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Γιατί στολίζουμε Χριστουγεννιάτικο δέντρο; Έχετε αναρωτηθεί ποτέ;
Το δέντρο
των
Χριστουγέννων
αποτελεί
σήμερα
διεθνές χριστουγεννιάτικο έθιμο. Ως χριστουγεννιάτικο σύμβολο φέρεται από
τον 8ο αιώνα, όταν ο Άγιος Βονιφάτιος θέλησε το 750 να εξαλείψει την μέχρι
τότε
αποδιδόμενη
ιερότητα
των
«ειδωλολατρών»
στη βελανιδιά,
αντικαθιστώντας την με το έλατο, δηλαδή το δένδρο των Χριστουγέννων.
Σύμφωνα με ερευνητές του αντικειμένου, το πρώτο στολισμένο δένδρο
εμφανίστηκε
στη Γερμανία το 1539 και
τα
πρώτα
στολίδια
ήταν
συσκευασμένα φαγητά ή είδη ρουχισμού ή άλλα χρήσιμα είδη, που στο
πέρασμα των χρόνων και με την άνοδο του βιοτικού επιπέδου εξελίχθηκαν
μόνο σε διακοσμητικά αντικείμενα..
Στην Ελλάδα, το έθιμο αυτό του έλατου ως χριστουγεννιάτικη
διακόσμηση ήρθε για πρώτη φορά με τον Βαυαρό Βασιλιά Όθωνα το 1833,
που σημαίνει ότι είχε ήδη καθιερωθεί ως έθιμο στους βασιλικούς οίκους της
Βόρειας Ευρώπης. Αρχικά στολίστηκε στα ανάκτορα του Ναυπλίου και εν
συνεχεία στην Αθήνα, όπου οι κάτοικοι έκαναν ουρές για να το θαυμάσουν.
Σημειώνεται ότι στη Γαλλία ως έθιμο εισήχθηκε αρκετά χρόνια μετά από την
Κόμισσα της Ορλεάνης.
Τα σημαντικότερα χριστουγεννιάτικα δένδρα στον κόσμο είναι αυτά
που στολίζονται στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ στο Λονδίνο και στον Λευκό
Οίκο στις ΗΠΑ. Σημειώνεται ότι σήμερα για λόγους εμπορίου τέτοια δένδρα,
κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, στολίζονται και σε χώρες
μη χριστιανικές. Το ακριβότερο χριστουγεννιάτικο δέντρο σήμερα (2010)
στον κόσμο είναι αυτό που φέρεται στο ξενοδοχείο Εμιρέιτς Παλάς στο Άμπου
Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπου όλα τα στολίδια του είναι
πραγματικά πανάκριβα κοσμήματα με πολύτιμες πέτρες πάνω τους που
διατίθενται προς πώληση, η συνολική αξία των οποίων φθάνει τα 11
εκατομμύρια δολάρια .
Αντίστοιχο καθαρά ελληνικό παραδοσιακό έθιμο αποτελεί
το στολισμένο καραβάκι, που συναντάται ιστορικά στη Μικρά Ασία και τα
νησιά.

Έρευνα: Τι

πιστεύει το σχολείο;
Υπάρχει ο Αϊ Βασίλης
……………………………...σελ. 7
11.

Ευχαριστίες…σελ.8
Το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο

Quiz

Προσθέστε ένα σημαντικό
στην Ελλάδα το 1833
θέμα από τη ζωή της
Βρες το λάθος που υπήρχε στο προηγούμενο τεύχος!!!
Ο νικητής κερδίζει ένα ταξίδι στην Ίμπιζα…. Ή μπορεί και όχι χιχιχι

Το πιο ακριβό δέντρο στον
κόσμο στο Άμπου Ντάμπι

Λευκός Οίκος, ΗΠΑ
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κ. Δήμαρχε ακούς;

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,
Είμαστε το Στ1 του 4ου Δημοτικού σχολείου Κορυδαλλού και αποφασίσαμε να σας
πούμε για ένα πρόβλημα το οποίο, δυστυχώς, υπάρχει σε πολλές χώρες του
εξωτερικού. Το πρόβλημα που μας απασχολεί είναι οι διωγμοί των προσφύγων οι
οποίοι ξεριζώνονται από την χώρα τους λόγω πολέμων, για καλύτερες συνθήκες
ζωής. Μας στεναχωρεί πολύ το γεγονός ότι οι πρόσφυγες διώχνονται, μισούνται,
τους υποτιμάνε και τους φέρονται σαν να είναι σκουπίδια, πράγμα απαράδεκτο. Οι
άνθρωποι αυτοί έχουν ταλαιπωρηθεί αφάνταστα να έρθουν στην Ελλάδα, αλλά όχι
με την θέληση τους. Ο πόλεμος του ανάγκασε να αφήσουν τις περιουσίες και τα
σπίτια τους για ένα καλύτερο αύριο. Νομίζουμε ότι οι ταλαιπωρημένοι αυτοί
πρόσφυγες πρέπει να ζήσουν σε καλύτερες συνθήκες στην όμορφη και φιλόξενη
χώρα μας.Πρέπει να μεριμνήσουμε σαν κοινωνία για αυτό. θα μπορούσαμε όλοι να
είμαστε ένας από αυτούς.
Στο κάτω-κάτω όλοι είμαστε ίσοι μα διαφορετικοί. Ό,τι δικαιώματα έχουν αυτοί,
έχουμε και εμείς. Δεν είναι ούτε σκουπίδια, ούτε ’’κατώτεροι’’ αλλά ούτε και εμείς
καλύτεροι. Είναι άνθρωποι, όπως ο καθένας από εμάς. Απλά δεν τους έχει δοθεί
ποτέ η ευκαιρία να κάνουν την διαφορά. Και ποιός ξέρει; Μπορεί να αποδειχθούν
ταλέντα! Μια ευκαιρία μόνο ζητούν.
Ακόμα πιστευτούμε, πως με τους ανώτερους σας θα μπορούσατε να φτιάξετε έναν
νόμο, οπού κάθε πρόσφυγας να έχει στην πράξη ό,τι δικαιώματα και εμείς.Να
ζήσει σε ένα περιβάλλον ανθρώπινο και να μπορεί να παρέχει ασφάλεια στην
οικογένειά του. Είμαστε όλοι πολίτες του ίδιου κόσμου. Ας μην το ξεχνάμε αυτό!
Ελπίζουμε η επιστολή μας να σας συγκίνησε και να λάβετε σύντομα μέτρα σας.
Με εκτίμηση,
Οι μαθητές της Στ1 τάξης του 4ου Δημοτικού σχολείου Κορυδαλλού
…. του Κωνσταντίνου Παπαδάκη

Συνταγή για λαχταριστή βασιλόπιτα από την μαμά του Βασίλη!
Ευχαριστούμε κυρία Δώρα!!!!!
Υλικά
2 ½ φλιτζάνια αλεύρι που φουσκώνει
μόνο του
200 γρ. βούτυρο
3 αβγά
1 ½ φλιτζάνια ζάχαρη
½ φλιτζάνι χυμό πορτοκάλι
½ φλιτζάνι γάλα
Ξύσμα από ένα πορτοκάλι
1 κουταλιά της σούπας κονιάκ
Ζάχαρη άχνη

Και τώρα βάλε την ποδιά σου, πάρε
και την μαμά σου και «εκτέλεσε» την
συνταγή…
Χτυπάμε το βούτυρο με την
ζάχαρη κι έπειτα προσθέτουμε τ’
αβγά ένα-ένα.
Ρίχνουμε τον χυμό, το γάλα, το
ξύσμα πορτοκαλιού και το κονιάκ
και στο τέλος το αλεύρι
κοσκινισμένο και ανακατεύουμε.
Ψήνουμε σε προθερμασμένο
φούρνο στους 180 °C για μία
ώρα.
Αφήνουμε να κρυώσει και
πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη.

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΛΊΓΟ ΓΕΛΙΟ
-Πώς λένε τον Άγιο
Βασίλη όταν μεθύσει;
-Βασιλόπιτα!!
-Στόλισα και το
αυτοκίνητο φέτος !
-Αλήθεια; Πώς;
-Είναι ανάμενα όλα τα
λαμπάκια! Της βενζίνης,
της μπαταρίας, του
σέρβις…
Ένας δικαστής εκδίκαζε
μία υπόθεση λίγο πριν τις
διακοπές των
Χριστουγέννων. Ρωτάει
λοιπόν τον κατηγορούμενο.
–Γιατί βρίσκεστε κύριε
εδώ;
-Επειδή ψώνισα πολύ
νωρίς τα
χριστουγεννιάτικα δώρα!
-Αυτό δεν είναι ποινικό
αδίκημα, λέει ο δικαστής.
Πόσο ποιο νωρίς
ψωνίσατε;
-Λίγο πριν ανοίξει το
κατάστημα κύριε Δικαστά…
-Τι δώρο θα κάνεις στον
εαυτό σου τα
Χριστούγεννα;
-5 κιλά!
-Μάνα για το
χριστουγεννιάτικο δέντρο,
έχουμε αστέρι ή να ανέβω;
-Μπες στην φάτνη! Δεν
έχουμε γαϊδούρι……
-Τι μου έφερες Άγιε
Βασίλη που είμαι
άρρωστος;
- ΧΟ
ΧΟ ΧΟ Χολς..
Του Έκτορα Πλωμαρίτη
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Το πείραμα Βιόσφαιρα 2
Αν δεν ήταν πραγματικότητα θα μπορούσε σίγουρα να
είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας…
Στα τέλη της δεκαετίας του 80 ένας
δισεκατομμυριούχος από το Τέξας, ξόδεψε 150
εκατομμύρια δολάρια για να δημιουργήσει την
Βιόσφαιρα 2 (μια πιστή μικρογραφία του
οικοσυστήματος του ίδιου του πλανήτη μας, δηλαδή της
Βιόσφαιρας 1). Έφτιαξε λοιπόν μια σύγχρονη αεροστεγή
<<Κιβωτό του Νώε>> και την τοποθέτησε στην έρημο
της Αριζόνας. Σήμερα κάτω από τον σπασμένο θόλο, κρύβονται μια τρομακτική ιστορία και μια προειδοποίηση
για το μέλλον της Γης.
Η Βιόσφαιρα 2 μοιάζει εξωτερικά με θερμοκήπιο
του μέλλοντος ή με κάποιο επαναστατικό διαστημόπλοιο
της NASA έτοιμο να απογειωθεί με προορισμό κάποιο
μακρινό αστέρι.Το κτίσμα είχε 5 διαφορετικά
οικοσυστήματα: ένα τροπικό δάσος, έναν ωκεανό 3,5
εκατομμυρίων κιλών θαλασσινού νερού με ύφαλους, μια
έρημο, ένα τεχνητό βουνό, μια σαβάνα και ένας βάλτος
που μεταφέρθηκε από την Φλόριντα συνθέτουν στην
ουσία, τον πρώτο πλανήτη. Οι επιστήμονες πίστευαν
πως η Βιόσφαιρα 2 θα μπορούσε να μεταφερθεί στο διάστημα και εκεί μέσα θα επιβίωναν οι άνθρωποι.
Το πείραμα θα διαρκούσε δύο χρόνια. Μέσα στη Βιόσφαιρα 2 είχαν εισαχθεί 3.800 επιλεγμένα είδη
φυτών και ζώων. Καμία μορφή ζωής δεν θα μπορούσε στο μέλλον να μπει ή να βγει για να μη διαταραχθεί η
υπερευαίσθητη οικολογική ισορροπία. Οι μόνοι άνθρωποι που θα βρίσκονταν εκεί ήταν οκτώ επιστήμονεςκάτοικοι: τέσσερις άντρες και τέσσερις γυναίκες! Ολοι τους επιστήμονες από διαφορετικούς κλάδους. Βασικός
σκοπός τους θα ήταν να μελετούν και να καταγράφουν πληροφορίες για τη διαβίωση μέσα σε ένα τέτοιο
τεχνητό περιβάλλον.
Μετά από λίγα χρόνια τα ζώα άρχισαν να πεθαίνουν. Ο θάνατος ορισμένων ζώων οδήγησε στον
θάνατο άλλων ζώων που τρέφονταν από αυτά και στην εξαφάνιση ορισμένων φυτών ο κύκλος της ζωής των
οποίων συνδεόταν με κάποιο από αυτά τα ζώα οδηγώντας
τελικά το οικοσύστημα της Βιόσφαιρας 2 σε κατάρρευση. Ηταν
ένα τραγικό οικολογικό ντόμινο. Επίσης, οι ενδείξεις του
διοξειδίου του άνθρακα άρχισαν να ανεβαίνουν επικίνδυνα ενώ
το ποσοστό του οξυγόνου μειώνονταν, κάνοντας την ζωή μέσα
στην Ατμόσφαιρά 2 αποπνικτικά δύσκολη.
Τελικά τον Φεβρουάριο του 1993, σε λιγότερο από 18
μήνες από τα εγκαίνια της Βιόσφαιρας 2, οι σειρήνες έκτακτης
ανάγκης μπήκαν σε λειτουργία και αναγκάστηκαν να εισάγουν
οξυγόνο. Το πείραμα είχε αποτύχει. Οι λεπτομέρειες δεν είχαν
ζυγιστεί καλά.
Τι κάνει σήμερα η Βιόσφαιρα 2; Είναι χωρισμένη σε δύο
τομείς : ο πρώτος λειτουργεί ως τουριστικό αξιοθέατο ενώ ο
δεύτερος είναι σφραγισμένος. Χρησιμεύει ως τόπος διεξαγωγής
μελετών σχετικά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το πείραμα
Βιόσφαιρα 2 είναι μια μοιραία προειδοποίηση σχετικά με το
πόσο εύκολα μπορεί να χαθεί η ισορροπία της Γης.
Του Κωνσταντίνου Παπαδάκη
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Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να
σας ενημερώσουμε πως το
σχολείο μας έχει και
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΌ το
οποίο λέγεται «ΟΛΟΗΜΕΡΑ
ΝΕΑ»!!
Ναι ! Καλά διάβασες! Είμαστε
τόσο μπροστά!!!
Τα παιδιά του ολοημέρου
έχουν κάνει εξαιρετική
δουλειά! Για να το δεις και να
ενημερώνεσαι για ό,τι
καινούργιο ανεβαίνει μπες
στην ιστοσελίδα

https://schoolpress.sch.gr/ol
oimeranea/

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Για πείτε μας κυρία Βίκυ μας...
6. Γιατί επιλέξατε να γίνετε διευθύντρια και όχι δασκάλα
ενός τμήματος;
Ήμουν και είμαι δασκάλα, αλλά επειδή μου αρέσει πολύ το
σχολείο και έκανα και τις επιπλέον σπουδές, αποφάσισα
να γίνω και διευθύντρια.
7. Πώς γίνεται κάποιος διευθυντής;
Αρχικά, πρέπει να το θέλει, πρέπει να το σπουδάσει και
πρέπει να αποδειχθεί ότι έχει και τις κατάλληλες
ικανότητες να το κάνει. Έπειτα, πρέπει να συμμετέχει και
στην διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο.

8. Όταν ήσασταν μικρή θέλατε να γίνετε δασκάλα ή
είχατε όνειρο να κάνετε άλλο επάγγελμα;
Όταν ήμουν μικρή ήθελα να γίνω κομμώτρια. Τώρα απλά
1. Από πού κατάγεστε;
Από το ωραιότερο νησί του κόσμου, την Κεφαλονιά. Μπορεί να μην πηγαίνω στο κομμωτήριο, αλλά λατρεύω το σχολείο!
είναι για όλους το ωραιότερο νησί αλλά για μένα είναι, γιατί εκεί
9. Από όσα χρόνια κάνετε αυτή την δουλειά έχετε μια
είναι οι ρίζες μου.
σημαντική ανάμνηση να μας διηγηθείτε;
2. Γιατί επιλέξατε να ζήσετε στην Αθήνα και όχι στην Κεφαλονιά; Είναι πολλές οι αναμνήσεις που έχω. Δεν μπορώ να τις
Δεν το επέλεξα εγώ. Το επέλεξαν οι γονείς μου και με έφεραν το ξεχωρίσω και όλες προέρχονται από την χαρά που
αισθάνομαι όταν το σχολείο κάνει την θετική διαφορά
1972 στον Κορυδαλλό.
στην ζωή ενός παιδιού. Οι αναμνήσεις προέρχονται από
όλους μας και έχει μεγάλη σημασία όταν τις μοιραζόμαστε.
3. Πότε έχετε γενέθλια; Και χρονολογία να μας πείτε (γέλια)
Δεν σας βλέπω να πηγαίνετε Γυμνάσιο, που με ρωτάτε τέτοια
10. Ποιο από τα πράγματα που έχετε μέσα στο γραφείο
πράγματα (γέλια)!
Γεννήθηκα 1 Σεπτεμβρίου του 1965. Τυχαίνει εκείνη την ημέρα να σας είναι το αγαπημένο σας και γιατί;
ξεκινάει το σχολικό έτος. Άρα ίσως ήταν μοιραίο να γίνω δασκάλα. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο. Όλα έχουν την σημασία
τους αλλά και την ιστορία τους.
4. Ήσασταν καλή μαθήτρια;
Ποτέ!!! Δυσκολευόμουν πολύ σε όλα και κυρίως στα μαθηματικά.
Όμως, επειδή είμαι πολύ πεισματάρα, δεν τα παράτησα και πάντα
προσπαθούσα να γίνω λίγο καλύτερη. Δεν περίμενα να μου λύσουν
οι άλλοι τα προβλήματά μου.
5. Ποιο ήταν το αγαπημένο σας μάθημα και ποιο το χειρότερό
σας;
Το χειρότερό μου μάθημα είναι τα μαθηματικά ενώ το καλύτερό
μου είναι να γράφω εκθέσεις.
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Ένα δέντρο γεμάτο ευχές
«Καλά Χριστούγεννα! Όμορφα
και στολισμένα , σαν το
Χριστουγεννιάτικο δέντρο»
Ευαγγελία Στ1

«Εύχομαι όλα τα παιδιά να
περάσουν καλά τα
Χριστούγεννα» Σαμάντα ΣΤ1

«Για τα Χριστούγεννα
εύχομαι να πάρω το
δώρο που θα ήθελα
πάντα» Εράλμα ΣΤ1

«Θέλω να πάρω το
καλύτερο δώρο από
τους γονείς μου και να
είναι καλά όλος ο
κόσμος» Μπρούνα Στ2

«Χρόνια πολλά με υγεία
και αγάπη για όλους»
Τάσος Στ2

Δαβίδ Στ2
«Καλά Χριστούγεννα και
άπειρες ευχές για όλους»
Θοδωρής Στ2
Αγγελική Στ2

«Αυτά τα
Χριστούγεννα,
θέλω να έχει ο
κόσμος ευτυχία
και αγάπη»
Μαρία Στ2

Γεωργιάννα Στ2

Χρυσούλα Στ2

«Υγεία, αγάπη και
ελπίδα! Τρεις μόνο
λέξεις, τρεις βασικές
αξίες! Για όλους πολλές
πολλές ευχές»
Ευαγγελία Στ1

«Καλά Χριστούγεννα σε
όλους! Και του χρόνου να
είμαστε όλοι καλά»
Σπύρος ΣΤ2

Δέσποινα Στ2
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Ευχαριστούμε τον Χαράλαμπο Αναπλιώτη που
μας ζωγράφισε αυτό το καταπληκτικό δέντρο και
τα παιδιά του ΣΤ1 και ΣΤ2 που το γέμισαν με
ευχές!
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Μια έρευνα….στο πόδι!!
Την Πέμπτη 21/11, η κυρία Βασιλική μας ανέθεσε μια πολύ σημαντική αποστολή!! Έπρεπε να βγούμε στην αυλή και να
φέρουμε τα πάνω-κάτω (δηλαδή ΕΜΕΙΣ τρέχαμε πάνω-κάτω ανάμεσα στους… απορημένους συμμαθητές μας)!!! Μας
βοήθησε και ο Δημήτρης Θεοδόσης από το Στ1 (ευχαριστούμε Δημήτρη!!!). Η αποστολή μας ήταν να ρωτήσουμε πέντε
παιδιά από διαφορετικές τάξεις γιατί τους αρέσουν τα Χριστούγεννα! Να οι απαντήσεις τους:

Γιατί σου αρέσουν τα Χριστούγεννα;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

«Γιατί υπάρχει χαρά και ευτυχία» -Τάσος Στ2
«Για το χιόνι» -Δημήτρης Γ1
«Γιατί έχω τα γενέθλια μου» -Βασιλική Ε1
«Γιατί παίρνω δώρα» -Σπύρος Δ2
«Γιατί μου φέρνει ο Άι Βασίλης δώρα» -Σταμάτης Β1
«Το χιόνι, το φαγητό, τα στολίδια και η ζεστασιά του
σπιτιού όταν ανάβουμε καλοριφέρ» -Θοδωρής Στ2
7. «Επειδή είναι κλειστά τα σχολεία» - ? Δ1
8. «Για τα δώρα και επειδή είναι κοντά τα γενέθλια μου» - ?
Ε1
9. «Γιατί μου φέρνει δώρα ο Άι Βασίλης» -? Δ2
10. «Είναι τέλεια τα Χριστούγεννα και ο Άι Βασίλης μου» -?
Γ2
11.Σύμφωνα
«Γιατί μου
δώρα που
ο δήθεν
άγιος Βασίλης»
μεφέρνει
την έρευνα
διεξήγαμε,
τα
Αποστόλης
Δ1
παιδιά του σχολείου μας αγαπούν τα
12.Χριστούγεννα
«Επειδή είναιγια
μιατα
πολύ
ωραία
- Ιορδάν Β
δώρα
ενώ γιορτή»
ο αμέσος
13.επόμενος
«Γιατί παίρνω
δώρα,
δεν
έχουμε
σχολείο,
λόγος είναι το χριστουγεννιάτικοστολίζουμε το
δέντρο, έχω γενέθλια και χιονίζει» -Εράλμπα Στ1
δέντρο.
14. «Επειδή παίρνω παιχνίδια για το Play Station και γιατί
Παρατηρήσαμε
ότι πολλά παιδιά
στολίζουμε» - Κωνσταντίνος
Γ2 έχουν
15.γενέθλια
«Δεν μου
τα Χριστούγεννα»
Ηλιάνα Ε2
τααρέσουν
Χριστούγεννα
άρα ο Άγιος-Βασίλης
16.τους
«Γιατί
παίρνω
δώρα
και(Τυχεροί
έρχεται ο!!!!
Άγιος
φέρνει
διπλά
δώρα.
) Βασίλης»-? Β2
17. «Γιατί δεν έρχομαι σχολείο και πηγαίνω στους συγγενείς
μου» - ? Ε1
18. «Γιατί στολίζουμε το δέντρο» - ? Γ1
19. «Γιατί είναι μια ωραία γιορτή, είσαι με τους συγγενείς σου
και περνάς ωραία»- ? Στ3
20. «Επειδή ρίχνει χιόνι και έρχεται ο Άγιος Βασίλης»-? Δ2
21. «Γιατί στολίζουμε!» - ? Στ2
22. «Γιατί χιονίζει» - Ε2
23. «Γιατί μου φέρνουν δώρα» - Δ1
24. «Γιατί λατρεύω να βλέπω το Χριστουγεννιάτικο δέντρο»
-Β1
25. «Γιατί δεν έχουμε σχολείο» -Γ2

Σκίτσο του Χαράλαμπου Αναπλιώτη, Στ1

Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαμε, τα
παιδιά του σχολείου μας αγαπούν τα
Χριστούγεννα για τα δώρα ενώ ο αμέσος
επόμενος λόγος είναι το χριστουγεννιάτικο
δέντρο.
Παρατηρήσαμε ότι πολλά παιδιά έχουν
γενέθλια τα Χριστούγεννα άρα ο Άγιος Βασίλης
τους φέρνει διπλά δώρα. (Τυχεροί !!!! )
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«Υπάρχει τελικά Άγιος Βασίλης;- Τι πιστεύει το σχολείο;»
Σας ρωτήσαμε όλους, έναν- έναν όσους βρήκαμε μέσα στις τάξεις!
Υπάρχει τελικά αυτός ο κυριούλης με τα κόκκινα τα ρούχα και την άσπρη
γενειάδα που κάθε Χριστούγεννα μας φέρνει τα δώρα κάτω από το
δέντρο ;
Δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε σε αυτή την έρευνα χωρίς την
βοήθεια των δύο μικρών μας ερευνητών, του Αλέξανδρου Χαλκιαδάκη
(Α3) και του Γιώργου Καρυστηναίου (Α2) που ανέλαβαν να περάσουν
από όλες τις τάξεις της Πρώτης, της Δευτέρας και της Τρίτης και να
ρωτήσουν τους συμμαθητές τους αυτή την τρομερή και φοβερή ερώτηση
«Υπάρχει ο Αϊ Βασίλης;». Τις μεγάλες τάξεις (Δ-Ε-ΣΤ) τις αναλάβαμε
εμείς, «η τετράδα της συμφοράς» !
Το σχολείο απάντησε λοιπόν, και είπε

Σκίτσο του Χαράλαμπου Αναπλιώτη,
Στ1

!!!!ΝΑΙ!!!!!
Πάμε να δούμε πως διαμορφώθηκε αυτό το αποτέλεσμα …
Τάξεις Α-Β-Γ
Όπως φαίνεται από το παρακάτω σχήμα τα παιδιά
των μικρών τάξεων πιστεύουν ότι υπάρχει ο Άγιος
Βασίλης με ποσοστό περίπου 77%!. Το 21 %
περίπου λέει ότι δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης ενώ
μόνο 2 παιδιά λένε ότι δεν ξέρουν.

Τάξεις Δ-Ε-ΣΤ
Όπως φαίνεται από το παρακάτω σχήμα τα παιδιά
των μεγάλων τάξεων πιστεύουν ότι δεν υπάρχει
Άγιος Βασίλης για πολύ μικρή διαφορά (το 45,9%
λέει ναι, ενώ το 48,9 λέει όχι) και 7 παιδιά λένε ότι
δεν ξέρουν αν υπάρχει τελικά.

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Δεν ξέρω, δεν
απαντώ

Δεν ξέρω, δεν
απαντώ

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ- Συμπεράσματα
Όπως φαίνεται από το παρακάτω σχήμα βλέπουμε ότι τα περισσότερα
παιδιά του σχολείου πιστεύουν ότι υπάρχει Άγιος Βασίλης με πολύ
μεγάλη διαφορά (157 ναι, 90 όχι) και 9 συνολικά παιδιά δεν ξέρουν
τελικά. Φαίνεται ότι οι μικρές τάξεις ανέβασαν τα ποσοστά της
ύπαρξης του άγιου Βασίλη.

Ναι
Όχι
Δεν ξέρω, δεν
απαντώ
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Σκίτσο του Μανώλη…. Στ2
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Δημοσιογράφοι
Άρμπερι Ορέστης, Μακρίδης Βασίλης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Πλωμαρίτης Έκτορας
Με την βοήθεια
της κυρίας Βασιλικής Σωτηριάδου
Λίγα λόγια για εμάς:
Είμαστε η τετράδα της συμφοράς, και φοιτούμε στην Έκτη Δημοτικού. Είμαστε καλοί φίλοι από την
πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε. Καμιά φορά τσακωνόμαστε γιατί είμαστε πολύ διαφορετικοί, μα
πάντα τα βρίσκουμε ξανά! Μείνετε μαζί μας γιατί έχουμε πολλές ιστορίες να σας διηγηθούμε!

Μπορείς να δεις την
εφημερίδα μας και στο
site του σχολείου! Εκεί
θα βρεις και όλες τις
ανακοινώσεις για τις
σχολικές μας γιορτές
και εκδρομές και άλλα
πολλά!

Σε αυτό τα τεύχος
όμως δεν ήμασταν
μόνοι μας. Είχαμε
πολλούς συνεργάτες
στο πλευρό μας και
είμαστε πολύ
περήφανοι για αυτό !

https://blogs.sch.gr/4
dimkoryd/

Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους
Χαράλαμπο Αναπλιώτη (ΣΤ1) και τον Μανώλη Πρέγκα (ΣΤ2) που έκανε υπέροχες ζωγραφιές
για να στολίσουμε την εφημερίδα μας, στον Δημήτρης Θεοδόσης (Στ1) που μας βοήθησε στην
έρευνά μας «Γιατί σου αρέσουν τα Χριστούγεννα;», στον Αλέξανδρο Χαλκιαδάκη (Α3) και στον
Γιώργο Καρυστηναίο (Α2) που συνεργάστηκαν μαζί μας ως «μικροί ερευνητές» για την έρευνά
μας «Υπάρχει τελικά Άγιος Βασίλης;- Τι πιστεύει το σχολείο;», στην Μπρούνα, στον Σπύρο,
στην Χρυσούλα, στην Αγγελική, στην Μαρία, στην Γεωργιάννα, στην Δέσποινα, στον Τάσο,
στον Δαβίδ και στον Θοδωρή του ΣΤ2, καθώς και στην Εράλμπα, στην Ευαγγελία και στην
Σαμάντα του ΣΤ1 που γέμισαν το δέντρο μας με ευχές!
Και στους δασκάλους
Λάμπρο Σκούφης, Μιμίκα Δούλου, Φωτεινή Μπούτση, Μαρία Φιλοπούλου καθώς και στην
διευθύντριά μας Βίκυ Καββαδία για την συνέντευξη που μας παραχώρησε!
Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν με τις απαντήσεις τους
στις έρευνές μας και να ζητήσουμε και ένα συγνώμη από τους δασκάλους τους για κάθε φορά
που τους… ανησυχήσαμε το μάθημα 
….
Το χριστουγεννιάτικο δέντρο αυτού του
τεύχους το στολίσαμε όλοι μαζί και είμαστε
πολύ περήφανοι για αυτό!
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Σκίτσο του Μανώλη Πρέγκα Στ2

