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Τα Χρυσά Μολύβια  

Γράφουν οι μαθητές των Τμημάτων Ένταξης του 5
ου

 Δημοτικού Σχολείου Καβάλας, του  1
ου

 

Δημοτικού Σχολείου Θάσου και του 9
ου

 Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς. 

                                                

 

Σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η 

Τα Χρυσά Μολύβια της Θάσου, 

της Καστοριάς και της Καβάλας 

ρωτάνε, ο χορευτής κ. 

Κωνσταντινίδης  απαντάει !  

Σελ. 2 

  

 

Ημέρα της Ευρώπης 

Σελ. 6 

 

Χοροί από διάφορα 

μέρη του κόσμου!!! 

 Σελ. 4 

Βιβλιοπαρουσίαση «Το σώμα μου 

είναι δικό μου»  

Σελ. 7 

 

 

Χρόνια πολλά μανούλα! 

Σελ. 8 

 Διεθνής Ημέρα Μουσείων 

 

Επίσκεψη στο Μουσείο 

«Πολύγνωτος Βαγής» - 

Συνέντευξη -Έρευνα 

Σελ. 9 

 



 

Παγκόσμια Ημέρα Χορού – 29 Απριλίου 
 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΧΟΡΕΥΤΗ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ  
Τις ερωτήσεις διατύπωσαν όλα τα Χρυσά Μολύβια και η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε μέσω 
email. 
 
 
Γενικές ερωτήσεις 
 
Πού γεννηθήκατε και πού μένετε τώρα; 
Γεννήθηκα στην Καστοριά και έζησα εκεί, στους Μανιάκους 
συγκεκριμένα, μέχρι τα 18 μου όπου μετακόμισα στην 
Θεσσαλονίκη λόγω του αθλητισμού και σπουδών. Μετά από 
πολλές μετακινήσεις η ζωή με έφερε σήμερα να ζω μόνιμα στον 
Βόλο. 
 
Πώς ήταν η παιδική σας ηλικία; 
Όπως τα περισσότερα παιδιά της γενιάς μου, έζησα μια 
χαρούμενη παιδική ηλικία γεμάτη φίλους και παιχνίδια. 
Κυνηγητό, κρυφτό, τζαμί και μήλα ήταν τα παιχνίδια που 
παίζαμε και αναστατώναμε τις γειτονιές με τις φωνές μας.  
 
Όταν ήσασταν μικρός κάνατε ποδήλατο; 
Το ποδήλατο για τα παιδιά εκείνη την εποχή ήταν ό,τι είναι σήμερα το κινητό, προέκταση του 
εαυτού μας, ξυπνούσαμε και κοιμόμασταν με αυτό.  
 
Σας αρέσει το ποδόσφαιρο; 
Λατρεύω το ποδόσφαιρο, δεν θυμάμαι την ζωή μου χωρίς αυτό. 
 
Ποιο είναι το αγαπημένο σας ζώο; 
Θα έλεγα ο σκύλος γιατί σου δίνει αγάπη και παραμένει πιστός σε εσένα όλη του την ζωή. 
 
Ποιο είναι το αγαπημένο σας χρώμα; 
Σε ό,τι αφορά τα χρώματα δεν έχω κάποια ιδιαίτερη προτίμηση, γενικά όμως προτιμώ τα 
σκούρα. 
 
Σε ποιο μέρος θα θέλατε να πάτε ταξίδι; 
Λατρεύω τα ταξίδια γιατί σου δίνουν τη δυνατότητα να γνωρίσεις άλλα μέρη και ανθρώπους. 
Δεν είναι μόνο ένα μέρος που θα ήθελα να επισκεφτώ αλλά πολλά και διαφορετικά, από τον 
Βόρειο πόλο έως τον Αμαζόνιο. 
 
Θα θέλατε να κάνετε βόλτα με αερόστατο; 
Ήμουν στρατιωτικός και υπηρετούσα στην Αεροπορία Στρατού ως ιπτάμενος στα ελικόπτερα 
που έχει ο Στρατός. Έτσι, λοιπόν βρισκόμουν συχνά στον αέρα με διάφορα μέσα όπως 
ελικόπτερα και αεροπλάνα. Με μαγεύει η αίσθηση της πτήσης και προσπαθώ να τη ζήσω με τα 
πάντα. Οπότε ναι, θα ήθελα να κάνω μια βόλτα με ένα αερόστατο. 
 
 



Έχετε οικογένεια; 
Ο άνθρωπος είναι προορισμένος να κάνει οικογένεια, τον ολοκληρώνει και τον γεμίζει 
ευτυχία. Ευτύχησα και εγώ στην ζωή μου να δημιουργήσω την δική μου οικογένεια, έχω δύο 
παιδάκια σαν και εσάς, ένα αγόρι που είναι 14 χρονών και ένα κορίτσι που είναι 11. 
 
Φάγατε για φέτος παγωτό; 
Το παγωτό είναι το αγαπημένο μου γλυκό, όλες οι γεύσεις, τρώω παγωτό όποτε έχω ευκαιρία 
και όλο το χρόνο. Μεγάλωσα πια και η μαμά μου δεν με μαλώνει χαχαχαχαχα. 
 
Δεν μπορούσατε να περπατήσετε από τότε που ήσασταν μικρός; 
Μικρός δεν είχα αυτό το πρόβλημα, το απέκτησα αρκετά μεγάλος και εξαιτίας ενός τροχαίου 
ατυχήματος. Σαν παιδί ήμουν αρκετά ζωηρός, έτρεχα, πηδούσα, χτυπούσα με αποτέλεσμα να 
με μαλώνει συνέχεια η μαμά μου � χαχαχαχα. 
 
Ερωτήσεις για τον χορό και την αναπηρία 
 
Πώς πήρατε την απόφαση να γίνετε χορευτής; 
Η απόφαση για να γίνω χορευτής πάρθηκε εντελώς τυχαία και αυθόρμητα. Βέβαια ο χορός 
πάντα μου άρεσε και ήθελα να μάθω. Όταν έπαθα το ατύχημα και έμαθα ότι δεν μπορούσα να 
περπατήσω και να χορέψω, στεναχωρήθηκα. Η ευκαιρία να ασχοληθώ μου δόθηκε όταν 
εξαιτίας μιας γιορτής που θα γινόταν ρωτήθηκα αν θα ήθελα να συμμετέχω, εγώ δέχτηκα και 
από εκεί και έπειτα ο χορός μπήκε στη ζωή μου. Μέσα από εκεί μπορώ να εκφράσω 
συναισθήματα που δεν θα μπορούσα να το κάνω διαφορετικά, εξασκώ το σώμα μου, γιατί 
κάνουμε πολλές ώρες πρόβα, καθώς και το μυαλό μου. 
 
Πόσα χρόνια χορεύετε; 
Δεν είναι πολύς ο καιρός, ούτε καν χρόνος, ωστόσο σκοπεύω να συνεχίσω να χορεύω όσο 
περισσότερο μπορώ. 
 
Ποιος είναι ο αγαπημένος σας χορός; 
Μου αρέσει πάρα πολύ το Τανγκό, ωστόσο και ο σύγχρονος είναι εξίσου ενδιαφέρον. 
 
Πόσο εύκολο είναι να χορεύεις μόνο με τα χέρια; 
Μέσα από τον χορό το σώμα σου προσπαθεί να εκφράσει τα συναισθήματά σου, άλλοτε χαρά 
και άλλοτε λύπη, για να γίνει αυτό συμμετέχει όλο σου το σώμα, χέρια, πόδια, κορμός, οπότε 
καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό να γίνει μόνο με τα χέρια για αυτό συμμετοχή 
μεγάλη έχει και το αναπηρικό αμαξίδιο. Αυτό παίρνει την θέση των ποδιών. 
 
Τι είναι για εσάς ο χορός; 
Τι είναι για εμένα ο χορός; Είναι κίνηση, είναι άσκηση, είναι έκφραση συναισθημάτων, είναι 
ζωή!!!!! 
 
Ασχολείστε με κάποια άλλη δημιουργική δραστηριότητα; 
Ασχολούμαι με πολλά και διάφορα πράγματα, μα πάνω από όλα προσπαθώ να δείξω σε όλους 
τους ανθρώπους ότι η διαφορετικότητα δεν είναι κακή, ότι δεν πρέπει να κρίνουμε έναν 
άνθρωπο από το αν μπορεί να περπατήσει ή όχι, αν το χρώμα του είναι άσπρο ή μαύρο, 
φτωχός ή πλούσιος, όλοι έχουν τα ίδια δικαιώματα στην ζωή. 
 
Πόσο εύκολο είναι να κάνετε βόλτες με το αναπηρικό αμαξίδιο; 
Είναι πάρα πολύ δύσκολο, μην ξεχνάμε ότι με τα πόδια μας μπορούμε να περάσουμε ένα 
εμπόδιο, να ανεβούμε μια σκάλα ή ένα πεζοδρόμιο, πράγματα που με ένα αναπηρικό 
αμαξίδιο δεν μπορούν να γίνουν και οι πόλεις μας είναι γεμάτες από τέτοια εμπόδια. 



 
Πιστεύετε ότι η αναπηρία  είναι εμπόδιο για  κάποιον που θέλει να χορέψει; 
Πιστεύω ότι η δύναμη που έχει το μυαλό μας και η θέλησή μας να κάνουμε πράγματα είναι 
τόσο δυνατά που μπορούν να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο. Έτσι και ο χορός, αν θέλεις 
πραγματικά να το κάνεις ξεπερνάς τα εμπόδια 
 
Είστε τόσο δημιουργικός όσο νομίζουμε; 
Είμαι ένας απλός καθημερινός άνθρωπος που προσπαθεί καθημερινά να ξεπεράσει τις 
δυσκολίες που προκύπτουν. Για να γίνει αυτό προσπαθώ να βρω τρόπους που θα με 
βοηθήσουν. Αν μέσα από αυτό μπορώ να βοηθήσω συνανθρώπους μου  τότε ακόμα 
καλύτερα. Ωστόσο αισθάνομαι ότι δεν κάνω τίποτα περισσότερο από ό,τι κάνουν και οι άλλοι 
άνθρωποι, αισθάνομαι ότι δεν έχω κάνει αρκετά και ότι πρέπει να κάνω πολλά ακόμα. 
    
 

Οι μαθητές από την Καβάλα αναζήτησαν πληροφορίες για διάφορα είδη χορού και 

παρουσιάζουν τους χορούς που ξεχώρισαν.  

 

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΧΟΡΟΣ (ΠΟΝΤΟΣ) 

Ο χορός Πυρρίχιος αποκαλείται 

και «Σέρρα», γιατί στον ποταμό 

Σέρρα της Τραπεζούντας 

υπήρχαν οι πιο φημισμένοι 

χορευτές! Ο σημερινός χορός 

των Ποντίων είναι εξέλιξη του 

αρχαίου Πυρρίχιου, του 

πολεμικού χορού των αρχαίων 

Ελλήνων, που αποτελούσε 

μέρος στρατιωτικής 

εκπαίδευσης! Σύμφωνα με τον 

Αριστοτέλη και τον Όμηρο ο 

Πυρρίχιος ήταν ένοπλος χορός, ο οποίος χορευόταν από παιδιά, άντρες και γυναίκες. Είχε 

στροφές στα πλάγια,  βήματα προς τα πίσω, πηδήματα και χαμηλώματα, επιθετικές κινήσεις 

και κινήσεις άμυνας και οι χορευτές έβγαζαν ζωηρές φωνές! Σύμφωνα με μια εκδοχή του 

μύθου, ο Πυρρίχιος δημιουργήθηκε από τους Κουρήτες όταν ο Δίας ήταν βρέφος. Οι Κουρήτες 

ήταν οι πρώτοι κάτοικοι της Κρήτης και χόρεψαν με τα όπλα τους έναν πολεμικό χορό για να 

καλύψουν το κλάμα του και να μην το ακούσει ο Κρόνος που τον κυνηγούσε! 

 

Μπορείτε να δείτε τον χορό σε αυτόν τον σύνδεσμο:  

https://www.youtube.com/watch?v=F4YNQiGy49A&fbclid=IwAR3BVTPsGHZppCyNzIorngCK7r

W6u8_SqKkA-210tbscT6paFDBpiBJ8A1s 

 

BHARATA NATYAM (ΙΝΔΙΑ) 

Ο Bharata Natyam κατάγεται από την Νότια Ινδία και είναι ένας από τους αρχαιότερους 

κλασσικούς Ινδικούς χορούς. Συνδυάζει τις στάσεις του σώματος (τις οποίες πήραν από αρχαία 

https://www.youtube.com/watch?v=F4YNQiGy49A&fbclid=IwAR3BVTPsGHZppCyNzIorngCK7rW6u8_SqKkA-210tbscT6paFDBpiBJ8A1s
https://www.youtube.com/watch?v=F4YNQiGy49A&fbclid=IwAR3BVTPsGHZppCyNzIorngCK7rW6u8_SqKkA-210tbscT6paFDBpiBJ8A1s


αγάλματα) με τα χτυπήματα των ποδιών και την 

κίνηση των χεριών και των βλεμμάτων. Στα αρχαία 

χρόνια τον χόρευαν μόνο ιέρειες μέσα στους 

ινδουιστικούς ναούς. Σήμερα τον χορεύουν και επι 

σκηνής σόλο, μετά από μια επίπονη και μακρόχρονη 

άσκηση. Διδάσκεται κυρίως σε κορίτσια και καμιά 

φορά σε αγόρια. Η χορογραφία έχει 6 μέρη και η 

χορεύτρια ακολουθεί αυστηρούς κανόνες. Με αυτόν 

τον χορό οι χορευτές αφηγούνται ποιητικούς ύμνους 

στους Θεούς, στην αγάπη, στον έρωτα, στην 

συμπαντική αρμονία! 

                           

 

Μπορείτε να δείτε τον χορό σε αυτόν τον σύνδεσμο:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=SgiLOzFQh14&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Qa8y_iJyR

eCmdtCTX-bDgOvWPpb9LP4LrvWy2SLDeJKWAhCqn1q3_Ha0 

 

 

RYOKYU (ΑΠΟ ΤΗΝ OKINAWA ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΗΣΟΥΣ AMAMI) 

Έχει τις ρίζες του στη δυναστεία των Ryokyu τον 

15ο αιώνα. Ο χορός αυτός χρησιμοποιήθηκε από 

το παλάτι για να υποδέχονται τους ξένους που 

έφθαναν στα απομακρυσμένα νησιά. Αργότερα 

οι χορευτές άρχισαν να ταξιδεύουν στις πόλεις 

Edo (Tokyo) και Satsuma για να ψυχαγωγήσουν 

τους shogun (τους στρατιωτικούς ηγέτες). Μέσα 

από τον χορό, οι χορευτές μιλούν για ιστορίες 

που περγράφουν την καθημερινή ζωή των 

γεωργών στα χωράφια κάτω από τον καυτό ήλιο 

ή των ψαράδων που υμνούν τους θεούς για μια 

πλούσια συγκομιδή και καλοτυχία, την 

ανθισμένη τροπική φύση, την ομορφιά των ιαπωνικών νησιών, την χαρά της ζωής και τον 

έρωτα! 

 

Μπορείτε να δείτε τον χορό σε αυτόν τον σύνδεσμο:  

https://www.youtube.com/watch?v=isOnwkRceyA&fbclid=IwAR24uLMltacopB0FcKXbM1uPIeq

2pwHKMmxVzB_Y_xzNPWi7PrCXm8WpkA8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SgiLOzFQh14&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Qa8y_iJyReCmdtCTX-bDgOvWPpb9LP4LrvWy2SLDeJKWAhCqn1q3_Ha0
https://www.youtube.com/watch?v=SgiLOzFQh14&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Qa8y_iJyReCmdtCTX-bDgOvWPpb9LP4LrvWy2SLDeJKWAhCqn1q3_Ha0
https://www.youtube.com/watch?v=isOnwkRceyA&fbclid=IwAR24uLMltacopB0FcKXbM1uPIeq2pwHKMmxVzB_Y_xzNPWi7PrCXm8WpkA8
https://www.youtube.com/watch?v=isOnwkRceyA&fbclid=IwAR24uLMltacopB0FcKXbM1uPIeq2pwHKMmxVzB_Y_xzNPWi7PrCXm8WpkA8


Ημέρα της Ευρώπης – 9 Μαΐου 
 

Βιβλιοπαρουσίαση:          

Τίτλος: Ένα χελιδόνι για την Ευρώπη 

Συγγραφέας: Ευγένιος Τριβιζάς 

Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 

Εκδόσεις: Μίλητος 

 

Ένα χελιδόνι βγήκε από μια ζωγραφιά και ζωντάνεψε με τη βοήθεια ενός κοριτσιού. Το 

χελιδόνι ήθελε να χτίσει μια φωλιά. Για να φτιάξει, όμως, τη φωλιά του πήρε φύλλα, 

λουλούδια και κλαδάκια από διάφορες χώρες.   

Όταν μάζεψε αυτά που χρειαζόταν, βρέθηκε έξω από ένα πολύ εντυπωσιακό κτίριο. 

Εκεί περίμεναν 10 παιδιά. Κάθε παιδί ήταν από διαφορετική χώρα. Τα παιδιά έδωσαν στο 

χελιδόνι πολλά δώρα, τα οποία χρησιμοποίησε το πουλί για να φτιάξει τη φωλιά μαζί με ένα 

άλλο χελιδόνι που ήταν πια το ταίρι του. 

 

Θέλεις τώρα να προσπαθήσεις να ενώσεις κάθε χώρα με το δικό της 

λουλούδι/καρπό/φύλλο; Οι λύσεις βρίσκονται στην επόμενη σελίδα. 

 

Ελλάδα 
 

Εντελβάις 

Αυστρία 
 

Βελανίδι 

Γερμανία 
 

Φύλλο ελιάς 

Γαλλία 
 

Τουλίπα 

Ολλανδία 
 

Τριφύλλι 

Ιρλανδία 
 

Πορτοκάλι 

Ισπανία 
 

Κλήμα 

Ιταλία 
 

Φύλλο δάφνης 

Σουηδία 
 

Μπλε ανεμώνα 

Αγγλία 
 

Τριαντάφυλλο  

 

 



Ελλάδα – φύλλο ελιάς, Αυστρία – εντελβάις, Γερμανία – βελανίδι, Γαλλία – κλήμα, Ολλανδία – 

τουλίπα, Ιρλανδία – τριφύλλι, Ισπανία – πορτοκάλι, Ιταλία – φύλλο δάφνης, Σουηδία – μπλε 

ανεμώνα, Αγγλία – τριαντάφυλλο 

 

Το σώμα μου είναι δικό μου 
 

Ένα ακόμη βιβλίο που διάβασαν και επεξεργάστηκαν οι μαθητές ήταν 

το βιβλίο «Το σώμα μου είναι δικό μου».  

 

Η Κλάρα είναι ένα κορίτσι. Μας μιλάει για την προστασία του 

σώματος, Είναι περήφανη για το σώμα που έχει. Της αρέσουν οι 

αγκαλιές και τα φιλιά. ΜΟΝΟ όμως από ανθρώπους που αγαπάει και 

ΜΟΝΟ όταν θέλει η ίδια. Η Κλάρα μάς μαθαίνει να λέμε ΟΧΙ. Ας 

διαβάσουμε τις συμβουλές της: 

 

1) Αν κάποιος με αγγίζει κι εγώ δε θέλω, λέω: «Σταμάτα! Μη με αγγίζεις! Δεν το θέλω!» 

 

2) Αν κάποιος μου ζητήσει να τον αγγίξω κι εγώ δεν το θέλω, λέω: «Όχι, δε θέλω να σε 

αγγίξω. Δεν το θέλω!» 

 

3) Το σώμα μου είναι δικό μου. Μου ανήκει!!! Το αγαπώ και το προστατεύω.  

 

 



 

 

 

 

 

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΜΑΜΑ!!! 

 Κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου γιορτάζουν οι μανούλες. 

Με αφορμή, λοιπόν, αυτή τη γιορτή οι μαθητές διάβασαν και 

επεξεργάστηκαν το παραμύθι της κ. Ιωάννας Μπαμπέτα «Η καλύτερη 

μαμά».  

Λίγα λόγια για το βιβλίο: 

 

Ένας μικρός εξωγήινος είχε μια εργασία: να ζωγραφίσει την καλύτερη 

μαμά του κόσμου! Για να βρει ιδέες για τη ζωγραφιά του πήρε τη 

μαμά του από το χέρι και έκαναν βόλτες στη γειτονιά. Πέρασαν από 

ένα κομμωτήριο, μετά από ένα ζαχαροπλαστείο και τέλος από την 

παιδική χαρά. Σε κάθε σημείο που σταματούσαν ο μικρός εξωγήινος συμπλήρωνε και ένα 

κομμάτι στη ζωγραφιά του. Όταν την ολοκλήρωσε, κατάλαβε πως ζωγράφισε τη δική του 

μαμά. Μάλιστα, όλα τα παιδάκια στο σχολείο είχαν κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα! Είπαν πως 

η καλύτερη μαμά σε όλο τον πλανήτη είναι η δική τους μαμά!   

Οι μαθητές ζωγράφισαν τη δική τους μαμά και απάντησαν σε μερικές ερωτήσεις. Ενδεικτικά, 

είπαν:  

Στη μαμά μου αρέσει….. να πηγαίνει ταξίδια…. να δουλεύει ….. να πλέκει….. 

Το αγαπημένο χρώμα της μαμάς μου είναι….. το άσπρο…..το κόκκινο….το μοβ…. 

Το αγαπημένο ζώο της μαμάς μου είναι…. η γάτα…. ο τίγρης…. ο σκύλος….. 

Το αγαπημένο λουλούδι της μαμάς μου είναι…. το άσπρο τριαντάφυλλο….το κόκκινο 

τριαντάφυλλο…. 

Γιατί αγαπώ τη μαμά μου…..γιατί με φροντίζει…. γιατί είναι όμορφη και γλυκιά…. γιατί είναι 

καλή μαζί μου…. γιατί με πηγαίνει στο γιατρό, όταν αρρωσταίνω…. γιατί μου κάνει τα 

χατίρια…. γιατί με αγκαλιάζει, όταν έρχεται από τη δουλειά….   

Οι μαθητές για τη γιορτή της μητέρας έκαναν και δύο πολύ όμορφες κατασκευές. 

    

 

Γιορτή της μητέρας – 12 Μαΐου 



 

 

 

Τα Χρυσά Μολύβια της Θάσου επισκέφτηκαν το μουσείο 

«Πολύγνωτος Βαγής», το οποίο βρίσκεται στο ορεινό χωριό 

Ποταμιά. Οι μαθήτριες περιηγήθηκαν μέσα στο μουσείο, 

θαύμασαν τα έργα τέχνης και πήραν συνέντευξη από την 

υπάλληλο του μουσείου, την κ. Δήμητρα Περζαμάνη. 

Ακολουθούν οι ερωτήσεις των μαθητριών, καθώς και οι 

απαντήσεις της κ. Δήμητρας.  

1) Πόσα αγάλματα υπάρχουν στο μουσείο; 

Υπάρχουν 92 αγάλματα.   

 

2) Πόσα αγάλματα έχει φτιάξει συνολικά ο Πολύγνωτος Βαγής; 

Έχει φτιάξει πάρα πολλά αγάλματα, αλλά δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό.  

 

3) Πόσα χρόνια λειτουργεί το μουσείο; 

Το μουσείο λειτουργεί από το 1981, άρα λειτουργεί εδώ και 38 χρόνια.  

  

4) Πότε φτιάχτηκε το μουσείο ως κτίριο; 

Το κτίριο φτιάχτηκε το 1857.  

 

5) Τι μουσείο είναι αυτό; 

Είναι μουσείο σύγχρονης τέχνης. 

 

6) Ποιος φυλάει το 

μουσείο; 

Το μουσείο το φυλάω 

εγώ (δηλ. η κ. Δήμητρα). 

 

7) Πότε γεννήθηκε ο Πολύγνωτος Βαγής; 

Γεννήθηκε το 1892. 

8) Πότε πέθανε ο Πολύγνωτος Βαγής; 

Πέθανε το 1965.  

 

 

Διεθνής Ημέρα Μουσείων – 18 Μαΐου  



9) Γιατί φτιάχτηκε το Μουσείο Πολύγνωτου Βαγή στην 

Ποταμιά; 

Φτιάχτηκε στην Ποταμιά, γιατί εκεί γεννήθηκε και μεγάλωσε ο 

Πολύγνωτος Βαγής. 

 

10) Σπούδασε κάτι; 

Σπούδασε γλυπτική.  

 

11) Είχε οικογένεια; Είχε παιδιά; 

Είχε παντρευτεί, αλλά δεν είχε παιδιά.  

 

Κατά την επίσκεψή τους οι μαθήτριες έκαναν μία μικρή έρευνα μέσα στο μουσείο. Διάβασαν με 

προσοχή τις ταμπελίτσες με τις πληροφορίες που συνόδευαν κάθε άγαλμα. Κατέγραψαν τα υλικά 

που χρησιμοποιούσε ο Βαγής. Μέτρησαν τα αγάλματα και τους πίνακες που υπήρχαν. Κατέληξαν σε 

συμπεράσματα σχετικά με το τι συνήθιζε να απεικονίζει ο δημιουργός στα έργα του. Τους άρεσε 

πολύ που πολλά έργα περιείχαν το υγρό στοιχείο και αμέσως συσχέτισαν τα έργα με τη Θάσο. 

Τέλος, οι μαθήτριες φωτογραφήθηκαν δίπλα στον πίνακα που τους άρεσε πιο πολύ.  

 

 

ΕΡΕΥΝΑ 
  

Οι μαθητές από την Καστοριά με αφορμή την «παγκόσμια 

ημέρα μουσείων» αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν μια 

πανελλαδική έρευνα. Τηλεφώνησαν σε 245 μουσεία σε 

όλη την χώρα. Η μοναδική τους ερώτηση: «Είναι το 

μουσείο προσβάσιμο σε άτομα που κινούνται σε 

αναπηρικό αμαξίδιο;». Τα αποτελέσματα της έρευνας 

ακολουθούν. 

 

Μουσεία Απάντησαν Δεν 
απάντησαν 

Σύνολο 
 

Φυσικής 
Ιστορίας 

13 9 22 

Βυζαντινά 10 15 25 

Τέχνης 18 16 34 

Τεχνολογίας 11 13 24 

Πολεμικά & 
Ναυτικά 

17 5 22 

Αρχαιολογικά 61 21 82 

Διάφορα 26 10 36 

Σύνολο 156 89 245 



 

Μουσεία Φυσικής Ιστορίας                           Βυζαντινά Μουσεία                                       

 Αριθμός Ποσοστό 

Ναι 7 31,8% 

Όχι 6 27,2% 

Δεν 
απάντησαν 

9 41% 

Σύνολο 22 100% 
 

Μουσεία Τέχνης                                           Μουσεία Τεχνολογίας 

 Αριθμός Ποσοστό 

Ναι 11 32,4% 

Όχι 7 20,6% 

Δεν 
απάντησαν 

16 47% 

Σύνολο 34 100% 
 

Πολεμικά και ναυτικά μουσεία                        Αρχαιολογικά μουσεία 

 Αριθμός Ποσοστό 

Ναι 8 36,3% 

Όχι 9 40,9% 

Δεν 
απάντησαν 

5 22,7% 

Σύνολο 22 100% 

Διάφορα μουσεία 

 Αριθμός Ποσοστό 

Ναι 11 30,5% 

Όχι 15 41,7% 

Δεν 
απάντησαν 

10 27,8% 

Σύνολο 36 100% 
 

 

 

 

11 9 8 

28 

11 7 2 9 

33 

15 

ΤΈΧΝΗς ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑς ΝΑΥΤΙΚΆ/ΠΟΛΕΜΙΚΆ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΆ ΔΙΆΦΟΡΑ 

Γράφημα 1: Απαντήσεις ανα κατηγορια 
μουσείων. 

ναι 0χι 

 Αριθμός Ποσοστό 

Ναι 4 16% 

Όχι 6 24% 

Δεν 

απάντησαν 

15 60% 

Σύνολο 25 100% 

 

 

 Αριθμός Ποσοστό 

Ναι 9 37,5% 

Όχι 2 8,3% 

Δεν 

απάντησαν 

13 54,1% 

Σύνολο 22 100% 

 

 

 Αριθμός Ποσοστό 

Ναι 28 34,1% 

Όχι 33 40,2% 

Δεν 

απάντησαν 

25 25,6% 

Σύνολο 82 100% 
 



Συνολικά αποτελέσματα απαντήσεων 

 Αριθμός Ποσοστό 

Ναι 78 50% 

Όχι 78 50% 

Σύνολο 156 100% 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους δεν είναι σαφή καθώς δεν είχαν πολύ χρόνο στην 

διάθεσή τους για να επικοινωνήσουν  και με τα 245 μουσεία. Αλλά θα ήθελαν να σημειώσουν 

ότι έπειτα από τις τηλεφωνικές συνομιλίες διαπιστώσανε ότι πολλοί ενήλικες δεν γνωρίζουν 

ακριβώς την σημασία της προσβασιμότητας. Για παράδειγμα, σε ένα μουσείο ο υπεύθυνος 

τους απάντησε «Ναι, το μουσείο είναι προσβάσιμο. Θα φωνάξουμε τους φύλακες για να 

σηκώσουν το αμαξίδιο στις σκάλες». 

 

 

Καλώς ήρθες καλοκαιράκι!!!  
 

Παιχνίδια σχετικά με το καλοκαίρι!!! 

  

Οι μαθητές είπαν διάφορες λέξεις που σκέφτηκαν μόλις άκουσαν τη λέξη «καλοκαίρι». Με αυτές τις 

λέξεις φτιάξαμε διάφορα παιχνίδια. Ακολουθούν μερικά από αυτά: 

 

ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ  

Μπορείς να βρεις 5 λέξεις που έχουν σχέση με το καλοκαίρι; 

Α Κ Ο Υ Β Α Δ Α Κ Ι 

Π Ε Η Ρ Τ Υ Θ Ι Ο Π 

Λ Η Λ Ι Α Σ Η Γ Κ Λ 

Κ Υ Ι Ε Θ Α Υ Π Σ Ι 

Ξ Η Ο Μ Α Γ Ι Ο Ζ Κ 

Η Β Σ Σ Ν Χ Ν Ρ Χ Φ 

Ε Μ Ω Η Σ Κ Κ Χ Ψ Ν 

Ρ Ο Δ Α Κ Ι Ν Ο Β Ρ 

ΝΑΙ 
50% 

ΌΧΙ 
50% 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΝΑΙ ΌΧΙ 



 

ΜΑΝΤΕΨΕ ΤΙ 

Μπορείς να μαντέψεις τι είναι; 

 

1. Το τρώμε. Έχει πολλές γεύσεις. Βάζουμε από πάνω τρούφα. Είναι γλυκό. Είναι νόστιμο. Είναι πάντα 

κρύο. Τι είναι; 

 

2. Είναι ένα φρούτο. Έχει μέσα του πολλά κουκούτσια. Από έξω είναι πράσινο και από μέσα είναι 

κόκκινο. Τι είναι; 

 

 

3. Είναι ένα ρούχο. Το φοράμε το καλοκαίρι. Το φοράμε στα πόδια μας. Είναι κοντό. Τι είναι; 

 

4. Είναι ένα φρούτο. Έχει κίτρινο ή πορτοκαλί ή κόκκινο χρώμα. Είναι πολύ ζουμερό. Στη μέση έχει ένα 

σκληρό κουκούτσι. Τι είναι; 

 

5. Είναι παπούτσια. Τα φοράμε το καλοκαίρι. Τα βρίσκουμε σε πολλά χρώματα. Τα φοράμε στην 

παραλία. Όταν τα φοράμε φαίνονται τα δάχτυλά μας. Τι είναι; 

 

6. Είναι μια κρέμα. Την βάζουμε πάνω στο σώμα μας για να μην καούμε. Τι είναι; 

 

 

7. Είναι ένα ρούχο. Το βάζουμε για να κολυμπήσουμε. Οι γυναίκες φοράνε μπικίνι ή ολόσωμο. Τι είναι; 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

 

Μπορείς να λύσεις το σταυρόλεξο που ακολουθεί; 

 

 

1. η πιο ζεστή εποχή του χρόνου 

2. ο τρίτος μήνας του καλοκαιριού 

3. φρούτο του καλοκαιριού 

4. ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού 

5. το τρώμε και είναι παγωμένο 

6. κάνω μπάνιο στη θάλασσα 

7. ζουμερό φρούτο 

8. ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού 

9. είναι φίλος και εχθρός 

10. για να κάνω ..... πρέπει να φοράω αντηλιακό και καπέλο 

 



 

Οι μαθητές έγραψαν ένα πολύ όμορφο ποιηματάκι. Θέλετε να το διαβάσετε;;; 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΑΚΙ!!!! 

 
Καλοκαιράκι μου γλυκό 
Κάνω πάρτι στον γιαλό! 
Και τρώω πάλι παγωτό 

 Μιλκσέικ και φρουτοχυμό!!  
 

Καλοκαιράκι μου γλυκό 
Κάνω πάρτι στον γιαλό! 
Και τρώω πάλι παγωτό 

 Μιλκσέικ και φρουτοχυμό!! 
 

 

 
Θάλασσα πολύ ζεστή 
Όμορφη και γαλανή 

Βάζω αμέσως το μαγιό 
Και βουτώ μες το βυθό!! 

 
Καβάλα, Θάσο, Καστοριά 
Ταξίδι πάμε βρε παιδιά  

τρώγοντας μόνο παγωτά 
και περνάμε όλοι καλά!!  

 
 

 



Η ΠΑΡΕΑ ΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΧΡΥΣΩΝ ΜΟΛΥΒΙΩΝ 
 

Φέτος σας κάναμε συντροφιά με τα τρία τεύχη του περιοδικού και της εφημερίδας μας. 
Κλείνοντας για φέτος, θα μας επιτρέψετε να σας παρουσιάσουμε τους εαυτούς μας μέσα από 

μικρά στιχάκια που γράψαμε. 
 

Οι ήρωες που ακολουθούν δεν είναι άγνωστοι. Είμαστε εμείς τα 27 Χρυσά Μολύβια.  
 
 
 

Η Γεωργία 
 
Φτιάχνει τα καλύτερα γλυκά του κόσμου. 
Λουκουμάδες και ζαχαρωτά και όλων των ειδών 
τα γλυκά.  Η Γεωργία θα τα φτιάξει στο λεπτό 
παιδία. 

Η Σοφία 
 

 Προστατεύει όλες τις γάτες αφού μπορεί να 
καταλάβει την γλώσσα τους.Νιαούρισμα άμα 
ακούσει γρήγορα θα τρέξει. 
 Την γάτα για να βρει γρήγορα στη στιγμή. 
 
 

Ο Νεκτάριος 
 

Μπορεί να δει πια καρπούζια είναι καλά και πια 
όχι. Σαν θέλεις καρπούζι να αγοράσεις τον 
Νεκτάριο μην προσπεράσεις. Ποιο είναι γλυκό 
θα σου πει γρήγορα στη στιγμή. 
 

Η Χρύσα 
 

 Μπορεί να περάσει μέσα από τοίχους. Οι τοίχοι 
δεν είναι σκληροί για ετούτο το κορίτσι. Χρύσα 
την λένε και είναι δυνατή. 

Η Νικολέτα 
 

 Όπου κι αν πάει η Άνοιξη την ακολουθεί. Όπου 
κι αν πάει την άνοιξη σκορπάει. Πράσινο χρώμα 
και ωραίες μυρωδιές από όπου κι αν περνάει. 
 

Ο Αλέξανδρος 
 

 Μπορεί να γίνει από χοντρός λεπτός και το 
αντίστροφο. Κάτω από πόρτες θα περάσει, όσες 
πίτσες κι αν χλαπακιάσει. 
 

Ο Μιχάλης 
 

Ξέρει πως λειτουργούν όλοι οι υπολογιστές και 
τα smartphones. Χακάρει στη στιγμή όλων σας 
τον υπολογιστή. 
 

Η Αράξια 
 

 Τα μαλλιά της αλλάζουν χρώμα. 
Μαύρα μαλλιά όταν θυμώνω. Κίτρινα όταν 
τραγουδώ.  
Μοβ για το διάβασμα βιβλίου και ροζ για την 
αγάπη στην καρδιά. 
 

 

Ο Νίκος 
 

Λύνει γρήγορα όλες τις ασκήσεις των 
μαθηματικών. Την προπαίδεια ξέρει και με τις 
πράξεις σούπερ καταπληκτικά τα καταφέρνει. 
 

Ο Νίκος 
 

Λύνει γρήγορα όλες τις ασκήσεις των 
μαθηματικών. Την προπαίδεια ξέρει και με τις 
πράξεις σούπερ καταπληκτικά τα καταφέρνει. 

Η Παρασκευή 
 

 Ξέρει πόσες φράουλες βρίσκονται μέσα σε κάθε 
κεσεδάκι στον κόσμο. Όσες φράουλες κι αν  
υπάρχουν θα τις βρει. Αρκεί να βρίσκονται σε 
κουτί.    

Ο Δημήτρης Τ 
 

 Χτίζει πολύ γρήγορα και σωστά. Σαν τον Bob τον 
χτίστη όλοι τον θαυμάζουν και για μαστοριές 
όλοι τον φωνάζουν. 
 



Ο Γιάννης 
 

 Τρέχει γρήγορα. Τον γύρο της λίμνης μας θα 
κάνει γρήγορα 
και το Run Greece θα κερδίσει στα σίγουρα. 
 

Ο Ευθύμης 
 
 Μπορεί να στοχεύσει πολύ καλά. Πετυχαίνει με 
το τόξο ένα μήλο στον αέρα και πέντε χιλιόμετρα 
πιο πέρα. 
 
 

Η  Ασπασία 
 

 Ότι πιάνει γίνεται πάγος. Τούβλα από πάγο αν 
θέλεις μην χάνεις ευκαιρία.  Φώναξε την 
Ασπασία.  
 

Ο Γιώργος 
 

Τραγουδάει πολύ μελωδικά. Είμαι ο Γιώργος ο 
τραγουδιστής,  μέσα στο στάδιο θα με βρεις.  Να 
λέω τραγούδια απαλά σαν τιτιβίσματα 
μελωδικά.        

Η Ασημίνα 
 

Είναι εύστοχη.  Έχει τόξο δυνατό το πετάει στο 
λεπτό.    
 

 

Η Όλσα 
 

 Μπορεί να πηδάει πάρα πολύ ψηλά. Πηδάει 
τόσο ψηλά που φτάνει ως τα σύννεφα. Από εκεί 
ψηλά βλέπει την Καστοριά.  

 

Ο Γιώργος Η 
 

Μπορεί και τρώει 235 σάντουιτς την ημέρα.  
Ήταν στο πάρτι μια φορά και στα γενέθλια μου. 
Όλα τα σάντουιτς έφαγε με την συντροφιά μου. 
 

 

Ο Κυριάκος 
 

 Μπορεί να μείνει κάτω από το νερό για 30 ώρες.  
Για να τον βρεις στην θάλασσα θα βυθιστείς. Στα 
αλμυρά νερά κάθετε για τα καλά. 
 

 

Ο Δημήτρης Δ 
 

Μπορεί να μεταμορφωθεί σε ότι σκεφτεί. Σε 
νυχτερίδα φοβερή που ροκάρει στη στιγμή. 
Θέλει να μεταμορφωθεί. 
 

 

Η Αθηνά 
 
 Διαβάζει πάρα πολύ γρήγορα όλα τα κείμενα. 
Διαβάζει σαν την αστραπή τις 1000 τις σελίδες. 
Αέρας είναι γρήγορος τις λέξεις παρασέρνει. 
 

 

Η Σωτηρία 
 

 Είναι πολύ ευλύγιστη. Είναι ευλύγιστη και ότι 
της πεις το κάνει.  
Τούμπες πάνω στον δοκό και μπάλα σε στεφάνι.   
 

 

Ο Ηλίας 
 

Χορεύει απίθανα γρήγορα Break dance . Στον 
δρόμο άμα τον πετύχεις δε θα τον γνωρίσεις. 
Γιατί ο χορός του είναι γρήγορος σαν τον 
συναντήσεις 

 

Η Φρόσω 
 

Μπορεί να ζωγραφίζει πολύ ωραία. Φίλους έχει 
τα πινέλα και ζωγραφίζει με τρέλα. Το όνομα της 
είναι Φρόσω κι ένα δώρο θα της δώσω. 
 

Ο Θανάσης 
 

 Όταν παίζει την  κιθάρα του τον ακούει όλη η 
γη. Κόκκινα φοράει και σαν τον κεραυνό πετάει 
με την κιθάρα του σαν τραγουδάει. 

 

Η Βαλάντω 
 

 Ξέρει να λέει την προπαίδεια απ’ έξω κι 
ανακατωτά. Αν δεν θυμάσαι πόσο κάνει εφτά 
φορές το εννιά, την Βαλάντω ρώτα στα κρυφά. 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΕ 
ΟΛΟΥΣ 

 


