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 Φέτος, τα παιδιά της έκτης τάξης του 

σχολείου μας, πέρα από την ορθογραφία, την 

γραμματική και την ανάγνωση, έχουν διδαχθεί 

Ελληνικές παροιμίες, μύθους και παραμύθια και 

το χρυσό κανόνα. Οι παροιμίες είναι σοφές 

κουβέντες του λαού μας που λένε διάφορες 

αλήθειες. Είναι καλό, να ξέρουν τα παιδιά, 

μερικές παροιμίες γιατί με αυτές μπορούν να 

εμπλουτίσουν τον προφορικό και το γραπτό λόγο τους. 

Παράλληλα, οι μύθοι πλάθουν το χαρακτήρα του παιδιού με έναν 

ευχάριστο τρόπο.  

 Στους επόμενους μήνες θα ασχοληθούμε με την ιστορία, τη 

θρησκεία και τον πολιτισμό της Ελλάδας.  

              κα Μαρία Πέτρου 

Γιάννης Ζαβόλας 

Ήταν ένα λιοντάρι που κοιμόταν, και ένα ποντίκι 

ανέβηκε επάνω του. Το ποντίκι είπε στο λιοντάρι 

«Σε παρακαλώ, μη με φας». Το λιοντάρι το άφησε 

να φύγει. Μετά από καιρό, το ποντίκι άκουσε το 

λιοντάρι να φωνάζει και πήγε κοντά του. Ήταν 

πιασμένο στα δίχτυα του κυνηγού. Το ποντίκι με 

τα δόντια του έκοψε τα δίχτυα και ελευθέρωσε το 

λιοντάρι. 

ΗΘΙΚΟ ΔΙΔΑΓΜΑ: Οι μικρόσωμοι φίλοι 

μπορεί να αποδειχτούν οι μεγαλύτεροι 

φίλοι.    

*** 

Βασίλης Εμμανουηλίδης 

Μια φορά ήταν δύο κατσίκες και ήθελαν να 

περάσουν τη γέφυρα. Δε γινόταν να περάσουν 

και οι δύο κατσίκες τη γέφυρα. Και άρχισαν να 

μαλώνουν. Στο τέλος, και οι δύο πέσανε στο 

ποτάμι.  

Ηθικό δίδαγμα: Ο μύθος μας δείχνει ότι 

δεν πρέπει να μαλώνουμε.  
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Εδώ  
μιλάμε 

Ελληνικά !  

LEARN GREEK! 

“I want”  

θέλω (thelo)  

* 

“I don’t want”  

Δε θέλω (The thelo)  

* 

“I need”  

χρειάζομαι (hriazome)  

* 

“I don’t need”  

Δε χρειάζομαι  

(the hriazome)  

* 

“I would like”  

Θα ήθελα (tha ithela) 

* 

“I wouldn’t like”  

Δε θα ήθελα  

(the tha ithela)   

Αριστείδης Εμμανουηλίδης 

Μία φορά ήταν ένας σκύλος. Είχε ένα κομμάτι κρέας. Πήγε 

σε μία λίμνη και είδε ένα κομμάτι κρέας μέσα στη λίμνη. 

Πήγε να το πάρει, επειδή νόμισε ότι ήταν μεγαλύτερο και 

μετά έχασε το δικό του κομμάτι. Είχε δει τη σκιά του 

κομματιού του στη λίμνη και νόμιζε ότι ήταν άλλο.  

Ηθικό δίδαγμα: Όποιος θέλει τα πολλά, χάνει και τα 

λίγα.        *** 

Νικόλαος Σάντος 

Μία φορά ο δάσκαλός μου μάζευε τις εργασίες. Έβαλα την 

εργασία μου στο θρανίο αλλά ο δάσκαλος δεν την πήρε και την 

έβαλα στην τσάντα μου. Το κατάλαβα όταν πήγα σπίτι μου. 

Δεν πήρα καλό βαθμό γιατί ο δάσκαλος δεν είχε την εργασία 

μου.  

Ηθικό δίδαγμα: Κάθε πράξη, έχει τον αντίκτυπό της. 

        *** 

Δανάη Murphy 

Μία μέρα ένα φίδι ήταν παγωμένο. Ένας χωρικός το πήρε 

στην αγκαλιά του για να το ζεστάνει. Αλλά το φίδι 

δάγκωσε τον χωρικό, και ο χωρικός πέθανε.  

Ηθικό δίδαγμα: Πρέπει να προσέχουμε με ποιους 

κάνουμε παρέα.  

                *** 

Μανώλης Πελαρδής 

Μία μέρα είχα διαγώνισμα στα Μαθηματικά. Τέλειωσα 

πρώτος και το διαγώνισμα είχε κάτι από πίσω (στην τελευταία 

σελίδα). Είχε και άλλα προβλήματα. Ξέχασα να τα κάνω και 

έδωσα το χαρτί στη δασκάλα. Με ρώτησε εάν τελείωσα και 

της είπα «Ναι». Πήρα 66% και ο βαθμός μου έπεσε από 95% 

σε 80%. Όμως έμαθα το μάθημά μου. 

Ηθικό δίδαγμα: Μη βιάζεσαι.  

                                     *** 

Έηβα Σαββή 

Μία μέρα ήταν ένας σκύλος και είχε ένα κομμάτι κρέας. 

Πήγε κοντά στη λίμνη και είδε έναν άλλο σκύλο που 

κρατούσε ένα μεγαλύτερο κομμάτι κρέας. Αλλά ήταν η 

σκιά του. Έριξε το κομμάτι του για να πιάσει το 

μεγαλύτερο. Στο τέλος δεν είχε τίποτα.  

Ηθικό δίδαγμα: Όποιος θέλει τα πολλά, χάνει και 

τα λίγα.  
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ  

Ο δάσκαλος: Κωστάκη, κλείνε μου το ρήμα τρέχω. 

Και ο Κωστάκης: τρέχω, έτρεχα, σκόνταψα, έπεσα. Χτύπησα, έκλαψα, σηκώθηκα και έφυγα. 

*** 

Ο Τοτός λέει στον καινούργιο μαθητή του σχολείου:  

- "Ο καινούργιος διευθυντής δεν σου δίνει στα νεύρα;"  

Και το καινούργιο παιδί λέει:  

- "Ξέρεις ποιος είμαι εγώ; Ο γιος του!!!"  

Και ο Τοτός:  

- "Εσύ ξέρεις ποιος είμαι εγώ;  

- "Όχι."  

- "Πάλι καλά!!!" 
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Η ΜΑΜΑ 

ΜΟΥ ΚΙ ΕΓΩ  

Την πρώτη Δευτέρα 

κάθε μήνα στη 

βιβλιοθήκη του 

σχολείου μας  

στις 5:15 μ.μ. 

 

Η Ελάτε να 

γνωριστούμε με τα 

μικρά σας και να 

περάσουμε όμορφα! 

 

Κόστος συμμετοχής: 

$20 (παρακαλούμε 

όπως πληρώσετε κατά 

την 1η συνάντηση). 
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Greek  

Culture 

Workshop 

* 

Εργαστήρι 

Ελληνικού 

Πολιτισμού 

* 

Επόμενη 

συνάντηση  

13 Απριλίου 

11 π.μ. 

SAVE THE DATE 

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

APRIL 14 

 

GREEK  

INDEPENDENCE 
DAY PARADE 

 

ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ  

ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

 

 

 

 

Ελληνικό σχολείο  
Αγίου Δημητρίου 

721 Rahway AveUnion, NJ 
07083  

 
Phone: 908-964-7957 

E-mail: 
sdgreekschool@gmail.com 

To σχολείο μας ιδρύθηκε 

πριν από 90 χρόνια! Από 

τα θρανία του έχουν 

περάσει πολλοί μαθητές! 

Και το μόνο σίγουρο είναι 

ότι όλοι έμαθαν 

Ελληνικά, όπως κι εμείς!  

 

Το σχολείο μας είναι 

διάσημο! Ε βέβαια, αφού 

εμείς είμαστε οι μαθητές 

του, και είμαστε 
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