
Η εφημερίδα της Γ΄ τάξης 
του 13ου δημοτικού σχολείου Χαλανδρίου

Ηλείας και Ολύμπου 13 – Χαλάνδρι, τ.κ. 15234

Χρόνια Πολλά και Καλά Χριστούγεννα! Εμείς, οι δυο τάξεις της Γ΄ 
δημοτικού ευχόμαστε η γέννηση του Χριστού να φέρει την ειρήνη στον 
κόσμο, που ο ίδιος ευαγγελίστηκε, να επικρατήσει επιτέλους η αγάπη και η 
ομόνοια. Κι ο Άγιος Βασίλης, που θα «έρθει από την Καισαρεία» να φέρει 
κι άλλες ευχές και δώρα και μελομακάρονα και κουραμπιέδες με ζάχαρη, 
τόσους πολλούς,  που η ζάχαρη να πέφτει στα βουνά και να γίνει χιόνι. Χιόνι 
για να παίξουμε χιονοπόλεμο, να λάμπει η φύση και να γεμίσουμε χαρά!

Καλές γιορτές!
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Χαιρετισμός από τη διευθύντριά μας.

Αγαπητά μου παιδιά,

Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την έκδοση του 
α΄ τεύχους της εφημερίδας σας. Η προσπάθειά σας 
να ασχοληθείτε με τη σύνταξη των κειμένων, την 
εικονογράφηση και τελικά την έκδοση , με τη βοήθεια 
των δασκάλων σας Αγγελικής  Κορκοβέλου, Ελένης 
Φάσσαρη και Φανής Τσιοπανά είναι ξεχωριστή και 
αξιέπαινη. Καταφέρατε να γίνετε μικροί συγγραφείς 
και μικροί δημοσιογράφοι.

Μοιραστείτε εμπειρίες, ανταλλάξτε απόψεις και 
μάθετε να εργάζεστε σαν ομάδα. Σας εύχομαι να 
χαρείτε όλη τη διαδρομή που θα ακολουθήσετε και 
να κερδίσετε όσα περισσότερα πράγματα μπορείτε, 
τόσο σε επίπεδο συνεργασίας με τους άλλους, όσο 
και σε επίπεδο γνώσεων.

Η διευθύντρια του 13ου δημοτικού σχολείου 
Χαλανδρίου

Μαριάνα Χατζημιχαήλ 

Η είσοδος του σχολείου μας και οι φιλόξενες  κερκίδες μας με τα μάτια των μαθητών της τάξης μας
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1

Τα έξυπνα μολύβια
Η εφημερίδα της Γ΄ τάξης του 13ου 
δημοτικού σχολείου Χαλανδρίου

Υπεύθυνες ύλης
Αγγελική Κορκοβέλου
Ελένη Φάσσαρη

Επιμέλεια: Αγγελική Κορκοβέλου
       Ελένη Φάσσαρη
                     Φανή Κοτσιανά

Συντάκτες - Ρεπόρτερς - Εικονογράφοι
Λαμπρινή Γιαννάκη
Μαριεύα Γιαννοπούλου
Μυρτώ Γιαννοπούλου
Βασίλης Γκαγκαράτζας-Πανικίδης
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Ελένη Καραντάκη
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Δήμητρα Μηνδρινού
Μηνάς Μολανδώνης
Κωνσταντίνος Μουρούτης-Πριονιστής
Αριστείδης Μπράβος
Κύρα Παπαναστασάτου-Γκότση
Αντιγόνη Σπηλιοπούλου
Ίων Συμεωνίδης
Μαρισύνη Τσαπικούνη
Γιάννης Τσαπρούνης
Μιχάλης Ψαριανός
Αβέρκιος Βάλβης
Μαριάννα Βυώνη
Άγγελος Γιαννούδης
Βάλια Γκαδρή
Άγγελος Δημακόπουλος
Ορσαλία Θεοδωρίδου
Παύλος Κοτζόνης
Μαρία Κουντουριώτη
Κατερίνα Μαρκαντώνη
Σοφία Μήτρου
Αργυρώ Μιναρετζή
Ειρήνη Μιόγλου
Αντελάιντα Ντέντα
Θανάσης Παττάς
Μανώλης Ρεπαπής
Δέσποινα Στόκα
Άγγελος Φτωχογιάννης
Ιωάννα Χατζηκυριάκου

Επικοινωνία: angkork2@yahoo.gr

Περισσότερα νέα και πληροφορίες στην 
Ιστοσελίδα του σχολείου μας:
www. 13chalandri.weebly.com

Μικρές Αγγελίες
Βρέθηκε αρσενικό σκυλάκι στην Κηφισιά έξω από έναν 

κινηματογράφο. Φοράει κόκκινο περιλαίμιο. Αν κάποιος το 
αναγνωρίσει, να τηλεφωνήσει στο 6977648880.

~

Βρέθηκε στην περιοχή Γλυκά Νερά γατούλης ράτσας Σιάμ. 
Είναι στειρωμένος και καθαρός. Του αρέσει να κάθεται στον ώμο 
μας λες και είναι παπαγάλος! Αν δεν βρεθεί ο ιδιοκτήτης, τον 
δίνουμε για υιοθεσία. Τηλέφωνο: 6977299907.

~

Βρέθηκε στο Πάρκο Τρίτση στους Αγίους Αναργύρους σκύλος 
αρσενικός ράτσας Γερμανικός Ποιμενικός. Είναι πολύ καθαρός 
και φροντισμένος. Φιλοξενείται προσωρινά στο κτηνιατρείο μας. 
Τηλέφωνο: 6981560933.

~

Βρέθηκε στην περιοχή της Εκάλης μια γλυκιά σκυλίτσα! 
Είναι πολύ φιλική και καλοσυνάτη. Φοράει ένα κόκκινο και ένα 
ροζ περιλαίμιο. Την φιλοξενούμε προσωρινά. Για να έρθετε σε 
επαφή μαζί μας τηλεφωνήστε στο: 6932114002.

Μαρία 

Η Κατερίνα  και ο Άγγελος Γιανν. παίρνουν μια 
μικρή συνέντευξη από τη δασκάλα κ. Βάσω 

Καρατσώκη

Κατ. και Άγγ.: Ποιες είναι οι αναμνήσεις σας από τους μαθητές 
που είχατε στην Α΄ τάξη;
κ. Βάσω: Καταπληκτικές! Θα έχω αυτά τα παιδιά για πάντα στο 
μυαλό μου και στην καρδιά μου!
Κατ. Και Άγγ.: Είναι ωραία η τάξη σας, η Β΄, φέτος;
κ. Βάσω: Είμαι ευχαριστημένη γιατί και αυτά είναι πολύ καλά 
παιδιά.
Κατ. Και Άγγ.: Είναι καλοί μαθητές;
κ. Βάσω: Είναι έξυπνα παιδιά και με πολλές γνώσεις.
Κατ. Και Άγγ.: Πόσες ώρες δουλεύετε την ημέρα;
κ. Βάσω: Δουλεύω κάθε μέρα πέντε ώρες.
Κατ. Και Άγγ.: Η αίθουσα που έχετε είναι μεγάλη ή μικρή;
κ. Βάσω: Έχει ικανοποιητικό μέγεθος, αλλά αν ήταν μεγαλύτερη 
θα ήταν πιο καλά. 
Κατ. και Άγγ.: Σας αρέσει το επάγγελμα που κάνετε;
κ. Βάσω: Μου αρέσει  γιατί αγαπώ πολύ τα παιδιά.

Το νηπιαγωγείο μας

Καλησπέρα πέρα ως πέρα,
σ’ όλη την όμορφη παρέα.
Είμαστε το 13ο  Νηπιαγωγείο,
Που ήρθαμε στο όμορφο αυτό σχολείο.
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Με τραγούδια και παιχνίδια
μαθαίνουμε πράγματα πολλά
και ετοιμαζόμαστε καλά
για να ανεβούμε τα πρώτα μας σκαλιά!



            Οι δραστηριότητές μας – Η ζωή στο σχολείο – Οι γιορτές μας

Η πρώτη μέρα στο σχολείο
Αγιασθήτω το σχολείο μας

Την πρώτη μέρα στο σχολείο μας έγινε ο Αγιασμός. Το σχολείο 
μας κάλεσε τον παπά της ενορίας μας για να παρακαλέσει τον 
Θεό να μας δώσει δύναμη και υγεία για την καινούρια σχολική 
χρονιά

Ο παπάς έφερε από την εκκλησία τον σταυρό, το Ευχολόγιο 
και το θυμιατό. Οι δασκάλες ετοίμασαν το μπολ με το νερό που 
θα το άγιαζε ο παπάς. Ύστερα ο παπάς μαζί με τον ψάλτη 
διάβασαν ευχές από το Ευχολόγιο. Λίγο μετά ο παπάς βούτηξε 
το κλωνάρι του βασιλικού τρείς φορές στο μπολ με το αγιασμένο 
νερό και μας ράντισε.

Όταν τελείωσε ο Αγιασμός, η κυρία διευθύντρια μας ευχήθηκε 
καλή χρονιά και μας ανακοίνωσε τις καινούριες μας δασκάλες. 
Όλα τα παιδιά περίμεναν με ανυπομονησία να τις γνωρίσουν. 
Η κυρία διευθύντρια κανόνισε να καλωσορίσουμε τα πρωτάκια 
με πολλά τραγούδια. Τα εκτάκια πήραν τους μικρούς μαθητές 
της πρώτης και αφού τους έδεσαν από ένα μπαλόνι στο χέρι 
για να είναι χαρούμενοι, τούς συνόδεψαν να χορέψουν.

Όμως είδαμε άλλη μία έκπληξη. Στην άκρη της αυλής, εκεί 
που λέμε κάθε μέρα την πρωινή προσευχή η κ. Κατερίνα, η 
γυμνάστρια, είχε σχεδιάσει με μπογιά δύο παιχνίδια, κουτσό 
και σαλίγκαρο.

Η πρώτη μέρα στο σχολείο ήταν πολύ ωραία και χαρούμενη.
 Αντιγόνη, Δήμητρα, Μυρτώ, Μαριεύα 

Επίσης, οι γονείς μας και οι δασκάλες μας  ήταν όλοι 
χαρούμενοι γιατί ξεκινούσε το σχολείο και τα παιδιά θα 
μεγάλωναν και θα μάθαιναν νέα πράγματα. 

Αργυρώ, Κατερίνα, Δέσποινα, Μαρία

Όταν οι Έλληνες είπαν ΟΧΙ στο φασισμό

Ανάμεσα στις εθνικές μας γιορτές ξεχωριστή θέση έχει η 28η 
Οκτωβρίου 1940.

Πριν από χρόνια οι Ιταλοί μπήκαν στην Ελλάδα και ζήτησαν 
να την κατακτήσουν. Τότε οι Έλληνες απάντησαν το ηρωικό 
«ΟΧΙ». Έτσι μας κήρυξαν τον πόλεμο οι Ιταλοί. Οι Έλληνες 
πολεμούσαν με δυσκολία πάνω στα χιονισμένα βουνά. Αν 
και ήταν πολύ λιγότεροι από τους Ιταλούς, νίκησαν επειδή 

πολέμησαν πολύ σκληρά. Όμως ο πόλεμος δεν τελείωσε. 
Οι Γερμανοί  μπήκαν στην Ελλάδα και άρχισαν τα μαύρα 
χρόνια της Κατοχής. Οι Έλληνες όμως δεν τα παράτησαν. 
Αντιστάθηκαν ηρωικά παρά την πείνα, τις εκτελέσεις, τις διώξεις, 
τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και τις φυλακίσεις. Ανατίναξαν 
τις γέφυρες όταν περνούσαν τα γερμανικά αυτοκίνητα για να 
σκοτώσουν τους Γερμανούς. Τα παιδιά βοηθούσαν κι αυτά 
στον αγώνα μεταφέροντας μυστικά μηνύματα και κλέβοντας 
τρόφιμα από τα γερμανικά φορτηγά για να τα πετάξουν στους 
πεινασμένους Έλληνες.

Έτσι στις 12 Οκτωβρίου 1944 η Ελλάδα ελευθερώθηκε από 
τους Γερμανούς και η σημαία μας υψώθηκε περήφανα στον 
ιερό βράχο της Ακρόπολης.

Δήμητρα, Γιάννης, Άρτεμις, Λαμπρινή, Ελένη Καρ.

Γιορταστικές εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου
Για να τιμήσουμε τους ηρωικούς Έλληνες που πολέμησαν 

για την πατρίδα μας, τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, το σχολείο 
μας ετοίμασε μία γιορτή για την επέτειο του «ΟΧΙ». Κάθε τάξη 
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             ΑΝΕΚΔΟΤΑ – ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ και μια αστεία ιστορία
  
Η ιστορία
Μια μέρα στο σχολείο ένα παιδί είχε φέρει κάτι άγρια, αγκαθωτά 
κάστανα. Τα έβγαλε στο διάλλειμα και τα παιδιά νόμιζαν ότι είναι 
αχινοί! Άρχισαν να τρέχουν σαν τρελά και κρύφτηκαν κάτω 
από τα θρανία τους. Το  παιδί όμως τους εξήγησε ότι δεν είναι 
αχινοί αλλά άγρια κάστανα. Τα παιδιά άρχισαν να γελάνε με την 
ψυχή τους. . Όταν χτύπησε το κουδούνι, η δασκάλα τους, τούς 
ρώτησε πώς πέρασαν στο διάλλειμα κι εκείνα διηγήθηκαν το 
αστείο γεγονός.

Βάλια, Αντελάιντα

Αινίγματα
-Από μάνα κόκκινη, γεννιέται παιδί μαύρο. Τι είναι;

H φωτιά και ο καπνός.

Γιάννης 

-Όσο μεγαλώνει, τόσο λιγότερο το βλέπουμε. Τι είναι; 

Το σκοτάδι.

-Η κεφαλή του στο βουνό και η ουρά του στο γιαλό. Τι είναι;

Το ποτάμι.

Μυρτώ 

-Είναι δύο σύντροφοι που διαρκώς δουλεύουν μαζί κι όμως ο 
ένας τον άλλον δε βλέπει. Tι είναι;

Τα μάτια.

-Ποιο γυναικείο όνομα  διαβάζεται από την καλή και από την 
ανάποδη;

Άννα

-Ποτέ μου δε μιλώ , κι όμως πολλά πάντοτε λέω. Τι είναι;

Το βιβλίο

Αντιγόνη 

Τι μπορούμε να κάνουμε με έναν σκαντζόχοιρο και μια 
καμηλοπάρδαλη;

Να τους βάλουμε οδοντόκρεμα.

Γιατί;

Γιατί θα σχηματίσουν μια μεγάλη οδοντόβουρτσα!

Κατερίνα

Ανέκδοτα
-Πώς πέθανε η τελευταία μπαλαρίνα;

Πνίγηκε στη λίμνη των κύκνων!

Γιάννης 

-Πώς πέθανε ο τελευταίος Πόντιος επιθετικός;

Κόπηκε στο ψαλιδάκι.

-Πώς λέγεται αυτός που είδε ένα λιοντάρι;

Λεωνίδας.

-Γιατί οι Πόντιοι όταν μπαίνουν στο internet, ανοίγουν το 
παράθυρο;

Για να έχουν windows.

- Την Κυριακή του Πάσχα η αγελάδα ρωτάει το πρόβατο

- Θες να πάμε βόλτα την Κυριακή του Πάσχα;  

-Mπα, έχω «γύρισμα».

Μιχάλης 

Μια φορά κάποιος πηγαίνει στο φούρνο και ρωτάει: Πόσο 
κάνει αυτό το ψωμί; Του απαντά ο φούρναρης: Δύο ευρώ. 
Πόσο κάνει το άλλο ψωμί; Το άλλο κάνει ενάμισι ευρώ. Κι αυτά 
τα ψίχουλα; Αυτά είναι δωρεάν. Στο τέλος λέει στον φούρναρη: 
Α, ωραία! Παρακαλώ βάλτε μου δυο κιλά ψίχουλα!

Μια οικογένεια νυχτερίδων κρέμονταν ανάποδα. Ξαφνικά 
μια νυχτερίδα από αυτές γύρισε και στάθηκε όρθια. Τρέξτε, 
παιδιά, τρέξτε, φώναξαν οι άλλες! Ο Μπάμπης λιποθύμησε!

Μανώλης 
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είχε  στολίσει την αίθουσα της με ελληνικές 
σημαιούλες και αφίσες του «ΟΧΙ». Οι δασκάλες  
μας, μάς μίλησαν για τα γεγονότα της 28ης 
Οκτωβρίου 1940. Μας είπαν για τους πολέμους 
που κάναμε με τους Ιταλούς, για τις νίκες μας, 
αλλά και για την  κατοχή από τους Γερμανούς. 
Όμως το 1944 η Ελλάδα μας ελευθερώθηκε 
και η ελληνική σημαία υψώθηκε ξανά στην 
Ακρόπολη.

Στις 27 Οκτωβρίου η Ε΄ τάξη ετοίμασε τη 
γιορτή και η Δ΄ μαζί με την ΣΤ΄ συμμετείχαν 
στη χορωδία. Οι μαθητές απήγγειλαν ποιήματα 
και ακούστηκαν πολλά τραγούδια. Το σκετς 
που έπαιξε η Ε τάξη ήταν «Τα παλικάρια της 
Κατοχής».

Την επόμενη μέρα στις 28 Οκτωβρίου 
το πρωί έγινε δοξολογία στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Νικολάου στο Χαλάνδρι όπου την 
παρακολούθησαν όλοι οι σημαιοφόροι. 
Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων και φέτος 
ήταν η σειρά του σχολείου μας να καταθέσει 
στεφάνι. Ύστερα παρέλασαν όλα τα σχολεία 
του Χαλανδρίου. Η μέρα τελείωσε με δημοτικά τραγούδια και 
χορούς στην κεντρική πλατεία.

Μυρτώ, Μαριεύα, Μαρισύνη, Αντιγόνη, Κύρα Π

Μοιάζουμε κι ας έχουμε διαφορές
Ρατσισμός είναι όταν κάποιος κοροϊδεύει τον άλλον για το 

χρώμα του, για το φύλο, για το ύψος, για το πάχος και γενικά 
για την εξωτερική του εμφάνιση.

Στο σχολείο μας, τη  Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου είδαμε μερικά 
βίντεο σχετικά με το ρατσισμό. Στο πρώτο βίντεο έδειχνε ένα 
κοριτσάκι που είχε χάσει το μπαλόνι της. Όμως ένας έγχρωμος 
τής το έφερε πίσω, σκαρφαλώνοντας σ΄ένα στύλο για να το 
πιάσει. Η μαμά του κοριτσιού τρόμαξε και την πήρε μακριά 
του, γιατί νόμιζε ότι θα της κάνει κακό, ενώ αυτός ήθελε να τη 
βοηθήσει.

Μιχάλης, Κωνσταντίνος, Ίων, Βασίλης

Το δεύτερο βίντεο έδειχνε ένα κοριτσάκι, τη Χρύσα που 
έπαιζε μπάλα και ένα άλλο που δεν είχε χέρι και όμως ήθελε 
να παίξει και αυτό. Τελικά έγιναν φίλες και η Χρύσα έμαθε στην 
Ελένη να παίζει μπάλα.

Καταλάβαμε πως, παρά τις διαφορές μας, είμαστε το ίδιο 
και πως πρέπει να νοιαζόμαστε και να βοηθάμε τους άλλους, 
όταν έχουν την ανάγκη μας.

Αφού είδαμε τα βίντεο παίξαμε στην αυλή παιχνίδια. Η 
Γ΄τάξη έπαιξε μπουκαλορακέτες. Κάθε παιδί είχε ένα κομμένο 
πλαστικό μπουκάλι όπου έβαζε μέσα το μπαλάκι και το πετούσε 
στο απέναντι παιδί.

Τα παιδιά της Β΄ τάξης κρατούσαν χαρτιά που έγραφαν το 
μήνυμα:

      «ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ»
Ελένη Κορμ.

Όταν το Πολυτεχνείο έγινε από Σχολή, Σχολείο Δημοκρατίας
Παρουσίαση από την τάξη Γ΄1

Στις 21 Απριλίου 1967 μία ομάδα αξιωματικών έριξε τη 
Δημοκρατία και πήρε την εξουσία. Έτσι από το 1947 στην 
Ελλάδα είχαμε Χούντα. Αρχηγός της δικτατορίας ήταν  ο 
Γεώργιος Παπαδόπουλος. Οι πολίτες που ήταν αντίθετοι 
πολιτικά μ’αυτόν εξορίζονταν ή φυλακίζονταν. Αυτά που 
επιτρέπει η Δημοκρατία, τα απαγόρευε η Δικτατορία.

Οι φοιτητές του Πολυτεχνείου αντέδρασαν, γιατί δεν τους 

άρεσε αυτή η κατάσταση. Στις 14 και 15 Νοεμβρίου 1973 γίνεται 
κατάληψη του Πολυτεχνείου από τους φοιτητές, τους εργάτες 
και τους οικοδόμους. Οι φοιτητές έφτιαξαν ένα ραδιοφωνικό 
σταθμό για να μπορούν να ξεσηκώνουν το λαό της Αθήνας και 
να ζητάνε βοήθεια, όπως ρούχα, κουβέρτες, φαγητό, φάρμακα 
και νερό. Επίσης φώναζαν συνθήματα όπως «Ψωμί, Παιδεία, 
Ελευθερία», «Κάτω η Χούντα», Ζήτω το Πολυτεχνείο». Το βράδυ 
στις 16 Νοέμβρη άρχισαν στους δρόμους οι συγκρούσεις. Στις 
9.00 το βράδυ έπεσε ο πρώτος νεκρός, ενώ στις 10.00 έπεσε 
ο δεύτερος νεκρός, ετών 17. Τα ξημερώματα της 17 Νοέμβρη 
ένα τάνκς έριξε τη σιδερένια καγκελόπορτα του Πολυτεχνείου 
και άρχισε να πυροβολεί

Το καλοκαίρι του 1974 έπεσε η Χούντα και μετά από δίκη οι 
δικτάτορες οδηγήθηκαν στη φυλακή.

Δημοκρατία είναι το πολίτευμα που κυβερνά ο λαός με 
εκπροσώπους που τους βγάζει με εκλογές. Στη δημοκρατία ο 
λαός είναι ελεύθερος να πει τη γνώμη του και έχει δικαίωμα 
να κάνει απεργία και διαδήλωση. Αντίθετα στη δικτατορία 
αποφασίζει μια μικρή ομάδα ανθρώπων. Ο λαός δεν μπορεί 
να εκφράσει ελεύθερα τις ιδέες του. Απαγορεύονται οι απεργίες 
και οι διαδηλώσεις. Όσοι άνθρωποι δεν συμφωνούσαν με τη 
δικτατορία, εξορίζονταν σε μακρινά ερημονήσια.

Η γιορτή του Πολυτεχνείου
Τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου έγινε στο σχολείο μας η γιορτή 

του Πολυτεχνείου.
Την παρουσίασε η Δ΄ τάξη με χορωδία την Ε τάξη που 

τραγούδησαν και έπαιξαν όμορφα τραγούδια. Τα παιδιά της Δ΄ 
με την δασκάλα τους είχαν στολίσει την αίθουσα εκδηλώσεων με 
ελληνικά σημαιάκια και αφίσες. Το σκηνικό έδειχνε τα κάγκελα 
του Πολυτεχνείου. Στη σκηνή ανέβηκαν πολλοί μαθητές της Δ΄ 
που σχημάτισαν κύκλο  φωνάζοντας συνθήματα.

Τρία παιδιά φώναζαν κατά της δικτατορίας απ’το ραδιοφωνικό 
σταθμό του Πολυτεχνείου. Εκείνη τη στιγμή έκλεισε η αυλαία 
και η χορωδία τραγούδησε. Όταν άνοιξαν οι κουρτίνες, τα 
παιδιά που πριν φώναζαν συνθήματα, στέκονταν αμίλητα 
κρατώντας τα κάγκελα του Πολυτεχνείου. Τότε εμφανίστηκαν 
τρεις μαθητές. Οι δύο κρατούσαν από ένα αναμμένο κερί και 
ο τρίτος ένα χαρτόνι που έγραφε τα ονόματα των νεκρών, τα 
οποία τα διάβασε δυνατά. 

Η γιορτή τελείωσε με τη χορωδία που τραγούδησε τον 
«Παλιάτσο».

Πάντα πρέπει να αγωνιζόμαστε για τη δημοκρατία, την 
ελευθερία, την ισότητα και τη δικαιοσύνη.

Οι γεύσεις μας
Η Σοφία  κάνει πολλές δραστηριότητες με τη μαμά της: 

διαβάζουν, ζωγραφίζουν, κάνουν κατασκευές και χειροτεχνίες, 
και πού και πού μαγειρεύουν μαζί. Μια πετυχημένη συνταγή 
τους είναι: 

Κρέας με φρέσκα φασολάκια

Υλικά: Μισό ποτήρι ελαιόλαδο, ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 
ένα κιλό κρέας, ένα κιλό φασολάκια, μισό κιλό ντομάτες 
ψιλοκομμένες, αλάτι και πιπέρι.

Εκτέλεση: Πλένουμε το κρέας και το κόβουμε σε μέτρια 
κομμάτια. Ζεσταίνουμε το λάδι, τα κρεμμύδια και το κρέας για 
πέντε λεπτά. Προσθέτουμε ένα ποτήρι νερό και σιγοβράζουμε 
για μισή ώρα. Ρίχνουμε τις μισές ντομάτες, το αλάτι, το πιπέρι 
και άλλο ένα ποτήρι νερό και σιγοβράζουμε για 45 – 50 λεπτά 
ακόμα. Όταν είναι σχεδόν έτοιμο το φαγητό, ρίχνουμε και τις 
υπόλοιπες ντομάτες και βράζουμε μέχρι να πήξει η σάλτσα.

Μμμμ !!! Τέλειο !!!

Σοφία

Έρχεται η Πρωτοχρονιά!

Η Γ΄ τάξη σας προτείνει την καταπληκτική βασιλόπιτα της 
κ. Βάνας Κατσιάρη. Η κ. Βάνα, που συμβάλλει στην ευπρεπή 
εικόνα του σχολείου μας, κάνει κάθε χρόνο μια βασιλόπιτα, να 
γλύφεις τα δάχτυλά σου! Την έχουμε καταχαρεί πολλές φορές 
και στο σχολείο. Με λίγη …πίεση, μας εμπιστεύθηκε τη συνταγή 
της:

Υλικά

· Μισό κιλό αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, κοσκινισμένο

· Λίγο αλάτι

· 1 κουταλάκι του γλυκού baking powder

· 5 αυγά, χωριστά οι κρόκοι από τα ασπράδια. Τα 
ασπράδια τα χτυπάμε να γίνουν μαρέγκα

· 2 φλιτζάνια ζάχαρη

· 1 φλιτζάνι βούτυρο

· Μισό φλιτζάνι φρέσκο χυμό πορτοκαλιού

· Ξύσμα ενός πορτοκαλιού

· Μισό φλιτζάνι γάλα

· Μισό κουταλάκι του γλυκού σκόνη κανέλας

· Μισό κουταλάκι του γλυκού σκόνη γαρύφαλλου

· 1 βανίλια

· Μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα (σκόνη)

· Μισό φλιτζάνι κονιάκ

· Ενάμισι φλιτζάνι καρύδια χοντροκομμένα

· Ζάχαρη άχνη και αμύγδαλα

Εκτέλεση

1. Χτυπάμε καλά το βούτυρο με τη ζάχαρη μέχρι να 
ασπρίσει.

2. Προσθέτουμε τους κρόκους έναν έναν, το ξύσμα 
πορτοκαλιού, την κανέλα και το γαρύφαλλο

3. Προσθέτουμε στο μείγμα την πορτοκαλάδα, αφού 
έχουμε διαλύσει μέσα της τη σόδα χτυπώντας τη 
συνέχεια

4.  Ρίχνουμε το αλάτι και τη βανίλια

5. Χαμηλώνουμε την ταχύτητα του μίξερ και ρίχνουμε 
εναλλάξ το αλεύρι ( που μέσα του έχουμε ανακατέψει  
το baking powder με το κονιάκ και το γάλα)

6. Στο τέλος ρίχνουμε τα καρύδια και χρησιμοποιώντας το 
χέρι και τη σπάτουλα βάζουμε (με προσοχή για να μην 
ξεφουσκώσει) τη μαρέγκα

7. Βουτυρώνουμε και αλευρώνουμε το ταψί μας (32 εκατ.)

8. Βάζουμε μια λαδόκολλα και μέσα ρίχνουμε το μείγμα 
της βασιλόπιτας

9. Ψήνουμε στο φούρνο στους 170ο για μια ώρα περίπου

10. Δοκιμάζουμε με τη μέθοδο του μαχαιριού αν έχει ψηθεί 
(είναι έτοιμο αν η λάμα βγαίνει καθαρή)

11. Όταν κρυώσει, βγάζουμε τη λαδόκολλα, βάζουμε το 
νόμισμα και στο τέλος ζάχαρη άχνη και αμύγδαλα

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ και ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!
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Ένα ταξίδι στον κόσμο της τυπογραφίας και της βιβλιοδεσίας
Η ιστορία της βιβλιοδεσίας είναι τόσο παλιά όσο και η 

ιστορία του βιβλίου. Από την αρχαιότητα, όταν πάνω σε 
πάπυρο ή περγαμηνή (από το όνομα της αρχαίας ελληνικής 
πόλης Πέργαμος), γράφτηκαν τα πρώτα «βιβλία», άρχισε και το 
«δέσιμό» τους. Σκοπό είχε την προστασία και τη διακόσμηση. 
Την εποχή της βασίλισσας Κλεοπάτρας στην Αίγυπτο, λέγεται,  
ότι κάποιοι αιγύπτιοι τεχνίτες, αντί να τυλίξουν τον πάπυρο σε 
ρολό, δίπλωσαν στη μέση τα φύλλα του παπύρου και τα έραψαν 
στη ράχη. Έτσι δημιουργήθηκαν τα πρώτα παραλληλεπίπεδα 
βιβλία που ονομάστηκαν «κώδικες». Κατόπιν δίπλωναν τα 
φύλλα στα τέσσερα (από εκεί έχουμε τη λέξη τετράδιο). 

Το εξωτερικό μέρος του βιβλίου, το έντυναν με δέρμα και 
το διακοσμούσαν, όπως και σήμερα, με γεωμετρικά σχήματα, 
θέματα από τη φύση ή ότι άλλο ήθελε η φαντασία του κάθε 
βιβλιοδέτη. Στην Ευρώπη, αργότερα,  η βιβλιοδεσία ήταν 
η «τέχνη των μοναστηριών» γιατί μόνο εκεί υπήρχαν βιβλία 
χειρόγραφα, μοναδικά και ανεκτίμητα. Με την εφεύρεση της 
τυπογραφίας τα βιβλία κυκλοφόρησαν παντού. Από τον 19ο 
αιώνα και μετά,  με την ανάπτυξη της βιομηχανίας, εξαπλώθηκε 
και η βιομηχανική βιβλιοδεσία, και, ο κάθε αναγνώστης 
μπορούσε να αγοράσει πολλά βιβλία. 

Όμως, κάποιοι βιβλιοδέτες συνέχισαν και συνεχίζουν στις 
μέρες μας, το χειροποίητο δέσιμο των βιβλίων με τη γνώση 
και το μεράκι του τεχνίτη και την ευαισθησία του καλλιτέχνη 
και δημιουργούν αριστουργήματα. Πρόκειται για έργα τέχνης, 
διαφορετικά το ένα από το άλλο, που κερδίζουν τον θαυμασμό 
μας. Οποιοδήποτε βιβλίο μπορεί, έτσι να μεταμορφωθεί σε 
εικαστική δημιουργία, νικώντας παράλληλα τη φθορά του 
χρόνου. Απλά βιβλία γίνονται μικρά θαύματα. Θαύματα που 
βγαίνουν από τα μαγικά χέρια ενός βιβλιοδέτη τέχνης.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗ ΤΕΧΝΗΣ

Τι είναι αυτός ο αργαλειός; Μήπως είναι ένα έγχορδο 
μουσικό όργανο; Δεν είναι ούτε αργαλειός, ούτε μουσικό 
όργανο. Είναι το «τεζάκι», εργαλείο, που ράβουμε τα βιβλία. 
Όλα μαζί τα φύλλα τους; Όχι, τα ράβουμε τέσσερα τέσσερα. 
Ας δοκιμάσουμε! Και ναι! Όλα τα παιδιά της τάξης έραψαν 
φύλλα στο τεζάκι. Για να δούμε τώρα πώς ράβουμε και στο 
χέρι. Πρώτα διπλώνουμε ένα χαρτί στα τέσσερα, μετά κόβουμε 
τις άκρες και μετά το ράβουμε με ειδικό τρόπο. Και πάλι όλοι 
ράψαμε το δικό μας βιβλιαράκι.

Τι θα γράψουμε, όμως εδώ , και πώς θα το γράψουμε, 
αφού δεν έχουμε μολύβια; Και να, μπροστά μας γράμματα 
τυπογραφίας (μπρούτζινα στοιχεία σε διάφορα μεγέθη) και 
μελάνι για να τυπώσουμε. Χρησιμοποιήσαμε τα γράμματα και 
καταλάβαμε πως όλα ήταν ανάποδα. Ναι, ανάποδα, ώστε με το 
τύπωμα να φανούν σωστά.  Μετά από τις ενδιαφέρουσες αυτές 
εργασίες, έγινε και το «θεωρητικό μάθημα». Όλοι ακούσαμε με 
αμείωτο ενδιαφέρον την βιβλιοδέτη τέχνης κ. Στέλλα Γεωργίου,  
μητέρα του μαθητή της τάξης μας Μανώλη Ρεπαπή, να εξηγεί 
πώς βιβλιοδετούμε ένα βιβλίο, πώς το συντηρούμε, πώς το 
στολίζουμε και πώς το προστατεύουμε. Είδαμε δείγματα από 
βιβλία καλλιτεχνικά δεμένα και διακοσμημένα. Μάθαμε για τη 
«συρραφή» του εξωφύλλου, το «χρύσωμα» στο κάλυμμα του 
δέρματος και πολλά άλλα.

     

Για το τέλος μας φύλαξε και μια έκπληξη. Άναψε φωτιά σε 
ένα γκαζάκι και τύπωσε, πάντα με τη συμμετοχή των παιδιών,  
σε δερμάτινα κομματάκια το αρχικό γράμμα του καθενός 
με χρυσά, πυρωμένα τυπογραφικά  στοιχεία! Της χαρίσαμε 
την αγάπη μας με ένα θερμό χειροκρότημα και ένα μεγάλο 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για το ωραίο ταξίδι που μας έδωσε, στον κόσμο 
της τυπογραφίας και της βιβλιοδεσίας!  

Είδαμε και μάθαμε πώς να ράβουμε βιβλία. Με τη βοήθεια 
της κυρίας Στέλλας ο καθένας έραψε το δικό του βιβλιαράκι. 
Σηκωνόταν μια μια ομάδα και έραβε. Μετά, πήραμε διάφορα 
γράμματα και σχήματα, τα βάζαμε σε μελάνι και τα τυπώναμε 
πάνω σε χαρτί. Έτσι, μάθαμε να τυπώνουμε.

Θανάσης, Παύλος, Άγγελος Δ., Αργυρώ, Μαρία, Ιωάννα 

Μάθαμε πώς να δένουμε ένα βιβλίο και πώς να 
«τυπογραφούμε». Μας φάνηκε πολύ ωραίο, μας εντυπωσίασε 
και δεν ήταν και πολύ δύσκολο. Μας έδειχνε η μητέρα του 
Μανώλη κι έτσι το κάναμε κι εμείς. Α, η μητέρα του Μανώλη 
ήταν πολύ ευγενική μαζί μας και τη συμπαθήσαμε αμέσως.

Δέσποινα, Ορσαλία, Μαριάννα, Ειρήνη, Ιωάννα, Βάλια 

Η κυρία Στέλλα Γεωργίου είναι βιβλιοδέτρια και ξέρει πολύ 
καλά αυτή τη δουλειά! Ράψαμε ένα βιβλίο στον «αργαλειό», 
τυπώσαμε σε χαρτιά και σε χάρτινες πλάκες. Μάθαμε να 
τυπώνουμε!

Κατερίνα, Σοφία, Άγγελος Γ.

           Μουσείο Νεώτερης Κεραμεικής
Αυτό μέχρι το 1875, γιατί μετά το κράτος 

αποφάσισε να γίνει Μουσείο Νεώτερης Κεραμεικής. 
Μάθαμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Οι 
προγιαγιάδες μας και οι προπαππούδες μας 
χρησιμοποιούσαν τις στάμνες για να κουβαλήσουν 
το νερό από τις πηγές. Τις μετέφεραν πάνω στον 
ώμο ή στο κεφάλι. Στα πιθάρια ή κιούπια έβαζαν 
ελιές, λάδι, καλαμπόκι, σιτάρι και καρπούς. 
Μαγείρευαν στο τσουκάλι που είναι η κατσαρόλα.

Μηνάς, Κωνσταντίνος, Μαρισύνη, Μαριεύα 

Κατασκευή κεραμικών
Μάς εξήγησαν πως τα κεραμικά φτιάχνονται από ένα ειδικό 

χώμα που λέγεται άργιλος κι έχει τρία διαφορετικά χρώματα: 
κόκκινο, καστανό και άσπρο. Ο κόκκινος είναι από τη Σάμο, ο 
καστανός από τη Σίφνο και ο άσπρος από την Αίγινα.

Για να φτιάξει ο παραδοσιακός αγγειοπλάστης τα κεραμικά 
σκάβει τη γη για να βρει τον άργιλο. Μετά επεξεργάζεται το 
χώμα δηλαδή μ’ένα ξύλο χτυπάει τις πέτρες για να γίνουν σκόνη. 
Ύστερα το καθαρίζει και το ανακατεύει με νερό για να γίνει λάσπη. 
Αμέσως μετά το φυλάει σε βρεγμένα πανιά, σε μία αποθήκη, 
για να ‘χει υγρασία. Μετά το ζυμώνει καλά για να γίνει μαλακό 
και κατόπιν το βάζει στον ποδοκίνητο τροχό για να του δώσει 
σχήμα. Aυτός αποτελείται από δύο δίσκους. Ο κάτω δίσκος 
είναι μεγαλύτερος από τον πάνω. Σήμερα χρησιμοποιούμε τον 
ηλεκτρικό τροχό. Μετά ακολουθεί η διακόσμηση του αγγείου. 
Στεγνώνει και ψήνεται σε ειδικούς φούρνους (καμίνια) στους 800-
900 C για να γίνει πέτρα. Οι φούρνοι αυτοί μοιάζουν με πέτρινα 
σπίτια και χωράνε τουλάχιστον 50 αγγεία. Μόλις ψηθούν, ο 
αγγειοπλάστης τα αφήνει να κρυώσουν. Στη συνέχεια οι γυναίκες 
τα ζωγραφίζουν με χρώματα. Ακολουθεί το εσωτερικό γυάλωμα 
του αγγείου.

Τα αγόρια μάθαιναν τη τέχνη των κεραμικών από τον πατέρα 
τους. Τα κορίτσια βοηθούσαν στη διακόσμηση και στην πώλησή 
τους.

Αντιγόνη, Ελένη Κορμ., Μιχάλης, Γιάννης, Δήμητρα                                                                                                                                          

                                         
Τα θετικά και τα αρνητικά των κεραμικών

Τα θετικά των πήλινων αγγείων είναι ότι είναι πολύ εύκολα 
στη χρήση και μπορούμε να τα αγοράσουμε με λίγα λεφτά. 
Τα χρησιμοποιούμε για να βάζουμε τρόφιμα, νερό, φρούτα, 
λαχανικά. Φτιάχνονται με φυσικό χώμα, τον άργιλο. Μπορείς να 
σχεδιάσεις πάνω τους διάφορα σχήματα.

Το μόνο τους αρνητικό είναι ότι σπάνε εύκολα.
Πολλά ψημένα και άψητα αγγεία είδαμε σε μία αίθουσα 

του Μουσείου. Τα ψημένα ήταν κόκκινα, ενώ τα άψητα καφέ, 
χωμάτινα. Σε μία άκρη της αίθουσας ήταν και ο ποδοκίνητος 
τροχός με τον οποίο ο αγγειοπλάστης έφτιαχνε τα κεραμικά του.

Άρτεμις, Ίων, Ελένη Καρ.

Έθιμα που σχετίζονται με τα κεραμικά
Υπάρχουν πολλά έθιμα που έχουν σχέση με τα κεραμικά 

κανάτια. Στο Μουσείο είδαμε ένα κανάτι από την Αίγινα, όπου σε 
αυτό μία οικογένεια είχε ζωγραφίσει ένα νεκρό άνθρωπο. Αυτό 
συμβολίζει τον ερχομό του χειμώνα και τον μαρασμό της Φύσης. 
Ήταν ένα παλιό έθιμο που γινόταν κάθε Σεπτέμβριο.  Ένα άλλο 
έθιμο είναι το Πάσχα στην Κέρκυρα για να διώξουν το κακό 
πέταγαν και έσπαγαν κανάτες από κόκκινο άργιλο.

Κατασκευή μεγάλων πιθαριών
Μετά βγήκαμε σε εξωτερικό χώρο για να δούμε πώς οι τεχνίτες 

κατασκεύαζαν τα πολύ μεγάλα πιθάρια. Ήταν απαραίτητοι δύο 
τεχνίτες.

Η αίθουσα με τις κανάτες
Η τελευταία αίθουσα ήταν εντυπωσιακή. Είχε στα ράφια 

πανέμορφες στάμνες από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Άλλες 
ήταν από την Αίγινα στολισμένες με λουλούδια, άλλες από τη 
Σκύρο που τις κάνανε δώρο σε γάμους, άλλες από την Καρδίτσα.

Συμμετέχουμε στην κατασκευή κεραμικών.
Η επίσκεψή μας τελείωσε όταν φτιάξαμε και εμείς το δικό 

μας κεραμικό με πηλό. Άλλα παιδιά έφτιαξαν καλαθάκια, άλλοι 
ποτηράκια.

Περάσαμε πολύ ωραία γιατί μάθαμε ενδιαφέροντα 
πράγματα και διασκεδάσαμε.

 Αριστείδης, Κύρα, Βασίλης, Λαμπρινή
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Μ’ένα βιβλίο οδηγό, στο περιβάλλον οδηγώ

Ο κήπος με τις 11 γάτες
Ο κήπος με τις 11 γάτες ήταν πολύ μεγάλος και εκεί έμεναν 

πολλές γάτες: Χοντρές, λεπτές, άσπρες, μαύρες, καφέ. Κάθε μια είχε 
και ένα όνομα, όπως Παντοφλίνος, Βούλα, Χιονάτος, Μαργαριτένια, 
Ασπρούλα. Αυτό το βιβλίο περιέχει πολλές , μοναδικές ιστορίες. Δύο 
από αυτές είναι: «Το άσχημο αστείο» και «Ο Παντοφλίνος φοβάται το 
σκοτάδι». Αν το διαβάσετε, θα σας αρέσει πολύ!

 Ιωάννα

Μια πινελιά από Μυθολογία
Μας έκανε εντύπωση η ιστορία του Δαίδαλου και του Ίκαρου: Ο 

Δαίδαλος ήθελε να φύγει από το παλάτι του Μίνωα στην Κρήτη αλλά ο 
Μίνωας δεν τον άφηνε. Φοβόταν να μην φτιάξει ένα καλύτερο παλάτι 
για έναν άλλο βασιλιά. Τότε του ήρθε μια ιδέα. Έφτιαξε φτερά από κερί 
και πούπουλα. Τα δύο τα έδεσε στα χέρια του γιου, του Ίκαρου και τα 
άλλα δύο τα φόρεσε ο ίδιος. Ο Ίκαρος δεν άκουσε τη συμβουλή του 
πατέρα του να μην πετάει ψηλά, κοντά στον ήλιο, και πέταγε ψηλά. 
Το κερί έλιωσε και ο Ίκαρος έπεσε στη θάλασσα, κοντά σε ένα νησί. 
Το νησί ονομάστηκε Ικαρία και η θάλασσα Ικάριο Πέλαγος. Η γνώμη 
μας είναι ότι αυτό συνέβη επειδή ο Ίκαρος δεν άκουσε τη συμβουλή 
του πατέρα του!

Ορσαλία, Μανώλης, Θανάσης, Μαριάννα, Ιωάννα

Σκουπιδιστάν - του Κώστα Μάγου
Το βιβλίο που διαβάσαμε μιλάει για 

μια πόλη που ήταν γεμάτη σκουπίδια. 
Στην πόλη αυτή υπήρχε ένας βασιλιάς 
με τους σύμβουλούς του. Μια μέρα 
πήγαν στην πιο βαθιά αίθουσα του 
παλατιού, εκεί που δεν έφτανε η 
μυρωδιά των σκουπιδιών για να κάνουν 
συνέλευση. Ο ένας συμβουλάτορας 
είπε: Να μεγαλώσουμε τη χωματερή. 
Ο δεύτερος είπε: Να βάλουμε πιο 
πολλούς κάδους. Ο τρίτος, να βάλουμε 
περισσότερα απορριμματοφόρα. Ο 
τελευταίος είπε χαμηλόφωνα: Να μας 
βοηθήσει ο Φυσισοφός. Όλοι, τότε, 
έσκασαν στα γέλια. Πήγαν, όμως,  
στο σπίτι του Φυσισοφού και εκείνος 
τους είπε να λύσουν τρία αινίγματα. 

Το πρώτο ήταν: Λίγα είναι αρκετά για να ζήσουμε καλά. Το δεύτερο 
ήταν: Να αποφεύγουμε αυτά που είναι για μόνο μια φορά. Και το 
τελευταίο ήταν: Μην πετάμε μακριά ότι γίνεται ξανά. Τότε ο βασιλιάς 
τον ρώτησε: Πώς τολμάς να βάζεις αινίγματα στον βασιλιά και στους 
συμβουλάτορές του; Και μπήκε στην άμαξα με τους συμβουλάτορες 
και γύρισαν στο παλάτι. Καθώς γυρνούσαν στο παλάτι, ο βασιλιάς 
είδε κάτι παιδιά που έπαιζαν στην πλατεία και τα ρώτησε τι σημαίνουν 
τα τρία αινίγματα. Τα παιδιά τα βρήκαν αμέσως και ο βασιλιάς γύρισε 
ευχαριστημένος στο παλάτι. Όλοι από τότε άρχισαν να μαζεύουν τα 
σκουπίδια  και κάποιος ρώτησε: Τώρα πώς θα ονομάσουμε αυτή την 
πόλη; Ο βασιλιάς αμέσως πρότεινε να την ονομάσει ο νονός, δηλαδή 
ο Φυσισοφός. Έτσι την ονόμασαν «Ουτενασκουπιδιστάν».

Το μήνυμα του παραμυθιού είναι: Να μην πετάμε σκουπίδια στον 
δρόμο και να κάνουμε ανακύκλωση. 

Θανάσης, Κατερίνα, Αργυρώ, Μαρία, Δέσποινα 
Η καθαριότητα για το περιβάλλον είναι σημαντική γι αυτό δεν 

πρέπει να πετάμε σκουπίδια και να κάνουμε γκράφιτι στους τοίχους 
του σχολείου μας.

Εγώ θα ήθελα να έχουμε πιο μεγάλο προαύλιο  περισσότερη 
πρασινάδα και να έχουμε μεγαλύτερες τάξεις για να χωράνε 
περισσότερα παιδιά. Έτσι θα έχουμε πιο πολλούς φίλους για να 
παίζουμε στα διαλείμματα.

Αργυρώ 
Στους πράσινους κάδους δεν πετάμε μπαταρίες και λάμπες!

Δέσποινα 

Η ανακύκλωση
Η ανακύκλωση είναι μια από τις σημαντικότερες λύσεις για τη 

μείωση των σκουπιδιών και την προστασία του περιβάλλοντος. 
Ανακυκλώνοντας όλα τα προϊόντα που είναι φτιαγμένα από χαρτί, 
προστατεύουμε τα δάση μας, τα όμορφα δέντρα και ολόκληρη τη 
φύση. Αντί να πετάμε στα σκουπίδια διάφορα υλικά αγαθά, που 
τις πρώτες ύλες τους παίρνουμε από τη γη και να καταστρέφουμε 
το περιβάλλον μας,  με τη σπατάλη αυτή θα μπορούσαμε να 
ανακυκλώσουμε τα προϊόντα αυτά και να τα ξαναχρησιμοποιούμε. 
Αυτό σημαίνει πως μπορούμε να συγκεντρώνουμε πράγματα, όπως: 
εφημερίδες, περιοδικά, χάρτινες πλαστικές και γυάλινες συσκευασίες, 
πλαστικά και γυάλινα μπουκάλια, κουτιά από αλουμίνιο, και να τα 
ρίχνουμε στους ειδικούς κάδους, που οι δήμοι της χώρας μας έχουν 
τοποθετήσει στους δρόμους. Από εκεί, τα παίρνουν οι υπεύθυνοι 
και τα πηγαίνουν σε εργοστάσια, όπου τα μετατρέπουν σε υλικά 
κατάλληλα να ξαναχρησιμοποιηθούν. Έτσι, τίποτα δεν πηγαίνει 
χαμένο και προστατεύεται με τον καλύτερο τρόπο το περιβάλλον 
μας. Αξίζει, λοιπόν, να προσπαθήσουμε όλοι μαζί για έναν καλύτερο 
κόσμο και μια καλύτερη ζωή.

Ειρήνη 

Το Βρωμοχώρι - της Σοφίας Ζαραμπούκα.
Το χωριό αυτό ήταν κατάμαυρο από 

τους καπνούς και διέφερε πολύ από τα 
γειτονικά χωριά. Μια μέρα ο Δήμαρχος 
αποφάσισε να κάνουνε κάτι. «Το χωριό 
μας είναι χάλια. Τι θα κάνουμε;» Τότε ο 
γραμματέας που φόραγε μαύρα γυαλιά 
του είπε: «Τι έχει; Εγώ δε βλέπω τίποτα. 
Όλα είναι εντάξει.» Αμέσως του δημάρχου 
του ήρθε μία ιδέα. «Από εδώ και στο εξής 
όλοι θα φοράνε σκούρα γυαλιά ηλίου». 
Αυτό έγινε νόμος. Στα παιδιά όμως δεν 
άρεσε αυτή η ιδέα. 

Γι’ αυτό πήγαν στο δήμαρχο και διαμαρτυρήθηκαν. «Εμείς δεν 
μπορούμε να φοράμε αυτά τα σκούρα γυαλιά. Πώς θα μελετάμε και 
πώς θα παίζουμε κρυφτό;» Ο δήμαρχος δε συμφώνησε μαζί τους, 
έτσι τα παιδιά θυμήθηκαν το αεροπλανάκι που ραντίζει τα χωράφια 
και την Πυροσβεστική.

Το βράδυ πήραν τα ποδήλατά τους και πήγαν στην Πυροσβεστική 
και τους παρακάλεσαν. «Πάρτε το αεροπλανάκι που ραντίζει και 
γεμίστε τις αντλίες τη μία με άσπρη μπογιά και την άλλη με φάρμακο 
για τα δέντρα που ‘ναι μαραμένα. 

Τότε οι πυροσβέστες έκαναν ένα γύρο από το Βρωμοχώρι 
και διαπίστωσαν πως τα παιδιά είχαν δίκιο και οι Βρωμοχωρίτες 
τεμπέλιαζαν και δεν φρόντιζαν την καθαριότητα του χωριού τους. 
Αποφάσισαν και έβαλαν εμπρός το σχέδιο των παιδιών. Δούλευαν 
όλη τη νύχτα. Όταν τελείωσαν τα σπίτια ήταν όλα άσπρα και τα 
δέντρα άνθιζαν.

Το πρωί τα παιδιά ξύπνησαν χαρούμενα τους γονείς τους. 
«Ξυπνήστε, ελάτε γρήγορα έξω». Όταν βγήκαν έξω ενθουσιάστηκαν. 
«Ποπό! Τι θαύμα είναι αυτό;» Δεν πίστευαν στα μάτια τους.

Ο δήμαρχος αποφάσισε να κάνει μια μεγάλη γιορτή. Πρώτος 
ανέβασε στην εξέδρα τους πυροσβέστες και τους τίμησε δίνοντας το 
κλειδί της πόλης. Μετά έδωσε συγχαρητήρια στα παιδιά και τα τίμησε 
Με ένα στεφάνι κι ένα γλυφιτζούρι.

Όμως η χαρά γρήγορα έφυγε, όταν ο γραμματέας είπε: «Μην 
χαίρεστε και τόσο, γιατί το χωριό θα ξαναβρομίσει». Τότε στα παιδιά 
ήρθε μία ιδέα. «Μην ανησυχείτε, θα σας δώσουμε τα μπαλόνια και θα 
τα βάλετε στις καμινάδες να μαζεύουν το μαύρο καπνό».

Έτσι κι έγινε. Το χωριό από Βρωμοχώρι έγινε Καθαροχώρι κι όλες 
οι ταμπέλες έγραφαν Καθαροχώρι.

Μας άρεσε πολύ το βιβλίο, γιατί ήταν ευχάριστο και μας πέρασε 
ένα μήνυμα πως και τα μικρά παιδιά έχουν καλύτερες ιδέες από τους 
μεγάλους και ότι μπορούν να βοηθήσουν να λυθούν τα προβλήματα 
για τη μόλυνση του περιβάλλοντος.

  Ίων, Κωνσταντίνος, Βασίλης, Μιχάλης 

Ας δούμε σινεμά!
«Στο σχολείο διδάσκουμε λογοτεχνία, μουσική και θέατρο 
και πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να διδάσκεται και ο 
κινηματογράφος. Κάτι τέτοιο είναι απολύτως ζωτικής σημασίας, 
διότι οι εικόνες διαδραματίζουν μείζονα ρόλο στην κοινωνία μας 
και είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνουν οι νέοι να τις εντοπίζουν 
και να τις αποκωδικοποιούν» υποστήριξε ο σκηνοθέτης και 
πρόεδρος του Κινηματογραφικού Αρχείου του Παρισιού 
Κώστας Γαβράς το 2010, και, το έκανε πραγματικότητα. Το ίδιο 
ευχόμαστε και προσπαθούμε κι εμείς εδώ.

ΤΟ ΣΚΑΣΙΑΡΧΕΙΟ

Η ταινία αυτή γυρίστηκε το 1949 
από τον σκηνοθέτη Jean-Paul Le 
Chanois και έχει αποσπάσει 30 
διεθνή βραβεία. Είναι ασπρόμαυρη 
και διαρκεί 90 λεπτά. Στην Ελλάδα 
η πρώτη προβολή της ταινίας έγινε 
μόλις τον Νοέμβριο του 2010, ενώ, 
πρόσφατα, υιοθετήθηκε από την 
κινηματογραφική επιτροπή του ΟΗΕ 
ως έργο τέχνης, που αποτελεί έναν 
ύμνο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 
Το σενάριο βασίζεται στη ζωή και στις 
απόψεις του γάλλου παιδαγωγού 
και μεταρρυθμιστή σε θέματα της 
εκπαίδευσης Σελεστέν Φρενέ (1896-
1966). Συγκεκριμένα,  καταγράφεται 
ο πρώτος χρόνος της εκπαιδευτικής 

πορείας του Φρενέ, το 1920, στην πόλη Bar-sur-Loup, όπου 
εφάρμοσε για πρώτη φορά τις παιδαγωγικές του αντιλήψεις. Τα κύρια 
σημεία της θεωρίας του, είναι ότι κάθε παιδί είναι μια ξεχωριστή 
προσωπικότητα που πρέπει να μάθει να εκφράζεται ελεύθερα, 
καθώς και ότι η εκπαίδευση δεν είναι αποκομμένη από την κοινωνική 
πραγματικότητα. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να βοηθήσει τα 
παιδιά να βρουν μόνα τους τον δρόμο της γνώσης.

Τα παιδιά, αφού είδαν την ταινία, έγραψαν:
   Η ιστορία που είδαμε συνέβη σε ένα χωριό της  Γαλλίας και 

τα κύρια πρόσωπα ήταν ένας δάσκαλος και οι μαθητές του, κυρίως 
ο μαθητής με το όνομα Αλμπέρ. Ο δήμαρχος και το συμβούλιο 
δεν ήθελαν τον δάσκαλο στο χωριό γιατί μάθαινε πολλά πράγματα 
στα παιδιά. Τους μάθαινε να διαβάζουν, να κλίνουν τα ρήματα, να 
φτιάχνουν βιβλία. Τους εξηγούσε για τον ηλεκτρισμό και πώς να 
παράγουν ενέργεια, δηλαδή τους έμαθε τι είναι η τεχνολογία. Τους 
άφηνε να βάζουν τα σαλιγκάρια να κάνουν αγώνες, να ζωγραφίζουν 
το χωριό τους και να βγάζουν φωτογραφίες. Ο δήμαρχος και οι 
σύμβουλοί του, κατηγορούσαν τον δάσκαλο, τον κ. Πασκάλ, γιατί 
νόμιζαν ότι δεν έκανε σωστά το μάθημα και έβαζε τα παιδιά να κάνουν 
σκασιαρχείο.
Κατερίνα, Μαρία, Μαριάννα Β., Παύλος, Βάλια, Αργυρώ, Θανάσης 

Τα παιδιά, όμως, δε σταμάτησαν τις δραστηριότητές τους. 
Παρατηρούσαν διάφορα πράγματα και έκαναν ερωτήσεις στους γονείς 
τους. Έφτιαξαν και μια δική τους εφημερίδα. Έπαιρναν ένα ένα χαρτί, 

το έγραφαν (δηλαδή 
έβαζαν τα τυπογραφικά 
γράμματα σε σωστή 
σειρά), κάποιοι άλλοι 
το ζωγράφιζαν και το 
τύπωναν. Έφτιαξαν 
ένα τυπογραφείο. Αυτά 
όλα έγιναν με έρευνα, 
συνεργασία και σκληρή 
δουλειά. Στο τέλος 
έδωσαν όλοι εξετάσεις 
και πέρασαν την τάξη. 
Πέρασε την τάξη ακόμα 

κι ο Αλμπέρ, που είχε μείνει τρεις φορές στην έκτη και δεν ήθελε 
στην αρχή να πηγαίνει στο σχολείο. Ο δάσκαλος είχε γίνει φίλος με 
τα παιδιά. Όλοι ήταν ευχαριστημένοι. Η μέθοδος του κ. Πασκάλ είχε, 
τελικά, μεγάλη επιτυχία.

Αντελάιντα, Ειρήνη, Ιωάννα, Δέσποινα, Μανώλης, Άγγελος Δ.

Ο ΨΥΛΛΟΣ
Τα στοιχεία της ταινίας: Χώρα: 

Ελλάδα, 1990. Σκηνοθεσία και Σενάριο:  
Δημήτρης Σπύρου. Τόπος: ένα χωριό της 
Πελοποννήσου στην ορεινή Ολυμπία. 
Χρόνος: 1965. Διάρκεια: 97 λεπτά. 
Χρώμα: έγχρωμη. Ηθοποιοί: ο μικρός 
Παντελής Τριβυζάς, Βασίλης Κολοβός, 
Δήμητρα Χατούπη κ.ά.. Μουσική: 
Μιχάλης Τερζής. Υπόθεση: Σε ένα 
ξεχασμένο χωριό κοντά στην Αρχαία 
Ολυμπία ένας μαθητής της Στ΄ Δημοτικού, 
χωρίς να έχει δει ποτέ του εφημερίδα, 
γίνεται συντάκτης ενός χειρόγραφου 
φύλλου με τον τίτλο Ο Ψύλλος. 

Σε ένα χωριό, ζούσε ο Ηλίας, ένας 
μαθητής που έγραφε εφημερίδες με το 
χέρι. Οι γονείς του ήταν φτωχοί και η 
μητέρα του τού έλεγε συνέχεια νε διαβάζει 
τα σχολικά του βιβλία, όμως εκείνος 
συνέχιζε να γράφει την εφημερίδα. 

Παύλος
Αυτή τη χειρόγραφη εφημερίδα την 

είχε ονομάσει «Ο Ψύλλος». Οι γονείς του 
δεν είχαν λεφτά να του δώσουν για να πληρώσει τον ταχυδρόμο να τη 
στείλει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όταν η μητέρα του ήθελε να αγοράσει 
σαπούνι και λάδι από το καφενείο του χωριού, έστειλε τον Ηλία και για 
αντί για λεφτά έδωσε αυγά. Εκεί ο αγροφύλακας και ο χωροφύλακας 
τον κορόιδευαν για την εφημερίδα που έφτιαχνε. Τότε κάποιος από το 
χωριό, ο Γαλαξίας,   είπε: «Ηλία, εσύ να ακολουθείς το ένστικτό σου 
και να κάνεις ότι λέει η καρδιά σου!».  Στο σχολείο, το επόμενο πρωί, 
ήταν αργοπορημένος και ο δάσκαλος τον μάλωσε. 

Δέσποινα
  

Μετά, καθώς έπαιζε με τη σβούρα του, χτύπησε έναν συγχωριανό 
του, από αυτούς που τον κορόιδευαν. Φοβήθηκε, έφυγε από το 
χωριό και πήγε στο βουνό στον Γαλαξία. Το άλλο βράδυ κοιμήθηκε 
κάπου αλλού, όμως κάποιοι κυνηγοί τον έψαχναν γιατί είχε έρθει μια 
δημοσιογράφος από την Αθήνα που τον έψαχνε. Ο Ηλίας γύρισε στο 
χωριό, βρήκε τη δημοσιογράφο και εκείνη του πρότεινε να φτιάξει μια 
μεγάλη εφημερίδα.

Άγγελος Δ.
Όλοι, όσοι τον κορόιδευαν, θα είχαν συμφέρον από την εφημερίδα 

και θα έβγαζαν λεφτά, επειδή θα γινόταν ο τόπος τους διάσημος. Ο 
Ηλίας αποφάσισε να κρατήσει την εφημερίδα του μικρή (ψύλλο κι όχι 
ελέφαντα). Τελείωσε το σχολείο και πήγε στην πόλη να μάθει πώς 
γίνονται οι εφημερίδες στο τυπογραφείο.

Κατερίνα
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 Στο Μουσείο των Τρένων

Με το τρένο δεν μεταφέρεσαι, ταξιδεύεις... 

Το μουσείο των σιδηροδρόμων της Ελλάδας βρίσκεται στην 
Αθήνα σε ένα ωραίο κτήριο που βλέπει κάθε μέρα τα τρένα να 
… περνούν. Πήγαμε, λοιπόν, κι εμείς και είδαμε και τα τρένα 
που περνούσαν αλλά και τα τρένα που πια δεν ταξιδεύουν. 
Μας ξενάγησε ένας κύριος,  «φίλος» των σιδηροδρόμων. Ο 
σύλλογος των «Φίλων των Σιδηροδρόμων», δημιουργήθηκε  
για να διαδοθεί η αγάπη προς τον σιδηρόδρομο, να προβληθεί 
το τρένο ως μέσο μεταφοράς, να μελετηθεί η σιδηροδρομική 
αρχαιολογία ως κλάδος της βιομηχανικής αρχαιολογίας, να 
δημιουργηθούν και να διατηρηθούν τα αρχεία τα σχετικά με την 
ιστορία του τρένου, να διαφυλαχθεί το σιδηροδρομικό υλικό, 
να προβληθεί το τρένο ως οικολογικό μέσο μεταφοράς, να 
υποστηριχθεί και να βελτιωθεί ο σιδηρόδρομος στην Ελλάδα 
και διεθνώς, να γίνονται εκθέσεις, έρευνες και εκδηλώσεις.

Τα παιδιά κι εμείς, οι δασκάλες τους,   χαρήκαμε που είδαμε 
τα παλιά τρένα, ανεβήκαμε πάνω σε αυτά, εξερευνήσαμε 
τα παλιά καθίσματα, τις μηχανές, τη θέση του οδηγού, του 
σταθμάρχη. Μάθαμε πώς γινόταν η κίνηση, πώς είναι ο 
οδοντωτός, και πολλά άλλα. 

Όσο για την αξία του τρένου, τα παιδιά του Γ2 διαπίστωσαν  
και έγραψαν ομαδικά:

Τα τρένα είναι μεγάλα άρα χωράνε πιο πολλούς ανθρώπους 
και αποσκευές, είναι πάρα πολύ γρήγορα, δε ρυπαίνεται 
τόσο πολύ ο αέρας γιατί δεν έχουν καυσαέρια και δεν 
γίνεται φασαρία (κορναρίσματα κλπ).  Επίσης, βλέπεις πιο 
πολύ τη φύση και όχι την άσφαλτο. Όσο για την ασφάλεια, 
υπάρχει μόνο μια «γραμμή», άρα μεγάλη ασφάλεια γιατί 
δεν γίνονται τρακαρίσματα, προσπεράσεις και εκνευριστικά 
μποτιλιαρίσματα. Το τρένο είναι ευχάριστο γιατί μπορείς λίγο να 
σηκωθείς, να περπατήσεις, να παίξεις, να πας στην τουαλέτα, 
να πλύνεις τα χέρια σου, να φας κάτι στο κυλικείο!  Και κάτι 
τελευταίο αλλά πολύ σπουδαίο: να κάνεις γνωριμίες, ακόμα και 
φιλίες!

Στο μουσείο πέρασα τόσο ωραία που θα ήθελα να ξαναπάω!
Μαριάννα

Όταν φτάσαμε με το πούλμαν, ο υπεύθυνος μας υποδέχτηκε 
σε μία όμορφη αυλή με λουλούδια και πολλά κλουβιά με 
καναρίνια. Μετά καθίσαμε σε μεγάλα παγκάκια και τρώγαμε, 
ενώ χαζεύαμε τα τρένα που περνούσαν σαν αστραπή.

Μετά από λίγα λεπτά, ο υπεύθυνος μας οδήγησε στο 
χώρο του Μουσείου. Πρώτα πρώτα επισκεφτήκαμε το τμήμα 
της γραμμής, το οποίο κατασκεύαζε τις σιδηροδρομικές 
γραμμές. Εκεί είδαμε χειροποίητα αμαξίδια που μετέφεραν 
τους εργάτες με τα εργαλεία τους. Μας έκανε εντύπωση ένα 
ποδήλατο με μεγάλες ρόδες τρένου για να μπορεί να προχωρά 
στις σιδηροδρομικές γραμμές και να επιβλέπει  τους εργάτες 
που δούλευαν πολύ σκληρά. Στη μια πλευρά της αίθουσας 
βρισκόντουσαν βιτρίνες με τοπογραφικά όργανα, απαραίτητα 
για την κατασκευή των γραμμών. Στον ίδιο χώρο φιλοξενούνταν 
και το πρώτο τρενάκι του Πηλίου.

  Μυρτώ, Ελένη Κ., Γιάννης 

Μετά μπήκαμε σε μία αίθουσα και είδαμε πως έφτιαχναν τις 
γραμμές. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν ήταν ένα καμίνι 
που έβαζαν τα κάρβουνα και ήταν συνδεδεμένο με ένα τεράστιο 
φυσερό που έδινε αέρα στα κάρβουνα για να ανάψουν. Με 
λαβίδες έπιαναν τα πυρακτωμένα σίδερα και τα έβαζαν στο 
αμόνι δίνοντάς τους σχήμα. Μετά τα έβαζαν στον τροχό για 
να τα τροχίσουν. Με το τρυπάνι άνοιγαν τρύπες στις γραμμές. 
Στην πλάνη τα πλανάριζαν και στον τροχό τους έδιναν μορφή.

 Ίων , Μηνάς ,  Κύρα 

Η αίθουσα με τα βαγόνια
Κατόπιν ο κύριος μας πήγε σε μία πολύ μεγάλη αίθουσα με 

πολλά μεγάλα βαγόνια. Αρχικά μας είπε πως τα τρένα έχουν 
προτεραιότητα στο δρόμο, γιατί δεν μπορούν να σταματήσουν 
αμέσως. Είδαμε ατμομηχανές που ήταν φτιαγμένες στο χέρι. 
Κινούνταν με τη δύναμη του ατμού, ο οποίος έδινε κίνηση στις 
ρόδες. Επειδή από το φουγάρο έβγαινε μαύρος καπνός, τα 
τρένα αυτά τα ονόμασαν Μουτζούρηδες. Δίπλα ήταν ένα τρένο 
που λεγόταν μπαούλο και μάθαμε πως έτρεχε πάρα πολύ 
γρήγορα. Ο κύριος μας έδειξε μία εκχιονιστική ατμομηχανή 

που καθάριζε το χιόνι από τις ράγες, αλλά 
τη χρησιμοποιούσαν και για μεταφορές. 
Ένα άλλο βαγόνι ήταν το βασιλικό που είχε 
κατασκευαστεί από τέσσερα διαφορετικά 
είδη ξύλου. Πάνω του είχε το βασιλικό 
έμβλημα. Μέσα ήταν πολυτελέστατο με 
ωραίους άσπρους καναπέδες παλιάς 
εποχής. Άνηκε στο βασιλιά Γεώργιο Α και 
χρονολογείται το 1880.

Ελένη K., Άρτεμις, Βασίλης 

Ήταν τέλειο γιατί είχε πολύ χρυσό 
επάνω του!

Ορσαλία

«Ο καρβουνιάρης»
Στο μουσείο των τρένων μας έδειξαν ένα 

μεγάλο τρένο με πολύ μεγάλες μηχανές και 
μας εξήγησαν πώς μπορούσε να δουλεύει 
με κάρβουνα, να κινείται και να μεταφέρει 
επιβάτες. Μετά είδαμε τον οδοντωτό, που 
είχε μεγάλα βαγόνια και ανέβαινε στα ψηλά 
βουνά, μέχρι τα Καλάβρυτα και για να 
σκαρφαλώσει στα βουνά, ήθελε «δόντια». 
Μετά είδαμε το βασιλικό τρένο, που ήταν το 
πιο όμορφο απ’ όλα και ξεχώριζε. Υπήρχε 
και ένα βαγόνι ανοιχτό που ταξίδευαν όσοι 
κάπνιζαν. Τα παλιά χρόνια ήταν κάποιος ειδικός με ποδήλατο 
που πήγαινε πέρα δώθε και πρόσεχε τις  ράγες για να μην 
υπάρχει πρόβλημα με τα τρένα που περνούσαν επάνω τους. 
Με τον «καρβουνιάρη» αλλά και με τα άλλα τρένα μπορούσες 
να πας καμιά βολτούλα και σε άλλα μέρη να δεις πώς είναι κι 
αυτά. Στο βασιλικό τρένο καθόταν μόνο ο βασιλιάς και ήταν το 
καλύτερο τρένο που έχω δει στη ζωή μου, παρόλο που έχω 
πάει πολλές βόλτες, δεν έχω συναντήσει τόσο ωραίο τρένο.

Αβέρκιος 

Είδαμε πολλά παλιά τρένα, ατμομηχανές του 1909, τρένα 
που περνούσαν από το Αγρίνιο, τρένα με σχέδια, το τρένο με 
το νούμερο 63, και άλλα.

Βάλια

Ένα άλλο βαγόνι στολισμένο εξωτερικά και ανοιχτό στα 
πλάγια, ήταν το καπνιστήριο. Άνηκε στο σουλτάνο Αζίζ. Το 
πήραμε ως λάφυρο στον Α βαλκανικό πόλεμο. Σε αυτό το 
βαγόνι μπήκαμε μέσα και το είδαμε. Είχε ξύλινο πάτωμα και 
ήταν άδειο.

Επίσης είδαμε το πρώτο τραμ που έκανε το δρομολόγιο 
Τελωνείο-Σταθμός Λαρίσης. Σε αυτό είχε γυριστεί η ελληνική 
ταινία «Ποτέ την Κυριακή». Μπήκαμε σιγά σιγά δύο δύο παιδιά 
μέσα στα βαγόνια και κάτσαμε στους ξύλινους καναπέδες του.

Αφού κατεβήκαμε μας είπε ο κύριος ότι μας περίμενε 
μία ακόμη έκπληξη, ο παλιός οδοντωτός. Οι γραμμές που 
προχωρούσε και οι ρόδες του είχαν δόντια για να μπορεί 
να σκαλώνει. Έκανε το δρομολόγιο Διακοπτό - Καλάβρυτα. 
Ήταν ένα καλοκαιρινό τρένο, γιατί τα βαγόνια του δεν 
είχαν παράθυρα, παρά μόνο κουρτινάκια. Ανεβήκαμε και 
κάτσαμε στις θέσεις και με τη φαντασία μας ταξιδέψαμε.

 Μαρισύνη, Μαριεύα, Δήμητρα

Το γραφείο του Σταθμάρχη

Όταν είδαμε τα βαγόνια των τρένων επισκεφτήκαμε το 

γραφείο του Σταθμάρχη, το Σταθμαρχείο. Στο γραφείο του 
ήταν μία γραφομηχανή, ο τηλέγραφος που με σήματα Μορς 
ειδοποιούσαν ο ένας τον άλλον για την ώρα αναχώρησης των 
τρένων. Στον τοίχο ήταν κρεμασμένο ένα μεγάλο ρολόι. Άλλα 
απαραίτητα πράγματα ήταν ένα φανάρι κόκκινο πράσινο και 
μία καμπάνα που ειδοποιούσε τους επιβάτες να βρίσκονται 
στην αποβάθρα για να επιβιβαστούν στην ώρα τους στο τρένο. 
Στη μία πλευρά του γραφείου μια ντουλάπα φύλασσε όλα τα 
χρήσιμα έγγραφα. Μας άρεσαν πολύ τα διαφορετικά καπέλα 
ανάλογα με τον βαθμό ανωτερότητας.

 Κωνσταντίνος, Αριστείδης, Μιχάλης 

Στην τελευταία αίθουσα είδαμε μια βιτρίνα με τη στολή του 
ελεγκτή εισιτηρίων. Ακόμα βρίσκονταν σφραγίδες, ρολόγια, 
σφυρίχτρες και κουμπιά στολών.

Πολύ ωραίες ήταν και οι μινιατούρες τρένων που τις έστελναν 
οι κατασκευαστές από άλλες χώρες. (Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία) 
Η Ελλάδα βλέποντάς τες παράγγελνε τα μοντέλα τρένων που 
της άρεσαν από το εξωτερικό.

Το αγαπημένο μου πράγμα είναι οι μινιατούρες γιατί 
είχαν μικρές καρεκλίτσες, μικρά παράθυρα, τιμόνι, εργαλεία, 
τραπεζάκια και πολλά άλλα. 

Μαρία

Εκεί τελείωσε η ξενάγηση.

Το Μουσείο των Τρένων μας άρεσε πολύ. Είδαμε πολλά 
τρένα και ένα βασιλικό βαγόνι. Είδαμε ατμομηχανές και ένα 
ηλεκτρικό τρένο. Περάσαμε ωραία!

Άγγελος Φτ.

Σας συστήνουμε να το επισκεφθείτε!

Αντιγόνη, Λαμπρινή
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