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Τα απίθανα Τα απίθανα μολύβιαμολύβια

Άγιος Βασίλης (Ευανθία)

Βηθλεέμ (Εύα)

Γέννηση (Σάντρα)

Δώρα (Κωνσταντίνα)

Έλατο (Φίλιππος Π.)

Ζώα της Φάτνης (Θάνος)

Ήθη και Έθιμα (Θεανώ)

Θείο Βρέφος (Αφροδίτη)

Ιωσήφ (Παναγιώτα)

Κάλαντα (Αφροδίτη)

Λαμπάκια (Ισαάκ)

Μωρό (Δανιήλ)

Νέο έτος (Δανιήλ)

Ξωτικά (Χριστόφορος)

Οικογένεια (Μαρίλια)

Πρωτοχρονιά (Ιάσονας)

Ρούντολφ ( Ίριδα)

Σάκος (Θεανώ)

Τάρανδος (Αθανασία)

Ύμνοι (Φίλιππος Π.)

Φάτνη (Παναγιώτα)

Χριστούγεννα (Φίλιππος Σ.)

Ψαλμωδίες (Αφροδίτη)

Ωσαννά (Μαρίλια)

Επιμέλεια - Σχεδιασμός
Μαρκουίζου Μαρούλα

Μπουδρονικόλα Ειρήνη 
Βατσίτσης Νίκος

Κείμενα-Ζωγραφιές 
Μαθητές/τριες  

των Α-ΣΤ τάξεων
1ου Π.Δ. Σχ. Χαλανδρίου  

και 1ου Π. Νηπ.  
Χαλανδρίου

Το 6ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ Εθνικής Λυρικής Σκηνής προσφέρει δωρεάν 
διαδικτυακή παρακολούθηση κινηματογραφικών ταινιών  για όλη την 
οικογένεια. 

Για περισσότερα, μπορείς να επισκεφτείς τον σύνδεσμο: 
https://digitalculture.gov.gr/2021/12/6o-diadiktiako-festival-ethnikis-
lirikis-skinis-gia-oli-tin-ikogenia

Υπεύθυνοι αρχείου
Μαθητές/τριες των Α-ΣΤ τάξεων 

του 1ου Π.Δ. Σχ. Χαλανδρίου

Συνεργάτες
Σύλλογος Διδασκόντων

του 1ου Π. Δ. Σχ. Χαλανδρίου,
Όμιλος Εικαστικών, Όμιλος Φι-
λαναγνωσίας, Νηπιαγωγοί του 

1ου Π.Νηπιαγ. Χαλανδρίου,
Σύλλογος Γονέων  

και Κηδεμόνων του  
1ου Π.Δ. Σχ. Χαλανδρίου

Α2Α1

Αλφαβητάρια...

Μαθητική εφημερίδα του 1ου Π.Δ.Σχ. Χαλανδρίου, 
Αριστοφάνους 42, 15232 Τηλέφωνο: 210 6812916

1ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου

Άρθρο Έκδοσης

Μη χάσετε...

Αϊ- Βασίλης (Άννα)

Βασιλόπιτα (Νεφέλη)

Γιρλάντα  (Ειρήνη Κ.)

Δέντρο  (Βαλέριος)

Έλατο (Θοδωρής)

Ζεστασιά  (Γιάννης)

Hμερολόγιο  (Ιωάννα)

Θείο Βρέφος (Αντώνης)

Ιησούς  (Θάνος)

Κορδέλες  (Σιμόνη)

Λαμπάκια (Θοδωρής)

Μαγικά Χριστούγεννα (Mάριος)

Νύχτα, νεογέννητο βρέφος  (Φένια)

Ξωτικά (Θάνος)

Ο Άγιος Βασίλης  (Μαρκέλλα)

Παναγία  (Μαριλίνα)

Πάρτι   (Μαριάνθη)

Ρούντολφ (Ειρήνη)

Στεφάνι  (Κωνσταντίνα)

Τάρανδος (Γιάννης)

Ύμνος (Ελισάβετ)

Φάτνη (Κωνσταντίνος)

Χριστουγεννιάτικο αστέρι (Κωνσταντίνα)

Ψάλλουμε τα κάλαντα  (Ιωάννα)

Ώρα για Χριστούγεννα  (Βαλέριος)

Άναρχος Θεός καταβέβηκεν και εν τη Παρθένω κατώκησεν
Έρουρεμ, έρουρεμ

έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Δέσποινα!
Βασιλεύς των όλων και Κύριος, ήλθε τον Αδάμ αναπλάσασθαί

Έρουρεμ, έρουρεμ
έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Άχραντε!

Γηγενείς σκιρτάτε και χαίρεσθε, τάξεις των αγγέλων ευφραίνεσθε
Έρουρεμ, έρουρεμ

έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Δέσποινα!
Δέξαι Βηθλεεμ τον Δεσπότην σου, Βασιλέα πάντω και Κύριον

Έρουρεμ, έρουρεμ
έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Άχραντε!

Εξ ανατολών Μάγοι έρχονται, δώρα προσκομίζοντες άξια
Έρουρεμ, έρουρεμ

έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Άχραντε!
Ζητούν προσκυνήσαι τον Κύριον, τον εν τω σπηλαίω τικτόμενον
Ήνεγγεν αστήρν μάγους οδηγών, ένδον του σπηλαίου εκόμισεν
Θεός, βασιλεύς προαιώνιος, τίκτεται εκ κόρης Θεόπαιδος
Ιδών ο Ηρώδης ως έμαθεν, όλω εξεπλάγη ο δείλαιος

Κράζει και βοά προς τους ιερείς, τους δοξολογούντας τον Κύριον
Λέγετε σοφοί και διδάκαλοι άρα που γεννάται ο Κύριος;

Μέγα και φρικτόν το τεράστιον, ο εν ουρανοίς επεδήμησεν
Νύκτα Ιωσήφ ρήμα ήκουσε, άγγελος Κυρίου ελάλησεν

Ξένον και παράδοξον άκουσμα και η συγκατάβασις άρρητος
Ο μακροθυμίσας και εύσπλαχνος, πάντων υπομένει τα πταίσματα

Πάλιν ουρανοί ανεώχθησαν άγγλοι αυτού ανυμνήτωσαν
Ρήτορες ελθόντες προσέπεσον βασιλέα μέγαν και ένδοξον
Σήμερον η κτίσις αγάλλεται και πανηγύρίζει κι ευφραίνεται
Τάξεις των αγγέλων εξέστησαν επί το παράδοξον θέαμα

Ύμνους και δεήσεις ανέμελπον των πάντων δεσπότην και άνακτα
Φως εν τω σπηλαίω ανέτειλε και τοις εν τω σκότει επέλαμψε
Χαίρουσα η φύσις αγάλλεται και πανηγυρίζει κι ευφραίνεται

Ψάλλοντες Χριστόν, τον Θεόν ημών, τον εν τω σπηλαίω τικτόμενον
Ω Παρθενομήτορ και Δέσποινα, σώζε του εις Σε καταφεύγοντας.

 
Έρευνα: Σταματίνα Απέργη, Ε1

Βυζαντινά 
κάλαντα 

Χριστουγέννων  
Τα 24 γράμματα 
του αλφάβητου

Ακροστιχίδα 
Χριστουγέννων 

και Πρωτοχρονιάς 
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                        Χριστ

                                     πο
        με ανθρώπους πο υ  α

                                                  ο και
                                                 χρό
                             ευλογία και 

Μαρίνα Παπαχρήστου, ΣΤ2

Μέρες γιορτής και ελπίδας για το νέο έτος που ξεκινά! Ευχές σε 
καθέναν χωριστά για μια δημιουργική και ευτυχισμένη χρονιά! 
«Τα Απίθανα Μολύβια» καταγράφουν, προτείνουν, δημιουργούν 
και παρουσιάζουν! Απολαύστε το νέο τεύχος!

Τα απίθανα Τα απίθανα μολύβιαμολύβια

Αν θες να ακούσεις τα βυζαντινά κάλαντα, ακολούθησε τον παρακάτω 
σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=_1qsGUbhiNk 
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Γράφω γράμμα σε ένα παιδί του 2121...

Είμαι η Δήμητρα και είμαι 10 ετών. Εδώ και 2 χρόνια έχουμε 
μία αρρώστια που λέγεται κορωνοϊός. Να φανταστείς μάς 
έβαλαν καραντίνα 6 μήνες! Το ξέρω, σου φαίνεται παράξενο, 
αλλά είμαστε ακόμα στην αρχή! (Φαντάσου τι περνάμε). Με λίγα 
λόγια έχουμε πανδημία. Όπου κι αν πάμε φοράμε μάσκα. Τελο-
σπάντων, έχει βρεθεί λύση για το  συγκεκριμένο πρόβλημα. Οι 
γιατροί βρήκαν εμβόλιο! Εγώ δεν έχω κάνει ακόμα το εμβόλιο. 
Πάντως, μετά από 100 χρόνια ο κορωνοϊός θα είναι μία απλή 
αρρώστια, όπως και η γρίπη άλλωστε!         Δήμητρα Μακρή, Ε1
 

Αγαπητό μου παιδί του 2121, 
Είμαι η αείμνηστη Μαρία Θεμελή (με ξέρεις;).Πριν σου μιλήσω 
για την εποχή μου, θέλω να ξέρω: Γράφω σε ρομπότ; Σε σκυλί 
με υψηλή νοημοσύνη; (ωραίο ακούγεται!) Λοιπόν, όπου και να 
γράφω, το ίδιο είναι! Εγώ γεννήθηκα το 2011, σ’ ένα μαιευτήριο 
στο Μαρούσι(;). Η ζωή μου ήταν υπέροχη μέχρι που ήρθε ο κο-
ρωνοϊός το 2020 (;). Τότε, κλειστήκαμε μέσα. Δεν απολαμβάναμε 
τίποτα, ούτε τις καθημερινές μας δραστηριότητες. Το 2021 ελευ-
θερωθήκαμε λίγο. Βγήκε το εμβόλιο κι ένα μεγάλο μέρος των 
ενηλίκων θωρακίστηκε! Αυτή ήταν μια συντομογραφία της ζωής 
το 2021, για να ξέρεις τι έγινε παιδί (ή ρομπότ) του μέλλοντος!
Σημείωση: Αυτό το μήνυμα είναι γραμμένο στις αρχές του 2021, 
οπότε δεν ξέρω τι έγινε μετά.                  Μαρία Θεμελή, Ε1

Αγαπητό παιδί του 2121, 
Ζούμε ένα ακόμη δύσκολο ’21! Μόνο που έχουμε αντίπαλο τον 
κορωνοϊό, μια αρρώστια που θερίζει! Ζούμε μια πανδημία που 
έχει φτάσει στη μετάλλαξη Ο! Λένε ότι βγήκαν παιδικά εμβό-
λια! Φοράμε μάσκες! Κάνουμε self-test. Είναι ο εφιάλτης της 
νεολαίας! Λένε ότι όποιος δεν έχει κάνει τις 3 δόσεις πληρώνει 
100 ευρώ! Οι θάνατοι ανεβαίνουν γρήγορα, τα κρούσματα πολλα-
πλασιάζονται! Όμως, έχουμε ειρήνη, ελευθερία και δημοκρατία! 
Α, και μια ερώτηση: Είσαι ρομπότ;  
                                            Σταματίνα-Άννα Απέργη, Ε1

Γεια! 
Εδώ 2021. Πώς είναι η ζωή σας; Είστε ρομπότ; Στην εποχή μου 
υπήρχε μια τεράστια πανδημία μιας αρρώστιας, του κορω-
νοϊού. Μήπως υπάρχει καμιά παρόμοια εκεί; Για εμένα η πιο 
βασική ερώτηση: Το ποδόσφαιρο υπάρχει ακόμα; Αν στο μέλ-
λον, ενώ βέβαια ζω, εφευρεθεί το ελιξήριο της ζωής, ελπίζω 
να τα πούμε από κοντά! 
Επίσης, περιμένω απαντήσεις!
Τα λέμε (ελπίζω)                           Νικηφόρος Κούρος, Ε1

Παιδί του 2121
Αγαπητό παιδί του 2121, 
Είμαι κι εγώ παιδί, όμως είμαι από το 2021. Τα αγαπημένα 
μου μαθήματα στο σχολείο είναι η Γλώσσα και η Φυσική. 
Όταν δεν είχα κάτι στο πρόγραμμα, διάβαζα βιβλία. Επίσης, 
στο σχολείο φοράμε μάσκες. Πώς έχει εξελιχθεί η τεχνο-
λογία στα χρόνια σου;          Μαργαρίτα Αναστάκου, Ε1

Αγαπητό παιδί 
Το 2021 ήταν δύσκολη χρονιά, γιατί είχαμε πυρκαγιές, πλημ-
μύρες, κορωνοϊό και πολλά ακόμα.   Εριέλα Μπάτσε, ΣΤ2

Αγαπητό μελλοντικό παιδί, 
Μπορεί να μην είμαι ιστορικός, αλλά αποφάσισα να σου 
μιλήσω για μια παλιά (100 χρόνια πριν) εποχή. Δεν έχω 
πολλά πράγματα να σου πω, γιατί έχουμε πανδημία 
(ελπίζω να μην ξέρεις τι είναι αυτό). Αυτό σημαίνει ότι 
ανά διαστήματα κλείνουν τα σχολεία, οι δουλειές, τα μα-
γαζιά, φοράμε μάσκες (όχι καρναβαλικές) και κάποιες 
φορές, ούτε σε σπίτι φίλου ή φίλης μας δεν μπορούμε 
να πάμε. Τουλάχιστον, όμως, δεν έχουμε πόλεμο (ούτε 
εσείς, έτσι;) 
Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να σου κάνω μια βασική ερώτη-
ση… Είσαι ρομπότ;                                       Αλεξία Ιωάννου, Ε1

Αγαπητό παιδί του 2121,
Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει κορωνοϊός στην εποχή σου. 
Ίσως υπάρχουν άλλες ασθένειες λιγότερο σοβαρές ή πε-
ρισσότερο επικίνδυνες. Ελπίζω, όμως, τα Χριστούγεννα να 
είναι το ίδιο μαγικά, όπως τα δικά μου. Ελπίζω ο κόσμος σου 
να είναι πιο δίκαιος, πιο αγαπημένος και πιο ειρηνικός από 
τον δικό μου.                           Ανδρέας Αλ Γαουάλι, ΣΤ1

Είμαι η Ηλιάνα και είμαι 10 ετών. Φέτος το 2021 έχει έρθει μια 
αρρώστια στον πλανήτη όπου λέγεται κορωνοϊός και έχει 
κρατήσει 2 χρόνια περίπου. Αυτή η αρρώστια είναι πολύ επι-
κίνδυνη και έχει πεθάνει πολύς κόσμος από αυτό. Φαντάζομαι 
ότι κάτι θα έχεις ακούσει γι’ αυτό, αφού συγκλόνισε όλο τον 
πλανήτη. Κατά τ’ άλλα ήταν μια όμορφη χρονιά και έζησα πολύ 
ωραίες στιγμές με την οικογένειά μου.       Ηλιάνα Κόνιαρη, Ε1

Γεια!
Είμαι το παιδί του παρελθόντος και με λένε Δημήτρη. Αυτή τη 
χρονιά έχουμε πανδημία, δηλαδή φοράμε μάσκες και πολλοί 
πεθαίνουν από τον ιό που λέγεται κορωνοϊός, αλλά και κάποιοι 
σκοτώνουν άλλους ανθρώπους. Αυτά συμβαίνουν εδώ και Κα-
λά Χριστούγεννα!                             Δημήτρης Λεβάκης, Δ1

Η ζωή μου έχει κορωνοϊό. Φοράμε μάσκες και δολοφονούν 
άντρες και γυναίκες. Κάνω τα μαθήματά μου και πάω τέννις. 
           Θάνος Δέδες, Δ1

Γεια σου, παιδί του μέλλοντος
Τώρα έχουμε covid 19 και πεθαίνει πολύς κόσμος κάθε μέρα. 
Γι’ αυτόν τον λόγο όλοι φοράμε μάσκες για να προστατευτούμε. 
Επίσης, για μια περίοδο ήμασταν σε καραντίνα, δηλαδή ήμα-
σταν όλοι κλεισμένοι στα σπίτια και δεν μπορούσαμε να βγού-
με έξω. Αλλά για να βγούμε πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο.    
       Αλέξης Ιωάννου, Δ1

Τα απίθανα Τα απίθανα μολύβιαμολύβια

Τα Χριστούγεννα δεν μ’ αρέσουν, γιατί...
• χωρίς παρεξήγηση, τα πάντα μου αρέσουν τα Χριστούγεννα. 
            Μαργαρίτα Αναστάκου, Ε1, Βαγγέλης Ντούκας, Β2

• πολλοί από εμάς δεν έχουν ένα ζεστό σπιτικό και την ίδια ευτυχία και  
     χαρά που έχουμε εμείς.                           Ράνια Κορωνάκη, ΣΤ1

• δεν τα περνάω με τους φίλους μου.                                 Μαρία Θεμελή, Ε1

• όλοι οι άνθρωποι δεν ξέρουν το αληθινό πνεύμα των Χριστουγέννων.  
                           Χλόη Νικολαΐδου, Β1

• δεν βλέπω συχνά τους φίλους μου.                  Φωτεινή Μπράβου, ΣΤ2

• δεν υπάρχει κάτι που δεν μου αρέσει στα Χριστούγεννα! 
      Όλες οι στιγμές, οι μέρες, ακόμα και τα δευτερόλεπτα είναι μοναδικά! 
                         Ηλιοδώρα Πορίχη, Β2

• κάνει πολύ κρύο και πρέπει να φοράμε χοντρά ρούχα.     Νεφέλη Γκότση, Δ1

• κλείνουν τα σχολεία και δεν μπορώ να βλέπω τους φίλους μου.  
                  Χρύσα Μόσχου, Γιολάνα Μποζά, ΣΤ2

 • αν και γενικά μ’ αρέ- 
  σουν τα Χριστούγεννα  
    θα μπορούσα να πω μόνο    
     ένα πράγμα που φέτος  
    και  πέρσι  δεν μπο- 
    ρούμε να πάμε ελεύθερα  
    όπου θέλουμε και πρέπει  
    να αποφεύγουμε τις βόλ- 
   τες όπου έχει συνωστι- 
     σμό.       Ηλιάνα Κόνιαρη, Ε1

• είναι φασαριόζικα.  
           Ναταλία Φούρτζιου, Γ2

• Οι άνθρωποι ξοδεύουν 
    πολλά χρήματα σε στολι- 
      σμούς και δώρα, ενώ μπο- 
       ρούσαν να τα δώσουν σε  
        ανθρώπους που ζουν φτω- 
        χικά και τα έχουν ανάγκη.  
        Παναγιώτης Δημητρίου, 
                Ε1

• τρώμε πολλά γλυκά.  
         Βασίλης Κροντήρης, Β1

Τα Χριστούγεννα για μένα είναι...
Τα Χριστούγεννα για μένα είναι...
• ελπίδα, χαμόγελα, ευτυχία, ανυπομονησία, ευχές. Δήμητρα Μακρή, Ε1

• μια γιορτή για να περνάμε καλά,να ξεκουραζόμαστε και να παίρνουμε δώρα.  
                                             Θανάσης Αράπης, Ε1

• ότι όλοι μαζευόμαστε στο οικογενειακό τραπέζι για την αλλαγή του  
     χρόνου.                    Ράνια Κορωνάκη, ΣΤ1

• να είμαστε όλοι ίσοι και να έχουμε τους αγαπημένους μας, να είμαι  
      με τους φίλους μου, να κρατώ τις παραδόσεις, να στολίζω το δέντρο,  
      να παίρνω τα δώρα μου και να χαίρομαι. Είναι η γιορτή που με κάνει  
     να νιώθω ευτυχισμένη και σίγουρα να έχω τη Βάσια!    
                    Εβελίνα Βατσίτση, Γ1

• κάτι που ενώνει όλους τους ανθρώπους.               Χλόη Νικολαΐδου, Β1

• μια γιορτή χαράς και μια γιορτή πνεύματος.                 Κλέιντι Μούτσα, Ε1

• η γέννηση του Χριστού και πρέπει να τη σεβόμαστε! 
                Σοφία Ελένη Ιωακείμ Παρασίδου, Γ1

• η χαρά, όταν ανοίγω τα δώρα μου και όταν είμαστε όλοι μαζί και περιμέ- 
    νουμε το νέο έτος.                          Σοφία Παπαγεωργίου, Δ2

• μια μέρα με αγάπη και κέφι.                       Ναταλία Φούρτζιου, Γ2

• να δίνουμε δώρα σε άλλους.                   Λήδα Αράπη, Β1

• ό,τι πιο ωραίο υπάρχει.          Σταυρούλα Γρηγορίου, Β2, Μπότσο Ντίνα, Δ2

• μια γιορτή που ο μπαμπάς μού φέρνει δώρα. 
                    Κωνσταντίνος Μαρκογιαννάκης, Δ2

• μια γιορτή που παίρνω ένα δώρο.  
                         Δημήτρης Μπαρμπόπουλος, Β1, Άρτεμις Ντούκα, Δ2

• ο Αη Βασίλης, το στόλισμα και το χιόνι.                     Δανάη Καραχάλιου, Β1

• η αγαπημένη μου γιορτή. Αντώνης Ασημάκης, Δ1, Χριστίνα Μπολλάνο, ΣΤ2

• χιόνι και χαρά και να περνάμε ωραία. 
                  Άγγελος Δημητράκας, Ανέστης Αλ Γαουάλι, Δ1

• μια ζεστή αγάπη.                Ανθή Γιαννέα, Β1

• μια πολύ ωραία γιορτή που με όλους τους συγγενείς μου τρώμε μελομακάρονα,  
      κουραμπιέδες, γαλοπούλα και βασιλόπιτα.                    Δανάη Βασιλειάδου, Β1

• μια ευτυχισμένη γιορτή.             Γιάννης Σπίθας, Μιχάλης Μαστορίδης, Δ2

Τα Χριστούγεννα μ’ αρέσουν, γιατί...
• γεννιέται ο Χριστούλης.                            Μαλένα Κλάγκου, Β1

• είμαι με αυτούς που αγαπάω και περνάω καλά.   Σοφία Παπαγεωργίου, Δ2

• δεν έχει μαθήματα.                    Φωτεινή Μπράβου, ΣΤ2

• στολίζουμε το δέντρο.           Νεφέλη Μαμαλούκου, Ρένια Παπαθεοδώρου, Γ2, 
 Μαριλένα Μπιζιώτη, Μάγια Κυρζίδη, Β1, Αφροδίτη Φανιάδου, Β2

Άννα Μαρία Τιφτικίδη, Ε2 

Χριστούγεννα στο σχολείο
Δημιουργώ - αναπαριστώ 
στο θεατρικό εργαστήρι!  
Τα παιδιά της Α΄τάξης κατα-
σκεύασαν τους ταράνδους 
-μαριονέτες για τα μαγικά 
έλκηθρα του Αϊ-Βασίλη.

Τα παιδιά του Γ2 έφτιαξαν τις δι-
κές τους μαριονέτες Ξωτικά για 
το εργαστήριο παιχνιδιών του 
Αϊ-Βασίλη! 
Εμψύχωσαν τις μαριονέτες και 
έπαιξαν μικρές ιστορίες αυτο-
σχεδιασμού.

Μύρισε Χριστούγεννα!
Το μελομακάρονο είναι ελληνικό 
γλύκισμα, που όπως και ο κουρα-
μπιές εκτός ότι κατατάσσεται στα 
εθνικά γλυκίσματα, που θεωρούνται 
σε κάθε ελληνική οικία απαραίτητα, 
καθιερώθηκε για τα Χριστούγεννα 
από τους Μικρασιάτες Έλληνες (τότε 
λεγόταν φοινίκια).        
             Παναγής Βρεττός, ΣΤ1

Ποιες οι εντυπώσεις μου;
• Σήμερα πέρασα εκπληκτικά, διότι πειραματίστηκα, μαγείρεψα, συ-
νεργάστηκα και φτιάξαμε εκπληκτικά μελομακάρονα. Τα μελομακά-
ρονα είχαν εκπληκτική γεύση. Επίσης, η εμπειρία με τους συμμαθητές 
μου ήταν εκπληκτική και με έκανε να νιώθω χαρούμενο. 
                Βασίλης Μόσχος, ΣΤ1

• Αυτή η εμπειρία ήταν τόσο συγκλονιστική! Πέρασα πολύ ωραία!   
                Ζέτα Καλοφωλιά, ΣΤ1

• Με γέμισε με ευχάριστα συναισθήματα. Εύχομαι να το ξανακάνουμε, 
γιατί ήταν τέλειο!    Κωνσταντίνος Λιώνης, ΣΤ1

• Πέρασα πολύ καλά, καθώς κάναμε μια ευχάριστη δραστηριότητα. 
     Ξένια Βόγκα, ΣΤ1

• Η εμπειρία ήταν ξεχωριστή! Έμαθα τη διαδικασία και τα 
υλικά που χρειαζόμασταν για να τα φτιάξουμε και όντως 

πέτυχαν τέλεια!                   Ράνια Κορωνάκη, ΣΤ1
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Αυτοσχεδιάζοντας με τα ξωτικά του Αϊ-Βασίλη, Γ2

Υπέροχη συνταγή, υπέροχη συνεργασία, 
υπέροχη ομάδα!

Οι τάρανδοι στο μαγικό έλκηθρο 
του Αϊ-Βασίλη, Α1 (πάνω) Α2 
(κάτω)



Παραμύθια 

“Η παραμονή των 
Χριστουγέννων”
Μια χειμωνιάτικη μέρα ήταν η Παραμονή των Χριστουγέν-
νων και όλοι ήταν ανυπόμονοι, γιατί ήθελαν να ανοίξουν τα 
δώρα που είχαν ζητήσει από τον Αϊ-Βασίλη. Όλοι πίστευαν 
στον Αϊ-Βασίλη εκτός από τον Μηνά που ήταν ένας κακός 
άνθρωπος και δεν πίστευε ποτέ σε τίποτα. Τα παιδιά του σχο-
λείου του δεν τον πλησίαζαν, γιατί νόμιζαν ότι θα τους κάνει 
κακό. Ο Μηνάς ήταν κακός και για έναν άλλο λόγο: γιατί δεν 
πίστευε ούτε καν στους γονείς του. Αλλά, όταν το είδε αυτό 
ο Αϊ-Βασίλης θύμωσε και εκείνη τη χρονιά αποφάσισε να μη 

δώσει το δώρο που αγαπούσε πάρα πολύ ο Μηνάς. Ο Μηνάς, όταν γύρισε από το σχολείο, θύμωσε. 
Γιατί έγινε αυτό; Όλο αυτό έγινε, γιατί δεν πίστευε σε τίποτα και τότε έμαθε το μάθημά του.   
                              Όλια Στάμη, Β2

“Οι νεράιδες του χιονιού”
Ήταν χειμώνας και οι νεράιδες του χιονιού είχαν ξυπνήσει. 
Είδαν ότι το χιόνι είχε λιγοστέψει. Τότε, άρχισαν τη δουλειά. 
Κάλυψαν τα φυτά. Στο τέλος, κουράστηκαν πολύ. Ήταν η 
ώρα για ύπνο για αυτές. Αλλά για τα παιδιά ήταν η ώρα για 
παιχνίδι. Όταν ξύπνησαν οι νεράιδες, βρήκαν τον χώρο γε-
μάτο χιονάνθρωπους. Όλες ήταν πολύ χαρούμενες, γιατί 
τα παιδιά είχαν παίξει πολύ. Άρα, θα είχε έρθει η ώρα στις 
νεράιδες να κοιμηθούν. Έτσι και τα παιδιά χόρτασαν το χιόνι 
και οι νεράιδες κοιμήθηκαν.            
                      Νίκη Σαρδέλλα, Β2

“Τα ξωτικά και ο Αϊ-Βασίλης”
Μια μέρα ήταν Παραμονή Χριστουγέννων και ο Αϊ-Βασίλης έπρεπε να μοιράσει τα δώρα στα 

παιδιά. Αλλά τα ξωτικά δεν τα είχαν φτιάξει ακόμα. Έτσι, 
σκέφτηκαν να φωνάξουν όλα τα ξωτικά του κόσμου και 
τα δώρα φτιάχτηκαν στο λεπτό. Και ο Αϊ-Βασίλης ξεκίνησε 
για το μακρινό ταξίδι του, αλλά οι τάρανδοι κοιμόντουσαν 
και ο Αϊ-Βασίλης αποκοιμήθηκε και αυτός. Και τα ξωτικά 
ξύπνησαν τους ταράνδους και παρέδωσαν αυτά τα δώρα.
 Κόντευε να ξημερώσει, αλλά τα ξωτικά πιάστηκαν στο 
φεγγάρι. Τότε, ο Αϊ-Βασίλης ξύπνησε και είδε τα ξωτικά να 
κρέμονται από το φεγγάρι, αλλά ευτυχώς είχαν περισσέψει 
λίγοι τάρανδοι. Και ο Αϊ-Βασίλης έσωσε τα ξωτικά. Τα ξωτι-
κά είπαν στον Αϊ-Βασίλη «συγγνώμη». «Χο, χο, χο!» έκανε ο 
Αϊ-Βασίλης και είπε στα ξωτικά ότι δεν πειράζει. Και τα πήρε 
μια αγκαλιά και έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.                      
    Δημήτρης Ντεγιάννης, Β2

“Ο Αϊ-Βασίλης πάει σχολείο”
Μια φορά κι έναν καιρό…ο Αϊ-Βασίλης κατευθυνότανε στο 
κόκκινο έλκηθρό του, ώσπου θυμήθηκε ότι πρέπει να κάνει 
τον έλεγχο πριν το ταξίδι του. 
-Χμ, είπε, αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο!
Κατόπιν, άρπαξε μια λίστα και άρχισε να κάνει τον έλεγχο με 
μια μικρή δυσκολία…
-Χμ…1+1=2, 2+2=4, 3+3=6, 4+4=8…Α! Επίσης, υπάρχει και το 
12+12=40! Όχι, όχι! Μας κάνει…24! Ναι, ναι. 
Κατόπιν, είπε: «Ύστερα είναι και το 40+40=;…
Σε κάποια φάση, όμως, ο Αϊ-Βασίλης είδε μια διάφανη φιγούρα. 
Ήταν ένα φάντασμα! Το φάντασμα είπε: «Ακολούθησέ με.» Ο 
Αϊ-Βασίλης με περιέργεια ακολούθησε τη φιγούρα. Μετά από λίγο η φιγούρα εξαφανίστηκε. 
Κατόπιν, ο Αϊ-Βασίλης διέκρινε μια καλύβα. Όταν μπήκε μέσα, είδε έναν πίνακα με πράξεις μα-
θηματικών. Τις διάβασε πολύ καλά. Όταν τελείωσε, είδε έναν άνθρωπο με γένια. Ήταν ένας 
δάσκαλος. Ο δάσκαλος είπε: «Τους διάβασες;»
-Ναι! είπε ο Αϊ-Βασίλης. Τότε, θα σε εξετάσω. 
-Α! Ο Αϊ-Βασίλης έγραψε το τεστ και πήρε Άλφα με τόνο! 
Έτσι κατάφερε να μοιράσει τα δώρα!                              Χλόη Νικολαΐδου, Β1

“Τα Ξωτικοχριστούγεννα”
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα ξωτικό, ένα μικρό ξωτικό το οποίο ήταν καλό και ευγενικό. Μια 
μέρα γλίστρησε και τα άλλα ξωτικά γελούσαν μαζί του. Έτσι, πήγε τρέχοντας στον Άγιο Βασίλη 
και του είπε: «Όλα τα άλλα ξωτικά γελούν μαζί μου.» Ο Αϊ-Βασίλης, τότε του είπε: «Θες να πάμε 
μία βόλτα με το έλκηθρο; Ο Μπαίνσνηκελ, το ξωτικό του απάντησε: «Ναι.»
-Μπαίνσηκελ, θα σε προσέχω εγώ, του είπε ο Αϊ-Βασίλης. 
Καθώς πετούσαν ψηλά στο βόρειο σέλας, του είπε ο Αϊ-Βασίλης: «Θέλεις να βάλεις εσύ το χρι-
στουγεννιάτικο αστέρι στο τεράστιο έλατο;»
-Άγιε Βασίλη, θα ήθελα πολύ να το κάνω, αλλά δεν γίνεται. 
-Εμπιστεύσου με, Μπαίνσνηκελ.
-Εντάξει, αλλά θέλω να σου πω κάτι. Υπάρχει ένα ξωτικό που 
έχει το ίδιο πρόβλημα με εμένα. Θέλω να του κάνω το δώρο 
να του δώσουν λίγη αγάπη και τα άλλα ξωτικά. Σε παρακαλώ, 
Άγιε Βασίλη, να αγαπάνε κι αυτό το ξωτικό. 
-Μετά χαράς, Μπαίνσνηκελ, αλλά νομίζω πως ήρθε η ώρα 
να προσγειωθούμε. 
Έτσι λοιπόν, την επόμενη μέρα…
 «Ξωτικά και ξωτικίνες, θέλω να σας ανακοινώσω κάτι για 
ένα ξωτικό που μου είπε να κάνω ένα δώρο. Μπόρμπι μου, 
ο Μπαίνσνηκελ μου το είπε να τον κάνετε κι αυτόν παρέα. 
-Κατανοητό. Όσο γι’ αυτό, νομίζω ότι ήρθε η ώρα για το αστέ-
ρι!!!                                                     Ζωή Γκαλίτση, Β1
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Πώς φαντάζεσαι 
τον Αϊ-Βασίλη;
• Είναι ένα κούφιο φάντασμα, 
     που τρέχει με ταχύτητα φωτός, 
     ανοίγει από κάτω και ρίχνει τα 
     δώρα στα παιδιά.                       
                    Κωνσταντίνος Κατσούλης, Α1

• Τον φαντάζομαι με ένα μπαστούνι 
      και θα είχε ένα τεράστιο σπίτι.      
                                Ναταλία Φούρτζιου, Γ2

• Τον φαντάζομαι ευγενικό.                               
                                 Πηνελόπη Τσιαντή, Γ2

• Με κίτρινο σκούφο, ένα μικρό μούσι, κόκκινο σακάκι, πράσινες μπότες και 
    κίτρινο παντελόνι και να είναι ο πιο καλός άνθρωπος στον κόσμο.               
                                                                                                                              Θοδωρής Κωνσταντέλος, Α1

• Τον φαντάζομαι εξωγήινο με οχτώ πόδια και χέρια.              Λεωνίδας Πάγκος, Γ2

Αϊ-Βασίλη φέτος να προσέξεις...
• να μην φας πολλά μπισκότα, γιατί θα κολλήσεις στην καμινάδα.                        Ζωή Γεωργίου, Ε1

• να μου φέρεις ό,τι σου ζητήσω (και να οδηγήσεις προσεκτικά!).                         Μαρία Θεμελή, Ε1

• να μην σπάσεις το δώρο μου.                                   Νεκτάριος Μαστορίδης, Ε1

• μην σε πιάσει κανένας, για να μείνεις για πάντα μυστήριος.                  Αντωνία Μανώλα, Γ2

• να μην είναι κανένας στενοχωρημένος.                 Ράνια Κορωνάκη, ΣΤ1

• να μην μου φέρεις λάθος δώρο!             Σοφία Ελένη Ιωακείμ Παρασίδου, Γ1

• να προχωράς με το έλκηθρο προσεκτικά και να κάνεις ησυχία, για να μην ξυπνήσεις τα παιδιά.   
                             Εβελίνα Βατσίτση, Γ1

• τα πεφταστέρια να μη σε χτυπήσουν!                                 Νικόλ Κίρνατς, Β1

• να μην έχει χιονοθύελλα, να μην αρρωστήσεις και να φοράς σκούφο.      Ισμήνη Πάντζαλη, Β2

• να μην ξεχάσεις κανένα παιδάκι.                                    Αλεξία Μακρή, Γ2

• τα παιδιά που είναι άρρωστα κι αυτά τα παιδιά που δεν φοράνε μάσκα.               Όλια Στάμη, Β2

• τον κορωνοϊό και τα ορφανά παιδιά.                        Σοφία Παπαδάκη, Β2

• τα φτωχά παιδιά και τους αρρώστους.            Δημήτρης Ντεγιάννης, Β2

• να μην αρρωστήσεις.                               Γιάννης Ντίνας, Β2

• τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, τους παππούδες και τις γιαγιάδες, τα φτωχά παιδάκια και τα  
       παιδιά που δεν έχουν γονείς.             Άννα Σαμαρά, Ηλιοδώρα Πορίχη, Β2

• …τα αδύναμα παιδιά και τα πληγωμένα.                        Νίκη Σαρδέλλα, Β2

• να προσέξεις τον κορωνοϊό και να ξέρεις δεν έχω καμινάδα.         Κωνσταντίνος Υφαντής, Δ2

• τους ανθρώπους στη γη και τον εαυτό σου, Αϊ-Βασίλη.                         Αντώνης Κόλιας, Δ1

• να μας κρύψεις καλά τα δώρα, όπως πέρσι.                      Νεφέλη Γκότση, Δ1

• να μην σε δει κάποιο παιδί και να μην κολλήσεις κορωνοϊό.       Μαρία Σκιαδοπούλου, Δ2

• να δώσεις και στα άστεγα παιδιά δώρα ακόμη κι αν δεν έχουν στολίσει δέντρο.   
                    Φαίδρα Γουγουλιά, Δ1

• τις γάτες μου μήπως, όταν σε δουν, τρομάξουν και ξυπνήσουμε και σε δούμε.               
                                Δημήτρης Τσουγκαράκης, Γ2

• τα δώρα να μην πάθουν τίποτα, αλλιώς θα θυμώσω.                Ελπίδα Μπράβου, Δ1

• να δώσεις δώρα σε όλα τα παιδιά του κόσμου.                            Ηλιάνα Κόρδα, Δ1

• την οικογένειά μου και όλο τον κόσμο.                  Εριέλα Μπάτσε, ΣΤ2

• γιατί θα σε παρακολουθώ.                                      Βαλέρια Ρίγκα, Γ2

• τα πυροτεχνήματα.         Γιάννης Μαθιουδάκης, Γ1

• τα άτακτα παιδιά που κρυφοκοιτάμε, τον covid-19 και να μην σκιστούν τα περιτυλίγματα  
      των δώρων.                Ευγενία Καραβάνα, Β1

• το χιόνι, τον κορωνοϊό και το κρύο.                          Αμάντα Παπά, Ε1

Ο Αη Βασίλης φέτος θα...
• κάνει το εμβόλιο του covid-19, θα μοιράσει δώρα, θα κολλήσει σε καμιά καμινάδα, θα φάει  
       μπισκότα, θα πάρει κιλά.              Σταματίνα Απέργη, Ε1

• πάει διακοπές στη Χαβάη να ξεκουραστεί.                          Νικόλ Κίρνατς, Β1

• ήθελα να έρθεις πιο νωρίς.                                           Νεκτάριος Μαστορίδης, Ε1

• μου φέρει όλα τα τεύχη της μαγείας.            Σοφία Ελένη Ιωακείμ Παρασίδου, Γ1

• μου πάρει ένα τάμπλετ.                        Γιάννης Μακράς, Β1

• ήθελα να μου φέρει ένα καραόκε με δυο μικρόφωνα που ακούγεσαι σε όλο το σπίτι.   
                    Αναστασία Στάμη, Β2

• ήθελα να μου φέρει ένα παιχνίδι που λέγεται «εργαστήριο ζωγραφικής».            Όλια Στάμη, Β2

• επιβλέπει την παραγωγή των δώρων.                  Ηλιοδώρα Πορίχη, Β2

• μου φέρει ένα σκυλάκι.                                                                   Ευριδίκη Καλοφωλιά, Δ1

• είναι πιο χοντρός από ό,τι πέρσι.                            Λεωνίδας Πάγκος, Γ2

• έχει γεράσει.                       Μάνος Ράπεσης, Γ2

• μου φέρει, όπως πάντα, πολλά δώρα. 
                 Δανάη Μητακίδη, Γ2, Ουίλιαμ Γιωργάκη, Δ1, Παναγιώτης Τσίκρος, Δ2

Αν ήμουν Αϊ-Βασίλης για μια μέρα θα...
• έπαιρνα τον κορωνοϊό μαζί μου, στον Βόρειο Πόλο και θα τον έπνιγα στα κρύα του νερά. Επίσης,  
      θα μοίραζα δώρα σε όλα τα φτωχά παιδιά.                   Αλεξία Ιωάννου, Ε1

• θα προσπαθούσα να μειώσω τις πραγματικά φτωχές οικογένειες και θα μοίραζα τα δώρα σε  
      όλα τα παιδιά του πλανήτη.                   Θανάσης Αράπης, Ε1

• έβαζα τα ξωτικά να φτιάχνουν φιγούρες pokemon.                  Ορφέας Ράλλης, Β2

• θα έφτιαχνα τα πιο όμορφα δώρα στον κόσμο.                    Νίκη Σαρδέλλα, Β2

• φρόντιζα κάθε παιδί, σε κάθε ήπειρο να ζήσει τα φετινά Χριστούγεννα με αγάπη και ευτυχία. 
                       Ελένη Κούκουτσα, Δ1

• βοηθούσα όσους με είχαν ανάγκη και να αλλάξω τον κόσμο προς το καλύτερο. 
                                 Μαρίνα Παπαχρήστου, ΣΤ2

• πήγαινα δώρα σ’ όλους τους ανθρώπους, μικρούς και μεγάλους. Όμως, μέσα στα κουτιά εκτός  
      από τα δώρα θα υπήρχε και το συναίσθημα της αγάπης.           Νικηφόρος Κούρος, Ε1

• ήθελα να πετάξω με τους ταράνδους.                   Βαλέρια Ρίγκα, Γ2

• βοηθούσα όλα τα παιδιά της γης.    Νεφέλη Μαμαλούκου, Γ2 

Αη Βασίλη φέτος... Φί
λι

ππ
ος

 Εγ
γλ

έζ
ος

, Σ
Τ1

Ράνια Κορωνάκη, ΣΤ1

Μαριάννα Πιτσινού, Ε2

Σοφία Ελένη Ιωακείμ Παρασίδου, Γ1

Νεφέλη Πέτρου, Ε2

Έλλη Ραβονίκου, Ε2

Εβελίνα Βατσίτση, Γ1
Βασίλης Χατζηστέργος, Ε2

Νεφέλη Πέτρου, Ε2

Μαριάννα Παρλιάρου, Ε2

Σταματίνα Απέργη, Ε1
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Άλλη άποψη

• Αϊ- Βασίλη φέτος να προσέξεις να μην μου δώσεις κάρβουνο ξανά.   
                                                          Φίλιππος Εγγλέζος, ΣΤ1

• Τα Χριστούγεννα για μένα είναι χάλια. 

• Τα Χριστούγεννα δεν μ’ αρέσουν, γιατί ο μπαμπάς μου ποτέ δεν μου φέρνει το iphone 12  
        που ζητάω κάθε χρόνο.                                Φίλιππος Εγγλέζος, ΣΤ1

• Ο Αϊ-Βασίλης φέτος δεν θα μου φέρει τίποτα.

• Πάντα δεν έρχεται στο σπίτι μου για να μου φέρει δώρα. 

• Τα Χριστούγεννα δεν μ’ αρέσουν, γιατί οι γονείς σου λένε ότι υπάρχει ο Αη Βασίλης σε  
       πνεύμα. Αν ήμουν Αη Βασίλης για μια μέρα θα κοιμόμουνα. Τα Χριστούγεννα νομίζουν όλοι  
       ότι υπάρχει ένα θαύμα μα ποτέ δεν γίνεται.                              
                                 Θησέας Τορνεσάκης, Δ2

• Αη Βασίλη... να μου φέρεις τα δώρα τώρα, αλλιώς θα το μετανιώσεις...
                                                         Αλέξανδρος Καριάτι, Δ1

• Πρέπει να είσαι εμβολιασμένος ή να έχεις κάνει Rapid test για να μπεις στο σπίτι μου.  
                                                     Χρύσα Μόσχου, ΣΤ2



Xριστουγεννιάτικες ιστορίες

“Πού είναι τα ρούχα του Αϊ-Βασίλη;”
Λίγες ώρες πριν, ο Αϊ-Βασίλης ξεκίνησε για το μεγάλο ταξίδι του με σκοπό να μοι-
ράσει δώρα σε όλα τα παιδιά του κόσμου. Έτσι, ξεκίνησε το ταξίδι του. Εκεί, λοιπόν, 
που προσπαθούσε να μπει σε μια στενή, σκονισμένη και αραχνιασμένη καμινάδα 
έκανε μια απότομη κίνηση και η στολή του σκάλωσε στην κεραία της τηλεόρασης. 
Έκανε ακόμα μία απότομη κίνηση και μια τρύπα άνοιξε στη στολή του. 
   Όταν το είδε αυτό ο Αϊ-Βασίλης έβγαλε καπνούς απ’ τα αυτιά του. Ένας από τους 
ταράνδους του ο Τζερόνιμο αποφάσισε να τον βοηθήσει. Εκεί που πήγαινε προς το 
μέρος του, σκόνταψε σε ένα κεραμίδι, έπεσε πάνω του και η τρύπα ξεχειλώθηκε 
ακόμα πιο πολύ. 
   Ο Αϊ-Βασίλης απαρηγόρητος διέταξε τους ταράνδους του να πάνε πίσω στο σπίτι 
του στη Λαπωνία και να του φέρουν μια καινούρια στολή. Αμέσως οι τάρανδοι υπά-
κουσαν τον Αϊ-Βασίλη και ξεκίνησαν το ταξίδι πίσω στη Λαπωνία. 
   Δέκα λεπτά αργότερα οι τάρανδοι επέστρεψαν από τη Λαπωνία. Μόλις τον είδαν, 
τρόμαξαν! Ο Αϊ-Βασίλης ήταν σαν παγάκι. Αμέσως ο αρχηγός των ταράνδων διέταξε 
να φέρουν μια σόμπα στον Αϊ-Βασίλη για να ζεσταθεί. Του φόρεσαν την πανέμορφη 
καινούρια στολή του, άναψαν τη σόμπα και περίμεναν να ζεσταθεί. Αφού ζεστάθηκε 
πέταξε το δώρο από την καμινάδα για να μην «ξανακολλήσει», ανέβηκε στο έλκηθρό 
του και συνέχισε ακάθεκτος το ταξίδι του.                       
      Άγγελος Μαυρίδης, ΣΤ2

“Οι δύο φίλοι”
Κάποτε, ζούσε ένα αγοράκι ονόματι Μπεν. Ο Μπεν ζούσε 
μαζί με την οικογένειά του σε ένα καράβι. Αντίθετα με όλους 
τους κατοίκους της πόλης, ο Μπεν και η οικογένειά του, κάθε 
Χριστούγεννα στόλιζαν το καράβι τους. Όπως και τα φετινά. 
Σε μια άλλη γωνιά, σε ένα παλιό και σκοτεινό ορφανοτροφείο, 
ζούσε ένα κοριτσάκι που το έλεγαν Άννη. Η Άννη περνούσε, 
κάθε Χριστούγεννα, όπως και τα φετινά, κοιτώντας από το 
παράθυρό της, το στολισμένο καράβι που φώτιζε τη θάλασσα. 
Με το που έπεφτε η πρώτη νιφάδα χιονιού, όλα τα παιδιά 
έτρεχαν στο δρόμο να δουν το χιόνι. Κανένα από τα δύο παι-
διά δεν φανταζόταν ότι αυτά τα Χριστούγεννα θα ήταν δια-
φορετικά. Την Παραμονή των Χριστουγέννων η οικογένεια 
του Μπεν υιοθέτησε την Άννη. Η Άννη ήταν συγκινημένη. 
Επιτέλους, είχε αποκτήσει οικογένεια. Ο Μπεν ήταν νευρι-
ασμένος. Του άρεσε που ήταν μοναχοπαίδι. Τώρα, ήξερε ότι 
το δώρο του θα ήταν πιο μικρό και πιο φθηνό. 
Ο Μπεν είχε μία γάτα. Αυτή η γάτα ήταν λίγο χαζούλα και, μια 
μέρα, αποφάσισε να πηδήξει στη θάλασσα. Η Άννη την είδε. 
Βούτηξε και την έβγαλε με ασφάλεια στη στεριά. Από τότε, 
ο Μπεν και η Άννη έγιναν πολύ καλοί φίλοι. Η Άννη έλεγε 

στον Μπεν ιστορίες που είχε μάθει στο ορφανοτροφείο και ο Μπεν με τη σειρά του, 
της έλεγε ιστορίες από τα ταξίδια του. 
Όταν ήρθε η ώρα για να ανοίξουνε τα δώρα τους, έγινε κάτι τρομερό. Η Άννη ανέβασε 
πυρετό και άρχισε να βήχει. Ο γιατρός είπε πως το φάρμακο ήταν αδύνατο να βρεθεί 
και πως θα την έκανε καλά μόνο ένα βοτάνι που φυτρώνει στο ψηλό βουνό. Ο Μπεν 
προθυμοποιήθηκε να πάει να το φέρει. Ύστερα από εβδομάδες επέστρεψε με το 
λουλούδι στο χέρια. Την ημέρα γενεθλίων του Μπεν, η Άννη έγινε καλά. 
Οι γονείς του Μπεν, όμως, είχαν να τους ανακοινώσουν τα δυσάρεστα νέα. Δεν θα 
μπορούσαν να την πάρουν μαζί τους στο ταξίδι αναζήτησης άλλου λιμανιού. Η Άννη 
έπρεπε να αποχαιρετίσει τον Μπεν. 
Ύστερα από 10 χρόνια και πολλές περιπέτειες, τα δυο παιδιά, ο Μπεν και η Άννη, 
ξαναβρέθηκαν. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.     
    Aλεξία Ιωάννου, Σταματίνα Απέργη, Ε1

9

8
Σταματίνα Απέργη, Ε11ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου

Τα απίθανα Τα απίθανα μολύβιαμολύβια

να εξαφανιστεί ο κορωνοϊός, να 
μη μολύνεται το περιβάλλον και 

να μην υπάρχει ο φόβος.
(Αλεξία Ιωάννου, Ε1)

να είχα άπειρες ευχές, να έχουν όλοι 
ό,τι χρειάζονται και να σταματήσω 

τις πυρκαγιές.
(Αλέξανδρος Καριάτι, Δ1)

να περάσει ο κορωνοϊός και 
να πετάξουμε τις μάσκες και 
όλα τα ζωάκια να βρουν μια 

οικογένεια να μένουν. 
(Ευθυμία Μπολλάνο, Δ2)

να κάνουμε συνέχεια μαθηματικά, 
να έχω για πάντα την Ελπίδα για 
κολλητή μου και να έχουμε την 

κυρία μέχρι την έκτη.
(Ευριδίκη Καλοφωλιά, Δ1)

να περάσω τέλεια αυτά τα Χριστούγεννα, 
να πάω διακοπές στον Παρνασσό, 

στο εξοχικό μας και να είναι όλες οι 
οικογένειες ευτυχισμένες. 

(Κωνσταντίνος Υφαντής, Δ2)

τα φτωχά παιδιά να έπαιρναν δώρα. 
Η δεύτερη επιθυμία μου θα ήταν να 
μην αρρωστήσουν οι φίλοι μου και η 

τρίτη να είμαι ευτυχισμένη. 
(Ισμήνη Πάντζαλη, Β2)

να τελειώσει ο κορωνοϊός, να 
έχω για πάντα τους φίλους μου 

και να γνωρίσω τον Αη Βασίλη!!! 
(Δημήτρης Τσουγκαράκης, Γ2)

να πάρω ένα drone (ντρόουν), 
να πάρω ένα καλάμι 

ψαρέματος, να έχω ένα ψάρι 
για κατοικίδιο. 

(Άγγελος Αραπίκος, Β1)

να φύγει ο κορωνοϊός και να έχουν 
όλοι οι άνθρωποι λεφτά για να τρώνε. 

(Αντωνία Μανώλα, Γ2)

να φύγει ο covid 19, να φτάσω 
τουλάχιστον 10 χιλιάδες εγγραφές 

στο κανάλι μου στο youtube και να 
είμαστε όλοι υγιείς. 

(Ορφέας Τασούλης, Γ2)

να πέρναγα στο Πανεπιστήμιο και να 
δουλέψω στη δουλειά που ονειρεύομαι, 

να γυρίσει από τον παράδεισο ένα 
αγαπημένο μου πρόσωπο και να 
είχαμε ένα πιο πράσινο μέλλον. 

(Χριστίνα Μπολλάνο, ΣΤ2)

να ζούσα για μια μέρα στο Μεξικό, 
να είχα ένα κουτάβι, να κοιμόμουν  

σ’ ένα κρεβάτι με ζαχαρωτά.  
(Μάνος Ράπεσης, Γ2)

να φύγει ο κορωνοϊός, να μην 
φοράμε μάσκα και θα ήθελα να μην 

τσακώνομαι με την αδερφή μου. 
(Πηνελόπη Τσιαντή, Γ2)

να είχα ένα μεγαλύτερο σπίτι, 
να είχα καινούριο παγούρι και 
να είχα πολλά όμορφα ρούχα. 

όλοι οι άνθρωποι να είναι υγιείς, 
να μην γίνονται πόλεμοι και 

να μην ρυπαίνεται ο πλανήτης.  
(Ζέτα Καλοφωλιά, ΣΤ1)

Αν είχα τρεις ευχές   θα ευχόμουν...



ΙΩΑΝΝΙΝΑ
«Τα σπάργανα του Χριστού»
Ένα από τα σημαντικότερα χριστουγεννιάτικα έθιμα της 
Ηπείρου είναι να φτιάχνουν τηγανίτες στην πλάκα. Πρό-
κειται για ένα τοπικό γλύκισμα. Οι τηγανίτες είναι μελω-
μένες με ζαχαρόνερο, καρύδια και κανέλα. Αυτά κατά την 
παράδοση ήταν τα σπάργανα του Χριστού στη φάτνη. Τις 
τηγανίτες τις έτρωγαν το βράδυ των Χριστουγέννων. 
«Γιαπράκια»
Τα γιαπράκια, ένα είδος λαχανοντολμάδων, είναι ένα βασι-
κό πιάτο για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι των κατοίκων 
της Ηπείρου και συμβολίζει το φάσκιωμα του νεογέννη-
του Χριστού. Η ονομασία του προέρχεται από την τουρκική 
λέξη «Yaprak» που σημαίνει «φύλλο».     Μαρία Θεμελή, Ε1

«Σπάσιμο ροδιού»
Το σπάσιμο του ροδιού είναι ένα έθιμο που συνηθίζεται την Πρωτοχρονιά. Συμβολίζει 
την ευφορία και τη γονιμότητα και είναι ευρέως διαδεδομένο σε όλα τα ελληνικά σπίτια. 
Το πρωί της Πρωτοχρονιάς, η οικογένεια πηγαίνει στην εκκλησία, ενώ ο νοικοκύρης 
έχει στην τσέπη του ένα ρόδι, για να το λειτουργήσει. Γυρνώντας στο σπίτι, χτυπάει το 
κουδούνι-δεν κάνει να ανοίξει με τα κλειδιά του-και μπαίνει στο σπίτι πρώτος με το 
ρόδι στο χέρι. Πρέπει να πετάξει το ρόδι με δύναμη στο πάτωμα για να σπάσει και να 
βγουν οι καρποί του. Ταυτόχρονα λέει: «Με υγεία, ευτυχία και όσες ρώγες έχει το ρόδι, 
τόσες λίρες να έχει η τσέπη μας όλη τη χρονιά». Όσο πιο πολλοί σπόροι ροδιού πέσουν 
κάτω και όσο πιο μακριά πάνε, τόσο πιο πολλά καλά θα φέρει ο νέος χρόνος! Στη Μικρά 
Ασία ο νοικοκύρης κρατά στην τσέπη του ένα λειτουργημένο ρόδι που το φυλάει στα 
εικονίσματα από τις 14 Σεπτέμβρη, δηλαδή από την ημέρα του Σταυρού. 

Αγγελική Ιωάννου, Ειρήνη Καββούρη, ΣΤ1, Νικόλας Τιφτικίδης, Μελίνα Χότζα, Ε2 

ΦΛΩΡΙΝΑ
«Φωτιές»
Στη Φλώρινα κάθε χρόνο στις 23 Δεκεμ-
βρίου γιορτάζουν ανάβοντας φωτιές στις 
περισσότερες πλατείες. Εκεί, υπάρχει δω-
ρεάν φαΐ και πολλή μουσική, καθώς και χο-
ρός μέχρι το επόμενο πρωί. Το έθιμο αυτό 
συμβολίζει τη φωτιά που άναψαν οι βοσκοί 
για να ζεσταθεί ο νεογέννητος Χριστός. 
Φίλιππος Εγγλέζος, ΣΤ1, Νεφέλη Πέτρου, Ε2

«Πλεξούδες από σκόρδα»
Την Παραμονή των Χριστουγέννων στα χωριά κρεμούν έξω από την πόρτα πλεξούδες 
από σκόρδα. Πάνω τους έχουν καρφώσει γαριφαλάκια, γιατί με αυτόν τον τρόπο πιστεύ-
ουν ότι διώχνουν την κακογλωσσιά η οποία «καρφώνει» την ευτυχία 
στο σπίτι τους.  Βασίλης Μόσχος, ΣΤ1, Ζωή Γεωργίου, Ε1

ΠΕΛΛΑ 
«Κόλιντα Μπάμπω»
Κυρίως στην Πέλλα αναβιώνει το έθιμο της «Κόλιντα Μπάμπω» 
που έχει σχέση με τη σφαγή του Ηρώδη. Οι κάτοικοι της περιοχής 
ανάβουν το βράδυ της 23ης Δεκεμβρίου φωτιές φωνάζοντας «κό-
λιντα μπάμπω», δηλαδή «σφάζουν, γιαγιά». Σύμφωνα με το έθιμο 
οι φωτιές ανάβουν για να μάθουν οι άνθρωποι για τη σφαγή και να προφυλαχτούν. 

Βασιλική Σολδάτου, Ε2

«Χριστουγεννιάτικο 
στεφάνι»
Τις μέρες των Χριστουγέννων η εξώ-
πορτα στολίζεται με ένα στεφάνι από 
έλατο διακοσμημένο με χριστουγεν-
νιάτικα στολίδια. Η  παράδοση λέει 
ότι το στεφάνι φέρνει καλοτυχία 
στους ενοίκους του σπιτιού. 

Βασίλης Μόσχος, ΣΤ1
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Έθιμα της Ελλάδας

Αμάντα Παπά, Ε1.

Κεφαλονιά Ιθάκη

Παξοί

Ν. Ηλείας

Ν. ΆρταςΝ. Πρέβεζας

Ν. Θεσπρωτίας

Ν. Ιωαννίνων
Ν. Γρεβενών

Ν. Λάρισας

Ν. Θεσσαλονίκης
Ν. Χαλκιδικής

Άγιο
           Όρος

Θεσσαλονίκη

Πολύγυρος

Ν. ΚοζάνηςΝ. Καστοριάς

Ν. Φλώρινας

Ν. Πέλλας Ν. Κιλκίς
Ν. Σέρρων

Ν. Δράμας

Ν. Ξάνθης
Ν.Ροδόπης

Ν. Καβάλας

N. Έβρου

Ν. Τρικάλων

Πιερία

Ν. Ημαθίας

Ν. Καρδίτσας

Ν. Μαγνησίας

Ν. Φθιώτιδας

Ν. Φωκίδας

Ν. Ευρυτανίας

Ν. Αιτωλοακαρνανίας

Ν. Αχαΐας

Ν. Αρκαδίας

Ν. Μεσσηνίας

Ν. Χανίων

Στερεά Ελλάδα

Αττική

Θεσσαλία

Δυτική
    Μακεδονία

Κεντρική Μακεδονία

Ανατολική Μακεδονία 
& Θράκη

Ήπειρος

Δυτική

                   Ελλάδα

Πελοπόννησος

Κρήτη

Νησιά
      Βορείου

            Αιγαίου

Αγιο όρος

Νησιά
      Νοτίου

            Αιγαίου

Νησιά
Ιονίου

Ν. Ρεθύμνου

Ν. Ηρακλείου Ν. Λασιθίου

Ν. Λακωνίας

Ν. Αργολίδας

Ν. Κορινθίας

Ν. Αττικής

Ν. Ευβοίας

Ν. Βοιωτίας

Κυκλάδες

Β. Σποράδες

Χίος

Ψαρά

Αγ. Ευστράτιος

Σκύρος

Λέσβος

Λήμνος

Θάσος

Λευκάδα

Ζάκυνθος

Κέρκυρα

Κέρκυρα
Ιωάννινα

Τρίκαλα

Καρδίτσα

Καρπενήσι

Μεσολόγγι

Άμφισσα

Λαμία

Βόλος

Λάρισα

Κοζάνη

Γρεβενά

Καστοριά

Φλώρινα Έδεσσα
Κιλκίς

Σέρρες

Καβάλα
Ξάνθη Κομοτηνή

Αλεξανδρούπολη

Δράμα

Λευκάδα

Πρέβεζα

Άρτα

Αθήνα

Χαλκίδα

Ερμούπολη

ΡέθυμνοΧανιά

Ηράκλειο Άγιος Νικόλαος

Χίος

Μυτηλίνη

Κατερίνη

Βέροια

Λιβαδειά

Κόρινθος

Τρίπολη

Σπάρτη

Ναύπλιο

Καλαμάτα

Ζακυνθος

Αργοστόλι

Πάτρα

Πύργος

Ηγουμενίτσα

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
«Γουρουνοχαρά»
Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έθιμα που 
γίνεται στη Θεσσαλία. Η προετοιμασία για το σφάξι-
μο του γουρουνιού γίνεται με εξαιρετική φροντίδα, 
ενώ επακολουθεί γλέντι μέχρι τα ξημερώματα. Όλη 
η εργασία έχει ως στόχο το γλέντι και τη χαρά, γι’ 
αυτό και η μέρα αυτή καθιερώθηκε ως γουρουνο-
χαρά. Στις περισσότερες περιοχές της Θεσσαλίας, 
τα γουρούνια σφάζονται την ημέρα του Αγίου Στε-
φάνου στις 27 Δεκεμβρίου, γι’ αυτό και η γιορτή ονομάζεται Γρουνοστέφανος.  

Ειρήνη Καββούρη, ΣΤ1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
«Αράπηδες»

Ανήμερα των Φώτων στη Δημοτική Κοινότητας Νικήσιανης του Δήμου Παγγαίου, 
στο Μοναστηράκι, στον Ξηροπόταμο και στο Βώλακα της Δράμας έχουμε το έθιμο 
των Αράπηδων. Πρόκειται για δρώμενο με διάφορες παραλλαγές. Οι πρωταγωνι-
στές του είναι ντυμένοι με μαύρα ρούχα. Νέοι και παιδιά χορεύουν παραδοσιακούς 
χορούς ντυμένοι με προβιές και βαριά κουδούνια ξορ-
κίζοντας το κακό. Το δρώμενο συμβολίζει τη μάχη 
της ζωής και του θανάτου.         Ράνια Κορωνάκη, ΣΤ1 

Ανταλλαγή δώρων 
Στην Ελλάδα τα Χριστούγεννα ανταλλάσσουμε δώρα 
και ευχές, για να μαλακώσουμε την ψυχή του άλλου 

και να τον κάνουμε να νιώσει πιο καλά.
 Σταματίνα Απέργη, Ε1 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
Βασιλόψωμα-Βασιλοκουλούρες

Τα Χριστούγεννα, σε κάποια χωριά της Στερεάς Ελλάδας, έχουν ως 
βασικό έθιμο τις βασιλοκουλούρες και τα βασιλόψωμα που τρώγονται 

ανήμερα του Αγίου Βασιλείου. Σε μερικά από τα χωριά αυτά, οι νοικοκυ-
ρές, εκτός από αλεύρι, βάζουν μέσα και αλεσμένο ρεβύθι. Βάζουν, επίσης, 
βασιλικό και μυρωδικά και πάνω τους δημιουργούν διάφορα σχήματα 
και παραστάσεις τα οποία έχουν σχέση με την καθημερινότητα. Πολλά 

από αυτά αφορούν στην οικογένεια, τα χωρά-
φια και την παραγωγή ή την υγεία.   

    Αγγελική Ιωάννου, ΣΤ1

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
«Το Χριστόξυλο»
Το Χριστόξυλο είναι ένα 
έθιμο που τηρούν χωριά της 
Μακεδονίας την Παραμονή 
των Χριστουγέννων. Ο νοι-

κοκύρης του σπιτιού ψάχνει 
στα χωράφια και διαλέγει το πιο όμορφο, το πιο γερό και 

το πιο μεγάλο ξύλο από πεύκο ή ελιά, για να το πάει σπίτι 
του. Η νοικοκυρά του σπιτιού φροντίζει να έχει καθαρίσει πολύ 

καλά το σπίτι, αλλά με ιδιαίτερη προσοχή στο τζάκι, ώστε να μην 
μείνει ούτε ίχνος απ’ την παλιά σκόνη ή στάχτη. Καθαρίζεται ακόμα 

και η καπνοδόχος, για να μη βρίσκουν πατήματα οι Καλικάντζαροι και τους 
κάνουν το σπίτι άνω κάτω. Βάζει, λοιπόν, η νοικοκυρά το Χριστόξυλο στο τζάκι 

την Παραμονή των Χριστουγέννων και το ανάβει αφήνοντάς το να σιγοκαίει όλο το 
Δωδεκαήμερο, από τα Χριστούγεννα μέχρι των Φώτων. 

                   Βασιέλα Βάντση, ΣΤ1, Ευαγγελία Μότσανου, Ε2

Βαθύ

Δωδεκάνησα

Ρόδος
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Για να μάθεις περισσότερα έθιμα της Ελλάδας, μπορείς να επισκεφτείς 
το παρακάτω link: http://dim-rizou.pel.sch.gr/old/ergasies/xristougena/page06.htm
Για να ακούσεις κάλαντα της πατρίδας μας, ακολούθησε τον σύνδεσμο: 
https://www.domnasamiou.gr/?i=portal.el.selections&id=287
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ΕΥΒΟΙΑ
Από την Παραμονή 
των Χριστουγέννων 
ως τα Θεοφάνεια, οι άνθρωποι 
στην Εύβοια πίστευαν ότι τα νερά 
είναι αβάπτιστα, γι’ αυτό έρχονται 
οι καλικάντζαροι, δηλαδή δαιμόνια 
με κέρατα και πόδια τράγου που έμπαιναν 
στα σπίτια από τις καμινάδες και έκαναν 
ζημιές. Γι’ αυτό την Παραμονή των 
Χριστουγέννων όλα τα μέλη της 
οικογένειας λούζονταν, για να μην τα βρουν 
οι καλικάντζαροι ακαθάριστα.
  Μαριάννα Παρλιάρου, Ε2
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  ΓΕΡΜΑΝIΑ 
Τα Χριστούγεννα είναι διαφορετικά απ’ ό,τι εδώ στην Ελλάδα. Καταρχάς, στη 
Γερμανία τον Άγιο Βασίλη δεν τον λένε έτσι, αλλά Nikolaus. Επίσης, όλα τα 
παιδιά κάποια στιγμή τα Χριστούγεννα γράφουν ένα γράμμα ζητώντας ένα 
δώρο. Κρεμάνε στο τζάκι μεγάλες κάλτσες, ώστε ο Άγιος Νικόλαος να βάλει τα 
δώρα μέσα. Όμως, τα παιδιά που δεν συμπεριφέρονταν καλά όλο το χρόνο δεν 
παίρνουν το δώρο που ζήτησαν, αλλά κάρβουνα! Απίστευτο κι όμως αληθινό! 

Δήμητρα Μακρή, Ε1
Το «Adventkrants» (Άντβεντ κραντς) είναι καθαρά γερμανικό έθιμο. Τέσσερις 
εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα ανάβουν το πρώτο κερί σε ένα ελάτινο στεφάνι 
που αποτελείται από τέσσερα κεριά. Τα κεριά συμβολίζουν τις τέσσερις τελευταί-
ες εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα. Όταν την πρώτη Κυριακή ανάψουν το πρώτο 
κερί περιμένουν την επόμενη μετρώντας αντίστροφα το χρόνο που απομένει 
για τον ερχομό των Χριστουγέννων. Το έθιμο αυτό συμβολίζει την άφιξη του 
Χριστού.    Μάριος Χατζηευαγγέλου, Νεφέλη Πέτρου, Χρήστος Σαμαράς, Ε2 

  ΦΙΛΙΠΠIΝΕΣ 
Στις Φιλιππίνες, η πρώτη μέρα του χρόνου θεωρείται επισήμως «η μέρα των 
πουά». Από τα ρούχα των Φιλιππίνων μέχρι τη διακόσμηση του γιορτινού 
τραπεζιού, παντού βλέπεις πουά! Αυτό γίνεται, γιατί οι Φιλιππινέζοι πιστεύ-
ουν πως το πουά φέρνει πλούτο και ευημερία.                            Μαρία Θεμελή, Ε1

  ΡΩΣIΑ 
Στη Ρωσία, τα παιδιά παίρνουν τα δώρα τους από τον «Παππού Πάγο», ο οποίος 
γυρνάει από σπίτι σε σπίτι ανήμερα της Πρωτοχρονιάς και μοιράζει γλυκά 
παιχνίδια και παραδοσιακές ρώσικες κούκλες. Για να πάρουν τα δώρα τους, τα 
παιδιά πρέπει να χορέψουν γύρω από το στολισμένο δέντρο τραγουδώντας! 

Μαρία Θεμελή, Ε1

  ΝΟΡΒΗΓΙΑ 
Η παράδοση στη Νορβηγία στηρίζεται σε έναν πολύ παλιό θρύλο, 
που θέλει η μαγεία των Χριστουγέννων να απλώνε-
ται παντού, μέχρι και στα σκουπόξυλα! 
Η παράδοση λέει ότι οι μά-
γισσες και τα κακά 
πνεύματα 

εμφανίζονται στη διάρκεια των γιορτών, από την παραμονή των Χριστουγέννων 
μέχρι και την Πρωτοχρονιά για να κλέψουν τα σκουπόξυλα των Νορβηγών. Οι 
μάγισσες τα χρησιμοποιούν για να πετάξουν μακριά! Γι’ αυτό και οι Νορβηγοί τις 
μέρες αυτές προσέχουν τις σκούπες τους σαν τα μάτια τους! Σε όλα τα σπίτια 
κρύβουν τα σκουπόξυλα από την παραμονή των Χριστουγέννων, έτσι ώστε να 
εμποδίσουν το κακό να απλωθεί σε ολόκληρη τη γη!     Άννα – Μαρία Τιφτικίδη, Ε2

  ΙΤΑΛΙΑ
Στην Ιταλία, η περίοδος των Χριστουγέννων αρχίζει από τις 8 Δεκεμβρίου και ολοκληρώ-
νεται στις 6 Ιανουαρίου, ημέρα των Θεοφανείων. Κατά τη διάρκεια της περιόδου τα σπίτια 
διακοσμούνται με αλεξανδρινά χριστουγεννιάτικα δέντρα, την παραδοσιακή φάτνη και άλλα 
πολύχρωμα στολίδια. Εκτός από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, σημαντικό σύμβολο των 
Ιταλών στον εορτασμό των Χριστουγέννων αποτελεί και η Φάτνη της Γεννήσεως. Όλοι οι 
χαρακτήρες εκτός από το Θείο Βρέφος τοποθετούνται στη φάτνη από τις 8 Δεκεμβρίου, ενώ 
το νεογέννητο τοποθετείται τα μεσάνυχτα της 24ης Δεκεμβρίου.    Μαριάννα Πιτσινού, Ε2

  ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ 
Στη Νότια Κορέα ο Αϊ- Βασίλης, γνωστός ως Santa Harabujee φορά μπλε ή 
κόκκινο κοστούμι, από τα χρώματα της σημαίας τους και πηγαίνει από μα-
γαζί σε μαγαζί, για να μοιράσει δώρα και να πάρει καραμέλες ή σοκολάτες. 

Σταματίνα Απέργη, Ε1

  ΦΙNΛΑΝΔΙΑ 
Τα έθιμα των Χριστουγέννων αλλάζουν ανά χώρα, αλλά νομίζω ότι της Φινλαν-
δίας ξεχωρίζουν. Στη Φινλανδία η 24η Δεκεμβρίου είναι η σημαντικότερη μέρα 
της περιόδου των Χριστουγέννων. Η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη στη μνήμη 

Νότια Κορέα

Ρωσία

Κίνα
Φιλιππίνες

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

ΣΟΥΗΔΙΑ
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ΙΣΠΑΝΙΑ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Β.Μ.

ΜΟΛΔΑΒΙΑ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΑΛΒΑΝΙΑ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΡΩΣΙΑ

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΑΥΣΤΡΙΑ
ΕΛΒΕΤΙΑ

ΒΕΛΓΙΟ

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

ΤΣΕΧΙΑ
ΣΛΟΒΑΚΙΑ

ΚΡΟΑΤΙΑ

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

ΣΕΡΒΙΑ
Β. & Ε.

ΚΟΣΟΒΟ

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

ΛΕΤΟΝΙΑ

ΕΣΘΟΝΙΑ

ΔΑΝΙΑ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΛΕΥΚΩΡΩΣΙΑΠΟΛΩΝΙΑ
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των νεκρών, οπότε και η επίσκεψη στο νεκροταφείο αποτελεί πατροπαράδο-
το έθιμο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας την Παραμονή των Χριστουγέννων τα 
νεκροταφεία μετατρέπονται σε εντυπωσιακές φωτεινές θάλασσες από κεριά. 
Τα Χριστούγεννα στη Φινλανδία είναι και οικογενειακή γιορτή. Ουσιαστικά, τα 
Χριστούγεννα στη Φινλανδία αξίζουν μια επίσκεψη και ενδιαφέρουν. 

Κωνσταντίνος Λιώνης, ΣΤ1

  ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Στην Ιρλανδία τη νύχτα της Παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα 
των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, 
το οποίο τοποθετείται στο περβάζι. Το αναμμένο κερί στα παράθυρα είναι 
ένα σύμβολο καλωσορίσματος της Μαρίας και του Ιωσήφ, οι οποίοι εκείνο 
το βράδυ ψάχνουν απεγνωσμένα ένα πανδοχείο.                         Ξένια Βόγκα, ΣΤ1

  ΚΙΝΑ
Στην Κίνα η 25η Δεκεμβρίου δεν είναι αργία. Δημόσια αργία χαρακτηρίζεται 
σε ειδικές περιοχές. Πολλά έθιμα, όπως η αποστολή καρτών, η ανταλλαγή 
δώρων και το κρέμασμα των καλτσών μοιάζουν πολύ με τις γιορτές της Δύ-
σης. Τα ήθη και τα έθιμα της Κινέζικης Πρωτοχρονιάς είναι πολλά και ένα 
από αυτά είναι ο ερχομός του νέου έτους που διαρκεί δεκαπέντε μέρες. Το 
κινέζικο νέο έτος έχει τις ρίζες του σε θρησκευτικές παραδόσεις, ενώ τις 
τελευταίες δεκαετίες έχει μετατραπεί σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού. Το 
δεκαπενθήμερο αυτό, οι Κινέζοι δεν φορούν παλιά ρούχα για να έχουν καλο-
τυχία. Επιπλέον, το κόκκινο χρώμα βρίσκεται παντού στα ρούχα, στη διακό-
σμηση, αλλά και στα δώρα. Οι γονείς δίνουν στα παιδιά κόκκινους φακέλους 
με τα χρήματα ως δώρο. Και τέλος, στο τραπέζι υπάρχει ψάρι και ζυμαρικά 

που συμβολίζουν μια νέα χρονιά γεμάτη πλούτη. Για γλυκό έχουν κέικ που 
συμβολίζει την πρόοδο.                                              Ζέτα Καλοφωλιά, ΣΤ1

  ΜΕΞΙΚΟ
Στο Μεξικό τα Χριστούγεννα γιορτάζονται πολύ διαφορετικά. Μαζεύονται 
όλοι στις πλατείες, που είναι στολισμένες με πολύχρωμα διακοσμητικά και 
σπάνε την πινιάτα (σε κάθε πλατεία έχουν και μία) η οποία έχει κυλινδρικό 
σχήμα με δέκα μυτερές γωνίες που αντιπροσωπεύουν τους δέκα κανόνες. 
Τέλος, τρώνε όλοι μαζί ένα πλούσιο γεύμα που αποτελείται κυρίως από τα-
μάλες. Ταμάλες λέγονται κάποιες μεξικάνικες πίτες από καλαμποκάλευρο 
με μία γέμιση της επιλογής τους.                           Αλεξία Ιωάννου, Ε1

Αν θέλεις να ανακαλύψεις τον οδηγό: 
«Ταξιδεύοντας στον κόσμο τα Χριστούγεννα» κάνοντας ένα συναρπαστι-
κό μουσικό ταξίδι στις πέντε ηπείρους της γης, επισκέψου τον παρακάτω 
σύνδεσμο: 
https://www.athinorama.gr/child/2546009/to_megaro_
mousikis_mas_taksideuei_sta_xristougenna_tou_kosmou

Τα απίθανα Τα απίθανα μολύβιαμολύβια
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Στην εκδρομή στη Ρεματιά μου άρεσε:
• το ποταμάκι και όλα τ’ άλλα.                                Χριστίνα Λαγκαδινού, Γ1

• ότι μάζευα φύλλα και είχε αρκετά δέντρα.            Εβελίνα Βατσίτση, Γ1

• που παίξαμε, που φάγαμε και που εξερευνήσαμε τον τόπο. Επίσης,  
    μου άρεσε που μάθαμε τα φυτά και τα δέντρα. Και πέρασα τέλεια!  
                    Πηνελόπη Τσιαντή, Γ2

• τα φυτά και τα μονοπάτια και τα ζώα δεν είχαν σκουπίδια. 
                Γιάννης Μαθιουδάκης, Γ1

• ότι είναι σαν δάσος, έχει πηγούλες και είναι όμορφες. 
                      Γιώργος Απέργης, Γ1

• μου άρεσαν οι φωλιές των παπαγάλων που ήταν σαν πολυκατοικίες,  
    γιατί μπορούσε να ζήσει πάνω από μια οικογένεια παπαγάλων.  
   Είχαν τρύπες για να μπαίνουν και να βγαίνουν από τη φωλιά.  
    Επίσης, που μαζέψαμε φύλλα ήταν πολύ ωραία. Δεν υπάρχει κάτι  
    που δεν μου άρεσε. 
                Δημήτρης Τσουγκαράκης, Ρένια Παπαθεοδώρου, Δανάη Μητακίδη, Γ2

• μου άρεσαν τα φυλλοβόλα, η βατομουριά, η συκιά και πολλά άλλα.  
                     Βασιλεία Λουρίδα, Γ1

• που περπατήσαμε, που εξερευνήσαμε όλοι μαζί!!! 
               Ρένια Παπαθεοδώρου, Γ2

• που μάζεψα φύλλα.                 Λεωνίδας Πάγκος, Ευγενία Φωτοπούλου, Γ2

• μου άρεσαν τα πάντα!                                              Νεφέλη Μαμαλούκου, Γ2

• ότι κάναμε πολλά πράγματα, ότι μπορείς να ανακαλύψεις πολλές  
    δραστηριότητες, ελεύθερο χώρο, πάρα πολλά φυτά. 
                   Βασιλική Κανταρτζή, Γ1

Η Ρεματιά για μένα είναι...   
• θησαυρός. Είχε δέντρα, πουλιά και ζώα. 
                Γιώργος Απέργης, Γ1, Χρήστος Γιαννακόπουλος, 
                 Δημήτρης Τσουγκαράκης, Γ2

• το μέρος στο οποίο συναντάω την κολλητή μου και έχουμε ένα  
     συγκεκριμένο δέντρο που είναι το κρησφύγετό μας. Κάθε Κυριακή  
     συναντιόμαστε εκεί και περνάμε υπέροχα. 
             Μαρίνα Παπαχρήστου, ΣΤ2

• ο πνεύμονας του Χαλανδρίου.                             Μάνος Χατζηστέργος, ΣΤ2

• ένας φοβερός τόπος. Ακούς τα πουλιά που κελαηδάνε, μπορείς να  
    εξερευνήσεις τη φύση και να μαζέψεις πολλά φύλλα από δάφνη,  
    πλατάνι, ευκάλυπτο και διάφορα.                    Αντωνία Μανώλα, Γ1

• ένα πολύ ωραίο μέρος για να περπατάς, να διασκεδάζεις και να  
     ηρεμείς.                               Βάσια Αλατά, Γ1

• ένα όμορφο μέρος για χαλάρωση.                   Λεωνίδας Πάγκος, Γ2

• ένα τέλειο μέρος για να ξεκουράζομαι και να παίζω.      Νάσια Βόγκα, Γ1

• ένα μέρος που αγαπώ πολύ.                          Αλεξία Μακρή, Γ2

• ο κόσμος μου και είναι το μόνο μέρος στην Αθήνα που νιώθω σαν  
    να είμαι στην εξοχή. Ένιωσα πολύ ωραία, γιατί ήμουν κάπου που δεν  
     πηγαίνω κάθε μέρα.                                    Εβελίνα Βατσίτση, Γ1

• ένα καταπληκτικό μέρος!!            Ρένια Παπαθεοδώρου, Γ2

• μέρος εξερεύνησης.                       Μάνος Ραπέσης, Γ2

• ένας παράδεισος, ένα μεγάλο παιχνίδι, ένα μεγάλο σπίτι για τα άγρια  
    ζώα και τα μη άγρια.              Σοφία Ελένη Ιωακείμ Παρασίδου, Γ1
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“Τα περάσαμε όμορφα...
στη Ρεματιά Πεντέλης-Χαλανδρίου”

“Η εκδρομή στη Ρεματιά”
Στις 8 Νοεμβρίου πήγαμε εκδρομή στη Ρεματιά. Στην αρχή κατεβήκαμε 
κάτι επικίνδυνα σκαλιά. Έπειτα, περάσαμε από μία μεγάλη ξύλινη γέφυρα. 
Μετά, επειδή πεινάσαμε, καθίσαμε να φάμε στα παγκάκια της Ρεματιάς. 
Αργότερα, παρακολουθήσαμε την ξενάγηση από την πρόεδρο του 
Συλλόγου SOS Ρεματιά, κυρία Μαρίνα Σμαραγδή. Μετά την ξενάγηση, 
παρατηρήσαμε μόνοι μας τη Ρεματιά και τότε είδαμε κοντά στο ρέμα 
τη φωλιά των παπαγάλων. 
Αργότερα βρήκαμε το φιδόχορτο, τη συκιά, τον πλάτανο, τον ευκάλυ-
πτο, τα ρυάκια, τους θάμνους τα πολλά και διάφορα φύλλα. Έπειτα, 
φωτογραφίσαμε διάφορα, όπως έναν σκύλο, πουλιά, μυρμήγκια και 
σαλιγκάρια. Το τελευταίο μισάωρο βρήκαμε ένα τεράστιο δέντρο όπου 
οι ρίζες του έφταναν το ένα μέτρο. Λίγο πιο δίπλα από το δέντρο υπήρ-
χε ένας τεράστιος άσπρος σωλήνας που από εκεί έβγαιναν τα νερά της 
βροχής. Στο τέλος, ηχογραφήσαμε ήχους του νερού και των πουλιών. 
Περάσαμε πολύ ωραία και ήταν μια φανταστική εμπειρία. 

Μυρτώ Λεβογιάννη, Μαργαρίτα Αναστάκου, Ε1

“Η Ρεματιά”
Στις 8 Νοεμβρίου επισκεφτήκαμε τη Ρεματιά με την τάξη μας. Η Ρε-
ματιά Πεντέλης-Χαλανδρίου βρίσκεται στον νομό Αττικής. Πήγαμε 
εκεί για μια εκπαιδευτική εκδρομή. Είδαμε μανιτάρια, δέντρα, φυτά, 
βατράχια, σκυλιά όπου τα φωτογραφίσαμε. Επίσης, ακούσαμε μαζί με 
τους φίλους μας, τον Χάρη, τον Νεκτάριο και τον Κλέιντι το θρόισμα 
των φύλλων, το κελάηδισμα των πουλιών και το γάργαρο νερό. 
Νιώσαμε υπέροχα και περάσαμε τέλεια!
Είναι ένα μέρος που αξίζει να επισκεφθείτε!

Νικηφόρος Κούρος, Παναγιώτης Δημητρίου, Ε1

Ποίημα για τη Ρεματιά 
Στη Ρεματιά η εκδρομή ήταν ξεχωριστή. 
Είδαμε δέντρα και φυτά, ζώα, ψάρια και πουλιά. 
Είδαμε χρώματα πολλά, πράσινα, μοβ και θαλασσιά.
Η βλάστηση εκεί, ήτανε πυκνή πολύ. 
Φωτογραφήσαμε πολλά και διάφορα, κάποια ζώα,όμως
μείνανε αδιάφορα. 
Μονοπάτια περπατήσαμε, μα ζώα δεν αντικρίσαμε. 
Το νερό κυλούσε σαν να μας απαντούσε. 
Τα φύλλα θρόιζαν, τα πουλιά κελαηδούσαν, τα βατράχια κόαζαν 
και οι λιβελούλες πετούσαν. 
Οι ρίζες όλο και μεγάλωναν, μα μάλωναν 
για το ποια θα πρωτοδροσιστεί. 
Τα νερά του ποταμού κελάρυζαν και γέμιζαν βλάστηση
σαν να γινόταν αναπαράσταση. 
Αν στην πόλη περπατήσεις, την κορυφή της θα αντικρίσεις. 

Αλεξία Ιωάννου, Δήμητρα Μακρή, Ηλιάνα Κόνιαρη, Ε1

“Μια επίσκεψη στη Ρεματιά”
Οι μαθητές της Ε και ΣΤ τάξης, στις 8 Νοεμβρίου του 2021 επισκεφτή-
καμε τη Ρεματιά Πεντέλης-Χαλανδρίου. Αποφασίσαμε να πραγματο-
ποιήσουμε αυτή την εκπαιδευτική εκδρομή, για να παρατηρήσουμε 
την κατάσταση του περιβάλλοντός της. 
Αφού διασχίσαμε την οδό Δάσους, κατεβήκαμε τα σκαλιά. Περάσαμε 
τη γέφυρα και φτάσαμε στον χώρο του πικ νικ για να κάνουμε ένα 
διάλειμμα. Μόλις ξεκουραστήκαμε, άρχισε η ξενάγηση με οδηγό μας 
την πρόεδρο του Συλλόγου Ρεματιάς, κυρία Σμαραγδή Μαρίνα. Ψηλά 
δέντρα δέσποζαν στον ηλιόλουστο ουρανό. Το νερό, αν και όχι και πολύ 
καθαρό, κυλούσε ήσυχο στο ρέμα. Παντού υπήρχαν πέτρες, κουκουνά-
ρια, τριφύλλια και πάνω σε δυο δέντρα βρήκαμε μερικά ερασιτεχνικά 
σπιτάκια για πουλιά. Ακούγονταν γλυκά κελαϊδίσματα. Νιώσαμε εν-
θουσιασμό, χαρά και λαχτάρα να ξανάρθουμε. Περάσαμε τέλεια! 

Σταματίνα Απέργη, Μαρία Θεμελή, Ζωή Γεωργίου, Ε1

“Η περιπετειώδης Ρεματιά”
Η Ρεματιά Χαλανδρίου προσφέρει πολλά οφέλη στον Δήμο μας. Τα 
οφέλη από τη Ρεματιά είναι πολλά, γιατί μέσω αυτής εξασφαλίζεται 
και η ζωή πολλών πλασμάτων. Όταν κάποιος βρίσκεται σε αυτό το 
οικοσύστημα αντικρίζει το πόσο όμορφο είναι. Επομένως, οφείλουμε 
όσο μπορούμε να τη φροντίζουμε και να την αγαπάμε. 

Ιωάννα Ρενδούμη, Άννα Μαρία Τιφτικίδη, Μαριάννα Πιτσικού, Ε2

“Η φύση της Ρεματιάς”
Πήγαμε στη Ρεματιά Πεντέλης Χαλανδρίου. Κατεβήκαμε τις σκάλες, 
περάσαμε από μια γέφυρα, κάτσαμε να φάμε. Όταν τελειώσαμε το φαΐ, 
περπατήσαμε για να δούμε τη φύση της Ρεματιάς. Μας άρεσαν πολλά 
πράγματα, όπως τα δέντρα, τα φύλλα, τα πουλιά, οι παπαγάλοι, τα ρυά-
κια και πολλά άλλα. Μας άρεσε πάρα πολύ και ελπίζουμε να ξαναπάμε. 

Ροέλς Τσέλα,  Ουάρντ Τζάρραρ, Ματέος Σαλέπι, Ε2

“Ρέμα Πεντέλης-Χαλανδρίου”
Η εκδρομή στη Ρεματιά έγινε στις 8 Νοεμβρίου 2021. Πήραμε πολλά 
οφέλη από αυτή την εκδρομή. Εισήλθαμε στη ρεματιά μέσω της οδού 
Δάσους. Κατεβήκαμε από μια σκάλα που μας οδήγησε στη γέφυρα που 
σύνδεε τις δυο πλευρές του ποταμού. Μετά πήγαμε στα τραπέζια του 

Παρατηρώντας τις φωλιές των παπαγάλων

Διασκεδαστικά παιχνίδια στη φύση

Η μεγάλη κι εντυπωσιακή πολυκατοικία των παπαγάλων

Μαθαίνοντας για τη σπάνια ομορφιά της Ρεματιάς 

Τα απίθανα Τα απίθανα μολύβιαμολύβια
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πικ νικ να καταναλώσουμε την τροφή μας. Μετά είχαμε διάδραση με 
τα tablet.Τραβήξαμε φωτογραφίες, μάθαμε για την πλημμυρική ζώνη 
και το ότι το πραγματικό της όνομα είναι ρέμα Πεντέλης-Χαλανδρίου. 
Μείναμε έκπληκτες από αυτή την εκδρομή. 

Βασιλική Σολδάτου, Νεφέλη Πέτρου, Ε2

“Το μαγικό ταξίδι στη Ρεματιά”
Όταν φτάσαμε στη Ρεματιά περάσαμε τη γέφυρα, κάτσαμε να φάμε 
και μετά εξερευνήσαμε, βγάλαμε φωτογραφίες, πήραμε δείγμα από 
το ποτάμι και το ρυάκι. Μας μίλησε μια κυρία και μας μοίρασε έναν 
χάρτη, μαζέψαμε φυτά και πήγαμε στο ίδιο μέρος  και κολλήσαμε τα 
φυτά που είχαμε μαζέψει. Μετά από τρεις ώρες φύγαμε στις 12:55 και 
λέγαμε πότε θα ξαναπάμε!

Χρήστος Σαμαράς, Μάριος Χατζηευαγγέλου, Ε2

Δίστιχο
Η Ρεματιά είναι ηρεμία
και ξεχνάς τη δυστυχία.               Ευτυχία Τορνεσάκη, ΣΤ2

Haiku Poem (Χαϊκού στα Αγγλικά)
Parrots
Beautiful parrots
Flying fast above the sky
Together in love
    Μαθητές και μαθήτριες του Γ2 

Άλλη άποψη
Η Ρεματιά για μένα είναι 

• ένα νεκροταφείο δέντρων, γιατί τα βλέπεις παντού κομμένα στη  
    μέση.                      Βασίλης Πάντζιος, ΣΤ2

• εκεί που με σέρνουν οι γονείς μου κάθε μέρα, εκεί που ψάχνω 
   τετράφυλλα τριφύλλια σε λόφους εδώ και πέντε χρόνια, εκεί που  
    προσπαθώ να αναπνεύσω μα ο σκύλος μου ξερνάει ξερόχορτα, εκεί  
         που προσπαθώ να ηρεμήσω μα κάτι πουλιά με κουτσουλάνε. 

“Η Ρεματιά”
Στις 8 Νοεμβρίου 2021 η Ε΄ και η ΣΤ΄ τάξη πήγαμε εκδρομή στο ρέμα 
Πεντέλης-Χαλανδρίου. Εκεί είδαμε πολλούς παπαγάλους και ακού-
σαμε αρκετά άλλα πουλιά. Μαζί μας είχαμε μικρές βαλίτσες με μεγε-
θυντικό φακό, μέτρο και βαζάκια για να συλλέξουμε νερό και χώμα. 
Τραβήξαμε πολλές φωτογραφίες και τρέξαμε αρκετά. Νιώσαμε χαρά 
και περάσαμε τέλεια!
Νεκτάριος Μαστορίδης, Κλέιντι Μούτσα, Χάρης Καραντάνης, Ε1
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Πήγαμε στη ρεματιά
για να μάθουμε πολλά
βρήκαμε αρκετά φυτά

όπως τον ευκάλυπτο και τη συκιά
τη δάφνη και τη βατομουριά.

Μ’ ένα χάρτη εξερευνούμε 
τα ρυάκια τα πηδούμε

τις πέτρες από πάνω τις περνούμε
τα εμπόδια ξεπερνούμε
το θησαυρό να βρούμε.

Την ξεναγό ακολουθώ
στη Ρεματιά να μην χαθώ
πράγματα συνεχώς ρωτώ
και νέες γνώσεις αποκτώ

να βρω το δρόμο το σωστό.

Στο δρόμο για τον γυρισμό
προσέχω που πατώ

τα φανάρια ακολουθώ
με τους φίλους μου μιλώ

μέχρι να φτάσω στο σχολειό.

Από τους μαθητές και τις μαθήτριες 
του ΣΤ1
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Μάνος Χατζηστέργος, ΣΤ2Μαρίνα Παπαχρήστου, ΣΤ2
Οι εξερευνητές κάνουν 

περίπατο στο δάσος

Παρατηρητές της φύσης-
περιβαλλοντική εξερεύνηση

Τα απίθανα Τα απίθανα μολύβιαμολύβια

Ε: Πώς δημιουργήθηκε η Ρεματιά; 
Α: Η Ρεματιά είναι φυσικός σχηματισμός. Εμφανίζεται από τον 4ο και 5ο π.Χ. αιώ-
να, ενώ η οδός λιθαγωγίας, η οδός δηλαδή, που κατέβαζαν τα μάρμαρα, για να χτιστεί 
ο Παρθενώνας τον χρυσό αιώνα του Περικλή, έχει βρεθεί στη δεξιά της πλευρά, στη 
λεωφόρο Πεντέλης. 
Ε: Ποιος είναι ο σκοπός του Συλλόγου; 
Α: Σκοπός είναι η προστασία και η ανάδειξη του φυσικού τοπίου της Ρεματιάς Πεντέ-
λης – Χαλανδρίου. 
Ε: Πώς και πότε δημιουργήθηκε ο Σύλλογος Ρεματιάς;
Α: Ο Σύλλογος Ρεματιάς έγινε το 1990. Μετράμε, δηλαδή 31 χρόνια λειτουργίας του. Ο 
Σύλλογος δεν είναι ούτε κρατικός φορέας ούτε θεσμικό όργανο. Έγινε από κάποιους 
κατοίκους της περιοχής, την εποχή εκείνη, της δεκαετίας δηλαδή του ’80-’90. Πώς, όμως 
ξεκίνησε; Ο τόπος αυτός ήταν από αρχαιοτάτων χρόνων ένας τόπος πολύ όμορφος που 
κινδύνευε όμως, μέσα στην πόλη την περίοδο του ’50 και  ’60 από τον άνθρωπο. Κινδύ-
νευε  υπό την έννοια να κλείσει ο χώρος και να γίνει ένας αγωγός όπως ο Κηφισσός 
και ο Ιλισσός. 
   Το 1970-1975 ξεκίνησαν όλα τα έργα οδοποιίας και υπήρχε πολύ έντονη οικιστική 
ανάπτυξη στην περιοχή, όπου άρχισαν να χτίζονται τα σπίτια. Έτσι, ο Σύλλογος έγινε 
για την προστασία της Ρεματιάς στη φυσική της κατάσταση, τη διατήρηση και την ανα-
γέννησή της. 
   Ο Σύλλογος αυτός προσπάθησε και το 1995 κατόρθωσε να συνταχθεί από το Υπουργείο 
ένα Προεδρικό διάταγμα, το Προεδρικό διάταγμα της Ρεματιάς, όπου αυτός ο χώρος 
πλέον είναι προστατευόμενος ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και τώρα γίνεται μία 
προσπάθεια κομμάτια αυτού με την αποκάλυψη του Αδριάνειου Υδραγωγείου, κάποιοι 
χώροι του, να γίνουν και αρχαιολογικά επισκέψιμοι, οπότε θα ισχυροποιηθεί ακόμη 
περισσότερο ο χώρος από επεμβάσεις και παρεμβάσεις κρατικών φορέων, αλλά και 
του ανθρώπου. 
Ε: Πώς προστατεύετε τη Ρεματιά; 
Α: Η Ρεματιά προστατεύεται από το ίδιο το Προεδρικό Διάταγμα. Ο Σύλλογος, λοιπόν 
και ο κάθε Δήμος με τις επεμβάσεις που γίνονται σπεύδει  να τη διαφυλάξει και εν τη 
γενέσει να επέμβει ούτως ώστε να μην χτιστεί καμιά οικοδομή, να παραμένει καθαρή, 
και οι κορμοί των δέντρων να μην φράζουν την κοίτη της. 
   Την προστατεύσουμε από πυρκαγιά. Μονίμως υπάρχει εδώ πυροσβεστικό. Την προ-
στατεύουμε από τον ίδιο τον  εθελοντισμό μας. Εσείς αύριο μεθαύριο, οι ίδιοι οι κάτοι-
κοι της περιοχής, όταν δουν κάτι παράξενο ή κάτι που κινδυνεύει να τρέξουν και να 
περισώσουν ό,τι περισώζεται. 
Ε: Πόσες πυροσβεστικές φωλιές υπάρχουν σε όλη τη Ρεματιά;
Α: Αυτό είναι κάτι που αφορά την Πυροσβεστική και την Πολιτική Προστασία. Μέσα 
στον χώρο εδώ δεν υπάρχει πυροσβεστική φωλιά. Υπάρχουν  ανοίγματα σε περίπτωση 
που κάτι συμβεί, να μπει το πυροσβεστικό όχημα μέσα στη Ρεματιά. Πέριξ όμως, του 
δρόμου υπάρχουν σε συγκεκριμένα σημεία τοποθετημένες βάσει σχεδίου πυροσβε-
στικές φωλιές οι οποίες ελέγχονται κάθε χρόνο για το νερό και γνωρίζουν καλά και 
οι πυροσβέστες και οι δασοπυροσβέστες και οι εθελοντές μας που τη φροντίζουν, πού 
είναι η κάθεμία και πώς να τη χειριστούν. Εδώ πρέπει να έχουμε περίπου 38 πυροσβε-
στικές φωλιές. 

Οι μικροί δημοσιογράφοι ρωτούν...

Το γαλήνιο τοπίο

Οι ρίζες ενός τεράστιου δέντρου Το κίτρινο φύλλο δίπλα στο σαλιγκάρι

Την κα Σμαραγδή Μαρίνα, πρόεδρο του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος 
και Ρεματιάς Πεντέλης – Χαλανδρίου, “SΟS Ρεματιά” 

Ε: Υπάρχουν πολλά είδη χλωρίδας και πανίδας στη Ρεματιά;
Α: Δεν είμαι γεωπόνος για να μιλήσω αναλυτικά. Έχουμε τις πόες, τους θάμνους, τα 
δέντρα. Κάποια τείνουν να εκλείψουν. Οι ευκάλυπτοί μας μάς τελειώνουν. Ο σκοπός 
μας είναι να έχουμε φυτά, όπως πλατάνια που δεν θα κάνουν ζημιά στο υπέδαφος, αλλά 
θα το αναζωογονούν. Αυτό όμως, γίνεται με μελέτη από τη Δασική υπηρεσία, γιατί αυτό 
εδώ είναι δάσος και δεν είναι άλσος. Το άλσος είναι κάτι που επεμβαίνει ο άνθρωπος και 
το κάνει πάρκο, επεμβαίνει τεχνητά, φτιάχνει παγκάκια. Πολλά είδη, επίσης, πανίδας 
υπάρχουν, όπως για παράδειγμα τα 86 είδη πουλιών. Στα φυτά υπάρχουν ο πλάτανος, 
ο κέδρος… αυτά είναι γηγενή. Υπάρχουν, όμως και άλλα που έχουν έρθει απέξω. Αυτό 
που ζητάμε, επίσης, να βάλουμε είναι λίγο πόσιμο νερό.
Ε: Σκέφτεστε να κάνετε κάποια αλλαγή στη Ρεματιά, όπως να φυτέψετε δέντρα 
ή να τοποθετήσετε πινακίδες για να καθοδηγείτε τους ανθρώπους;
Α: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση! Το να βάλεις κάτι στη Ρεματιά, δεν είναι εύκολη υπόθεση, 
διότι είναι φυσική περιοχή και δεν επιτρέπεται. Χρειάζεται την έγκριση  και τη βοήθεια 
του Δασαρχείου, του Δήμου και όλων εμάς για να βοηθήσουμε. Είχαμε σκεφτεί πέρυσι να 
βάλουμε ξύλινες πινακίδες για να ορίσουμε διαδρομές, π.χ. διαδρομή Α, διαδρομή Β. Αυτό 
όμως, μαζί με τους Προσκόπους και τους Οδηγούς και να τις χαράξουμε στη Ρεματιά. 
Στους χάρτες υπάρχουν οι διαδρομές, μας λείπουν, όμως, οι πινακίδες. 
Σκοπός μας είναι να διανοίξουμε τα μονοπάτια που έχουν καταπατηθεί και η σήμανση 
να ξεκινά από την αρχή μέχρι την Πεντέλη, να υπάρχει μία ενιαία διαδρομή μονοπατιών 
που να μπορεί ο άνθρωπος να περπατά μέσα στο ρέμα και όχι στο δρόμο. Πέρυσι, δεν 
τα καταφέραμε, αλλά ελπίζουμε ότι φέτος την Άνοιξη θα τα καταφέρουμε. Να κάνουμε 
μόνοι μας πινακίδες και να καλέσουμε και εσάς ακόμη, να φτιάξουμε ταμπελάκια που 
θα γράφουν διαδρομή Α, διαδρομή Β. Χρειάζεται σήμανση, ναι. Το έχουμε υπόψη μας. 
Ε: Ποια είναι τα συναισθήματά σας για αυτό που κάνετε; 
Α: Θα σου αλλάξω εσένα την ερώτηση. Ποιο είναι το συναίσθημα που προσέλαβες 
σήμερα από εδώ; Θα ξανάρθεις;
Ε: Σίγουρα. 
Α: Το αγάπησες σήμερα;
Ε: Ήταν πάρα πολύ ωραία. 
Α: Θα το προστατέψεις; 
Ε: Θα προσπαθήσω. 
Α: Αυτό λοιπόν, κάνουμε κι εμείς. Το αγαπάμε, το προσπαθούμε. Πολλές φορές με πολύ 
μεγάλη δυσκολία και αντιμετωπίζοντας προβλήματα στο Δασαρχείο, στο Δήμο, με τους 
ιδιοκτήτες, αλλά προσπαθούμε και νομίζω ότι κάτι έχουμε πετύχει. 
E: Σας ευχαριστούμε πολύ. 
A: Κι εγώ σας ευχαριστώ.
    Μαθητές και μαθήτριες του Ε1

Για να μάθεις περισσότερες πληροφορίες για την εθελοντική δράση 
του Συλλόγου “Sosrematia”, μπορείς να επισκεφτείς τον παρακάτω 
σύνδεσμο: 
https://sosrematia.blogspot.com/
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Η έκθεση «Ο γαλαξίας μου: Μίκης Θεοδωράκης» στο Μέ-
γαρο Μουσικής Αθηνών εγκαινιάστηκε αρχικά για τη 
συμπλήρωση των 95 ετών από τη γέννηση του σπου-

δαίου μουσικοσυνθέτη. Ο ίδιος δεν την είδε από κοντά, παρά 
μόνο μέσα από βίντεο που του παρουσιάστηκε. Βασίστηκε στο 
πλούσιο προσωπικό του αρχείο το οποίο για πολλά χρόνια και με 
μεγάλη φροντίδα επιμελούνταν ο πατέρας του που ήταν ο μεγαλύτερος θαυμαστής του 
και στη συνέχεια η σύζυγος και τα παιδιά του. Το 1997, ύστερα από παραίνεση στενού του 
φίλου, το αρχείο παραχωρείται στη Μουσική βιβλιοθήκη  «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλό-
γου «Οι φίλοι της Μουσικής» που στεγάζεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Στην έκθεση 
παρουσιάζεται η ιστορία της ζωής του μέσα από τη συναρπαστική μουσική του και τους 
άοκνους αγώνες του για τη δημοκρατία και την παγκόσμια ειρήνη. Άλλωστε όπως είχε 
πει ο ίδιος: «…η ιστορία των τραγουδιών μου ταυτίζεται με την ιστορία της ζωής μου». 

“Η εκδρομή στο Μέγαρο Μουσικής”
   Στις 17-12-2021 οι τάξεις Δ1,Δ2,Ε1 και Ε2 επισκέφθηκαν το Μέγαρο Μουσικής και συγκε-
κριμένα την Έκθεση του Μίκη Θεοδωράκη. 
   Η έκθεση βρισκόταν στο εσωτερικό του κτιρίου και συγκεκριμένα, στο ισόγειο. 
   Στο πρώτο δωμάτιο υπήρχαν διάφορες αφίσες από συναυλίες του και θήκες από δίσκους 
του. Στο δεύτερο υπήρχε ένα διάγραμμα με τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής του και 
στο τρίτο κάποιες φορεσιές από παραστάσεις που παίχτηκαν τραγούδια του. Στις υπόλοι-
πες αίθουσες υπήρχαν παρτιτούρες, χαρτιά με στίχους, βραβεία και γενικά προσωπικά του 
αντικείμενα που λίγα χρόνια πριν πεθάνει τα δώρισε στο Μέγαρο Μουσικής. 
   Ήταν μια έκθεση που μας βοήθησε να μάθουμε περισσότερα πράγματα γι’ αυτόν τον σπου-
δαίο άνθρωπο, αλλά και να διασκεδάσουμε βάζοντας μικρές περίεργες πληροφορίες για τη 
ζωή του, όπως το ότι, όταν ήταν στη φυλακή έγραφε στίχους τραγουδιών σε χαρτοπετσέτες. 
   Κάτι άλλο που πιστεύω πως παρόλο που ήταν μικρό, κέρδιζε το μάτι είναι το ότι στους 
περισσότερους τοίχους ήταν γραμμένα πράματα που είπε ο Μίκης Θεοδωράκης.     
             Αλεξία Ιωάννου, Ε1

“Μίκης Θεοδωράκης”
   Την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου, οι δασκάλες μας είχαν την 
ιδέα να πραγματοποιήσουμε  μια εκδρομή στην έκθεση «Μίκης 
Θεοδωράκης» όπου πραγματοποιεί το Μέγαρο Μουσικής. Αφού 
κολατσίσαμε, αρχίσαμε την ξενάγηση. 

   Το πρώτο πράγμα που είδαμε ήταν ένα σχεδιάγραμμα με την πορεία 
του καλλιτέχνη. Ακολούθησαν οι αγαπημένοι του δίσκοι, φωτογραφίες και βιβλία. Κάνα-
με μια στάση στο δωμάτιο της διαδικτυακής παρουσίασης, για να σημειώσουμε κάποιες 
ημερομηνίες που χαράχτηκαν στη μνήμη του μεγάλου μουσικοσυνθέτη, αλλά και στην 
ιστορία της μουσικής. Μετά από αυτό το «διάλειμμα» συνεχίσαμε την ξενάγηση… Είδαμε 
χειρόγραφα, κάρτ ποστάλς, τη φορεσιά του, μάθαμε μερικά από τα χιλιάδες τραγούδια 
του και γράψαμε απομνημονεύματα του αείμνηστου αυτού ανθρώπου. 
   Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση και τη συστήνω ανεπιφύλακτα στον καθένα!
                Μαρία Θεμελή, Ε1

Τα περάσαμε 
όμορφα...
στην έκθεση  
“Ο γαλαξίας μου:  
Μίκης Θεοδωράκης”

«Και δεν είναι 
καθόλου τυχαίο 

ότι ενδόμυχα 
επεδίωκα να 
δημιουργήσω 
με το έργο μου 

τον δικό μου γα-
λαξία.»   Μ.Θ.

Τα απίθανα Τα απίθανα μολύβιαμολύβια

• γιατί μπορούσα να παρακολουθήσω μέσα από μία οθόνη και 
      μου άρεσε, γιατί είχε πολλούς διαδρόμους και μυστικές πόρτες.  
                        Νεκτάριος Μαστορίδης, Ε1

• είδα πράγματα για έναν μουσικοσυνθέτη που έχει γράψει   
      τραγούδια που θα μείνουν στην ιστορία. 
                      Εβελίνα Βατσίτση, Γ1

• είχε πολλά προσωπικά αντικείμενά του, όπως τα μολύβια, τα  
      γυαλιά και τα μετάλλιά του. Μου άρεσε, επίσης, γιατί ο Μίκης  
      Θεοδωράκης είχε φτιάξει μια εικόνα σαν γαλαξία με τα έργα  
     του.                         Βασίλης Χατζηστέργος, Ε2

• ήταν ενδιαφέροντα τα πράγματά του, ειδικά η μάσκα για τα  
      δακρυγόνα.          Χρήστος Σαμαράς, Ε2

• γιατί μάθαμε πολλά νέα πράγματα γι’ αυτόν τον μουσικο 
     συνθέτη, είδαμε και προσωπικά του αντικείμενα εκεί,  
     αλλά και γιατί παρακολούθησα και λίγα αποσπάσματα  
     από τις διάφορες συναυλίες του.   Νικηφόρος Κούρος, Ε1

• είδαμε φανταστικά εκθέματα που σε μερικούς τοίχους  
    υπήρχαν λόγια που είχε πει.            Μαριάννα Παρλιάρου, Ε2

• τα μετάλλιά του, ότι μπορούσες να τον παρακολουθήσεις στην  
      τηλεόραση, η μουσική και τα προσωπικά αντικείμενά του.  Παναγιώτης Δημητρίου, Ε1

• έμαθα πράγματα που δεν ήξερα  και είδα πολλά εντυπωσιακά αντικείμενα! 
                                              Άννα Μαρία Τιφτικίδη, Ε2

• εκτός ότι έμαθα πράγματα που δεν ήξερα για τον Μίκη Θεοδωράκη, είναι ότι άκουσα     
    τραγούδια    και είδα ποιήματα και γι’ αυτό μου άρεσε πολύ.            Ηλιάνα Κόνιαρη, Ε1

• είδα πολλά πράγματα για τη ζωή αυτού του σπουδαίου μουσικού και γιατί ήταν στο  
      Μέγαρο Μουσικής που το λατρεύω.                          Νικόλας Τιφτικίδης, Ε2

• είχαμε μπει στον λαβύρινθο του Μίκη Θεοδωράκη.      Γιώργος Απέργης, Γ1

«Έμαθα να λυτρώ-
νομαι, όταν κάνω 

το χρέος μου.[…] Για 
μένα πρότυπο ήταν 
ο πατέρας μου που 

δεκαέξι χρονών πή-
γε και πολέμησε για 
την πατρίδα.» Μ.Θ.

Το ρολόι του Μίκη Θεο-
δωράκη που κοσμούσε 

το  γραφείο του. Το είχε 
φέρει από τη Γερμανία το 
1996 και χτυπά κάθε δε-
καπέντε λεπτά. Το παρα-
χώρησε και αυτό μαζί με 

το προσωπικό του αρχείο 
στη Μουσική Βιβλιοθήκη 

«Λίλιαν Βουδούρη». 

Παρατηρώντας τους 
δίσκους με τη μελοποι-

ημένη ποίηση

Τόμοι αποκομμάτων εφημερίδων και περιοδικών που έγρα-
φαν για την πολιτική και μουσική πορεία του σπουδαίου Έλ-
ληνα μουσικοσυνθέτη. Χάρη στον πατέρα του που ξεκίνησε 
συστηματικά και από νωρίς τη συλλογή αυτού του υλικού 
υπάρχει σήμερα αυτός ο πολύτιμος θησαυρός τεκμηρίων 
για τον καλλιτέχνη και την εποχή του. 

Η οικογένειά του ήταν 
το στήριγμά του.  Αν δεν 

είχε αυτούς τους γονείς, 
ίσως να μην είχε πετύ-

χει τόσα. Ήταν κοντά 
του συνεχώς. 

Κάρτ ποστάλ από την 
αλληλογραφία   με  

τον πατέρα του. 

Η έκθεση 
“Ο γαλαξίας μου:  
Μίκης Θεοδωράκης” 
μου άρεσε, γιατί...
• …αυτή η επίσκεψη έφερε τον Μίκη Θεοδωράκη στη ζωή!  
                 Σταματίνα Απέργη, Ε1

• είδαμε πολλά πράγματα, όπως το ημερολόγιό του, αποσπάσματα, τα ρούχα του και τα      
      τραγούδια του.                                                  Ζωή Γεωργίου, Ε1

• σε αυτή την εκδρομή δεν είχαμε ξεναγό και μπορούσαμε να είμαστε πιο ελεύθεροι  
       με αποτέλεσμα να είναι πιο διασκεδαστική.        Εύα Μοτσάνου, Βασιλική Σολδάτου, Ε2

• είχε πολλά ωραία εκθέματα και ειδικά αυτό με τις χαρτοπετσέτες που έγραφε επάνω.                    
                        Μάριος Χατζηευαγγέλου, Ε2

• είδα πώς έγινε η καριέρα του και τι σημαίνουν τα τραγούδια του. Επίσης, έμαθα και      
      για τα ταξίδια που έκανε.    Σοφία Παπαγεωργίου, Δ2

• τα έργα και τα μετάλλιά του ήταν εντυπωσιακά.              Φοίβος Ράλλης, Δ2

• είχαν πολλά πράγματά του και μάθαμε την ιστορία του. 
              Άγγελος Δημητράκας, Δημήτρης Λεβάκης, Δ1

• μπορούσα να δω το διάστημα και την ιστορική γραμμή όπου διάβαζα για τη δύσκολη  
      ζωή του.           Μυρτώ Λεβογιάννη, Ε1

• είχε πολλή μουσική.       Νικόλας Καραχάλιος, Δ1

• ήταν ένας πολύ σπουδαίος συνθέτης και είδαμε όλα τα έργα του. 
                        Μαίρη Κρίνου, Σοφία Ελένη Ιωακείμ Παρασίδου, Χριστίνα Λαγκαδινού, Γ1

• είδαμε τα έργα του, ακούσαμε τα τραγούδια του και μάθαμε για τις δυσκολίες της  
      ζωής του.                            Φαίδρα Γουγουλιά, Ηλιάνα Κόρδα, Δ1

• μάθαμε για την ιστορία ενός τόσο σημαντικού Έλληνα μουσικοσυνθέτη.                           
                          Κωνσταντίνος Λιώνης, ΣΤ1

• μάθαμε πολλές πληροφορίες για τον Μίκη Θεοδωράκη, είδαμε τα πολύτιμα πράγματά  
      του, τα ρούχα του, τους δίσκους με τη μουσική του. Θα μου άρεσε να ξαναπάω.   
                Κλέιντι Μούτσα, Ε1

• τα μετάλλιά του ήταν φανταστικά και μου άρεσαν τα γραπτά του. 
                        Θανάσης Παπαγεωργίου, Δ2

• είδαμε πάρα πολλά προσωπικά του αντικείμενα, ακούσαμε τα τραγούδια του και  
     μάθαμε για όλη του την καριέρα. Επίσης, μέσα από αυτήν την εκδρομή κατάλαβα τα  
     πράγματα που άρεσαν στον Μίκη Θεοδωράκη. Συμπερασματικά, λάτρεψα αυτή την  
      εκδρομή, γιατί έμαθα και άκουσα πάρα πολλά για αυτόν τον «Έλληνα ήρωα». 
           Βασίλης Μόσχος, ΣΤ1

• εντυπωσιάστηκα από πολλά πράγματα, όπως το πόσα πολλά τραγούδια είχε φτιάξει, πό-
σο δύσκολη ήταν η ζωή του, δηλαδή πόσα βασανιστήρια πέρασε και πόσο σημαντικός ήταν.  
      Μαρία Σκιαδοπούλου, Δ2

• γιατί είδαμε τα κειμήλιά του.                         Μαργαρίτα Αναστάκου, Ε1 

«Η ιστορία των  
τραγουδιών μου, 
ταυτίζεται με την 
ιστορία της ζωής 

μου. Για να γράψω 
αυτή τη μουσική, 
έπρεπε να ζήσω 

αυτά τα γεγονότα.»  
Μ.Θ.

«Δούλεψα πάρα πολύ. 
Δεν σταμάτησα κα-

θόλου να μελετώ. […] 
Γι’ αυτό λέω πάντα ότι 
δεν φτάνει το ταλέντο 
που έχεις. Πρέπει να 

σκάψεις βαθιά, να  
είσαι μελετηρός πολύ.» 

Μ.Θ.
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Αντιασφυξιογόνα μάσκα του Μίκη Θεοδωράκη από διαδήλωση 

Με τον πατέρα του σε ηλικία 5 ετών



Το σχολείο που ονειρεύομαι...

• Είναι στα σύννεφα του ουρανού. Τα κτίρια θα είναι πολύχρωμα και θα 
έχουν ζωγραφισμένα λουλούδια. Η αυλή θα είναι μια τεράστια πισίνα όπου 
θα βουτάμε από μια νεροτσουλήθρα ή ένα βατήρα. Το χειμώνα η πισίνα θα 
παγώνει και το ψιλικατζίδικο θα πουλάει παγοπέδιλα. Δίπλα από την πισίνα 
θα έχει ιππασία και ζωολογικό κήπο. Μάθημα θα κάνουμε είτε σε τζακούζι 
είτε σε σάουνα. Επίσης, στη πληροφορική θα παίζουμε Minecraft. Θα ήθελα 
να υπάρχει ένα αερόστατο που θα μας πήγαινε στα αστέρια και στο φεγγάρι. 
Αυτό είναι το σχολείο που ονειρεύομαι.                   Φαίδρα Γουγουλιά, Δ1

• Έχει πολύχρωμα και ψηλά κάγκελα που έχουμε κολλήσει πολλές όμορ-
φες και καλλιτεχνικές ζωγραφιές. Οι τάξεις είναι τεράστιες και έχουν ένα 
playroom. Έχει, επίσης, γήπεδο ποδοσφαίρου και ένα γήπεδο golf και μια 
μεγάλη πισίνα που αλλάζει χρώματα. Οι δάσκαλοι είναι πανέξυπνοι. Τα βι-
βλία είναι πανέμορφα, επειδή έχουν πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Έχουμε 
και μια αίθουσα που μαζεύονται τα παιδιά και τραγουδάνε με ταλαντούχους 
τραγουδιστές που μαζί βγάζουνε καινούρια τραγούδια. Υπάρχει ένα παντο-
πωλείο και ένα παιχνιδάδικο που αγοράζουμε παιχνίδια μόνο με 1 ευρώ. 
Θα ήθελα να μείνω για πάντα σε αυτό το σχολείο.   Βασίλης Μόσχος, ΣΤ1

• Το σχολείο που ονειρεύομαι είναι ένα σχολείο πλήρες εξοπλισμένο με 
υπερσύγχρονους τελευταίας τεχνολογίας υπολογιστές, το λιγότερο 1.000 
τετραγωνικά με πανέμορφους κήπους, τάμπλετ αντί για τετράδια και υπο-
λογιστές αντί για βιβλία.                 Άγγελος Μαυρίδης, ΣΤ2

• Το σχολείο που ονειρεύομαι είναι τεράστιο. Έχει μήκος 485 χιλιόμετρα 
και 399 μέτρα ύψος. Έχει 1.111 τάξεις και 91.100 παιδιά, 959 γήπεδα, 500 γή-
πεδα μπάσκετ και τα υπόλοιπα ποδοσφαίρου, 385 ορόφους και δουλεύει με 
την τεχνολογία. Μας μαθαίνουν μαθήματα και στην πληροφορική παίζω 
Minecraft, brawl stars, roblox και τα λοιπά και όχι μόνο. Επίσης, υπάρχουν 
300 εκατομμύρια δέντρα, 505 δάσκαλοι, 500 διευθυντές και 39 διευθύντριες. 
Αυτό είναι το πραγματικό σχολείο των ονείρων μου.     Θάνος Δέδες, Δ1

• Επιτρέπει τη δημιουργικότητα.                   Βασίλης Πάντζιος, ΣΤ2

• Xιονίζει, πραγματοποιείται ό,τι εύχεσαι, έχει δωρεάν λούνα παρκ και 
σινεμά και έρχεται ο Αϊ-Βασίλης κάθε μέρα.    Μάριος Κούρος, Α1

• Oι τάξεις θα ήταν πλήρως εξοπλισμένες με computers, projectors και 
printers έτσι ώστε να μην χάνεται διόλου περιττός χρόνος από το μάθημα. 
Θα περιείχε εργαστήρια για διάφορα μαθήματα, όπως Ιστορία, Φυσική, Γε-
ωγραφία και Δεξιότητες. Θα ήταν ένα σχολείο που όλοι οι μαθητές θα μπο-
ρούσαν να παρακολουθήσουν το μάθημα εξίσου. Ένα σύστημα εκπαίδευσης 
που θα έδινε βάση στους μαθητές που δυσκολεύονται και θα «προχωρούσε» 
γνωστικά τους υπόλοιπους.         Μάνος Χατζηστέργος, ΣΤ2

• H αλήθεια είναι πως δεν ονειρεύομαι κάτι πολύ διαφορετικό, δηλαδή 
χωρίς ατέλειες και βρώμικους χώρους. Το μόνο πράγμα για μένα που απο-
τελεί το τέλειο σχολείο είναι ο σεβασμός από μαθητές και δασκάλους. Με-
τά, όμως, περνάμε σε ένα πιο σοβαρό θέμα: Τους καθρέφτες. Έναν έστω 
καθρέφτη σε κάθε μπάνιο.                   Ευτυχία Τορνεσάκη, ΣΤ2 

• Είναι τέλειο. Απέξω είναι βαμμένο με graffiti. Έχει πολλές δραστηριότη-
τες. Τα μαθήματα που θα κάνουμε είναι gaming, γυμναστική και μαθηματι-
κά. Από μέσα θα έχει τζακούζι, πισίνα και πολλά άλλα. Θα είναι γεμάτο με 
υπολογιστές. Θα έχει 100 διαλείμματα και 112 ώρες μαθημάτων. Αυτό είναι 
το σχολείο των ονείρων μου.                   Δημήτρης Λεβάκης, Δ1

• … Θα ήθελα να έχει ένα τεράστιο γήπεδο ποδοσφαίρου και μέσα στο γήπεδο 
θέλω να έχει τον Messi και τον Mbappe. Τα μαθήματα που θα ήθελα να έχει 
είναι: 2-3 ώρες πληροφορική, αλλά μόνο παιχνίδια, 1 ώρα γυμναστική, αλλά 
μόνο ποδόσφαιρο και η τελευταία ώρα θα είναι ζωγραφική. Ελπίζω, κάποτε, 
να δημιουργηθεί αυτό το σχολείο και να είναι όλα τα παιδιά χαρούμενα. 
                               Αλέξης Ιωάννου, Δ1
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Για να ακούσεις κάποια από τα μελοποιημένα ποιήματα σε 
μουσική σύνθεση Μίκη Θεοδωράκη, μπορείς να επισκε-
φτείς τους παρακάτω συνδέσμους:

Τη Ρωμιοσύνη μη την κλαις 
(στίχοι: Γιάννης Ρίτσος μουσική: Μίκης Θεοδωράκης): 
https://www.youtube.com/watch?v=1hTKcYsMfVk 

Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ (στίχοι:  Οδυσσέας Ελύτης  μουσι-
κή: Μίκης Θεοδωράκης  ): 
https://www.youtube.com/watch?v=niqrjP1VDeY 

Ξενάγηση έκθεσης:  
“Ο γαλαξίας μου: Μίκης Θεοδωράκης”
Για να παρακολουθήσει κανείς την έκθεση ξανά μέσα από 
βιντεοσκοπημένη ξενάγηση, αρκεί να ακολουθήσει τα παρα-
κάτω links: 
Α. Βίντεο έκθεσης:  
https://www.youtube.com/watch?v=fNYhvK6cRjM 
Β. Βίντεο ξενάγησης από επιμελήτρια της έκθεσης, κυρία 
Στεφανία Μεράκου: https://www.youtube.com/watch?v=cvw-
XFaBkjM
Για το ψηφιακό αρχείο του Μίκη Θεοδωράκη: 
https://digital.mmb.org.gr/digma/handle/123456789/14973 

«Τα περισσότερα χρό-
νια της ζωής μου τα 
έζησα μέσα σε γεγο-

νότα θυελλώδη. Όμως, 
τελικά νομίζω ότι 

κατάφερα, κάθε φορά 
που έπρεπε να πάρω 
ριζικές αποφάσεις, 

να είμαι εγώ που απο-
φάσιζα και κανένας 

άλλος. Επομένως, για 
όλες μου τις πράξεις 

είμαι απολύτως υπεύ-
θυνος και απολύτως 
υπερήφανος.»   Μ.Θ.

«Προσωπικά στηρί-
χτηκα σε δύο άξονες:

στην πνευματική 
καλλιέργεια και στην 
εκπλήρωση του χρέ-
ους απέναντι στους 

άλλους, 
στην κοινωνία που 

ζω, στην πατρίδα μου 
και γενικά σε όλους 
τους συνανθρώπους 
μου, πάνω στα σύνο-
ρα. Και μπορώ να πω 

ότι ο δρόμος αυτός 
που επέλεξα, μου 
πρόσφερε ψυχική 

γαλήνη, πνευματική 
απόλαυση και ανθρώ-

πινη ευτυχία.» Μ.Θ. 

Είναι τα ρούχα που φορού-
σε στο διήμερο συναυλιών 

του 9 και 10 Οκτωβρίου 
του 1974. Λίγους μήνες 

μετά την πτώση της 
Χούντας διοργανώνει στο 
στάδιο Καραϊσκάκη στον 
Πειραιά δύο μεγάλες συ-
ναυλίες τις οποίες παρα-
κολουθεί πλήθος κόσμου 

δακρυσμένο. Αυτές οι 
συναυλίες τότε, γίνονται 

παγκοσμίως γνωστές. 

Μαζί με τους γονείς του στην Ακρόπολη

«Γενικώς τα βραβεία, οι τιμές αυτές όλες δεν με αφορούν 
καθόλου. Πάντοτε με δυσφορία πηγαίνω σε αυτά. 
Εγώ έχω ζήσει όλη αυτήν την αγάπη και αυτό μου φτάνει.
 Για εμάς τους συνθέτες το ωραιότερο είναι να ακούς ένα 
στάδιο να τραγουδά τα τραγούδια σου. 
Κι εγώ το έχω ακούσει αυτό όχι μόνο στην Ελλάδα 
μα και σε ξένα μέρη.» Μ.Θ.

Γιάννης Ρίτσος Γιώργος Σεφέρης

Άλλη άποψη
Η εκδρομή δεν μου άρεσε γιατί …
• ήταν πολύ μικρός ο λαβύρινθος.            
                    Γιώργος Απέργης, Γ1

• ήταν σχετικά μικρή.                            
                       Μαρίνα Παπαχρήστου, ΣΤ2

•  δεν πήραμε ένα βιβλίο με όλα του τα γνωστά  
      τραγούδια. 
                 Σοφία Ελένη Ιωακείμ Παρασίδου, Γ1

             

«Η Ελλάδα για μένα δεν είναι απλώς ένα όνομα 
στην αστυνομική μου ταυτότητα… αλλά ένας 
τόπος και ένας λαός όπου γεννήθηκα, έζησα, 
ζυμώθηκα και τελικά ταυτίστηκα μ’ αυτόν. 
Έτσι, απλά δεν μπόρεσα και δεν μπορώ να ζήσω 
μακριά από αυτόν.» Μ.Θ.

Σημειώσεις από το σημειωματάριο της  
Ζωής Γεωργίου, Ε1 (αριστερά)
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• Ένα σχολείο γεμάτο μαγείες και ξόρκια, αντί για γλώσσα κάνου-
με ξόρκια, αντί για μαθηματικά, φίλτρα και μαγεία που με σκουπόξυλα 
πετάμε, αντί για ποδόσφαιρο, αγώνες πάνω σε σκουπόξυλα με μπάλες 
χρυσές, μαύρες και κόκκινες που πετάνε μαγεία παντού! Ξόρκια, φίλτρα, 
μαγεία, ένα γιγάντιο κάστρο γεμάτο μαγεία! Τέσσερις κοιτώνες ο κάθε 
μαθητής και πηγαίνει σε εκείνον που του ταιριάζει! Επιτρέπεται να έχεις 
γάτα, βάτραχο ή κουκουβάγια! Ραβδιά, μανδύες, μπουκάλια για φίλτρα! 
Η αίθουσα που τρώμε έχει ιπτάμενα κεριά!    
                                        Σταματίνα Απέργη, Ε1

• Θα ήθελα να είχε πολλά παιχνίδια για το διάλειμμα και τη γυμναστι-
κή, έναν χώρο για τη μουσική, μια βιβλιοθήκη και επίσης, θα ήθελα να 
είχαμε μια αίθουσα για τη γυμναστική, όταν βρέχει. Θα ήθελα έναν κήπο 
με λουλούδια και λίγη περισσότερη ώρα για διάλειμμα. Στα δευτεράκια 
να υπήρχε μια ώρα για φυσική. Να έχουν όλοι στον χώρο τους κάδο, για 
να πετάνε τα σκουπίδια και πιστεύω ότι δεν μου λείπει τίποτα άλλο.  
                       Σοφία Παπαδάκη, Β2

• Θέλω να έχει μια νεροτσουλήθρα για να κατεβαίνουμε στην αυλή και ένα 
μικρό skate park. Επίσης, μια αίθουσα για να βλέπουμε κινηματογράφο και 
πολλές παραστάσεις.                            Ορφέας Ράλλης, Β2

• Θα ήθελα να έχει κάθε παιδί ένα κομμάτι για να ζωγραφίζει στον τοίχο 
και ένα μέρος για καθημερινές εκδρομές, μεγαλύτερο προαύλιο, να κάνουμε 
πιο συχνά παραστάσεις και να έχουμε περισσότερη ώρα στο Ολοήμερο.  
                      Ηλιοδώρα Πορίχη, Β2

• Θα ήθελα να έχει νεροτσουλήθρες, παράσταση Καραγκιόζη και έξι δια-
λείμματα.                    Μιχάλης Πανουργιάς, Β2

• Θα ήθελα να έχει κυλικείο. Οι τοίχοι να βαφτούν κόκκινοι και μπλε και 
ο χώρος μας έξω στην αυλή να είναι λίγο πιο μεγάλος. Επίσης, θα ήθελα να 
μάθω πόσο μεγάλος είναι ο Γαλαξίας μας.              Δημήτρης Ντεγιάννης, Β2

• Το σχολείο μου είναι πολύ όμορφο, αλλά θα ήθελα οι τάξεις μας να έχουν 
περισσότερες κρεμάστρες για να έχουμε χώρο να κρεμάμε οτιδήποτε. Θα 
ήθελα, επιπλέον, να είχαμε περισσότερο χώρο για να παίζουμε στο διάλειμ-
μα. Οι τάξεις θα ήθελα να έχουν ένα χαρτί για να μαθαίνουμε τις χώρες και 
να υπήρχε μία ώρα κηπουρικής.    Νίκη Σαρδέλλα, Β2

• Θα ήθελα να είναι σε μια περιοχή που να μην είναι πυκνοκατοικημένη. 
Να έχει πολλά δέντρα και ένα μεγάλο προαύλιο για να παίζω με τους φί-
λους μου. Επίσης, το προαύλιο θα ήθελα να διαθέτει ένα μικρό γηπεδάκι 
μπάσκετ, καθώς και ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5. Τέλος, οι αίθουσες θα 

ήθελα να είναι σαν μικρά σπιτάκια με ξύλινα παράθυρα και απέξω έναν κή-
πο που να έχει άνθη και διάφορα φυτά που να τα φροντίζουμε όλοι μας.  
          Παναγιώτης Δημητρίου, Ε1

• Είναι ψηλό και όμορφο, έχει παγκάκια και μια μικρή παιδική χαρά. Στις 
τάξεις έχουμε στολίδια, κατασκευές και αφίσες. Τα ντουλάπια είναι κάθε 
μέρα στολισμένα με ζωγραφιές και δωράκια. Στην αυλή έχει δύο μπασκέτες 
και έναν χώρο για βόλεϊ. Στο γραφείο του διευθυντή και των δασκάλων έχει 
παντού ζωγραφιές από τα παιδιά και οι βιβλιοθήκες από βιβλία. Αυτό είναι 
το ονειρικό μου σχολείο.                      Εβελίνα Βατσίτση, Γ1

• Θα ήθελα πιο μεγάλο προαύλιο για να τρέχουμε. Θα ήθελα, επίσης, να 
είχαμε και μια παιδική χαρά, όργανα γυμναστικής για να γυμνάζουμε το 
σώμα μας, ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο για να το στολίσουμε τα 
Χριστούγεννα, ένα θέατρο για να βλέπουμε παραστάσεις, μια πίστα πατινάζ 
και μια δανειστική βιβλιοθήκη για να διαβάζουμε.         Ισμήνη Πάντζαλη, Β2

• Το ονειρεμένο μου σχολείο έχει: πολύχρωμες τάξεις, μεγάλα προαύ-
λια, κυλικείο, αίθουσα Μαθηματικών, αίθουσα Ιστορίας, αίθουσα Γλώσσας, 
αίθουσα Φυσικής, αίθουσα Αγγλικών και αίθουσα Γαλλικών. Τέλος, δεν 
φοράμε μάσκες και δεν κάνουμε self test.      Ζωή Γεωργίου, Ε1

• Έχει πάρα πολλά δέντρα, περισσότερο χώρο για να παίζουμε, παραπάνω 
παιδιά για να έχουμε πιο πολλούς φίλους, πιο πολλά βιβλία για να διαβάζου-
με πολύ και να χαιρόμαστε πάρα πολύ.             Σταυρούλα Γρηγορίου, Β2

• Θα ήθελα να έχει πολλά χρώματα, μια αίθουσα αστρονομίας που θα 
πήγαινα καθημερινά, μια αίθουσα που αντί για καρέκλες θα είχαμε μεγάλες 
μπάλες. Ακόμη θα ήθελα στην αυλή του σχολείου να υπήρχε ένα μεγάλο 
δέντρο.                         Γιώργος Απέργης, Γ1

• Θα έχει κολυμβητήριο, καντίνα, μια τεράστια βιβλιοθήκη με αφιέρωμα 
στον Χάρι Πότερ και μια τάξη για κάθε μάθημα. Επίσης, θα μπορούμε να 
κάνουμε όλα τα αθλήματα, γιατί θα έχει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις 
και τέλος, το κάθε θρανίο θα είναι προσαρμοσμένο στον κάθε μαθητή και 
θα υπάρχει και ένα θερμοκήπιο. (Ξέρω πως δεν μπορεί να γίνει, μα αν μπο-
ρούσε, θα ήθελα να μοιάζει με το Hogwarts).   Αλεξία Ιωάννου, Ε1

• Το σχολείο που ονειρεύομαι θα ήθελα να είναι όμορφο και δίκαιο. Θα ήθε-
λα, δηλαδή να έχει παντού όμορφες ζωγραφιές, με ωραία χρώματα ώστε να 
νιώθεις ωραία, όταν είσαι εκεί. Να έχει καλούς δασκάλους. Να είναι, δηλαδή 
καλοί με τους μαθητές, αλλά να τηρούνται οι κανόνες ώστε να υπάρχει τάξη 
στο σχολείο. Αυτό το σχολείο που ονειρεύομαι είναι περίπου σαν το δικό μου 
σχολείο.                   Χριστίνα Λαγκαδινού, Γ1
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Παναγιώτης Δημητρίου, Ε1

Στο μπάσκετ να έχει τον Μαικλ Τζόρνταν και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και 
στο γήπεδο ποδοσφαίρου να έχει τον Μέσι, τον Ρονάλντο και τον Εμπαπέ. 
Ελπίζω να γίνει κάποτε αυτό που θέλω.                 Νικόλας 
Καραχάλιος, Δ1 

• Θα ήθελα να έχει μια εσωτερική πισίνα πολυτελείας και να κολυμπάμε 
στην πισίνα μια ώρα την ημέρα. Επίσης, να έχουμε περισσότερες ώρες γυ-
μναστικής και να γυμνάζουμε περισσότερο το σώμα μας.  Μάριος Γκίκας,ΣΤ1

• Θα ήθελα για κάθε σχολικό μάθημα να υπάρχει διαφορετική αίθουσα και 
διαφορετικός δάσκαλος ή δασκάλα. Το σχολείο μας να έχει ένα εσωτερικό 
γήπεδο μπάσκετ και ένα μεγάλο γήπεδο ποδοσφαίρου.  Βασιέλα Βάντση, ΣΤ1

• Είναι ένα τεράστιο σχολείο που έχει πολλές τάξεις, γυμναστήρια και κο-
λυμβητήρια για κάθε τάξη. Επίσης, θα ήθελα να έχει αίθουσα πληροφορικής 
με πολλούς υπολογιστές και να έχει και cinema για να βλέπουμε ταινίες. 
                      Μιχάλης Λεβάκης, ΣΤ1

• Θα ήθελα να κάνει περισσότερες σχολικές γιορτές, όπως έκανε παλιότερα. 
Επίσης, θα ήθελα τα Χριστούγεννα να ήταν στολισμένο και εξωτερικά. Ακόμη, 
θα ήθελα να έχει μια μεγάλη πισίνα για τη γυμναστική.  Αγγελική Ιωάννου, ΣΤ1

• Θα έχει πολλά παγκάκια για να καθόμαστε στα διαλείμματα. Επίσης, θα 
ήθελα να κάνει πιο πολλές σχολικές εκδηλώσεις, όπως για τα Χριστούγεννα 
ή για τις Απόκριες.         

• Το σχολείο που ονειρεύομαι είναι σχεδόν κανονικό, αλλά κάθε μήνα γί-
νεται ενός είδους… συναυλία. Οι μαθητές κάνουν πρόβα από δύο τραγούδια ο 
καθένας και τα παρουσιάζουν στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. Επί-
σης, υπάρχει ένα μαγαζάκι το οποίο διαχειρίζονται οι μεγαλύτερες τάξεις. 
Τα λεφτά από τις αγορές συγκεντρώνονται για φιλανθρωπικό σκοπό.  
                  Ειρήνη Καββούρη, ΣΤ1

• Θα ήθελα να μην είχαμε κορωνοϊό, να ήμασταν όπως παλιά και χωρίς 
μάσκες. Επίσης, θα ήθελα να μπορούμε να κάνουμε δραστηριότητες και 
σχολικές γιορτές όπως παλιά.           Βάσια Αλατά,Γ1

• Θα ήθελα να έχει έναν ιππικό όμιλο με διάφορα άλογα. Επίσης, θέλω 
να έχει ένα rollerpark, ένα μαγαζί με παιχνίδια και ένα τεράστιο κυλικείο, 
έναν χώρο με πολεμικές τέχνες και έναν χώρο με παραδοσιακούς χορούς. 
    Φωτεινή Σεραφετίνογλου, Δ2

• Θα ήθελα να είναι καινούριο, με μεγάλες αίθουσες και ξεχωριστά θρανία για 
κάθε μαθητή. Ακόμα, θα ήθελα να έχει σύγχρονα μηχανήματα για να βλέπουμε 
ταινίες σχετικές με το κάθε μάθημα. Επίσης, θα ήθελα ο εξωτερικός χώρος να 
είναι μεγάλος και ευχάριστος για τα παιδιά, γεμάτος παιχνίδια στον οποίο θα 
μπορούμε να πηγαίνουμε και να απολαμβάνουμε στιγμές χαλάρωσης. Ακόμα 
θα ήθελα να υπάρχει ένας χώρος με πολλά λουλούδια και γκαζόν στον οποίο 
θα πηγαίνουμε, όταν έχει καλές μέρες για να κάνουμε από εκεί το μάθημα. 
Τέλος, θα μου άρεσε να υπάρχουν πολλά γήπεδα διαφορετικών αθλημάτων, 
ώστε να μπορούμε κάθε μέρα να δοκιμάζουμε από ένα.   Ηλιάνα Κόνιαρη, Ε1

• Το σχολείο μας είναι ήδη πολύ καλό, αλλά θα γίνει ακόμη καλύτερο με 
αυτές τις αλλαγές. Θα θέλαμε να υπάρχουν ξεχωριστά δωμάτια για κάθε 
μάθημα. Η Γλώσσα θα είχε παντού αφίσες με κανόνες γραμματικής. Τα 
μαθηματικά θα είχαν αφίσες με την προπαίδεια κτλ. Το σχολείο μας θα 
αφήνει ΟΛΑ τα παιχνίδια, για να παίζουν τα παιδιά στα διαλείμματα. Θα 
υπάρχει ένα λεωφορείο που θα σταματά σε κάθε σπίτι και θα σε πηγαίνει 
σχολείο! Θα έχει μια κουζίνα που θα μαγειρεύεις ό,τι θέλεις και ένα δωμάτιο 
αστρονομίας με τηλεσκόπιο για να βλέπεις τα αστέρια. Το σχολείο αυτό 
θα ήταν πράγματι φανταστικό!!  Αλέξανδρος Καριάτι, Αντώνης Κόλλιας, Δ1 

• Το σχολείο του ονείρου μου θα ήθελα να είναι στο δάσος και στα διαλείμ-
ματα να μας πηγαίνουν περίπατο. Επίσης, κάθε Παρασκευή να πηγαίνουμε 
ιππασία και τοξοβολία. Τον χειμώνα να χιόνιζε στην πόλη και το καλοκαίρι 
να μας πήγαιναν στη θάλασσα. Ααα…και ένα μικρό κυλικείο με σοκολατά-
κια…                        Ελένη Κούκουτσα, Δ1

• Το σχολείο που ονειρεύομαι είναι στα σύννεφα του ουρανού, όπου οι 
μαθητές θα πήγαιναν εκεί πετώντας. Όταν θα θέλαμε να φύγουμε θα τσου-
λούσαμε από μία στριφογυριστή νεροτσουλήθρα, όπου θα μας οδηγούσε 
σε μια πισίνα και μετά όπου θέλουμε. Τα μαθήματά μας θα ήθελα να ήταν 
ιππασία, γυμναστική, πληροφορική και κολύμβηση. Επίσης, θα ήθελα να 
έχει κι ένα κυλικείο, όπου το καλοκαίρι θα πουλούσε γρανίτες, παγωτά, 
αναψυκτικά και μαγιό για τη νεροτσουλήθρα. Τον χειμώνα, όμως, θα ήθελα 
το κυλικείο να έχει χειμωνιάτικα πράγματα, όπως ζεστή σοκολάτα κ.ά. Η 
αυλή του σχολείου θα ήθελα να έχει αληθινό γρασίδι με πολύχρωμα λου-
λούδια. Αυτό είναι το σχολείο των ονείρων μου!  Νεφέλη Γκότση, Δ1

• Έχει lasertag και οι αίθουσες είναι για παρκούρ. Θα ήθελα, μάλιστα να  
           έχει σινεμά κι απέξω νεροτσουλήθρες και λίγο πιο πέρα να έχει  
                     συγκρουόμενα. Επίσης, να έχει γήπεδο μπάσκετ και ποδοσφαίρου. 

Μάριος Χατζηευαγγέλου, Ε2

Μαριάννα Παρλιάρου, Ε2

Αλεξία Ιωάννου, Ε1
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Μανώλης: Φτιάξαμε πολύ ωραίες τις ζωγραφιές με τα δικαιώματα των 
παιδιών!
Κυρία: Και τι είναι τα δικαιώματα;
Αλκμήνη: Κάποια πράγματα που πρέπει να τα κάνουν τα παιδιά!
Ελμίνα: Κάποια πράγματα που πρέπει να τα κάνουν, είναι ανάγκη, δηλαδή 
αν κάποιο παιδί ένας άνθρωπος δεν το αφήνει να κοιμηθεί, πρέπει να το 
κάνει, γιατί είναι δικαίωμα του παιδιού να το κάνει.
Κυρία: Άρα δικαίωμα είναι…
Δημήτρης Γ.: Το δικαίωμα είναι να είμαστε ελεύθεροι και να μπορούμε 
να κάνουμε πράγματα, όπως να πηγαίνουμε σε μουσεία και να μαθαίνουμε.
Ειρήνη: Και να πηγαίνουμε στο σχολείο και να μαθαίνουμε πράγματα.
Βασίλης: Γεια και περίμενε!
Κυρία: Αυτό είναι δικαίωμα των παιδιών;
Βασίλης: Ναι, γιατί έχουμε το δικαίωμα να λέμε «γεια»!
Βασιλική: Τα δικαιώματα τα φτιάξαμε για να τα βλέπουν οι άλλοι στην 
τάξη μας και να ξέρουν πως τα παιδιά πρέπει να είναι ελεύθερα και να 
κάνουν ό, τι θέλουν!
Κυρία: Δηλαδή να κάνουν ό, τι τους έρθει στο μυαλό;
Περικλής: Ό, τι θέλουμε δε σημαίνει πως πρέπει να κάνουμε επικίνδυνα 
πράγματα. 
Δημήτρης: Τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε ελεύθερα. Εγώ δεν 
μπορώ να πάω στο ηφαίστειο και να βουτήξω μέσα, ή για να πάω να κολυ-
μπήσω. Θα πάω στη θάλασσα. 
Βασίλης: Όμως, αν οι γονείς μας έχουνε δουλειές και εμείς θέλουμε να 
πάμε κούνιες, θα περιμένουμε!
Κυρία: Σωστά! Έχετε, όμως, το δικαίωμα να ζητήσετε να πάτε στις κου-
νιές;
Βασίλης: Ναι! Γιατί ένα από τα δικαιώματα είναι να έχουν τα παιδιά γονείς! 
Ελμίνα: Τα παιδιά πρέπει να έχουν γονείς, γιατί οι γονείς τα προσέχουν.
Δημήτρης Γ.: Πρέπει να είναι ελεύθερα τα παιδιά και να μην τους 
λέει κάποιος κάνε αυτό, αλλά και τη μαμά μας και το μπαμπά μας 
πρέπει να τους ακούμε, γιατί αν εγώ κάνω ό, τι θέλω και δεν ξέρω 
πως είναι επικίνδυνο και πω μία βρισιά και δεν έχω ρωτήσει το 
μπαμπά μου αν είναι καλό ή κακό, θα νομίζουν οι υπόλοιποι πως 
τους βρίζω. 

Κυρία: Όλα τα παιδιά, όμως, έχουν γονείς, πάνε σχολείο, και στις κούνιες;
Παιδιά: Όχι
Μανώλης: Γιατί κάποια είναι φτωχά παιδάκια.
Αλκμήνη: Μπορεί να μην έχουν οικογένεια, να μην ξέρουν το δρόμο 
και να φοβούνται.
Δημήτρης: Τα παιδιά πρέπει να είναι ελεύθερα και να έχουν ειρήνη, 
και αν είναι φτωχά να τα βοηθάμε και να τους δίνουμε λεφτά και φαγητό. 
Βασίλης: Και εκεί που έχει πόλεμο τα παιδιά δεν πάνε σχολείο, γιατί 
μπορεί κάτι να τους σπάσει το σχολείο.
Ιάσονας: Και πρέπει να ζούνε σε ελεύθερες χώρες.
Κυρία: Γιατί;
Ιάσονας: Πρέπει να είναι σε ελεύθερες χώρες, για να μην υπάρχουνε 
πράγματα που μπορεί να σπάσουν την πόλη τους, όπως τανκς, επειδή αν 
σπάσει η πόλη τους θα πεθάνουνε και αυτοί.
Αλκμήνη: Τα παιδιά πρέπει να ζούνε σε μια πόλη που δεν υπάρχουν 
τανκς και πολλοί κακοί, κάποιος να τους λέει τι να κάνουνε…
Κυρία: Εσείς τα ξέρετε αυτά… Γιατί τότε υπάρχει μία μέρα που σε όλο τον 
κόσμο μιλάμε για τα δικαιώματα των παιδιών, στις 20 Νοεμβρίου;
Αλκμήνη: Για να τη θυμόμαστε όλοι και να μην την μπερδεύουμε με 
άλλη!
Βασίλης: Γιατί είναι καλά τα δικαιώματα των παιδιών!
Παιδιά: Γιατί πρέπει να τα έχουν όλα τα παιδιά!

20 Νοέμβρη:
Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα των παιδιών

Ενεργός Μαθητής! Ενεργός Πολίτης!

Τα απίθανα Τα απίθανα μολύβιαμολύβια

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα των Παιδιών, τα μικρά παιδιά του  
1ου Π. Νηπιαγωγείου Χαλανδρίου συζητούν για τα δικαιώματά τους. Τι είναι δικαίωμα; Ποια είναι τα δικαιώματά μας;

Η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε.* υιοθέτησε το 1989 τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού τα οποία χωρίζο-
νται σε 4 βασικές κατηγορίες: στα Δικαιώματα Επιβίωσης (π.χ. στέγη, διατροφή), Ανάπτυξης (π.χ. εκπαίδευση, 

παιχνίδι), Προστασίας (π.χ. πρόσφυγες, παιδική εργασία) και Συμμετοχής (π.χ. ελευθερία έκφρασης).

Το σχολείο μας στη δενδροφύτευση 
του πάρκου Φραγκοκλησιάς
Την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου του 2021, ο Σύλλογος «SOS Ρεματιά» και ο 
Δήμος Χαλανδρίου και Αμαρουσίου συνεργάστηκαν με σκοπό να πραγ-
ματοποιηθεί δεντροφύτευση σε μια περιοχή της Ρεματιάς κοντά στον 
προαστιακό σταθμό στη λεωφόρο Πεντέλης. 
Έτσι, ως σχολείο αποφασίσαμε να πάρουμε μέρος. Μπορεί να μην ήρθαν 
όλα τα παιδιά, αλλά περάσαμε πολύ ωραία!
Αφού ετοιμαστήκαμε, πήραμε τα απαραίτητα εργαλεία και μερικά δεν-
δρύλλια διαφόρων ειδών και ξεκινήσαμε! 
Εγώ με τη μαμά μου αρχίσαμε με ένα μικρό κυπαρίσσι. Μετά, μαζί με τις 
φίλες μου βοηθήσαμε έναν κύριο να φτιάξει κάποια δέντρα που πιθανώς 
είχαν σκαφτεί περισσότερο. Φυτέψαμε, επίσης, τρία από αυτά! 
Στο τέλος, «κλείσαμε» αυτή την όμορφη μέρα με χριστουγεννιάτικα μπι-
σκότα. Ένιωσα μεγάλη χαρά και περηφάνια και θα το ξανάκανα με την 
πρώτη ευκαιρία!
                 Μαρία Θεμελή, Ε1

Η περιοχή βρίσκεται στα σύνορα με τον Δήμο Αμαρουσίου. Έχει χαρακτηριστεί ως δασική 
και ανήκει στην Α ζώνη της Ρεματιάς. Για αρκετά χρόνια είχε μείνει εγκαταλελειμμένη 
μετά την ολοκλήρωση των έργων της Αττικής Οδού. 

Η ομάδα της δενδροφύτευσης Φυτέψαμε βελανιδιές, κυπαρίσσια, σχίνα,  πουρνάρια…Όλοι, μικροί και μεγάλοι εν δράσει! 

Χριστουγεννιάτικο παζάρι  
για φιλανθρωπικό σκοπό 
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το χριστουγεννιάτικο παζάρι του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Χα-
λανδρίου που διοργάνωσε στο χώρο του σχολείου στις 18 Δεκεμβρίου του 
2021. Παρότι ο καιρός δεν ήταν ευνοϊκός, γονείς, εκπαιδευτικοί και παιδιά 
έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση αυτή. 
Οι μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων συμμετείχαν με τις χριστου-
γεννιάτικες κατασκευές τους τις οποίες διέθεσαν για τη συγκέντρωση 
χρημάτων για φιλανθρωπικό σκοπό. 

Ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
του Δήμου Χαλανδρίου
Μεγάλη ανταπόκριση είχε η συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για την 
ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας. 

Κατασκευές με την τεχνική του ντεκουπάζ Φτιάξαμε κηροπήγια βαζάκια με χρι-
στουγεννιάτικες χαρτοπετσέπες. Τα 
φτιάξαμε με σκοπό να βοηθήσουμε τα 
φτωχά παιδιά.     Ευγενία Καραβανά, Β1

Συμμετοχή…συνεργασία…δημιουργία!

1Ο Πειραματικό 
Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου 

  Η ώρα της παράδοσης των τροφίμων στον υπεύθυνο για 
το Κοινωνικό Παντοπωλείο 

Οι μαθητές και μαθήτριες βοηθούν  
στη μεταφορά των τροφίμων.

Τα παιδιά του 1ου Τμήματος 
του 1ΟΥ Π. Νηπιαγ. Χαλανδρίου

Περισσότερες πληροφορίες για τα Δικαιώματα του Παιδιού, μπορείς να βρεις στην ιστοσελίδα της Unicef στην Ελλάδα: https://www.unicef.org/greece/

* Ο.Η.Ε.: Αρχικά του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Διεθνής οργανι-
σμός που ιδρύθηκε μετά το Β  ́Παγκόσμιο Πόλεμο με σκοπό τη συνεργασία για τη 
δικαιοσύνη διεθνώς, την ασφάλεια, την ανάπτυξη των κρατών και την ισότητα των 
πολιτών. Σήμερα αριθμεί 193 κράτη, σχεδόν όλα τα αναγνωρισμένα 
ανεξάρτητα κράτη παγκοσμίως. 
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Παίζω και μαθαίνω...
Τα απίθανα Τα απίθανα μολύβιαμολύβια

• Αρχέλων, Σύλλογος για την Προστασία 
της Θαλάσσιας Χελώνας: 
https://www.archelon.gr/

• Άνιμα, Σύλλογος Προστασίας και Περί-
θαλψης Άγριας Ζωής: 
https://www.wild-anima.gr/

• Αρίων, Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης 
και Περίθαλψης Κητωδών: 
http://www.arion.org.gr/

• Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία: 
https://www.ornithologiki.gr/el/

• Καλλιστώ, Περιβαλλοντική Οργά-
νωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση: 
https://www.callisto.gr/

• MΟm, Εταιρεία για τη Μελέτη 
και Προστασία της Μεσογειακής 
Φώκιας: https://el.mom.gr/

• WWF Ελλάς: 
https://www.wwf.gr

Επιστημονική ονομασία: Cervus elaphus

Σημερινός πληθυσμός: Εθνικός δρυμός Πάρνηθας, 

Ροδόπη, σύνορα με Βουλγαρία

Μήκος: Αρσενικό: 170-210εκ.   Θηλυκό: 160-210εκ.

Βάρος: Αρσενικό: 75-340 κιλά  Θηλυκό: 56-254 κιλά

Γεννά: Το θηλυκό γεννά μία φορά τον χρόνο, σπάνια δύο μικρά, 

από τον Μάιο μέχρι τον Ιούνιο.

Τροφή: Κλαδιά, φύλλα δέντρων, 

καρπούς θάμνων και μικρές πόες

Κινδυνεύει από: Παράνομο κυνήγι, όχληση (φασαρία) 

από ανθρώπινες δραστηριότητες, απώλεια βιοτόπων.

                              Φοίβος Ράλλης, Δ2

Επιστημονική ονομασία: Physeter macrocephalus
Ανήκει στην κατηγορία των θαλασσίων θηλαστικών, όπως οι 

φάλαινες και τα δελφίνια. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο θηλαστι-

κό που μπορούμε να συναντήσουμε στις ελληνικές θάλασσες. 

Μπορεί να φτάσει τα 25μ. μήκος και μέχρι τους 45 τόνους βάρος. 

Ο φυσητήρας είναι γκρι, το κεφάλι του είναι στρογγυλό και το 

στόμα βρίσκεται κάτω από τη μέση του κεφαλιού. Η επικοινωνία 

γίνεται με ηχητικά κύματα. Οι φυσητήρες απειλούνται από τις 

συγκρούσεις με πλοία, θαλάσσιες σεισμικές έρευνες, από τη ρή-

ψη δυναμιτών και από τη θαλάσσια πλαστική ρύπανση. Σήμερα 

στην χώρα μας έχει πληθυσμό περίπου 300 άτομα φυσητήρων. 

      Κωνσταντίνος Υφαντής, Δ2

1. What do we sing in Christmas?
2. What does Santa Claus gives to you?
3. If it snows, you should make a _________
4. What do we put in the top of the Christmas tree?
5. What do we celebrate on 25th of December?
6. What do we decorate in Christmas?
7. Who does help Santa with the presents?
8. What do we write on Christmas cards?
9. At Christmas we open __________calendars.
                                                 Ξένια Βόγκα, ΣΤ1

Answers: 1.carols, 2.presents, 3.snowman, 4. star, 5. Christmas, 6. tree, 7. elves, 8. greetings Answers: 1. Christmas, 2. candles, 3. snow, 4. lights, 5. star, 6. presents, 7. sweets, 8. tree

Απαντήσεις: στολίδι, κουραμπιές, βασιλόπιτα, δώρο, δέντρο, φλουρί, διακοπές, αστέρι, χιόνια, φάτνη, γιορτές. 

Απαντήσεις: στολίδι, κουραμπιές, βασιλόπιτα, δώρο, δέντρο, φλουρί, διακοπές, αστέρι, χιόνια, φάτνη, γιορτές. 

1. We eat turkey at this celebration. 
2. We light them to create atmosphere.
3. Kids and adults play with it. 
4. We put them on the Christmas tree.
5. We put it on top of the Christmas tree
6. We give them at Christmas and other celebrations.
7. They are very unhealthy.
8. We decorate it at Christmas. 
                                  Κωνσταντίνος Λιώνης, ΣΤ1

Επιστημονική ονομασία: Ailuropoda melanoleuca 

Σημερινός πληθυσμός: Ζει στην Κίνα

Μήκος: 1-1,5μ.
Βάρος: 80-110κιλά

Γεννά: 2-3 μικρά

Τροφή: Βλαστούς μπαμπού, καρπούς, φρούτα και χορτάρι

Κινδυνεύει από: Τον τουρισμό, την αποψίλωση των δασών

            Ευθυμία Μπολλάνο, Δ2

Επιστημονική ονομασία: Addax nasomaculatus Σημερινός πληθυσμός: 100 σε όλο τον κόσμοΜήκος: 1 μέτρο περίπου
Βάρος:  60-120 κιλά
Γεννά: 2 μικρά κάθε 6 μήνες
Τροφή: Chloris gayana (ένα είδος χόρτου)Απειλείται: Κυρίως από τους βοσκούς και το κυνήγι.                                                Σοφία Παπαγεωργίου, Δ2

Επιστημονική ονομασία: Acinonyx jubatus 
Σημερινός πληθυσμός: 4.500 στη Νότια Αφρική

Μήκος: 110-150 εκ. 
Βάρος: Αρσενικά: 29-65 κιλά   Θηλυκά: 21-63 κιλά

Γεννά: Μέχρι 9 γατοπαρδάκια 
Τροφή: Αντιλόπες, γαζέλες και λαγούς
Κινδυνεύει από: Λόγω της ταχύτητάς του δεν κινδυνεύει 

από κανένα ζώο, αρκεί να μην αιφνιδιαστεί.   

                                     Θανάσης Παπαγεωργίου, Δ2

Κόκκινο ελάφι

Φυσητήρας

Πάντα

Άδακας

Γατόπαρδος

Βρες τις 11 λέξεις των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

Ζώα 
υπό 

εξαφάνιση...  
στην 

Ελλάδα 
και τον 
κόσμο

Αν θέλετε να γνωρίσετε τις οργανώ-
σεις της Κοινωνίας των Πολιτών που 

δραστηριοποιούνται για την 
προστασία των ζώων και των 
βιοτόπων τους, επισκεφτείτε 
τους παρακάτω συνδέσμους: 
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1. What do we sing in Christmas? 
2. What does Santa Claus gives to you? 
3. If it snows, you should make a _________ 
4. What do we put in the top of the Christmas tree? 
5. What do we celebrate on 25th of December? 
6. What do we decorate in Christmas? 
7. Who does help Santa with the presents? 
8. What do we write on Christmas cards? 
9. At Christmas we open __________calendars. 

 Ξένια Βόγκα, ΣΤ1 

 

Οι απαντήσεις να μπουν ανάποδα.  

Answers: 1.carols, 2.presents, 3.snowman, 4. star, 5. Christmas, 6. tree, 7. elves, 8. 
greetings 
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1. We eat turkey at this celebration.  
2. We light them to create atmosphere. 
3. Kids and adults play with it.  
4. We put them on the Christmas tree. 
5. We put it on top of the Christmas tree 
6. We give them at Christmas and other celebrations. 
7. They are very unhealthy. 
8. We decorate it at Christmas.  

 Κωνσταντίνος Λιώνης, ΣΤ1 

 

Answers: 1. Christmas, 2. candles, 3. snow, 4. lights, 5. star, 6. presents, 7. sweets, 8. tree 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βρες τις 11 λέξεις των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 

 

 

 

 

 

Α Σ Τ Ο Λ Ι Δ Ι Α Β 
Κ Ο Υ Ρ Α Μ Π Ι Ε Σ 
Γ Φ Δ Ε Ζ Η Θ Γ Ι Κ 
Β Α Σ Ι Λ Ο Π Ι Τ Α 
Λ Τ Μ Ν Ξ Ο Π Ο Ρ Σ 
Τ Ν Υ Δ Ω Ρ Ο Ρ Φ Χ 
Ψ Η Ω Ο Δ Ε Ν Τ Ρ Ο 
Φ Λ Ο Υ Ρ Ι Π Ε Ρ Σ 
Δ Ι Α Κ Ο Π Ε Σ Τ Υ 
Α Σ Τ Ε Ρ Ι Φ Χ Ψ Ω 
Χ Ι Ο Ν Ι Α Γ Ε Η Ι 
 

Αναστασία Γρηγορίου, Γιολάνα Μποζά,ΣΤ2  

  

 

 

 

 

 

Απαντήσεις: στολίδι, κουραμπιές, βασιλόπιτα, δώρο, δέντρο, φλουρί, διακοπές, αστέρι, 
χιόνια, φάτνη, γιορτές.  

 

 

 

Κρυπτόλεξα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς  

 

Βρες τις 11 λέξεις του κρυπτόλεξου  

Αλκίνοος Μόσχος, ΣΤ2 

 

 

 

Αν αυτή η εικόνα για τα χιόνια δεν φαίνεται καθαρά, σας 
στέλνω μία άλλη.  Επίσης, άλλες δύο εικόνες.  

  

  

 

 

 

 

Ι Χ Β Η Θ Λ Ε Ε Μ Η 
Λ Α Φ Α Τ Ν Η Ν Μ Ι 
Λ Ε Λ Α Φ Ι Δ Γ Κ Ι 
Δ Ο Ο Τ Γ Χ Ρ Η Ο Ψ 
Α Κ Υ Ι Ο Α Ι Ι Σ Ν 
Σ Ι Ρ Ψ Φ Φ Η Ν Τ Γ 
Τ Μ Ι Χ Ω Δ Ε Ο Ο Ι 
Ε Α Χ Ρ Ο Ω Α Γ Λ Χ 
Ρ Γ Γ Ι Ο Ρ Τ Η Ι Ο 
Ι Ο Δ Δ Ζ Α Η Γ Δ Δ 
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Επιστημονική ονομασία: Caretta caretta  Σημερινός πληθυσμός: Λακωνικός κόλπος, Σεκάνα της ΖακύνθουΜήκος: 1μ. 
Βάρος: 90 κιλά
Γεννά: Σε ηλικία περίπου 30 ετών γεννούν κάθε δύο χρόνια αυγά σε παραλίες 
Τροφή: Θαλάσσια φυτά και ασπόνδυλα, κυρίως τσούχτρεςΚινδυνεύει από: Τον τουρισμό, τα δίχτυα, τον θόρυβο, τα σκουπίδια (π.χ.σακούλες)

        Μαρία Σκιαδοπούλου, Δ2

Θαλάσσια χελώνα
Αναστασία Γρηγορίου, Γιολάνα Μποζά, ΣΤ2 

Αλκίνοος Μόσχος, ΣΤ2 
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1. What do we sing in Christmas? 
2. What does Santa Claus gives to you? 
3. If it snows, you should make a _________ 
4. What do we put in the top of the Christmas tree? 
5. What do we celebrate on 25th of December? 
6. What do we decorate in Christmas? 
7. Who does help Santa with the presents? 
8. What do we write on Christmas cards? 
9. At Christmas we open __________calendars. 

 Ξένια Βόγκα, ΣΤ1 

 

Οι απαντήσεις να μπουν ανάποδα.  

Answers: 1.carols, 2.presents, 3.snowman, 4. star, 5. Christmas, 6. tree, 7. elves, 8. 
greetings 
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1. We eat turkey at this celebration.  
2. We light them to create atmosphere. 
3. Kids and adults play with it.  
4. We put them on the Christmas tree. 
5. We put it on top of the Christmas tree 
6. We give them at Christmas and other celebrations. 
7. They are very unhealthy. 
8. We decorate it at Christmas.  

 Κωνσταντίνος Λιώνης, ΣΤ1 

 

Answers: 1. Christmas, 2. candles, 3. snow, 4. lights, 5. star, 6. presents, 7. sweets, 8. tree 
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Βρες τις 11 λέξεις των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 

 

 

 

 

 

Α Σ Τ Ο Λ Ι Δ Ι Α Β 
Κ Ο Υ Ρ Α Μ Π Ι Ε Σ 
Γ Φ Δ Ε Ζ Η Θ Γ Ι Κ 
Β Α Σ Ι Λ Ο Π Ι Τ Α 
Λ Τ Μ Ν Ξ Ο Π Ο Ρ Σ 
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Φ Λ Ο Υ Ρ Ι Π Ε Ρ Σ 
Δ Ι Α Κ Ο Π Ε Σ Τ Υ 
Α Σ Τ Ε Ρ Ι Φ Χ Ψ Ω 
Χ Ι Ο Ν Ι Α Γ Ε Η Ι 
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Απαντήσεις: στολίδι, κουραμπιές, βασιλόπιτα, δώρο, δέντρο, φλουρί, διακοπές, αστέρι, 
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Αν αυτή η εικόνα για τα χιόνια δεν φαίνεται καθαρά, σας 
στέλνω μία άλλη.  Επίσης, άλλες δύο εικόνες.  
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Επιστημονική ονομασία: Lynx lynxΣημερινός πληθυσμός: Έχει σχεδόν εξαφανιστεί στην Ελλάδα. Συνολικά σε όλο τον κόσμο υπάρχουν περίπου 7.000. Μήκος: 1,3μ.
Βάρος: 12-35 κιλά
Γεννά: 2-3 μικρά
Τροφή: Σαρκοφάγο
Κινδυνεύει από: κυνήγι, λαθροθηρία, πυκνό δασικό οδικό 
δίκτυο
         Μυρτώ – Μυρσίνη Πιττακή, Δ2

Λύγκας

Θανάσης Αράπης, Ε1

Χρήστος Σαμαράς, Ε2



Βιβλιο-προτάσεις...

Επιλογές Βιβλιόφιλων

Προτάσεις Ομίλου Φιλαναγνωσίας
Πρόσφερε σε όσους αγαπάς ένα βιβλίο που θα τους θυμίζει πάντα ότι είσαι δίπλα τους.

Και φυσικά μια ιστορία για σένα που θα γίνει το επόμενο μαγευτικό ταξίδι σου στη διασκέδαση.

28

Δώρο στον εαυτό σου ή στους φίλους σου!

4+
6+
7+
8+
8+ 11+

10+

9+
Οι ήρωες της γνωστής σειράς βιβλίων, Τικ και Τέλα, επι-
στρέφουν με χριστουγεννιάτικη διάθεση. Μια αστεία 
ιστορία, με πολλά στολίδια για να μετρήσουν τα παιδιά 
και λίγα λόγια για την ευγένεια και 
την ειλικρίνεια.

Όλοι θέλουν να μπουν στον μαγεμένο κήπο, όμως 
πρώτα πρέπει να περάσουν από μια δοκιμασία. Τι 
χρειάζεται για να τα καταφέρουν; (από το οπισθό-
φυλλο του βιβλίου)

Με αφετηρία το βιβλίο αυτό, γίνεται 
ένα φανταστικό ταξίδι από την Αλά-
σκα μέχρι τον Αμαζόνιο, με σκοπό 
οι μαθητές να γνωρίσουν 20 παιδιά με πολύ διαφορετι-
κό τρόπο ζωής. Ενα βιβλίο για την πολυπολιτισμικότητα, 
τη διαφορετικότητα, τον πλανήτη 
γη.                                     
                           
Το δεύτερο βιβλίο της αγαπημένης 

σειράς με ήρωα έναν παπαγάλο που μπερδεύει το 
π  με το φ υπόσχεται ξεκαρδιστικές ιστορίες, με 
φόντο τα Χριστούγεννα.

Το γραφείο ερευνών ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΘΕΟΙ θα 
λύσει μια σύνθετη υπόθεση: Ποιος έκλε-
ψε το περίφημο μήλο; Αυτή η υπέροχη ιστορία μυστηρίου μάς 
θυμίζει τη σπουδαιότητα των επιλογών μας. Τι θα γινόταν αν 
ο Ερμής δεν έπαιρνε τελικά το μήλο; Ένας πόλεμος θα είχε 
αποφευχθεί, χιλιάδες ζωές θα είχαν σωθεί…. 
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ανθρώπων στην παγωμένη Αλάσκα. Μου άρεσε, γιατί είχε 
να κάνει με ζώα.        Φωτεινή Σεραφετίνογλου, Δ2
 

«Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ»: Είναι γραμμένο από την 
κύρια ηρωίδα του. Περιγράφει την καθημερινή ζωή ενός 
κοριτσιού στον Β΄ Παγκόσμιο  πόλεμο και το πώς το χειρί-
ζεται όλο αυτό. Λάτρεψα αυτό το βιβλίο, γιατί λατρεύω τις 
αυτοβιογραφίες!                                     Μαρία Θεμελή, Ε1

«Ο Χάρι Πότερ και η φιλοσοφική λίθος» της  Τζ. Κ. Ρόουλινγκ: Ο 
Χάρι Πότερ πάει για πρώτη φορά στη σχολή «Χόγκουαρτζ» για μαγείες 
και ξόρκια. Συμμετέχει σε αγώνες, μαθαίνει μάγια και ξόρκια και 
έρχεται αντιμέτωπος με σκοτεινές δυνάμεις. Μου άρεσε, γιατί έχει 
μαγεία και περιπέτεια.             Σταματίνα Απέργη, Κλέιντι Μούτσα, Ε1 

«Ματίλντα» του Ρόαλντ  Νταλ: Ήταν ένα μικρό κοριτσάκι, η 
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δύο αδερφές, η Μυρτώ και η Μέλλια που χάρη σ’ αυτήν υπάρχει 
αυτό το βιβλίο. Είναι δύο αδερφές στην Ικαρία, στις αρχές της 
Δικτατορίας. Το βιβλίο είναι βασισμένο στη συνήθεια των δύο 
αδερφών να τρυπώνουν στη μεγάλη σάλα και να κοιτάζουν το 
βαλσαμωμένο πια καπλάνι της βιτρίνας.  Είναι ένα απίστευτα 
περιπετειώδες και κωμικό βιβλίο. Μου  άρεσε η πλοκή, η υπόθεση της ιστορίας 
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μπορείς  να κάνεις για να τον σώσεις;

Τα απίθανα Τα απίθανα μολύβιαμολύβια
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