
	  

Ο μαγεμένος κήπος 

Όταν οι μικροί μαθητές γίνονται 
μεγάλοι λογοτέχνες!

Η μικρή Καλλιόπη 
διηγείται...Βρεθήκαμε...

...τα 
γραφεία της 
εφημερίδας 
“ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”

...στο ΚΠΕ 
Καλαμάτας

Επισκέψεις

...στη Δημοτική 
Πινακοθήκη 
της Καλαμάτας
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Editorial
Πιστοί στο μηνιαίο ραντεβού μας, με το τρίτο μας φύλλο θα σας 
ενημερώσουμε για τα νέα του Φεβρουαρίου, τα οποία, όπως θα 
δείτε δεν είναι και λίγα! Θα λέγαμε ότι είναι πολλά, σημαντικά 
και δια φο ρε τι κά! Οι επισκέψεις αυτό το μήνα μονοπώλησαν το 
ενδιαφέρον μας! Δεν πειράζει που δεν ήσασταν μαζί μας... Πάρτε 
μία γεύση από τις σελίδες μας!

Γράμμα 
στείλαμε στον 
κύριο Δήμαρχο 
Τριφυλίας 
ζητώντας του να 
λειτουργήσει η 
Ανακύκλωση...
Θα αναρωτιέστε φυσικά τί μας 
απάντησε.... ΤΙΠΟΤΑ!!! 
Ούτε γήπεδο ούτε ανακύκλωση...
Κι έχει περάσει ένας μήνας.... 
Κρίμα!!!

κάτι πρασινίζει...
Επηρεασμένοι από την επίσκεψή μας στο ΚΔΑΥ (Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών), θα σας 
δώσουμε κάποιες οικολογικές συμβουλές για τη διαχείριση των σκουπιδιών μας...

Ο Αντιδήμαρχός μας, άλλωστε, που τον συναντήσαμε στην πλατεία, δεσμεύτηκε ότι η Ανακύκλωση θα 
ξαναλειτουργήσει!!!

1. Είναι απαραίτητο να μειώνουμε τον όγκο των σκουπιδιών μας.  Αν το κάνουμε όλοι αυτό, τότε οι 
σκουπιδότοποι θα είναι μικρότεροι! Τα μπουκάλια λοιπόν, καλό είναι να τα «μικραίνουμε» με τον τρόπο 
που θα δείτε στη στήλη «ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ»!
2. Αν ξεχωρίζουμε τα σκουπίδια μας σωστά, δηλαδή σε άλλο κάδο τα ανακυκλώσιμα, σε άλλο αυτά που 
γίνονται οργανικό λίπασμα, σε άλλο τα φαγητά που δίνουμε στα ζωάκια, τότε θα μένουν πολύ λίγα για 
τους σκουπιδότοπους. 
3. Αν πάψουμε να χρησιμοποιούμε σακούλες μιας χρήσης και παίρνουμε πάντα μαζί μας μια τσάντα 
υφασμάτινη  ή από άλλο υλικό (κάποια σούπερ μάρκετ μοιράζουν τέτοιες) τότε θα μειώσουμε και το 
πλαστικό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή τους...
4. Μπορούμε να κάνουμε οικονομία στο χαρτί. Στο νηπιαγωγείο μας τα χρησιμοποιημένα χαρτιά δεν 
τα πετάμε... Τα κάνουμε σημειωματάρια ή χρησιμοποιούμε την καθαρή τους πλευρά για τις ζωγραφιές 
μας που προορίζονται για κολάζ!!! Ξέρετε πόσα 
δεντράκια θα τη γλιτώσουν και θα συνεχίζουν να 
παράγουν οξυγόνο;
5. Να προσέχουμε να μην ρίχνουμε στους κάδους της 
ανακύκλωσης φαγητά... Μυρίζουν και λερώνουν τα 
«καθαρά» σκουπίδια!  Και φυσικά να ξεπλένουμε 
λίγο τις συσκευασίες πριν τις πετάξουμε.
6. Ας ενεργοποιήσουμε τη φαντασία μας και ας 
σκεφτούμε πρώτα με ποιο άλλο τρόπο διαφορετικό 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα σκουπίδι 
προτού το πετάξουμε! Θα εκπλαγείτε με τις ιδέες 
σας!!!

Και έτσι, για το «πρασίνισμα»,  σας δείχνουμε πόσο 
έχει μεγαλώσει η ελιά μας!

Η εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”  
έγραψε για μας!

ΔΙΑΒΑσΑμΕ σΤΙσ μΕΓΑΛΕσ 
ΕφΗμΕΡΙΔΕσ!

σΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΑ ΝΕΑ ΠΟΥ 
μΑσ ΕΝΔΙΑφΕΡΟΥΝ!!!
Παιδιά, αρχίζουν οι διακοπές του Πάσχα!!!!
Την Παρασκευή 26 Απριλίου το σχολείο μας θα κλείσει 
για 15 ολόκληρες μέρες!!!
Θα ξεκουραστούμε όλοι μας, θα βρεθούμε με φίλους και 
συγγενείς που θα έρθουν στην πόλη μας για το Πάσχα, 
θα παίξουμε στην πλατεία, θα κάνουμε ποδήλατο και θα 
πάμε και καμιά βολτίτσα στη θάλασσα, αν το επιτρέψει 
ο καιρός!!!
 Το σχολείο μας σίγουρα θα νιώθει μοναξιά!!! 
Ομως θα επιστρέψουμε στις 13 Μαίου και θα το γεμίσουμε 
πάλι με τις φωνές μας!!!

Μέχρι τότε ...

Καλό Πάσχα σε όλους λοιπόν!!!
Καλή Ανάσταση, υγεία και χαρά και ... καλή όρεξη!!!

Τίποτα ενδιαφέρον!!!
Αντίθετα δε διαβάσαμε ότι ο Δήμαρχος 
έφτιαξε το γήπεδο Γαργαλιάνων όπως 
είχε δεσμευτεί…  Θυμάστε που το είχαμε 
διαβάσει στην προηγούμενη εφημερίδα 

μας; Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα... Και αυτό δεν 
είναι καλό παράδειγμα 
για τα μικρά παιδιά! Να 
υπόσχεσαι κάτι  και να μην 
το κάνεις δηλαδή...

Κανένα άλλο μεγάλο νέο! 
Ολοι μιλάνε για την κρίση!  
Εκτός από αυτή την 
ενδιαφέρουσα έκθεση ...

ΠΟΙΟΤΙΚΟσ ΕΛΕΓχΟσ!!! 
Οταν εκδίδεται ένα φύλλο μας πρώτοι εμείς το διαβάζουμε να ελέγξουμε αν όλα 
είναι εντάξει και μετά σας το διαθέτουμε!!!

	   	  

	  
	   	  

μαγικός Κήπος

Πρέπει να είμαστε από τα λίγα σχολεία στην Ελλάδα που 
έχουμε φυσική λίμνη στον κήπο μας! Για να είμαστε πιο 
ακριβείς, ο κήπος μας είναι μαγικός! Το χειμώνα μετατρέπεται 
σε ... λίμνη! Δε χάσαμε λοιπόν καιρό και κάναμε τα πειράματά 
μας έξω από την αίθουσα! Στη ... λίμνη μας! 
«Βυθίζεται» ή «επιπλέει»;  «Διαλύεται ή λιώνει;»
Είπαμε να ταξιδέψουμε με τις χάρτινες βαρκούλες μας αλλά 
,δυστυχώς, διαπιστώσαμε ότι το χαρτί ... λιώνει!
Τα πλαστικοποιημένα χαρτιά αντίθετα (τα χαρτιά από 
τις σοκοφρέτες)  δε διαλύονται ούτε λιώνουν. Επιπλέουν 
ασχημαίνουν  και τον κήπο μας... 
Τα εντοπίζουμε , τα μαζεύουμε και αναλαμβάνουμε δράση! 
Πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο για τις καταστροφικές 
συνέπειες των σκουπιδιών....  Και κυρίως τους μαθητές του 
δημοτικού που μας πετάνε τα σκουπίδια τους! Γιατί ρε παιδιά; 
Ξεχάσατε όσα μάθατε στο νηπιαγωγείο;
Διαβάζοντας αυτό το φύλλο της εφημερίδας θα 
πληροφορηθείτε!
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επισκέψεις στο σχολείοπειράματα
Η δουλειά του δημοσιογράφου 
είναι πολύ σοβαρή και απαιτητική! 
Οι … κεραίες του πρέπει πάντα 
να είναι ενεργοποιημένες και να 
ανα-καλύπτει  σοβαρά γεγονότα! 
Και κυρίως πρέπει να ενημερώνει 
τους πολίτες για τα όσα 
συμβαίνουν γύρω μας, είτε στην 
πόλη μας είτε στον κόσμο όλο!
Εμείς, λοιπόν, έχουμε πάρει πολύ 
σοβαρά το ρόλο μας! Οι κεραίες 
μας ( μας έχουν μείνει στο κεφάλι 
από τότε που μιλούσαμε για 
τους εξωγήινους!) ανακάλυψαν 
ότι πολύ κοντά μας, στον 
Πύργο Τριφυλίας (πυργάκι) και 
συγκεκριμένα στην τοποθεσία 
«δραμπάλες» βρίσκεται ένα 
παράρτημα του ΕΚΠΑΖ 
(ελληνικού κέντρου περίθαλψης 
άγριων ζώων)! Ο υπεύθυνος του 
παραρτήματος είναι ο κύριος 
Γιώργος Γεωργακόπουλος, ο 
οποίος διατηρεί με τη σύζυγό του 
και φάρμα με πολλά ζωάκια! Η 

φάρμα τους λέγεται «αετοράχη». 
Εκεί μάλιστα καλλιεργούν και 
κηπευτικά βιολογικά, χωρίς 
φυτοφάρμακα και ορμόνες.
Τον καλέσαμε, λοιπόν, στο 
σχολείο μας για να του πάρουμε 
συνέντευξη!  Ενα τόσο σοβαρό 
θέμα πρέπει να γίνει γνωστό!
Ο κύριος Γιώργος και η σύζυγός 
του ,  εργάζονται εθελοντικά 
και προσφέρουν πολλή αγάπη 
και φροντίδα στα ζώα που έχουν 
ανάγκη. Οπως μας είπε,  έχει 
εκπαιδευτεί στο κεντρικό τμήμα 
του ΕΚΠΑΖ, στην Αιγινα, στο 
να δίνει τις πρώτες βοήθειες 
σε τραυματισμένα ζώα όπως 
πουλιά, αλεπούδες, κουνάβια, 
νυφίτσες, ασβούς αλλά και 
χελωνάκια και άλλα ζωάκια 
πιο … ήρεμα! Αφού αυτά 
γιατρευτούν τα αφήνει ελεύθερα 
να ζήσουν στο φυσικό τους 
περιβάλλον! Οι πρόποδες του 
βουνού μας «αιγάλεω» ή «αγυιά» 

είναι το ιδανικό καταφύγιο των 
άγριων ζώων!!!
Συνεργάζονται μάλιστα και με 
την οργάνωση ΑΡΧΕΛΩΝ και 
βοηθάνε τα χελωνάκια caretta 
caretta να …βρουν το δρόμο προς 
τη θάλασσα αλλά και δελφινάκια 
τραυματισμένα!

Επιπλέον ο κύριος Γιώργος μας 
έδωσε και πληροφορίες για την 
πανίδα της περιοχής μας.
Μας κοιτάζει  λοιπόν από ψηλά  ο 
Πετρίτης, το πιο γρήγορο γεράκι , 
το οποίο πετάει με ταχύτητα  270 
χιλιομέτρων την ώρα! Είναι το πιο 
γρήγορο πλάσμα στη γη!
Ακόμα, η Τριφυλιακή γη 
φιλοξενεί  αλεπούδες, ασβούς, 
κουνάβια, αγριογούρουνα, 
τσακάλια, νυφίτσες…

 
Μας τόνισε ότι χρειάζονται τη 
βοήθεια όλων μας. Τα κλουβιά 

στοιχίζουν και δεν υπάρχουν 
αρκετά χρήματα για να τα 
κατασκευάσουν. Γι αυτό και 
παρακαλούν όποιον έχει κλουβιά 
που δεν τα θέλει να τους τα 
παραχωρήσει… 

Αν βρείτε λοιπόν κάποιο 
τραυματισμένο ζωάκι, μπορείτε 
να πάρετε πληροφορίες 
από τη σελίδα τους και να 
τους τηλεφωνήσετε ή να 
επικοινωνήσετε με το νηπιαγωγείο 
μας και θα το προωθήσουμε εμείς. 
Τα άγρια ζώα έχουν ανάγκη εμάς, 
τα … ήμερα!
Ας τα βοηθήσουμε όπως μπορεί 
καθένας μας!
Η σελίδα της φάρμας τους είναι 
 http://www.aetorachifarm.com

Υποσχεθήκαμε στον κύριο Γιώργο 
ότι θα επισκεφθούμε τη φάρμα 
τους μόλις σταματήσει ο ουρανός 
να … κλαίει!

Μια επίσκεψη που δεχτήκαμε ήταν 
ο κύριος Νίκος Αναστασόπουλος, 
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, 
πρόεδρος του Συλλόγου Μηχανικών 
Τριφυλίας. 
Επειδή έχουμε αναλάβει 
Περιβαλλοντικά Προγράμματα και 
τα δύο τμήματα για τον τόπο μας, - το 
ολοήμερο “γνωρίζω τον … άγνωστο 
τόπο μου” και το κλασικό “μεσ στην 
πόλη περπατώ με το χάρτη οδηγό”- 
καλέσαμε τον κύριο Νίκο να μας 
μιλήσει για τους χάρτες. Μας έφερε 
βέβαια και παρέα! Και τη βοηθό 
του αλλά και τους δύο βασικούς 
του συνεργάτες! Το  «GPS”  και 
το«Ηλεκτρονικό Ταχύμετρο»! Μας 
θύμισαν λίγο… ιπτάμενους δίσκους 
βέβαια αλλά σίγουρα δεν ήταν! Είναι 
όργανα που μετρούν αποστάσεις 
με λέιζερ είτε εντοπίζουν τα σημεία  
στη γη, δηλαδή τις …συντεταγμένες, 
με τη βοήθεια δορυφόρου ο οποίος 
“επικοινωνεί” με το GPS και τελικά 
βοηθούν τους τοπογράφους να 
δημιουργήσουν χάρτες.  Παλιότερα 
χρησιμοποιούσαν τη “Σταδία”, ένα 
όργανο που μοιάζει με τεράστιο 
χάρακα, στον οποίο δε χάσαμε την 
ευκαιρία και μετρηθήκαμε! Ακόμα 
μας έδειξε χάρτες από το πρώτο 
ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης μας 
του … 1883 και του 1953 και ακόμα 
μία αεροφωτογραφία της πόλης 
μας του 2003! Με “στερεοσκοπικά 
γυαλιά” είδαμε τρισδιάστατα 
αεροφωτογραφίες! Ηταν 
εντυπωσιακό!!!
Ο κύριος Νίκος μας χάρισε 
φεύγοντας χάρτες της πόλης μας και 
αεροφωτογραφίες!!!

Τα πειράματά μας φυσικά συνεχίζονται μέσα στην αίθουσα…
“επιπλέει” ή “βυθίζεται”; “Λιώνει” ή “διαλύεται”;
Διαβάστε τα αποτελέσματα…..

Πώς γίνεται ένα μπουκάλι 
μικρότερο;
Μα… αφαιρώντας του τον 
αέρα από μέσα! Ξέρετε τί 
διαπιστώσαμε; Οτι ο αέρας 
υπάρχει παντού! Κρύβεται 
καλά! Υπάρχει λοιπόν και 
μέσα σε μία σακούλα αλλά 
και μέσα σε ένα μπουκάλι!  
Και σε όοολες τις γωνιές της 
αίθουσας!
Μυστικό: Για να μείνει 
ένα μπουκάλι μικρό 
υπάρχει ένα κόλπο! Μόλις 
του αφαιρέσουμε τον 
αέρα, το κλείνουμε με το 
καπάκι του! Διαφορετικά 
ο αέρας θα ξαναμπεί 
μέσα και το μπουκάλι θα 
ξαναμεγαλώσει! Και είναι 
και πιο οικολογικό γιατί 
μειώνουμε τον όγκο του και 
δε πιάνει πολύ χώρο στον 
κάδο!

Επιπλέον, το πείραμα με το 
μπουκάλι μας οδήγησε και 
σε ένα άλλο συμπέρασμα… 
Είναι  ένα ωραίο μουσικό 
όργανο! Δοκιμάστε το!!!

Σαν συνέχεια του “επιπλέει” –  “βυθίζεται”  
πραγματοποιήσαμε και το παρακάτω πείραμα: Το λάδι 
“έπαιζε το ρόλο”  της πετρελαιοκηλίδας και το νερό 
φυσικά της θάλασσας! Με έκπληξή μας είδαμε ότι όπως 
επεφτε το λάδι στο νερό σχημάτιζε τη … Γη!!! Απίστευτο 
το πως σχηματιζόταν!
Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι η πετρελαιοκηλίδα 
επιπλέει και μάλιστα πολύ καλά και το χειρότερο ΔΕ 
ΜΑΖΕΥΕΤΑΙ! Δηλαδή, δεν καθαρίζει… Και τί δε 
δοκιμάσαμε: κουτάλια, ποτηράκια, σφουγγάρι, χαρτί… 
Οσο και αν προσπαθήσαμε, δεν καθάρισε εντελώς. 
Μάλιστα θα λέγαμε ότι ελάχιστα!
Και πείραμα στο πείραμα καταλήξαμε και σε άλλο 
συμπέρασμα : Οτι το χαρτί ΑΠΟΡΡΟΦΑΕΙ!!! Και το 
σφουγγάρι επίσης!

	  

	  

	  

Φανταστείτε, λοιπόν, τί παθαίνει η θάλασσα όταν το 
πετρέλαιο … κολυμπάει πάνω της! Καταστροφικές οι 
συνέπειες, αφού πεθαίνουν όλοι οι οργανισμοί που ζουν στη 
θάλασσα και μολύνονται οι ακτές… Τραγικό !!! 
Είδαμε και στο διαδίκτυο τέτοιες φρικαλέες εικόνες ! 
  πετρελαιοκηλίδα…
 
Ολα αυτά τα σκουπίδια βρέθηκαν μέσα στην … κοιλιά του!
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Επισκέψεις εκτός σχολείου τώρα!!!
Στις αρχές του Φλεβάρη λοιπόν, πήγαμε 
εκδρομή στην Καλαμάτα! Θέλαμε να 
επισκεφθούμε τα γραφεία της 
εφημερίδας “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”, 
για να δούμε πώς είναι μια εφημερίδα για 
μεγάλους, πώς είναι οι χώροι που δουλεύουν 
οι δημοσιογράφοι, τα μηχανήματα που την 
τυπώνουν και να πάρουμε ιδέες και για τη δική 
μας εφημερίδα!!! 
Εκεί περίμενε το ολοήμερο τμήμα η  κυρία 
Γιούλα Σαρδέλη  και το κλασικό το περίμενε η 
κυρία Κέλλυ Δημητρούλια.
Παρατηρήσαμε τα γραφεία και την “αιθουσα 
διαλόγου” και είδαμε μικρόφωνα, πίνακα και 
φυσικά πολλές καρέκλες!. Μας έκανε εντύπωση 
η απόλυτη ησυχία που επικρατούσε σε όλο το 
κτίριο!
Εκει, σ’ αυτή την αίθουσα, καλούν επιστήμονες 
ή καλλιτέχνες για να μιλήσουν ή συγγραφείς για 
να παρουσιάσουν τα βιβλία τους. Εκεί δεχτήκανε 
κι εμάς που κάναμε τους δημοσιογράφους και 
πήραμε συνέντευξη από τις γλυκές κυρίες! 
Από τις  απαντήσεις που μας έδωσαν θα 
καταλάβετε και τις ερωτήσεις! 
-Την εφημερίδα την ονόμασε “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” ο 
ιδρυτής της Είναι η μία λέξη από όλη τη φράση 
του Ανδρέα Κάλβου “ΘΈΛΕΙ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ 
ΤΟΛΜΗ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”! Η φράση φαίνεται 
στην εφημερίδα, αρκεί να διαβάσει κανείς πιο 
προσεκτικά τον τίτλο!
-Η πρώτη εφημερίδα τους κυκλοφόρησε το 1979!
-Ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας είναι ο κύριος 
Ντίνος Πλεμμένος.
-Στην εφημερίδα εργάζονται 40 άτομα.  
- Υπάρχουν 4 «αρχηγοί» ,αφού οι δημοσιογράφοι 
χωρίζονται σε ομάδες, κατά κάποιον τρόπο. 
Οπως  κι εμείς δηλαδή! Οι αρχηγοί συντονίζουν 

Ανεβαίνοντας τα σκαλιά της ελευ-
θερίας! Με … αρετήν και τόλμην!!!

Στην  “ αίθουσα Διαλόγου “ της εφημερίδας!

Η κυρία Γιούλα 
διαβάζει την 
εφημερίδα μας!

τις ομάδες τους. –Αρχισυντάκτης είναι ο κύριος 
Θανάσης Λαγός.
Τα μηχανήματα «πιεστήρια»  ( τα οποία 
δυστυχώς δεν τα είδαμε) βρίσκονται έξω από 
την πόλη της Καλαμάτας, στη βιομηχανική 
περιοχή.
- Οι δημοσιογράφοι δουλεύουν και μέρα αλλά 
και βράδυ. Είναι κουραστική η δουλειά τους 
αλλά τους αρέσει πολύ! 
- Φωτογραφίζουν τα θέματά τους και τα 
βάζουν στην εφημερίδα, είτε έγχρωμα είτε 
ασπρόμαυρα. 
- Οταν συμβεί κάτι τους τηλεφωνούν και 
τρέχουν.....
- Δε μπορούν να δουλεύουν σε φασαρία γι αυτό 
κι εκεί επικρατεί απόλυτη ησυχία!!!
- Εκτός από τις ειδήσεις, η εφημερίδα δίνει 
πληροφορίες για πολιτιστικά θέματα, για τα 
Φαρμακεία που εφημερεύουν, τα τηλέφωνα 
της Αστυνομίας, πυροσβεστικής, νοσοκομείου. 
Υπάρχει επίσης και στήλη «μικρές αγγελίες», 
όπου εκεί οι αναγνώστες ενημερώνονται  για 
θέσεις εργασίας, για ενοίκια σπιτιών ή γραφείων 
και για άλλα θέματα. Ακόμα έχει και παιχνίδια, 
όπως σταυρόλεξα και σουντόκου!
- Οι δημοσιογράφοι γράφουν τα κείμενά τους 
στον υπολογιστή. Εχουν πάντα μαζί του το 
κινητό τους τηλέφωνο! Τώρα που τα κινητά είναι 
«έξυπνα» τα κάνουν όλα! Και φωτογραφική 
μηχανή και βιντεοκάμερα και ηχογραφήσεις! 
- Οι γραφίστες «τακτοποιούν» τα θέματα και 
τις φωτογραφίες στις σελίδες. 
- Οι άνθρωποι αγοράζουν εφημερίδες, αν 
και τώρα που υπάρχουν οι ηλεκτρονικές , 
ενημερώνονται από το διαδίκτυο αποφεύγοντας 
να  τις αγοράζουν. 
- Εχουν όμως πολλές συνδρομές. Οι συνδρομές 
συμφέρουν επειδή η κάθε εφημερίδα στοιχίζει 

τελικά λιγότερο. 
- Τους επισκέπτονται σχολεία, 
αλλά όχι τόσο «μικρά» όπως 
εμείς... Συνήθως Γυμνάσια και 
Λύκεια!
- Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ταξιδεύει 
όπου υπάρχουν Ελληνες στο 
εξωτερικό! Στο εσωτερικό της 
χώρας μας στην Αττική, στη 
Λακωνία, Αρκαδία και φυσικά 
σε όλη τη Μεσσηνία.
- Εχουν ανταποκριτή και στην 
Τριφυλία, τον κύριο Κώστα 
Μπούρα, ο οποίος «καλύπτει» 
τα θέματα της επαρχίας μας και 
του Δήμου μας.
Τέλος , η συμμαθήτριά μας 
η Κάλλια, ρώτησε κάτι πολύ 
ενδιαφέρον:  «υπάρχει ... 
«ελεγχογράφος;»
Τί εννοούσε;  Μα φυσικά  αν 
υπάρχει κάποιος υπεύθυνος 
να ελέγχει τα κείμενα...  Και η 
απάντηση ήταν πρώτα απ́  όλα ο 
υπολογιστής και έπειτα κάποιος 

που ελέγχει τα θέματα πριν κυκλοφορήσει η 
εφημερίδα...
Μπράβο Κάλλια για τη λέξη που έφτιαξες!!!
Χαρίσαμε το δεύτερο φύλλο της εφημερίδας μας 
στην κυρία Γιούλα και ευχαριστήσαμε όλους 
εκεί που μας υποδέχτηκαν τόσο ζεστά!
Ανοίξαμε πανιά γι αλλού όμως μετά την 
εφημερίδα! Πού;

στη Λαική Βιβλιοθήκη και 
στη Δημοτική Πινακοθήκη 
της  Καλαμάτας!
Στη Βιβλιοθήκη εντυπωσιαστήκαμε από τον 
αριθμό των βιβλίων! Εχει 20.000 τόμους!!! 
Λειτουργεί φυσικά και ως δανειστική. Το κάθε 
μέλος έχει την κάρτα του όπου αναγράφεται το 
βιβλίο που δανείζεται και φυσικά αυτό γράφεται 
και σε ένα μεγάλο βιβλίο της βιβλιοθήκης! 
Τα παιδιά μπορούν να δανείζονται τα βιβλία 
για 15 μέρες κι εμείς που είμαστε μακρυά για 
περισσότερο! Και το σπουδαιότερο έχει ένα 
φανταστικό παιδικό τμήμα!!! Εκεί καθίσαμε, 
ζωγραφίσαμε, διαβάσαμε και ξεκουραστήκαμε 
λίγο.  Είχε απίστευα χαλαρωτικούς καναπέδες 
και πολύ ωραία τραπεζάκια με καρεκλάκια!!! 
Η βιβλιοθηκάριος είναι κι αυτή νηπιαγωγός, 
που την έχει στείλει εκεί το Υπουργείο Παιδείας! 
Μας έδωσε πολλά συγχαρητήρια  επειδή είμαστε 
τα καλύτερα παιδιά που έχουν περάσει από εκεί!  

 
σειρά τώρα έχει η Δημοτική 
Πινακοθήκη!
Εκεί πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε με τους 
πίνακες και τα γλυπτά!!!
Είδαμε έργα πολλών και γνωστών καλλιτεχνών: 
Εγγονόπουλου, Τσαρούχη, Χατζηκυριάκου 
Γκίκα, Γύζη, Φασιανού, Μυταρά αλλά και 
υπέροχα γλυπτά!  
Δυστυχώς δε μπορούσαμε να μείνουμε πολύ 
γιατί και είχαμε κουραστεί από τόσες επισκέψεις 
αλλά και επειδή μας περίμενε ο κύριος Ηλίας, 
ο οδηγός του λεωφορείου! Επρεπε να φύγουμε 
στην ώρα μας!!!
Υποσχεθήκαμε όμως ότι θα ξαναπάμε του 
χρόνου οπωσδήποτε και πιο οργανωμένοι!!! 
Η κυρία μας αγόρασε από κει ένα βιβλίο που 
είχε όλα τα έργα και τώρα βλέπουμε όλη την 
πινακοθήκη και στο σχολείο μας!!! 
Δε θα το πιστέψετε, αλλά και εκεί μας 
έδωσαν συγχαρητήρια!!! Η κυρία μάλιστα στη 

βιβλιοθήκη, αν και έπρεπε να φύγει και ήταν λίγο 
αγχωμένη, ενθουσιάστηκε μαζί μας και έλεγε και 
ξανάλεγε πόσο ήσυχα παιδιά είμαστε... Αχ αυτές 
οι κυρίες μας πώς θα νιώθουν με τέτοια παιδιά!!

Μετά από όλες αυτές τις επισκέψεις κάναμε 
και ένα διάλειμμα για φαγητό, που άλλού; 
Μα φυσικά στο συντριβάνι της 
κεντρικής πλατείας της 
Καλαμάτας!
Ωραία ήταν εκεί, αν και στενοχωρηθήκαμε 
λιγάκι που είδαμε σκουπίδια μέσα στο 
συντριβάνι και έξω από τους κάδους!

Αν ζηλέψατε που πήγαμε στη Λαική Βιβλιοθήκη 
Καλαμάτας (της οποίας τμήμα είναι η 
πινακοθήκη) μπορείτε να την επισκεφθείτε κι 
εσείς  http://www.laikivivliothiki.gr

Επίσκεψη στο ΚΠΕ και 
ΚΔΑΥ Καλαμάτας
Την επομενη εβδομάδα ξαναπήγαμε στην 
Καλαμάτα! 
Αυτή τη φορά , όμως, πήγε μόνο το 
Ολοήμερο Τμήμα. Η εκδρομή μας έγινε 
στο ΚΠΕ Καλαμάτας, δηλαδή στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας! 
Εκεί πήγαμε μαζί με το 1ο νηπιαγωγείο 
Φιλιατρών, επειδή είχαμε επιλεγεί να πάμε την 
ίδια μέρα!
Το θέμα της επίσκεψής μας ήταν τα 
σκουπίδια “ρήματα, απορρίμματα, μειώνω, 
επαναχρησιμοποιώ, ανακυκλώνω”!
Είχαμε πολύ λίγες μέρες να προετοιμάσουμε την 
επίσκεψή μας…
Μάθαμε πολλά πράγματα για τη διαχείριση 
των σκουπιδιών, ο κύριος Γιώργος, ο Υπεύθυνος 
του ΚΠΕ μας έδειξε μια παρουσίαση με 
εικόνες γεμάτες σκουπίδια και τις βλαβερές 
τους συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον και τα 
ζώα… Είδαμε θαλασσοπούλι που η κοιλιά του 
ήταν γεμάτη σκουπίδια : αναπτήρες, καπάκια, 
φελούς, κομμάτια σακκούλας κ.α.! Φρίκη! Και 
για όλα αυτά βέβαια, υπεύθυνοι είμαστε εμείς, 
οι άνθρωποι… 
Στο ΚΠΕ εργάζονται τρεις άντρες εκπαιδευτικοί. 
Οι κύριοι Γιωργος, Γιώργος και Τάσος. Ηταν 
πολύ φιλικοί μαζί μας και φιλόξενοι! Παίξαμε 
το παιχνίδι “βάζω τη μύτη εδώ…” μαζί τους, 
μετά μας έκαναν το … κολατσιό με ωραιότατο 

σάντουιτσ που περιείεχε ελαιόλαδο, ντομάτα, 
φέτα, ελιά και ρίγανη! Πολύ νόστιμο και 
υγιεινό!!!
Εκεί, πριν την παρουσίαση του κυρίου Γιώργου, 
το κάθε σχολείο παρουσίασε μία δουλειά που 
είχε ετοιμάσει… Η νηπιαγωγός του άλλου 
νηπιαγωγείου ,των φιλιατρών,  παρουσίασε 
εικόνες από την πόλη τους και τα παιδιά ένα 
τραγουδάκι και μια εργασία τους. Εμείς είχαμε 
ετοιμάσει ένα βιντεάκι με μας που μιλούσαμε 
για την πόλη μας και για φαγητά κλ.π και 
είχαμε και τη μαμά της Χριστίνας που έφτιαχνε 
“λαλαγγίδες” ένα αγαπημένο μας παραδοσιακό 
έδεσμα. Δυστυχώς δεν το είδαμε γιατί δεν είχαμε 
χρόνο και έπρεπε να διαλέξουμε. Εμείς λοιπόν 
διαλέξαμε να τραγουδήσουμε τα δύο τραγούδια 
που είχαμε ετοιμάσει! “Αυτό τον κόσμο τον καλό” 
με μουσικά όργανα … πλαστικά μπουκάλια 
και “το τραγούδι της σακκούλας” με μουσικά 
όργανα… σακκούλες!!! 
Υποσχεθήκαμε όμως στο ΚΠΕ ότι θα τους 
στείλουμε τις πληροφορίες για την πόλη μας 

μόλις τις συγκεντρώσουμε, προς το τέλος 
της χρονιάς όταν θα ολοκληρώνεται και το 
περιβαλλοντικό μας πρόγραμμα ¨Γνωρίζω τον .. 
“άγνωστο” τόπο μου”! 
Ευχαριστούμε κύριοι Γιώργο, Γιώργο και Τάσο 
που ήσασταν τόσο καλοί μαζί μας και μας 
μάθατε τόσο χρήσιμα πράγματα!

Μπορείτε να επισκεφθείτε κι εσείς το ΚΠΕ 
Καλαμάτας
http://www.kpe-kalamatas.gr

Μετά την επίσκεψή μας στο ΚΠΕ πήγαμε 
σε έναν τόπο γεμάτο … σκουπίδια! “Καλά “ 
σκουπίδια όμως! Στο ΚΔΑΥ, δηλαδή στο Κέντρο 
Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών! 
Διαπιστώσαμε με τα μάτια μας πόσο δύσκολη 
είναι η δουλειά των εργαζομένων εκεί να 
ξεχωρίζουν τα σκουπίδια σύμφωνα με τα υλικά 
τους… Δυστυχώς μύριζε πολύ άσχημα, όχι όμως 
από τα ίδια τα ανακυκλώσιμα σκουπίδια, αλλά 

από τα φαγητά που ρίχνουν οι πολίτες στους 
κάδους της ανακύκλωσης! Λίγος σεβασμός!!!
Ο κύριος Κουζής είναι ο ιδιοκτήτης αυτού του 
… εργοσταστίου της Ανακύκλωσης! Μας μίλησε 
αρκετή ώρα και μας εξήγησε πώς διαλέγουν τα 
σκουπίδια οι εργάτες, ξεχωριστά ανάλογα με 
τα υλικά τους, αλλού οι ηλεκτρικές συσκευές, 
τα καλλώδια,  τα χαρτιά , τα πλαστικά… Είναι 
πολύ δύσκολη αυτή η δουλειά…. 
Οι εργαζόμενοι εκεί φορούν ειδικές μάσκες 
για να μη μυρίζουν τις άσχημες μυρωδιές των 
σκουπιδιών και μάλιστα φορούν και ακουστικά 
για να μην ακούν τον υπερβολικό θόρυβο των 
μηχανημάτων…
Στενοχωρηθήκαμε γιατί μας αποκάλυψε ότι ο 
Δήμος μας είναι ο μοναδικός που δεν στέλνει 
ανακυκλώσιμα σκουπίδια εκεί, παρόλο που 
έχει το ειδικό φορτηγό της Ανακύκλωσης! Μας 
είπε μάλιστα ότι χρησιμοποιούν το φορτηγό 
αυτό για να μαζεύουν τα υπόλοιπα σκουπίδια… 
Απαράδεκτο !  Εμείς ξέραμε μέχρι τώρα ότι 
δεν έχουν χρήματα για πετρέλαιο και γι αυτό 
δε λειτουργεί η ανακύκλωση στο Δήμο μας. Κι 
εμείς είχαμε στείλει γράμμα στο Δήμαρχο αλλά 
,όπως διαβάσατε στην πρώτη σελίδα, δε μας 
απάντησε… Δεν τον ενδιαφέρει; 
Είναι τόσο ειρωνικό να κάνουμε προγράμματα 
περιβαλλοντικά, να έχουμε μπλε κάδο έξω 
από το σχολείο μας και να μη λειτουργεί η 
ανακύκλωση! 
Οσοι διαβάζετε αυτές τις γραμμές, 
διαμαρτυρηθείτε! Επιτέλους θέλουμε και 
στην πόλη μας να ξεχωρίζουμε τα σκουπίδια 
μας όπως κάνουν σε όλες τις πολιτισμένες 
πόλεις! Και θέλουμε να εξασφαλίσει ο Δήμος 
την Υγειονομική Ταφή των σκουπιδιών. 
Να δημιουργήσει δηλαδή ΧΥΤΑ (Χώρος 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων). Να 
καταργηθούν αυτοί οι σκουπιδότοποι που όταν 
καίγονται όλα τα δηλητηριώδη αέρια περνάνε 
στους πνεύμονές μας… 
Τι κατάσταση απερίγραπτη!
Μπορείτε να δείτε κι άλλες φωτογραφίες από 
αυτή την εκδρομή στο ιστολόγιο του σχολείου 
μας 
 http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2013/02/17/
βρεθήκαμε-στο-κπε-καλαμάτας-και-στο-κδ/

Είδαμε και αυτή 
την αφίσα με τα 
δικαιώματα του 
μικρού αναγνώστη, 
αλλά τα ξέραμε! Μας 
τα έχει φέρει η κυρία 
μας στο σχολείο 
από την αρχή της 
χρονιάς!!!

Μπροστά σε 
trashart, με τον 
κύριο  Γιώργο, 
δηλαδή σε 
σκουπιδοτέχνη! 
Εργο μαθητών 
γυμνασίου!

Ο κύριος Γιώργος 
μας εξηγεί για τους 
σκουπιδότοπους και 
για το πόσα χρόνια 
τα σκουπίδια μένουν 
θαμμένα μέσα στο 
χώμα χωρίς να λιώνουν!

“βάζω τη μύτη εδώ…”

Ωρα για διάλειμμα!



Βραχιολάκια 
από ρολά 
υγείας! Μια ιδέα 
της Πηνελόπης!

Ετσι λοιπόν, το σκυλάκι της κυρίας Γαρυφαλιάς που 
μας είχε επισκεφθεί στο σχολείο μας δεν υπάρχει 
πια… Εφαγε αυτό το δηλητηριασμένο ψωμάκι που 
λέγεται “φόλα” και το πετάνε ασυνείδητοι άνθρωποι 
στους δρόμους., γιατί τους ενοχλούν τα αδέσποτα 
και τα σκυλιά γενικώς… Εξωφρενικό μας φαίνεται  
όλο αυτό! Ο λόγος που δημοσιεύουμε αυτή τη 
φωτογραφία , όμως, είναι για να σας ενημερώσουμε 
και για ένα άλλο “πρωτότυπο” νέο! Υπάρχει  δίπλα 
μας στο χωριό Λεύκη ένα κοιμητήριο μικρών ζώων! 
Το μοναδικό στην Πελοπόννησο! Η κυρία μας 
τηλεφώνησε στην ιδιοκτήτρια του κοιμητηρίου, η 
οποία πήρε το σκυλάκι της και το έθαψε με κάθε σεβασμό. 
Γιατί και τα ζώα αξίζουν τον σεβασμό μας!!!

Κατασκευές

Πειράματα στην κουζίνα

μέσα σε έναν μήνα 
 αλλάζουν πολλά…

ΕΔΩ θα βρείτε το προηγούμενο τεύχος μας!
http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2013/03/17/το-εφημεριδάκι-μας-φύλλο-2-φεβρουάρι/

http://filiatranet.blogspot.gr/2012/11/blog-post_4799.html

Θα γίνουν … πανκ! 
Θα βγάλουν μαλλιά 

καρφάκια… πράσινα!!!

Μας απασχόλησαν πολύ και οι δεινόσαυροι αυτό το μήνα! Οχι όλους βέβαια… 
Γι αυτό η κυρία μας πρότεινε να δημιουργήσουμε μία ομάδα , των δεινοσαύρων! 
Γράψαμε λοιπόν τα ονόματά μας! Οποιος άλλος ήθελε να μπει στην ομάδα 
έμπαινε, αρκεί να έφερνε και πληροφορίες για τους δεινόσαυρους. Το 
δουλέψαμε το project αυτό μόνοι μας με τη βοήθεια της κυρίας!

Η μαμά της Χριστίνας ήρθε στο 
σχολείο μας και μας έφτιαξε τις 

αγαπημένες μας λαλαγγίδες! 
Αυτή τη συνταγή δείχναμε στο 

βιντεάκι για το ΚΠΕ! 
Εγιναν πεντανόστιμες! ‘Γεια στα 
χέρια σας κυρία Γεωργία! Ορίστε 

και η συνταγή!!!

Θέμης Κρεκούκιας 
(φαρμακείο), 

φώτης 
Παναγιωτόπουλος  
(“Διαχρονικό”),

“proticruises.gr”

σάκης 
Κωνσταντόπουλος 
(κουρείο)

Γιώργος μαραβέλας 
- υγρά καύσιμα, 

Παναγιώτης μακρής 
- καφενείο, 

“Melissa cafe”

“totem cafe”, 

Ανδρέας μπουγάς 
(ταξί) 

Γιώργος Αρμούτης 
(ταξί)

Παναγιώτα Λάππα 
(ταξί)

σχεδιασμός: Λαυρέντης χωραΐτης

   Η μικρή 

Καλλιόπη 
  διηγείται...
Το Τραγούδι Της εφημεριδας

Ηταν μια εφημερίδα
Που έτρωγε μία ακρίδα
Ζήλεψε τότε η μαρίδα

Και έφαγε μία καραβίδα!
Και τότε η εφημερίδα
Έβγαλε μία τσιρίδα 

Και της έστριψε η βίδα 
Και μπήκε μέσα σε μία σκαφίδα.

Και την έπιασε η τσιμπίδα
Και γέλασε μια κατσαρίδα

γιατί ήρθε η ψαλίδα 
Και της έκοψε την κοτσίδα!

Και της είπε η  μαρίδα
«γιατί σου έκοψε την κοτσίδα»;

είπε τότε η εφημερίδα
«γιατί μού’ γινε κολιτσίδα
Και μίλαγε σα γλιστρίδα»
αυτά έπαθε η εφημερίδα

Που τη λέγανε ιρίδα
Και είχε μακριά αρίδα!!!
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