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Όταν οι μικροί μαθητές γίνονται 
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Μάρτιος 20131ο νηπιαγωγείο Γαργαλιάνων

Editorial
Μ́  αυτά και μ’ αυτά πέρασε μια ολόκληρη σχολική χρονιά! Πολύ 
δημιουργική ήταν και αυτή η χρονιά! Και «Το εφημεριδάκι μας» 
πιστό στο μηνιαίο ραντεβού του, σας κράτησε συντροφιά όλους 
αυτούς τους μήνες και σας ενημέρωνε για τις δραστηριότητές μας 
αλλά  και για διάφορα πρωτότυπα θέματα! Το  τελευταίο και ... 
συλλεκτικό τεύχος της χρονιάς, λοιπόν, είναι αυτό που κρατάτε! 
«Ολη η Ανοιξη και λίγο από καλοκαίρι» στο ίδιο φύλλο! Με 
δυσκολία διαλέξαμε τα σημαντικότερα νέα της Ανοιξης γιατί όλα 
τα νέα τα θεωρούμε σημαντικά!
Θα έχετε πολύ χρόνο μπροστά σας να τα μάθετε! Στο σπίτι, στο 
γραφείο ή σε μία ... παραλία! Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για 
το Σεπτέμβρη!  Πιο ... ανανεωμένοι!!!
Καλό, καθαρό, δημιουργικό  και ... δροσερό καλοκαίρι!!!

κάτι πρασινίζει...
Και τί δεν έγινε αυτούς τους ανοιξιάτικους μήνες στον κήπο 
του σχολείου μας! Φράουλες, καρπούζια, πατάτες, κολοκύθια, 
μαρούλια, πασχαλίτσες, ακρίδες, σκουληκάκια, πεταλούδες, 
λουλούδια, βότανα!!! Τρελό χορό ρίξανε!!!
Τί να πρωτοθυμηθούμε!
Διαπιστώσαμε όλους αυτούς τους μήνες πως αν δείξεις 
λίγη αγάπη και φροντίδα στη γη αυτή τότε απλόχερα θα 
σου το ανταποδώσει! Αν συνεργάζεσαι με τους φίλους σου 
για κάτι, τότε το αποτέλεσμα θα είναι το  καλύτερο! Οταν 
μοιράζει αρμοδιότητες οι δουλειές γίνονται πιο γρήγορα! 
Εμείς, προσέχαμε τον κήπο μας, τη γη μας , (άλλοι πότιζαν, 
άλλοι βοτάνιζαν, άλλοι μάζευαν τα σκουπίδια) και αυτή μας 
έδωσε πίσω κατακόκκινες φραουλίτσες, πατάτες, βότανα 
αρωματικά,  μαρουλάκια, λουλούδια και ... περιμένουμε και 
τα καρπουζάκια μας! Είναι και μεγάλα... Θέλουν το χρόνο 
τους! Και όλα αυτά φυσικά χωρίς φυτοφάρμακα! Χωρίς να 
τραυματίσουμε τη γη μας! Βιολογικά! Υγιεινά! Τον επόμενο 
χρόνο που θα είναι έτοιμο και το οργανικό μας λίπασμα, θα 
τρελαθεί ο κήπος μας από τη χαρά του και θα μας δίνει ό,τι 
έχει και δεν έχει!!!
Οι μαμάδες ήταν πάντα δίπλα μας και μας βοηθούσαν στα 
φυτέματα και στην κατασκευή του μικρού μας θερμοκηπίου! 
Ευχαριστούμε μαμάδες!

http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2013/03/18/καρπούζιαααα-
κολοκύθιαααα/

http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2013/03/17/πατάτες-πατάτες/

Το άνθος γίνεται καρπός! Τί μαγικά που κάνει η φύση!!!

Διαβάστε εσείς, καλύτερα, 
πόσες φορές έγραψε η 
εφημερίδα για μας φέτος!!!

ΟΡΚΟΙ
Εμείς, οι ... «μεγάλοι» αυτού του σχολείου, χαιρόμαστε 
βέβαια που μάθαμε τόσα πολλά στο νηπιαγωγείο και 
είμαστε έτοιμοι πια να πάμε στο Δημοτικό , αλλά 
στενοχωριόμαστε κιόλας που θα αφήσουμε τους ... 
μικρούς συμμαθητές και τις κυρίες μας!  Εχουμε δώσει 
όμως την υπόσχεσή μας, ότι του χρόνου, θα περνάμε 
πρώτα από το νηπιαγωγείο μας να λέμε την «καλημέρα» 
μας και μετά θα ανεβαίνουμε στο μεγάλο σχολείο!!! 
Αλλωστε το 1ο νηπιαγωγείο γαργαλιάνων, πάντα θα είναι 
το ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ!!! Πώς να το ξεχάσεις; 
Κι εμείς, οι μικροί μαθητές αυτού του σχολείου, 
χαιρόμαστε βέβαια που θα είμαστε πάλι του χρόνου 
εδώ και μάλιστα θα είμαστε οι «μεγάλοι», αλλά θα μας 
λείψουν οι «μεγάλοι» μας συμμαθητές, που μας έμαθαν 
τόσα πολλά!!!  Παιδιά, δε θα σας ξεχάσουμε ποτέ!!! Θα 
σας περιμένουμε τα πρωινά για την «καλημέρα»!

Φτιάξαμε και 
βιβλία - πράσινα – 
όμως!

Κάναμε έρευνα για τα βότανα του 
τόπου μας και έτσι τα καταγράψαμε 
και φτιάξαμε ένα δικό μας βοτανολόγιο, 
μέσα στο οποίο κολλήσαμε και από ένα 
μικρό, γράφοντας το όνομά του δίπλα...
Και βιβλίο χλωρίδας και πανίδας του 
τόπου μας!!! Πολλή έρευνα!!!

ΝΕΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
Αυτό ήταν! Τελειώνει η φετινή χρονιά! Περάσαμε τέλεια και φέτος σ’ αυτό το 
υπέροχο σχολείο!!! Για να το γιορτάσουμε λοιπόν και για να αποχαιρετιστούμε για 
το καλοκαίρι,  θα κάνουμε εκδηλώσεις! Επειδή δεν τα προλαβαίνουμε όλα σε μία 
μέρα, ορίστε το πρόγραμμα των εκδηλώσεών μας! 
Την Πέμπτη το απόγευμα στις 7 θα σας παρουσιάσουμε τα θεατρικά μας και “μια 
ολόκληρη χρονιά σε λίγα μόνο λεπτά”!!!
Την Παρασκευή 14 Ιουνίου στις 09:00, θα σας τραγουδήσουμε και θα πάρουμε 
τους φακέλους, τα αναμνηστικά και τις βεβαιώσεις μας ( οι μεγάλοι), για να 
γραφτούμε στο Δημοτικό!!!

http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2013/03/18/<03BA><03B1><03C1>�<03BF><03CD><03B6><03B9><03B1><03B1><03B1><03B1>-<03BA><03BF><03BB><03BF><03BA><03CD><03B8><03B9><03B1><03B1><03B1><03B1>/
http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2013/03/18/<03BA><03B1><03C1>�<03BF><03CD><03B6><03B9><03B1><03B1><03B1><03B1>-<03BA><03BF><03BB><03BF><03BA><03CD><03B8><03B9><03B1><03B1><03B1><03B1>/
http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2013/03/17/�<03B1><03C4><03AC><03C4><03B5><03C2>-�<03B1><03C4><03AC><03C4><03B5><03C2>/
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Η κυρία Ναταλία εκτός από τη συνέντευξη που μας έδωσε, μας έδειξε 
τις ζωγραφιές της από τις περιπέτειες του πειρατή Περπερούα , εμείς 
τις χαιδέψαμε και ύστερα , αφού ζωγραφίσαμε μας «έκρυψε» από 
ένα σκιτσάκι στις δικές μας ζωγραφιές! Ετσι θα τη θυμόμαστε πάντα! 
Ευχαριστούμε κυρία Ναταλία!!!

Οπως και πέρυσι , για την επίσκεψη του κυρίου  Μανδηλαρά, οι γονείς 
μας και φέτος είχαν κάνει τις ετοιμασίες τους! Είχαν βάλει τα δυνατά 
τους και μαγείρεψαν διάφορα νόστιμα φαγητά και γλυκά! Η κυρία 
Ναταλία περισσότερο απ’ όλα εντυπωσιάστηκε με τις αγαπημένες μας 
«λαλαγγίδες»! Της δώσαμε και τη συνταγή για να τις φτιάχνει και μόνη 
της! Της χαρίσαμε, φυσικά, δώρα της Μεσσηνιακής γης, όπως λάδι, ελιές, 
πετιμέζι και φυσικά λαλαγγίδες!!!

Της χαρίσαμε όμως και δωράκια που είχαμε φτιάξει μόνοι μας! Εναν σελιδοδείκτη 
... πειρατή και έναν πειρατή που όταν τον ποτίζεις βγάζει ... γένια!!! 

Ηταν πραγματική γιορτή η επίσκεψη της εικονογράφου στο σχολείο μας! 
Εμείς συνειδητοποιήσαμε ότι πίσω από ένα βιβλίο κρύβονται πολλοί 
άνθρωποι, οι οποίοι συνεργάζονται για να φτάσει ένα βιβλίο στα ράφια 
του βιβλιοπωλείου! Και φυσικά διαπιστώσαμε (και πέρυσι με τον κύριο 
Μανδηλαρά και φέτος) ότι οι συγγραφείς και οι εικονογράφοι είναι ... 
ΖΩΝΤΑΝΟΙ!!! Υπάρχουν στ’ αλήθεια και έρχονται και στα ...  σχολεία!!!

Ευχαριστούμε κυρία Ναταλία! Ευχαριστούμε κύριε Φίλιππε που κάναμε 
ωραία αρχή πέρυσι!!! Και θα συνεχίσουμε να καλούμε στο φιλόξενο 
σχολείο μας διάφορους και ... διαφορετικούς δημιουργούς!

Ξεχάσαμε να σας πούμε ότι «μαρτυρήσαμε» στον κύριο Γιάννη, το 
δάσκαλο της Τετάρτης , ότι θα έχουμε την εικονογράφο στο σχολείο μας 
και έτσι ήρθε και αυτός με τους μαθητές του και πήραν συνέντευξη από 
την κυρία Καπατσούλια για τη δική τους εφημερίδα!

http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2013/03/06/η-ναταλία-καπατσούλια-
στο-νηπιαγωγεί/
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Είχαμε κι άλλες επισκέψεις 
όμως μέσα στο σχολείο μας... 
Εμείς στο ολοήμερο λατρεύουμε 
τα κόμικς! Είμαστε λοιπόν 
τυχεροί επειδή  έχουμε (όλοι 
μαζί τον έχουμε!) και μπαμπά 
εικονογράφο -κομίστα!!! Τον 
κύριο Λαυρέντη! Τον  καλέσαμε 
στο σχολείο μας λοιπόν για να 
μας βοηθήσει!!! 
Ξέρετε ότι υλοποιήσαμε και 
αυτή τη χρονιά εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα της unicef!
Στα πλαίσια λοιπόν του 
προγράμματος αυτού, 
το ολοήμερο δημιούργησε ένα κόμικ για τα δικαιώματα των 
παιδιών! Αφού λοιπόν σκεφτήκαμε την ιστορία, καλέσαμε τον 
κύριο Λαυρέντη να μας εξηγήσει πώς θα προχωρήσουμε στην 
εικονογράφησή του! Πραγματικά μας βοήθησε πάρα πολύ, αφού 
πρώτα έπρεπε να δώσουμε μορφή στον «κακό» μας και μετά να 
χωρίσουμε σε «καρέ» τα χαρτιά μας για να τα ζωγραφίσουμε! Το 
χαρήκαμε πολύ και ακόμα περισσότερο μόλις είδαμε το κόμικ μας 
έτοιμο!!! Ευχαριστούμε κύριε Λαυρέντη!
 

Εμείς  στο ολοήμερο με τα κόμικς και οι συμμαθητές μας του 
κλασικού με τα αφρικανικά!!!
Αυτούς τους επισκέφθηκε ένας άλλος μπαμπάς, ο κύριος Νίκος, ο 
οποίος είχε ζήσει κάποια χρόνια στην Αφρική και είχε φέρει μαζί του 
διάφορα αντικείμενα απ’ αυτή την ήπειρο! Δεν τους γνωρίζαμε... !!! 
Ούτε τα παιδιά ούτε τον κύριο Νίκο!

Και ο κύριος Βαγγέλης στο νηπιαγωγείο!!! Οχι για να κάνει 
«μάθημα» αλλά για να μας βοηθήσει να φτιάξουμε παραδοσιακό 
χαρταετό! Είχε επιτυχία λέτε; Φυσικά και είχε! Μπράβο μας!

Το κλασικό ασχολήθηκε με δόντια ... Οχι δόντια καρχαρία, ούτε 
δεινοσαύρου, ούτε λιονταριού... Με δόντια παιδιού νηπιαγωγείου!!! 
Προσοχή γιατί ... δαγκώνουμε! Μάθαμε ότι τα δόντια μας πρέπει να 
τα καθαρίζουμε, να μην αφήνουμε χώρο να «χτίζει» το κάστρο της η 
Δόνα Τερηδόνα! Και φυσικά προσοχή στα γλυκά! Μακρυάάάάά!!!!  
Ομως δε θα πρέπει να διώχνουμε μακρυά και τον ... οδοντίατρό 
μας! Θα πρέπει να τον επισκεπτόμαστε τακτικά για να κάνει τον 
απαραίτητο έλεγχο και να είμαστε σίγουροι ότι όλα είναι εντάξει!

Την Ανοιξη λοιπόν την υποδεχτήκαμε με χρώματα, αρώματα και 
... πειρατές! Την 1η Μαρτίου ο διάσημος πειρατής Περπερούα μας 
επισκέφθηκε στην τάξη μας και έτρεχε από πίσω του ... η δημιουργός του, 
η κυρία Ναταλία Καπατσούλια, να τον προλάβει να μη μας μαρτυρήσει 
όλα της τα μυστικά! Ηθελε ... να μας τα πει η ίδια!
Την κυρία Ναταλία τη γνωρίζουμε πολύ καιρό. Πέρυσι είχαμε καλέσει 
το συγγραφέα κύριο  Φίλιππο Μανδηλαρά, με αφορμή τα βιβλία του από 
τη σειρά  «η πρώτη μου μυθολογία» ! Είχαν συνεργαστεί με την κυρία 
Ναταλία, η οποία τα είχε εικονογραφήσει! Την καλέσαμε λοιπόν φέτος 
(για να μη ζηλεύει τον κύριο Μανδηλαρά)  και αυτή πήρε το καράβι και 
τον πειρατή Περπερούα μαζί για να την προσέχει και ήρθε!!!! Ο πειρατής 
Περπερούα και οι περιπέτειές του μας κέντρισαν το ενδιαφέρον αυτή τη 
φορά, μια που κι εμείς γνωρίζουμε έναν τρομερό πειρατή... γείτονα! Τον 
πειρατή «Κατούλια»! Ο πειρατής αυτός που ζούσε πριν από πολλά πολλά 
χρόνια, είχε τα λημέρια του στο αγαπημένο μας νησάκι, που μοιάζει με 
κροκόδειλο, την  «πρώτη» ! Της το είπαμε και αυτή ενθουσιάστηκε! Της 
είπαμε ότι θα της στείλουμε μια ιστορία που έχουμε γράψει για να μας 
δώσει οδηγίες για την εικονογράφηση, μια που η ίδια τους ξέρει καλά 
τους πειρατές!!! Ως ... δαιμόνιοι δημοσιογράφοι , λοιπόν, είχαμε ετοιμάσει 
ερωτήσεις για την  κυρία Καπατσούλια και αυτή με μεγάλη της χαρά μας  
απάντησε!
Δ.Ο.  Κυρία Ναταλία, πώς ζωντανεύετε έναν ήρωα; 
Ν.Κ.  Συζητάω με το συγγραφέα, πώς τον φαντάζεται και μετά αρχίζω να 
σχεδιάζω.
Δ.Ο. Στον πειρατή Περπερούα πώς καταλήξατε;
Ν.Κ. Σχεδίασα έναν πειρατή και ρώτησα τη συγγραφέα: είναι αυτός ο 
πειρατής σου; Αυτή μου απάντησε πως δε μοιάζει και πολύ... Συνέχισα 
να ζωγραφίζω μέχρι να εμφανιστεί στο χαρτί ο πειρατής που ήθελε η 
συγγραφέας η κυρία Αλεξάνδρα Μπίζη. Στον τέταρτο Περπερούα  τελικά 
καταλήξαμε! Είπε: Ναταλία, αυτός είναι ο πειρατής Περπερούα»!!! 
Δ.Ο. Εχετε εικονογραφήσει πολλά βιβλία;
Ν.Κ. Ναι, πάρα πολλά... 
Δ.Ο. Πώς τα ζωγραφίζετε; 
Ν.Κ. Ανάλογα... με νερομπογιές, τέμπερες ή αυγοτέμπερες!
Δ.Ο. Τί είναι οι αυγοτέμπερες;
Ν.Κ. Είναι χρώματα αγιογραφίας ανακατεμένα με κρόκο αυγού και λίγο 
νερό! Βγάζουν πολύ ωραία χρώματα οι αυγοτέμπερες! Πολύ ζωντανά! 

Μου αρέσουν πολύ!
Δ.Ο. Με τον κύριο Μανδηλαρά είσαστε 
πολύ φίλοι; Βλέπεστε συχνά;
Ν.Κ. Είμαστε φίλοι αλλά  δεν έχουμε συναντηθεί 
ποτέ...! Μιλάμε πολύ συχνά στο τηλέφωνο 
όμως!
Δ.Ο. (με μια φωνή) ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!!! 
Ποτέ;;;; Και πώς ζωγραφίζετε τα βιβλία 
του;
Ν.Κ. Μου στέλνει τα κείμενα στο σπίτι μου κι 

εγώ τα δουλεύω από μακρυά!
Δ.Ο. Είδαμε στον χάρτη ότι είστε πολύ μακριά! Ο ένας στην 
Ανατολή και ο άλλος στη Δύση!!! 
Ν.Κ. Ναι, παιδιά, πραγματικά!!! Αλλά αυτός έρχεται πιο εύκολα από 
μένα εδώ στους Γαργαλιάνους. Παρόλο που είμαστε πιο κοντά , είναι 
δύσκολο να έρθω!
Δ.Ο. Ναι, ξέρουμε ότι η Κεφαλονιά είναι κι αυτή στο Ιόνιο 
Πέλαγος! Οπως εμείς... 
Ποιό βιβλίο είναι το αγαπημένο σας;
Ν.Κ. Ολα τα βιβλία τα αγαπάω αλλά νομίζω ότι θα ξεχώριζα «το 
σκαντζοχοιράκι με τα κατσαρά μαλλιά»! Μου θύμιζε λιγάκι, εμένα!
Δ.Ο. Κι εμάς μας αρέσει πολύ αυτό το βιβλίο! Θα ζωγραφίσουμε 
μαζί κυρία Ναταλία;
Ν.Κ. Ευχαρίστως... Ακούστε τί θα κάνουμε... Θα ζωγραφίσετε εσείς από 
μία ζωγραφιά κι εγώ θα σας «κρύψω» ένα σκιτσάκι μέσα! 
Δ.Ο. Τέλεια! Πάμε λοιπόν! Ευχαριστούμε κυρία Ναταλία που 
ήρθατε στο νηπιαγωγείο μας και απαντήσατε στις ερωτήσεις μας!
Ν.Κ. Κι εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε! Είναι τέλειο το σχολείο σας! 
Κάνετε τόσο ωραία πράγματα εσείς και οι κυρίες σας! Μπράβο!!!

Επισκέψεις στο σχολείο

Ο κύριος  Μανδηλαράς ανάμεσα στην ... Περσεφόνη 
και τον Φαέθοντα!  Ετσι ...  για του λόγου το αληθές!!!

http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2012/03/30/ο-
φίλιππος-μανδηλαράς-στο-νηπιαγωγεί-2/

http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2013/05/06/επίσκεψη-κομίστα-εικονογράφου/

Δείτε κι εσείς το κόμικ μας εδώ 
http://issuu.com/dianthos/docs/comic____________2013

http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2013/03/06/<03B7>-<03BD><03B1><03C4><03B1><03BB><03AF><03B1>-<03BA><03B1>�<03B1><03C4><03C3><03BF><03CD><03BB><03B9><03B1>-<03C3><03C4><03BF>-<03BD><03B7>�<03B9><03B1><03B3><03C9><03B3><03B5><03AF>/
http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2013/03/06/<03B7>-<03BD><03B1><03C4><03B1><03BB><03AF><03B1>-<03BA><03B1>�<03B1><03C4><03C3><03BF><03CD><03BB><03B9><03B1>-<03C3><03C4><03BF>-<03BD><03B7>�<03B9><03B1><03B3><03C9><03B3><03B5><03AF>/
http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2012/03/30/<03BF>-<03C6><03AF><03BB><03B9>��<03BF><03C2>-<03BC><03B1><03BD><03B4><03B7><03BB><03B1><03C1><03AC><03C2>-<03C3><03C4><03BF>-<03BD><03B7>�<03B9><03B1><03B3><03C9><03B3><03B5><03AF>-2/
http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2012/03/30/<03BF>-<03C6><03AF><03BB><03B9>��<03BF><03C2>-<03BC><03B1><03BD><03B4><03B7><03BB><03B1><03C1><03AC><03C2>-<03C3><03C4><03BF>-<03BD><03B7>�<03B9><03B1><03B3><03C9><03B3><03B5><03AF>-2/
http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2013/05/06/<03B5>�<03AF><03C3><03BA><03B5><03C8><03B7>-<03BA><03BF><03BC><03AF><03C3><03C4><03B1>-<03B5><03B9><03BA><03BF><03BD><03BF><03B3><03C1><03AC><03C6><03BF><03C5>/
http://issuu.com/dianthos/docs/comic____________2013
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Μάρτιος 20131ο νηπιαγωγείο Γαργαλιάνων

Επισκέψεις εκτός σχολείου τώρα!!!
Αυτούς τους μήνες λοιπόν κάναμε πολύ 
σπουδαία πράγματα

Ακτιβιστές εν δράσει ξανά.... 

* Στηρίζοντας την καμπάνια «let’s do it Greece”  
καθαρίσαμε εθελοντικά το 
«μάτι» και το «βρωμονέρι»! 
Κάποιοι από μας βέβαια, όχι όλοι....  Το 
σημαντικό, βέβαια είναι ότι μας ακολούθησαν 
και άλλοι ευαισθητοποιημένοι πολίτες , μέλη 
συλλόγων και φίλοι ... ακτιβιστές!!! 
* Στηρίξαμε όμως και την εκστρατεία 
«καθαρίστε τη μεσόγειο» και ξεκινήσαμε 
το καθάρισμα αυτή τη φορά από το 
«λαγκούβαρδο»! 
Τώρα όλες οι παραλίες είναι έτοιμες για 
να δεχτούν λουόμενους! Πεντακάθαρες! 
Ολοι έχουμε χρέος να βοηθάμε και να 
προστατεύουμε το περιβάλλον! Γι αυτό 
ας διατηρούμε τις θάλασσες και τις ακτές 
καθαρές!!!
Μας είδε και ο Μάραθος όμως! Να μην 
έμενε παραπονεμένος κι αυτός ! Μετά τον 
καθαρισμό του «Λαγκουβάρδου» πήγαμε στο 
Μάραθο για να φάμε και να παίξουμε! Είδαμε 
και το λιμάνι φυσικά και πολλούς πολλούς 
γλάρους!!!

Και μια και σας μιλάμε για τη θάλασσα 
σας θυμίζουμε ότι είμαστε και μέλη της 
helmepa junior και ότι πήραμε μέρος στο 
διαγωνισμό αφίσας με 
θέμα «ονειρεύομαι ότι ζω 
σ’ έναν κόσμο 
καθαρό»! 
Δεν κερδίσαμε 
το βραβείο αλλά 
κερδίσαμε τη χαρά της 
συμμετοχής!!!

Ημερίδα ενημερωτική διοργανώσαμε μαζί με 
τον υπεύθυνο του ΕΚΠΑΖ, - για το οποίο σας 
είχαμε ενημερώσει στο προηγούμενο φύλλο-  
κύριο Γεωργακόπουλο! Πραγματοποιήθηκε στη 
βιβλιοθήκη Γαργαλιάνων και είχε έρθει πολύς 
κόσμος για να ενημερωθεί για τα άγρια – και 
ήμερα- ζώα της περιοχής μας. Είχαμε υποσχεθεί 
ότι θα το επισκεπτόμασταν το ΕΚΠΑΖ 

και έτσι......   Φτάσαμε εκεί και μας ξενάγησε 
ο κύριος Γιώργος Γεωργακόπουλος. Είδαμε 
γερακίνες, προβατάκια, κατσικάκια, κοτούλες, 
αγριόπαπιες... Περάσαμε τέλεια και μετά 

πήγαμε στο Μουζάκι για φαγητό και παιχνίδι 
στο προαύλιο του παλιού σχολείου!

 

Αλλες δράσεις μας

Στην action aid στείλαμε τη συμμετοχή 
μας για την εβδομάδα «εκπαίδευση για όλα τα 
παιδιά του κόσμου»! 
http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2013/05/13/
actionaid-2013-το-βιντεάκι-μας/

Πήραμε μέρος και στην καταγραφή 
υπεραιωνόβιων 
ελαιοδέντρων, ένα πρόγραμμα που 
συντονίζει το ΚΠΕ Καλαμάτας μαζί με το ΤΕΙ! 
Η ελιά που στείλαμε, του κυρίου Φάνη, ήταν 
από τις πιο όμορφες! Αν κι εσείς γνωρίζετε 
κάποιο τέτοιο δέντρο, υπεραιωνόβιο δηλαδή 
και μαζί και κάποιες ιστορίες που ενδεχομένως 
να είναι συνδεδεμένες μαζί  του παρακαλούμε 
να μας το πείτε...!

Αφίσα στείλαμε και στη  unicef, για 
το διαγωνισμό “τα παιδια γράφουν και 
ζωγραφίζουν τα δικαιώματά τους”! Ηταν μέρος 
του κόμικ η αφίσα του ολοήμερου, το θέμα 
της δηλαδή… Ενα αερόστατο που έχει πάνω 
του γραμμένα τα δικαιώματα των παιδιών και 
ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο για τα μάθει σε 
όλους!

Η άλλη αφίσα του κλασικού είναι ένα δέντρο! 
Το δέντρο των δικαιωμάτων! Που έχει ρίζες 
βαθιές, πολύ βαθιές και δε μπορεί κανείς να το 
κόψει!

Εκδρομέέέέέέςςς

Στον προφήτη Ηλία πήγαμε την 
Ανοιξη! Και στον Αη Νικόλα, μια άλλη 
φορά!
Πηγαίνοντας όμως προς τα κει, 
συμβουλευτήκαμε τους χάρτες μας για να 
μη χαθούμε και πήραμε και συνέντευξη από 
τον αντιδήμαρχο και κάποιους κυρίους που 
συναντήσαμε στην πλατεία! 

Σ’ αυτή τη βόλτα, παρατηρήσαμε καλύτερα την 
πόλη μας. Εντοπίσαμε κάποια λάθη, ή ελλείψεις 
και τις γνωστοποιήσαμε στον Αντιδήμαρχο. 
Οπως για παράδειγμα ότι η κεντρική πλατεία 
της πόλης μας λέγεται «Κολοκοτρώνη» αλλά 
δεν έχει άγαλμα του ήρωα!  
Επίσης,  του επισημάναμε ότι εξακολουθεί 
να μη λειτουργεί η ανακύκλωση και τονίσαμε 
τη σημασία της στην αειφορία! Δεσμεύτηκε 
ότι θα λειτουργήσει από την επόμενη χρονιά. 
Και οι παιδικές χαρές, την επόμενη χρονιά θα 
τοποθετηθούν, μας είπε...
Ενδιαφέροντα πράγματα όμως μάθαμε 
και για την πόλη μας , σ’ αυτή τη βόλτα! 
Οτι η πλατεία ήταν νεκροταφείο παλιά, 
ότι στη πλατεία του Αγίου Νικολάου 

υπήρχε καποδιστριακό σχολείο, το οποίο 
γκρεμίστηκε, ότι εκεί κοντά υπήρχε 
στέρνα, στα προιστορικά χρόνια, η οποία 
λειτουργούσε σαν υδραγωγείο! 

Στις 9 Ιουνίου πραγματοποιήσαμε την 
τελευταία εκδρομή της χρονιάς!  Ηταν και 
η πιο δροσερή απ’ όλες αφού μπήκαμε στο 
καραβάκι και φτάσαμε στην αγαπημένη μας 
Πρώτη, το νησί των πειρατών! Το νησί του 
τρομερού πειρατή Κατούλια!  Είναι το νησί 
που έχει το σχήμα κροκόδειλου και γι αυτό 
όταν κανείς αναφέρεται σ’ αυτό χρησιμοποιεί 
ονόματα όπως “κεφάλι”, λαιμό κοιλιά και 
ουρά! 

Είδαμε από κοντά όλα όσα είχαμε ακούσει ή 
διαβάσει στο σχολείο μας για το νησί!

 

1. Τη σπηλιά της φώκιας! 
2. Το “γραμμένο”  
3. Την παραλία “βουρλιά”!  
4. Tο μοναστήρ! 
5. Το “κεφάλι του ελέφαντα” και τα 
“ασκηταριά” καθώς επίσης και το αρχαίο 
τείχος που είχαν χτίσει ο οι Αθηναίοι κατά τη 

διάρκεια του  Πελοποννησιακού πολέμου!

Μάλιστα επιλέξαμε (το ολοήμερο τμήμα) 
αυτό το νησί, σαν μέρος του “τόπου μας”,  
για το καλοκαιρινό θεατρικό μας! Γράψαμε 
μία ιστορία που ονομάζεται “ο θησαυρός 
του πειρατή Κατούλια” την οποία και θα 
δραματοποιήσουμε... Αλλά αυτό σας το 
έχουμε ξαναπεί...  Με τέτοια ιστορία θα 
χάναμε την ευκαιρία;

Φτάσαμε λοιπόν στο Μάραθο και μείναμε 
εκεί γιατί είχαμε δώσει ραντεβού με τους 
... γλάρους! Είναι η μέρα που έγινε η 
απελευθέρωση - θεραπευμένων - γλάρων  από 
το γνωστό μας πια ΕΚΠΑΖ Μεσσηνίας!

Είχε έρθει αρκετός κόσμος για να 
παρακολουθήσει αυτή τη συγκινητική στιγμή, 
της απελευθέρωσης όπως και το τοπικό 
κανάλι ΝΕΤ Καλαμάτας. Μια συμμαθήτριά 
μας μάλιστα, η Κάλλια, έδωσε και συνέντευξη 
. Μας εντυπωσίασε όλους με τις γνώσεις της 
και τις σωστές της απαντήσεις!!! Μπράβο 
Κάλλια που έγινες και ... διάσημη!

http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2013/
05/28/εκδρομή-στο-εκπαζ-μεσσηνίας/

http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2013/05/29/μουζάκι/

http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2013/05/13/actionaid-2013-<03C4><03BF>-<03B2><03B9><03BD><03C4><03B5><03AC><03BA><03B9>-<03BC><03B1><03C2>/
http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2013/05/13/actionaid-2013-<03C4><03BF>-<03B2><03B9><03BD><03C4><03B5><03AC><03BA><03B9>-<03BC><03B1><03C2>/
http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2013/05/28/<03B5><03BA><03B4><03C1><03BF><03BC><03AE>-<03C3><03C4><03BF>-<03B5><03BA>�<03B1><03B6>-<03BC><03B5><03C3><03C3><03B7><03BD><03AF><03B1><03C2>/
http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2013/05/28/<03B5><03BA><03B4><03C1><03BF><03BC><03AE>-<03C3><03C4><03BF>-<03B5><03BA>�<03B1><03B6>-<03BC><03B5><03C3><03C3><03B7><03BD><03AF><03B1><03C2>/
http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2013/05/29/<03BC><03BF><03C5><03B6><03AC><03BA><03B9>/


Αινιγμα: «Τί είναι αυτό που μένει πάντα στην καρδιά 
                    ακόμα και αν περάσουν χρόνια πολλά;»

Απάντηση αναγραμματισμένη :    ΑΜΜΑ 
Το βρήκατε;

Κατασκευές

ΕΔΩ θα βρείτε το προηγούμενο τεύχος μας!

Ευχαριστούμε πολύ τους χορηγούς της εφημερίδας μας, το Σύλλογο 
Γονέων που συνεργάστηκε τέλεια μαζί μας και ήταν πάντα δίπλα μας και 
όλους εσάς που αγοράσατε την εφημερίδα μας!
Θα είμαστε εδώ τον επόμενο χρόνο... 
Αν θέλετε να μας δώσετε κάποια ιδέα για την εφημερίδα μας στείλτε μας ηλεκτρονικό 
μήνυμα στη διεύθυνση :  mail@1nip-gargal.mes.sch.gr

1000 ευχαριστώ θα είναι λίγα προς τον κύριο Λαυρέντη Χωραίτη 
που μας “έστησε” (για να μιλήσουμε στη δημοσιογραφική διάλεκτο) το υπέροχο 
“εφημεριδάκι” μας!!!
Κύριε λαυρέντη ευχαριστούμεεεε!!!

Κωνσταντίνος, Ρίκυ, Πύρρα, Λυδία, Νεφέλη, 
Ρασβάν,Ρέμος, Λίβια, Κάλλια, Αγγελική, Ιωάννης, 

Στάθης, Γεωργία, Αναστασία, Δήμητρα, Μελίτα, Ιωάννα, 
Κωνσταντίνα, Χριστίνα, Παναγιώτα, Μαρία, Φωτεινή
Γιώργος, Μαρίνα, Δανάη, Μαρίλια, Δημήτρης, Φώτης, 
Στέλιος, Αιμίλιος, Ζωηάννα, Ριάννα, Χρήστος, Ξένια, 

Γεωργία, Πηνελόπη, Γεωργία, Αχιλλέας, Μάριος, 
Στέφανος, Ανδριανή, Ελπίδα, Παυλίνα, Βασίλης,

Μαριάντζελα l Τότα l Λίτσα!

http://blogs.sch.gr/1nipgarg/files/2013/04/efimeridaki_03_web.pdf

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) 

   Η μικρή 

Καλλιόπη 
  διηγείται...
Το ποιημα Της μαμας
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