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Αγαπημένοι μας μαθητές, σας ευχόμαστε, όλοι οι 

εκπαιδευτικοί του σχολείου, να είστε καλά στην υγεία 

σας, σωματική και ψυχική. Περνάμε όλοι μια 

δοκιμασία αλλά «μένοντας σπίτι», όπως μας 

επισημαίνουν οι ειδικοί, θα επανέλθουμε σύντομα 

στην καθημερινότητά μας. Αυτή, που όταν την 

έχουμε γκρινιάζουμε κι όταν τη χάνουμε την 

αποζητάμε με λαχτάρα. Θέλουμε να παραμείνετε 

δημιουργικοί, να ασχολείστε με το υλικό που σας 

στέλνουμε  και να είστε δυνατοί. Με το χαμόγελο και 

την υπομονή όλα θα περάσουν. 

Η Δ/ντρια κα Ματαυτσή Παρασκσευή 

 

Η ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ 

 

 
Και ενώ όλα κυλούσαν ήσυχα, ξαφνικά ακούστηκε ότι 

το πρώτο κρούσμα έφτασε στην Ελλάδα! Άρχισε να 

επικρατεί πανικός, να ακούγονται διάφορες ιστορίες, 

να μας δίνουν οδηγίες για την προστασία μας και μετά 

… δόθηκε η εντολή για να ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ!!! Στην αρχή όλοι χαρήκαμε!! ΔΙΑΚΟΠΕΣ!! 

Αλλά μετά από λίγο, καταλάβαμε την σοβαρότητα του 

θέματος. Χωρίς την δυνατότητα να μπορούμε να 

βγούμε από το σπίτι, να συναντηθούμε με τους 

φίλους μας και να πάμε μία βόλτα στο πάρκο, 

προσπαθούσαμε να περάσουμε την ώρα μας 

δημιουργικά!! Αρχίσαμε να διαβάζουμε βιβλία, να  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

παίζουμε επιτραπέζια παιχνίδια, να κατασκευάζουμε 

χειροτεχνίες κ.α. Φυσικά δεν έλειψαν και οι στιγμές 

με έντονες διαφωνίες μεταξύ των παιδιών… 

Όταν τελικά οι δάσκαλοι μας έστειλαν ύλη για να 

ξεκινήσουμε μαθήματα εξ αποστάσεως 

ενθουσιαστήκαμε! 

Για πρώτη φορά οι μαθητές χαίρονται που θα κάνουν 

μαθήματα. Κάπως πρέπει να περάσουν τον χρόνο 

τους!! 

 Ελπίζουμε να τελειώσει γρήγορα αυτή η 

αλλόκοτη κατάσταση, να γυρίσουμε πίσω στην 

καθημερινότητά μας και να είμαστε όλοι υγιείς και 

χαρούμενοι!! 

Μαρία Ντιναπόγια ΣΤ2 

 

Μια όμορφη πρόταση 

 
Διονυσόπουλος Άγγελος Ε΄1 

  

Ανακαλύψτε τα ταλέντα σας 

 

Υπάρχουν πολλές ιδέες για να μην βαρεθούμε 

κλεισμένοι στο σπίτι αυτές τις δύσκολες μέρες που 

περνάμε. Μπορούμε να παίξουμε επιτραπέζια 

παιχνίδια με τους γονείς μας, να βάλουμε ένα χεράκι 

στις δουλειές και την τακτοποίηση του σπιτιού, να 

περιηγηθούμε από το κομπιούτερ μας σε διάσημα 

μουσεία, να διαβάσουμε βιβλία, να ακούσουμε 

μουσική και να δούμε ταινίες!  

Εγώ αυτές τις μέρες ανακάλυψα το ταλέντο μου στην 

μαγειρική! Έχω φτιάξει γλυκά μαζί με τη μαμά και 



τον αδερφό μου και χτες φτιάξαμε και σπιτικό ψωμί, 

που έγινε τέλειο!  

Μακάρι να περάσει γρήγορα όλη αυτή η ταλαιπωρία 

και να βρεθούμε ξανά με τους συμμαθητές και τους 

δασκάλους μας! 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε1 

 
 

«Μικρές διακοπές» 

 

Όλα άρχισαν την Τρίτη 10 Μαρτίου, όταν οι γονείς 

μας μάς ανακοίνωσαν ότι θα κλείσουν τα σχολεία 

λόγω κορονοϊού. Ξέρουμε πως όλοι σας, όπως κι 

εμείς άλλωστε  κλειστήκαμε στα δωμάτιά μας και 

«πήξαμε»  στο κλάμα… 

Τις πρώτες μέρες για να λέμε την αλήθεια χαρήκαμε! 

Χωθήκαμε κάτω από τα παπλώματα, είδαμε πολλές 

ταινίες, παίξαμε επιτραπέζια και  μαλώσαμε μεταξύ 

μας, για ασήμαντους λόγους. Παρόλα αυτά 

συμμορφωθήκαμε με τους κανόνες υγιεινής, 

αποφύγαμε την πολυκοσμία και τις περιττές 

μετακινήσεις. Διέξοδος μας ήταν η αυλή του σπιτιού 

μας, η μαγειρική, η κηπουρική και τις τελευταίες 

μέρες η επικοινωνία με τις δασκάλες μας, oι οποίες 

μας έστειλαν κάποιες εργασίες. 

Όμως ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν τρόποι να περάσεις 

δημιουργικά τη μέρα σου, ακόμα κι αν δεν πρέπει να 

βγεις έξω. Εκτός από τα βιβλία, τα σταυρόλεξα και 

τη ζωγραφική υπάρχουν κι άλλες εναλλακτικές, όπως 

γυμναστική στο σπίτι, rollers στην αυλή, 

καθαριότητα και απολύμανση, μαγειρική ή 

επικοινωνία με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. 

Τέλος, θα σας συμβουλεύαμε να κάνετε υπομονή, να 

μην έχετε άγχος, να περνάτε καλά, να τηρείτε τους 

κανόνες υγιεινής! Καλή διασκέδαση! 

Σοφία Μικροπούλου Γ'2, Θεοφανία Μικροπούλου 

Δ'2

 

Μένουμε σπίτι 

 

Ξαφνικά στον κόσμο έγινε κάτι πολύ κακό, 

εμφανίστηκε ο κορονοϊός. Μια μέρα ανακοίνωσαν στις 

ειδήσεις ότι τα σχολεία θα κλείσουν γιατί τα 

πράγματα είχαν χειροτερέψει. Εγώ νιώθω χαρά γιατί 

έκλεισαν τα σχολεία, αλλά λύπη για τους άτυχους 

αυτούς ανθρώπους που έχασαν την ζωή τους. Σαν 

τι λοιπόν μπορούμε να κάνουμε; Πολλά πράγματα!!!! 

Και θυμίζω, ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ!  

Μένουμε για να είμαστε καλά. 

Τσιάμας Αλέξανδρος Ε΄3 

 

Μου λείπουν οι φίλοι μου 

 

Αισθάνομαι χάλια γιατί κλεινόμαστε στα σπίτια μας 

και δεν μπορούμε να βγούμε βόλτα για να πάρουμε 

λίγο αέρα. Όλοι οι άνθρωποι φοβούνται να μην 

κολλήσουν κορονοϊό, γιατί πολλά άτομα έχουν 

πεθάνει. Στην Κίνα έχει πολλούς νεκρούς 

ανθρώπους. Σχεδόν σε όλον τον πλανήτη έχει 

κορονοϊό. Πρέπει να αγοράσουμε τρόφιμα και να 

μείνουμε στα σπίτια μας για να μην κολλήσουμε 

κορονοϊό. Η κυβέρνηση πρέπει να κλείσει τα 

αεροδρόμια και τα λιμάνια της Ελλάδας. Κάποιες 

χώρες έχουν μπει σε καραντίνα. Μου λείπουν οι φίλοι 

μου, η προπόνησή μου, το σχολείο μου, τα μαθήματά 

μου και η κυρία μου. Εύχομαι να φύγει ο κορονοϊός 

και να μην ξανάρθει. 

24/3/2020 

Θάνος Λειβαδιώτης Β΄2

 
 

Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ 

 

Ξέρουμε ότι έχει έρθει στην χώρα μας ένας 

επιθετικός ιός με τον οποίο πολλές χιλιάδες 

άνθρωποι χάνουν τη ζωη τους. Αυτός ο ιός λέγεται 

κορονοϊός. 

Για να μην κολλήσουμε και εμείς αυτόν τον ιό πρέπει 

να κάνουμε το εξής: 

1. Αποφεύγουμε τις εξόδους και τα ταξίδια 

https://www.google.gr/url?sa=i&url=https://www.oraiokastro24.gr/t%CE%BF-3%CE%BF-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%89%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%BF/&psig=AOvVaw3vDA47fmCci0WaN2fIpGqp&ust=1585423020061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDjppSvu-gCFQAAAAAdAAAAABAU


2. Δεν πηγαίνουμε σε συναντήσεις όπου 

υπάρχουν πάνω από 10 άτομα 

3. Πλένουμε συχνά και καλά τα χέρια μας 

4. Αποφεύγουμε τις συναντήσεις με τις 

γιαγιάδες και τους παππούδες μας 

 

Ξέρω ότι είναι δύσκολες αυτές οι μέρες και εύχομαι 

να φύγει ο κορονοϊος, για να γυρίσουμε όλοι στην 

καθημερινότητα μας. 

Αλίκη Παπαϊωάννου Ε’2 

 

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

 

 
 

Πριν από λίγο καιρό εμφανίστηκε ένας καινούργιος 

ιός ο οποίος ονομάζεται κορωνοϊός. Αυτός ο ιός 

εξαπλώνεται πολύ γρήγορα και είναι πολύ 

επικίνδυνος κυρίως για τους ανθρώπους που είναι σε 

μεγάλη ηλικία ή έχουν κάποιο νόσημα όπως άσθμα, 

καρδιακές παθήσεις κλπ. Γι’ αυτό τον λόγο 

απαγορεύτηκε η κυκλοφορία των ανθρώπων και 

έκλεισαν τα σχολεία. Έτσι αναγκάζομαι κι εγώ να 

περνάω όλη την μέρα στο σπίτι. Το πρωί κάνω τα 

μαθήματα που μας στέλνουν οι δάσκαλοι μέσω 

internet. Αν ο καιρός είναι καλός βγαίνω στην αυλή 

και παίζω μπάλα ή κάνω ποδήλατο μπροστά στο σπίτι 

μου. Αλλιώς μένω μέσα και ασχολούμαι με διάφορα 

πράγματα όπως επιτραπέζια παιχνίδια, εξάσκηση στο 

βιολί, διαγωνισμό Houla hoop με την αδερφή μου, 

διάβασμα βιβλίων. Επίσης περνάω αρκετή ώρα 

συνομιλώντας μέσω tablet με τους φίλους μου. Θα 

προτιμούσα όμως να μπορώ να βρίσκομαι μαζί τους 

να παίζουμε και να πηγαίνω στις δραστηριότητές μου 

(ζωγραφική, θέατρο και στίβο). 

 
Εύχομαι να βρεθεί γρήγορα ένα φάρμακο γι’ αυτόν 

τον ιό, ώστε να μπορέσουμε να βγούμε και πάλι έξω 

από τα σπίτια μας και να γίνει η ζωή μας όπως πριν. 

Κατερίνα Ασπράγκαθου Δ΄1 

 

Μένουμε σπίτι: οδηγίες για να περνάμε το χρόνο 

μας δημιουργικά 

 

Αυτές τις μέρες που «Μένουμε σπίτι», έχουμε την 

ευκαιρία να μπούμε κι εμείς για λίγο στη θέση των 

αγαπημένων μας προσώπων. Να παίξουμε για 

παράδειγμα το ρόλο της μαμάς, να στρώσουμε εμείς 

το μεσημεριανό τραπέζι ή να πλύνουμε τα πιάτα. Να 

φτιάξουμε στη μηχανή ένα καφέ για τον μπαμπά. Να 

κάνουμε παρέα με τους γονείς μας και να τους 

διαβάσουμε αποσπάσματα από το βιβλίο της γλώσσας 

ή το αγαπημένο μας βιβλίο. Να κάνουμε παρέα στα 

μικρότερα αδέλφια μας.  

Δεν περνάει εύκολα ο καιρός αν δεν κάνουμε κάτι 

χρήσιμο, αν δεν βάλουμε κι εμείς ένα χεράκι να 

βοηθήσουμε, την ώρα που τα πράγματα δυσκολεύουνε 

κάπως. 

Παρακάτω θα δείτε ποιες δουλειές μπορεί να κάνει 

το παιδί στο σπίτι ανάλογα με την ηλικία του. Μη 

καθυστερείτε, απλά δείξτε την καλύτερη σας 

διάθεση. 

 

 


