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«ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ 

ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» 

 

Ξαφνικά μας είπαν ένα απόγευμα πως υπάρχει ένας ιός, ο 

Κορωναϊός και για αυτό το λόγο θα κλείσουν όλα τα σχολεία 

της χώρας. Στην αρχή χάρηκα πολύ, δεν θα είχα 

μαθήματα. Όμως δε γλίτωσα, βρέθηκε τρόπος και η κυρία 

μας στέλνει φωτοτυπίες στο σπίτι, από τον υπολογιστή, 

από το mail που λέει και η μαμά μου. Όμως δεν είναι το 

ίδιο, μου λείπουν οι συμμαθητές μου και η κυρία μας να 

μας εξηγεί τα μαθήματα με το δικό της τρόπο. Να κάνουμε 

εργασίες και να τραγουδάμε!!!  

Ακόμα μου λείπει και να σηκώνω το χέρι μου για να με 

διαλέξει η κυρία να σηκωθώ στον πίνακα. 

«ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕ 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ».  

Μου λείπουν όλα 

ΗΛΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Β1 

 
 

Now that all schools have closed 1 

 

Now that all schools have closed and we can't go to 

school I stay inside and I can't go outside and play. 

Except the homework that the teachers send us, I try 

to have fun in my free time. I wake up in the morning 

at 8:30 am, I eat breakfast and I brush my teeth. At 

10:00 am I watch for one hour a program that has 

Maths, Greek, Science and History on TV. Then I do 

the homework that the teachers send me. At 2:00 pm 

we eat lunch that my mother makes me. Then I watch 

TV or I sleep for an hour. In the afternoon I play 

board games with my father for almost two hours, then 

I do exercise. Some exercises that I do are pushups, 

ABS, jumping jacks, rope jumping. After the exercises 

I have 

 

 

 

 

 

 

 

 

a bath and then I play ps4. I sleep at 11:00 pm. I wish 

the corona virus stopped and I could go to school again 

and go to my friends’ houses. 

Glaftsis Harris Στ΄1 

 

Now that all schools have closed 2 

 

These days because of pandemic Corona Virus every 

family can spend more time together. For instance, we 

can play board games and watch movies with our 

families. Also, we can read a lot of books in order to 

broaden our horizons. Furthermore, we can exercise to 

stay fit. Moreover, we can spend more time in the 

kitchen making different recipes. Finally, at nights we 

can listen to music or we can watch reality shows or 

talent shows. 

Αrvanitakou Christina Στ΄1 

 

Μια πολύ όμορφη ζωγραφία από τον μαθητή του σχολείου 

μας Αποστόλου Παναγιώτη 

 
Μένουμε σπίτι και αφήνουμε τον κορονοϊό έξω! 

Αποστόλου Παναγιώτη Ε΄1 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΚΗ ΖΕΗ 

 
Στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Το καπλάνι της 

βιτρίνας» που ανέβηκε στο θέατρο μουσικής Θεσσαλονίκης 



στις 20 Απριλίου του 2016, η διάσημη συγγραφέας κα 

Άλκη Ζέη επισκέφτηκε την πόλη μας και έδωσε συνέντευξη 

στον μαθητή του τρίτου δημοτικού σχολείου Ωραιοκάστρου 

Αλέξανδρο Χρήστου για τη σχολική εφημερίδα. 

 

-Κα Ζέη πού μεγαλώσατε και πώς ήταν τα παιδικά σας 

χρόνια; 

Γεννήθηκα στην Αθήνα και πέρασα τα πρώτα μου παιδικά 

χρόνια στη Σάμο, από όπου καταγόταν η μητέρα μου. Όταν 

άρχισα το σχολείο, η οικογένειά μου εγκαταστάθηκε στο 

Μαρούσι και στη συνέχεια στην Αθήνα. «Το καπλάνι της 

βιτρίνας» είναι σχεδόν αυτοβιογραφικό και περιγράφει τα 

παιδικά μου χρόνια, τα παιχνίδια μας, αλλά και με 

αναφορές στη δικτατορία του Μεταξά το 1936, που 

εισέβαλε στη ζωή μας και μπλέχτηκε στα παιχνίδια μας. 

-Πώς ξεκινήσατε να γράφετε; 

Εγώ άρχισα από πολύ μικρή να γράφω, από τα γυμνασιακά 

χρόνια ακόμα. Έγραφα για το κουκλοθέατρο, διηγήματα και 

νουβέλες που δημοσιεύτηκαν σε λογοτεχνικά περιοδικά. 

-Γιατί διαλέξατε να γράφετε βιβλία για παιδιά; 

Όταν έγραψα το πρώτο μου βιβλίο «το καπλάνι της 

βιτρίνας» το 1963,δεν κατάλαβα ότι γράφω βιβλίο για 

παιδιά. Όταν είδα ότι το διάβαζαν περισσότερο  παιδιά, 

κατάλαβα και εγώ ότι είναι βιβλίο που απευθύνεται 

περισσότερο στην παιδική ηλικία. Μου αρέσει να γράφω 

για παιδιά! Ύστερα συνειδητά έγραψα το δεύτερό μου 

βιβλίο, «Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου». Ήθελα να 

μιλήσω για το πώς ζούσαν τα παιδιά μιας άλλης εποχής. 

Συνέχισα να γράφω για παιδιά, έγραψα και ένα βιβλίο για 

μεγάλους, αλλά μου αρέσει περισσότερο να γράφω για 

παιδιά, γιατί σ’ αυτά έχεις ακροατήριο. Έχω γυρίσει όλη 

την Ελλάδα και μιλάω μαζί τους! 

-Τι σας ρωτάνε τα παιδιά για τους ήρωες των βιβλίων 

σας; 

Έχω πάει σε πάρα πολλά σχολεία και συζητώ με τα παιδιά 

για τα βιβλία και τους ήρωές τους και όλο με ρωτάνε: «τι 

απέγινε η αδελφή σας, τι απέγινε το τάδε πρόσωπο από 

το βιβλίο;», τα έχουν πάρει όλα ότι είναι πολύ αληθινά. 

Τα πρώτα χρόνια τα παιδιά διαβάζοντας «το καπλάνι της 

βιτρίνας» με ρωτούσαν πολύ για τη δικτατορία γιατί ήταν 

κοντά στο 1968. Όσο απομακρύνεται η εποχή, τα παιδιά 

με ρωτάνε πιο πολύ για τη ζωή των παιδιών, τα παιχνίδια 

τους, τους φίλους τους και η δικτατορία πάει πιο μακριά.   

-Τι πρέπει να κάνει κανείς για να γίνει συγγραφέας; 

Τρία πράγματα χρειάζεται για να γίνει κανείς συγγραφέας: 

πρώτον να διαβάζει βιβλία, δεύτερον να διαβάζει βιβλία, 

τρίτον να διαβάζει βιβλία. Από τα βιβλία αυτά που 

διαβάζεις, μαθαίνεις τα πάντα, τρόπους γραφής και 

τρόπους σκέψης. Όλα μέσα από τα βιβλία θα τα μάθεις.  

Εγώ διάβαζα πάρα πολύ, μικρή και αυτό με ωφέλησε πάρα 

πολύ. 

-Τι γνώμη έχετε για τα βιβλία του Harry Potter; 

Εγώ είπα για τον Harry Potter ότι έκανε ένα καλό, έκανε 

εκατομμύρια παιδιά να πιάσουν στα χέρια τους βιβλίο και 

να συμφιλιωθούν με τα μαύρα γράμματα και το άσπρο 

φύλλο. Ας τα απενοχοποιήσουμε τα παιδιά, ας διαβάζουν 

ό,τι θέλουν και θα φτάσουν και στο καλό βιβλίο. 

 

Ευχαριστούμε  κα Ζέη για την πολύ ωραία συνέντευξη που 

μας δώσατε.  

Στο τέλος της παράστασης η κα Ζέη μου υπέγραψε το 

βιβλίο της με αφιέρωση. 

 
 

Το πετρέλαιο στη γη μας 

 

Η γη έκανε πολλά εκατομμύρια χρόνια να παράγει κάτι που 

μας είναι πολύ χρήσιμο, δηλαδή το πετρέλαιο. 

Χρησιμοποιούμε αρκετά το πετρέλαιο και πολλές φορές το 

ξοδεύουμε άσκοπα. Το ξέρατε ότι για να φτιαχτεί μια 

σβήστρα χρειάζεται κι εκεί πετρέλαιο, όπως επίσης ένα 

πλαστικό μπουκάλι; Άρα σκεφτείτε πόσο πετρέλαιο θα 

μπορούσε να χρειαστεί για 500.000 πλαστικά μπουκάλια. 

Μήπως είναι καιρός να μειώσουμε όλοι την χρήση του 

πετρελαίου. 

Ας το σκεφτούμε καλύτερα την επόμενη φορά που θα 

χρησιμοποιήσουμε ένα πλαστικό μπουκάλι. 

Δήμητρα Κυριακίδου Δ’2 

 

Ανακύκλωση μπαταριών 

 

Ανακύκλωση μπορούμε να κάνουμε και στις μπαταρίες. 

Ανακύκλωση μπαταριών είναι η διαδικασία ανάκτησης και 

αξιοποίησης των υλικών που αποτελούν τις μπαταρίες, με 

σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών 

καθώς και την μείωση του όγκου των απορριμμάτων. 

Τα οφέλη από την ανακύκλωση μπαταριών είναι κοινά για 

όλους: 

 Προστασία του περιβάλλοντος και αναβάθμιση της 

ποιότητας ζωής των πολιτών. 

 Μείωση του όγκου των απορριμμάτων τα οποία 

καταλήγουν στον ΧΥΤΑ, δηλαδή στους χώρους 

υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. 

 Εξοικονόμηση πρώτων υλών. 

 Εξοικονόμηση ενέργειας. 

 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

 Συνεισφορά στον πολιτισμό, εφόσον η εναλλακτική 

διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί δείκτη 

πολιτισμού. 

 

Κάδους περισυλλογής για τις μπαταρίες όλων των ειδών 

βρίσκουμε σε πολλούς δήμους, καταστήματα και σούπερ 

μάρκετ. Στο δήμο Ωραιοκάστρου υπάρχουν αρκετά σημεία 

που μπορούμε να ανακυκλώσουμε τις μπαταρίες μας. Και 

φυσικά τέτοιος κάδος υπάρχει και στο σχολείο μας στο 

ισόγειο, δίπλα στο ακριβώς από το Δ΄2. 

Εβελίνα Μαρινίδου Δ΄2 


