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Επιστροφή στο σχολείο !!!! 

 

 
Πριν λίγες μέρες μάθαμε ότι ανοίγουν και τα δημοτικά 

σχολεία. Ήταν ένα ευχάριστο νέο διότι είδαμε  ξανά τους 

φίλους μας! Είπαμε τα νέα μας και επιτέλους θα βγούμε 

έξω από το σπίτι! Όμως αυτό κρύβει και κάποιους 

κινδύνους γι’ αυτό πρέπει να είμαστε συνεπείς και να 

ακούμε τους δασκάλους μας, γιατί αυτοί μας δίνουν 

χρήσιμες συμβουλές για να προστατέψουμε τον εαυτό 

μας, αλλά και τους γύρω μας. Πρέπει να τηρούμε τις 

αποστάσεις και να βάζουμε απολυμαντικό τζέλ, να μην 

ανταλλάσσουμε πράγματα κ.α. Το μόνο πράγμα που με 

στενοχώρησε είναι ότι δεν μπορώ να δω όλους τους 

φίλους μου, αλλά δεν πειράζει!  Όμως μου αρέσει που 

είμαστε λιγότερα άτομα μέσα στην τάξη! Εύχομαι τον 

Σεπτέμβριο που θα γυρίσουμε και πάλι στα σχολεία να 

είναι όλα όπως ήταν παλιά! 

Εβελίνα Θεοδωρίδου Στ΄2 

 

Η ΝΕΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Οι πρώτες ημέρες στο σχολείο μετά την καραντίνα είναι 

πολύ περίεργες και απαιτείται λίγος χρόνος προσαρμογής. 

Διατηρούμε μεταξύ μας αποστάσεις τόσο μέσα στην τάξη 

όσο και στην αυλή του σχολείου. 

Αρχικά, πριν ξεκινήσει και πάλι το σχολείο, 

ενημερωθήκαμε ότι χωρίστηκαν οι τάξεις σε δύο ομάδες 

εκ των οποίων η πρώτη ομάδα θα πηγαίνει σχολείο 

Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και η δεύτερη ομάδα θα 

πηγαίνει σχολείο Τρίτη, Πέμπτη. Την επόμενη εβδομάδα 

το πρόγραμμα θα γίνεται αντίθετα. Μέσα στην τάξη το 

κάθε παιδί έχει το δικό του θρανίο και κάθε μαθητής 

κάθεται εναλλάξ θρανίο παρά θρανίο. Στην έδρα της  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κυρίας και γενικά σε διάφορους χώρους του σχολείου 

υπάρχουν αντισηπτικά υγρά για να μπορούμε να 

απολυμάνουμε τα χέρια μας. Πλέον γίνεται καλύτερο 

μάθημα τώρα που είμαστε οι μισοί μαθητές μέσα στην 

τάξη, γιατί δεν χάνουμε πολύ χρόνο με διάφορες 

απορίες. Όταν χτυπάει το κουδούνι για το διάλειμμα, δεν 

βγαίνουνε όλοι μαζί στην αυλή του σχολείου αλλά κάθε 

όροφος βγαίνει σε διαφορετικό χρόνο. Στο διάλειμμα 

κάθε τμήμα κάθεται σε συγκεκριμένη περιοχή στην αυλή. 

Δυστυχώς δεν μπορούμε να παίξουμε ό,τι θέλουμε, γιατί 

δεν επιτρέπεται να ακουμπάμε ο ένας τον άλλο και γι’ 

αυτό παίζουμε συγκεκριμένα παιχνίδια από απόσταση. 

Επίσης το κυλικείο δεν λειτουργεί για να μην υπάρχει 

συνωστισμός. 

Ελπίζω και εύχομαι να φύγει από τον κόσμο μας αυτός ο 

ιός όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να ξαναγυρίσουμε 

στην καθημερινή μας ρουτίνα. 

Φρειδερίκη Τιμαμοπούλου Ε΄3 

 

ΛΕΥΚΑΔΑ 

 

Έχει έρθει το καλοκαίρι και σε λίγο θα πάμε διακοπές. 

Εγώ θα πάω στη Λευκάδα. Η Λευκάδα είναι ένα 

πανέμορφο νησί που βρίσκεται στο Ιόνιο πέλαγος. Κάθε 

χρόνο που πάω εκεί περνάω φανταστικά. Έχει πολλά 

χωριά να επισκεφθείς και αξιοθέατα. Επίσης έχει και 

υπέροχες παραλίες. Μερικές παραλίες που σας προτείνω 

είναι το Κάθισμα που έχει μεγάλα κύματα, την παραλία 

του Άγιου Νικήτα και τον Γιαλό που έχει κρυστάλλινα 

νερά. Επιπλέον μου αρέσει η παραλία Πόρτο Κατσίκι, 

αλλά είναι λίγο δύσκολο να πας, και η παραλία Δεσίμι 

που έχει μαγευτικές σπηλιές. Το αγαπημένο μου 

αξιοθέατο είναι οι καταρράκτες στο Νυδρί. Μου αρέσουν, 

επειδή έχουν πολύ ωραία θέα και γιατί είναι όμορφοι και 

γαλήνιοι, ειδικά όταν είσαι μόνος σου. Αλλά έχει κι άλλα 

αξιοθέατα όπως το Κάστρο της Αγίας Μαύρας, την 

Ξύλινη Γέφυρα και τα χωριά Καρυά και Νυδρί. Στην 

Καρυά κάθε χρόνο γίνεται μια παράσταση που ονομάζεται 

ο Λευκαδίτικος γάμος. Παιδιά και ενήλικες μαζεύονται 

από όλο το χωριό και παίρνουν έναν ρόλο και κάποια 

λόγια για να πούνε. Η αναπαράσταση παίζεται στη μεγάλη 

πλατεία του χωριού πάνω σε μία σκηνή. Κατά τη γνώμη 

μου η Λευκάδα είναι ένας υπέροχος και μαγευτικός 

προορισμός για να πας το καλοκαίρι διακοπές. 

Ασπασία Φωτίου Ε’3 

 

Ο μύθος της τριανταφυλλιάς και της άνοιξης  

 

Ένας αρχαίος ελληνικός μύθος λέει ότι το τριαντάφυλλο 

δημιουργήθηκε από την θεά της βλάστησης την χλωρίδα 

όταν βρήκε το άψυχο σώμα μίας νύφης του δάσους και το 
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μεταμόρφωσε σε λουλούδι. Φώναξε την Αφροδίτη που 

ήταν η θεά της ομορφιάς κι αυτή χάρισε ομορφιά στο 

λουλούδι. Μετά κάλεσε τον Διόνυσο κι αυτός χάρισε 

νέκταρ κι ευωδία στο τριαντάφυλλο γιατί είναι ο θεός του 

κρασιού. 

 
Αργότερα κάλεσε τον Ζέφυρο που ήταν γιος του Αίολου 

του θεού των ανέμων, κι αυτός φύσηξε, έφυγαν τα 

σύννεφα κι εμφανίστηκε ο Απόλλωνας, ο θεός του 

Ήλιου, που έλαμψε για να ανθίσει η τριανταφυλλιά! Τέλος 

η Χλωρίδα κάλεσε τον θεό του πολέμου τον Άρη κι αυτός 

έδωσε αγκάθια στην τριανταφυλλιά για να προστατεύεται 

από τους εχθρούς της. 

Έτσι γεννήθηκε η βασίλισσα των λουλουδιών η 

«Τριανταφυλλιά». 

Ομαδική εργασία των μαθητών του Β΄3 στα πλαίσια του 

μαθήματος «Μελέτη Περιβάλλοντος» 

 

Ζητάμε προστασία για τα αδέσποτα του δήμου 

Ωραιοκάστρου 

 

Είναι ένα καφέ και δύο μαύρα πανέμορφα σκυλάκια. 

Δυστυχώς δεν στείρωσαν τη μαμά τους και τα άφησαν 

έξω στο δρόμο. Μόνα στο κρύο, στη βροχή, στην πείνα 

και στις ασθένειες.  

Παρασχάκης Στέργιος Β΄1 

 

Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό; Γιατί φέρονται κάποιοι 

με βία και σκληρό τρόπο στα ζώα; Έχουν δικαίωμα στο 

νερό, στο φαγητό στην αγκαλιά! 

Ιωάννου Λευτέρης Β΄1 

 

Όταν γυρίσαμε από την καραντίνα με χαρά στο σχολείο 

μάθαμε ότι βρέθηκαν κάπου στο Ωραιόκαστρο τρία μικρά 

σκυλάκια παρατημένα στο δρόμο. 

 

Αφήνουμε πάντα νερό και φαγητό έξω από την πόρτα 

μας. Μπορούμε να αλλάξουμε την ζωή των αδέσποτων! 

Ας σκεφτούμε να τα υιοθετήσουμε. Τηλεφωνείστε στο 

δήμο μας ή στην φιλοζωική του δήμου μας. 

Κωτσούλα Ζέτα Β΄1 

 

Τα δέκα άρθρα του Ε΄1 

 

Σχολείο μετά την καραντίνα 

 

Πριν λίγο καιρό τελείωσε η καραντίνα και άρχισαν τα 

σχολεία. Όλοι έχουμε ένα αντισηπτικό και μαντιλάκια 

στην τσάντα μας. Οι γονείς μας φοβούνται και μας λένε 

να διπλοκαθαρίζουμε τα θρανία, ενώ είναι ήδη 

καθαρισμένα. Επίσης, το κυλικείο είναι κλειστό και αν 

μας πέσει το φαγητό, θα μείνουμε νηστικοί. Υπάρχουν 

λίγα και συγκεκριμένα παιχνίδια που μπορούμε να 

παίξουμε, όπως παντομίμα, θάρρος ή αλήθεια, πρόκληση, 

αναπτήρας. Αυτά είναι λίγο βαρετά, αλλά δεν μπορούμε 

να κάνουμε κάτι. Στο σχολείο έχουμε συνέχεια τους 

δασκάλους να μας λένε: «αποστάσεις», τους 

καταλαβαίνω αλλά είναι λίγο κουραστικό. Τα απογεύματα 

βγαίνουμε, παίζουμε και δεν κρατάμε αποστάσεις, αλλά 

στο σχολείο είναι διαφορετικά. Έτσι πρέπει να γίνει. 

Αγγελίνα Θεοδώρου Ε1 

 

Ένα σχολείο, διαφορετικό 

 

Το σχολείο μετά την καραντίνα άλλαξε πάρα πολύ. Στην 

τσάντα μας πρέπει να έχουμε αντισηπτικά, χαρτομάντιλα 

και μωρομάντιλα. Πρέπει να κρατάμε ένα μέτρο απόσταση 

και να το προσέχουμε αυτό, όπως μας λένε συνέχεια οι 

κυρίες. Πρέπει να είμαστε σ’ έναν κώνο και να κρατάμε 

και απόσταση. Εμένα αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Το 

μόνο ωραίο είναι που είμαστε λίγοι μέσα στην τάξη. Το 

σχολείο πριν ήταν πιο ωραίο. Αυτό όλο είναι ένα 

μαρτύριο για μένα. 

Ελένη Κεχρή Ε1 

 

Το σχολείο μας σήμερα 

 

Το σχολείο μετά την καραντίνα είναι λίγο ιδιαίτερο, 

επειδή οι δάσκαλοι όλη την ώρα φωνάζουν: 

«αποστάσεις». Βάζουμε συνέχεια αντισηπτικό και δεν 

μπορούμε να ανταλλάσσουμε πράγματα με τους άλλους. 

Στο διάλειμμα δεν μπορούμε να παίζουμε παιχνίδια που 

παίζαμε πριν. Μέσα στην τάξη μου αρέσει περισσότερο 

γιατί είμαστε λιγότεροι και σηκωνόμαστε περισσότερο 

στον πίνακα. Κάνουμε μόνο Γλώσσα, Μαθηματικά και 

Ιστορία.  

Φυσικά θα προτιμούσα να ήμουν με την παλιά τάξη, γιατί 

μπορούσαμε να μιλάμε, να παίζουμε και πολλά άλλα. 

Ελπίζω τα πράγματα ν’ αλλάξουν γρήγορα και να μην 

είναι έτσι και του χρόνου.  

Φανή Μπαλιάκα Ε1 

 

Το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 

 

Το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου έχει αλλάξει με 

τον κορονοϊό. Επειδή οι αγώνες θα γίνονται χωρίς 

θεατές, οι ομάδες χάνουν πολλά έσοδα. Έτσι, όταν θα 



έρθει η μεταγραφική περίοδος, δε θα έχουν χρήματα να 

αγοράσουν παίκτες. Επίσης οι παίκτες δεν είναι αρκετά 

προπονημένοι και αυτό είναι κακό για όλες τις ομάδες.  

Με τον αγώνα της 1ης αγωνιστικής των play off, 

ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, που έληξε 0-1 υπέρ του 

Ολυμπιακού,  ο Ολυμπιακός έχει ένα μεγάλο προβάδισμα 

έναντι του ΠΑΟΚ, και το πιο πιθανό είναι να είναι ο 

πρωταθλητής. 

Champions League, Europa League, Super League, play 

off, play out, κρατάνε αμείωτο το ενδιαφέρον των 

φιλάθλων για την τύχη της ομάδας τους, στο ελληνικό 

πρωτάθλημα και όχι μόνο. 

Γιώργος Γαλιτσίδης Ε1 

 

«Οι τηλεκπαιδεύσεις» 

 

Όταν έκλεισαν τα σχολεία ήμουν πολύ στενοχωρημένη 

γιατί πίστευα ότι δεν θα ξανάβλεπα τους φίλους μου. 

Μετά από λίγες μέρες έμαθα ότι θα κάνουμε 

«τηλεκπαιδεύσεις». Ήμουν τόσο χαρούμενη και 

ενθουσιασμένη που θα έβλεπα τους φίλους μου, 

τουλάχιστον από την οθόνη. Δεν αργούσα ποτέ να μπω 

στο μάθημα. Μερικές φορές κολλούσε το δίκτυο πάρα 

πολύ και η επικοινωνία ήταν πολύ δύσκολη. Τώρα όμως 

που γυρίσαμε στο σχολείο, περνάω τέλεια! 

Κατερίνα Εμμανουήλ Ε1 

 

Μία άσχημη είδηση 

 

Η χειρότερη είδηση που έχω ακούσει είναι ότι θα 

κάτσουμε στα σπίτια μας για μήνες λόγω καραντίνας. Δεν 

θα μπορούσαμε να βγαίνουμε έξω, ούτε να πηγαίνουμε 

σχολείο. Στην αρχή χαρήκαμε, γρήγορα όμως το 

μετανιώσαμε γιατί ήταν πολύ βαρετά χωρίς το σχολείο 

και τους φίλους μας. Στην τηλεόραση μιλούσαν συνέχεια 

για την καραντίνα και για τον κορονοϊό και έγινε κι αυτή 

πολύ βαρετή. Έτσι ήμασταν όλη τη μέρα μ’ ένα κινητό 

στο χέρι και κάναμε και λίγα μαθήματα, για να περάσει η 

ώρα μας. 

Τζωρτζίνα Γραμμουστιάνου Ε1 

 

 Η χειρότερη είδηση 

 

Η χειρότερη είδηση που έχω ακούσει είναι που ένας 

αστυνομικός στην Αμερική σκότωσε έναν μαύρο άνθρωπο. 

Μετά από αυτό βγήκαν όλοι στους δρόμους, μαύροι και 

άσπροι για να διαδηλώσουν για τα δικαιώματα του 

ανθρώπου και ότι όλοι είμαστε ίσοι, άσχετα αν είμαστε 

διαφορετικοί. Στις διαδηλώσεις πήραν μέρος και αρκετοί 

διάσημοι και δεν το έκαναν για να βγουν στην τηλεόραση, 

αλλά γιατί πραγματικά, αυτό που έκανε ο αστυνομικός 

ήταν πολύ κακό. 

Νικόλας Γραμμουστιάνος Ε1 

 

Παιχνίδια του καιρού 

 

Ο καιρός φέτος ήταν πολύ άστατος. Μέχρι τον Μάρτιο 

είχε πολύ κρύο. Από τον Απρίλιο και μετά είχε ήλιο και 

έβρεχε σπάνια, αλλά ήμασταν καραντίνα και έτσι ο καιρός 

δεν ήταν το πρώτο πράγμα που μας ένοιαζε. Μόλις 

άνοιξαν τα σχολεία, είχαμε κάποιες μέρες ηλιόλουστες 

και κάποιες μουντές. Τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου ο 

καιρός ήταν πολύ ζεστός κι έτσι το τριήμερο του Αγίου 

Πνεύματος, παρόλο που το Σάββατο είχε συννεφιά, 

πολλοί άνθρωποι πήγαν στα εξοχικά τους και στις 

παραλίες για να ξεφύγουν, κάνοντας ένα διάλειμμα από 

την καθημερινή τους ρουτίνα. 

Ελένη Βογιατζή Ε1  

 

Περίεργα της φύσης 

 

Μια μέρα άκουσα στην τηλεόραση ότι υπάρχουν χώρες 

στον πλανήτη μας που έχουν  6 μήνες μέρα και 6 μήνες 

νύχτα. Εκείνη τη στιγμή είχα πολλά ερωτήματα. Αλλά το 

ερώτημα που ήθελα πάρα πολύ να μου απαντήσει 

κάποιος, ήταν πώς θα κατάφερναν να κοιμηθούν οι 

κάτοικοι αυτών των χωρών αν ταξίδευαν σε κάποια άλλη 

χώρα. Κατάλαβα ότι συμβαίνουν πολλά περίεργα 

πράγματα στον κόσμο και σίγουρα θα βρω τις απαντήσεις 

καθώς θα μεγαλώνω. 

Ιωάννα Γώγου Ε1 

 

Ένα παράξενο φαγητό 

 

Για μένα το πιο παράξενο φαγητό είναι οι μπάμιες. Είναι 

ένα λαχανικό με πολύ περίεργη εμφάνιση και λίγο άσχημη 

μυρωδιά. Ξέρω ότι σε πολλούς ανθρώπους αρέσουν και 

δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ 

και ούτε θέλω να δοκιμάσω. 

Κωνσταντίνος Μπαλτζής Ε1 

 

Με μια υπέροχη ζωγραφιά του μαθητή της Ε΄3 τάξης 

Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη, ευχόμαστε σε όλους σας 

μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, καλό καλοκαίρι 

2020. 

 
Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης Ε΄3 


