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«Τρόποι για να περάσουμε καλά στις φετινές 

γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς» 

 

Φέτος λόγω της πανδημίας, του κoρονoϊού θα 

πρέπει να περάσουμε τις γιορτές των 

Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στο σπίτι 

μας. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δε θα, μπορούμε 

να περάσουμε καλά, για αυτό θα σας προτείνω, 

κάποιες δημιουργικές ιδέες που μπορείτε να, 

πραγματοποιήσετε τις μέρες αυτές. Μια πολύ ωραία 

ιδέα που μπορείτε να κάνετε είναι οι οικογενειακές 

βραδιές με διάφορα θέματα. Ένα από αυτά είναι η 

βραδιά ταινίας, όπου μπορείτε να φτιάξετε ποπ 

κόρν και να κάτσετε όλοι μαζί στο καναπέ. 

Επιπλέον μια ακόμη ιδέα είναι η βραδιά 

επιτραπέζιων, στην οποία μπορείτε να διαλέξετε τα 

αγαπημένα σας επιτραπέζια, να χωριστείτε σε 

ομάδες και να διασκεδάσετε. Επίσης κάτι ιδιαίτερο 

που θα μπορούσατε να κάνετε είναι μία 

φωτογράφιση στο σπίτι και με τις φωτογραφίες που 

θα βγάλετε να φτιάξετε ένα άλμπουμ. Θα ντυθείτε 

καλά και έτσι θα νιώσετε σαν να πηγαίνετε σε ένα 

χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν με αποτέλεσμα η 

διάθεση σας να ανέβει και να ξεχάσετε όλα αυτά 

που γίνονται γύρω σας. Μάλιστα θα έχετε 

δημιουργήσει και ένα φανταστικό άλμπουμ 

φωτογραφιών που περιέχει πολλές αναμνήσεις. Κάτι 

που παραπέμπει στο καλλιτεχνικό κομμάτι είναι οι 

κατασκευές και η ζωγραφική με ακρυλικά χρώματα 

ή και τέμπερες. Άμα προτιμήσετε να ζωγραφίσετε, 

οι πίνακες που θα κάνετε θα μπορέσουν να γίνουν 

ένα ωραίο κολλάζ τοίχου. Αντίθετα άμα κάνετε 

κατασκευές θα μπορέσετε να τραβήξετε ένα βίντεο 

και να το έχετε ως ενθύμιο εκείνης της μέρας. 

Επιπρόσθετα ακόμα κάτι ωραίο είναι η μαγειρική. 

Για παράδειγμα μπορείτε να φτιάξετε μπισκότα και 

κέικ για κάτι γλυκό, αλλά και πίτσα ή τυροπιτά για 

κάτι αλμυρό. Έτσι θα έχει δημιουργηθεί ένας 

μπουφές με όλα αυτά που έχετε μαγειρέψει και θα 

έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ότι σας αρέσει. 

Ελπίζω να τελειώσει γρήγορα όλο αυτό το θέμα με 

τον κορονοϊό και να είμαστε πάλι πίσω με τους  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

αγαπημένους μας. Αλλά μέχρι τότε με όλες αυτές 

τις ιδέες θα περάσουμε καλά. 

Φρειδερίκη Τιμαμοπούλου Στ΄3 

 

«Τρόποι για να περάσουμε καλά στις φετινές 

γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς» 

 

Οι φετινές γιορτές των Χριστουγέννων και της 

Πρωτοχρονιάς θα είναι πολύ διαφορετικές σε 

σύγκριση με άλλες χρονιές. Ο λόγος είναι, μία πολύ 

σοβαρή και επικίνδυνη ασθένεια η οποία κυκλοφορεί 

παγκοσμίως εδώ και ένα χρόνο περίπου και έχει 

επηρεάσει όλο τον κόσμο, σε πολλούς τομείς. Το 

όνομα αυτού του ιού είναι κορονοϊός ή αλλιώς 

covid-19. Για την ασφάλειά μας και την προφύλαξη 

της υγείας μας, διάφοροι επιστήμονες και ειδικοί 

αποφάσισαν να μένουμε σπίτι, χωρίς να ερχόμαστε 

σε επαφή με άλλους ανθρώπους και να βγαίνουμε 

μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Παρόλα αυτά 

υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να περάσουμε όμορφα 

με τις οικογένειές μας. 

 
Ένας από αυτούς είναι η απασχόληση με διάφορα 

επιτραπέζια παιχνίδια. Επίσης μπορούμε να δούμε 

με τα αγαπημένα μας πρόσωπα χριστουγεννιάτικες ή 

άλλου είδους ταινίες. Έπειτα μία πολύ όμορφη ιδέα 

είναι ένας περίπατος στο βουνό μαζεύοντας αγαθά 

της φύσης και στολίζοντας το σπίτι μας με φυσικά 

προϊόντα. Το καλύτερο σημείο είναι η ανταλλαγή 

δώρων μεταξύ μας την ημέρα των Χριστουγέννων 

και της Πρωτοχρονιάς. Είναι πολύ ευχάριστο να 

βλέπεις τους αγαπημένους σου να χαίρονται. 

Επιπλέον μπορούμε να ανταλλάξουμε ευχές και να 

μιλήσουμε με αγαπημένους φίλους και συγγενείς 

μέσω διαδικτύου. Οι φετινές γιορτές θα κλείσουν 



με το οικογενειακό δείπνο της Πρωτοχρονιάς. Τα 

Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά μπορεί να τα 

περάσουμε διαφορετικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι 

θα επηρεάσει το εορταστικό πνεύμα. Εύχομαι ο 

επόμενος χρόνος να βρει όλο τον κόσμο με υγεία 

και με απεριόριστη ελευθερία. 

Ασπασία Φωτίου Στ΄3 

 

Αξιότιμοι αναγνώστες της εφημερίδας 

«Τα νέα του 3ου» 24/11/2020 
 

Θα ήθελα να σας μιλήσω για τα προβλήματα που 

μας απασχολούν, πιο συγκεκριμένα για τους 

πρόσφυγες στους καταυλισμούς. Έχετε σκεφτεί 

ποτέ το πόσο έχουν ταλαιπωρηθεί αυτοί οι  

άνθρωποι;  Έχουν αναγκαστεί να φύγουν από τη 

πατρίδα τους, αφήνοντας τα υπάρχοντα τους, 

ψάχνοντας μία νέα ζωή. Μας στεναχωρεί λοιπόν 

αυτό το γεγονός όπου κάποιοι θέλουν να τους 

διώξουν από τους  καταυλισμούς μετά από όσα 

έχουν περάσει. Εκεί πέρα δεν ζούνε εύκολα και με 

πολυτέλεια, περνάνε σκληρή ζωή. Ειδικά, επειδή 

μένουν όλοι μαζί και δεν έχουν πάντα την 

κατάλληλη κι αναγκαία ποσότητα φαγητού και 

θέρμανσης. Δεν έχουν προσωπικό χώρο και είδη 

πρώτης ανάγκης για να φροντίσουν τους εαυτούς 

τους. Μπορεί πολλοί άνθρωποι να αδιαφορούν, 

αλλά εμείς θα θέλαμε να σας μιλήσουμε για το πώς 

μπορούμε να βελτιώσουμε το θέμα αυτό. Πρέπει να 

τους βοηθήσουμε να φτιάξουν μια νέα ζωή, διότι 

είναι και αυτοί άνθρωποι και την αξίζουν. Επίσης, 

επειδή θα καλυτερέψει η ζωή τους, θα προσφέρουν 

κι αυτοί στο ελληνικό κράτος. Επιπλέον πρέπει να 

τους βοηθήσουμε, γιατί αν δεν το κάνουμε, μπορεί 

να καταλήξουν στην εγκληματικότητα και αυτό δεν 

θα βοηθήσει στο να ζούμε αρμονικά. Γι’ αυτό 

λοιπόν, θα ήταν πολύ σημαντικό  κατά τη γνώμη 

μας να κάνετε κάποιες ενέργειες, γιατί αν βοηθάμε 

τους συνανθρώπους μας θα γίνουμε όλοι μας 

καλύτεροι άνθρωποι. 

Με εκτίμηση, Ασπασία Φωτίου Στ’3 

 

Τα σπιτικά έτοιμα φαγητά 12/11/2020 

 

Έχει μεγάλη σημασία για την υγεία μας η σωστή 

διατροφή. Είναι πολύ σημαντικό να τρεφόμαστε 

σωστά, γιατί  ο οργανισμός είναι μια τέλεια μηχανή 

που για να δουλέψει σωστά, πρέπει να καταναλώνει 

υγιεινές τροφές. Είναι πολύ σημαντικό να τρώμε 

σπιτικά φαγητά, διότι τα υλικά που αγοράζει η μαμά 

είναι φρέσκα και διαλεγμένα από  την ίδια. Πολλές 

φορές  βέβαια δεν μου είναι ευχάριστο να τρώω 

αυτά τα φαγητά, όσο υγιεινά κι αν είναι. Τα θετικά 

του έτοιμου φαγητού είναι ότι τις περισσότερες 

φορές είναι πάρα πολύ γευστικά και νόστιμα, όσο 

ανθυγιεινά και αν είναι. Τα αρνητικά είναι ότι δεν 

ξέρουμε τι υλικά χρησιμοποιούν, μπορεί να είναι 

μπαγιάτικα, τα λάδια που χρησιμοποιούνε να έχουν 

χρησιμοποιηθεί  πολλές φορές. Εγώ προτιμώ το 

σπιτικό φαγητό, αλλά θα φάω αρκετές φορές και 

έτοιμο φαγητό, όμως θα είναι από τα μαγαζιά που 

ξέρω ότι έχουν ποιοτικά φαγητά. 

Χαλδέζος Νικόλας Στ΄3 

 

Αγαπητοί συμπολίτες 

 

Είμαστε μόνο μια τάξη του 3ου Δημοτικού Σχολείου 

Ωραιοκάστρου, αλλά έχουμε βάλει στόχο να 

αλλάξουμε τις ζωές τον ανθρώπων προς το 

καλύτερο και αποφασίσαμε να αρχίσουμε με τους 

πρόσφυγες που έχουν έρθει στη χώρα μας για να 

σωθούν από πολέμους και διάφορες άλλες 

καταστροφές. Το πρόβλημα που μας απασχολεί 

είναι ότι οι πρόσφυγες αυτήν την στιγμή πεινάνε και 

χρειάζονται πιο πολύ από όλους μας φροντίδα, 

φαγητό, νερό και ένα σπιτικό. Χρειάζονται μια 

ζεστή κουβέρτα να τυλιχθούν μέσα της για να 

ζεσταθούν, μερικά τρόφιμα για να ζήσουν, ένα 

σπιτικό ζεστό και καθαρό, λίγο νερό για να 

συνεχίσουν, χρειάζονται πράγματα που εμείς τα 

έχουμε. Οι άνθρωποι αυτοί, φυσικά, δεν έχουν 

κανένα τεχνολογικό αντικείμενο γιατί δεν έχουν 

λεφτά για φαγητό, για τα απαραίτητα. Πώς λοιπόν 

να έχουν λεφτά για αντικείμενα σαν αυτά; Μας 

στενοχωρεί πολύ το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί 

είναι τόσοι πολλοί σε μια σκηνή, ώστε, αν ένας 

έχει λίγο πυρετό όλοι εκεί μέσα κολλάνε στη 

στιγμή. Φανταστείτε πώς θα είναι, σε μια τέτοια 

περίοδο, με μια αρρώστια καινούρια για όλους μας. 

Νομίζουμε ότι οι ταλαιπωρημένοι αυτοί πρόσφυγες 

αξίζουν μια καλύτερη συμπεριφορά από όλους μας. 

Διότι, έφτασαν εδώ πιστεύοντας πως θα ήταν 

καλύτερα όμως δεν θα είναι, χωρίς καθόλου 

υποστήριξη από εμάς. Μπορούμε να αδιαφορούμε 

για το γεγονός ότι θα συνεχίσουν να ζουν εδώ και 

να επικεντρωθούμε στο γεγονός ότι μας 

χρειάζονται, από εμάς εξαρτάται η ζωή τους, για 

το αν θα τους δώσουμε φαγητό να φάνε και νερό 

για να ζήσουν. Γι’ αυτό λοιπόν, θα ήταν πολύ 

σημαντικό κατά τη γνώμη μας, να συμπεριφερόμαστε 

σωστά προς όλους γύρω μας, αλλά πιο πολύ στους 

πρόσφυγες. Ελπίζουμε η επιστολή μας να σας 

άλλαξε την άποψη σας προς τους πρόσφυγες και να 

σας συγκίνησε λιγάκι. 

Με εκτίμηση και σεβασμό Σοφία Φατσιάδου, ΣΤ3 

 

Κορονοϊός 

 

Η κατάσταση στην οποία μας έφερε ο κορονοϊός 

είναι πολύ δύσκολη και περίεργη. Μας στέρησε το 



σχολείο μας, το παιχνίδι και τους φίλους μας. 

Πλέον βρισκόμαστε όλοι στο σπίτι για να μην 

αρρωστήσουμε. Όταν βαριέμαι μέσα στο σπίτι, 

θυμάμαι ευχάριστες στιγμές με τους συμμαθητές 

μου. Πάντα στα διαλείμματα συναντιόμασταν στην 

αριστερή πλευρά του σχολείου, κάτω από τη μεγάλη 

καρυδιά. Είναι ένα δέντρο πολύ ψηλό με πυκνή 

σκιά. Κάτω από τα κλαδιά του, τρώγαμε  το πρωινό 

μας, παίζαμε και γελούσαμε. Όταν έπεφταν τα 

καρύδια άλλοτε τα τρώγαμε, άλλοτε τα 

χρησιμοποιούσαμε στο παιχνίδι. Μου έλειψαν πολύ 

αυτές οι όμορφες στιγμές με τους αγαπημένους μου 

συμμαθητές. Εύχομαι να επιστρέψουμε σύντομα στο 

σχολείο, κάτω από την καρυδιά μας. Μα πάνω από 

όλα εύχομαι να είμαστε όλοι υγιείς. 

Αναστάσης Μπαλτζής Γ2 

 

Τα δέντρα στην αυλή του σχολείου μου 

 

Το αγαπημένο μου σημείο στην αυλή του σχολείου 

είναι τα παρτέρια με τις πικροδάφνες. Από την 

πρώτη μέρα που πήγα στο σχολείο μου άρεσαν τα 

παρτέρια, γιατί πατάμε σε χώμα. Είναι σαν να είσαι 

σε μια παραλία χωρίς θάλασσα. Είμαι πιο κοντά στη 

φύση και μπορούμε να πιάνουμε τα φύλλα τους, 

αφού είναι θάμνοι και όχι δέντρα. Θα ήθελα να 

υπήρχε και ένας χώρος όπου να μπορούμε να 

φυτεύουμε κι εμείς τα παιδιά τα δικά μας φυτά. 

Ελένη Ράπτη Γ΄2 

 

Η ελιά του σχολείου μας 

 

Στο σχολείο μας υπάρχουν πολλά δέντρα, το 

αγαπημένο μου είναι η ελιά. Αυτό το δέντρο το είδα 

πρώτη φορά όταν ήμουν πρώτη τάξη. Είναι μικρό, 

με πολλά φύλλα και δεν έχει καρπό, γιατί είναι 

αγριελιά. Βρίσκεται πίσω από τις κερκίδες στη 

γωνία και το κρύβουν δύο άλλα δέντρα. Η ελιά 

είναι σύμβολο της θεάς Αθηνάς και σύμβολο της 

ειρήνης. Μας δίνει καρπούς και λάδι που το 

εξάγουμε σε όλο τον κόσμο. Μακάρι να φυτεύαμε κι 

άλλα ελαιόδεντρα! 

Χάρης Παπούλιας Γ΄2 

 

 
Θάνος Λειβαδιώτης Γ΄2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συμεών Ορφανίδης Γ΄2 

 
Μαρία Μπαλιάκα Γ΄2 

 

Τις παραπάνω ζωγραφιές, μας τις χάρισαν τα 

παιδιά της Γ΄ τάξης. Τους ευχαριστούμε πολύ που 

μας υπενθυμίζουν ότι, δεν πρέπει να ξεχνάμε να 

ανακυκλώνουμε.      

Καλά Χριστούγεννα! Και μην ξεχνάτε. 

Ανακυκλώστε!!! 


