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Αν ήμουν Θάλασσα,
θα ‘θελα τα νερά μου να είναι καθαρά!
Αν ήμουν Θάλασσα,
θα ‘θελα να μην πνίγονται
πρόσφυγες μέσα μου!
Αν ήμουν Θάλασσα,
δε θα ‘θελα να μου πετάνε σκουπίδια,
Ούτε οι ψαράδες να μου αρπάζουν τα ψάρια!

Αν ήμουν Ουρανός,
θα ‘θελα να βλέπω τα παιδιά να χαίρονται!
Αν ήμουν Ουρανός,
θα ‘θελα κάθε φορά που έχει ήλιο
να ‘χει και ουράνιο τόξο!
Αν ήμουν Ουρανός,
δε θα ‘θελα οι κυνηγοί να σκοτώνουν
τα πουλιά που πετάνε,
Ούτε στρατιωτικά αεροπλάνα
να πετάνε πάνω μου!

Αν ήμουν Ήλιος, θα ‘θελα να καίω 
όλες τις κακές αναμνήσεις των παιδιών!
Αν ήμουν Ήλιος,
θα ‘θελα να μπορώ να δροσιστώ κι εγώ λιγάκι!
Αν ήμουν Ήλιος, δε θα ‘θελα
τις καλοκαιρινές μέρες να καίω τόσο πολύ,
Ούτε να προκαλώ φωτιές!

Αν ήμουν Αέρας,
θα ‘θελα να δροσίζω τα παιδιά το καλοκαίρι!
Αν ήμουν Αέρας,
θα ‘θελα να ήμουν καθαρός!
Αν ήμουν Αέρας,
δε θα ‘θελα να προκαλώ τυφώνες,
Ούτε τα αυτοκίνητα να με ρυπαίνουν!

Αν ήμουν Λουλούδι,
θα ‘θελα να σκορπίζω τη μοσχοβολιά μου
σ’ όλη τη γη!
Αν ήμουν Λουλούδι,
θα ‘θελα να δίνω αγάπη και φροντίδα!
Αν ήμουν Λουλούδι,
δε θα ‘θελα να με κόβουν
και να με βάζουν στα βάζα,
Ούτε να ξεραίνομαι!

Αν ήμουν Δέντρο, θα ‘θελα να είμαι ψηλό
και να σκαρφαλώνουν πάνω μου τα παιδιά!
Αν ήμουν Δέντρο,
θα ‘θελα οι καρποί μου να είναι δροσεροί!
Αν ήμουν Δέντρο,
δε θα ‘θελα να πέφτουν τα φύλλα μου, 
Ούτε και να καώ!

Αν ήμουν Γη,
θα ‘θελα να χαίρονται τα παιδιά στα πάρκα μου!
Αν ήμουν Γη,
θα ‘θελα να δίνω τους καρπούς και το νερό μου
σ’ όλους τους ανθρώπους και τα ζώα!
Αν ήμουν Γη,
θα ‘θελα να ρουφήξω
τους κακούς ανθρώπους στα έγκατά μου!
Αν ήμουν Γη,
θα  ‘θελα να μην υπάρχει πόλεμος!

Η Συντακτική Επιτροπή

Αν ήμουν...

EDITORIAL
To 40ό express είναι και πάλι μαζί σας 
για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με 
φρέσκα νέα και με περισσότερες συ-
νεργασίες. Η θεματολογία  είναι πλού-
σια και ελπίζουμε να καλύψει όλη την 
γκάμα των ενδιαφερόντων σας.
Το τεύχος μας είναι αφιερωμένο στο 
περιβάλλον. Στις σελίδες του θα βρεί-
τε ενδιαφέροντα άρθρα που σκοπό 
έχουν να μας κινητοποιήσουν, ώστε να 
γίνουμε πιο υπεύθυνοι και συνειδητο-
ποιημένοι μικροί και μεγάλοι πολίτες.
Αν μπορούσαμε με λίγα λόγια να πε-
ριγράψουμε τι αποκομίσαμε από 
την φετινή διαδρομή μας προς την 
έκδοση του 40ού express, είναι ότι η 
γνώμη μας είναι πολύ σημαντική, ότι 
δεν πρέπει να εγκαταλείπουμε με την 
πρώτη δυσκολία και  ότι είναι δύσκο-
λη η συνεργασία πολλών ανθρώπων 
όταν δεν υπάρχει συνέπεια.
Παρόλα αυτά, ήταν μια διαφορετική 
εμπειρία που όλοι βγήκαμε κερδι-
σμένοι και σίγουρα πιο υπεύθυνοι.
Καλή ανάγνωση.

Η Συντακτική Επιτροπή
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Με μια ματιά!

Το 40ο express
ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ!

Το πρώτο τεύχος της εφημερίδας 
μας κέρδισε το πρώτο βραβείο 
από τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συ-
ντροφιά, στην κατηγορία σχολικών 
δραστηριοτήτων συναφή με τη λο-
γοτεχνία και τη δημιουργική γρα-
φή. Στις 8/12/2018, στη Στοά του 
Βιβλίου, ήμασταν όλοι εκεί, παιδιά, 
δάσκαλοι και γονείς για να παραλά-

βουμε το βραβείο μας. Το έπαθλό μας ήταν 200 ευρώ σε γνώση και φαντασία, δηλαδή 
σε βιβλία από τις εκδόσεις Πατάκη.  Είναι μεγάλη μας τιμή να επιβραβεύεται με αυτό 
τον τρόπο η προσπάθεια μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες που συνέδραμαν 
για την υλοποίηση της πρώτης μας εκδοτικής προσπάθειας. Μπράβο, παιδιά! Πάντα 
τέτοια!

Α.Κ.

«Έλα να μάθεις»
Ο δάσκαλος του σχολείου μας Θανάσης Γεωργάρας μαζί με τα παιδιά της περσινής Στ΄ 
τάξης παρουσίασαν το βιβλίο τους «Έλα να μάθεις», που εκδόθηκε από τις εκδόσεις 
Κάκτος. Η παρουσίαση έγινε στις 15 Δεκεμβρίου 2018 στον κινηματογράφο Ιντεάλ. 
Ήταν μια όμορφη εκδήλωση που πλαισιώθηκε με ζωντανή μουσική και ανάγνωση 
αποσπασμάτων του βιβλίου από τα παιδιά. Καλοτάξιδο το βιβλίο!

Α.Κ.  

We Go Green!
Το σχολείο μας πήρε μέρος στον διαγωνισμό We Go Green! Δε 
θα μπορούσαμε να λείπουμε από μια τόσο σημαντική δραστη-
ριότητα του Δήμου μας, που σκοπό έχει την περιβαλλοντικά 
ορθή διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών και την κινητοποίη-
ση και ευαισθητοποίηση των μαθητών στο θέμα της ανακύ-
κλωσης. Βάλαμε τα δυνατά μας και με τη συνδρομή όλων κα-
ταφέραμε να είμαστε 8οι . Το βραβείο μας είναι 400 ευρώ και 
σίγουρα θα τα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
Η ισχύς εν τη ενώσει!  

Α.Κ.  

Το σχολείο μας και 
στον κυβερνοχώρο!

Εκσυγχρονιστήκαμε! Αργήσαμε 
λίγο, αλλά τα καταφέραμε! Το 
σχολείο μας έχει νέο ανανεωμέ-
νο blog. Είναι απλό, βάζετε στην 
μπάρα αναζήτησης της google 
την επωνυμία του σχολείου μας 
«40 δημοτικό σχολείο Αθήνας» 

κι έτοιμοι! Εναλλακτικά πληκτρολογήστε https://blogs.sch.gr/40dimat/. Όλα τα νέα 
του σχολείου μας περνούν πια και από το διαδίκτυο. Βεβαία,  ο παραδοσιακός τρόπος 
ενημέρωσης (ρωτώντας και βλέποντας τον πίνακα ανακοινώσεων έξω από το σχολείο) 
παραμένει σταθερός στον χρόνο. Επίσης, άμεση ενημέρωση μπορείτε να έχετε κι από 
το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, που διαθέτει ο Σύλλογος Γονέων του σχολεί-
ου μας, https://www.facebook.com/syllogosgoneon40dimotiko/.

Α.Κ.  
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Δραστηριότητες εντός και εκτός σχολείου
ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Μια μέρα του Απρίλη, που φυσούσε πολύ δυ-
νατός αέρας πήγαμε στο αστεροσκοπείο της 
Πεντέλης. Καθώς ανεβαίναμε στο βουνό βλέ-
παμε όλη την Αθήνα, ενώ το λεωφορείο προ-
χωρούσε δίπλα σε ένα γκρεμό.
Όταν φτάσαμε εκεί, αφού φάγαμε πήγαμε σε 
μια αίθουσα, όπου μας έδειξαν διάφορά βίντεο 
και μας έδωσαν πληροφορίες για το σύμπαν 
και τον γαλαξία μας.

Εκεί μάθαμε ότι για να χαρακτηριστεί ένα 
ουράνιο σώμα πλανήτης θα πρέπει να είναι 
μεγάλο, στρογγυλό και να γυρίζει γύρω από 
έναν ήλιο. Ο ήλιος του δικού μας ηλιακού συ-
στήματος αποτελείται από υδρογόνο και ήλιο 
και το χρώμα του είναι άσπρο παρόλο που σε 
μας φαίνεται κιτρινοπορτοκαλής. Οι πλανήτες 
του ηλιακού μας συστήματος είναι: ο Ερμής, 
η Αφροδίτη, η Γη, ο Άρης, ο Δίας, ο Κρόνος, ο 
Ουρανός και ο Ποσειδώνας.
Από τους παραπάνω πλανήτες αυτοί με στε-
ρεή επιφάνεια είναι ο Άρης, ο Ερμής, η Γη και 
η Αφροδίτη. Οι πλανήτες που η επιφάνεια τους 
αποτελείται από αέρια είναι ο Δίας, ο Κρόνος, ο 
Ουρανός και ο Ποσειδώνας.
Ο μεγαλύτερος από τους παραπάνω πλανήτες 
είναι ο Δίας και ο μικρότερος ο Ερμής. Ο πιο 
καυτός πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος 
είναι η Αφροδίτη και οι πιο κρύοι ο Ουρανός 
και ο Ποσειδώνας. Ο Πλούτωνας δεν θεωρείται 
πλέον πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος 
γιατί δεν έχει ένα από τα χαρακτηριστικά που 
χρειάζονται που είναι το ανάλογο μέγεθος.

ΤΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΕΙΟ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ
Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να δούμε μέσα από 
το τηλεσκόπιο γιατί ο καιρός δεν ήταν καλός. 
Μάθαμε όμως ότι τα χρήματα για να κατασκευ-
αστεί τα έδωσε ένα Άγγλος επιχειρηματίας ο 
Robert Stirling Newall, ο οποίος ήθελε να απο-
κτήσει το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο στον κόσμο. 
Ένας από τους δύο γιους του το δώρισε στο 
πανεπιστήμιο Καίμπριτζ της Αγγλίας και μετά 
το πανεπιστήμιο το δώρισε στην Ελλάδα γιατί 
δεν το χρειαζόταν.
Ο ΔΡΥΦΟΡΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟ CASINI
Το Casini είναι ένας δορυφόρος διαστημόπλοιο 
που το έστειλαν οι άνθρωποι στον Κρόνο για 
να τον μελετήσει και να στείλει φωτογραφίες. 
Το όνομά του το πήρε από έναν Γάλλο αστρο-
φυσικό. Μια από τις σημαντικές πληροφορίες 
που μας έδωσε το Casini είναι ότι σε έναν δο-
ρυφόρο του Κρόνου, τον Εγκέλαδο υπάρχει μια 
μορφή βακτηρίων, δηλαδή μια ένδειξη ζωής. 
Το Casini καταστράφηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 
2017, όταν πια είχαν τελειώσει τα καύσιμά του.

Αλέξανδρος Ζυγούρης, Μανώλης Κατσαράκης,
Φραντσέσκο Μετάι, Πάνος Βασίλης, Γιάννης Πολυχρονιάδης

Πιο δυνατός κι από τον Σούπερμαν 
Την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 πήγαμε στο Σύγχρονο θέατρο στο Γκάζι. Εκεί είδαμε τη θεατρική παράσταση «Πιο 
δυνατός και από τον Σούπερμαν» από τη Συντεχνία του Γέλιου. Η παράσταση είχε θέμα ένα παιδί με αναπηρία, τον Άρη 
που καθόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο. Ο Άρης είχε μια αδελφή την Ζήλη. Γνωρίζουν ένα παιδί τον Φάνη που έπαιζε ποδό-
σφαιρο σ΄ έναν ιδιόκτητο  ελεύθερο χώρο από όπου τους έδιωχνε συνεχώς ένας φύλακας. Τα παιδιά εκεί όμως ήθελαν 
να παίξουν και τσακώνονταν με τον φύλακα. Επίσης, ο φύλακας όταν είδε τον Άρη στο καροτσάκι νόμιζε πως ήταν και 
χαζός. Όμως ο Άρης ήταν πολύ έξυπνος, μόνο που δεν μπορούσε να περπατήσει. Μετά τα παιδιά ήθελαν να πάνε σινεμά 
και ο ιδιοκτήτης του σινεμά δεν τους άφηνε να μπουν μέσα επειδή ο Άρης ήταν ανάπηρος και δεν υπήρχε ο κατάλληλος 
χώρος για το αμαξίδιο. Όταν φεύγανε από το σινεμά ο Φάνης είχε ένα ατύχημα. Τον χτύπησε ένα αυτοκίνητο κι έτσι 
έγινε κι αυτός ανάπηρος σαν τον Άρη. Τότε κατάλαβε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος που δεν μπορεί 
να περπατήσει. Ακόμη, ο Άρης δεν μπορούσε να πάει στο σχολείο της γειτονιάς του γιατί δεν υπήρχε πρόσβαση για 
ανάπηρους. Όταν ο Φάνης χτύπησε το πόδι του, το σχολείο του  βρήκε τρόπο να πηγαίνει για να μη χάνει τα μαθήματά 
του. Έτσι μπόρεσε και ο Άρης να πάει και αυτός στο σχολείο της γειτονιάς του μαζί με τον φίλο του τον Φάνη.
Το έργο μας άρεσε πολύ! Είχε πολύ γέλιο και στεναχώρια. Να πάτε να το δείτε οπωσδήποτε!

Κατερίνα Μπαρκολιά, Έλενα Σέκερη, Σταυριάνα Πατσατζή 

ΤΟ ΣΚΛΑΒΙ
Σήμερα 15 Απριλίου 2019 πήγαμε στο θέ-
ατρο Πόρτα και είδαμε την παράσταση ‘’Το 
Σκλαβί’’. Ήταν ένα ωραίο έργο που είχε ως 
θέμα του την αγάπη την αδερφική, την πα-
τρική και την ερωτική.
Η ιστορία ξεκινά σ’ ένα βασίλειο, μ’ έναν 
βασιλιά και μια βασίλισσα που προσπα-
θούσαν να κάνουν παιδί. Μα δεν τα κα-
τάφερναν. Τότε ο βασιλιάς φώναξε τους 
γιατρούς αλλά και πάλι τίποτα. Ο βασιλιάς 
βρήκε παρηγοριά στην σκλάβα και μετά 
η σκλάβα γέννησε ένα αγόρι. Συγχρόνως 
γέννησε και η βασίλισσα ένα αγόρι. Τα παι-
διά αυτά μεγάλωσαν αγαπημένα και ο ένας 
βοηθούσε τον άλλον παρά την κοινωνική 
διαφορά.
Μέχρι που το βασιλόπουλο είδε την ζω-
γραφιά μιας γυναίκας και την ερωτεύτηκε 
και άρχισε να ψάχνει παντού για να την 
βρει. Το βασιλόπουλο αρρώστησε βαριά 
και ο αδερφός του, το Σκλαβί συνέχισε να 
την ψάχνει.
Μόλις την βρήκαν, την πήραν μαζί τους 
και επέστρεψαν στο βασίλειο τους. Τα δύο 
αδέρφια την αγάπησαν. Έπειτα, συνέβη ένα 
περιστατικό και το Σκλαβί μαρμάρωσε.
Η αγάπη όμως τους έσωσε όλους...
Αυτό το έργο ήταν τέλειο. Είχε πολύ ωραία 
μουσική και τραγούδια. Η σκηνοθεσία 
ήταν ευρηματική, γιατί μόνο με υφάσμα-
τα έφτιαχναν όλα τα σκηνικά τους. Σας το 
συνιστούμε ανεπιφύλακτα, να πάτε να το 
δείτε! 

Τα παιδιά του Δ2

Το πάρκο Τρίτση βρίσκεται κοντά στη Λεωφόρο 
Δημοκρατίας. Το επισκεφτήκαμε για το πρό-
γραμμα «Υγιή παιδιά υγιής πλανήτης» που έκανε 
η οργάνωση WWF. Το WWF είναι μια παγκόσμια 
οργάνωση για την προστασία των απειλούμε-
νων ζώων και έχει για σύμβολό του ένα πάντα. 
Στο πρόγραμμα που παρακολουθήσαμε συνερ-
γάστηκαν και κάποιες κυρίες από ένα ΚΑΠΗ (κέ-
ντρο για ηλικιωμένους). Αυτές μας παρουσίασαν 
το πρόγραμμα.
Πριν αρχίσει το πρόγραμμα περπατήσαμε στο 
πάρκο. Στη βόλτα μας είδαμε διάφορα ζώα όπως 
πάπιες με τα παπάκια τους, κάμπιες, σκυλάκια. 
Από φυτά είδαμε χαμομήλια, μαργαρίτες, πλάτα-
νους, πεύκα και άλλα πολλά. Καθίσαμε σε μια με-
γάλη αλάνα και παίξαμε τα κορίτσια κρυφτό και 
τα αγόρια μπάλα. Νιώσαμε χαρά και αγάπη για το 
περιβάλλον. Όταν πέρασε ή ώρα πήγαμε προς το 
μέρος που θα γινόταν το πρόγραμμα. Αυτό που 
μας εντυπωσίασε ήταν ότι το πρόγραμμα ήταν 
πολύ οργανωμένο.

Υπήρχαν πέντε περίπτερα στα οποία έπρεπε να 
πάει η κάθε ομάδα για να μάθει κάτι. Στο ιχθυο-
πωλείο θα έπρεπε να ψαρέψουμε ένα ψάρι και να 
δούμε αν είναι αρκετά μεγάλο για να το φάμε.
Στο Super market έπρεπε να συγκρίνουμε διά-
φορα προϊόντα για να δούμε ποιο είναι αυτό με 
τα λιγότερα συντηρητικά, τη λιγότερη ζάχαρη 
και αλάτι, αλλά και αυτό με τη λιγότερη επεξερ-
γασία για να το αγοράσουμε. Στο περίπτερο με 
το φοινικέλαιο μας έμαθαν ότι δεν πρέπει να 
αγοράζουμε φοινικέλαιο γιατί δεν είναι τόσο υγι-
εινή επιλογή. Αν αγοράζουμε προϊόντα με φοι-
νικέλαιο θα εξαφανιστεί ο ουρακοτάγκος. Στο 
περίπτερο της μαγειρικής, που έμοιαζε με κου-
ζίνα σπιτιού μαγειρέψαμε υγιεινά φαγητά. Στο 
περίπτερο με τις μπανάνες μάθαμε για το ταξίδι 
της μπανάνας και την ενέργεια που καταναλώνε-
ται μέχρι να έρθει στην Ελλάδα. Αυτά τα μάθαμε 
βάζοντας διάφορες καρτέλες με φωτογραφίες 
από το ταξίδι της μπανάνας στη σειρά.

Βιργινία Σωκρατιδη, Αθηνά Τανεκούν, Στέλλα Γκούφα,
Μυρτώ Φούκη, Φαίδρα Ζυγούρη

ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ
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Οι κίνδυνοι του διαδικτύου - Cyberbullying
Τι είναι το Cyberbullying;

Είναι ο εκφοβισμός που γίνεται 
μέσα στο διαδίκτυο. Πολλές φο-
ρές μέσω του ηλεκτρονικού τα-

χυδρομείου (e-mail), όμως γίνεται και από τα ιστολόγια (blogs). 
Επίσης, εκφοβισμός γίνεται και από τους χώρους συνομιλίας 
(chat rooms). Περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενη και εχθρική συ-
μπεριφορά απέναντι σε άτομο ή ομάδα ατόμων με σκοπό την 
πρόκληση συναισθηματικής και ψυχολογικής βλάβης.

Κωνσταντίνος Δαμιανάκης

Επίσκεψη στην Ελληνική Αστυνομία
Στις 5 Φεβρουαρίου 2019 εγώ και η τάξη μου πήγαμε στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ για να μας μιλήσουν γα τον ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ και 
πώς μπορούμε να προστατευτούμε.
Κάποιες από τις  οδηγίες που μας έδωσαν είναι:
1. Να μην ακολουθούμε στα social media άτομα που δεν γνωρίζουμε.
2. Να μην δίνουμε πληροφορίες για το που βρισκόμαστε και αν είμαστε 

μόνοι μας ή όχι.
3. Να μην βάζουμε την φωτογραφία του προσώπου μας στο προφίλ μας.

Και αν κάνουμε ποτέ το λάθος και ακολουθήσουμε κάποιον
που δεν γνωρίζουμε να μιλήσουμε στους γονείς μας

ή θα καλέσουμε στο 11188 στην ΔΙΩΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Ε ΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Μαριάντα Λιαδή

Ο Άγγελος Αγγέλου 
επισκέφτηκε το σχολείο μας

Στις 5/4/19 μας επισκέφτηκε ο Άγγελος Αγ-
γέλου, για να μας παρουσιάσει τα βιβλία 
του. Μας τα περιέγραψε διαβάζοντας μικρά 
αποσπάσματα. Τα βιβλία του λέγονταν «Ο 
πόλεμος των άσπρων» και  «Το πάρκο των 
δεινοσαύρων». Μετά μας έδωσε ένα κρανίο 
δεινόσαυρου και μπατονέτες για να κάνου-
με έναν σκελετό δεινοσαύρου. Ύστερα μας 
έδωσε ένα χαρτί με κομμάτια όπου έπρεπε 
να χρωματίσουμε αυτά που είχαν ζωγρα-
φισμένη μια οδοντόβουρτσα. Στο τέλος 
εμφανιζόταν ένας σκελετός δεινοσαύρου. 
Δυστυχώς δεν μπόρεσε να παρευρεθεί και 
η άλλη συγγραφέας που τη λένε Έμη Σίνη.

 Μυρτώ Φούκη                
Η συνέντευξη που μας παραχώρησε ο κ. 

Αγγέλου και τον ευχαριστούμε πολύ!
Ποιο ήταν το πρώτο σας βιβλίο;
Ήταν το 2009 όταν γράψαμε το «Θέλω ν’ 
αρρωστήσω» μαζί με την Έμη Σίνη.
Γιατί φτιάξατε την Ομάδα Κοπέρνικος;
Η ομάδα Κοπέρνικος είναι μια ομάδα που 
έχουμε φτιάξει πολλοί φίλοι μεταξύ μας 
και σκοπός ήταν κάποια θεατρικά έργα που 
γράφαμε, να τ’ ανεβάζαμε και στο θέατρο. 

Οπότε πέρα από το κείμενο που γράφαμε 
εγώ και η Έμη χρειαζόμασταν ανθρώπους 
για να κάνουμε τα σκηνικά, τα κουστούμια, 
ηθοποιούς για να παίξουν, δημοσιογρά-
φους που να διαφημίσουν τη δουλειά μας 
για να έρθει ο κόσμος. Έτσι φτιάχτηκε αυτή 
η ομάδα με όλους αυτούς τους ανθρώπους. 
Γιατί ονομάσατε την ομάδα σας Μικρός 
Κοπέρνικος;
Καταρχάς γιατί έχουμε τον ήρωά μας που 
λέγεται Κοπέρνικος και κατά δεύτερο για  
τον αστρονόμο Κοπέρνικο με την πλούσια 
φαντασία που κοίταζε τα άστρα και φα-
ντάζονταν διάφορα.
Ποιο είναι για σας το καλύτερο βιβλίο;
Δύσκολη ερώτηση αυτή. Το πιο αγαπημέ-
νο μου βιβλίο είναι «Η Αλίκη στη χώρα των 
θαυμάτων» του Λούις Κάρολ και μου αρέ-
σει επίσης πολύ «Το νησί των Θησαυρών» 

του Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον. Είναι δύο 
εντελώς διαφορετικά βιβλία. Τώρα από τα 
δικά μου βιβλία το αγαπημένο μου είναι 
το «Πώς θα κάνετε έναν ελέφαντα να χο-
ρέψει», το οποίο έγραψα για τον γιο μου.
Ποιος είναι ο αγαπημένος ήρωας των 
βιβλίων σας;
Ο Μικρός Κοπέρνικος βέβαια, γιατί του 
αρέσει η περιπέτεια.
Πώς εμπνέεστε και γράφετε βιβλία;
 Κάθε άνθρωπος γράφει βιβλία με διαφο-
ρετικό τρόπο. Άλλοι μπορεί να ξεκινούν 
από ένα ήρωα, άλλοι μπορεί να ξεκινούν 
σχεδιάζοντας  τον σκελετό της ιστορίας, 
άλλοι από κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Εμέ-
να μου αρέσει να ξεκινάω από μια εικόνα. 
Δηλαδή, φαντάζομαι μια  πολύ παράξενη 
εικόνα στο μυαλό μου, για παράδειγμα, να 
χιονίζει και μέσα από τις χιονόμπαλες να 
βγαίνει φωτιά. Μετά, προσπαθώ να εξη-
γήσω πώς μπορεί να συνέβη αυτό κι έτσι 
σιγά σιγά χτίζεται η ιστορία.
Πόσα βιβλία έχετε γράψει;
Εννέα συνολικά.
Ποιος είναι ο αγαπημένος σας συγγραφέας;
Ο αγαπημένος μου Έλληνας συγγραφέας εί-
ναι ο Καζαντζάκης και ξένος ο Λουίς Κάρολ. 
Σταυριάνα Πατσατζή, Γιάννης Σισμάνης, Ελευθερία Ζεϊνάτη, 

Γιώργος Τσιαβος, Λουίζα Μιλμπιλάι

Η επίσκεψη στην ΕΥΔΑΠ και
οι περιπέτειες του Σταγονούλη
Ξέρετε ποια είναι η ΕΥΔΑΠ και τι κάνει;
Η ΕΥΔΑΠ είναι η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέ-
τευσης της Πρωτεύουσας δηλαδή της Αθήνας 
και μας φέρνει το νερό στο σπίτι μας από το 
1930. Το νερό που πίνουμε και χρησιμοποιού-
με στην Αθήνα το παίρνουμε από τις λίμνες και 
τα ποτάμια. Οι λίμνες, είναι η τεχνητή λίμνη του 
Μαραθώνα, η φυσική λίμνη Υλίκη, η τεχνητή 

λίμνη του Μόρνου και του Εύηνου. Όλα αυτά 
μας τα είπε η κυρία Κατερίνα. Μας είπε επί-
σης ότι το νερό έρχεται από μακριά σε μεγάλα 
ανοιχτά κανάλια. Μετά καθαρίζουν το νερό με 
χλώριο και γίνεται ασφαλές για να το πιούμε. 

Γνωρίσαμε και έναν ήρωα τον Σταγονούλη και 
μας δώσανε και 2 βιβλιαράκια με τις περιπέτει-
ές του. Επίσης, μας έδωσαν μολύβια, αυτοκόλ-
λητα και ένα τετράδιο. 
Μας άρεσε πολύ το πρόγραμμα και προτείνου-
με σε όλα τα παιδιά να πάνε εκεί για να μάθουν 
για το πόσο σημαντικό είναι το νερό και να μην 
το σπαταλάμε. Το νερό είναι αγαθό και πρέπει 
να είναι δημόσιο.

Σάββας Τσιατσιάνης, Ελευθερία ΖεΪνάτη,
Σταυριάνα Πατσατζή, Άρης Γκότσης, Λουίζα Μπιλμπιλάι

Η χρήση του διαδικτύου - Κίνδυνοι στο διαδίκτυο

Δραστηριότητες εντός και εκτός σχολείου

...η συνέχεια στη σελίδα 11
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Τέχνη και Πολιτισμός

Η ζωή
Όταν ένα πουλί είναι ζωντανό…
τρώει μυρμήγκια.
Όταν το πουλί είναι νεκρό…
τα μυρμήγκια το τρώνε.
Ο χρόνος και οι συνθήκες
μπορούν  ν’ αλλάξουν ανά πάσα στιγμή.
Μην εξαπατάς και μην πληγώνεις
κανέναν στη ζωή σου.
Μπορεί να είσαι ισχυρός σήμερα.
Αλλά θυμήσου…
Ο χρόνος είναι πιο δυνατός από σένα!
Ένα δέντρο φτιάχνει χιλιάδες σπίρτα…
Ένα μόνο σπίρτο όμως φτάνει
για να κάψει χιλιάδες δέντρα.
Γι’ αυτό θυμήσου,
αυτό το πουλί, αυτό το μυρμήγκι,
αυτό το δέντρο, είσαι εσύ,
κι όλα αυτά συγκροτούν τη ζωή σου.
Οπότε να είσαι καλός και να κάνεις το καλό.

Κωνσταντίνα Σκουτέρη

Το σχολείο μας
Όταν τα πουλιά κελαηδούν
και τα παιδιά χοροπηδούν
ο ήλιος λάμπει χαρωπά
και οι μανάδες κλαίνε από χαρά.
Έξω από το σχολείο μου αν έρθεις
και άμα με θυμηθείς
μπες να παίξουμε κρυφτό
γιατί όχι και κυνηγητό.

Ροδάνθη Τσιατσιάνη

Μια πρόταση για την
KIDS SAVE LIVES

Το πρόγραμμα KIDS SAVE LIVES είναι ένας 
ανθρωπιστικός οργανισμός, εθελοντικός, 
αυτοχρηματοδοτούμενος και προσφέρει 
τις υπηρεσίες του δωρεάν στα σχολεία. 
Σκοπός του είναι οι περισσότεροι μαθη-
τές και δάσκαλοι/ες να ξέρουν ν’ αντιμε-
τωπίσουν επείγουσες καταστάσεις.
Το πρόγραμμα KIDS SAVE LIVES σε εκ-
παιδεύει στην καρδιοπνευμονική ανα-
ζωογόνηση και πώς να αντιμετωπίζεις 
θύματα πνιγμού. Μετά την εκπάιδευση 
μπορείς να γίνεις εθελοντής σ’ αυτό το 
πρόγραμμα.
Μέσω του οργανισμού έχουν αντιμε-
τωπιστεί 14 θύματα καρδιακής ανα-
κοπής, 4 θύματα πνιγμού και τοπο-
θετήθηκαν103 αυτόματοι εξωτερικοί 
απινιδωτές σε ελληνικά σχολεία. Ο 
οργανισμός βραβεύτηκε από τοπικούς 
φορείς. Προτείνω και το δικό μας σχο-
λείο να εκπαιδευτεί.

Μαρία Γαρδούνη

Το παγκόσμιο έθιμο της Πρωταπριλιάς
Η Πρωταπριλιά είναι από τις 
αγαπημένες μέρες των παι-
διών αφού με τα αθώα ψέ-
ματά τους πειράζουν τους 
γονείς, τους φίλους και τους 
δασκάλους τους. Οι λαογρά-
φοι διαφωνούν σχετικά με 
την καταγωγή του εθίμου. Η 
μία εκδοχή σχετίζεται με τους 
κλέφτες ψαράδες που κάθε 
χρόνο τέτοια μέρα ξεκίναγαν 
να ψαρεύουν. Όμως, επειδή 
μετά τον χειμώνα το ψάρεμα 
είναι δύσκολο έλεγαν ψέματα 

για φανταστικές ιστορίες που δικαιολογούσαν την 
αποτυχία τους να πιάσουν ψάρια.
 Η δεύτερη και πιο γνωστή εκδοχή αφορά την Γαλ-
λία που μέχρι το 1564 γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά 
κάθε πρώτη του Απρίλη, ώστε η αλλαγή του χρό-
νου να είναι στην άνοιξη. Ο τότε βασιλιάς Κάρολος 
ο 9ος μετέφερε την πρωτοχρονιά την πρώτη Ιανουα-
ρίου όπως όλες οι υπόλοιπες χώρες. Πολλοί δυσκολεύ-
τηκαν μ’ αυτή την αλλαγή και συνέχισαν να γιορτάζουν την 
πρώτη Απρίλη. Οι υπόλοιποι άρχισαν να τους κοροϊδεύουν 
και να τους κάνουν πλάκες και ψεύτικα δώρα, μέχρι που η 
μέρα αυτή μετατράπηκε σε μέρα κοροϊδίας και φάρσας. 
Σύμφωνα με τους Έλληνες λαογράφους τα ψέματα της πρω-
ταπριλιάς είναι για να ξεγελάσουμε τα κακά πνεύματα, ώστε 
να  έχουμε καλή σοδειά την επερχόμενη άνοιξη και το καλο-
καίρι.
Το έθιμο της πρωταπριλιάς απ’ όπου και να προέρχεται το λατρεύουν 
όλοι παγκοσμίως, επειδή ακριβώς όλοι αγαπάμε να λέμε αθώα ψέ-
ματα και να κάνουμε φάρσες στους αγαπημένους μας. 

Ηλιάννα Νάκου

Αλιγκιέρο Μποέτι (1940- 1994)
Ιταλός καλλιτέχνης, γνωστός για τη συλλο-
γική Arte Povera (γκρουπ καλλιτεχνών που 
πειραματίστηκαν µε ευτελή και όχι µόνο 
υλικά και τεχνικές). Την εποχή που έδρασε 
οι επιστήμονες πίστευαν πως κάθε µισό του 
ανθρώπινου εγκεφάλου είχε διαφορετικές 
ικανότητες. Αυτή η πεποίθηση, αύξησε το εν-
διαφέρον του για τον δυΪσµό και την έντονη 
επιθυµία του να εκφράσει τη δημιουργικό-
τητα του κι από τις δύο πλευρές του εγκεφά-
λου του. Σχεδίαζε ταυτόχρονα µε το δεξί και 
αριστερό χέρι, τα έργα του χαρακτηρίζονται 
από συνδυασμούς συστημάτων( αλφάβητο), 
χάρτες και σύµβολα (σηµαίες) στοιχεία που 
αποδεικνύουν πως «όλα αλλάζουν» παρά τις 

απόπειρες ταξινόμησης του καλλιτέχνη... Δουλέψαµε σε κοµµένα χαρτόκουτα µε 
κύριο υλικό την τέµπερα και τα λαδοπαστέλ. «Παίξαµε µε τις έννοιες: αντίθεση, σύν-
θεση, αντανάκλαση και απόχρωση. Διασκεδάσαµε πολύ, προβληματιστήκαμε για 
την τελική σύνθεση του έργου µας και δώσαµε τον καλύτερο εαυτό µας! 

Εργασία με τα παιδιά του Β’2

Πάµπλο Πικάσο: Γκουέρνικα (1937), Λάδι σε καµβά, 3,54*7,82(διαστάσεις)

Μελετήσαµε το πρώτο αντιπολεµικό έργο στην ιστορία της τέχνης που 
δηµιουργήθηκε από τον Πάµπλο Πικάσο θέλωντας να καταδικάσει και να αντιδρά-
σει στους βοµβαρδισµούς της κωµόπολης Γκουέρνικα από τα στρατεύµατα του δι-
κτάτορα Φράνκο. Ο καλλιτέχνης παίρνει ξεκάθαρη θέση στον πολιτικό αγώνα και 
κατά του εµφυλίου πολέµου στην Ισπανία που δεν είναι παρά ένας προάγγελος 
των όσων θα ακολουθήσουν (Β΄Παγκόσµιος). Στην Γκουέρνικα δεν υπάρχει χρώµα: 
µοναχά µαύρο, άσπρο και γκρίζο. Η αφαίρεση του χρώµατος αποτελεί την διακοπή 
της σχέσης του ανθρώπου µε τον κόσµο και τη ζωή. Δουλέψαµε σε 4 οµάδες έχο-
ντας το ¼ του πλήρους έργου και προσπαθήσαµε να το αποδώσουµε όσο πιστότερα 
µπορούσαµε. Χρησιµοποιήσαµε τέµπερες, λαδοπαστέλ και ξυλοµπογιές στους τό-
νους του γκρίζου. Προηγήθηκαν προσχέδια τα οποία έχουν δεθεί σε µικρό βιβλίο. 

Εργασία με τα παιδιά του Β’1

Από την εικαστικό μας Μυρτώ Σταματέλου



�

Ω! Τι κόσμος κι αυτός!

H παιδική εργασία είναι η συνήθως παρά-
νομη οικονομική απασχόληση ανηλί-
κων. Τις περισσότερες φορές αναγκάζο-

νται να δουλέυουν προκειμένου να βοηθήσουν 
οικονομικά τις οικογένειές τους. Υπάρχουν διά-
φορα επαγγέλματα στα οποία ένας ανήλικος 
μπορεί να ασχοληθεί. Επίσης είναι και κάποιες 
δουλειές που μπορούν να κάνουν παιδιά όπως 
να καθαρίζουν τζάμια αυτοκινήτων, να γυαλί-
ζουν παπούτσια, να πουλάνε τσιγάρα, λαχεία, 
εισιτήρια. Επίσης στην παιδική εργασία περι-
λαμβάνεται η επαγγελματική κατάρτιση και η 
παιδική εκμετάλλευση. Ακόμη μερικά παιδιά 
δουλεύουν σαν υπάλληλοι καταστημάτων και 
εστιατορίων και σε τουριστικά επαγγέλματα.
Στην Ινδία, περίπου το 38% κάτω των 14 ετών ερ-
γάζονται για περίπου 48 με 84 Ευρώ τον χρόνο. 
Στη Νότια Αμερική, περίπου 48.000.000  παι-
διά εργάζονται στα ορυχείς ως ρακοσυλλέκτες 
ή ακόμα χειρότερα ως στρατιωτάκια.

Στο Κονγκό,το ένα τρίτο των ανηλίκων δεν πη-
γαίνει σχολείο λόγω σεξουαλικής κακοποίησης.
Στην Αγγλία, περίπου  2.000.000 παιδιά  μετα-
ξύ των 11 με 14 ετών εργάζονται.
Στη Νότια Ιταλία,60.000 παιδιά κάτω των 13 
ετών εργάζονται παράνομα.
Στην Ελλάδα, περίπου 120.000 παιδιά εργάζονται.
Στην Ισπανία, 200.000 παιδιά εργάζονται.
Στη Γερμανία και την Ελβετία επιτρέπεται να 
εργάζεσαι αν είσαι άνω των 13, αρκεί να απα-
σχολείσαι με ελαφριές εργασίες, να εκπαιδεύε-
σαι και να μην εργάζεσαι παραπάνω από δύο 
ώρες ημερησίως. Στην πρώτη μάλιστα, εργά-
ζονται περίπου 300.000 ανήλικοι τούρκικης 
υπηκοότητας.
Στις ΗΠΑ, το 48% του ανήλικου πληθυσμού ερ-

γάζεται. Εκτιμάται επίσης ότι το ποσοστό αυτό 
πρόκειται να διπλασιαστεί.
Στο Πακιστάν, τη Μεγάλη Βρετανία και τον 
Καναδά, επιτρέπεται από τα 16 να είσαι εθελο-
ντής στα στρατεύματα.
Ας δούμε την περίπτωση των τσιγγάνων. 
Το 91,6% που φοιτά στο σχολείο δεν πηγαίνει 
επειδή εργάζεται. Το 3,8% πεθαίνει για εργα-
σία (π.χ. σύλληψη, βία, τραυματισμοί, AIDS και 
πολλά  άλλα).  
Τι συμπέρασμα βγάζουμε; Ο αριθμός των παι-
διών που εργάζονται θα πολλαπλασιαστεί.
Σωκράτης Κλωνάρης, Γιάννης Κορομηλάς, Δημήτρης Ξενογιάννης

Ρωτήσαμε γονείς, θείες, θείους, ξαδέρφες, παππούδες και γιαγιάδες  
να μας πουν, ποια κατά τη γνώμη τους είναι δύο από τα σημαντι-
κότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και ποιες 
μπορεί να είναι οι λύσεις τους. Θέλαμε να δούμε τον κόσμο μέσα 
από τα δικά τους μάτια και τις γνώσεις τους, ώστε εμείς τα παιδιά να 
αποφύγουμε τα ίδια λάθη και να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο. 
Να τι μας απάντησαν:

ÿ Η μόλυνση του περιβάλλοντος

Λύση: Πρέπει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε πλαστικές σα-
κούλες, να κάνουμε ανακύκλωση και να στραφεί ο κόσμος σε εναλ-
λακτικές μορφές ενέργειας που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. (7 
απαντήσεις)

ÿ Η φτώχεια

Λύση: Να προσφέρουμε στους ανθρώπους ότι μπορούμε, να βοη-
θάμε ο ένας τον άλλον  και ν΄ αλλάξει ο τρόπος που ο καθένας δι-
αχειρίζεται τον πλούτο του  και τα πλούσια κράτη να βοηθούν τα 
φτωχά κράτη. (5 απαντήσεις)

ÿ Ο ρατσισμός

Λύση: Πρέπει όλοι να δεχόμαστε τους συνανθρώπους μας όπως εί-
ναι χωρίς διακρίσεις (2 απαντήσεις)

ÿ Οι πόλεμοι

Λύση: Οι πόλεμοι που γίνονται σε πολλές μεριές του πλανήτη για τον 
πλούτο και έχουν σαν αποτέλεσμα να χάνουν άδικα άνθρωποι τη 
ζωή τους, να καταστρέφονται πόλεις και πολλοί να φεύγουν από τις 
πατρίδες τους αναζητώντας σε άλλες χώρες ένα καλύτερο μέλλον, 
επιτέλους να σταματήσουν. Προτείνουμε τα κράτη να λύνουν με δι-
άλογο και ειρηνικά τις διαφορές τους. (3 απαντήσεις)

ÿ Η τρομοκρατία

Λύση: Οι κυβερνήσεις των χωρών να βρουν λύσεις στα προβλήματά 
τους και να κάνουν τους λαούς τους να καταλάβουν ότι όλοι οι άν-
θρωποι είναι ίσοι και δεν φερόμαστε με βία αν υπάρχουν διαφορές.

ÿ Το εμπόριο ανθρώπων

Λύση: Για να σταματήσει το εμπόριο ανθρώπων πρέπει να σταματή-
σει η φτώχεια.

ÿ Ο καπιταλισμός

Λύση: Η επανάσταση/αντίσταση και η αναδιανομή του πλούτου.

ÿ Η έλλειψη επικοινωνίας

Λύση: Ο διάλογος
Τα παιδιά του Δ2

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τα παιδιά ρωτούν, οι μεγάλοι απαντούν

ΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΤΗΣ  ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
     
Τα προσφυγικά της  Λεωφόρου Αλεξάνδρας βρίσκονται στην περιοχή  τον 
Αμπελοκήπων στο ύψος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας 165-169. Συνολικά 
όλα τα προσφυγικά είναι 228. Μέχρι και τα τέλη της πρώτης δεκαετίας ένοι-
κοι διέμεναν σε 90 από αυτά τα διαμερίσματα. Τα προσφυγικά χτίστηκαν 
ανάμεσα στα έτη 1933-1935. Στα προσφυγικά κατοικούν ακόμη και σήμερα 
άστεγοι άνθρωποι. Στις 5 Φεβρουαρίου 2019, οι  δύο τάξεις της πέμπτης 
δημοτικού πήγανε να τα επισκεφτούνε για να γράψουν ένα άρθρο για αυτή 
την εφημερίδα. Όταν γύρισαν ήταν ενθουσιασμένοι!!!

Δέσποινα Σαλωνίκη

ΓΡΑΦΩ ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΠΟΥ ΕΚΑΝΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΟΥ ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ

Όταν πήγα με την τάξη μου στα προσφυγικά παρατήρησα ότι το 
μέρος αυτό βρομούσε και ότι ήταν πολύ καιρό παρατημένο. Δεν 
πιστεύω ότι κανείς δεν νοιάζεται για τα γκράφιτι στους τοίχους και 
πολλά άλλα. Παρατήρησα σκουπίδια πεταμένα και έξω από τους κά-
δους. Τι άλλο να πω, απλώς χάλια, παρατημένα, ανοργάνωτα, βρώ-
μικα με σπασμένα τζάμια. Εγώ πιστεύω πως πρέπει να γκρεμιστούν 
μερικές πολυκατοικίες και να φτιάξουν έναν χώρο πρασίνου.

Στάθης  Χιωτάκης  
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Με δυο παπούτσια πάνινα

Τα παπούτσια του πρόσφυγα
Εργαστήρι δημιουργικής γραφής των μαθητών /τριών Στ2 τάξης

με την εκπαιδευτικό Μαριλένα Μπουκογιάννη
Ο λεκές, ο λεκές δε θα φύγει ποτέ. Περπάτησα 
μια ήπειρο, κολύμπησα έναν ωκεανό και τρύ-
πα δεν άνοιξε. Όπως και να το δεις οι σόλες 
μου άντεξαν κι ακόμα αντέχουν. Μόνο ο λεκές 
να έφευγε, ο λεκές που με σημάδεψε, που θα 
μένει ανεξίτηλος για πάντα. Αυτός ο κόκκινος 
λεκές που δε με αφήνει να ξεχάσω. Θα είμαι 
για πάντα ένα άδικα λεκιασμένο παπούτσι.
Με λένε Αllstar. Είμαι τα παπούτσια ενός παι-
διού του πολέμου. Είμαι χτυπημένο, δηλαδή 

έχω σκιστεί παντού. Οι σόλες μου έχουν πατήσει πολλές πέτρες επειδή τα σπίτια έπεφταν από 
τις βόμβες και η καρδιά μου ράγιζε την ώρα εκείνη. Κάποιοι νομίζουν ότι τα παπούτσια δεν 
έχουν ψυχή. Κάνουν όμως ένα μεγάλο λάθος. Όταν με αγόρασαν χάρηκα, γιατί θα με έβγαζαν 
από την αποθήκη και το κοριτσάκι ήταν πολύ καλό μαζί μου. Όμως χάθηκε και δεν θα την 
ξαναδώ. Είμαι μόνο μου, δεν έχω κανέναν. Έχω μείνει έξω από τη θάλασσα. Με ξέχασε. Θα έχει 
άλλα παπούτσια τώρα και δε θα με θυμάται. Ωχ, πλησιάζει κάποιος, με σηκώνει και με κοιτά. 
Λέει ότι μπορεί να με φτιάξει. Σε λίγο καιρό θα μπορώ να γίνω τα παπούτσια άλλου παιδιού.
Παπούτσια… μια λέξη χίλιες ταλαιπωρημένες ιστορίες. Γιατί να είμαι τόσο ταλαιπωρημένο; 
Μπορεί κάποιος να μου απαντήσει; Αυτές οι τρύπες έχουν χαράξει μια ολόκληρη ιστορία 
πάνω μου, κάθε μία για κάθε χώρα που περνούσα. Αυτή η σόλα μου η χαλασμένη, αυτήν ποιος 
την σκέφτηκε; Αυτοί οι λεκέδες; Είμαι ένα πολύ ταλαιπωρημένο και χαλασμένο παπούτσι… 
αλλά έχω αφήσει την δύσκολη περιπέτεια πίσω μου.
Είμαι ένα σκισμένο ζευγάρι παπούτσια. Έχω κάνει χιλιάδες χιλιόμετρα στη ζωή μου, αλλά δεν 
έχω κουραστεί. Καμιά φορά σκέφτομαι ότι αν ήμουν άνθρωπος και φορούσα αυτά τα πα-
πούτσια θα προσπαθούσα να έφτανα στην κορυφή ενός βουνού. Όμως δεν είμαι άνθρωπος, 
είμαι ένα σκισμένο, παλιομοδίτικο ζευγάρι παπούτσια. Αλλά δεν το βάζω κάτω, γιατί πιστεύω 
στον εαυτό μου και μπορώ να κάνω τα πάντα.

Η συνέντευξη της Σαμς

Μετά από τις πρώτες μέρες του ξαφνιάσματος, της περιέργειας, της 
αμηχανίας, τη θέση αυτών των συναισθημάτων πήρε η εξοικείωση, 
η προσπάθεια, η επικοινωνία. Μιλάμε για μια συμμαθήτριά μας που 

ήρθε στην τάξη μας λόγω του πολέμου που γινόταν στην πατρίδα της. Ήταν 
ένα κορίτσι με μαύρα λαμπερά μάτια, χαμόγελο, ευγένεια ξεχωριστή, ωραία 
κορδέλα στα μαλλιά και μια τσάντα κόκκινη. Ύστερα από 1,5 χρόνο είναι η 
αγαπημένη για όλους μας  φίλη και συμμαθήτρια. Μιλάει ελληνικά, διαβάζου-
με, παίζουμε, επικοινωνούμε μαζί της. Είμαστε έτοιμοι έτοιμοι και θέλουμε να 
μάθουμε περισσότερα για τη ζωή της. Το ίδιο κι αυτή θέλει να μοιραστεί μαζί 
μας τη ζωή της στην πατρίδα της, τις σκέψεις της και τα όνειρά της.
- Πώς ήταν η πατρίδα και η ζωή σου εκεί πριν τον πόλεμο;
- Πατρίδα μου είναι η Συρία. Μεγάλωσα στη Ράκα. Η Συρία είναι χώρα 
με σπουδαίο πολιτισμό και αξιόλογα μνημεία. Έχει θάλασσα και αγαπού-
σα πολύ να πηγαίνω στη «Γη της χαράς». Το σπίτι μου ήταν πολύ ωραίο, 
μεγάλο με λουλούδια και αυλή. Ζούσαμε όλη η οικογένεια εκεί. Ήμασταν 
ευτυχισμένοι. Εγώ πήγαινα σχολείο και οι γονείς μου στη δουλειά. Ήρθε ο 
πόλεμος. Τρόμαξα. Δεν ήξερα τι σημαίνει πόλεμος. Φοβήθηκα. Σκέφτηκα, 
μπορεί να μην ξαναπάω σχολείο, μπορεί να πεθάνουμε, να χαλάσει η ζωή 
μας. Έγιναν πολλά. Οι φίλες μου έφυγαν. Δεν τις χαιρέτησα, έφυγαν από την 
πατρίδα. Φύγαμε όλοι.

- Θέλεις να μας μιλήσεις για το ταξίδι σου;
- Ήταν δύσκολο. Αφήσαμε πίσω τους φίλους μας, αγαπημένα πρόσωπα, το 
σπίτι μας, τη ζωή μας. Περπατήσαμε με τα πόδια την Τουρκία. Μέρα νύχτα, 
χωρίς φαγητό, περπατώντας ασταμάτητα, κρυμμένοι μέσα στα δέντρα με 
μόνο φως το φεγγάρι. Φοβόμουν, φοβόμουν μήπως με ξαναγυρίσουν πίσω 
στην πατρίδα. Δεν άντεχα τον πόλεμο. Έλεγα στον εαυτό μου μη στενοχω-
ριέσαι, θα φτάσουμε κάποτε στη Γερμανία και όλα θα είναι αλλιώτικα. Όμως, 
έφτασα στην Ελλάδα και μένω στη γειτονιά σας, μαζί σας στην  ίδια τάξη.
- Τι είναι η Ελλάδα και η γειτονιά μας για σένα;
- Φτάνοντας στην Ελλάδα δεν πίστευα ότι θα έμενα εδώ. Ήθελα να φύγω 
για τη Γερμανία να συναντήσω τους θείους μου και τα ξαδέρφια μου. Δεν 
είναι εύκολο. Στην αρχή ήταν δύσκολα. Περπατώντας στους δρόμους της 
πόλης άρχισε να μ’ αρέσει. Τώρα μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω να μείνω 
στην Ελλάδα. Μου λείπει η οικογένεια μου, αλλά μιλάω ελληνικά και έχω 
κάνει πολλούς φίλους και φίλες. Τους αγαπάω και με αγαπάνε.
- Πώς ήταν η πρώτη μέρα στο σχολείο;
- Ήταν δύσκολη. Δεν μπορούσα να μιλήσω με τα παιδιά. Με βοήθησε μια 
φίλη με κάποιες λέξεις. Τα παιδιά ήταν καλά μαζί μου. Η δασκάλα μου ήταν 
φιλική μαζί μου και με έκανε να νιώσω χαρούμενη, με βοήθησε να νιώσω 
πως θα τα καταφέρω.
- Μετά από 1,5 χρόνο πώς νιώθεις μαζί μας;
- Είμαι χαρούμενη, γιατί στην Ελλάδα έχω φίλους. Είμαι φίλη με όλους σας. 
Νιώθω ότι είμαστε μια οικογένεια. Σας αγαπάω. Η τάξη μου μού θυμίζει την 
τάξη μου στην πατρίδα μου. Μου άρεσε η γιορτή που κάναμε τα Χριστού-
γεννα. Χορέψαμε, τραγουδήσαμε, φάγαμε ωραίο μπακλαβά με φιστίκι, που 
έφτιαξε η μαμά μου, έφαγα ελληνικά γλυκά. Ήταν υπέροχα. Πήγαμε και παί-
ξαμε χάντμπολ, επισκεφτήκαμε μουσεία, είδαμε «Το αγόρι με τη βαλίτσα», 
μου άρεσε «Το Σκλαβί».  
- Τι όμορφο κουβαλάς απ΄ την πατρίδα σου;
- Τις ώρες που περνούσα με τη γιαγιά μου. Τα βράδια που μου έλεγε πα-
ραμύθια και κοιμόμασταν μαζί. Τα Σαββατοκύριακα στο εξοχικό μας. Τα 
παιχνίδια με τις φίλες μου στη γειτονιά, το πικ νικ με τις φίλες μου στο άδειο 
σπίτι. Ήταν υπέροχα.
- Ποια είναι τα όνειρά σου για το μέλλον;
- Θέλω να μείνω στην Ελλάδα, να μεγαλώσω, να σπουδάσω, να πάω στο 
πανεπιστήμιο. Θέλω να γίνω σχεδιάστρια μόδας, μου αρέσει να ζωγραφί-
ζω, να δημιουργώ κάτι μόνη μου. Θέλω να κάνω ταξίδια, να γνωρίσω τον 
κόσμο, κάποτε πιστεύω ότι θα επισκεφτώ και την πατρίδα μου. Θέλω να 
δω τον τόπο που γεννήθηκα και μεγάλωσα, πώς θα είναι τότε. Παιδιά, σας 
ευχαριστώ που μπόρεσα και σας άνοιξα την καρδιά μου. Μου φτάνει που με 
ακούσατε. Σας αγαπώ τώρα πιο πολύ! Σας αγαπώ όλους. Εσείς με αγαπάτε;
Απάντηση μαθητών:
Νιώσαμε αμήχανα με την ερώτηση. Το μονολεκτικό ναι στην αρχή το διαδέ-
χτηκε το άνοιγμα της δικής μας ψυχής.
- «Σε νιώθουμε κοντά μας. Είσαι γενναίο κορίτσι, δυναμική και δεν τα πα-
ρατάς εύκολα. Είσαι καλόκαρδη και θες πάντα να βοηθάς, ξέρεις να συγ-
χωρείς. Το Στ2 είναι μια μεγάλη αγκαλιά για σένα. Σε αγαπάμε όλοι».
- Σας ευχαριστώ όλους.

Τα παιδιά του Στ2

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας «Η ζωή σε άλλους τόπους, Πόλεμος και Ειρήνη», της παραγωγής γραπτού λόγου, της Ιστορίας «Γαλ-
λική Επανάσταση, Δικαιώματα του Ανθρώπου, Μικρασιατική Καταστροφή», της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής «Δικαιώματα του ανθρώπου 
και του πολίτη» και της σύγχρονης ιστορίας που κυλάει γύρω μας, αποφασίσαμε να γράψουμε τις σκέψεις μας για τα «Παπούτσια του  πρό-
σφυγα» και να ζητήσουμε να μας ανοίξει την καρδιά της για το ταξίδι της ζωής της, μια αγαπημένη μας φίλη και συμμαθήτρια από τη Συρία.

Γιάννα Τσιαπή



     Εξοικονομώ ενέργεια  -  Προστατεύω τον πλανήτη
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Με αφορμή το πρόγραμμα «Σχολεία ανοιχτά στην προστασία του 
κλίματος και στην εξοικονόμηση της ενέργειας» στο οποίο η τάξη 
μας συμμετέχει μας απασχόλησε το θέμα της κλιματικής αλλαγής 

που σήμερα θεωρείται πρόβλημα παγκοσμίως. Κλιματική αλλαγή είναι ένα 
φαινόμενο το οποίο συνέβαινε πάντα στον πλανήτη μας στη διάρκεια της 
γεωλογικής του ιστορίας. 
Σήμερα όμως η κλιματική αλλαγή γίνεται με πολύ εντονότερο ρυθμό. Η 
κλιματική αλλαγή οφείλεται στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.  Αυτή η φυσική 
διαδικασία συμβάλλει στη διατήρηση φυσικών θερμοκρασιών στην επιφάνεια 
του πλανήτη. Τώρα η μέση θερμοκρασία στη Γη είναι 15 βαθμοί κελσίου. Χωρίς  
το φαινόμενο του θερμοκηπίου δεν θα υπήρχε ζωή στην Γη.
 Μερικές όμως από τις ανθρώπινες ενέργειες (παραγωγή καυσαερίων από τα 
εργοστάσια, τα αυτοκίνητα κ.ά.) αυξάνουν  πολύ  την ποσότητα του διοξειδίου 
του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να φυλακίζονται περισσότερες 
ηλιακές ακτίνες κάτω από αυτό το σύννεφο διοξειδίου του άνθρακα και να 
αυξάνεται η θερμοκρασία στη Γη.
Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2020 η θερμοκρασία στην επιφάνεια της Γης θα 
αυξηθεί από 1 μέχρι 4,8 βαθμούς κελσίου προκαλώντας την υπερθέρμανση 
του πλανήτη με όλες τις δραματικές συνέπειες.
Η Γη υπερθερμαίνεται και σημειώνονται ακραία καιρικά φαινόμενα. Έτσι οι 
ισχυρές καταιγίδες που ξεκινούν από τον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό ωκεανό έχουν 
αυξηθεί τόσο σε διάρκεια όσο και σε ένταση, σε σχέση με την δεκαετία του 1970 
κατά περίπου 50%.Επίσης παρατηρούνται δραματικές αυξήσεις στις πλημμύρες  
στην Ασία. Μάλιστα τον Ιούλιο του 2005 έπεσαν μέσα σε ένα 24ώρο 95 εκατοστά 

βροχής, με αποτέλεσμα η στάθμη των νερών να ξεπεράσει τα δυο μέτρα.
Παράλληλα κάτι ιδιαίτερα παράδοξο είναι ότι από την υπερθέρμανση 
προκαλείται μεγαλύτερη εξάτμιση από τους ωκεανούς με αύξηση της υγρασίας 
στην ατμόσφαιρα, αλλά ταυτόχρονη μείωση της υγρασίας στο έδαφος. Από 
δεκαετία σε δεκαετία αυξάνεται έτσι  η ερημοποίηση του πλανήτη. Από την 
δεκαετία του 1970 ως την δεκαετία του 1990 η ερημοποίηση έχει αυξηθεί κατά 
750 τετραγωνικά μίλια.
 Η πιο δραματική επίπτωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη είναι το λιώσιμο 
των πάγων στις περιοχές της Αρκτικής και της Ανταρκτικής. Οι συνέπειες; Η 
αύξηση της στάθμης των θαλασσών, η εξαφάνιση πολλών ειδών σε ολόκληρο 
τον πλανήτη, η μείωση των τροπικών δασών και  περιβαλλοντικοί πρόσφυγες 
εξαιτίας της αύξησης της θαλάσσιας στάθμης. Μια δραματική περίπτωση 
είναι το λιώσιμο των πάγων στη Γροιλανδία και στη μισή Ανταρκτική . Το 1900 
η παγωμένη θαλάσσια περιοχή είχε έκταση 13,5 εκατομμύρια τετραγωνικά 
χιλιόμετρα. Το 2000 ο αριθμός αυτός είχε μειωθεί κατά 2 εκατομμύρια 
τετραγωνικά χιλιόμετρα. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός της παγωμένης 
θαλάσσιας περιοχής παρουσιάζει άνοδο περίπου μισό εκατομμύριο 
τετραγωνικά χιλιόμετρα. Κάποιοι επιστήμονες χτυπάνε καμπανάκι κινδύνου 
και υποστηρίζουν ότι μέχρι το 2020 η θερμοκρασία στην επιφάνεια της Γης θα 
αυξηθεί από 1 μέχρι 4,8 βαθμούς κελσίου προκαλώντας την υπερθέρμανση 
του πλανήτη με όλες τις δραματικές συνέπειες.

Γιάννης Κορομηλάς
Ευχαριστώ τους φίλους μου Σωκράτη Κλωνάρη, Δημήτρη Ξενογιάννη και Άντζελο Τζελίλι

γιατί μου δάνεισαν για το άρθρο μου τις ωραίες ζωγραφιές τους. 
Πηγές: Αλ Γκορ, Μια ενοχλητική αλήθεια  «Ερευνώ και ανακαλύπτω», Βιβλίο μαθητή ΣΤ΄τάξη

Την Παρασκευή 12 Απριλίου ένας επισκέ-
πτης έφτασε στο σχολείο μας. Έφτασε από 
τη Γερμανία και θέλησε να γνωρίσει τη δου-

λειά που κάνουμε φέτος που συμμετέχοντας στο 
πρόγραμμα «Σχολεία ανοιχτά στην προστασία 
του κλίματος  και στην εξοικονόμηση ενέργειας». 
Μάθαμε ότι και πολλά σχολεία στη Γερμανία συμ-
μετέχουν σε ανάλογο πρόγραμμα. Έτσι εκπρόσω-
ποι από τις ενεργειακές ομάδες που είχαμε φτιάξει 
στην αρχή της χρονιάς από την Δ΄ και την ΣΤ΄ τάξη 
αναλάβαμε να τον ξεναγήσουμε  σε όλους τους 
χώρους του σχολείου στους οποίους καταναλώ-
νεται ενέργεια.
Στην αρχή είδαμε μαζί του τον προσανατολισμό 
του σχολείου, αφού ένα μέρος της ενέργειας που 
καταναλώνεται σ΄ αυτό εξαρτάται από τη θέση 
του σε σχέση με το προσανατολισμό. Το πρωί  οι 
περισσότερες αίθουσες έχουν φως και δεν είναι 
πολύ απαραίτητο να έχουμε όλα τα φώτα ανοι-
χτά. Το σχολείο μας πρωτολειτούργησε το 1994 κι 
έχουν περάσει 25 χρόνια από τότε που φτιάχτηκε 
γι’ αυτό και χρειάζεται αρκετές βελτιώσεις προκει-
μένου να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας.
Ξεκινώντας την περιήγηση κατεβήκαμε στο υπό-
γειο, εκεί όπου η χημική ενέργεια του φυσικού 

αερίου στον καυστήρα  μετατρέπεται σε θερμό-
τητα και ζεσταινόμαστε με το ζεστό νερό που κυ-
κλοφορεί στα σώματα του καλοριφέρ στις τάξεις 
μας. Και δε ζεσταινόμαστε μόνο εμείς αλλά και 
τα μικρά παιδιά του νηπιαγωγείου που βρίσκεται 
δίπλα στο δικό μας, γιατί έχουμε κεντρική θέρ-
μανση φυσικού αερίου. Ήταν και η πρώτη φορά 
που παρατηρήσαμε μια διαρροή νερού από ένα 
στραβωμένο σωλήνα. Καταλάβαμε ότι πρέπει οι 
έλεγχοι στον καυστήρα να είναι συχνότεροι και να 
γίνει επιδιόρθωση σύντομα γιατί ο κύριος Μίκαελ 
είχε πολλές επιφυλάξεις για τη θέρμανσή μας.
Ανεβαίνοντας στο ισόγειο είδαμε τους μετρητές 
της ΔΕΗ και του φυσικού αερίου και του εξηγή-
σαμε το πρόβλημα που έχουμε με την παράνομη 
στάθμευση των αυτοκινήτων στο συγκεκριμένο 
σημείο έτσι ώστε να μην μπορούμε πολλές φορές 
να πάρουμε τις μετρήσεις.
Του εξηγήσαμε πως δουλέψαμε χωρισμένοι σε 
ομάδες ελέγχου φωτισμού,  παραθύρων και πορ-
τών, θέρμανσης, ηλεκτρικών συσκευών και ομάδα 
που παρατηρούσε τη συμπεριφορά των χρηστών.
Ανεβήκαμε στους ορόφους και του εξηγήσαμε τι 
παρατηρούσαμε αλλά και τι ελέγχαμε  κάθε φορά 
που κάναμε ενεργειακή επιθεώρηση, αφού ήδη 

είχαμε ενημερώσει τους συμμαθητές μας για το 
τι μπορούσαμε να κάνουμε προκειμένου να μει-
ώσουμε την κατανάλωση της ενέργειας. Του δεί-
ξαμε μέχρι και  τα αποτελέσματα από αυτές τις 
επιθεωρήσεις μας.
Ανεβαίνοντας στην ταράτσα διαπιστώσαμε ότι η 
κατασκευή της μόνωσης είναι σε καλό επίπεδο 
αν και έχουν αρχίσει να παρατηρούνται σημάδια 
αυξημένης υγρασίας (λειχήνες και  βρύα) σε ση-
μεία που διακόπτονταν η μόνωση. Μας βοήθησε 
να καταλάβουμε πως είναι πολλά πια τα χρόνια 
του σχολείου και αρχίζει να χρειάζεται περισσό-
τερες επισκευές. Στο μικρό ταρατσάκι υπάρχουν 
προβλήματα στους αρμούς της μόνωσης και απο-
φασίσαμε την πιο συχνή καθαριότητα του χώρου, 
γιατί πολύ συχνά  τα χώματα από τις γλάστρες 
φράζουν τα σιφώνια. 
Ήταν μια επίσκεψη που μας έκανε να ξανασκεφτού-
με τα βήματα της φετινής μας εργασίας και να αι-
σθανθούμε ικανοποίηση για όλα όσα καταφέραμε.

Οι μαθητές της Δ΄ τάξης: Βιργινία Σωκρατίδη, Φαίδρα 
Ζυγούρη, Λίλιαν Νάλλα Ταιρού, Φραντσέσκο Μετάι.

Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης: Παναγιώτα,  Γιάννης  
Πλατουνάρης, Ελίνα Βελιάι, Γιάννης Κορομηλάς, 

Δημήτρης Ξενογιάννης, Τζέσικα Τάκα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Η ιδιαίτερη ενεργειακή ξενάγηση στο 40ό Δημοτικό Σχολείο



     Εξοικονομώ ενέργεια  -  Προστατεύω τον πλανήτη
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Η τάξη μας, το Δ1 παρουσίασε 
το πρόγραμμα  που κάναμε 
για την εξοικονόμηση ενέρ-

γειας στα 19ο και 111ο  νηπιαγωγεία  
της περιοχής μας. Με τα παιδιά του 
νηπιαγωγείου παίξαμε διάφορα παι-
χνίδια σχετικά με την ενέργεια. Τα παιδιά το νηπιαγωγείου μας θύμισαν τον καιρό που πηγαίναμε και εμείς νήπια. Μάλιστα οι 
δασκάλες μας, μας θυμήθηκαν και έδωσαν χαιρετίσματα και σε αυτούς που δεν ήταν στην παρουσίαση. Τα νηπιάκια ήθελαν να 
παίξουν πολύ τα παιχνίδια μαζί μας. Στο τέλος, τους δώσαμε τον οικοκώδικα του σχολείου μας  σαν δώρο για να κάνουν και αυτοί 
στο σχολείο τους εξοικονόμηση ενέργειας.

Στέλλα Γκούφα, Βασιλική Λαχανά, Βασίλης Μπαρκολιάς , Αθηνά Τανεκούν,  Αντώνης Τριανταφύλλου, Μυρτώ Φούκη 

Νιώσαμε πολύ περήφανοι, που θα  αντιπροσωπεύαμε το σχολείο μας σε μια 
επίσκεψη στην αντιδήμαρχο για να συζητήσουμε μαζί της για θέματα που 
απασχολούν το σχολείο μας εδώ και πολύ καιρό. 

Το σχολείο μας από την αρχή της χρονιάς συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα σχετικό 
με την ενέργεια. Προκειμένου να ελέγξουμε κατά πόσο το σχολείο μας τηρεί τις 
ενεργειακές προδιαγραφές, η Δ και η ΣΤ τάξη πραγματοποίησαν μια ενεργειακή 
περιήγηση. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι τα παράθυρα (συρόμενα, ανακλινό-
μενα) ανοίγουν και κλείνουν με δυσκολία. Επίσης, από τις πόρτες βγαίνει θερμός 

αέρας, οι λάμπες φθορισμού 
πρέπει να αντικατασταθούν 
από LED κ.ά.
Για να είμαστε σε θέση να μι-
λήσουμε με την κυρία αντιδή-
μαρχο χρειάστηκε να κάνουμε 
μια ψηφοφορία σε τρεις τάξεις 
(ΣΤ1, ΣΤ2, Δ1)  για να δούμε 
ποιος θα μας αντιπροσωπεύσει. 
Μας δόθηκε άδεια για τέσσερα 
παιδιά και δυο ενήλικες. Τα τέσ-
σερα παιδιά επιλέχτηκαν.
Μια μέρα πριν την επίσκεψη 
πραγματοποιήθηκε ένα ενερ-
γειακό συμβούλιο στο οποίο 

συμμετείχαν οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι, οι δασκάλες που συμμετείχαν στο πρό-
γραμμα και η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων .
Για να φτάσουμε έως το γραφείο της κύριας αντιδημάρχου ήταν ανάγκη να μετα-
φερθούμε με δυο ταξί.

Όταν φτάσαμε εκεί η κύρια Αντιδήμαρχος μας υποδέχτηκε με καλοσύνη και μας 
οδήγησε στο γραφείο της. Την ενημερώσαμε για το πώς θα μπορούσαμε να εξοι-
κονομήσουμε ενέργεια στο σχολείο μας, μετά από σχετική έρευνα που κάναμε.
Η κύρια Αντιδήμαρχος μας απάντησε πως τα περισσότερα θέματα που συζητήθη-
καν  θα γίνουν πράξη, αλλά σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
Βεβαία εκτός από αυτά αναφέρθηκαν αλλά δυο θέματα. Το πρώτο θέμα ήταν ο 
χαλασμένος ανελκυστήρας και το δεύτερο θέμα ήταν η αυλή του σχολείου μας.
Πιστεύουμε πως στον καθένα θα άρεσε αυτή η εμπειρία, όπως άρεσε ιδιαίτερα και 
σε εμάς. Στην αρχή είχαμε λίγο άγχος για το πώς θα εξελιχτούν τα πράγματα.  
Φεύγοντας από το γραφείο της κυρίας αντιδημάρχου ήμασταν αρκετά αισιόδοξοι 
και πιστεύαμε πως τα θέματα που συζητήθηκαν θα υλοποιηθούν.

 Σωκράτης Κλωνάρης, Μιχάλης Μαντζαβέλας , Εμμανουήλ Κατσαράκης  

Από τον Δεκέμβρη ως και τον Μάρτιο κάναμε 
ενεργειακή επιθεώρηση στους χώρους του 
σχολείου. Στόχος μας ήταν να μειωθεί η κατα-

νάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο σχολείο και να βρα-
βευτούν οι τάξεις που ήταν οι πιο συνεπείς.
Για να το καταφέρουμε αυτό βγάλαμε έναν οικοκώδικα 
και τον μοιράσαμε σε όλες τις τάξεις του σχολείου μας.
Οι χώροι που κάναμε επιθεώρηση ήταν  όλες οι τάξεις 
του σχολείου μας και τα γραφεία των δασκάλων και 
της διευθύντριας.
Σε κάθε χώρο που πηγαίναμε ελέγχαμε 4 βασικές 
συμπεριφορές:
• Αναμμένα φώτα
• Ανοιχτά παράθυρα
• Ανοιχτές συσκευές 
• Αντικείμενα μπροστά από τα καλοριφέρ

Στις ανοιχτές συσκευές ελέγχαμε στις τάξεις, υπολο-
γιστές, φωτάκια Χριστουγέννων, προτζέκτορες, cd 
player και ηλεκτρικά καλοριφέρ. Στα γραφεία των 
δασκάλων ελέγχαμε το φωτοτυπικό, το κλιματιστικό, 
τους εκτυπωτές, τους υπολογιστές και το σκάνερ.
Τα αποτελέσματα της έρευνας μάς έδειξαν:
• Για τα αντικείμενα μπροστά από τα καλοριφέρ πιο 

συνεπείς ήταν οι τάξεις, Β2, Δ1, Ε2, ΣΤ1, ΣΤ2.
• Για την συμπεριφορά ανοιχτά παράθυρα συνεπείς 

ήταν οι τάξεις, Δ2, Β1, Β2, Ε2.
• Για την συμπεριφορά αναμμένα φώτα συνεπής ήταν 

οι τάξεις, Γ, Δ1,  Δ2,  Ε1,  Ε2, Στ1, ΣΤ2.
• Για την συμπεριφορά ανοιχτές συσκευές συνεπής 

ήταν οι τάξεις,  Β2, Ε1, ΣΤ2.
• Τα τμήματα που ήταν πιο συνεπή με τον οικοκώδικα  

ήταν οι τάξεις, Β2, ΣΤ2, Ε2.

ΠΟΣΟ ΑΛΛΑΞΕ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Φαίδρα Ζυγούρη, Φραντσέσκο Μετάι, 
Λίλιαν Νάλα Ταïρούν 

ΓΙΝΑΜΕ ΞΑΝΑ ΝΗΠΙΑΚΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ
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Έξι εναντίον ενός
Συγγραφέας: Αγγελική Βαρελά         Εκδόσεις: Πατάκη
Ένα βιβλίο που διάβασα φέτος και θέλω να σας  το παρουσιάσω 
είναι το Έξι εναντίον ενός της Αγγελικής Βαρελά. 
Σε ένα όμορφο σπιτάκι όπου  έμενε μια οικογένεια ήρθε να μείνει 
ένας παράξενος τύπος. Αυτή η οικογένεια είχε έξι παιδιά: Την Ει-
ρήνη, τη Δάφνη, τη Ζωή, τον Ιάσονα, τον Αχιλλέα  και τον Έκτορα. 
Κάθε μέρα και κάθε νύχτα αυτός ο τύπος πήγαινε στο μουσείο της 

Ακρόπολης  και στον Παρθενώνα. Μια φορά ο Έκτορας και η Ζωή τον ακολούθησαν... 
Δεν θα σας πω τι έγινε στην συνέχεια ! Σας προτείνω όμως  να διαβάσετε αυτό το βιβλίο 
γιατί έχει ενδιαφέρουσα αστυνομική πλοκή, δράση, μυστήριο, αγωνία, περιπέτεια και σε 
κρατάει σε εγρήγορση.

Μανώλης Κατσαράκης 

Έλα να μάθεις
 Συγγραφέας: Θανάσης Γεωργάρας        Εκδόσεις: Κάκτος

Το Έλα να μάθεις είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει μέσα αστεία, ανέκ-
δοτα, ακόμα και παραδείγματα της ζωής και κυκλοφορεί από τις 
Εκδόσεις Κάκτος. Αυτό το βιβλίο μπορεί να διδάξει σ’ έναν άν-
θρωπο πολλά και σωστά πράγματα. Ο συγγραφέας του είναι ένας 
δάσκαλος που είναι σχεδόν ίδιος με το βιβλίο του, δηλαδή ξέρει 
πολλά αστεία από την καθημερινή ζωή, λέει πολύ καλά ανέκδοτα 

σε παιδιά και μεγάλους και διδάσκει την πραγματική, την έξω ζωή, την ζωή των ανθρώ-
πων. Αυτός ο δάσκαλος είναι ο δικός μας δάσκαλος, ο κ. Θανάσης Γεωργάρας.
Αν είχαν όλοι οι άνθρωποι το Έλα να μάθεις, οι δάσκαλοι, οι μαθητές, οι καφετζήδες, οι 
ζωγράφοι ακόμα και οι κουρείς, θα μάθαιναν όμορφα, σωστά και ίσως κάποια αληθινά 
πράγματα. Το Έλα να μάθεις γράφτηκε σίγουρα για όλους τους ανθρώπους του κόσμου.

Ροδάνθη Τσιατσιάνη 

Ο Μικρός Κοπέρνικος
και ο πόλεμος των άσπρων
Συγγραφέας: Άγγελος Αγγέλου-Έμη Σίνη        
Εκδόσεις: Παπαδόπουλος
Ο μικρός Κοπέρνικος σήμερα είδε έναν εφιάλτη. Ήταν σε ένα 
σύννεφο που έβρεχε γάλα. Μετά πήγαν στο σπίτι του θείου του 
Κοπέρνικου να το βάψουν γιατί το είχε όλο άσπρο, επειδή δεν 
ήξερε ποιο είναι το αγαπημένο του χρώμα. Οι Πιλάφηδες, μια 

παρέα παιδιών που τσακώνονταν  με τον Κοπέρνικο και την παρέα του, τους παρακο-
λουθούσαν. Τα παιδιά πήγαν στο σπίτι του θείου Παντελή και το έκαναν πολύχρωμο.
Την ώρα που έβαφαν το σπίτι, ήρθαν οι Πιλάφηδες και άρχισαν να τους ενοχλούν. Ο 
Κοπέρνικος με την παρέα του άρχισαν να τους πετάνε μπογιές. Κάποια στιγμή τους τε-
λείωσε η μπογιά. Έτσι ανέβηκαν σε μια σκαλωσιά για να πάρουν και άλλη. Οι Πιλάφηδες 
ξεβίδωσαν τη σκαλωσιά και ο Κοπέρνικος και η παρέα του έπεσε κάτω. Οι Πιλάφηδες 
ξαφνιασμένοι έφυγαν. Εκείνη την ώρα ήρθε ο θείος Παντελής και τους λέει: «Ευτυχώς 
που δεν βάψατε το σπίτι. Τελικά, το αγαπημένο μου χρώμα είναι το άσπρο».

Μυρτώ Φούκη

Η Αλίκη στη χώρα των μαρμάρων  
Συγγραφέας: Άλκη Ζέη    Εκδόσεις: Κέδρος  
Το βιβλίο που διάβασα είναι, Η Αλίκη  στη χώρα των μαρμάρων 
της Άλκης Ζέη. Αν το πρότεινα σε ένα φίλο θα έλεγα, ότι αν του 
αρέσει «Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων», θα του αρέσει και 
«Η Αλίκη στη χώρα των μαρμάρων».

Δεν ξέρω για άλλους, αλλά εμένα μου άρεσαν όλοι οι ήρωες του βιβλίου. Λίγο δεν θα 
ήθελα να ήμουν στη θέση της Αλίκης, όταν χάθηκε .
Με λίγα λόγια, η Αλίκη έπρεπε να κοιμηθεί νωρίς γιατί την άλλη μέρα θα πήγαινε στο 
Λονδίνο με τον θείο της τον Άγγελο. Εκεί πήγαν στο Βρετανικό Μουσείο. Η Αλίκη τρι-
γύριζε στο Μουσείο και είδε ένα κοριτσάκι με μια μπλούζα που της άρεσε πολύ. Δεν 
πρόλαβε να την ρωτήσει από πού την πήρε και ο θείος Άγγελος της είπε: «Φεύγουμε». 
Η συνέχεια στο βιβλίο!

Αθηνά Τανεκούν

Ο Χάρι Πότερ

Συγγραφέας: Τζ. Κ. Ρόουλινγκ       Εκδόσεις: Ψυχογιός
Ο Χάρι Πότερ είναι μια σειρά βιβλίων χωρισμένη σε 7 τόμους. Είναι ένα πάρα πολύ 
ωραίο βιβλίο με πρωταγωνιστή τον Χάρι Πότερ που ζει πολλές περιπέτειες με τους φί-
λους του, τον Ρον και την Ερμιόνη. Είναι το αγαπημένο μου βιβλίο χωρίς εικόνες. Το έχει 
γράψει η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ από την Αγγλία. Το πρώτο βιβλίο εκδόθηκε το 1998. Θα σας 
αρέσει πολύ αν το πάρετε και το διαβάσετε.

 Άρης Γκότσης

Οι μυστικοί πράκτορες του Ολύμπου
«Ο Οδυσσέας αιχμάλωτος της Κίρκης»
 Συγγραφέας: ΣΟΥΡΖΕ ΑΛΕΝ ΦΟΚ ΖΟΥΛΙ     Εκδόσεις: MAMAYA
Το βιβλίο αυτό μιλάει για τη Λία, κόρη του Δία και της Αύρας του 
ανέμου. Αποστολή της είναι να βοηθάει τους ήρωες της μυθολο-
γίας. Φυσικά έχει για βοήθεια τον ημίθεο κολλητό της, τον Λίθο. 
Ο βαθμός που βάζω στο βιβλίο είναι 100/100.

Σταυριάνα Πατσατζή

Τέρμα οι κακοί βαθμοί
Συγγραφέας: Ρενέ Κοσινί  και  Ζαν Σεμπέ            Εκδόσεις: Χάρτινη Πόλη 
Ο Νικόλας και η παρέα του περπατούν στο προαύλιο με σκυμμέ-
νο το κεφάλι. Μέχρι και ο Σουπιάς, ο επιστάτης αναρωτιέται γιατί 
είναι έτσι κακόκεφοι. Συνήθως τρέχουν και γελούν. Ο Νικόλας και 
οι φίλοι του πήραν κακούς βαθμούς. Δηλαδή μέσο όρο 13 και μισό 
για το β΄ τρίμηνο. Μόνο ο Ανιάν είχε εικοσάρια παντού. Ο Κλοτέρ 

προτείνει ένα κόλπο που πιάνει πάντα. Να κλαψουρίζουν τόσο πολύ ώστε να τους λυ-
πηθούν οι γονείς ... Αυτό το βιβλίο θα το πρότεινα σε κάποιον γιατί έχει την καλύτερη 
εικονογράφηση για αυτό να το αγοράσει αμέσως .

Αλέξανδρος Ζυγούρης

Ένα δέντρο ζητάει αυλή   
Συγγραφέας: Λίτσα Παναγιωτοπούλου       Εκδόσεις:  Μίνωας 
Μια φορά  και έναν καιρό ήταν ένα πουλάκι. Ένα μικρό κίτρινο 
πουλάκι. Μετά από ένα παιχνίδι με κάτι γλάρους που είχε γνωρί-
σει στη θάλασσα, πεινούσε πολύ. Έτσι πήγε σε ένα λιβάδι  για να 
φάει λίγα σποράκια. Ξαφνικά ακούει μια πάρα πολύ λεπτή φω-
νούλα να του λέει: «Μη! Μη! Μη με φας!».

Το ακούει αυτό το πουλάκι κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά και λέει: «Μπα! στη φαντα-
σία μου θα΄ ναι!».  Συνεχίζει να τρώει, αλλά ξανακούει αυτή τη φωνούλα... Αν διαβάσε-
τε τη συνέχεια θα μαγευτείτε!

Φαίδρα Ζυγούρη

Η Στρίγκλα που έγινε αρνάκι
 Διασκευή: Λίνα Σωτηροπούλου        Εκδόσεις: Μεταίχμιο
Διασκευή για παιδιά του βιβλίου του Ουίλιαμ Σαίξπηρ. Αν 
πρότεινα αυτό το βιβλίο σε κάποιον φίλο μου, θα του έλεγα 
ότι είναι πολύ ωραίο και στο τέλος κάπως αστείο. Ο Μπα-
τίστα είχε μια κόρη την Κατερίνα. Αυτός δεν μπορούσε να 
κάνει την κόρη του υπάκουη.

Την Κατερίνα τη ζήτησε σε γάμο ο Πετρούτσιο, που προσπάθησε να αλλάξει τη συμπε-
ριφορά της Κατερίνας. Αν τα κατάφερε, θα το διαβάσετε στο βιβλίο.

Έλενα Βασίλεβα

Βιβλιοπαρουσιάσεις
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Μικρές ιστορίες από τα παιδιά
Ιστορίες με φαντασία
Από την ορθογραφία διαλέγουμε δυο λέξεις 
με νοηματικό φορτίο και σχετική συνάφεια. Με 
αυτές τις λέξεις παίρνουμε συνώνυμες, αντί-
θετες, ομόρριζες, σύνθετες, ταιριαστά επίθετα 
και γράφουμε ιστορίες με φαντασία.

Παντελής Μπλιθικιώτης

Το σκυλάκι
Μια φορά κι έναν καιρό, ένας σκύλος είχε ένα 
λεξικό, το οποίο δεν έγραφε τίποτα. Τότε απο-
φάσισε να γίνει λεξικογράφος.
Μετά από λίγες μέρες έμαθε να γράφει. Μάλι-
στα έμαθε να γράφει όλες τις λέξεις με αλφα-
βητική σειρά. Ώσπου μια μέρα δούλεψε σε μια 
βιβλιοθήκη για σκύλους.
Ένα κουταβάκι αναζήτησε από τον σκύλο να 
βρει τις λέξεις: ψάχνω, αναζητώ, αδιαφορώ. Ο 
σκύλος τις βρήκε και τον ρώτησε:
«Μικρούλι κουταβάκι, μόνο σου είσαι εδώ;»
«Όχι, ο Mπόνις μου είναι εκεί και διαβάζει ένα 
βιβλίο που είναι πολυσέλιδο και το θέλω κι 
εγώ!» απάντησε το κουταβάκι.

 Μαρία Δεδούση      

Η φασαρία
Την Κυριακή πήγα σε μια φίλη μου, που είχε 
έναν γάτο. Όταν κοιμηθήκαμε ο γάτος ήταν 
πολύ ανήσυχος και όλο νιαούριζε.
Τότε του είπα: «Ησυχία!» Αυτός έμεινε ήσυχος, 
αλλά μετά συνέχισε.
Μετά εγώ σηκώθηκα και ο γάτος με δάγκωσε! 
Τότε του είπα: «Ε, ε ! Ηρέμησε!».
Όταν η μαμά της φίλης μου ξύπνησε, τάισε τον 
γάτο και αυτός έμεινε ήρεμος.
Μετά από λίγο συνέχισε να γίνεται ένας θόρυ-
βος, μια φασαρία. Ξέρετε τι ήταν;  Ο γάτος ήταν 
αναστατωμένος, γιατί ήθελε να μπει μέσα!

Ζωή Παρασκευαΐδου 

Το λεξικό
Μια φορά κι έναν καιρό, ζούσε ένας άνθρωπος 
που κρατούσε ένα λεξικό. Για να μη χάνει την 
σελίδα έβαζε έναν σελιδοδείκτη.
Όμως μια μέρα έχασε την πρώτη και την τελευ-
ταία σελίδα. Τις έψαχνε κάθε μέρα, ώσπου βα-
ρέθηκε να τις ψάχνει και έχασε τις σελίδες.
Όμως αυτές οι σελίδες είχανε πολύ βασικές λέ-
ξεις και έκανε όλο ορθογραφικά λάθη!

Ανέστης Χριστόπουλος 

Η φώκια
Μια φορά κι έναν καιρό ένας κύριος που είχε 
πάει εκδρομή στον Βόρειο Πόλο συνάντησε 
μια μικρή, νεογέννητη και γοητευτική φώκια. Η 
φώκια ήταν μόνη και απροστάτευτη, όταν την 
βρήκε ο κύριος. Ο κύριος λέει από μέσα του: 
«Μου αρέσει να προστατεύω ζώα, γιατί η προ-

στασία τους είναι πολύ σημαντική». 
Τότε ο κύριος αποφάσισε να πάει την φώκια 
στην οικογένειά της. Έψαξε παντού, αλλά η 
οικογένεια της φώκιας πουθενά! Η φώκια άρ-
χισε να κουράζεται. Το βράδυ κάθισαν σε μια 
σπηλιά, ώσπου άκουσαν μια φωνή να κλαίει. Η 
φώκια κατάλαβε αμέσως ότι αυτή ήταν η μαμά 
της. Τότε πήρε τον κύριο και ακολούθησαν τον 
ήχο και βρήκαν την μαμά της φώκιας.
Από τότε ο κύριος βοήθαγε κάθε ζώο.

Στάθης Αργυρός

Οι σχολικές τουαλέτες
Στην αυλή του σχολείου χαιρόμαστε το διάλειμ-
μά μας. Μας αρέσουν τα παιχνίδια και η παρέα 
με τους φίλους μας. Ξεκουραζόμαστε, τρώμε το 
κολατσιό μας, πίνουμε νερό. Θυμούνται όμως, 
όλα τα παιδιά τους κανόνες για την υγεία και 
την καθαριότητα; Ας τα βοηθήσουμε εμείς να 
τους θυμούνται  με το παρακάτω κείμενο.

Παντελής Μπλιθικιώτης

Λεκάνη: Μπορείς να μην μπαίνεις μέσα μου;
Σκουπίδι: Δεν έχω πού αλλού να πάω.
Λεκάνη: Δεν μπορείς να πας στον κάδο;
Σκουπίδι: Πού είναι ο κάδος;
Κάδος: Παρών! Εδώ είμαι! Βρίσκομαι δίπλα 
στον νιπτήρα.
Σκουπίδι: Τώρα αρχίζω να σε βλέπω. Έχεις 
καφέ χρώμα και περιμένεις τα σκουπίδια μέσα 
στην σακούλα σου.
Κάδος: Επιτέλους με είδες!
Βρύση: Νιπτήρα, έρχονται τα παιδιά να πλύ-
νουν τα χέρια τους;
Νιπτήρας: Όχι πάντα! Ξεχνάνε αρκετά παιδιά!
Βρύση: Τι θα συμβεί τότε;
Νιπτήρας: Τώρα με τις ιώσεις που κυκλοφο-
ρούν φοβάμαι λίγο για την υγεία τους. Μάλι-
στα, αν βουλώσει και η λεκάνη από τα σκουπί-
δια η κατάσταση θα είναι χειρότερη!
Νερό: Με εμένα παίζουν περισσότερο, θα τους 
τα πω όλα, ελπίζω να το καταλάβουν.
Καθαρή!
Η τουαλέτα!
Είναι άσπρη με πλακάκια!
Εγώ την κρατάω καθαρή!
Λαμπερή! Τα παιδιά του Β2

Το αγόρι με τη Βαλίτσα
Στο θέατρο που πήγαμε με το σχολείο μου, είδα-
με την παράσταση «Το αγόρι με τη βαλίτσα».
Εμένα πιο πολύ μου αρέσει η στιγμή που ο Σε-
βάχ είπε μια ιστορία με δύο ανθρώπους που 
αντάλλαζαν τα σπίτια τους. Εμένα με συγκίνη-
σε πιο πολύ από το έργο η σκηνή που οι γονείς 
του Σεβάχ τον άφησαν να φύγει μόνος του για 
το Βερολίνο για να βρει τον αδερφό του.

Στέλλα Γκούφα

Ο δρόμος από το σχολείο μας ως το 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Από το σχολείο μας πήραμε το δρόμο για τη 
Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Προχωράγαμε ...προ-
χωράγαμε... Σε μια στιγμή βλέπουμε ένα μαυ-
ρούλικο σκυλάκι που ήταν πανέμορφο. Το 
ονομάσαμε Μαυρούλη. Αυτό μας ακολούθαγε 
σχεδόν στη μισή διαδρομή προς το μουσείο.
Ο Μαυρούλης έκανε επικίνδυνα πράγματα 
όπως, να βγαίνει στο δρόμο και να έρχονται 
αυτοκίνητα κατά πάνω του. Ευτυχώς οι οδηγοί 
πρόσεχαν και αυτός τη γλίτωνε.
Όταν φτάσαμε στο Πεδίο του Άρεως τον απο-
χαιρετήσαμε γιατί αυτός έστριψε προς τα εκεί.
Εμείς συνεχίζαμε και συνεχίζαμε την πορεία 
προς το Μουσείο. Μετά από αρκετό δρόμο 
φτάσαμε στο πανέμορφο Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο. Αφήσαμε τις τσάντες σε δύο κυρίους 
και μπήκαμε μέσα .
Από την αρχή ως το τέλος ήταν υπέροχα γιατί 
τα αγάλματα που βλέπαμε ήταν φανταστικά! 
Ήταν τέλεια! Μπήκαμε στις αίθουσες που είχαν 
αρχαία του Μινωικού, του Μυκηναϊκού και Κυ-
κλαδικού πολιτισμού.
Όταν τελειώσαμε κάναμε ένα διάλειμμα και 
φύγαμε με μια ακόμα εμπειρία στο μυαλό μας, 
φτάνοντας  στο σχολείο.

Βασιλική Λαχανά

Πιο δυνατός από τον Superman 
Την Τετάρτη πήγαμε με την τάξη μου και παρα-
κολουθήσαμε μια ενδιαφέρουσα παράσταση. 
Με λίγα λόγια, η ιστορία έχει να κάνει με μια 
οικογένεια που είχε ένα ανάπηρο παιδί που η 
μαμά του καλεί έναν κύριο στο σπίτι τους για 
να τον πάνε σε ένα ίδρυμα. 
Ένα παιδί ήθελε να παίξει ποδόσφαιρο αλλά 
ένας κύριος δεν άφηνε να παίξει γιατί σε εκεί-
νο το σημείο ήθελε να χτίσει μια οικοδομή. Σε 
λίγο ήρθε το ανάπηρο παιδάκι να δει τι γίνεται. 
Αυτός ο κύριος και το παιδάκι που ήθελε να 
παίξει μπάλα τον κορόιδευαν επειδή ήταν σε 
αναπηρικό καροτσάκι. Εκεί που ήθελε να παί-
ξει μπάλα και που τον κορόιδευε θέλησε να τον 
βοηθήσει και τον χτύπησε ένα αμάξι και βρέ-
θηκε και αυτός σαν τον φίλο του.
Τα σκηνικά ήταν ωραία. Πάνω στη σκηνή υπήρχε 
μια μεγάλη μπλε πολυθρόνα, ένα ξύλινο τραπέζι 
και μια καρέκλα. Επίσης στην άκρη της πολυ-
θρόνας ήταν τοποθετημένα δύο μωβ μαξιλάρια. 
Από την άλλη, τα τραγούδια που ακούσαμε ήταν 
Rap. Οι ηθοποιοί της παράστασης ήταν έξι. Λι-
γότερο μού άρεσε που κορόιδευαν το ανάπηρο 
παιδάκι. Περισσότερο μού άρεσε ότι θυσίασε 
τον εαυτό του το παιδάκι που ήθελε να παίξει 
μπάλα και βρέθηκε σαν τον φίλο του Η θεατρική 
παράσταση που είδα, ήταν πάρα πολύ ωραία και 
θα ήθελα να ξαναδώ κάποια παρόμοια.

Πάνος Βασίλης

...η συνέχεια από τη σελίδα 4
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Μικρές ιστορίες από τα παιδιά
ΠΟΥ ΠΗΓΕ Ο ΛΙΟΛΙΟΣ;
Αυτή τη χρονιά έχουμε όχι μία αλλά δύο χελώνες στην τάξη μας. Όλοι 
θέλουν να πάρουν μία από τις δύο χελώνες στο σπίτι. Εμένα μου αρέ-
σει ο Λιόλιος. Είναι λίγο ζωηρούλης  αλλά πολύ γλυκός.
Ωχ! Τώρα θυμήθηκα μια ιστορία που έγινε πριν λίγους μήνες με τον 
Λίολιο... Ήταν η τελευταία μέρα του Ιανουαρίου. Όλοι ήρθαμε στην 
τάξη χαρούμενοι. Εγώ ετοιμαζόμουν για μάθημα και ξαφνικά βλέπω 
όλους τους συμμαθητές μου κοντά στο θρανίο με τις χελώνες μας, τον 
Λίολιο και την Κάρμεν.

Όταν πήγα και ρώτησα τι 
έγινε, η Φαίδρα μου είπε 
ότι ο Λιόλιος χάθηκε. Όλοι 
αγαπούσαμε τις χελώνες και 
ανησυχήσαμε. Πολλά παιδιά 
είπαν ιδέες για το τι έγινε. Ο 
Πάνος είπε ότι θα μπορού-
σε κάποιος να ήρθε και να 
την έβαλε στα σκουπίδια και 
πολλά άλλα.
Στο διάλειμμα εγώ και η 
Μυρτώ πήγαμε σε πολλές 
τάξεις αλλά τύχη μηδέν. Ψά-
ξαμε εδώ ψάξαμε εκεί, πάνω 
και κάτω, δεξιά και αριστερά 
όμως πουθενά ο Λιόλιος. Ψά-
χναμε σε όλα τα διαλείμματα. 
Ρωτούσαμε όποιον βρίσκαμε 
μπροστά μας αν είχαν δει μια 
χελώνα να τριγυρνάει. Να 

σας πω την αλήθεια ήταν σαν να ψάχναμε βελόνα στα άχυρα.
Στο τέλος αποφασίσαμε να το πούμε στην κυρία διευθύντρια και αυτή 
είπε ότι θα το πει σε όλες τις τάξεις τους σχολείου. Πολλές τάξεις άρχι-
σαν να έχουν το μάτι τους ανοιχτό. Όλες εκτός από την Τρίτη τάξη. 
Στο τέλος του μήνα ήρθαμε στο σχολείο όπως κάθε μέρα, νυσταγμέ-
νοι. Η κυρία φαινόταν πολύ θυμωμένη για κάποιο λόγο. 
Είστε έτοιμοι να ακούσετε τη συνέχεια!!! Ο Λιόλιος είχε γυρίσει!!! Η κυ-
ρία μας εξήγησε τι είχε συμβεί. Ο κύριος Βαγγέλης και η τάξη του μας 
είχαν κάνει φάρσα. Μας είχαν πάρει κρυφά τον Λιόλιο και τον τάιζαν 
κάθε μέρα. Όταν ο κύριος Βαγγέλης το είπε στην κυρία, αυτή θύμωσε.
Τουλάχιστον ο Λιόλιος είναι καλά και είμαστε πάλι χαρούμενοι.

Αθηνά Τενακούν

Οι περιπέτειές μου
Στις διακοπές μου ζω περιπέτειες! Δεν έχει σημασία αν είναι καλοκαιρινές 
ή χειμωνιάτικες. Πάντα ζω περιπέτειες. Η τελευταία περιπέτεια έγινε το κα-
λοκαίρι. Ήταν μια όμορφη ηλιόλουστη μέρα για λίγο όμως. Είχαμε πάει στη 
θάλασσα με το αμάξι και όταν γυρίσαμε στο χωριό όλα φαίνονταν εντάξει, 
μέχρι που μπήκαμε στο σπίτι. Εμείς παίζαμε στην αυλή, όταν ο μπαμπάς 
είπε: «Είχαμε επισκέψεις!». Όλοι ξαφνιαστήκαμε και τρέξαμε επάνω λέγο-
ντας: «Η γάτα είναι καλά;». Μας είχαν κλέψει. Είχαν κλέψει 150 ευρώ, ένα 
χρυσό κολιέ κι ένα επίσης χρυσό δαχτυλίδι της μαμάς. Επίσης, είχαν πάρει 
ένα ζευγάρι γυαλιά. Είχαν ψάξει ακόμα και μέσα στην οδοντόκρεμα και σ’ 
ένα επιτραπέζιο που δεν μπόρεσαν να το ανοίξουν και το έσκισαν. Ευτυ-
χώς που πήραν όλα αυτά και όχι τη γάτα. Τέλος πάντων ας πω πως μπήκαν 
για να τελειώνουμε. Είχαν ανέβει πάνω στην ταράτσα και μετά έσπασαν το 
παράθυρο και μπήκαν μέσα. Έζησα πολλές άλλες ιστορίες αλλά τελειώ-
νουν οι γραμμές και δε θα μπορέσω να σας πω άλλα, γι’ αυτό τέλος.

Άρης Γκότσης

Το αδέσποτο σκυλάκι
Ήταν ένα όμορφο σκυλάκι που το έλεγαν Αφροδίτη. Η Αφροδίτη ζού-
σε καλά και ευτυχισμένα σ’ ένα μεγάλο παλάτι. Μια μέρα λοιπόν, ενώ 
ο ιδιοκτήτης της την έβγαλε βόλτα, είδε από μακριά ένα ποντίκι και 
έτρεξε γρήγορα να το κυνηγήσει. Το κυνηγούσε τόση πολλή ώρα που 
στο τέλος χάθηκε.
Εκεί που περιπλανιόταν χαμένη πήγε σ’ ένα ποτάμι να πιει νερό και έπεσε 
μέσα. Το ποτάμι την παρέσυρε για πολλή ώρα μέχρι που την έβγαλε σε 
ένα χωριό. Από τότε η Αφροδίτη ζούσε σαν αδέσποτη μαζί με τα άλλα 
σκυλιά του χωριού. Η ζωή της άλλαξε και δεν ήταν πια ευτυχισμένη.
Ο καιρός πέρασε και ήρθαν τα Χριστούγεννα και ο Άγιος Βασίλης με 
την άμαξα του. Από ψηλά είδε τα αδέσποτα σκυλιά και είπε να κάνει 
μία στάση, εκεί είδε το πιο όμορφο σκυλί, την Αφροδίτη. Ο Άγιος Βα-
σίλης την πήρε στην άμαξα του και την πήγε στο σπίτι του, αλλά η 
Αφροδίτη πάλι δεν ήταν ευτυχισμένη.
Ο Άγιος Βασίλης την είδε λυπημένη και αποφάσισε να την άφησει μπρο-
στά στην πόρτα του αφεντικού της. Όταν τον είδε η Αφροδίτη έγινε πολύ 
ευτυχισμένη και τότε όλο το παλάτι έζησε καλά και εμείς καλύτερα.

Ξανθίππη Δήμα

Η ζωή της Cupcake Μέρος 1ο 
Μια μέρα περπατούσε στο δάσος η Cupcake, ένα unicorn. Ξαφνικά, εμ-
φανίστηκε ο κολλητός της ο δράκος Μανταρίνος και αργότερα το τζίνι 
Νάντια. Ο καθένας τους είχε από τρεις ευχές. 
Λίγο αργότερα ήρθε η πριγκίπισσα Βanana, η οποία έφερε μαζί της μερι-
κά ζαχαρωτά για να φάνε. Ενώ βρισκόντουσαν στο πάρκο, η πριγκίπισσα 
Banana είπε:
-Βαρέθηκα! Πάμε μια βόλτα; 
-Ναι, αλλά που; απάντησε ο δράκος.
-Το βρήκα! Να πάμε στην Αίγυπτο, είπε η Cupcake.
Έφτασαν λοιπόν στη Αίγυπτο αλλά έκανε πάρα πολλή ζέστη.
-Πολλή ζέστη, είπε η Cupcake.
-Μήπως να πάμε μέσα στις πυραμίδες; Πρότεινε ο δράκος Μανταρίνος.
-Καλή ιδέα, Είπε το Τζίνι.
-Τέλεια! Όμως... πως θα μπούμε; Αναρωτήθηκε η Cupcake
Τότε έκανε την πρώτη της ευχή και είπε: Εύχομαι η πόρτα της πυραμίδας 
ν’ ανοίξει! Το τζίνι αμέσως πραγματοποίησε την ευχή της. Όλοι μαζί μπή-
καν μέσα στην σκοτεινή πυραμίδα, ενώ ξαφνικά η πριγκίπισσα Banana 
άκουσε δυνατά έναν ήχο : «ουουουου».
-Τι ήταν αυτό; Ρώτησε η πριγκίπισσα Banana.
-Δεν έχω ιδέα! Απάντησε η Cupcake.
Ξαφνικά, όλοι έφυγαν από την Αίγυπτο και μεταφέρθηκαν στο Σοκολατέ-
νιο Φεστιβάλ.
-Παιδιά κοιτάξτε το σιντριβάνι σοκολάτας, είπε η Capcake.
-Tέλειο, απίθανο και φοβερό, απάντησε το Τζίνι Νάντια.
-Πάμε να φύγουμε τώρα! Είπε με πολύ θυμό ο δράκος Μανταρίνος.
-Μην φωνάζεις! Θα σε ακούσει ο κόσμος, του είπε η πριγκίπισσα Banana.
Έτσι, έφυγαν από το Φεστιβάλ και πήγαν να φάνε πίτσα.
-Τι θα θέλατε; Ρώτησε η σερβιτόρα.
-Μία πίτσα με τυρί, φέτα, ντομάτα και ελιές παρακαλώ, απάντησε ο δρά-
κος Μανταρίνος.
-Κάτι άλλο θα παραγγείλετε; 
Φάγανε την πίτσα και φύγανε από την πιτσαρία.

Συνεχίζεται...
 Ελευθερία Ζεϊνάτη

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Το πρώτο κινήτο τηλέφωνο που κατασκευάστηκε ήταν το 1972. Το κα-
τασκεύασε ο αμερικάνος Μάρτιν Κούπερ. Ήταν 33 εκατοστά και ζύγιζε 
2 κιλά. Όπως καταλαβαίνετε ήταν βαρύ και ασήκωτο.  Η μπαταρία του 
διαρκούσε το πολύ 20 λεπτά, επομένως δεν ήταν ευχάριστο. Κόστιζε 
4.000 δολάρια!                   

Νικόλας Σισμάνης
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Η ΙΠΠΑΣΙΑ

Η ιππασία είναι ένα αρχαίο άθλημα. Μπορούν να το μάθουν και άνδρες 
και γυναίκες όλων των ηλικιών. Η ιππασία έγινε ολυμπιακό άθλημα το 
1900 μ. Χ. Η ιππασία είναι το μοναδικό άθλημα που μπορείς να δείξεις σε 
ένα ζώο την αγάπη σου και την εμπιστοσύνη που του έχεις. Ο ιππέας ή η 
αμαζόνα και το άλογο θεωρούνται μια ομάδα. Απαιτούνται χρόνια συστη-
ματικής προσπάθειας προκειμένου να μπορούν να εκτελούν ασκήσεις 
δεξιοτεχνίας, ταχύτητας, αντοχής και υπερπήδησης εμποδίων. Ο βασικός 
εξοπλισμός του ιππέα ή της αμαζόνας για τα αγωνίσματα Υπερπήδησης 
εμποδίων και το Cross Country αποτελείται από το προστατευτικό καπέ-
λο ιππασίας, παντελόνι ιππασίας, μπότες ιππασίας και σακάκι. Οι ιππείς 
φορούν πουκάμισο και γραβάτα ενώ οι αμαζόνες φορούν πουκάμισο με 
κολαρίνα. Η ιππασία είναι ένα ξεχωριστό και πολύ ωραίο άθλημα.

Δέσποινα Σαλωνίκη, Κατερίνα Καπετάνη, Μαριάντα Λιαδή

Η ΜΟΥΣΙΚΗ
Η μουσική μπορεί να είναι κάποιο ξεχωριστό πράγμα για κάποιον. Την 
μουσική μπορούμε να την ακούσουμε είτε για να χορέψουμε είτε για 
τραγουδήσουμε αλλά και για να αισθανθούμε καλύτερα! Οι πιο πολ-
λοί χορεύουν! Μουσική μπορούμε να ακούσουμε σε κάποιο πάρτι, στο 
αυτοκίνητο, στην παραλία, σε κάποιο σπίτι, σε κάποια σχολή χορού, σε 
ένα παιχνίδι και σε άλλα μέρη! Κάποιες φορές η μουσική μπορεί να είναι 
πολύ δυνατή ή πολύ χαμηλή... Η μουσική είναι απίστευτη!

Δέσποινα Σαλωνίκη                   

Ο   ΧΟΡΟΣ
 Τον χορό μπορούνε να τον μάθουν όλοι οι  άνθρωποι όλων των ηλικι-
ών. Ο χορός αποτελείται από  διάφορες κινήσεις που τις κάνει ο κάθε 
άνθρωπος την ώρα που κινεί το σώμα του σύμφωνα με την μουσική 
που ακούει ή σκέπτεται. Υπάρχουν ελληνικοί χοροί όπως: συρτός, 
συρτάκι, νησιώτικα, ζεϊμπέκικο, τσιφτετέλι κ.α. Επίσης, και ξένοι χοροί 
όπως, βαλς, hip hop, σάμπα, latin, breakdance, funky jazz, ρούμπα, ντί-
σκο, οριεντάλ, σύγχρονο και πολλοί ακόμη. Διαλέξτε αυτόν που νομί-
ζετε ότι σας ταιριάζει και δοκιμάστε τον!

Δέσποινα Σαλωνίκη

Η ιστορία της καλαθοσφαίρισης

Η καλαθοσφαίριση είναι το γνωστό σε όλους μας μπάσκετ. Το μπάσκετ 
έχει δημιουργηθεί από έναν μόνο άνθρωπο, κάτι ασυνήθιστο για άθλημα 
και είναι ένα από το δημοφιλέστερα αθλήματα στον κόσμο.
Το 1891 ο Δρ. Τζέιμς Νέισμιθ, ένας καναδός γυμναστής σε κολέγιο στο 
Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης, έψαχνε για ένα παιχνίδι κλειστού χώ-
ρου, προκειμένου να απασχολεί τους μαθητές του κατά τη διάρκεια του  
χειμώνα. Η ώρα περνούσε κι άρχισε ν’ απογοητεύεται και εκνευρισμένος 
πέταξε στο καλάθι των σκουπιδιών ένα τσαλακωμένο χαρτί. Το χάρτινο 
μπαλάκι μπήκε στο καλάθι και τότε ο Νέισμιθ πετάχτηκε όρθιος. Η κίνηση 
που έκανε, του έδωσε την ιδέα πάνω στην οποία θα έφτιαχνε το άθλημα.
Αφού απέρριψε άλλες ιδέες έγραψε τους βασικούς κανόνες , κάρφωσε 
ένα καλάθι  σε ύψος περίπου 3 μέτρων. Σε αντίθεση με τα σύγχρονα δί-
χτυα , υπήρχε πάτος στο καλάθι και έπρεπε να τις πάρουν με το χέρι μετά 
από κάθε πόντο που σημειωνόταν. Αυτό αποδείχθηκε μη αποτελεσματι-
κό. Έτσι το κάτω μέρος του καλαθιού απομακρύνθηκε, πράγμα που επέ-
τρεπε την ώθηση της μπάλας. 
Το άθλημα κέρδισε γρήγορα πολλούς θαυμαστές και διαδόθηκε σ’ όλες 
τις ΗΠΑ. Τη δεκαετία του 1920 υπήρχαν εκατοντάδες ομάδες, επαγγελμα-
τικές αλλά και ερασιτεχνικές, κάτω από την «ομπρέλα» της Διακολλεγια-
κής Αθλητικής Ένωσης, προδρόμου του γνωστού μας NCAA.
Παίχτηκε πρώτη φορά με μια μπάλα ποδοσφαίρου. Οι πρώτες μπάλες 
που δημιουργήθηκαν ειδικά για το μπάσκετ ήταν καφέ, και στα τέλη του 
1950 ο Τόνυ Χάινκλ, ψάχνοντας για μια μπάλα που θα είναι πιο ευδιάκριτη 
για τους παίκτες και τους θεατές, εισήγαγε την πορτοκαλί μπάλα που χρη-
σιμοποιείται σήμερα. Η ντρίμπλα δεν υπήρχε στο αρχικό παιχνίδι, εκτός 
από την «σκαστή πάσα» για τους συμπαίκτες. Η πάσα ήταν το κύριο μέσο 
μετακίνησης της μπάλας. Η ντρίμπλα τελικά εισήχθη, αλλά περιοριζόταν 
από το ασύμμετρο σχήμα της πρώτης μπάλας. Η ντρίμπλα έγινε σημαντι-
κό μέρος του παιχνιδιού περίπου τη δεκαετία του 1950, καθώς βελτιώθη-
κε το σχήμα της μπάλας.
Η επίσημη περίοδος για το ελληνικό μπάσκετ άρχισε το 1927. Δύο χρό-
νια αργότερα διοργανώθηκε το πρώτο πρωτάθλημα μεταξύ αθηναϊκών 
ομάδων, το οποίο κατέκτησε ο Πανελλήνιος. Το 1930 διοργανώθηκε το 
πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη, με νικητή τον Άρη 
.Το 1920 έγινε στη Σμύρνη και το πρώτο τουρνουά, με τη συμμετοχή πέ-
ντε ομάδων και νικητής ήταν ο Πανιώνιος. Το 1924 διοργανώθηκε  ένα 
πρωτάθλημα, που κέρδισε η ΑΕΚ η οποία θεωρείται ως η πρώτη πρωτα-
θλήτρια Αθηνών.  Τα πρώτα χρόνια το πρωτάθλημα διεξαγόταν σε δύο 
φάσεις. Στην πρώτη φάση διεξάγονταν τα τοπικά πρωταθλήματα Αθηνών 
και Θεσσαλονίκης και στην συνέχεια οι πρώτοι των τοπικών πρωταθλημά-
των συγκροτούσαν το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Το 1963 δημιουργήθηκε 
εθνική κατηγορία.

Άγγελος Χριστόπουλος
Πηγές: https://el.wikipedia.org/wiki, https://www.sansimera.gr/articles/44.

Αθλητικά-Κοσμικά

 Βαγγέλης Κακουριώτης
Ονομάζεται Βαγγέλης- Μύρωνας Κακουριώτης. Γεννή-
θηκε στις 19 Ιουλίου 1996 και είναι μόλις 23 χρονών!!! 
Αρχικά, ήταν σε ένα συγκρότημα το οποίο ονομαζόταν 
ΒΟΥS ΑΝD NOISE!!! Παίζει κιθάρα, τύμπανα, τουμπερλέ-
κι και πιάνο. Έχει γράψει πάνω από 20 τραγούδια. 

Είχε δηλώσει μέρος σε έναν διαγωνισμό της Amita Motion και είχε ακόμη 
πάρει μέρος στα MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2018. Τέλος, συμμετείχε στο 
DANCING WITH THE STARS στο οποίο βγήκε νικητής μαζί με την ντάμα του, 
Νικολέτα Μαυρίδη. 
ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ!!!

Δέσποινα Σαλωνίκη , Νικόλ Βιτάλη



��

Υγεία και Διατροφή
ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ Β1  

Στην αρχή της χρονιάς ξεκινήσαμε να παρατη-
ρούμε τις αλλαγές που συνέβαιναν  γύρω μας σε 
σχέση με το φθινόπωρο. Αφού διαβάσαμε, ακού-
σαμε, παίξαμε και συζητήσαμε για το φθινόπω-
ρο, στρώσαμε φθινοπωρινό τραπέζι με φρούτα, 
καρπούς και γλυκίσματα του φθινοπώρου. 
Με αφορμή αυτό αποφασίσαμε να ασχοληθού-
με με τη διατροφή και ξεκινήσαμε … μαγειρεύ-
οντας! Πρώτα πρώτα χωριστήκαμε σε τέσσερις 
ομάδες και κάθε Δευτέρα το σχολείο μοσχομύ-
ριζε! Κάθε ομάδα έφερνε τα υλικά για αυτό που 
θα έφτιαχνε. Οι υπόλοιποι έγραφαν τη συνταγή, 

ενώ οι μάγειρες ετοίμαζαν το φαγητό και μας κερνούσαν.
Στη συνέχεια μάθαμε για τις ομάδες των τροφών και παίξαμε παιχνίδια. Διαβάσαμε σχετικά βιβλία 
και παροιμίες. Συνδέσαμε τη διατροφή ενός τόπου με αυτά που παράγει η περιοχή. Ένα πρωί 
καθίσαμε όλοι μαζί στην τραπεζαρία για πρωινό. Μας άνοιξε η όρεξη …

Τα παιδιά του Β1
Με τα παιδιά συζητήσαμε για τα αγαπημένα μας φαγητά και προσπαθήσαμε να τα χωρίσουμε σε 
δυο ομάδες: υγιεινά και ανθυγιεινά. Εξηγήσαμε  το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει αν έχουν μαγει-
ρευτεί στο σπίτι και το τι υλικά θα χρησιμοποιήσουμε. 

  ΜΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΤΡΩΜΕ
 ΥΓΙΕΙΝΑ     ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ  

• Μακαρόνια 5    Πατατάκια 3 
• Σπανακόρυζο 2    Σουβλάκια 3   
• Φακές  2     Σοκολάτα 2
• Φρούτα 2    Σνίτσελ με τηγανιτές πατάτες 2
• Φασολάδα    Παγωτό 2
• Αρακάς     Πίτσα 2
• Φασολάκια    Χάμπουργκερ
• Γιουβαρλάκια     Λουκανικοπιτάκια
• Τραχανάς     Γλυκά
• Κοτόπουλο με ρύζι 

ΣΥΝΤΑΓΗ ΠΙΤΣΑΣ
Η πίτσα αρέσει σχεδόν σε όλους. Στο σχολείο προσπαθήσαμε 
να φτιάξουμε «υγιεινή πίτσα» με βάση από ζύμη που ζυμώσαμε 
εμείς, σάλτσα ντομάτας που έφτιαξε ο Θάνος με τη μαμά του και 
μας την έφερε και τυρί. Έτοιμη η πίτσα μας και ήταν «σπιτική»,  αν 
και  φτιαγμένη στο σχολείο. Τη συνταγή για τη βάση της πίτσας 
μας την έδωσε η κυρία Αθανασία.
500 γρ. αλεύρι  --  300ml νερό χλιαρό 
1 φακελάκι μαγιά   --  1 πρέζα ζάχαρη
4 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο  --  1 κουταλάκι γλυκού αλάτι

Τα παιδιά του Β1

Φ Ρ Ο Υ Τ Ο Μ Π Ε Ρ Δ Ε Μ Α Τ Α 
Ήταν Νοέμβριος του 2011. Ένας μανάβης, μέσα στο ψυγείο, είχε 
ξεχάσει φρούτα που βγαίνουν σε διαφορετικές εποχές: ένα μα-
νταρίνι, ένα πορτοκάλι, ένα ρόδι, ένα κεράσι, ένα νεκταρίνι, ένα 
σταφύλι, ένα αχλάδι, ένα μήλο, ένα σύκο και ένα ροδάκινο.
Τα φρούτα αποφάσισαν να κάνουν πάρτυ μέσα στο ψυγείο.
Κάποια στιγμή το σύκο είπε στα άλλα φρούτα:

Σύκο: Παιδιά να βγούμε λίγο έξω καμιά βόλτα; Κάθε μέρα εί-
μαστε κλεισμένα στο ψυγείο. 
Βγαίνουν έξω, τι να δούνε; Ο ουρανός είχε συννεφιάσει και 
ψιλόβρεχε. Τότε το σύκο λέει:
Σύκο: Παιδιά έχουμε άσχημα νέα για κάποιους από εσάς. 
Έχουμε Φθινόπωρο και κάποια φρούτα δεν θα έπρεπε να είναι 
ώριμα αυτήν την εποχή!
Φράουλα: Μετά από τόσο καιρό στο ψυγείο έχουμε ξεχάσει 
πότε ωριμάζουμε. Αν θυμάμαι καλά, εγώ, το κεράσι και το νε-
κταρίνι δεν είμαστε στην εποχή μας.
Εκείνη τη στιγμή ο μανάβης έπαιρνε με το καλάθι του κάποια 
φρούτα. Μια μπανάνα που ήταν μέσα στο καλάθι βγαίνει και 
λέει στα άλλα φρούτα:
Μπανάνα: Τι έγινε; Γιατί φωνάζετε;
Του είπαν ποιο ήταν το πρόβλημά τους και είπε αυτή:
Μπανάνα: Ξέρετε επειδή μπανάνες μπορούμε να έχουμε κάθε 
εποχή, έχουμε την ικανότητα να πάμε ένα φρούτο μια φορά 
πίσω στον χρόνο και μία μπροστά. Οπότε, εάν θέλετε, μπορώ 
να πάω κάποιον από εσάς πίσω στην εποχή που ανήκει και να 
διορθώσω την κατάσταση.
Τα φρούτα συζήτησαν λίγο και διάλεξαν το σύκο γιατί αυτό 
τους θύμισε να βγουν έξω από το ψυγείο.
Σύκο: Ok!

Και τον έστειλε πίσω στην εποχή του. Εκεί βρήκε, σε ένα κα-
λάθι και όλους τους φίλους του και τον αληθινό του εαυτό. 
Μπήκε κρυφά στο καλάθι. Η μπανάνα έκανε το ίδιο και με όλα 
τα άλλα φρούτα. Γύρισε το κεράσι, τη φράουλα και το νεκτα-
ρίνι στην Άνοιξη. Το μήλο, το πορτοκάλι και το μανταρίνι στον 
Χειμώνα. Το καρπούζι και το πεπόνι στο Καλοκαίρι.
Το σύκο όμως νοστάλγησε το ψυγείο όπου βρίσκονταν τα 
φρούτα όλων των εποχών. Αποφάσισε λοιπόν να ξαναγυρίσει 
σε αυτό. Όταν γύρισε όλα τα φρούτα έλειπαν γιατί μάλλον εί-
χαν φαγωθεί στην εποχή τους.

Βασίλης Mπαρκολιάς

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Η Μεσογειακή διατροφή είναι μια διατροφή εμπνευσμένη από τις διατροφικές συνήθειες των ανθρώ-
πων από την Ελλάδα, την Νότια Ιταλία, την Γαλλία και την Ισπανία. Αυτή η διατροφή συνηθίζονταν σε 
αυτές τις χώρες τη δεκαετία του ‘40 και του ‘50. 
Τα κύρια χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης διατροφής είναι το ελαιόλαδο, όσπρια, δημητριακά, 
φρούτα και λαχανικά, αρκετό ψάρι, γαλακτοκομικά (τυρί γιαούρτι), κρασί και ελάχιστη κατανάλω-
ση κόκκινου κρέατος.
Η Μεσογειακή διατροφή είναι βασισμένη στα καλά λιπαρά (ψάρι, λάδι, άσπρο κρέας), τα θαλασ-
σινά, τα λαχανικά και τα φρούτα. Εδώ και πολύ καιρό όλοι λένε ότι η μεσογειακή διατροφή κάνει 
καλό γιατί μειώνει το κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών, όπως της καρδιάς.

Αργύρης Τσαπατώρης, Βασιλική Λαχανά, Λίλιαν Νάλα Ταϊρού , Βασίλης Μπαρκολιάς, Αντώνης Τριανταφύλλου
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Μαγειρικές αλχημείες

Συνταγή για το τέλειο Κέικ

Υλικά
1 πακέτο βούτυρο ΒΙΤΑΜ, σε θερμοκρασία δωματίου
1μεγάλη κούπα ζάχαρη
4 αυγά  -  1 μεγάλη κούπα γάλα  - 2 βανίλιες 
1 αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, ΦΑΡΙΝΑ

Εκτέλεση:
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C στον αέρα, 
ούτως ώστε όταν τελειώσουμε με την παρασκευή του κέικ 
ο φούρνος να είναι έτοιμος. Βουτυρώνουμε μία μεγάλη 
στρογγυλή φόρμα για κέικ ή αν δεν έχουμε δύο μικρότερες 
μακρόστενες. Πασπαλίζουμε με αλεύρι. Τινάζουμε γερά 
τη φόρμα μέσα στον νεροχύτη για να φύγει το επιπλέον 
αλεύρι. Σε μια λεκάνη ρίχνουμε το βούτυρο μαζί με 
τη ζάχαρη και τα χτυπάμε με το μίξερ μέχρι να λιώσει 
η ζάχαρη και να ασπρίσει το μείγμα. Μόλις διαλυθεί η 
ζάχαρη και γίνει ένα με το βούτυρο προσθέτουμε τα 
αυγά ένα ένα και συνεχίζουμε το χτύπημα. Στη συνέχεια 
προσθέτουμε το γάλα μην σταματώντας το χτύπημα 

και μετά τις δύο βανίλιες. Τέλος προσθέτουμε το αλεύρι 
σιγά σιγά και χτυπάμε μέχρι να γίνει ένας πηχτός χυλός. 
Προσθέτουμε στο μείγμα μας ό,τι άλλο θέλουμε π.χ. 
σταγόνες σοκολάτας, κακάο κλπ. Τοποθετούμε το μείγμα 
στη φόρμα και ψήνουμε για μία ώρα στους 180°C στον 
αέρα. Μόλις το βγάλουμε το αφήνουμε λιγάκι να κρυώσει 
και το αναποδογυρίζουμε σε μια πιατέλα. Πασπαλίζουμε 
με ζάχαρη άχνη (εάν θέλουμε) και σερβίρουμε.
Καλή επιτυχία και καλή απόλαυση!

Φαίδρα Ζυγούρη

ΓΑΛΛΙΚΟ ΜΠΡΙΑΜ

Υλικά
1 μελιτζάνα κομμένη σε κύβους
1 κολοκυθάκι κομμένο σε φέτες
4 ντομάτες ξεφλουδισμένες χωρίς σπόρους, κομμένες σε μικρά κομμάτια
1 κόκκινη πιπεριά καθαρισμένη χωρίς τους σπόρους, κομμένη σε λωρίδες
2 κρεμμύδια κομμένα σε φέτες
3 πολτοποιημένες σκελίδες σκόρδου
6 κουταλιές της σούπας λάδι
Ψιλοκομμένος φρέσκος βασιλικός
Ξερό θυμάρι
Μισό κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, αλάτι και πιπέρι

Εκτέλεση:
Απλώνετε τα λαχανικά, τα σκουπίζετε και τα κόβετε σε κύβους, λωρίδες ή φέτες 
όπως αναγράφεται παραπάνω. Ζεστάνετε το λάδι σ’ ένα μεγάλο τηγάνι και 
ρίξτε πρώτα το κολοκυθάκι, μετά την πιπεριά, την μελιτζάνα, τις ντομάτες και 
το κρεμμύδι. Στο τέλος προσθέστε το σκόρδο και τοποθετείστε τα όλα σε μία 
κατσαρόλα. Δοκιμάζοντας προσθέστε το αλάτι, τη ζάχαρη, το πιπέρι και το 
θυμάρι. Ανακατέψτε καλά και αφήστε να βράσουν σε πολύ σιγανή φωτιά. Μισή 
ώρα αργότερα προσθέστε τον μισό βασιλικό, ανακατέψτε και αφήστε το να 
βράσει. Πριν το σερβίρισμα πασπαλίστε με τον υπόλοιπο βασιλικό. Το πιάτο σας 
είναι έτοιμο!
** Για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα μπορείτε να προσθέσετε κρουτόν.

 Δήμητρα Τζόρη

ΜΠΙΣΚΟΤΑ
ΜΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

Υλικά
300γρ. αλεύρι, 180γρ. ζάχαρη,
150γρ. βούτυρο,
χυμός και ξύσμα φλούδας ενός πορτοκαλιού,
1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ 
2 κρόκοι αυγών

Εκτέλεση
1. Λιώστε το βούτυρο σε τηγάνι ή σε φούρνο 
μικροκυμάτων και ανακατέψτε το με τη ζάχαρη 
μέσα σε μια λεκάνη.
2.Ποσθέστε τους κρόκους των αυγών, το ξύσμα και 
το χυμό από το πορτοκάλι.
3.Συνέχισε να χτυπάς μέχρι να αναμειχθούν καλά 
όλα τα υλικά.
4.Πρόσθεσε σιγά σιγά το κοσκινισμένο αλεύρι και 
το μπέικιν πάουντερ μέχρι να σχηματιστεί μια ζύμη.
5.Πασπάλισε αλεύρι σε μια λεία επιφάνεια  και δουλέψτε 
τη ζύμη μέχρι να αποκτήσει ομοιόμορφη υφή.
6.Άφηστε την να φουσκώσει για 2 ώρες καλυμμένη 
με ένα πανί.
7.Στη συνέχεια , άνοιξε τη ζύμη με ένα πλάστη και 
κόψτε σε μικρά κομμάτια σε σχήμα μπισκότου.
8.Βάλε τα κομμάτια επάνω σε μια λαμαρίνα φούρνου 
(προθερμάνετε τον φούρνο στους 180 βαθμούς για 
15 λεπτά) φροντίζοντας να αφήσετε απόσταση 
μεταξύ τους, ώστε να μην ενωθούν κατά το ψήσιμο.
9.Όταν ροδίσει η επιφάνεια, βγάλτε τα μπισκότα 
από τον φούρνο.

Βανέσα Αβντιαϊ 

ΤΑΡΤΑ
ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ

Υλικά
1 μήλο πράσινο
1 μπανάνα
 500 γρ. κεράσια
500 γρ. φράουλες
1 πακέτο μπισκότα
1 βάζο μαρμελάδα φράουλα
1 βάζο μαρμελάδα κεράσι

Εκτέλεση
Πρώτα πλένουμε όλα τα φρούτα. Κόβουμε 
σε κυβάκια όλα τα φρούτα και τα αφήνουμε 
στο ψυγείο για μισή ώρα. Παίρνουμε τα 
μπισκότα τα ρίχνουμε στο μπλέντερ μέχρι να 
λιώσουν. Αφού λιώσουν τα ρίχνουμε σε μια 
φόρμα (μικρή για τάρτα) και μετά ρίχνουμε τα 
φρούτα από πάνω. Ρίχνουμε στη συνέχεια τη 
μαρμελάδα κεράσι και έπειτα τη μαρμελάδα 
φράουλα. Στη συνέχεια αφήνουμε την τάρτα 
να παγώσει μισή ώρα και μετά είναι έτοιμη.

Αρτεμίνα Τζόρη
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Ο παράξενος κόσμος των ζώων & των φυτών
ΧΤΑΠΟΔΙ ΝΤΑΜΠΟ
 Μοιάζει με ελέφαντα. Ζει στον Ειρηνικό ωκεανό.
Καταπίνει ολόκληρη την τροφή του. 

ΤΑΡΣΙΟΣ
Μοιάζει με λεμούριο.  Έχει  μεγάλα μάτια και ζει στα 
δάση. Είναι νυκτόβιο ζώο. Ονομάζεται και φάντασμα.

ΦΥΛΛΩΔΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΔΡΑΚΟΣ
Ο θαλάσσιος δράκος μοιάζει με ιππόκα-
μπο και ζει στα νερά της Αυστραλίας. Τα 
πτερύγιά του μοιάζουν με φύλλα γι αυτό 
λέγεται και φυλλώδης. Οι εχθροί του τον 
μπερδεύουν με φυτό του βυθού.

Μαριαλένα Χιόνη

Ο ΤΥΦΛΟΠΟΝΤΙΚΑΣ ΜΕ ΜΥΤΗ ΑΣΤΕΡΙΑ
Ο τυφλοπόντικας αυτός με την παράξενη 
μύτη ζει κάτω από τη γη και σκάβει τού-
νελ για να βρει τροφή, τα οποία τούνελ 
συχνά τον οδηγούν κάτω από το νερό 
των ποταμών. Τα ιδιαίτερα ευαίσθητα 
ρινικά του πλοκάμια είναι καλυμμένα με 
περίπου εκατό χιλιάδες αισθητήρες που 

τον προστατεύουν και τον βοηθούν στην τροφή του. Το πιο αξιοπερίεργο είναι 
ο τρόπος που δημιουργούνται αυτοί οι αισθητήρες.  Όταν γεννιέται έχει ένα 
πρήξιμο στο πρόσωπο, το οποίο σε κάποια στιγμή της ζωής του ανοίγει σαν 
αστέρι γύρω από τη μύτη.

ΤΟ ΨΑΡΙ ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΧΕΙΛΗ
Το Ψάρι με τα Κόκκινα Χείλη λέγεται αλλιώς και 
ψάρι-νυχτερίδα. Ζει στα νησιά Γκαλαπάγκος και 
στις ακτές του Περού σε βάθος 3 μέχρι 36 μέτρων. 
Εκτός από τα λαμπερά κόκκινα χείλη το ψάρι αυτό 

είναι γνωστό γιατί δεν είναι καλός κολυμβητής. Χρησιμοποιεί τα θωρακικά του 
πτερύγια για να «περπατάει» στον πυθμένα του ωκεανού. 

ΑΓΚΑΘΩΤΟΣ ΔΡΑΚΟΣ
Ο Αγκαθωτός Δράκος ονομάζεται και 
αγκαθωτός διάβολος ή μολόχ. Παρά την 
εμφάνισή του και το όνομά του είναι μια 
άκακη σαύρα.  Εκτός από τα αγκάθια και το 
καμουφλάζ, έχει και μία στρογγυλή προε-
ξοχή που μοιάζει με ‘ψεύτικο κεφάλι’για 

να μπερδέψει τους εχθρούς του. Οι αγκαθωτοί δράκοι τρώνε συχνά χιλιάδες 
μυρμήγκια σε μια μέρα. 

ΤΡΙΧΩΤΟ ΜΥΡΜΗΓΚΙ
Το Τριχωτό Μυρμήγκι πάντα είναι τριχωτό και οφεί-
λει την ονομασία του στο ασπρόμαυρο χρώμα που 
έχει. Το τρίχωμά τους είναι ιδιαίτερα σκληρό, γεγο-
νός που τα βοηθά να εισχωρούν στις φωλιές των 
θηραμάτων τους. Το τσίμπημά τους είναι επώδυνο. 

Ωστόσο δεν πρόκειται για μυρμήγκια αλλά για σφήκες. Τα θηλυκά είναι χωρίς 
φτερά και το τσίμπημά τους προκαλεί έντονο πόνο. Τα αρσενικά έχουν κόκκινο 
χρώμα στο τρίχωμα, διαθέτουν φτερά και είναι ακίνδυνα. Τα βρίσκει κανείς στη 
Χιλή και την Αργεντινή. 

AMORPHOPHALLUS TITANUM
Το φυτό Amorphophallus Titanum είναι ένα λουλούδι 
που πρωτοανακαλύφθηκε στη Σουμάτρα το 1878. Θε-
ωρείται το θεαματικότερο λουλούδι στον κόσμο. 
Φτάνει τα 3,5 μέτρα σε ύψος, ενώ ο βλαστός και το 
φύλλωμα ενός ενήλικου φυτού μπορεί να φτάσει τα 6 
μέτρα ύψος και τα 4,5 μέτρα διάμετρο.

HYDNORA AFRICANA
Η hydnora Africana είναι ένα φυτό της 
νότιας Αφρικής. Φυτρώνει υπόγεια, εκτός 
από ένα σαρκώδες λουλούδι που ανα-
πτύσσεται πάνω στην επιφάνεια του εδά-
φους και αναδύει μια μυρωδιά περιττω-
μάτων για να προσελκύσει σκαθάρια που 
τρέφονται με περιττώματα ή ψοφίμια. 

ΔΙΩΝΑΙΑ Η ΜΥΓΟΠΑΓΙΔΑ
Η Διωναία η μυγοπαγίδα είναι ένα σαρκοφάγο 
φυτό και αιχμαλωτίζει κυρίως έντομα και αρα-
χνίδες. Ενώ δεν είναι τροπικό φυτό, έχει ανά-
γκη το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται 
το φυτό να είναι  υγρό, εκτεθειμένο στον ήλιο 
και κυρίως θερμό. Απαντάται κυρίως σε περι-
βάλλοντα φτωχά σε άζωτο, σε πολλά σημεία 
σε όλον τον κόσμο.

Βαλέρια Μπόρου

ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ ΤΗΣ ΧΑΒΑΗΣ
Ο Ευκάλυπτος της Χαβάης έχει τον πιο περίεργο κορμό  
δέντρου. Έχει πολλά χρώματα όπως καφέ, κόκκινο και 
πράσινο. Ζει στη Χαβάη και είναι το πιο περιέργο φυτό 
στη χώρα αυτή. 

Αγγελίνα Σωκρατίδη

WOLLEMIA NOBILIS
Το wollemia nobilis είναι ένα ασυνήθιστο, εξαιρετικά 
σπάνιο και περίεργο κωνοφόρο φυτό της Αυστραλίας. 
Βρέθηκε μόλις το 1994 σε μια περιοχή της νοτιανατολι-
κής Αυστραλίας, τη Γαλάζια οροσειρά. Εκεί βρίσκονται 
μόλις 20 τέτοια φυτά. Το φυτό αυτό κινδυνεύει άμεσα 
από εξαφάνιση. Είναι το μοναδικό αυτού του είδους 
που χαρακτηρίζεται «ζωντανό απολίθωμα».

Αλεξάνδρα Κλωνάρη

ΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ
Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ
Τα τριαντάφυλλα θεωρούνται οι βασιλιάδες των κήπων 
επειδή έχουν βελουδένια πέταλα με ωραιότατα χρώμα-
τα και έντονο άρωμα. Τα αγκάθια τους κρατούν μακριά 
πολλά ζώα. Επίσης, με τα πέταλά τους μπορείς να κάνεις 
γλυκό και αρώματα.

ΟΙ ΑΝΕΜΩΝΕΣ
Οι ανεμώνες έχουν μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και γι’ αυτό χρησιμοποιούνται για 
να στολίζουν τα σπίτια. Επίσης, μυρίζουν ωραία και είναι πολύ όμορφα λουλού-
δια. Το όνομά τους το πήραν από τον άνεμο γιατί οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι 
τα φυτά αυτά άνθιζαν μόνον όταν φυσούσε άνεμος.

Λουίζα Μπιλπιλάι


