
 

1 

 ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:2014 

ΕΚΠ/ΚΟΣ:ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ 

Η  Δ΄ ΤΑΞΗ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  
ΛΟΥΣΙΚΩΝ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ : 
                   

«ΤΗ  ΔΙΚΗ  ΤΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 
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Μια ονειρεμένη φορά κι ένα 
φανταστικό καιρό… 

 Κάπου σ’ένα μέρος  μία ασιατική τίγρης  περιπλανιόταν  με 
μοναδική συντροφιά τις σκέψεις της για ένα καλύτερο κόσμο. 
Αυτή δεν ήταν μια απλή συνηθισμένη τίγρης όπως οι άλλες, 
μπορεί να φαινόταν άγρια και επικίνδυνη αλλά ήταν ευαίσθητη 
και καλόκαρδη. Το όνομά της ήταν Νυχάν και το πήρε από τους 
δικούς της αφού  τα νύχια της ήταν κοφτερά και δυνατά σαν και 
αυτήν. 

Καθώς περπάταγε αμέριμνη δεν πρόσεξε την παγίδα που της 
είχαν στήσει κάποιοι επικίνδυνοι λαθροκυνηγοί με αποτέλεσμα 
να πέσει μέσα  ενώ ένα τεράστιο δίχτυ την ακινητοποίησε 
μεμιάς.  
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Ταυτόχρονα ξέσπασε μια φοβερή καταιγίδα και 

κανείς δεν μπορούσε να ακούσει τις κραυγές 

της για βοήθεια… 
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Η καημένη Νυχάν ένιωθε αβοήθητη και μόνη νόμισε για λίγο ότι πλησίαζε το 

τέλος της όταν ξάφνου εντελώς ανέλπιστα εμφανίστηκαν από το πουθενά ένας 

σκίουρος και ένας αετός…. 

Αμέσως αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο και έσπευσαν να βοηθήσουν το άγνωστο 

ζώο. Ο σκίουρος δάγκωσε με τα κοφτερά του δόντια τα δίχτυα ενώ ο αετός τα 

άρπαξε με τα γαμψά του ωύχια και τα σήκωσε μονομιάς στον αέρα. 
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Πριν ακόμα γνωριστούν οι 3 διαφορετικοί ήρωες άρχισαν να τρέχουν για να 

ξεφύγουν από την οργή των λαθροκυνηγών που φώναζαν με θυμό με και  τους 

καταδίωκαν με ακόμα μαγαλύτερη μανία.Έτρεχαν με όλη τους τη δύναμη για 

αρκετή ώρα ώσπου βρέθηκαν σε ένα παραθαλάσσιο μέρος. Παρόλο που ο 

κίνδυνος είχε περάσει αυτοί συνέχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι .  
«Σταματήστε εεε…θα μου σπάσετε τ’αυγά …..» ακούστηκε μια φωνή. Τα ζώα 
ξαφνιάστηκαν και δίχως να το καταλάβουν η Νυχάν είχε πέσει μέσα σε μία νέα 
τρύπα παρέα με το Ράκη. 

«Ποια είσαι» ρώτησε ο αετός ξαφνιασμένος  

«Είμαι η Χέλη και σεις μόλις πέσατε μέσα στη φωλιά που φτιάχνω για τα μωρά 
μου. Ευτυχώς δε σπάσατε τα αυγά μου όμως οι φίλοι σου πρέπει να χτύπησαν 
άσχημα γιατί μου φαίνεται πως λιποθύμησαν» 

«Δε μου φτάνουν οι άνθρωποι που με την ασυνειδησία τους καταστρέφουν το 
είδος μου τώρα πρέπει να φυλάγομαι και από το ζώα! τι κατάντια και αυτή! Μια 
ζωή πρέπει να προσέχω τις επιπόλαιες κινήσεις των άλλων. Πάλι καλά που με 
ευλόγησε ο θεός να είμαι αργή ώστε να διορθώνω τις βιαστικές ενέργειες τους!». 
Παραπονέθηκε ενοχλημένη η χελώνα. 
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Μόλις άρχισαν να αναρριχόνται τα χελωνάκια και η τίγρης με το 

σκίουρο να σου και οι λαθροκυνηγοί οι οποίοι δεν είδαν την τρύπα 

και έπεσαν μέσα της προκαλώντας το γέλιο στα ζώα. 

«Καλά να πάθουν ας δουν πώς είναι να ωίωθεις αβοήθητος και 

παγιδευμένος» Αναφώνησε η Νυχάν. 
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«Αλήθεια δε συστηθήκαμε τόση ώρα ,εγώ είμαι η Νυχάν και θέλω 

να σας ευχαριστήσω για τη βοήθεια σας, χωρίς αυτήν τώρα θα ήμουν 

χαλάκι σε μαγαζί ή τσάντα ή παπούτσι ή στην καλύτερη περίπτωση 

σε κανά τσίρκο να διασκεδάζω τους ανθρώπους και να γεμίζω τον 

ανούσιο χρόνο τους»  

 «εγώ είμαι ο Ράμφη ο αετός»  ,  «εγώ η Χέλη η χελώνα»  

«εγώ ο Ράκη ο σκίουρος».Κάπως έτσι τα τέσσερα ζώα γνωρίστηκαν 

και αρχισαν να ανταλάσσουν τις σκέψεις τους για τον κόσμο. 
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Γρήγορα συνειδητοποίησαν πως μιλούσαν την ίδια γλώσσα αν και ήταν 

διαφορετικά ζώα. Συμμερίζονταν τις ίδιες σκέψεις και τα ίδια όνειρα για ένα 

όμορφο κόσμο, πολύ διαφορετικό από αυτόν που είχαν συνηθίσει. 

 Και η αλήθεια ήταν πως είχαν αγανακτήσει με τους ανθρώπους ο καθένας 

για διαφορετικούς λόγους. Έτσι λοιπόν αποφάσισαν να πάνε σε μία νέα χώρα 

όπως την ονειρεύονταν. Μια χώρα δίχως παγίδες, δίχως απειλές Την 

φαντάζονταν σαν ένα ονειρεμένο μέρος όπου δε θα υπήρχε καυσαέριο, 

βρώμικες θάλασσες, σκουπίδια ,εργοστάσια, πετρελαιοκηλίδες από διαρροές 

πετρελαιοφόρων και βέβαια τρύπες κάθε λογής. Τρύπες από λαθροκυνηγούς ή 

από αυτές που οι άνθρωποι ονόμαζαν τρύπες του όζοντος! 

Αυτό το μέρος έπρεπε να ήταν μοναδικό .Μακριά από κινδύνους και φυσικές 

καταστροφές ή πλημμύρες και κυρίως μακριά από ανθρώπους! 

Άραγε να υπήρχε αυτό το μέρος ή ήταν δημιούργημα της φαντασίας τους; Αυτό 

έπρεπε να το ανακαλύψουν παρέα μέσα από μία τρελή περιπέτεια σε ένα 

θαυμαστό κόσμο ονείρου ………  

Όμως τι όνομα θα είχε αυτός  ο προορισμός; Μάλλον θα τον έλεγαν «Πράσινο 

Πλανήτη της Καθαροχώρας» 
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Και το σχέδιό  τους μπήκε σε εφαρμογή: έπρεπε να φτιάξουν βέβαια ένα 

οικολογικό μέσο μεταφοράς για τη χώρα της Καθαροχώρας και φυσικά τα 

εργαλεία για την κατασκευή του θα ήταν και αυτά  οικολογικά. Από 

αντικείμενα σαν αυτά που οι άνθρωποι πετούσαν απερίσκεπτα καθημερινά 

ήταν ό,τι χρειάζονταν οι 4 φίλοι!! 
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Κατασκεύασαν λοιπόν ένα τετράκυκλο ποδήλατο που πέταγε στον αέρα με τη 

βοήθεια ενός αλεξίπτωτου που ήταν ενσωματωμένο στο πάνω μέρος. Ήταν μια 

πρωτότυπη δημιουργία πραγματικά! Όταν έκαναν πετάλι συσσώρευαν 

αιολική ενέργεια η οποία τους βοήθαγε να πετούν ακόμα πιο ψηλά και ακόμα 

πιο γρήγορα!  

Έτσι με αυτόν τον εφευρετικό τρόπο το μεταφορικό τους ήταν έτοιμο. 

• Ανέβηκαν μεμιάς πάνω του και 
άρχισαν να πετάνε χαρούμενοι και 
ευτυχισμένοι .Καθώς όμως ταξίδευαν 
συνέβη κάτι απρόσμενο: τα αιχμηρά 
κλαδιά ενός δέντρου έσκασαν τα 
λάστιχα του ποδηλάτου ενώ 
ταυτόχρονα ξεφούσκωσε το 
αλεξίπτωτο από τα αιχμηρά ράμφη 
ενός σμήνους πουλιών! Και τότε 
προσγειώθηκαν αναγκαστικά στην 
χώρα των 7 θαλασσών και 
συγκεκριμένα στον πλανήτη των 
μαύρων-χαλασμένων λαχανικών!
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Εκεί βασίλευε η βασίλισσα Λαχάνα.Η χώρα των 7 θαλασσών ήταν ένας 

επικίνδυνος τόπος για τα ζώα μας.Οι φρουροί της συνέλαβαν τους 4 φίλους 

αμέσως μόλις έπεσαν στο έδαφος και οδηγήθηκαν απρόθυμα σε αυτήν .  
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Η αδίσταχτη βασίλισσα απαίτησε από τα ζώα-ομήρους να τις βρουν σπόρους 

ώστε να μπορέσει να φυτέψει νέους στρατιώτες για τη φρουρά της χώρας της. 

Εκείνα όμως αρνήθηκαν πεισματικά να την βοηθήσουν και τότε αυτή τους 

απείλησε πως θα τους μεταμορφώσει σε λίπασμα αν δεν αποδέχονταν την 

αποστολή που τους ανέθεσε. 
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Για δεύτερη φορά οι 4 ήρωες αρνήθηκαν να υποκύψουν στις διαταγές της 

Λαχάνα. Ταυτόχρονα ο Ράκη -σκίουρος άρπαξε με θάρρος το καθρέφτη του 

ποδηλάτου τους και με την αντανάκλαση που δημιούργησε τύφλωσε τη 

βασίλισσα που μεταμορφώθηκε  η ίδια σε σπόρο. Τότε όμως ήρθαν οι φρουροί 

εξοργισμένοι και τους πέταξαν για τιμωρία μέσα στην τρύπα του όζοντος  

    Οι αδίσταχτοι φρουροί 

               Η ΤΡΟΜΕΡΗ ΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ 
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Η διαφυγή 
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Η τρύπα του όζοντος ήταν ένα τρομαχτικό μέρος και τα μικρά ζώα 

προσπαθούσαν να σκεφτούν ένα σχέδιο διαφυγής.Μα αυτό έμοιαζε ανέφικτο 

καθώς οι φρουροί κρατούσαν το κλειδί της οζοντότρυπας που δεν ήταν άλλο 

από ένα αστέρι.Τότε  η Νυχαν κατέστρωσε ένα περίτεχνο σχέδιο: άρπαξε τη 

Χέλη και την πέταξε πάνω στο λαχανοφρουρό ο οποίος είδε αστεράκια απτον 

πόνο και τότε ο Ράμφη πετώντας του άρπαξε ένα. Με αυτό  επιτέλους 

μπόρεσαν να απελευθερωθούν ανοίγοντας την πόρτα της φυλακής. 
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Άνέβηκαν  γρήγορα γρήγορα πάνω στο τετράκυκλό τους με προορισμό την 

Πράσινη Χώρα όταν για κακή τους τύχη τελείωσαν τα καύσιμα και έπεσαν στη 

δεύτερη διάσταση των μεγάλων χαμένων δεινοσαύρων 

• Επεσαν με ορμή πάνω σε μία 

καταπράσινη ζούγκλα και 

μπροστά από έναν ξαφνιασμένο 

Στεγόσαυρο που τους κοίταζε 

τόσο έκπληκτος όσο και οι 

ίδιοι. 

17 



Το Στεγόσαυρο τον έλεγαν Εκτοξευτή Σφεντόνα καθώς είχε μια 

τεράστια μεγαλοπρεπή ουρά για όπλο. 
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Οι τέσσερις φίλοι δεν άντεχαν άλλες περιπέτειες έτσι με το που τον είδαν δεν 

δίστασαν καθόλου και τον παρακάλεσαν να τους βοηθήσει να πάνε στον 

πολυπόθητο πλανήτη της Καθαροχώρας. Μάλιστα του ζήτησαν να τους 

«πετάξει» με την ουρά του μέχρι εκεί! 
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Ο  δεινόσαυρος δέχτηκε να τους βοηθήσει τους ζήτησε όμως για αντάλλαγμα 3 

χάρες: Η 1η  ήταν να του βρουν κάτι να κατευνάσει την πείνα του.Η 2Η ήταν να 

του φτιάξουν μια φωλιά για να μένει και η 3η να του χαρίσουν μια σύντροφο- 

δεινοσαυρίνα. Τα ζώα μην έχοντας άλλη επιλογή δέχτηκαν τη πρόκληση. 

• Περιπλανιόντουσαν λοιπόν για 
ατελείωτες ώρες ώσπου  βρέθηκαν 
σένα  καταρράχτη. Η Χέλη 
διψασμένη έγειρε να πιει νερό και 
τότε κατρακύλησε μέσα του. Μόλις 
η Νυχάν είδε τη φίλη της, πήδηξε 
να τη σώσει και γαντζώθηκε από 
μία βραχώδη πέτρα. Εκείνη τη 
στιγμή αποκαλύφθηκε μία μαγική 
σπηλιά την είσοδο της οποίας 
γνώριζε μόνο η Ζήνα μια νεαρή 
δεινοσαυρίνα.Έιχε εγκλωβιστεί και 
αυτή σ’αυτό το βραχώδες 
καταρράχτη . 

20 



Παγιδεύτηκαν όλοι τους λοιπόν σε αυτό το βραχώδες μέρος και μόνο ο Ράμφη 

μπορούσε να διαφύγει.Πέταξε λοιπόν και πήγε να καλέσει τον Εκτοξευτή 

Σφεντόνα να τους βοηθήσει. Εκείνος έτρεξε κσι αμέσως κατέφθασε στο σημείο. 

Τους μάζεψε έναν-έναν με την ουρά του και όλοι ένιωσαν μεγάλη ανακούφιση. 

Ιδίως η Ζήνα η οποία γοητεύθηκε από τον γενναίο δεινόσαυρο .Μα και αυτός δεν 

έμεινε ασυγκίνητος καθώς συμπάθησε αστραπιαία την νεαρή δεινοσαυρίνα. 
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Eυτυχώς πέρασε και αυτός ο κίνδυνος! Μαζί ενωμένοι  κατάφεραν να 

επιζήσουν. Βέβαια η παρουσία του Σφεντόνα ήταν πολύ σημαντική και γι’αυτό 

τον αγκάλιασαν όλοι μαζί .Είχαν αποκτήσει ακόμα ένα φίλο στο ταξίδι τους για 

την Καθαροχώρα. Ο Εκτοξευτής ένιωσε συγκινημένος.Πρώτη φορά του είχαν 

δείξει τόση ευγνωμοσύνη.   
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Επίσης είχε αποκτήσει και μια ιδιαίτερη φίλη ,με την οποία ταίριαζε 

απόλυτα.Τη Ζήνα τη μικρή και όμορφη δεινοσαυρίνα.Μάλιστα και η ίδια του 

πρότεινε να συγκατοικήσουν στην κρυφή σπηλιά της που είχαν ανακαλύψει 

πρωτύτερα .Μ’αυτόν τον περίεργο τρόπο είχαν ήδη εκπληρωθεί οι δύο από τις 

τρεις επιθυμίες του Σφεντόνα. Ήταν πράγματι ένας τυχερός Στεγόσαυρος!  
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Ίσως όμως οι 4 φίλοι να μην ήταν το ίδιο τυχεροί αφού μπροστά τους παραμόνευαν οι φρουροί της 

Λαχάνα που τους παρακολούθησαν και βάδιζαν  απειλητικά προς το μέρος τους. Όμως ο 

Εκτοξευτής-Σφεντόνας και πάλι δεν έχασε το κουράγιο του και πεινασμένος όπως ήταν και 

μάλιστα όντας χορτοφάγος ,άρπαξε έναν έναν τους λαχανοφρουρούς και τους καταβρόχθισε δίχως 

δεύτερη σκέψη! Μάλιστα  ήταν τόσοι πολλοί που γέμισε η κοιλιά του και δεν πείναγε πλέον. 

«Μ’ένα σμπάρο δυο τρυγόνια». Φώναξε η Νυχάν ανακουφισμένη! Και όλα τα τα ζώα έβαλαν τα 

γέλια! 
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Έπειτα οι 4 μικροί ήρωες αποχαιρέτησαν τους φίλους τους και ο Σφεντόνας 

τέντωσε την ουρά του για να τους εκτοξεύσει στον πλανήτη της Καθαροχώρας, 

εκτελώντας την υποσχεσή του.Πήρε λοιπόν θέση και με ένα δυνατό χτύπημα τους 

πέταξε στον αέρα.Η εκτίναξή τους όμως ήταν τοσο δυνατή που προσέκρουσαν στο 

φεγγάρι και ξαναέπεσαν πάνω στην κοιλιά του σα βολή σε τραμπολίνο. Ξαναπήρε 

τότε πιο λίγη φόρα και τους ύψωσε πάλι ψηλά ελπίζοντας πως δεν θα ξαναγύριζαν 

πάνω του σα μπούμερανκ. Έτσι κι έγινε. Η δεύτερη προσπάθεια ήταν και η πιο 

επιτυχημένη, όπως συνήθως γίνεται. Έφτασαν λοιπόν σε αυτή την πολυπόθητη 

χώρα μετά από τόσες φοβερές περιπέτειες!Η χαρά τους ήταν απερίγραπτη.   
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• Παρόλο που έγινε αστραπιαία 

ήταν ταυτόχρονα μια 

μεγαλοπρεπής είσοδος για 

τους 4 φίλους. Ο τόπος αυτός 

ήταν ακριβώς όπως τον 

ονειρεύονταν!Άνοιξαν με 

θαυμασμό τα μάτια τους και 

χάζευαν σαν υπνωτισμένοι το 

μεγαλείο αυτού του πλανήτη! 
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Το θέαμα ήταν σαν 
πορτραίτο σε πίνακα 
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 .Εκείνο που τους εντυπωσίασε περισσότερο σε αυτό τον πλανήτη  ήταν ο 

πυρήνας του που ήταν μια γιγάντια πύρινη σφαίρα .Σε αυτό το μέρος υπήρχαν 

επίσης κάδοι σε κάθε απομακρυσμένη γωνιά και ήταν όλοι τους ζωγραφισμένοι 

με υπέροχες εικόνες και πρωτόγνωρα χρώματα. Πηγή ζώής ήταν μια γυναίκα 

που την έλεγαν Μητέρα-Φύση η οποία ήταν πολύ εντυπωσιαακή. Καθότανε κάτω 

από το δέντρο των 4 εποχών που ήταν το σπίτι της και φορούσε ένα φόρεμα από 

πολύχρωμα λουλούδια ενώ τα τακούνια των παπαουτσιών της ήταν από κορμό 

δέντρου. Τα μαλλιά της ήταν πυρόξανθα και τα μάτια της έδιναν το γαλάζιο φως 

στον ουρανό και τη θάλασσα. Αυτή ήταν η πηγή ζωής ολόκληρου του πλανήτη. 

• «Ελάτε κοντά μου» τους 

είπε χαμογελαστά 

«επιτέλους ήρθατε μικροί 

μου φίλοι, τα καταφέρατε!» 
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Ο υπέροχος πλανήτης 

33 



34 



Τα ζώα έκπληκτα προχώρησαν προς το μέρος της.Εκείνη τα χαίδεψε και τους 

πρότεινε να ξαποστάσουν για λίγο καθώς θα ήταν κουρασμένα από το πολύωρο 

ταξίδι τους.Η παρέα συμφώνησε μαζί της και τότε αυτή σήκωσε το χέρι της 

και τους υπέδειξε το μέρος που έπρεπε να πάνε .Έτσι και έγινε. Η Νυχάν Ο 

Ράμφη η Χέλη και ο Ράκης ενώμενοι βάδισαν προς τα εκεί όταν ξαφνικά…….. 

 

35 

Βρήκαν το κρεβάτι τους και 
κοιμήθηκαν γαλήνια χωρίς 
πολλές κουβέντες 

Μετά από κάμποσες ώρες   η 
Νυχάν άνοιξε τα μάτια της και  
αντίκρυσε ένα μάτσο ανθρώπους 
να την περιεργάζονται με το 
βλέμμα τους. Μα πού ήταν άραγε; 
Δεν τον  αναγνώριζε αυτό τον 
τόπο! 



«Μα τι μέρος είναι αυτό; Τι είναι αυτά τα σιδερένια κάγκελα, πού είναι οι καλοί 

μου φίλοι;» Αναρωτήθηκε η Νυχάν λυπημένη. 

«Ε εσύ ξύπνησες επιτέλους;» της φώναξε ένας αετός. 

«Είμαστε στο ζωολογικό κήπο δεν θυμάσαι πώς βραθήκαμε εδώ;» 

«Την καημένη θα’ναι απ’το χτύπημα»,συμπλήρωσε ένας σκίουρος που έμοιαζε 

στο Ράκη! 

«Ας μη πέφτατε μέσα στην τρύπα που κρύβω τα αυγά μου και δεν θα 

λιποθυμούσατε!».Είπε αυστηρά μια Χελώνα, ίδια η Χέλη! 

36 



-«Μα πώς ήταν όλα ένα όνειρο; Δεν είναι δυνατόν τόση ώρα κοιμόμουν;» 

-«Ακριβώς φίλε μου» του είπε ένας αετός σαν  τον Ράμφη και αυτός 

-Μετά την πτώση μας μάς περισυννέλεξαν μια οικολογική οργάνωση και μας 

έφεραν εδώ.Άργησες να συνέλθεις και όλοι ανησύχησαν ιδίως οι άνθρωποι.» 

• «Είδα το πιο τρελό όνειρο που 

μπορείτε να σκεφτείτε! 

Ήμασταν λέει στον πλανήτη 

της Καθαροχώρας και και   

………………….…..»  

• Η Νυχάν δεν πρόλαβε να 

ολοκληρώσει την διήγηση όταν 

μια κυρία που έμοιαζε στη 

μητέρα φύση την πλησίασε . 
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«Βρε βρε ξύπνησες γλυκιά μου; Είπα πως δεν θα σηκωνώσουν ποτέ από αυτό 

το βαθύ ύπνο!» Είμαι η εκπαιδεύτρια- φύλακας του ζωολογικού κήπου και 

από δω και στο εξής θα κάνουμε πολλή παρέα!»  
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Τότε η μικρή Νυχάν συνειδητοποίησε πως όλα όσα είχε βιώσει δεν ήταν τίποτα 

άλλο από ένα όνειρο. Ένα φανταστικό ,περιπετειώδες, τρελό ,υπέροχο  

αληθοφανές ζωντανό όνειρο! Τουλάχιστον είχε κοντά της αγαπημένους της 

φίλους και τώρα πια μπορούσε να ονειρεύεται μαζί τους  ένα ομορφότερο και 

φιλικότερο πλανήτη . 

 • ΚΑΙ ΑΝΑΡΩΤΙΕΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑN 
ΤΑ ΖΩΑ ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΣΤ’ΑΛΗΘΕΙΑ ΝΑ 
ΟΝΕΙΡΕΥΟΝΤΑΙ ΕΝΑ 
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ, ΤΟΤΕ ΟΙ 
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ 
ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΦΤΙΑΞΕΙ! 

• Η ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ 
ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΑΡΚΕΤΑ; 

• ΙΣΩΣ ΑΠΛΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΛΕΙΠΕΙ 
ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ!!!! 
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Γνωρίστε τους μικρούς μας 
δημιουργούς: 
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ΟΜΑΔΑ :  
«ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΙ» Βίκη,Μαρίνα,Άννα.Γιώργος 

41 



ΟΜΑΔΑ: «Τα αστέρια» 
Βικέντιος,Χρήστος,Γεωργία,Λουκία 
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ΟΜΑΔΑ: « Κεραυνός» 
Γεωργία,Ανδρέας,Χρήστος,Φανούρης 
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ΟΜΑΔΑ: «ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ» 
Πολυξένη,Διαμάντω,Φαίη,Αλεξάνδρα 

44 



ΟΜΑΔΑ: « Πύραυλος»  
Θανάσης,Περικλής,Κωνσταντίνος,Αριστείδης 
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Δημιουργίες από πυλό ζωντανεύουν τους ήρωες 

της ιστορίας μας 
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