
Είμαστε οι  25 μαθητές
του  Ε1΄ τμήματος του
21  Δημοτικού Σχολείου
Βόλου.  Θα  γίνουμε…
ερευνητές και δαιμόνιοι
δημοσιογράφοι για να
μεταφέρουμε σε
σένα αγαπητό μας
κοινό, όσα μας προβλη-
ματίζουν, αυτά που μας
αρέσουν κι αυτά  που
μας στενοχωρούν. Θα
προτείνουμε τρόπους
για να γίνει ο κόσμος
που ζούμε καλύτερος.
Πάνω απ’ όλα θα είμα-
στε αληθινοί ,  ακριβείς
όσο γίνεται περισσότερο, αντικειμενικοί κι ειλικρι-
νείς γιατί αυτά είναι τα  χαρίσματα ενός καλού δη-
μοσιογράφου.

H συντακτική ομάδα
Ανδρεάδης  Αθανάσιος,  Βογιατζιδόπουλος  Γεώρ-
γιος,  Γκεράλντ  Τέλχα,  Δαλούκας  Νικόλαος,  Δολα-
ράκης  Χρήστος, Ζαχαρίας  Κων/νος,  Καλαντζής
Χρήστος,  Καραγιάννης  Δημήτριος,  Καραγιώργος
Ιωάννης,  Κόκκαλης  Κων/νος,  Κουτσερής  Ιωάννης,

Λαγδός  Απόστολος  Μαρούγκας  Νικόλαος-Σταμά-
της,  Συμιακάκης  Μάριος-Απόστολος,  Τσιαντάρας
Ευστάθιος,  Τσουτσουδάκης  Μανούσος,  Αλήτσιου
Αναστασία,  Βούλγαρη  Βιολέτα-Μαρία,  Ζαχαρία  Συ-
ραγώ-Δέσποινα,  Καζίλα  Ελπίδα,  Καραγιάννη
Ελένη,  Καρακατσούνη  Αικατερίνη,  Μουρτσινούδη
Γιαννούλα,  Νίκου  Νικολίτσα,  Σπανού  Ευαγγελία-
Αγάπη.
Και βέβαια η δασκάλα μας, κα Ναυσικά Δεσποτοπού-
λου 

Αυτοί είμαστε εμείς! 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΡΓΑ

ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΡΓΑ

Γονείς!!! 

Ενισχύστε την

«Σχολική 

Τράπεζα Αίματος»

του σχολείου μας 

Η «Σχολική τράπεζα αίματος» (που λειτουργεί από το Δε-

κέμβριο του 2012) εξακολουθεί και λειτουργεί για να καλύ-

πτει τις τυχόν έκτακτες ανάγκες, ωστόσο, για να ενισχυθεί, θα

πρέπει να συνεισφέρουμε όσοι μπορούμε.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται στη μονάδα αιμο-

δοσίας του Νοσοκομείου Βόλου και να δίνουν αίμα, με την

αναφορά: Για το «Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών η Αλλη-

λεγγύη». Παράλληλα όμως, να το δηλώνουν στο Σύλλογο Γο-

νέων για την καταγραφή τους, στη λίστα των εθελοντών του

σχολείου.

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 

21ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

Μην πετάτε στα σκουπίδια

το χρησιμοποιημένο λάδι!!!

Τη συλλογή χρησι-

μ ο π ο ι η μ έ ν ω ν

ελαίων, προτείνει

και ξεκινά ο Σύλλο-

γος, με στόχο την

ευαισθητοποίηση

μαθητών και γονέων

για την ανακύκλωση

και την προστασία

του περιβάλλοντος.

Ο Σύλλογος με τη

συνεργασία πιστο-

ποιημένης εταιρείας ανακύκλωσης που δραστηριοποιείται στη

Μαγνησία, καλεί τους γονείς να συγκεντρώνουν σε πλαστικά μπου-

κάλια (νερού ή αναψυκτικών που κουμπώνουν με βιδωτά καπά-

κια), το λάδι που χρησιμοποιούν στην κουζίνα τους. 

Σε ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ και ώρες του Απριλίου, που θα

ανακοινωθούν εγκαίρως, στο χώρο του σχολείου θα τοποθετηθεί

ειδικός κάδος, όπου θα ρίξουμε όλα τα μπουκάλια με το χρησιμο-

ποιημένο λάδι.

Τα νέα του σχολείου μας

Στο σχολείο μας, δάσκαλοι, μαθητές και
γονείς συνεργαζόμαστε για το καλύ-
τερο! Θέλουμε να μαθαίνουμε, να δια-
σκεδάζουμε και να έχουμε εμπειρίες
χρήσιμες για το μέλλον μας. Έχουμε
κάνει και θα κάνουμε ακόμη όλοι μαζί,
αλλά και ο καθένας από εμάς ξεχωρι-
στά, πολλά πράγματα μέχρι το τέλος τη
χρονιάς. 
Τους προηγούμενους μήνες, ήρθαν συγ-
γραφείς που μας μίλησαν για τα βιβλία
τους, ήρθαν προπονητές, (τένις, μπά-
σκετ, πινγκ πονγκ,) μας έδειξαν τα αθλή-
ματα, παίξαμε bowling, γνωρίσαμε την
Ευρώπη, μέσα από μία μεγάλη εκδή-
λωση, έγινε μια μοναδική γιορτή τα Χρι-
στούγεννα με αληθινά ζωάκια στη
φάτνη, εργαστήρια, χορωδίες, ενώ προ-
σφέρθηκαν διάφορα γλυκίσματα, φτιά-
ξαμε χριστουγεννιάτικες κατασκευές για
ένα bazaar, προσφέραμε γάλατα στο
«Γαλακτόδεντρο» του δήμου Βόλου. 
Ακόμη, έγινε αποκριάτικο πάρτυ και κα-
τασκευή μάσκας, μαζέψαμε τρόφιμα για
οικογένειες που έχουν ανάγκη, επιστή-
μονας μίλησε στους γονείς μας «για την
οργάνωση του χρόνου μας και της μελέ-
της». 
Επίσης, μαζέψαμε για μία ακόμη χρονιά
πλαστικά καπάκια και τα δώσαμε για να
πάρουμε αναπηρικό καροτσάκι για συ-
νάνθρωπό μας που το χρειάζεται, διαβά-
σαμε την παιδική εφημερίδα απ΄το
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ (για να πάρουμε και άλλες
ιδέες…), όπως και βιβλία- ημερολόγια
που μας πρόσφερε η ίδια εκδοτική εται-
ρεία. 
Πήγαμε εκδρομές και εκπαιδευτικούς
περιπάτους με τους υπόλοιπους συμμα-
θητές μας, επισκεφθήκαμε την Αθήνα
και το νέο Μουσείο της Ακρόπολης, ενώ
άλλοι συμμαθητές μας, φύτεψαν δέντρα
στην αυλή του σχολείου. 
Έγινε η γιορτή για την «Επέτειο του
1821» και κάναμε παρέλαση στην παρα-
λία. 
Όμως και αυτές τις ημέρες, γίνονται
πράγματα στο σχολείο μας. Κάνουμε
ομαδικές εργασίες στις τάξεις με τους
δασκάλους μας, συμμετέχουμε σε αθλη-
τικά πρωταθλήματα, μαθαίνουμε χο-
ρούς και διάφορα άλλα αθλήματα. 
Γίνεται «Εργαστήρι Γραφής» με συγγρα-
φέα, αλλά και μαθήματα χορού latin. 
Όπως μας είπε ο Σύλλογος Γονέων,
τώρα μαζεύουμε χρησιμοποιημένο λάδι
για ανακύκλωση, την Κυριακή 6 Απρι-
λίου θα συμμετέχουμε στη δράση «Let’
s Do It Greece» για να καθαρίσουμε, θα
κάνουμε λαμπάδες για το Πάσχα, θα
ακούσουμε βυζαντινούς ύμνους, ενώ σε
λίγες ημέρες θα υποδεχθούμε στο σχο-
λείο μας, τον σπουδαίο στιχουργό και
ποιητή κ. Μάνο Ελευθερίου! 
Θα ακολουθήσουν και άλλα πράγματα,
για τα οποία θα σας ενημερώσουμε στα
επόμενα τεύχη. 

Γιάννης Κουτσερής 

Λόγια …

Το παιδί 

είναι τριαντάφυλλο 

με κλεισμένα ακόμα

τα πέταλά του.

ΚΙΚΕΡΩΝ

«ΌΧΙ» στη βία!

Δεν χτυπάω, 

δεν κοροϊδεύω,

δεν βρίζω 

τους άλλους…,

γιατί δεν θα ήθελα

να μου κάνουν 

το ίδιο!
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Λέμε «όχι» στον
ρατσισμό, λέμε
«ναι» στη φιλία 

Σελ. 2η

Ας παίξουμε!
Αλλά… όλοι μαζί
με παραδοσιακά
παιχνίδια! 

Σελ. 3η

Οι σταγόνες 
του νερού είναι 
μοναδικές…ας 
μη τις σπαταλούμε 

Σελ. 4η

Τι μπορεί 
να ετοιμάσει ένα
παιδί στην κουζίνα;

Σελ. 3η

Προς κ. Δήμαρχο Βόλου 
Αγαπητέ κ. Δήμαρχε, 

Το σχολείο μας είναι το 21ο Δημοτικό Βόλου και βρίσκεται σε μια όμορφη συνοικία της πόλης μας, στη
Ν. Δημητριάδα… Έχουμε καταφέρει όλοι μαζί, να βελτιώσουμε πολλά πράγματα στη σχολική μας κοι-
νότητα, όμως επιθυμούμε να μας βοηθήσετε σε ορισμένα ακόμη, όπως να κάνετε περισσότερο ασφαλή
την έξοδό μας από το σχολείο, να κατασκευάσετε νέες τουαλέτες γιατί οι παλιές είναι χαλασμένες, να

φυτέψετε πράσινο στα παρτέρια της αυλής μας, να αλλάξετε τα παλιά ξύλινα κουφώματα απ΄
όπου περνούν τα νερά της βροχής και ο αέρας το χειμώνα, να βγάλετε τα παλιά συρ-

ματοπλέγματα στο πίσω μέρος της αυλής, να διαγραμμίσετε το χώρο μπάσκετ
για να παίζουμε, να τοποθετήσετε παγκάκια και στέγαστρο στην

αυλή για να καθόμαστε, να βάψετε εξωτερικά τα δύο κτί-
ρια, για να ομορφύνουν περισσότερο κ.α.

Σας ευχαριστούμε
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Ο  έμπορος της φιλίας 
του Αλέξ Κομπρέρο

Ένας γυρολόγος εμφανίζε-
ται ως  διακομιστής εθί-
μων και καταφέρνει μέσα
από το  μακρύ του ταξίδι
να μεταδώσει το πνεύμα
αλληλεγγύης και αποδο-
χής του  διαφορετικού.
Οι  άνθρωποι στην αρχή
τον αντιμετωπίζουν με  δυ-
σπιστία, γιατί οι άνθρωποι
διαφορετικών φυλών δεν είχαν
πάντα καλές σχέσεις. Έμεναν προ-
σκολλημένοι στα  δικά τους έθιμα και απέφευγαν να επικοινω-
νούν με άλλους. Σταδιακά ανακαλύπτουν  νέες αξίες και
καταλαβαίνουν πως δεν είναι κακό να υπάρχουν διαφορετικοί
λαοί με  άλλες συνήθειες και  έθιμα απ’ αυτούς…

Τα παιδιά γράφουν:
u Όλοι  οι  άνθρωποι  είναι  ίσοι. Κανείς  δεν  είναι  ανώτε-

ρος  ή κατώτερος  απ’  τον  άλλον. Δεν έχει σημασία αν είναι
κάποιος άσπρος ή  μαύρος, Έλληνας ή Γερμανός.  Σημασία
έχει να  εκτιμάς τον  άλλο, γιατί είσαι φίλος του. Δεν κρίνουμε
απ’ την  εμφάνιση αλλά μόνο απ’ το χαρακτήρα του.

Καρακατσούνη Κατερίνα

u Ο  Ρατσισμός είναι φόβος απέναντι στον άλλο που είναι

«διαφορετικός» από εμάς.  Για να σταματήσει να  υπάρχει ρα-
τσισμός πρέπει… 
*Τα  Μ.Μ.Ε.  να  μην  καλλιεργούν  ρατσιστικές  αντιλήψεις
*Η οικογένεια  να  μην  περνά  «παλιές» αντιλήψεις  στα  νεαρά
μέλη  της.
*Οι  πολίτες να  έχουν  συλλογική  συνείδηση και να  μη βάζουν
το ατομικό καλό  πάνω  από  το  συλλογικό.
*Πρέπει  να  γίνει  κατανοητό  πως  οι  πολιτισμοί  αλληλοσυμ-
πληρώνονται,  πως  η  παιδεία  κάθε  λαού  πρέπει  να  είναι
πάνω απ’  όλα  ανθρωπιστική.

Καζίλα Ελπίδα

u Δεν  είναι  ωραίο  να  κοροϊδεύουμε τους άλλους . Καθη-

μερινά ξένοι  αλλά  και  Έλληνες δέχονται ρατσισμό έντονα,
επειδή έχουν γεννηθεί σε άλλη χώρα, έχουν  κάποια σωματική
αναπηρία,  δεν είναι όμορφοι, είναι φτωχοί, είναι ανήμποροι.
Θέλεις μήπως να είσαι  κι  εσύ ένας απ’  αυτούς που κοροι-
δεύουν όλους αυτούς τους  ανθρώπους ; Είμαι  σίγουρη  πως
όχι. Γι’  αυτό ποτέ  μην κοροϊδέψεις, ποτέ μην  απορρίψεις.
Κάνε μόνο το  σωστό, κάνε απλά αυτό που δεν θα ήθελες να
κάνουν σε  σένα.

Σπανού Αγάπη

u Η διαφορά είναι δικαίωμα

Στη  ζωή μας συναντάμε πολλούς  ανθρώπους ,όλοι είναι δια-
φορετικοί μπορεί  να  διαφέρουν στο  χρώμα, μπορεί  να έχουν

πρόβλημα αναπηρίας και τέλος μπορεί  να  συμπεριφέρονται
διαφορετικά.  Όλοι όμως έχουν τα ίδια δικαιώματα: δικαίωμα
στη  ζωή, στη χαρά, στη δημιουργία, στη μάθηση και στην
ψυχαγωγία. Όταν βλέπουμε  έναν άνθρωπο να συμπεριφέ-
ρεται διαφορετικά δεν σημαίνει ότι εκείνος δεν έχει συναι-
σθήματα αντίθετα εκείνος καταλαβαίνει και νιώθει πιο πολλά
από εμάς. Γι’  αυτό πρέπει να του συμπεριφερόμαστε όπως

θα θέλαμε να μας συμπεριφέρονται οι  άλλοι.
Καραγιάννης Δημήτρης

u Ο χάρτης της Γης…ένας  άλλος «χάρτης»

Είμαστε η  Γη, οι  άνθρωποι, τα  φυτά και τα ζώα, οι  βροχές και
οι ωκεανοί, τα  θαλάσσια ρεύματα και η ανάσα του δάσους. Τι-
μάμε  τη  Γη,  σπίτι  όλων  των  οργανισμών. Σεβόμαστε και αγα-
πάμε την ομορφιά της Γης…
Παρά τις διαφορές μας είμαστε όλοι κάτοικοι αυτή της Γης…
Αποτελούμε  όλοι  τον  χάρτη  της  Γης…

Τσιαντάρας Στάθης

u Ο κάθε άνθρωπος έχει την αξία του

Όλοι οι  άνθρωποι ανεξάρτητα από τη φυλή που ανήκουν πρέπει
να  αντιμετωπίζονται ισότιμα. Ακόμα κι  αν είναι  διαφορετικοί
από μας δεν πρέπει να τους κοροϊδεύουμε, να τους  μειώνουμε
και να τους εκμεταλλευόμαστε. Όλοι  πρέπει  να  έχουν τα ίδια
δικαιώματα, να τους αγαπάμε και να τους σεβόμαστε γιατί είναι
ίσοι μ’  εμάς κι είναι κι αυτοί παιδιά του Θεού όλων των ανθρώ-
πων. Ο κάθε  άνθρωπος έχει την αξία του, γι’  αυτό  δεν πρέπει
να είμαστε ρατσιστές άλλα  ν’  αγωνιζόμαστε για την ισότητα
όλων των ανθρώπων πάνω στη γη.

Μαρούγκας Νίκος

u «Να σεβόμαστε τη  διαφορά των άλλων»

Όλοι  οι  άνθρωποι  στον πλανήτη μας δεν είναι ίδιοι. Άλλοι δια-
φέρουν στο  χρώμα, άλλοι στα  κιλά, άλλοι στη θρησκεία  κι
άλλοι  στις ικανότητες. Όλοι όμως έχουμε  ίσα δικαιώματα κι
υποχρεώσεις.
Δυστυχώς  όμως σήμερα πολλοί άνθρωποι φέρονται, ρατσιστικά
σε άλλους που  είναι  διαφορετικοί απ’  αυτούς. Σε καμιά περί-
πτωση δεν  πρέπει  να κακομεταχειριζόμαστε  και να κοροϊ-
δεύουμε τους άλλους.
Όλοι είμαστε πλάσματα του ίδιου Θεού. Όλοι είμαστε ίσοι  με-
ταξύ  μας. Ο νόμος της πολιτείας θα ‘πρεπε να τιμωρεί  αυστηρά
όσους είναι  ρατσιστές. Πάνω απ’  όλα όμως πρέπει εμείς από
μόνοι μας να  μην είμαστε ρατσιστές, αλλά να σεβόμαστε τη
διαφορά των  άλλων.

Τσιαντάρας Στάθης

Παραδοσιακή καρυδόπιτα Πηλίου
Υλικά :

12 κ.σ. καρύδια τριμμένα,  12 αυγά, 12 κ.σ. ζάχαρη

12 κ.σ. φρυγανιά τριμμένη αλλά όχι τελείως

20 γρ. μπέικιν πάουντερ

1 κλωναράκι βανίλια (τα σποράκια του)

ξύσμα από 1/2 πορτοκάλι

Για το σιρόπι:

2 1/2 κούπες ζάχαρη

2 κούπες νερό

φλούδα από 1 πορτοκάλι

χυμό από 1/2 λεμόνι

1 ξυλάκι κανέλα

2 καρφάκια γαρίφαλο

Εκτέλεση:

Σπάμε τα αυγά και χωρίζουμε κροκάδια από ασπράδια. Χτυπάμε τα κροκά-

δια με τη ζάχαρη να αφρατέψουν, να ασπρίσουν και να γίνουν μια κρέμα.

Βάζουμε το ξύσμα πορτοκαλιού, την τριμμένη φρυγανιά ανακατεμένη με το

μπέικιν, τα καρύδια και ανακατεύουμε απαλά με μια κουτάλα μαρίζ.

Χτυπάμε τα ασπράδια στη μέτρια ταχύτητα του μίξερ και κάνουμε μια μα-

ρέγκα. Την ενσωματώνουμε στο υπόλοιπο μείγμα ανακατεύοντας απαλά

για να μη χάσει τον όγκο της. Αδειάζουμε το μείγμα σε καλά βουτυρωμένο

ταψί και ψήνουμε στους 170 βαθμούς για 30′-40′. Αν πάρει γρήγορα χρώμα

καλύπτουμε με αλουμινόχαρτο. Την αφήνουμε να κρυώσει καλά.

Βάζουμε σε μια κατσαρόλα όλα τα υλικά του σιροπιού μαζί και προσθέ-

τουμε και το ξυλάκι της βανίλιας. Τα βράζουμε για 5′. Αποσύρουμε από τη

φωτιά, αφαιρούμε το κλωναράκι και τις φλούδες πορτοκαλιού και περιχύ-

νουμε την καρυδόπιτα.

Διατηρείται στο ψυγείο καλυμμένη και στολίζουμε κάθε κομμάτι με λίγη

φλουδίτσα πορτοκαλιού και ένα ολόκληρο καρύδι. Γαρνίρεται με άγλυκη

σαντιγί ή παγωτό βανίλια. 

22 Μαρτίου: Παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού 

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 

21ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

Σχολικό Παντοπωλείο

Ας σκεφτούμε τους διπλανούς μας,
τους φίλους μας, τους ανθρώπους 

που δυστυχώς εξαιτίας των δύσκολων 
καταστάσεων που όλοι πλέον 

αντιμετωπίζουμε, δεν μπορούν
να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα. 
Ας συνδράμουμε στην ενίσχυση 

του «Σχολικού μας Παντοπωλείου» 

«Ο θησαυρός του Κρητικού ποτέ δε τελειώνει,
γιατί η καρδιά του είναι πηγή αγάπης που σαρώνει».

«Βροντά κι αστράφτει στα Χανιά και στα Σφακιά χιονίζει
και εις τα Ρεθεμνιώτικα η λεβεντιά αρμενίζει».

«Στέλνω την καληνύχτα μου
με του βοριά τ΄ αγέρι
σε κάθε φίλο π΄ αγαπώ
σ΄ όλης της γης τα μέρη»

«Ποιά μαντινάδα να σου πω και ποια ευχή να κάνω 
που όταν σ’ έχω αγκαλιά και στα ουράνια φτάνω»

«Εγώ δείχνω τα αισθήματα, με μαντινάδες μόνο,
στην ευτυχία, στη χαρά, στη θλίψη και στον πόνο».

Όλα τ’ αστέρια τ’ ουρανού να συγκριθούν μαζί σου
δε φτάνουνε την ομορφιά που έχει η ψυχή σου».

Τα μάτια σου είναι σαν τ΄αυγά, τ΄αυτιά σου σαν του χοίρου
και τα μαλλιά σου είναι ορθά ωσάν του σκαντζοχοίρου… 

*Απ΄το Μανούσο Τσουτσουδάκη 

Το Σχολείο μας συμμετέχει όπως και πέρυσι 
στην πανελλαδική δράση για το περιβάλλον.

Να δώσουμε όλοι ραντεβού στο σημείο 
που θα οριστεί από το Σύλλογο Γονέων! 
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Συντάκτες: 
Με τη βοήθεια της δασκάλας μας 
κ. Ναυσικάς, 
όλοι οι μαθητές 
και οι μαθήτριες του τμήματος.

Ευχαριστούμε:
Όλους όσοι μας βοήθησαν, καθώς 
και την κ. Εύα Βολιώτη για τη σχεδίαση
και σελιδοποίηση της εφημερίδας,
τον «Όμιλο Καρεκλίδη» για 
την εκτύπωση και το Σύλλογο Γονέων
για την υποστήριξη. 
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Άνοιξη, ήλιος, σχολική αυλή, γειτονιές… Τι
όμορφα όλα αυτά, ειδικά όταν μιλάμε και για
το παιχνίδι. Όχι όμως το μοντέρνο, αλλά το
παραδοσιακό παιχνίδι. Τι ξέρουμε όμως γι΄
αυτά; Πώς παίζονται; Μπορούμε να μάθουμε
τις οδηγίες; Εμείς, ερευνήσαμε και βρήκαμε
για κάποια από αυτά, τις σχετικές κατευθύν-
σεις… και σας καλούμε να ΠΑΙΞΟΥΜΕ ΟΛΟΙ
ΜΑΖΙ!*

Αγαλματάκια
Τα  αγαλματάκια παίζονται από τρία παιδιά και  πάνω.
Ένα παιδί «τα φυλάει» και  κλείνει τα  μάτια. Κρατά
κλειστά τα μάτια του και λέει: «αγαλματάκια, αγαλμα-
τάκια,  ακίνητα  κι  αγέλαστα, μέρα  ή  νύχτα;».Όσο
λέει  τη  φράση  και  κρατά  κλειστά  τα  μάτια, τα  άλλα
παιδιά  κινούνται.  Όταν τα  ανοίξει όλοι  πρέπει να είναι
ακίνητοι. Αν  κάποιο παιδί εκείνη τη στιγμή που ανοίγει
τα  μάτια του  κινηθεί,» τα  «φυλάει»  εκείνο.

Κλέφτες και  αστυνόμοι  

Παίζουν όσα παιδιά θέλουν και
χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η
μια  είναι οι  κλέφτες  και  η άλλη
είναι οι  αστυνόμοι. Οι αστυνό-
μοι προσπαθούν να πιάσουν
τους  κλέφτες, ακουμπώντας
τους στην πλάτη. Αυτοί για να
προφυλαχθούν, ακουμπούν  με  την πλάτη κάτω ή στον
τοίχο. Αλλά και οι  κλέφτες προσπαθούν συγχρόνως
να  ακουμπήσουν στην πλάτη τους αστυνόμους.
Όποιον τον ακουμπήσουν στην  πλάτη, βγαίνει  από  το
παιχνίδι.  Νικητής είναι όποια ομάδα μείνει με τα πε-
ρισσότερα  παιδιά.

Το  Κορόιδο

Για  να  παιχτεί αυτό το παιχνίδι χρειάζονται 3 παιδιά
και μια μπάλα. Τα  δύο παιδιά  κάθονται το ένα δίπλα
στο άλλο και στη  μέση ο τρίτος (το κορόιδο).  Τα δύο
παιδιά  πετούν ο ένας τη  μπάλα στον άλλο και  ο τρί-
τος προσπαθεί να την πιάσει. Αν  καταφέρει να την
πιάσει, παίρνει τη  θέση του αυτός που την πέταξε.

Τυφλόμυγα  

Τα  παιδιά δένουν στα
μάτια του συμπαίκτη που
υποδύεται την τυφλόμυγα
με  ένα  μαντήλι. Αυτός
που έχει τα  μάτια  δε-
μένα, προσπαθεί να πιά-
σει τους άλλους που
βρίσκονται γύρω του και
να αναγνωρίσει αυτόν
που έπιασε, τότε εκείνος,
με τη  σειρά του, φοράει
το μαντήλι.

«Σπασμένο τηλέφωνο»

Το  παιχνίδι παίζεται με πολλούς  παίχτες.  Κάθονται
στη σειρά και ο  πρώτος λέει  λέξη στο αυτί του  δεύ-
τερου, ο δεύτερος στον  τρίτο,… έτσι  ώστε  να  φτά-
σει  στον  τελευταίο. Αν  ο  τελευταίος βρει  την
αρχική  λέξη, τότε  πηγαίνει  μπροστά  και  λέει  τη
δική  του.

Κόκκαλης Κώστας

Σβούρες 

Οι σβούρες ήταν από ξύλο
φτιαγμένη και  στο  κάτω  μέρος
είχε  καρφί. Παιζόταν  από
πολλά   παιδιά. Έκαναν έναν
κύκλο και  έβαζαν από μια
σβούρα το κάθε παιδί  και προ-
σπαθούσαν να βγάλουν τις
σβούρες από τον  κύκλο. Όποιος
έβγαζε τις  περισσότερες κέρ-

διζε.

Βόλους ή Κουινάκια 

Οι  βόλοι  ήταν φτιαγμένη από
πυλό χώματος και είχαν διά-
φορα χρώματα. Τους  βόλους
τους  έπαιζαν  σε  ομάδες  με
πέντε  παιδιά.  Το  κάθε  παιδί
έβαζε  από  τρεις  βόλους  σε  μια
σειρά.  Από  την  σειρά  που  ήταν  οι
βόλοι  μέτραγαν  πέντε  βήματα.  Και  το  κάθε  παιδί
έριχνε  τον  μεγάλο  βόλο  και  όταν  χτύπαγε  τον
βόλο  και  όταν  χτύπαγε  τον  βόλο  και  έβγαινε  από
την  σειρά  κέρδιζε  τους  υπόλοιπους  που  ήταν  στη
σειρά.

Τσιλίκι

Το  τσιλίκι  ήταν  ένα  κομμάτι  ξύλου  μικρό  και  ένα
ξύλο  μεγαλύτερο  και  πλατύ.  Το  τσιλίκι   παιζόταν
από  δύο  ομάδες  με  τρία  παιδιά.  Ακούμπαγαν  το
μικρό  σε  μια  πέτρα  και  το  χτύπαγαν  στην  άκρη
με  το  πιο  μεγάλο  και  πλατύ  ξύλο.  Έβαζαν  μια
γραμμή  ανάμεσα  στις  ομάδες  και  προσπαθούσαν
να  περάσουν  το  μικρό  ξύλο
στην  απέναντι  ομάδα  και
όσες  φορές  περνούσε  το
μικρό  ξύλο  κέρδιζαν  πόν-
τους.
Σπανού Αγάπη

Κρυφτό 
Παίζεται  με  αρκετά  παιδιά.
Ένα  από  αυτά  με  κλήρωση
«τα  φυλάει», κλείνει  τα  μάτια
του  και  μετρά  ως  το  είκοσι.

Τα  υπόλοιπα  παιδιά,  στο  διάστημα  αυτό,  κρύβον-
ται.  Όταν  το  παιδί  που  «τα  φυλάει» τελειώσει  το
μέτρημα,  ψάχνει  να  βρει  τους  συμπαίκτες  που
έχουν  κρυφτεί.  Αν  βρει  κάποιον  λέει  «φτου,  σε
βρήκα». Αν  όμως  προλάβει  κάποιο  παιδί  να  φτάσει
στο  χώρο  που  «τα  φυλάνε» και  πει»  φτου,  ξελε-
φτερία»,  τότε  ελευθερώνονται  όλοι  από  τις  κρυ-
ψώνες  και  ο  συμπαίκτης  που  «τα  φύλαγε»,  τα»
ξαναφυλάει».

Καζίλα Ελπίδα

Μέντα Μέντα
Οι δυο αντίπαλες ομάδες βρισκόταν παραταγμένες η
μια απέναντι στην άλλη και σε κάποια απόσταση και
τα μέλη της καθεμιάς κρατιόνταν σφιχτά από τα χέρια.
Τότε υπήρχε μεταξύ τους ο παρακάτω διάλογος.
- Τα μέντα μέντα
- Τα μελεγγίτικα
- Να μας τα στείλετε
- Με ποιον;
- Με όποιον θέλετε.
Τότε η ομάδα έστελνε την πιο δυνατή που έτρεχε με
δύναμη για να κόψει τα χέρια των κοριτσιών της αντί-
παλης ομάδας. Αν τα κατάφερνε, έπαιρνε ένα παιδί
στην ομάδα του. Αν δεν τα κατάφερνε τότε το κρατού-
σαν οι αντίπαλες. Νικήτρια ήταν η ομάδα που μάζευε
τις πιο πολλές.

Κώστας Ζαχαριάς 

Το κουτσό 
Παιζόταν από δυο
άτομα. Το πρώτο
παιδί που άρχιζε,
έριχνε μια στρογ-
γυλή πέτρα στην
αρχή του σχεδίου.
Έπρεπε στηριγμένο
στο ένα πόδι να
σπρώξει μ’ αυτό την
πέτρα ώστε να βγει
έξω από το σχέδιο
στην αρχή. Στη συνέχεια έριχνε την πέτρα στο δεύ-
τερο τετράγωνο κι έμπαινε με το ένα πόδι στο σχέδιο
και τετράγωνο -τετράγωνο έφτανε σ’ εκείνο που βρι-
σκόταν η πέτρα. 
Πάλι χτυπώντας την με το πόδι με το οποίο πατούσε
στο έδαφος προσπαθούσε τετράγωνο -τετράγωνο να
τη βγάλει έξω από το σχέδιο στην αρχή του. Αυτή η
διαδικασία συνεχιζόταν με το τρίτο, το τέταρτο και το
πέμπτο τετράγωνο. Δεν έπρεπε ούτε η πέτρα ούτε το
πόδι να ακουμπήσει στις γραμμές του σχεδίου. Αν
ακουμπούσε στη γραμμή έβγαινε από το παιχνίδι και
ξεκινούσε το άλλο παιδί. Επίσης έχανε το παιδί του
οποίου η πέτρα δε θα πήγαινε στο τετράγωνο που
ήταν η σειρά του. Αν για παράδειγμα έπρεπε να ρίξει
την πέτρα του στο 4ο τετράγωνο κι αυτή όπως την πε-
τούσε πήγαινε στο 5ο τότε το παιδί αυτό έχανε και συ-
νέχιζε το άλλο παιδί.

Άννα Αλήτσιου 

Το επτάπετρο

Το  παιχνίδι  αυτό  είναι  γνωστό  και  ως  «πλακάκια»
ή  «λημαδάκια». Το  παιδιά  σχεδιάζουν  ένα  κύκλο με
διάμετρο  περίπου  ένα  μέτρο  και  στη  μέση  στήνουν
δέκα  πλακέρες πέτρες ή  στρόγγυλες κεραμίδες τη
μια πάνω στην άλλη, ώστε  να  σχηματιστεί το τζαμί.
Χωρίζονται  σε  δύο ομάδες και  με λαχνίσματα η μια
ομάδα  παίρνει την επιθετική  θέση  και  η  άλλη  την
αμυντική. Στη  συνέχεια  σχηματίζουν  σε  απόσταση
8-10  απ’  το  τζαμί  μία  ευθεία  γραμμή. Τα  παιδιά
που  είναι  έτοιμα  για  επίθεση  στέκονται  πάνω  στη
γραμμή.  Το πρώτο κρατά μια μπάλα, σημαδεύει  και
την  πετάει  με  σκοπό  να  ρίξει το τζαμί. Αν αποτύχει,
τη  θέση  του  παίρνει  το  δεύτερο  και  συνεχίζουν
μέχρι να πετύχουν το  στόχο τους. Τα παιδιά που κά-
νουν  την  επίθεση προσπαθούν να ξαναστήσουν το
τζαμί, ενώ τα παιδιά που αμύνονται  προσπαθούν να
τα εμποδίσουν. Τότε η  μια ομάδα σημαδεύει και
χτυπά με τη μπάλα  της τους παίκτες της άλλης ομά-
δας. Όποιον  παίχτη  χτυπήσει  η  μπάλα,  καίγεται  και
βγαίνει  απ’  το  παιχνίδι.  Αν  καούν  όλοι  οι  παίκτες
πριν  προλάβουν  να  στήσουν  το  τζαμί,  το  παιχνίδι
αρχίζει  απ’  την  αρχή  και  σε  ομάδες  αλλάζουν  πάλι
το παιχνίδι απ’ την αρχή χωρίς να αλλάξουν ρόλους.

Τριότα 
Σχεδιάζονται  πάνω  σε  μια
πλακουδερή  πέτρα  και  παί-
ζονται  σαν  τη  σημερινή  τρί-
λιζα (χρησιμοποιούμε  τρία
αντικείμενα  ώστε  να  τα  το-
ποθετήσεις  σε  ευθεία
γραμμή).  Παρόμοια και η «εν-
νιάρα».

Τόπα  πάνινη 

Σαν  αντικείμενο ήταν κάτι μεταξύ σκούφιας κλοτσο-
σκουφιού και μπάλας  ποδοσφαίρου. Το κλοτσο-
σκούφι παιζόταν ως εξής. Οι  παίκτες σχημάτιζαν έναν
κύκλο και στο κέντρο υπήρχε ένας παλιός σκούφος.
Ένας τιμωρημένος παίχτης ο  οποίος προσπαθούσε,
κλωτσώντας το σκούφο ή να το βγάλει έξω απ’ τον
κύκλο ή  να  χτυπήσει με αυτό κάποιο στο κεφάλι ή
στο κορμί  έμπαινε στο κέντρο. Οι άλλοι  παίχτες, μόνο
με τα χέρια και τα πόδια, εμπόδιζαν το σκούφο να βγει
έξω απ’ τον  κύκλο. Όταν άρχισε να διαδίδεται το πο-
δόσφαιρο,το  κλωτσοσκούφι  υποχώρησε  και  τέλος
εξαφανίστηκε.  Οι  μαθητές της δεκαετίας του 60, μη
έχοντας κανονική  μπάλα, έφτιαχναν μια με διάφορα
κουρέλια και έπαιζαν ποδόσφαιρο, με κανόνες  περισ-
σότερο ποδοσφαιρικούς και  λιγότερο… Κλοτσοσκου-
φικούς.           

* Στην αυλή του σχολείου μας πάντως εμείς, έχουμε
ήδη με τη βοήθεια του Συλλόγου Γονέων, τα πρώτα
επιδαπέδια ομαδικά παιχνίδια. Ας παίζουμε!                                       

Ας παίξουμε! Όλοι μαζί με … παραδοσιακά παιχνίδια

Όταν η φαντασία τρέχει!!! 

«Καθένας μπορεί να βάλει τη φαντασία του να καλ-
πάσει ή να τρέξει όσο πιο γρήγορα μπορεί. Για να
πει με τι μοιάζει η Ελλάδα, για να δώσει όνομα στο
σχήμα της, για να καθορίσει τη μορφή της «Η δική
μου φαντασία, λαχανιασμένη μου δείχνει την Ελ-
λάδα, να μοιάζει μόνο με μένα». 
Αυτό θα πει κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα όταν
μιλήσει για την πατρίδα μας»…

Σπανού Αγάπη και Νίκου Νικολέτα 

Το οικογενειακό τραπέζι… 
Ένα ισχυρός θεσμός προς εξαφάνιση! 

Εμείς οι άνθρωποι πρέπει να τρώμε για την υγεία
μας. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν εντελώς διαφορε-
τικές διατροφικές συνήθειες. Το πρωί έπιναν βρα-
στό θυμάρι, γάλα και νερό με μέλι. Έτρωγαν ελιές
και σύκα. Επίσης συνοδευόμενα του «ακρατίσμα-
τος» ενός ποτού που ήταν ψωμί βουτηγμένο σε
ανέρωτο κρασί. Το μεσημέρι έτρωγαν ένα ελαφρύ
γεύμα, ίσα- ίσα να κρατηθούν γεροί μέχρι τις δου-
λειές το απόγευμα. 
Το πιο πλούσιο δείπνο που έτρωγαν, σπάνια το
βράδυ, ήταν κρέας, ψάρι και τυρί και για επιδόρ-
πιο φρούτα, ξηρούς καρπούς και γλυκά. Το κρασί
ήταν το πιο συνηθισμένο ρόφημά τους. Τα συμπό-
σια ήταν μία ακόμη αγαπημένη τους συνήθεια. Το

φαγητό και το κρασί έρεες άφθονο, στα τραπέζια
τους καθώς και τα γλυκά που έτρωγαν πολύ
συχνά. 

Δέκα προτάσεις για το σχολείο

1. Στρόγγυλο ψωμάκι γεμιστό με αυγό σφιχτό κομ-
μένο μαρούλι και τυρί.
2. Κουλουράκια σπιτικά
3. Αράβικη πίτα με κίτρινο τυρί βρασμένο καρότο και
μαρούλι
4. Φρουτοσαλάτα σε μπολάκι.
5. Τοστ και χυμός
6. Σάντουιτς με πολτό από αβο-
κάντο και τριμ-
μ έ ν ο υ ς
ξηρούς καρ-
πούς. 
7. Τυρόπιτα
σπιτική
8. Κέικ πορτο-
κάλι σπιτικό ή
κεικ καρότου
9. Κουλούρι Θεσ-
σαλονίκης με τυ-
ράκι.
10. Μια φορά την εβδο-
μάδα επιλογή από το κυλικείο του σχολείου 

Τι μπορεί να ετοιμάσει
ένα παιδί στην κουζίνα;

Από 6 ετών και άνω τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια,
μπορούν να πάρουν μέρος στην προετοιμασία του
φαγητού όπως: Να φτιάξουν ένα σάντουιτς. Να αλεί-
ψουν τις φέτες του πρωϊνού ,με μέλι ή μαρμελάδα.
Να κόψουν με τα χεράκια τους τα τριμμένα μαρούλια,
τη ρόκα και άλλα λαχανικά, να ρίξουν μόνα τους τα
υλικά στο μπολ που έχουν βρει για την ετομασία του
γλυκού. Να σπάσουν τα αυγά. Να μετρήσουν το
αλεύρι, τη ζάχαρη, το κακάο με ένα φλυτζάνι. 
Να στύψουν το χυμό τους.

Μεγαλύτερα παιδιά από 10 ετών και άνω, μπορούν: 

Να φτιάξουν σαλάτες. Να ψήσουν το τοστ, να φτιά-
ξουν κεικ με καθοδήγηση.
Να καθαρίσουν πατάτες με το ειδικό εργαλείο. Να
ετοιμάσουν τα φαγητά του φούρνου πάντα με επί-
βλεψη. Τα φτιάξουν ομελέτα. Να στήσουν το πρωϊνό
, να ζεστάνουν το γάλα τους. 

Κατερίνα Καρακατσούνη, Ελπίδα Καζίλα, 
Ελένη Καραγιάννη, Μαριλέτα Βούλγαρη. 

Είναι η ώρα όπου τα παιδιά αποτυπώνουν,
καταγράφουν, μιμούνται συμπεριφορές των
μεγάλων.
Διαμορφώνουν τα πρότυπά τους, μαθαίνουν
να επικοινωνούν σωστά, διδάσκονται μία πιο
ώριμη συμπεριφορά. 
Το οικογενειακό τραπέζι ενισχύει την αυτο-
πεποίθησή τους, τα καθιστά, μέρος του συ-
νόλου που ισορροπεί τον ψυχισμό τους.
Μαθαίνουν να ακούν να κρίνουν, να εκφρά-
ζουν τα συναισθήματά του, να ισχυροποιούν
το «Εγώ» τους και να συνδιαλέγονται. 
Το οικογενειακό τραπέζι, αποτρέπει τα παι-
διά από ακραίες συμπεριφορές. Αποτελεί
ισχυρό δεσμό για τα μέλη της οικογένειας,
ακόμη και της μονογονεικής. 
Αποτελέσματα ερευνών μας δείχνουν ότι  τα
παιδιά στο οικογενειακό τραπέζι, αυξάνουν το λε-
ξιλόγιό τους, πλάθουν τη λεκτική τους έκφραση,
αυξάνον την προσοχή τους, καλλιεργούν τη
μνήμη και αναπτύσσουν γενικά
τις ικανότητές τους. 
Το οικογενειακό τραπέζι συμ-
βάλει στη διάπλαση του χαρα-
κτήρα των παιδιών. Αξίζει να
εγκαταλείψουμε αυτόν τον
θεσμό έστω και για το ένα γεύμα
της ημέρας; 

Ηρώ Ζαχαριά, Άνια Αλήτσιου

Οι διατροφικές συνήθειες  των Αρχαίων Ελλήνων  
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Διαδίκτυο… Σύνδεση 
με σύνεση και προσοχή!

Στις 9 Φεβρουαρίου γιορτάστηκε η Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοή-
γησης στο Διαδίκτυο. Με αφορμή την ημέρα αυτή, προτείνουμε βασικές
συμβουλές για να χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο με ασφάλεια. 
Έτσι α μπορούμε να εκμεταλλευόμαστε τις πληροφορίες, γνώσεις, παι-
χνίδια και άλλες μορφές ψυχαγωγίας που παρέχει χωρίς να κινδυ-
νεύουμε. 

Δεν αποκαλύ-
πτω ποτέ προ-
σ ω π ι κ έ ς
λεπτομέρειες
στο Διαδίκτυο,
όπως το πραγ-
ματικό μου
όνομα, τη διεύ-
θυνση της κα-
τοικίας μου, το
όνομα του
σχολείου μου,
το τηλέφωνό

μου, ή τη φωτογραφία μου γιατί ποτέ δεν μπορώ να ξέρω που μπορούν
να καταλήξουν. Αντίστοιχα, δεν ζητώ από άλλους να αποκαλύψουν προ-
σωπικές τους πληροφορίες, όσο είμαι μαθητής - ανήλικος.
Δεν αποκαλύπτω σε κανέναν, ούτε και στους καλύτερούς μου φίλους,
τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού που έχω στο διαδίκτυο. 
Γνωρίζω ότι οποιαδήποτε πληροφορία δημοσιεύσω στο διαδίκτυο, εκείνη
τη στιγμή παύει να είναι προσωπική και γίνεται δημοσίως προσβάσιμη
παντού στον κόσμο. 
Ενημερώνω τους γονείς ή τους δασκάλους μου στην περίπτωση που δια-
βάσω στο διαδίκτυο κάτι που με ενοχλεί ή που με κάνει να νιώθω
άβολα, δίχως να διστάσω. 
Ποτέ δε συναντώ στο φυσικό κόσμο φίλους που γνώρισα στο διαδίκτυο
και που δεν γνωρίζω στον πραγματικό κόσμο. 
Εάν κάποιος διαδικτυακός φίλος μου ζητήσει να κρατήσω τη φιλία μας
μυστική, τότε κάτι δεν πάει καλά. Ποιος αληθινός φίλος θα το ζητούσε
αυτό; Πρέπει αμέσως να ενημερώσω τους γονείς μου ή τους δασκάλους
μου.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 800 11 800 15 χωρίς χρέωση για να ζητήσω
ανώνυμα βοήθεια από ειδικούς του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Δια-
δικτύου και στο www.saferinternet.gr

Κώστας Κόκκαλης 

Μαθηματικά στην αρχαία Κρήτη!

Εκτός από τη γραφή,
η Κρήτη ήταν η
πρώτη περιοχή στην
Ευρώπη, όπου εμφα-
νίστηκαν τα μαθημα-
τικά και η Γεωμετρία
που γνώριζαν άριστα
οι Μινωίτες και την
απέδειξαν με τα περί-
φημα αρχιτεκτονή-
ματά τους, τα
ανάκτορα στα κεν-
τρικά της Κνωσού,
της Φαιστού, της Ζάκρου και των Μαλίων.
Σύνθετες και πολύπλοκες μαθηματικές πράξεις, γνώριζαν να πραγματοποιούν
οι Μινωίτες από τον 16 αιώνα Π.Χ.
Για παράδειγμα με κλάσματα και χρήση του δεκαδικού συστήματος. Τα γεω-
μετρικά σχήματα και οι αναλογίες στα Μυκηναϊκά μνημεία, δείχνουν ένα προ-
χωρημένο επίπεδο μαθηματικών και στον Μυκηναϊκό πολιτισμό.
Τα αριθμητικά σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο δεκαδικό σύστημα της
γραμμική Ά, είναι όμοια με εκείνα της Γραμμικής Β΄. 
Δηλαδή τόσο οι Μινωίτες όσο και οι Μυκηναίοι, είχαν τον ίδιο τρόπο γραφής
για τα αριθμητικά σύμβολα που χρησιμοποιούσαν. 

Χρήστος Δολαράκης, Γκεράλντ Τέλχα

«Γνωρίσαμε την Ευρώπη»… 

Ένα Σάββατο του Δεκέμβρη, ο Σύλλογος Γονέων στο σχολείο
μας, μαζί με δασκάλους και άλλους συλλόγους, διοργάνωσε
την εκδήλωση «Γνωρίζω την Ευρώπη» .
Σε αυτή την εκδήλωση, τα παιδιά της Ε΄ και της ΣΤ΄ τάξης τρα-
γούδησαν τραγούδια ανάλογα με την δεύτερη ξένη γλώσσα
που κάνουν στο σχολείο. Μάθαμε διάφορες περιοχές από
τέσσερις χώρες και τα έθιμά τους. 
Οι χώρες στις οποίες αφιερώθηκε η εκδήλωση ήταν, η Γαλλία,
η Γερμανία, η Ισπανία και η Ιταλία. 
Μετά τα τραγούδια και τα λόγια που είπε η κάθε χώρα, ακο-
λούθησε ένας μεγάλος μπουφές με φαγητά και γλυκά από
κάθε χώρα. 
Επίσης δόθηκαν στους εκπροσώπους των χωρών βιβλία και
μετά ακολούθησε μουσική. 

Σπανού Αγάπη 

«Το  ταξίδι  της  Σταλίτσας»
Αποφασίσαμε όλοι μαζί, ότι το νερό πρέπει να το προσέχουμε για
να το έχουμε πάντα… 

Παρακολουθήσαμε  στο  Αρχαιολογικό  Μουσείο  του  Βόλου
πρόγραμμα  σχετικό  με  το  νερό.  «Το  ταξίδι  της  Σταλίτσας»!
Μάθαμε τη σπουδαιότητα του νερού από τα αρχαία ακόμη χρόνια
που οι άνθρωποι  έφτιαχναν τους οικισμούς τους σε μέρη κοντά
σ ‘αυτό. Αποθήκευαν το νερό της  βροχής που έπεφτε απ’ τις
υδρορροές και είχαν πηγάδια είτε στο σπίτι τους είτε στο  κέντρο
του οικισμού.
Είχαν ακόμη δημόσιες κρήνες απ’ όπου όλοι προμηθεύονταν
νερό. Στη  πόλη μας υπήρχε ακόμη, αρχαίο υδραγωγείο που τα
ερείπιά του σώζονται  ως σήμερα.
Ακούσαμε, μάθαμε, φτιάξαμε παζλ… Και  πάνω απ’ όλα, καταλά-
βαμε τη  σπουδαιότητα αυτού του  αγαθού. Καταλάβαμε πως
χωρίς αυτό, δεν υπάρχει ζωή. Κι  αποφασίσαμε όλοι μαζί  πως
πρέπει να το προσέχουμε για να το έχουμε πάντα.

Αφού εργαστήκαμε στην τάξη για τους
τρόπους εξοικονόμησης του νερού, πα-
ρουσιάσαμε τις δράσεις μας στον υπεύ-
θυνο πολιτιστικών και περιβαλλοντικών
προγραμμάτων της Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης κ. Αντώνη Αντωνίου, στον
Αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΜΒ κ. Λεωνίδα
Μαυρογιάννη και στον Αντιδήμαρχο
Βόλου κ. Ηλία Ξηρακιά. Αρχικά προβλή-
θηκε ένα μικρό βίντεο, στο οποίο γινόταν
αισθητή η αντίθεση στη χρήση του νερού
σε χώρες της Αφρικής που οι άνθρωποι
διανύουν ολόκληρα χιλιόμετρα για να
βρουν νερό και στις «πολιτισμένες»
χώρες της Δύσης, όπου οι άνθρωποι το
σπαταλούν άσκοπα. 
Στη συνέχεια πειραματιστήκαμε πάνω σε
μία συσκευή που διαθέτει δύο βρύσες.
Χωριστήκαμε σε ομάδες και πλύναμε τα
χέρια μας. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο
ομάδες, ήταν πως η πρώτη ομάδα
έκλεινε τη βρύση κατά τη διάρκεια σα-
πουνίσματος των χεριών και στη συνέ-
χεια την άνοιγε επιλέγοντας χαμηλή ροή. 
Η δεύτερη ομάδα, έπλενε τα χέρια της
έχοντας συνέχεια τη βρύση ανοικτή , επι-
λέγοντας μάλιστα δυνατή ροή. Συγκεν-

τρώσαμε το νερό, που σπαταλήθηκε σε
δύο μεγάλες φιάλες που βρίσκονταν
πίσω από τον πάγκο. Στην πρώτη περί-
πτωση της άσκοπης σπατάλης, συγκεν-
τρώθηκαν 20 λίτρα περίπου νερό, ενώ
στη δεύτερη μόλις τέσσερα λίτρα. 
Σκεφτήκαμε πως η διαφορά ήταν τερά-
στια. Με τη διαφορά του νερού της πρώ-
της ομάδας (16 λίτρα) μπορούσαμε να
γεμίσουμε 32 μικρά μπουκαλάκια νερό. 
Καταλήξαμε πως το νερό σπαταλήθηκε
άσκοπα και κυρίως γιατί το αποτέλεσμα

ήταν το ίδιο, όλων τα χέρια ήταν καθαρά.
Στη συνέχεια σκεφτήκαμε πώς θα μπο-
ρούσε να αξιοποιηθεί… Ακούστηκαν διά-
φορες ιδέες όπως σφουγγάρισμα,
πλύσιμο αυτοκινήτων ή αυλής κ.λ.π. 
Η παρουσίαση τελείωσε με την προβολή,
ενός μικρού βίντεο με εικόνες από στα-
γόνες της βροχής, υπέροχες και μοναδι-
κές, που αποδεικνύουν ότι η φύση είναι
ο καλύτερος καλλιτέχνης, και γι΄ αυτό ο
άνθρωπος, πρέπει να φροντίζει να μην
την καταστρέφει . 

Nερό… ίσως το πολυτιμότερο
αγαθό που μας παρέχει η φύση.
Αποτελεί σημαντικό παράγοντα για
την ανάπτυξη, την υγιεινή διαβίωση,
την ίδια τη ζωή. Όμως, αυτή η πηγή
ζωής πρέπει να την προσέχουμε.
Πώς αλήθεια; .

Νερό: Προσέχουμε για έχουμε
Για μια βρύση που στάζει, ξοδεύουμε
τουλάχιστον 5.500 λίτρα νερό τον
χρόνο. Για  ένα  καζανάκι  που στάζει
είναι σαν να αφήνουμε μια βρύση να
τρέχει όλη την  νύχτα. Επιπλέον, όταν
αφήνουμε τη βρύση να τρέχει την
ώρα που βουρτσίζουμε τα  δόντια
μας, ξοδεύουμε τουλάχιστον 10
λίτρα νερό, ενώ όταν ποτίζουμε το
καλοκαίρι  τις μεσημεριανές ώρες, η
μισή ποσότητα του νερού εξατμίζε-
ται.

Κουτσερής Γιάννης

Γι’ αυτό αλλάζουμε στάση και  …
*Κλείνουμε τον γενικό διακόπτη του
νερού όταν λείπουμε για μεγάλο χρο-
νικό  διάστημα από το σπίτι.
*Επιδιορθώνουμε άμεσα βρύσες και
καζανάκια που στάζουν.
*Ελέγχουμε τακτικά το υδρόμετρό

μας για τυχόν διαρροή.
*Ποτίζουμε τις απογευματινές ώρες
το καλοκαίρι και κλείνουμε τη βρύση
όταν  πλενόμαστε.

Μαρούγκας Νίκος

Το  πρόβλημα  της  λειψυδρίας
Εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης του
πληθυσμού της γης, της μαζικής κα-

τανάλωσης  του νερού, η  διαθεσιμό-
τητα του πόσιμου νερού δεν επαρκεί
για να καλύψει τις ανάγκες της σύγ-
χρονης εποχής και μειώνεται  πολύ.
Το  νερό είναι αγαθό σε όλη  την υφή-
λιο και  είναι αιτία  για  πολιτικές  διε-
νέξεις. Πολλοί  προβλέπουν ότι το
νερό θα  γίνει το πετρέλαιο του μέλ-
λοντος καθιστώντας τον  Καναδά την

πιο πλούσια χώρα  του πλανήτη από
νερό. Η  έρευνα της UNESKO το
2003 υπολογίζεται ότι στα επόμενα
20  χρόνια η ποσότητα νερού θα μει-
ωθεί κατά 30%.  Ένα ποσοστό 40%
από  τους ανθρώπους δεν έχει επαρ-
κές νερό για την υποτυπώδη υγιεινή.
Περίπου 22  εκατομμύρια άνθρωποι
πέθαναν από ασθένειες του μολυ-

σμένου νερού και από  ξη-
ρασία. Σε μια έρευνα που
πραγματοποιήθηκε από την
οργάνωση Water  Aid στη
Βρετανία ένα παιδί πέθανε
από ασθένειες που προκα-
λεί το νερό. Το νερό είναι
πολυτιμότερο από κάθε
άλλη φορά, λόγω της χρησι-
μοποίησης του στη  γεωργία
και  σε άλλα, χρειάζεται κα-
λύτερη διαχείριση. Δεν επι-
θυμούμε να ζήσουμε
τραγικές  καταστάσεις.

Καραγιάννη Ελένη και
Μουρτσινούδη Γιαννούλα

Το  νερό
Το νερό είναι πολύτιμο
αγαθό για τον  άνθρωπο. Ο

άνθρωπος δεν μπορεί να
ζήσει  για πολλές μέρες χωρίς νερό.
Χωρίς φαγητό μπορεί ο άνθρωπος να
ζήσει. Επίσης  το  νερό είναι πολύτιμο
και για τα  φυτά για να μπορούν να
μεγαλώσουν. Τελικά  πρέπει να προ-
στατεύουμε το νερό, γιατί χωρίς
νερό δεν υπάρχει ζωή.

Σπανού Αγάπη

Nερό… ίσως το πολυτιμότερο αγαθό

Οι σταγόνες του νερού είναι μοναδικές… 
Μάθαμε ότι δεν πρέπει να σπαταλούμε το νερό

ΜΑΘΗΤΩΝ  ΕΡΓΑ:Layout 1  31/3/2014  4:56 μμ  Page 4


