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ΔÈ ¤ÁÚ·„·Ó Ù· ·È‰È¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ‰ÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·...
...μια ανάμνηση που δε θα ξεχαστεί ποτε
...ένα από τα καλύτερα ταξίδια της ζωής μου
...ένα δέσιμο μεταξύ μας
....γεμάτη ενθουσιασμό, χαρά, αγωνία
...η καλύτερη εκδρομή
...εμπειρία παντοτινή
...πράγματα που θα μου μείνουν στο μυαλό
...θα τη θυμάμαι για παντα
...Μακάρι να μπορέσω να ξαναπάω

Η ξενάγησή μας στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών»
έτος το σχολείο μας κατάφερε να πραγματοποιήσει την εκπαιδευτική εκδρομή στην
Αθήνα. Είχαμε την τύχη να επισκεφτούμε το
Μουσείο των Δελφών έναν από τους πιο αρχαιολογικούς χώρους του κόσμου. Οι Δελφοί πριν πολλά χρόνια θεωρούνταν ένα μαντείο, αλλά και ο ναός του θεού
Απόλλωνα. Μέχρι σήμερα, λοιπόν, θεωρείται ο ομφάλός (κέντρο) της γης.
Ξεκινήσαμε πολύ πρωί τον προορισμό μας γεμάτοι
χαρά, ενθουσιασμό και πολύ αγωνία για το τι θα δούμε. Φτάνοντας στον εξωτερικό χώρο μείναμε έκπληκτοι. Όλα τα παιδιά δεν μπορούσαν να πιστέψουν
πως ήμασταν στο χώρο που ζούσαν πριν αιώνες οι
προγόνοι μας.
Είδαμε αυτό το υπέροχο μνημείο που στεκόταν εκεί
πέρα για χιλιάδες χρόνια. Πριν περάσουμε στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών επισκεφτήκαμε πρώτα
το μουσείο. Η ξεναγός που μας περίμενε εκεί μας είπε
ότι το μουσεί χτίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα.
Μας εξήγησε πως ο θεός Απόλλωνας και ο θεός Διόνυσος μοιράζονταν τον ναό. Ο Απόλλωνας ήταν ο θεός
της λογικής και ο Διόνυσος των συναισθημάτων.
Έτσι, ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει μόνο ένα από
αυτά τα δύο και γι’ αυτό το λόγο μοιράζονταν τον ίδιο
ναό. Μετά από αυτό το μικρό πρόλογο για το τι θα
δούμε στο μουσείο περάσαμε μέσα για να αρχίσει η
ξενάγηση.
Πρώτα μας έδειξαν κάποιους πολύ ωραίους πίνακες
με τους Δελφούς που είχαν ζωγραφίσει πολλοί διάσημοι ζωγράφοι εκείνης της εποχής. Μας εξήγησε μερικά πράγματα και περάσαμε στο επόμενο δωμάτιο για

Φ

να δούμε τα αντικείμενα που βρ΄θεηκαν από τις ανασκαφές. Ότι βρέθηκε στις ανασκαφές ήταν πολύ μεγάλης αξίας, αλλά και απερίγραπτης ομορφιάς. Το
μουσείο είχε αρκετές αίθουσες και έτσι μας πήρε πολλή ώρα μέχρι να φτάσουμε στο ένα απ’ τα δύο ευρήματα που άρεσαν περισσότερο. Όταν επιτέλους φτάσαμε στο δωμάτιο που ήταν εκτεθειμένη η σφίγγα όλοι
ήταν ενθουσιασμένοι. Για πολλούς η σφίγγα ήταν ένα
αριστούργημα εκείνης της εποχής και ευτυχώς για
τους ανθρώπους σήμερα ένα πολύ μεγάλο μέρος της
σώθηκε. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες γι’ αυτό το
αριστούργημα, αλλά ο χρόνος έτρεχε και έπρεπε να
επισκεφτούμε και τα άλλα αξιοθέατα. Το δεύτερο εύρημα που μου άρεσε πολύ ήταν το άγαλμα του Ηνίοχου. Ο Ηνίοχος ήταν ένας αθλητής ο οποίος είχε κερδίσει μετά από έναν πάρα πολύ σκληρό αγώνα αρματοδρομίας. Αν το έβλεπες από μακριά θα νόμιζες ότι
ήταν πραγματικός άνθρωπος και όχι άγαλμα, διότι ο
δημιουργός του τον είχε απεικονήσει πολύ καλά.
Μετά την ξενάγηση στο μουσείο πήγαμε στον αρχαιολογικό χώρο, όπου διασχίσαμε την Ιερά Οδό, τη στοά
των ΑΘηναίων, είδαμε το θησαυρό των Αθηναίων και
των Σιφνέων, τα θεμέλια του θεού Απόλλωνα, το θέατρο καθώς και το στάδιο.
Δυστυχώς, χωρίς να το θέλει κανείς οι ώρες πέρασαν και ήρθε η ώρα για να αναχωρήσουμε. Ήταν μια
πρωτόγνωρη και ξεχωριστή εμπειρία που μένει στο
μυαλό κάθ μικρού έλληνα και δεν εξχνιέται ποτέ,
αφού αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια του
πολιτισμού μας!
Συνατσάκης Χαράλαμπος, Σκουφιανάκη Έλενα
Σπυριδάκη Χριστίνα, Χατζηδάκη Μαίρη Στ 3
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H Â›ÛÎÂ„‹ Ì·˜ ÛÙËÓ ∞ÎÚﬁÔÏË
Με την ευκαιρία της εκδρομής της ΣΤ’ τάξης στην
ΑΘήνα επισκεφτήκαμε το
αρχαιολογικό μουσείο της
Ακρόπολης, ένα από τα
πιο εντυπωσιακά μουσεία
της Ευρώπης. Βρίσκεται
στους πρόποδες της Ακρόπολης και αυτό το κάνει
ακομα επιβλητικότερο.
Άνοιξε τον Ιούλιο του
2009 και έχει δεχτεί μέχρι
σήμερα χιλιάδες επισκέπτες απ’ όλο τον κόσμο.
Η είσοδος του μουσείο
είναι πολύ εντυπωσιακή
όπως και όλο το κτίσμα.
ΤΟ πάτωμα μέχρι να
μπεις μέσα είναι γυάλινο
(διάφανο) και μπορείς να
δεις από μέσα τα ερείπια
της αρχαίας πόλης να
σχηματίζονται κάτω από
τα πόδια σου. Επίσης γύρω από το μουσείο υπάρχει ένας πανέμορφος κήπος που το αγκαλιάζει και
μπορούν όλοι οι επισκέπτες να ξεκουραστούν.

KOΨΤΕ ΕΔΩ ...

Mε την είσοδό μας στο
μουσείο βρεθήκαε στο
πρώτο πάτωμα. Συνολικά
το μουσεί αποτελείται
από τρία τεράστια πατώματα. Στο πρώτο είδαμε
διάφορα αγάλματα και
άλλα ευρήματα όπως βάζα, αγγεία, αγαλματάκια
και μερικά από τα πράγματα της καθημερινής
ζής των αρχαίων ελλήνων.
Στο δεύτερο πάτωμα είναι αποκλειστικά για τα
αγάλματα. Πολύ εντυπωσιακά και πανέμορφα!
Στέκονται αγέροχα στο
χώρο του μουσείου οι
επιβλητκοί κούροι και οι
πανέμορφες κόρες. Ακόμα υπήρχαν πολλά
αγαλματα ζώων και θεών
με το εντυπωσιακότερα
απ’ όλα το άγαλμα του
μοσχοφόρου. Η συγκίνησή μου βέβαια ήταν απερίγραπτη όταν αντίκρισα
τις Καρυάτιδες. Ήταν πανέμορφες, αλλά το πιο

περίεργο είναι ότι σου
φαίνονται εντελώς διαφορετικές και πιο όμορφες
αν τις δεις από μακριά!
Λυπήθηκα όμως πάρα
πολύ γιατί υπάρχει μια
θέση κενή για την Καρυάτιδα που βρίσκεται
στο Βρετανικό μουσείο.
Στο τρίτο και τελευταίο
πάτωμα είδαμε ότι σώθηκε από τον Παρθενώνα
όπως αγάλματα που στόλιζαν το χώρο και πολλά
γλυπτά.

Όταν τελειώσαμε την εξνάγηση κατευθύνθηκαμε
προς την Ακρόπολη, αυτό
το εκπληκτικό δημιούργημα. Είδαμε τον Παρθενώνα, τα Προπύλαια (είσοδος της Ακρόπολης, το
Ερέχθειο και το Ηρώδειο.
Καθώς προχωρούσαμε η
ξεναγός μάς έλεγε την
ιστορία αυτών των υπέροχων μνημείων.
Πραγματικά αυτή η
επίσκεψη στην Ακρόπολη
θα μου μείνει αξέχαστη,

γιατί εκτός από διασκεδαστική ήταν και πολύ χρήσιμη διότι μάθαμε πολλές
πληροφορίες για την
Ακρόπολη και γενικώς
για τον αρχαίο μας Πολιτισμό. Τέλος, εύχομαι
γρήγορα να επιστραφούν

στο μουσείο της Ακρόπολης όλοι οι αρχαίοι μας
θησαυροί που έχουν κλαπεί από τους ξένους, επειδή πρέπει να γυρίσουν
εκεί όπου ανήκουν.

∫ÏÂÈÒ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ™Ù 3
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∂›ÛÎÂ„Ë ÛÂ ¤Ó· ÌÔ˘ÛÂ›Ô

Την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου η Στ’ τάξη του 2ου
Δημοτικού Σχολείου είχε προγραμματίσει επίσκεψη
σε ένα μουσείο. Μη φανταστείτε ότι ήταν ένα μουσείο
όπως τα άλλα. Δεν ήταν μία συνάντηση με τον αρχαίο
πολιτισμό, αλλά με ένα μεγάλο συγγραφέα, το Νίκο
Καζαντζάκη.
Ο Νίκος Καζαντζάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο της
Κρήτης στις 18 Φεβρουαρίου 1883, γνώρισε την ευρωπαϊκή λογοτεχνία. Ως το 1933 επισκέπτεται τρεις
φορές τη Σοβιετική Ένωση και δύο την Ισπανία. Ταξιδεύει στην Ιταλία, την Κύπρο, την Παλαιστίνη, την Αίγυπτο και το Σινά, ενώ μένει στην Τσεχοσλοβακία για
μεγάλα διαστήματα. Η τελευταία δεκαετία της ζωής
του είναι δημιουργική. Έχοντας κερδίσει την διεθνή
αναγνώριση, γράφει μυθιστορήματα και θεατρικά έρ-

γα, μεταφράζει, ταξιδεύει. Πεθαίνει από ασιατική γρίπη στις 26 Οκτωβρίου 1957 στο Φραιμπουργκ.
Το Μουσείο χτίστηκε στο σημείο όπου βρισκόταν το
σπίτι των Ανεμογιάννηδων, συγγενών των Καζαντζάκηδων και το σπίτι του ίδιου του πατέρα του. Τα
εγκαίνιά του έγιναν το 1983. Δημιουργός του είναι ο
σκηνογράφος και ενδυματολόγος Γιώργος Ανεμογιάννης με τη βοήθεια της συζύγου του συγγραφέα
Ελένης Καζαντζάκη.
Μπαίνοντας στο μουσείο μας καλωσόρισαν οι υπεύθυνοι και μας έκαναν μια μικρή ξενάγηση στο χώρο
του μουσείου. Το μουσείο ήταν φανταστικό απ’ όλες
τις απόψεις και είχε σπάνιες πληροφορίες για τον
συγγραφέα αλλά και γράμματα που έστελνε ο ίδιος ή
που του έστελναν.
Εκεί είδαμε πολύτιμα εκθέματα του Καζαντζάκη,
όπως χειρόγραφα, σημειώσεις, αναμνηστικά από ταξίδια του, προσωπικά του αντικείμενα, πρώτες εκδόσεις
βιβλίου του και το υλικό από θεατρικές παραστάσεις
έργων του. Στη συνέχεια το πρόγραμμα περιελάμβανε
διάφορες δραστηριότητες, ώστε μέσα από αυτές και
με το παιχνίδι, να κεντρίσουν περισσότερο το ενδιαφέρον και την περιέργειά μας.
Εμείς πιστεύουμε ότι ήταν μια πολύ ευχάριστη
εμπειρία. Αλλά αυτό που μας άρεσε περισσότερο είναι
η επιγραφή που χαράχθηκε (όπως το ήθελε εκείνος)
στον τάφο του: ΔΕΝ ΕΛΠΙΖΩ ΤΙΠΟΤΑ, ΔΕΝ
ΦΟΒΑΜΑΙ ΤΙΠΟΤΑ, ΕΙΜΑΙ ΛΕΦΤΕΡΟΣ.

Η τέχνη του Graffiti
Το graffiti αρχικά
χρησιμοποιούταν από
πολιτικούς ακτιβιστές για δημοσιοποιήσουν τις δηλώσεις
τους και από συμμορίες του δρόμου με
σκοπό τη διαχώριση
των περιοχών τους.
Παρόλα τα αρχικά κινήματα του graffiti όπως
οι cholos του Los Angeles στα μέσα του 1930
και οι υπογραφές του
holo πάνω σε βαγόνια
τρένων πριν την εποχή
Tags: μικρές συνθηματικές φράσεις από 3
της New York school,
δεν ήταν πριν τα τέλη του 1960 που αυτό το εί- ακόμα πιο πίσω στα τέλη
δος της γραφής άρχισε του ’60 στην Pennsyνα παίρνει τη σημερινή lvania. Οι writers που
παίρνουν αυτή τη διάκριμορφή του (mosgoogle).
Η ιστορία αυτού του ση για το πρώτο αναγνωυπόγειου κινήματος της ρίσιμο bombing είναι ο
τέχνης γνωστή με πολλές Cornbread και ο Cool
ονομασίες, αλλά ως κύριο Earl.
Αυτοί γράψανε το όνοορισμό της το graffiti αρχίζει στην Philadelphia, μά τους σε όλη την πόλη
ενώ το bombing πάει κερδίζοντας σταδιακά

μέχρι 5-6 γράμματα
την προσοχή της κοινότητας και του τοπικού
τύπου. Είναι ασαφές το
σκεπτικό για το αν το
έκαναν για λόγους διαδήλωσης ή έτσι απλά τυχαία. (mosgoogle)
∞ÓÙÒÓË˜ ∫ˆÛÙﬁÔ˘ÏÔ˜ ™Ù2
Πηγή: hiphop.com.cy
Φωτογραφίες
Google (tags) (graffiti)

Ο θαυμασμός μας για τον Καζαντζάκη υπήρχε πάντα.
Μετά όμως από αυτή την επίσκεψη, έγινε μεγαλύτερος,
όπως και η υπερηφάνεια μας που είμαστε Κρητική.
ÃÚ‹ÛÙÔ˜ Ã¿ÛÈÎÔ˜, ÃÚÈÛÙ›Ó· ™˘ÚÈ‰¿ÎË, ∫ÏÂÈÒ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘,
Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˜ ™˘Ó·ÙÛ¿ÎË˜, Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ™Ù 3

Ανακύκλωση τέχνης!

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡAΦΟΙ: Απ’ ότι ξέρουμε είστε μία δασκάλα η

οποία ασχολείστε με την τέχνη! Πείτε μας λίγα λόγια
για το τι μπορούμε να κάνουμε που να έχει σχέση με
την τέχνη.
ΔΑΣΚΑΛΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ: Με την τέχνη μπορείς να ομορφαίνεις τα πάντα. Η τέχνη για εμένα για παράδειγμα
είναι το αλάτι και το πιπέρι που δίνει μυρωδιά και γεύση στο φαγητό. Απ’ ότι θυμάμαι ο παππούς μου πάντα
μου έλεγε πως ό,τι άχρηστο βρεις, κάνε το θησαυρό.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡAΦΟΙ: Από πότε ασχολείστε με την τέχνη;
ΔΑΣΚΑΛΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ: Από τεσσάρων χρονών και από
τότε σκεφτόμουν να γίνω ζωγράφος.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡAΦΟΙ: Η ζωής σας είναι σαν μία μορφή τέχνης δηλαδή;
ΔΑΣΚΑΛΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ: Η αλήθεια είναι πως ναι! Δεν
μπορώ να ζήσω χωρίς να δημιουργώ. Θέλω την αγάπη
που έχω γι’ αυτήν να την αποκτήσουν και τα παιδιά
στα οποία διδάσκω.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡAΦΟΙ: Όταν έχετε ελεύθερο χρόνο με τι
ασχολείστε;
ΔΑΣΚΑΛΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ: Το μεγαλύτερο μέρος του ελεύθερου μου χρόνου το περνάω μαζί με τους καλούς
μου φίλους, αλλά συχνά το αναλώνω ασχολούμενη
με τη ζωγραφική.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡAΦΟΙ: Τι σας αρέσει να ζωγραφίζετε πιο
πολύ;
ΔΑΣΚΑΛΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ: Το τελευταίο καιρό προτιμώ να
ασχολούμαι με τον εξπρεσιονισμό. Παράλληλα, ψυχαγωγούμαι κάνοντας διάφορες κατασκευές.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡAΦΟΙ: Αυτές ήταν οι ερωτήσεις μας. Σας
ευχαριστούμε που μας δώσατε την ευκαιρία να πληροφορηθούμε σχετικά με το αναφερόμενο θέμα, καθώς μας ενημερώσατε για ένα γεγονός που μας απασχολεί πολύ στις μέρες μας.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡAΦΟΙ: Αθανασία, Άκης, Ε3
ΔΑΣΚΑΛΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ: Αικατερίνη Γιαβρίδη
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ªÈ· ‚ÈÔÙÂ¯Ó›· Ô˘ Û‚‹ÓÂÈ…
∏
καλαθοπλεκτική είναι μία τέχνη που γνώρισε μεγάλες δόξες τα περασμένα χρόνια,
όμως τώρα έχει αρχίσει να ξεχνιέται. Στο
χωριό μου, το Μιξόρρουμα, όλοι σχεδόν πλέκανε καλάθια πριν λίγα χρόνια.
Ο παππούς μου, Μάρκος Κατάκης, ήταν ο τελευταίος καλαθοπλέκτης του χωριού μου. Πέθανε πριν εννιά μήνες σε ηλικία ενενήντα ετών. Θυμάμαι τις ιστορίες που μας έλεγε για αυτή την τέχνη. Την είχε μάθει
από τον πατέρα του σε ηλικία δώδεκα ετών.
Μάλιστα το 2007 ήρθαν και του πήραν συνέντευξη
από την εφημερίδα «Ρεθεμνιώτικα Νέα». Εγώ ήμουν
τότε πέντε χρονών και δεν θυμάμαι καλά τι ακριβώς
είπε, θα σας πω ότι θυμάμαι.
Αρχικά, τον είχαν ρωτήσει από ποια υλικά φτιάχνονται τα καλάθια. Εκείνος είχε απαντήσει ότι φτιάχνονται κυρίως από βίτσες και καλάμια που προέρχονταν
από δέντρα και θαμνοειδή, όπως μυρτιές και λυγαριές. Η επόμενη ερώτηση ήταν πόσα καλάθια έπλεκε
την ημέρα. Η απάντησή του ήταν ότι έφτιαχνε περίπου 5 με 6 καλάθια καθημερινά. Τέλος, του ζήτησαν
να αναφέρει ποια ήταν η χρησιμότητα των καλαθιών

Η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2008 δεν
θα μπορούσε να
αφήσει ανεπηρέαστη
και τη χώρα μας.
Στην Ελλάδα η παραπάνω κρίση άρχισε να
φαίνεται κυρίως τα δυο
τελευταία χρόνια. Την
κρίση (οικονομική) την
αντιλαμβανόμαστε όταν
δεν μπορούμε να πληρώσουμε τις οικονομικές
υποχρεώσεις μας, από
την αύξηση της ανεργίας
και τη μείωση της αγο-

στα παλιά χρόνια. Οι άνθρωποι, όπως σχολίασε ο
παππούς μου, χρησιμοποιούσαν τα καλάθια κυρίως
στον τρύγο, στον κήπο και γενικά στη συγκομιδή καρπών από τα χωράφια.
Από τη συνέντευξη αυτά κυρίως θυμάμαι… Αυτή
την τέχνη, λοιπόν, τη δίδαξε ο παππούς μου στο μεγάλο μου αδερφό και ελπίζω να τη συνεχίσει όταν επιστρέψει από το στρατό.

√ ∫∞§∞£√¶§∂ÃΔ∏™ ™Δ√ ªπ•√ƒƒ√Àª∞
«Από 12 ετών ο πατέρας μου μου έμαθε την τέχνη
της καλαθοπλεκτικής. Κάποτε στο χωριό ήταν όλοι
καλαθοπλέκτες και ανάλογα πόσα παιδιά είχε ο καθένας έφτιαχναν και καλάθια. Στην πορεία έκανα κι
άλλες δουλειές, για χρόνια στο ρασοτριβείο στο Κάτω
Μιξόρρουμα φτιάχναμε κάπες για τους βοσκούς.
Όμως επέστρεψα στα καλάθια». Ο Μάρκος Κατάκης,
84 ετών σήμερα είναι ένας από τους τελευταίους καλαθοποιούς και το χωριό του, το Μιξόρρουμα, όπου
διατηρεί το μαγαζί του, είναι φημισμένο για τα εργαστήρια καλαθοπλεκτικής. Ο κυρ Μάρκος όμως είναι
ο παλαιότερος και τώρα μαθαίνει την τέχνη στον εγ-

γονό του. Το καλάθι φτιάχνεται από ελιά, μυρθιά,
λυγιά, σκίνο ή ιτιά.
Στον τελευταίο «κατσουνά» της εποχής μας –το Μάρκο Κατάκη από το Μιξόρρουμα– αφιερώνει πολλές
από τις σελίδες του το εξαίρετο περιοδικό Κρητικό Πανόραμα που εκδίδει η Αναστασία Παπαδουράκη.
Ο συμπαθέστατος Μάρκος είναι ίσως ο τελευταίος
καλαθοπλέκτης του νομού μας που επιπλέον διατηρεί… εργοστάσιο που φτιάχνει ακόμα κατσούνια από
άρτυκές.
∞ÚÁ˘ÚÒ ∫·Ù¿ÎË, ¢1

Οικονομική κρίση στην Ελλάδα
ραστικής δύναμης.
Το πρόβλημα φαίνεται
να ξεκινά από την κακή
διαχείριση της οικονομίας από τα κόμματα
που κυβέρνησαν την
Ελλάδα, κυρίως μετά τη
μεταπολίτευση. Η πολιτική που ακολουθούσαν
τα χρόνια αυτά προσπαθούσε να μειώσει την
ανεργία προσλαμβάνοντας συνεχώς κόσμο στις
δημόσιος υπηρεσίες του
κράτους. Η πρόσληψη σε

αυτές τις υπηρεσίες γινόταν με τέτοιους τρόπους
που είχε ως σκοπό μόνο
πολιτικά οφέλη.
Ένα από τα κυριότερα
αίτια της κρίσης επίσης
ήταν και παραμένει να
είναι το θέμα της φοροδιαφυγής. Η φοροδιαφυγή γίνεται κυρίως από
πλούσιους επιχειρηματίες και επαγγελματίες
όλων των κλάδων. Η μη
επίλυση αυτού του προβλήματος έχει ως αποτέ-

λεσμα να πληρώνουν συνέχεια οι ίδιοι και οι ίδιοι
δηλαδή οι μισθωτοί και
οι συνταξιούχοι.
Η σημερινή κρίση
οφείλεται επίσης και
στην παγκοσμιοποίηση
της οικονομίας. Έτσι,
πολλές ντόπιες και ξένες
επενδύσεις προτιμήθηκαν να γίνουν ή να μεταφερθούν σε χώρες με
φτηνό εργατικό δυναμικό, παρόλο που και ο
μέσος μισθός του Έλλη-

να ήταν από τους χαμηλότερους στη δυτική Ευρώπη. Η μεγάλη πληγή
της ελληνικής οικονομίας ήταν και παραμένει
το γεγονός ότι ποτέ δεν
κατάφερε να δημιουργήσει ανταγωνιστική οικονομία που να στηρίζεται
στη βαριά βιομηχανία
και την εκμετάλλευση
του ορυκτού πλούτου
(φυσικό αέριο, πετρέλαιο, πλουτώνιο, βωξίτης, χρυσός κ.α.) αλλά η

ελληνική οικονομία στηριζόταν ανέκαθεν στον
τουρισμό και στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων.
Ίσως η Ελλάδα να ξεφύγει από τη δεινή οικονομική κατάσταση που
έχει περιέλθει αν δώσει
έμφαση ή την αφήσουν
οι «ξένες μεγάλες δυνάμεις» στην εκμετάλλευση
του υπεδάφους της.
Ãρυσοβαλάντης Γεράσης Δ1

«Ακούμε… και δεν καταλαβαίνουμε»
Στις μέρες μας ακούμε συνεχώς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να λένε ότι η χώρα μας περνάει μια περίοδο οικονομικής κρίσης.
Όλοι τώρα μικροί και μεγάλοι περνάμε δύσκολα. Η
καθημερινότητά μας αντί να καλυτερεύει πάει από το
κακό στο χειρότερο και αναρωτιέμαι γιατί στη χώρα
μας συνέβη κάτι τέτοιο.
Εμείς τα παιδιά είμαστε υπεύθυνα για το μέλλον
αυτής της χώρας. Οι προηγούμενες γενιές πήραν λάθος αποφάσεις. Εμπιστεύτηκαν λάθος άτομα τα οποία
οδήγησαν τη χώρα σε αυτή την άθλια κατάσταση.
Τώρα προσπαθούν με τις διαδηλώσεις και τις απεργίες να «σώσουν» τη χώρα. Δεν καταφέρνουν όμως τίποτα. Οι ισχυροί συνεχίζουν να οδηγούν τη χώρα στην

εξαθλίωση και τα παιδιά πρέπει να βρουν ένα τρόπο να
τη σώσουν, χωρίς να ξέρουν ακόμη ποιος είναι αυτός.
Καθημερινά έχουμε το άγχος και την αβεβαιότητα
για το αύριο μας. Αρκετά παιδιά σκέφτονται να μεταναστεύσουν για να βρουν ένα καλύτερο μέλλον. Να
μην ανησυχούν για το αν θα είναι άνεργοι ή όχι ή για
το αν θα καταφέρουν να στηρίξουν οικονομικά τα παιδιά τους και τα να τα σπουδάσουν.
Πολλές φορές βλέπουμε τους γονείς μας να στενοχωριούνται για το πως θα εξελιχθεί η κατάσταση της
χώρας μας. Προσπαθούν να μη φανεί η ανησυχία
τους. Δεν θέλουν να μας αγχώσουν για το μέλλον μας.
Όμως, εμείς τα παιδιά τα καταλαβαίνουμε όλα. Καθημερινά οι γονείς μας σκέφτονται πως να μειώσουν
τα έξοδα του σπιτιού, γιατί οι μισθοί τους όλο και λι-

γοστεύουν κι εμείς αυτό το συνειδητοποιούμε μιας
και όλο και λιγότερα πράγματα αγοράζουμε.
Το μέλλον το παιδιών αβέβαιο. Οι πιθανότητες να
μεταναστεύσουμε μεγάλες. Αν μείνουμε στη χώρα το
πιο πιθανόν είναι να καταντήσουμε άνεργοι ή ακόμα
χειρότερα να μην καταφέρουμε να σπουδάσουμε. Τα
παιδιά πρέπει γρήγορα να βρουν έναν τρόπο για να
καλυτερέψει η οικονομία της χώρας μας. Γι’ αυτό
πρέπει να είμαστε αγαπημένα κι ενωμένα και να
μην επιτρέψουμε σε κανέναν να μας εκμεταλλευτεί
και να μας πάρει την αθωότητά μας και τη φαντασία
μας. Εσείς οι μεγάλοι πρέπει να μας στηρίξετε μέχρι
τελικής πτώσεως.
Αθανασία Τσιακαλίδου, Στ 3
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ΔÔ ¤ıÈÌÔ ÙÔ˘ ∞˚ –°È¿ÓÓË ÙÔ˘ ÎÏ‹‰ÔÓ·
Τα παλιά χρόνια συνήθιζαν οι ανύπαντρες κοπέλες να
μαζεύονται σ’ ένα σπίτι του χωριού όπου έφερναν από το
πηγάδι το αμίλητο νερό. Σ’ ένα πήλινο δοχείο, την υδροφόρα, έβαζαν το νερό και η κάθε κοπέλα έριχνε μέσα
ένα αντικείμενο (μήλο, κόσμημα, κλειδί κ.α.) το λεγόμενο ριζικάρι.
Στη συνέχεια σκέπαζαν το δοχείο μ’ ένα κόκκινο ύφασμα και αφού το έδεναν («κλείδωναν») μ’ ένα κορδόνι, το
τοποθετούσαν σε κάποιο ανοιχτό χώρο. Εκεί παρέμενε
όλη τη νύχτα.
Μετά οι κοπέλες γύριζαν στα σπίτια τους και περίμεναν να ονειρευτούν το μέλλοντα σύζυγό τους. Την άλλη
μέρα μαζεύονταν πάλι οι κοπέλες για να ανοίξουν τον
κλήδονα. Μια κοπέλα έβγαζε απ’ το αγγείο ένα-ένα τα
αντικείμενα και μια άλλη έλεγε μαντινάδες που πίστευαν ότι έδειχνε το μέλλον κάθε κοπέλας.

Η γιαγιά μου η Βαγγελιώ, μου είχε πει ότι είχε στο
χωριό όταν ήταν κοπέλα, έναν αργαλειό. Σ’ αυτόν έκανε πολύ ωραία υφαντά. Ο αργαλειός ήταν ξύλινος.
Μπροστά σ’ ένα ξύλινο κάθισμα καθόταν η υφάντρα
και τραβούσε κοντά της το ξύλο όπου ήταν περασμένες οι κλωστές του αργαλειού. Όπως τις έβλεπε κανείς
από μακριά έμοιαζε με τέντα. Ένα ωραίο κιλίμι έδωσε
η γιαγιά μου στη μαμά μου για μένα.
Η γιαγιά μου μου είπε και για το παλιό σίδερο με τα
κάρβουνα που σιδέρωνε τα ρούχα. Αυτό όμως που μου
άρεσε πιο πολύ ήταν όταν μου είπε η μαμά μου ότι το
χειμώνα όταν είχε πολύ κρύο στη Χαλκιδική και ήταν
παιδί, η γιαγιά μου για να τη ζεστάνει έβαζε τούβλα
στην ξυλόσομπα για να ζεσταθούν, τα τύλιγε σε μια λεπτή κουβέρτα και την έβαζε στα πόδια της στο κρεβάτι
για να μην κρυώνει. Επίσης, η μαμά και η γιαγιά μου
έπαιζαν τελίτσες. Γράφεις τελίτσες σ’ ένα χαρτί και ο
καθένας ενώνει δύο για να κάνει μία γραμμή. Όποιος
κάνει ένα τετράγωνο κερδίζει και τελικά νικητής είναι
αυτός που έχει τα πιο πολλά τετράγωνα στο όνομά του.

ª·Ú›· ∞Ó˘Ê·ÓÙ¿ÎË, μ1

ŒÏÂÓ· ∫·ÏÏÈÙÛÔ˘Ó¿ÎË, μ1

Το ιατρικό για τη βαρεμάρα!
Πολλά παιδιά βαριούνται! Δεν μπορούν να
βγουν έξω να παίξουν και
οι γονείς τους δεν έχουν
την οικονομική δυνατότητα να τους αγοράσουν
ένα παιχνίδι.
Ιδού το φάρμακο. Μπορούν να πάρουν ένα ζωάκι – γατάκι, σκυλάκι ή
όποιο άλλο. Το ζωάκι αυτό δεν χρειάζεται να το
πάρουν από ένα pet-shop

2 φλιτζάνια στήριξη
3 κουτ. γ. αγάπη
1 φλιτζ. συμπόνια
2 πακέτα καλοσύνη
2 κουτ. ιδέα χαράς
4 πακ. ευγένεια
2 πακ. ευτυχίας

(δηλαδή να πληρώσουν)
αλλά από το δρόμο, τις
φιλοζωικές εταιρείες και
τα κυνοκομία. Υιοθετώντας ένα ζώο το βοηθάτε
να βρει αγάπη, στέγη,
τροφή και τρυφερότητα
αλλά αντιμετωπίζετε και
τη δική σας βαρεμάρα.
Τα αδέσποτα σας
έχουν περισσότερη ανάγκη και θα σας αγαπήσουν περισσότερο. Όμως

τα ζώα δεν είναι σαν ένα
παιχνίδι που όταν χαλάσει δεν θα ξαναπαίξετε
μαζί του. Θέλουν να τα
αγαπάτε κι όχι να τα
χτυπάτε γιατί μπορεί να
σας δαγκώσουν και να
σας γρατζουνίσουν.
Τα ζωάκια μιας ράτσας
δεν είναι πάντα τα καλύτερα και τα ομορφότερα.
Οι μικροί μας φίλοι μπορεί να είναι κουτσοί, τυ-

Στην αρχή, βάλτε τη στήριξη μαζί με
αγάπη μέσα σε ένα μπολ και ανακα τέψτε. Καθώς ανακατεύετε προσθέστε τη
συμπόνια μέχρι να γίνουν μία σφιχτή
κρέμα. Έπειτα ρίξτε την καλοσύνη. Μετά
βάλτε την ιδέα χαράς και την ευγένεια.
Ύστερα ρίξτε την ευτυχία, ανακατέψτε
λίγο και βάλτε το στο ψυγείο για μία –
δυο ώρες. Μετά βγάλτε και είναι έτοιμο..

φλοί αλλά όμως ξέρουν
να ξεχωρίζουν την πραγματική αγάπη. Η υιοθεσία τους δεν είναι κάτι το
δύσκολο ή το ακριβό, είναι κάτι που μπορεί να
γίνει αληθινό! Ας ξεκινήσουμε από τώρα λοιπόν,
απλώς ας ξεκινήσουμε!!!
Ειρήνη Γιαννακοπούλου,
Ασπασία Γαβαλά, Ε1
Σκίτσο: Γιώργος Βουρβαχάκης, Ε1

Μισό φλιτζάνι εξυπνάδα
1 τραγούδι με ιδέες χαράς
1 κουτί γράμματα
5 κουταλάκια καλοσύνη
1 μπολ γεμάτο
με γλυκύτητα
2 πακέτα αγάπη
1 κονσέρβα με χαρά

Στην αρχή ανακατέψτε μισό φλιτζάνι εξυπνάδα και ένα τραγούδι με
ιδέες χαράς.
Επίσης προσθέστε ένα κουτί γράμματα και πέντε κουταλάκια καλοσύνη. Μετά προσθέστε ένα μπολ γεμάτο γλυκύτητα. Τέλος, βάλτε δύο
πακέτα αγάπη και μία κονσέρβα χαράς. Μετά βάλτε το στο ψυγείο.
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ια φορά κι έναν καιρό ήταν τα εφτά κατσικάκια. Μια μέρα η μαμά κατσίκα έφευγε
για τη δουλειά και είπε στα κατσικάκια:
― Να είστε φρόνιμα και να προσέχετε πολύ!
Τα κατσικάκια πρόσεχαν αλλά δεν ήταν φρόνιμα. Μια
στιγμή ένα κατσικάκι, ο Κίτρονας, είπε στα αδέρφια του:
― Αδέρφια έχω μια ιδέα! Θέλετε να πάμε δίπλα στο
σπίτι του λύκου και να τον πειράξουμε;
Και αυτά απάντησαν:
― Ναι!
Ο Κίτρονας είπε στην αδερφή του τη Σωσώ:
― Σωσώ εσύ θα γεμίσεις έναν κουβά νερό και θα το
βάλεις πάνω στην πόρτα και όταν ο λύκος θα ανοίξει την
πόρτα θα του πέσει ο κουβάς με το νερό στο κεφάλι του.
Η Σωσώ έβαλε τον κουβά με το νερό στην πόρτα.
Ο Κίτρονας είπε στον αδερφό του τον Αμπίλα:
― Αμπίλα, εσύ θα φοράς το κράνος σου και θα κρατάς το πατίνι σου και όταν θα πέσει ο κουβάς με το νερό θα κάνεις πατίνι και θα πατήσεις το λύκο.
Τα κατσικάκια πήγαν στο σπίτι του λύκου και με
αρχηγό τον Κίτρονα χτύπησαν το κουδούνι του σπιτιού του λύκου.
Ο λύκος, ο Σίμπαλ, άκουσε το κουδούνι και είπε:
― Τώρα, τώρα έρχομαι.
Ο λύκος άνοιξε την πόρτα του ’πεσε ο κουβάς με
το νερό στο κεφάλι και ο Αμπίλας τον πάτησε με το
πατίνι του.

Τι κάνετε στον
ελεύθερο χρόνο σας;
Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο 2ο Δημοτικό Σχολείο, ρωτήθηκαν 60 παιδιά ηλικίας 6
έως 11 ετών, από τα οποία:
Τα λιγότερα παιδιά, δηλαδή 3, ασχολούνται με τη
μουσική.

Ο λύκος έχασε τις αισθήσεις του για λίγη ώρα και τα
κατσικάκια τα έκαναν λίμπα. Χόρευαν στο κρεβάτι
του λύκου, στους καναπέδες, έσπασαν την τηλεόραση
του λύκου κι έβαλαν όλο το κουτί του αλατιού στο φαγητό που έψηνε ο λύκος.
Ο λύκος μόλις ξαναβρήκε τις αισθήσεις του σηκώθηκε και είδε μισοδιαλυμένο το σπίτι του, λιποθύμησε ξανά. Τα κατσικάκια έκαναν πατίνι, χόρευαν στους
καναπέδες, έτρωγαν ότι υπήρχε στο ψυγείο και χοροπηδούσαν στο κρεβάτι του λύκου.
Ο Σίμπαλ, ο λύκος, είδε πάλι το μισοδιαλυμένο σπίτι του και πήρε από το τηλέφωνό του, το i-phone 4, τη
μαμά κατσίκα και είπε:
― Μαμά κατσίκα τα κατσικάκια σας έκαναν λίμπα
το σπίτι μου.
Η μαμά κατσίκα δεν πίστεψε το λύκο. Μόλις τέλειωσε το πάρτι των κατσικιών στο σπίτι του λύκου πήγαν
στο δικό τους σπίτι γιατί άκουσαν τη μαμά τους που
ερχόταν από τη δουλειά. Ο λύκος ωστόσο δοκίμασε το
φαγητό που έφτιαχνε και κατάλαβε ότι τα κατσικάκια
είχαν βάλει όλο το αλάτι στο φαγητό του. Έτρεξε και
ήπιε έξι μπουκάλια νερό.
Η μαμά κατσίκα άρχισε να πιστεύει τα λόγια του
λύκου και είπε στα κατσικάκια:
― Θα πάω στη δουλειά. Η μαμά κατσίκα έφυγε και
πήγε πίσω από έναν θάμνο. Τα κατσικάκια πήγαν

Όλοι ξέρουμε πως τα δύο φύλα έχουν πολλές διαφορές
μεταξύ τους. Κάποιες είναι προφανείς και κάποιες άλλες
όχι. Παρακάτω είναι κάποιες… αστείες από αυτές:

1. Συνδυασμός χρωμάτων
Άνδρες: ωραίο το μαύρο. Ωραίο και το κίτρινο.
Ας τα φορέσω μαζί.
Γυναίκες: Ξέρουν ποιο χρώμα ταιριάζει με ποιο.

§Â˘Ù¤ÚË˜ ™˘ÚÈ‰¿ÎË˜, ¢3

8. Μεσάνυχτα
Άνδρες: Είναι τέλεια ώρα για να κοιμηθώ.
Γυναίκες: Είναι τέλεια ώρα για να συζητήσουμε
και να δούμε το OLA 12.
9. Φαγητό
Άνδρες: Παραγγέλνουν μπριζόλα με πατάτες τηγανητές και τρώνε μόνο τη μπριζόλα.
Γυναίκες: Παραγγέλνουν ρύζι με βραστά λαχανικά
και φιλέτο κοτόπουλο, με σκοπό να φάνε της τηγανητές πατάτες του άνδρα.

3. Μνήμη
Άνδρες: Δεν θυμούνται τι φορούσαν χθες.
Γυναίκες: Θυμούνται κάθε λεπτομέρεια για το τι
φορούσαν χθες.

10. Τηλεόραση
Άνδρες: Βλέπουν μπάλα, και με δυσκολία μιλάνε
συγχρόνως.
Γυναίκες: Βλέπουν τηλεόραση, βάφουν νύχια, μιλάνε στο τηλέφωνο, πίνουν καφέ.

4. Κατανόηση
Άνδρες: Δεν καταλαβαίνουν καμία γυναίκα.
Γυναίκες: Καταλαβαίνουν μόνο τις άλλες γυναίκες.

11. Γυμναστική
Άνδρες: Το βλέπουν ως απλή γυμναστική.
Γυναίκες: Το βλέπουν ως μια ευκαιρία για γνωριμίες.

5. Παρκάρισμα
Άνδρες: Ξέρουν να παρκάρουν.
Γυναίκες: Ξέρουν να πατήσουν το alarm.
6. Καινούριο αυτοκίνητο
Άνδρες: Λέγε ρε! Τι μάρκα;
Γυναίκες: Ουάου! Τι χρώμα;

Αδαμαντία Ράπτη, Μαρία Φραγκιαδάκη, Νίκος Πολιτάκης

πάλι στο σπίτι του λύκου. Η μαμά κατσίκα πήγε στο
σπίτι του λύκου και χτύπησε το κουδούνι. Ένα από
τα κατσικάκια άνοιξε την πόρτα. Η μαμά κατσίκα
έσυρε τα κατσικάκια από τα αυτιά τους και τα έβαλε
τιμωρία.
Μετά τα κατσικάκια έγιναν φίλοι με το λύκο. Κι
έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.

Αστείες διαφορές ανδρών και γυναικών

2. Ομιλία
Άνδρες: Μιλάνε με σύντομες προτάσεις.
Γυναίκες: Μιλάνε με μεγάλες… εκθέσεις.

Μερικά από αυτά, τα 8, παρακολουθούν τηλεόραση. Τα 9 παιδιά διασκεδάζουν παίζοντας ομαδικά παιχνίδια. Αρκετά από αυτά, τα 18, ασχολούνται με τον αθλητισμό. Τα υπόλοιπα 22 παίζουν
παιχνίδια στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

∏ ∞¡∞Δƒ√¶∏
∂¡√™ ¶∞ƒ∞ªÀ£π√À

7. Ψώνια
Άνδρες: Πληρώνουν 50 ευρώ για κάτι που αξίζει
250 ευρώ, και τελικά δεν δουλεύει.
Γυναίκες: Πληρώνουν 250 ευρώ για κάτι που αξίζει
50 ευρώ, και τελικά δεν το έχουν ανάγκη.

Γιώργος Αποστολάκης, Δ1

ª·ÓÙÈÓ¿‰·
Αξιοπρέπεια
Θέλω αξιοπρέπεια τιμή, δικαιοσύνη
και οι άνδρες να ’ναι μπιστικοί
να ’χεις εμπιστοσύνη.
£Â·ÓÒ °·ÏÂÚÔ‡, ∂1
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√ Êﬁ‚Ô˜!

§‡Ë

¶·˘Ï›Ó·, ™Ù¤ÏÈÔ˜,
∂ÈÚ‹ÓË, ªÈ¯¿ÏË˜

Μαμάκα μου φοβάμαι!!!
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να φοβηθεί κάποιος: ας
πούμε εγώ φοβάμαι όταν βλέπω εφιάλτες.
Εγώ ÊÔ‚¿Ì·È όταν πηγαίνω στο γιατρό.
Εγώ ÊÔ‚¿Ì·È τα θρίλερ.
Εγώ ÊÔ‚¿Ì·È όταν με τρομάζουν.
Εγώ ÊÔ‚¿Ì·È τα έντομα.
ºÔ‚¿Ì·È όταν ο μπαμπάς με πηγαίνει στο βουνό.
ºÔ‚¿Ì·È τα φαντάσματα.
ºÔ‚¿Ì·È τα έντομα.
Εγώ ÊÔ‚¿Ì·È το σκοτάδι.
Εγώ ÊÔ‚¿Ì·È τις σπηλιές.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

AÔÁÔ‹ÙÂ˘ÛË

ÕÓÓ·, ªÈ¯¿ÏË˜,
°ÈÒÚÁÔ˜,
∂‚ÂÏ›Ó·, ª·Ú›·

∂ÈÚ‹ÓË, ™Ù·˘ÚÔ‡Ï·

• Νιώθω Ï‡Ë όταν χάνω στο ποδόσφαιρο.
• Νιώθω Ï‡Ë όταν βλέπω τους άλλους ανθρώπους
•
•
•
•
•
•
•

£˘Ìﬁ˜

ŒÏÂÓ·, ∞ÓÙÒÓË˜,

να κλαίνε.
Νιώθω Ï‡Ë όταν όλοι με απορρίπτουν.
Νιώθω Ï‡Ë όταν με κοροϊδεύουν.
Νιώθω Ï‡Ë όταν με χτυπάει ο αδερφός μου.
Νιώθω Ï‡Ë όταν πηγαίνω στο σχολείο.
Νιώθω Ï‡Ë όταν κάνω εμβόλια.
Νιώθω Ï‡Ë όταν δεν με παίζουν οι φίλες μου.
Νιώθω Ï‡Ë όταν με κλοτσάει η ξαδέρφη μου.

H ˙‹ÏÈ·

¡›ÎÔ˜, °Î¤ÚÙÈ, ¡ÂÎÙ·Ú›·,
∂ÚˆÊ›ÏË, πÛÌ‹ÓË

• Νιώθω ı˘Ìﬁ όταν με χτυπάνε.
• Νιώθω ı˘Ìﬁ όταν δεν με παίζουν.
• Νιώθω ı˘Ìﬁ όταν πηγαίνω στο σπίτι.
• Νιώθω ı˘Ìﬁ όταν με νευριάζουν.
• Νιώθω ı˘Ìﬁ όταν χτυπάω.
• Νιώθω ı˘Ìﬁ όταν με κοροϊδεύουν.
• Νιώθω ı˘Ìﬁ όταν είμαι λυπημένη.
• Νιώθω ı˘Ìﬁ όταν δεν με έχουν φίλη.
• Νιώθω ı˘Ìﬁ όταν μου φωνάζουν.

AÓËÛ˘¯›·

ª¿ÓÔ˜, Δ˙ÔÓ,

μ·ÛÈÏÈÎ‹,
∫‡Ú·, ¢‹ÌÔ˜,
¶¿ÓÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜

ª·ÚÈ¿ÓÓ·, ∂Ï¤ÓË

• Νιώθω ·ÓËÛ˘¯›· όταν πηγαίνω στο σχολείο και
• Νιώθω ˙‹ÏÈ· όταν οι άλλοι παίζουν
• Νιώθω ·ÔÁÔ‹ÙÂ˘ÛË όταν είμαι σε μία ομάδα
•
•
•
•

και παίζουμε και επειδή έκανα ένα λάθος
με διώχνουν από την ομάδα.
Εγώ πάλι νιώθω ·ÔÁÔ‹ÙÂ˘ÛË όταν
δεν με παίζουν οι φίλοι μου.
Νιώθω ·ÔÁÔ‹ÙÂ˘ÛË όταν η μαμά μου
αγαπάει περισσότερο τον αδελφό μου.
Νιώθω ·ÔÁÔ‹ÙÂ˘ÛË όταν δεν έχω κανέναν φίλο.
Νιώθω ·ÔÁÔ‹ÙÂ˘ÛË όταν χάνω στο ποδόσφαιρο.

¡ÙÚÔ‹

με τα παιχνίδια μου.

• Νιώθω ˙‹ÏÈ· όταν η αδερφή μου φοράει πιο
όμορφα ρούχα από εμένα.

• Εγώ νιώθω ˙‹ÏÈ· όταν δεν με αφήνουν να παίξω
ποδόσφαιρο.

• Εγώ νιώθω ˙‹ÏÈ· όταν οι άλλοι είναι καλύτεροι
από εμένα.

• Νιώθω ˙‹ÏÈ· όταν δεν με παίζουν οι άλλοι.
• ∑ËÏÂ‡ˆ όταν με διώχνουν από την ομάδα.

∂Ï¤ÓË, °È¿ÓÓË˜,
∂ÌÌ·ÓÔ˘¤Ï·,
¢¤ÛÔÈÓ·, ∂Ï¤ÓË

Χαρά

• Νιώθω ÓÙÚÔ‹ όταν οι φίλοι μου με
•
•
•
•

κοροϊδεύουν.
Νιώθω ÓÙÚÔ‹ όταν είμαι σε μία
παράσταση.
Νιώθω ÓÙÚÔ‹ όταν με μαλώνουν
και είναι κάποιος μπροστά.
Νιώθω ÓÙÚÔ‹ όταν μιλάω μπροστά
σε κόσμο.
Νιώθω ÓÙÚÔ‹ όταν με κοιτάνε οι
άλλοι παράξενα.

•
•
•
•
•
•
•
•

έχω αργήσει.
Νιώθω ·ÓËÛ˘¯›· όταν με μαλώνει η κυρία
και με πάει στο διευθυντή.
Νιώθω ·ÓËÛ˘¯›· όταν κάθομαι στην έδρα
της κυρίας.
Νιώθω ·ÓËÛ˘¯›· όταν θα έρθει η νονά μου.
Νιώθω ·ÓËÛ˘¯›· όταν με σηκώνει η κυρία στο
μάθημα.
Νιώθω ·ÓËÛ˘¯›· όταν πάω ταξίδι κάπου.
Νιώθω ·ÓËÛ˘¯›· όταν πάω εκδρομή.
Νιώθω ·ÓËÛ˘¯›· όταν μπαίνω στο λεωφορείο.
Νιώθω ·ÓËÛ˘¯›· όταν μπαίνω στο ξενοδοχείο.

Δ›ÙÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜,
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·, ∞ıËÓ¿

• Νιώθω χαρά όταν νικάει η Εθνική
•
• Νιώθουμε ÓÙÚÔ‹ όταν ερχόμαστε
•

στο σχολείο αδιάβαστοι.
Νιώθουμε ÓÙÚÔ‹ όταν λέμε τραγούδι ή ποίημα.

•
•
•
•
•

Ελλάδος.
Νιώθω χαρά όταν με παίζουν οι φίλοι
μου.
Νιώθω χαρά όταν είμαι εδώ.
Νιώθω χαρά όταν πάω στην παραλία.
Νιώθω χαρά όταν πάω για ψώνια.
Νιώθω χαρά όταν πηγαίνω σε ένα
μαγαζί για να αγοράσω παιχνίδια.
Νιώθω χαρά όταν πάω
στην καφετέρια.

• Νιώθω χαρά όταν παίζω με τους φί•
•

λους μου.
Νιώθω χαρά όταν πάω για παγωτό με
τους γονείς μου.
Νιώθω χαρά όταν παίζω με τα παιχνίδια μου.

°1 & °2
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Η εμπειρία της Ροδάνθης και
του Πέτρου ή η βία στα σχολεία
Η Ροδάνθη είναι μία
μαθήτρια της Δ’ Δημοτικού. Στα διαλείμματα
μένει πάντα μόνη αφού
οι πιο μοδάτες παρέες
των συμμαθητών της, της
γυρίζουν την πλάτη γελώντας κοροϊδευτικά ή
όταν προσπαθεί να τους
πλησιάσει, πάντα βρίσκουν τρόπο να την πειράξουν και να την απομονώσουν κάνοντας την
να αισθάνεται σαν ένα
σκουπίδι.
Ο Πέτρος είναι ένας
μαθητής της Ε’ Δημοτικού. Κάθε πρωί κλαίει
και δεν θέλει να πάει στο
σχολείο. Η τάξη, το πιο
αγαπημένο του μέρος
στον κόσμο, αφού αγαπάει τη μάθηση και λατρεύει τα βιβλία, γίνεται
πολλές
φορές
ένας
εφιάλτης, αφού οι συμμαθητές του βρίσκουν

πάντα τρόπο να τον
μπλέκουν σε φασαρίες
χωρίς να φταίει και μετά
να γελούν με κακία και
να αισθάνονται νικητές,
δυνατοί, αρχηγοί.
Κανείς δεν αναρωτιέται
γιατί η Ροδάνθη και ο Πέτρος δεν αντιδρούν. Όμως
άραγε μπαίνουν στη θέση
τους; Αν μιλήσουν στη
δασκάλα τους για αυτή τη
βία που αντιμετωπίζουν
κάθε μέρα οι συμμαθητές
τους θα τους θεωρήσουν
«καρφιά» και μετά θα
έχουν χειρότερα προβλήματα. Όσες φορές προσπαθήσουν να κάνουν νέες φιλίες πάντα βρίσκεται ένα παιδί από τους
«δυνατούς» που φροντίζει
να τους καταστρέψει. Κάθε μέρα ελπίζουν ότι κάτι
θα αλλάξει, όμως κάθε
μέρα γίνεται χειρότερο.
Πως αισθάνονται άραγε;

Πολλές φορές πολλά
παιδιά μιμούνται τη συμπεριφορά των ηρώων
του αγαπημένου τους σίριαλ ή άλλων παιδιών
που είναι δημοφιλή στο
σχολείο, έτσι σχηματίζουν παρέες και πολλές
φορές για να αισθανθούν
τη δύναμή τους, τη δημοφιλία τους, χάνουν τον
έλεγχο και το προσπαθούν μόνο κάνοντας τους
«νταήδες» σε άλλα, πιο
αδύναμα παιδιά. Σε κάποιες περιπτώσεις η βία,
είναι και σωματική.
Όμως η πιο άδικη βία είναι η ψυχολογική. Γιατί
αυτή δεν φαίνεται, δεν
αποδεικνύεται. Τα αδύναμα παιδιά είναι πάντα
χαμένοι. Οι νταήδες γίνονται οι αγαπημένοι όλων
και δέχονται τα συγχαρητήρια των γονιών τους
που είναι υπερήφανοι για

Κάποιοι μας χρειάζονται

τα δυνατά και δημοφιλή
παιδιά τους.
Η αλήθεια είναι πως
όλα τα παιδιά έχουν τα
ίδια δικαιώματα και
πρέπει να μάθουν να
αγωνίζονται γι’ αυτά. Δάσκαλοι και γονείς πρέπει
να διδάξουν στα παιδιά
ότι κάθε είδους βία είναι
λάθος. Ο σεβασμός
στους άλλους ανθρώ-

πους είναι το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να πετύχουν. Υπάρχει χώρος για όλους, και
ο καθένας, όσο και διαφορετικός μπορεί να είναι, έχει τη δική του αξία
και κάτι έχει να προσφέρει στους άλλους. Όλα

τα παιδιά που υποφέρουν όπως η Ροδάνθη
και ο Πέτρος πρέπει να
ζητήσουν βοήθεια και οι
μεγάλοι πρέπει να τους
ακούσουν. Όλα μπορούν
να γίνουν πιο όμορφα αν
όλοι προσπαθήσουμε.
Eιρήνη Πολυχρονάκη, Ε3

∏ ÂÊË‚Â›· ÛÙ· ·ÁﬁÚÈ·
Η εφηβεία στα αγόρια ξεκινάει από την ηλικία των 12-13 ετών μέχρι την ηλικία των 19 ετών. Τότε ο οργανισμός των αγοριών παράγει κάποιες ορμόνες και
ειδικά την τεστοστερόνη. Τα αγόρια τότε βγάζουν λίγο μουστάκι και γενικώς τρίχες σαν τους μεγάλους. Για το λόγο αυτό θέλουν να τους αντιμετωπίζουν σαν μεγάλους, δεν κατανοούν τον κίνδυνο, θέλουν να οδηγούν μηχανάκια, να βγαίνουν τα βράδια και να είναι ανεξάρτητοι.
°È¿ÓÓË˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÔ˘Ï¿ÎË˜, ¢2

∏ ÂÊË‚Â›· ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ·
Η εφηβεία ξεκινάει στην ηλικία των 12-13 ετών μέχρι τα 19. Στην εφηβεία ο
οργανισμός των κοριτσιών παράγει κάποιες ορμόνες οι οποίες τους κάνουν να αισθάνονται ότι φεύγουν από την παιδική ηλικία και άρα μεγαλώνουν. Για το λόγο
αυτό έχουν την τάση να μεγαλοδείχνουν. Δηλαδή θέλουν να βάφουν τα νύχια
τους, να ξυρίζουν τα πόδια τους, να βάφονται, να χρησιμοποιούν αποσμητικό.
Επίσης είναι πιο νευρικές, έχουν στρες αυτό φαίνεται και στο πρόσωπο έχουν
σπυράκια.
μ¿˚· §ÈÔ˘‰¿ÎË, ¢2

Σε όλο τον κόσμο αυτή
την εποχή τα αδέσποτα
ζώα αυξάνονται. Όμως
και στο δρόμο υπάρχουν
πολλά σκοτωμένα, κυρίως σκύλοι, γάτες και
πουλιά.
Εθελοντικές ομάδες ανθρώπων προσπαθούν να
τα βοηθήσουν προσφέροντάς τους νερό, τροφή και
τις απαραίτητες βοήθειες.
Αλλά για να κάνουν ακόμα περισσότερα χρειάζονται κι εμάς τους ίδιους. Αν τους ενθαρρύνουμε ο κόσμος
μας θα γίνει καλύτερος. Αν έχουμε λοιπόν ένα κατοικίδιο να το φροντίζουμε και
να μην το φυλακίζουμε.
Κοντά στη Θεσσαλονίκη τα αρκουδάκια «Αρκτούρος» είναι είδος υπό εξαφάνιση
γιατί φτιάχνονται μεγάλοι δρόμοι, γέφυρες που περνούν μέσα απ’ τα δάση. Οι
αρκούδες δεν το γνωρίζουν, περνούν από το δρόμο και σκοτώνονται. Το ίδιο γίνεται με τις αλεπούδες και τους σκαντζόχοιρους. Για το λόγο αυτό οι άνθρωποι δεν
πρέπει να δημιουργούν έργα που περνάνε μέσα από τα δάση και τις πεδιάδες.
Οι άνθρωποι σκοτώνουν τα ζώα για να πάρουν χρήσιμα πράγματα όπως γούνα
από την αρκούδα, λάδι και λίπος από τη φάλαινα. Αν την εξουσία του κόσμου την
είχαν τα παιδιά τώρα θα ζούσαν πολλά περισσότερα ζώα.
Μακάρι όλος ο κόσμος να φρόντιζε, να αγαπούσε και να μην τα σκότωνε.

Γιατί οι προϊστορικοί άνθρωποι ήταν πιο τριχωτοί από
εμάς;
Επειδή ζούσαν γυμνοί χωρίς καταφύγιο και χωρίς φωτιά οι τρίχες
ήταν απαραίτητες για να αντέχουν
στο κρύο.

Εύα, Δέσποινα, Μαίρη, Δ3

Μανόλης Καλαϊτζάκης, Δ2

Τα παράξενα του κόσμου

Είναι αλήθεια πως ο θεός δημιούργησε τους ανθρώπους;
Πολλοί μύθοι σε διάφορους πολιτισμούς και θρησκείες λένε ότι
οι άνθρωποι δημιουργήθηκαν από
το θεό. Δεν το κάνουν από ανταγωνισμό στους σοφούς ούτε για να
απαντήσουν στη θέση τους.
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Συνέντευξη από τις μαθήτριες της Ε3 τάξης
Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε συνέντευξη
από τα κορίτσια της Ε3 τάξης, τα οποία θα μας μιλήσουν για τις αγαπημένες τους ασχολίες.

ΜΑΘHΤΡΙΑ Γ: Μεγάλη μου επιθυμία είναι να ταξιδέψω

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡAΦΟΙ: Θα μπορούσατε να μας πληροφορή-

σει να κάνετε;
ΜΑΘΗΤΡΙΑ Α: Εμένα μου αρέσει πολύ να βλέπω στην
τηλεόραση κινούμενα σχέδια και να βοηθάω τη μητέρα μου στις δουλειές του σπιτιού.
ΜΑΘHΤΡΙΑ Β: Εγώ όταν βρίσκομαι στο σπίτι διαβάζω
λογοτεχνικά βιβλία, αν έχω χρόνο, ή κάνω τα σχολικά μαθήματα των επόμενων ημερών.
ΜΑΘHΤΡΙΑ Γ: Μου αρέσει να παίζω επιτραπέζια παιχνίδια με τις αδερφές μου και να παίζω βιολί.

σετε για το τι κάνετε στον ελεύθερο χρόνο σας;
ΜΑΘHΤΡΙΑ Α: Στον ελεύθερό μου χρόνο μου αρέσει να
κάνω ιππασία και να περνάω το χρόνο μου παίζοντας
με τις φίλες μου.
ΜΑΘHΤΡΙΑ B: Μου αρέσει να μιλάω με τις φίλες μου
στο τηλέφωνο, αφού δεν έχω τη δυνατότητα να τις δω
από κοντά και να πηγαίνω σινεμά.
ΜΑΘHΤΡΙΑ Γ: Προσωπικά, μου αρέσει να ασχολούμαι
με ηλεκτρονικά παιχνίδια που βρίσκονται στον υπολογιστή μου και να διασκεδάζω με την οικογένειά μου.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡAΦΟΙ: Πείτε μας που θα επιθυμούσατε να

ταξιδέψετε στο μέλλον;
ΜΑΘHΤΡΙΑ Α: Θα ήθελα να ταξιδέψω στο Ντουμπάι με
την πρώτη ευκαιρία, γιατί έχω ακούσει πολύ θετικά
σχόλια για αυτό το μέρος.
ΜΑΘHΤΡΙΑ Β: Εγώ έχω σκεφτεί να επισκεφθώ τον Άγιο
Μαυρίκιο, ο οποίος βρίσκεται κοντά στη Μαγαδασκάρη.

Το σχολείο μου
Το σχολείο μου το ωραίο που πολύ το αγαπώ
στου Ρεθύμνου είναι το κέντρο Δεύτερο Δημοτικό

σε ολόκληρη την Ελλάδα.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡAΦΟΙ: Όταν βρίσκεστε στο σπίτι τι σας αρέ-

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡAΦΟΙ: Τι σας αρέσει να κάνετε με την παρέα

σας;
ΜΑΘHΤΡΙΑ Α: Όταν είμαι με την παρέα μου, μου αρέσει
να πηγαίνουμε στο σινεμά.
ΜΑΘHΤΡΙΑ Β: Με τους φίλους μου συνήθως συναντιόμαστε στο σπίτι μου και βλέπουμε ταινίες, παραγγέλνουμε απ’ έξω φαγητό και περνάμε πολύ όμορφα.
ΜΑΘHΤΡΙΑ Γ: Συνήθως όταν είμαι με τους καλούς μου
φίλους βγαίνουμε για διάφορες δραστηριότητες και
το απολαμβάνουμε.

Μου αρέσει η Ιστορία Γεωγραφία και Αγγλικά
αλλά πιο πολύ απ’ όλα Γλώσσα και Μαθηματικά
Τα βιβλία μου προσφέρουν γνώσεις και πολλά καλά
και γι’ αυτό εγώ φροντίζω να είναι πάντα καθαρά.
Γιατί όποιος μελετάει είναι πάντα κερδισμένος
και δε βγαίνει στη ζωή ποτέ μα ποτέ χαμένος

μπορείτε.

✖ Βάζετε δυνατά τη μουσική την ώρα
του διαλείμματος.

✖ Μιλάτε την ώρα του μαθήματος.
✖ Αργείτε πάντα στο μάθημα.
✖ Θέλετε να ξεφύγετε από τους δασκάλους; Κατεβείτε γρήγορα τη σκάλα σπρώχνοντας τους υπόλοιπους.

✖ Έρχεστε πάντα αδιάβαστοι.
✖ Γράφετε σκονάκια πάνω στο θρανίο.
✖ Ρίχνετε σκουπίδια στην αυλή.
✖ Ανεβαίνετε στα κάγκελα φωνάζοντας διάφορα
συνθήματα.

✖ Μιλάτε την ώρα της προσευχής.
✖ Μην κρατάτε ποτέ όλα τα βιβλία σας κάθε μέρα!
Κουράζεστε πολύ!

✖ Αντιγράφω από τους συμμαθητές μου και δεν διαβάζω πολύ.

✖ Τρέχετε όσο πιο γρήγορα μπορείτε, σπρώχνοντας

ευκαιρία να ενημερωθούμε σχετικά με πράγματα που
ανήκουν στην καθημερινή σας ζωή.

✖ Ανεβαίνετε στην ταράτσα και πετάτε ότι βρίσκεται

Περράκη Αθανασία,
Χαμογεωργάκη Παγώνα, E3

∏ ˙ˆ‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ
Καλημέρα το πρωί λέμε εμείς στην προσευχή
Γλώσσα, Μαθηματικά και όλα πάνε μια χαρά.
Με τους φίλους σου παρέα η ζωή είναι ωραία.
Τρέχεις, παίζεις και γελάς και ποτέ δεν σταματάς.

όλους όσους βρίσκονται γύρω σας.

γύρω σας κάτω στην αυλή του σχολείου και στη
λεωφόρο.

Σημ. Αν εφαρμόσετε όλους αυτούς τους κανόνες να
είστε σίγουροι πως δεν θα μείνετε για πολύ καιρό
στο σχολείο. Θα τελειώσετε το δημοτικό σχολείο πολύ πιο πριν…!!!
∫ÏÂÈÒ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ª·›ÚË Ã·Ù˙Ë‰¿ÎË, ™Ù 3

ª·ÓﬁÏË˜ ∫Ô˘ÌÓ¿˜

Ιστορία, Γεωγραφία κάθε μέρα Ορθογραφία.
Θέατρο, χορός, γιορτή μα όλοι θέλουν εκδρομή.
Σάββατο και Κυριακή μοιάζουν όλα με γιορτή
και όταν έρθει η Δευτέρα όλα τα παιδιά στην τρέλα!

Μανούσος Αλεξανδράκης, Δ1

10 κουτ. μπογιά
17 πακέτα μαθητές
1 φλιτζ. πίνακα
17 κούπες θρανία
17 κούπες καρέκλες

✖ Σπρώχνετε στο κυλικείο για να πάτε πρώτοι.
✖ Τρώτε στην τάξη; Να μασουλάτε όσο πιο δυνατά

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡAΦΟΙ: Ευχαριστούμε που μας δώσατε την

Οι δάσκαλοί του είναι πολλοί πρόθυμοι, καλοί, σεμνοί.
Είναι όμως αυστηροί και πολύ απαιτητικοί.
Αγαπώ το δάσκαλό μου και του δείχνω σεβασμό
για την προσπάθεια που κάνει πάντα να μαθαίνω εγώ.

√È 15 ·ÓÙÈÎ·ÓÔÓÈÛÌÔ›
ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô˘ ÌÔ˘

Στην αρχή παίρνουμε 10 κούπες μπογιά
και τις ανακατεύουμε. Μετά ρίχνουμε τα
17 πακέτα μαθητές και το αφήνουμε να
βράσει μαζί με τη μπογιά. Αφήνουμε τους
μαθητές με τη μπογιά να βράσουν και μετά τα βγάζουμε. Αυτά που βγάλαμε τα
μπερδεύουμε με τον πίνακα. Τέλος παίρνουμε τις 17 καρέκλες μαζί με τα θρανία
και τα στρώνουμε με τα άλλα υλικά.

°ÚËÁÔÚ¿ÎË˜ μ·Û›ÏË˜, ¢1

1 φλιτζ. καλοσύνη
4 κ.σ. αγάπη
1 κουτί χαράς
4 κ.γ. ειρήνης
10 κ.σ. φιλίας
2 φλιτζ. γλυκύτητα
25 ποτ. μόρφωση
30 φλιτζ. φροντίδα
2 μπολ ευτυχίας

Ανακατέψτε ένα φλιτζάνι και ένα κουτί
χαράς. Μπερδέψτε 2 φλιτζάνια γλυκύτητα και 25 ποτήρια μόρφωσης. Βάλτε στο
ψυγείο 30 φλιτζάνια φροντίδα και 2
μπολ ευτυχίας. Βγάλτε από το ψυγείο
τα 30 φλιτζάνια φροντίδας και τα 2
μπολ ευτυχίας. Μετά ανακατέψτε τα με
όλα τα υλικά και βάλτε τα στο φούρνο
για να ψηθούν 2 ώρες.

