
editorial
Στους εκπαιδευτικούς που υπέστησαν διώξεις

για την αντιφασιστική δράση τους

Καλή αντάμωση!

Η φιλία είναι αγάπη, ομιλία, βοήθεια και άλλα 
πολλά. Η φιλία είναι όμορφη και καταπληκτική. Δεν 
εξαγοράζεται. Η φιλία είναι πολύτιμη. Την σημασία 
της φιλίας την βλέπουμε από τα αρχαία χρόνια με τον 
Αχιλλέα και τον Πάτροκλο. Όταν έχεις πραγματικούς 
φίλους δεν φοβάσαι τίποτα. Οι πραγματικοί (ες) φίλοι 
(και φίλες) χαίρονται με τις χαρές σου και λυπούνται 
με τις λύπες σου. Είναι πάντα κοντά σου όταν τους 
χρειάζεσαι. Βέβαια θα υπάρξει ζήλια, οργή, θυμός, 
λύπη και πολλά άλλα…Να κι ένα ποίημα: «η φιλία 
είναι καλή/ η φιλία είναι ωραία/ αν την έχετε κι εσείς/ 
θα την έχουμε κι εμείς/ θα είμαστε καλοί/ αν είσαστε κι 
εσείς!» Στην φιλία δεν παίζει ρόλο το χρώμα. Απ’ όποια 
χώρα και να είναι ρωτάμε τον φίλο και μαθαίνουμε 
πολλά πράγματα γι’ αυτήν. Και δεν χρειάζεται να 
ταξιδέψουμε μακριά. Αν τον ρωτήσουμε φυσικά! 
Η φιλία είναι ένας τρόπος να επικοινωνήσεις γιατί 
μπορεί να μην θέλεις να τα πεις στην οικογένειά σου, 
αλλά στους φίλους σου. Να κι ένα ακόμη ποίημα: «Η 
φιλία η καλή/ όλα τα παιδιά παρακαλεί/ να κόψουν τη 
βία/ στα σχολεία/ όχι βία στα σχολεία/ μόνο αγάπη, 
φιλία και συνεργασία/ φτάνει πια η βία/ σκέτη φιλία!». 
Όσοι δεν έχουν φίλους δεν ξέρουν να διαλέξουν 
φίλους. Όσοι κάνουν κακές παρέες κάνουν κακό στον 
εαυτό τους. Η φιλία είναι το αντίθετο της εχθρότητας. 
Αν έχεις φίλους μοιράζεσαι πράγματα. Αν δεν έχεις 
νιώθεις μοναξιά. Να κι ένα ακόμη ποίημα: «Η φιλία 
σου δίνει/ πολλή ευτυχία/ δεν μαλώνει/ δεν πληγώνει/ 
μόνο με χαρά…/ σε φουντώνει!». Φέτος κάναμε και τα 
«Φιλαράκια» της Μαρίας Ζαφειροπούλου. Όλα αυτά 
που κάναμε στα «Φιλαράκια» ήταν πολύ καλά για 
να μην τσακωνόμαστε, αλλά και για τα ψυχολογικά 
προβλήματα. Ήταν πολύ ωραία παίζοντας και 
γελώντας. Είχαμε διασκεδαστικές ασκήσεις και 
μας άρεσε που πηγαίναμε στον «κύκλο». Αλλά όλα 
τελειώνουν κάποια στιγμή! Τα κάναμε κάθε Τρίτη και 
μας βοήθησαν να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα 
μας, όπως τον τρόμο, την ανασφάλεια και την λύπη. 
Μας βοήθησαν, όπως βοηθά η φιλία, να ξεπερνάμε 
τα προβλήματα και τις δυσκολίες μας. Και να 
ανεβαίνουμε ένα – ένα τα σκαλιά! Κάθε σκαλί κι ένα 
στάδιο του προβλήματος. Και η λύση του να είναι σε 
έξι σκαλιά - στάδια! 

 « Η δ΄ τάξη του 35ου Δημοτικού Σχολείου»

Ο μικρόκοσμός μας είναι η οικογένεια 
που κάθε μέρα οι γονείς μας χαρί-
ζουν την αγάπη τους. Όπως εγώ 

σαν παιδί τους δίνω χαρά, έτσι και οι γονείς 
χαίρονται όταν με βλέπουν.
Μια άλλη οικογένεια είναι το σχολείο. Το 

σχολείο μου είναι το 35ο Αθηνών που βρί-
σκεται στα Εξάρχεια. Το έχτισε ο αρχιτέ-
κτονας Νικόλαος Μητσάκης το 1932. Στα 
χρόνια του 1940 ήταν διοικητήριο της Γκε-
στάπο. Μετά ήρθε το Παλαιό Βαρβάκειο 
μέχρι το 1970. Αυτό στο σχολείο είναι πολύ 
τυχερό, όχι μόνο για την ιστορία του, αλλά 
γιατί έχει καταπληκτικούς δασκάλους.  
Επίσης άλλη μια οικογένεια στο σχολείο εί-

ναι οι φίλοι μου που τους αγαπώ. Θέλω να 
τους δείξω μια μέρα πόσο πολύ τους 
αγαπώ! Μοιραζόμαστε όλοι μαζί τα 
πράγματά μας. Κατεβαίνουμε στην 
αυλή και παίζουμε παιχνίδια αυλής. 
Και όλοι μαζί  κάνουμε αξέχαστους 
περιπάτους. 
Εκτός από την δ΄ δημοτικού, βγαί-

νει έξω και η γ΄ δημοτικού. Πήγαμε  
να κάνουμε ρεπορτάζ και μας είπαν 
πως βγαίνουν κι αυτοί βόλτες στα 
Εξάρχεια, εκτός από μας. Μας είπαν 
πως πηγαίνουν σε διάφορα μέρη, 
στο Πολυτεχνείο, στο Μουσείο, στο 
σπίτι του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, 
πως ντύνονται με ρούχα εποχής, 
ακούνε μουσική  και χορεύουν.
Εμείς κάθε φορά που βγαίναμε έξω 

στη κοινότητα ενώναμε το χώρο με 
ένα βιβλίο. Έτσι, για παράδειγμα, 
ενώσαμε την Μπλε Πολυκατοικία, 
το διαμέρισμα της Σοφίας Βέμπο, με 
τον Καιρό της Σοκολάτας (2007) της 

Λότης Πέτροβιτς - Ανδρουτσοπούλου. Και 
η συγγραφέας… ήταν μαζί μας και μας διά-
βαζε το βιβλίο! 

           Καταλίνα Καζάκου

Υ.γ. Το κυπαρίσσι του σχολείου μας είναι ένα 
σύμβολο για το μέλλον αυτής της χώρας. Την 
δεκαετία του ’30 ο Γιώργος Σεφέρης έβλεπε σ’ 
αυτό την ελπίδα για την αναγέννηση του τό-
που, ενώ ο Γιώργος Θεοτοκάς έβλεπε το μέλ-
λον στην Συγγρού. Ο Οδυσσέας Ελύτης είδε κι 
αυτός στο κυπαρίσσι την ώρα (12) που φτάνει. 
Κυπαρίσσι ή Συγγρού; Αυτό το ερώτημα που 
τέθηκε στη γενιά του ’30 ήρθε η ώρα ν’ απα-
ντηθεί. [Μπ. Μπ.]
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Η γ΄ και η δ΄ τάξη έκαναν διαδρομές στα Εξάρχεια

Το σχολείο είναι ευτυχώς ανοιχτό στην κοινότητα
Τα παιδιά ανέβηκαν φέτος 

μέσα στην οικονομική κρίση ένα ακόμη σκαλί
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Η αδερφή μου
Γιορτάζει η αδερφή μου
Τη λένε Αγγελική
Είναι πολύ καλή
Αλλά και ντροπαλή!
Της αρέσουν τα τραγούδια
Τα αγγλικά και τα λουλούδια
Της αρέσει η μουσική
Και να δημιουργεί πολύ!
Όπως και να ’ναι,
εγώ την αγαπώ πολύ!...
Γιατί είναι η μεγάλη μου αδερφή!

Ελπίδα Κωστοπούλου

Για τα φτωχά παιδιά
Μερικά παιδιά είναι φτωχά. Ας πούμε τώρα ότι 
μένει ένα παιδάκι σ’ ένα σπιτάκι. Είναι χαρούμενο. 
Αλλά οι γονείς του δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν 
τους λογαριασμούς. Γι’ αυτό είναι φτωχό, δεν έχει 
πώς να φάει, τσάντα για να πάει στο σχολείο, ούτε 
παιχνίδια για να παίξει με τους γονείς ή τα αδέρ-
φια του ή μόνο του. Εγώ γι’ αυτά στενοχωριέμαι. 
Θέλω να βοηθήσω αλλά δεν έχω πως. Κι εγώ είμαι 
λίγο φτωχή. Τόσο πολύ θέλω να του δώσω κάτι, 
αλλά δεν μπορώ. Δεν έχουν και θάρρος μερικοί 
φίλοι μου για να του δώσουν κάτι, ούτε οι γονείς 
τους. Ενώ μερικοί άλλοι φίλοι μου έχουν  θάρρος, 
όπως κι εγώ, μερικές φορές  με τους γονείς μου.

Κάτια  Ντζικόνσκα

«Όχι» στον ρατσισμό
Δεν με νοιάζει από ποια χώρα είμαι!!
Ας είμαι και Αλβανός και Τούρκος …και Ισπανός!!!

Καταλίνα Καζάκου

Για τις «Φιλίες των παιδιών»
Πολύ ευχάριστα τα νέα! Οι «Φιλίες» έγιναν περι-
ζήτητες! Τη φετινή χρόνια μου ζητήθηκε να πα-
ρουσιαστεί το έντυπο στους εκπαιδευτικούς από 
τέσσερις Σχολικούς Συμβούλους: στο Μενίδι από 
την Μαρία Παρδάλη, στη Λιβαδειά από την Λούλα 
Κατσιφή και στη Θήβα από την Άννα Ζουγανέλη, 
μαζί με τον σύμβουλο του σχολείου μας, Χρίστο 
Πατσάλη. Ο Χάρης Παπαδόπουλος, σύμβουλος 
επίσης της Αθήνας, έχει εκφράσει κι αυτός την επι-
θυμία να κάνουμε ένα εργαστήριο σε εκπαιδευτι-
κούς για το έντυπο. Επίσης το φιλμ του Σωκράτη 
Γαλιατσάτου για τις «Φιλίες των παιδιών» (2012) 
παίχτηκε και προκάλεσε θετικά σχόλια στο θέατρο 
«Εμπρός»! Ευχόμαστε το καλύτερο για την παιδική 
δημοσιογραφία στα σχολεία μας! Το περσινό θεω-
ρήθηκε από τους αναγνώστες το καλύτερο φύλλο. 
Καλοτάξιδο και το νέο φύλλο! [Μπ. Μπ.] 

Για την Λένια Ζαφειροπούλου
Η Λένια Ζαφειροπούλου, σοπράνο με διεθνή κα-
ριέρα, αλλά και στην δική μας τη Λυρική Σκηνή, 
ήταν μαθήτρια του σχολείου μας! Η χαρά μας 
είναι μεγάλη! Πρόσφατα κυκλοφόρησε την ποι-
ητική της συλλογή «Paternoster Square – Μια δι-
αδρομή σε 53 στάσεις» (Πόλις 2012). Λίγοι στίχοι 
μόνο για τις συστάσεις: Δεν χάθηκαν οι βασιλείς/ 
πλήθυναν/ και δεν χρειάζονται υπηκόους/ μόνο 
αντιπάλους βασιλείς. Και παρακάτω: Μεγάλος 

είναι ο κόσμος/ Μαγειρεμένος ελαφρά καρυκευ-
μένος/ ο ουρανός έχει το χρώμα μιας πισίνας/ 
Ορεκτικός. Και πιο κάτω: Οι βασιλείς γνωρίζουν 
δεν μαθαίνουν/ Η μάθηση εκθρονίζει/ Δεν θα 
ρωτήσουν τη κυρτή γριά/ Για τον πύργο του δρά-
κοντα/ Έχουν τον μάγο της αυλής/ Και τα ερπετά 
του θηριοτροφείου τους. [Μπάμπης Μπαλτάς]

«Μαραλά»
[Το ποίημα γράφτηκε για το τελευταίο βιβλίο 
της Χριστίνας Φραγκεσκάκη,  Μαραλά (Πατάκης 
2013)]
Είμαι η Μαραλά
ζω με τα ζώα και τα πουλιά
μ’ αρέσουν τα δέντρα, τα νερά
και τα πουλιά χρόνια πια!
Το πυκνό μου το μαλλί
γίνεται φωλιά καλή
έρχονται τα πουλιά
και ξεκουράζονται ήσυχα!
Όταν μια μέρα θα φτάσω 
στο κόσμο το σημερινό
θα ανοίξω τα φτερά μου
και θα πετάξω στον ουρανό!

Κώστας  Τέρεχ

Για τον Αλέξη Γρηγορόπουλο
Χρόνια τώρα γράφουμε για τον Αλέξη. Είναι 
ένα παιδί που έφυγε από κοντά μας κι έγινε 
σύμβολο αγώνα για μια καλύτερη κοινωνία 
και παιδεία. Αυτά όμως που συμβαίνουν στη 
γειτονιά μας, εκεί που συνέβη το μοιραίο, είναι 
να αγανακτεί κανείς. Πιστολιές, βεβήλωση, πο-
γκρόμ κατά περαστικών, απαξίωση και αίσθη-
ση ενός κόσμου που μόνο τα παιδιά δεν έχουν 
θέση. Κρίμα! Επίσης κάτι δηλώσεις της παλιάς 
καθαρίστριας του σχολείου μας ό,τι αλλού πή-
γαινε του αστυνομικού η σφαίρα μόνο λύπη 
προκαλούν. Χώρια που όσο ήταν στο σχολείο 
ερχόταν τακτικά η αστυνομία και τώρα που 
την φωνάζουμε για τους εμπόρους ναρκωτι-
κών δεν έχει έρθει ποτέ! Πάλι κρίμα!

Μπάμπης Μπαλτάς 

Τ’ αηδόνι
Κάποιο βραδάκι του Μαγιού
μες στη χρονιά κρυμμένο
το πιο μονάχο της χρονιάς
κι ίσως το πιο θλιμμένο,
την ώρα που ετοιμάζονταν
να κοιμηθούν οι κλώνοι
δίχως αιτία ξαφνικά
τρελάθηκε τ’ αηδόνι!

Ναπολέων Λαπαθιώτης
[Το όνομα του σχολείου μας ειναι “Ναπολέων Λαπα-
θιώτης”. Αλλά το όνομα πότε θα το  πάρουμε από το 
Υπουργείο Παιδείας;  Μπ. Μπ.]

Για τον Λευτέρη Ξανθόπουλο
Κάναμε μια ιστορία από το «Γάτες Αλλού» (Γα-
βριηλίδης 2011) του Λευτέρη Ξανθόπουλου, την 
ιστορία του κυρίου Νι στο άλσος των Ηρώων στο 
Πεδίο του Άρεως. Αυτό το έφτιαξε ο δικός μας αρ-

χιτέκτονας, ο Νικόλαος Μητσάκης. Μου άρεσε η 
ιστορία. Κατάλαβα ότι ο κύριος Νι  δεν ενδιαφέρε-
ται για την ιστορία στο Πεδίο του Άρεως. Τον ένοι-
αζε μόνο για τα γυαλιά του, αν ο ήλιος είναι μέτρι-
ος ή αν θα πάει ο ήλιος πίσω από τα σύννεφα. 

Δημήτρης Καρβουνάς

Ο «Ψύλλος»
Ο Δημήτρης Σπύρου έκανε μια ταινία για παι-
διά, τον «Ψύλλο»(1990). Στην ταινία ο Ηλίας 
είναι ένα παιδί που έφτιαξε μια εφημερίδα με 
το όνομα «Ψύλλος». Όμως όλοι τον κορόιδευαν 
γατί μόνο ένα με δύο παιδιά πίστευαν σ’ αυτόν. 
Ο Ηλίας αγαπούσε μια κοπέλα που στο μάθημα 
την κοιτούσε συνέχεια. Όταν γυρνούσε σπίτι 
του όλος ο τοίχος ήταν γεμάτος με χάρτες. Ήθε-
λε πολύ να εκδίδει την εφημερίδα του. Όμως 
μια μέρα σταμάτησε να έχει χρήματα. Η συνέ-
χεια στην οθόνη (ή στο βιβλίο!!!). [Δημήτρης 
Σπύρου, Ο ψύλλος, εκδόσεις Πατάκη, 2002]

Ελπίδα Κωστοπούλου



Άγιος Νικόλαος
Η γειτονιά μου έχει ένα μικρό πάρκο στην εκκλησία του Αγίου Νικολά-
ου. Ένα πάρκο όλο δέντρα και αρκετό πράσινο. Το πάρκο είναι πολύ 
όμορφο. Έχει παγκάκια που καθόμαστε και χώρο να κάνω ποδήλατο 
και πατίνι. Δυστυχώς οι άνθρωποι δεν το προσέχουν γιατί πετάνε σκου-
πίδια. Δεν ποτίζουν τα λουλούδια και αδιαφορούν γι’ αυτό. Τα ζώα που 
βλέπω είναι σκυλιά και πουλιά. Τα φυτά είναι χορτάρι, μαργαρίτες και 
πολύ πρασινάδα. Το οικοσύστημα που ανήκει είναι το αστι-
κό πράσινο. 

Ελπίδα Κωστοπούλου

Για το Πεδίο του Άρεως
Όταν πήγα στο Πεδίο του Άρεως είδα 
πάρα πολλούς μαύρους ανθρώπους να 
κοιμούνται στα παγκάκια του πάρκου. 
Τα σκυλιά έκαναν τα περιττώματα στα 
χορτάρια και οι κύριοι ή οι κυρίες δεν 
τα μάζευαν και τα άφηναν εκεί που 
τα έκαναν τα σκυλιά. Πέρασαν μέρες 
που δεν πήγαινα στο Πεδίο του Άρε-
ως. Όταν ξαναπήγα δεν είδα μαύρους 
ανθρώπους γιατί τους έδιωξαν οι αστυ-
νομικοί. Από τότε δεν βλέπουμε πολλούς 
μαύρους ανθρώπους. Τώρα είναι καλύτερα 
στο Πεδίο του Άρεως, λένε. Γιατί όμως δεν βλέ-
πουμε πολλούς ανθρώπους από άλλες χώρες;

Ρομίνα Λεκγκεγκάι

Πεδίο του Άρεως και Πάρκο Ναυαρίνου
Μια μέρα πήγα σ’ ένα πάρκο που λέγεται Πεδίο του Άρεως. Τότε έρ-
χεται ένας άνθρωπος και μου λέει: «Οι πόρτες θα κλείνουν», «Οι κλο-
πές είναι πολλές», «Οι άνθρωποι που είναι στο Πεδίο δεν είναι καλοί». 
Αλλά  δεν είδα τίποτα απ’ όλα αυτά που μου είπε. Την άλλη μέρα πήγα 
στο Πάρκο Ναυαρίνου. Κι έρχεται επίσης ένας άνθρωπος και μου λέει: 
«Πολλοί κλέφτες κλέβουν παιδιά κι από τότε δεν έρχονται παιδιά». Δεν 
είδα να το κάνουν αυτό το πράγμα. Σκέφτηκα και είπα δεν έχει σημα-
σία τι βλέπω εγώ, έχει και σημασία αυτά που μου λένε κι οι άλλοι. 

 Ρομίνα Λεκγκεγκάι

Κάνει ο Δήμος Αθηναίων ανακύκλωση;
Σήμερα ο καιρός είναι βροχερός και έχει πολύ υγρασία και δεν μπό-
ρεσα να κατέβω στο δρόμο. Γι’ αυτό πήγα στη πολυκατοικία μου να 
ρωτήσω σχετικά με την ανακύκλωση του Δήμου Αθηναίων. Οι κάτοι-
κοι της πολυκατοικίας θεωρούν την ανακύκλωση προστασία του πε-
ριβάλλοντος. Κάνουν κάθε μέρα ανακύκλωση γιατί νοιάζονται πολύ 
για την πόλη επίσης. Με όσους έχω συζητήσει στην πολυκατοικία μου 
πιστεύουν πως ο Δήμος Αθηναίων δεν κάνει δυστυχώς ανακύκλωση. 
Η μαμά μου δούλευε σ’ ένα καφενείο – μπαρ και στο δρόμο υπήρ-
χε επίσης μπλε κάδος για τη ανακύκλωση που οι κάτοικοι έριχναν 
τα ανακυκλώσιμα σκουπίδια επίσης. Η μαμά μου επίσης έβλεπε ότι 
ερχόταν το αυτοκίνητο που μάζευε τα σκουπίδια κι έπαιρνε και από 
τον μπλε κάδο! Κάποιοι από εμάς έχουν δει πολύ σπάνια το μικρό αυ-
τοκινητάκι να μαζεύει την ανακύκλωση. Έτσι όλοι επίσης σιγά – σιγά 
αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε πως ο Δήμος δεν κάνει ανακύκλωση 
και πρέπει να προσπαθήσουμε να τον πείσουμε να κάνει πάντα!

Καταλίνα Καζάκου 

Πράσινο στο μπαλκόνι
Στο σπίτι μου έχω αρκετές γλάστρες με φυτά. Μερικά φυτά είναι: αλόη, 
βασιλικός, τριανταφυλλιές, αγκάθι, γεράνι κι άλλα. Έχω δει ότι έρχονται 
σαλιγκάρια και τρώνε τα φύλλα. Επίσης έρχονται σπουργίτια, αγριοπε-
ρίστερα και κάθονται πάνω στα φύλλα. Τα ποτίζω σχεδόν κάθε μέρα.

Δημήτρης Καρβουνάς

Μες στο Μουσείο θέλω να μπω…
Στο Αρχαιολογικό Μουσείο πηγαίνω κάθε εβδομάδα. Έξω από το 
Μουσείο τα παιδιά παίζουν πολλά παιχνίδια: κρυφτό, κυνηγητό, πο-
δόσφαιρο, κρυφτοκυνηγητό καθώς και  κλέφτες και αστυνόμους. 
Το Μουσείο έχει πολλούς φοίνικες, ελιές και κάποια άλλα δέντρα. 
Μέσα στο Μουσείο έχει αρχαία αγάλματα και πολλά δωμάτια με δι-
αφορετικά θέματα. Έχω διαβάσει και το βιβλίο «Η Μυρσίνη και η 

Ιερή Χήνα» (Ίνδικτος 2000) της Μάνιας Δούκα. Στην πρώτη 
σελίδα μιλά για την Ηγησώ που φορά ένα μόνο δα-

κτυλίδι και το δίνει, για να συνεχίσει με  ήρωες 
που βρίσκονται μέσα στο Μουσείο.

Κώστας Τέρεχ

Στο Ζάππειο μια μέρα…
Μια μέρα πήγα στο Ζάππειο και είδα τα 
ζώα και τα φυτά. Άνοιξα ένα βιβλίο με 
τίτλο «Το Ζάππειο», το οποίο έλεγε για τις 
τροφές των ζώων και για τα δέντρα. Το 
εξερεύνησα. Έκανα έρευνες κι έκανα μια 
υπόθεση για τον κοκκινολαίμη που είδα 

στο δέντρο. Τότε είπα, αφού είναι χειμωνι-
άτικος επισκέπτης, η φωλιά του θα είναι στο 

δέντρο, οπότε κάθισα και σκέφτηκα ότι θα 
παίρνει τα μικρά κλαδάκια και χώμα που γίνεται 

λάσπη από τη βροχή, να κολλήσουν τα κλαδιά και 
να γίνει η φωλιά του. Τότε είπα ότι θα αφήνει τα πουλιά 

που θα γεννάει. Θα έρχεται να τα παίρνει και θα τα φροντί-
ζει στο Ζάππειο. Αργότερα βρήκα σκουπίδια και τα καθάρισα.

Νίκος Μανωλακάκης

Παιχνίδια αυλής
Στο σχολείο παίζουμε διάφορα παιχνίδια αυλής από διάφορες χώρες 
στο μάθημα της «Μελέτης Περιβάλλοντος». Τα παιχνίδια είναι: «Το τρι-
αντάφυλλο» του Δημήτρη από την Κάσο, του Στέλιου «τα ζόμπι» από 
την Βουλγαρία και του Κώστα το «διαφορετικό κυνηγητό» από τη Ρω-
σία. Επίσης παίξαμε της Κάτιας «οι δυο φωτιές» από την Πολωνία, του 
Παύλου «το ντρου» από την Αλβανία, του Χρήστου «το πετροπαιχνίδι» 
από την Σφάκα και τελευταίο και καλύτερο «Το μπιλάρ» του Νίκου από 
την Τουρκία. Επίσης παίξαμε και την «Μπερλίνα» και «το μαντηλάκι» 
που έφερε η Ελπίδα από την Πάτρα. Ακόμα παίζουμε και μας αρέσει 
και το παιχνίδι «Δαίδαλος και Ίκαρος» που μας το έμαθε η κυρία Λίζα!

Μάθιου Ντε Λα Κρουζ

Για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
Διάβασα ένα ωραίο βιβλίο που γέλασα πολύ, «Τροχονόμος στα 
Κατσάβραχα» (Κέδρος 2009) του Πάνου Χριστοδούλου. Ένα μωρό 
αντί να κλαίει, σφύριζε! Το πήγαν στο γιατρό και ήταν υγιέστατο. Το 
βάφτισαν Φρίξο γιατί έκανε λάθος ο παπάς. Στο σχολείο το έκαναν 
διαιτητή. Κι όταν μεγάλωσε είπε ότι θέλει να γίνει τροχονόμος. Αλλά 
ο μπαμπάς του είπε ό,τι στα Άνω Κατσάβραχα δεν υπήρχαν αυτοκί-
νητα! Τελικά στα κοπάδια με τα πρόβατα υπάρχει και Κώδικας Κο-
παδικής Κυκλοφορίας; Η συνέχεια στο βιβλίο…

Δημήτρης Καρβουνάς

Φωλιά με καρακάξες στο σχολείο!
Μια μέρα που ανεβαίναμε στην τάξη είδαμε την καρακάξα να βάζει κλα-
διά στο στόμα επίσης και να τα πηγαίνει στη φωλιά. Για να φτιάξει την φω-
λιά έπρεπε να κόβει κλαδιά από τον πλάτανο. Ο πλάτανος μια μέρα τώρα 
την άνοιξη πρασίνισε! Ενώ είχε ξερά φύλλα, έγιναν πράσινα! Θα μου πείτε 
είναι φυλλοβόλο! Αααα! Οι καρακάξες είναι δύο! Κι έχουν και τα καρακα-
ξόπουλα! Αααα! Επίσης φτιάξαμε και ταΐστρες με την κυρία Λίζα!

Ελπίδα Κωστοπούλου

Περιβαλλοντικό ρεπορτάζ (φιλικό με το περιβάλλον)
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Με τα παιδιά της Α’ τάξης, στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης, ασχοληθήκαμε 
με το λύκο. Γνωρίσαμε τα φυσικά χαρακτηριστικά του λύκου και είδαμε πού 
και πώς ζει. Διαβάσαμε και συζητήσαμε τα γνωστά σε όλους παραμύθια, 
στα οποία ο λύκος είναι κακός. Μια μέρα, όμως, ήρθε ένα γράμμα να μας 
αλλάξει τη γνώμη. Ήταν η άποψη του λύκου για το τι πραγματικά συνέβη 
στο δάσος. Αρχίσαμε να αναρωτιόμαστε… Σιγά σιγά εμφανίστηκαν 
στη βιβλιοθήκη μας πολλά βιβλία για τον καλό λύκο.  Τα διαβάσαμε όλα. 
Ζωγραφίσαμε, παίξαμε, μάθαμε πολλά πράγματα, υποδυθήκαμε ρόλους 

και γράψαμε ένα δικό μας παραμύθι. Τελικά, αυτό που καταλάβαμε είναι 
ότι ο λύκος μπορεί να είναι και καλός και κακός. Είναι στη φύση του να 
κυνηγά, αλλά έχει και μια καλή πλευρά, όπως όλα τα ζωντανά πλάσματα. 
Έτσι τον ζωγραφίσαμε και καλό και κακό για να θυμόμαστε ότι όλοι μέσα 
μας έχουμε και τις δύο ιδιότητες και επιλέγουμε κάθε φορά. Κι όπως λέει 
κι ένας αγαπημένος συγγραφέας: «Το καλό υπάρχει μέσα μας. Το κακό το 
επινοούμε από ανάγκη…». 

Σοφία Καραγιάννη

Δε φοβάμαι το λύκο!
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Βιβλία για το λύκο: 
Geoffry de Pennat, Ο λύκος ξαναγύρισε, Παπαδόπουλος, 1997
Βαρβαρούση Λ., Ένας πολύ γλυκός... λύκος, Παπαδόπουλος, 2001 
Ζένιου – Κωνσταντινίδου Κ., Ένας λύκος με πτυχίο, Πάργα, 2012
Κοκορέλη Α., Παιχνίδια με το λύκο, Ελληνικά Γράμματα, 2004
Μανταδάκη Σμ., Το παραμύθι της Ασπροπαπουτσίτσας, Καστανιώτης, 1996

Μιχίδη Α., Ο λύκος και η Πρασινοφυλλίτσα, Μεταίχμιο, 2010
(Συλλογικό), Το μεγάλο βιβλίο του κακού λύκου, Παπαδόπουλος, 2006
Τριβιζάς Ε., Τα 3 μικρά λυκάκια, Μίνωας, 2008
Χόκινς Κ. & Τζ., Παραμυθένια νέα, Πατάκης, 2005
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Η κοινότητα των πουλιών της Λενέτας Στράνη

Λίγα λόγια για τον κόσμο των 
πουλιών της Λενέτας Στράνη
Σε μια φαινομενικά λαϊκή και παραδοσια-
κή αφήγηση στο Ξενοπούλι (2012) ξυπνούν 
από τη λήθη του χρόνου σύγχρονες λέξεις 
και έννοιες, κάνοντας ένα μοντάζ (ή ένα 
κοντράστ) του κόσμου του παρελθόντος 
με τον κόσμο  του παρόντος. Το μοντάζ 
του  ουτοπικού κόσμου με τις σύγχρονες 
καταστάσεις αφορά εν πολλοίς τα συναι-
σθήματα: την μοναξιά, την αυτοεκτίμηση, 
την μειονεκτικότητα, την αγάπη, τον φόβο, 
την αίσθηση του ανήκειν και τον ενθουσι-
ασμό. Επίσης αφορά τη διατροφή, το νερό, 
το πρωινό, τα ατυχήματα, τα όρια, την ηλιο-
προστασία, τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορί-
ας, το ρατσισμό, την φυγή από τα προβλή-
ματα, τον θάνατο, τις πρώτες βοήθειες, το 
δικαίωμα στην εκπαίδευση, την φιλοξενία, 
την αγωγή του πολίτη, τον ναζισμό, την δια-
φορετικότητα, την προσφυγιά, την φιλία, την 
ομαδική συνεργασία και τόσα άλλα θέμα-
τα Αγωγής Υγείας. Αλλά και θέματα Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης, όπως είναι το 
κυνήγι, τα φυτοφάρμακα, τα σκουπίδια, η 
ανακύκλωση, το χτίσιμο της φωλιάς και τα 
προβλήματα του οικοσυστήματος.
Ένα καταπληκτικό βιβλίο, επίκαιρο και πρω-
τοποριακό.

Μπάμπης Μπαλτάς

Μιλήσαμε με την Λενέτα για τα πουλιά
Μας είπε πολλά και σημαντικά πράγματα 
και μας έφερνε και να φάμε κάτι. Ήταν πολύ 
καλή για μας. Διαβάζαμε μαζί το βιβλίο της 
για να το τελειώσουμε. Και φέρναμε και 
πληροφορίες κάθε φορά!

Στέλιος Μπαρέκας

Ποίημα
Πρόβαλε ήλιε, πρόβαλε
Οι λυγαριές ν’ ανθίσουν
Να ξεθολώσουν τα νερά
Να τραγουδήσουν τα πουλιά
Να σε καλωσορίσουν
Σας το λέμ’ εμείς σαφώς
Η ζωή  ’ναι μόνο φως.

[Το ποίημα περιέχεται στο Ξενοπούλι και 
μελοποιήθηκε από την μουσικό

του σχολείου μας  Ιωάννα Μάρκου]

Στο χαλί της τάξης
Καθόμασταν στο χαλί και κάναμε ιστορίες με 
τα πουλιά που μαθαίναμε. Ή στον «κύκλο» 
και παίζαμε με τον φακό. Ο Κώστας ήταν η 
καρακάξα, ο Μάθιου κι αυτός καρακάξα, ο 
Νίκος  καρβουνιάρης, ο Παύλος αλκυόνη, 
η Καταλίνα γαλαζοπαπαδίτσα, η Κάτια χο-
ντρομύτης, ο Δημήτρης κατσουλιέρης, ο 
Στέλιος δεκαοχτούρα, η Ελπίδα κοκκινολαί-
μης, η Ρομίνα σπίνος κι εγώ χελιδόνι!

Χρήστος Καλλίτσης

Για την Λενέτα
Η Λενέτα Στράνη μας ήρθε στο σχολείο 
δέκα φορές. Μου άρεσε πολύ ο τρόπος που 
μιλούσε. Μέχρι και σποράκια μας έδινε, κάτι 
στρογγυλά μοβ και πορτοκαλί, σαν αυτά 
που τρώνε τα πουλιά. Μου άρεσε ότι όταν 
ερχόταν δεν καθόμασταν στα θρανία αλλά 
στον «κύκλο» που φτιάξαμε με καρέκλες. 
Ερχόταν κάθε Παρασκευή αλλά μετά είπα-
με να έρχεται Τετάρτες. Πέρασα πολύ ωραία 
μαζί της. Αααα! Το πιο ωραίο είναι το βιβλίο 
που φτιάξαμε μαζί της! 

Ελπίδα Κωστοπούλου

Ένας κοκκινολαίμης στα Εξάρχεια
Με την κυρία Λενέτα πέρασα πολύ ωραία. 
Γράψαμε πολλές ιστορίες για να φτιάξουμε 
ένα βιβλίο. Θα το ονομάζαμε «Ένας κοκκι-
νολαίμης στα Εξάρχεια», αλλά σκεφτήκαμε 
να αλλάξουμε τίτλο. Όλες τις φορές πέρασα 
πολύ ωραία!

Δημήτρης Καρβουνάς

                                            

Βιβλιοπαρουσίαση 
Λενέτα Στράνη, Το ξενοπούλι κι συνορίτης 
ποταμός (Σαββάλας 2012)
Στο βιβλίο αυτό μαθαίνουμε την ιστορία 
ενός πουλιού, του Αγκίμ που ήθελε να μετα-
ναστεύσει στην απέναντι όχθη για να μπο-
ρεί να επιζήσει από τον βαρύ χειμώνα. Όμως 
επειδή οι ταλαιπωρίες στη ζωή του ήταν πολ-
λές, όταν ξεκίνησε ήταν ήδη εξαντλημένος και 
τα φτερά του δεν άντεξαν και έπεσε μέσα στο 
ποτάμι. Για καλή του τύχη βρήκε μια νεροχε-
λώνα και μια βίδρα και τον έσωσαν. Μετά, με 
την βοήθεια των Κρουσταλλένιων που ήταν 
ξωτικά, κατάφερε και πέρασε στην απέναντι 
όχθη. Τα πρώτα πουλιά που συνάντησε ήταν 
κάργιες, πέρδικες και κοράκια και δεν του φέρ-
θηκαν καλά. Εκεί που είχε απογοητευτεί, βρέ-
θηκε μπροστά του μια γαλαζόφωνη, η Σεμέλη 
που αμέσως του φέρθηκε με πολύ καλό τρόπο. 
Του είπε να μην ανησυχεί κι εκείνη θα τον πή-
γαινε στις φωλιές των γαλαζόφωνων. Όλοι τον 
υποδέχθηκαν με αγάπη. Ο Αγκίμ έγινε κι αυτός 
ένας γαλαζόφωνος που έμεινε στη συνοικία 
της Αγραπιδιάς και πήγαινε σχολείο στον με-
γάλο ευκάλυπτο. Κατά την διάρκεια του χειμώ-
να ήρθαν και άλλα ξενοπούλια.Η συνέχεια στο 
βιβλίο.

Δημήτρης Καρβουνάς

Πάντα κάτι έφερνε
Την πρώτη μέρα που ήρθε η κυρία Λενέτα κά-
ναμε την συνέντευξη για το βιβλίο της. Μετά 
μας έβαλε να κάνουμε μια άσκηση για το σπί-
τι. Να φέρουμε πληροφορίες για τις χώρες 
μας. Εγώ έφερα για την Πολωνία. Την επόμενη 
φορά μας έφερνε σύκα. Πάντα, όταν ερχόταν 
μας έφερνε κάτι.

Κάτια Ντζικόνσκα

Ένιωσα ενθουσιασμό
Ένιωσα ενθουσιασμό που ήρθε μια συγγραφέ-
ας στο σχολείο μας κι όταν μας απαντούσε στις 
ερωτήσεις κι έλεγε ότι τα παιδιά είναι σαν τα 
πουλιά γιατί  έλεγε «κι εσείς πετάτε». Περάσα-
με ωραίες στιγμές για τις χώρες που μιλήσαμε!

Νίκος Μανωλακάκης

Άλλαξε η ζωή μου
Ένιωσα μεγάλη χαρά που θα βγει το βιβλίο μας 
και το μέλλον μου άλλαξε. Κάθε Τετάρτη ερχό-
ταν στο σχολείο μας και μας έλεγε τι να γρά-
ψουμε για το σπίτι. Μέχρι να βγει το βιβλίο!

Παύλος Σόλις

Κάτι ξεχωριστό
Κάθε φορά που ερχόταν η Λενέτα Στράνη μας 
έφερνε κάτι ξεχωριστό: δαμάσκηνα, βερίκοκα, 
ξηρούς καρπούς και μούσμουλα. Κάθε φορά 
που ερχόταν μας έδινε καλύτερες ιδέες για το 
βιβλίο που βγάζουμε.

Κώστας Τέρεχ

Συνέντευξη με τη Λενέτα Στράνη
( δ’ τάξη )

Ποιο είναι το μυστικό του/ της συγγραφέα;
Δεν υπάρχουν μυστικά. Είναι με τις λέξεις αυτό 
που κάνουμε. Προσπαθούμε να εκφράσου-
με τα συναισθήματά μας, την αγάπη μας, την 
λύπη, τον θυμό μας ή τον ενθουσιασμό μας. 
Γράφουμε για να αλλάξουμε αυτό που μας θυ-
μώνει. Το γράφουμε για να παραμείνει για να 
το δουν και οι άλλοι. Όλα τα κάνουμε με τις 
λέξεις.
Γιατί τα πουλιά έχουν σχέση με τα παιδιά;
Γιατί τα πουλιά έχουν φτερά και πετάνε. Όμως 
κι εσείς τα παιδιά έχετε φαντασία, έχετε φαντα-
στικά φτερά στους ώμους και πετάτε παντού.
Είστε ευχαριστημένη από αυτά που γράψαμε 
για το βιβλίο;
Πάρα πολύ ευχαριστημένη. Μου γράψατε όλα 
τα περιβαλλοντικά προβλήματα, όλες τις δια-
δρομές που έχετε κάνει, στο σχολείο σας πως 
υποδεχθήκατε τα πουλιά, πώς τα ταΐζετε, πώς 
τα ποτίζετε. Δεν έχω κανένα παράπονο.
Πώς νιώθετε τώρα που τελειώνουμε;
Ευτυχία. Δεν ξέρω πόσο περιεχόμενο έχει αυτή 
η λέξη. Αυτό ένιωσα στην τάξη, ευτυχία. Τόσο 
που τώρα έχω μεγάλο πρόβλημα. Τι θα γίνει 
τώρα που θα χωρίσουμε; Θα κάνουμε καμιά 
συνάντηση στις διακοπές; Εγώ θα έρχομαι και 
του χρόνου να σας βλέπω. 
Θα στενοχωρηθείτε τώρα που θα χωρίσουμε;
Πάρα πολύ. Αλλά έτσι γίνεται. Οι φίλοι χω-
ρίζουν, αλλά κάθονται και σκέφτονται πόσο 
καλά έχουν περάσει, ξεχωρίζουν τις στιγμές 
και κάνουν όνειρα για τη στιγμή που θα ξανα-
συναντηθούν. Κι εμείς θα συναντηθούμε πάλι! 
Καλή αντάμωση λοιπόν!



Ο Αίσωπος  παραδίδει (καλά) μαθήματα
Στο πλαίσιο του εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε με τους μαθη-
τές και τις μαθήτριες της β’ τάξης, τα παιδιά κλήθηκαν να ξαναφαντα-
στούν τους μύθους του Αισώπου προσαρμοσμένους στο σήμερα. Τη 
θέση των ζώων και των πρωταγωνιστών των μύθων παίρνουν σύγχρο-
να πρόσωπα, αγόρια και κορίτσια, μητέρες, υπάλληλοι καταστημάτων, 
ταχυδρόμοι, αστυνομικοί, μανάβηδες και ότι άλλο φαντάστηκαν τα 
παιδιά ως “ταιριαστό” για να αντικαταστήσουν την πονηρή αλεπού, 
τον ψεύτη βοσκό, τον εύπιστο κόρακα, τον τεμπέλη τζίτζικα κλπ.  Αρ-
χικά τα παιδιά επέλεξαν το μύθο που τους άρεσε ή εντυπωσίασε πε-
ρισσότερο. Η εξοικείωση με τους μύθους του Αισώπου υπήρχε καθώς 
από την αρχή της χρονιάς δουλεύονται  στην τάξη, στα πλαίσια διά-
φορων δράσεων (δραστηριότητες φιλαναγνωσίας, παρακολούθηση  
θεατρικής παράστασης  κ.α.) που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δρά-

σης που έχει αναλάβει η τάξη  για φέτος. Αφού επέλεξαν το μύθο που 
ήθελαν, εστιάσαμε στο ηθικό δίδαγμα του κάθε μύθου. Τα παιδιά μπή-
καν στη θέση των ηρώων και φαντάστηκαν πως θα αντιδρούσαν σε 
ανάλογες καταστάσεις. Στη συνέχεια προσπάθησαν να πλάσουν τους 
μύθους από την αρχή, με νέους πρωταγωνιστές και να τους εντάξουν 
στη σημερινή πραγματικότητα διατηρώντας πάντα το ηθικό δίδαγμα 
του κάθε μύθου. Κάποια παιδιά έδωσαν δικούς τους τίτλους, κάποια 
διατήρησαν  τα στοιχεία που τους άρεσαν και έγραψαν τα διδάγμα-
τα όπως ήθελαν και κάποια άλλα δημιούργησαν από την αρχή δικούς 
τους κόσμους. Αυτά είναι τα κείμενά τους.

Ελισάβετ Παντελιάδου 
(Συνεργάστηκαν: Δήμητρα Μεθενίτου, Αιμιλία Παπαδήμα)
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Η τεμπέλα μαθήτρια
(εμπνευσμένο από το μύθο “Ο τζίτζικας και ο μέρμηγκας”)

Μια φορά και έναν καιρό ήταν 
τρεις φίλες που τις έλεγαν Ελέ-
νη, Αθηνά και Ζαχρά. Τα παιδιά 
έπαιζαν και έγραφαν τα μαθήμα-
τά τους. Όμως πολλές φορές η 
Ελένη δεν έγραφε τα μαθήματά 
της. Όταν λοιπόν στα γενέθλιά 
της πήρε πολλά βιβλία δώρα, 
δεν ήξερε να τα διαβάσει. Τότε η 
Ελένη στενοχωρήθηκε πολύ και 
κατάλαβε ότι όλο αυτόν τον και-
ρό έπρεπε να διαβάζει περισσό-
τερο. Μετάνιωσε και αποφάσισε 
να προσπαθεί να μελετά όσο πιο 
πολύ μπορεί.
Ηθικό δίδαγμα: “Αν κάνεις μια 
καλή πράξη μπορεί κάποτε να 
στην ανταποδώσουν.”

Αθηνά Κάμπλινγκ, Ορνέλα Σπαχίου,

Ζαχρά Εσανί

Ο ψεύτης μανάβης 
(εμπνευσμένο από το μύθο “Ο ψεύτης βοσκός”)

Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν 
ένας μανάβης που πουλούσε 
φρούτα. Μια μέρα είπε ψέματα 
και φώναζε “Κλέφτης! Κλέφτης! 
Τρέξτε όλοι!” και ήρθε όλο το 
χωριό για να τον βοηθήσει. Όλοι 
είδαν το μανάβη να γελάει. Τη 
δεύτερη μέρα έκανε πάλι τα ίδια 
και πάλι όλοι οι χωρικοί βρήκαν 
το μανάβη να γελάει. Την τρίτη 
μέρα όμως υπήρχε στ’ αλήθεια 
κλέφτης και ο μανάβης φώνα-
ξε “ Κλέφτης! Κλέφτης! Τρέξτε!”, 
όμως κανείς δεν τον πίστεψε και 
δεν ήρθαν να τον βοηθήσουν. 
Έτσι ο κλέφτης του έκλεψε όλα 
τα φρούτα και ο μανάβης πήρε 
το μάθημά του. 
Ηθικό δίδαγμα: “Δεν πρέπει να 
λέμε ψέματα γιατί όταν θα υπάρ-
χει στ’ αλήθεια κίνδυνος δεν θα 
μας πιστέψει κανείς.”

Αμίρ Ντιπ

Το παιδί και ο ταχυδρόμος
(εμπνευσμένο από το μύθο “Ο σκλάβος και το λιοντάρι”)

Μια μέρα ένα παιδί είχε χαθεί 
στο δάσος και ένας ταχυδρόμος 
άκουσε έναν συναγερμό για δι-
άσωση. Ο ταχυδρόμος είχε έναν 
υπολογιστή που ήξερε τους κιν-
δύνους και του έδειξε πού να 
πάει στο δάσος. Πήρε το φορτη-
γό του και πήγε στο σημείο που 
ήταν το παιδί και του είπε “έλα 
μέσα”. Το παιδί μπήκε στο φορ-
τηγό και έτσι σώθηκε. Μετά από 
χρόνια ο ταχυδρόμος είχε παγι-
δευτεί σε μια φωτιά και έτυχε το 
παιδί να βρίσκεται εκεί κοντά. 
Το παιδί βρήκε μια μάνικα, έριξε 
νερό και έσβησε τη φωτιά. Έτσι 
τον έσωσε από τη φωτιά και 
μετά ο ταχυδρόμος και το παιδί 
έγιναν μια οικογένεια.  
Ηθικό δίδαγμα: “Όταν μπορείς  
κάνε μια καλή πράξη και να ξέρεις 
ότι κάποιος θα την αναγνωρίσει.”

Τζόσουα Ραμίρες

Το χρυσό ρολόι
(εμπνευσμένο από το μύθο “Η αλεπού και ο κόρακας”)

Μια φορά ένα αγόρι καθόταν 
σε μια καφετέρια δίπλα στη θά-
λασσα και φορούσε ένα χρυσό 
ρολόι. Τότε δυο κορίτσια πλη-
σίασαν και άρχισαν να τον κο-
λακεύουν. Του είπανε: “Εσύ πρέ-
πει να κολυμπάς καταπληκτικά! 
Κάνε μια βουτιά να σε δούμε.” 
Τότε αυτός έβγαλε τα ρούχα του 
και πριν προλάβει να βουτήξει 
τα κορίτσια του είπανε “Πριν 
βουτήξεις βγάλε το χρυσό σου 
ρολόι για να μην το χαλάσεις!”. 
Τότε εκείνος έβγαλε το χρυσό 
του ρολόι και πήγε πολύ βαθιά 
για πολύ ώρα και όταν γύρισε 
δεν ήταν εκεί ούτε τα κορίτσια 
ούτε το χρυσό ρολόι.
Ηθικό δίδαγμα: “Δεν πρέπει να 
πιστεύουμε εύκολα στα κολα-
κευτικά λόγια.”

Μαρία Δελή

Ο ψεύτης 
(εμπνευσμένο από το μύθο “Ο ψεύτης βοσκός”)

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν 
άνθρωπος που έλεγε ψέματα. 
Είχε ένα μαγαζί και είπε ότι ήρθε 
ένας πελάτης και του έκλεψε 
όλα τα πράγματα. Έτσι οι αστυ-
νομικοί έβαλαν τον πελάτη φυ-
λακή. Μετά από καιρό είπε πάλι 
το ίδιο στους αστυνομικούς για 
έναν άλλον πελάτη και μπήκε 
φυλακή και αυτός.  Όταν είχαν 
περάσει 6 χρόνια έκανε πάλι το 
ίδιο αλλά οι αστυνομικοί δεν τον 
πίστεψαν και αντί να βάλουν τον 
πελάτη φυλακή έβαλαν τον ίδιο 
για τα ψέματα που έλεγε.
Ηθικό δίδαγμα: “Δεν πρέπει να 
λέμε ψέματα.”

Μαριάννο Ράπι

Η αρκούδα και ο άντρας
(εμπνευσμένο από το μύθο “Ο σκλάβος και το λιοντάρι”)

Ήταν μια φορά ένας άντρας που 
τον κυνηγούσαν κάποιοι κακοί 
άνθρωποι. Ο άντρας ζούσε σε 
ένα δάσος και εκεί οι άνθρωποι 
δεν μπορούσαν να τον βρούνε. 
Εκεί είδε μια αρκούδα που πιά-
στηκε σε μια αρκουδοπαγίδα. Ο 
άντρας αμέσως την ελευθέρωσε 
και μετά αυτή αντί να τον φάει 
τον άφησε να φύγει. Ο άντρας 
πήγε σε ένα ποτάμι να πιει νερό 
και εκεί τον βρήκαν οι κακοί. 
Όταν πήγαν να τον πιάσουν οι 
κακοί εμφανίστηκε η αρκούδα, 
σκότωσε τους κακούς και έσω-
σε τον άντρα. Μετά ο άντρας και 
η αρκούδα έγιναν οι καλύτεροι 
φίλοι και ο άντρας έφτιαξε ένα 
σπίτι στη βάση του δέντρου για 
την αρκούδα και ένα δεντρόσπι-
το για αυτόν.  
Ηθικό δίδαγμα: “Αν κάνεις μια 
καλή πράξη μπορεί κάποτε να 
στην ανταποδώσουν.”

Στέφαν Καμερζάν

Ο ψεύτης μαθητής
(εμπνευσμένο από το μύθο “ Ο ψεύτης βοσκός”)

Ήταν ένας μαθητής που πήγαινε 
στο σχολείο αλλά δεν του άρεσε 
καθόλου να διαβάζει και έλεγε 
συνέχεια ψέματα στη δασκάλα 
του. “Παιδάκι μου, γιατί δε διά-
βασες;” τον ρώτησε η δασκάλα, 
“Ήταν άρρωστη η μαμά μου” 
είπε ο μαθητής, “Καλά, δεν πει-
ράζει” του είπε αυτή. Την άλλη 
μέρα ήταν πάλι αδιάβαστος, 
“Γιατί δε διάβασες σήμερα;” τον 
ρώτησε, “Ήταν άρρωστος ο παπ-
πούς μου” είπε, “Καλά, καλά, δεν 
πειράζει” είπε πάλι η δασκάλα. 
Την επόμενη μέρα πάλι τα ίδια 
“Γιατί δε διάβασες και σήμερα;” 
ο μαθητής είπε “Αρρώστησε η 
αδερφή μου” και έλεγε αλήθεια 
αυτή τη φορά αλλά η δασκάλα 
δεν τον πίστεψε και του έβαλε 
κακό βαθμό. Μετά πήρε τηλέ-
φωνο στο σπίτι του και έμαθε για 
όλα τα ψέματα που είχε πει παλιά 
και ο μαθητής μπήκε τιμωρία.
Ηθικό δίδαγμα: “Δεν πρέπει 
ποτέ να λέμε ψέματα γιατί δεν 
θα μας πιστέψει κανείς όταν 
πούμε την αλήθεια.”

Ίγκλι Ντίμπρα

Οι δύο φίλοι
(εμπνευσμένο από το μύθο “Ο λαγός και η χελώνα”)

Μια φορά και έναν καιρό ήταν 
δύο παιδιά, που τα έλεγαν Πάνο 
και  Νίκο. Ο Πάνος είπε στον Νίκο:  
“Θες να κάνουμε έναν αγώνα;” 
Ο Νίκος δέχτηκε και ξεκίνησε ο 
αγώνας. Ο Πάνος έτρεχε πολύ πιο 
γρήγορα από τον Νίκο, γι’ αυτό 
σκέφτηκε ότι προλαβαίνει να πά-
ρει έναν υπνάκο. Ο Νίκος  που 
έτρεχε πιο αργά κατάφερε να φτά-
σει πρώτος στο τέρμα. Όταν ο Πά-
νος  ξύπνησε είδε ότι ο Νίκος  τον 
είχε περάσει και είχε βγει νικητής.
Ηθικό δίδαγμα: “Να μην υποτι-
μάμε τις δυνάμεις των άλλων.”

Μαριάν Νικολάεφ, Σατζιάτ Χασίμι
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Ένα παιδικό βιβλίο για 
τον φασισμό
Για μένα «Το αγόρι με τις ριγέ 
πιτζάμες» (Κέδρος 2005) του 
Τζον Μπόιν μου προκάλεσε 
μεγάλη λύπη.  Ο Μπρούνο πέ-
θανε γιατί έφταιγε ο μπαμπάς 
του. Για μένα αυτός φταίει για-
τί πήγε την οικογένειά του σε 
μια φυλακή. Όταν ήρθε η μέρα  
να πεθάνει ο Μπρούνο με τον 
Σμούελ ήταν πολύ μελαγχολι-
κά. Τους έκαψαν σε μια αίθου-
σα που νόμιζαν ότι θα κάνουν 
μπάνιο, ενώ τους έκαψαν σαν 
ψωμί στο φούρνο. Πριν πεθά-
νουν τα αγόρια κρατήθηκαν 
από το χέρι και κλείσανε τα 
μάτια. Δεν ξέρω τι θα έκανα 
στην θέση τους. Πάντως δεν 
θα άλλαζα σπίτι για να γίνει 
κάτι τέτοιο που μου προκαλεί 
λύπη και μελαγχολία.

Κάτια Ντζικόνσκα

Τι κι αν είμαι;
Τι κι αν είμαι Πολωνός;
Τι κι να είμαι Αλβανός;
Τρώμε, παίζουμε μαζί
Όλοι οι άνθρωποι στη γη!
Ο πόνος, η χαρά η στοργή
Είναι αισθήματα…πολύ!!!!!

Ρομίνα  Λεκγκεγκάι

Δεν ξέρω
Η Χρυσή Αυγή
Δεν ξέρω… γιατί;
Χτυπάνε πολύ
Όμως δεν ξέρω… γιατί;
Μπορεί να είναι για τους 
ξένους
Μπορεί και για τη γη
Όμως δεν ξέρω τι θα γίνει
Αν δεν είμαστε μαζί!!

Μάθιου Ντε Λα Κρουζ

Μαύρος Δεκέμβρης
13 Δεκεμβρίου
σχολείο που καίγεται
νεκροί από δεκατεσσάρων  
ετών
χαριστική βολή

Μαυροφορεμένα Καλάβρυτα
Γυναίκες θρηνούν
πολυβόλα χτυπούν
νεκροί δεκατεσσάρων ετών
Μαυροφορεμένα Καλάβρυτα

Είναι ο σαδισμός που γελά
αλλά εμείς είπαμε
θρήνος, γυναίκες,
Μαυροφορεμένα Καλάβρυτα

Χτυπούν πολυβόλα
τους αθώους ανθρώπους
γυναίκες θρηνούν
κι άλλοι γελούν…

Μηνάς Κυριάι

Ήταν όμορφα
Τα όμορφα Καλάβρυτα
Τα έκαψαν οι Γερμανοί
Δεν  άφησαν τίποτα
Σ’ αυτή την όμορφη γη.

Ο ήλιος ξαναβγήκε
Τα πουλιά πέταξαν πάλι
Μα οι γυναίκες κλαίνε πάλι
Τους άνδρες που έχασαν.

Σκότωσαν τους άντρες
Χάθηκε το φως
Μα στη καρδιά μένουν
Κι ας περνάει ο καιρός.

Οι ήρωες πετάνε 
Ψηλά στον ουρανό 
Η μνήμη όμως 
Θα μείνει πάντα εδώ!

Νέλλη Κουτίβα

Πόλεμος και Ειρήνη
Ο Πόλεμος και η Ειρήνη
Δεν πάνε μαζί
Χωρίζονται
Όλοι προτιμούν την Ειρήνη
Όχι τον Πόλεμο, όχι την λύπη.
Μερικές φορές ο Πόλεμος
 Γίνεται για λεφτά
Και την πληρώνουν τελικά
Οι άνθρωποι
Μα πάνω απ’ όλα τα παιδιά.
Δεν έχουν παιχνίδια πολεμικά
Ούτε φαγητά
Τρώνε μόνο
Απ’ τα συσσίτια.

Δημήτρης Καρβουνάς

69 χρόνια μετά
Εξήντα εννέα χρόνια 
Μετά…
Η ζωή στα Καλάβρυτα…
Συνεχίζει, προχωρά.
Από τη μέρα εκείνη
Που το ρολόι σταμάτησε
Να χτυπά
Στις 13 Δεκεμβρίου του 1943
Μια μέρα του χειμώνα κρύα.
Με ψεύτικα λόγια
Άντρες σκοτώνονται
Και στα γυναικόπαιδα
Οι ψυχές ματώνονται
Μαύρο πέπλο σκέπασε
Ουρανό και γη
Κραυγές, αναφιλητά, δάκρυα
Και στο χώμα οι τάφοι υγροί..
Ήταν πριν…
Είναι σήμερα…
Οι σκέψεις ακόμα νωπές
Δικαιοσύνη ζητούν οι ψυχές
Δικαιοσύνη ζητάς κι εσύ
Δικαιοσύνη ζητώ κι εγώ…

Ναμπίλ Ελ Σάους

Φασισμός
Ο Χίτλερ και ο Μουσολίνι
Καρδιά δεν έχουν
Τον θάνατο μόνο ζητούν
Στο φασισμό πιστεύουν.
Τα παιδιά και οι γυναίκες
Τι τους έφταιγαν;
Γιατί τους έκλεισαν στο σχολείο;
Οι άντρες τι τους έφταιγαν
Και στους μάζεψαν στη πλατεία;
Την Αγάπη;
Την Ζωή;
Ο Χίτλερ και  ο Μουσολίνι
Σε θάνατο  καταδικάζουν
Όσους είναι διαφορετικοί.
Και μ’ αυτούς δεν μοιάζουν.
Μα τον Μουσολίνι
Ο θάνατος τον περιμένει.
Γιατί ο φασισμός
Τον εκμεταλλεύτηκε
Και άλλο δεν τον θέλει
Ο Χίτλερ 
αφού με αίμα γέμισε
Όλη την οικουμένη
κάποιος τον εκτέλεσε.
Αλλά η ιστορία μένει
Για να θυμόμαστε εμείς
Τι είναι φασισμός.
Τα Καλάβρυτα θα είναι
Ο αγώνας κι ο ηρωισμός

Μελίνα Λαμπαδιάρη

Στις λάσπες
Τότε στα Καλάβρυτα
 Ήταν πεδίο μάχης
Σκότωνες ένα Γερμανό
Αυτοί πενήντα άντρες.
Σου έλεγαν ήρθαν ειρηνικά.
Στο τέλος πάνε οι άντρες
Κλαίνε γυναίκες και παιδιά.
Κλαίνε τους μπαμπάδες
Και με μια φλόγα στη καρδιά
Να τους θάψουν πάνε 
μέσα στις λάσπες…

Άρης Σαμπάνης

Μαυροφορεμένα 
Καλάβρυτα
Στις 13 Δεκεμβρίου
Άνδρες μαζεύτηκαν
Στην αυλή των Καλαβρύτων.
Τι να θέλουν άραγε;
Χαρακτηριστικές βολές
Πέφτουν σαν τη βροχή
Γερμανοί
Που βασανίζουν άντρες και 
παιδιά
Ακούγονται θόρυβοι 
πυροβολισμών
Νεκροί που πέφτουν κάτω.
Τα  πυροβόλα
Ρίχνουν σ’ όλους.
Εγώ γλίτωσα
Και άλλοι δεκατρείς
Κάηκε το σχολείο.
Γυναίκες και παιδιά θρηνούν
Μαυροφορεμένα Καλάβρυτα

Άρτεμις Τζαφεράι 

Αντάρτες
Ερωτώ λοιπόν ξανά
Με ποιον είμαστε τελικά;
Με τον εχθρό ή τον φίλο
Παρόλο που πάντα τρώμε ξύλο;
Είμαστε αντάρτες
Κι έρχονται μέρες μαύρες
Να υποστηρίξουμε την χώρα μας, 
Να μη χάνουμε την ώρα μας
Να ’σχολούμαστε με 
συμφεροντολόγους
Μες του κόσμου τους 
διαδρόμους.
Ήρωες να πεθάνουμε 
Και να νοιαζόμαστε 
Για ό,τι κάνουμε.

Αουρόρα Αλίκο 

Όλος ο κόσμος ένα ποίημα!!!! 
Ο β΄ παγκόσμιος πόλεμος
Ο πόλεμος άρχισε. Οι Γερμανοί ήταν πολύ κακοί και ο Χίτλερ ήταν κι αυτός πολύ κακός. Οι άνθρωποι πριν πεθάνουν έλεγαν ένα τραγούδι: «οι Γερ-
μανοί είναι πολύ κακοί, αλλά εμείς τι κάναμε για να μας σκοτώσουν;». Έτσι ήρθε ο Χίτλερ με τους Γερμανούς και σκότωσε χιλιάδες ανθρώπους. Οι 
Έλληνες προσπάθησαν να σκοτώσουν τους Γερμανούς. Όχι όλοι. Αλλά δεν μπορούσαν να τους σκοτώσουν. Η Γερμανία ήθελε να καταστρέψει και την 
Ρωσία. Ήρθε και η Ρωσία για να βοηθήσει την Ελλάδα. Και η Γερμανία έμεινε μόνη με την Βουλγαρία. Η Ρωσία και η Ελλάδα έκαναν την Γερμανία να 
κλαίει. Οι Γερμανοί φοβήθηκαν τους Έλληνες και τους Ρώσους. Έτσι έγινε στον πόλεμο και δεν νίκησε η Γερμανία.

Στέλιος Μπαρέκας 
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Διαδρομές στην κοινότητα των Εξαρχείων
Διαδρομή Σουλτάνη – Ζαΐμη – Πεδίο του Άρεως
Ξεκινάμε από το σχολείο με προορισμό από το Πεδίο του Άρεως. Η Κωλέττη και η Σουλτάνη έχουν πολλά αυ-
τοκίνητα πάνω στο πεζοδρόμιο. Με δυσκολία περνούσαμε. Στη Ζαΐμη έχει πολύ ωραία κτίρια. Μπήκαμε στην 
πολυκατοικία του Βαλέντη και του Μιχαηλίδη. Από μακριά είδαμε το Επιγραφικό Μουσείο. Στην διαδρομή δεν 
είδαμε κανένα ποδήλατο, αλλά μετά είδαμε 
δύο!!! Είδαμε και την Ευαγγελική εκκλησία, 
στην οποία πιστεύουν στο Ευαγγέλιο, στην 
Αγία Γραφή, αλλά όχι στις εικόνες.  Περάσαμε 
από την ταράτσα της οδού Μπουμπουλίνας 
που βασάνιζαν τον Κωστή Γιούργο και τον 
Αλέξανδρο Παναγούλη. Συναντήσαμε το Τα-
χυδρομείο και τις εκδόσεις «Περίπλους». Επι-
τέλους, φτάσαμε στο πεδίο του Άρεως! Παίρ-
ναμε συνεντεύξεις από τους περαστικούς για 
να μας πουν  γεγονότα που είχαν συμβεί στο 
μέρος αυτό. Η χλωρίδα στο Πεδίο είναι πολύ 
πλούσια! Μαζέψαμε φύλλα από φυτά για το 
φυτολόγιο, όπως Αγγελική και Δάφνη. Τα ζώα 
που συναντήσαμε ήταν σκυλιά και πουλιά. 
Επισκεφτήκαμε το 28ο δημοτικό σχολείο που 
είναι εκεί, γνωριστήκαμε για λίγο με την κυρία 
Φανή και τα παιδιά και επιστρέψαμε κατεν-
θουσιασμένοι στο σχολείο μας !!!
 Ελπίδα Κωστοπούλου

Η Μπλε Πολυκατοικία
Εγώ και η τάξη μου περπατήσαμε και φτάσαμε σε μια καφετέ-
ρια στη Μπλε Πολυκατοικία, στο Φλοράλ, όπου εκεί γνωρίσαμε 
τον διαχειριστή της πολυκατοικίας, τον  κύριο Χρήστο Πολλάκη. 
Επισκεφτήκαμε το σπίτι του όπου παλιά ήταν το σπίτι της Σοφί-
ας Βέμπο. Μαζί μας είχαμε και μια πολύ σημαντική συγγραφέα, 
την Λότη Πέτροβιτς – Ανδρουτσόπουλου. Μας ξενάγησε στο 
σπίτι και μας αφηγήθηκε πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα γε-
γονότα. Εκεί διαβάσαμε το βιβλίο της Λότης «Ο καιρός της σο-
κολάτας» (Πατάκης 2007). Η ταράτσα της Μπλε Πολυκατοικίας 
έμοιαζε με καράβι. Από εκεί ψηλά βλέπαμε  το Λόφο του Στρέφη, το Λυκαβηττό και το όρος Αιγάλεω. Διασχίζοντας 
την Αραχώβης φτάσαμε στο σχολείο φορτωμένοι με καινούριες γνώσεις  και πολύ ενθουσιασμένοι.

 Ελπίδα Κωστοπούλου

Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου
Η δ΄ τάξη πήγε στο Εθνικό Θέατρο να δει τον μεγάλο «Περίπατο του 
Πέτρου», της Άλκη Ζέη. Διαβάσαμε κι ένα μέρος του βιβλίου στο 
σχολείο. Μετά κάναμε τον δικό μας περίπατο. Πήγαμε στο κτίριο 
της ΕΣΠΟ στην πλατεία Κάνιγγος για να δούμε που έγινε το σαμπο-
τάζ και ρωτούσαμε τους ανθρώπους αν το ήξεραν. Μόνο ένας το 
ήξερε. Μετά πήγαμε στις Γυναικείες Φυλακές, Θεμιστοκλέους 7. Πιο 
πριν είχαμε πάει στη Στοά του βιβλίου και στην πλατεία τυραννο-
κτόνων, όπου είναι το άγαλμα του Αλέκου Παναγούλη που βασα-
νίστηκε από την Χούντα των συνταγματαρχών της 21ης Απριλίου 
γιατί προσπάθησε να σκοτώσει τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Τε-
λείωσε ο περίπατος και γυρίσαμε στο σχολείο.

Δημήτρης Καρβουνάς

Πολυτεχνείο 2013
Πήγαμε στο Πολυτεχνείο δύο φορές. Πρώτα τον Νοέμβριο 
και ξανά τον Μάρτιο. Γιορτάσαμε τα «Γενέθλια» της Αννού-
λας της Ζωρζ Σαρή. Εκεί είχε πολύ όμορφες μακέτες και μια 
πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη που με συνάρπασε περισσότερο 
απ’ όλα τα πράγματα του Πολυτεχνείου. Είδαμε και μας μίλη-
σαν φοιτητές της αρχιτεκτονικής και μας ξενάγησε η κυρία 
Μαρία Μάρκου. Φτιάξαμε με χαρτί του μέτρου ένα επιτρα-
πέζιο παιχνίδι που είχε στη μέση το κτίριο Αβέρωφ και το 
κάναμε φιδάκι και παίξαμε.

Παύλος Σόλις

Η Σοφία Βέμπο στη Στουρνάρη
Μπήκαμε μέσα στη πολυκατοικία που έμενα η Σοφία 
Βέμπο κι ο κύριος Μπάμπης στο ισόγειο έβαλε μουσική. 
Χορέψαμε βαλς με την κυρία Δήμητρα και ρωτούσαμε για 
τον όροφο που θα πάμε. Περπατήσαμε τις σκάλες μέχρι να 
φτάσουμε στο τρίτο όροφο. Μας άνοιξε ένας κύριος που 
είχε πολλά βιβλία. Μας άφησε να μπούμε. Είδαμε το παρά-
θυρο που έβλεπε το Πολυτεχνείο και μιλούσε με τους φοι-
τητές το 1973. Διαβάσαμε τα ποιήματα που είχαμε φέρει 
μαζί μας και τα αφήσαμε πάνω στο γραφείο.

 Ρομίνα  Λεκγκεγκάι

Θέατρο σκιών με τον Σπύρο Ξυπνητό
Τον Σπύρο τον ξέρω και συνεργαζόμαστε από το 2008. Είναι μέσα στην 
καρδιά των παιδιών στα Εξάρχεια και πάντα πρόθυμος να κάνει τις παιδι-
κές  φωνές να ακουστούν παντού στη γειτονιά μας. Σπύρο σ’ ευχαριστού-
με πολύ.!!!! Φέτος είδαμε και την δουλειά του Λευτέρη Ξανθόπουλου στο 
«Παρασκήνιο» (2013), με τίτλο «Πού το πάει ο Καραγκιόζης;». Ο Νίκος, ο 
μαθητής μου, έλεγε ό,τι λέει και ο Λευτέρης, η οικονομική κρίση θέλει τον 
Καραγκιόζη της. Συνεργαζόμαστε με τον Λευτέρη από το 2009 και η χαρά 
μας να ζούμε μέσα από τις φιγούρες του Καραγκιόζη είναι μεγάλη! 

[Μπ. Μπ.]
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Διαδρομές στην κοινότητα των Εξαρχείων
Το σπίτι του ποιητή Ναπολέοντα Λαπαθιώτη
«Ναπολέων Λαπαθιώτης είναι το όνομα του σχολείου μας. Ο Ναπολέων Λαπαθιώτης ευτυχώς  πρόλαβε 
κι έγραψε ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο για την ζωή του κι έτσι εμείς πήγαμε με αυτό στο τελευταίο σπίτι 
του. Πήγαμε στο σπίτι του αλλά δυστυχώς δεν μπήκα-
με μέσα. Διαβάσαμε όμως μερικά ποιήματα του που 
έχει γράψει όπως: «Τ’ όνειρο μου πέθανε/ αργά το βρά-
δυ/ μόνος τώρα κι έρημος/ τι μπορώ να πω/ Κι όμως 
το ’ξερε καλά  το βραδινό του χάδι/ πόσο τ’ αγαπώ». 
Ο Ναπολέων Λαπαθιώτης έβγαινε πάντα το βράδυ. Το 
πρωί διάβαζε τα γαλλικά του κι έπαιζε πιάνο. Μόνο το 
βράδυ έβγαινε και τάιζε τις γάτες. Πέθανε τον Ιανουά-
ριο του  1944 γιατί δεν άντεξε την γερμανική κατοχή.

Ελπίδα Κωστοπούλου

Η Σοφία Βέμπο στη Στουρνάρη
Μπήκαμε μέσα στη πολυκατοικία που έμενα η Σοφία 
Βέμπο κι ο κύριος Μπάμπης στο ισόγειο έβαλε μουσική. 
Χορέψαμε βαλς με την κυρία Δήμητρα και ρωτούσαμε για 
τον όροφο που θα πάμε. Περπατήσαμε τις σκάλες μέχρι να 
φτάσουμε στο τρίτο όροφο. Μας άνοιξε ένας κύριος που 
είχε πολλά βιβλία. Μας άφησε να μπούμε. Είδαμε το παρά-
θυρο που έβλεπε το Πολυτεχνείο και μιλούσε με τους φοι-
τητές το 1973. Διαβάσαμε τα ποιήματα που είχαμε φέρει 
μαζί μας και τα αφήσαμε πάνω στο γραφείο.

 Ρομίνα  Λεκγκεγκάι

Ο λόφος του Στρέφη

Ο λόφος ανήκε στην οικογένεια του Στρέφη το 19ο αι-
ώνα. Το σπίτι της οικογένειας Στρέφη ήταν στα πόδια 
του λόφου. Κατά την διάρκεια του ’30 δημιουργήθη-
κε στον λόφο ένα πέτρινο θεατράκι που τώρα κάθε 
καλοκαίρι παίζουμε θέατρο σκιών, τον αγαπημένο 
μας Καραγκιόζη. Εκεί είναι και το γήπεδο του Αστέρα 
Εξαρχείων. Χάρηκα πολύ όταν μας είπε ο κύριος ότι θα 
δοθεί εκεί ένας αγώνας με τα σχολεία 35ο, 36ο και την 
«Πυξίδα». Όλα τα σχολεία θα διαβάσουν την «Μπάλα 
της ζωής τους» (Κέδρος 2012), του Πάνου Χριστοδού-
λου και μετά θα δώσουν τον αγώνα. Και από τότε κάνω 
προπόνηση. Αναρωτιέμαι ποιοι θα νικήσουν!

Μάθιου Ντε Λα Κρουζ

Το κόκκινο σκαθάρι στο Πεδίον του Άρεως
Στο Πεδίο του Άρεως που πήγαμε επισκεφτήκαμε το Σπιτάκι του Φύλακα. Εκεί συναντήσαμε τον 
κύριο Κώστα, τον γεωπόνο. Ρωτήσαμε για τους φοίνικες, γιατί τους κό-
βουν. Μας είπε πως όταν τους έφερναν από το εξωτερικό είχαν ένα σκα-
θάρι που λέγεται κόκκινο σκαθάρι που τρυπάει με τη μύτη του τον φοίνικα 
και βγαίνει ένα σκουλήκι και τρώει τον φοίνικα. Οι επιστήμονες βρήκαν τη 
λύση του προβλήματος. Μετράνε πόσοι είναι σε κάθε δέντρο, αν είναι 10 
είναι τελειωμένο. Στο ερώτημα αν ο φοίνικας είναι δέντρο, θάμνος ή πόα 
τη σωστή απάντηση την βρήκε ο Κώστας. Είναι πόα! Μάθαμε ακόμα ότι 
τα σχολεία μπορούν να κάνουν εκπαιδευτικά προγράμματα. Μετά πήγαμε 
στη παιδική χαρά, παίξαμε και μετά πήγαμε στο 28ο δημοτικό σχολείο. Μι-
λήσαμε με τα παιδιά και την κυρία Φανή. Λίγο αργήσαμε, αλλά γυρίσαμε.

Νίκος Μανωλακάκης 

Στην «Πυξίδα»
Όταν ήρθε η Χριστίνα Φραγκε-
σκάκη στο σχολείο μας, η γ’, η 
δ΄ και η ε΄ τάξη φέρανε φαγητά 
από τη χώρα τους στην αίθου-
σα φαγητού του ολοήμερου 
σχολείου. Φάγαμε και μετά 
εμείς και η συγγραφέας φτιά-
ξαμε ένα εικαστικό τραπέζι, όχι 
μόνο με χρώματα αλλά και με 
μήλα, ροδάκινα, κουλουράκια, 
σταφίδες, ρύζι και τόσα άλλα. 
Τα κολλήσαμε πάνω στα πιάτα 
που φτιάξαμε. Η συγγραφέας 
μας μίλησε για το βιβλίο της «Η 
Ορτανσία φυλάει τα μυστικά» 
(Κέδρος 2011). Το τραπέζι βγήκε 

μέσα απ’ αυτό. Μας έφερε και μια πίτα όπως τη φτιάχνουν στο Αφγα-
νιστάν. Μετά πήγαμε στην «Πυξίδα», να δούμε πως περνάνε τα παιδιά 
που είναι πρόσφυγες. Η «Πυξίδα» είναι το σχολείο τους. Τρία παιδιά 
από το σχολείο μας πηγαίνουν εκεί. Στο μπαλκόνι είδαμε κι ένα πινγκ 
– πονγκ κι εντυπωσιαστήκαμε. Μετά πήγαμε στα θρανία τους. Ήταν 
τελείως διαφορετικά από τα δικά μας. Είχαν ωραίες μαύρες καρέκλες 
και ήταν καφετιά.
 Ελπίδα Κωστοπούλου

Η Χριστίνα Φραγκεσκάκη στο 
σχολείο μας!
Η Χριστίνα Φραγκεσκάκη είναι μια πολύ ωραία συγ-

γραφέας κι έχει γρά-
ψει παιδικά βιβλία. 
Για μένα τα καλύτερα 
βιβλία στο κόσμο που 
διάβασα είναι η «Μα-
ραλά» (Πατάκης 2013) 
και «Η  Ορτανσία φυ-
λάει τα μυστικά» (Κέ-
δρος 2011). Πιο πολύ 
μου αρέσει η «Ορταν-
σία» γιατί είναι λίγο 
παράξενη γάτα  κι έχει 
μπλε χρώμα!

Κάτια Ντζικόνσκα

Θέατρο σκιών με τον Σπύρο Ξυπνητό
Τον Σπύρο τον ξέρω και συνεργαζόμαστε από το 2008. Είναι μέσα στην 
καρδιά των παιδιών στα Εξάρχεια και πάντα πρόθυμος να κάνει τις παιδι-
κές  φωνές να ακουστούν παντού στη γειτονιά μας. Σπύρο σ’ ευχαριστού-
με πολύ.!!!! Φέτος είδαμε και την δουλειά του Λευτέρη Ξανθόπουλου στο 
«Παρασκήνιο» (2013), με τίτλο «Πού το πάει ο Καραγκιόζης;». Ο Νίκος, ο 
μαθητής μου, έλεγε ό,τι λέει και ο Λευτέρης, η οικονομική κρίση θέλει τον 
Καραγκιόζη της. Συνεργαζόμαστε με τον Λευτέρη από το 2009 και η χαρά 
μας να ζούμε μέσα από τις φιγούρες του Καραγκιόζη είναι μεγάλη! 

[Μπ. Μπ.]
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Συνέντευξη με τον Πάνο Χριστοδούλου για τους πρόσφυγες
Στο σχολείο μας την φετινή χρονιά 2012/ 2013 αποφασίσαμε με τα παιδιά της ε΄ δη-
μοτικού να ασχοληθούμε με τα προβλήματα των προσφύγων, τον ρατσισμό να κα-
ταλάβουμε την διαφορά πρόσφυγα και μετανάστη, να μπορούμε να αναγνωρίζουμε 
τα παιδιά πρόσφυγες και να ασχοληθούμε γενικότερα με τα δικαιώματα του παιδιού. 
Στο σχολείο μας έχουμε στην ε΄ τάξη  ένα παιδί πρόσφυγα, την  Άσια που έχει έρθει 
από το Αφγανιστάν με το πατέρα της και τα 5 αδέρφια της. Όπως λέει και η ίδια «ανα-
γκαστήκαμε να έρθουμε στην Ελλάδα γιατί εκεί έχει ένα φοβερό πόλεμο». Η Άσια πάει 
και σχολείο στη «Πυξίδα», η οποία βρίσκεται στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρό-
σφυγες, δίπλα στο σχολείο μας – Σολωμού 25 -  την οποία και φυσικά επισκεφτήκαμε! 
Λειτουργεί από το 1995! Το βιβλίο που χρησιμοποιήσαμε για το πρόγραμμα είναι του 
Πάνου Χριστοδούλου, Ο Ναβίντ δεν ήρθε διακοπές (Κέδρος 2007), συνεργαστήκαμε 
με τον συγγραφέα (και με την εικονογράφο Άννα – Μαρία Παπαδημητρίου) και τα 
παιδιά της ε΄ τάξης του έκαναν και μια  συνέντευξη. Ας την διαβάσουμε!!!

Γεωργία Χάιδα

ΠΕΤΡΟΣ: Γιατί μιλάτε για τον Ναβίντ και όχι για τη Μαρία;
ΠΑΝΟΣ: Γιατί ήθελα κάποιοι άνθρωποι να μάθουν τι σημαίνει πρόσφυ-
γας τι σημαίνει να φεύγουν κάποιοι άνθρωποι από τη χώρα τους επειδή 
δεν έχουν άλλη επιλογή.
ΜΑΡΙΟΣ:  Γιατί γράψατε βιβλία για παιδιά κι όχι για 
μεγάλους;
ΠΑΝΟΣ: Μου είναι πιο εύκολο να επικοινωνώ με παι-
διά. Τα περισσότερα βιβλία μου αναφέρονται σε παι-
διά. Εξάλλου το βιβλίο αυτό και οι μεγάλοι μπορούν 
να το διαβάσουν το ίδιο ευχάριστα.
ΑΡΗΣ: Αν θα θέλατε να είσαστε κάποιος χαρακτήρας 
από το βιβλίο ποιος θα θέλατε να είσαστε;
ΠΑΝΟΣ: Νομίζω ότι φαίνεται ο Άλκης. Τα στοιχεία 
που έχει ο Άλκης είναι στοιχεία της ταυτότητάς μου. 
Όταν ήμουν παιδί, σε πολλά πράγματα έμοιαζα με τον 
Άλκη.
ΜΕΛΙΝΑ:  Τι συναισθήματα σας δημιουργήθηκαν γράφοντας 
αυτήν την ιστορία;
ΠΑΝΟΣ: Πολλά και ανάμεικτα συναισθήματα, λύπη 
πολλή ακούγοντας τις ιστορίες των προσφύγων που 
είναι συνήθως δραματικές ιστορίες. Συγκεκριμένα 
το γεγονός αυτό με τη θάλασσα που έβγαλαν τους 
ανθρώπους μισοπνιγμένους και σε άσχημη κατάσταση είναι πολύ στε-
νάχωρο σαν περιστατικό. Κάποιοι άνθρωποι αναγκάζονται να πέσουν 
στην θάλασσα χωρίς να ξέρουν να κολυμπάνε. Αλλά επίσης κι άλλα συ-
ναισθήματα όπως χαρά  - μεγάλη χαρά - ένιωσα όταν ολοκλήρωσα το 
γράψιμο του βιβλίου μου γιατί έφτασε ο στόχος μου στο τέλος του. ΑΛ-
ΝΤΡΙΝ: Ποια είναι η συνέχεια της ζωής του Ναβίντ;
ΠΑΝΟΣ: Ο Ναβίντ γύρισε στην πατρίδα του, έφυγε ο κακός πρόεδρος, ήρθε 
η Δημοκρατία και ο Ναβίντ γύρισε στον πατέρα του που τόσο αγαπούσε 
και του είχε λείψει. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει, όμως ότι κάποιοι πρόσφυ-
γες που γυρίζουν στην πατρίδα τους αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες 
ιδιαίτερα αυτοί που έχουν λείψει πολλά χρόνια και έχουν λεπτούς δεσμούς 
ή καθόλου δεσμούς με την χώρα τους. Είναι δύσκολο να προσαρμοστούν. 
Και φανταστείτε το αυτό βάζοντας τους εαυτούς σας στη θέση τους, πόσο 
εύκολο θα ήταν για σας και την οικογένειά σας μια νέα αρχή!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Αν ήσασταν πρόσφυγας πως θα το αντιμετωπίζατε;
ΠΑΝΟΣ: Δεν θα ’θελα ποτέ να ήμουν πρόσφυγας, γιατί ζώντας από κο-
ντά λόγω της δουλειάς μου τους πρόσφυγες βλέπω τα προβλήματα τους 
και πιστεύω ότι οφείλουμε να τους σεβόμαστε γιατί καταφέρνουν και 
επιβιώνουν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες
ΣΑΝΤΡΟ: Θα εκδώσετε και άλλα βιβλία με θέμα τους πρόσφυγες;
ΠΑΝΟΣ: Το σκέφτομαι γιατί κυρίως αυτά τα θέματα με αφορούν, οι πρό-
σφυγες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι ανθρωποι που βρίσκονται σε ευ-
άλωτη θέση και καταπατώνται τα δικαιώματά τους.
ΣΟΦΙΑ: Τι γνώμη έχετε σχετικά με την ελληνική νομοθεσία για τους πρόσφυγες;
ΠΑΝΟΣ: Η Ελληνική Νομοθεσία δεν είναι κακή. Προβλέπεται ό,τι θα έπρε-
πε για την προστασία των προσφύγων. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι 
ότι οι νόμοι δεν εφαρμόζονται. Ακόμα και η Αστυνομία που θα έπρεπε να 
προστατεύει τους πρόσφυγες σε πολλές περιπτώσεις δεν το κάνει.
ΝΕΛΛΗ: Πιστεύετε πως ο ρατσισμός είναι ένα φαινόμενο που συναντά-
με συχνά στις μέρες μας;

ΠΑΝΟΣ: Ναι πολύ συχνά και είναι κάτι που με στενοχωρεί και με φοβί-
ζει. Θεωρώ ότι τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον έντονου ρατσι-
σμού που μόνο κακά μπορεί να φέρει.
ΑΛΚΗΣΤΗ: Πιστεύετε ότι παιδιά, όπως ο Ναβίντ θα καταφέρουν να 
πραγματοποιήσουν τα όνειρα τους όπως κάποιοι άλλοι;
ΠΑΝΟΣ: Το ελπίζω, αλλά αυτά τα παιδιά έχουν ξεκινήσει από μειονεκτι-
κότερη θέση απ’ ό,τι άλλα παιδιά, αλλά και άλλα με δύναμη και θέληση 
τα έχουν καταφέρει. Έχουν βρει δουλειά, έχουν κάνει φίλους και έχουν 
ενταχθεί στα ελληνικά δεδομένα.
ΝΑΜΠΙΛ: Πιστεύετε ότι οι Έλληνες είναι ευαισθητοποιημένοι απέναντι 
στους πρόσφυγες, δεδομένου και της οικονομικής κρίσης που περνάνε;
ΠΑΝΟΣ: Κάποιοι ναι, κάποιοι άλλοι όμως όχι, τους θεωρούν πρόβλημα 
και αιτία της οικονομικής κρίσης, κάτι το οποίο είναι λάθος. Γιατί η οικο-
νομική κρίση πλήττει τους πιο ευάλωτους κι αυτοί είναι οι πρόσφυγες. Θα 
έπρεπε να κοιτάξουμε πιο ανοικτά και να δούμε πιο βαθιά ότι οι άνθρωποι 
αυτοί δεν μπορούν να φύγουν από τη χώρα μας γιατί για να έρθουν δεν 
θα είχαν άλλη επιλογή. Εξάλλου, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αρκετοί Έλλη-
νες φεύγουν λόγω της οικονομικής κρίσης σε άλλες χώρες. Φανταστείτε 

πως θα νιώσουν αν έχουν την ίδια αντιμετώπιση με τους 
πρόσφυγες.
ΡΑΝΙΑ: Το βιβλίο το γράψατε για να δούμε πως ζουν οι 
πρόσφυγες:
ΠΑΝΟΣ: Ναι και γι’ αυτό, αλλά και για τα φαινόμενα του 
ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Αν και όταν το έγραφα  η 
κατάσταση ήταν πολύ καλύτερη.
ΦΛΑΒΙΑΝΝΑ: Σκεφτήκατε –φοβηθήκατε μήπως δεν που-
ληθεί το βιβλίο;
ΠΑΝΟΣ: Όχι, γιατί και προηγούμενα βιβλία μου δεν πή-
γαν τόσο καλά και ήμουν συνηθισμένος. Εξάλλου και ο 
εκδοτικός οίκος μου είπε ότι το θέμα ρατσισμός και ξενο-
φοβία θα είναι δύσκολο για τους αναγνώστες. Το βιβλίο 
πήγε πολύ καλά έχει πουλήσει πάνω από 6.000 αντίτυπα, 
όπου για τα ελληνικά δεδομένα που πωλούνται 1.000-
2.000 αντίτυπα είναι πολύ καλά. Υπάρχουν βέβαια και 
άλλοι που πωλούν περισσότερα.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Μικρός σας άρεσαν οι εκθέσεις;

ΠΑΝΟΣ: Ναι μου άρεσαν πολύ και το γεγονός ότι έγραψα εκθέσεις και 
όχι κεφάλαια το αποφάσισα όταν βρήκα ένα τετράδιο εκθέσεων που 
είχα στην Πέμπτη τάξη δημοτικού. Μου άρεσαν πολύ, μερικές ήταν και 
πολύ αστείες και έτσι αποφάσισα να γράψω εκθέσεις.
ΡΑΝΙΑ: Γιατί δεν ακολουθήσατε τη ζωγραφική που τόσο σας άρεσε;
ΠΑΝΟΣ: Αυτό ήταν παιδικό όνειρο.  Στην πορεία άλλαξα κατεύθυνση.
ΛΙΛΙ: Σου αρέσει η δουλειά σου; 
ΠΑΝΟΣ: Ναι, αν και είναι κουραστική, όχι σωματικά αλλά ψυχικά όταν 
έρχεσαι σε επαφή με ανθρώπους που έχουν πολλά προβλήματα. Αυτό 
σε εξουθενώνει και κυρίως όταν βλέπεις ότι οι προσπάθειες σου δεν εί-
χαν αποτέλεσμα. Αλλά αν καταφέρεις έστω κι έναν να βοηθήσεις, νιώ-
θεις μεγάλη ικανοποίηση
ΓΕΩΡΓΙΑ: Ποια η διαφορά ανάμεσα στην προκατάληψη και στον ρατσισμό;
ΠΑΝΟΣ: Δεν είναι το ίδιο, αλλά έχουν σχέση γιατί συνήθως αυτοί που 
είναι ρατσιστές είναι προκατειλημμένοι. Προκατάληψη έχουμε μια συ-
γκεκριμένη άποψη για ένα θέμα χωρίς να το έχουμε ψάξει επειδή έτσι 
μας το είπαν. Π.χ υπάρχει η προκατάληψη ότι μια δουλειά του πιλότου 
μπορεί να την κάνει μόνο άνδρας. Αυτό είναι λάθος, γιατί έτσι μάθαμε. 
Κατά τον ίδιο τρόπο υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι οι ξένοι εί-
ναι κατώτεροι από τους Έλληνες γιατί έτσι ακούσανε ή έτσι μάθανε. ΑΛ-
ΚΗΣΤΗ: Υπάρχει λύση στο πρόβλημα των προσφύγων;
ΠΑΝΟΣ:  Μακάρι να υπήρχε παντού ειρήνη και αγάπη στο κόσμο, αλλά 
αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, αυτό δεν συμβαίνει. Το θέμα είναι πώς 
θα τους αντιμετωπίσουμε εμείς όταν χτυπήσουν την πόρτα μας.
Μαθητές/τριες  ε΄ τάξης: Ευχαριστούμε για τις χρήσιμες πληροφορίες 
που μας δώσατε.
ΠΑΝΟΣ: Εγώ ευχαριστώ, γιατί μου δώσατε την δυνατότητα να μιλήσω 
για το βιβλίο μου που τόσο σας άρεσε! Γεια σας!!!!!!!



Η ΚΑΠΕΛΟΥΠΟΛΗ
Μια φορά ήταν μέρα, σε μία πόλη που την έλε-
γαν Καπελούπολη που ζούσαν καπέλα. Ένα κα-
πέλο το έλεγαν Ιβάν. Πήγαινε στο σχολείο με 
όλους τους φίλους του που τους έλεγαν Ράνταν, 
Μπικ, Σουπρίκ, Βου, Ριγίνο, Μπου και παίζανε 
μαζί. Όμως ο Βου ήταν πολύ ζηλιάρης και τα ήθε-
λε όλα. Όμως ο Ράνταν του είπε ότι κανείς άλλος 
δεν γκρινιάζει και δεν είναι ζηλιάρης! Ο Βου του 
είπε: «Έχεις δίκιο!» και έγιναν  φίλοι.

                                     Μάρκος Μαρτίνι

ΤΟ ΚΑΠΕΛΟ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Μια μέρα ένα καπέλο εξερευνητής έψαχνε στην 
ζούγκλα για ζώα όπως: λιοντάρια, ελέφαντες, 
τίγρεις, τσιτάχ, ρινόκερους, ζέβρες, καμηλοπαρ-
δάλεις, φίδια, κροκόδειλους και ύαινες.
-Όλα τα πράγματα που έχουν σχέση με τη δου-
λειά μου, μου αρέσουν όπως να βγάζω φωτο-
γραφίες  ζώα, να τα βοηθάω  και να γράφω εκ-
θέσεις.
Την άλλη μέρα έψαχνα με το εξερευνητικό αμάξι 
μου στη ζούγκλα και έβγαζα φωτογραφίες. Τότε 
είδα έναν ρινόκερο με τραυματισμένο πόδι. Το 
καπέλο εξερευνητής κατέβηκε και πήγε να τον 
βοηθήσει ρίχνοντας νερό στο πόδι και το πόδι 
του έγινε καλά.
Μια μέρα κάποιοι τύποι απ’ την τηλεόραση ήρ-
θαν και μου είπαν: «Σε είδαμε όταν ήσουν στη 
ζούγκλα και είδαμε πόσο τέλεια έκανες την δου-
λειά σου και όταν σε είδαμε, είπαμε αμέσως πως  
πρέπει να κάνεις ένα δικό σου ντοκιμαντέρ».
Τότε αυτή ήταν η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής 
μου!

                                   Δημήτρης Μιχαήλ

ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΠΕΛΟ
Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε μια κοπέλα, που 
είχε μια φτωχή οικογένεια. Το κορίτσι είχε πολλά 
όνειρα, να σπουδάσει νοσοκόμα. Και μια μέρα το 
κορίτσι περνούσε στο δρόμο και συνάντησε ένα 
καπέλο. Η κοπέλα το είδε και το φόρεσε και το 
όνειρό της έγινε πραγματικότητα. Έτρεξε να το πει 
στους γονείς της. Έτσι σπούδασε νοσοκόμα και το 
κορίτσι ονόμασε το καλό καπέλο, μαγικό καπέλο.

                                               Ερσέλα Πάγια

ΜΑΓΙΚΟ 
ΟΝΕΙΡΟ

Μια μέρα με την 
οικογένειά μου 
βγήκαμε βόλτα. Στο 
δρόμο μας είδα ένα 
καπέλο, το φόρεσα 
και μας πήγε σε 
μακρινά μέρη.  Το 
πρώτο μέρος ήταν 
το Πολυτεχνείο αλλά 
μόλις είδα τι γινόταν 
εκεί τρόμαξα πολύ 
και είπα στο καπέλο: 

“Φύγε από αυτό το μέρος γρήγορα!”. Η μάνα 
μου έλεγε: “ Πού πάμε;”, κι εγώ απάντησα: “ Δεν 
ξέρω, αλλά νομίζω πως πάμε στο Λόφο του 
Στρέφηηηηη!”. Πήγαμε στο λόφο του Στρέφη 
και τι να δω: λουλούδια, πάρκο, παιδική χαρά 
και πολλά άλλα πράγματα.  Μετά το καπέλο μας 
πήγε στην Μπλε Πολυκατοικία και ξαφνικά έγινε 
καράβι και το καράβι μας πήγε πολλά ταξίδια. 
Σε ένα ταξίδι περάσαμε από το χρόνο που ζού-
σε η Λότη Πέτροβιτς- Ανδρουτσοπούλου οπού 
ζούσε τις περιπέτειές της που έγραψε στο βιβλίο 
της “Ο καιρός της σοκολάτας”.
Εκείνη τη στιγμή άκουσα ένα ξυπνητήρι. Τότε η 
μαμά  με φώναξε για φαγητό κι εγώ ξύπνησα για 
να φάω και να πάω σχολείο. 

                  Νερελίνα  Μαρίνοβα

ΤΟ ΨΑΘΙΝΟ ΚΑΠΕΛΟ
Μια φορά κι έναν καιρό στην εξοχή ζούσε ένα μικρό 
κοριτσάκι που φορούσε πάντα ένα ψάθινο καπελά-
κι. Της το είχε δώσει η μητέρα της λέγοντας πάντα 
“το καπέλο αυτό να το προσέχεις, ήταν δώρο”. To 
κοριτσάκι πάντα το φόραγε στις βόλτες, στα πικ - 
νικ, στην εκκλησία, στο σχολείο και αλλού.
Όμως όταν πέθανε η μαμά της, αναγκάστηκε να 
πάει στην πόλη μαζί με τον πατέρα της, γιατί δεν 
μπορούσε να μείνει το κοριτσάκι μόνο του στο 
σπίτι. Από τότε για πρώτη φορά πριν φύγει από 
το σπίτι της στην εξοχή, έβγαλε το καπέλο της.
Στην πόλη έζησε πολλά χρόνια. Σπούδασε, δού-
λεψε, παντρεύτηκε και έκανε μία κόρη. Σ’ αυτά τα 
χρόνια πάντα σκεφτόταν τη ζωή της στην εξοχή 
και αυτό γινόταν κάθε φορά που έβλεπε το ψάθι-
νό της καπέλο. Μια μέρα είπε στον άντρα της ότι 
ήθελε το παιδί τους να μεγαλώσει στην εξοχή, 
εκεί που υπάρχουν πολλά δέντρα και λουλούδια, 
πουλάκια που τραγουδάνε και ο δροσερός ήχος 
που κάνει το ποτάμι.
Έτσι ο άντρας της στην αρχή δεν ήθελε, όμως 
μετά συμφώνησε, εξαιτίας της οικονομικής κρί-
σης θα γινόταν αγρότης.
Έπειτα από λίγες μέρες ήρθαν στην εξοχή κι 
έμειναν στο σπίτι όπου έζησε όταν ήταν μικρή.
Η κορούλα της ενθουσιάστηκε, είδε το μεγάλο 
σπίτι και μπήκε μέσα, εξερεύνησε και κοίταξε τα 
πάντα και είπε:                                                    
 -Μαμά, μπορούμε να πάμε αύλιο έξω;              
 -Ναι, ψυχούλα μου.

Το επόμενο πρωί φόρεσε για άλλη 
μια φορά το ψάθινο καπέλο της 
και καθώς βγήκε έξω, είπε η μικρή:                                                                                              
-Μαμά, είσαι αθτεία με αυτό το καπέλο!                                                                                             
  Και άρχισαν να γελάνε όλοι μαζί.                          
   –Χα, χα! Έχεις δίκιο γλυκιά μου, γι’ αυτό θα το 
δώσω σε σένα. Το καπέλο αυτό να το προσέχεις.
Έτσι από εκείνη τη στιγμή το χωριό απόκτησε 
ένα “ νέο καπέλο”.

   Ρόζα Σούσα  
                                                           

ΤΟ ΚΑΠΕΛΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα αγοράκι που 
το έλεγαν Αλέξανδρο και έπαιζε με τους φίλους 
του στο πάρκο. Εκεί ο Αλέξανδρος βρήκε ένα 
μαγικό καπέλο που τον πήγε στο λόφο του 
Στρέφη. Εκεί είχε πολλά έντομα και κοίταξε από 
ψηλά το Λυκαβηττό και τις πολλές πολυκατοι-
κίες. Όμως το καπέλο μετέφερε  τον Αλέξανδρο 
στο σπίτι του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη,  όπου 
εκεί ήταν όλα κατεστραμμένα και μετά άρχισε 
να βρέχει. Πήγαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
και μπήκαν μέσα για να μη βραχούν. Ξαφνικά το 
μαγικό καπέλο έσπασε ένα άγαλμα και χτύπησε 
ο συναγερμός. Μετά ο Αλέξανδρός και το μαγι-
κό καπέλο έτρεξαν στην Μπλε Πολυκατοικία για 
να χορέψουν. Ύστερα πήγαν στα Εξάρχεια να 
δουν τη Ροζαλία και  το σπίτι της. Πήγαν και στο 
Πολυτεχνείο για να δουν τη μεγάλη βιβλιοθήκη 
και εκεί συνάντησαν έναν κύριο που τον έλεγαν 
Μιχάλη και έβγαλαν μια φωτογραφία και τέλος 
πήγαν στο σπίτι τους.

Ντοριάννι Γκαζάνη, Ελένη Γκαζάνη,
Αντρέας Γκαζάνη

Σκίτσο του Άρη Λάμπου

ΤΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝ
ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΙΔΙ

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσαν δύο ποντίκια 
το ένα ήταν αγόρι και το άλλο κορίτσι και είχαν 
παντρευτεί. Έτσι μια μέρα παρακαλούσαν συνέ-
χεια να κάνουν ένα μωρό. Μετά από 20 χρόνια 
που είχαν γεράσει ένας μάγος εμφανίστηκε, που 
φορούσε ένα μαγικό καπέλο και είχε ένα μαγικό 
ραβδί. Ο μάγος τους είπε ότι θα τους χαρίσει αυ-
τός ένα παιδί. Αλλά την πρώτη φορά ο μάγος τους 
χάρισε ένα λιοντάρι, κι αυτό πήγε να φάει τον μπα-
μπά ποντικό. Αμέσως τότε εμφανίστηκε ο μάγος. 
Ο μάγος έβγαλε το καπέλο, ρούφηξε το λιοντάρι 
και από το καπέλο έβγαλε ένα παιδί σκουλήκι 
αλλά ούτε αυτό το ήθελαν οι ποντικοί γονείς. Και 
είπε ο μπαμπάς ποντικός στον μάγο: “Τι είναι αυτά 
που κάνεις;” Στο τέλος ευτυχώς ο μάγος τους χάρι-
σε ένα ποντικάκι μωρό. Τόσο το ευχαριστήθηκαν 
που του  χάρισαν ένα μεγάλο διαμάντι που το φύ-
λαγαν καιρό. Ο μάγος τους ευχαρίστησε κι έζησαν 
αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα. 
                             Τζούλια Τζαφεράι -  Ευγενία Λουλάι

Τα καπέλα δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να μπουν στη χώρα των 
μεταμορφώσεων. Φορώντας τα μπορούν να υποδύονται διαφορετικούς 
εαυτούς, να ταξιδεύουν και να πραγματοποιούν τις επιθυμίες τους. Μια 
μεγάλη συλλογή από καπέλα συγκεντρώσαμε στην τάξη. Τα παιδιά τα φό-
ρεσαν και μεταμορφώθηκαν σε σκιέρ, σε κινέζους χωρικούς, σε μέλισσες, 
σε μάγους, σε κλέφτες, σε πιανίστες, σε εξερευνητές, σε καπετάνιους, σε 
πριγκίπισσες κ.α. Εξάλλου κι ένα μαγικό καπέλο μας ταξίδεψε στα Εξάρ-
χεια  από το 1836 ως τις μέρες μας. Στην εφημερίδα δημοσιεύονται μόνο 
μερικές ιστορίες με θέμα το καπέλο, ενώ το ταξίδι μας με το μαγικό καπέ-
λο  στην ιστορία των Εξαρχείων  παρουσιάζεται στο βιβλίο που εκδόσαμε  
ως γ΄ Τάξη με τον τίτλο «Ένα μαγικό καπέλο στα Εξάρχεια» (Αθήνα 2013).
Μπορείτε να το δείτε αναρτημένο στη διεύθυνση http://35dim-athin.att.sch.gr

 Αθηνά Καρανάση - Έλενα Μολασιώτη  

Ιστορίες (αληθινές ή φανταστικές) με καπέλα
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«Ο γεωργικός μας πλούτος» (1932)

Ο Άλκης ρώτησε ξαφνικά:
- Πώς ζούμε;

- Να, τρώμε και ζούμε, πετάχτηκε πρόθυμα ο Θόδωρος.
- Και μόνο τρώμε; είπε ο Αλέξης. Και τρώμε και πίνουμε και ντυνόμαστε και 
καθόμαστε σε σπίτια και έτσι ζούμε.
- Δε λες καλύτερα δουλεύουμε και ζούμε, διόρθωσε ο Θεοδόσης.
- Δίκιο έχεις, είπε πάλι ο Άλκης. Η δουλειά δίνει το φαΐ, η 
δουλειά δίνει και τα ρούχα και το σπίτι.
- Αυτό το ξέραμε, είπε ο Θόδωρος πειραγμέ-
νος. Το ψωμί το κάνει ο φούρναρης. Το 
αλεύρι του το δίνει ο μυλωνάς και σ’ 
αυτόν το σιτάρι ο γεωργός.
- Και στο γεωργό η γη, είπε και ο 
Γιάννης.
- Η γη με τη δουλειά του γεωρ-
γού, συμπλήρωσε ο Θεοδόσης ∙ 
χωρίς δουλειά δίνει η γη σιτάρι;
- Να δείτε, είπε ο Άλκης, που 
όλα έχουν την αρχή τους από 
τη γη. Είπες το ψωμί, δε λες κα-
λύτερα όλα τα τρόφιμα;
- Και τα χόρτα και τα όσπρια και 
το ρύζι και ο καφές και...
- Και η ζάχαρη;
- Γιατί όχι; Από κοκκινογούλια ή 
από ζαχαροκάλαμο την κάνουν.
- Και τα ρούχα;
- Κι αυτά, βαμβακερά ή λινά. Και 
τα μάλλινα ακόμη. Αν δε φάει το 
πρόβατο χορτάρι ψοφάει. Και τότε 
ούτε μαλλί, ούτε γάλα, ούτε κρέας 
έχουμε.
- Και το σπίτι;
- Ξύλα, πέτρες, άμμος κι ασβέστης, όλα η γη 
τα δίνει τόσο πλούσια!
- Και γιατί δε λες και τα σίδερα και ό,τι χρήσιμο υπάρχει; 
είπε ο Γιάννης.
- Αληθινή μάνα γη, ξαναείπε ο Άλκης. Έτσι δεν την έλεγαν στα παλιά τα 
χρόνια;
- Ναι, μάνα η γη, πρόσθεσε ο Θεοδόσης, και πατέρας μας ο γεωργός.
- Ήθελα να ‘ξερα ποια είναι η πιο πλούσια δουλειά, ξαναρώτησε ο Άλκης, 
που πάντα ρωτούσε εκείνο που δεν ήξερε.
- Η γεωργία, πετάχτηκε ο Πάνος.
- Αυτό το ξέρουμε. Μα από τα γεωργικά προϊόντα ποια είναι τα πιο πλούσια;
- Το λάδι, απάντησε ο Γιάννης ο Μυτιλινιός.
- Σώπα και συ, η σταφίδα είναι, αποκρίθηκε ο Θόδωρος, που ήταν από τον Πύργο.
- Τι λάδι και σταφίδα λέτε; τους αντιμίλησε ο Αλέξης. Στην πατρίδα μου τη 
Μακεδονία, ούτε λάδι ούτε σταφίδα γίνεται. Εμένα μου φαίνεται πως τα 
καπνά είναι το πιο πλούσιο από τα γεωργικά μας προϊόντα.
- Εγώ δεν το παραδέχομαι, είπε ο Θεοδόσης. Κάνουν και στη δική μου πα-
τρίδα, τη Θεσσαλία, καπνά. Φυτεύουν ένα χωράφι εδώ, ένα χωράφι εκεί, μα 
ύστερα όλος ο κάμπος, ως που φτάνει το μάτι, είναι σπορές.
- Για τον τόπο του καθενός έτσι θα’ ναι, είπε ο Άλκης. Μα για όλη την Ελλάδα 
ποιο είναι το πιο σπουδαίο;
- Για όλη την Ελλάδα; έκαμαν τα παιδιά με απορία.
- Και ποιος το ξέρει; αναρωτήθηκε ο Πάνος.
- Η μαθητική σας βιβλιοθήκη, ακούστηκε μια χοντρή φωνή πίσω από τα 
παιδιά. Γύρισαν όλα κι είδαν το δάσκαλό τους, που τα κοίταζε χαμογελώ-
ντας. Έχετε εκεί όλα τα βιβλία, που μπορείτε να βρείτε εκείνο που θέλετε.

Στη μαθητική βιβλιοθήκη του σχολείου τους είχαν πολλά βιβλία της Γε-
ωργικής Εταιρείας με το πράσινο τους εξώφυλλο, και του Συλλόγου των 

Ωφελίμων βιβλίων με το κόκκινο ντύμα. Είχαν ακόμη πολλά περιοδικά, κομ-

μάτια από εφημερίδες, που γράφανε κάτι χρήσιμο, ταχυδρομικά δελτάρια 
εικονογραφημένα και άλλα πολλά. Στη βιβλιοθήκη ήταν κι ο κατάλογος των 
βιβλίων, των περιοδικών και των εικόνων γραμμένος σ’ ένα χοντρό τετράδιο.

Τα παιδιά άνοιξαν πρόθυμα τον κατάλογο απάνω στο τραπέζι του δασκάλου τους 
κι άρχισαν να τον ψάχνουν σκυμμένα όλα γύρω , που άγγιζαν τα κεφάλια τους.

Διάβαζαν ένα-ένα το όνομα των βιβλίων κι σημείωναν σ’ ένα χαρτί όσα 
τους φαίνονταν πως κάτι θα γράφανε για το ζήτημα τους. Όταν πια τελείω-
σε ο κατάλογος, είχανε διαλέξει πεντ’-έξι βιβλιαράκια, τα μοιραστήκανε με-

ταξύ τους και συμφωνήσανε να φέρει ο καθένας 
την άλλη Δευτέρα μια σημείωση για ό,τι θα 

διάβαζε. Μαζί θα έφερναν και τα βιβλία 
να τα ξαναφυλάξουν στη θέση τους.

Την άλλη Δευτέρα ο δάσκαλος 
είπε στην τάξη πως αντί να 

διαβάσουν το μάθημα τους, θ’ 
ακούσουν τις σημειώσεις των 
παιδιών για τη γεωργική μας 
παραγωγή.

Πρώτος σηκώθηκε ο 
Γιάννης ο Μυτιλινιός. 

Είχε πάρει βιβλία, που γρά-
φανε για την ελιά και για το 
λάδι. Ξεδίπλωσε το φύλλο 
το χαρτί με τις σημειώσεις 
που κράτησε και διάβασε:
  “Η ελιά είναι δέντρο ιερό. 
Μας δίνει το λάδι και τον 
καρπό του. Στα παλιά τα 
χρόνια, που δεν είχαν ούτε 

πετρέλαιο ούτε γκάζι ούτε 
ηλεκτρικό, με λάδι φέγγανε.

   Στην Ελλάδα οι ελιές μας σκε-
πάζουν ως πέντε εκατομμύρια 

στρέμματα και φυτρώνουν μόνο 
στα παράλια. βαθιά μες στη στέρνα η 

ελιά δε γίνεται, γιατί δεν τη φτάνει η δρο-
σερή πνοή της θάλασσας. Στα παράλια μας, 

στη Θεσσαλία, στη Στερεά, στην Πελοπόννησο, στην 
Ήπειρο και στα νησιά μας είναι μεγάλοι ελαιώνες. Στην Κέρκυρα και στη 
Μυτιλήνη οι ελιές κάνουν σωστά δάση. Χιλιάδες λιόδεντρα τα χρωστάμε 
στη Βενετιά. Η Δημοκρατία αυτή, τότε που κάτεχε τα παράλια της Ελλάδας, 
για να βοηθήσει τους γεωργούς να μεγαλώσουν τα λιοστάσια τους, πλήρω-
νε για κάθε μπολιασμένη αγριλίδα ένα ασημένιο τάληρο. Έτσι μπολιάστη-
καν χιλιάδες αγριλίδες.

Η Ελλάδα στον κόσμο έρχεται τρίτη στην ελαιοπαραγωγή. Πρώτη είναι η 
Ισπανία και δεύτερη η Ιταλία.

  Μια με την άλλη χρονιά κάνουμε λάδι κι ελιές, που αξίζουν ως 1500 εκα-
τομμύρια δραχμές.
  Όμως το λάδι μας δεν είναι από τα καλύτερα. Σ’ αυτό φταίμε εμείς οι ίδιοι. 
Στις άλλες χώρες τα προσέχουν πολύ τα λάδια τους και κάνουν διαλεχτές 
ποιότητες. Μπορούμε να μεγαλώσουμε την ελαιοπαραγωγή μας. Είναι αμέ-
τρητες οι αγριλίδες στον τόπο μας, που μένουν αμπόλιαστες. Αν τις μπολιά-
σουμε, σε λίγα χρόνια μέσα θα μπορέσουμε να κάνουμε διπλό το λάδι”.

Εγώ είπε ο Θόδωρος, που ήταν από τον Πύργο, διάβασα για τη σταφίδα 
και κράτησα αυτές τις σημειώσεις:

  “ Η κορινθιακή σταφίδα πουθενά αλλού δε γίνεται παρά στην Ελλάδα. Και 
όχι σ’  όλη την Ελλάδα παρά στα παράλια της Πελοποννήσου από την Κό-
ρινθο ως την Καλαμάτα. Γίνεται ακόμη λίγη και στο Μεσολόγγι, στην Κεφα-
λονιά και στη Ζάκυνθο. Γίνεται βέβαια και στην Καλιφόρνια της Αμερικής 
και στην Αυστραλία σταφίδα, μα ούτε το άρωμα της δικής μας έχει ούτε 
τη νοστιμάδα ούτε το βαθυγάλαζο χρώμα της. Κα οι ξένες σταφίδες έχουν 
κουκούτσια. Η σταφίδα η δική μας είναι ένα φυσικό γλύκισμα, που το πλά-
θει ο λαμπρός ήλιος της πατρίδας μας και η γλυκιά πνοή του Ιονίου.
  Καλλιεργούμε ως 700 χιλιάδες στρέμματα, κι η σταφίδα που κάνουμε αξί-

Στα χρόνια του δασκάλου Παναγή Δημητράτου 
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Κινούμαστε
Ξεκινήσαμε από την τάξη. Μετά πήγαμε στην 
βιβλιοθήκη. Μετά στην αίθουσα να τρώμε. 
Κατεβήκαμε σ’ ένα μεγάλο χώρο, στην αυλή. 
Εκεί φτιάξαμε την πόλη και φέραμε ποδήλατα. 
Μάθαμε τι είναι έξω. Αρχίσαμε να βγαίνουμε 
έξω. Πήγαμε στο Πολυτεχνείο, στο Πεδίο του 
Άρεως και στο σπίτι της Σοφίας Βέμπο. Εγώ 
έτσι καταλαβαίνω το σχολείο. Εγώ αν ήμουν 
αρχιτέκτονας θα έφτιαχνα ένα νεοκλασικό κτί-
ριο και θα το έκανα μουσείο.

Χρήστος Καλλίτσης

Η δημιουργία του σχολείου
Πρώτα – πρώτα τα παιδιά ήταν μόνο μέσα στη 
τάξη. Εκεί μάθαιναν γράμματα. Μετά δημιουρ-
γήθηκε η βιβλιοθήκη και τα παιδιά έπαιρναν  
πολλά βιβλία. Μετά δημιουργήθηκε η διατρο-
φή. Τα παιδιά μάθαιναν  να τρώνε υγιεινά και 
φαγητά από άλλες χώρες. Δημιουργήθηκε και 
η αυλή. Εκεί τα παιδιά έπαιζαν καινούρια παι-
χνίδια από άλλες χώρες. Στο τέλος δημιουρ-
γήθηκε η πόρτα και τα παιδιά έβγαιναν έξω.

Κώστας Τέρεχ

Η τάξη μου
Η τάξη μου είναι αρκετά μεγάλη (60 τ.μ.!) και 
διακοσμημένη με ζωγραφιές, πουλιά και χάρ-
τες. Έχει τρεις ομάδες που καθόμαστε. Έχει το 
χαλί που καθόμαστε και διαβάζουμε βιβλία. Εί-
ναι μεγάλη κι έχει και «κύκλο» που παίζουμε το 
παιχνίδι με τους φακούς. Έχει και μπερντέ και 
δίνουμε παραστάσεις Καραγκιόζη. Και μια γω-
νιά με μουσική. Από το κασετόφωνο τα πουλιά 
ακούγονται σαν να είναι μέσα στη τάξη!

Καταλίνα Καζάκου

Σκαλί – σκαλί μεγαλώσαμε
Εγώ καταλαβαίνω ότι ξεκινάμε από την τάξη. Αλλά 
δεν  μένουμε εκεί. Καταλήγουμε στη βιβλιοθήκη. 
Περνάν οι μέρες. Κάνουμε διατροφή στην αίθου-
σα διατροφής. Πάμε στην αυλή και παίζουμε παι-
χνίδια από άλλες χώρες. Την κάνουμε γεωγραφία. 
Φέραμε φυτά στην αυλή. Μιλάμε στα παγκάκια 
στην αυλή. Κάθε Παρασκευή κάνουμε εκδρομές, 
στο Πολυτεχνείο, ή στο Πεδίο του Άρεως ή αλ-
λού. Κάναμε τον μεγάλο Περίπατο του Πέτρου, 
τα χρόνια της Κατοχής, το είδαμε στο θέατρο και 
περπατήσαμε την Αθήνα. Ο κύριος μας ξεναγεί κι 
εγώ την μαθαίνω. Αν ήμουν αρχιτέκτονας θα έφτι-
αχνα μεγάλα πεζοδρόμια, ποδηλατοδρόμους και 
θα προσπαθούσα να μην υπάρχουν φορτηγά!!!! 
Και φυσικά θα έφτιαχνα βιβλιοθήκες!Αααα! Στην 
αυλή πρωτογνωριστήκαμε και μάθαμε να ανε-
βαίνουμε ένα σκαλί παραπάνω!

Ελπίδα Κωστοπούλου

Αρχιτεκτονική και Παιδαγωγική
Για την αρχιτεκτονική έχω καταλάβει πολλά. Τα 
έμαθα από το σχολείο, από τους γονείς και απ’ 
έξω. Ξέρω ότι στην Ελλάδα για να γίνεις αρχιτέ-
κτονας σπουδάζεις στο Πολυτεχνείο. Οι αρχι-
τέκτονες φτιάχνουν χώρους π.χ. σπίτια, πάρκα 
κα. Έχω γίνει αρχιτέκτονας, επειδή όταν ήμουν 
μικρός έχω σχεδιάσει αεροπλάνα, πλοία, σπίτια 
και το πιο σημαντικό για μένα είναι το σπίτι που 
έφτιαξα για την οικογένεια μου. Όταν πήγα στο 
σχολείο δεν ήξερα ότι μπορείς να κάνεις αρχιτε-
κτονική και δημοσιογραφία. Στο σχολείο μου φτι-
άξαμε την γειτονιά μου, πως πηγαίνω στο σχολείο 
και πως είναι το σχολείο. Τελικά αυτά που έκανα 
όταν ήμουν μικρός με βοήθησαν στη ζωή μου!

Μάθιου Ντε Λα Κρουζ

Το παιχνίδι με τα σκοινιά
Ο κύριος μας είπε ότι κάθε Παρασκευή θα πη-
γαίνουμε στη βιβλιοθήκη και θα διαβάζουμε 
βιβλία. Πηγαίναμε και στην τάξη του Ολοήμε-
ρου να φάμε πρωινό ή μεσημεριανό Μετά κατε-
βαίναμε και παίζαμε παιχνίδια αυλής. Μια μέρα 
ο κύριος μας είπε ένα παιχνίδι με σκοινιά που 
κάθε κομμάτι θα ήταν κι ένας δρόμος. Κάναμε 
ένα πλεκτό με σκοινιά και δυο παιδιά περπα-
τούσαν δίπλα στο σπάγκο ρωτώντας ποιος εί-
ναι  ο δρόμος που ψάχνουν. Μετά βγαίναμε έξω 
από στο σχολείο. Η πιο καλή μου εκδρομή ήταν 
στο Πολυτεχνείο. Ονειρεύομαι να ξαναπάω!

Κάτια Ντζικόνσκα

Στο σχολείο
Στην τάξη μας πρέπει να ακούμε τον δάσκα-
λο. Εγώ καταλαβαίνω ότι κάποια πράγματα 
στη τάξη είναι δύσκολα. Στη τάξη μπορείς 
να διαβάζεις βιβλία και να ξεκουράζεσαι 
λίγο. Πάμε και στη βιβλιοθήκη που έχει πάρα 
πολλά βιβλία. Στην αυλή κάνουμε διάλειμμα, 
αλλά όταν έχουμε «Μελέτη Περιβάλλοντος» 
κατεβαίνουμε στην αυλή να κάνουμε μάθημα. 
Κάνουμε και διαδρομές και φεύγουμε από το 
σχολείο να πάμε στο Πεδίο του Άρεως ή στο 
Μουσείο. Πάμε και στην αίθουσα της διατρο-
φής. Πάμε και σε άλλες τάξεις να βλέπουμε 
ταινίες. Κάνουμε και «κύκλο» στην τάξη μας 
να μιλάμε με την ψυχολόγο. Στη τάξη μας παί-
ζουμε και Καραγκιόζη, έχουμε μπερντέ. Όταν 
κάνουμε μαθηματικά ο κύριος Μπάμπης βά-
ζει ωραία μουσική. Επίσης ζωγραφίζουμε κι 
έχουμε χάρακες.

Στέλιος Μπαρέκας
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ζει ως 800 εκατομμύρια δραχμές.
  Τη σταφίδα μας την πουλάμε στην Αγγλία και σε 
άλλες χώρες και την κακή ποιότητα την κάνουμε 
οινόπνευμα, αυτό που καίμε στα καμινέτα”.
- Αυτά σημείωσα, είπε στο τέλος ο Θόδωρος.
- Πολύ καλά, απάντησε ο δάσκαλος. Άλλος;
- Εγώ κύριε, αποκρίθηκε ο Αλέξης, διάβασα για 
τα καπνά:

“Ο καπνός δεν είναι φυτό ελληνικό, είναι αμε-
ρικάνικο. Όταν ανακάλυψαν την Αμερική, 

το ‘φεραν και το   φύτεψαν στην Ευρώπη και στην 
Ελλάδα. Μα το ωραίο μας κλίμα και το διαλεχτό μας 
έδαφος ημέρεψαν το άγριο φυτό, και του ‘δωσαν 
μυρωδιές, που πριν δεν τις είχε. Σήμερα σε κανένα 
μέρος του κόσμου, ούτε στην Αμερική, δε γίνεται ο 
καπνός έτσι ωραίος όπως στην Ελλάδα.
  Και πάλι εδώ στην Ελλάδα ο καλύτερος γίνεται 
στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη.
  Κάθε χρόνο φυτεύουμε στην Ελλάδα περισ-
σότερα από 500 χιλιάδες στρέμματα καπνά, και 
από τον καπνό που γίνεται, πιάνουμε περισσό-
τερα χρήματα απ’ όσα μας δίνει το λάδι και η 
σταφίδα μαζί”.
- Άμα όμως μεγαλώσουμε την ελαιοπαραγωγή 
μας, είπε ο Γιάννης, θα ξεπεράσει την αξία των 
καπνών.

- Πολύ σωστά, πρόσθεσε ο δάσκαλος, και θα 
‘χουμε τότε πολύ περισσότερο λάδι, που είναι 
ένα χρήσιμο τρόφιμο.

Μελέτησε άλλος κανείς τίποτε;
- Μάλιστα, κύριε, εγώ μελέτησα για τα 

σιτηρά, είπε ο Θεοδόσης, ο Θεσσαλός, μα δεν 
πρόφτασα να τα διαβάσω όλα. Γράφουν πολλά 
για τα σιτηρά, επειδή μ’ αυτά γίνεται το ψωμί.
- Πες μας, λοιπόν, ό,τι πρόφτασες να διαβάσεις 
και να σημειώσεις.

“Δεν κάνουμε στην Ελλάδα ούτε το μισό σιτά-
ρι απ’ όσο μας χρειάζεται για το ψωμί μας. 

Το άλλο το φέρνουμε από ξένες μακρινές χώρες, 
από τον Καναδά της Αμερικής, από τις Ινδίες και 
απ’ αλλού. το σιτάρι, που κάνουμε κάθε χρόνο 
στην Ελλάδα, μας φτάνει μόνο για πέντε μήνες. 
Πρέπει λοιπόν να μεγαλώσουμε την παραγωγή 
μας. Να σπέρνουμε περισσότερα χωράφια, να 
τα λιπαίνουμε καλά με χημικά λιπάσματα, να τα 
οργώνουμε βαθιά με σιδερένια αλέτρια, και να 
διαλέγουμε καλό σπόρο, που να δίνει πολύ και να 
ωριμάζει νωρίς. Άμα αργεί το σιτάρι μας να ωρι-
μάσει, έρχεται ο λίβας, το βρίσκει άμεστο ακόμη 
στα χωράφια, και το ξεραίνει.
  Νέα χωράφια και γόνιμα θα βρούμε στους βαλ-
τότοπους, άμα στραγγίξουν τα βαλτονέρια. Λο-

γαριάζουν πως μόνο στον κάμπο της Θεσσαλο-
νίκης, άμα ξεράνουν τα έλη του, θα κάνουμε το 
μισό σιτάρι απ’ όσο γίνεται σήμερα στην Ελλά-
δα. Άμα ξεράνουμε τα έλη στους κάμπους όλης 
της Ελλάδας, τότε ξένο σιτάρι δε θα φέρνουμε, 
και τα χρήματα που δίνουμε στους ξένους θα 
τα παίρνουν οι γεωργοί μας, κι έτσι θα ζήσουμε 
όλοι καλύτερα.

Σήμερα σε όλη την Ελλάδα, καλλιεργούμε 
σιτάρι σε 4 εκατομμύρια στρέμματα. Και το 

σιτάρι, που κάνουμε, αξίζει κοντά 2000 εκατομ-
μύρια δραχμές. Άλλο τόσο αξίζουν όλα τα άλλα 
σιτηρά που κάνουμε, δηλαδή κριθάρι, σμιγάδι, 
καλαμπόκι, βρώμη κλπ.”.
- Πολύ καλά, είπε ο δάσκαλος, σαν τελείωσε ο 
Θεοδόσης. ώστε το σπουδαιότερο απ’ όλα τα 
γεωργικά προϊόντα μας είναι τα σιτηρά, κι έπειτα 
έρχονται με τη σειρά τα καπνά, το λάδι, η σταφί-
δα και κατόπιν όλα τα άλλα, κρασί, λαχανικά και 
πατάτες, όσπρια, φρούτα, βαμβάκι και τα άλλα.
- Τα συγχαρητήριά μου για την εργασία που 
κάνατε. Τώρα που είστε παιδιά, να μελετάτε και 
να μαθαίνετε. Σα μεγαλώσετε, να βοηθήσετε τη 
γεωργία μας, για να ζήσετε εσείς καλύτερα από 
εμάς και πιο ευτυχισμένα.
- Θα το κάνουμε, κύριε, θα το κάνουμε.

Αρχιτεκτονική και Παιδαγωγική 
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ΣΤΟ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ...
Αφήνω  το  δημοτικό
και  φεύγω  με φορτηγό.
Αν  φύγουμε όλοι  μαζί
Θα  φύγουμε  σαν  μια  παρέα καλή!
Μα  θα  ’ναι  δύσκολα  εκεί...
Δεν  πειράζει!  Θα  τα καταφέρουμε μαζί!
Όταν  πάρω  βαθμούς, 
μακάρι  να  τους  έχω  καλούς, 
σίγουρα  όμως  δεν  τους  θέλω  χαμηλούς.
Αγόρια   θα  γνωρίσω 
και  φίλους  θα κερδίσω.
Δάσκαλοι  θα  φωνάζουν 
με   ‘μένα    θα  νευριάζουν.
Κορίτσια   θα  γνωρίσω 
και  αγάπες  θα  κερδίσω.

Έρικ  Στάκαϊ

Άρθρο 16 - Εγώ λέω όχι στην ιδιωτική εκπαίδευση

Μετάβαση  και  νέες  εμπειρίες
Ο  Έρικ Στάκαϊ  συζητά  με  τον  αδελφό  του  Γκέραλντ,  που  φοιτά  στο Ειδικό  Γυμνάσιο  και   Λύκειο  Ηλιούπολης.
 -Του χρόνου  εγώ  θα  πάω  στο  Γυμνάσιο. Εσύ πώς αισθάνεσαι  που  πας  στην  Α’ Λυκείου; 
-Εγώ  δε νιώθω  καμιά διαφορά  για  το  σχολείο, επειδή   είναι  ειδικό  και  αυτό  με κάνει  να  νιώθω  ασφάλεια. 
- Γιατί  νιώθεις  ασφάλεια;
-Γιατί  ξέρω  ότι εκεί  έχει μόνο παιδιά  με ειδικές  ανάγκες 
και  ο  καθένας  δείχνει  προσοχή  στις  κινήσεις
στον άλλον.  Από αυτήν την  άποψη  νιώθω  ασφάλεια.
Γιατί αν ήμουν σε κανονικό σχολείο  δε θα μπορούσα
ούτε εγώ  ούτε τα  άλλα παιδιά να κινούνται ελεύθερα.
-Πώς νιώθεις  με τον εαυτό σου;
-Όταν  ήμουν  μικρός  δεν  ένιωθα  καλά, τώρα όμως 
που έχω μεγαλώσει καταφέρνω  και κάνω  αρκετά
πράγματα  μόνος  μου, έχω  συνηθίσει  το πρόβλημά  μου 
και  νιώθω καλά με  τον  εαυτό  μου.
- Σας  δέχονται  οι  άλλοι  γι’  αυτό  που είστε;
-Οι  δικοί  μου άνθρωποι  ποτέ  δε με έκαναν  να  
νιώθω  διαφορετικός, αλλά  και  οι  ξένοι μου
φαίνεται  φυσιολογικό  να  κοιτάνε  κάπως  στην αρχή.
Μόλις   όμως  μπαίνω  στην παρέα  τους  νιώθω  το  ίδιο.
- Κάτι τελευταίο;
ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ, ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΙΔΙΟ!!!

Έρικ Στάκαϊ – Γκέραλντ Στάκαϊ  
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Το άρθρο 16 μας ανέφερε πως η παιδεία, η τέχνη και η επιστή-
μη είναι  ελεύθερες. Τα έτη της υποχρεωτικής φοίτησης είναι 9. 

Όλοι έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση και αυτό κανείς δε μπορεί 
να μας το απαγορεύσει. Δικαίωμα στην εκπαίδευση έχουν όλοι 
ακόμη και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία. Το άρθρο 16 μας λέει επίσης 
πως το κράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, κα-
θώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστα-
σία ανάλογα με τις ικανότητές τους. Γενικά όμως μας λέει πως όλοι 
μας έχουμε δικαίωμα στην εκπαίδευση.

Εγώ, προσωπικά, συμφωνώ απόλυτα με το άρθρο 16. Πιστεύω 
και εγώ ότι όλοι ανεξάρτητα από τα χρώματα, τη γλώσσα και 

τις φυλές, έχουμε δικαίωμα στην εκπαίδευση και πως κανένας δεν 
μας το απαγορεύει αυτό, οποιοσδήποτε κι αν είναι.

Πρόσφατα όμως, άκουσα ότι θέλουν το άρθρο 16 να αλλάξει 
και την παιδεία από δω και πέρα να την πληρώνουμε. Ναι, 

καταλαβαίνω πως πολλοί γονείς πιστεύουν ότι τα ιδιωτικά σχο-
λεία είναι καλύτερα, όμως εκείνοι έχουν δύο επιλογές. Αν θέλουν, 
τα παιδιά τους τα πάνε είτε σε ιδιωτικό είτε σε δημόσιο. Κανένας 
όμως δεν σκέφτεται τους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατό-

τητα να πληρώνουν τα σχολεία! Όσοι θέλουν να καταργηθεί αυτό 
το άρθρο  είναι εγωιστές και θα έπρεπε να ντρέπονται, διότι υπο-
λογίζουν μόνο τον εαυτό τους. Δεν σκέφτονται όμως ότι αύριο 
- μεθαύριο μπορεί να βρεθούν κι αυτοί στη θέση τους. Στη θέση 
των ανθρώπων που είτε είναι φτωχοί είτε απλά δεν έχουν χρήμα-
τα για να πληρώσουν και τα σχολεία. Εδώ, μερικοί πληρώνουν και 
φροντιστήρια. Δύσκολα θα βρουν χρήματα και για τα σχολεία.

Είναι πολύ άσχημο άμα γίνει κάτι τέτοιο. Λίγοι άνθρωποι μπο-
ρούν να πληρώσουν τα σχολεία, εκείνοι που δεν μπορούν όμως 

τι θα κάνουν; Θα αφήσουν τα παιδιά τους αμόρφωτα; Για ποιο 
λόγο πολλά παιδιά θα μείνουν αμόρφωτα; Διότι πολλοί άνθρωποι 
πιστεύουν ότι άμα πληρώνουμε και σχολείο το κράτος θα έχει πολ-
λά λεφτά και άλλες τέτοιες ασήμαντες χαζομάρες. Βέβαια, το πιο 
σημαντικό για τον άνθρωπο, συμφωνώ πως είναι η υγεία, όμως ο 
κάθε άνθρωπος θέλει να είναι καλά στα οικονομικά θέματα.

Τέλος, εγώ είμαι εναντίον αυτής της αλλαγής διότι δεν έχουν 
όλοι οι άνθρωποι χρήματα για να πληρώσουν την παιδεία. 

Αουρόρα Αλίκο

Στο Καλλιμάρμαρο με τη γυμνάστριά 
μας Σωτηρία Μπισμπίκη

Στις  12 Απριλίου πήγαμε στο Καλλιμάρμαρο 
για δεύτερη φορά. Η μέρα μας άρχισε φοβε-
ρά! Πήγαμε με τρόλεϊ. «Κόψαμε» δρόμο από 
τον Εθνικό Κήπο και φτάσαμε πιο γρήγορα 
στο Καλλιμάρμαρο.
Υπήρχαν εκατοντάδες σχολεία. Έπρεπε να 
προσέχουμε μη χαθούμε.Είχε πολύ καυτό 
ήλιο.Σε μια στιγμή σε όλα αυτά τα σχολεία 
είδα τον  ξάδελφό μου!
Σε λίγο άρχισε η γιορτή. Εμφανίστηκε ο Γι-
ώργος Καπουντζίδης, αργότερα ήρθαν ο 
Μέμος Μπεγνής, Ο  Αντώνης Λουδάρος, ο 
Αλέξης Κωστάλας. Μιλούσαν και μας έκαναν 
ερωτήσεις για τους Ολυμπιακούς αγώνες.
Πιο πριν μου είχε πει η Ντίνα ότι μπορεί να έρ-
θει η Ντέμη και τελικά ήρθε! Τραγουδούσαμε, 
φωνάζαμε...Ήταν  τέλεια!  Έβγαλα και  βίντεο. 
Δε βγήκε πολύ καλό, αλλά δεν πειράζει...  
Στη  συνέχεια άρχισε η αναβίωση των Ολυ-
μπιακών αγώνων του 1896 με ανθρώπους  
και αθλητές ντυμένους με ρούχα εκείνης 
της εποχής. Η επίδειξη των αθλημάτων είχε 
πολύ ενδιαφέρον.
Αλλά το πιο ωραίο ήταν όταν αγόρια και κο-
ρίτσι, φορώντας πράσινες, κόκκινες, μπλε, 
κίτρινες και μαύρες φόρμες σχημάτισαν τους 
κύκλους των Ολυμπιακών αγώνων. Εκείνη 
την ώρα ήμασταν τέρμα πάνω στα σκαλιά 
του Καλλιμάρμαρου. Σιγά σιγά τα σχολεία  
έφευγαν.Εμείς  μείναμε μέχρι το τέλος...
Στην έξοδο του Καλλιμάρμαρου κοπέλες  
μας  ζωγράφισαν  στο  μάγουλο ή στο χέρι 
τους ολυμπιακούς  κύκλους. Εμένα μου ζω-
γράφισαν  το  πρόσωπο, ήταν ωραίο  αλλά 
το έσβησα.
Επιστρέψαμε με το μετρό, είχε πολύ πλάκα! 
Περάσαμε τέλεια ! Μακάρι  να  ξαναπάμε και  
να δούμε και άλλους διάσημους...

Χριστίνα Ρίστα



Το Όνειρο της δημοσιογραφίας
Κάθε παιδί όταν είναι μικρό όλοι το ρωτάνε τι θα γίνει όταν μεγαλώσει. Έμενα 
όταν με ρωτούσαν δεν έλεγα τίποτα. Μπορεί να μην ήθελα να δουλέψω, μπορεί 
να μην είχα αποφασίσει ακόμα. Ποιος ξέρει;
Αυτό όμως που ξέρω τώρα είναι ότι, όταν θα μεγαλώσω, θα γίνω δημοσιογρά-
φος και Chef! Τώρα όμως θα ήθελα να μιλήσω για το όνειρο της δημοσιογραφί-
ας. Δεν ξέρω πότε συγκεκριμένα το σκέφτηκα. Ξέρω όμως ότι λογικά το σκέφτη-
κα επειδή στα γραπτά είμαι συνήθως καλύτερη απ’ ότι στα προφορικά. Επίσης 
αυτό μου στέκει και πιο λογικό γιατί όταν γράφεις είσαι λιγότερο αγχωμένος και 
έχεις χρόνο να σκεφτείς πως θέλεις να γράψεις το θέμα που σου έχει ζητήσει ο 
δάσκαλος. Γενικά, ακούγοντας τις απόψεις των  δασκάλων για τον γραπτό μου 
λόγο και πως έχω ελπίδες να γίνω δημοσιογράφος, έβαλα στόχο να ασχοληθώ 
με αυτόν τον επαγγελματικό τομέα. Τι θα γίνει στο μέλλον, δεν ξέρω. Λέγοντας 
ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος δεν εννοώ τους ανθρώπους που παίρνουν συ-
νεντεύξεις και τραβάνε φωτογραφίες. Εγώ θέλω να γίνω δημοσιογράφος και να 
γράφω άρθρα στις εφημερίδες ή σε περιοδικά. Πιστεύω πως θα είναι ό,τι καλύ-
τερο για εμένα να γράφουν μετά από κάποιο άρθρο το όνομά μου. Ανεξάρτητα 
βέβαια από το γεγονός πως κανένας ποτέ δεν κοιτάει από ποιον γράφτηκε αυτό 
που διαβάζει! Τέλος, θέλω όταν μεγαλώσω να κάνω μια δουλειά που θα μου 
αρέσει και να την ευχαριστιέμαι. Θα κάνω όσα μπορώ για να πραγματοποιήσω 
τα όνειρά μου και τους σκοπούς μου. Εύχομαι, όσα παιδιά έχουν στόχους και 
όνειρα να πραγματοποιηθούν. Αυτό ισχύει βέβαια και για μένα! 

Αουρόρα Αλίκο
 

Κατά των πλουσίων
Τι τα χρειάζονται τα χρήματα οι πλούσιοι; Λες και δεν έχουνε να φάνε. Τρώνε 
πιο πολύ κι από τα γουρούνια. Κι ένα κομμάτι ψωμί θα τους έφτανε αλλά 
φαίνεται έχουν συνηθίσει να τρώνε πολύ. Το κακό είναι ότι δε 
δίνουν τίποτα στους φτωχούς, τα κρατάνε όλα δικά τους. 
Αγοράζουν ακριβά ρούχα στους ίδιους και στην οικο-
γένειά τους. Στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά 
γιατί είναι και καλά καλύτερα σχολεία. Τους αγο-
ράζουν ακριβά δώρα κάθε εβδομάδα (κινητά, 
ρούχα - παπούτσια, αρώματα, δικά τους πάρ-
κα και πολλά άλλα πράγματα).Αντίθετα οι 
φτωχοί δεν έχουν τίποτα από αυτά. Έχουνε 
λίγα ρούχα, τρώνε πολύ λίγο. Σε σχέση με 
τους πλούσιους τρώνε πιο λίγο και από 
ψίχουλα. Τα παιδιά τους τα στέλνουν 
σε δημόσια σχολεία και με το ζόρι τους 
αγοράζουν τα σχολικά πράγματα. Λίγο 
φαΐ τους παίρνουν στο σχολείο, όσο τους 
φτάσουν τα λεφτά και μερικές φορές δεν 
τους παίρνουν τίποτα και τα παιδιά πει-
νάνε. Το 1/100 των ρούχων που έχουν οι 
πλούσιοι φτάνουν για να ντύσουν όλους 
τους φτωχούς. Το 1/100 των χρημάτων 
των πλουσίων φτάνει για να πληρώσουν 
οι φτωχοί ένα σπίτι. Γι’ αυτό ωραίο θα εί-
ναι να δίνουν οι πλούσιοι από 500 ευρώ 
το  μήνα στους φτωχούς για να ζήσουν 
καλά και να είμαστε όλοι ίσοι.

Άρτεμις Τζαφεράι

Το δικαίωμα γνώμης
Το άρθρο 12 της Σύμβασης για τα Δικαι-
ώματα του Παιδιού είναι πολύ σημαντικό. 
Γιατί αν δεν λέμε ελεύθερα τη γνώμη μας 
δεν θα ήταν ωραίο, και δεν θα μπορούσα-
με να εκφραστούμε.

Πέτρος Σόλις

Τα πολιτικά συναισθήματα
Για μένα η πολιτική είναι διάφορα συναι-
σθήματα. Μερικά απ’ αυτά είναι η χαρά, ο 
θυμός και η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. 
Η πολιτική απ’ ότι έμαθα έχει και δικαιώματα. 
Για μένα πολιτική σημαίνει μια πόλη με πολ-
λούς κατοίκους που είναι γεμάτη δικαιώματα 
και  γεμάτη ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.

Κατερίνα Κατσάνη

8 Μάρτη
Οι γυναίκες στο παρελθόν διεκδίκησαν τα δικαιώματα τους και την ελευθερία 
τους. Στις 8 Μαρτίου 1857 για πρώτη φυρά οι γυναίκες που δούλευαν στην κλω-
στοϋφαντουργία της Νέας Υόρκης έκαναν μεγάλη εκδήλωση διαμαρτυρίας ζη-
τώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας. Στην Ελλάδα ψήφισαν για πρώτη φορά το 
1944 [ σημ. στην κυβέρνηση του βουνού] και το 1952 τους δόθηκαν πλήρη πολι-
τικά δικαιώματα, ενώ μέχρι το 1917 η γυναίκα μπορούσε να γίνει μόνο δασκάλα.

Μελίνα Λαμπαδιάρη

21 Μαρτίου 
Υπάρχει μια μέρα που όλοι μπορούν να είναι πολίτες κι αυτή η μέρα είναι η 21η 
Μαρτίου. Έτσι δίνεται μια ευκαιρία σε όλους να είναι πολίτες χωρίς την ελληνική 
ιθαγένεια. Βέβαια λυπάμαι γι’ αυτούς που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια και 
θα ήθελα όλο τα παιδιά στη χώρα να είναι πολίτες.

Ορέστι Μαρτίνι

Το μάθημα της πολιτικής
Στα σχολεία στις μεγάλες τάξεις μαθαίνουμε την πολιτική σαν μάθημα για να 
μην έχουμε προβλήματα όταν μεγαλώσουμε. Μαθαίνουμε για τον ρατσισμό και 
την βία. Όταν ακούω τη λέξη πολιτική μου έρχονται στον νου όλα τα κακά της 
χώρας μας με τους πολιτικούς, αλλά και όλα τα καλά που μάλλον δεν είναι με 
τους πολιτικούς της χώρας.

Άρης Σαμπάνης 
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Το μεταναστευτικό
Ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτά τα χρόνια  στη χώρα μας είναι 
το μεταναστευτικό. Αν και πολλές κυβερνήσεις έχουν ασχοληθεί δεν έχει βρεθεί 
λύση. Όλοι μαζί πρέπει να ενωθούμε και να παλέψουμε, ώστε οι άνθρωποι που 
έρχονται στη χώρα μας, είτε είναι πρόσφυγες είτε μετανάστες, να έχουν τα ίδια 
δικαιώματα με εμάς, δηλαδή εργασία, σπίτι, εκπαίδευση, πολιτικά δικαιώματα, 
υπηκοότητα, περίθαλψη κλπ. Και τα παιδιά τους να παίρνουν την ελληνική ιθα-
γένεια κι όχι να τα λένε ξένα παιδιά. Πολλοί άνθρωποι που έχουν ευαισθησία σε 
τέτοια θέματα έχουν ιδρύσει οργανώσεις, όπως είναι η Βαβέλ και  το Ελληνικό 
Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες με το σχολείο της, την «Πυξίδα». Αυτό συμβαίνει 
γιατί το κράτος είναι αδιάφορο και στέκεται εμπόδιο στην ενσωμάτωση των με-
ταναστών. Δεν κάνει ούτε τα παιδιά όλου του κόσμου που ζουν στην χώρα μας 
Έλληνες πολίτες! Αν ήταν στόχος του κράτους μια κοινωνία δικαίου, ισότητας και 
αγάπης, εμείς θα μπορούσαμε να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι.

Ράνια Δούβου
 

Θέλετε όλα τα παιδιά να γίνουν πολίτες;
Πιστεύω πως για να φτάσουμε στην πολιτική κρίση σίγουρα οι πολιτικοί φταίνε. 
Εγώ θα ήθελα όλα τα παιδιά να είναι πολιτικά και να επιλέγουν τα κόμματά τους με 
όποια ονομασία θέλουν.
Στις μέρες μας οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα. Επειδή υπάρχει οι-
κονομική κρίση όλοι μας με το ζόρι τα βγάζουμε πέρα. Το χειρότερο είναι πώς 
αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα και πολλοί άνθρωποι που είναι ρατσιστές 
θέλουν να είναι ο καθένας στη δικιά τους χώρα. Και ρωτώ εγώ λοιπόν, πώς αυτά 
τα προβλήματα θα αντιμετωπιστούν χωρίς την παρηγοριά, τη συμπόνια και την 
αγάπη που υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων της γης; Κάθε μέρα σε όλη τη γη πολλοί 
άνθρωποι πεθαίνουν, τραυματίζονται και πολλά άλλα. Το πιο συνηθισμένο απ’ όλα 
όμως είναι το ότι κάθε μέρα υπάρχουν χρέη, δάνεια που κανένας δεν ξέρει πως θα 
πληρωθούν όλα αυτά, αφού ο μισθός όλων είναι πολύ μικρός. Βέβαια τα πιο σημα-
ντικά προβλήματα είναι αυτά της υγείας αφού στην καθημερινότητα μας χιλιάδες 
γιατροί και φαρμακοποιοί απεργούν σε όλο τον πλανήτη. Άμα δεν υπάρχει περί-
θαλψη πώς οι άνθρωποι θα γίνουν καλά και πώς θα αντιμετωπίσουν τα προβλή-
ματα της υγείας τους; Όμως γι’ αυτό δεν φταίνε μόνο εκείνοι που απεργούν. Φταίνε 
και οι πολιτικοί που δεν έχουν ευθύνες και με το ζόρι διοικούν την κάθε χώρα. Άμα 
δεν πληρώνονται όλα σωστά και δίκαια πώς να επικρατήσει ηρεμία στον πλανήτη 
μας; Αν υποθέσουμε πως πολιτικοί είναι τα παιδιά παντού τότε τα πράγματα θα 
ήταν πολύ καλύτερα αφού θα ήμασταν δίκαιοι και θα βλέπαμε τα πράγματα με 
διαφορετικό τρόπο, χαρούμενο! Θα προτείναμε για τα προβλήματα του κράτους 
πιο έξυπνες λύσεις, με φαντασία. Βέβαια ο κάθε μικρός πολιτικός θα είχε έναν άν-
θρωπο επιλεγμένο από τον ίδιο για να τον καθοδηγεί. Θα ήμασταν πιο δίκαιοι. 
Θα φτιάχναμε δικούς μας νόμους.  Για τα προβλήματα του κόσμου ευθύνονται οι 
πολιτικοί αφού οι σκέψεις που απασχολούν τους συνανθρώπους μας είναι το πότε 
θα πληρώσουν χρέη, το πότε θα μπορέσουν να αποκτήσουν βιβλιάριο υγείας κ.α. 
 Εγώ πιστεύω πως για όλα φταίνε οι άνθρωποι με τη ζήλεια και το ρατσισμό τους. 
Όλα αυτά θα αντιμετωπίζονταν με τη βοήθεια των συμπολιτών μας. Άμα ήμασταν 
ενωμένοι όλοι μαζί όλα θα ήταν πιο εύκολα, θα είμασταν πιο γενναιόδωροι και θα 
ήταν όλοι οι άνθρωποι χαρούμενοι.

Αουρόρα Αλίκο  

Συλλογική δράση
Η δημιουργία συλλογικών οργανώσεων και συλλογικών δράσεων από ομάδες 
πολιτών, συνήθως μικρές, αποτελεί μέσο πίεσης  ή και φορέα υλοποίησης συ-
γκεκριμένων στόχων ή απόκτησης κοινωνικών αγαθών. Η επιτυχία μιας τέτοιας  
δράσης εξαρτάται κυρίως από την καθολική συμμετοχή των μελών της ομά-
δας. Παράδειγμα τέτοιας συλλογικής δράσης θα ήταν η δημιουργία ομάδας 
από κατοίκους της γειτονιάς μας, ομάδας για την διαμόρφωση και την αξιο-
ποίηση του Λόφου του Στρέφη ως χώρου αναψυχής, παιχνιδιού, αθλητικών 
δραστηριοτήτων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Σοφία Ιωάννου

Πλούσιοι (ή φτωχοί;)
Πάντοτε υπήρχαν φτωχοί και πλούσιοι. Στις μέρες μας δυστυχώς αυξήθηκαν οι 
φτωχοί γιατί με την οικονομική κρίση έχασαν την δουλειά τους. Η φτώχεια εξα-
θλιώνει τον άνθρωπο, τον ταπεινώνει. Οι φτωχοί δεν έχουν χρήματα ούτε για φα-
γητό, ούτε για φάρμακα, ούτε να πληρώσουν λογαριασμούς, ούτε για τα βασικά. 
Οι πλούσιοι πρέπει να βοηθούν τους φτωχούς. Σήμερα δυστυχώς όχι μόνο δεν 
βοηθούν τη φτωχή πατρίδα αλλά ούτε τους φόρους τους δεν πληρώνουν. Προτι-
μότερη είναι τελικά η αξιοπρεπής φτώχεια παρά ο παράνομος πλουτισμός.

Αλεξάνδρα Μιχαήλ

Εκφοβισμός
Έχω δει πολλές φορές να εκφοβίζουν παιδιά, βρίζοντας ή χτυπώντας τα. Μερικές 
φορές η βία εκφράζεται σε σωματική ή λεκτική βία. Οι νταήδες που δημιουργούν 
τον εκφοβισμό είναι απλώς συναισθηματικά πληγωμένοι, γι’ αυτό δημιουργούν 
τον τόμο, τον φόβο και τον πόνο. Ενώ αυτοί που δεν έχουν δεχτεί ποτέ εκφοβισμό 
μάλλον θα είναι σε ομάδες, οι οποίες επειδή είναι ενωμένες δεν μπορεί κανείς να 
εκφοβίσει κανένα από την αμάδα. Αν το δούμε πολιτικά έχουν κοινά με την Χρυ-
σή Αυγή. Οι πολιτικοί θα μπορούσαν να δώσουν τουλάχιστο μια πολιτική λύση 
ενάντια στον εκφοβισμό, αλλά από την στιγμή που μέχρι και οι πολιτικοί ασκούν 
βία και εκφοβισμό, δεν μας κάνουν καλό και δεν μας δείχνουν καλό παράδειγμα.

Χριστίνα Ρίστα 

Καλύτερα φτωχοί
Οι φτωχοί είναι πολλοί και πάντα εκνευρισμένοι. Ο τρόπος να κόβουν μισθούς 
και ο τρόπος να κυβερνάν (σα να έχουν δικτατορία) τους εξαγριώνουν, τους 
κάνουν να κατεβαίνουν στους δρόμους. Μέσα τους ξυπνάει ένα συναίσθημα 
αγανάκτησης και θάρρους που τους κάνει δυνατούς. Οι άνθρωποι που είναι 
πλούσιοι έχουν όλα όσα θέλουν και δε ζουν δύσκολα. Φαντάζομαι ότι νοιώθουν 
ευχαρίστηση με όλα αυτά που έχουν, αλλά και υπεροψία καθώς κοιτάζουν όλο 
τον υπόλοιπο κόσμο με μισό μάτι. Αλλά δεν ξέρω τι άλλο νιώθουν γιατί ποτέ δεν 
υπήρξα πλούσια.. Πλούσιοι υπάρχουν…δεν ξέρω γιατί. Γενικά πιστεύω ότι το να 
είσαι φτωχός είναι καλό. Είσαι γενναιόδωρος, τίμιος και νοιάζεσαι για τους άλ-
λους. Χωρίς παρεξήγηση για τους πλούσιους, αλλά δεν νομίζω ότι είναι καλοί.

Άλκηστη Μπουκουβάλα 

Επιχειρήματα κατά των πλουσίων
“Είναι δικά μου! Είναι δικά μου!” άρχισε να φωνάζει ο δίχρονος ανιψιός μου ο Φοί-
βος μόλις πήρα στα χέρια μου τα χαρτονομίσματα που ήταν στο παιχνίδι της μο-
νόπολης για να παίξουμε με ένα συνομήλικό μου παιδί της γειτονιάς που μόλις 
είχε έρθει. Όταν το βράδυ γύρισα στο σπίτι μου, με αφορμή την αντίδραση του 
μικρού μου ανιψιού, σκεφτόμουν πώς οι άνθρωποι από τη μικρή μας ηλικία δι-
εκδικούμε  το “δικό” μας.  Τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι; Θέλουν να αυξήσουν τα 
πλούτη τους. Με ποιο τρόπο; Με οποιοδήποτε τρόπο. Να γεμίσουν το πορτοφό-
λι τους θέλουν, το οποίο κατά έναν παράξενο τρόπο, όσο πιο πολλά χρήματα ή ότι 
άλλο πολύτιμο αποκτούν, αυτό μεγαλώνει και έχει χώρο για ακόμη περισσότερα. 
Τι τα κάνουν; μα τα ξοδεύουν σε ακριβά πράγματα και όταν τα αποκτούν, αγωνί-
ζονται για να αποκτήσουν περισσότερα και ο σκληρός τους αγώνας δεν έχει στα-
ματημό. Δε νιώθουν την ευτυχία που νιώθουν οι απλοί άνθρωποι που την καρδιά 
τους δεν την έχει δηλητηριάσει το πάθος για τα πλούτη.  “Τι να τα κάνεις τα χρυσά 
κουτάλια;” σκέφτεται ένας σωστός άνθρωπος αφού το μόνο που κάνεις με αυτά 
είναι να πάρεις το φαγητό από το πιάτο και να το βάλεις στο στόμα να το φας.  
Ας θυμηθούμε μια παραβολή του Χριστού που μας μιλάει για έναν πλούσιο που έχτισε 
τεράστιες αποθήκες και όταν τις γέμισε με του κόσμου τα αγαθά κάθισε στο θρόνο του 
και είπε στον εαυτό του “Τώρα να τρως και να ευχαριστιέσαι γιατί έχεις όλα τα αγαθά 
του κόσμου” και μετά κοιμήθηκε απόλυτα ικανοποιημένος. Όμως το βράδυ στον ύπνο 
του πήγε ο άγγελος και του είπε “Ετοιμάσου γιατί ήρθε η ώρα να πεθάνεις”.
Τι κατάφερε λοιπόν αυτός ο πλούσιος; Πού πήγαν οι απληστίες του;
Η αλήθεια είναι ότι η απληστία που κυριεύει τους πλούσιους τούς σαλεύει το μυα-
λό. Θυμάμαι κάποτε είχα διαβάσει σε ένα βιβλίο για ένα βασιλιά κάπου στην ανατο-
λή. Ο βασιλιάς αυτός που αν θυμάμαι καλά τον έλεγαν Μίδα είχε ένα πολύ μεγάλο 
πάθος να μαζεύει πλούτη. Κάποιος θεός της μυθολογίας για να του δείξει το μεγάλο 
του λάθος, του έδωσε την ικανότητα ότι πιάνει να γίνεται χρυσό. Ξεκίνησε λοιπόν ο 
Μίδας να αγγίζει διάφορα πράγματα και όλα γίνονταν χρυσός. Μόλις γύρισε η μο-
νάκριβη κόρη του στο σπίτι και πήγε να την καλωσορίσει, την αγκάλιασε και έγινε 
και αυτή χρυσός. Η καρδιά του τραντάχτηκε, κατάλαβε το μεγάλο του λάθος και 
την απληστία του και παρακάλεσε τον ίδιο τον θεό να τον συγχωρέσει και να τον 
επαναφέρει όπως ήταν πριν.
Όλα αυτά τι μας λένε; Μας λένε ότι η απληστία για τα πλούτη μας κάνει δυστυχισμένους.
Γι’ αυτό πιστεύω ότι στη ζωή μας το καλύτερο θα ήταν να μας οδηγεί αυτό που λέει 
ο λαός μας “όλα με μέτρο”.

                                                     Νίκος Καντζιλιέρης


