
editorial
Η ιστορία της φιλίας και της έχθρας

 στον Αλέξη πάλι και πάλι

Κάθε άνθρωπος χρειάζεται έναν άνθρωπο δίπλα 
του που μπορεί να τον στηρίζει και να μπορεί 
να τον βοηθήσει, εκτός από την οικογένεια. Ο 
καθένας έχει φίλους και πρέπει να τους σέβεται. 
Αυτό είναι το βασικότερο. Ο φίλος είτε για τα 
παιδιά είτε για τους γονείς χρειάζεται! Κάθε 
κατάσταση του ανθρώπου χρειάζεται βοήθεια 
και στη χαρά και στη λύπη. Ο φίλος σημαίνει 
πολλά: αγάπη, εμπιστοσύνη, όχι προδοσία και 
μίσος. Μερικά κορίτσια μπορεί να έχουν φίλο 
ένα αγόρι ή ένα αγόρι μπορεί να έχει φίλη ένα 
κορίτσι. Ο καθένας διαλέγει μόνος του τι φίλο 
θα έχει. Η φιλία δεν είναι κάτι που το παίρνεις 
εύκολα. Πρέπει να τη κερδίζεις για να τη πάρεις. 
Πολλά παιδιά που δεν έχουν φίλους είναι μόνα 
τους και νιώθουν άσχημα. Ο εχθρός είναι ο 
κακός  φίλος. Οι φίλοι που έχεις μπορεί να γίνουν 
εχθροί σου. Για παράδειγμα όταν σου λένε 
ψέματα κι εσύ τους πιστεύεις. Μερικά παιδιά 
τσακώνονται με το παραμικρό αλλά μερικά 
είναι σαν αδέρφια, προστατεύουν το ένα το 
άλλο. Την ειρήνη και τη φιλία δεν την αποκτάμε 
με κάτι απλό (θες να γίνουμε φίλες;) αλλά με 
πάρα πολλή δουλειά. Είναι το σημαντικότερο 
πράγμα μετά την οικογένεια. Οι κοινωνιολόγοι 
την λένε  «ομάδα των συνομηλίκων». Η φιλία 
μπορεί να σε βάλει στον ίσιο δρόμο αλλά μπορεί 
να σου κάνει πολύ κακό. Λένε πώς οι καλύτεροι 
φίλοι είναι του στρατού γιατί υπάρχουν πολλές 
δυσκολίες και οι φίλοι στα δύσκολα φαίνονται. 
Μια ρήση λέει: «Βρες ένα φίλο καλύτερο από 
τον εαυτό σου».Οι περισσότεροι όταν κάνουν 
έναν εχθρό του τα ’χουν μαζεμένα. Οι φιλίες 
είναι πολλές. Μερικές σε στενοχωρούν άλλες 
σε κάνουν χαρούμενο. Αλλά υπάρχουν και 
οι εχθροί που παντού περιμένουν το λάθος 
σου να χαρούν. Εμείς από παιδιά συναντήσαμε 
τη πρώτη φιλία με ένα παιδί ή τον πρώτο μας 
εχθρό. Το πρόβλημα με τα παιδιά είναι ότι δεν 
επικοινωνούν καλά μεταξύ τους. Το ίδιο και οι 
γονείς που τσακώνονται. Το κακό με τη ζωή που 
περνάει το παιδί είναι ότι συναντά τον πόνο, 
δηλαδή τον εχθρό του. Αλλά ο άνθρωπος 
πρέπει να βρει μια λύση σε όλα. 

«Η συντακτική επιτροπή»

Αγαπημένα μου παιδιά,
Κανένα από μας τα παιδιά της στ΄ δημοτι-

κού δεν πίστευε ότι θα πάμε στο γυμνάσιο. 
Θυμάμαι όταν πήγαινα στην πρώτη τάξη 
και τώρα είμαι εδώ, έτοιμη να πάω στο γυ-
μνάσιο. Παράξενο.
Όταν θυμάμαι τον εαυτό μου μικρή με κο-

τσιδάκια δεν μπορώ να πιστέψω ότι τώρα 
έχω μεγαλώσει τόσο πολύ! Το δημοτικό 
σχολείο ήταν εύκολο στην αρχή. Μετά τα 
πράγματα δυσκολεύουν. Και να φαντα-
στείς πάω μόνο έκτη και τα λέω αυτά. Που 
να έρθουν και τα χειρότερα!
Αυτό που νιώθω είναι παράξενο. Φοβά-

μαι λίγο αλλά νιώθω και χαρούμενη που 
πάω σε μια μεγαλύτερη τάξη και 
που αποκτώ μεγαλύτερη γνώση. 
Πιστεύω ότι είναι ωραίο που θα 
πάμε σε καινούριο σχολείο και 
θα μάθουμε πιο πολλά πράγματα, 
αλλά θα μου λείψει το δημοτικό με 
τις πλάκες του. Στο γυμνάσιο πρέ-
πει να είμαστε σοβαροί.
Στο γυμνάσιο είναι αυστηροί 

αλλά έτσι πρέπει να είναι. Εκεί σου 
δίνουν αποβολή αλλά μπορείς να 
κάνεις «κοπάνα». Θα έχει πλάκα 
που θα είμαστε αρκετά μεγάλοι 
για να αποφασίζουμε μόνοι μας 
και θα βιώνουμε μια κατάσταση, 
την εφηβεία.
Δεν ξέρω τι άλλο θα γίνει αλλά ελ-

πίζω όλα να πάνε καλά. Ελπίζω να 
γίνουν όλα πιο εύκολα.
Σας χαιρετώ.

 Κριστιάνα Πάια

υ.γ. Τα παιδιά που εγκαταλείπουν το γυμνάσιο, 
σύμφωνα με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, είναι 
περίπου 15%. Αυτό εμάς τους δασκάλους μας 
στενοχωρεί. Δεν ξέρουμε πόσα από τα παιδιά 
του σχολείου μας εγκαταλείπουν κι αυτά το 
γυμνάσιο. Αν ξέραμε θα βελτιώναμε τη δου-
λειά μας. Θα θέλαμε όλα τα παιδιά να ολοκλη-
ρώνουν την εννιάχρονη εκπαίδευση. Βέβαια 
και για το γυμνάσιο της γειτονιά μας δεν ακού-
γονται καλά λόγια. Γενικά υπάρχει έλλειψη συ-
νεργασίας. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που το 
επισκέπτονται τα παιδιά, λίγο πριν φοιτήσουν 
κι επίσημα. Ποιος ξέρει, ίσως στο μέλλον να εί-
ναι καλύτερα τα πράγματα. [Μπ.Μπ.]  
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το εφημεριδοπεριοδικό της στ’ τάξης του  35ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου
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Μεγαλώνουν τα παιδιά και φεύγουν 

Η μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο
Μια καινούρια εμπειρία αρχίζει για τα παιδιά της στ΄ δημοτικού 



Για τον Αλέξη Γρηγορόπουλο

Ο Αλέξης είναι μια μόνιμη αναφορά στις 
«Φιλίες». Η μανόλια που έχει φυτευτεί πά-

ντα θα είναι για μας η αθωότητα της παιδικής 
ηλικίας. Όμως. Αυτά που γίνονται στη Μεσο-
λογγίου είναι ασχήμιες που δεν μας επιτρέ-
πουν να γυρίσουμε με τα παιδιά τα Εξάρχεια 
και να πάμε στο Πάρκο Ναυαρίνου. Μετά τον 
χαμό του και την εξέγερση του Δεκέμβρη κερ-
δίσαμε το δικαίωμα στο χώρο που τώρα πάλι 
πάμε να το χάσουμε. Και κάτι ακόμα. Η πρω-
τοβουλία της μητέρας του Αλέξη να ιδρύσει 
ένα ίδρυμα Παιδείας στη μνήμη του μας αρέ-
σει πολύ γιατί θέλουμε να κωδικωθεί η ξαφνι-
κή απουσία του μ’ αυτή τη παιδεία που τόσο 
αγαπάμε. Περιμένουμε λοιπόν ν’ ακούσουμε 
νεότερα γι’ αυτό το θέμα. Και θα συμμετέχου-
με. Τώρα που έφυγε η παλιά καθαρίστρια – η 
οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου 
είναι άμεσα εμπλεκόμενη με την υπόθεση της 
δίκης της δολοφονίας του μικρού Αλέξανδρου 
-  και ο παλιός διευθυντής, τα πράγματα για το 
σχολείο είναι καλύτερα. [Μπ.Μπ.]

Η Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά
βράβευσε τις «Φιλίες των Παιδιών»!!!!

Πρώτο βραβείο και εκδήλωση στη Στοά του 
Βιβλίου για τις «Φιλίες» στις 21/12/2010! 

Μετά τη διάκριση από το Συνήγορο του Παιδιού 
και το βραβείο από το ίδρυμα Μπότση ήρθε και 
το καινούριο βραβείο, το οποίο είναι χαρισμέ-
νο στα παιδιά που δούλεψαν για να έχουμε ένα 
τέτοιο επίπεδο γραπτού λόγου. Ευχαριστούμε 
επίσης τους τυπογράφους μας Δημήτρη, Μα-
ρία, Χαρά και Θωμά από το «Τυπογραφείο» της 
οδού Κωλέττη για την συμβολή τους στην επι-
τυχία. Μπράβο σ’ όλους μας! Ίσως αυτό να είναι 
το τελευταίο φύλλο. Γι’ αυτό ένα μεγάλο ευχα-
ριστώ στους ανθρώπους που συνεργαστήκαμε. 
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Αθηνά Καρανάση. 
Η μοναξιά μας θα βρεθεί μπροστά σε νέες μετα-
μορφώσεις της επιθυμίας.   [Μπ.Μπ.]

Στο διαγωνισμό ποίησης «Γιάννη         
Κουτσοχέρα» βραβεύτηκαν τρία παιδιά!!

Ο Σπύρος Λαγκαδινός, η Κωνσταντίνα Μητσά-
κη και η Χαρά Σπηλιώτη βραβεύτηκαν για 

τα ποιήματα τους από τη βιβλιοθήκη Καλαβρύ-
των. Τιμή μας παιδιά! Πριν από λίγα χρόνια είχε 
βραβευτεί ο μαθητής μου Απόστολος Χουλιά-
ρας. Στα πλαίσια του μαθήματος της πολιτικής 
είναι πάντα ευκαιρία να διδάσκεται ο καθ΄ ημάς 
ναζισμός. Συγχαρητήρια παιδιά!!!! [Μπ.Μπ.]

Ρεπορτάζ για το μέλλον του βιβλίου

Στεναχωρήθηκα πολύ επειδή κάπου διάβα-
σα ότι καταργήθηκε ο Οργανισμός Εκδό-

σεων Διδακτικών βιβλίων. Δεν θα έχουμε πια 
βιβλία. Είχα όμως μια απορία, αν τα παιδιά θέ-
λουν να διαβάζουν στην οθόνη του Η/Υ (του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή). Έτσι λοιπόν βγήκα 
κι έκανα ρεπορτάζ. Πήρα συνέντευξη από ένα 

δεκαπεντάχρονο παιδί. Ήταν στενοχωρημένο, 
Άγγελο τον έλεγαν. Αλλά οι φίλοι του είναι πω-
ρωμένοι με τον υπολογιστή.

Μάρκος Κούλη

«Τα Χανιωτάκια» στο σχολείο μας!

Τα «Χανιωτάκια» είναι ένα πολύ ωραίο περιο-
δικό για την ηλικία κάθε παιδιού. Διασκεδα-

στικό θα έλεγα. Έχει ιστορίες, κόμικς, ανέκδο-
τα, αινίγματα και πολλά παιχνίδια. Μπορείτε να 
το βρείτε στη βιβλιοθήκη του σχολείου μας!

Κριστιάνα Πάια
υ.γ. Ευχαριστώ τη Μάρθα Λιναρδοπούλου, δασκάλα 
στα Χανιά, την οποία μας το έστειλε. Η αφιέρωση 
είναι εκδήλωση συναδελφικής αγάπης. [Μπ.Μπ.]  

Για το γυμνάσιο Εξαρχείων

Από το γυμνάσιο Εξαρχείων έχω πολλούς 
φίλους. Όταν όμως τους ρώτησα αν συνεχί-

ζουν να μιλάνε με τα παιδιά του δημοτικού μου 
είπαν μιλάνε αλλά όχι με όλα. Στενοχωρήθηκα γι’ 
αυτό. Άλλο πρόβλημα τώρα. Εγώ πιστεύω πως 
για να σταματήσουν τα παιδιά να σταματάνε το 
σχολείο στη β΄ γυμνασίου πρέπει το μάθημα να 
γίνεται πιο δημιουργικό και να μην αισθάνονται 
τα παιδιά ότι τους πνίγει το σχολείο. Χρειάζεται 
και λίγο ελεύθερος χρόνος!

Μάρκος Κούλη

Δεν θέλουν όλα τα παιδιά την δημοσιογραφία!!

Τρία παιδιά δεν θέλουν  να συμμετέχουν 
στην έκδοση του σχολικού εντύπου. Μετά 

από ένα μήνα περίπου εκδήλωσαν την διαφω-
νία τους και μας έδωσαν ένα κείμενο το οποίο 
την περιγράφει. Ο Κώστας και ο Θωμάς λένε 
πως έμειναν πίσω, ενώ η Ιωάννα λέει πως δεν 
της αρέσει η δημοσιογραφία. Ο Θωμάς μας 
λέει πως δυσκολεύεται πολύ, ο Κώστας έλειπε 
μέρες στο νοσοκομείο και η Ιωάννα έχει άλλα 
χόμπι. Μετά από λίγο αποχώρησαν κι άλλα δύο 
παιδιά, η Μαρία και η Νικολέτα. Δεν πειράζει 
παιδιά. Είναι λίγο δύσκολα. Κάποια στιγμή στα 
χρόνια που έρχονται θα σας δοθεί ξανά η ευ-
καιρία να συμμετέχετε!!!! [Μπ.Μπ.]

Ο Νίκος Πιλάβιος ήταν μαθητής του σχολείου μας!!

Ο Νίκος Πιλάβιος γεννήθηκε στις 15 Ιουλί-
ου 1943 στην Αθήνα, στην οδό Ζαΐμη. Τα 

πρώτα του βήματα στο χώρο του θεάματος τα 
έκανε παίζοντας στο πρώτο παιδικό θέατρο 
που ιδρύθηκε το 1951. Έχει πολλά επαγγέλ-
ματα όπως συγγραφέας, σκηνοθέτης και πα-
ραγωγός τηλεόρασης και κινηματογράφου. 
Μεγάλη επιτυχία έκανε σαν «Παραμυθάς» με 
τα απίθανα παραμύθια του στην ΕΤ1.

Κριστιάνα Πάια 

Τα παιδιά των Εξαρχείων και τα ιδιωτικά σχολεία

Πολλά παιδιά των Εξαρχείων δεν έρχονται 
στο σχολείο μας. Οι γονείς τους λένε πως 

«το επίπεδο είναι χαμηλό» κι έχει πολλούς με-
τανάστες. Ενώ τα ιδιωτικά σχολεία είναι «κα-

θαρά» φυλετικά, δεν συνυπάρχουν δέκα (και 
βάλε) λαοί όπως στο δημόσιο σχολείο μας κι 
εκεί «το επίπεδο» είναι υψηλό. Παντού στα 
Εξάρχεια βλέπουμε ιδιωτικά λεωφορεία να 
παίρνουν τα παιδιά να τα πάνε στα ιδιωτικά 
σχολεία! Να ρωτήσω κάτι: αν τα παιδιά στο 
μέλλον ανταμώσουν  για να γίνουν φίλοι και 
μάθουν για τις επιλογές των γονιών τους θα 
κολακευτούν ή θα επαναστατήσουν;  Ή για 
μια άλλη μια φορά θα επιλέξουν οι γονείς την 
κοινωνικότητα των παιδιών τους; Μεγαλώσα-
με με το ριζοσπαστικό στίχο της Κατερίνας 
Γώγου «τα παιδιά να διαλέγουν του γονείς 
τους» και φτάνουμε (και μέσω ευγονικής) στο 
ακριβώς αντίθετο. Κι όταν γίνεται καμιά εξέ-
γερση (όπως του Γρηγορόπουλου) κι ανταμώ-
νουν παιδιά από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία; 
Τότε; Τι να πω παιδιά μου; Απλά να ξέρετε πως 
σας βλέπουν εσάς που πηγαίνετε στο δημόσιο 
σχολείο της γειτονιάς σας: μειωμένων προσ-
δοκιών, από άλλες χώρες και «χαμηλού επιπέ-
δου». Αποδείξτε το αντίθετο!! [Μπ.Μπ.]

Οι φιλίες των παιδιών
το εφημεριδοπεριοδικό

του 35ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου
Κωλέττη 34, Εξάρχεια – Αθήνα, τ.κ. 106 82
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(Φιλο)λογικό καφενείο
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Πώς πάει η ανακύκλωση στο σχολείο μας;;;!!!
(Έκανα μια συνέντευξη για να καταλάβω πως σκέφτονται τα παιδιά. Και να τι βγήκε!)
- Γεια σου. Θέλω να μάθω αν κάνετε ανακύκλωση στο σχολείο. Κάνετε;
- Στο σχολείο μας έχουμε κάδους ανακύκλωσης. Εγώ κάνω ανακύ-
κλωση αλλά τα άλλα παιδιά μερικές φορές βαριούνται να πάνε να 
πετάξουν στο μπλε κάδο και τα πετάνε στα σκουπίδια.
- Δηλαδή, θέλεις να μου πεις ότι δεν κάνετε ανακύκλωση;
- Όχι κάνουμε, αλλά μερικές φορές βαριόμαστε να κάνουμε!
- Α! Εντάξει! Να το θέσουμε έτσι, μερικά παιδιά κάνουν ανακύκλω-
ση και μερικά όχι!
- Μπορούμε να το πούμε κι έτσι.
- Οι δάσκαλοι όταν βλέπουν παιδιά που πετάνε χαρτιά κι άλλα στα 
σκουπίδια, δεν αντιδρούν;
- Δεν έχω δει ή ακούσει τέτοιο πράγμα αλλά νομίζω πως αντιδρούν.
- Εσύ κάνεις ανακύκλωση στο σπίτι σου ή στο σχολείο;
- Ναι, κάνω και στο σπίτι και εδώ στο σχολείο.
- Οι φίλοι σου κάνουν;
- Από αυτό που βλέπω νομίζω πώς κάνουν!
- Αν κάποιος πετάει πολλά χαρτιά στα σκουπίδια κι είναι δίπλα ένας 
κάδος ανακύκλωσης αντιδράς;
- Μερικές φορές ναι, μερικές φορές όχι.
- Εντάξει, ευχαριστώ.
- Παρακαλώ.
- Γεια σου.
- Γεια. Αλεξάνδρα Ζίμνιακ

Για το Πεδίο του Άρεως
Μετά το σχολείο πήγα στο Πεδίο του Άρεως να κάνω ένα ρεπορτάζ. 
Όταν πήγα το πρώτο που είδα ήταν κάτι μεγάλα κόκκινα σίδερα 
όρθια. Κάτι τέτοιο.
Όταν μπήκα λίγο πιο μέσα στο πάρκο ρώτησα δύο γυναίκες και μου 
είπαν ότι δεν έχουν παράπονα και τους αρέσει το πάρκο. Κάθε μέρα 
μετά τη δουλειά πάνε για μια ώρα. Μετά ρώτησα μια γιαγιά. Αυτή 
μου είπε ότι το πάρκο δεν είναι έτοιμο ακόμα αλλά της αρέσει. Και 
στο τέλος πήγα να ρωτήσω μια κυρία που κάθονταν σε ένα παγκάκι 
αλλά μάλλον φοβήθηκε πολύ και έφυγε.

Μπογκομίλα Ιόβτσεβα

υ.γ. Τα κόκκινα σίδερα σε διάφορες μεριές μέσα στο Πεδίο, ανεξάρτητα από 
τις προθέσεις του καλλιτέχνη που τα πρότεινε, μπορούν να μας θυμίζουν 
τους αγώνες να γκρεμίσουμε τους φράχτες στο Πεδίο το 2004, τότε που η 
εκλεγμένη υπέρ – νομαρχιακή  αρχή σκεπτόταν να βάλει εισιτήριο για την 
είσοδο στο Πεδίο και ήθελε να το περιφράξει. Τότε ρίξαμε κάτω τους φράκτες. 
Λίγα χρόνια αργότερα μπορεί κανείς να σκεφτεί πως οι αγώνες μπορούν να 
πιάσουν τόπο. Και τα μεγάλα κόκκινα σίδερα, οι μεγάλες κόκκινες στήλες 
που είναι σαν να τα παλούκια του φράχτη, να μας τους θυμίζουν. [Μπ.Μπ.]

Τι γίνεται με τα ζώα στο Πεδίο του Άρεως;
(Η συνέντευξη που ακολουθεί λύνει την απορία σας!!!!)
-Συγγνώμη. Μπορώ να σας κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με το 
περιβάλλον στο Πεδίο του Άρεως;
- Εντάξει.
- Το περιβάλλον εδώ σας αρέσει;
- Ναι! Όμως όταν ο σκύλος κάνει την ανάγκη του ο ιδιοκτήτης μετά 
δεν τα μαζεύει αλλά τα παρατάει εκεί. Και η κόρη μου αλλά κι εγώ 
έχουμε πατήσει πάνω σε μια ανάγκη του σκύλου.
- Μόνο αυτά σας πειράζουνε εδώ;
- Όχι. Τα αδέσποτα σκυλιά μπορεί να είναι επικίνδυνα και να δαγκώ-
σουν ένα παιδί. Είναι άρρωστα και μετά μπορεί να αρρωστήσει και 
το παιδί.
- Μόνο αυτά σας απασχολούν;
- Ναι.
- Εντάξει. Σας ευχαριστώ.  

Αλεξάνδρα Ζίμνιακ

Το «παρκάκι» της οδού Τσαμαδού
Όταν έφτασα στον Παιδικό Σταθμό της Τσαμαδού ήταν κλειστά. 
Όμως μπήκα στη καφετέρια κι ένας κύριος μου είπε κάποια πράγ-
ματα. Μου είπε για το οικόπεδο της οδού Τσαμαδού που έχει γίνει 
παρκάκι.
Αυτό το οικόπεδο το είχε στην ιδιοκτησία του ένα νησί, η Νίσυρος. 
Το είχε και θα το χρησιμοποιούσε για φοιτητές από το νησί που έρ-
χονται στην Αθήνα. Όμως για πολλά χρόνια μένει έτσι. Πριν ήταν 
σκουπιδότοπος. Πριν από τρία χρόνια αποφάσισαν να το καθαρί-
σουν και να το φτιάξουν για παιδιά, πρόσφυγες και μετανάστες. 
Μου είπε ότι το Σάββατο είναι ανοιχτό και παίζουν παιδιά εκεί.

Μπογκομίλα Ιόβτσεβα

Το  Παιδικό Στέκι της οδού Τσαμαδού 15
(Πήγα να κάνω ένα ρεπορτάζ στο καινούριο Παιδικό Στέκι που ετοιμάζεται 
στην Τσαμαδού 15. Βρήκα ένα κύριο και του έκανα ερωτήσεις.) 
- Συγνώμη, να κάνω μερικές ερωτήσεις;
- Φυσικά και μπορείς κοριτσάκι μου.
- Τι φτιάχνεται εδώ πέρα;
- Φτιάχνουμε ένα μέρος σαν παιδικό σταθμό να αφήνουν τα παιδιά 
τους οι μετανάστες που πάνε σχολείο.
- Και τι ηλικία θα έχουν; 
- Θα είναι από 1 έως 5 ετών νομίζω.
- Αυτό που κάνετε είναι πολύ καλό.
- Δίνουμε μια ευκαιρία στους γονείς να μάθουν κι εμείς να φροντί-
ζουμε τα παιδιά τους.
- Εσείς πως νιώθετε γι’ αυτό το καλό που κάνετε;
- Νιώθουμε πολύ ωραία. Έτσι κι αλλιώς θα θέλαμε να βοηθήσουμε.
- Σας εύχομαι καλή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ.
- Τίποτα. Δική μου ευχαρίστηση.

 Κριστιάνα Πάια

υ.γ. Το σχολείο που πηγαίνουν οι ενήλικες να μάθουν ελληνικά είναι «Τα 
πίσω θρανία». Τα παιδιά τους θα τα αφήνουν στο Παιδικό Στέκι. Το Παιδικό 
Στέκι το επισκέφτηκα κι εγώ να κάνω μια πρόταση: να τοποθετήσουμε ένα 
μπερντέ για να δίνουμε παραστάσεις Καραγκιόζη στα παιδιά!!!. Ερμιόνη 
σ’ ευχαριστώ! Ο Σπύρος Ξυπνητός, ο καραγκιοζοπαίχτης της πλατείας 
Εξαρχείων, ο οποίος σκηνοθέτησε της περσινή παράσταση της δ΄ τάξης του 
σχολείου μας «Ο Καραγκιόζης άστεγος», συνεργάζεται με το Παιδικό Στέκι 
και θα βοηθήσει πολύ. Άντε να βρει ο Καραγκιόζης το θέατρό του!!! Όπως 
και στην ταινία «Ο δραπέτης» (1992) του Λευτέρη Ξανθόπουλου το απέναντι 
ελεύθερο οικόπεδο από το Παιδικό Στέκι, το παρκάκι της Τσαμαδού, θα είναι 
ο δυσεύρετος ελεύθερος χώρος για να παίζεται ο Καραγκιόζης. Όπως στη 
ταινία! [Μπ.Μπ.]

Αρχιτεκτονική και σχολείο
Εγώ πιστεύω πως η αρχιτεκτονική είναι ζωγραφιά. Πολλοί μικροί 
ζωγράφοι καταλήγουν αρχιτέκτονες. Το σχολείο μου είναι πολύ 
καλά φτιαγμένο αρχιτεκτονικά. Πρώτα απ’ όλα είναι αειφόρο, δη-
λαδή κοιτάει προς τον ήλιο κι αυτό βοηθάει να μπαίνει φως μες στις 
τάξεις. Το έκανε ο Νικόλαος Μητσάκης το 1932. Είναι πολύ μεγά-
λο. Έχει τρεις ορόφους. Και από αρχιτεκτονικής άποψης είναι πολύ 
δύσκολο να φτιάξεις ένα τόσο μεγάλο σχολείο όσο το 35ο! Όταν 
μεγαλώσω θα ήθελα να γίνω αρχιτέκτονας.

Μάρκος Κούλη 

Μελέτη Περιβάλλοντος
Πριν μια εβδομάδα κάναμε μια μικρή έρευνα στο σχολείο μας, αν οι 
τάξεις κάνουν «Μελέτη Περιβάλλοντος». Κάναμε πέντε ομάδες και 
πήγαμε και ρωτήσαμε τις τάξεις. Και διαπιστώσαμε ότι η Α΄ τάξη 
του σχολείου μας έχει βιβλία αλλά δεν κάνει και οι άλλες τάξεις κά-
νουν αλλά τα παιδιά θα προτιμούσαν να κάνουν το μάθημα έξω στο 
προαύλιο.

Μπογκομίλα Ιόβτσεβα

Περιβαλλοντικό ρεπορτάζ (φιλικό με το περιβάλλον)
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«Δεν φοβάμαι τον κακό λύκο» είναι το πρόγραμμα Αγωγής 
Υγείας που υλοποιήθηκε φέτος (2010-2011) από τη Β’ τάξη.

Ο λύκος έχει περίοπτη θέση στον κόσμο των παραμυθιών  
και των μύθων όλων των λαών του κόσμου. Άγριο ζώο και δυνατό είναι 
φυσικό να εντυπωσιάζει τον άνθρωπο και πόσο μάλλον τα παιδιά. Έχει 
ταυτιστεί με το «κακό» και σπάνια δικαιολογείται όταν τρώει άλλα ζώα ή 
ακόμα και ανθρώπους για να επιβιώσει.

Πολλά παιδιά, μόνο και μόνο ακούγοντας τη λέξη «λύκος», φοβούνται 
γιατί ταυτίζονται με τους ήρωες των παραμυθιών όπου ο κακός λύκος 
τους τρώει (Κοκκινοσκουφίτσα, Τρία Γουρουνάκια κ.α).

Εγώ βρέθηκα μπροστά σε μια έκπληξη! Οι μαθητές μου, πλην ενός, δεν 
φοβούνται καθόλου τον λύκο και μάλιστα τον δικαιολογούν όταν τρώει 

άλλα ζώα. Τον θεωρούν ίσως κακό μόνο όταν τρώει ανθρώπους,« αλλά 
οι λύκοι δεν υπάρχουν στις πόλεις».

Ο  λύκος λοιπόν για τα παιδιά είναι «και κακός και καλός, όπως και οι 
άνθρωποι είναι και καλοί και κακοί».

«Οι λύκοι» των συγκεκριμένων παιδιών είναι το σκοτάδι, οι κλέφτες ,το 
να μένουν μόνα τους στο σπίτι και τα φαντάσματα παρόλο που ξέρουν 
ότι δεν υπάρχουν…

Η εβδομαδιαία περιπλάνηση των παδιών στον κόσμο των βιβλίων, ήταν 
μια μαγική διαδικασία και το έναυσμα για τη δημιουργική έκφραση τους.

Απολαύστε τα!
                                                        Αθηνά Καρανάση

O λύκος πάει στο 35ο Δημοτικό Σχολείο
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Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΝΟ
Μια φορά κι έναν καιρό ζούσαν μια ωραία και αγαπημένη οικογένεια και μια 
μέρα ήθελαν να πάνε στο δάσος. Εκεί πέρα υπήρχαν πολλοί λύκοι που είχαν τις 
φωλιές τους. Τα δύο μικρά παιδιά ήθελαν να δούνε τι υπήρχε εκεί μέσα. Όμως οι 
λύκοι πεινούσαν πάρα πολύ και τους έκαναν μια χαψιά. Χωρίς να τα μασήσουν 
οι κακοί λύκοι τα παιδιά. Οι γονείς έψαχναν τα παιδάκια. Μετά πήγαν να ψάξουν 
στη φωλιά του κακού λύκου. Και είδαν τα ρούχα των παιδιών.
Και η μαμά τους έκλεγε και έτρεχε μαζί με τον μπαμπά γιατί τους κυνηγούσαν οι 
κακοί λύκοι. Μετά πήγαν στο σπίτι τους και ο μπαμπάς πήρε το δίκανο και πήγε 
να σκοτώσει τους κακούς λύκους. Το αδερφάκι των δύο παιδιών, τους είπε ότι 
δεν τα μάσησε. Ο μπαμπάς σκότωσε τους κακούς λύκους και η μαμά άνοιξε την 
κοιλιά του κακού λύκου και έβγαλαν τα καημένα τα παιδάκια και έζησαν εμείς 
καλά κι αυτοί καλύτερα. Δημήτρης Καρβουνάς

Ο ΛΥΚΟΣ ΠΟΥ ΕΦΑΓΕ ΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ
Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένας καλός λύκος που έτρωγε τους κακούς κυ-
νηγούς. Οι κυνηγοί δεν σταματούν να σκοτώνουν τους λύκους, γι’ αυτό ο καλός 
λύκος πρέπει να κρύβεται πάντα. Μια μέρα που οι κυνηγοί πήγαν στο δάσος ο 
καλός λύκος κρύφτηκε σ ’ένα δέντρο και πήγε σιγά σιγά  και τους έφαγε όλους. 
Κι αυτός έζησε καλά κι εμείς καλύτερα. Ματθαίος Ντελα Κρουζ

Ο ΛΥΚΟΣ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
Μια φορά ζούσε ένας λύκος που τον ‘λέγαν Πονηρό λύκο. Μια μέρα πήγε στο δάσος 
και συνάντησε την Κοκκινοσκουφίτσα και τον ρώτησε:
- Πώς σε λένε;
- Με λένε Πονηρό λύκο. Εσένα;
- Εμένα με λένε  Κοκκινοσκουφίτσα. Αντίο φεύγω!
Ο λύκος συνέχισε το δρόμο του και πήγε σ’ ένα εστιατόριο.
Και ρωτάει την κυρία Κατσίκα:
- Πού να κάτσω κυρία;
- Να λύκε πήγαινε σ’ αυτό το τραπέζι .
- Κυρία  Κατσίκα! Εγώ θα παραγγείλω ένα βραστό κοτόπουλο και ένα ποτήρι κρασί.
- Σας τα φέρνω αμέσως!

                                                        Καίτη Καζάκου

Ο ΛΥΚΟΣ Ο ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΟΣ 
Μια φορά κι έναν καιρό, ζούσε ένας καλόκαρδος λύκος και μια μέρα ένα γου-
ρουνάκι, πέρναγε από το δάσος και ο λύκος το  είδε  και άρχισε να πεινάει.
Το γουρουνάκι άρχισε να τρέχει μακριά από το λύκο. Ο λύκος είπε από μέσα 
του, δεν μπορώ να το φάω γιατί είμαι καλός, και το είπε δυνατά στο γουρουνάκι 
για να μη φοβάται. Το γουρουνάκι δεν τον πίστεψε και άρχισε να τρέχει περισ-
σότερο και ο λύκος στενοχωρέθηκε.
Τα μεσάνυχτα ήρθε μια ιδέα στο λύκο να ντυθεί ή γουρούνι ή αρνί, αλλά είχε 
ένα πρόβλημα: δεν ήξερε τι να ντυθεί και σκεφτότανε μέχρι τις 10 η ώρα το 
βράδυ και στις 11 η ώρα βρήκε τι να ντυθεί για να μην τον φοβούνται οι άλλοι. 
Και ντύθηκε πρόβατο, έφαγε πολύ μέλι και γλύκανε η φωνή του αλλά δεν ήξερε 
γράμματα και ήθελε να πάει στο σχολείο. Ξύπνησε αργά δηλαδή στις 8 η ώρα 
και πήγε γρήγορα στο σχολείο. Και ο φύλακας του είπε να δώσει το διαβατήριο 
και ο λύκος το έδωσε. Ο φύλακας είδε ότι είχε φωτογραφία λύκου και τον έδιω-
ξε. Ο λύκος δεν πραγματοποίησε το όνειρο του. Κωστάς Τέρεχ

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΛΥΚΟΣ
Κάποτε σ’ ένα όμορφο δάσος ζούσε μια οικογένεια λύκων. Τα τρία μικρά λυκά-
κια έπαιζαν χαρούμενα και χωρίς να το καταλάβουν έφτασαν βαθιά στο δάσος.  
Άρχισε να νυχτώνει και δεν μπορούσαν να βρουν το δρόμο για το  σπίτι τους. 
Ξαφνικά άκουσαν το πιο μικρό αδελφάκι τους να φωνάζει βοήθεια. Μετά από 
λίγη ώρα είδαν ότι είχε πιαστεί στην παγίδα των κυνηγών. Φοβήθηκαν πολύ 
και έτρεξαν να φωνάξουν βοήθεια. Τα άκουσε μια κουκουβάγια και τα πήγε να 
βρουν τους γονείς τους και μαζί και με άλλα ζώα του δάσους βοήθησαν το λυ-
κάκι να βγει από την παγίδα και έμαθαν πως δεν πρέπει να φεύγουν μακριά 
από το σπίτι. Νίκος Μανωλακάκης

Μια φορά κι έναν καιρό, ζούσε ένας λύκος, μέσα 
σ’ ‘ένα σκοτεινό δάσος με πολλά τρομακτικά 
δέντρα, κουκουβάγιες και νυχτερίδες.                           
Στο δάσος αυτό υπήρχε ένα μαγικό δέντρο που 
όποιος το ακουμπούσε γινότανε άγαλμα.

Μια μέρα ο λύκος περνούσε από το μαγικό 
δέντρο και καταλάθος το ακούμπησε κι έγινε 
άγαλμα.

Δυο αδέρφια ένα αγόρι κι ένα κορίτσι, βγήκαν 
βόλτα στο δάσος , ένα πρωινό για να μαζέ-
ψουν λουλούδια. Έφτασαν στο μαγικό δέντρο 
και είδαν το μαρμαρένιο  λύκο. Ξαφνιάστηκαν 
και γούρλωσαν τα μάτια τους!

Ο λύκος πάει σχολείο, Elisabeth Duval, εκδ. Παπαδόπουλος 2009
Ήταν ένας λύκος που πήγε σε ένα σχολείο για πρόβατα και ο επιστάτης του είπε:«τι κάνεις εδώ;» και 
του έδειξε μία ταμπέλα που έλεγε :ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΥΚΟΙ. Kαι μετά ντύθηκε πρόβατο και μπήκε 
στο σχολείο των προβάτων. Ήταν υπέροχο, μου άρεσε πολύ.

Νίκος Μανωλακάκης

ΒΙΒΛΙΟ...πρόταση!!!
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Ο ΛΥΚΟΣ ΜΕ ΤΑ ΝΥΧΙΑ
Λύκε, λύκε, είσαι δω,
βγάλε νύχια να σε δω
και τα δόντια μυτερά
που δαγκώνουν και αρνιά.

Κώστας Τέρεχ

Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ ΚΑΚΟΣ ΛΥΚΟΣ
Ο ύπουλος ο λύκος ο κακός
δεν ήταν και τόσο τρομερός
το λυκάκι το μικρό,
ήταν πολύ πιο πονηρό.
Έκανε πράγματα κακά 
κι έμεινε μόνος τελικά.
Ήταν λαίμαργος πολύ
κι έσκασε στο πι και φι.

Μάρι Τόντρια

Ο ΚΑΛΟΚΑΡΔΟΣ ΛΥΚΟΣ
Ο λύκος έχει μεγάλη καρδιά,  
γι’ αυτό δεν τρώει τα κατσικάκια
ούτε τα γουρουνάκια
ούτε και τα παιδάκια.
Αυτόν το λύκο τον αγαπώ
γιατί έχει καλό σκοπό.

Ρομίνα Λεγκεκάι 

Ο ΛΥΚΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 
Ένας λύκος μπήκε στο χωριό
Κι έψαχνε για φαγητό.
Πήρε δύο τρία αυγά
κι έφυγε τρέχοντας.
Και τον είδαν οι χωρικοί
και του είπαν κάτσε κει.

Ηλιάνα Τζότζα

Ο ΚΑΛΟΣ ΛΥΚΟΣ
Ήταν ένας καλός λύκος
μες στο δάσος μια φορά
που δεν ήταν σαν τους άλλους
είχε και μακριά ουρά.

Περπατούσε όλο χάρη
ήταν πολύ καλός
και ζωάκια δεν κυνηγούσε
σαν τους άλλους ευτυχώς.   
Η μαμά του η λυκούλα
του έδωσε μια συμβουλή:
«πολλά έχεις να κερδίσεις
άμα είσαι καλό παιδί».                               
Το σκεφτόταν όλη μέρα
και κατάλαβε από κει
τι ωραία που θα ήταν
αν δεν υπήρχανε κακοί.

Δημήτρης Καρβουνάς

Το παραμύθι είναι ομαδική εργασία. Η εικονογράφηση προέκυψε από το εικαστικό εργαστήρι με τον Άρη Λάμπο. Ο Άρης Λάμπος είναι απόφοιτος της της σχολής εφαρμοσμένων τεχνών «Ορνεράκης» και φοιτητής στο 
τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης. Ασχολείται με το σατυρικό σκίτσο σε διάφορες εφημερίδες ενώ έχει εκδόσει  ένα κόμικ. Όνειρό του είναι να ασχοληθεί με την   εικονογράφηση παιδικών βιβλίων.

Οι μαθητές της Β΄Τάξης: Δημήτρης Καρβουνάς, Ηλιάνα Τζότζα, Κώστας Τέρεχ, Παύλος Σόλις, Ματθαίος Ντελα Κρουζ, Ηρακλής Καράμπελας, Μάρι Τόντρια, Νίκος Μανωλακάκης, 
Ιλίας Βέρμπενετς, Ιζουάρντα Παναρίτι,Γιώργος Ασημακόπουλος, Καίτη Καζάκου, Κάτια Ντζικόνσκα, Ρομίνα Λεγκεκάι, Σακινέ Αμινί.

Κάτω από το δέντρο υπήρχε ένα λουλούδι που 
έγραφε στα φύλλα του μαγικά λόγια. Τα μα-
γικά λόγια ήταν : <<Άμπρα κατάμπρα, τούμπα 
τουλούμπα, κάνε μια τούμπα και φάε μια γαρ-
δούμπα!>>.

Τα δύο παιδιά είπαν τα μαγικά λόγια και ο 
λύκος έγινε όπως πριν, άγριος, και τα κυνήγη-
σε. Δεν μπόρεσε να τα πιάσει και τα παιδιά 
γλίτωσαν.
Ο λύκος κάθισε και σκέφτηκε:<<Αυτά τα παιδιά 
μου έσωσαν τη ζωή, γιατί τα κυνηγώ;>>. 

Και ο λύκος έγινε καλός και τα κάλεσε σε δεί-
πνο. 
Τα παιδιά πήγαν στο σπίτι του, έφαγαν, τρα-
γούδησαν και χόρεψαν.
Έτσι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.

Ο ΛΥΚΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΡΩΕΙ ΚΡΕΑΣ
Μια φορά κι έναν καιρό σε ένα τρομαχτικό δάσος ζούσε ένας λύκος. Έφυγε από το δάσος γιατί 
τον τρόμαζε. Στον δρόμο συνάντησε έναν μάγο και του είπε:
- Γιατί φεύγεις από το δάσος;
- Γιατί με τρομάζει.
Οι λύκοι δεν φοβούνται.
Μετά από λίγο συνάντησε ένα λύκο. Αυτός ούτε που του μίλησε και έφυγε.
Βγήκε από το δάσος και πήγε στους ανθρώπους, γύριζε σε όλη την πόλη.
Ο λύκος βρήκε ένα εστιατόριο και ο σερβιτόρος τρόμαξε κι έφυγε. Ο λύκος τους είπε ότι δεν είναι 
κακός. Το σκεφτήκανε καλά και του είπαν:«Θα μείνεις στην πόλη με έναν όρο. Δεν θα τρως κρέας.»
 Ο λύκος το υποσχέθηκε. Ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα. Ηλιάνα Τζότζα

ΦΥΛΑΞΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ
Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένα κοριτσάκι που το έλεγαν Μαρία και μία μέρα, άνοιξε ένα 
βιβλίο που είχε μέσα στην ιστορία του ένα λύκο. Καθώς διάβαζε την ιστορία τρόμαζε όλο και 
πιο πολύ. Όμως, ξαφνικά άκουσε ένα θόρυβο αλλά δεν έδωσε σημασία. Ο ήχος δυνάμωνε 
όλο και περισσότερο κι έλεγε στη Μαρία να κλείσει το βιβλίο αλλιώς θα πάθαινε κακό. Έτσι το 
έκλεισε και γλίτωσε από το κακό της.  Ιλλίας Βέρμπενετς

Ο ΚΟΙΜΙΣΜΕΝΟΣ ΒΟΣΚΟΣ
Μια φορά ήταν ένας κακός λύκος που ζούσε σ’ ένα μεγάλο δάσος. Ο λύκος ήταν κακός κι 
επειδή ήταν το πιο άγριο ζώο στο δάσος, όλα τα ζώα του δάσους τον φοβόντουσαν. Μια μέρα 
ο λύκος είδε μερικά πρόβατα σ’ ένα χωριό. Μετά ο λύκος πλησίασε για να τα φάει. Τα πρό-
βατα μόλις τον είδαν τρόμαξαν και ο βοσκός που κοιμόταν, άκουσε τις φωνές και πήρε την 
καραμπίνα του και τον σκότωσε. Και έτσι και τα ζώα του χωριού και τα ζώα του δάσους δε θα 
φοβόντουσαν πια. Κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.  Παύλος Σόλις

O λύκος πάει στο 35ο Δημοτικό Σχολείο 
Ο ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΛΙΚΟ ΚΟΥΝΕΛΙ
Μια φορά κι έναν καιρό μέσα στο δάσος ζούσε ένας κακός λύκος. Ήταν πολύ μό-
νος του και δεν είχε κανέναν φίλο. Κυνηγούσε όλα τα ζώα και πιο πολύ τα μικρά 
και αδύναμα έτσι ώστε να τα φάει. Όλοι τον φοβόντουσαν.
Μια μέρα που βγήκε να κυνηγήσει γιατί πεινούσε πολύ, πλησίασε πολύ κοντά 
στο χωριό. Πήγε στην αυλή ενός σπιτιού όπου ζούσαν τέσσερα όμορφα κου-
νελάκια. Μόλις τον είδαν τρόμαξαν τόσο πολύ που άρχισαν να τρέχουν προς το 
σπιτάκι τους γρήγορα για να κρυφτούν.
Εκείνος όμως επειδή ήταν πολύ πονηρός για να ξεγελάσει τα κουνελάκια, κρύ-
φτηκε πίσω από ένα δέντρο και περίμενε πότε θα βγουν. Τότε εμφανίστηκε το 
πιο μικρό και το πιο θαρραλέο κουνελάκι και άρχισε να φωνάζει:

- Τι θέλεις κακέ λύκε και μας κυνηγάς;
- Ήρθα να σας γνωρίσω μικρά μου κουνελάκια. Βγείτε παραέξω που θέλω να σας 
μιλήσω.
   Το μικρό κουνελάκι πήγε πιο κοντά στην κρυψώνα του.
- Θέλεις να μας φας; Δε θα ήθελες να γίνουμε φίλοι; Εγώ δε σε φοβάμαι και τα 
αδέλφια μου θα ήθελαν να παίξουν μαζί σου.
- Είναι η πρώτη φορά που μου ζητάνε κάτι τέτοιο. Συνήθως τρέχουν και φωνά-
ζουν. Θα γίνεις φίλος μου δηλαδή;
- Φυσικά και θα γίνω φίλος σου αφού θα είμαι το πρώτο κουνέλι που θα έχει φίλο 
του ένα λύκο.
  Έτσι ο λύκος απέκτησε τον πρώτο του φίλο και δεν έφυγε από κοντά του ποτέ.

Μάρι Τόντρια
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Άνοιξη
Πόλεμος παντού υπάρχει
Μίσος και κακία πολύ
Πόσο θα’ θελα να έρθει
Η γλυκιά μας άνοιξη!

Όλοι βρίζουνε τους άλλους
Σαν να μισούνται πολύ
Πότε ο ρατσισμός αυτός θα φύγει
Όταν έρθει η άνοιξη!

Άνοιξη μου παραμυθένια
Όμορφη και γλυκιά
Πότε επιτέλους θα έρθεις
Να φύγουν όλα τα κακά;

 Κριστιάνα Πάια

Καλοκαίρι
Κανείς δεν περιμένει!
Το καλοκαίρι προσμένει!
Όλοι θέλουν με χαρά 
Να κάνουν μια βουτιά!
Το καλοκαίρι
Ίσως αργεί
Εμείς
Θα το περιμένουμε
Μια ζωή!!!!!

Κριστιάνα Πάια

Συγγνώμη
Ένας μοναχός, ένας καλός
στρατός στη χώρα μας.
Συγγνώμη

Ήρθαν να μας κάνουν κακό, 
πολύ κακό
Ήρθαν.
Συγγνώμη

Πόλεμος αρχίζει, αρχίζει ο πόλεμος
Αυτός ο φοβερός.
Συγγνώμη

Γυναίκες και παιδιά κι άλλα παιδιά
Θα έχαναν τη ζωή τους,
με μια ματιά.
Συγγνώμη

Μπογκομίλα Ιόβτσεβα

Το αγαπημένο ποδήλατο
Αχ να ήξερα ποδήλατο!
Καλό
Να τριγυρνούσα
Και γυμναστική 
Να έκανα
Με το τρομερό αυτό ποδήλατο!
Παντού,
Να τριγυρνούσα όλο τον κόσμο
Μ’ ένα ποδήλατο!

Γεωργία Πότση

Το κοχύλι της αγάπης
Θυμάσαι το κύμα; θυμάσαι τη πνοή;
Θυμάσαι τη θάλασσα που ήμασταν 
μαζί;
Που ο άνεμος φυσούσε
Κι εσύ αδιαφορούσες;
Κοιτάζοντας στα μάτια
ήθελα στα κρύα βράδια
να με κρύψεις στα δικά σου χάδια
για να μη μείνει η καρδιά μου
μόνη κι άδεια.

Αλεξάνδρα Βερμπενέτς

Τα πουλιά
Κοίτα όλα τα πουλιά
Πετάνε.
Κι όλα μαζί χαρμόσυνα
Κελαηδάνε.
Άκουτα κι εσύ
Θα σου ραγίσουν τη ψυχή.
Είναι τόσο γλυκά
Όσο τα σοκολατένια
Γλυκά.
Πετάνε από εδώ εκεί
Κι είναι όλα μαζί
Σαν όμορφοι μεγάλοι αετοί.
Αν τα χτυπήσεις
Τη προδοσία τους θα αποκτή-
σεις.
Αν τ’ αγαπάς
Αν τα φροντίζεις
Την αγάπη τους θα κερδίσεις.

Ιωάννα Ντερβισάι  & Αλεξάνδρα Ζίμνιακ

Αγάπη
Ρώτησα τη θάλασσα
Τι πάει να πει αγάπη
Κι εκείνη μου απάντησε
Πόνος, καημός και δάκρυ.
Ρώτησα και τον ουρανό
Αν η αγάπη πονάει
Κι εκείνος μου απάντησε
Ότι η καρδιά σταματάει.
Ρώτησα και τον ήλιο
Που είναι εκεί ψηλά
Αν είχε νιώσει ποτέ
Τη καρδιά του να φτερουγά.
Ρώτησα κι ένα βουνό
Αν έχει πει ποτέ σ’ αγαπώ
Και μου απάντησε γλυκά
Ότι αγάπησε μια φορά.
Ρώτησα κι ένα παιδί
Που ήταν μοναχό στη γη
Αν  έχει ακούσει ποτέ το σ’ αγαπώ
Από ένα άνθρωπο γλυκό.
Κι εγώ ανακάλυψα  ότι 
αγάπη υπάρχει σ’ όλη τη γη!!

Κριστιάνα Πάια
Μπογκομίλα Ιόβτσεβα

Ιωάννα Ντερβισάι

Άνοιξη
Την άνοιξη όλα ανθίζουν 
όπως οι ψυχές των ανθρώπων
Η φύση μας στέλνει μήνυμα
Πως το καλοκαίρι έρχεται.
Ο ήλιος πιο ζεστός
Ο ουρανός πιο καθαρός
Τα πουλιά ψηλά πετάνε
Κι όλα μαζί κελαηδάνε.
Στα βουνά το χιόνι λιώνει
Και η θάλασσα φουντώνει.
Αδύναμος ο άνθρωπος
Να περιγράψει την ομορφιά
Και τη δύναμη της φύσης.
Το μόνο που μπορεί να κάνει
Κάθε στιγμή να τη ζήσει. 

 Ιωάννα Ντερβισάι
Νικολέτα Ντιμιτρόβα

Καλάβρυτα
Δίπλα σε σχολεία
και Πολυτεχνεία
Πεθαίνουν χιλιάδες 
Γυναίκες και παιδιά.
Τους κλείνουν στα σχολεία
Τους σκοτώνουν με βία - 
Όμως χάρη σ’ έναν αξιωματικό
Που άνοιξε μια πόρτα
Βγήκαν, ναι βγήκαν όλοι
Μαζί με τα παιδιά και οι γυναίκες
Ελεύθερες. Όλες οι γυναίκες.

Μπάμπης Ζεχεντούλ

Πόλεμος και ειρήνη
Πόλεμος και βία
Παντού στο κόσμο όλο
Έξω από το σπίτι μας
Ηχεί το πολυβόλο.
Θάνατος, φόβος, πανικός
Καταστροφή, εγκλεισμός
Στων ανθρώπων τις ψυχές
Γίνεται σεισμός.
Μα όλοι ελπίζουν σιωπηλά
Πως θα έρθει η ειρήνη
Τον ήλιο, καθαρό ουρανό
Και ησυχία να δίνει.
Να είναι τα δέντρα πράσινα
Λουλούδια ανθισμένα
Να κελαηδούνε τα πουλιά
Κι αγάπη για το καθένα

Παναγιώτης Ταρούσα

Ένα ποίημα για το λύκο
Το ποίημα γράφτηκε από τους μαθητές 
της έκτης τάξης  μέσα σε δύο διδακτι-
κές ώρες.  Ξεκινήσαμε με ένα γρήγορο  
brainstorming και μετά  γράψαμε στον 
πίνακα τους στίχους που μας έρχονταν 
στο μυαλό αρχίζοντας από τα εξωτε-
ρικά χαρακτηριστικά του λύκου και τις 
ιδιότητες του. Ήταν ωραία πρόκληση 
να προσπαθήσουμε να φτιάχνουμε 
ομοιοκαταληξίες και μέσα σε λίγους στί-
χους να περιγράφουμε τι είναι για μας ο 
λύκος. Χρησιμοποιήσαμε το αρσενικό 
γένος (he και όχι ουδέτερο it, παρόλο 
που γραμματικά τα ζώα θεωρούνται 
ουδέτερα) στην αντωνυμία όταν αναφε-
ρόμασταν στον λύκο γιατί μας φάνηκε 
πιο εύηχο μέσα στο ποίημα.

[Έλενα Μολασιώτη]

 
Teeth sharp like knives
With these teeth
He can take away lives.
Ears pointed and well trained
And eyes red like fire burning.
Watch out children for his nose
It can “catch” you, I suppose.
 
In the forest he is hunting,
At the full moon he is howling.
 
To his prey a wild monster,
To his family a master.
 
Wanderer, Observer,
Lonesome and Frightful,
Wolf we call you
And you’re wonderful.

Όλος ο κόσμος ένα ποίημα!!!! 
Οι ποιητές της πλατείας Εξαρχείων
Μου άρεσαν πολύ και τα τέσσερα cd’s (Παύλος Σιδηρόπουλος, Κατερίνα Γώγου, Νικόλας Άσιμος, Ναπολέων Λαπαθιώτης). Περισσότερο όμως μου 
άρεσε ο Παύλος Σιδηρόπουλος με τα κομμάτια «Ο Μπάμπης ο ‘φλου’», «Μου ’πες θα φύγω», «Ξέσπασμα», «Η ώρα του Stuff», «Τω αγνώστω θεώ», και 
το «Εν κατακλείδι».Από την Κατερίνα Γώγου μου άρεσαν λίγα κομμάτια, το «Πάνω – κάτω την Πατησίων» και το τραγούδι από τα «Διάφανα Κρίνα» 
για την ποιήτρια «Κάθε μεσημέρι καίγεσαι». Από τον Νικόλα Άσιμο μου άρεσαν τα κομμάτια «Ένας Απάτσι στα pubs», «Κάνε μπα», «το παπάκι», «θα 
το δείξει κι ο καιρός» και «Πας φιρί - φιρί». Άκουσα επίσης και τον Ναπολέοντα Λαπαθιώτη αλλά δεν μου άρεσε και τόσο. Από όλα τα τραγούδια του 
Σιδηρόπουλου, της Γώγου και του Άσιμου μου άρεσαν οι στίχοι και σε μερικά η μουσική. Και τα τέσσερα cd’s ήταν καταπληκτικά!

Μάρκος Κούλη
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Στα  τέλη Γενάρη και στα πλαίσια του μαθήματος της Γλώσσας, οι μαθητές της Δ΄ 
τάξης γίνανε …δημοσιογράφοι! Συγκεκριμένα τους ζήτησα αρχικά να επιλέξουν ποια 
από τις ειδήσεις της επικαιρότητας που είχαν ακούσει τους έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. 
Χωρίστηκαν λοιπόν σε τρεις ομάδες και κάθε μία επέλεξε ένα γεγονός, για το οποίο θα 
ήθελαν να διαβάσουν, να μάθουν περισσότερα και τελικά να γράψουν γι αυτό.

Τα θέματα που επιλέχθηκαν ήταν:
•  Η είδηση της αποχώρησης των μεταναστών από τη Νομική Σχολή.
•  Οι ταραχές στην Τυνησία.

• Το κίνημα κατά της πληρωμής διοδίων.
Οι εργασίες συνεχίστηκαν στην αίθουσα με τους υπολογιστές. Ξεκίνησαν να 

ψάχνουν σε διάφορα ελληνικά ειδησιογραφικά site καταγράφοντας στοιχεία που θα 
μπορούσαν να αξιοποιήσουν, για να συντάξουν με το δικό τους τρόπο την είδηση. 
Να προσπαθήσουν δηλαδή να δώσουν στον αναγνώστη, μέσα από ένα ολιγόλογο 
κείμενο, μια «εικόνα» για το θέμα τους. Αν τα κατάφεραν θα το κρίνετε εσείς. Το 
σίγουρο είναι ότι προσπάθησαν και δούλεψαν γι’ αυτό! 

Αργύρης Γεωργαντζής

Είδηση είναι η (κοινωνική) εξέγερση

Αποχώρησαν οι μετανάστες από τη Νομική έπειτα από 
ολονύκτιο «θρίλερ»
Εκκενώθηκε τελικά το κτίριο της Νομικής Σχολής από τους μετανάστες 
απεργούς πείνας, μετά την τελευταία υποχώρηση του ιδιοκτήτη του κτιρί-
ου, επί των οδών Πατησίων και Ηπείρου. Όπως συμφωνήθηκε οι απεργοί 
πείνας μετακινήθηκαν συντεταγμένα, σε πορεία, μαζί με όσους τους συ-
μπαραστέκονται, στο κτίριο το οποίο είχαν προτείνει αρχικώς οι πρυτανι-
κές αρχές. Παρά την αρχική συμφωνία λίγο πριν τα μεσάνυχτα, υπήρξε νέα 
σοβαρή εμπλοκή, η οποία καθυστέρησε τη μετακίνηση των μεταναστών. 
Οι μετανάστες αναμένεται να ξεκινήσουν για το κτίριο της οδού Πατη-
σίων, συνοδεία πανεπιστημιακών, βουλευτών και υπό τη διακριτική πα-
ρουσία της Αστυνομίας. Εντούτοις, η πορεία τους ξεκίνησε μετά τις 3:00 
κατέληξε στο κτίριο της οδού Πατησίων λίγο μετά τις 4:00. Αιτία στάθηκε 
η υπαναχώρηση του ιδιοκτήτη του κτιρίου, όπου μεταφέρθηκαν τελικά οι 
μετανάστες.
Οι μετανάστες έφτασαν το πρωί της Κυριακής από τα Χανιά στο λιμάνι 
του Πειραιά. Προέρχονται στη συντριπτική τους πλειονότητα από αραβό-
φωνες χώρες της Βόρειας Αφρικής και εργάζονται ως επί το πλείστον σε 
αγροτικές δουλειές και σε οικοδομές. Διαμαρτύρονται ότι ζουν «στο σκο-
τάδι της παρανομίας, σε συνθήκες άγριας εκμετάλλευσης της εργασίας 
τους» και τονίζουν ότι «προτιμάμε να πεθάνουμε εδώ, παρά τα παιδιά μας 
να ζήσουν αυτά που περάσαμε εμείς». 

Συντάκτες: Χριστίνα Ρίστα, Έρικ  Στακαϊ, Σοφία Σάντος, Αουρέλ Λεκγκεγκάι 

Ταραχές στην  Τυνησία
Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στην Τυνησία και μετά τη φυγή του 
προέδρου  της χώρας  Μπεν Αλί. Η ανεργία, η αύξηση των τιμών , των τρο-
φίμων και η έλλειψη  προοπτικής  οδήγησαν  χιλιάδες  ανθρώπους  στους  
δρόμους. 
Δεκάδες νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός των ταραχών που ξέσπα-
σαν τις τελευταίες ήμερες στην Τυνησία.  Οι  βίαιες  συγκρούσεις  ανάμεσα 
σε νεαρούς  κυρίως  σε  διαδηλωτές και την αστυνομία δεν έχουν συγκι-
νήσει ακόμη, στο βαθμό που θα έπρεπε τουλάχιστον στους Ευρωπαίους. 

Η υψηλή ανεργία και κυρίως η έλλειψη προοπτικών για τους νέους είναι οι 
βασικές αιτίες των βίαιων ταραχών στην χώρα.    
«Όταν δεν έχεις δουλειά, όταν δεν έχεις προοπτικές, τότε περνά από το 
μυαλό σου να μεταναστεύσεις αυτό είναι φυσικό  και εμείς το ίδιο θα κά-
ναμε». 
12 υπουργοί αντικαταστάθηκαν ενώ από το παλιό σχήμα έμειναν μόνο 2 
υπουργοί (βιομηχανίας και Διεθνούς  Συνεργασίας) που δεν ήταν μέλη του 
κυβερνώντας RCD.
Ο πρωθυπουργός  Μοχάμεντ Γανουσι ανακοίνωσε ακόμη ότι «οι εκλογές 
θα γίνουν υπό την επίβλεψη έθνους σώματος παρατηρητών» και «η κυ-
βέρνηση είναι μεταβατική και ενδιάμεση που θα παραμείνει μέχρι να εκ-
πληρώσει την αποστολή της να οδηγήσει τη χώρα στη δημοκρατία». 
Στη χώρα υπάρχει μεγάλη οικονομική κρίση και κανείς δεν ξέρει ακόμα 
που θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση. 
Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ανακοίνωσε, 
μέσω της αποστολής της στην Τύνιδα, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που συ-
νέλεξε 219 άτομα σκοτώθηκαν και 510 τραυματίστηκαν στη διάρκεια των 
βίαιων επεισοδίων που οδήγησαν στην πτώση του τυνήσιου προέδρου 
Ζιν Ελ Αμπιντίν Μπεν Άλι στις 14 Ιανουαρίου.

Συντάκτες: Αλίκο Αουρόρα, Τζαφερράι Άρτεμις, Χέντα Άρους,
Μαρτίνι Ορέστης, Καράμπελας Οδυσσέας.

ΔΙΟΔΙΑ-ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ
Μόνο  αμελητέα δεν είναι πλέον τα διόδια που έχουν επιβληθεί στις κε-
ντρικές οδικές αρτηρίες της χώρας. Οι χρεώσεις διαφέρουν ανάλογα  με τη 
διαδρομή που θα διανύσετε ενώ εξαρτώνται από τη τιμολογιακή πολιτική 
που ακλουθεί η ιδιωτική εταιρεία εκμετάλλευσης του αυτοκινητόδρομου.
Έτσι μια νέα στάση ζωής φαίνεται πως προκαλεί σε μεγάλες ομάδες του 
πληθυσμού η οικονομική κρίση. Εμπνευσμένη από την οικονομική δυσχέ-
ρεια, τη διαφθορά και τα σκληρά μέτρα, δανείζεται τον τίτλο από το περί-
φημο έργο του Ντάριο Φο «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω» και μήνα με τον 
μήνα λαμβάνει κινηματική μορφή.

Συντάκτες: Καντζιλιέρης Νίκος, Γκυζέλη Αλέξανδρος, Κυριάι  Μηνάς, Παντελή Ευανθία

Πώς θα σας φαίνονταν αν αλλάξουμε τους «ρό-
λους» σε ένα κλασικό παραμύθι όπως «Η Κοκκινο-
σκουφίτσα»; Διαβάστε πώς το φαντάστηκαν και τι 
έγραψαν κάποια παιδιά από την Τετάρτη τάξη.  
    Αργ. Γεωργ.

Η Περιπέτεια του λύκου

Μια φορά κι ένα καιρό σε ένα φανταστικό 
δάσος ζούσε ένα καλό λυκάκι. Η ζωή του ήταν 
όμορφη και ξέγνοιαστη και ένιωθε το δάσος 
σα σπίτι του. Μια μέρα η μαμά του τον κάλε-
σε για να του πει πως η γιαγιά- λύκαινα ήταν 
άρρωστη και πως θα έπρεπε να της πάει λίγο 
φαγητό, κάποιες καλομαγειρεμένες κοτούλες 
και να δει αν είναι καλά. 

Καθώς λοιπόν περπατούσε αμέριμνο συνά-
ντησε στο δρόμο το πιο κακομαθημένο και 
πονηρό κορίτσι, την Κοκκινοσκουφίτσα. Το 
κορίτσι αυτό ενοχλούσε, φώναζε, πείραζε και 
χτυπούσε όλα τα ζώα. Πολλές φορές έκοβε και 
κατέστρεφε τα φυτά και τα λουλούδια του δά-

σους. Μόλις η  Κοκκινοσκουφίτσα είδε το λυ-
κάκι άρχισε να τον κυνηγάει και να του ρίχνει 
πέτρες και ξύλα. Ο λυκάκος όμως δεν ήθελε να 
κάνει κακό σ΄ ένα μικρό παιδί, οπότε άρχισε να 
τρέχει μακριά για να ξεφύγει. Έφτασε σ΄ ένα ξέ-
φωτο και εκεί συνάντησε τυχαία τον φίλο του 
τον δασολόγο, του είπε την περιπέτεια που πέ-
ρασε και ζήτησε τη βοήθειά του. Στο μεταξύ το 
μικρό κορίτσι κατάλαβε ότι το λυκάκι πήγαινε 
στη φωλιά της γιαγιάς λύκαινας και έτρεξε αμέ-
σως προς τα εκεί για να προλάβει το λυκόπου-
λο. Σχεδίαζε να πιάσει το λυκάκι, να το βάλει 
φυλακή σ΄ ένα κλουβί, που θα το έπαιρνε σπίτι 
της να το κρατήσει για πάντα εκεί μέσα. Μόλις 
έφτασε στη φωλιά, άρπαξε την άρρωστη για-
γιά λύκαινα την έκρυψε στο μπαούλο, ντύθηκε 
σαν εκείνη και περίμενε να φτάσει το λυκόπου-
λο. Σε λίγη ώρα πράγματι έφτασε και ο λυκάκος 
λαχανιασμένος για να δει τη γιαγιά του, να της 
δώσει το φαγητό και να της πει αυτά που πέρα-
σε. Μόλις μπήκε μέσα, κατάλαβε πως αυτή δεν 

ήταν η γιαγιά του και προσπάθησε να ξεφύγει. 
Η  Κοκκινοσκουφίτσα όμως του έκλεισε την 
πόρτα και αρχισε να τον κυνηγάει μ΄ ένα ξύλο 
για να τον βάλει στο κλουβί. «Βοήθεια, βοή-
θεια» άρχισε να φωνάζει ο μικρός λύκος. Τις 
φωνές του άκουσε ο φίλος του ο δασολόγος 
που έτρεξε αμέσως για να τον βοηθήσει. Πήρε 
το ξύλο από τα χέρια της μικρής και με αυστη-
ρή φωνή της εξήγησε πως η συμπεριφορά της 
είναι απαράδεκτη και πως θα πρέπει να σεβό-
μαστε και να αγαπάμε όλα τα ζώα αλλά και να 
προστατεύουμε το περιβάλλον στο δάσος.

Το μικρό κορίτσι κατάλαβε το λάθος του, ζή-
τησε συγγνώμη από το λυκάκο και τη γιαγιά 
του και υποσχέθηκε πως δε θα ξανάκανε τέ-
τοια πράγματα. Έτσι γίνανε πολύ καλοί φίλοι 
και καθημερινά παίζανε και χαιρόντουσαν μαζί 
τις ομορφιές του δάσους. 

Και ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα!!!

Αουρόρα Αλίκο,  Θωμάς Καρακάσι,  Άρτεμις  Τζαφερράι.  
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Διαδρομές από - σχολειοποίησης :  τα Εξάρχεια και το Πεδίο του Άρεως 
 
Διαδρομές απο-σχολειοποίησης: από το Δημοτικό Σχολείο της οδού Κωλέττη στο Πεδίο του Άρεως

Σύμφωνα με τον C. Mendes  το ανθρώπινο οικιστικό περιβάλλον είναι πολιτικό στο βαθμό που η συνυφασμένη με αυτό βιοποικιλότητα συνδέεται 
με ανθρώπινες αξίες και με τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Συνειδητοποίηση αυτού του γεγονότος σημαίνει την υιοθέτηση στρατηγικών που 
λαμβάνουν υπόψη την υπεράσπιση της πολιτικής ετερότητας, τη συνάρτηση ανάπτυξης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και τη 
σχέση μεταξύ δημοκρατίας και οικολογίας.

Θεωρώντας ότι οι πόλεις θα πρέπει να γίνουν κατοικήσιμες, κάτι που απαιτεί τον απαραίτητο σεβασμό οικοσυστημάτων στα οποία αυτές 
βασίζονται και ταυτόχρονα, να γίνουν τόποι στους οποίους κάποιος μπορεί να ζήσει ανθρώπινα, οι πόλεις θα πρέπει να κάνουν σεβαστή την 
αξιοπρέπεια όσων ζουν σε αυτές μέσω μιας ανάπτυξης κουλτούρας αστικής ζωής η οποία θα είναι αποτέλεσμα της αμοιβαίας αλληλεγγύης και 
της συμμετοχής των κατοίκων της στα κοινά.

Σε αυτά τα πλαίσια υλοποιήθηκε το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από την Ε΄ τάξη «Δικαιώματα και υποχρεώσεις για βιώσιμο 
αστικό χώρο», εστιάζοντας στην προσέγγιση του κεντρικότερου πνεύμονα της γειτονιάς  – το Πεδίο του Άρεως.

Τα παιδιά της τάξης  συλλέγουν πληροφορίες, εξερευνούν, παίρνουν συνεντεύξεις, κάνουν συγκρίσεις παρελθόντος – παρόντος, παρατηρούν 
και καταγράφουν προβλήματα που συναντούν, προθυμοποιούνται να συμβάλλουν μέσω της υιοθέτησης και φροντίδας  τμήματος του πάρκου, 
απολαμβάνουν το χώρο, γνωστοποιούν τις απόψεις τους, γίνονται ξεναγοί στις οικογένειές και τους φίλους τους, κοινωνικοποιούνται μέσω της 
ανταλλαγής γνωμών, προβληματίζονται, βιώνουν και γιορτάζουν στο συγκεκριμένο χώρο και ευελπιστούν η διαδρομή από το σχολείο μέχρι το 
πάρκο να πεζοδρομηθεί, ώστε να διευκολύνει την πρόσβασή τους.

Η δασκάλα της Ε΄ τάξης
Κυριακή ΝικολάουΗ Διαδρομή από το σχολείο

προς το Πεδίο Άρεως μέσω
Σουλτάνη - Ζαΐμη  -  Λ. Αλεξάνδρας:

πεζόδρομος τώρα!!!!!

Ξεκινώντας από την οδό Σουλτάνη, συναντάμε πολλά  
καταστήματα κυρίως καφενεία και  μικρά καφέ με τραπε-
ζάκια έξω. 

Στην οδό  Ζαΐμη  υπάρχουν πολλά όμορφα νεοκλασικά 
κτίσματα: η πολυκατοικία  που έχει χτιστεί  το 1933-1934 
από τον Θουκυδίδη Βαλέντη  και τον Πολύβιο Μιχαηλίδη 
στη διασταύρωση  Ζαΐμη και Στουρνάρη, το πίσω μέρος 
του Υπουργείου Πολιτισμού, ένας χώρο πολύμορφης  δρά-

σης  αναρχικών, μουσικοί  οίκοι, εκδοτικοί οίκοι, γκαλερί, ο πεζοπορικός όμιλος Αθηνών Π.Ο.Α., το πλαϊνό 
τμήμα του Αυστριακού Αρχαιολογικού ινστιτούτου, το  Κέντρο Ψυχιατρικής Περίθαλψης και Μέριμνας, 
πολλά δικηγορικά γραφεία κι ένα θεατρικό εργαστήρι. Συναντάμε και αρκετά πανέμορφα κτίρια που έχουν 
εγκαταλειφθεί, όπως το Παλλάδιο Ωδείο ή χώρους που αναπαλαιώνονται. Επίσης συναντάμε τα Ελληνικά 
Ταχυδρομεία, το Πλαίσιο, το κτίριο Hellas online πολλά καταστήματα  με είδη πληροφορικής και φωτοτυ-
πιών.

Σε όλη τη διαδρομή μας καταγράψαμε τα προβλήματα που κάνουν δύσκολη την πρόσβαση στο Πεδίο 
του Άρεως και είναι τα εξής:

- Από την αρχή της διαδρομής μέχρι το τέλος της τα πεζοδρόμια είναι πολύ στενά, κακοφτιαγμένα ή 
εγκαταλειμμένα, με λακκούβες, σπασμένα πλακάκια ή σπασμένες υδρορροές που σε υποχρεώνουν να κοι-
τάς κάτω για να προφυλαχτείς. 

- Πάνω σε αυτά τα στενά πεζοδρόμια βρίσκονται παρκαρισμένα αυτοκίνητα και μηχανές τοποθετημένα 
με όποιο τρόπο βολεύει τον κάθε οδηγό. Διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα που κλείνουν την πρό-
σβαση από πεζοδρόμιο σε πεζοδρόμιο, πράγμα που κάνει αδύνατη τη μετακίνηση ατόμων με ει-
δικές ανάγκες.

- Αξιοσημείωτο δε είναι ότι στις διασταυρώσεις Ζαΐμη - Τοσίτσα και  Ζαΐμη - Στουρνάρη δεν υπάρχουν 
φανάρια κι αναγκαζόμαστε να περνάμε όταν κάποιος φιλοτιμηθεί να μας αφήσει.

- Επιπλέον χρονομετρήσαμε τις διάρκειες των φαναριών προς την είσοδο της Αθηνάς Προ-
μάχου οι οποίες έχουν ως εξής: από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας προς την είσοδο της Αθηνάς το 
πρώτο φανάρι για τους πεζούς διαρκεί 15’’, και το δεύτερο φανάρι για τους πεζούς  30’’ ενώ τα δύο κόκκινα 
διαρκούν από 1,5 λεπτό. Επίσης δεν είναι συντονισμένος ο χρόνος που επιτρέπει στους πεζούς να διασχί-
σουν τη λεωφόρο, οπότε υποχρεωτικά περιμένουμε στο διάζωμα για το δεύτερο πράσινο φανάρι.
Εμείς τα παιδιά νομίζουμε πως είναι απαραίτητο να πεζοδρομηθεί η παραπάνω  διαδρομή και να 

γίνει κάποια πιο ασφαλής διάβαση για να περνάμε τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Χριστιάνα Σεχάι -  Παριβάς Ασκαριζανέχ - Ανρί Σαϊντί
Το 1952 στήθηκε το άγαλμα της Προμάχου Αθη-

νάς για το ηρώο των πεσόντων στην Ελλάδα Βρε-
τανών, Αυστραλών και Νεοζηλανδών στις μάχες 
1941-45.

Στη θέση του πάρκου που μέχρι από λίγες δεκαε-
τίες οι παλιοί Αθηναίοι έβλεπαν τους στάβλους της 
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Στρατού τοποθετήθηκε το 
1952 το μαρμάρινο άγαλμα της Προμάχου Αθηνάς 
για το ηρώο των πεσόντων στην Ελλάδα Βρετανών, 
Αυστραλών και Νεοζηλανδών στις μάχες 1941- 45. 
Πρόκειται για έργο ακαδημαϊκό του Βάσου Φαλη-
ρέα σε αρχιτεκτονικό σχεδιασμό Φαίδωνος και Εθέλ 
Κυδωνιάτη. Την επίσης, μαρμάρινη λέαινα στη βάση 
της ιδιαίτερα ψηλής στήλης του μνημείου είχε φιλο-
τεχνήσει ο Αθανάσιος Λημναίος.

Ο  Ελαιώνας  δημιουργήθηκε   μετά   την   ανά-
πλαση    του   Πεδίου   Άρεως   και   συνδέεται   με   

το   άγαλμα  της   Αθηνάς    γιατί    είναι    η   ελιά   το  
ιερό   σύμβολο   της. Παλιότερα στη συγκεκριμένη 
θέση αρκετά παιδιά διασκέδαζαν με τα skate τους. 
Από ότι διαβάσαμε και ενημερωθήκαμε υπάρχει 
πρόβλεψη για ξεχωριστή δημιουργία τέτοιου χώ-
ρου διασκέδασης.

Ο  Ελαιώνας   μας    άρεσε  και    θα   μας   αρέσει 
ακόμα περισσότερο όταν τα δέντρα μεγαλώσουν. 
Για   το   άγαλμα   της   Αθηνάς  έχουμε   να   πού-
με   ότι  είναι πολύ επιβλητικό και κοιτάζει προς την 
Ακρόπολη.

 Κλείνοντας   το   άρθρο  μας   θέλουμε    να    ευχα-
ριστήσουμε   την   κυρία   μας   που   πήγαμε   πολλές   
φορές  στο   Πεδίο   του   Άρεως, το γνωρίσαμε και 
το αγαπήσαμε.

Αλέξανδρος Ασλανίδης - Εμίλ Μπαντάκ

Οι  Παιδικές Χαρές στο Πεδίο του Άρεως   
Το πάρκο προσφέρεται για παιδικές και σχολικές εκδρομές 

ενώ συχνά επισκέπτονται φοιτητές στο πλαίσιο εργασιών για τα 
μαθήματα τους στο πανεπιστήμιο. 

Οι περιφραγμένες παιδικές χαρές  στο Πεδίο του Άρεως, πα-
ραμένουν ανοιχτές  για το κοινό από την ανατολή έως τη δύση 
του ήλιου. Δίνεται έμφαση στην φύλαξη τους και απαγορεύεται 
η είσοδος ενήλικων οι οποίοι  δε συνοδεύουν παιδιά.

Τα  παιχνίδια μέσα στις παιδικές χάρες του πεδίου του Άρε-
ως  είναι διάφορα και χωρισμένα σύμφωνα με τις ηλικίες των 
παιδιών τσουλήθρες, μονόζυγο, κούνιες, τραμπάλες, παιχνίδια 
με ελατήρια, παγκάκια, πολυκατασκευές με τσουλήθρες, κούνι-

ες και όλο το πάτωμα είναι στρωμένο από χαλικάκι. Υπάρχουν 
βρύσες που δεν ξέρουμε αν είναι πόσιμο το νερό τους, εφόσον 
δεν υπάρχει καμία ένδειξη για αυτό. Οι παιδικές χαρές έχουν 
βελτιωθεί πολύ μετά την ανάπλαση του πάρκου, αλλά συνεχί-
ζουν να απευθύνονται σε μικρότερα παιδιά.

 Όσον δε αφορά τις ξύλινες κατασκευές που βρίσκονται κο-
ντά στην είσοδο του Βασιλέως Κωνσταντίνου, με τα σκοινιά 
και τη μεγάλη κούνια μπορεί να απευθύνονται σε μεγαλύτερα 
παιδιά και να θες να τα επισκεφτείς, αλλά στην πραγματικότητα  
είναι παντελώς κατεστραμμένα και επικίνδυνα για χρήση από 
παιδιά.

Γιώργος Σταμπολίου -  Ρόναν Αλκαράζ  - Ανδρέας Μπαντούνας       

Tο άγαλμα της Αθηνάς Προμάχου

Τι γίνεται με τον Πανελλήνιο στο Πεδίο του Άρεως;
Ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος είναι ένας από τους ιστορικότερους συλλόγους 

της Ελλάδας. Ιδρύθηκε το 1891, έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλά αθλήματα και έχει ανα-
δειχθεί πρωταθλητής Ελλάδας στα περισσότερα από αυτά. Από τα πιο δημοφιλή τμήματα 
είναι του μπάσκετ και του στίβου. Αποκαλείται και  ως σύλλογος των Ολυμπιονικών.  Το 
πρόβλημα με την καταπάτηση του πεδίου του Άρεως  ξεκίνησε το 1988, όταν η Κτημα-
τική Εταιρία του Δημοσίου με τη σύμφωνη γνώμη του Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε, παραχώρησε στον 
Πανελλήνιο ΓΣ τη χρήση 5,6 γειτονικών στρεμμάτων για τις ανάγκες των γειτονικών του 
εγκαταστάσεων, δεσμεύοντας τον να μην πειράξει το πράσινο που υπήρχε στην έκταση 
αυτή.  Με αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις, το πάρκο έχει κηρυχθεί από το 1990 κοι-
νόχρηστος χώρος, υπαγόμενος από το 1930  σε ειδική κρατική, προστασία, ενώ το 1977 
η τότε κυβέρνηση χαρακτήρισε τον Πανελλήνιο “χώρο  κοινόχρηστων αθλητικών εγκατα-
στάσεων”. Οι  συνεχιζόμενες για χρόνια κινητοποιήσεις των κατοίκων δε φαίνεται να συ-
γκινούν κανέναν αρμόδιο, ώστε να πάρει μέτρα να σταματήσει η αυθαίρετη καταπάτηση 
του πάρκου του Πεδίου του Άρεως από τον Πανελλήνιο ΓΣ. Να σημειωθεί ότι όλα αυτά τα 
χρόνια και παρά τις διαμαρτυρίες των κατοίκων, ο Πανελλήνιος ΓΣ  που ανήκε στον επιχει-
ρηματία  Μ. Κυριακού έχει προχωρήσει σε παράνομες κατασκευές, ασφαλτόστρωση και 
περίφραξη του χώρου. Παρότι έχουν εκδοθεί πέντε καταδικαστικές αποφάσεις από την 
Πολεοδομία, ο Δήμος Αθηναίων και η Νομαρχία δηλώνουν ότι δεν έχουν μηχανισμούς, 
προκειμένου να προχωρήσουν στην κατεδάφιση των αυθαίρετων του Πανελλήνιου ΓΣ. Ο 
Πανελλήνιος γνώρισε την αντίδραση του κόσμου για μεγάλη χρονική περίοδο.
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Διαδρομές από - σχολειοποίησης :  τα Εξάρχεια και το Πεδίο του Άρεως 
Ροδώνας   Βαγγελίτσα  Καρβουνά  - Μάρκος  Βελεγρίνος - Αντριάνα  Τόσκου

Στη θέση της παλαιάς Ιππευτικής σχολής ξαναδημιουργήθηκε πλήρως η σπειροειδής διαδρομή με 
τις πανέμορφες τριανταφυλλιές στον Ροδώνα. Επίσης αναδημιουργήθηκε η ενδιαφέρουσα διαδρομή 
περιπάτου με φυτέψεις σε δύο σειρές τριανταφυλλιών με διαφορετικά χρώματα το κάθε  ένα. Το νερό  
και  οι  μικρές  πέργκολες  που  στηρίζουν  τις  χρωματιστές  τριανταφυλλιές  με  καθιστικά  που  προ-
στίθενται, αυξάνουν το ενδιαφέρον του γρήγορου  αυτού  περιπάτου,  προσφέροντας  την  δυνατότητα 
μικρών  στάσεων σε  περιοχές  που  έχουν  σκιά.

Οι  κηπουροί  που  καλλιεργούν   τον  Ροδώνα  είναι  πολύ  ευγενικοί  και  καλόκαρδοι και αυτό  το  
καταλαβαίνουμε  από  τον τρόπο που μας απαντούσαν στις απορίες μας  στην  ώρα  της  εργασίας  τους. 
Η  εργασία   τους  ήταν  πολύ  δύσκολη, καθάριζαν τις τριανταφυλλιές και φύτευαν νέες,  αλλά  έβαλαν  
τα  δυνατά  τους  και  τον  έκαναν  ένα  υπέροχο μέρος.

Ακόμη μάθαμε  ότι   το  νερό που περνά από το διάδρομο ανάμεσα στις τριανταφυλλιές, καθαρίζεται 
και ανακυκλώνεται. 

Κάνοντας  αυτή  τη  διαδρομή μάθαμε να αγαπάμε τις τριανταφυλλιές  αλλά  και  το  περιβάλλον. 
Εμείς  όλοι  έχουμε  μια  αδυναμία  σε  αυτές. Το περιβάλλον  τώρα  μάθαμε  να   το  αγαπάμε  και  να  το  
προσέχουμε. Το αγαπήσαμε  από  τις  διαδρομές   που  έχουμε  κάνει και  που  θα  κάνουμε.

Για  μας  είναι  ένα υπέροχο ταξίδι  επειδή  μας  αρέσουν όλα  αυτά  που  βλέπουμε  όπως  οι  τριαντα-
φυλλιές  με  τα  πολύχρωμα  άνθη  της.Οι  τριανταφυλλιές δίνουν  ομορφιά  στο  Πεδίο  του  Άρεως  αλλά  
και  χαρά  στα  παιδιά. Είναι  ένας  πολύ  όμορφος  χώρος  και  δεν  θέλουμε  να  τον  καταστρέψουν.

Ένα σχολείο δίπλα στο Πεδίο του Άρεως:
το 28o Δημοτικό Σχολείο

Τρεις μήνες πλέον θα έχετε προσέξει ότι συνέχεια πάμε στο 
Πεδίο του Άρεως εμείς οι μαθητές και μαθήτριες της  Ε΄ τάξης. Το 
εντυπωσιακό είναι ότι σε καμία από αυτές δε συναντήσαμε άλλα 
παιδιά. Σε μία λοιπόν από  τις επισκέψεις μας  αυτές, αποφασίσα-
με να πάρουμε συνέντευξη και  από τα παιδιά του  28ου σχολείου, 
των οποίων το σχολείο βρίσκεται δίπλα στο Πεδίο, για να  μάθουμε  
αν, πότε και γιατί επισκέπτονται το Πεδίο του Άρεως. Τα περισσότε-
ρα παιδιά μας απάντησαν ότι πηγαίνουν συχνά με το σχολείο τους 
στο Πεδίο του Άρεως. Η τελευταία επίσκεψη που πραγματοποί-
ησαν ήταν πριν ένα μήνα. Αλλά στην πραγματικότητα δεν ήξεραν 
να προσδιορίσουν πόσο συχνά εννοούσαν. Όταν επισκέπτονται το 
Πεδίο συνήθως παίζουν στην παιδική χαρά ή στους γύρω χώρους. 
Μερικά παιδιά μας είπαν ότι πηγαίνουν και με τους γονείς τους, 
όταν υπάρχει χρόνος.  Στις ερωτήσεις μας δεν πήραμε σαφείς απα-
ντήσεις. Ευχόμαστε όμως να πηγαίνουν όσο το δυνατόν τακτικό-
τερα, αφού στην πραγματικότητα είναι η αυλή του σχολείου τους.

Οι εντυπώσεις της τάξης μας για τα παιδιά αλλά  και για το σχολείο 
είναι καλές αλλά βρήκαμε κάτι μειονεκτικό στο σχολείο αυτό: οι δά-
σκαλοι βάζουν τιμωρίες στα παιδιά και δεν βγαίνουν διάλειμμα. Πά-
ντως η τάξη μας πιστεύει ότι οι δάσκαλοι δεν το κάνουν από κακία 
αλλά για να καταλάβουν ότι σε όλα υπάρχει ένα όριο.

  Νίκη Αναγνωστοπούλου - Νάσος Ιωάννου

O  Άγιος Χαράλαμπος
Ο Αγ. Χαράλαμπος είναι επίσης μια μεσαιωνική εκ-
κλησία στο Πεδίο του Άρεως. Ανήκει στην Μητρο-
πολιτική περιοχή Αθηνών-Πειραιώς. Η εκκλησία 
βρίσκεται εκεί πέρα από τον 18ο ή αρχές του 19ου 
αιώνα. Είναι μικρή εκκλησία ρυθμού βασιλικού κα-
μαροσκέπαστη με ημιεξαγωνική αψίδα. Διατηρεί 
την παλιά τοιχογραφία της Πλατυτέρας.
Στο ναό γίνονται βαφτίσεις και γάμοι.                                                                                              
         Νίκη Αναγνωστοπούλου -  Αντριάνα Τόσκου                                                     

Το 1952 στήθηκε το άγαλμα της Προμάχου Αθη-
νάς για το ηρώο των πεσόντων στην Ελλάδα Βρε-
τανών, Αυστραλών και Νεοζηλανδών στις μάχες 
1941-45.

Στη θέση του πάρκου που μέχρι από λίγες δεκαε-
τίες οι παλιοί Αθηναίοι έβλεπαν τους στάβλους της 
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Στρατού τοποθετήθηκε το 
1952 το μαρμάρινο άγαλμα της Προμάχου Αθηνάς 
για το ηρώο των πεσόντων στην Ελλάδα Βρετανών, 
Αυστραλών και Νεοζηλανδών στις μάχες 1941- 45. 
Πρόκειται για έργο ακαδημαϊκό του Βάσου Φαλη-
ρέα σε αρχιτεκτονικό σχεδιασμό Φαίδωνος και Εθέλ 
Κυδωνιάτη. Την επίσης, μαρμάρινη λέαινα στη βάση 
της ιδιαίτερα ψηλής στήλης του μνημείου είχε φιλο-
τεχνήσει ο Αθανάσιος Λημναίος.

Ο  Ελαιώνας  δημιουργήθηκε   μετά   την   ανά-
πλαση    του   Πεδίου   Άρεως   και   συνδέεται   με   

το   άγαλμα  της   Αθηνάς    γιατί    είναι    η   ελιά   το  
ιερό   σύμβολο   της. Παλιότερα στη συγκεκριμένη 
θέση αρκετά παιδιά διασκέδαζαν με τα skate τους. 
Από ότι διαβάσαμε και ενημερωθήκαμε υπάρχει 
πρόβλεψη για ξεχωριστή δημιουργία τέτοιου χώ-
ρου διασκέδασης.

Ο  Ελαιώνας   μας    άρεσε  και    θα   μας   αρέσει 
ακόμα περισσότερο όταν τα δέντρα μεγαλώσουν. 
Για   το   άγαλμα   της   Αθηνάς  έχουμε   να   πού-
με   ότι  είναι πολύ επιβλητικό και κοιτάζει προς την 
Ακρόπολη.

 Κλείνοντας   το   άρθρο  μας   θέλουμε    να    ευχα-
ριστήσουμε   την   κυρία   μας   που   πήγαμε   πολλές   
φορές  στο   Πεδίο   του   Άρεως, το γνωρίσαμε και 
το αγαπήσαμε.

Αλέξανδρος Ασλανίδης - Εμίλ Μπαντάκ

H Λεωφόρος των Ηρώων
Το άλσος του Πεδίου του Άρεως σχεδιάστηκε 

το 1934 με σκοπό να τιμηθούν οι Ήρωες της Επα-
νάστασης του 1821 και γι’ αυτό είναι διακοσμη-
μένο με τις μαρμάρινες προτομές των 21 ηρώων 
κατά μήκος της λεγόμενης οδού Αγωνιστών του 
21. Το 1934 είναι και η χρονιά που ανατίθεται 
στα μέλη του Σωματείου Ελλήνων Γλυπτών η 
φιλοτέχνηση δεκαέξι μαρμάρινων προτομών 
ηρώων του 1821 που κοσμούν τη Λεωφόρο των 
Ηρώων εκτός  από το άγαλμα της Δόμνας  Βισβί-
ζη που είναι καινούργιο και φτιάχτηκε  το 2005. 
Αυτά  είναι τα μνημεία των ηρώων που άρχισαν 
να συντηρούνται μόλις πριν περίπου 2 χρόνια. 
Πριν  συντηρηθούν ήταν βρόμικα  και μαυρισμέ-

να.  Το ίδιο ήταν και ο χώρος. Κάθε 25η  Μαρτίου κάτω 
από τα αγάλματα τοποθετείται ένα στεφάνι. Θα έπρεπε  
να  γίνονται και  κάποια άλλα πράγματα. Σχεδόν  όλα τα 
παιδιά που έχω προσέξει όταν περνούν  δε ρίχνουν ούτε 
μια ματιά  στα αγάλματα.  Σε μια από τις επισκέψεις  της 
τάξης μας  στο πάρκο παραμονή της 25ης Μαρτίου, με 
την τάξη μας, κάναμε  το εξής δρώμενο: Aν ζούσαν  οι  
ήρωες  και έβλεπαν  το Πεδίο του Άρεως  τι θα έλεγαν; 
Ακούστηκαν διάφορες  γνώμες. Το θέμα είναι  όποιος  
κάνει τη  βόλτα του  στο Πεδίο του Άρεως να  μην  φεύ-
γει αδιάφορος. Κάθε 25η  Μαρτίου  θα έπρεπε να πηγαί-
νουν  όλοι  από  ένα  λουλούδι  στα  αγάλματα, γιατί  δεν 
πρέπει να  ξεχνάμε  ότι αυτοί οι άνθρωποι  έδωσαν τη 
ζωή  τους  για  εμάς. Ευτυχώς  που έγινε  η  συντήρηση, 
στο  χώρο  φυτεύτηκαν  λουλούδια, συντηρήθηκαν  τα  

αγάλματα  και  τοποθετήθηκε οβάλ ξύλινο παγκάκι για να παραμένει ο επισκέπτης. Αν δεν είχε  γίνει  η  συντήρηση  
τα  περισσότερα  από τα αγάλματα  θα  είχαν  σπάσει  και  θα  ήταν  κρίμα  να   χαθούν  αυτά  τα υπέροχα  αγάλματα. 
Σήμερα εντός του πάρκου συναντά κανείς το Ηρώο του Νότη Μπότσαρη (υψηλή μαρμάρινη στήλη με βάση), ενώ 
κατά μήκος της Λεωφόρου Ηρώων μπορεί να θαυμάσει τις προτομές Αγωνιστών του 1821.  Μετά την ανάπλαση η 
επιφάνεια του χλοοτάπητα αυξάνεται σημαντικά σε βάρος του πλάτους του δρόμου, οι φυτικοί φράκτες αναδημι-
ουργούνται  προβάλλοντας τις προτομές και οι φοίνικες μεταφυτεύονται στο κέντρο του νέου δρόμου, επιτρέπο-
ντας την ανεμπόδιστη οπτική πρόσβαση στις προτομές, συμβάλλοντας στον μνημειακό χαρακτήρα της περιοχής. 
                         Αλέξανδρος   Γκούμας -  Νίκος  Γεωργίου

Tο άγαλμα της Αθηνάς Προμάχου

Τι γίνεται με τον Πανελλήνιο στο Πεδίο του Άρεως;
Ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος είναι ένας από τους ιστορικότερους συλλόγους 

της Ελλάδας. Ιδρύθηκε το 1891, έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλά αθλήματα και έχει ανα-
δειχθεί πρωταθλητής Ελλάδας στα περισσότερα από αυτά. Από τα πιο δημοφιλή τμήματα 
είναι του μπάσκετ και του στίβου. Αποκαλείται και  ως σύλλογος των Ολυμπιονικών.  Το 
πρόβλημα με την καταπάτηση του πεδίου του Άρεως  ξεκίνησε το 1988, όταν η Κτημα-
τική Εταιρία του Δημοσίου με τη σύμφωνη γνώμη του Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε, παραχώρησε στον 
Πανελλήνιο ΓΣ τη χρήση 5,6 γειτονικών στρεμμάτων για τις ανάγκες των γειτονικών του 
εγκαταστάσεων, δεσμεύοντας τον να μην πειράξει το πράσινο που υπήρχε στην έκταση 
αυτή.  Με αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις, το πάρκο έχει κηρυχθεί από το 1990 κοι-
νόχρηστος χώρος, υπαγόμενος από το 1930  σε ειδική κρατική, προστασία, ενώ το 1977 
η τότε κυβέρνηση χαρακτήρισε τον Πανελλήνιο “χώρο  κοινόχρηστων αθλητικών εγκατα-
στάσεων”. Οι  συνεχιζόμενες για χρόνια κινητοποιήσεις των κατοίκων δε φαίνεται να συ-
γκινούν κανέναν αρμόδιο, ώστε να πάρει μέτρα να σταματήσει η αυθαίρετη καταπάτηση 
του πάρκου του Πεδίου του Άρεως από τον Πανελλήνιο ΓΣ. Να σημειωθεί ότι όλα αυτά τα 
χρόνια και παρά τις διαμαρτυρίες των κατοίκων, ο Πανελλήνιος ΓΣ  που ανήκε στον επιχει-
ρηματία  Μ. Κυριακού έχει προχωρήσει σε παράνομες κατασκευές, ασφαλτόστρωση και 
περίφραξη του χώρου. Παρότι έχουν εκδοθεί πέντε καταδικαστικές αποφάσεις από την 
Πολεοδομία, ο Δήμος Αθηναίων και η Νομαρχία δηλώνουν ότι δεν έχουν μηχανισμούς, 
προκειμένου να προχωρήσουν στην κατεδάφιση των αυθαίρετων του Πανελλήνιου ΓΣ. Ο 
Πανελλήνιος γνώρισε την αντίδραση του κόσμου για μεγάλη χρονική περίοδο.
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Ποδήλατα στη πλατεία Εξαρχείων
Κάποτε δυο παιδιά, ο Αλέξανδρος και ο Γιάννης, συναντήθηκαν 

με τα ποδήλατά τους στη πλατεία Εξαρχείων. Συζήτησαν για πολλά 
θέματα όπως: πολιτική, ιστορία και μαθηματικά. Αλλά το θέμα που 
τράβηξε το ενδιαφέρον και των δύο ήταν ότι συζήτησαν για ένα 
ποδήλατο που είχε δει ο Γιάννης. Ήταν τέλειο. Με αλουμινένιες 
ζάντες, με ένα μικρό ραδιόφωνο στο τιμόνι κ.ά. Μόλις τελείωσαν 
πήγαν με τα ποδήλατά τους να το δουν.

Μάρκος Κούλη

Η ζήλια και το ποδήλατο
Ζούσε ένα αγοράκι που το έλεγαν Άκη και ο μεγαλύτερος αδερ-

φός του ο Κωστής. Αυτοί ζούσαν στην Αθήνα ενώ η γιαγιά και ο 
παππούς ζούσαν στη Μικρά Ασία. Τα δύο αυτά αδέρφια ήταν πολύ 
φτωχά και δεν είχαν αγάπη από τους γονείς τους.

Ο Άκης πάντα ζήλευε τον αδερφό του γιατί αυτός είχε πολλούς 
φίλους, διάβαζε πολλά βιβλία και έγραφε ποιήματα. Ο Κωστής δεν 
ζήλευε κανένα, χαιρόταν με ότι είχε.

 1940. Μια βραδιά είπαν στο ραδιόφωνο ότι οι Ιταλοί ήρθαν 
στην Ελλάδα να την κατακτήσουν. Κι ήρθε ένα γράμμα ότι οι Ιταλοί 
σκότωσαν τον πατέρα τους. Τότε ο κόσμος γι’ αυτούς τελείωσε. Τα 
έβλεπαν όλα μαύρα. Αλλά ο πόλεμος ήδη είχε αρχίσει και έπρεπε 
ένας από τους δύο να πάει στη γιαγιά στην Μικρά Ασία ή να πάει να 
πολεμήσει για την πατρίδα μας. Ο Άκης πίστευε στον αδερφό του 
ότι θα τα καταφέρει. Ο Κωστής είπε ότι αν γυρίσει από τον πόλεμο 
θα πάρει ένα ποδήλατο στον Άκη. Όταν γύρισε από το πόλεμο ο 
Κωστής είπε στον αδερφό του: «αδερφέ εσύ με ζήλευες αλλά πίστε-
ψα ότι θα τα καταφέρω. Έτσι κι έγινε. Ήρθα». 

Να ξέρετε ότι η ζήλια είναι κακό πράγμα και δημιουργεί πολλά 
προβλήματα.

Μπογκομίλα Ιόβτσεβα

Η Ποδηλατούπολη
Μια φορά κι ένα καιρό ένα κοριτσάκι η Θεοδώρα είχε το πιο όμορ-

φο ποδήλατο. Ένα κόκκινο με ένα καλαθάκι μικρό και πίσω μια μεγάλη 
σχάρα. Κανείς δεν το ζήλευε γιατί όλοι είχαν ωραία ποδήλατα. Αλλά της 
Θεοδώρας ξεχώριζε.

Η χώρα αυτή ήταν η πιο όμορφη. Λεγόταν Ποδηλατούπολη και δεν 
είχε μποτιλιάρισμα. Ήταν η πιο όμορφη χώρα. Όλοι ήξεραν ποδήλατο 
και όλοι ήταν ευτυχισμένοι. Η Θεοδώρα κάθε μέρα πήγαινε στο βουνό 
και έπαιζε με τις φίλες της.

Μια μέρα στη πόλη της, στην οδό Γρανάζια, ήρθε ένα καινούριο κορί-
τσι, η Μαργαρίτα. Αλλά δεν ήξερε ποδήλατο.

Η Θεοδώρα αποφάσισε να της μάθει να κάνει ποδήλατο.
Ήταν δύσκολο αλλά τα κατάφερνε.
Η Μαργαρίτα έμαθε να οδηγεί ποδήλατο. Η Θεοδώρα την έσπρωχνε 

και την άφηνε. Έτσι έμαθε.
Οι δυο φίλες έγιναν κολλητές και κάθε μέρα έπαιζαν με τα ποδήλατα.
Η Ποδηλατούπολη έκανε το θαύμα της όπως πάντα!

Κριστιάνα Πάια

Ένα δικό μου ποδήλατο (+2)
Το ποδήλατό μου το πήρα όταν ήμουν 8 ετών. Έμαθα να κάνω 

ποδήλατο όταν ήμουν 6 ετών. Μου έμαθε μια φίλη μου που είναι 
μεγαλύτερή μου. Το ποδήλατό μου είναι πορτοκαλί και μαύρο. 
Τώρα μαθαίνω κι εγώ τον αδερφό μου. Τα άλλα δύο ποδήλατα που 
έχω στην Αλβανία έχουν το ένα χρώμα μαύρο, κόκκινο και άσπρο 
και το άλλο είναι γκρι με μαύρο. Κάνω πολύ ποδήλατο και μου 
αρέσει πολύ.

Πολλές φορές στο δρόμο τα Σαββατοκύριακα βλέπω πολλά 
ποδήλατα. Μια Κυριακή είδα ένα αγόρι που ήθελε να μάθει 
ποδήλατο αλλά δεν μπορούσε. Κι εγώ το βοήθησα γιατί κι εμένα με 

είχε βοηθήσει μια φίλη μου. Όταν τον έμαθα με ευχαρίστησε κι από 
τότε κι αυτός βοηθάει και τον αδερφό του στο ποδήλατο.

Έλενα Ντίμπρα

Η συνάντηση
 Μια φορά κι ένα καιρό ήταν ένα δεκατριάχρονο κορίτσι η Αργυρώ, 

η οποία αγαπούσε το ποδήλατό της.
Η Αργυρώ είναι ένα κορίτσι με καστανά μακριά μαλλιά, καστανά 

μάτια, απαλό δέρμα και κόκκινα χείλη.
Μια μέρα αφού ξέχασε να δέσει το ποδήλατο της μπήκε μέσα 

βιαστικά στο σχολείο χωρίς να το σκεφτεί. Όμως όταν τέλειωσε το 
σχολείο περίμενε να πάει σπίτι με το ποδήλατό της αλλά κάποιος το 
πήρε. Τότε η Αργυρώ στενοχωρήθηκε. Πήγε στο σπίτι και τι να δει: 
είχε φτάσει ο ξάδερφος της ο Γρηγόρης. Του λέει:

 - Γρηγόρη, τι κάνεις ξάδερφε μου; Μου έλειψες!
Ε, για περίμενε, μου πήρες το πιο πολύτιμό μου πράγμα;
Και της λέει:

- Δεν καταλαβαίνω τίποτα.
Και η θεία Γεωργία απαντά κι αυτή:

- Μην ανησυχείς. Είναι οικογενειακή υπόθεση!!!
 Μαρία Ντολόρες

Το παιδί και το ποδήλατο
Μια φορά κι ένα καιρό ήταν μια φτωχή οικογένεια που είχε ένα 

παιδί την Νεφέλη. Η Νεφέλη ήθελε πολύ ένα ποδήλατο αλλά οι 
γονείς της δεν της το έπαιρναν. Την μάλωναν συνέχεια επειδή 
γκρίνιαζε γιατί ήθελε το ποδήλατο.

Οι μέρες περνούσαν ώσπου η Νεφέλη έγινε 12 χρονών. Μια μέρα 
που η Νεφέλη γυρνούσε από το σχολείο βρήκε κάτω στο δρόμο 
10 ευρώ. Πήγε στο πιο κοντινό παντοπωλείο και αγόρασε ένα 
κουμπαρά.

Η Νεφέλη κράταγε μυστικό ότι αγόρασε ένα κουμπαρά αντί να 
πάρει φαγητό. Είπε μόνο στους φίλους της ότι θέλει να πάρει ένα 
ποδήλατο.

Όταν έφυγε από το σχολείο γλίστρησε πάνω σε ένα χαρτί κι 
έσπασε το χέρι της. Την επόμενη μέρα δεν πήγε σχολείο κι έκατσε 
στο σπίτι με τη γιαγιά της γιατί οι γονείς της δούλευαν. Όταν η 
Νεφέλη κοιμήθηκε για μεσημέρι η γιαγιά της, επειδή ήταν πλούσια, 
της έβαλε στο κουμπαρά της λεφτά για να αγοράσει το ποδήλατο 
που  ήθελε τόσο καιρό.

Όταν ξύπνησε είδε μέσα στον κουμπάρα της – ήταν διάφανος 
– πολλά λεφτά και κατάλαβε ότι της τα είχε βάλει η γιαγιά της. 
Ξαφνικά μπήκαν στο σπίτι οι γονείς της.

- Γεια μαμά, είπε η Νεφέλη.
- Γεια σου κορίτσι μου.
- Θα μου αγοράσεις ένα ποδήλατο;
- Όχι, το έχουμε ξαναπεί.
- Μα μάζεψα τα λεφτά μόνη μου!
- Ε, τότε, πάρτο!

Όταν το πήρε έβρεχε και της έπεσε μέσα σε μία λακκούβα. Η 
Νεφέλη δεν μπορούσε να το βγάλει κι έμεινε εκεί για πάντα.

Όταν μεγάλωσε έδειξε το σκουριασμένο ποδήλατο στα παιδιά 
της και τους διηγήθηκε όλη την ιστορία του.

Βέβαια τα παιδιά της είχαν ποδήλατο από πολύ μικρά.

Ράνια Δούβου & Άλκηστη Μπουκουβάλα

Η ταβέρνα  «Το μικρό ποδήλατο»
Ήταν ένας άνθρωπος, ο Δημήτρης. Πήγε βόλτα με το ποδήλατό 

του σ’ ένα φίλο του, τον Νικόλα. Μετά έκαναν μαζί ποδήλατο 
μέχρι που πείνασαν και πήγαν να φάνε σε μια ταβέρνα, «Το μικρό 
ποδήλατο».

Άρης Σαμπάνης

Ιστορίες (γρήγορες και αργές) με ποδήλατα



Ιστορίες (γεμάτες συναισθήματα) από τις πατρίδες μας
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Συνέντευξη με μια εργαζόμενη γυναίκα από τις Φιλιππίνες
(Η εργαζόμενη γυναίκα είναι η κυρία Έντιθ. Την ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα 
που είχαμε.)
-Ποια είναι τα προσωπικά σας στοιχεία;
-Είμαι από τις Φιλιππίνες. Είμαι 47 χρονών. Είμαι καθαρίστρια και δουλεύω 
σκληρά κάθε μέρα. Συνήθως έρχομαι πολύ αργά και τα παιδιά μου τα προσέχει 
ο πατέρας ή η φίλη μου.
-Γιατί έχεις εγκαταλείψει την πατρίδα σου;
-Γιατί είναι δύσκολο να βρω κάποια δουλειά ή να ζήσω στη χώρα. Γιατί ο πλη-
θυσμός μας έχει γεμίσει την χώρα και οι περισσότεροι αναγκάζονται να φύγουν 
και να πάνε κάπου στην Αμερική ή την Ευρώπη.
-Ποια είναι τα εμπόδια που αντιμετωπίζετε;
-Πολλά εμπόδια έχω αντιμετωπίσει στη ζωή μου. Μερικά είναι οικογενειακά, οι-
κονομικά και επικοινωνιακά. Δηλαδή η πεθερά μου και ο αδερφός μου χρειάζο-
νται λεφτά για να θρέψουν τα παιδιά. Στα οικονομικά τώρα πληρώνω, πληρώνω 
και δουλεύω σκληρά. Όταν όμως δεν έχουν χρήματα ζητάνε να περιμένω λίγο. 
Καμιά φορά τα παιδιά μου δεν τρώνε κι αυτό με προβληματίζει. Εγώ δεν μιλάω 
καλά ελληνικά παρόλο που ζω εδώ και χρόνια. Η μητέρα μου δεν με έστειλε στο 
σχολείο. Γι’ αυτό δεν κάνω το ίδιο με τα παιδιά μου. Δεν καταλαβαίνω γιατί όμως 
δεν τους αρέσει. Δύσκολο να επικοινωνήσεις με τα παιδιά σου. Τους εξηγώ αλλά 
μυαλό δεν βάζουν. Κάθε βράδυ όμως τους εξηγώ τι συνέβη στα παλιά χρόνια 
όταν ήμουν μικρή. Κανονικά είναι πολύ τυχερά που πάνε σχολείο.
-Ποια είναι τα συναισθήματα και οι σκέψεις σας;
-Η ζωή είναι δύσκολη. Στενοχωριέμαι που δεν μπορώ να κάνω κάτι. Τώρα δεν 
ξέρω, έχω περάσει διάφορα. Νιώθω πολύ λύπη γιατί ποτέ δεν θα αλλάξει ο κό-
σμος τριγύρω μου.  Μαρία Ντολόρες

Το παιδί και ο άνθρωπος
Κάθε άνθρωπος ζει σε τρία στάδια ηλικίας: παιδική, εφηβική και ενήλικη ηλικία.
Ο άνθρωπος από παιδί ρωτούσε συνέχεια για διάφορα πράγματα. Δεν τον 
ένοιαζε τίποτα, μοναχά το παιχνίδι και η αγάπη του για τους γονείς του.
Αλλά μερικά παιδιά δεν τ’ αρέσει η ζωή που περνάνε. Γιατί στο κόσμο υπάρχει 
η απληστία, το ψέμα, η οργή και ο πόνος.
Αλλά είναι τυχερά που οι γονείς τους είναι αφοσιωμένα σ’ αυτά. Για κάθε μη-
τέρα και πατέρα το παιδί, το παιδί τους, είναι ό,τι πιο πολύτιμο στο κόσμο και 
θυσιάζονται γι’ αυτό.
Υπάρχουν ακόμα πολλά για τη ζωή ενός παιδιού. Το μόνο πράγμα που  ενδια-
φέρεται στη ζωή του είναι να γίνει ο σκοπός του πραγματικότητα, να κάνει ότι 
μπορεί και να πάρει σωστές αποφάσεις για τη ζωή του.
Στην εφηβική ηλικία ο άνθρωπος όλο βαριέται. Κάνει ένα σωρό άπειρες βλα-
κείες που επηρεάζουν και τους άλλους. Πάντως αυτός αποφασίζει πότε θα δι-
ορθωθεί ή που να αρχίζει να βασανίζεται. Σ’ αυτή την ηλικία 13 – 18 τα παιδιά 
συναντούν ολοένα καινούρια πρόσωπα. Καμιά φορά το παιδί ξεχνάει και τις 
υποσχέσεις του από παιδί.
Ενήλικας ο άνθρωπος σοβαρεύεται και κάνει ότι θέλει. Ας πούμε τα παρατάει 
όλα και παντρεύεται. Αλλά από αυτούς που δεν έχουν πάει σχολείο, γυμνάσιο 
ή λύκειο, ο κόσμος τριγύρω τους βασανίζεται γιατί ήδη γνώρισαν τον πόνο κι 
άλλα πολλά συναισθήματα. Άλλοι που θέλουν να κάνουν επιτέλους κάτι σημα-
ντικό στη ζωή τους πάνε πανεπιστήμιο. 
Όμως άλλοι άνθρωποι έχουν οικογένεια και δεν πάνε πανεπιστήμιο. Μπορεί 
άλλοι να έχουν παιδιά και να ζουν τη ζωή τους, ξέροντας ότι η ζωή είναι γεμάτη 
εκπλήξεις. Αλλά πάλι δυστυχώς για άλλους είναι ένα μαρτύριο. Περνώντας λοι-
πόν στο πανεπιστήμιο ο άνθρωπος ξέρει ένα σωρό πράγματα. Αλλά υπάρχουν 
πολλά που δεν ξέρει.

Μαρία Ντολόρες

Μετανάστευση 
Να το ταξίδι που έκαναν οι γονείς μου για να έρθουν στην Ελλάδα. Ξεκίνησαν 
από την Αλβανία με ένα λεωφορείο και έδωσαν τις ταυτότητές τους και πέρα-
σαν τα σύνορα. Ταξίδευαν δώδεκα ώρες για να έρθουν στην Ελλάδα και να 
δουλέψουν για ένα καλύτερο μέλλον. Κάθε φορά που πηγαίνω στην Αλβανία 
είμαι πολύ ευτυχισμένη. Θα μου άρεσε να έμενα για πάντα εκεί.

Κριστιάνα Πάια

Ένας μύθος από τις Φιλιππίνες
Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που ζούσε στο βουνό Λαγκούνα μια νε-
ράιδα που την έλεγαν Μαρία Μακίλιγκ. Είχε δέρμα μελαψό, μαλλιά μακριά και 

λαμπερά μάτια. Η Μαρία είχε πολύ καλή καρδιά και πάντοτε βοηθούσε τους 
ανθρώπους και ιδιαίτερα αυτούς που δεν είχαν χρήματα. Μια μέρα ένας άντρας 
ήρθε στη Μαρία και της ζήτησε πιπερόριζα για να φτιάξει ένα φάρμακο για την 
οικογένειά του που ήταν άρρωστη. Η Μαρία του έδωσε αμέσως και ο άντρας 
όταν γύρισε διαπίστωσε ότι η πιπερόριζα ήταν χρυσή. Μετά από αυτό όλοι οι 
άνθρωποι αγαπούσαν τη νεράιδα γιατί ήξεραν ότι η καρδιά της ήταν χρυσή 
όπως η πιπερόριζα. Υπήρχαν τρεις άντρες που την αγαπούσαν και ήθελαν να 
την παντρευτούν: ο καπετάνιος Λαρά από την Ευρώπη, ο Ισπανός Χοσελίτο και 
ο Χουάν ο αγρότης. Μα η Μαρία δεν τους έλεγε ποιον θέλει από τους τρεις. Μια 
μέρα αποφάσισε και όλοι περίμεναν με ανυπομονησία την απόφασή της. Τελικά 
διάλεξε τον Χουάν τον αγρότη. Οι άλλοι δύο θύμωσαν και αποφάσισαν να κά-
νουν κακό στον Χουάν. Έτσι αφού σκέφτηκαν μετά από λίγο καιρό αποφάσισαν 
να βάλουν φωτιά στο ισπανικό αρχηγείο των Φιλιππίνων και είπανε πως το έκα-
νε ο Χουάν. Οι Ισπανοί θύμωσαν και ο καημένος ο Χουάν πριν πεθάνει φώναξε 
το όνομα της Μαρίας. Η Μαρία όταν έφτασε ήταν πολύ αργά. Πολύ λυπημένη 
γύρισε στο βουνό της. Στο μεταξύ ο καπετάνιος Λάρα και ο Ισπανός Χοσελίτο 
έφυγαν και κρύφτηκαν στη Μανίλα γιατί φοβήθηκαν ότι η Μαρία θα έπαιρνε 
εκδίκηση. Δεν πέρασε πολύ καιρός και ο Χοσελίτο πέθανε βαριά άρρωστος. Οι 
Φιλιππινέζοι ανακάλυψαν την αλήθεια και έδιωξαν μακριά τον καπετάνιο Λάρα 
από τη Λαγκούνα. Κι αυτός όμως δεν πρόλαβε να ζήσει πολύ και σκοτώθηκε 
στον πόλεμο. Η Μαρία δεν ήξερε την τύχη των δύο αντρών. Συνέχιζε να ζει στο 
βουνό με τη λύπη της. Και μια μέρα εξαφανίστηκε. Όλο το  βουνό γέμισε με 
χιλιάδες διαφορετικά λουλούδια και ξεχωριστές μυρωδιές.
Από τότε οι Φιλιππινέζοι ονόμασαν το βουνό Λαγκούνα με το όνομα της 
Μαρίας Μακίλιγκ.

Μαρία Ντολόρες

Για τη ζωή στην Πολωνία
Ρώτησα τη μαμά για τη χώρα την Πολωνία, πως ήταν η καθημερινή της ζωή και 
μου είπε διάφορα. Ξυπνούσε στις 7 η ώρα από τη Δευτέρα μέχρι το Σάββατο. Το 
σχολείο ξεκινούσε 8 η ώρα αλλά επειδή ήταν μακριά ξυπνούσε νωρίς. Το Σάββα-
το όταν ήταν 17 και 18 χρονών πήγαινε στη δουλειά κι έφτιαχνε βιβλία από τις 
9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Μετά πήγαινε σπίτι, έτρωγε φαγητό, ξεκου-
ραζόταν και πήγαινε μια μεγάλη βόλτα με το σκύλο της. Επειδή οι άνθρωποι μες 
στην εβδομάδα δουλεύουν από τις 6 το πρωί μέχρι τις 4 το μεσημέρι είναι κου-
ρασμένοι και πηγαίνουν για μια βόλτα ή για ψώνια. Μετά πηγαίνουν σπίτι. Όμως 
την Κυριακή έβγαιναν για μια μεγάλη βόλτα στα καφενεία ή στις ταβέρνες. Τον 
ελεύθερο χρόνο τους τον περνούσαν μαζί. Πήγαιναν εκδρομές, έβλεπαν τηλεό-
ραση και πήγαιναν μαζί με την οικογένεια τους στα πάρκα. Αυτό που της άρεσε 
πιο πολύ ήταν ότι είχε πάρα πολλά πάρκα και πολύ πρασινάδα. Είχε και βουνά 
και μπορούσες να πας να κάνεις σκι. Αυτό που δεν της άρεσε ήταν ότι μόνο στη 
βόρεια Πολωνία είχε θάλασσα ενώ εκεί που έμενε ήταν πολύ μακριά από τη θά-
λασσα. Αυτό που θα ήθελε να αλλάξει είναι το κλίμα, να είναι πιο ζεστό και να 
είναι πιο κοντά στη θάλασσα. Θυμάται τις ασπρόμαυρες τηλεοράσεις, ότι δεν 
υπήρχαν αμάξια, μόνο οι πλούσιοι είχαν αμάξια κι ότι η ζωή ήταν πιο χαλαρή.

Αλεξάνδρα Ζίμνιακ

Για την Αλβανία
Στην Αλβανία την εποχή της άνοιξης στα χωριά μαζεύουν κρανιά και στολίζουν 
την εξωτερική πόρτα του σπιτιού, κάνουν Μάρτη, βράζουν άσπρα αυγά για κάθε 
άτομο του σπιτιού, φτιάχνουν άζυμο ψωμί και κάνουν κομπόστα με δαμάσκηνα. 
Στα Τίρανα κάνουν πικνίκ σε μία λίμνη. Επίσης κάνουν είδη από γλυκίσματα.

Μάρκος Κούλη

Το δυστυχισμένο ποδήλατο
Μια φορά κι ένα καιρό ήμουν με το ποδήλατό μου και η μαμά μου είπε να 
πάω να πάρω κάτι από τη πρωτεύουσα της Βουλγαρίας που είναι η Σόφια. 
Καθώς έφευγα το ποδήλατό μου μίλησε: «Μια φορά κι ένα καιρό ήταν ένα 
ποδήλατο δυστυχισμένο που δεν είχε φίλους – ποδήλατα. Αυτό το ποδή-
λατο δεν ήξερε ότι ήξερε μαγικά. Από τότε που το έμαθε άρχισε να κάνει 
πολλά πράγματα, όπως να κάνει κακά πράγματα σε άλλα ποδήλατα γιατί 
δεν το είχαν φίλο. Αυτό το ποδήλατο είχε καταστρέψει τη γη!
Μετά από δύο εβδομάδες έρχεται ένα ποδήλατο από την Αμερική. Πήγε 
στην Ελλάδα για συναντήσει το ποδήλατο που έκανε  τα κακά πράγματα 
και να του πει ότι δεν πρέπει να κάνει κακά πράγματα σε όλο τον κόσμο 
αλλά μόνο σ’ αυτό το ποδήλατο που το έχει πληγώσει. Το ποδήλατο κατά-
λαβε γιατί το είχε πάθει. Μετά το ποδήλατο αυτό είπε να αυτοκτονήσει. 
Και το έκανε». Έτσι έζησαν όλοι καλά κι εμείς καλύτερα.

Παναγιώτης Ταρούσα



«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ»
Τη φετινή χρονιά, στην ώρα της ευέλικτης ζώνης, αποφασίσαμε μαζί με τον υπεύθυνο του γραφείου Αγωγής Υγείας Μπάμπη Μπαλτά, να προ-

βάλλουμε στους μαθητές της Δ΄ και ΣΤ΄ τάξης ελληνικές και ξένες ταινίες με θέμα κυρίως  την παιδική ζωή και τις σχέσεις της με το σχολείο, την 
οικογένεια, την κοινωνία. Θεωρώ πως ήταν μια σημαντική προσπάθεια που έγινε για να κάνει τα παιδιά να ξεφύγουν για λίγο από τη συνήθη σχολική 
πραγματικότητα και με τη φαντασία τους να «μεταφερθούν» στο κλίμα και στα δρώμενα των ταινιών. Τα όσα δείξαμε έγιναν αφορμή για συζήτηση, 
σχόλια και προβληματισμό από αρκετούς μαθητές. Στόχος ήταν και είναι ο καλός κινηματογράφος να αποκτήσει καινούριους μικρούς φίλους, μέσα 
από μια σειρά ταινιών που θα υπάρχει μόνιμα στο Σχολείο μας. Ξεκινώντας από το Μάρτη και μέχρι τα μέσα Απρίλη είχαν προβληθεί:

•    Ο Ψύλλος του Δημήτρη Σπύρου (1990)
•    Το καναρινί ποδήλατο του Δημήτρη Σταύρακα (1999)
•   Το δέντρο που πληγώναμε του Δήμου Αβδελιώδη (1986)
•    Πολίτικη κουζίνα του Τάσου Μπουλμέτη (2003)
•   Το Σκασιαρχείο (L’ ECOLE BUISSONNIERE) του Ζαν Πολ Λε Σανουά (1949)

Η ταινία που άρεσε περισσότερο στα παιδιά της Δ΄ τάξης ήταν του Δήμου Αβδελιώδη «Το δέντρο που πληγώναμε». Από τη συζήτηση που κάναμε, άρε-
σε πολύ στα παιδιά η φιλία μεταξύ των δυο μικρών πρωταγωνιστών της ταινίας, η αγάπη τους για τα ζώα, οι ξέγνοιαστες, γεμάτο παιχνίδι και ελευθερία, 
καλοκαιρινές διακοπές των παιδιών, τα πανέμορφα τοπία της Χίου, τα μαστιχόδεντρα και ο τρόπος που βγαίνει η μαστίχα. Δεν τους άρεσε η κακομετα-
χείριση παιδιών και ζώων από μερικούς «μεγάλους». Σε κάθε περίπτωση φάνηκε καθαρά η επιθυμία τους να ζούσαν και τα ίδια ένα τέτοιο καλοκαίρι… 

Αργύρης Γεωργαντζής

Κινηματογράφος και σχολείο
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Παιδικό σινεμά και σχολείο
Κάθε εβδομάδα βλέπουμε ένα διαφορετικό κινηματογράφο. Θα 

γράψω για δύο ταινίες, τον «Ψύλλο» (1990) και «Το καναρινί ποδήλατο» 
(1999). Ο «Ψύλλος» είναι μια ταινία με σκηνοθεσία του Δημήτρη Σπύρου 
και φτιάχτηκε το 1990. Περιγράφει πώς ένα αγόρι έφτιαχνε τη σχολική 
εφημερίδα που λεγόταν «Ψύλλος». Όλοι γύρω του νόμιζαν πως τη 
δημοσιογραφία μπορούσε να κάνει και να γράφει οποιαδήποτε άνθρωπος, 
επειδή ήταν εύκολη δουλειά.

Όμως όταν ήρθε μια αληθινή δημοσιογράφος στο χωριό τους άλλαξε 
τη γνώμη τους, γιατί αυτοί δεν έδιναν ιδιαίτερη σημασία στη δουλειά 
του μικρού αγοριού. Η ταινία αυτή μας μαθαίνει ότι δεν πρέπει να ακούς 
τους άλλους και να πηγαίνεις μπροστά στο στόχο που έχεις βάλει στη ζωή 
σου.

Η άλλη ταινία που είδαμε λέγεται «Το καναρινί ποδήλατο» σε σκηνοθεσία 
του Δημήτρη Σταύρακα και φτιάχτηκε το 1999. Η ταινία μιλά για ένα παιδί, 
τον Λευτέρη, που πήγαινε στην στ΄ τάξη, το οποίο δεν ήξερε να διαβάζει 

καλά κι έκανε πολλά λάθη. Όμως είχε ένα καναρινί ποδήλατο που το είχε 
φτιάξει μόνο του.

Ένας καινούριος δάσκαλος, ο Άρης Σιούτης, θα ερχόταν στο σχολείο 
για να μάθει ο Λευτέρης. Ο κύριος Άρης αμέσως εντόπισε το πρόβλημα 
του Λευτέρη και άρχισε να κάθεται μαζί του μετά το σχολείο και να τον 
εκπαιδεύει. Μια μέρα ο δάσκαλος πήγε στον διευθυντή του σχολείου 
και του μίλησε για το αγόρι αυτό. Τον ρώτησε ποιος είναι ο λόγος που 
ο Λευτέρης δεν ξέρει να διαβάζει, μήπως οι δάσκαλοι δεν του έδιναν 
περισσότερη προσοχή ή κάτι άλλο. Ο διευθυντής απάντησε με θυμό και 
στην συνέχεια τον ρώτησε μήπως εννοούσε κάτι!

Στο τέλος ο Λεύτερης έφυγε απ’ το σπίτι και εξαφανίστηκε. Όμως τον 
βρήκε ο δάσκαλός του, ο κύριος Άρης, σε μια θάλασσα που ψάρευε και 
του είπε να μην τα παρατάει και πώς όλα θα πάνε καλά. Αυτή η ταινία 
μας λέει πως ποτέ δεν είσαι μόνος σου στη ζωή και πως έχεις καλούς 
ανθρώπους δίπλα σου!!!! 

Αλεξάνδρα Βερμπενέτς

Κι άλλα ποδήλατα (σ’ αυτή τη σελίδα)!!!!
Μια μέρα ήταν ένα παιδί που ήθελε να πάρει ένα ποδήλατο και η μάνα 

του δεν το άφηνε να το αγοράσει. Ο Κώστας, ένας φίλος του παιδιού, 
του είπε: «θα σου δανείσω εγώ το ποδήλατό μου».Μόλις μπήκε στο 
σπίτι και είπε τα νέα στη μητέρα του, η μητέρα του πάλι δεν τον άφησε. 
Μετά από λίγες μέρες το μικρό παιδί, ο Σάκης, έβγαλε το δόντι του. Το 
βράδυ το έβαλε κάτω από το μαξιλάρι του.

Μόλις νύχτωσε μια νεράιδα – η νεράιδα των δοντιών – άκουσε τα 
παρακάλια του Σάκη και του έγραψε σ’ ένα χαρτί «έλα να με δεις στο 

πηγάδι του κήπου σου». Μόλις το 
διάβασε ο Σάκης πήγε αμέσως να 
δει την νεράιδα. Μόλις τον είδε η 
νεράιδα του είπε το σχέδιο της και 
αρχίσανε. Έβαλε στο νου της μάνας 
του να του αγοράσει το ποδήλατο. Κι 
έτσι η μάνα του Σάκη του αγόρασε 
το ποδήλατο. 

Πέτρος Σόλης 

Τρελές σούζες
Μια φορά κι ένα καιρό ήταν ένα ποδήλατο που το είχε ένας 

άνθρωπος που το όνομά του ήταν Δημήτρης. Μια μέρα βγήκε 
βόλτα με το ποδήλατο στο πάρκο κι έκανε τρελές σούζες!

Νικόλας Σάτκα

Το όμορφο ποδήλατο
Μια φορά κι ένα καιρό ήταν ένα κοριτσάκι που ήθελε ένα ροζ ποδήλατο. 

Ήταν όμορφο, λαμπερό και υπέροχο. Μια μέρα περνούσε ένα παιδί έξι 
χρονών. Είχε ένα ποδήλατο ίδιο με αυτό που είχε δει και ήθελε πολύ. 
Μόνο σε κάτι διέφερε: ήταν μικρότερο. Είχε περάσει η άνοιξη, είχε έρθει 
το καλοκαίρι και πλησίαζαν τα γενέθλια του κοριτσιού της μαμάς. Αλλά 
όλο κούκλες της έπαιρναν. Πάλι το βράδυ έπεσε ένα αστέρι. Το είδε κι 
ευχήθηκε να είχε το ποδήλατο. Την άλλη μέρα ήρθε ένα τεράστιο δέμα 
που ήταν για τη μάνα κι όταν το άνοιξε είδε το ποδήλατο που της άρεσε! 
Πήγε αμέσως στο πάρκο. Όλοι έζησαν καλά κι εμείς καλύτερα.

Αλεξάνδρα Μιχαήλ

Το ποδήλατο που βρήκε πολλούς καλούς φίλους
Μια φορά κι ένα καιρό ήταν ένα κόκκινο ποδήλατο που δεν είχε με 

ποιο να παίξει. Τα άλλα ποδήλατα δεν το ήθελαν για φίλο και όλο το 
χτυπούσαν και του έλεγαν να μην παίζει γιατί εκείνο ήταν κόκκινο και 
όλα τα άλλα πράσινα. Διέφερε, γι’ αυτό δεν το ήθελαν.

Μια μέρα καθώς περπατούσε είδε ένα κόκκινο ποδήλατο. Ούτε αυτό 
δεν είχε φίλους γιατί ήταν κόκκινο. Επειδή ήταν και τα δύο ποδήλατα 
κόκκινα έγιναν φίλοι καλοί.

Μια μέρα τα ποδήλατα από κόκκινα έγιναν πράσινα κι έγιναν όλα 
πολύ καλοί φίλοι χωρίς νόμους. Την άλλη μέρα πήγαν εκδρομή σ’ ένα 
πάρκο για ποδήλατα. Έκαναν αγώνες κι όλοι νίκησαν. Κανένας δεν έχα-
σε. Έγιναν για πάντα φίλοι. Κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.

Κατερίνα Κατσάνη & Μελίνα Λαμπαδιάρη
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Ο Πάνος Χριστοδούλου ήρθε στο σχολείο μας!!!!!

(Διαβάσαμε το βιβλίο του Ο Ναβίντ δεν 
ήρθε φέτος για διακοπές και τον καλέσαμε. 
Η νομική υπηρεσία που προσφέρει στο 
Ελληνικό Συμβούλιο για του Πρόσφυγες 
είναι δίπλα μας, στη Σολωμού 20. Εξάλλου 
στον χώρο του τον έχουμε επισκεφτεί κι 
άλλες φορές. Έχουμε πάει και στη «Πυξίδα», 
το σχολείο των προσφύγων. Περιμένουμε 
να λυθούν τα ζητήματα του πολιτικού 
ασύλου. Να φύγουν τουλάχιστο από την 

αστυνομία η οποία ευθύνεται για τις αρνητικές εκθέσεις της 
χώρας μας στα ανθρώπινα δικαιώματα. Φέτος στην τάξη 
μας ήρθε ένα παιδί – πρόσφυγας, ο Μοχαμάντ. Τα παιδιά τον 
ρώτησαν πολλά πράγματα για τη ζωή του. Τη συνέντευξη με το 
Πάνο Χριστοδούλου έκαναν η Κριστιάνα, ο Μάρκος, ο Θωμάς, 
η Αλεξάνδρα και η Μαρία. Στην  απομαγνητοφώνηση βοήθησε 
η Αλεξάνδρα Ζίμνιακ.)     [Μπ.Μπ.]

Διάβασα το βιβλίο σας και κατάλαβα ότι ξέρετε πολύ καλά τη ζωή 
των προσφύγων…Θέλετε να πείτε κάτι γράφοντας βιβλία;

Ναι. Θέλω να πω ιστορίες. Άλλοτε όταν γράφεις ένα βιβλίο λες ιστο-
ρίες φανταστικές που τις έχεις βγάλει από το μυαλό σου, άλλοτε λες 
ιστορίες πραγματικές που έχουν συμβεί και τις αποτυπώνεις κι άλλοτε 
υπάρχει ένας συνδυασμός. Δηλαδή ένα πραγματικό περιστατικό μπο-
ρεί να σε οδηγήσει να φτιάξεις μια πραγματική ιστορία. Το βιβλίο Ο 
Ναβίντ δεν ήρθε για διακοπές, ανήκει στη τρίτη κατηγορία. Το ερέθι-
σμα μου το έδωσαν πραγματικά περιστατικά τα οποία τα βιώνω καθη-
μερινά. Περιστατικά τα οποία βιώνω στη δουλειά μου. Μέσα από αυτά 
έφτιαξα μια ιστορία για τις ιστορίες των προσφύγων.

Φοβόσασταν αν θα αρέσει το βιβλίο, αν θα πουληθεί, αν θα αρέσει 
στο κόσμο;

Αν θα πουληθεί είναι το τελευταίο που σε απασχολεί στην Ελλάδα. Τα 
βιβλία συνήθως δεν πουλάνε. Είναι λίγοι οι συγγραφείς που πουλάνε 
πολλά βιβλία και μπορούν να ζουν απ’ αυτό. Οπότε οι περισσότεροι 
που γράφουν βιβλία το κάνουν από χόμπι, από δικό τους κέφι. Και 
δεν περιμένουν να πουλήσουν βιβλία για να βγάλουν χρήματα. Θες να 
αρέσεις στον κόσμο γιατί στον κόσμο απευθύνεσαι. Αλλιώς αν δεν σε 
ενδιέφερε η γνώμη του κόσμου δεν θα έγραφες βιβλίο. Θα έγραφες 
ένα προσωπικό ημερολόγιο. Το άγχος το είχα και σκεφτόμουν: «θα 
αρέσει αυτό στα παιδιά;».Και προσπάθησα να γράψω όπως γράφει 
ένα παιδί της ε’ δημοτικού. Και σκεφτόμουν: «έχω γράψει όπως ένα 
παιδί της ε’ δημοτικού;» «Θα τους είναι οικείο; Ή δεν θα τους αρέσει; »

Πώς σκεφτήκατε να γράψετε αυτό το βιβλίο για τους πρόσφυγες;

Εδώ και οχτώ χρόνια δουλεύω σε μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση 
(ΜΚΟ) που λέγεται Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες. Αυτή 
η οργάνωση προσπαθεί να βοηθήσει τους πρόσφυγες. Έχει δικηγό-
ρους, κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους που προσπαθούν 
να βοηθήσουν τους πρόσφυγες στην  Ελλάδα. Έτσι καθημερινά στη 
δουλειά μας συναντώ πρόσφυγες κι έχω ακούσει πολλές ιστορίες από 

πρόσφυγες που φεύγουν από τις χώρες τους.  Για τα προβλήματα που 
αντιμετώπιζαν εκεί και γι’ αυτό δεν μπορούν να επιστρέψουν. Αυτά 
δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά στην Ελλάδα. Ο περισσότερος κόσμος είτε 
δεν γνωρίζει είτε είναι πληροφορημένος λάθος. Σκέφτηκα να απευ-
θυνθώ σε παιδιά γιατί θεωρώ ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσει κάποι-
ος ώστε να σταματήσουν όλα αυτά τα περιστατικά της ξενοφοβίας και 
του ρατσισμού, τα οποία τον τελευταίο καιρό έχουν αυξηθεί. Έγραψα 
ένα παιδικό βιβλίο κι όχι ένα βιβλίο για μεγάλους.
Σας αρέσει η δουλειά που κάνετε;
Μου αρέσει πολύ. Είναι ιδιαίτερα δύσκολη και με πολλές απογοητεύ-
σεις. Κακά τα ψέματα, έχουμε συγκεκριμένες δυνατότητες και πολλές 
φορές οι προσπάθειες που κάνουμε αποτυγχάνουν. Καταλαβαίνετε, 
αυτό σου δημιουργεί μεγάλη απογοήτευση. Παλεύεις πολύ για ένα 
άνθρωπο και τελικά να μην καταφέρνεις να του βγάλεις χαρτιά, να τον 
βοηθήσεις όσο θα ήθελες. Από την άλλη όμως η χαρά που παίρνεις 
έστω και για ένα άνθρωπο αν τα καταφέρεις είναι τόσο μεγάλη που 
ξεχνάς τις απογοητεύσεις σου. Γυρνώντας το βράδυ στο σπίτι σου από 
τη δουλειά σκέφτεσαι ότι «τουλάχιστο εγώ προσπαθώ και κάνω κάτι 
γι’ αυτούς τους ανθρώπους» κι αυτό σε κάνει να αισθάνεσαι καλά και 
να σου αρέσει η δουλειά σου.

Όταν τελειώσατε το βιβλίο νιώσατε ικανοποίηση;

Το τελικό κείμενο ήταν αυτό που ήθελα να γράψω. Μέχρι να κατα-
λήξω ήταν μια χρονοβόρα διαδικασία: έγραφα κι έσβηνα, έσβηνα κι 
έγραφα. Αυτό που βοήθησε πολύ ήταν ότι τις εκθέσεις που έχει το 
βιβλίο τις έδωσα να τις διαβάσουν παιδιά φίλων μου που ήταν στην 
ηλικία του Ναβίντ ώστε να έχω μια πρώτη γνώμη παιδιών. Τους άρεσε 
και μου έκαναν και κάποια σχόλια για κάποια πράγματα που δεν τους 
άρεσαν. Το τελικό κείμενο ήταν αυτό που ήθελα.

Πόσο χρόνο σας πήρε μέχρι να τελειώστε το βιβλίο;

Πολύ χρόνο. Αν υπολογίσουμε και πότε μου ήρθε η ιδέα να γράψω το 
βιβλίο τότε μιλάμε για πολλά χρόνια. Η ιδέα μου πρωτοήρθε πριν από 
οχτώ χρόνια. Άρχισα να το γράφω το 2004-2005. Και τελικά μου πήρε 
δύο χρόνια για να το ολοκληρώσω. Μπορεί να έγραφα μια μέρα, μετά 
να σταματούσα, μετά να ξεκινούσα πάλι, μετά να κάνω ένα μήνα να 
γράψω. Στην αρχή ήταν διαφορετικό αλλά δεν μου άρεσε. Κι αυτό με 
καθυστερούσε πολύ. Όταν βρήκα το εύρημα με τις εκθέσεις το βιβλίο 
κύλησε γρήγορα.

Όταν ήσασταν μικρός είχατε φανταστεί ότι θα γράφτε ιστορίες;

Όταν ήμουν μικρός όχι. Τότε ήθελα να γίνω ζωγράφος. Και γι’ αυτό 
έβαλα τον Άλκη να λέει ότι θέλει να γίνει ζωγράφος. Είναι προσωπικό 
βίωμα. Άρχισα να γράφω ιστορίες για παιδιά όταν ήμουν στο λύκειο. 
Αυτές τις έκανα δώρο. Και μου έλεγαν ότι έχουν πλάκα. Μου αρέσει 
έστω και λίγο οι άνθρωποι να αλλάξουν τη γνώμη τους για τους πρό-
σφυγες. Αυτό θα έλεγα κλείνοντας. Και να διαβάζουμε βιβλία. Κι εγώ 
στην ηλικία σας τα σνόμπαρα. Τα βιβλία σου ανοίγουν μαγικούς κό-
σμους. Οι εικόνες τους είναι πιο πλούσιες από ένα ηλεκτρονικό παι-
χνίδι. Θα σας προσφέρουν πολλά. Αν έχετε χρόνο διαβάστε όσο πιο 
πολλά βιβλία μπορείτε!!!

(Σας ευχαριστούμε πολύ!!!!)

Ο Ναβίντ δεν ήρθε φέτος για διακοπές (Κέδρος, 2007)
Το βιβλίο του Πάνου Χριστοδούλου είναι μια πολύ αληθινή ιστο-
ρία αφού μας διδάσκει πόσο σκληροί είναι οι άνθρωποι μερικές 
φορές. Ο Άλκης πιστεύει ότι πρέπει να φερόμαστε με αγάπη στους 
ξένους γιατί όλοι είμαστε ίσοι. Μερικά παιδιά πιστεύουν άλλα 
πράγματα αλλά στο τέλος θα καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι 
να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου.

Κριστιάνα Πάια

Για τη βιβλιοθήκη μας
Η βιβλιοθήκη μας είναι ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα που 
έχει το σχολείο. Κάθε Τετάρτη όλες οι τάξεις πηγαίνουν και παίρ-
νουν βιβλία και τα επιστρέφουν σε μία εβδομάδα. Ό,τι βιβλίο θέ-
λεις το έχει η πλούσια και όμορφη βιβλιοθήκη μας. Ρώτησα πολλά 
παιδιά και είπαν ότι η βιβλιοθήκη τα βοηθάει πολύ και θα ήθελαν 
να μην καταργηθούν οι βιβλιοθήκες.

Μάρκος Κούλη



Βιβλία ή υπολογιστές;
Ένα βιβλίο είναι γραμμένο με τον δικό του τρόπο. 
Το καθένα είναι μοναδικό και γράφεται για πολ-
λούς, διάφορους και καλούς λόγους. Όλα τα παι-
διά μαθαίνουν με τα βιβλία, μαθαίνουν τα πρώτα 
γράμματα, τις πρώτες λέξεις και να διαβάζουν. Χω-
ρίς βιβλία εμείς δεν θα τα καταφέρναμε. Έτσι λοι-
πόν πρέπει να προστατεύσουμε και να αγαπάμε τα 
βιβλία μας όλοι.
Όμως ένα δυσάρεστο νέο διαβάσαμε στα φύλλα 
των εφημερίδων. Στο χαρτί έγραφε πως τα βιβλία, 
το πιο πιθανόν, μπορεί να αντικατασταθούν με 
υπολογιστές. Όλοι αμέσως άρχισαν να διαμαρτύ-
ρονται αλλά το πιο συναρπαστικό ήταν πως είπαν 
πως «αφού από τα βιβλία μαθαίνεις και όχι από 
τον υπολογιστή». Αυτή την άσχημη είδηση δεν τη 
πήρε μόνο το σχολείο μας αλλά και άλλα δημοτι-
κά σχολεία και γυμνάσια. Η γνώμη τους είναι πως 
μπορεί να μην αγαπούν πολύ τα βιβλία, όμως θέ-
λουν να διαβάζουν απ’ αυτά, γιατί λένε μαθαίνεις 
πιο πολλά πράγματα, διάφορα παραμύθια, ιστορί-
ες, μαθήματα κλπ.
Υπάρχουν όμως και παιδιά που προτιμούν περισ-
σότερο τους υπολογιστές από τα βιβλία. Πιστεύ-
ουν και υποστηρίζουν πως η οθόνη του υπολο-
γιστή είναι καλύτερη επειδή δεν βαραίνει την 
τσάντα. Και λένε ότι είναι πιο εύκολο σε εκθέσεις, 
διάφορες εργασίες του σχολείου κλπ. Και νομίζουν 
πως δεν υπάρχει κανένα κακό σ’ αυτό το σχολείο 
που θα υπάρχουν υπολογιστές και σε μικρότερες 
τάξεις.
Οι γιατροί λένε πως η σχολική τσάντα του παιδιού 
είτε δημοτικού, είτε γυμνασίου, δεν πρέπει να βα-
ραίνει πάνω από τρία κιλά, γιατί προκαλεί πολλά 
προβλήματα.
Οι γονείς λένε τα εξής: πρέπει να υπάρχουν βιβλία 
διότι το κάθε παιδί μεγαλώνει με τα βιβλία στα χέ-
ρια, όπως ακριβώς μεγάλωσαν οι προπαππούδες 
μας, οι προγιαγιάδες μας και οι ίδιοι.
Τώρα το ερώτημα είναι: αγαπάμε τόσο πολύ τα βι-
βλία ώστε να τα σώσουμε; 

Αλεξάνδρα Βερμπενέτς

Αγαπητή κυρία Άννα Διαμαντοπούλου

Θα ήθελα να σας μιλήσω για την κατάσταση του 
σχολείου μου και της γειτονιάς μου.
Αρχικά θα ήθελα να σας γράψω για τα προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζουμε μέσα στο χώρο του σχο-
λείου. Η τάξη μας είναι παλιά και οι σοβάδες είναι 
έτοιμοι να πέσουν με κίνδυνο να χτυπήσουμε.
Επίσης τα θρανία είναι σπασμένα και βρώμικα, οι 
καρέκλες σκουριασμένες και σπασμένες, τα παρά-
θυρα ραγισμένα και επικίνδυνα για τους μαθητές 
που κάθονται δίπλα σ’ αυτά.
Γενικότερα όλες οι τάξεις έχουν παρόμοια προ-
βλήματα αλλά και ο χώρος γύρω από το σχολείο 
αντιμετωπίζει τα ίδια θέματα.
Η αυλή παρόλο που την καθαρίζουν θέλει περι-
ποίηση γιατί είναι παλιά. Όταν βρέχει φουσκώνει 
και μουχλιάζει το δάπεδο στο χώρο του μπάσκετ.
Επιπλέον ο χώρος για άθληση είναι περιορισμέ-
νος, η αίθουσα εκδηλώσεων είναι μικρή. Ευτυχώς 
όμως υπάρχει η αίθουσα της βιβλιοθήκης!
Αυτά μέσα στο σχολείο. Έξω από το σχολείο τα 
πράγματα είναι χειρότερα καθώς υπάρχουν ναρ-

κομανείς, κλέφτες και ζητιάνοι. Φοβόμαστε να 
κυκλοφορήσουμε.
Σας παρακαλώ κάντε κάτι για το σχολείο και τη 
γειτονιά μας.
Και μην ξεχνάτε εμείς τα παιδιά είμαστε το μέλλον 
της πόλης!

                                               Κώστας Περσελής  

Τα (παραβιασμένα) δικαιώματα των παιδιών

Οι γονείς μερικές φορές χτυπάνε τα παιδιά με 
ζώνη, τους βάζουν να κάθονται με τα γόνατα 
στη γωνία για ώρες και συχνά, όταν αυτοί εί-
ναι αλκοολικοί ή ψυχοπαθείς προσπαθούν να 
κάνουν και τα παιδιά τους έτσι με το να τους 
λένε ότι είναι ηλίθια και ότι δεν ξέρουν τίποτα 
και δεν θα καταφέρουν τίποτα στη ζωή τους.
Όμως δεν πρέπει να φοβούνται τα παιδιά. Μπο-
ρούν να πάρουν τον Συνήγορο του Παιδιού να 
πουν τα παράπονα τους και τα προβλήματα που 
υπάρχουν (τηλ.: 800 11 32000)!
Παιδιά μη το βάζετε ποτέ κάτω γιατί υπάρχουν κι 
άλλοι που σας αγαπάνε! Άμα δεν υπήρχαμε εμείς 
τα παιδιά πιστεύω πως αυτός ο κόσμος θα ήταν 
άδειος χωρίς εμάς! Τα παιδιά είναι αυτά που δί-
νουν χαρά!  

Αλεξάνδρα Βερμπενέτς

Τι γίνεται με τα δακρυγόνα των ΜΑΤ;

Την Δευτέρα 6/12/2010 έγιναν σοβαρά γεγονό-
τα. Οι γονείς έστειλαν ένα γράμμα που έλεγαν 
ότι δεν αντέχουν τα δακρυγόνα. Το γράμμα έλε-
γε ότι στις 6/12/2010 από νωρίς το απόγευμα τα 
παιδιά και οι γονείς έγιναν μάρτυρες μεγάλης 
χρήσης χημικών ουσιών που μύριζαν ακόμη και 
μέσα στα σπίτια. Οι γονείς θεωρούν ότι το καθη-
μερινό θέαμα των ΜΑΤ γύρω από το 35ο δημο-
τικό σχολείο δείχνει στα παιδιά τους ένα θέαμα 
βίας. Λένε ότι δεν μπορούν να αναπνεύσουν με 
τα χημικά αυτά που δεν ξέρουν τι περιέχουν και 
ότι δεν είναι σωστό τα παιδιά να βλέπουν τόση 
βία. Το υπουργείο απάντησε με ειρωνεία ότι τα 
δακρυγόνα που έχουν οι αστυνομικοί είναι νόμι-
μα αφού έτσι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι τα 
δακρυγόνα δεν κάνουν κακό στην υγεία και ότι 
όλα αυτά τα κάνουν για την προστασία της δη-
μόσιας και ιδιωτικής περιουσίας και της σωματι-
κής ακεραιότητας των αστυνομικών. 
Στο Σύνταγμα σ΄ ένα τοίχο έγραφε ότι «Χάλασαν 
τα λεφτά τους για δωρεάν δακρυγόνα και δεν 
έχουν άλλα λεφτά για δωρεάν παιδεία». Έτσι εν-
νοούν ότι έχουν χαλάσει λεφτά για να μας δίνουν 
δωρεάν δακρυγόνα κι όχι δωρεάν παιδεία. Και 
τώρα πρέπει να πληρώνουμε.
Η γνώμη μου είναι ότι το Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη πρέπει να μας προστατεύει και να μην 
αφήνει τα παιδιά να βλέπουν βία από αυτούς. Οι 
γονείς μας καταλαβαίνουν πιο πολύ από τους 
πολιτικούς και πρέπει να μας προστατεύσουν. 
Τους λέμε για ένα σημαντικό θέμα κι αυτοί μας 
απαντάνε με ειρωνεία. Λέμε ότι δεν αντέχουμε 
άλλο τη βία και τα δακρυγόνα και νοιάζονται για 
τους αστυνομικούς. Εμείς τα παιδιά είμαστε το 
μέλλον, όχι οι αστυνομικοί.

Κριστιάνα Πάια

Γράμματα στην Υπουργό Παιδείας
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Βιβλιοκριτική 
Αόρατοι ρεπόρτερ (Μεταίχμιο, 2009)
Το βιβλίο του Άρη Δημοκίδη είναι το πιο 
ωραίο βιβλίο που διάβασα. Μιλάει για ένα 
κορίτσι, την Ελένη, που έχει γεννηθεί για να 
γίνει ρεπόρτερ. Από ένα ταξίδι στο Λονδίνο 
φτάνει να έχει πάει στην Αμερική, τη Ρωσία 
και το Τόκιο αλλά και αλλού. Ταξιδεύει σχε-
δόν παντού και καταφέρνει να λύσει ένα μυ-
στήριο. Ένα πολύ αληθινό βιβλίο που αξίζει 
να το διαβάσεις!

Κριστιάνα Πάια

Κουκιά κι αγγιναρούλες (Ελληνικά Γράμματα, 2006)
Το βιβλίο της Αργυρώς Κοκορέλη είναι πολύ 
γλυκό γιατί το κοριτσάκι ταξιδεύει με το χελι-
δονάκι και είναι καλοί φίλοι. Το χελιδόνι λέει 
την ιστορία του και το κορίτσι το ίδιο. Έτσι 
δένονται πιο πολύ.

Κριστιάνα Πάια

Τα βιβλία τελειώνουν!!!;;;;;
Δυστυχώς τα βιβλία τελειώνουν και θα μας 
αναγκάσουν να διαβάζουμε και να ψάχνουμε 
στο Ίντερνετ. Τα πιο πολλά παιδιά θέλουν να 
αλλάξουν τα βιβλία με υπολογιστές γιατί τους 
φαίνετε πιο διασκεδαστικό. Και δεν θα κουβα-
λούν τόσα βιβλία! Σήμερα λένε να τελειώσουν 
τα βιβλία, ενώ αύριο τι θα γίνει; Αν πάνε έτσι 
τα πράγματα θα μας αλλάξουν όλη τη ζωή.

Μπογκομίλα Ιόβτσεβα

Επιτέλους λίγη παιδική τηλεόραση!
Ο Χρήστος Δημόπουλος επιμελείται 11 χρό-
νια τώρα την εκπομπή στην ΕΡΤ «Ουράνιο 
τόξο». Η κάμερα του πάει σ’ όλα τα παιδιά 
του κόσμου. Επανέκδωσε και το βιβλίο του. 
Να το αγοράσουμε παιδιά!

Παναγιώτης Ταρούσα

Κι άλλο ποδήλατο!!! (σ’ αυτή τη σελίδα)
Κάποτε εγώ κι ένα κορίτσι γεννηθήκαμε μαζί 
στο νοσοκομείο. Από εκεί και πέρα μεγαλώ-
σαμε μαζί. Μας άρεσαν πολύ τα ποδήλατα. 
Μια μέρα πήγαμε σ’ ένα μαγαζί και αγορά-
σαμε τα ίδια. Και κάναμε  συνέχεα βόλτες. 
Παίζαμε πολύ με τα ποδήλατα μας και δια-
σκεδάζαμε μέχρι τα 2010. Το καλοκαίρι αφή-
σαμε την πατρίδα μας και η φίλη μου έφυγε 
στην Ισπανία κι εγώ ήρθα στην Ελλάδα.

Μανάνα Τσιτεησβίλι

Φιλοσοφία για παιδιά
Το βιβλίο που διάβασα λέγεται «Το βιβλίο των με-
γάλων φιλοσοφικών αντιθέσεων» (Oscar Brenifier, 
Πατάκης 2011). Ένα βιβλίο για μεγάλα παιδιά που 
θα το κατανοήσουν εύκολα. Το βιβλίο περιέχει 
δώδεκα ζεύγη φιλοσοφικών αντιθέτων. Σε βοηθά-
ει να κατανοήσεις τη φιλοσοφία από μικρή ηλικία 
και σιγά – σιγά να την αγαπήσεις. Εξάλλου αυτό 
το βιβλίο έχει πάρει δύο βραβεία. Το βραβείο Νε-
ανικού Τύπου 2008 και το βραβείο γαλλικής τηλε-
όρασης. Ένα απολαυστικό βιβλίο για να μάθουμε 
να σκεφτόμαστε – ένα βιβλίο μοναδικό…

Κριστιάνα Πάια 



Η Ελληνική Στατιστική Αρχή στο σχολείο μας!!!!
Με μεγάλη μας χαρά ήρθε στο σχολείο μας η Ελληνική Στατιστική Αρχή 
στο πλαίσιο του περσινού έτους Καταπολέμησης της φτώχειας και του 
Κοινωνικού αποκλεισμού και διέθεσε για το σχολείο 1000 ευρώ να πάνε 
τα παιδιά τις επισκέψεις τους σε χώρους θεάματος και πολιτισμού δω-
ρεάν! Ευχαριστώ τον Νίκο Ευστάθιου, υπεύθυνο Αγωγής Υγείας και τους 
Ανδρέα Γεωργίου και Γιώργο Ντούρο για όλη τη βοήθεια. Το project για 
τη φτώχεια που κάναμε στο σχολείο μπορεί να συναγωνιστεί τις πολιτικές 
φιλοδοξίες της Κριτικής Παιδαγωγικής! Τα παιδιά είπαν με τον δικό τους 
τρόπο «φάτε τους πλούσιους», καθώς η οικονομική κρίση θα οδηγήσει 
πολλά από αυτά σε καινούρια μετανάστευση.

 Μπάμπης Μπαλτάς

Αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις στο σχολείο και 
στη γειτονιά μας
Ονειρεύομαι πως το σχολείο της οδού Κωλέττη στο μέλλον δεν θα είναι 
ένα κτίριο αλλά μια «νήσος» από κτίρια. Το φαντάζομαι στη μέση και 
γύρω –γύρω βοηθητικά κτίρια με ήπιες διαδρομές, αειφόρα λειτουργία 
και εργαστήρι ζωής κοινωνικών και φυσικών επιστημών – μια κοινότητα 
δηλαδή. Το ένα κτίριο μπορεί να είναι το Πολυτεχνείο, το άλλο το Κέντρο 
Πρόληψης, η Μπλε Πολυκατοικία, το σπίτι του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, 
το Θέατρο Εξαρχείων ή το Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες. Η «νήσος» 
θα έχει επίσης και άκτιστους χώρους: την πλατεία Εξαρχείων, το Πάρκο 
Ναυαρίνου και το Πεδίο του Άρεως. Σ΄ αυτή τη «νήσο» θα μεγαλώνουν τα 
παιδιά, με ποδήλατα σαν παράλληλη κοινωνία, μακριά από τη οικονομία 
της αγοράς. Θα τα παίρνουν και θα ποδηλατούν στην πεζοδρομημένη 
διαδρομή για να φτάσουν στο Πεδίο του Άρεως. Κι εκεί θα μελετούν τα 
πουλιά για να μάθουν την ελευθερία. Από – σχολειοποίηση στη πράξη. 
Γιατί και η οικογένεια και το σχολείο θέλουν την κριτική τους. Κι όταν με-
γαλώσουν τα παιδιά θα αποφασίσουν τι κοινωνία θέλουν.

Μπάμπης Μπαλτάς

Ένα κείμενο που έφτιαξα με τη δασκάλα μου!!!!!
Πιστεύω ότι τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν σχολείο. Αν τα παιδιά δεν 
πάνε στο σχολείο είναι κακό γιατί δεν μπορούν να διαβάζουν, δεν μπο-
ρούν να δουλέψουν και δεν θα κάνουν φίλους. Αν πάνε σχολείο θα 
μάθουν καλά ελληνικά και όταν μεγαλώσουν θα μπορούν να γίνουν 
γιατρός, μηχανικός και άλλα.

Αμίνι Μοχάμεντ

Συλλογική κουζίνα
Εμείς όταν είχαμε δάσκαλο τον κ. Μπάμπη φάγαμε όλοι διάφορα φαγητά 
από διάφορες χώρες. Ο σκοπός μας ήταν να δοκιμάσουμε τα πάντα χωρίς 
ρατσισμό και το πετύχαμε! Περάσαμε πολύ ωραία και χορτάσαμε κιόλας!

Αλεξάνδρα Ζίμνιακ

Για τις γυναίκες
Στο Σικάγο η Κλάρα Τσέκιν μάζεψε μερικές γυναίκες για να συζητήσουν 
για τα δικαιώματα των γυναικών. Αυτό έγινε στις 8 Μαρτίου στα τέλη του 
19ου αιώνα (περίπου το 1887). Από εκείνη την ημέρα η ημερομηνία 8 
Μαρτίου έγινε Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας. Στην Αλβανία γιορτάζεται 
αυτή η μέρα από το 1945 και συνεχίζεται να γιορτάζεται. Από εκείνη την 
ημέρα οι γυναίκες όλου του κόσμου έχουν κερδίσει πολλά δικαιώματα.

Μάρκος Κούλη 

Για τις γυναίκες και πάλι
Οι γυναίκες είναι σημαντικές αλλά δυστυχώς οι άντρες δεν το πιστεύουν 
αυτό. Οι άντρες τις γυναίκες τις έχουν μόνο να καθαρίζουν και να πλέ-
νουν και να σιδερώνουν. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Θα ήθελα οι γυναίκες να 
είναι ίσες με τους άντρες.

Κι άλλο ποδήλατο (σ’ αυτή τη σελίδα)!!!
Η Νεφέλη και ο Αλέξανδρος θα πήγαιναν στη Ντίσνεϊλαντ. Έδωσαν 
ραντεβού στο κάστρο. Όταν έφτασαν η Νεφέλη πήγε αμέσως στο κάστρο 
που είχαν δώσει ραντεβού. Είχε περάσει μια ώρα. Η Νεφέλη πήγε στα 
παιχνίδια να τον βρει μήπως μπερδεύτηκε. Τον είδε να παίζει ανέμελα και 
να έχει ξεχάσει το ραντεβού. Έφυγε με το ποδήλατό της λυπημένη. Μόλις 
την είδε να φεύγει ο Αλέξανδρος πήγε να την προλάβει. Είπε «συγνώμη» 
και η Νεφέλη είπε ότι δεν ήθελε να τον ξαναδεί. Πήγαν μια εκδρομή στον 
πύργο του Άιφελ και δια μαγείας έγιναν ξανά φίλοι. Κι έζησαν αυτοί καλά 
κι εμείς καλύτερα.

Νέλλη Κοτουτίβα

Δεν θα ξεχάσω ποτέ το Μέγαρο της Υπατίας
(Πήγα στην Υπατία και ρώτησα ένα μετανάστη για τη ζωή του. Η απεργία 
πείνας έληξε αλλά τα λόγια του είναι ακόμη ζωντανά.)
- Γεια  σου. Είμαι μια μικρή δημοσιογράφος. Να σου κάνω μερικές ερωτήσεις;
- Ναι, μπορείς.
- Πώς σε λένε και πόσο χρονών είσαι;
- Με λένε Ράσελ Νιαχαρντάμ και είμαι 38 χρονών.
- Πόσα χρόνια ζεις εδώ;
- Ζω 6 χρόνια εδώ πέρα μαζί με την οικογένεια μου
- Είναι δύσκολο να μην τρως για πολλές μέρες;
- Όχι και πολύ ειδικά να πίνεις νερό και προσέχεις.
- Τι άλλα προβλήματα έχετε εδώ;
- Να, στην αρχή δεν είχαμε τουαλέτες αλλά έφτιαξαν. Δεν έχουμε θέρμαν-
ση. Είπαν ότι θα φτιάξουν.
- Να ξέρετε ότι όλοι είναι πολύ περήφανοι για σας και σας θαυμάζουν!
- Αλήθεια; Αυτό είναι συγκινητικό.
- Ευχαριστώ πολύ.

 Κριστιάνα Πάια

υ.γ. Η απεργία πείνας έληξε νικηφόρα ακόμα και για όλους τους εργαζόμενους της Ελλάδας, 
καθώς από τα 100  ένσημα που χρειάζονται για την ανανέωση του βιβλιαρίου υγείας τώρα 
χρειάζονται 50! Όμως υπάρχει  ένα άλλο πρόβλημα που απασχολεί εμάς τους δασκάλους. 
Σύμφωνα με τον ν. 3838/2010 τα παιδιά από τις άλλες χώρες, τα οποία είναι περίπου 
135.000 (το 1/10 των παιδιών), αφού έχουν συμπληρώσει έξι χρόνια στο σχολείο, μπορούν 
να αιτηθούν και να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα. Έτσι λύνεται το 
ζήτημα της ιδιότητας του πολίτη των παιδιών που είναι η δεύτερη γενιά μεταναστών στη 
χώρα μας. Όμως οι γονείς τους; Αυτοί πρέπει να απελαθούν; Και μέχρι πότε η εργασία θα 
είναι κριτήριο παραμονής ανθρώπων που συμπληρώνουν πολλά χρόνια στη χώρα μας; 
Είναι στο συμφέρον του παιδιού αυτό να είναι εδώ και οι γονείς του αλλού; 
Τώρα βέβαια το πρόβλημα είναι ακόμη πιο σύνθετο γιατί ο ν. 3838/2010 κρίθηκε από το δ΄ 
τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας αντισυνταγματικός!! Περιμένουμε την Ολομέλεια 
αλλά τι θα αλλάξει; [Μπ.Μπ.]

21 Mαρτίου: Παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού
Όλοι ίσοι, όλοι μαζί
γιατί τόση βία
Που κανείς δεν επιθυμεί;
Ο κόσμος ένας, η ζωή μια
γιατί τόσος πόνος
Που δεν είναι ο μόνος;
Δεν είναι πλάκα
Δεν είναι αστείο
Να γελάμε τόσο
με αθώους μόνο.
Όλοι λένε δεν είναι πλάκα
Όλοι λένε δεν είναι αστείο
Πλάκα μας κάνουν;
Τι είναι το αστείο;
Όλοι κάποτε υποφέρουν 
Όλοι κορόιδα είναι
Γιατί το κάνουν άραγε;
Γιατί να κοροϊδεύουν;
Αυτό είναι το ερώτημα.

Μαρία Ντολόρες
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Πολιτική από (και για) τα παιδιά



Όχι άλλο ρατσισμό!
Γράφω για ένα θέμα που με απασχολεί στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρό-
νια. Αυτό το θέμα είναι ο ρατσισμός. Αν για παράδειγμα έχει έρθει ένας 
στην Ελλάδα από την Αφρική οι άνθρωποι στην Ελλάδα δεν τον αντιμε-
τωπίζουν σαν ένα κανονικό άνθρωπο. Του λένε ότι είναι «μαύρος» κι ότι  
«οι μαύροι βρωμίζουν τον τόπο». Επίσης του λένε «φύγε ρε μαύρε, τι θες 
εδώ στην Ελλάδα, πήγαινε στην Αφρική». Ή όταν τσακώνονται δύο παιδιά 
το ένα λέει στο άλλο «φύγε ρε Αλβανέ, τι θες στη χώρα μου την Ελλάδα». 
Ο ρατσισμός είναι πολύ κακός και πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα!

Μάρκος Κούλη 

Για τη φτώχεια
Η φτώχεια είναι πάρα πολύ κακή. Φτωχός δεν γεννιέσαι…καταλήγεις. 
Φτωχός μπορεί να είναι κάποιος που δεν έχει δουλειά και δεν έχει 
λεφτά να συντηρήσει τον εαυτό του ή την οικογένεια του. Βασικά 
εγώ έχω καταλάβει ότι το «χρήμα» είναι το παν στη ζωή. Αν δεν έχεις 
λεφτά καταλήγεις φτωχός και δεν έχεις ούτε να φας ούτε να πιεις. 
Όταν βλέπω κάποιον στο δρόμο στενοχωριέμαι πολύ και αν έχω για 
παράδειγμα πενήντα λεπτά και θέλω να αγοράσω κάτι, δεν αγοράζω 
και του τα δίνω. Λένε πώς αν κάνεις καλό θα σου κάνουν καλό.

Μάρκος Κούλη

Έρχεται το Γυμνάσιο!
Έχω περιέργεια πώς θα είναι το Γυμνάσιο. Γιατί έχω φίλους εκεί και 
μου λένε θα υπάρχει περισσότερο διάβασμα, παίρνεις αποβολές, 

απουσίες και άμα θα ’χεις στο τρίμηνο κάτω από τη βάση σε 
αφήνουν ή για τον Σεπτέμβριο ή στην ίδια τάξη. Παρόλα αυτά 
νιώθω χαρούμενη που πάω σε μεγαλύτερη τάξη και μεγαλώνω!
Όμως είχα ακούσει και μερικά αρνητικά για κάποια γυμνάσια. Αυτό 
που δεν πάει καλά σ’ αυτά είναι πως μερικά παιδιά καπνίζουν και 
προσπαθούν με το ζόρι να πείσουν και τους άλλους να το κάνουν.
Δεν θα ήθελα όταν πάω εγώ στο Γυμνάσιο να κάνω παρέα με τέτοια 
παιδιά. Πιστεύω πώς αν κάνουν αυτά τα πράγματα απλώς δεν έχουν 
κάποιο σκοπό ή στόχο στη ζωή. Εγώ όμως έχω!!

Αλεξάνδρα Βερμπενέτς

Για τις γυναίκες του κόσμου
Μια γυναίκα δεν έχει πάντα τα ίδια αισθήματα. Άλλοτε νιώθει αγάπη, άλ-
λοτε πληγωμένη, άλλες φορές πίκρα και τις περισσότερες φορές νιώθει 
πως είναι κουρασμένη ή την εκμεταλλεύονται.
Κάθε φορά που έρχεται ένα μωρό στον κόσμο η μάνα του δεν μπορεί να 
χορτάσει τη χαρά της. Επίσης όταν παντρεύεται ή σε οποιαδήποτε άλλες 
χαρούμενες καταστάσεις.
Μερικές φορές η γυναίκα, όταν παντρεύεται, ο άντρας της  λέει μετά από 
καιρό ότι είναι ηλίθια, χαζή και διάφορα άλλα τέτοια. Ύστερα, αν η γυναί-
κα είναι ευαίσθητη, θα αρχίσει να πιστεύει όλα αυτά, πως είναι βλαμμέ-
νη, δεν είναι όμορφη κι άλλα.
Κάποιες γυναίκες που είναι λίγο πιο δυναμικές έχουν το θάρρος και δεν 
φοβούνται τις απειλές των αντρών τους, όπως το «θα σου πάρω το παιδί 
αν φύγεις» ή «μη με καταγγείλεις» και τέτοια. Μερικοί άντρες φτάνουν σε 
ένα σημείο να απειλήσουν ακόμα και τη ζωή τους, ότι θα τις σκοτώσουν. 

Αλεξάνδρα Βερμπενέτς

Πολιτική από (και για) τα παιδιά
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Το Κέντρο Πρόληψης είναι στη γειτονιά μας!
Το Κέντρο Πρόληψης & Αγωγής Υγείας «Παλλάς Αθηνά», ιδρύθηκε το 1998 ως αστική μη κερδο-
σκοπική εταιρεία με τη συμμετοχή του Δήμου της Αθήνας και την επιστημονική και οικονομική 
υποστήριξη του Ο.ΚΑ.ΝΑ. Ο κύριος τομέας δράσης του είναι η ενημέρωση και συμβουλευτική 
υποστήριξη μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, ενώ παράλληλα οργανώνει ομάδες παιδιών 
και ενηλίκων με σκοπό την πρόληψη, την υιοθέτηση ενός υγιούς τρόπου ζωής και την αποφυγή 
αρνητικών συμπεριφορών. Με το 35ο δημοτικό σχολείο συνεργάζεται τα τελευταία 10 χρόνια 
κατά τη διάρκεια των οποίων έχουν γίνει πολλά προγράμματα πρόληψης.
Φέτος, υλοποιήθηκαν δύο ομάδες μαθητών πέμπτης και έκτης δημοτικού. Στην ομάδα των 
μαθητών της έκτης τάξης υλοποιήθηκε  πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής του καινούργιου 
υλικού του Κέντρου Πρόληψης «Παραμύθι χωρίς σύνορα», διάρκειας 7 δίωρων συναντήσεων 
εντός του σχολικού προγράμματος. Το «Παραμύθι Χωρίς Σύνορα» αποτελεί ένα πρωτότυπο 
υλικό πρόληψης, μέσα από την εφαρμογή του οποίου  δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να 
ασκήσουν με ευχάριστο τρόπο τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους. Παράλληλα, μέσω 
αυτού μπορούν να κατανοήσουν τον εαυτό τους και τους άλλους και να διαπραγματευτούν, 
με αφορμή την ιστορία των ηρώων, θέματα που τα απασχολούν στην καθημερινότητά τους. 
Τα κύρια θέματα που πραγματεύεται έχουν να κάνουν με την διαφορετικότητα, τη φιλία, τη 
συνεργασία και τις σχέσεις των μελών της ομάδας. Πρόκειται για την ιστορία μιας παρέας ζώων, 
τα οποία αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το δάσος όπου μένουν και στην πορεία ναυαγούν σε 
ένα νησί. Εκεί, για να επιβιώσουν καλούνται να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, να γνωρί-
σουν το νέο τόπο διαμονής τους και τους κατοίκους του, να αποδεχθούν το ένα το άλλο και να 
συνεργαστούν. 
Τα παιδιά αγκάλιασαν με ενδιαφέρον το υλικό και με τις καινοτόμες ιδέες τους μας βοήθησαν 
στην πρώτη του εφαρμογή, πράγμα για το οποίο θα θέλαμε ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε αυτά 
καθώς επίσης και το δάσκαλό τους.
Στην ομάδα των μαθητών της πέμπτης τάξης, ομάδα που πραγματοποιήθηκε ύστερα από αί-
τημα του σχολείου, υλοποιήθηκε πρόγραμμα διάρκειας 7 μονόωρων  συναντήσεων και πάλι 
εντός του σχολικού προγράμματος. Το πρόγραμμα αφορούσε κυρίως στη διεργασία ομάδας, 
στη συνεργασία και στην αναγνώριση και διαχείριση έντονων συναισθημάτων.  Τη συγκεκρι-
μένη ομάδα παιδιών, την πρωτογνωρίσαμε πέρυσι, οπότε και υλοποιήσαμε το πρόγραμμα «Δι-
αδρομές στη γειτονιά μου» και θα θέλαμε να τα ευχαριστήσουμε για μια ακόμα χρονιά συνερ-
γασίας, όπως άλλωστε και την δασκάλα τους για την πολύτιμη βοήθειά της.

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε για να συζητήσετε κάποιο προσωπικό ή οικογενεια-
κό σας θέμα είτε για να ζητήσετε την οργάνωση μιας ομάδας στο σχολείο σας, μπορείτε να μας 
βρείτε στο 210-3800038 ή να στείλετε e mail στο kppallas@otenet.gr.

Κέντρο Πρόληψης «Παλλάς Αθηνά», Στουρνάρη 21, Εξάρχεια.

Πήγαμε στον «Σκόρο»!!!!
(Να ’μαι κι εγώ στο «Σκόρο», Ερεσσού και Ζωοδόχου Πηγής γω-
νία. Μαζί με την Αλεξάνδρα Ζίμνιακ. Χώρος για ανακύκλωση 
από χέρι σε χέρι, χωρίς λεφτά. Παίρνω το βιβλίο μου (δωρεάν) 
και κάνω και μια συνέντευξη με τον κύριο Ηρακλή.)
- Γεια σας!
- Γεια σας!
- Έρχονται παιδιά;
- Βέβαια.
- Πώς σκεφτήκατε να κάνετε το «Σκόρο»;
- Γιατί θέλουμε να μάθει ο κόσμος να μην καταναλώνει πολύ.
- Σας αρέσει αυτό που κάνετε;
- Βεβαίως!
- Φέρνουν πράγματα οι άνθρωποι για ανταλλαγή;
- Φέρνουν πολλά. Γυναικεία ρούχα, παιχνίδια βιβλία, cd’s.
- Είσαστε κάτι μοναδικό;
- Από όσο ξέρω ναι.
- Ανταλλαγή λοιπόν;
- Μπορείς να παίρνεις αλλά πρέπει να βοηθάς κι εσύ.
- Ευχαριστώ.
- Κι εγώ ευχαριστώ.

 Έλενα Ντίμπρα

Ένα Στέκι για νέους και νέες στη γειτονιά μας!!!

Έκλεισε ένα χρόνο η Πρόληψη του ΚΕΘΕΑ στη γειτονιά μας!! Από 
πέρυσι το καλοκαίρι ήδη λειτούργησε καλοκαιρινό πρόγραμμα 
για εφήβους τον μήνα Ιούλιο. Φέτος ξανά θα υπάρχει το ίδιο 
πρόγραμμα. Το Στέκι για νέους και νέες όλο το χρόνο προσφέρει 
ένα σταθερό και φιλικό χώρο αναφοράς. Αυτό το  καλοκαίρι θα 
επαναλάβει το καλοκαιρινό του πρόγραμμα με δραστηριότητες 
ψυχαγωγικές, αθλητικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και αξιο-
ποίησης του ελεύθερου χρόνου. Οι αιτήσεις ξεκινούν τώρα που 
τελειώνουν τα σχολεία. Προλαβαίνετε να διεκδικήσετε τη συμ-
μετοχή σας! Όσο είσαστε νέοι!!!.
Για περισσότερες πληροφορίες Τσαμαδού 7, 210 – 9212961.

Μπάμπης Μπαλτάς 


