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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 

Συνέχεια Σελ 2 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Σελ 5 

Ο Γιάννης Κούβελος 
ασχολείται με τη 
μελισσοκομία και τη 
βασιλοτροφία τα 
τελευταία 13 χρόνια, 
σε αρκετά μέρη της 
Ελλάδας. Είναι για 
αυτόν μια δουλειά 
δύσκολη, αλλά 
ταυτόχρονα όμορφη, 
όπως ο ίδιος μας 
αναφέρει στη 
συνέντευξη που μας 

παραχώρησε.   Ο μελισσοκόμος Γιάννης Κούβελος 

«Ένα πρωινό είδα ένα κορίτσι που 
κράταγε ένα μπαλόνι. Το μπαλόνι έτσι 
όπως το έβλεπα ήθελε να φύγει, αλλά το 
κορίτσι δεν ήθελε και τότε το μπαλόνι τη 

ρώτησε…» 

Μια ιστορία με αφορμή την ταινία «Το Κόκκινο Μπαλόνι» του Αλμπέρ 
Λαμορίς και το «Κορίτσι με Μπαλόνι» του Μπάνκσι. 
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Φωτογραφία  

Ο φωτογράφος Πλάτων Ριβέλλης 

Ο Πλάτων Ριβέλλης γεννήθηκε το 1945 
στην Αθήνα. Σπούδασε νομικά, 
πολιτικές επιστήμες και φωτογραφία. 
Εργάστηκε ως δάσκαλος 
φωτογραφίας. Επίσης γράφει άρθρα 
στην εφημερίδα «Τα Νέα». Είναι και 
διευθυντής του περιοδικού 
«Φωτοχώρος». Τα βιβλία του είναι: η 
«Φωτογραφία», ο «Μονόλογος για τη 
Φωτογραφία» και οι «Σκέψεις για τη 
Φωτογραφία». Έχει εκδώσει τις 
συλλογές φωτογραφιών 
«Φωτογραφίες Χορού», «Ερείπια», 
«Φως και Σιωπή» και «Άνω Τελεία». 

 

Νικολίνα Βασίλεβα 

Πλάτων Ριβέλλης 

Οδηγίες 
για να βγάλεις μια φωτογραφία 

Φόρα την κάμερα στο λαιμό σου. 
Άνοιξε την κάμερα με το κουμπί 
on/off. Προγραμμάτισε την κάμερα. 
Βάλε το αντικείμενο που θα 
φωτογραφίσεις μέσα στο κάδρο σου, 
λίγο στην άκρη πάνω δεξιά. Πάτα το 
μεγάλο κουμπί που βρίσκεται στην 
κάμερα και μόλις εστιάσεις βγάλε τη 
φωτογραφία. 

Μέγκι Μπαϊράμη 

Το κορίτσι με το μπαλόνι 

Μια ιστορία με αφορμή την ταινία «Το Κόκκινο Μπαλόνι» του Αλμπέρ Λαμορίς 
και το «Κορίτσι με Μπαλόνι» του Μπάνκσι. 

Ένα πρωινό είδα ένα κορίτσι που κράταγε έναμπαλόνι. Το 
μπαλόνι έτσι όπως το έβλεπα ήθελε να φύγει, αλλά το κορίτσι 
δεν ήθελε και τότε το μπαλόνι τη ρώτησε:  
-Άμα σε είχανε φυλακίσει δεν θα ήθελες να φύγεις; 
-Ναι, του απάντησε. 
-Κι εγώ το ίδιο θέλω, είπε το μπαλόνι. 
-Όχι, δε θα φύγεις. 
Τότε το μπαλόνι αποφασισμένο περίμενε το βράδυ. 
Το βράδυ έφτασε και, ενώ το κορίτσι κοιμόταν, το μπαλόνι 
σιγά σιγά έφευγε. Στη θέση του έβαλε ένα μαξιλάρι για 
ξεκάρφωμα, αν το κορίτσι ξυπνούσε να δει το φούσκωμα και 
να ξανακοιμηθεί. Το μπαλόνι πήγε στη Σαντορίνη. Του άρεσε 
τόσο πολύ εκεί που βρήκε αμέσως ιδιοκτήτη και αποφάσισε να 
μείνει για πάντα. 

 
 
 

Γεωργία Μπατουδάκη 

Οι πρόσφυγες 

Με αφορμή το ντοκιμαντέρ της 
Δάφνης Μαντζαράκη «4,1 μίλια» με 
θέμα τη διάσωση προσφύγων στη 
Λέσβο. 

Αν ήμουν κάτοικος ενός νησιού που 
δέχεται πρόσφυγες... 
Εγώ θα τους έσωνα, γιατί άμα 
ήμουνα στη θέση τους θα ήμουν 
δυστυχισμένη. Θα πήγαινα μαζί με 
τη φίλη μου για να τη βοηθήσω, 
γιατί δε θα μπορούσε μόνη της. 
Ύστερα θα κάναμε διαφήμιση για 
να έρθουν και άλλοι άνθρωποι για 
βοήθεια. Θα τους δίναμε μερικά 
ρούχα για να μην κρυώνουν, 
φαγητό, νερό, λεφτά ή φάρμακα. 
Κι αν τα παιδιά δεν είχαν γονείς θα 
τα υιοθετούσαμε εμείς. 
 

Μαθητές Ε’-Στ’ 
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Ο Φυσικός 

Μια φορά ένας 
φυσικός 
σκέφτηκε να 
κάνει ένα 
πείραμα στο 
εργαστήριο 
φυσικής με 
δοκιμαστικούς 
σωλήνες.  
Όμως του ήρθε 
μια ιδέα... Να 
κάνει τους 
δοκιμαστικούς 
σωλήνες 
μουσικό 
όργανο. 
Αλλά στο τέλος 
αποφάσισε να 
το κάνει 
μολυβοθήκη. 
 

Κλεάλτ Γκίκα 

Τα σαπούνια 

Μια μέρα δύο κορίτσια 
έπλυναν τα χέρια τους με 
τα σαπούνια και τους 
ήρθε μια ιδέα. Θα 
κρύψουν τα σαπούνια για 
να μην πλύνουν οι άλλοι 
τα χέρια τους. Έτσι μόνο 
αυτές θα είναι καθαρές... 
Μετά ένας μάγος τα 
βρήκε και τα 
μεταμόρφωσε σε 
κούκλες. Δυο κορίτσια τα 
βρήκαν κι έπαιξαν 
κουκλοθέατρο... 
Αλλά το πρωί τα 
σαπούνια αγαπήθηκαν 
και φιλήθηκαν. Κανείς 
δεν τα έβλεπε. 

 
Νικολίνα Βασίλεβα 

Μέγκι Μπαϊράμη 

Γατο-κάμερα 

Το χωριό μας μέσα από τα μάτια 

μιας γάτας - κάμερας 

Το σχολείο 

Το σχολείο φτιάχτηκε για να 
διαβάζουν και να πηγαίνουν 
τα παιδιά. Βρίσκεται στην 
πλατεία του χωριού. Είναι 
φτιαγμένο από τούβλα και το 
χρώμα του είναι μπεζ. Είναι 
μεγάλο και έχει μια μεγάλη 
αυλή. Επίσης, στην αυλή έχει 
δύο μεγάλες μπασκέτες. 

 
Ίριδα Καραγιάννη 

Αντρέας Δασκαλάκης 

Η εκκλησία 

 
 
Στο χωριό μας έχει μία εκκλησία 
μεγάλη του Πέτρου και Παύλου. 
Βρίσκεται μπροστά από το σχολείο, 
στο κέντρο του χωριού και εκεί πάνε 
όλοι οι κάτοικοι. Είναι κίτρινη και 
άσπρη. Είναι ψηλή, πάνω στη σκεπή 
έχει ένα σταυρό και το γυαλί των 
παραθύρων είναι μπλε και κίτρινο.    
 

Κωνσταντίνα Δασκαλάκη 

Δημοτικό Σχολείο Βατόλακκου 

Εκκλησία Πέτρου & Παύλου 

Συνέχεια στη σελ. 4 
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Το σιντριβάνι 
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 Η βρύση 

Στο χωριό μας 
υπάρχει μια 
παραδοσιακή βρύση. 
Βρίσκεται στου 
μονοπατιού. Είναι 
πέτρινη και μεγάλη. 
Το νερό έρχεται από 
το φράγμα και οι 
κάτοικοι παίρνουν 
από κει συχνά νερό. 

 
 

Χρήστος Δαμοράκης 

Ιάσων Καρήμαλης 

Το μονοπάτι είναι δίπλα στην πλατεία του χωριού. Λέγεται 
το μονοπάτι του Βαλσαμιώτη. Στην αρχή κατεβαίνεις 
σκάλες που φτάνουν στο μονοπάτι. Έχει πολλά δέντρα και 
ένα ρηχό, στενόμακρο ποτάμι. Έχει πολλά χόρτα, 
λουλούδια, παγκάκια και γεφυρούλες. Έχει ένα 
δεντρόσπιτο και μία κούνια. Το μονοπάτι φτάνει στο 
φράγμα. Σ’ αυτό το μονοπάτι είχαμε φυτέψει δυόσμο όλοι 
οι μαθητές του σχολείου. 
 

Ανάσα Παρθενίου – Καλαϊτζή 

Έιμι Γουίλιαμς 

Το μονοπάτι Το ρολόι 

Το δεντρόσπιτο μέσα στο μονοπάτι 

Ρολόι Βατόλακκου 

Το ρολόι του χωριού 
μας βρίσκεται 
μπροστά από το 
σχολείο. Είναι 
πέτρινο και είναι 22 
μέτρα ψηλό. Ο 
κύριος που το 
έφτιαξε ήθελε να 
θυμόμαστε τους 22 
ανθρώπους που 
σκότωσαν οι 
Γερμανοί στον 
πόλεμο. Με αυτό το 
ρολόι βλέπουμε 
πάντα την ώρα και 
ακούμε την 
καμπάνα.   
 

 

 
Άννα Αβαράκη 

Κωνσταντίνος Μπινιαδάκης 

Ταινιοπροτάσεις 

«Εγώ ο απαισιότατος» 

Σκηνοθεσία: Πιερ Κοφέν, 
Κάιλ Μπαλντα 
 
Η ταινία μου άρεσε γιατί ο 
Γκρου είναι πολύ κακός 
και κάνει πολλές 
αποστολές. Επίσης, η 
Λούσι είναι πολυλογού 
και αστεία. 
 

Αντρέας Δασκαλάκης 
 

Ο Γκρου & τα μίνιον 

«Scooby-Doo» 

Σκηνοθεσία: Joe Ruby, Ken Spears 
 
Ο Σκούμπι-ντου μου άρεσε γιατί μαθαίνει ότι μέσα σε 
κάθε φάντασμα κρύβεται και ένας άνθρωπος. 

Άννα Αβαράκη 

Ο Σκούμπι-ντου & η παρέα του 

Δίπλα από το σχολείο μας υπάρχει ένα 
σιντριβάνι. Από εκεί τρέχει νερό. Στην 
κορυφή έχει ένα γεράκι και είναι από 
πέτρα. Βρίσκεται εκεί για να ομορφαίνει 
το χωριό μας.  
 

Γεωργία Κατσουλάκη 

Όλγα Σταφυλαράκη 

Βρύση Βατόλακκου 
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Πόσα χρόνια κάνετε αυτή τη 
δουλειά; 
 
Γύρω στα 13 χρόνια. 
 
Γιατί θέλατε να ασχοληθείτε με αυτή 
τη δουλειά; 
 
Η αλήθεια είναι πως πριν έκανα μια 
δουλειά μέσα στην πόλη και δεν μου 
άρεσε πολύ. Ο πατέρας μου 
ασχολούταν και αυτός με τη 
μελισσοκομία. Το είδα από αυτόν και 
μου άρεσε αρκετά. 
 
Είναι δύσκολη η δουλειά σας; 
 
Κοιτάξτε, όλες οι δουλειές  είναι 
δύσκολες. Πρέπει να είσαι 
συγκεντρωμένος, να κάνεις 
πρόγραμμα και πλάνα και να 
καταλάβεις γύρω σου τι γίνεται, γιατί 
εξαρτιόμαστε πολύ από τον καιρό. 
Εγώ, για παράδειγμα, μπορεί να έχω 
καλές μέλισσες, αλλά αν δεν βρέξει 
για να ανθίσουν τα λουλούδια δεν 
μπορώ να πάρω μέλι. Χρειάζεται να 
μετακινείς τις μέλισσες εκεί που έχει 
ανθοφορία. Οι αγροτικές δουλειές 
είναι δύσκολες, αλλά είναι και 
όμορφες! Ότι κι αν θέλεις να κάνεις 

πρέπει να προσπαθήσεις. 

Πότε πηγαίνετε στις μέλισσες; 
 
Εξαρτάται με την περίοδο. Τώρα 
την άνοιξη, που όλα ανθίζουν και οι 
μέλισσες έχουν μεγάλη όρεξη για 
δουλειά και μεγαλώνει και το 
μελίσσι, κάθε μελίσσι πρέπει να το 
ανοίγεις συχνά, τουλάχιστον μία 
φορά τη βδομάδα. Το καλοκαίρι 
πηγαίνεις σε πιο αραιά διαστήματα, 
ανάλογα με την ποσότητα του 
νέκταρ που υπάρχει γύρω σου. Το 
χειμώνα ακόμα πιο αραιά. Τότε 
κάνεις δουλειές στην αποθήκη, 
συντηρείς τις κυψέλες, τακτοποιείς 
και καθαρίζεις. 
 
Πόσες φορές σας έχουν τσιμπήσει 
μέλισσες; 
 
Δεν τις μετράω πια…πολλές! Είναι 
κομμάτι της δουλειάς του 
μελισσοκόμου. 
 
Πως νιώθετε όταν σας τσιμπάει η 
μέλισσα; Πονάει;   
 
Πονάει λίγο στην αρχή, αλλά μετά 
το συνηθίζεις. 
 
Έχετε πολλές μέλισσες; 
 
Έχω γύρω στις 40 κυψέλες. Μέσα 
σε κάθε κυψέλη είναι πολλές 
μέλισσες, είναι μια ολόκληρη 
πολιτεία. Τις μέλισσες τις μετράμε 
με κάθε αποικία και κάθε αποικία 
ζει σε κάθε κυψέλη. 
 
Πώς φτιάχνεται το μέλι; 
 
Πρώτα οι μέλισσες μαζεύουν γύρη 
και νέκταρ και άλλα συστατικά και 
φτιάχνουν τον πολτό. Το νέκταρ 
που μαζεύουν το εμπλουτίζουν με  
το σάλιο τους, το οποίο περιέχει 
ένζυμα και βοηθάει να μην ξινίσει. 

Μετά το αποξηραίνουν, το 

στεγνώνουν και όταν είναι ώριμο 
πια, το σφραγίζουν στην 
κερήθρα και μετά δεν χαλάει. 
Θέλει σκοτάδι και δε θέλει 
υγρασία για να διατηρηθεί. Για 
να φτιαχτεί ένα βάζο μέλι, 
χρειάζεται πολύ δουλειά. Πετάνε 
τόσες πολλές μέλισσες και 
διανύουν τόσες πολλές 
αποστάσεις σαν να έκαναν το 
γύρω της Γης δύο φορές.  
 
Πώς χαλάει το μέλι; 
 
Το μέλι χαλάει από κακή 
αποθήκευση συνήθως. Αν το 
βάλεις σ ’ένα μέρος που έχει  
πολύ υγρασία, θα ξινίσει. Ή αν 
το αφήσεις στον ήλιο ή αν το 
ζεστάνεις. 
 
Πώς βρίσκουμε μέλισσες; 
 
Οι μέλισσες στη φύση 
πολλαπλασιάζονται μόνες τους. 
Η κυψέλη όταν γεμίσει με πολλές 
μέλισσες, τότε αποφασίζουν ο 
μισός πληθυσμός από τις 
εργάτριες με την παλιά μάνα να 
φύγουν και να σχηματίσουν 
καινούρια αποικία. Πίσω μένει 
μια καινούρια μάνα που θα 
συνεχίσει να ζει σε αυτή την 
κυψέλη. Το καινούριο μελίσσι θα 
πάει να πιάσει ένα κλαρί και θα 
φτιάξει ένα τσαμπί, ύστερα θα 
βγουν κάποιοι ανιχνευτές και θα 
βρουν μια νέα φωλιά. Αν βρούμε 
εμείς τη φωλιά τους, τις 
μαζεύουμε. Ή βάζουμε εκεί 
κοντά μία κυψέλη ή από κάτω 
από το κλαρί, το τινάζεις και 
πέφτουν μέσα. Το σημαντικό 
είναι να πάρεις και τη μάνα μαζί. 
 
Ευχαριστούμε πολύ! 
 
Και εγώ ευχαριστώ για τη 

φιλοξενία. 

Συνέντευξη από ένα μελισσοκόμο 

Δοκιμάζοντας μέλι από την κερήθρα 

Υιοθεσία σκύλου 

Στο σχολείο μας υιοθετήσαμε ένα σκυλάκι και το 
ονομάσαμε Σάρα. Το υιοθετήσαμε γιατί ερχόταν στο 
σχολείο μας κάθε μέρα. Την ταΐζουμε, της βάζουμε 
νερό και της έχουμε φέρει φάρμακα. Είναι γκρι, 
ψηλή, λεπτή και όμορφη. Το καλοκαίρι που θα 
κλείσουν τα σχολεία θα ερχόμαστε να την ταΐζουμε. 
 

Γεωργία Κατσουλάκη 

Κωνσταντίνα Δασκαλάκη 

Η Σάρα 
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Μουσική 

Μουσική με την κυρία Βιβή 

Κάθε Δευτέρα έρχεται η κυρία 
Βιβή στο σχολείο να μας κάνει 
μουσική. Πρώτα κάνει με την 
Τρίτη, την Πέμπτη και την Έκτη 
τάξη. Ύστερα κάνει με τη 
Δευτέρα. Εμένα μου αρέσει 
πολύ, γιατί τραγουδάμε 
διάφορα τραγούδια και τα 
μαθαίνουμε. Θέλω η κυρία 
Βιβή να μας μάθει όλα τα 
τραγούδια του κόσμου. 
 

Μέγκι Μπαϊράμη 

Μουσικά όργανα από το μάθημα 
μουσικής 

Τα κρουστά 

Στο μάθημα κρουστών 

Αυτά τα νέα που θα σας πω μπορεί να 
αρέσουν σε όλους. Λοιπόν τα νέα είναι πως 
την Τρίτη και την Πέμπτη έρχεται ένας κύριος 
που μας κάνει κρουστά. Να ξέρετε ότι είναι 
τέλειο να κάνεις κρουστά. Θα σας εξηγήσω τι 
κάνουμε. Πρώτα καθόμαστε σε κύκλο με 
καρέκλες, μετά ο καθένας παίρνει από ένα 
κρουστό χωρίς να μαλώσουμε φυσικά και στο 
τέλος ακούμε τον κύριο τι πρέπει να κάνουμε. 
Αυτά ήταν τα νέα για τα κρουστά. Πάντως 
εμένα μου αρέσει. Μπορεί και στους άλλους. 
Όλα αυτά γίνονται στο σχολείο. 
 

Νικολίνα Βασίλεβα 

Μουσικές του Κόσμου 

Κάθε Δευτέρα μετά τη μουσική κάνουμε μουσικές του κόσμου. 
Για παράδειγμα την προηγούμενη Δευτέρα ακούσαμε την 
«Πέρδικα Γραμμένη», που ήταν τραγούδι πολυφωνικό της 
Χειμάρρας από Έλληνες που ζούσαν στην Αλβανία. Ύστερα η 
κυρία μας είπε να γράψουμε κι εμείς ένα τραγούδι για ένα ζώο. 
Εγώ με τη Νικολίνα γράψαμε για το δελφίνι, ενώ η Ζέτα με τον 
Κλεάλτ γράψανε για τον αετό.  

Μέγκι Μπαϊράμη 
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Καλοκαιρινές Συνταγές 
 

Σπιτική λεμονάδα 
 
Υλικά 
 
500 γραμ. ζάχαρη 
200 γραμ. νερό 
700 γραμ. χυμό λεμονιού 

 
Εκτέλεση 
Σ’ ένα κατσαρολάκι ρίχνουμε το νερό. Το αφήνουμε 
να βράσει και ρίχνουμε τη ζάχαρη και την αφήνουμε 
να λιώσει 2-3 λεπτά. Ρίχνουμε το νερό με τη ζάχαρη 
σε μια κανάτα και μαζί το χυμό. Ανακατεύουμε και 
βάζουμε την κανάτα στο ψυγείο. 
 

Κωνσταντίνα Δασκαλάκη 

Χανιώτικο μπουρέκι 
 
Υλικά 
Για το φύλλο (αν δεν θέλουμε να φτιάξουμε, θα 
χρησιμοποιήσουμε χωριάτικο φύλλο) 
 
1/2 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις 
4 κουτ. σούπας ελαιόλαδο 
100 ml τσικουδιά ή χυμός λεμονιού 
250 ml νερό 
1 κουτ. γλυκού αλάτι 
 
Για τη γέμιση 
1 κιλό κολοκύθια, κομμένα σε λεπτές ροδέλες 
1 κιλό πατάτες, κομμένες σε λεπτές ροδέλες 
τα φύλλα από 1 ματσάκι δυόσμο, ψιλοκομμένα 
1 κιλό ξινομυζήθρα 
120 ml λάδι 
4 κουτ. σούπας αλεύρι 
2 κουτ. σούπας σουσάμι 
αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο 

 
 

Εκτέλεση 
Φύλλο: Σε μια λεκάνη βάζουμε το αλεύρι, το λάδι, την τσικουδιά, 
το νερό και το αλάτι, τα ανακατεύουμε με τα χέρια και πλάθουμε 
ζωηρά μέχρι να σχηματιστεί μια ενιαία, λεία μαλακή ζύμη. Τη 
βάζουμε σε μια λεκάνη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί για 
μισή ώρα. Μετά χωρίζουμε τη ζύμη σε δύο μπάλες και ανοίγουμε 
με τον πλάστη δύο φύλλα 2-3 χιλιοστών. Προθερμαίνουμε το 
φούρνο στους 180° C. 
 
Γέμιση: Εν τω μεταξύ, αλατίζουμε τα κολοκύθια και τα βάζουμε 
για λίγο σε ένα τρυπητό σκεύος να βγάλουν τα νερά τους. Στη 
συνέχεια, σε μια λεκάνη ανακατεύουμε τα κολοκύθια με τις 
πατάτες, τη μυζήθρα, το αλάτι, το πιπέρι, το λάδι και το αλεύρι. 
Λαδώνουμε ένα παραλληλόγραμμο ταψί (περίπου 40x20), 
στρώνουμε το ένα φύλλο (να εξέχει από τα τοιχώματα), 
αδειάζουμε τη γέμιση με όλα τα υλικά μέσα στο ταψί, με ένα 
κουτάλι ισιώνουμε την επιφάνεια και σκεπάζουμε με το άλλο 
φύλλο. Κόβουμε ό,τι περισσεύει από τα φύλλα γύρω-γύρω και 
γυρίζουμε τις άκρες προς τα μέσα. Αλείφουμε με λάδι την 
επιφάνεια και πασπαλίζουμε με το σουσάμι. 
 
Χαράσσουμε το φύλλο σε λωρίδες παραλληλόγραμμες, έτσι ώστε 
το μπουρέκι να ψηθεί καλά και μέσα. Ψήνουμε περίπου 1½ με 2 
ώρες. Αφήνουμε λίγο να κρυώσει και μετά το κόβουμε. 
Σερβίρουμε με μια απλή ντοματοσαλάτα. 
 

Άννα Αβαράκη 

Κωνσταντίνος Μπινιαδάκης 

Γιορτές 
& 

Έθιμα 

Οι απόκριες 

Τις απόκριες τις γιορτάζουμε σε 
όλο σχεδόν τον κόσμο. Οι 
άνθρωποι ντύνονται ό,τι 
θέλουν. Επίσης σε άλλες χώρες 
μπορεί να το γιορτάζουν 
αλλιώς, αλλά στην Ελλάδα 
χορεύουμε, τραγουδάμε και 
παίζουμε. Μου αρέσουν πολύ οι 
απόκριες. 

Μέγκι Μπαϊράμη  

Η γιορτή του Αϊ Γιώργη 

Όταν γιόρτασε ο μπαμπάς μου 
είχαμε μεγάλη γιορτή. Φάγαμε, 
ήπιαμε, χορέψαμε, 
τραγουδήσαμε και πολλά άλλα. 
Τότε γιορτάζανε οι Γιώργηδες. 
Εγώ άναψα ένα κερί για τον 
μπαμπά μου. Στη γιορτή βάλανε 
κλήρο για αρνί και για κουνέλι. 

 
Κλεάλτ Γκίκα 
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Ο κύριος Ζαχάρης 

Ο κύριος Ζαχάρης γεννήθηκε στο 
Βατόλακκο και πήγε στην Αμερική για 
να δουλέψει. Κάποτε γύρισε στο χωριό 
του.  
Ζούσε κοντά στον ποταμό Βαλσαμιώτη. 
Μια φορά του ‘ρθε να σκάψει για να 
φυτέψει και βρήκε ένα λάκκο με νερό. 
Έχτισε ένα τοιχάκι για να μη φεύγει το 
νερό, όμως οι χωριανοί μπλέξανε με 
τον Ζαχάρη. Νομίζανε ότι ήθελε να 
κάνει καταπάτηση. Ο Ζαχάρης είπε 
πως το νερό είναι για όλους. 
Σήμερα ο κύριος Μανώλης Αβαράκης 
το βρήκε και το φρόντισε. Έκανε και 
βρύση. 

Κλεάλτ Γκίκα 

Η τηλεόραση 

Η τηλεόραση είναι μια κατασκευή 
που την έφτιαξε ο άνθρωπος. Εκεί 
μπορείς να δεις παιδικά, 
τραγούδια, ταινίες, ειδήσεις, τον 
καιρό κ.ά. 
Η τηλεόραση μπορεί να μας 
προσφέρει πολλά. Τα θετικά είναι 
ότι οι άνθρωποι απ’ όλο τον κόσμο 
βλέπουν ό,τι συμβαίνει παντού. 
Άμα είμαστε μόνοι μας η τηλεόραση 
μας κάνει παρέα.  
Τα αρνητικά είναι ότι μπορεί να μας 
παραπλανήσει ή να μας 
παραπληροφορήσει. Μας κάνει να 
ζηλεύουμε και να καταναλώνουμε 
πράγματα που δε χρειαζόμαστε. 
Είναι βλαβερή για τα μάτια, μας 
χαζεύει και μπορεί να είναι βαρετή. 
Κατά την άποψή μου τα πιο πολλά 
είναι τα αρνητικά, γι’ αυτό μη 
βλέπετε πολύ τηλεόραση, δε σας 
κάνει καλό. 

Γεωργία Μπατουδάκη 

Η κινητή βιβλιοθήκη 

Η κινητή βιβλιοθήκη είναι ένα 
πρόγραμμα του Δήμου.  
Ο σκοπός είναι να μπορούν τα 
παιδιά διάφορων σχολείων να 
δανείζονται βιβλία εξωσχολικά. 
Για να διαβάζουν 
μυθιστορήματα, παραμύθια και 
διηγήματα στον ελεύτερο 
χρόνο τους, για να αποκτούν 
περισσότερες γνώσεις. 
Φυσικά η αίτηση γίνεται από τα 
σχολεία που θέλουν να μπουν 
σε αυτό το πρόγραμμα.  
Εμάς μας ενδιαφέρει και μας 
αρέσει να τα δανειζόμαστε και 
να διαβάζουμε. Σίγουρα το 
κόστος για να τα αγοράζαμε θα 
ήταν πολύ μεγάλο για τους 
γονείς μας. 

Νικολίνα Βασίλεβα 
Μέγκι Μπαϊράμη 

Γεωργία Μπατουδάκη 

Το λάπτοπ 

Τη Δευτέρα πήρα ένα λάπτοπ που μου το αγόρασε ο μπαμπάς. Το αγόρασε γιατί φέτος 
τα λάπτοπ έγιναν φτηνά. Είναι από 100 μέχρι 200 ευρώ.  
Το λάπτοπ που πήρα είναι μαύρο, βαρύ, περιέχει ό,τι έχουν και τα άλλα λάπτοπ και η 
μάρκα του είναι Λενόβο.  
Εγώ το λάπτοπ το χρειάζομαι για να κάνω κάποιες εργασίες που μας μαθαίνει ο 
δάσκαλος της πληροφορικής, όπως το Σκρατς και το Πάουερποϊντ. Κάθομαι κάθε μέρα 
μία ή μιάμιση ώρα. 
Πάντως θέλω να σας πω κάτι: μην ασχολείστε πολλή ώρα με αυτό ούτε να κάθεστε 
πολύ κοντά, γιατί θα χαλάσετε τα μάτια σας. Μην κλείσετε το φως και δείτε κανένα 
έργο, γιατί το μυαλό σας θα κουραστεί. Μην τρώτε ή πίνετε δίπλα του, γιατί θα 
χαλάσει. Μην το έχετε πάνω σε ύφασμα ή χαλί, γιατί θα ζεσταίνεται. Επίσης μην κάνετε 
έναν άγνωστο φίλο στο ίντερνετ, γιατί μπορεί να σας χρησιμοποιήσει για κάτι κακό. Με 
λίγα λόγια προσέξτε στο ίντερνετ. Και τελευταίο, όταν το χρησιμοποιείτε να έχετε το 
σώμα σας ίσιο! Να ξέρετε πως είναι για το καλό σας! Σκεφτείτε το καλά. 
 

Νικολίνα Βασίλεβα 

Το γυμνάσιο 

Εγώ πηγαίνω έκτη τάξη μαζί με δυο κορίτσια που τα λένε Μέγκι και Νικολίνα. Η έκτη 
τάξη δεν είναι καθόλου δύσκολη, αλλά είναι πολύ αγχωτική, γιατί έχεις συνέχεια στο 
μυαλό σου ότι θα πας στο γυμνάσιο.  
Όταν φτάσει εκείνη η μέρα τότε αγχώνεσαι, φοβάσαι και ντρέπεσαι. Αγχώνεσαι γιατί 
μπορει να μην κάνεις ποτέ φίλους εκεί, φοβάσαι τους καθηγητές, μήπως είναι καλοί ή 
κακοί και ντρέπεσαι, γιατί νομίζεις ότι κάνεις λάθη και θα σε κοροϊδεύουν όλη την ώρα 
τα παιδιά. 

 

Γεωργία Μπατουδάκη 

Η βρύση του κυρ Ζαχάρη 
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Μουσείο «Οι συλλογές μας» 
 

Για το παιχνίδι αυλής «Οδύσσεια» χρησιμοποιούμε ένα μεγάλο ζάρι. Αριθμούμε τις κάρτες των δοκιμασιών 

και κάθε φορά παίζουμε τη δοκιμασία με τον αριθμό που πετυχαίνουμε στο ζάρι. 

Με λένε Αντρέα και πηγαίνω Τρίτη 
Δημοτικού. Θέλω να δείξω τη συλλογή 
μου από πέτρες που βρήκα στην αυλή 
του σπιτιού μου. Η ιδέα για να μαζέψω 
τις πέτρες ήταν για να στολίσω το σπίτι 
μου. Αγαπημένες μου πέτρες είναι η 
ελαφρόπετρα και μία μεγάλη πέτρα. 

Με λένε Στέλιο και πηγαίνω Τρίτη 
Δημοτικού. Θέλω να δείξω τη συλλογή 
μου με τα αυτοκινητάκια, τα 
μπουλντοζάκια και τα μεγάλα μου 
αυτοκίνητα. Αυτά τα αυτοκίνητα τα 
πήρα γιατί μου άρεσαν. Τα βρήκα στο 
δρόμο και τη θάλασσα. 

Με λένε Όλγα και πηγαίνω στη Γ’ Δημοτικού. Θέλω να 
εκθέσω αυτά τα κοχύλια για να γνωρίσετε τη συλλογή 
μου. Η ιδέα για να μαζέψω τα κοχύλια αυτά μου ήρθε για 
να τα κάνω δώρο στη γιαγιά μου. Αυτά τα κοχύλια τα 
βρήκα σε παραλίες στο «Ρούσσο». Μερικές φορές 
πηγαίνω με τους φίλους μου και μερικές φορές πηγαίνω 
με τη γιαγιά μου και τον παππού μου. Αγαπημένα μου 
κομμάτια είναι ένα σαλιγκάρι της θάλασσας και ένα ροζ 
κοχύλι. 

Παιχνίδι «Οδύσσεια» 
 

Με λένε Χρήστο και πηγαίνω Τρίτη 
Δημοτικού. Θέλω να δείξω τα 
αυτοκινητάκια μου. Τα αγόρασα από τα 
τζάμπο και το αγαπημένο μου είναι 
αυτό που αλλάζει χρώμα. 

Δοκιμασία 1η 
Το νησί του Κύκλωπα 
 
Ο Κύκλωπας κλείνει τα μάτια και 
πρέπει να πιάσει τα προβατάκια 

που είναι γύρω του. 

Δοκιμασία 2η 
Σειρήνες 
 
Αυτός που περνάει από τις 
Σειρήνες πρέπει να πει ένα 

τραγούδι. 

Δοκιμασία 3η 
Το νησί της Κίρκης 
 
Η Κίρκη κυνηγά τους 
συντρόφους του Οδυσσέα. 
Όποιον πιάσει γίνεται 
γουρουνάκι. Για να 
ελευθερωθεί θα πρέπει 
κάποιος σύντροφος να τον 

ακουμπήσει. 

Δοκιμασία 4η 
Κίκονες 
 
Χωριζόμαστε σε δύο ομάδες, 
οι Κίκονες και οι σύντροφοι 
του Οδυσσέα. Ένας που δεν 
είναι στις ομάδες κρατά το 
μαντήλι στο κέντρο. Λέει έναν 
αριθμό και φεύγουν αυτοί με 
τον ίδιο αριθμό. Όποιος πάρει 
το μαντήλι, πρέπει να περάσει 
πίσω από την ομάδα του, πριν 
τον πιάσει ο άλλος, για να 

νικήσει. 

Δοκιμασία 5η 
Λωτοφάγοι 
Χωριζόμαστε σε δύο ομάδες, 
οι σύντροφοι του Οδυσσέα και 
οι Λωτοφάγοι. Οι Λωτοφάγοι 
κυνηγούν τους συντρόφους 
για να τους δώσουν μπαλάκια 
– λωτούς. Αρκεί να 
ακουμπήσουν. Μένουν 
ακίνητοι μετρώντας μέχρι το 
εξήντα. Αν οι Λωτοφάγοι 
καταφέρουν να 
ακινητοποιήσουν όλους τους 
συντρόφους, χωρίς να 
κουνηθεί κανείς, κερδίζουν.  
 

Μαθητές Γ΄τάξης 
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Ζ Χ Ψ Ω Β Ν Μ Θ Π Ο Θ Υ 

Κ Ξ Α Ν Τ Ι Γ Ο Ν Η Ι Ε 

Α Τ Γ Φ Δ Ε Σ Δ Ι Α Ξ Δ 

Θ Γ Ν Η Σ Α Χ Ω Π Ζ Ο Ψ 

Η Β Ω Η Θ Θ Ε Ρ Ι Τ Α Φ 

Ν Ν Σ Λ Ξ Ο Δ Ο Λ Ε Π Π 

Α Η Τ Π Τ Ι Ρ Σ Τ Ρ Λ Ε 

Μ Υ Ο Ι Ρ Κ Δ Υ Ν Τ Υ Τ 

Η Ξ Ι Τ Φ Δ Σ Χ Τ Υ Γ Ρ 

Γ Θ Ρ Ε Β Ρ Α Ι Ο Ι Τ Ο 

Ο Γ Ι Α Ο Υ Ρ Τ Ε Ρ Ρ Σ 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 

Μ Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Α Α Π Ρ Σ Μ 

Ρ Κ Ε Ο Σ Τ Δ Δ Α Υ Λ Η Ν Ο 

Δ Ο Μ Α Θ Η Μ Α Ε Λ Μ Π Γ Δ 

Σ Ξ Τ Α Ρ Α Π Σ Σ Ε Α Α Ρ Α 

Ε Υ Φ Ν Α Ρ Ι Κ Κ Ρ Σ Τ Φ Σ 

Φ Σ Α Χ Ν Μ Ο Α Υ Β Ι Α Χ Κ 

Ω Τ Κ Π Ι Υ Ρ Λ Μ Τ Σ Τ Σ Α 

Β Ρ Ε Κ Ο Ο Ο Α Μ Ζ Σ Ο Σ Λ 

Μ Α Θ Η Τ Η Σ Σ Ν Α Δ Σ Α Ο 

Ο Τ Γ Ε Α Ι Δ Ο Χ Ι Φ Α Α Σ 

Μ Α Θ Η Τ Ρ Ι Α Γ Ο Μ Α Υ Ω 

Λύστε το κρυπτόλεξο για τον Πέτρο και την ιστορία του από το κεφάλαιο «Κάποιοι 

άγνωστοι»! 

Λύση 

Γεωργία Μπατουδάκη 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
ΑΘΗΝΑ 
ΓΙΑΟΥΡΤΕΡ 
ΡΙΤΑ 
ΘΟΔΩΡΟΣ 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
ΠΕΤΡΟΣ 
ΑΓΝΩΣΤΟΙ 

ΕΒΡΑΙΟΙ 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
 
3. Τις αλλάζει το φεγγάρι 
5. Ο πλανήτης μας 
6. Από αυτή δημιουργήθηκαν τα άτομα 
(2 λέξεις με κενό) 
7. Ο πιο κόκκινος πλανήτης 
 

ΚΑΘΕΤΑ 
 
1. Είναι στον ουρανό και μας φωτίζει 
2. Τι μας φωτίζει το βράδυ 
4. Είναι όνομα πλανήτη και όνομα του 
θεού της θάλασσας 
 

Όλγα Σταφυλαράκη  

Γιώργος Σταφυλαράκης 

Βρείτε 11 λέξεις κάθετα και οριζόντια με θέμα το σχολείο. 

Έιμι Γουίλιαμς 

Ανάσα Παρθενίου - Καλαϊτζή 
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Βιβλιοπροτάσεις 
 



   ΤΕΥΧΟΣ 2                                                                                                                           ΤΑ ΒΑΤΟΛΑΚΚΙΑΝΑΚΙΑ 

 

12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018 
Τα νέα είναι ότι δεν έχουμε ολοήμερο. 
Η δασκάλα μας, η κυρία Φραντζέσκα 
έφυγε γιατί είναι έγκυος και 
περιμένουμε μια άλλη δασκάλα ή έναν 
δάσκαλο. Τώρα δεν ξέρουμε αν θα 
έρθουν ή πότε θα έρθουν, αλλά εμείς 
περιμένουμε με υπομονή. Αυτά ήταν 
τα άσχημα και λυπητερά νέα. 
Τα καλά νέα είναι πως η κυρία 
Φραντζέσκα θα γεννήσει ένα κορίτσι 
και θα το φέρνει στο σχολείο μας. 
 

Νικολίνα Βασίλεβα 

 

Η κυρία Φραντζέσκα είναι έγκυος 

Το νέο παιδί  
Την Παρασκευή ένα παιδάκι 
ήθελε να γραφτεί στο Δημοτικό 
Σχολείο Βατόλακκου. Αυτή ζούσε 
στο Λονδίνο και ήθελε να έρθει 
στην Κρήτη γιατί της αρέσει. 
Ήθελε να γραφτεί εδώ, γιατί 
κάνουμε πολλά διασκεδαστικά 
πράγματα. Αλλά επειδή φέτος 
δεν έχουμε νηπιαγωγείο, του 
χρόνου θα γραφτεί εδώ μαζί και 
με άλλα παιδιά.  
Άμα έχετε κι εσείς παιδιά να τα 
γράψετε εδώ. 
 

Νικολίνα Βασίλεβα 

 

Εκδρομή στο σχολείο μας 
 
Την Πέμπτη 26 Απριλίου ήρθανε 
κάποια παιδιά από τον Αλικιανό, 
την Αγιά και τα Χανιά στο σχολείο 
μας. Ήταν πολλά παιδιά και 
κάποιους τους ξέραμε. Αυτά τα 
παιδιά πήγανε πρώτα να δούνε το 
ποτάμι και ύστερα ήρθανε στο 
σχολείο μας. Νομίζω πως τους 
αρέσει πολύ το σχολείο μας και 
ελπίζω να ξανάρθουν. 
 

Μέγκι Μπαϊράμη 

Το πιτζάμα πάρτι! 
 
Την Παρασκευή πήγα στην Έιμι και 
κοιμήθηκα. Κάναμε πιτζάμα πάρτι. 
Είχαμε πει ότι θα κοιμηθούμε στη 
01:00. Η Δήμητρα κοιμήθηκε από τις 
22:00. Εγώ και η Έιμι κρατήσαμε τη 
συμφωνία μας. Εεε... δηλαδή 
σχεδόν. Στις 12 όλοι κοιμούνται, εγώ 
και η Έιμι βλέπουμε βίντεο στο 
τάμπλετ. Η Έιμι μου λέει ότι νυστάζει 
κι εγώ της απαντώ να κλείσουμε το 
τάμπλετ και να πέσουμε για ύπνο.  
«Φοβάμαι, δε θέλω να κοιμηθούμε 
μαζί, θέλω να κοιμηθώ με τη μαμά 
μου» μου λέει η Έιμι. «Εντάξει, κι 
εγώ θα πάω με τη Δήμητρα» της 
είπα. 
 

Γεωργία Μπατουδάκη 

Η βόλτα  
Μια φορά πήγα το σκύλο μου 
βόλτα. Εκεί που πήγα ήτανε ένας 
άλλος όμορφος σκύλος. Νόμιζα 
πως θα τσακωνόντουσαν. Τελικά  
όχι, παίζανε μαζί. Ο σκύλος μου 
ήτανε πολύ χαρούμενος που έπαιζε 
με το φίλο του. Την επόμενη μέρα 
ήθελε να πάει πάλι στο μονοπάτι, 
αλλά εγώ την πήγα αλλού την 
Μπιάνκα. Όμως πολύ χαρούμενη 
ήτανε πάλι. Αυτή ήτανε η ιστορία 
μου. 

 Κλεάλτ Γκίκα 

Το χειρουργείο της Ζέτας 
 
Πριν από μερικούς μήνες είχα ένα 
ατύχημα. Έπαιζα με τις φίλες μου 
ένα παιχνίδι, που έπρεπε να 
φτιάξεις φαγητό με λουλούδια 
και μετά να δώσεις το φαγητό 
που έχεις φτιάξει σε άλλους. 
Πήγα κι εγώ να κόψω ένα φύλλο 
από έναν φοίνικα και μου μπήκε 
μια ακίδα. Έκλαιγα και πονούσα.  
Πέρασαν πολλοί μήνες από τότε. 
Η μαμά μου προσπαθούσε να μου 
το βγάλει, αλλά δεν μπορούσε 
γιατί ήταν πολύ βαθιά. Οπότε 
πήγα στο νοσοκομείο και έκανα 
ένα μικρό χειρουργείο με 
κανονική στολή, σκουφάκι και 
άλλα πολλά. Μέσα στο 
χειρουργείο ήταν κι όμορφα κι 
άσχημα. Παντού υπήρχαν 
μηχάνημα και γιατροί. Όταν μου 
άνοιγε η γιατρός το δάχτυλο 
είχαν έρθει πολλοί γιατροί από 
πάνω μου. Ο ένας μου έλεγε ότι 
δεν είναι τίποτα και ότι θα 
περάσει ο πόνος. Ο άλλος μου 
έλεγε ότι είμαι γλυκιά κι εγώ δεν 
μπορούσα άλλο. Τέλος πάντων, 
όλα πήγαν καλά. Τέλειωσε το 
χειρουργείο και είμαι μια χαρά. 

Γεωργία Μπατουδάκη 

Τα γενέθλια της Έιμι 
 
Ένα Σάββατο πήγαμε στο πάρτι της 
Έιμι. Πρώτα ήρθε η Νικολίνα, μετά η 
Μέγκι, μετά η Ζέτα, η Δήμητρα, η 
Ρόζα και στο τέλος ο Γιάννης.  
Η μητέρα της Έιμι μας έδωσε δυο 
μπαλόνια για να παίξουμε ένα 
παιχνίδι. Μετά βάλαμε μουσική και 
χορέψαμε. Όταν τελειώσαμε παίξαμε 
μπουγέλο. Και μετά περιμέναμε την 
τούρτα. Επειδή όλοι είχαν βαρεθεί να 
περιμένουν, κόψαμε την τούρτα. Η 
τούρτα ήταν τέλεια, είχε βανίλια. 
Ύστερα χορτάσαμε και πήγαμε 
πλατεία.  
Εκεί η Έιμι πήρε τα δύο ποδήλατά 
της και το ένα το έδωσε στη Ζέτα και 
το άλλο το πήρε αυτή. Μετά πήγαμε 
στο σπίτι της Μέγκι, πήραμε το 
ποδήλατό της και κάναμε βόλτες. 
Πήγαμε προς το σπίτι του Γιώργου 
και φωνάξαμε «Γιώργο!». Αυτός μας 
άκουσε και μας χαιρέτησε. Ύστερα 
εμείς περάσαμε από το σπίτι του 
Κωνσταντίνου και είδαμε την 
Κωνσταντίνα με τον Κωνσταντίνο και 
την αδελφή του. Ξαναπήγαμε στην 
πλατεία και είδαμε την Όλγα. Η 
Όλγα ήθελε να έρθει κι αυτή, αλλά 
το ποδήλατό της ήταν τρυπημένο.  
Αργότερα ξαναπεράσαμε από το 
σπίτι του Γιώργου και από του 
Κωνσταντίνου. Εκείνος μας είπε να 
πάμε στις πορτοκαλιές του μπαμπά 
του.  
Περάσαμε από έναν χωματόδρομο, 
αλλά η Ζέτα χτύπησε σε μια μεγάλη 
πέτρα. Ύστερα σηκώθηκε και είδε το 
γόνατό της. Δεν έτρεχε καθόλου 
αίμα, παρά μόνο είχε χώματα. Η 
Ζέτα είπε «Άντε, προχωράμε». Όπως 
προχωράγαμε είδε ότι το γόνατό της 
είχε γεμίσει αίματα. Όλοι τρέχαμε να 
πάμε στην πλατεία για να πλύνει το 
πόδι της. Ειδικά ο Γιώργος έκανε σαν 
τρελός και της έλεγε «έλα, έλα 
φτάνουμε».  
Επιτέλους φτάσαμε, πήγαμε στο 
σπίτι της Έιμι και η μαμά της έβαλε 
στο γόνατο κρέμα και γάζα. Η Ζέτα 
πήγε στο σπίτι της και ο μπαμπάς της 
το έφτιαξε καλύτερα. 
 

Νικολίνα Βασίλεβα 
Μέγκι Μπαϊράμη 

Ζέτα Μπατουδάκη 


