
Τα Μαγικά Μολύβια  
του 19ου Δημοτικού Σχoλείου Σερρών

Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς  2 0 1 9  - Τ ε ύ χ ο ς 1 ο                                                                 Τιμή: 

«Επίσκεψη στην τοπική εφημερίδα "Η Πρόοδος"» 
 

   Η τάξη μας ΣΤ'1 του  19ου Δημοτικού Σχολείου Σερ-
ρών, μαζί με την κα. Μαρία Γκουτουλούδη και την κα. 
Φωτεινή Κουτσούμπα, επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις της 
εφημερίδας ''Η ΠΡΟΟΔΟΣ'' στις 7 Νοεμβρίου 2019. Εκεί 
μάθαμε για τα διάφορα στάδια τύπωσης της εφημερίδας 
και ενημερωθήκαμε για τα μηχανήματα που την τύπω-
ναν  απο το 1929. Τρομερή εντύπωση μας έκανε ο κύριος 
Κομητούδης που με ωραία λόγια μας εξήγησε την εμφάνι-
ση του τσίγκου. Επίσης πήραμε ιδέες για την τύπωση της 
σχολικής μας ηλεκτρονικής εφημερίδας. Περάσαμε τέ-
λεια! 
 
 Οι ερωτήσεις που κάναμε και απάντησε ο κ. Κομη-
τούδης είναι οι παρακάτω: 
Πώς έβγαινε η εφημερίδα παλιά; 
Την Κυριακή 30 Ιουνίου 1929 πρωτοεκδόθηκε η πρώτη 
εφημερίδα. Έβγαινε με δύο σελίδες και χρειάζονταν 8 
άτομα σε 10 ώρες με  την τεχνολογία στοιχειοθεσίας. Υ-
πήρχαν παλιά γράμματα που τα έβαζαν 1-1. Αργότερα με 
τη τεχνολογία της λινοτυπίας χρειάζονταν 2 άτομα, σε 4 
ώρες και έβγαζαν 4 σελίδες. Στη λινοτυπία χρησιμοποιού-
ταν ρευστό μέταλλο και γίνονταν σε 3,5 ώρες, χρειάζο-
νταν 2 άτομα που έφτιαχναν 8 σελίδες. 
Πώς βγαίνει η εφημερίδα τώρα με ποια τεχνολογία 

Τώρα η εφημερίδα βγαίνει με υπολογιστές.  Με 2 άτομα, γνωρίζοντας τυφλό σύστημα, σε 
3,5  ώρες βγάζουν 8 σελίδες και με λιγότερο κόστος. 
Υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή η εφημερίδα; 
Ναι υπάρχει, σε ιστοσελίδα που την ενημερώνουμε κάθε μέρα. Η ιστοσελίδα είναι 
www.eproodos.gr 
Από που σας έρχονται τα νέα; 
Τα νέα έρχονται από συνεργάτες ,από δημοσιογράφους ,από διάφορες επιχειρήσεις και με το ηλε-
κτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). 
 Η επίσκεψή μας αυτή, έγινε άρθρο στην εφημερίδα "Η Πρόοδος", στην έντυπη αλλά και 
στην ηλεκτρονική: https://www.eproodos.gr/post/mathites-tis-st-taxis-toy-19oy-dim-sholeioy-
serron-stin-proodo  
Περισσότερες λεπτομέρειες στο https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=66  
 
Χρύσα Γκουμάση - Ραλλία Χριστοφιδέλλη - Χρύσα Χατζηθωμά - Μπαλτζή Στυλιανή  ΣΤ1 
 

Δείτε τα άρθρα μας στο https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/ και αφήστε το θετικό σχόλιό σας!! 

Η Μαθητική Σχολική Εφημερίδα μας ξεκίνησε! Μολύ-

βια του 19ου Δ.Σ. Σερρών! Το όνομά της το ψηφίσαμε 

οι Γ, Δ, Ε και ΣΤ τάξεις στο μάθημα πληρφοορικής 

μέσω google form. Με 56 από 162 ψήφους μαθητών/

τριών βγήκε το όνομα «Μαγικά Μολύβια του 19ου 

Δ.Σ. Σερρών». 

Στη συνέχεια, έγινε διαγωνισμός για το εξώφυλλο του 
1ου τεύχους! Κάναμε πολλές ζωγραφιές στο χαρτί και 
στον υπολογιστή  και μετά πάλι ψηφίσαμε με google 
form. 

Μετά, γράψαμε πολλά άρθρα για σχολικές εκδηλώσεις, 
εκπαιδευτικές επισκέψεις, παροιμίες, παιχνίδια, συνε-
ντεύξεις και άλλα πολλά. 

Όπως καταλαβαίνεται, για να φτάσουμε ως εδώ περά-
σαμε πολλά με δημοκρατία και πολλή φαντασία. Είμα-
στε πολύ περήφανοι/ες που σας παρουσιάζουμε τις δη-
μιουργίες μας! 

Το παραπάνω δεν είναι απλή εικόνα! Είναι έργο δικό 

μας στο Scratch όπου προγραμματίσαμε για να το φτιά-

ξουμε! 

Νικολέττα Ρούλη —Σοφία Καπετάνη Γ1 

 

              Το  εξώφυλλο του 1ου τεύχους της εφημερίδας μας είναι δημιουργία της Μουταφίδου 

Γιώτας από την ΣΤ2 τάξη του σχολείου μας. Στον διαγωνισμό που έγινε υπήρξαν 33 συμμετοχές 

με δημιουργίες ψηφιακές ή χειροποίητες. Τις χειροποίητες δημιουργίες ψηφιοποίησαν κάνοντας 

χρήση του σαρωτή (scanner) o Σωτήρης Μπιρμπίλης και ο Γιάννης Λωρίδας από την Δ1 τάξη. 

Για να επιλεχθεί η ζωγραφιά, με δημοκρατικές διαδικασίες έγινε ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω 

google form, στην οποία κάθε μαθητής/τρια είχε δικαίωμα μιας ψήφου. Περισσότερες λεπτομέ-

ρειες στο https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=30 . 

«Τυπογραφία—Γουτεμβέργιος»  

       Ο Ιωάννης Γουτεμ-

βέργιος γεννήθηκε στο 

Μάιντς το 1400 και πέ-

θανε στις 3 Φεβρουαρί-

ου το 1468 στο Μάιντς 

σε ηλικία 71 ετών. Ο 

Γουτεμβέργιος θεωρεί-

ται ο (πατέρας) της τυπογραφίας . Ήτανε Γερμανός σι-

δηρουργός, χρυσοχόος, τυπογράφος και εκδότης, ο ο-

ποίος εισήγαγε την τυπογραφία στην Ευρώπη.  

 Η Τυπογραφία ξεκίνησε ουσιαστικά τον 15ο αιώ-

να με την εφεύρεση του επίπεδου πιεστηρίου από τον 

Γουτεμβέργιο. Μέχρι τα τέλη του 20ού αιώνα, η παρα-

δοσιακή τυπογραφία χρησιμοποίησε κίνητα στοιχεία  σ

ε διάφορα μεγέθη και οικογένειες 

(γραμματοσείρες) φτιαγμένες από μέταλλο και ξύλο. 

 Τα στοιχεία αυτά έμπαιναν σε ειδικές θήκες, τους 

σελιδοθέτες και κατόπιν στο πιεστήριο για εκτύπω-

ση. Πάντως κύριο μηχάνημα της τυπογραφίας -  παρα-

δοσιακής και σύγχρονης – παραμένει το πιεστήριο που 

επιτρέπει τη γρήγορη αναπαραγωγή πολλών   αντιγρα-

φών.  

Δείτε το άρθρο στο https://schoolpress.sch.gr/

tamagikamolivia/?p=92  

Φένια  Χριστοφιδέλλη  - Ελπίδα  Γαρυφαλλίδη ΣΤ2  
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«Στείλε κι εσύ ένα καπάκι, κάνε δώρο καροτσάκι» 
   Ο “Σύλλογος Παραπληγικών και κινητικά αναπήρων Ν. Πέλλας” κάνει 
ένα σπουδαίο έργο. Ο Σύλλογος προσπαθεί να βοηθήσει ανθρώπους με 
αναπηρία που έχουν κινητικά προβλήματα. Γι’ αυτό το λόγο αποφάσισε 
να μαζεύει πλαστικά καπάκια με σκοπό να αγοράσει αναπηρικά αμαξί-
δια σε ανθρώπους που δεν μπορούν να αγοράσουν μόνοι τους. Είναι πο-
λύ σημαντική η δράση του γιατί καταφέρνει να κάνει κάποιους ανθρώ-
πους να ζουν καλύτερα και να χαμογελούν. 
   Η τάξη μας αποφάσισε να ενημερώσουμε όλο το σχολείο και ζητήσαμε 
από όλους τους δασκάλους και τους μαθητές να μας στηρίξουν. Κατα-
σκευάσαμε ειδικά κουτιά για να ρίχνουμε τα πλαστικά καπάκια. 
   Μέχρι τώρα τα πράγματα έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε συγκε-
ντρώσει αρκετά καπάκια και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να πάρουμε 
ένα αμαξίδιο. Νιώθω πολύ χαρούμενος και περήφανος που όλοι οι μαθη-
τές του σχολείου μου προσπαθούν να βοηθήσουν. 
Δείτε το άρθρο στο https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=104  
 Παναγιώτης Ιφόγλου  Ε1΄                                                                      

«Η Γνώση της Άνοιας» 
   Ήταν μια ηλιόλουστη μέρα, ήταν Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019, 
και πήγαμε στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη των Σερρών. Εκεί 
ήταν μερικά σχολεία, ήμασταν κι εμείς η Ε1΄ του 19ου Δημοτικού 
Σχολείου Σερρών. Ήμασταν εκεί για να βοηθήσουμε τους ηλικιωμέ-
νους που έχουν άνοια και να βρούμε τη λύση σ’ αυτό το πρόβλημα. 
Όποιος δεν ξέρει τι σημαίνει “άνοια”, είναι κάτι που οι μεγάλοι 

άνθρωποι ξεχνούν 
κάποια σημαντικά 
πράγματα αλλά 
θυμούνται τα πα-
λιά. 
   Εκεί γίναμε ο-
μάδες και οι ομά-
δες αυτές έγιναν 
ήρωες ενός βιβλί-
ου. Το βιβλίο αυ-
τό λεγόταν 
«Ποιος είμαι εγώ, 
παππού;» και οι ήρωες αυτού του βιβλίου ήταν ο 

Φίλιππος και η Άννα, που ήταν εγγόνια του παππού που είχε Altzheimer, ο Κωστής και η Δανάη, που 
ήταν οι μεγαλύτεροι της παρέας και τέλος ο Altz, που βγαίνει από το Altzheimer. Έπρεπε αυτοί, δη-
λαδή εμείς, να απαντήσουμε σε δύο ερωτήσεις : η πρώτη ήταν τι σκεφτόταν ο ήρωάς μας και η δεύτε-
ρη ήταν τι θα ήθελαν να πουν στους άλλους. Επίσης μας έκαναν κάποιες ερωτήσεις και εμείς έπρεπε 
να τις απαντήσουμε. Τις ερωτήσεις αυτές μας τις έκαναν τρεις κοπέλες που ήταν ψυχολόγοι και ψυχί-
ατροι.  
   Πάντως, καθώς έβγαινα από τη Δημόσια Βιβλιοθήκη ένιωσα δυνατή γιατί τώρα ξέρω τι σημαίνει 
άνοια και γι’ αυτό μπορώ να βοηθήσω τους ηλικιωμένους με Altzheimer και θα βρω τη λύση στο πρό-
βλημα! Ευχηθείτε μου «Καλή τύχη»!!!  
Δείτε το άρθρο στο https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=106                                                         
Ειρήνη Εβελίνα Μουλάκη   Ε1΄  

Ο Φρενέ, διακεκριμένος Γάλλος  παιδαγω-
γός, έλεγε πως ο μόνος λόγος να γράψει το 
παιδί είναι να φτάσει η σκέψη του εκεί 
που δε φτάνει η φωνή του.  

 Με την έκδοση της μαθητικής σχολι-
κής εφημερίδας, οι μαθητές/τριες μας α-
ποκομίζουν πολλά οφέλη όπως  να ενημε-
ρώνουν με τα κείμενά τους τους άλλους, 
εξωτερικεύουν τις ανησυχίες και τους 
προβληματισμούς τους, γνωρίζουν τα Μ-
ΜΕ, κάνουν χρήση της ψηφιακής τεχνολο-
γίας για την παραγωγή ωφέλιμου θετικού 
ψηφιακού υλικού. Η δημιουργική γραφή 
κορυφώνεται, η ανάγνωση γίνεται ευχά-
ριστη και η καλλιέργεια κριτικής σκέψης 
γίνεται εφικτή.  

Η εφημερίδα  θα εκδίδεται ηλεκτρονικά 
στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και θα 
εκτυπώνεται 2 φορές το χρόνο. Η έκδοση 
της εφημερίδας θα φέρει έσοδα, τα οποία 
κατόπιν συζητήσεως με τους μαθητές/
τριες θα διατίθενται κάθε φορά για την 
αγορά εξοπλισμού του σχολείου.  

Εύχομαι η ωφέλιμη σχολική δράση αυτή 
που ξεκινούμε, να αντέξει στο χρόνο και 
να αποδώσει τα μέγιστα για όλη τη σχολι-
κή κοινότητα. 

Καλή αρχή λοιπόν στα Μαγικά Μολύβια 
του σχολείου μας! 

Η υπεύθυνη έκδοσης  της εφημερίδας 

Γκουτουλούδη Μαρία 

Εκπαιδευτικός MsC Πληροφορικής 

«Ελληνική σημαία» 

Για τη 28 Οκτωβρίου Ζωγραφίσαμε  τη  ελληνική  σημαία στον υπολογι-

στή, γράψαμε ποίημα στον υπολογιστή. Εκτυπώσαμε σε χαρτί τις ζωγρα-

φιές και κοσμήσαμε το σχολείο 

μας  αυτό το κάνανε οι μαθητές/

τριες  Α1, Α2, Β1,Β2, 

Γ1,Γ2,Δ1,Δ2 του σχολείου μας 

στο μάθημα πληροφορικής.  

Αθάνατη Ελλάδα μας 
στον κόσμο ξακουσμένη, 
μ’ όλες τις χάρες οι Θεοί 
σ’ έχουνε προικισμένη. 

Γαλάζιος είν’ ο ουρανός, 
γαλάζια η θάλασσά σου, 
γαλάζια κι η σημαία σου, 

το θείον έμβλημά σου. 

Χαρείτε Ελληνόπουλα, 

του Έθνους η ελπίδα. 

Χαρείτε, γιατί έχουμε 

τρισένδοξη Πατρίδα. 

Δείτε το άρθρο στο https://

schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?

p=100  

           Αντώνης Μπαλτζής Γ2  

           Αλέξανδρος Ηλίας Γ2  

«Παραμύθι με 4 νεράϊδες»  

Μια φορά ζούσαν οι 4 νεράιδες. Την  μια την λέγανε Νεφέλη ήταν νεράιδα του 
καλοκαιριού. Την  δεύτερη την λέγανε Φλώρα ήταν νεράιδα της Άνοιξης και α-
γαπούσε τα λουλούδια. Η Τρίτη νεράιδα την λέγανε Αγάπη  και ήταν  η νεράιδα 
των ζώων .Και τέλος η 4 η νεράιδα ήταν του Φθινοπώρου. Το όνομα της ήταν 
Μαργαρίτα. Μια  μέρα οι 4 νεράιδες πήγαν μια βόλτα στο δάσος. Ξαφνικά πετά-
χτηκε ένας λύκος μπροστά τους. Τρόμαξαν και έτρεξαν να κρυφτούν. Η Αγάπη 
που ήταν νεράιδα των ζώων τους ηρέμησε και πλησίασε τον λύκο ο λύκος μόλις 
είδε την Αγάπη ηρέμησε και έπαιξε μαζί του. Τότε οι άλλες νεράιδες πήγαν δίπλα 
στην Αγάπη και έπαιξαν και εκείνες  με τον λύκο. Τότε αφού η ώρα πέρασε σκο-
τείνιασε  και έπρεπε να φύγουν .Υποσχέθηκαν ότι θα ξανάρθουνε για να γνωρί-
σουνε κι άλλα ζωάκια. Την επόμενη μέρα οι νεράιδες πήγαν στο δάσος να γνωρί-
σουνε και τα υπόλοιπα ζώα. Γνώρισαν μια  αλεπού ,έναν σκίουρο, και μια φιλική 
αρκούδα. Τους έδωσαν φαγητό και τα φρόντισαν. 
Δείτε το ως άρθρο στο https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=65  
Κέλλυ Ντότα Χριστίνα Ασβεστά Τρίτη Τάξη Γ1 

«Ανέκδοτο» 

Μια φορά ο Τοτός με την γιαγιά του πήγαιναν στην εκκλησία. Ο Τοτός στον 

δρόμο βρήκε ένα 5 ευρώ, ρωτάει την γιαγιά του “γιαγιά να το πάρω?”, “ Ότι  βρί-

σκουμε κάτω δεν το παίρνουμε”. Λίγο παρακάτω ο Τοτός  βρήκε κάτω ένα 10 

ευρώ  και ρωτάει την γιαγιά του “να το πάρω?”,”ότι βρίσκουμε  κάτω  δεν το 

παίρνουμε”. Όταν ο Τοτός  και η γιαγιά είχαν φτάσει στην εκκλησία και η γιαγιά 

ανέβαινε  σκόνταψε και έπεσε: “Τοτέ, σήκωσέ με!”  Κι ο Τοτός λέει “ότι βρί-

σκουμε  κάτω δεν το παίρνουμε”.   

Δείτε το στο https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=109  

Γιώργος Καπετάνης—Σοφία Καπετάνη—Νικολέττα Ρούλη Γ1 

Οι μαθητές/τριες, οι εκπαιδευτικοί 

και ο Διευθυντής του σχολείου μας, εύ-

χονται  

Καλά Χριστούγεννα  

και  

Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 
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«Αρχαία Γνωμικά» 

Κακόν κακού ου άπτεται -  

Το κακό δεν αντιμετωπίζεται με το κακό. (Αρχαιοελληνική παροιμία ) 

Γνους πράττε-  

Να ενεργείς έχοντας γνώση. (Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ.) 

Νόει το πραττόμενον- 

Να έχεις συναίσθηση των πράξεών σου. (Βίας ο Πριηνεύς, 625-540 π.Χ.)  

Ο Πιττακός ο Μυτιληναίος ήταν πολιτικός και στρατιωτικός ηγέ-

της της Μυτιλήνης, ένας από τους επτά σοφούς της αρχαίας Ελλά-

δας και μνημονεύεται μαζί με τον Θαλή, τον Βία και το Σόλωνα σε 

όλους τους σχετικούς καταλόγους. Γεννήθηκε το 650π.Χ. και πέ-

θανε το 570π.Χ.  

O Βίας ο Πριηνεύς ήταν ένας από τους επτά σοφούς της αρχαίας 

Ελλάδας αλλά και ποιητής, από την Πριήνη. Έγινε γνωστός για τη 

δικαιοσύνη του και τη ρητορική του δεινότητα. Σήμερα σώζονται 

ηθικά αποφθέγματα του, ως και απόσπασμα λυρικού ποιήματός 

του. Ο γραμματικός Σάτυρος τον κατανέμει ανάμεσα στους 7 σο-

φούς της αρχαίας Ελλάδας. Γεννήθηκε 

στην Πριήνη στης Ιωνίας το 600π.Χ και πέθανε το 570π.Χ. ,γιος 

του Τευτάμου. Έγραψε το ποίημα «Περί Ιωνίας, τίνα μάλιστ' αν 

τρόπον ευδαιμονοίη» με 2.000 στίχους, και πολλά γνωμικά.  

Δείτε το άρθρο στο https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=76  

Πoλίνα Χατζηγιάννη— Μαριτίνα Μπαϊρα ΣΤ2 

«Συνέντευξη από μαθήτρια του σχολείου που έσπασε τον 

αγκώνα της.» 

  1. Όταν έσπασες τον αγκώνα  πονούσες;  

        Ναι πονούσα πάρα πολύ.  

2. Πώς κοιμάσαι;   

       Κοιμάμαι ανάσκελα και στο χέρι μου    

       βάζω ένα μαξιλάρι αφρολέξ.  

 3. Ποιο χέρι έσπασες;  

        Έσπασα το δεξί.  

 4. Πώς γράφεις;; 

      Μου τα γράφει η διπλανή μου.  

 5. Πόσο καιρό κράτησες τον νάρθηκα;  

      3 εβδομάδες.  

 6. Πώς έσπασες το χέρι σου;  

      Με έριξαν από το ποδήλατο.  

 7. Τι έχεις να πεις για όλα αυτά;  

      Ότι πρέπει να προσέχουμε.  

Δείτε το άρθρο στο https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?

p=112  

Μαρία Φώτη—Μυρτώ Γίδαρη—Φωτεινή Ιωαννίδου Δ2  

«Ανέκδοτα » 

1. O μπαμπάς του Τοτού λέει 

στον Τοτό  «Τοτέ πάνε να μου πάρεις 

τσιγάρα. Αλλά! Θα πείς πως είσαι 40 

χρονών, έχεις 3 παιδιά, την ταυτότητά 

σου την ρούφηξε η τουαλέτα και η γυ-

ναίκα είναι στο νοσοκομείο». Πάει 

ο Τοτός και λέει: Γεια σας θέλω τσιγά-

ρα. Είμαι 3 χρονών, έχω 40 παιδιά, την 

γυναίκα μου την ρούφηξε η τουαλέτα 

και η ταυτότητά μου είναι στο νοσοκο-

μείο.  

2. Περνάει ο σκουπιδιάρης από το σπίτι 

του και ρωτάει τον Τοτο:« Τοτέ έχετε 

σκουπίδια»; Τοτός:  Μισό λεπτό να ρω-

τήσω την μαμά μου. Μαμά έχουμε 

σκουπίδια»; Μαμά:« Ναι 

έχουμε Τοτέ» Πάει ο Τοτός και λέ-

ει:« Ναι έχουμε δεν θέλουμε».  

3. Η καθηγήτρια του Τοτού φτάνει στα 

όριά της και λέει: «Τέρμα τα σχόλια»! 

Λέει ο Τοτός: Like (λάικ) να κάνουμε»;  

4. Δύο γονείς διαφωνούσαν το όνομα του 

παιδιού τους ο ένας ήθελε Λουκάς και 

ο άλλος Νίκος. Έτσι έβγαλαν το παιδί 

Λουκά-Νικο.  

5. Τι λέει το 0 (μηδέν) στο 8 (οκτώ). Μπα-

μπα βάλαμε ζωνούλα.   

6. Περνάω από ένα κατάστημα και βλέπω 

3 ευρώ τζιν, 5 ευρώ μπουφάν, 2 ευ-

ρώ παλτό 6 ευρώ δερμάτινα. Επιγραφή 

μαγαζιού «Καθαριστήριο».  

 

Δείτε τα ανέκδοτα στο https://schoolpress.sch.gr/

tamagikamolivia/?p=110   

Μαρία Φώτη   - Φωτεινή Ιωαννίδου  - 

Μυρτώ Γίδαρη -  

Νεκταρία Δερμετζή -  Μαρία Μάρκου     

Δ2  

«Η ζωή του Αγίου Νεκταρίου» 

Γεννήθηκε στη Σηλυβρί-
ας  1ην Οκτωβρίου του 1846 , 
την μητέρα του την έλεγα Βα-
σιλική και τον πατέρα  Δή-
μο .Όταν  ήταν 14ετών πήγε 
στην Κωνσταντινούπολη να 
εργαστεί με τον θείο του. Δεν 
είχε ρούχα , παπούτσια και πο-
διά  για την εργασία   με 
τον  θείο του .Τα ζήτησε όλα 
αυτά από τον Θεό και την επό-
μενη μέρα τα είδε στο κρεβάτι 
του .Τότε ο θείος του τον μά-
λωνε κι ο γείτονας του είπε πως 
του τα αγόρασε αυτός .Όταν 
έγινε 22ετών πήγε σπούδασε ως 
διδάσκαλος στο Λίθι Χίου . Α-

γαπούσε πολύ την οικογένειά του. Κοιμήθηκε 8 Νοεμβρίου 
του 1920 και ήταν 74ετών.  
Δείτε το άρθρο στο https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?
p=71  
Μαρβάκη Γεωργία Δ1  

«Εκδρομή στην Αίγινα» 

Αυτή η εκδρομή κράτησε 3 μέρες. Την πρώ-

τη μέρα αναχωρήσαμε από τη Σέρρες γύρω 

στις 10.50 το πρωί από το θεατράκι .  

1η πρώτη στάση [επίσκεψη] στον Άγιο Διο-

νύσιο εν Όλυμπο. 2η δεύτερη στάση 

[επίσκεψη]στο μοναστήρι 

της μεταμόρφωσής του Σωτήρος, 3η τρίτη 

στάση 1 ώρα ανεβήκαμε στο πλοίο και 2.50 

η ώρα είμασταν στην Αίγινα. 5.30 η ώρα 

ήταν ο εσπερινός μετά μας μίλησε 

η χριστονίφη αργότερα νύχτωσε και πήγαμε 

στους ξενώνες.   

Ξυπνήσαμε το πρωί και μας περίμενε ένα 

τέλειο πρωινό στην τραπεζαρία μό-

λις τελειώσαμαι το πρωινό μας είχαμε ελεύ-

θερο χρόνο και πήγαμε στην έκθεση εκεί εί-

χε κομποσκίνια , εικονίτσες και έδιναν δώρο 

λαδάκια. 12.30 η ώρα  αποχωρίσαμε από 

την  Αίγινα, ανεβήκαμε στο πλοίο, 1.50  εί-

μασταν στον  Πειραιά σταματήσαμε για  με-

σημεριανό  φάγαμε και μετά  φύγαμε  Σέρρες.  

Δείτε το άρθρο στο https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=74  

Νεκταρία  Παπουτσή Δ2 - Κρυσταλλένια Θεοχαρίδου Δ1  

«Το κατοικίδιό μου» 

Το κατοικίδιό μου είναι 

ένα γερμανι-

κό ποιμενικό που την 

λένε Σάνη. 

Τα σκυλιά όπως το δικό 

μου είναι μια καλή επιρ-

ροή επειδή τους προσφέ-

ρεις αγάπη και αυτά με 

την σειρά τους σου το 

ανταποδίδουν με διάφορα άλλα πράγματα.  

Τα σκυλιά όπως συνήθως πρέπει να τους μαθαίνεις να είναι 

φρόνιμα όπως τα αφεντικά τους .  

Επίσης, χρειάζονται απαραίτητη φροντίδα όπως να τους πη-

γαίνεις βόλτα, να τους βάζεις να φάνε, να παίζεις μαζί τους 

και  να ενθαρρύνεις με διάφορα κόκαλα όταν κάνουν κάτι 

σωστό. Επιπλέον αυτά πρέπει να είναι υπάκουα για να μπο-

ρούμε εμείς οι άνθρωποι να τα προσέχουμε σαν τα μάτια 

μας.  

Αυτές είναι οι ευθύνες που πρέπει να έχουμε για 

τα σκυλιά μας.  

Δείτε το άρθρο στο https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?

p=84  

 Δέσποινα Πατίδη ΣΤ1  
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«Πιάνο» 
Ο όρος πιάνο (piano) προέρχεται από την ιταλική λέξη pianoforte. Η ονομασία του στα ελληνικά 
είναι «κλειδοκύμβαλο». Είναι όργανο πληκτροφόρο με χορδές τις οποίες κτυπούν ειδικά σφυριά 
(marteaux ή martelo). Η αγορά ενός καινούριου πιάνου είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Υπάρχουν 
πολλές μάρκες, από διάφορες χώρες, πολλά μοντέλα και χρώματα. Τα πιάνα σε ποσοστό ως και 
97% της παγκόσμιας παράγωγης, κατασκευάζονται στις παρακάτω χώρες : ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΙΑΠΩ-

ΝΙΑ ΚΟΡΕΑ ΚΙΝΑ 
Υπάρχουν πιάνα αξίας 2.000–4.000€ τα οποία θεωρούνται πιάνα για αρ-
χάριους. Πιάνα αξίας 4.000–7.000€ που θεωρούνται πιάνα μέσης κατηγο-
ρίας, Πιάνα αξίας από 7.000€ και άνω τα οποία θεωρούνται πολύ υψηλών 
απαιτήσεων και προορίζονται συνήθως για επαγγελματίες. ΨΗΦΙΑΚΟ 
ΠΙΑΝΟ 
Τα ψηφιακά πιάνα (Digital pianos) είναι ηλεκτρονικά μουσικά όργανα τα 
οποία αναπαράγουν από ηχεία (μεγάφωνα) ψηφιακά προηχογραφημένα 
δείγματα ήχων πιάνων και διαφόρων άλλων μουσικών οργάνων. 
Υβριδικά ονομάζονται τα πιάνα εκείνα τα οποία συνδυάζουν τη χρήση 

ενός κλασσικού πιάνου με την τελευταία ψηφιακή τεχνολογία στα πιάνα. 
Πηγές:  www.-el-odeio , www.-medium.com  
Δείτε το άρθρο στο https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=28  

Γιώργος Μάρκου ΣΤ2  

Εκ μέρους όλης της τάξης:  
Ευχές για τα Χριστούγεννα!!!  

Χρόνια  πολλά σε όλους!!!  
Καλή Χρονιά!!!  

Καλά  Χριστούγεννα!!!  
Σας αγαπούμε πολύ!!!  

Καλό μήνα !!!  
Χρόνια πολλά!!!  
Γ2  Σ΄ΑΓΑΠΩ!!!  

Μαγδαληνή Βακάλη   
Παύλος  Χατζηευστρατιάδης   Γ2  

Μερικές αξιόλογες δημιουργίες μαθητών/τριών του 
σχολείου με προγραμματισμό στο Scratch που δη-

μιουργήσανε στο μάθημα πληροφορικής: 

Κάλαντα—Ευθύμης Γοργίας B2 

« #CodeWeek  -  ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ » 

Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ είναι μια πρωτο-
βουλία βάσης που οργανώνεται απο 
εθελοντές,οι οποίοι προωθούν την εκ-
μάθηση προγραμματισμού στις χώρες 
τους ως Πρέσβεις της εβδομάδας Προ-
γραμματισμού. Η 7η Ευρωπαική Εβδο-
μάδα Προγραμματισμού για το 2019 
έχει προγραμματιστεί για τις 5-20 Ο-
κτωβρίου. Η Εβδομάδα προγραμματι-
σμού γιορτάζει τη δημιουργικότητα, 
την επίλυση προβλημάτων και τη συ-
νεργασία μέσω προγραμματισμού και 
άλλων δραστηριοτήτων τεχνολογίας. 
Σχολεία και δάσκαλοι όλων των βαθμί-
δων καλούνται να συμμετέχουν καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους. 

Γιατί πρέπει να συμμετέχουμε? Πρέπει να συμμετέχουμε γιατί ο προγραμματισμός βοηθά στην 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων όπως η υπολογιστική σκέψη,η επίλυση προβλημάτων και η ομαδική 
εργασία. Η Εβδομάδα Προγραμματισμού προσφέρει σε όλους τους μαθητές τις δυνατότητες να 
κάνουν τα πρώτα τους βήματα ως δημιουργοί ψηφιακού περιοχομένου. 

Στο σχολείο μας, στο μάθημα πληροφορικής, οι τάξεις Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ πήραμε μέρος στο 
#CodeWeek και μας άρεσε πολύ!   
Δείτε το άρθρο στο https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=89  

Γιάννης Τσερμεντσέλης 
Εικονογράφηση: Δέσποινα Πατίδη ΣΤ1  

Χριστούγεννα—Χριστάννα Κνιάμη Γ2 

Γνωριμία —Μαρία Κούκκου Β1 

Μήνυμα υπέρ ατόμων με αναπηρία —  

Γιώργος Αλεξίου, Βύρωνας Τσακαλίδης  Β1 

Μήνυμα υπέρ ατόμων με αναπηρία —  

Μαρίλια Τάτση, Κωνσταντίνα Σερέτη  Β1 
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6ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ρομποτικής  
                 "ScratchKids" 

Η ομάδα μας αποτελείται από 9 μαθητές/τριες και αποφασίσαμε 

το όνομα της να είναι Scratchkids. Μαζί με την κα. Γκουτουλού-

δη Μαρία -εκπαιδευτικός πληροφορικής , προγραμματίζουμε 

στον υπολογιστή στο πρόγραμμα Scratch για να δημιουργήσουμε 

ένα σύστημα μέτρησης ταχύτητας . Για το σύστημα αυτό χρεια-

στήκαμε μια ράμπα χειροποίητης κατασκευής και γι’αυτό  βοήθη-

σε ο κ. Νίκος Ευστρατόπουλος -εκπαιδευτικός εικαστικών . 

Χρειαστήκαμε επίσης μια ειδική ηλεκτρονική πλακέτα makey – 

makey  και κροκοδειλάκια με τα οποία θα δημιουργήσουμε δύο 

πύλες χρονομέτρησης. Όταν το αυτοκινητάκι μας θα διέρχεται 

από τις πύλες αυτές θα καταγράφεται ο χρόνος μέσω makey – 

makey και Scratch στον υπολογιστή. Έπειτα εμείς προγραμματί-

σαμε να υπολογίζεται η ταχύτητα διέλευσης του από τις δύο πύ-

λες αυτές . 

Η όλη μας η εργασία είναι πολύ δύσκολη !Χρειάστηκε να καταλάβουμε και να εφαρμόσουμε 

τύπους φυσικής , μαθηματικών και πάνω απ’ όλα χρειάστηκε να δημιουργήσουμε τον κατάλλη-

λο κώδικα . 

Ακόμη δεν το τελειώσαμε. Φτιάχνουμε πειράματα ακόμη . Τώρα προσπαθούμε να φτιάξουμε τα 

αυτοκινητάκια μας αγώγιμα ώστε να δημιουργείται κλειστό κύκλωμα . Στις 14 Δεκεμβρίου 

2019 θα εκθέσουμε την εργασία μας στο 6ο μαθητικό φεστιβάλ ρομποτικής στο 14ο πειραματι-

κό γυμνάσιο Θεσσαλονίκης . Κάποια στιγμή θα σας το δείξουμε για να το καταλάβετε και ε-

σείς . Δείτε το άρθρο στο https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=138  

 Γιώργος Μάρκου - Δημοσθένης Ταλουμτζής ΣΤ2  
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«Το 5ο Αθλόραμα»   

Το 5ο Αθλόραμα  έγινε στις 12 Οκτωβρί-

ου 2019  το Σάββατο. Ειχε αθλήματα  όπως ΤΑΧΥΤΗΤΑ Ε-

ΜΠΟΔΙΑ  ΡΙΨΗ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟς  ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟς  ΑΛΜΑ 

ΕΠΙΚΟΝΤΩ.  

Eίχε μαζευτεί  πολύς κόσμος που εί-

χαν έρθει με τους φίλους τους ή με τις 

φίλες τους και παιδία έως 13 ετών. 

Ώρες 10 :00  13:00  

Δείτε το άρθρο στο https://

schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?

p=128                          

Mαρία Μάρκου Δ2 

 «Ηandball» 

Το handball είναι ένα ομαδικό άθλημα που είναι σε έναν 

κλειστό χώρο που ο χώρος είναι σαν του ποδοσφαίρου. 

Χαντμπολ είναι η ελληνική Χειροσφαίρι-

ση.  Στο handball παίζεις με μία μικρή μπάλα και έχεις 

δύο τέρματα.  

  Γενικά είναι ένα ενδιαφέρον ωραίο άθλημα που αν παί-

ζεις γίνεσαι δυνατότερος αλλά 

και γίνεσαι πιο συνεργάσιμος 

κοινωνικός και έχεις πιο πολύ 

αυτοπεποίθηση.  

Δείτε το άρθρο στο https://

schoolpress.sch.gr/

tamagikamolivia/?p=113  

Παναγιώτης Καντάς Στ2  

«TAEKWONDO» 

 Το TAEKWONDO (κορεατικά χάνγκουλ, χάντσα) είναι πανάρ-

χαια κορεάτικη πολεμική τέχνη και εθνικό σπορ της Κορέας. Είναι πολύ 

διαδεδομένη παγκοσμίως και  από το 2000 έγινε επίσημο ολυμπιακό 

άθλημα. Ποια όμως η σημασία των λέξεων  TAEKWONDO  στα κορεά-

τικα ΤAE σημαίνει «πόδι»,  Kwon  σημαίνει  «χτύπημα με το χέρι» 

και DO σημαίνει  μυαλό. Επομένως ΤAE KWON NTO μπορούμε να 

πούμε ότι είναι  «Ο τρόπος να μάχομαι μόνο με το σώμα μου».  

 Είναι ένα άθλημα που χρειάζεται πολύ καλή ευλυγισία και αντοχή γιατί χαρακτηρίζε-

ται από ψηλά και χαμηλά λακτίσματα μέχρι το ύψος της ζώνης και του στομαχιού και όχι 

χαμηλότερα. Επίσης απαγορεύονται τα χτυπήματα στην πλάτη και οι γροθιές στο πρόσωπο . 

Το άθλημα αυτό έχει πολλές ωφέλειες για τα παιδιά. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι ότι 

τα παιδιά μαθαίνουν να προστατεύουν το εαυτό τους από σωματική απειλή , γυμνάζουν το 

σώμα τους από το κεφάλι έως τα νύχια . Εκτός όμως από την εντατική σωματική άσκηση 

μαθαίνει πειθαρχία, σεβασμό αλλά  βελτιώνει και την ικανότητα συγκέντρωσης και μνήμης . 

 Για όλα τα παραπάνω καλό θα ήταν να δοκιμάσουν έστω και μια φορά όλα τα παιδιά 

αυτό το άθλημα . 

Πηγή:Wikepedia 

Δείτε το άρθρο στο https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=126  

Δημοσθένης Ταλουμτζής ΣΤ2 

«Κέικ σε κυπελάκι»   

Υλικά  

1 φαρίνα  

4-5 αυγά  

1 βιταμ σοφτ  

2 ποτήρια ζάχαρη   

1 ποτήρι γάλα  

Βανίλια   

Κακάο  

22 κυπελάκια  

1 κουβερτούρα  

Τρούφα πολύχρωμη  

Εκτέλεση  

Χτυπάμε το βούτυρο με ζάχαρη. Ρίχνουμε ένα-ένα 

τα αυγά ,μετά 

την βανίλια και τέλος εναλάξ το αλεύρι  με 

το γάλα . Χωρίζουμε το μίγμα στη μέση, το μισό 

το κρατάμε ως γεύση βανίλια και στο 

άλλο βάζουμε κακά-

ο. Γεμίζουμε το κύπελο ένα δάχτυλο κάτω από 

το σημείο και ψήνουμε 35 λεπτά περίπου στους 

170 βαθμούς κελ σειου. Λιώνουμε με μπεν –

μαρι την σοκολάτα και αφού κρυώσου-

με στολίζουμε τα  κεικ.  

Δείτε την συνταγή στο https://schoolpress.sch.gr/

tamagikamolivia/?p=127  

Λουκία-Παρασκευή Ζαφειριάδου ΣΤ2 

«κουλουράκια με καρύδα» 

 Υλικά 

 3 φλ. Ζάχαρη άχνη  

1 φλ. Κακάο  

1 μικρή κονσέρβα ζαχαρούχο γάλα   

2 βανίλιες  

2 φλ. Ψιλοκομμένα καρύδια.  

 Εκτέλεση 

Παίρνουμε τα στεγνά υλικά και τα 

ρίχνουμε σε ένα μεγάλο μπώλ από τα 

δύο φλ.  Καρύδα ρίχνουμε το μισό σε 

ένα πιάτο αυτό που ρίξαμε στο πιάτο 

θα το χρειαστούμε αργότερα για 

να τυλίξουμε τα μπισκότα. Το υπό-

λοιπο το ρίχνουμε στο μπώλ και ανα-

κατεύουμε καλά παίρνουμε το γάλα 

και το ρίχνουμε σιγά, σιγά στο μπώλ. 

Μετά το μείγμα θα γίνει σκληρό για 

αυτό το ανακατεύουμε με τα χέρια. 

Πλάθουμε την ζύμη σε μπαλάκια και 

μετά τα τρολάρουμε στην καρύδα 

που βάλαμε στο πιάτο.   

Δείτε την συνταγή στο https://

schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?

p=130  

Χριστίνα Τριανταφύλλου -

Ερατώ Καρακούτη Γ1 

«6η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» 

Την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου, το σχολείο μας γιόρτασε την 6η Πανελλήνια Ημέρα Σχολι-

κού Αθλητισμού για να συμμετέχουμε σε οργανωμένες αθλητικές δράσεις και να μάθουμε 

τα οφέλη της άθλησης. 

  Έτσι λοιπόν, το σχολείο μας πήγε στο Πάρκο Ομό-

νοιας, όπου και έγιναν διάφορες αθλητικές δρά-

σεις με υπεύθυνους εκπαιδευτικούς την  κα. Καρα-

μανλάκη Κρυσταλία  και κα. Μάντζιου Κατερίνα .  

  Οι μικροί μαθητές των Α’ και Β’ τάξεων συμμετεί-

χαν σε οργανωμένες δράσεις, όπως σκυταλοδρομί-

ες και παραδοσιακά παιχνίδια, ενώ οι μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων συμμετείχαν σε 

ομαδικά αθλήματα όπως ποδόσφαιρο, βόλεϊ και μπάσκετ. 

Δείτε το άρθρο στο https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=131  

Ανδριάννα Σιδηροπούλου Δ1 

«Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου» 
Παιδική Σκηνή του Κ.Θ.Β.Ε. στο Βασιλικό Θέατρο 

 
  Η τάξη μας, το Ε1΄, επισκέφθηκε την 
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 το Βασι-
λικό Θέατρο Θεσσαλονίκης για να πα-
ρακολουθήσει την παράσταση του 
Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας 
«Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου», 
βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της 
Άλκης Ζέη. Διαβάστε τις εντυπώσεις 
των μαθητών και των μαθητριών:  :   
 
«Μού άρεσε πολύ η παράσταση, γιατί έπαιξαν πολύ καλά οι ηθοποιοί».—
Στέφανος Γαϊδαρτζής 
 
«Ήταν τέλειο! Πολύ ενδιαφέρον! Οι ηθοποιοί που το έπαιξαν , το έπαιξαν 
πάρα πολύ ωραία!».—Ζωή Δερέμπεη 
«Μού άρεσε πολύ που έπαιζαν ωραία.  Μού άρεσε πιο πολύ ο Πέτρος, 
έπαιζε ωραία! Μόνο στο τέλος δε μού άρεσε. Θα ξαναπάω του χρόνου». 
–Στέφανος Ιορδανίδης 
 
«Η παράσταση ήταν καταπληκτική! Ήταν απ’ τα καλύτερα θέατρα! Αγα-
πημένη μου στιγμή ήταν όταν φώναζαν και γελούσαν όλοι όταν έφυγαν οι 
Γερμανοί». -Παναγιώτης Ιφόγλου 
 
«Μού άρεσε η παράσταση γιατί οι ηθοποιοί ήταν πολύ καλοί».   

Νεφέλη Καντούρη 
 
«Μού άρεσε πολύ η παράσταση γιατί ήταν πολύ καλά εκτελεσμένη, ήταν 
πολύ καλοί οι ηθοποιοί και στ’ αλήθεια θέλω να ξαναπάω!». -Σταύρος 
Καραγιόζης 
 
«Εμένα μού άρεσε η τσουλήθρα του Σωτήρη στη σκάλα, αλλά δε μού 
άρεσε που η κα Λεβέντη φιλοξένησε τον Γερμανό. Πάντως όλο το έργο 
ήταν τέλειο!».-Κυριάκος Ναλτσίδης 
 
«Εμένα από την παράσταση μού άρεσε πολύ που βγήκαν όλοι μαζί στο 
τέλος. Ήταν πάρα πολύ ωραία!».- 

Χρυσούλα Παντελίδου 
 
 «Μού άρεσε πολύ το έργο. Προτείνω σε όλους να πάνε και να το δουν».-
Μαρία Σολάκη 
 
«Εγώ προτείνω σε όλους να πάνε να δουν αυτή την όμορφη και διασκεδα-
στική παράσταση».-Αναστάσης Τραγίδης 
 
«Μού άρεσε η παράσταση γιατί ήταν διασκεδαστική. Και όταν την είδαμε, 
μάθαμε και κάτι παραπάνω».-Στέλιος Σιάκκας 
 
Δείτε το άρθρο στο  

https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=135 
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Συμμετοχές στον Διαγωνισμό για το εξώφυλλο του 1ου τεύχους. Δείτε στο άρθρο https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=30  

«USB sticks»  

Στο μάθημα της πληροφορικής με την κ. Μαρία Γκουτουλούδη θα χρη-

σιμοποιούμε οι μαθητές των ΣΤ1 και ΣΤ2 τάξεων USB stick για να απο-

θηκεύουμε τις εργασίες στο μάθημα της 

πληροφορικής. 

To USB stickάκι ή flashάκι είναι ένας τύ-

πος ψηφιακής μνήμης, ένας φορητός χώ-

ρος αποθήκευσης αρχείων.  

Σήμερα οι περισσότερες συσκευές και οι 

υπολογιστές χρησιμοποι-

ούν USB ή USB 3.0 είναι ο ταχύτε-

ρος, δίαυλος. Οπότε έχουμε: USB de-

vice=συσκευή USB ή συσκευή ενιαίου 

σειριακού διαύλου,USB flash 

drive ή USB stick ή flash memory 

stick=φλασάκι ή στικάκι, flash 

memory=μνήμη flash και τέ-

λος USB=ενιαίος σειριακός δίαυλος 

ή USB.  

Τα usb sticks που πήραμε θα χρησιμεύσουν και ως αντίγραφα ασφαλεί-

ας των εργασιών μας αλλά και ως μεταφορικό μέσο για το σπίτι. Υπάρ-

χουνε USB stick με διάφορες χωρητικότητες. Άλλοι από εμάς πήρανε 

8GB,άλλοι 16GB και άλλοι 32. Ο χώρος αποθήκευσης είναι πάρα πολύ 

μεγάλος και σίγουρα θα μας φτάσει για τις φετινές εργασίες μας και 

μπορεί και για το Γυμνάσιο να έχουμε το ίδιο στικάκι.  

Δείτε το άρθρο στο https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=115  

Γιώτα Μουταφίδου ΣΤ2 

17η Νοέμβρη 1973 
«Εμένα με νοιάζει» 

   Η τάξη μας, το Ε1΄, την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 στο Αμφιθέατρο της 
Βιβλιοθήκης κάναμε ένα θεατρικό για να 
δείξουμε πως κάποιοι θυσιάστηκαν για μας 
και για να μάθουμε αυτά που δεν ξέραμε.  
   Ξέρετε τι έγινε στις 21 Απριλίου 1967; Οι 
δικτάτορες στις 21 Απριλίου του 1967 δεν 
άφηναν να γίνουν ελεύθερες εκλογές. Η 
χούντα αυτή πήγε στη Βουλή, γιατί υπήρ-
χαν προβλήματα και διαφωνίες. Ήρθαν οι 
δικτάτορες για να μας σώσουν, χωρίς όμως 
να τους επιλέξουν με εκλογές οι πολίτες. 
    Οι φοιτητές όμως το Νοέμβριο του 1973 

ήθελαν ελεύθερες εκλογές. Έμειναν στο Πολυτεχνείο τρεις μέρες. Επίσης 
έκαναν ένα ραδιοφωνικό σταθμό για να ξεσηκώσουν τους πολίτες εναντίον της 
χούντας. Για να μην μείνουν αδιάφοροι! 
   Οι πολίτες, αν θέλουν, μπορούν να βοηθήσουν το κράτος τους αν δε λειτουρ-
γεί σωστά. Μπορούν να διαμαρτυρηθούν και να ξεσηκωθούν οι πολίτες, γιατί 
αν δεν ενδιαφερθεί κανείς, δε θα αλλάξει τίποτα.    
   Εγώ νιώθω στενοχώρια για τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν τότε και για 
ό,τι έγινε. Επίσης νιώθω περήφανη γιατί δεν έχουμε πια χούντα. Αλλά και αδι-
κημένη γιατί σκοτώθηκαν άνθρωποι χωρίς να φταίνε, όπως μικρά παιδιά. Δε 
μου αρέσει αυτό που έγινε! 
   Νιώθω στενοχώρια για όσα συμβαίνουν τώρα και για όσα θα φέρει το μέλλον 
γιατί και να μπορώ να κάνω κάτι, μπορεί κάποιοι να μη νοιαστούν. Επίσης φο-
βάμαι, γιατί αυτά που συμβαίνουν τώρα έχουν μάλλον και συνέχεια, δηλαδή 
μέλλον.  
   Σκέφτομαι πως αν νοιαστώ και πω «Εμένα με νοιάζει!» θα καταφέρω να κάνω 
κάτι για την Ελλάδα. Γιατί μπορεί κάποιοι να αγωνίστηκαν, αλλά μάλλον δεν 
έχουμε «ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» ακόμα και σήμερα. 
Δείτε το άρθρο στο https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=133  

Μαρία Πανταζή Ε1΄     
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