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Τα Μαγικά      Μολύβια  
του 19ου Δημοτικού Σχoλείου Σερρών

Μ ά ϊ ο ς  2 0 2 0  - Τ ε ύ χ ο ς  2 ο                                                    

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

«Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2020» 

Η εκδήλωσή μας πραγματοποιήθηκε στις 6 

Φεβρουαρίου 2020 στη Δημόσια Βιβλιοθή-

κη Σερρών. Διαβάστε τα άρθρα μας στις 

σελ 7 και 9. Για περισσότερες λεπτομέ-

ρειες και βίντεο δείτε στο   http://19dim-

serron.ser.sch.gr/autosch/joomla15/

index.php/2019-20/ict/91-saferinternetday : 
 

 Το  εξώφυλλο του 2ου τεύχους της εφημερίδας μας είναι δημιουρ-

γία του Δημοσθένη Ταλουμτζή της ΣΤ2 τάξης του σχολείου μας. Στον 

διαγωνισμό που έγινε υπήρξαν πολλές συμμετοχές με δημιουργίες 

ψηφιακές ή χειροποίητες, τις οποίες μπορείτε να δείτε στο  https://

padlet.com/mgoutouloudi/covid. Επιλέχθηκε δημοκρατικά η ζωγρα-

φιά με τις περισσότερες καρδούλες που βάλανε οι μαθητές/τριες. 

 «Απολογισμός 1ου Τεύχους της εφημερίδας μας»  

Το 1ο τεύχος της σχολικής μαθητικής εφημερίδας μας εκδόθηκε και 
εκτυπώθηκε τον Δεκέμβριο του 2019. Οι μαθητές/τριες όλων των 
τάξεων, ανα ομάδες κάθε φορά στα διαλείμματα, κρατώντας ση-
μειώσεις και έχοντας κουμπαρά δίπλα τους μοίραζαν την εφημερίδα 
τους και έτσι ενισχύθηκε το ταμείο της εφημερίδας.  
Επίσης, για τα Χριστούγεννα ανα τάξεις, επισκέφτηκαν το δημαρ-
χείο, την Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την Αστυνομική Δ/
νση Σερρών και άλλα σημεία της τοπικής κοινωνίας για να πουν τα 
κάλαντα και να ενημερώσουν για την έκδοση της εφημερίδας τους. 
Η διαδικασία αυτή είχε πολλά οφέλη για τους μαθητές/τριες και 
εμπειρία που δεν θα ξεχάσουν ποτέ!  
Περισσότερα δείτε στο http://www.goutouloudi.gr/2019/12/1ο-
τεύχος-τα-μαγικά-μολύβια-του-19ου-δ-σ-σε/ και http://
www.goutouloudi.gr/2019/12/λέμε-τα-κάλαντα-και-γνωστοποιούμε
-την/ 
Η σχολική μαθητική εφημερίδα «Τα Μαγικά Μολύβια του 19ου Δ.Σ. 
Σερρών», ενισχύθηκε με αυτές τις δράσεις με το ποσό των 250 
ευρώ. Μετά από συζήτηση με τους μαθητές/τριες του σχολείου, 40 
ευρώ δόθηκαν για την υλοποίηση της εκδήλωσης Ημέρας Ασφαλούς 
Διαδικτύου και 84 ευρώ δόθηκαν για την αγορά αδειών pixton για 
την δημιουργία κόμικ για τις ανάγκες της σχολικής εφημερίδας μας. 

Η υπεύθυνη έκδοσης της εφημερίδας  
Γκουτουλούδη Μαρία 

Εκπαιδευτικός MsC Πληροφορικής  
www.goutouloudi.gr 
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«Ο Ναβίντ δεν ήρθε 

για διακοπές» 

Αυτό το βιβλίο μιλάει για 

ένα φιλότιμο αγόρι που 

ήρθε από μια πολύ μα-

κρινή και μαγική χώρα! 

Αυτό το αγόρι το κορόι-

δευαν κάποιοι φίλοι του, αλλά μετά από όλες τις 

καλές πράξεις που έκανε αυτό το παιδί όλοι κατά-

λαβαν ότι είναι ένα καλό αγόρι!!!! Μια από τις κα-

λές πράξεις που έκανε σε ένα παιδί που τον κορόι-

δευε ήταν ότι μια μέρα κάποια παιδιά του λυκείου 

που χτυπούσαν ένα από αυτά τα παιδιά ο Ναβίντ 

μπήκε μπροστά και χτυπήθηκε αυτός για να σώσει 

τον φίλο του! Έφυγαν ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑ τους για έναν 

πολύ σοβαρό λόγο… Σας προτείνω να διαβάσετε 

αυτό το βιβλίο γιατί μας λέει πολλά σημαντικά 

πράγματα που χρειαζόμαστε στη ζωή μας για να 

είμαστε σωστοί και φιλότιμοι άνθρωποι όπως τον 

Ναβίντ!!!   

https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=224 

ΑΝΕΣΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Ε2  

«Η Ορτανσία φυλάει τα μυστικά» 
«Είναι Χριστούγεν-
να  και η ντροπαλή κυ-
ρία Αριάδνη, που κάπο-
τε ήταν δασκάλα  ζει 
μόνη με τη γάτα της την 
Ορτανσία που συνέχεια 
της τραγουδάει και εί-
ναι και η μόνη φίλη της. 
Συναντά στην αυλή της 
πολυκατοικίας τη μικρή 

Φερστέ που μένει στο υπόγειο.Είναι τόσο χαρού-
μενη που της χαμογέλασε η Φερστέ. Το μικρό κο-
ρίτσι της πάει ένα ψωμί και η κυρία Αριάδνη κα-
λεί την οικογένειά της για φαγητό . Χρόνια έχει να 
την επισκεφτεί κάποιος. Μαθαίνει από τη Φερστέ 
ότι είναι πρόσφυγες από το Αφγανιστάν και τους 
ανοίγει το σπίτι της σαν να είναι και δικό τους. 
Ανταλλάσσουν μεταξύ τους παροιμίες. Δίνει πα-
ραμύθια στο κορίτσι. Οι γονείς της Φερστέ την 
καλούν για φαγητό και η κυρία Αριάδνη πετάει 
από την χαρά της. Επιτέλους δεν είναι μόνη». 
Είναι ένα πολύ καλό βιβλίο με πολλά μηνύματα. 
Μας δείχνει ότι υπάρχουν ηλικιωμένοι που ζουν 
μόνοι τους χωρίς να έχουν κανένα δίπλα τους. 
Πως υπάρχουν πρόσφυγες που ζουν σε άσχημες 
συνθήκες. Και όμως  οι διαφορετικές κουλτούρες 
μπορούν να φέρουν κοντά τους ανθρώπους και 
όχι να τους απομονώσουν. https://
schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=229 

Χρυσάνθη Σερέτη Ε2  

«Βιβλία σε ρόδες: Ανθρώπινα δικαιώματα»  
       Τα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ® ταξίδεψαν και έφθασαν στο σχολείο μας, στο 
εργαστήριο πληροφορικής με την κα. Γκουτουλούδη Μαρία, μέσα σε μια 
βαλίτσα με ρόδες, ώστε να μεταφέρονται εύκολα. Στο σάκο συνδυάζο-
νται 25 περίπου βιβλία γνώσεων, μυθοπλασίας, λογοτεχνίας, εικονογρα-
φημένα, που  καλύπτουν τρία  επίπεδα αναγνωστικής  ικανότητας.  

Αφού μιλήσαμε με την κα. Μαρία για τις αξίες  της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και ειδικότερα για τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(http://www.goutouloudi.gr/2020/03/στόχοι-και-αξίες-της-εε-ανθρώπινα-δικα), δανειστήκαμε από ένα βιβλίο 
από την βαλίτσα.  Περισσότερες λεπτομέρειες στο http://www.goutouloudi.gr/2020/03/βιβλια-σε-ροδεσ-

ανθρώπινα-δικαιώματ/ και στο https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=215  

 Εμείς οι μαθητές/τριες της Ε2, γράψαμε κείμενο-κριτική για τα βιβλία που διαβάσαμε, που μπορείτε να 
δείτε παρακάτω αλλά  και στην ηλεκτρονική εφημερίδα μας.  

https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=224
https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=229
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«Το παιδί από τη θάλασσα» 
«Ένα Σάββατο πρωί ο Φοίβος χάθη-
κε μέσα σ” ένα τεράστιο πολυκατά-
στημα με πολύ κόσμο και μεγάλη 
φασαρία. Είχε πάει για ψώνια με τον 
πατέρα του, αλλά πήγε για λίγο μό-
νος του να δει από κοντά μια φου-
σκωτή βαρκούλα κι ύστερα δεν τον 
έβρισκε. 
Οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα 
όπου και γνώρισε ένα προσφυγόπουλο που έφτασε στην χώρα 
μας με μια βάρκα. Το παιδί ήταν τρομοκρατημένο και φοβισμένο. 
Ο Φοίβος παρακάλεσε τον πατερά του που ήταν δικηγόρος να 
βοηθήσει το παιδί να βρει τους γονείς του. 
Μετά από μια σειρά προσπαθειών και γεγονότων το παιδί πήγε 
στην Κρήτη σε Κέντρο Νεότητας μαζί με αλλά προσφυγοπούλα, οι 
γονείς του όμως είχαν πνιγεί στη θάλασσα. 
Ένα καλοκαίρι ο Φοίβος επισκέφτηκε τον Χασάν στην Κρήτη και 
αυτός του χάρισε μια ζωγραφιά. 
Ο Φοίβος  γυρίζοντας στο σπίτι του αποφάσισε πως πρέπει να 
γίνει δικηγόρος για να βοηθάει αυτά τα παιδιά».  
Διαβάζοντας το βιβλίο αυτό καταλαβαίνει κάνεις ότι οι πρόσφυ-
γες που έρχονται στη χώρα μας περνάνε μια δύσκολη κατάστα-
ση . Άλλοι χάνουν τους γονείς τους και  γονείς χάνουν τα παιδιά 
τους. 
Ειδικά για τα παιδιά που χάνουν τους γονείς τους τα πράγματα 
είναι δύσκολα επειδή μπορεί να πέσουν στα χέρια κακών ανθρώ-
πων που θα τα εκμεταλλευτούν. 
Βλέπουμε ακόμη στο βιβλίο ότι υπάρχουν άνθρωποι όπως ο μπα-
μπάς του Φοίβου που ενδιαφέρονται πραγματικά για αυτούς 
τους ανθρώπους και τους βοηθάνε. https://schoolpress.sch.gr/
tamagikamolivia/?p=232  

«Υπόσχεση» 
Μία φορά κι έναν καιρό, 

ζούσε ένα όμορφο κορίτσι 

που το λέγαν Ευγενία που 

είχε μια πολύ καλή φίλη 

τη Φάτμα. Ζούσαν μαζί σε 

ένα μικρό χωριό στα περίχω-

ρα της Σμύρνης. Τότε έγινε 

ένας πόλεμος… 

Η καταστροφή της αγαπημένης τους πατρίδας θα τις χώ-

ριζε για πάντα αλλά δεν θα έδινε τέλος στην φιλία τους. 

Το μόνο που θα τις έδενε θα ήταν η μυστική υπόσχεση. 

Αυτό το παραμύθι μου άρεσε πολύ και κατάλαβα ότι η 

φιλία έχει πολύ δύναμη ώστε να ενώσει δύο κορίτσια 

άσχετα με τη καταγωγή και τη θρησκεία τους. 

https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=234 

Κωνσταντίνα Καπετάνη Ε2 

Βιβλία σε Ρόδες:Ανθρώπινα Δικαιώματα 
https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=215 

http://www.goutouloudi.gr/2020/03/βιβλια-σε-ροδεσ-ανθρώπινα-

«Ο μικρός στρατιώτης» 

Ο μικρός στρατιώτης ζούσε σε 

μια περίοδο πολέμου. Τα πράγ-

ματα δεν πήγαιναν καλά με του 

στρατιώτες που πολεμούσαν γι 

αυτούς. Γι αυτό έπρεπε αυτός ο 

μικρός πιτσιρίκος να πολεμήσει. 

Έτσι φόρεσε στολή στρατιώτη 

και έφυγε για να πολεμήσει. Όμως και οι φίλοι του που 

έλαβαν μήνυμα να ότι πρέπει να πολεμήσουν έτσι άρχισε 

χωρίς να βιάζεται με τους πολλούς του φίλους, πήρε τον 

δρόμο το μέτωπο. Όταν έφτασε άκουγε τους βομβαρδι-

σμούς, τους πυροβολισμούς και της φωνές των τραυματι-

σμένων. Ένας άντρας τους είπε που να πάνε και να πυρο-

βολούν. Μόλις τους έδειξε την τοποθεσία τους μια αδέ-

σποτη σφαίρα τον σκότωσε. Εκείνος και οι φίλοι του, τρό-

μαξαν πάρα πολύ και άρχισαν να πυροβολούν. Ο πόλεμος 

κράτησε πάρα πολύ καιρό και οι φίλοι του σκοτωνόντου-

σαν ο ένας μετά τον άλλο μέχρι που σκοτώθηκαν όλοι. 

Αυτό πλήγωνε πάρα πολύ τον στρατιώτη. Ώσπου μια μέρα 

ο πόλεμος τελείωσε. Ο μικρός στρατιώτης μας έζησε αλλά 

βλέποντας όλους όσους αγαπούσε και μισούσε να πεθαί-

νουν δεν θα ήθελε να ξαναζήσει σε πόλεμο ποτέ ξανά στη 

ζωή του. Όλοι μετά τον πόλεμο γιόρταζα εκτός από αυ-

τούς που κατάφεραν να ζήσουν. Όλα είχαν καταστραφεί 

και τα έχτιζαν ξανά ήταν ένας εφιάλτης.  

https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=244 

Σταύρος Καραγιόζης Ε1 

«Ξένοι στο Αιγαίο» 

Η ιστορία αυτού του βιβλίου αρχίζει όταν κάποιος φώναξε: 

‘’Δεχόμαστε επίθεσηηηηη, τρέξτε να σωθείτεεεεε!!!! 

Καθώς η στρογγυλοσαρδέλα (που την ονόμαζαν Χασάν) κολυ-

μπούσε για να σωθεί, έχασε τον δρόμο της με τα άλλα ψαράκια. 

Απελπισμένη, ξεκίνησε να τα ψάχνει, ώσπου ξαφνικά βρέθηκε 

σε έναν κόσμο άλλο, λίγο διαφορετικό. Εκεί, κανένας δεν τον 

δεχόταν. Ύστερα από πολλές περιέτειες, έκανε έναν φίλο, έναν 

κάβουρα (που τον ονόμαζαν Σεκού) στο Αιγαίο  και έκαναν μαζί 

και άλλους φίλους και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτε-

ρα!!!!!!! 

Το αγαπημένο μου σημείο του βιβλίου είναι όταν τα δύο ζωάκια 

της θάλασσας συναντιούνται, γίνονται φίλοι και κάνουν μαζί 

διάφορες απίθανες περιπέτειες !!!!!! 

Βασίλης Αλικάκος Ε2 

https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=232
https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=232
https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=234
https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=215
http://www.goutouloudi.gr/2020/03/βιβλια-σε-ροδεσ-ανθρώπινα-δικαιώματ/
https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=244
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«Ο ΘΕΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝ» - ΑΛΚΗ ΖΕΗ 
Πετάει πετάει ο γάιδαρος; Πετάει και μάλιστα μιλάει. 
Μόνο όμως με τον Γιάννη και την Ειρήνη ή αλλιώς τον 
Βάνια και την Ίρα, δυο αδέλφια που ζουν με τους γο-
νείς τους εξόριστοι στη Μόσχα. Ένα πάνινο γαϊδουράκι, 
δώρο του θειου Πλάτωνα από την Ελλάδα, με ένα φερ-
μουάρ στο στήθος που κρύβει μέσα μια κόκκινη καρα-
μέλα, την καρδιά του, γίνεται  ο αχώριστος φίλος των 
παιδιών στον  οποίο λένε όλα τα μυστικά και τις σκέ-
ψεις τους  
Με  αρχηγό την πανέξυπνη και σοφή Ίρα καταστρώ-

νουν ένα μεγάλο σχέδιο. Στην πορεία όμως θα αλλά-

ξουν γνώμη. 

Φώτης Στοϊκούδης Ε2 

«Κι οι ιστορίες μεταναστεύουν» 
Η Φαουζέγια  ήρθε μετανάστρια στην Ελλάδα από την 
Αίγυπτο.Στην αρχή όλα ήταν δύσκολα, μέχρι που ο φίλος 
της, το χελιδόνι με το άσπρο φτερό, ήρθε κι αυτό στην 
Ελλάδα και έφερε μαζί του ιστορίες που έλεγαν στην 
Αίγυπτο.'Ετσι το αθηναϊκό σοκάκι γέμισε αλεξανδρινό 
ουρανό, γιατί, όταν οι ιστορίες μεταναστεύουν οι λαοί 

σμίγουν και τα παιδιά μεγαλώνουν ευτυχισμένα.           

 Πηνελόπη Κυριακίδου Ε2 

Βιβλία σε Ρόδες:Ανθρώπινα Δικαιώματα 
https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=215 

http://www.goutouloudi.gr/2020/03/βιβλια-σε-ροδεσ-ανθρώπινα-
δικαιώματ/ 

«Η ιστορία του γάτου που έμαθε σ' έναν γλάρο να 

πετάει» 

Η ιστορία του γάτου που 

έμαθε σ'έναν γλάρο να πετά-

ει είναι μια τρυφερή και συ-

γκινητική ιστορία. Ένας γά-

τος που τον λέγανε Ζορμπά 

ζούσε και περνούσε καλά σε 

ένα πλουσιόσπιτο. Μια μέρα 

έρχετε η φίλη του η γλαρο-

πούλα που τι λέγανε Κένγκα 

και του ζητάει κάτι πολύ ση-

μαντικό και προσωπικό. Η γλαρροπούλα γνώριζε ότι 

θα πέθαινε όμως ήτανε έγκυος και γ' αυτό ζήτησε 

από το γάτο φίλο της να προσέχει το μωρό της και 

να το μάθει να πετάει όταν δεν θα ζει. Ο γάτος το 

δέχτηκε και της το υποσχέθηκε .Πράγματι γεννήθη-

κε το γλαροπούλι που μεγάλωνε φωνάζοντας τον 

γάτο μαμά . Ο Ζορμπάς το φρόντιζε και το αγαπού-

σε πολύ.Ο γάτος είχε και τρεις φίλους που τον βοη-

θούσαν στο μεγάλωμά του. Μεγαλώνοντας το που-

λάκι αποφάσισαν να μάθουν αν είναι αγόρι ή κορί-

τσι για να του δώσουν ένα όνομα. Σ' αυτό τους βοη-

θάει ένας άλλος γάτος που είναι καραβόγατος. Τελι-

κά μαθαίνουν πως είναι κορίτσι και το βαφτίζουν 

Καλότυχη .Σαν πουλι όμως πρέπει να μάθει να πε-

τάει. Το πέταγμα είναι δύσκολο για τον Ζορμπά 

όπως και για έναν καραβόγατο. Γίνανε πολλές προ-

σπάθειες αλλά ήταν όλες αποτυχημένες.Για να συμ-

βεί αυτό έπρεπε ο γάτος να καταφέρει να μιλήσει 

με έναν άνθρωπο-ποιητή και να συνεννοηθούν. Αυ-

τό ήταν ένα μεγάλο ταμπού και με τη βοήθεια του 

ποιητή-ανθρώπου η Καλότυχη άνοιξε τα φτερά της 

και πέταξε λέγοντας στον γάτο μπαμπά της ότι θα 

της “λείψει”.  

https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=249  

Άγγελος Κόκκινος Ε'2 
 

 

 

«Το Σκληρό Καρύδι» 
Το βιβλίο που διάβασα λέει για ένα εννιάχρονο κορίτσι 
την Αϊσέ που μοιράζεται τα ίδια βάσανα μεόλα τα παι-
διά της ηλικίας της σαν: κοροϊδία, φιλίες, μαθήματα, 
παιχνίδια κ.τ.λ. Αλλά όταν μεγαλώσει μπορεί να ανα-
γκαστεί να εγκαταλήψει την πατρίδα της. Αλλά μοιράζε-
ται την ιστορία της μαζί μας και με θάρρος την λέει όλη 
σωστή ή χωρίς ψέματα για αυτά που της έγιναν στο 
παρόν, στο μέλλον και στο παρελθόν της.  

Χαϊτίδου Άννα Ε2 

https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=215
http://www.goutouloudi.gr/2020/03/βιβλια-σε-ροδεσ-ανθρώπινα-δικαιώματ/
http://www.goutouloudi.gr/2020/03/βιβλια-σε-ροδεσ-ανθρώπινα-δικαιώματ/
https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=249
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«Ο Βίος του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού» 

 Το φωτεινότερο αστέρι που έλαμψε κατά τα πικρά χρόνια της 

τουρκικής σκλαβιάς υπήρξε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Γεννήθηκε 

στο Μέγα Δένδρο της Αιτωλίας το 1714.Το βαπτιστικό του όνομα 

ήταν Κώνστας. Το 1759 έγινε μοναχός στην Ιερά Μονή Φιλοθέου 

Αγίου Όρους με νέο πλέον όνομα: Κοσμάς.  

Στα 45 του έτη εξέρχεται από τη Μονή  και αρχίζει τις ιεραποστολι-

κές του περιοδείες 1760 – 1779. Όργωσε όλη την ηπειρωτική Ελλά-

δα και τα νησιά. Τελευταίος του σταθμός υπήρξε η Βόρειος 

Ήπειρος. 

Στον ώμο του είχε ένα δισάκι (= ταγάρι) και ένα σκαμνάκι. Όπου 

σταματούσε, ύψωνε ένα μεγάλο ξύλινο σταυρό, τον οποίο άφηνε 

εκεί ως ευλογία όταν έφευγε. Μιλούσε χωρίς χειρόγραφα στην 

απλή γλώσσα του λαού, φέρνοντας παραδείγματα από τη ζωή των 

Αγίων και συμβούλευε όλους να αγαπούν και να συγχωρούν. Παρήγγειλε στους πλούσιους να πάρουν στις οικο-

γένειες τους τα εγκαταλελειμμένα παιδιά και να τα προστατέψουν. Τους έλεγε να κάνουν ελεημοσύνες και να 

προσφέρουν στις εκκλησίες κολυμπήθρες για να βαφτίζονται τα νήπια. 

Όλους τους ξεσήκωνε ο άγιος και τους έβαζε να χτίζουν σχολεία για να μαθαίνουν καλά τα ελληνικά. «Τα σχολεία  

φτιάχνουν ανθρώπους και στερεώνουν τα παιδιά στην ευσέβεια και στην ενάρετη ζωή», έλεγε.  

Τον συκοφάντησαν όμως ότι είναι πράκτορας της Ρωσίας που ξεσήκωνε σε επανάσταση τους Χριστιανούς εναντί-

ον των Τούρκων. Στις 23 Αυγούστου του 1779 την ώρα που κήρυττε ο Άγιος, ήρθαν ξαφνικά και τον συνέλαβαν. Οι 

δήμιοι κρέμασαν τον Άγιο στο δέντρο και τον απαγχόνισαν. Η ψυχή του ολοφώτεινη πέταξε στο θρόνο του Υψί-

στου Θεού. Ήταν 65 ετών.  

Η μνήμη του τιμάται στις 24 Αυγούστου.  

Χατζηευστρατιάδης Παύλος Γ2 

«IΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΝΥΧΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑ-
ΤΡΙΕΣ» 

Το βιβλίο αυτό μιλάει  για 

την ζωή 100 σπουδαίων 

γυναικών και παρουσιάζει 

με απλό τρόπο και 

όμορφες  εικόνες  τις  ι-

στορίες τους. Πρόκειται 

για γυναίκες που έζησαν 

από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα και η 

κάθε μια από αυτές ξεπερνώντας πολλά ε-

μπόδια κατάφερε να πετύχει κάτι σπουδαίο 

και να αλλάξει τον κόσμο. Οι ιστορίες που 

ξεχώρισα είναι της Μαλάλα Γιουσαφαζάι 

(ακτιβίστρια), της Μαρί Κιουρί 

(επιστήμονας), της Τζακότ Ντελαχέι 

(πειρατίνα) και της Υπατίας (μαθηματικός και 

επιστήμονας). Οι συγγραφείς του βιβλίου 

είναι η  Elena Favilli και η Francesca Cavallo 

και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός.  

Μαρίλια Τάτση Β1 τάξη 

«Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΥΡΗ ΓΑΤΑ»  - Ευγένιος Τριβιζάς 

 Σε ένα μακρινό νησί μέρα με την μέρα εξαφα-
νίζονται μαύρες γάτες. Το κύριο χαρακτηριστι-
κό τους ήταν το μαύρο χρώμα. Όλα ξεκίνησαν 
από τον πρωταγωνιστή τον μαύρο γάτο ο ο-
ποίος, είδε την απαγωγή ενός μαύρου γάτου. 
Οι άνθρωποι με δηλητήρια, παγίδες και χί-
λιους δύο τρόπους προσπάθησαν να εξολο-
θρέψουν όλες τις μαύρες γάτες επειδή πί-
στευαν στην γρουσουζιά τους. Οι άνθρωποι 

του νησιού αφού έκαναν μια λέσχη μίλησαν με τους κυβερνήτες 
για την εξόντωση των γατών. 

Μετά από σκληρούς διωγμούς των ανθρώπων προς τις μαύρες 
γάτες συνέχισαν τους διωγμούς σε όλες τις γάτες. Έμεινε μια μαύ-
ρη γάτα. Ο μαύρος γάτος στο τέλος μαθαίνει ότι υπάρχουν 75 γά-
τες φυλακισμένες και τις ελευθερώνει. Ύστερα οι γάτες βουλιά-
ζουν το καράβι με τις φάκες για τα ποντίκια. Το νησί πλημμυρίζει 
από ποντίκια και οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι να κάνουν. Ξαφνικά 
εμφανίζονται και οι 75 γάτες. Οι άνθρωποι δεν ξαναπείραξαν ποτέ 
τις γάτες ανεξάρτητα από το χρώμα τους επειδή κατάλαβαν πόσο 
σημαντικός είναι ο ρόλος τους. 

Οι γάτες ξεχνάνε, οι άνθρωποι ξεχνάνε και η τρέλα ξαναγυρίζει 

ξανά και ξανά. https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=226  

Στέφανος Γάϊδαρτζής Ε1 

https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=226


6 

Αλεξάνδρα Μανταδάκη Δ2 
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«Με ένα τίτλο ταξιδεύω!» 
   Στις 4 Δεκεμβρίου 2019 μαθητές/τριες από την Ε1 και Ε2 τάξη 
του σχολείου μας, και με συνοδούς  την εκπαιδευτικό  πληροφο-
ρικής  Γκουτουλούδη  Μαρία, και τον διευθυντή του σχολείου 
Παπαφωτίου Κων/νο πήγαμε στα public να συναντήσουμε δυο 
πραγματικές Σερραίες ποιήτριες, την κυρία Χρύσα Ιακώβου και 
την κα. Ελένη Σαμπάνη, και να κάνουμε μια δράση με τίτλο «Με 
ένα τίτλο ταξιδεύω!» 
Συμμετείχαν 50 περίπου μαθητές/τριες  από 4 σχολεία : 19ο, 12ο, 
Σκουτάρεως και Πειραματικό και την όλη δράση συντόνισε ο κ. 
Ιωάννης Πούλιος, υπεύθυνος σχολ. δραστηριοτήτων. Παίξαμε 
με στίχους μας, τροποποιήσαμε και οπτικοποιήσαμε ποιήματα 
μας. Κάναμε παρατηρήσεις για τα ποιήματα και στο τέλος κάναμε 
ερωτήσεις στις δύο ποιήτριες, σαν συνέντευξη! 
Μας άρεσε πολύ που γνωρίσαμε από κοντά δύο ποιήτριες, πήρα-
με μια ιδέα για το πώς να γράφουμε ποιήματα, γίναμε κι εμείς 
μικροί ποιητές! 
Στη συνέχεια όπως θα δείτε παρακάτω στην εφημερίδα μας, στο 
μάθημα πληροφορικής, γράψαμε τα δικά μας ποιήματα για τον 
Διαδικτυακό Εκφοβισμό. Έπειτα αυτά έγιναν τραγούδια με την 
βοήθεια της μουσικού και τα τραγουδήσαμε στην εκδήλωση μας 
«Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου». Περισσότερες λεπτομέρειες 

στο https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=66  
Κωνσταντίνος Ναθαναηλίδης Ε1— Τσαβλίδης Ιωάννης  Ε2 

« Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2020» 

     Το Φεβρουάριο που μας πέρασε πήγαμε εκπαιδευτική εκ-

δρομή με το σχολείο μας στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 

Σερρών. Εκεί η κυρία μας Γκουτουλούδη Μαρία ,η δασκάλα 

της πληροφορικής και δύο άλλοι ομιλητές, ένας αστυνομικός 

και μια εκπρόσωπος από το Saferinternet4kids.gr, μας ενημέ-

ρωσαν  πως να προσέχουμε στο διαδίκτυο με διάφορες μεθό-

δους ασφαλούς χρήσης του Internet στους υπολογιστές. Μας 

έδειξαν κάποιες εικόνες και  βίντεο για το πώς θα αποφύγου-

με το  Cyberbullying για τις διαδικτυακές επιθέσεις και τον 

εκφοβισμό σε παιδιά ! Επίσης πώς κάνουμε ‘Report’ όταν 

ενοχλούμαστε από κάποια μηνύματα και πώς να ενημερώ-

νουμε άμεσα τους γονείς μας ή ακόμη και κάποιον μεγαλύτε-

ρο υπεύθυνο για να ειδοποιηθούν οι αρμόδιες Αρχές. Χαρα-

κτηριστικό ήταν το παράδειγμα του δασκάλου και του αστυ-

νομικού που δημιούργησαν προφίλ με φωτογραφία μαθή-

τριας και τα αποτελέσματά του. Όλα σχεδόν τα παιδιά κάνα-

με πολλές ερωτήσεις για να προσπαθήσουμε να λύσουμε διάφορες απορίες μας.  

Μπορείτε να δείτε το βίντεο με τους ομιλητές της εκδήλωσης στο  https://www.youtube.com/watch?

v=lXVBJHYfdKE&t=209s  

    Στη συνέχεια και εμείς παρουσιάσαμε τα κόμικ και τις αφίσες μας σε powerpoint που είχαμε ετοιμάσει στο ερ-

γαστήριο πληροφορικής, για την προστασία προσωπικών δεδομένων και δημιουργία ισχυρών κωδικών. Μείναμε 

απόλυτα ικανοποιημένοι από την επίσκεψη μας αυτή και θα θέλαμε στο μέλλον να ξαναλάβουμε μέρος σε παρό-

μοιες  εκδηλώσεις του σχολείου μου, αφού αποκτούμε  γνώσεις μέσα απο πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Πρέπει 

λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να συμβουλευόμαστε τους γονείς μας σχετικά με τη χρήση του διαδικτύ-

ου.                                                  Ευάγγελος Μαργαρίτης –Κρυσταλένια Θεοχαρίδου Δ1 

                                                                          

https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=66
https://www.youtube.com/watch?v=lXVBJHYfdKE&t=209s
https://www.youtube.com/watch?v=lXVBJHYfdKE&t=209s
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Δείτε τις ψηφιακές δημιουργίες μας στο TuxPaint με ευχές για το Πάσχα.   

https://padlet.com/mgoutouloudi/pasxa  

 

Ελληνική σημαία! Δείτε τις ψηφιακές δημιουργίες μας στη Ζωγραφική      

https://padlet.com/mgoutouloudi/flag  

«Τι είναι ο Διαδικτυακός Εκφοβισμός και τι μπορώ  να κάνω για να τον αντιμετοπίσω;» 

        Ο Διαδικτυακός Εκφοβισμός ή αλλιώς Cyberbullying,μπορεί να σου συμ-

βεί οποιαδήποτε στιγμή.  Το Cyberbullying, είναι όταν κάποιος σε κοροϊδεύει 

ή σε απειλεί  με τη χρήση της τεχνολογίας. Επίσης, μπορεί να σε παρενοχλή-

σει ένα ή και παραπάνω άτομα.  

Να ξέρεις, πως το Βullying γενικότερα δεν είναι αστεία υπόθεση! 

   Εσύ, μπορείς να πάρεις τον δρόμο της Δικαιοσύνης! Να θυμάσαι, ότι δεν 

είσαι μόνος ή μόνη. Εάν σου συμβεί κάτι τέτοιο στο σχολείο, πες το στον δά-

σκαλο σου. Αν όμως, σου συμβεί στο διαδίκτυο, μίλα με τους γονείς σου. Ή 

κάνε πως δεν υπήρξε ποτέ αυτό το μήνυμα αλλά, αυτό θα είναι δύσκολο. Α-

ντίθετα, αν το πάθει ένας φίλος ή συμμαθητής σου, εσύ θα τον/την υποστη-

ρίξεις. Εξάλλου, αν είμαστε ειλικρινείς θα μειωθεί το Bullying!  

https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=252  

Ειρήνη-Εβελίνα Μουλάκη Ε1 

Δες το βιντεάκι μας στο youtube  
https://www.youtube.com/watch?
v=T3qg3TCp6fA&t=132s  

https://padlet.com/mgoutouloudi/flag
https://padlet.com/mgoutouloudi/pasxa
https://padlet.com/mgoutouloudi/pasxa
https://padlet.com/mgoutouloudi/flag
https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=252
https://www.youtube.com/watch?v=T3qg3TCp6fA&t=132s
https://www.youtube.com/watch?v=T3qg3TCp6fA&t=132s
https://www.youtube.com/watch?v=T3qg3TCp6fA&t=132s
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Μετά από μερικά μαθήματα και δράσεις για cyberbullying και ποίηση με την κα. Μαρία 

Γκουτουλούδη εκπαιδευτικό πληροφορικής, γράψαμε τα δικά μας ποιήματα κατά του 

Διαδικτυακού Εκφοβισμού, τα οποία  με την βοήθεια της κα. Βακάλου Ελένης μουσικού 

του σχολείου μας, μετατράπηκαν σε 2 τραγούδια, τα οποία ηχογραφήσαμε στο εργαστή-

ριο πληροφορικής όλοι μαζί.  

Τα λόγια των 2 τραγουδιών μπορείτε να δείτε στο https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=156  όπως και τα ποι-

ήματά μας μπορείτε να δείτε στην ηλεκτρονική μας σχολική εφημερίδα  http://schoolpress.sch.gr/

tamagikamolivia. 

 

 

 

 

 

Την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου του 2020 

πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την 

«Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου» στην 

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών 

με εισηγήτρια και συντονίστρια κα. Γκουτουλούδη Μαρία 

εκπαιδευτικό πληροφορικής, στην οποία τραγουδήσαμε τα 

2 τραγούδια μας  αυτά κατά του Διαδικτυακού εκφοβι-

σμού. 

Στην εκδήλωση πήραν μέρος το 19ο και το 12ο δημοτικό 

σχολείο Σερρών. Συμμετείχαν οι τάξεις: Δ,Ε και ΣΤ με τους 

εκπαιδευτικούς, μαθητές καθώς και τους γονείς τους. Μά-

θαμε για τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο, πως 

μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε αλλά και για τα θετικά 

του. Την σωστή του χρήση με «ασφάλεια» που είναι και το 

πιο σημαντικό. 

Εισηγητές της εκδήλωσης: η κα. Ψαρουδάκη Αικατερίνη 

εκπρόσωπος του ελλ. Κέντρου Ασφάλειας του διαδικτύου  

και ο κ. Κούνιος Ιωάννης αστυνομικός Υποδ. Ασφαλείας 

Σερρών από τους οποίους μάθαμε πόσο σημαντικό είναι να 

χρησιμοποιούμε σωστά και με υπευθυνότητα την τεχνολο-

γία με βασική προϋπόθεση να είναι αυτή ασφαλής. 

Σύνθημα φέτος: «Όλοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο». 

Τέλος η κυρία Γκουτουλούδη παρουσίασε με την κάθε μια 

τάξη ξεχωριστά, σχετικά ποιήματα, ζωγραφιές, τραγούδια 

και σκετσάκια.  Όλοι πέρασαν πολύ όμορφα και εμείς το ίδιο. Το πιο σημαντικό είναι ότι μάθαμε πολλά πράγματα 

για την ασφαλή πλοήγηση στο Ίντερνετ.             

Στέφανος Γαϊδαρτζής Ε1 

«Διαδικτυακός Εκφοβισμός 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ  

https://www.youtube.com/watch?

v=V18D26P3Qyw&t=2s   

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΚΑΤΙ ΘΕΛΩ ΕΓΩ ΝΑ ΠΩ  

https://www.youtube.com/watch?

v=x6IkV0zUFfI 

 

Πατήστε στο link να μας 
ακούσετε να τα τραγουδάμε:  

https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=156
http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia
http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia
https://www.youtube.com/watch?v=x6IkV0zUFfI
https://www.youtube.com/watch?v=V18D26P3Qyw
https://www.youtube.com/watch?v=V18D26P3Qyw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=V18D26P3Qyw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=x6IkV0zUFfI
https://www.youtube.com/watch?v=x6IkV0zUFfI
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Και όμως, υπάρχει savoir vivre και για το Διαδίκτυο!  Λέγεται «Network Etiquette» ή α-
πλά Netiquette.  

Τι είναι το Netiquette; 
Είναι ο Κώδικας δεοντολογικής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο (= Netiquette) και αφορά το σύνολο των 

κανόνων που ορίζουν την αποδεκτή συμπεριφορά μεταξύ δύο ή περισσότερων χρηστών του διαδικτύου κατά την 
ηλεκτρονική τους επικοινωνία. Οι κανόνες καλής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο, αφορούν σε όλες τις μορφές ηλε-
κτρονικής επικοινωνίας , όπως για παράδειγμα email, blogs, social media, κ.α.. 
Γιατί είναι σημαντικό; 

Στο διαδίκτυο  η επικοινωνία διαφέρει σε σχέση με την κατά πρόσωπο επικοινωνία. Οι συνθήκες λοιπόν 
της  επικοινωνίας μέσω διαδικτύου επιβάλλουν την γνώση και την εφαρμογή των κανόνων καλής διαδικτυακής 
συμπεριφοράς.  

Οι κανόνες του  Netiquette δημιουργήθηκαν  με στόχο την προστασία των χρηστών και την αποδοτικότε-
ρη επικοινωνία - αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Σήμερα, πολλά σχολεία και πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο διδά-
σκουν στους μαθητές τους την ηθική και υπεύθυνη συμπεριφορά στο διαδίκτυο με στόχο την  ειρηνική και φιλική 
συμβίωση στο διαδίκτυο.  

Οι κανόνες του Netiquette είναι 12. Αφού συζητήσαμε για αυτούς στο μάθημα πληροφορικής (http://

www.goutouloudi.gr/2020/02/κώδικας-συμπεριφοράς-στο-διαδίκτυο-netiquett/) με την κα. Γκουτουλούδη Μαρία, 
εμείς οι μαθητές/τριες της Ε1 και Ε2 τάξεων τους γράψαμε σε συνεργατικό έγγραφο (Google slides).  Μπορείτε να 
τους δείτε και εδώ https://docs.google.com/presentation/d/1GcS0MXjAfCOADU2I0vj6KFRc_rLxlVEnXyftMNFht5E/
edit?usp=sharing                             

Καντούρη Μαργαρίτα και Καντούρη Νεφέλη Ε1 

«Network Etiquette»  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
/2020/02/κώδικας-συμπεριφοράς-στο-διαδίκτυο-netiquett/
/2020/02/κώδικας-συμπεριφοράς-στο-διαδίκτυο-netiquett/
https://docs.google.com/presentation/d/1GcS0MXjAfCOADU2I0vj6KFRc_rLxlVEnXyftMNFht5E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1GcS0MXjAfCOADU2I0vj6KFRc_rLxlVEnXyftMNFht5E/edit?usp=sharing


11 

«Επίσκεψη στην Δημόσια Βιβλιοθήκη Σερρών με…. Δημοκρατία» 

     Στις 20 Ιανουάριου του 2020 οι 

μαθητές/τριες των Δ1,Δ2 και Γ2 τά-

ξεων του 19ου Δ.Σ. Σερρών όπως και 

των Δ1, Δ2 τάξεων του 12ου Δ.Σ. 

Σερρών μαζί με την εκπαιδευτικό  

πληροφορικής κ. Μαρία Γκουτου-

λούδη επισκεφτήκαμε τη Δημόσια 

Βιβλιοθήκη Σερρών. Η επίσκεψή μας 

έγινε με σκοπό να παραδώσουμε  

ρολό - κάλυμμα για βιβλία , ως δω-

ρεά για το χώρο που μας παραχώ-

ρησαν για την εκδήλωσή μας 

‘’Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 

2020’’ που έλαβε χώρα στο αμφιθέ-

ατρο της βιβλιοθήκης τον Φεβρουά-

ριο 2020. Οι υπεύθυνοι του παιδι-

κού τμήματος της βιβλιοθήκης μας υποδέχθηκαν με χαρά και μας ευχαρίστησαν για το δώρο μας , εξηγώντας 

μας πόσο χρήσιμο είναι το ρολό για την προστασία των βιβλίων. Στη συνέχεια μας μίλησαν για τη δημοκρατία και 

αναφέρθηκαν σε χώρες στις οποίες  καταπατούνται τα δικαιώματα  των παιδιών. Στο τέλος οι βιβλιοθηκονόμοι 

είχαν οργανώσει ένα παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού με θέμα τη δημοκρατία στο οποίο συμμετείχαν οι μαθητές 

και από τα δύο σχολεία  . Ήταν πρωτότυπο αλλά και διασκεδαστικό ταυτόχρονα . Αυτή η δράση διήρκεσε περίπου 

1 ώρα και άρεσε σε όλους μας πολύ ! 

Γιώργος Κωνσταντόπουλος—Βασίλης Καλογραιάκης Δ2 

«Τα Γλυπτά του  Παρθενώνα– 6ος Πανελλήνιος Διαγω-

νισμός Παιχνιδιού Scratch» 

Έτος Μελίνα Μερκούρη κηρύχτηκε το έτος 2020.Τα γλυπτά  του Παρθενώνα 

μας ενέπνευσαν στη  δημιουργία  παιχνιδιού με  λαβύρινθο και ερωτήσεις 

γνώσεων  και μία μικρή παρουσίαση βασισμένη στον Παρθενώνα στο Scratch , 

για να πάρουμε μέρος στον 6ο πανελλήνιο διαγωνισμό δημιουργίας παιχνιδιού 

στο Scratch . Με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού μας  κυρία  Μαρία  Γκουτου-

λούδη που μας καθοδήγησε στη δημιουργία του παιχνιδιού καταφέραμε να 

το τελειοποιήσουμε. 

 

Ξεκινήσαμε στις 27 Φεβρουαρίου κάναμε δυο  μαθήματα στο σχολείο στη 

συνέχεια λόγω της  κατάστασης με τον κορονοΪο  συνεχίσαμε το παιχνίδι από 

το σπίτι μας με πολύ δουλεία καταφέραμε να το παραδώσουμε εγκαίρως  στις  

26 Απριλίου .Ευχαριστούμε πολύ την εκπαιδευτικό Μαρία Γκουτουλούδη  που 

μας βοήθησε να τελειοποιήσουμε το παιχνίδι μας.   

Μπορείτε να δείτε και την συμμετοχή μας στο διαγωνισμό: 

https://festman.schoolab.gr/project/3361 

https://festman.schoolab.gr/project/3360 

Γιώργος Μάρκου -Δημοσθένης Ταλουμτζής ΣΤ2  

Ένα ταξίδι στο παρελθόν – Παρθενώνας 

https://scratch.mit.edu/projects/388914548 

Παιχνίδι  λαβύρινθος  για τον Παρθενώνα 

https://scratch.mit.edu/projects/388908825 

https://festman.schoolab.gr/project/3361
https://festman.schoolab.gr/project/3360
https://scratch.mit.edu/projects/388914548
https://scratch.mit.edu/projects/388908825
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«Τσικνοπέμπτη στο19ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών» 

 Η Τσικνοπέμπτη για τα παιδιά του σχολείου μας σημαίνει: 

χορός, τραγούδι, μαγκάλι, σκανδαλιές και ότι μπορείτε να φαντα-

στείτε. Είναι δηλαδή για εμάς μία μέρα που περνάμε καλά όλοι 

μαζί. 

Συγκεκριμένα τις πρώτες ώρες είμαστε στις τάξεις μας, άλλοι ζω-

γραφίζουν, άλλοι παίζουν, άλλοι συζητούν. Τις υπόλοιπες ώρες 

όμως, όλοι βγαίνουμε στην αυλή, όπου γίνεται το μεγάλο πάρτι. 

Στην αρχή μας αφήνουν ελεύθερους και μπορούμε να παίζουμε, 

να χορεύουμε ή να τραγουδούμε. Καθ’ όλη τη διάρκεια ακούγεται 

μουσική από τα ηχεία και μάλιστα μπορούμε να ζητάμε και πα-

ραγγελίες. 

Λίγο αργότερα τα μεγαλύτερα παιδιά χορεύουν το γαϊτανάκι, για 

το οποίο είχαν προετοιμαστεί από μέρες. Μετά από αυτό ακολου-

θεί το καλύτερο. Μας φωνάζουν μία-μία τις τάξεις από την μικρό-

τερη, στην μεγαλύτερη για να φάμε. Κάθε χρόνο τα σάντουιτς που 

μας δίνουν είναι τα νοστιμότερα! Οι ψητάδες ετοιμάζουν με κόπο 

τα πεντανόστιμα σουβλάκια και λουκάνικα και οι κυρίες του συλ-

λόγου μας κάνουν τα σάντουιτς. 

Μόλις τα φάμε, συνεχίζονται οι σκανδαλιές και οι χοροί μέχρι το 

μεσημέρι. Νομίζω πως όλα τα παιδιά περνάνε τέλεια την Τσικνο-

πέμπτη!       

 

Παπαδόπουλος Γεώργιος Γ΄2 

«Cupcakes» 

Υλικά για 24 Cupcakes 

 400 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του 

 400 γραμμάρια ζάχαρη άχνη  

 200gr καλαμποκέλαιο ή καλό βούτυρο 

 6 αυγά  

 300 ml γάλα  

 2 βανίλιες  

 ξύσμα από 1 λεμόνι 

  2 σφηνάκια κονιάκ  

Εκτέλεση: 

Χτυπάω τα αυγά μόνα τους για 7΄ με 10΄ λεπτά. Ρίχνω την άχνη, το λάδι, τις βανίλιες,το ξύσμα συνεχίζοντας το χτύπημα. 

Ρίχνω το γάλα εναλλάξ με το αλεύρι. Βάζω το μείγμα σε φόρμες για cupcakes χάρτινες, μεγάλες τις οποίες έχω τοποθετήσει 

σε φόρμες σιλικόνης ή σε ταψάκι με θήκες για  cupcakes .Γεμίζω τις φόρμες λίγο πιο πάνω από τη μέση και ψήνω στους 200 

βαθμούς κελσίου στις αντιστάσεις για 20΄ με 25΄ λεπτά. 

Αν θέλω λιώνω σοκολάτα και βάζω πάνω από τα cupcakes, μπορώ επίσης να ρίξω πάνω από τη σοκολάτα και τρούφα. 

Καλή επιτυχία! 

Χατζηευστρατιάδης Παύλος Γ2 
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«Το χριστουγεννιάτικο Bazzar» 

   Στις 18 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη πραγματοποιήθηκε το χρι-

στουγεννιάτικο bazzar του σχολείου μας. Ήτανε τέλεια και όλοι το ευχα-

ριστήθηκαν πολύ. 

   Τα πράγματα που πουλούσαμε στο bazzar τα έφτιαχναν τα παιδιά και 

οι γονείς της έκτης. Είχαμε πάρα πολλά φαγητά όπως, κέικ, κεκάκια, 

τρουφάκια, μπισκοτάκια κ.α. Είχαμε όμως και πράγματα όπως, βάζα, 

διακοσμητικά, γούρια κ.α. Όλα αυτά τα πουλούσαν τα παιδιά της έκτης. 

Μαζέψαμε περίπου 420 ευρώ και αυτά τα λεφτά θα είναι για την εκδρο-

μή στην Αθήνα που θα πάει η έκτη Δημοτικού. Επίσης, εκείνη τη μέρα 

δόθηκαν και οι βαθμοί. 

   Ακόμη, έγινε και το άναμα του δέντρου. Μετά το άναμα του δέντρου 

υπήρχε ψεύτικο χιόνι και τραγούδια. Εμφανίστηκε και ο Άγιος Βασίλης, 

που πετούσε γλυκά σε όλα τα παιδιά. Έγινε και κλήρωση για τρία smart-

watch που τα κέρδισαν παιδιά από όλες τις τάξεις. Επίσης, έγινε και ψη-

φοφορία για τον πρόεδρο στο σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχο-

λείου μας. Το bazzar άρχισε στις 5 με την παράδοση των βαθμών και τε-

λείωσε στις 7 και 30. 

Ματίνα Καμπούρη Στ2 

«Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία» 
Καθιερώθηκε το 1992 με απόφαση της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ και τιμάται 
κάθε χρόνο στις 3 Δεκεμβρίου. 
Η εν λόγω Παγκόσμια Μέρα σε όλον τον Πλανήτη έχει σκοπό την κατανόηση και 
ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα αναπηρίας, αλλά και την κινητοποίηση 
υπέρ των δικαιωμάτων αξιοπρέπειας και ευημερίας των ατόμων με αναπηρία. 
Τι είναι όμως η αναπηρία; Ο όρος αναπηρία αναφέρεται στον περιορισμό λό-
γου, έργου ή άμεσης αντίληψης. 
Οι κατηγορίες της αναπηρίας είναι:  

Κινητική Αναπηρία (π.χ. εγκεφαλική παράλυση, τετραπληγία, παραπληγία 
κ.λπ.) 

Αισθητηριακή Αναπηρία (Κώφωση, τύφλωση κ.λπ.) 
Ψυχική Αναπηρία (π.χ. μανιοκατάθλιψη, σχιζοφρένεια κ.λπ.) 
Νοητική Αναπηρία (π.χ. αυτισμός, σύνδρομο Down, νοητική αναπηρία κ.λπ.) 

 Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αφορμή την 3η Δεκεμβρίου, Πα-
γκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία και με σκοπό την ευαισθητοποίηση της 
εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και, ευρύτερα, της κοινωνίας επί ζητημάτων 
ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση προτρέπει τις 
σχολικές μονάδες να διοργανώσουν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίη-
σης που να αφορούν: 

1. στο δικαίωμα των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες για ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, 

2. στην καταπολέμηση στερεοτύπων και προκαταλήψεων και 
στην αναγκαιότητα σεβασμού της μαθητικής ετερογένειας. 

 Έτσι λοιπόν και το δικό μας σχολείο σε συνεργασία με το ΤΕΦΑΑ Σερρών και 
ειδικότερα με την ειδικότητα της Ειδικής Αγωγής, διοργάνωσε δράσεις για ενη-
μέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα αναπηρίας. Η ενημέρω-
ση έγινε από τους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής κα Κατερίνα Μάντζιου και 
κα Κρυσταλλία Καραμανλάκη. Στην αρχή έγινε θεωρητική προσέγγιση του θέματος με επίδειξη power point  κάνο-
ντας αναφορά σε θέματα αναπηρίας καθώς επίσης και στα παραολυμπιακά αθλήματα. Μετά ακολούθησε η επί-
δειξη του παραολυμπιακού αθλήματος, καθιστό βόλεϊ, από τους φοιτητές του ΤΕΦΑΑ Σερρών, με την ενεργή συμ-
μετοχή των μαθητών στο παιχνίδι. 
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Το ξέρατε ότι ΟΛΑ τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις; 

Τα δικαιώματα των παιδιών – μια προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Τα δικαιώματα των παιδιών αποτελούν τμήμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα οποία τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση 

όσο και τα κράτη μέλη δεσμεύονται να τηρούν βάσει των διεθνών και των ευρωπαϊκών συνθηκών. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση αναγνωρίζει ρητά τα δικαιώματα των παιδιών στον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρω-

παϊκής Ένωσης,ο οποίος τέθηκε σε ισχύ με τη Συνθήκη της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009 και είναι νομι-

κά δεσμευτικός σε όλα τα κράτη- μέλη της ΕΕ,  ειδικότερα στο άρθρο 24. 

Αρθρο 24 : Δικαιώματα του παιδιού 

1.   Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην προστασία και τη φροντίδα που απαιτούνται για την καλή διαβί-

ωσή τους. Τα παιδιά μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους. Η γνώμη τους σχετικά με 

ζητήματα που τα αφορούν λαμβάνεται υπόψη σε συνάρτηση με την ηλικία και την ωριμότητά τους. 

2.   Σε όλες τις πράξεις που αφορούν τα παιδιά, είτε επιχειρούνται από δημόσιες αρχές είτε από ι-

διωτικούς οργανισμούς, πρωταρχική σημασία πρέπει να δίνεται στο υπέρτατο συμφέρον του παι-

διού. 

3.   Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να διατηρεί τακτικά προσωπικές σχέσεις και απ’ ευθείας επαφές με 

τους δύο γονείς του, εκτός εάν τούτο είναι αντίθετο προς το συμφέρον του. 

Βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 2 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση οφείλει να σέβεται τα θεμε-

λιώδη δικαιώματα σε οποιαδήποτε δράση αναλαμβάνει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Στα δικαιώματα αυτά 

περιλαμβάνονται ιδίως εκείνα που αναφέρονται στην ΕΣΔΑ, η οποία περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν τα δι-

καιώματα των παιδιών. Εξάλλου, η ΕΕ οφείλει να λαμβάνει πλήρως υπόψη τις διατάξεις της Διεθνής Σύμβασης για 

τα Δικαιώματα του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών της 20ής Νοεμβρίου 1989, την οποία μέχρι το 2008 είχαν υπο-

γράψει 193 χώρες και είναι νόμος στην χώρα μας. 

Χρησιμοποιώντας το Pixton στο μάθημα Πληροφορικής με την κα. Γκουτουλούδη, εικονογραφήσαμε (με κόμικ) 

μερικά από τα άρθρα της Διεθνής αυτής Σύμβασης, με λίγα και απλά λόγια, και μπορείτε να δείτε παρακάτω: 

«Δικαιώματα του Παιδιού» 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=EN
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«Δικαιώματα του Παιδιού» 
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«Δικαιώματα του Παιδιού» 
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«Δικαιώματα του Παιδιού» 
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«Δικαιώματα του Παιδιού» 

Δείτε τα κόμικ με τα άρθρα για τα δικαιώματα του Παι-

διού στο άρθρο μας στην εφημερίδα μας : http://

schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=257 . Σύντομα 

θα φτιάξουμε και άλλα και θα τα δείτε εκεί! 

http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=257
http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=257
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«Δικαιώματα του Παιδιού» 
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«Δικαιώματα του Παιδιού» 
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«Χαϊκού στα γαλλικά με θέμα την ειρήνη» 

Οι μαθητές της Στ τάξης (τμήμα γαλλικών) και με τη βοήθεια της καθηγήτριας τους , Μακρυπούλια 

Σταματούλας γράψαμε τον μήνα Φεβρουάριο χαϊκού στα γαλλικά με θέμα την ειρήνη. Τα χαϊκού είναι 

σύντομα ιαπωνικά ποιήματα 3 στιχών και περιέχουν το μοτίβο των 5 συλλαβών στον 1ο στίχο, 7 συλλα-

βών στον 2ο στίχο και 5 συλλαβών στον 3ο στίχο. 

Τα δημιουργήσαμε με πολλή δουλειά και μεράκι για να δείξουμε ότι τα παιδιά έχουν δικαίωμα να 

ζουν σε έναν ειρηνικό κόσμο και να είναι φίλοι μεταξύ τους, 

όμως δεν καταφέραμε να τα απαγγείλουμε λόγω του κορονοϊού.  

Σας τα παρουσιάζουμε με μετάφραση στα ελληνικά: 

 

Χαϊκού για την ειρήνη 

 
Χαϊκού κατά του πολέμου  

 

Χαϊκού για την ειρήνη 

 

Γιώργος Μάρκου- Δημοσθένης Ταλουμτζής ΣΤ2 

Enfants cueillent roses rouges. 
Papillons sur coquelicots  
Les cœurs sourissent fort . 

Τα παιδιά μαζεύουν κόκκινα τριαντάφυλλα. 
   Πεταλούδες σε παπαρούνες 
   Οι καρδιές χαμογελούν δυνατά 

Grand monstre montre ses dents 

pointues , enfants se cachent 

Μεγάλο τέρας δείχνει τα δόντια του 

τα κοφτερά,  παιδιά κρύβονται. 

Peuples copains aux jeux 
Olympiques, applaudissements 
pigeons blancs couronnent 

                Άνθρωποι γίνονται φίλοι στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες  , χειροκροτήματα 
                       λευκά περιστέρια πετούν 
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«Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΩΝ 5» 

Μια  φορά κι 

έναν καιρό ήταν 5 

ισχυροί άνθρωποι 

που αποφάσισαν 

να δημιουργή-

σουν έναν ιό τον 

κορωνοϊό. Στόχος 

τους ήταν να 

μειώσουν τον πληθυσμό .  

 Έτσι μία μέρα ανέθεσαν στον Mr.  Look να πάει στην 

Γουχάν της Κίνας και να δημιουργήσει τον ιό. Πήρε το 

νύχι από την νυχτερίδα, το πόδι από το λιοντάρι, αυτιά 

από αρκούδα και το δηλητήριο από το φίδι. Και δη-

μιούργησε   τον κορωνοϊό.  Μια μέρα που είχε δυνατό 

άνεμο τον τοποθέτησε πάνω σε ένα δέντρο, φύσηξε 

δυνατός αέρας και έτσι νόσησε ο πρώτος άνθρωπος.  

 Έτσι εξαπλώθηκε ο ιός γρήγορα από άνθρωπο σε 

άνθρωπο από χώρα σε χώρα. Με αποτέλεσμα να γεμί-

σουν τα νοσοκομεία και να έχουν πολλούς νεκρούς. Ο 

κόσμος ήταν φοβισμένος και έμενε στα σπίτια του, οι 

αγορές  ήταν κλειστές και οι δρόμοι ερειπωμένοι. Σε 

όλον τον πλανήτη οι επιστήμονες προσπαθούσαν να 

ανακαλύψουν ένα αντίδοτο. Μια μέρα ο Mr. Bloom το 

ανακάλυψε και έτσι ο κόσμος σώθηκε. 

Έτσι οι 5 ισχυροί ο  Mr. Cool, Mr. Look, Mr. Boom, Mrs. 

L, Mrs. S, πέτυχαν το σκοπό τους…. και έζησαν αυτοί 

καλά και εμείς καλύτερα!!!      ΤΕΛΟΣ 

Μαρβάκη Γεωργία Δ1 

Γράφω το δικό μου παραμύθι για τον Κορωνοϊό 

Δείτε τα και στο https://padlet.com/mgoutouloudi/covid  
και αφήστε μια καρδούλα για την ζωγραφιά και το παραμύθι 
που θα σας αρέσει! 

«Ο Παύλος και ο Κορωνοϊός» 

Μια φορά κι έναν 

καιρό ήταν ένα 

έφηβο αγόρι ο 

Παύλος που δεν 

τηρούσε τους κα-

νόνες για τον κο-

ρωνοϊό. Μια μέ-

ρα που έκλεισαν 

τα σχολεία πήγε 

στο σπίτι πέταξε 

την τσάντα του 

στο πάτωμα και πήρε τηλέφωνο τους φίλους του για να 

βγουν έξω βόλτα. Τις πρώτες δύο μέρες ήταν καλά. Αλ-

λά μετά βγήκε η απαγόρευση κυκλοφορίας. Οι γονείς 

και οι φίλοι του Παύλου του έλεγαν να μην βγει έξω 

γιατί θα πληρώσει πρόστιμο. Όμως εκείνος δεν άλλαζε 

γνώμη. Οι αστυνομικοί του έδωσαν πάρα πολλά πρό-

στιμα αλλά δεν το έλεγε στους γονείς του.  

Μια μέρα οι γονείς του πήγαν στην αστυνομία γιατί 

παραξενεύτηκαν που δεν έδωσαν στον γιο τους κανένα 

πρόστιμο. Εκεί οι αστυνομικοί τους είπαν ότι του 

έδωσαν τέσσερεις φορές πρόστιμο των πενήντα ευρώ. 

Όταν γύρισαν σπίτι βρήκαν το γιο τους στον καναπέ με 

πυρετό και βήχα. Πήραν κατευθείαν  το  νοσοκομείο να 

έρθουν να τον πάρουν. Οι γιατροί είπαν πως κόλλησε 

τον ιό. Τελικά τον έκαναν καλά. Από εκείνη την μέρα 

και μετά τηρούσε αυστηρά τους κανόνες.    ΤΕΛΟΣ 

 Κωνσταντίνα Καφεστίδου Δ1  

https://padlet.com/mgoutouloudi/covid
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«Ο ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ» 

Μια φορά 

και έναν 

καιρό ήρθε 

στη γη το 

ξαδερφάκι 

της γρίπης, 

ο κορωνοϊός  και ήταν πολύ εγωιστής, ήθελε να αρ-

ρωστήσει όλο τον κόσμο. Η ξαδερφούλα του η γρίπη 

τον συμβούλεψε να μην αρρωστήσει όλο τον κόσμο 

αλλά εκείνος δεν την άκουσε και έκανε του κεφαλιού 

του. Δεν ήθελε να τους βοηθήσει να γίνουν δυνατότε-

ροι και έτσι απλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Οι γονείς 

είπαν στα παιδάκια τους να πλένουν καλά τα χεράκια 

τους, να μη βάζουν τα χέρια στο πρόσωπο και πως 

δεν πρέπει να βγαίνουν έξω από το σπίτι. Η κορώνα 

αφού δεν μπορούσε να κάνει πια κακό έσπασε και 

έτσι ο κορωνοϊός κατάλαβε πως έπρεπε να ακούσει 

την ξαδερφούλα του την γρίπη. Έτσι, πήρε το μάθημα 

του και γύρισε πίσω στον πλανήτη των γριπών.   

ΤΕΛΟΣ 

Σαμπαχλούδη Αντωνία Γ2 

 «Ο κουρεμένος ιός» 
Μια μέρα στη Μικροβιούπολη υπήρχε τεράστιος σαμα-
τάς. Ένας καινούριος ιός είχε μετακομίσει στη οδό Μι-
κροβίου 5. Δυστυχώς για τους υπόλοιπους ιούς ο καινού-
ριος ιός ήταν πολύ κακός.΄Ηθελε να αρρωστήσει όλα τα 
παιδάκια ,και όχι μόνο τα παιδάκια αλλά και τους μεγά-
λους. Μια μέρα η γρίπη συνάντησε τον ιό και τον ρώτησε 
πως τον λενε. <<Με λένε κορονοϊό>> είπε. 
Και από πού πήρες το όνομά σου; ρώτησε η γρίπη. 
Από τα υπέροχα μαλλιά μου!! Δεν τα βλέπεις που είναι 
σαν κορώνα;; 
Και που σου χρησιμεύουν και κοκορεύεσαι τόσο; 
1ον δεν κοκορεύομαι! Και 2ον μου χρησιμεύουν για να 
αρρωσταίνω σοβαρά τους ΠΑΝΤΕΣ!! 
Και γιατί να τους αρρωστήσεις όλους; 

Μα... για να γίνω ο βασιλιάς των ιώσεων!! Δεν βλέπεις 
πόσο όμορφος είμαι; μου αξίζει να γίνω βασιλιας! 
Τέλος πάντων να αλλάξουμε λίγο τη συζήτησή μας; 
Ναι, φυσικά! 
Ωραία! Που πηγαίνεις; 
Πάω στο σπίτι μου. Εσύ πού πας; 
Κι εγώ σπίτι μου. 
Γειά σου γρίπη!! 
Γεια!! 
Ο κορονοϊός μόλις πήγε σπίτι του άρχισε να σχεδιάζει 
πως θα αρρωστήσει τους ανθρώπους. Μόλις βρήκε τον 
τρόπο έτρεξε στην πόλη των ανθρώπων και έβαλε το σχέ-
διό του σε δράση. 
Αυτό που δεν είχε πει στη γρίπη ήταν πως κάθε τρίχα του 
ήταν κι ένας διαφορετικός τρόπος για να μπει στους αν-
θρώπους. 
Μία έμπαινε από τα μάτια, μία από τη μύτη και μία από 
το στόμα όταν οι άνθρωποι δεν έπλεναν τα χέρια τους. 
Έτσι σύντομα κατάφερε να τους αρρωστήσει όλους και 
να γίνει ο βασιλιάς των ιώσεων. 
Όμως τα παιδάκια σύντομα κατάλαβαν το κόλπο του, κι 
έπλεναν πάντα τα χεράκια τους και φυσούσαν τη μύτη 
τους σε χαρτομάντηλο. 
Αυτό έστειλε τον κορονοϊό κατευθείαν στον...... κουρέα. 
Πάνε τα υπέροχα μαλλιά του.. Κατέληξε ...γλόμπος!!! 
Από τότε όλοι οι άλλοι ιοί τον φώναζαν φαλακροϊό. 
Και ζήσαμε εμείς καλά και ο κουρεμένος κορονοϊ-
ός ..ΧΑΛΙΑ!!!                     ΤΕΛΟΣ 

Καπουντζή Μαριάθη Γ2 

Γράφω το δικό μου παραμύθι για τον Κορωνοϊό 

Δείτε τα και στο https://padlet.com/mgoutouloudi/covid 

«Ο Κοροναϊός» 
Μια μέρα στην Κίνα άρχισαν να βήχουν όλοι και όλοι 
πήγαιναν στον γιατρό. Αυτός ο ιός ονομάζονταν Κο-
ροναϊός. Υστερα πήγε και σε άλλες χώρες όπως στην 
Ισπανία, στις Φιλιππίνες ακόμα και στις Σέρρες, που 
είμαστε εμείς. 
Είχαν γίνει πάνω από 1.000 κρούσματα και πολλοί 
νεκροί. Οι γιατροί κατάφεραν να σώσουν τους περισ-

σότερους. Κάθε μέρα στις ειδήσεις όλοι έλεγαν για 
τον Κοροναϊό. Ο Κοροναϊός πήγε και στην Εδεσσα, 
μία από τις αγαπημένες μου πόλεις, που ήταν εκεί 
πέρα η γιαγιά και ο παππούς μου. Οι γιατροί προ-
σπάθησαν να βρουν το εμβόλιο που έκανε όλους 
τους ανθρώπους καλά. Πέρασαν 2 μήνες μέχρι που 
το βρήκαν. Από τότε όλοι οι άνθρωποι μπορούν να 
πηγαίνουν στη δουλειά και τα παιδιά να πηγαίνουν 
σχολείο.                          ΤΕΛΟΣ 

Δαβίτης Δημήτρης Δ1 

https://padlet.com/mgoutouloudi/covid
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Ο Κορονοϊος 

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένας ιός που δεν ήξεραν πως το λένε. 

Αλλά την άλλη μέρα άρχισε να γίνετε πιο κακός!! Μέχρι που τον 

ονόμασαν ΚΩΡΟΝΟΙΟΣ. Και πήγαινε από χώρα σε χώρα και όλοι οι 

άνθρωποι φοβόντουσαν να μην πάθουν ΚΩΡΟΝΟΙΟ… Και τα νοσο-

κομεία δεν είχαν πολλές ΜΕΘ. Για αυτό μας λένε: «Πλύνετε τα χέ-

ρια σας». 

 ΤΕΛΟΣ   

  Ευαγγελία Λαζαρίδου Β2 

«Η Αφροξυλάνθη και ο Ιός» 

Μια φορά κι έναν 

καιρό ήταν η Α-

φροξυλάνθη μια 

μάγισσα στην 

Ιταλία.Η Αφροξυ-

λάνθη έκανε καθη-

μερινά ταξίδια με 

την σκούπα της. 

Μια μέρα πήγε 

στην Κίνα, συγκε-

κριμένα στην πόλη Ουχάν. Και εκεί  έκανε έναν ιό τον κοροναϊό. 

Μα καταλάθος πριν τον αφήσει έξω στην Κίνα κόλλησε και εκείνη. 

Μετά αφού εκείνη δεν το είχε καταλάβει συνέχισε τα ταξίδια της 

προς την Ισπανία, την Γερμανία, την Αμερική, την Ελλάδα, το Με-

ξικό, τον Καναδά και γενικός παντού. Επειδή ο κοροναϊός κολλάει 

πολύ εύκολα, η Αφροξυλάνθη κολλούσε όποιον έβρισκε  μπροστά 

της. Μετά γύρισε στην Ιταλία. Αλλά στην Ιταλία το επάγγελμά της 

ήταν ταμίας στο πιο γνωστό μαγαζί, που ερχόταν χιλιάδες κόσμος 

κάθε μήνα. Οπότε κόλλησε περίπου 1000 ανθρώπους. Μετά ήρθε 

για ένα σεμινάριο στην Ελλάδα που κόλλησε 100 ανθρώπους. Στο 

τέλος ο ιός κόλλησε χιλιάδες ανθρώπους και πολύ άνθρωποι πέ-

θαναν. 

                                                      ΤΕΛΟΣ 

                                             Μαρία Φώτη Δ2 

«Η φροντίδα των ζώων» 

Τα ζώα θέλουν πάρα πολύ φροντίδα και είναι πολύ ζωϊρά και για 

αυτό θα σας πούμε μερικούς τρόπους για να ηρεμίσουν: 

1. Να μην τα αφήνετε μόνα τους γιατί θα γίνει χαμός. 

2. Να τους δίνετε φαγητό γιατί θα γαβγίζουν όλη τη μέρα. 

3. Πρέπει να τους βγάζεις βόλτα γιατί μπορούν να κάνουν την 

ανάγκη τους στο σπίτι σου. 

4. Πρέπει να τους παίρνεις σπιτάκι γιατί θα βραχεί στη βροχή. 

5. Να μην τα αφήνετε κοντά στις γάτες. 

Νικολέττα Ρούλη—Σοφία Καπετάνη Γ1 

«Ο πιο επικίνδυνος ιός νικήθηκε»  
Κάποτε ένας ιός νόμιζε ότι ήταν ανίκητος τον 

έλεγαν Κορωνοϊό. Αυτός ιός κάποια μέρα τον 

πήραν οι εξωγήινοι. Του είπαν αν είναι κακός 

να πάει στη Γη να κολλήσει 99 ανθρώπους. Ο 

Κορωνοϊος υπάκουσε. Έτσι κόλλησε 99 αν-

θρώπους. Όμως σε ένα σχολείο η δασκάλα 

είπε στα παιδιά: << Παιδιά όταν πάτε στο σπί-

τι σας να πλύνετε τα χέρια σας>>. Τα παιδιά 

έκαναν ότι τους είπε. Έτσι ο Κορωνοϊός εξα-

φανίστηκε.   

 

 

 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ 

Ηρακλής Μπακάλης Δ1 
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The conclusions of the European Council on the occasion of the 10th anniversary of the 

Charter of Fundamental Rights  reaffirm that the Union is based on common values such 

as respect for human dignity, freedom, 

democracy, equality, the rule of law and 

respect for human rights, including the rights of persons belong-

ing to minorities. 

These human rights, as we discussed with our English teacher Mr. 

Veliki Anna,  have been the topic of many songs for years now 

all over the world. Three of them are presented here. 

“Blowin’ in the wind” was written by Bob Dylan in 1962 in Co-

lumbia. Bob Dylan wrote this song, because he wanted to protest 

in America. The human rights mentioned in the song “Blowin' in 

the wind” are equality, dignity and freedom. 

“Glory” was written by John Legend in the United States of Amer-

ica and it was released on December 11, 2014. He wrote it to tell 

the story of black U.S soldiers fighting for their freedom from 

slavery during the Civil War. It refers to freedom, justice and 

truth. 

“Imagine” was written by John Lenon in 1971. It was released on 

11 October 1971 in the United States. It called for peace during 

the Vietnam War, and urged people around the world to live in 

unity.  

Λουκία Ζαφειριάδου, Φένια Χριστοφιδέλλη, Ελπίδα Γαρυφαλλίδη, Ματίνα Καμπούρη, Στελλίνα Γκανόγλου, 

Γιώτα Μουταφίδου, Αναστασία Σταθοπούλου, Γιώργος Μάρκου, Παναγιώτης Καντάς, Θωμάς Μήλιος, Μάρκος 

Κιορίδης, Δημοσθένης Ταλουμτζής     ΣΤ2 

«Human rights in songs» 

Φωτεινή Τσιρίκα ΣΤ1 

«Ντετέκτιβ Κλουζ- Η Αφρικανική μάσκα» 

Το Παγωτατζίδικο του Τζοβάνι έχει το καλύτερο παγωτό 

της πόλης. Από κει αγοράζει ο Κλουζ. Το αγαπημένο του 

χωνάκι είναι μια μπάλα σοκολάτα και μια μπάλα λεμόνι. 

Μια μέρα κάποιος χαρίζει στον Τζοβάνι μια παράξενη 

αφρικανική μάσκα και από τότε όλα πάνε στραβά στο 

παγωτατζίδικο: η μηχανή του εσπρέσο παίρνει φωτιά, η 

παγωτομηχανή χαλάει. Ο Τζοβάνι πιστεύει ότι φταίει η 

μάσκα, αλλά ο Κλουζ το μυρίζεται αμέσως  πως κάποιος 

άλλος κρύβεται πίσω από το «ατύχημα» αυτό… 

Αν σου αρέσουν τα μυστήρια, σου προτείνω ανεπιφύλα-

κτα  να πάρεις αυτό το βιβλίο. 

Κωνσταντίνος Δοντάκης Δ1 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/10/07/10th-anniversary-of-the-charter-of-fundamental-rights-council-reaffirms-the-importance-of-eu-common-values/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/10/07/10th-anniversary-of-the-charter-of-fundamental-rights-council-reaffirms-the-importance-of-eu-common-values/
https://www.youtube.com/watch?v=RsjiSfAmEeo
https://www.youtube.com/watch?v=HEFRPLM0nEA
https://www.youtube.com/watch?v=YkgkThdzX-8

