
 

 

 

Σχολείο χωρίς βία 
(Απόψεις και σκέψεις των μαθητών της Στ΄ τάξης  με 

αφορμή την  ημέρα κατά της ενδοσχολικής  βίας) 

 

 Την  Τρίτη 6 Μαρτίου με αφορμή την ημέρα 

κατά της ενδοσχολικής βίας, το σχολείο μας 

οργάνωσε κάποιες δραστηριότητες. Οι τάξεις της 

Α΄ , Β΄ και Γ΄ δημοτικού παρακολούθησαν τα 

παραμύθια : «Τα μπαλόνια της φιλίας» και «H 

Μόνα σε καινούριο σχολείο», δύο ιστορίες για 

τη βία στα σχολεία, ενώ η Δ΄, η Ε΄ και η ΣΤ΄  

κάποια βιντεάκια στα οποία μαθητές έδειχναν τις 

μορφές βίας που μπορεί κάποιος να συναντήσει 

σε ένα σχολείο. Στη συνέχεια όλοι οι μαθητές 

ζωγραφίσαμε και γράψαμε  τις σκέψεις μας γι’ 

αυτό που είδαμε. 

 

 Την προηγούμενη εβδομάδα οι δάσκαλοι του σχολείου μας μάς  έβαλαν 

να δούμε κάποια βίντεο για την ενδοσχολική βία. Υπήρξαν πολλά είδη βίας 

μέσα σ’ αυτά  και όλα ήταν   το ίδιο σημαντικά.  Είδαμε παιδιά να βρίζουν, 

να κοροϊδεύουν το ένα το άλλο και να χτυπιούνται.  

 Πιστεύουμε ότι η βία   στα σχολεία είναι κάτι που πρέπει να σταματήσει. 

Πρέπει  να μιλάμε στους δασκάλους, στους γονείς και σε ανθρώπους που 

μπορούν να βοηθήσουν  για να κάνουν κάτι  όσο είναι νωρίς,  γιατί στη 

συνέχεια μπορεί τα πράγματα να γίνουν χειρότερα.  

 Από την Τρίτη που  είδαμε τι είναι η βία στα σχολεία, μερικά παιδιά 

σταμάτησαν να τη χρησιμοποιούν ενώ κάποια όχι.  Εμείς  μπορεί άθελά μας 

να χρησιμοποιούμε κάποια μορφή βίας αλλά όταν το καταλαβαίνουμε 

προσπαθούμε να σταματάμε. Δε θέλουμε να βλέπουμε τη βία αλλά ούτε και 

να τη ζούμε. 

 
 

 

 

 

 

 

  Ένα φαινόμενο το οποίο πλήττει  σε σημαντικό βαθμό την Ελλάδα και 

έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, είναι η βία.   Πολλά παιδιά γίνονται 

θύματα αλλά και μερικές φορές θύτες. Γυρίζουν σπίτι με μαυρισμένα μάτια 

ή με άσχημες εμπειρίες που ίσως τους «σημαδέψουν»  σε όλη τους τη ζωή. 

  Είναι από τα χειρότερα πράγματα που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος. 

Υπάρχουν πολλά είδη βίας: ψυχολογική, σωματική, συναισθηματική, 

λεκτική και σεξουαλική.  Σε κάθε είδος ο άλλος θα βρει τρόπο να σε 

κοροϊδέψει, είτε να σε βρίσει είτε να σε χτυπήσει είτε να μιλήσει άσχημα  

για σένα ή για άλλους ανθρώπους και να σε στεναχωρήσει. Δυστυχώς στις 

μέρες μας όλα τα παιδιά έχουν έρθει σε επαφή με τη βία, είτε ως θύματα 

είτε ως θεατές. Στη συνέχεια μπορούν εύκολα να κλειστούν στον εαυτό 

τους και να μη μιλήσουν ποτέ γι’ αυτό που δέχτηκαν. Γι΄ αυτό το λόγο θα 

πρέπει όλοι, γονείς , μαθητές και δάσκαλοι να συνεργάζονται για να πάψει 

να υπάρχει η βία στο σχολείο. 

                                                                                   Οι μαθητές της Στ΄ τάξης 

 



 
                  Θέατρο 

 

Την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 

πήγαμε στο Ομήρειο και είδαμε το 

θέατρο «Έρωτας και Ψυχή». Ο θεός 

Έρωτας αγάπησε την Ψυχή και την πήγε 

στο παλάτι του. Εκεί η ψυχή γνώρισε 

τους αόρατους υπηρέτες. Αυτοί της 

έκαναν ό,τι ζητούσε. Η θεά Αφροδίτη δεν 

ήθελε να παντρευτούν. Την έβαλε να 

κάνει μερικές δοκιμασίες. Η Ψυχή τα 

κατάφερε, έτσι παντρεύτηκαν και έζησαν 

αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα. 

          Καλλιόπη Χαβιάρα τάξη Α1΄ 

 

Είδαμε τον «Έρωτα και την Ψυχή». 

Μου άρεσε που κάναμε τρενάκι. 

               Μαρία Συριώδη τάξη Α1΄ 

 

Είδαμε τον Έρωτα που καρφώθηκε 

από τα βέλη του και αγάπησε την Ψυχή. 

    Δημήτρης Μανωλάκης τάξη Α1΄ 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

« Γιορτάσματα – Απόκριες» 

 
Τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου πήγαμε μαζί με τη 

δασκάλα μας και τους συμμαθητές μας στο 

Λαογραφικό Μουσείο της Καλλιμασιάς. Εκεί είδαμε 

βαρέλια, πως ήταν παλιά τα σπίτια, πως ήταν τα 

παλιά καφενεία και πολλά όπλα και νομίσματα. Η 

κυρία Μίνα μας έδειξε ένα βίντεο από τις Απόκριες 

και αρκετές φωτογραφίες. Παίξαμε «Tο γαϊτανάκι» 

και «Πώς το τρίβουν το πιπέρι». 

Εκεί πέρασα πολύ καλά, γιατί παίξαμε και είδαμε 

πολλά πράγματα. 

Μαρκέλλα Χονδρογιάννη τάξη Α2΄ 

 

Είδαμε το κουρείο, όπλα και παπούτσια από τα 

παλιά χρόνια.                        Χαρούλα Ψυχή τάξη Α2΄ 

 

Μας έδειξε παλιά παπούτσια, τον Καραγκιόζη, το 

κουρείο, παλιά νομίσματα και ένα παλιό πηγάδι που 

είχε νερό.                        Ραφαέλ Μποντέτσι τάξη Α2΄ 

 

Μου άρεσε η μάχη των πειρατών με τους 

Θυμιανούσους.     Κωνσταντίνος Νικολαδός τάξη Α1΄ 

 

Μου άρεσε το έθιμο με τις «Μπούλες» και τους 

«Γέρους».                Ταξιάρχης Μπαστιάνος τάξη Α2΄ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«Της Άνοιξης μηνύματα» 

 

Τη Δευτέρα 12 Μαρτίου πήγαμε στο 

Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς. Η 

κυρία Μίνα Κρανάκη μας έδειξε πώς 

βάφουμε τα αυγά. Χορέψαμε το «Χριστός 

Ανέστη». Μας έδειξε το ρουκετοπόλεμο και 

χορέψαμε τα κάλαντα της άνοιξης. Εμένα 

μου άρεσε πολύ. 

Μανόλης Μπελλές τάξη Α1΄ 

 

Φορέσαμε στεφάνια από φύλλα και 

χορέψαμε. 

Δέσποινα Βαβυλουσάκη τάξη Α1΄ 

 

Η κυρία Μίνα μας μίλησε για την 

άνοιξη. Μας έδειξε πολλά πράγματα και 

χορέψαμε μαζί έναν ωραίο χορό. 

Χριστίνα Χουζούρη τάξη Α1΄ 

 

Μας έδειξε το Λάζαρο και τις χελιδόνες. 

Χορέψαμε «Τα χελιδονίσματα». Μου άρεσε 

παρα πολύ, το ίδιο και στους συμμαθητές 

μου. 

Ηλέκτρα Σαραντινού τάξη Α2΄ 

 

 

Επίσκεψη στο εργοστάσιο ούζου Στουπάκη 

Β΄ τάξη 22 Φεβρουαρίου 2012 

 

 

         

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Ένας περίεργος ‘‘γάμος’’ 

 
Όπως ξέρουμε όλοι μας, τις Απόκριες 

ντυνόμαστε μασκαράδες. Στο Δαφνώνα όμως 
από τα παλιά χρόνια έχουν το έθιμο « Του 

παραδοσιακού γάμου». 

Στο Σύλλογο έχουν ετοιμαστεί από το βράδυ 
της προηγούμενης ημέρας τα φαγητά και τα 

τραπέζια ‘‘για το γλέντι του γάμου’’. 

Το μεσημέρι της Καθαρής Δευτέρας όλοι 
μαζεύονται στην πλατεία του χωριού. Στις 14:00 

ένας άντρας ντυμένος νύφη κατεβαίνει από την 
πλατεία με το γαϊδουράκι και τα όργανα. Η 

γυναίκα ντυμένη γαμπρός περιμένει με την 

ανθοδέσμη τη νύφη. Αμέσως μετά η νύφη 
κατεβαίνει από το γαϊδουράκι και μπαίνει μέσα 

στην αίθουσα του συλλόγου με το γαμπρό. 

Μπαίνουν μέσα, κάθονται στα τραπέζια, τρώνε 
και πίνουν. 

Μετά από λίγο ο κόσμος σηκώνεται να  

χορέψει με το γαμπρό και τη νύφη. Το γλέντι 
συνεχίζεται μέχρι το βράδυ. 

Είναι ένα ωραίο έθιμο που πηγαίνει από 

γενιά σε γενιά.  
Πηνελόπη Φαφαλιού τάξη Ε΄ 

 

Το καρναβάλι 

 
Έφτασε και φέτος πάλι το τρελό το καρναβάλι, 
όλοι ας μασκαρευτούμε και στους δρόμους να 

βρεθούμε. 

Κάθε χρόνο μια φορά φτάνει τούτη η χαρά 
και γι΄αυτό ας τη χαρούμε όσο πιο πολύ 

μπορούμε. 

Ας χορέψουμε με κέφι με νταούλια και με 
ντέφια 

κι ας διώξει μακριά κάθε λύπη η Αποκριά! 

Σταύρος Λισκεντάι  τάξη Ε΄ 

Μου  άρεσε 

πολύ το 

αλκοολόμετρο! 

Ήταν πολύ 

ωραία και θέλω 

να ξαναπάω! 

Μου άρεσαν 

πολύ τα 

μηχανήματα! 

Μου άρεσαν τα 

μηχανήματα και 

η μυρωδιά του 

ούζου! 

Ήταν 

ωραία 

εκεί! 

Μου άρεσε 

η μυρωδιά 

του ούζου! 

Όταν 

μπήκαμε μ’ 

άρεσε η 

Σούμα και μ’ 

άρεσαν τα 

μηχανήματα! 

Ήταν πολύ ωραία 

εκεί και μου άρεσε 

που μας έδωσαν τα 

χαρτάκια που 

βάζουν στα λικέρ 

και στο ούζα! 

Μου άρεσε όταν 

βλέπαμε τα 

μπουκάλια στα 

μηχανήματα! 
ΠΕΡΑΣΑΜΕ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ! 



 
Συνέντευξη του κ. Μάρκου Κάβουρα 

 

-Πόσα βιβλία έχετε γράψει ; 

-Έχω γράψει εννέα βιβλία 

-Ασχολείστε με τη συγγραφή  πολλές ώρες 

κάθε μέρα ; 

-Ασχολούμαι μία ώρα περίπου κάθε μέρα. 

-Πότε αρχίσατε να γράφετε βιβλία ; 

-Τα πρώτα βιβλία γράφτηκαν το 1992. 

-Από μικρός σας άρεσε να γράφετε 

παραμύθια και ιστορίες ; 

-Όχι, όταν μεγάλωσα. 

-Όταν κάνετε εγγόνια θα τους δείξετε τα 

βιβλία που έχετε γράψει;  

-Ναι φυσικά. 

-Είναι δύσκολο να γράφει κάποιος  βιβλία; 

-Όχι, όταν υπάρχει διάθεση. 

-Πότε γράφετε; 

-Όταν έχω έμπνευση. 

-Γράφετε συνήθως μικρές ή μεγάλες 

ιστορίες; 

-Και τα δύο. 

-Είναι κουραστική αυτή η δουλειά; 

-Όταν γράφω, χαίρομαι. 

-Δεν κουράζεστε καθόλου ; 

-Όχι. 

-Τι κάνετε τα βιβλία που γράφετε ; 

-Τα παίρνουν οι εκδοτικοί οίκοι και έπειτα 

τα πουλάνε.  

-Τα βιβλία σας τα διαβάζουν και τα παιδιά 

του σχολείου σας; 

-Ναι, φυσικά. Αυτοί είναι που τα 

διαβάζουν πρώτοι. 

-Ποιος σας έδωσε την ιδέα να γίνεται 

συγγραφέας ; 

-Μόνος μου το σκέφτηκα. 

-Τι χρησιμοποιείτε για να γράψετε ένα 

παραμύθι ; 

-Τη φαντασία μου. 

-Αγαπάτε τη δουλειά σας ; 

-Ναι. 

-Έχετε βοηθούς όταν γράφετε ; 

-Όχι, δεν έχω. 

-Ποιο  βιβλίο σας αρέσει από τα δικά σας ; 

-«Το αγριολούλουδο» . 

-Σας ευχαριστούμε πολύ. 

-Εγώ σας ευχαριστώ. 

 

Οι μαθητές της Δ΄τάξης 

Ένας συγγραφέας στο σχολείο μας 

 

Στις 20 Ιανουαρίου 2012  ο κύριος Μάρκος Κάβουρας 

ήρθε στην τάξη μας για να τον γνωρίσουμε. Είναι ο 

συγγραφέας  του βιβλίου « ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΥΣΤΙΚΟ», 

απόσπασμα του οποίου διδαχθήκαμε στο μάθημα της 

Γλώσσας. Είναι και δάσκαλος. Μας έκανε 

βιβλιοπαρουσίαση και γνωρίσαμε τα βιβλία του. 

Μιλήσαμε , μας έλυσε τις απορίες μας , μας είπε  το τέλος 

της ιστορίας , μας εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο ένα 

βιβλίο εκδίδεται .Του πήραμε συνέντευξη και στο τέλος 

ζωγραφίσαμε εικόνες από το βιβλίο. Ήταν μια αξέχαστη 

μέρα για μας.   

 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΥΣΤΙΚΟ 

Εκδόσεις: Ελληνικά Γράμματα    

Συγγραφέας: Μάρκος Κάβουρας 

 

 
 

Ο Κωνσταντής είχε τελειώσει πριν από δύο χρόνια το 

σχολείο και γύριζε ανέμελα στις παραλίες, κάνοντας 

θελήματα και δουλειές του ποδαριού για να βγάζει το 

χαρτζιλίκι του. Η σκληρότητα του πατέρα του και η 

αδιαφορία των συγχωριανών του , τον έκαναν να νιώθει 

μόνος. 

Σε κάποια σπηλιά του νησιού , η παρέα του 

Κωνσταντή ανακαλύπτει μια μικρή ορφανή φώκια. Ο 

Κωνσταντής θα τη φροντίσει με αγάπη και στο πλάσμα 

αυτό θα βρει μια συντροφιά. Αυτό το απρόσμενο γεγονός 

θα σταθεί αφορμή να αλλάξει η δύσκολη ζωή του 

αγοριού, με τη συμπαράσταση των φίλων του , που 

στάθηκαν δίπλα του και κράτησαν το μεγάλο μυστικό 

φυλαγμένο στην καρδιά .   
Οι μαθητές της Δ΄τάξης 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ  Η ΤΑΞΗ 
ΜΑΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ 

 

Το νεραϊδοπάρτι 

 
Ένα από τα ωραιότερα βιβλία που έχω 

διαβάσει  είναι «Το νεραϊδοπάρτι»   της 

Titania Woods. Πρόκειται για ένα βραδινό 

πάρτι που διοργάνωσε η σχολή για 

νεράιδες.Το άσχημο φέρσιμο κάποιων 

νεράιδων ανάγκασε τις υπόλοιπες να μην 

τις κάνουν παρέα μέχρι να καταλάβουν το 

λάθος τους.          

  Μαρία Χαλιά τάξη Δ΄ 

 
Οι πέντε φίλοι 

 

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται  

τέσσερις φίλοι που πηγαίνουν διακοπές  

σε μία φάρμα. Εκεί  γνωρίζουν το πέμπτο 

παιδί που ζει  στο βουνό και δεν πηγαίνει 

σχολείο. Τα παιδιά περνούν πολλές περι-

πέτειες….      Κων/νος Τσιάγκας τάξη Δ΄ 

Ασημίνα η 

νεράιδα της 

ομίχλης 

Το αγαπημένο 

μου παραμύθι 

είναι η 

«Νεράιδα της 

ομίχλης». Η Ασημίνα είναι μια μικρή 

νεράιδα που βοήθησε δύο κοριτσάκια την 

Κρίστη και τη Ρείτσελ , όταν πήγαν στο 

δάσος, να παρακολουθήσουν αγώνες 

δρόμου.      

Όμως στο δάσος έπεσε ομίχλη γιατί ο 

καλικάντζαρος πήρε από τον 

ανεμοδείκτη της Νεραιδοχώρας το φτερό 

της ομίχλης. Η νεράιδα Ασημίνα 

βοήθησε και πήραν πίσω το φτερό .Τα 

κοριτσάκια το επέστρεψαν  στον 

ανεμοδείκτη. Το δάσος καθάρισε και 

έγιναν οι αγώνες. 

Μαρκέλλα Κοιλιάρη τάξη Δ΄ 

 

Η πριγκίπισσα 

Θλίψη που έγινε …. 

Χαρά 

   Η Θλίψη είναι μία 

πριγκίπισσα που 

όσο κι αν 

προσπαθούν οι 

άνθρωποι του 

βασιλείου να την κάνουν να χαμογελάσει, δε 

χαμογελάει με τίποτα. 

 Ένας νεαρός γιατρός προτείνει να της χαρίσουν το 

ωραιότερο αυγό του κόσμου. Στο κοτέτσι γίνεται 

βασιλικός διαγωνισμός και οι κότες βάζουν τα δυνατά 

τους. 

Τελικά βρίσκουν το πιο ωραίο αυγό , το βάφουν 

και το δίνουν στην πριγκίπισσα. Την ώρα που το 

παίρνει στο χέρι της συμβαίνει κάτι απίστευτο….  

Και η πριγκίπισσα Θλίψη γίνεται πριγκίπισσα Χαρά. 

Ισιδώρα Κλούτη τάξη Δ΄ 

 

Το καστανόκλαδο και 

η τύχη του 

   Ένας δυνατός 

άνεμος μετέφερε ένα 

καστανόκλαδο μακριά 

από τη μαμά του. Το  

καστανόκλαδο έκλαιγε 

και έλεγε ότι η τύχη δεν ήταν μαζί του. Τότε 

ξαναφύσηξε άνεμος και το μετέφερε  σε ένα 

άλλο δάσος. Εκεί ήταν μια γριά που μάζευε 

ξύλα για το τζάκι της. Το καστανόκλαδο 

φοβήθηκε ότι η γριά θα το το έβαζε στο τζάκι. 

Αλλά εκείνη έφυγε και το καστανόκλαδο  

κοιμήθηκε. Όταν ξύπνησε βρέθηκε σε μια 

οικογένεια που το είχε πάρει για στολίδι. Το 

καστανόκλαδο είπε πως η τύχη του 

χαμογέλασε ξανά  και η οικογένεια το 

κράτησε για πάντα. 

    Γιώργος Τσόφλιας τάξη Δ΄ 
 



 

 

ΓΡΑΝΙΤΑ ΦΡΑΟΥΛΑ 

Υλικά: 

 1 κιλό φράουλες 

 2 ποτήρια νερό 

 ½ κουταλάκι του γλυκού χυμό λεμόνι 

 1 ½ ποτήρια ζάχαρη 

Εκτέλεση: 

   Πλένουμε καλά τις φράουλες. Τις 

κόβουμε και τις χτυπάμε στο μπλέντερ. 

Έπειτα βράζουμε το νερό και 

ανακατεύουμε μέσα σε αυτό τη ζάχαρη για 

να γίνει σιρόπι. Μόλις κρυώσει το ρίχνουμε 

στις φράουλες και προσθέτουμε το λεμόνι. 

Βάζουμε το μίγμα στην κατάψυξη και σε 

δύο ώρες το χτυπάμε ξανά στο μπλέντερ. 

Το μοιράζουμε σε ποτηράκια και το 

βάζουμε στην κατάψυξη. 

 

Διατροφικά «μπερδέματα» στο 

Ολοήμερο 
 

Υγιαίνετε!!! 

Γεια σας! 

   Είμαστε τα παιδιά του Ολοήμερου. 

Θα σας ταξιδέψουμε στον κόσμο της 

γεύσης και της άσκησης, διότι μας 

ενδιαφέρει η υγεία πάνω απ’ όλα! 

Είστε έτοιμοι; Ξεκινάμε! 

   Σύμφωνα με τις βασικές αρχές της 

διατροφής εμείς στο Ολοήμερο, εκτός 

από το καθημερινό μας γεύμα που ήταν 

πλούσιο σε βιταμίνες, πρωτεΐνες και 

άμυλο, τα συνδυάσαμε όλα. Φροντίζαμε 

μετά το γεύμα να έχουμε πάντα φρέσκα 

φρούτα, φρουτοσαλάτες και 

φρουτοχυμούς από το περιβόλι του 

σχολείου. Για να δροσιστούμε, μάλιστα, 

φτιάξαμε τη δική μας γρανίτα και 

λεμονάδα που είναι πολύ υγιεινές. Σας 

δίνουμε  δίπλα τις συνταγές μας. 

 

 

 
ΛΕΜΟΝΑΔΑ 

Υλικά: 

 2 ποτήρια χυμό από 
λεμόνια 

 1 ½  ποτήρια ζάχαρη 

 ξύσμα από ένα λεμόνι 

Εκτέλεση: 

   Στύβουμε τα λεμόνια και 

σουρώνουμε το χυμό. Βάζουμε το 

χυμό σε ένα μεγάλο μπουκάλι, 

ρίχνουμε  το ξύσμα από ένα λεμόνι 

και τη ζάχαρη. Ανακινούμε καλά. 

Διατηρείται  στο ψυγείο.  

Καλή σας απόλαυση και καλό 

καλοκαίρι!!!!! 

 

 

 

 

Όταν οι στίχοι «παίζουν» με τα τρόφιμα !! 
 

Τα κολοκυθάκια είναι χοντρά 

και κάνουν καλό στην καρδιά. 
Δημήτρης Μανωλάκης 

Το καρπούζι μου αρέσει γιατί είναι στρογγυλό 

και πάρα πολύ ζουμερό. 
Μαρκέλλα Χονδρογιάννη 

Κουνουπίδι βρομερό,  

για το σώμα μου καλό. 
Αντώνης Παστρικός 

Η ντομάτα η ζουμερή 

είναι πολύ υγιεινή. 
Γιάννης Κοκκινάκης 

Δροσερό μου αγγουράκι  της ντομάτας ζευγαράκι 

και τα δυο μαζί παρέα, η σαλάτα πιο ωραία! 
Ταξιάρχης Μπαστιάνος 

Το αγγούρι, το τουρσί, 

το τρώνε κι οι ποντικοί! 
Κυριακή Μπαστούνη 

Λαχανάκια Βρυξελλών 

όλοι θέλουν  να τα τρων. 
Παντελής Λικσκεντάι 

Το ψαράκι το μικρό μες στη θάλασσα κι αυτό, 

επιπλέει στο νερό νόστιμο και θρεπτικό. 
Καλλιόπη Χαβιάρα 

Μελιτζάνα γεμιστή, 

δυο φορές λαχταριστή! 
Πηνελόπη Φαφαλιού 

Της γιαγιάς μου η ντομάτα  

είναι δυο φορές γλυκιά! 
Δήμητρα Κουτσουράδη 

Όλα τα φρούτα στη σειρά, πρώτο πρώτο το κεράσι και 

τελευταίο το πεπόνι. 

Αιμιλία Μπαστούνη 

Ένα μήλο την ημέρα,  

το γιατρό τον κάνει πέρα! 
Γιάννης Ψαρούδης 

Σταφυλάκι μου γλυκό 

 σ΄ αγαπώ και σε φιλώ. 
Ιωάννα Μέλη 

Μαρουλάκι τρυφερό, πράσινο και γευστικό! 

Σταύρος Λικσκεντάι 

Φραουλίτσα μου μικρή 

που ΄σαι τόσο ζωηρή. 
Μαριέλα Παγούδη 

Η μεγάλη η ελιά  

είναι σκέτη νοστιμιά. 
Χαρούλα  Βαβυλουσάκη 

Οι μπανάνες είναι ωραίες 

γιατί έχουν βιταμίνες. 
Μαρία Συριώδη 

Μακαρόνια με κιμά 

που τα τρώει η Αθηνά. 
Σοφία Λικσκεντάι  

Κερασάκι μου γλυκό, 

θα σε φάω στο λεπτό. 
Μανόλης Μπελές  

 

 

 



Παιδική διατροφή 
 

 

 

 
                                                                        

                                
                                                                                                 

 

                                                                                                    

 

                                                                                                    
 

 
 
 

Πόσες φορές οι γονείς έχουν κάνει αυτές τις συζητήσεις με τα παιδιά τους! Πόσες φορές έχουν μαλώσει για τα όσπρια, τα λαχανικά, τα φρούτα! 

Και πόσες ακόμη θα μαλώσουν… Καυγάδες όμως απαραίτητοι όπως και οι παραπάνω τροφές. Τροφές πλούσιες σε βιταμίνες. Τροφές που έχει 

ανάγκη ο οργανισμός για σωστή ανάπτυξη και λειτουργία. Όσο και αν δεν αρέσουν αυτές οι τροφές στα παιδιά, πρέπει να τις τρώνε. Για το λόγο 

αυτό η διατροφή διδάσκεται στο βιβλίο της Μελέτης στην Γ΄ Τάξη. Με αφορμή  αυτό το μάθημα οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Σχολικού Κέντρου 

Καμποχώρων προτείνουν ποια φαγητά πρέπει να τρώνε τα παιδιά για τη σωστή ανάπτυξη:  

 
- Όχι πολλή ζάχαρη. 

- Τρώμε πολλά φρούτα. 

- Τα φρούτα είναι νόστιμα  

      και υγιεινά. 

- Να μη βάζουμε πολύ αλάτι  

      στα φαγητά. 

- Να τρώμε πολλές σαλάτες. 

- Πίνουμε πολύ νερό. 

- Δεν τρώμε κάθε μέρα αυγά. 

- Δεν τρώμε πολύ τυρί γιατί  

      παθαίνουμε χοληστερίνη. 

- Όχι στα Φαστ Φουντ 

- Όχι στα πολλά γλυκά, τις σοκολάτες  

      και τα γαριδάκια. 

- Όχι στις πίτσες και τους γύρους. 

 

Όλες οι παραπάνω προτάσεις καταπολεμούν την 

παιδική παχυσαρκία· ένα φαινόμενο που πλήττει τα 

παιδιά της Ελλάδας.   

Οι μαθητές της Γ΄ Τάξης 

 

Ξέρουμε τι τρώμε; 
 

Τι είναι τα μεταλλαγμένα; 

    Μεταλλαγμένοι ή αλλιώς γενετικά τροποποιημένοι 

οργανισμοί είναι οι οργανισμοί εκείνοι, οι οποίοι 

δημιουργήθηκαν τεχνητά από επιστήμονες με την αφαίρεση ή 

την προσθήκη γονιδίων που προέρχονται από οργανισμούς 

που μπορεί να ανήκουν ακόμα και σε εντελώς διαφορετικά 

είδη. Παράδειγμα: οι επιστήμονες μπορούν να πάρουν 

γονίδια από τα ζώα και να τα μεταφέρουν στα φυτά ή ακόμα 

γονίδια από μικρόβια και να τα προσθέσουν στο καλαμπόκι. 

Έτσι ο νέος οργανισμός που θα προέλθει με αυτόν τον τρόπο 

θα είναι ένας τροποποιημένος οργανισμός που δε θα γινόταν 

ποτέ με φυσικό τρόπο. 

Πώς φτάνουν τα μεταλλαγμένα στο πιάτο μας; 

Στην παγκόσμια αγορά κυκλοφορούν 4 μεταλλαγμένα 

προϊόντα: η σόγια, το καλαμπόκι, το βαμβάκι και η 

ελειοκράμβη. 

Συστατικά στα τρόφιμα 

     Περισσότερο από το 60% των τροφίμων περιέχει παράγωγα σόγιας, όπως το 

αλεύρι, πρωτεΐνες, λεκιθίνη  (Ε322), φυτικά έλαια κ.τ.λ. ή παράγωγα καλαμποκιού 

όπως άμυλο, λάδι, σερβιτόλη (Ε420), γλυκόζη, φρουκτόζη. Επομένως τρόφιμα 

όπως τα μπισκότα, σάντουιτς, σοκολάτα, παιδικές τροφές, μπορεί περιέχουν 

μεταλλαγμένη σόγια ή καλαμπόκι. 

Τι μπορείτε να κάνετε; 

- Χρησιμοποιήστε την αγοραστική σας δύναμη και πείτε όχι στα μεταλλαγμένα. 

- Αγοράστε βιολογικά προϊόντα, τα οποία είναι: 

→ απαλλαγμένα από γενετικά μεταλλαγμένους οργανισμούς 

→ παράγονται χωρίς χημικά φυτοφάρμακα και ζιζανιοκτόνα και με τεχνικές που 

σέβονται τη φύση και προστατεύουν τη βιοποικιλότητα. 

 

Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης  Νίκος Τσιβής και Γιώργος Συριώδης 

Δε θέλω σαλάτα. Ούτε 

ψάρια! Δεν μου αρέσουν. 

Δεν μπορούσες να 

φτιάξεις κάτι με 

μπριζόλες; 

 

Μα φάε τα ψάρια 

και τα λαχανικά! 

Κάνουν καλό στην 

υγεία σου. Δεν 

κάνει συνέχεια 

κρέας! 

 

Γεια σου μπαμπά! Τι θα 

φάμε; Όσπρια; Μπλιαχ! 

Είναι απαίσια! Θέλω 

τηγανιτές πατάτες!!! 

Τουλάχιστον το 

απόγευμα θα φάω 

γαριδάκια ή μπισκότα ή 

παγωτό ή σοκολάτα. Όχι 

φρούτα που με βάζεις και 

τα τρώω με το ζόρι. 

Μα πρέπει να τρως 

όσπρια. Έχουν σίδηρο. 

Κάνουν καλό στον 

οργανισμό. Όσο για τα 

φρούτα, θα τα φας. 

Είναι ωφέλιμα και 

θρεπτικά. Η σοκολάτα 

και τα γαριδάκια είναι 

βλαβερά. 

 



 
HAUNTED CHIOS 

 

On a cloudy and rainy day in winter my friends and I went for a 

walk in the cemetery. When we got there my friend Nick opened the 

door. We heard a strange noise and, scared, we hid behind some 

graves. That moment we felt a cool wind on our bodies. Two of my 

friends were really frightened and left. The other two boys and I stayed 

there to solve the mystery. Time passed and we found nothing but a 

skull. Then John saw footprints that led to an abandoned house. We 

were afraid and didn't go inside. The weather got worse and eventually 

we decided to leave. The next day we learned that the abandoned 

house burned down completely a hundred years ago. We saw a ghost 

house! (George Siriodis George Vrachnis ) 

 

There is a small house in a village in Chios that people say is 

haunted. Many years ago, a young man lived there who was in love 

with a young woman in the village. He wanted to marry her but she 

didn't want him and married another man. The young man was so sad 

that one night he killed himself. Months later, people passing by the 

house said they heard screams coming from it. Other people said that 

they saw a light coming from inside. When they went near there was 

neither light now anyone, so everybody thinks it was the ghost of the 

poor young man. (Argiro Kampoura) 

Το κάστρο της Χίου 

 

Το κάστρο της Χίου βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του λιμανιού της 

πόλης και έχει έκταση περίπου 180.000 τ.μ. Οι ανασκαφές ανάγουν την 

ύπαρξή του στους ελληνιστικούς χρόνους και παρόλο που ποτέ δεν 

εγκαταλείφθηκε λόγω των πολλαπλών επιθέσεων που δεχόταν από 

φιλόδοξους κατακτητές, άλλαζε συνεχώς όψη. 

Στις μέρες μας το κάστρο της Χίου ταυτίζεται περισσότερο με την 

εποχή  της Γενουατοκρατίας (1346-1566), τη σύντομη Ενετική κατάληψη 

του κάστρου το 1694-1695, αλλά και τη μετέπειτα οθωμανική περίοδο. 

Αποτελούσε πάντα διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο του νησιού, 

ωστόσο η εποχή της Γενουατοκρατίας αποτελούσε την ενδοξότερη εποχή 

στην ιστορία του. 

Τα τείχη του χωρίζονται σε χερσαία και επιθαλάσσια, σχηματίζοντας 

πεντάγωνο. Μέρος της ανατολικής πλευράς των τειχών δε σώζεται 

σήμερα. Τα χερσαία τείχη περιέβαλλε τάφρος, δημιουργώντας τεχνητό 

νησί και συμβάλλοντας στη καλύτερην άμυνα του κάστρου. Σήμερα η 

τάφρος έχει επιχωματωθεί. Το κάστρο έχει τρεις εισόδους: την κύρια 

είσοδο, την ονομαζόμενη «Πόρτα Ματζόρε», τη δυτική πύλη και τη 

θαλασσινή πύλη, η οποία σήμερα δε σώζεται. 

Τάσος Ρακιτζής τάξη Ε΄ 

 

 
 

 
Στα 116 χρόνια σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων υπήρξαν πολλοί 

Έλληνες Ολυμπιονίκες, όπως ο πρώτος και γνωστός σε όλους μας Σπύρος 

Λούης, ο μαραθωνοδρόμος, η Βούλα Πατουλίδου, ο Κώστας Κεντέρης, 

και η Κατερίνα Θάνου στο στίβο, ο Νίκος Κακλαμανάκης στην 

ιστιοπλοΐα, η Μαρία Τσουρή στην ομάδα του πόλο γυναικών και πολλοί 

άλλοι. Αυτός όμως που έμεινε γνωστός παγκοσμίως είναι ο Πύρρος Δήμας 

στην Άρση Βαρών. Το πρώτο του χρυσό μετάλλιο κατέκτησε σε ηλικία 21 

ετών το 1992 στην Βαρκελώνη, το δεύτερο χρυσό το 1996 στην Ατλάντα, 

το τρίτο επίσης χρυσό το 2000 στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας και το τέταρτο 

μετάλλιο αυτή τη φορά χάλκινο στην Αθήνα το 2004 όπου αγωνίστηκε 

τραυματισμένος. Έτσι θα μείνει για πολλά χρόνια αξέχαστος στην ιστορία 

των Ολυμπιακών αγώνων εφόσον είναι ελάχιστοι οι αθλητές που 

κατάφεραν να κατακτήσουν μετάλλιο σε τρεις συνεχόμενες Ολυμπιάδες. 

 

1. Οι Ολυμπιακοί αγώνες το 2000 έγιναν στο … 

2. Αθλήτρια από τη Χίο η Μαρία … 

3. Αθλήτρια στίβου η Κατερίνα … 

4. Το χάλκινο μετάλλιο πήρε το 2004 η Ελλάδα στο πόλο … 

5.  42 χιλιόμετρα είναι ο δρόμος του Μ… 

6.  Το πρώτο μετάλλιο το πήρε ο Πύρρος Δήμας στη … 

7.  Το τέταρτο μετάλλιό του ήταν …  

8.  Στη Βαρκελώνη ο Πύρρος ήταν … χρονών 

9.  Το μικρό όνομα γνωστού μαραθωνοδρόμου είναι … 

10.  Οι Ολυμπιακοί το 2004 έγιναν στην … 

11. Ο Πύρρος Δήμας διακρίθηκε σε … Ολυμπιάδες! 

Φυσική Αγωγή 

Μάρτης άβροχος, μούστος άμετρος. 

Μαρία Συριώδη τάξη Α1΄ 

 
Ο Μάρτης έχει τ’ όνομα κι ο Απρίλης τα λουλούδια. 

Αιμιλία Μπαστούνη τάξη Α1΄ 

 
Οπού ΄χει κόρη ακριβή του Μάρτη ο ήλιος μην τη δει, 

μην τη δει μην τη μαυρίσει, μην τη ροδοκοκκινίσει. 

Σοφία Φαφαλιού τάξη Α2΄ 

 
Αν κάνει ο Μάρτης δυο νερά κι ο Απρίλης άλλο ένα,  

χαράς εκείνον τον γεωργό που έχει στη γη σπαρμένα. 

Ειρήνη Ζησιοπούλου τάξη Α1΄ 

 

Τον γνωρίζετε το Μάρτη, τον τρελό και τον αντάρτη; 

Ξημερώνει και βραδιάζει και εκατό γνώμες αλλάζει. 

Αλίκη Μπύρτα τάξη Α2΄ 

 

Του Μάρτη του αρέσει να είναι πάντα στο διπλό  

Μια στις δέκα να έχει ήλιο και τις άλλες ξυλιασμό. 

Ιωάννα Μέλη Τάξη Α2΄ 

 

                         Κάθετα: Αρχαίο ρητό ↓ 

1.                

2.                

                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

        Ζ        

8.       /         

9.                 

10.                  

11.               

Μάρτης, γδάρτης και κακός παλουκοκαύτης. 

Από Μάρτη καλοκαίρι και από Αύγουστο χειμώνα. 

Χαρούλα Βαβυλουσάκη τάξη Α2΄ 

 

Του Μαρτιού την πρωινή γάιδαρος εψόφησε κι ως το μεσημέρι 

εβρώμησε.  

Κώστας Πουλάκης τάξη Α2΄ 

 

 



 


