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Λίγα 
λόγια…

Αγαπητοί-ες αναγνώστες-στριες, σας καλωσορίζουμε στο περιοδικό μας!
Η ιδέα για Τα Λογοπαίγνια προέκυψε από τη συνεργασία μαθητών-
τριών της Β’ και Γ΄ τάξης στο πλαίσιο της Νεοελληνικής Γλώσσας και 
Λογοτεχνίας, των Αρχαίων Ελληνικών από μετάφραση (Οδύσσεια) και της 
Ιστορίας.  
Στόχος των μαθημάτων μας η επαφή με ποικίλα είδη κειμένων, σε 
ολοκληρωμένη ή αποσπασματική μορφή, η κατανόηση και η ερμηνεία 
τους. Παίζοντας με τον λόγο «ξεκλειδώσαμε» τα κείμενα αυτά και 
τα συνδέσαμε με την εμπειρία μας, με πτυχές της δημόσιας ζωής και 
ιδιαίτερα με τον χώρο της τέχνης, κυρίως τον κινηματογράφο και τη 
μουσική. 
Τα παιδιά σε ρόλο συντάκτη-συγγραφέα έδωσαν μέσα από τη 
διαδικασία της δημιουργικής γραφής τα δικά τους κείμενα τα οποία και 
αξιοποιήθηκαν ως περιεχόμενο της διδασκαλίας. Τα παρουσίασαν στους 
συμμαθητές τους, τα υπέβαλαν στην κριτική της ομάδας και τώρα … τα 
δημοσιεύουμε. 
Στο  τεύχος αυτό φιλοξενούμε δείγματα της δουλειάς μας από την περσινή 
και τη φετινή σχολική χρονιά, ενώ έχουμε συμπεριλάβει κείμενα παιδιών 
που φοίτησαν παλιότερα στο σχολείο μας. Σε πιθανή επόμενη έκδοση θα 
παρουσιάσουμε εργασίες και άλλων παιδιών.
Ευχαριστούμε τον Ja147 που μας βοήθησε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες 
τον καιρό της πανδημίας. 
Καλή ανάγνωση!
Δ. Τ. 

Ν. .1.  Εικ. Βιβλιοπροτάσεις

Ν. 2.  Εικ.  ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ 

ΦΤΩΧΈΙΑ
Το πιο πικρό ψωμί:  

ο Γιάννης Αγιάννης 

μέσα από τη φυλακή 

Ξεκινώντας από το κείμενο Το πιο γλυκό ψωμί 
(λαϊκό παραμύθι, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
Α΄ Γυμνασίου http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/
html/8547/2228/Keimena-Neoellinikis-Logotech-
nias_A-Gymnasiou_html-empl/index02_01.html

 Πλέον έχω χάσει τις δυνάμεις μου … Το μόνο που 
σκέφτομαι εδώ και πολλά χρόνια είναι το ΓΙΑΤΙ. Γιατί 
ένας φτωχός άνθρωπος που ήθελε να φέρει λίγο φαγητό 
στην οικογένειά του να καταδικάζεται σε φυλάκιση για 
είκοσι χρόνια.  

Το μόνο που έκανα ήταν ότι έκλεψα ένα καρβέλι ψωμί. 
Τίποτε άλλο. 
Το σπίτι μου είναι πια αυτή η άθλια φυλακή. Το φαγητό 
μου είναι ελάχιστο. Κάθε μέρα ο φύλακας μου φέρνει 
ένα ξεροκόμματο, αλλά αυτό όλο και λιγοστεύει. 

Το μόνο που κάνω σε αυτό το άθλιο, παγωμένο δωμάτιο 
είναι να σκέφτομαι!!! Σκέφτομαι τι απέγινε η οικογένειά 
μου, η ανιψιά μου, το σπίτι μου. 
Ξέρω ότι μπορεί να μην αντέξω για πολύ ακόμα και να μη 
βγω ζωντανός από εδώ μέσα. 
ΜΈ ΑΚΌΥΈΙ ΚΑΝΈΙΣ;

Οι Άθλιοι (Les Misérables) (1862) είναι μυθιστόρημα 
του Γάλλου συγγραφέα Βίκτωρος Ουγκώ και αποτελεί 
ένα από τα δημοφιλέστερα μυθιστορήματα του δεκάτου 
ενάτου αιώνα. Το έργο εστιάζει στις προσπάθειες του 
πρωταγωνιστή Γιάννη Αγιάννη, ενός πρώην καταδίκου, 
ο οποίος προσπαθεί να επανεντάξει τον εαυτό του 
στην κοινωνία, και επιπλέον μελετά την επίδραση 
των πράξεων του ήρωα για χάρη της κοινωνικής 
αναγνώρισης.
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Γράφει ο Νίκος Σιδηράς, 
μαθητής του τμήματος Β3

https://www.instagram.com/_ja147_/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2228/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_A-Gymnasiou_html-empl/index02_01.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2228/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_A-Gymnasiou_html-empl/index02_01.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2228/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_A-Gymnasiou_html-empl/index02_01.html
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Τον κυνηγάει, τον πιάνει. Ο κλέφτης είχε ρίξει 
κάτω το ψωμί, μα το χέρι του ήταν ακόμη 
καταματωμένο. Κλέφτης ο Γιάννης Αγιάννης. 
Αυτό στα 1795. Τον πάνε τον Γιάννη στα 
δικαστήρια εκείνου του καιρού ως «ένοχον 
κλοπής, διαρρήξεως, διαπραχθείσης νύκτα εις 
οικίαν κατωκουμένην»
Ν. 3.

Ν. 4.  Εικ.  Σύνθημα των 
φοιτητών του Πολυτεχνείου

«... «Οι Άθλιοι» γράφτηκαν για όλα τα έθνη. Δεν 
ξέρω αν θα διαβαστούν απ’ όλους, όμως εγώ για 
όλους τούς έγραψα. (...)
Όπου ο άνθρωπος ζει αμόρφωτος και 
απελπισμένος, όπου η γυναίκα πουλάει το 
κορμί της για μια μπουκιά ψωμί, όπου το παιδί 
υποφέρει από αγραμματοσύνη κι από έλλειψη 
παιδείας, το βιβλίο των “Αθλίων” χτυπά την 
πόρτα φωνάζοντας δυνατά:
-Ανοίξτε μου! Έρχομαι για σας!
Στο σκοτεινό σημείο όπου βρίσκεται ο σημερινός 
πολιτισμός, ο άθλιος ονομάζεται ΑΝΘΡΩΠΟΣ, 
που αγωνιά κάτω απ’ όλα τα κλίματα και τα 
καθεστώτα, που στενάζει σ’ όλες τις γλώσσες». 
(Βικτόρ Ουγκό, από την παρουσίαση στο 
οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Για ένα κομμάτι ψωμί,
δε φτάνει μόνο η δουλειά.
Για ένα κομμάτι ψωμί,

πρέπει να δώσεις πολλά.

Δε φτάνει μόνο το μυαλό σου,
δε φτάνει μόνο το κορμί σου.
Το πιο σπουδαίο είν’ η ψυχή σου, δικέ μου.
Έχει τους νόμους τους αυτή η ιστορία,
δεν φτάνει μόνο η δουλειά

Αφοι Κατσιμίχα, Άλμπουμ 
Ζεστά ποτά, 1985

Ν. 5. Εικ. Οι άθλιοι [μετ. 
Σκουλούδης] (τ. Α΄-Β΄), 
1953  
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Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 1820
Αυτές τις μέρες έχει πολύ κρύο. Πολλές φορές μπαίνει 
χιόνι από το μικρό παραθυράκι που βρίσκεται στο 
ψηλότερο σημείο του τοίχου. Από εκεί φαίνονται μόνο τα  
πόδια των βιαστικών  ανθρώπων που πηγαινοέρχονται 
φουριόζοι αφού αυτές τις μέρες  είναι Χριστούγεννα. 

Το φαγητό εδώ είναι μια μπαγκέτα, πολλές φορές 
μπαγιάτικη, κι ένα σάπιο φρούτο ανάλογα με την 
εποχή. Αρκετές φορές νιώθω ότι έχω πυρετό…. το μόνο 
που κάνω είναι να σκεπάζομαι με μια τρύπια, άθλια  
κουβέρτα. Και για όλα φταίει η πείνα….

Θυμάμαι συνέχεια τι έγινε πριν από πέντε χρόνια και 
πώς κατέληξα εδώ. Οι αδερφές μου και οι ανιψιές μου 
πεινούσαν πολύ. Εκείνη την εποχή η σοδειά μου είχε 
καταστραφεί από τα χαλάζι και χρήματα δεν υπήρχαν 
στο σπίτι. Συχνά έπρεπε να ζητιανεύω στους δρόμους 
της Τουλόν. Μια μέρα περνούσα από έναν φούρνο. Ο 
φούρναρης, παλιός μου φίλος, με  σταμάτησε  και με 
έβαλε μέσα στο μαγαζί του
Όσο μιλούσαμε, εγώ κοιτούσα με λιγούρα τα ψωμιά. 
Κάποια στιγμή ο φούρναρης πήγε πίσω να δει τα γλυκά 
και τότε εγώ έκλεψα ένα καρβέλι ψωμί και το έβαλα στα 
πόδια.

Έξω από το σπίτι με περίμεναν τα άλογα της αστυνομίας. 
Μέσα σε πέντε λεπτά, χωρίς να το καταλάβω, με είχαν 
πιάσει και μου είχαν βάλει χειροπέδες μπροστά στα 
έκπληκτα και τρομαγμένα μάτια των δικών μου.

 Όταν φτάσαμε στη μεγάλη πλατεία, με οδήγησαν, με 
δεμένα χέρια,  στο ανώτατο δικαστήριο. Ο χώρος ήταν 
πολύ μεγάλος κι αστραφτερός, ενώ στο ταβάνι υπήρχε 
ένας τρούλος με το σύμβολο της δικαιοσύνης. Στην 
αίθουσα που θα γινόταν η δίκη μου με περίμεναν οι 
ανήσυχοι ακροατές, ο οργισμένος πρώην φίλος μου και 
ο αυστηρός  δικαστής που με  κοιτούσε  με σκληρό και 
επικριτικό βλέμμα.

Ήμουν πολύ φοβισμένος για την τύχη μου, καθώς δεν 
υπήρχε κάποιος να φροντίσει τη φτωχή οικογένειά 
μου. Όσο ο δικαστής ανέκρινε τους μάρτυρες, εγώ 
δεν άκουγα τίποτα…. στο μυαλό μου υπήρχε μόνο το 
ερώτημα: αθώος ή ένοχος. 

Με καταδίκασαν σε φυλάκιση για 20 χρόνια, χωρίς 
επισκεπτήριο και χωρίς να μπορώ να δεχτώ  επιστολές 
από φίλους ή συγγενείς. 
Πιστεύω πως η ποινή μου ήταν άδικη. Έχω γνωρίσει μόνο 
τη σκληρότητα και τη φτώχεια.  Μπορεί  ΚΑΠΌΙΌΣ ΝΑ ΜΈ 
ΒΌΗΘΗΣΈΙ;

Γράφει η Άννα Κασούμη, 
μαθήτρια του τμήματος Β3

Ν. 6. Εικ. 
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ΑΓΡΌΤΙΚΗ ΖΩΗ  
ΜΈΤΑΝΑΣΤΈΥΣΗ
Ξεκινώντας από το κείμενο Το πιο γλυκό ψωμί 
(λαϊκό παραμύθι, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
Α΄ Γυμνασίου http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/
html/8547/2228/Keimena-Neoellinikis-Logotech-
nias_A-Gymnasiou_html-empl/index02_01.html) 
Μιλάμε για τις δυσκολίες της  αγροτικής ζωής  και τη 
μετανάστευση ως συνέπεια της κρίσης  στην αγροτική 
οικονομία  στις αρχές και στα μέσα του 20ου αιώνα.

Ένας αγρότης γράφει …

Γράφει ο Έυάγγελος – 
Ραφαήλ Μπαρτζώκας, 
μαθητής του τμήματος Β4

Αγαπημένε μου φίλε Γιώργο, 
Αποφάσισα να σου στείλω αυτό το γράμμα για να σου 
μιλήσω για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στο 
χωριό. Τα πράγματα εδώ είναι πολύ σκληρά και έτσι 
ένιωσα την ανάγκη να σου τα πω.
Αυτήν την εβδομάδα οι σοδειές μας καταστράφηκαν 
από το χαλάζι! Χάθηκε όλη η παραγωγή του καλαμποκιού 
και των λαχανικών πράγμα που σημαίνει ότι φέτος θα 
πεινάσουμε. 
Η μικρή μου αδερφή αρρώστησε και δεν μπορούμε να 
της πάρουμε φάρμακα, ενώ ο γιατρός θα έρθει στο 
χωριό από την Καλαμάτα την άλλη εβδομάδα. Ο πατέρας 
μου είναι όλη μέρα στο δωμάτιο αμίλητος και περιμένει 
πότε θα τελειώσει η βροχή για να πάει να σώσει ό,τι έχει 
απομείνει.
Η μητέρα μου τρέχει και δεν προλαβαίνει. Φροντίζει την 
άρρωστη Λενιώ, ζυμώνει, μαγειρεύει με τις προμήθειες 
που έχουν απομείνει, πλένει στη σκάφη. Φαντάσου ότι 
μας μαθαίνει και γράμματα μια και τα σχολεία έχουν 
κλείσει λόγω κακοκαιρίας.
  Όπως καταλαβαίνεις, Γιώργη μου, αυτή η χρονιά για 
μας εδώ στο Κερασοχώρι είναι από τις δυσκολότερες 
των τελευταίων ετών. Ο Θεός δεν μας χάρισε ούτε μία 
ηλιόλουστη μέρα για να καλλιεργήσουμε τα χωράφια 
μας. Από το χιόνι στο χαλάζι και στη βροχή. Απελπισία …..
Εσύ πώς είσαι στην Αστόρια; Η μάνα σου όλο κλαίει και 
μας δείχνει τα γράμματα και τις φωτογραφίες που της 
στέλνεις. Μαθαίνω όμως πως περνάς καλά και είσαι 
ευχαριστημένος από τη δουλειά στο εστιατόριο. Ευτυχώς 
που είναι εκεί και ο κυρ Σπύρος και σε συμβουλεύει. Αν 
συνεχιστεί αυτή η κακοτυχία, δεν έχω άλλη επιλογή. Θα 
έρθω και εγώ στην Αμερική, αν και ξέρω πως η μάνα θα 
πεθάνει από τη λύπη της. Βλέπεις μου ‘χει και αδυναμία.   
 Δώσε τους χαιρετισμούς μου στη Μαρία και στα αγόρια. 
Ολόκληρα παλικάρια έγιναν τα άτιμα. 

Με αγάπη 
Ο φίλος σου Μήτσος

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2228/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_A-Gymnasiou_html-empl/index02_01.htm
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2228/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_A-Gymnasiou_html-empl/index02_01.htm
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2228/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_A-Gymnasiou_html-empl/index02_01.htm
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Γράφει η  Μαρία 
Βαρβεσιώτη, μαθήτρια του 
τμήματος  Β3

Αγαπητέ θείε Τάκη,
Τι κάνεις; Πώς περνάς στην Αμερική; Ελπίζω όλα 
να πηγαίνουν καλά. Σου γράφω αυτό το γράμμα ως 
απάντηση του δικού σου που έλαβα με μεγάλη μου χαρά. 
Αυτήν την περίοδο είμαι πάρα πολύ κουρασμένη και έχω 
πολλές δουλειές. 
Φέτος λόγω των καιρικών συνθηκών που δεν μας 
ευνόησαν καταστράφηκε όλη η σοδειά μας. Χάσαμε 
έτσι την παραγωγή μας. Πλέον έχουν μείνει ελάχιστα 
καλαμπόκια, λιγοστό σιτάρι, ενώ στα δέντρα μας 
υπάρχουν μισοκατεστραμμένα ροδάκινα, βερίκοκα και 
κεράσια. 
Εξαιτίας αυτής της κατάστασης τα έσοδα είναι παρά 
πολύ λίγα και αυτό δυσκολεύει την καθημερινότητά 
μας. Επιπλέον, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά φέτος τα 
προϊόντα μας δεν έχουν τόσο μεγάλη ζήτηση, όπως στα 
προηγούμενα χρόνια.
Ένας άλλος παράγοντας που μας εξουθενώνει είναι 
η φροντίδα που θέλουν τα χωράφια μας. Το θέρισμα, 
το αλώνισμα και το πότισμα είναι πολύ κουραστικά και 
απαιτούν πολύ χρόνο. Αλλά και στο σπίτι  το άλεσμα και 
το ζύμωμα είναι επίσης κοπιαστικά.  
Τέλος, η πιο επώδυνη πλευρά της αγροτικής ζωής είναι 
το ότι δουλεύουμε στα χωράφια κάτω από τη βροχή, 
τον καυτό ήλιο, το χαλάζι. Πίστεψέ με είναι πολύ άσχημο 
και ανυπόφορο να δουλεύει κανείς κάτω από τέτοιες 
καιρικές συνθήκες.
Ελπίζω να μην αντιμετωπίζεις και εσύ δυσκολίες και να 
πηγαίνουν όλα καλά. Περιμένω με ανυπομονησία το δικό 
σου γράμμα. 
Δώσε τα χαιρετίσματα μου στη θεία και στα ξαδέρφια 
μου.
Με πολλή αγάπη, η Αγγελικούλα σας

Ν. 7.  Εικ. Μετανάστες 
αναμένοντες το ατμόπλοιον εν 
Πάτραις  
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Η υπερατλαντική 
μαζική μετανάστευση 
των Ελλήνων στις 
ΗΠΑ ξεκίνησε την 
τελευταία δεκαετία του 
19ου αι., κυρίως λόγω 
προβλημάτων στην 
αγροτική παραγωγή. 
Ένα δεύτερο 
κύμα υπερπόντιας 
μετανάστευσης 
από την Ελλάδα 
πραγματοποιήθηκε 
μετά τον Β΄ Παγκόσμιο 
πόλεμο, τόσο προς τις 
ΗΠΑ και τον Καναδά 
όσο και προς την 
Αυστραλία. 

Στην αρχή η 
αναχώρηση γινόταν 
μέσω διαφόρων 
ευρωπαϊκών λιμανιών, 
αλλά σύντομα (1902) 
ξεκίνησε ο απόπλους 
ατμόπλοιων και από 
τα λιμάνια της Πάτρας, 
της Καλαμάτας και 
του Πειραιά. Το ταξίδι 
διαρκούσε περίπου 
20 ημέρες και ήταν 
επώδυνο για τους 
μετανάστες που 
ταξίδευαν σχεδόν 
αποκλειστικά στην 
τρίτη θέση. Τις πρώτες 
δεκαετίες η συντριπτική 

πλειονότητα των 
μεταναστών ήταν 
άνδρες. Ο έλεγχος 
εισόδου, διοικητικός 
και ιατρικός, στις 
ΗΠΑ οργανώθηκε 
συστηματικά από 
το 1892 με χώρο 
υποδοχής το νησάκι 
Έλλις Άιλαντ στη Νέα 
Υόρκη. Το 2000 είχαν 
καταγραφεί στις ΗΠΑ 
1.153.300 κάτοικοι 
των οποίων ο ένας 
τουλάχιστον γονέας 
ήταν  Έλληνας.
Ν. 8 

Ν. 9.   Εικ. Βλάσης Κανιάρης, Εγκατάσταση από την περιοδεύουσα 
έκθεση στη Δυτική Γερμανία «Gastarbeiter-fremdarbeiter» 

Ν. 10. Εικ. Δαφημιστικό της εταιρείας Αυστρο-αμερικάνα



Η ιστορία μιας 

σταγόνας….

Ξεκινώντας από το κείμενο Το γιοφυριού της 
Άρτας  (δημοτικό τραγούδι, Κείμενα Νεοελληνικής  
Λογοτεχνίας  Γ΄ Γυμνασίου http://ebooks.edu.gr/eb-
ooks/v/html/8547/2218/Keimena-Neoellinikis-Logotech-
nias_G-Gymnasiou_html-empl/index01_03.html). Μιλάμε 
για το νερό και τους δρόμους της ξενιτιάς.

Γράφει η Αναστασία 
Γουλγούτη, μαθήτρια του 
τμήματος Γ1  

Είναι νύχτα. Ο αέρας σφυρίζει από παντού. Τριάντα 
άνθρωποι κουλουριασμένοι ο ένας πάνω στον άλλον.  
Τριάντα ψυχές που ψάχνουν ...  τον «Παράδεισο στη 
Δύση»
Ο φόβος είναι ζωγραφισμένος στο πρόσωπο  τους κι 
εγώ θα ήθελα  τόσο πολύ να τους βοηθήσω, μα πως 
μπορώ;  Αφού είμαι μια μικρή σταγόνα σε ολόκληρο το 
Αιγαίο! 
Ξαφνικά ένα μεγάλο κύμα αναποδογυρίζει το φουσκωτό 
και όλοι οι άνθρωποι παλεύουν  να σωθούν. Ακούω τις 
κραυγές  τους … όμως εγώ δεν μπορώ να αντισταθώ σε 
δυο μεγάλα μαύρα μάτια που με κοιτάνε βουρκωμένα. 
Σκαρφαλώνω στο πρόσωπο αυτού του μικρού αγοριού, 
αλλά το μόνο που νιώθει είναι ο φόβος! Ξαφνικά δυο 
δυνατά χέρια το αρπάζουν  στην αγκαλιά τους κι εγώ 
γλιστρώ και πάλι στο νερό. 
Παρατηρώ τους διασώστες. Είναι οι φύλακες - άγγελοι 
αυτών των ανθρώπων. Καθώς βλέπω τον μικρό μου φίλο 
να απομακρύνεται, νιώθω θλίψη που θα μείνω πάλι μόνη.
 Χαίρομαι όμως  γιατί τώρα θα είναι ασφαλής !

 Ν. 11. Εικ. «Θάλασσα»: Ταινία της 
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

 Ν. 11. Εικ. «Θάλασσα»: Ταινία της 
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

 Ν. 12 .  Εικ. Παγκόσμια Ημέρα 
Προσφύγων
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ΠΡΌΣΦΥΓΙΑ
Ξεκινώντας από το κείμενο της Έ. Φακίνου Η ζωή 
στη Σύμη (μυθιστόρημα, Κείμενα Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας  Α΄ Γυμνασίου http://ebooks.edu.gr/eb-
ooks/v/html/8547/2228/Keimena-Neoellinikis-Logo-
technias_A-Gymnasiou_html-empl/index06_04.html). 
Διερευνούμε το περιεχόμενο των όρων μετανάστευση και 
προσφυγιά, τα αίτια και τις  συνέπειες της μετακίνησης 
πληθυσμών

Oι μαθητές/τριες του τμήματος Β3 συζητούν με τον 
συμμαθητή τους Sullyman Rayan
Τον Rayan βοηθάει ο διπλανός του, Θεοχαρίδης Χάρης

Νικολέτα: Από πού 
είσαι;

Rayan: Ιράκ

Rayan: Είμαι 13.

Rayan: Ένα κορίτσι 
πιο μικρό και ένα 
αγόρι πιο μεγάλο.

Rayan: Πρώτα πήγα 
στην Τουρκία (πέντε 
μήνες) και μετά 
στην Ελλάδα. Πρώτα 
στη Δράμα και μετά 
Θεσσαλονίκη.

Rayan:  Ο Μοχάμεντ 
που έμεινε στο Ιράκ.

Rayan: Ο παππούς, η 
γιαγιά και οι φίλοι.

Rayan: Κάναμε 
ποδήλατο και παίζαμε 
μπάλα.

Rayan: Ναι, πολύ.

Rayan: Ναι, πολύ.

Rayan: Όχι, μας αρέσει 
πολύ εδώ.

Rayan: Όχι, γιατί θα μας 
σκοτώσουν.

Συμέλα: Πόσο χρονών 
είσαι;

Βασίλης: Έχεις 
αδέρφια;

Μαρία: Πού ήσουν 
πριν 

Αχιλλέας: Ποιος είναι 
ο καλύτερος σου 
φίλος;

Πόπη: Έμεινε κάποιος 
άλλος  στο Ιράκ;

Νίκος: Πώς 
περνούσατε στο Ιράκ;

Χριστίνα: Σου αρέσει 
το σχολείο;

Χριστιάνα: Σου αρέσει 
στην Ελλάδα;

Χάρης: Θέλετε να πάτε 
κάπου αλλού σχολείο;

Άννα: Θέλεις να γυρίσεις πίσω 
στο Ιράκ;

Πρόσφυγας: 
Εγκαταλείπει τη χώρα 
του ακούσια για να 
αποφύγει δίωξη για 
πολιτικούς, εθνικούς, 
θρησκευτικούς 
λόγους. Μπορεί να του 
χορηγηθεί πολιτικό 
άσυλο.

Μετανάστης: Φεύγει 
από τη χώρα του με τη 
θέλησή του. Μπορεί να 
λάβει άδεια παραμονής.

Σκέψεις για τον 
δικό μας «ξένο»
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 Ν. 13. α

 Ν. 13. β

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2218/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_G-Gymnasiou_html-empl/index01_03.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2218/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_G-Gymnasiou_html-empl/index01_03.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2218/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_G-Gymnasiou_html-empl/index01_03.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2228/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_A-Gymnasiou_html-empl/index06_04.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2228/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_A-Gymnasiou_html-empl/index06_04.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2228/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_A-Gymnasiou_html-empl/index06_04.html
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Γράφει Νικολέτα 
Αντωνιάδου, μαθήτρια του 
τμήματος Β3

Από τα όσα συζητήσαμε με τον Rayan στην τάξη αυτό 
που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι η ζωή 
των παιδιών στο Ιράκ δε διαφέρει πολύ από τη ζωή 
των παιδιών στην Ελλάδα.  Ο Rayan μας μίλησε για τον 
καλύτερο του φίλο, για τους συμμαθητές του, το σχολείο 
του και τα παιχνίδια που παίζανε. 
Μετά από την κουβέντα κατάλαβα ότι παρόλο που το 
Ιράκ είναι μια χώρα πολύ μακριά από την Ελλάδα και θα 
περίμενε κανείς  ότι η ζωή είναι διαφορετική αυτό δεν 
ισχύει.
Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι, αν και ο Rayan έζησε 
στον πόλεμο και πέρασε πολλές δυσκολίες μέχρι να 
φτάσει στην Ελλάδα, άφησε πίσω τους παππούδες του 
και τους φίλους του, δεν το έβαλε κάτω.
Δεν παραπονιέται, δεν γκρινιάζει για τα όσα έζησε, αλλά 
είναι χαρούμενος και γι’ αυτό τον ΘΑΥΜΑΖΩ!

Ν.Εικ. 15. Οι λιμενικοί  δένουν τους 
μετανάστες

Γράφει η  Μιράντα 
Λογγινίδου, μαθήτρια του 
τμήματος Β4 

  Ο Τσάρλι Τσάπλιν, γνωστός 
στην Ελλάδα ως Σαρλό, ήταν 
κορυφαίος καλλιτέχνης του βωβού 
κινηματογράφου. Στις ταινίες 
του  ακροβατεί μεταξύ κωμικού 
και τραγικού ενσαρκώνοντας τον 
τύπο του φτωχού, καλόκαρδου 
ανθρωπάκου.
  Συγκεκριμένα στην ταινία  «Ο 
Μετανάστης»  τον βλέπουμε να 
μεγαλουργεί θίγοντας  το θέμα 
των μεταναστών του 20ου  αιώνα,  
ανθρώπων από φτωχές χώρες 
της Ανατολικής Ευρώπης που 
ταξιδεύουν υπό άθλιες συνθήκες 
με προορισμό τους τη Χώρα της 
Ελευθερίας, την Αμερική.
  Η ταινία ξεκινάει με τους 
εξαθλιωμένους μετανάστες  στο 
κατάστρωμα ενός πλοίου που 
διασχίζει τον Ατλαντικό Ωκεανό με 
τελικό προορισμό του τη Νέα Υόρκη. 
Ο Τσάπλιν, με το χαρακτηριστικό 
του βάδισμα, αυτό του πιγκουίνου 
προσπαθώντας να επιβιώσει 
μπλέκει σε διάφορες περιπέτειες.  
Μεταξύ άλλων, ο Αλητάκος μας 
παίζει χαρτιά, κάνει ζαβολιές, τρώει 
στην αίθουσα των μεταναστών και 
ερωτεύεται  μία μετανάστρια που 
ταξιδεύει προς την Αμερική με τη 
φτωχή και άρρωστη μητέρα της. 
Ο Τσάπλιν, που λυπάται τις δύο 
γυναίκες προσπαθεί να τοποθετήσει 
κρυφά τα χρήματα, που μόλις 
κέρδισε από τα χαρτιά, στη τσέπη 
της γυναίκας, αλλά καταλήγει να 
κατηγορείται άδικα.  
Στην Αμερική πια ο πεινασμένος 
Τσάπλιν βρίσκει ένα νόμισμα κάτω 
στον δρόμο και το βάζει στην τσέπη 
του σακακιού του με σκοπό να το 
ξοδέψει σε φαγητό. Μπαίνοντας  
όμως στο εστιατόριο, το νόμισμα 
πέφτει κάτω, αφού η τσέπη του ήταν 
σκισμένη. Δεν το καταλαβαίνει και 
κάθεται σε ένα τραπέζι, παραγγέλνει 
ένα πιάτο φασόλια και τα τρώει,  
ένα  ένα κάθε φορά. Εκεί συναντάει 

ξανά τη γυναίκα που γνώρισε και 
ερωτεύτηκε στο πλοίο και της ζητάει 
να καθίσει μαζί του. Καθώς τρώνε, 
παρακολουθούν τον σερβιτόρο να 
φέρεται βίαια σε έναν  πελάτη που 
δεν μπορούσε να πληρώσει τον 
λογαριασμό του επειδή του έλειπαν 
δέκα σεντς. Ο Τσάπλιν ελέγχει τις 
τσέπες του και αντιλαμβάνεται 
πως έχει χάσει το νόμισμα του. 
Φοβισμένος να αντιμετωπίσει 
την ίδια μεταχείριση, αρχίζει να 
σχεδιάζει πως θα ξεγελάσει τον 
σερβιτόρο. Για άλλη μία φορά ο 
ήρωας μας πρέπει να επιβιώσει. 
Ένας καλλιτέχνης που εμφανίζεται 
σαν από μηχανής θεός  θα βγάλει 
από τη δύσκολη θέση τον Σαρλό. 
 Η ταινία τελειώνει έξω από ένα 
γραφείο αδειών γάμου όπου ο 
φτωχός κατεργάρης μας κάνει 
πρόταση  στην αγαπημένη του...

  Η κορυφαία σκηνή της ταινίας 
είναι αυτή που παρουσιάζει το 
πλοίο να φτάνει στην Αμερική. 
Οι μετανάστες κοιτάζουν με 
θαυμασμό και ελπίδα το Άγαλμα της 
Ελευθερίας, ενώ την ίδια στιγμή  οι 
λιμενικοί τους δένουν με ένα σκοινί 
για να περάσουν από τη διαδικασία 
ελέγχου. Η σχέση των δύο εικόνων 
είναι τραγική και ο Τσάπλιν, 
σεναριογράφος και  σκηνοθέτης 
της ταινίας, θίγει μόλις το 1917 ένα 
πολύ επίκαιρο ακόμα και σήμερα 
θέμα. Αυτό της βάρβαρης και 
απάνθρωπης συμπεριφοράς προς 
τους εξαθλιωμένους μετανάστες. 
Οι «Μετανάστες» υποφέρουν 
από τη φτώχεια, την ορφάνια, την 
εγκατάλειψη. Στην προσπάθεια 
τους όμως να βρουν έναν τόπο που 
θα τους προσφέρει ένα καλύτερο 
αύριο, δέχονται τη σκληρή 
αντιμετώπιση των αρχών.
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Ό Μετανάστης  
του Τσάρλι 
Τσάπλιν

Ξεκινώντας από τα κείμενα: Η ζωή στη Σύμη της 
Έ. Φακίνου (μυθιστόρημα, Κείμενα Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας  Α΄ Γυμνασίου http://ebooks.edu.gr/eb-
ooks/v/html/8547/2228/Keimena-Neoellinikis-Logo-
technias_A-Gymnasiou_html-empl/index06_04.html) 
και Ό Σαρλό και το αθάνατο νερό του Ντ. Δημόπουλου 
(μυθιστόρημα, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας http://
ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2228/Keimena-Neo-
ellinikis-Logotechnias_A-Gymnasiou_html-empl/in-
dex06_05.html). Διερευνούμε το περιεχόμενο των όρων 
μετανάστευση και προσφυγιά, τα αίτια και τις συνέπειες  
τους  και συζητάμε για την υπερατλαντική μετανάστευση 
Ελλήνων  στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου 
αιώνα.

Ν. Εικ. 14 Οι «μετανάστες» στο 
κατάστρωμα του πλοίου 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2228/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_A-Gymnasiou_html-empl/index06_04.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2228/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_A-Gymnasiou_html-empl/index06_04.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2228/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_A-Gymnasiou_html-empl/index06_04.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2228/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_A-Gymnasiou_html-empl/index06_05.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2228/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_A-Gymnasiou_html-empl/index06_05.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2228/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_A-Gymnasiou_html-empl/index06_05.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2228/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_A-Gymnasiou_html-empl/index06_05.html


ΔΡΌΜΌΙ ΞΈΝΙΤΙΑΣ: 
Ό ΠΈΡΙΠΛΑΝΩΜΈΝΌΣ 
ΌΔΥΣΣΈΑΣ
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Η Όδύσσεια… 

αλλιώς

Ξεκινώντας από τις  ραψωδίες α και ε της Οδύσσειας του 
Ομήρου http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2232/
Omirika-Epi-Odysseia_A-Gymnasiou_html-empl/   και 
την παράλληλη εξέταση τραγουδιών της σύγχρονης  
ελληνικής και ξένης μουσικής σκηνής  με θέμα τον μύθο 
του Οδυσσέα. 

Γράφει ο Κωνσταντίνος 
Στεφάνου, μαθητής του Β5

Αγαπημένη μου  Πηνελόπη,
Πότε πέρασαν κιόλας είκοσι χρόνια! Σαν χθες μου 
φαίνεται …. Και όμως δε σε ξέχασα στιγμή,  Πηνελόπη 
μου!
Σου γράφω από τη σπηλιά μιας πανέμορφης κυρίας 
που με φιλοξενεί τα τελευταία επτά χρόνια. Με κρατάει 
φυλακισμένο, ήθελα να πω! Καλή, χρυσή γυναίκα, δε 
λέω, αλλά δε λέει να με αφήσει με τίποτα. Δεν μου το 
είπε, αλλά υποψιάζομαι πως με καλοβλέπει.
 Όμως εγώ θέλω τόσο πολύ να έρθω ξανά κοντά σου. 
Μα... από ότι βλέπω αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Η Καλυψώ 
είναι αποφασισμένη να με κρατήσει δικό της. Πιστεύω 
πως θα μπορέσεις να αναθρέψεις σωστά τον αγαπημένο 
μου γιο Τηλέμαχο έτσι ώστε, όταν μεγαλώσει,  να γίνει 
ένας  ικανός και γενναίος βασιλιάς. 
Μα για τώρα βρες και παντρέψου έναν άξιο άντρα που 
θα μπορέσει να επαναφέρει την τάξη στην Ιθάκη και να 
τη διοικήσει σωστά.
 Όσο για εμένα, θα μείνω εδώ, σε αυτό το περίεργο και 
μυστηριώδες νησί, νοσταλγώντας την πατρίδα και την 
οικογένειά μου...
Ο λατρεμένος σου Οδυσσέας
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Γράφει η Χριστίνα Δέδε, 
μαθήτρια του Β5

Γράφει η Ραφαέλα Νίντου, 
μαθήτρια του τμήματος  Β5

Αγαπημένε μου Οδυσσέα,
έχουμε να μιλήσουμε πολλά χρόνια και έτσι σου στέλνω 
αυτό το γράμμα για να σου πω τα νέα μου. Βρίσκομαι στο 
σπίτι μας και, όπως κάθε απόγευμα, κάθομαι μπροστά 
στο παράθυρο του δωματίου μου βλέποντας το ακρογιάλι 
και σε περιμένω. 
Εδώ στην Ιθάκη τα πράγματα έχουν αγριέψει. Έχουν 
έρθει κάποια αρχοντόπουλα από τα γειτονικά παλάτια και 
προσπαθούν να διεκδικήσουν τον θρόνο σου και εμένα 
για γυναίκα τους.
 Ο Τηλέμαχος, ο γιος μας, έχει μεγαλώσει και άρχισε να 
μου θυμίζει πολύ εσένα. Από τη μία φοβάμαι ότι έχεις 
πεθάνει, αλλά από την άλλη είμαι σίγουρη πως θα τα 
καταφέρεις. 
Αισθάνομαι πολύ παράξενα με αυτό που γίνεται με τους 
μνηστήρες και δε θέλω να σε εγκαταλείψω. Σε περιμένω 
όμως πολλά χρόνια πιστή και δεν αντέχω άλλο! Έχω 
γνωρίσει και έναν εξαιρετικό νεαρό, συμπονετικό και 
πολύ ευγενικό, τον Αντίνοο. Συχνά σκέφτομαι πως 
πρέπει να παντρευτώ μαζί του για να είναι καλύτερη η 
διοίκηση της Ιθάκης πριν γίνει βασιλιάς ο γιος μας. 
 Θα σε περιμένω, αλλά να ξέρεις ότι, ακόμα και να 
παντρευτώ κάποιον από τους μνηστήρες, εσύ θα είσαι ο 
πρώτος άντρας που αγάπησα.
Ελπίζω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου να είσαι καλά
Με πολλή αγάπη, η γυναίκα σου Πηνελόπη!

Αγαπημένε μου Οδυσσέα, 
 Κάθομαι στην κάμαρά μας και από τη μία υφαίνω το 
υφαντό των αρραβώνων με τους μνηστήρες και από 
την άλλη το ξηλώνω για να κερδίσω χρόνο. Κάτω στην 
αίθουσα των επισκεπτών αυτοί διασκεδάζουν, ενώ  
εκμεταλλεύονται τους υπηρέτες μας, τους κουράζουν 
και τους προσβάλλουν. Τρώνε όλο το φαγητό και όλοι οι 
υπόλοιποι έχουν πεινάσει. 
Πραγματικά αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο! Από τότε 
που έφυγες τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πολύ. Οι 
μνηστήρες έχουν εισβάλει στο παλάτι ζητώντας το χέρι 
μου για να γίνουν βασιλιάδες. 
Έχω αγανακτήσει πια και έχω βαρεθεί να σε περιμένω. 
Σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά να  παντρευτώ ένα καλό 
παλικάρι να με προσέχει,  να μου συμπαραστέκεται στα 
δύσκολα και να με κάνει να ξεχνάω όλα αυτά που έχω 
περάσει περιμένοντας εσένα.
Μαθαίνω τα νέα σου και από ότι έχω καταλάβει, δεν 
έχεις προσπαθήσει καθόλου να αλλάξεις την κατάσταση.  
Δεν  έχω κάποιο πρόβλημα, έστω και έτσι. Ελπίζω να 
περνάς καλά στα χέρια της Καλυψώς. Θέλω μόνο να με 
αποδεσμεύσεις από τον γάμο μας. ‘ Έτσι όλοι θα είναι 
ευτυχισμένοι, ακόμη και ο Τηλέμαχος, ενώ ο λαός της 
Ιθάκης θα έχει καινούργιο βασιλιά και όχι αναρχία. 
 Με πολλή αγάπη και κατανόηση
Πηνελόπη
 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2232/Omirika-Epi-Odysseia_A-Gymnasiou_html-empl
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2232/Omirika-Epi-Odysseia_A-Gymnasiou_html-empl


Γράφει ο Νίκος 
Τσερτσενές, μαθητής του 
τμήματος Β4

Γράφει ο Κυριακίδης  
Συμεών, μαθητής του 
τμήματος Β4
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Καλημέρα Οδυσσέα,
Σου γράφω αυτό το γράμμα γιατί έχω να σε δω πάρα 
πολλά χρόνια και ανησυχώ για την τύχη σου! Θέλω να 
μάθω εάν είσαι καλά και να σου πω τα νέα μου.
 Δυστυχώς πρέπει να σε ενημερώσω ότι τώρα κάποιος 
άλλος είναι στο πλευρό μου και ότι πλέον είσαι 
ανενεργός για εμένα λόγω των μνηστήρων που σου 
έφαγαν όλη την περιουσία και … εμένα! 
Και αυτό  βέβαια έγινε γιατί ο γιος σου μου επιβεβαίωσε 
ότι πια είσαι με αυτήν την νεράιδα την Καλυψώ. Ας το 
προσπεράσουμε όμως  και ας κοιτάξουμε μπροστά …
 Πρέπει να ξέρεις ότι από εδώ και πέρα δεν θα είσαι 
ευπρόσδεκτος στο βασίλειο και, αν αλλάξεις γνώμη και 
αποφασίσεις να γυρίσεις ταπεινωμένος σε μένα, τη μέχρι 
πρότινος πιστή σύζυγο σου, τότε σε περιμένω στην Πόλη 
των Τρελών να λύσουμε τα θέματα μας και το πρόβλημα 
«μνηστήρες».
 Με αγάπη (;)  Πηνελόπη

Αγαπημένη μου Πηνελόπη, σου γράφω από την Ωγυγία, 
το νησί της Καλυψώς. Εδώ  παρά  τις ανέσεις που μου 
προσφέρει η νεράιδα, είμαι πολύ στεναχωρημένος, 
καθώς είμαι μακριά από σένα και τον Τηλέμαχο, ενώ, 
όπως ήδη σου έχω γράψει, έχουν πεθάνει όλοι οι 
σύντροφοί μου. 
Το κυριότερο όμως είναι ότι η Καλυψώ με κρατάει 
φυλακισμένο σε αυτό το νησί περίπου επτά χρόνια. Δε με 
αφήνει να φύγω και σχεδιάζει να με παντρευτεί χωρίς τη 
θέλησή μου. Καθημερινά προσπαθώ να αποδράσω από 
τη θάλασσα, ενώ κρυφά κατασκευάζω μια σχεδία. 
Συνεχώς σκέφτομαι εσένα και τον γιο μας που, μεγάλος 
πια, μπορεί να προστατέψει τον θρόνο και να ηγηθεί 
στους πολέμους. Μακάρι να με βοηθήσουν οι θεοί 
να επιστρέψω στην Ιθάκη για να αναπληρώσουμε τον 
χαμένο χρόνο και να ζήσουμε σαν οικογένεια. Διός 
θέλοντος και καιρού επιτρέποντος θα γυρίσω κοντά σου. 
Δεν θα σταματήσω ποτέ να σε αγαπώ!!
Ειλικρινά δικός σου, Οδυσσέας.

Ν. 16. 3. Εικ. Ο Οδυσσέας κατασκευάζει 
τη σχεδία. Basse, Willem, 1632-1634. 

Ν. 16. 4. Εικ.  Η Πηνελόπη ξηλώνει το 
υφαντό της τη νύχτα. Dora Wheeler, 
1886. 
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Ν. 16. 1 Εικ.  Οδυσσέας και Καλυψώ. 
Bocklin, Arnold, 1883

Ν. 16.2 Εικ.  Ο Οδυσσέας σκοτώνει τους 
μνηστήρες , σχέδιο του Gustav Schwab, 
1882.
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Όι μουσικές 
προτάσεις των 
μαθητών/τριών 
των τμημάτων 
Β3, Β4, Β5

Άνδρα μοι έννεπε, Μούσα πολύτροπον
και στα ταξίδια του κάνε με σύντροφο.
Τον άνδρα ψάλε μου που είδε τόπους
πήγε και γνώρισε άλλους ανθρώπους.

Όμηρε, γέρο ποιητή αιώνες βάζεις τώρα
τον Οδυσσέα να λέει στον άνθρωπο προχώρα.
Γιατί τη Σκύλα και τη Χάρυβδη αυτός τις προσπερνάει,
με το μυαλό του σύμμαχο εμπόδια ξεπερνάει.

Βασίλης  Παπακωνσταντίνου, Μούσα τραγούδα μου 
σκοπό, Ταξίδι με τον Όδυσσέα, 2014

Μου λες κουράστηκες δε θες να περιμένεις
είκοσι χρόνια το ίδιο φόρεμα να υφαίνεις
κι εγώ που γύρισα τον κόσμο δίχως χάρτη
άκου τι έμαθα δεμένος στο κατάρτι
Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι
κι όσοι ταξίδεψαν ζηλεύουν την Ιθάκη

Μίλτος Πασχαλίδης, Κακές συνήθειες, 1998

Αντικριστά από το βράχο που σου γράφω
βλέπω της θάλασσας το κύμα να αγριεύει
γλιστράει το βλέμμα, στον ορίζοντα ξεφεύγει
και μ’ ένα αντίο αυτό το γράμμα υπογράφω.

Ξέρεις, δεν μίλησα στον Κύκλωπα για σένα,
ούτε στην Κίρκη που τα μάγια της με δένουν
τώρα το νιώθω πως εκείνοι που ξεμένουν
καλά το ξέρουν πως τα πάντα είναι γραμμένα.

Στόμα με στόμα ταξιδεύουνε οι μύθοι
παρ’ το απόφαση Ιθάκη δε γυρίζω
γιατί μ’ αρέσει σαν φυγάς να τριγυρίζω
για να κρατάω ζωντανό το παραμύθι.

Μίλτος Πασχαλίδης, Μαριονέτες, 2014

Κάνε λοιπόν τον κύκλο σου 
Οδυσσέα
κι όσο λείπεις θα `μαι εδώ
Θα υφαίνω ατέλειωτο πανί
ώσπου να βρεις το δρόμο 
σου μοιραία, 
στης Ιθάκης το νησί να 
ξαναβγείς

Νάμα, Όδυσσέας, 1992

Μάγισσα Κίρκη πού με πας
σε ποια γωνιά μ’ αφήνεις και με σβήνεις
έχω ξεχάσει τι ζητώ
ζω στο δικό σου κόσμο κι απορώ

Νίκος Παπάζογλου, Ήμουν και εγώ εκεί, 2009

Από Χανιά στην Ιεράπετρα,  στα Μάταλα,  Σητεία
από την Κεραμωτή στην Αρχαία Ολυμπία

Από την Κομοτηνή, Κεφαλονιά, Κυπαρισσία,
Ιθάκη … γνωστή αυτή η ιστορία!

Αυτό είναι Οδύσσεια,  δεν είναι περιοδεία

Locomondo,  Όδύσσεια,  2013

Σαν τον Οδυσσέα μάζεψα τα σέα
μπήκα στο βαπόρι κι είπα γεια χαρά
έφυγα απ’ την Τροία απ’ την εταιρία
έστρωσα στην πλώρη κι άνοιξα φτερά

Άφησα την Κίρκη που ζητάει νοίκι
απ’ τις Συμπληγάδες γλίτωσα στο τσακ
απ’ τους λωτοφάγους της Βουλής τους μάγους
κι από τις Σειρήνες που ‘ταν play back

Γιώργος Νταλάρας, Μεθυσμένα τραγούδια,  1996

Άκου, άκου, άκου, άκου. Έλα, έλα, έλα, έλα.
Οι γοργόνες σε καλωσορίζουν,
κόψε τους δεσμούς που σε γυρίζουν.

Ψέμα είν’ η πατρίδα.
Ψέμα είν’ η πατρίδα
και μια τρέλα. Έλα!

Έλευθερία Αρβανιτάκη,  Όδυσσεβάχ, 1996
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Καλυψώ Vs 
Πηνελόπης ή 
«Πώς κάνετε 
έτσι, βρε 
κορίτσια;»

Ξεκινώντας από τις  ραψωδίες α και ε της Οδύσσειας του 
Ομήρου http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2232/
Omirika-Epi-Odysseia_A-Gymnasiou_html-empl/   και 
την 3η ενότητα της Νεοελληνικής Γλώσσας της Α΄ 
Γυμνασίου (Επιχειρηματολογία, Στοιχεία-Μελέτη 
επιχειρήματος, Λεξιλόγιο) http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/
html/8547/2256/Neoelliniki-Glossa_A-Gymnasiou_ht-
ml-empl/indexd_4.htm  οργανώνουμε Αγώνα Λόγων.

Έπιχειρήματα ομάδων: Κείμενα των μαθητών/τριών των 
τμημάτων Β4 και Β5

Έικονογραφούν οι: 
Όσσές-Λιανός Χάρης, μαθητής του τμήματος Β5 
(εικ. Όδυσσέας)
Τσουλουφά Αποστολία, μαθήτρια του τμήματος Β4 
(εικ. Πηνελόπη - Καλυψώ)

Ό Όδυσσέας είναι 
δικός μου! Έίμαι η 
Πηνελόπη, η νόμιμη 
γυναίκα του.

Έμένα όμως 
παντρεύτηκε και 
εμένα μόνο αγαπάει 
πραγματικά.

Μμμμμ  … δεν σου 
πολυφαίνεται!

Ό Τηλέμαχος, ο γιος 
του, τον χρειάζεται.

Στην Ιθάκη τον 
περιμένουν όλοι, ο 
λαός και οι δικοί του.

Όι μνηστήρες θα 
πάρουν την εξουσία 
και την περιουσία 
του.

Έίμαι σίγουρη πως σε 
βαρέθηκε και θέλει 
να γυρίσει. Άφησέ 
τον επιτέλους!

1

2

3

4

5

6

7
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Με εμένα όμως, 
την Καλυψώ, ζει 
τα τελευταία επτά 
χρόνια.

Έγώ είμαι θεά και θα 
μείνω για πάντα νέα 
και όμορφη!Έγώ θα τον κάνω 

αθάνατο … δε θα 
γεράσει ποτέ κοντά 
μου.

Στο πανέμορφο 
νησί μου θα έχει ό,τι 
θελήσει.

Στην Ωγυγία όμως 
θα έχει μια ζωή 
χωρίς έγνοιες και 
σκοτούρες.

 Μόνο εμένα, ήλιο και 
θάλασσα χρειάζεται. 6

5

4

3

2

1

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2232/Omirika-Epi-Odysseia_A-Gymnasiou_html-empl/ 
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2232/Omirika-Epi-Odysseia_A-Gymnasiou_html-empl/ 
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2256/Neoelliniki-Glossa_A-Gymnasiou_html-empl/indexd_4.htm
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2256/Neoelliniki-Glossa_A-Gymnasiou_html-empl/indexd_4.htm
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2256/Neoelliniki-Glossa_A-Gymnasiou_html-empl/indexd_4.htm
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Πώς κάνετε 
έτσι, βρε 
κορίτσια;
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ΠΌΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΚΈΣ 
ΌΜΑΔΈΣ

Σελίδες ιστορίας 

από το blog του 

Ιουστινιανού…

 

Ξεκινώντας από το μάθημα Ό Ιουστινιανός και το έργο 
του (Μεσαιωνική και Νεότερη ιστορία http://ebooks.edu.
gr/ebooks/v/html/8547/2198/Istoria_B-Gymnasiou_ht-
ml-empl/index1_2_1.html )

Γράφει ο Κακουλίδης 
Δημήτρης, μαθητής του 
τμήματος Γ1
 

Όνομα: Ιουστινιανός
Τοποθεσία: 
Κωνσταντινούπολη

Justinian Blog
 

Ν. 17. Εικ. Ο Ιουστινιανός, Άγιος 
Βιτάλιος Ραβέννα

Ν. 18. Εικ.  Το σύνθημα «Νίκα» στον 
Ιππόδρομο της Κωνσταντινούπολης

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2198/Istoria_B-Gymnasiou_html-empl/index1_2_1.html 
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2198/Istoria_B-Gymnasiou_html-empl/index1_2_1.html 
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2198/Istoria_B-Gymnasiou_html-empl/index1_2_1.html 
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Η περίοδος αυτή ήταν η πιο δύσκολη στη ζωή μου. Δε θα τη ξεχάσω ποτέ όσο ζω. 

Κανείς δε βγήκε νικητής. Κάπως έτσι έγιναν τα γεγονότα:

Κυριακή 11 Ιανουαρίου 532 

Εκπρόσωποι από όλους τους δήμους και τον λαό με επισκέφτηκαν και μου είπαν 

ότι είναι δυσαρεστημένοι από τις μεταρρυθμίσεις μου. Η φορολόγηση των πολιτών 

ανάλογα με τα εισοδήματά τους, η κατάργηση των προνομίων των δήμων, οι δασμοί 

στα εισαγόμενα προϊόντα και η κακή συμπεριφορά ορισμένων αξιωματούχων του 

παλατιού, τους έχουν κάνει έξαλλους. Δήλωσα ότι δεν παίρνω τα μέτρα πίσω γιατί το 

κράτος αντιμετωπίζει προβλήματα διοίκησης στο εσωτερικό και εχθρικές απειλές στα 

σύνορά του. Έφυγαν θυμωμένοι.

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 532

Κατά τη διάρκεια των αγώνων στον Ιππόδρομο, Πράσινοι και Βένετοι, παρά τις 

διαφορές τους, συμμάχησαν και στράφηκαν κατά της φρουράς κραυγάζοντας 

υβριστικά  συνθήματα εναντίον του Λογοθέτη Οικονομικών, Ιωάννη Καππαδόκη, του 

νομοθέτη Τριβωνιανού, αλλά και εναντίον μου ζητώντας μου να παραιτηθώ. Για να 

ικανοποιήσω τα αιτήματά τους, αντικατέστησα τον Τριβωνιανό, τον Καππαδόκη, αλλά 

και άλλους αξιωματούχους. Οι στασιαστές δεν υποχώρησαν. Βγήκαν έξω από τον 

Ιππόδρομο και άρχισαν να καίνε και να λεηλατούν δημόσια κτήρια. Κάηκε μάλιστα και 

μέρος του ναού της Αγίας Σοφίας. Ανακήρυξαν αυτοκράτορα έναν αξιωματικό του 

παλατιού, τον Υπάτιο.

Τρίτη 13 Ιανουαρίου, πρωινές ώρες

Ο έλεγχος της πόλης αρχίζει να χάνεται. Οι στασιαστές κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος 

της. Σκέφτομαι να την εγκαταλείψω και να φύγω κρυφά με πλοίο. Η γυναίκα μου όμως 

η Θεοδώρα  επιχειρεί να μου αλλάξει τη γνώμη. «Είναι καλύτερα να πεθάνεις σαν 

βασιλιάς παρά σαν κάποιος κοινός θνητός» μου  είπε. Η απόφαση μου θα είναι σκληρή.

Κυριακή 18 Ιανουαρίου

Μετά από πέντε ημέρες ταραχών διατάσσω τους στρατηγούς μου Βελισάριο και Ναρσή 

να καταπνίξουν την επανάσταση με κάθε τρόπο. Αυτοί εισβάλλουν με τον στρατό  

στον Ιππόδρομο και σφάζουν αδιακρίτως τους στασιαστές. Περίπου 35000 άνθρωποι 

σκοτώνονται. Το βράδυ η πόλη παραμένει ήσυχη…

Μεγάλο μέρος της καταστράφηκε και το γόητρό μου πληγώθηκε βαριά. Λυπάμαι πολύ, 

αλλά αυτή ήταν  Η ΜΌΝΗ ΛΥΣΗ …

Justinian Blog
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Justinian Blog

Γράφει η Σώκου 
Παναγιώτα, μαθήτρια του 
τμήματος Β1 (σήμερα στην 
Α΄ Λυκείου)
 

Επειδή πολλοί παρερμήνευαν την απόφασή μου να καταστείλω την εξέγερση των 

προηγούμενων ημερών, θα ήθελα να  πω μερικά λόγια. 

Από την πρώτη στιγμή που έγινα Πρωθυπουργός της χώρας, έκανα αρκετές 

μεταρρυθμίσεις σε διάφορους τομείς. Στη φορολόγηση, στη νομοθεσία, στη θρησκεία, 

καθώς και στην εξωτερική πολιτική του κράτους. Στήριξα όλους τους ελεύθερους 

αγρότες, θέσπισα νέους νόμους, κατανοητούς για όλους, καταδίωξα όλους αυτούς, 

που προσπαθούν να σας παραπλανήσουν λέγοντας ότι ο Θεός είναι μόνο άνθρωπος 

και άλλες παρόμοιες ανοησίες. Ανέκτησα παλιά μας εδάφη. 

Παρόλα αυτά κάποιοι με στόχο να πάρουν την εξουσία στα χέρια τους, 

εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός της τιμωρίας δύο οπαδών, ενός «Πράσινου» και ενός 

«Βένετου», και εξεγέρθηκαν με σκοπό να καταστείλουν τη νόμιμη εξουσία. Ως ηγέτης 

αυτού του κράτους, πιστεύω ότι φέρθηκα με μεγάλη επιείκεια και στους δύο, παρότι 

τότε ήμουν οπαδός των «Βένετων». 

Τις μέρες που πέρασαν όλοι μας γίναμε θεατές  εκτεταμένων επεισοδίων. Δημόσια 

κτήρια καταστράφηκαν, εκκλησίες βεβηλώθηκαν, ιδιωτικές επιχειρήσεις υπέστησαν 

σημαντικές ζημιές. Και η βαρβαρότητά τους δεν σταμάτησε εκεί. Πολιόρκησαν ακόμη 

και το πρωθυπουργικό ανάκτορο.

Σας ομολογώ ότι εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα να τα παρατήσω, όμως η σύζυγός μου 

Θεοδώρα, την οποία 

ευχαριστώ δημόσια, 

κατάφερε να με 

μεταπείσει. Φοβούμενος 

ότι η κατάσταση θα γινόταν 

ανεξέλεγκτη, έδωσα 

στις αρμόδιες Αρχές την 

καταλληλότερη κατά τη 

γνώμη μου εντολή. 

Πολλοί τη θεώρησαν 

σκληρή, όμως αυτό θα το 

κρίνει η Ιστορία…
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Δήμοι στο Βυζάντιο: Αθλητικά σωματεία που 
υποστήριζαν τους επαγγελματίες ηνίοχους και 
διακρίνονταν από τα χρώματα που φορούσαν: 
Βένετοι (κυανοί), Πράσινοι,  Ρούσοι, Λευκοί. Έίχαν 
ηγεσία, οργανωμένα μέλη, αλλά και ανώνυμους 
οπαδούς.  Με τον καιρό απέκτησαν  απήχηση στο 
λαό και πολιτική ισχύ. 

θύρα:  σε γήπεδο, στάδιο 
κτλ. καθεμιά από τις πύλες 
εισόδου και εξόδου των 
θεατών: Θα συναντηθούμε 
έξω από τη θύρα  7. || 
οι θεατές που κάθονται 
στο τμήμα του σταδίου 
ή του γηπέδου το οποίο 
αντιστοιχεί σε ορισμένη 
θύρα: Αυτός είναι  θύρα 7.

Η αυτοκρατορική κυβέρνηση ήταν υποχρεωμένη 
να υπολογίζει τους δήμους ως σημαντικούς 
πολιτικούς παράγοντες και συχνά στηριζόταν 
στον ένα ή στον άλλο δήμο. Συνήθως μία 
παράταξη, οι Βένετοι ή οι Πράσινοι, έχαιρε της 
υποστήριξης της ανώτατης εξουσίας, ενώ η άλλη 
βρισκόταν, κατά κάποιον τρόπο, σε δυσμένεια. 
Ωστόσο, μερικές φορές οι παρατάξεις ενώνονταν 
σε κοινή εξέγερση κατά της αυτοκρατορικής 
εξουσίας,

Η προέλευση και η σημασία των τεσσάρων 
χρωμάτων δεν είναι γνωστή. Ίσως συμβόλιζαν τα 
στοιχεία της φύσης (αέρα, φωτιά, θάλασσα και 
γη αντίστοιχα) ή τις τέσσερις εποχές του χρόνου 
(χειμώνα, καλοκαίρι, φθινόπωρο και άνοιξη 
αντίστοιχα). Από τις τέσσερις αυτές φατρίες πιο 
σημαντικές έγιναν με τον καιρό οι Βένετοι και οι 
Πράσινοι.

 Ν. 20 

 Ν. 21

 Ν. 22

 Ν. 23
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ΖΗΤΈΙΤΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ αυστηρός, αντικειμενικός και 
ισχυρογνώμων για να μπορεί να βγάζει τις κάρτες με 
άνεση. Απαραίτητα προσόντα: η καλή όραση και τα 
μυώδη μπράτσα (θα πέσει πολύ ξύλο!). Δεκτές μόνο 
σοβαρές προτάσεις. 
Για περισσότερες πληροφορίες  Μπαρτζώκας Έυάγγελος 
– Ραφαήλ, μαθητής Β4,  τηλ …
Άσκηση στην περιγραφή
3η ενότητα της Νεοελληνικής  Γλώσσας http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/
html/8547/2256/Neoelliniki-Glossa_A-Gymnasiou_html-empl/indexd_2.htm 
(περιγραφή, είδη και λεξιλόγιο περιγραφής)

ΖΗΤΈΙΤΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ γεροδεμένος, με μεγάλα μπράτσα 
για να σφυρίξει το ματς  Γίδερπουλ  Vs Πάντσεστερ 
Χιουνάιτεντ. Πρέπει να δωροδοκείται και να έχει μαζί 
του μεγάλη βαλίτσα για τις εισπράξεις.  Για πληροφορίες 
στα γραφεία της ομάδας: Παρασκευόπουλος Σωτήρης,  
μαθητής του τμήματος Β4 στο τηλ  …
Άσκηση στην περιγραφή
3η ενότητα της Νεοελληνικής  Γλώσσας  http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/
html/8547/2256/Neoelliniki-Glossa_A-Gymnasiou_html-empl/indexd_2.htm  
(περιγραφή, είδη και λεξιλόγιο περιγραφής)

Aρχίζει το ματς αδειάσαν 

οι δρόμοι

Η ώρα ζυγώνει αρχίζει το 

ματς

Αρχίζει το ματς ερήμωσε η 

πόλη

Τρεχάτε κι αρχίζει το ματς

Πω πω γουστάρω να βλέπω 

κασκόλ

Να βλέπω σημαίες να 

μπαίνουνε γκολ

Πως μας ενώνει και πως 

μας δονεί                  

Του Διακογιάννη η φωνή

Αρχίζει το ματς

Παράταμε τώρα

Πλησίασ’ η ώρα

Αρχίζει το ματς

Αρχίζει το ματς

Κανείς μην κουνιέται 

σωπάστε

Κι αρχίζει το ματς

Καλλιτέχνης: Κηλαηδόνης 

Λουκιανός

Άλμπουμ: Ψυχραιμία 

παιδιά, 1979

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2256/Neoelliniki-Glossa_A-Gymnasiou_html-empl/indexd_2.htm 
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2256/Neoelliniki-Glossa_A-Gymnasiou_html-empl/indexd_2.htm 
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2256/Neoelliniki-Glossa_A-Gymnasiou_html-empl/indexd_2.htm 
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Το σχολείο παλιά…

Ξεκινώντας από τα κείμενα Ό παππούς και το 
εγγονάκι του Λ. Τολστόι και Η Νέα Παιδαγωγική του 
Ν. Καζαντζάκη  (διήγημα, αυτοβιογραφία, Κείμενα 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας  http://ebooks.edu.gr/eb-
ooks/v/html/8547/2228/Keimena-Neoellinikis-Logo-
technias_A-Gymnasiou_html-empl/index03_04.html  και 
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2228/Keime-
na-Neoellinikis-Logotechnias_A-Gymnasiou_html-empl/
index06_02.html αντίστοιχα)

Γράφει ο Kούτελης 
Γιώργος, μαθητής του 
τμήματος  B4

-Γιώργος:  Γιαγιά, εσύ πότε πήγες σχολείο;

-Γιαγιά:  Το 1944 παιδί μου, τέσσερα  χρόνια μετά τον 

παγκόσμιο πόλεμο.

-Γιώργος:  Πώς ήταν το σχολείο σας;

-Γιαγιά: Το σχολείο ήταν πετρόχτιστο με μεγάλα 

παράθυρα και πάρα πολύ μεγάλο προαύλιο.

-Γιώργος : Είχατε βιβλία; Και αν ναι,  μπορείς να μου τα 

περιγράψεις;

-Γιαγιά: Εννοείται, εκτός από τα αναγνωστικά δεν 

υπήρχαν άλλα βιβλία. Τα υπόλοιπα τα έγραφε ο 

δάσκαλος στον πίνακα και εμείς με τη σειρά μας στο 

τετράδιο.

-Γιώργος:  Πόσα παιδιά ήσασταν περίπου;

-Γιαγιά:  Ήμασταν 200 περίπου παιδιά 

με έναν μόνο δάσκαλο που δίδασκε τρία 

τμήματα το πρωί και τρία το βράδυ.

-Γιώργος: Στο σχολείο σου υπήρχαν πολλές 

αίθουσες, διάδρομοι κλπ.

-Γιαγιά: Όχι. Υπήρχαν μόνο δύο αίθουσες, 

ένας μακρύς διάδρομος και ένα δωμάτιο 

που το χρησιμοποιούσε ο δάσκαλος για 

γραφείο και για μόνιμη οικία του.

-Γιώργος: Μόνιμη οικία … Τι εννοείς γιαγιά;

-Γιαγιά: Ο δάσκαλος δεν ήταν από το 

χωριό μας, ήταν από το Ηράκλειο Κρήτης 

και δεν είχε σπίτι στο χωριό. Έτσι έμενε 

μέσα στο ίδιο του το γραφείο. Την 

διατροφή του την πρόσεχαν οι μανάδες 

μας με φαγητό που του πηγαίναμε εμείς.

-Γιώργος: Πώς πηγαίνατε σχολείο τότε;

-Γιαγιά: Εκείνα τα χρόνια ο χειμώνας 

ήταν βαρύς. Κακοκαιρίες κάθε μέρα και 

Γράφει η Αγγούση Ιωάννα, 
μαθήτρια του τμήματος Β3

για να πάμε σχολείο έπρεπε να περπατάμε μες το χιόνι 

που έφτανε μέχρι τη μέση. Επίσης ήταν εξίσου δύσκολο 

το ότι έπρεπε να κουβαλάμε μαζί μας ένα μεγάλο ξύλο 

για να το βάλουμε στη θερμάστρα στο σχολείο για να 

ζεσταινόμαστε.

-Γιώργος: Τότε έπρεπε να φοράτε συγκεκριμένες στολές  

ή  ρούχα;

-Γιαγιά: Όχι. Εκείνα τα χρόνια δεν είχαμε τα χρήματα 

να αγοράσουμε ποδιές ή ειδικές στολές. Όλα τα παιδιά 

έβαζαν ό,τι ρούχο είχαν και άλλα … δεν είχαν καθόλου. 

Τα μόνα ρούχα που υπήρχαν εκείνη την εποχή ήταν 

πλεχτά από τις μαμάδες ή τις γιαγιάδες μας, αν έπλεκαν.

-Γιώργος: Τι συμπεριφορά είχε ο δάσκαλος σας;

-Γιαγιά: Τα πρώτα χρόνια είχαμε έναν πολύ αγαπητό στα 

παιδιά δάσκαλο. Έπειτα ήρθε ένας που δεν θέλω ούτε να 

τον θυμάμαι. Ήταν πάρα πολύ αυστηρός με πάρα πολύ 

σκληρές τιμωρίες.

-Γιώργος: Εντάξει, γιαγιά Σε ευχαριστώ πάρα πολύ!

-Γιώργος: Ααα! Και κάτι ακόμα. Μπορείς να μου πεις μια 

αξέχαστη στιγμή από τον δεύτερο σου δάσκαλο;

-Γιαγιά: Ναι. Μια μέρα έστειλε ένα παιδί να πάει να κόψει 

κλαδιά από κρανιά που τα χρησιμοποιούσε σαν βέργες. 

Μόλις γύρισε το παιδί, μας έβαλε όλους σε μία σειρά και 

άρχισε να μας χτυπάει με μανία…

-Γιώργος: Εντάξει! Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιαγιάκα.

-Ιωάννα: Γιαγιά, που γεννήθηκες;

-Γιαγιά: Γεννήθηκα στις Σέρρες.

-Ιωάννα: Σε ποιο μέρος πήγες σχολείο και μέχρι ποια 

τάξη;

-Γιαγιά: Στο Μεγαλοχώρι Σερρών πήγα μέχρι την έκτη 

δημοτικού.

-Ιωάννα: Γιατί διέκοψες το σχολείο; Τι συνέβη;

-Γιαγιά: Δεν πέρασα στο γυμνάσιο και έτσι σταμάτησα.

-Ιωάννα: Πώς ήταν το σχολείο και οι δάσκαλοί σας τότε;

-Γιαγιά: Το σχολείο ήταν καλό και οι δάσκαλοι, αλλά 

όποιος δεν ήξερε μάθημα έτρωγε ξύλο με τη βέργα σαν 

τιμωρία. Έτσι ήταν τότε…

-Ιωάννα: Θυμάσαι κάποια τιμωρία;

-Γιαγιά: Ναι. Θυμάμαι ότι όποιος δεν ήξερε μάθημα 

καθόταν μπροστά από την πόρτα με σηκωμένο πόδι.

-Ιωάννα: Μήπως θυμάσαι κάποιο ευχάριστο περιστατικό;

-Γιαγιά: Όχι, παιδί μου. Δε θυμάμαι...
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— Το κρέας δικό σου, του ’πε, 

τα κόκαλα δικά μου· μην τον 

λυπάσαι, δέρνε τον, κάμε τον 

άνθρωπο.

— Έγνοια σου, καπετάν Μιχάλη· 

έχω εδώ το εργαλείο που 

κάνει τους ανθρώπους, είπε ο 

δάσκαλος κι έδειξε τη βίτσα.

Ν.25
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ΖΗΤΈΙΤΑΙ ΠΑΠΠΌΥΣ για τη θέση του κλόουν σε 
παιδικό πάρτι. Απαραίτητο το χιούμορ, η αγάπη 
για τα παιδιά και μία κόκκινη μύτη. Αναγκαία η 
χρωματιστή στολή και η γνώση μαγικών κόλπων.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με 
τη Γούσιου Μαρία, μαθήτρια του τμήματος Β3 στο 
τηλ …  
Άσκηση στην περιγραφή
3η ενότητα της Νεοελληνικής  Γλώσσας http://ebooks.edu.gr/eb-
ooks/v/html/8547/2256/Neoelliniki-Glossa_A-Gymnasiou_html-empl/
indexd_2.htm (περιγραφή, είδη και λεξιλόγιο περιγραφής)

ΖΗΤΈΙΤΑΙ ΠΑΠΠΌΥΣ που να παίρνει καλή σύνταξη 
και να θέλει να με παντρευτεί για να ζήσει μαζί 
μου σε αγρόκτημα στην Έδεσσα.
Για περισσότερες πληροφορίες Τσουλουφά 
Αποστολία, μαθήτρια του τμήματος Β4. Τηλ. 
επικοινωνίας …
Άσκηση στην περιγραφή
3η ενότητα της Νεοελληνικής  Γλώσσας http://ebooks.edu.gr/eb-
ooks/v/html/8547/2256/Neoelliniki-Glossa_A-Gymnasiou_html-empl/
indexd_2.htm (περιγραφή, είδη και λεξιλόγιο περιγραφής)
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Ν. 26. Εικ. Ο κύκλος των χαμένων 
ποιητών,  Π. Γουίαρ, 1989

Ν. 27. Εικ. Το ξύλο βγήκε από τον 
παράδεισο, Α. Σακελάριος 1959

Another brick in the Wall/ We don’t need no education

Καλλιτέχνης: Pink Floyd
Άλμπουμ: The Wall
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 1979

ΖΗΤΈΙΤΑΙ  ΔΑΣΚΑΛΌΣ ψηλός, με γυαλιά και γκρι 
κουστούμι με μαύρη γραβάτα.  
Πρέπει να εφαρμόζει τη Νέα Παιδαγωγική, 
να μη βάζει πολλές ασκήσεις και να δίνει 
καλούς βαθμούς σε όλους τους μαθητές. Για 
περισσότερες πληροφορίες Καπετανίδου 
Αντριάνα, μαθήτρια του τμήματος Β4 στο τηλ …
Άσκηση στην περιγραφή
3η ενότητα της Νεοελληνικής  Γλώσσας http://ebooks.edu.gr/eb-
ooks/v/html/8547/2256/Neoelliniki-Glossa_A-Gymnasiou_html-empl/
indexd_2.htm (περιγραφή, είδη και λεξιλόγιο περιγραφής)
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We don’t need no education
We don’t need no thought 
control
No dark sarcasm in the class-
room
Teachers leave them kids 
alone
Hey, teachers, leave them kids 
alone
All in all it’s just another brick 
in the wall
All in all you’re just another 
brick in the wall

Δεν χρειαζόμαστε 
εκπαίδευση
Δεν χρειαζόμαστε έλεγχο στη 
σκέψη
Όχι μαύρο σαρκασμό στην 
τάξη
Δάσκαλοι, αφήστε τα παιδιά 
ήσυχα
Έ! Δάσκαλε, άσε τα παιδιά 
ήσυχα
Στο κάτω κάτω είναι απλά ένα 
ακόμα τούβλο στον τοίχο
Στο κάτω κάτω είσαι απλά ένα 
ακόμα τούβλο στον τοίχο

Εικ. Εξώφυλλο του δίσκου των Pink 
Floyd Another brick in the Wall
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ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Παίζοντας παλιά… 

παίζοντας σήμερα……

Ξεκινώντας από τα κείμενα Ό παππούς και το εγγονάκι 
του Λ. Τολστόι, Η ζωή στη Σύμη της  Έ.  Φακίνου 
και Μανιτάρια στην πόλη του Ι. Καλβίνο (Κείμενα 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Γυμνασίου, διήγημα 
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2228/Kei-
mena-Neoellinikis-Logotechnias_A-Gymnasiou_ht-
ml-empl/index03_04.html,   μυθιστόρημα http://ebooks.
edu.gr/ebooks/v/html/8547/2228/Keimena-Neoel-
linikis-Logotechnias_A-Gymnasiou_html-empl/in-
dex06_04.html,   μυθιστόρημα http://ebooks.edu.gr/
ebooks/v/html/8547/2228/Keimena-Neoellinikis-Logo-
technias_A-Gymnasiou_html-empl/index01_03.html  
αντίστοιχα)

Γράφει η Βενεστετζή 
Αναστασία, μαθήτρια του 
τμήματος Β4

Γιαγιά: Όταν ήμουν μικρή έπαιζα πολλά παιχνίδι με παιδιά από τα 
διπλανά σπίτια. Τα περισσότερα παιχνίδια χρειάζονταν τουλάχιστον 
έξι άτομα για να μπορούν να σχηματιστούν ομάδες. Τα παιχνίδια που 
έπαιζα περισσότερο  με τους φίλους  μου ήταν το καρφί, συνήθως 
το παίζαμε τον χειμώνα, το κουτσό, το κρυφτό, το τζαμί και πολύ 
συχνά παίζαμε μήλα.
      Το αγαπημένο μου παιχνίδι δεν ήταν και τόσο ομαδικό ούτε έχει 

κάποια ονομασία και  πιο πολύ το έπαιζαν 
κορίτσια. Αυτό το παιχνίδι το παίζαμε το 
καλοκαίρι, όταν έβγαιναν οι κολοκύθες  και 
τα καρπούζια. Παίρναμε μια κολοκύθα ή ένα 
καρπούζι,  βγάζαμε την ψίχα  από μέσα και 
στη φλούδα ανοίγαμε τρύπες  τις οποίες 
κάναμε μάτια και στόμα. Άλλες φορές  
κάναμε την κολοκύθα κούκλα και άλλες  
βάζαμε μέσα κερί και γινόταν φαναράκι.

 Αναστασία:  Όταν  ήμουν  μικρή,  έπαιζα  μαζί  
με την ξαδέλφη  μου  στο  μαγαζί   της  μαμάς  
μου. Έξω  έχει  γκαζόν  και  παίζαμε  πολλές 
ώρες. Παίρναμε  κάτι  ψάθινα καλαθάκια  και  
κάναμε  τις  πριγκίπισσες.  Άλλες  φορές  
παίρναμε  ένα  μικρό  χαλάκι  καθόμασταν  και  
παίζαμε με τις  κούκλες  μας   Κάποιες   φορές   
παίρναμε  τα  ποδήλατα, κάναμε  βόλτες  έξω  
και  λέγαμε  ότι  πηγαίναμε  ταξίδι.
            Λίγο  καιρό  πιο μετά  κατέβαινα   
κάτω   στην  πυλωτή της πολυκατοικίας μας 
κυρίως   το  καλοκαίρι  και  μαζί  τους  φίλους  
μου παίζαμε   κρυφτό  μέχρι   να  βραδιάσει.  
Παίζαμε  και  άλλα  παιχνίδια,  αλλά  κάθε  
φορά  που  κατέβαινα  κάτω  ήξερα  πως  θα 

παίζαμε  τουλάχιστον  έναν  γύρο  κρυφτό .

Ν. 29. 3. Εικ. «Δεν περνάς, κυρά Μαρία»
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Γράφει η  Τσουλουφά 
Αποστολία, μαθήτρια του 
τμήματος  Β4

Γιαγιά: Καθημερινά μαζευόμασταν όλα τα παιδιά στην 
αλάνα του χωριού και παίζαμε όλα τα παιχνίδια μέχρι 
να βγουν στους δρόμους οι μανάδες να μας φωνάξουν 
να πάμε σπίτι. Ένα από τα παιχνίδια που παίζαμε ήταν οι 
μπίλιες. Κάθε παιδί έσκαβε μία τρύπα στο χώμα και από 
απόσταση με μία ιδιαίτερη τεχνική ρίχναμε τις μπίλιες 
προσπαθώντας να τις βάλουμε μέσα στις τρύπες. Αυτός 
που θα την έβαζε πρώτος ήταν ο νικητής, αλλά και αυτός 
που θα επέλεγε και το επόμενο παιχνίδι. 
Το αγαπημένο μου όμως παιχνίδι ήταν το κλυφτάκι ή 
αλλιώς κρυφτό, που παίζεται μέχρι σήμερα. Μου άρεσε 
πιο πολύ από όλα γιατί ήταν γεμάτο δράση, αγωνία και 
πολύ τρέξιμο! Μαζευόμασταν όλα τα παιδιά σε έναν 
κύκλο και με το τραγούδι ‘’α μπε μπα μπλόμ’’ επιλέγαμε 
αυτόν που θα φύλαγε. Το παιδί αυτό μετρούσε μέχρι το 
εκατό και εμείς έπρεπε να κρυφτούμε. Όταν τελείωνε 
προσπαθούσε να μας βρει. Όποιον έβρισκε πρώτο, 
έπρεπε να τρέξει να τον φτύσει στο σημείο που μετρούσε 
πριν προλάβει το παιδί. 
Δυστυχώς όμως τα περισσότερα από αυτά τα παλιά 
παιχνίδια που παίζονταν στους δρόμους και στις αλάνες 
έχουν εξαφανιστεί, καθώς έχουν αλλάξει οι συνθήκες 
και ο τρόπος ζωής των ανθρώπων.

Αποστολία: Σήμερα εγώ παίζω πιο πολύ με επιτραπέζια 
και ηλεκτρονικά παιχνίδια. Πλέον για να παίξω κάτι 
με τους φίλους μου βρισκόμαστε σε κάποιο σπίτι. Το 
αγαπημένο μου παιχνίδι είναι το «Βρες το...Πες το». 
Παίζεται από δύο ως επτά άτομα. Ένα άτομο κάνει 
ερωτήσεις σε κάποιο άλλο μέσα σε ένα χρονικό όριο. 
Αυτός που θα βρει τις περισσότερες σωστές απαντήσεις, 
είναι ο νικητής.
 Δυστυχώς, όμως, δεν έχουμε τόσο χρόνο για παιχνίδι 
σε σχέση με τα παλιά χρόνια. Θα προτιμούσα να ζω 
στην εποχή της γιαγιάς μου που τα παιδιά έπαιζαν έξω, 
ανέμελα χωρίς φόβο.

Ν.  28 .  Εικ.  Αλφαβητάριο Α’ 
Δημοτικού, Συγγραφείς: Ι.Κ. Γιαννέλης, 
Γ. Σακκάς, 1955
 

Ν. 29.1.  Εικ. Μπίλιες 
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Και τότε ρίξαμε τον κλήρο
να δούμε ποιος, ποιος, ποιος
θα φαγωθεί
να δούμε ποιος, ποιος, ποιος
θα τα φυλάει.

Νταμ, νταμ φιλίμι κοντάμ
νταμ νταμ καραγάς
ξεπετώ δίπλα στον ποταμό
εγώ θα βγω

Περνά περνά η μέλισσα
με τα μελισσόπουλα.
Δεν περνάς κυρά Μαρία.
Δεν περνάς. Δε με πονάς.

Τι με κοιτάζεις μ’ αυτά τα μάτια
αυτό που ζήσαμε σκοτάδι και μας πνίγει
εσύ μια κούκλα στα σκαλοπάτια κι εγώ τρενάκι που δεν 
πρόκειται να φύγει

Γράφει η Χαλκιά Έιρήνη, 
μαθήτρια του τμήματος Β4

Μαρίνος Γιώργος, Στον 
αστερισμό της Μέδουσας,  
1984

   Ν. 29. 4.  Εικ. Σβούρες
 

Γιαγιά: Σαν μικρό κοριτσάκι των τότε χρόνων έπαιζα μαζί  με τις 
φίλες μου στη γειτονιά.  Το μπαλαρό παιζόταν με περισσότερο από 
πέντε άτομα, τα οποία χωρίζονταν σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα 
βρισκόταν έξω, ενώ η άλλη ομάδα βρισκόταν ανάμεσά τους. Οι 
παίκτες που βρίσκονταν έξω προσπαθούσαν να πετύχουν αυτούς 
που βρίσκονταν στο κέντρο.
  Ένα άλλο παιχνίδι που παίζαμε ήταν το μπίκο, το κουτί. Αυτό το 
παιχνίδι παίζονταν με δύο ομάδες οι οποίες αποτελούνταν από 
απεριόριστα άτομα. Οι παίκτες έστηναν  διάφορα τενεκεδένια 
κουτάκια, τα οποία προσπαθούσαν να πετύχουν. Όποιος έριχνε 
κάποιο κουτάκι, ξεκινούσε να κυνηγάει τους υπόλοιπους παίκτες. 
Όποιον άγγιζε, αυτός έβγαινε από το παιχνίδι. Στο τέλος όποια 
ομάδα είχε ρίξει τα περισσότερα κουτάκια, ήταν η νικήτρια.
Το τελευταίο που θυμάμαι και ήταν από τα αγαπημένα μου ήταν τα 
σπιτάκια. Αυτό το παιχνίδι το παίζαμε τα κορίτσια  στις αυλές των 
σπιτιών μας. Παίζαμε  με πάνινες κούκλες απλώνοντας διάφορα 
αντικείμενα στο έδαφος, όπως ένα χαλάκι, διάφορες πετρούλες για 
να σχηματίσουμε το σπίτι και κουζινικά που μέσα σε αυτά  φτιάχναμε 
φαγητό με πηλό.  
Έιρήνη:  Εγώ, όταν ήμουν μικρό κορίτσι, έπαιζα με κούκλες, όπως και 
η γιαγιά μου, όταν ήταν στην ηλικία μου. Μεγαλώνοντας άρχισα να 
παίζω με διαφορετικά παιχνίδια όπως τα επιτραπέζια.
 Τώρα, όχι μόνο εγώ, αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας, 
ασχολούμαστε  περισσότερο με ηλεκτρονικές συσκευές και 
αφιερώνουμε λιγότερο χρόνο στα επιτραπέζια ή σε παιχνίδια με 
τους φίλους μας. Καλό θα ήταν βέβαια να «ξεκολλήσουμε» από 
αυτές τις οθόνες και να αρχίσουμε να γνωρίζουμε τον «έξω» κόσμο.

ΚΙΝΗΜΑΤΌΓΡΑΦΌΣ Όταν ο βωβός 

κινηματογράφος 

μιλάει: συνέντευξη 

από έναν Αλητάκο…Ξεκινώντας από το κείμενο Ό Σαρλό και το αθάνατο 
νερό του Ντ. Δημόπουλου (μυθιστόρημα, Κείμενα 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας  Α΄ Γυμνασίου http://eb-
ooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2228/Keimena-Neo-
ellinikis-Logotechnias_A-Gymnasiou_html-empl/in-
dex06_05.html). Συζητάμε για τη ζωή και το έργο του 
Τσάρλι Τσάπλιν  (Charlie  Chaplin), βλέπουμε επιλεγμένα 
αποσπάσματα από κορυφαία έργα του. 

Γράφει η μαθήτρια 
Νταταλίκα Χριστίνα, πρώην 
μαθήτρια του τμήματος Β3

X: Καλησπέρα, Κύριε Τσάπλιν! Είναι μεγάλη μου τιμή που 
μου παραχωρεί συνέντευξη ένας θρύλος του παγκόσμιου 
κινηματογράφου!
Τ: Η τιμή είναι και δική μου που νέοι άνθρωποι 
ενδιαφέρονται για εμένα και θέλουν να μάθουν για το 
έργο μου. 
Χ: Ωραία λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα πρώτα χρόνια 
της ζωής σας. Πού γεννηθήκατε και πώς ήταν η 
οικογένεια σας;
Τ: Γεννήθηκα στο Λονδίνο στις 16 Απριλίου 1889. Οι 
γονείς μου ήταν καλλιτέχνες του MusicHall. 
Χ: Ήταν ήρεμα τα παιδικά σας χρόνια;
Τ: Όχι ιδιαίτερα. Ο πατέρας μου ήταν αλκοολικός και 
η μητέρα μου πνευματικά ασταθής. Δεν είχαμε αρκετά 
χρήματα ιδίως μετά την εγκατάλειψη από τον πατέρα 
μου.
Χ: Αδέρφια είχατε;
Τ: Έίχα έναν μεγαλύτερο αδελφό, τον Σίντνεϊ, με 
τον οποίο μοιράστηκα μερικές από τις χειρότερες 
αναμνήσεις της ζωής μου, κυρίως όταν ήμασταν για 
κάποιο διάστημα σε ένα σχολείο για ορφανά και 
εγκαταλελειμμένα παιδιά.
 Χ: Μέσα σε αυτές τις συνθήκες πώς ξεκινήσατε την 
καριέρα σας;
 Τ: Όπως σας είπα, η μητέρα μου ήταν καλλιτέχνης κι 
έτσι, μια μέρα που ήταν άρρωστη, την αντικατέστησα 
εκτελώντας με κωμικό τρόπο ένα τραγούδι-σουξέ μέσα 
σε καταιγισμό χειροκροτημάτων. Ήμουν κοντά στα πέντε 
τότε.
Χ: Έπειτα πώς συνεχίσατε την πορεία σας;
Τ: Ο πατέρας μου μεσολάβησε κι έγινα μέλος ενός 
παιδικού θιάσου με μισθό μισή κορώνα την εβδομάδα. 
Αργότερα, υποδύθηκα ένα χαμίνι στους δρόμους του 
Λονδίνου και έπαιξα στην αστυνομική κωμωδία Σέρλοκ 
Χόλμς.
Χ: Πότε πήγατε στην Αμερική;
Τ: Στην Αμερική πήγα με τον διάσημο θίασο Ca-
sey’sCourtCircus.
Χ: Συνεχίσατε με αυτό τον θίασο;
Τ: Όχι. Λίγα χρόνια αργότερα υπέγραψα συμβόλαιο με 
την εταιρία Κιστόουν του Μακ Σένετ.
Χ: Κάπου εκεί δεν ξεκίνησε και η φιγούρα του Σαρλό;
Τ: Στις 35 ταινίες που γύρισα με την Κιστόουν 
υποδυόμουν τον παραβάτη των κανόνων που ήταν 

Ν. 30. 1. Εικ. Το Χαμίνι (The kid), 1921   
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έτοιμος πάντα για καβγά, αλλά και υπέρ το δέον 
ερωτύλος. Έδώ κάπου άρχισε να διαμορφώνεται και 
η φιγούρα του Σαρλό με το στενό σακάκι, το μαύρο 
καπέλο, το χαρακτηριστικό μουστάκι και το βάδισμα του 
πιγκουίνου.
Χ: Συνεχίσατε για πολλά χρόνια να συνεργάζεστε με την 
εταιρία Κιστόουν;
Τ: Στις αρχές του 1915 έφυγα από την Κιστόουν και 
υπέγραψα συμβόλαιο με την εταιρεία Εσανέι. Σε αυτήν 
γυρίστηκε ο περίφημος «Αλήτης», που καθιέρωσε τη 
φιγούρα του περιπλανώμενου ανέργου.
Χ: Ποιες θεωρείτε ταινίες-σταθμούς στη ζωή σας;
Τ: Εκτός από τον «Αλήτη», που σας προανέφερα, 
σημαντική ταινία για εμένα είναι το «Χαμίνι», η πρώτη 
μεγάλου μήκους ταινία μου, όπου είναι έντονες οι μνήμες 
από τη δύσκολη παιδική μου ηλικία. Δεν θα μπορούσα 
επίσης να παραλείψω την πρώτη μη βωβή ταινία μου 
«Ό Μεγάλος Δικτάτωρ» το 1940, η οποία αποτελεί μία 
σάτιρα, αλλά και περιφρόνηση του ναζισμού.
Χ: Εξαιτίας της τελευταίας σας στάσης, εξάλλου, δεν 
απελαθήκατε και από τη Αμερική;
Τ: Ναι, η καταγγελία από μέρους μου της δικτατορίας 
και της μισαλλοδοξίας είχε ως αποτέλεσμα τη δίωξη 
των πολιτικών μου φρονημάτων με αποτέλεσμα της 
απαγόρευση της επιστροφής μου στη Αμερική, έπειτα 
από ένα ταξίδι μου στο Λονδίνο το 1952. 
Χ: Δεν ξαναπήγατε ποτέ στην Αμερική;
Τ: Ταξίδεψα μόνο μία φορά, το 1972, για να παραλάβω 
το ειδικό Τιμητικό Όσκαρ για την συνεισφορά μου στην 
έβδομη τέχνη.
Χ: Ήταν τότε που κερδίσατε και το μεγαλύτερο σε 
διάρκεια χειροκρότημα της ιστορίας των βραβείων! 12 
λεπτά αν θυμάμαι 
καλά!
Τ: Ναι, ήταν από τις 
πιο υπέροχες στιγμές 
τη ζωής μου. 
Χ: Κύριε Τσάπλιν, σας 
ευχαριστώ πάρα πολύ 
για το χρόνο που μου 
αφιερώσατε και για 
τις ενδιαφέρουσες 
πληροφορίες που μου 
δώσατε.
Τ: Κι εγώ σας 
ευχαριστώ για το 
ενδιαφέρον σας.   
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Ν. 30.2. Εικ.  O Μεγάλος Δικτάτωρ 
(The Great Dictator), 1940
 

Ν. 30.3.Εικ. Μοντέρνοι καιροί (Modern 
Times), 1936
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ΤΑΞΙΔΙΑ
Φανταστικά ταξίδια… 

εν τω μέσω καραντίνας

Έτοιμάσου για 
Χαβάη…

Γράφει η Σαββίδου Μάρθα,  
μαθήτρια του τμήματος Β5

Αγαπημένη μου φίλη,

Χάρηκα πολύ με τα νέα από το τελευταίο γράμμα σου 

και, καθώς είμαι πολύ ενθουσιασμένη για ένα ταξίδι που 

κατάφερα να πραγματοποιήσω, αποφάσισα να μοιραστώ 

μαζί σου την εμπειρία μου.

 Πριν από κάποιες εβδομάδες πήγα σε ένα εκπληκτικό 

ταξίδι στη Χαβάη, ένα μοναδικό σύμπλεγμα νησιών στον 

Ειρηνικό ωκεανό. Πάντα ήθελα να ταξιδέψω εκεί και 

το όνειρο μου έγινε πραγματικότητα! Η Χαβάη δέχεται 

χιλιάδες τουρίστες απ’ όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα το 

καλοκαίρι, λόγω του τροπικού της περιβάλλοντος με τα 

τουρκουάζ νερά της θάλασσας, τα πολλά είδη  ζώων, και 

τους φαντασμαγορικούς καταρράκτες.

 Οι μόνιμοι κάτοικοι δεν είναι παραπάνω από ενάμιση 

εκατομμύριο επειδή μόνο τα έξι από τα νησιά του 

συμπλέγματος της Χαβάης κατοικούνται και είναι 

τουριστικά ανεπτυγμένα. Υπάρχουν επίσης πάρα πολλά 

ενεργά ηφαίστεια, που μπορεί να είναι επικίνδυνα, αλλά 

ελκύουν  το ενδιαφέρον των τουριστών κάθε χρόνο. 

Ταξίδεψα εκεί με την οικογένειά μου και μείναμε στην 

πρωτεύουσα της, τη γνωστή Χονολουλού. Ο καιρός ήταν 

πολύ καλός όλες τις μέρες και το ξενοδοχείο που μέναμε 

ήταν γεμάτο τουρίστες. Την πρώτη μέρα της διαμονής 

μας εκεί δοκιμάσαμε την τοπική κουζίνα και, μολονότι 

δεν ήμασταν συνηθισμένοι σε τέτοιες διαφορετικές 

γεύσεις, απολαύσαμε το φαγητό που μας πρόσφεραν. 

Εμένα μου άρεσε πολύ το spam musubi, μια χαβανέζικη 

παραλλαγή του σούσι. 

Τις επόμενες μέρες αρχίσαμε την περιήγησή μας στο 

νησί. Ένα από τα αγαπημένα μου αξιοθέατα ήταν 

το πάρκο ηφαιστείων της Χαβάης, που έχει πολλές 

πληροφορίες για τα δύο ενεργά ηφαίστεια του νησιού, 

του Kilauea και του Mauna loa. Για να έχουμε μια 

καλύτερη εικόνα από όλα τα εξωτικά πτηνά, ψάρια και 



ζώα που ζουν εκεί επισκεφτήκαμε έναν άλλο υπέροχο 

προορισμό, τον ζωολογικό κήπο της Χονολουλού, που 

ήταν κοντά στο ξενοδοχείο μας.Φυσικά μετά από κάθε 

κουραστική μέρα θέλαμε να βρούμε ένα καφέ ή ένα 

εστιατόριο για να φάμε και να ξεκουραστούμε. Συχνά 

καταλήγαμε στο κέντρο Αλα Μοάνα, όπου μπορούσαμε 

να φάμε, αλλά και να ψωνίσουμε σουβενίρ και 

αναμνηστικά. Το γεγονός όμως που δε θα ξεχάσω ποτέ 

και συνέβη την τελευταία μέρα της παραμονής μας στο 

νησί, είναι, όταν περπατούσαμε στην παραλία Lanikai, μία 

από τις πιο γνωστές παραλίες της Χαβάης, και μια ομάδα 

ντόπιων μας έμαθε τον παραδοσιακό τους χορό, γνωστό 

ως Χούλα. 

Με τα ταξίδια μπορεί κάποιος να γεμίσει εμπειρίες και 

να δει καινούρια πράγματα έξω από την καθημερινότητά 

του. Ταξιδεύοντας, βλέπουμε και κατανοούμε καλύτερα 

και περισσότερα πράγματα από όταν βλέπουμε τον 

τόπο αυτό στην τηλεόραση ή διαβάζουμε ένα βιβλίο. 

Εμπλουτίζουμε έτσι τις γνώσεις μας και γεμίζουμε με 

εικόνες, τοπία, στιγμές και γνωριμίες.

Σου προτείνω ανεπιφύλακτα αυτόν τον προορισμό και 

εύχομαι μια μέρα να καταφέρουμε να ξαναπάμε εκεί 

παρέα.

Με αγάπη

Η φίλη σου Μάρθα
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Εικ. Παραλία στη Χονολουλού
 

Εικ. Χορευτές Χούλα

Διάσημη travel blogger ...  
στο Camp Nou 

Γράφει Νικολέτα 
Αντωνιάδου, μαθήτρια του 
τμήματος Β3
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Αγαπημένη μου Λυδία,

Ελπίζω να πήρες τα γράμματα που σου έστειλα από Κίνα και 

Αυστραλία. Μάντεψε τώρα από πού σου γράφω αυτό το γράμμα!!! 

Ε, ναι, το βρήκες! Βρισκόμαστε με τη Ραφαηλία στην Ισπανία 

και συγκεκριμένα στη Βαρκελώνη! Πόσο υπέροχη πόλη! Είμαι 

πραγματικά ενθουσιασμένη! Μου θυμίζει πολύ την Ελλάδα μας με 

τον ωραίο και λαμπερό ήλιο και το καλό φαγητό. Κάτσε όμως να σου 

τα πω με τη σειρά…

Η Βαρκελώνη είναι πρωτεύουσα της Καταλονίας και είναι μια 

πολύχρωμη και λαμπερή πόλη που δε μοιάζει με καμία άλλη. 

Χρώματα, γεύσεις, χορός και μια γλώσσα που ηχεί στα αυτιά σαν 

μουσική ήταν αυτά που μου έκαναν εντύπωση από την πρώτη στιγμή! 

Η πρώτη μας βόλτα ήταν στην παλιά πόλη, ένα από τα πιο μεγάλα 

μεσαιωνικά κέντρα στην Ευρώπη. Το πιο διάσημο κομμάτι της είναι 

η λεωφόρος La Rambla. Είναι πραγματικά η καρδιά της πόλης, αφού 

καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι 

διασχίζουν αυτή τη λεωφόρο 

που οδηγεί στη θάλασσα. Στο 

τέλος του δρόμου, υψώνεται 

το μνημείο του Χριστόφορου 

Κολόμβου, τον οποίο οι 

Καταλανοί θεωρούν δικό τους 

άνθρωπο.

   Εννοείται πως επισκεφτήκαμε 

και το Park Guel. Είναι ένα 

πάρκο μοναδικό, χαρακτηριστικό 

της φαντασίας του σπουδαίου 

αρχιτέκτονα Gaudi. Πρόκειται 

για έναν μικρό παράδεισο 

αρχιτεκτονικής, φυτών και 

μονοπατιών. Η σαύρα, που 

είναι και σύμβολο της πόλης, 

εκτίθεται εδώ, όπως επίσης και 

το ελικοειδές παγκάκι. Το πάρκο 

είναι γεμάτο μικρά σπιτάκια 

που μοιάζουν σαν να βγήκαν 

από παραμύθι... ένιωσα λίγο 

σαν τη Χιονάτη εκεί μέσα!!! Ο 

Gaudi σχεδίασε πολλά κτίρια 

της πόλης και είναι πραγματικά 

πολύ ιδιαίτερα και παραμυθένια. 

Κάποια από αυτά είναι το casa 

Mila, το casa Batllo ή αλλιώς το 
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σπίτι των οστών. 

Και φυσικά πήγαμε να δούμε από κοντά τη Sacrada Familia, την 

πιο ιδιόμορφη εκκλησία της Ευρώπης. Σε αυτή την εκκλησία ο 

Gaudi έζησε σαν ερημίτης για δεκαέξι χρόνια!!! Σε αυτήν τελικά και 

ενταφιάστηκε. Είναι γεμάτη συμβολισμούς βγαλμένους από τη φύση. 

Να φανταστείς ότι η Sacrada Familia δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. 

Αναμένεται να τελειώσει το 2026, οπότε συμπληρώνονται και εκατό  

χρόνια από τον θάνατο του εμπνευστή της.

Το ενδιαφέρον της βρίσκεται κυρίως στην εξωτερική της όψη, που 

μοιάζει να είναι βγαλμένη από παραμύθι. Μπορούσαμε να ανέβουμε 

και πάνω στους πύργους της εκκλησίας και να απολαύσουμε την 

καταπληκτική θέα, αλλά κουραστήκαμε και μόνο που μάθαμε ότι 

πρέπει να ανεβούμε 400 σκαλοπάτια, και έτσι καθίσαμε να τη 

θαυμάσουμε από απέναντι  σε μια καφετέρια τρώγοντας παγωτό!

Η αγορά La Bοqueria βρίσκεται στην καρδιά της Βαρκελώνης 

και χρονολογείται από το 1217. Είναι μια από τις μεγαλύτερες 

και διασημότερες αγορές στον κόσμο. Είναι σαν μια τεράστια 

σκεπαστή λαϊκή αγορά, όπου βρίσκεις τα πάντα, αλλά έχει και 

χώρους για φαγητό και καφέ... Κάθισα 

για καφεδάκι, αγόρασα και όμορφα 

σουβενίρ για όλους!!! Το ήξερες εσύ ότι 

στη Βαρκελώνη οι ταυρομαχίες και το 

flamengo δεν είναι καθόλου δημοφιλή; 

Επίσης έμαθα και κάτι άλλο που μπορεί 

να μην ξέρεις. Η Βαρκελώνη μπορεί να  

είναι από τις πιο όμορφες παραθαλάσσιες 

πόλεις στον κόσμο, όμως μέχρι το 1992 

δεν είχε καθόλου παραλίες!!! Η περιοχή 

ήταν γεμάτη εργοστάσια και αποθήκες 

εμπορευμάτων μέχρι τους θερινούς 

Ολυμπιακούς αγώνες του 1992 , οπότε η 

κυβέρνηση διέταξε την ολική αναμόρφωση 

του χώρου και δημιουργήθηκε η ακτή! 

Πλέον υπάρχουν 10 παραλίες σε όλη την 

ακτογραμμή της Βαρκελώνης , η οποία 

ονομάζεται Barceloneta. 

Η αψίδα του θριάμβου της Βαρκελώνης 

είναι μια αψίδα που διαφέρει από πολλές 

άλλες ευρωπαϊκές, λόγω του χρώματός 

της, το μπορντώ. Φτιαγμένη από τούβλα, 

χτίστηκε το 1888, με σκοπό να αποτελέσει 

την πύλη για την παγκόσμια έκθεση που 

φιλοξένησε η Βαρκελώνη εκείνη τη χρονιά. 

Την ημέρα που την επισκέφτηκα, έβρεχε....

Το πάρκο CUITADELLA είναι πανέμορφο!!! Είναι ιδανικό για 

βαρκάδα, πικ νικ, περίπατο ή βόλτα με ποδήλατο. Είναι τεράστιο! 

Τρεις ολόκληρες ώρες κάναμε για να το εξερευνήσουμε! Ειδικά το 

σιντριβάνι που βρίσκεται μέσα στο πάρκο με ενθουσίασε!

 […] Και φτάνει πια με τα αξιοθέατα!!! Τώρα θα σου μιλήσω για το 

φαγητό και τις σπεσιαλιτέ της Καταλονίας. Σίγουρα έχεις ακούσει για 

τα περίφημα τάπας! Ιδιαιτέρως αγαπητές είναι οι βασικές βερσιόν 

τους που ονομάζονται pincho ή pintxo και μοιάζουν με καναπεδάκια. 

Σε φέτες από μπαγκέτα, λοιπόν, μπορεί να δεις τα πάντα, από 

μπακαλιάρο μέχρι morcilla (μαύρη πουτίγκα) και τα περισσότερα 

συνδυάζονται άψογα με txacoli, άσπρο, ξηρό, αφρώδες κρασί. Στους 

ντόπιους αρέσουν πολύ τα χωριάτικα λουκάνικα και τα αλλαντικά, 

το ρύζι και φυσικά η παραδοσιακή και γνωστή σε όλο τον κόσμο 

παέγια! […]

Για τη νυχτερινή ζωή δε μπορώ να σου πω πολλά, γιατί πέφταμε 

ξερές κάθε βράδυ από την κούραση....Πάντως τα μπαρ είναι γεμάτα 

μέχρι το ξημέρωμα,  μας είπαν στο ξενοδοχείο. Μόνο ένα βράδυ 

καταφέραμε να μείνουμε ξύπνιες ως αργά και πήγαμε για ένα ποτό...

Λυδία μου, πόσο υπέροχα περάσαμε, πόσο όμορφες αναμνήσεις 

και εμπειρίες αποκτήσαμε! Τα ταξίδια αποτελούν για τον άνθρωπο 

μια από τις πιο όμορφες και σπουδαιότερες μορφές ψυχαγωγίας. 

Μας δίνουν την ευκαιρία να ξεκουραστούμε, 

να χαλαρώσουμε και να ξεφύγουμε από τα 

προβλήματα και το άγχος της καθημερινότητας. 

Γνωρίσαμε καινούργιους τόπους, καινούργιους 

ανθρώπους, μάθαμε την κουλτούρα τους και τις 

συνήθειές τους και αποκτήσαμε καινούργιους 

φίλους. Έτσι θα επιστρέψουμε στην πατρίδα μας 

πιο ξεκούραστες, ανανεωμένες και έτοιμες για 

την καθημερινότητα μας. 

                                    

Σε φιλώ γλυκά,

Η ξαδέλφη σου Νικολέτα

Υ.Γ Ξέχασα να σου πω ότι επισκέφτηκα και 

το CAMP NOU, το περίφημο στάδιο της 

Βαρκελώνης και έδρα της Βarcelona. 

Μόλις τους είπα ότι είμαι διάσημη travel blog-

ger με άφησαν να μπω δωρεάν και να πλησιάσω 

πολύ κοντά στους παίκτες την ώρα του αγώνα. 

Σου στέλνω φωτογραφία και από εκεί!
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ΓΑΣΤΡΌΝΌΜΙΑ Διάσημοι σεφ 

προτείνουν …

συνταγές 

ΈΥΤΥΧΙΑΣ!!!
Ξεκινώντας από την 4η ενότητα Φροντίζω για τη 
Διατροφή και την Υγεία μου (Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ 
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2256/Neoel-
liniki-Glossa_A-Gymnasiou_html-empl/indexe_0.htm). 

Προτείνει  η Κηπουρού 
Στέλλα, μαθήτρια του Β3

Κέικ αισιοδοξίας

Υλικά

100 γραμμάρια αισιοδοξία  

1 κουταλιά της σούπας  χαμόγελο 

1 κουταλιά της σούπας αγάπη 

4 κούπες γέλιο 

300 γραμμάρια καλή διάθεση 

Έκτέλεση            

Βάζουμε σε ένα μπολ τα 100 γραμμάρια αισιοδοξίας, την  κουταλιά 

της σούπας χαμόγελο και τις 4 κούπες γέλιο και τα ανακατεύουμε 

μέχρι να βγει ένα παχύρρευστο αποτέλεσμα. Το αφήνουμε να 

ξεκουραστεί για περίπου 30 λεπτά. Μετά βάζουμε στους 180 

βαθμούς το μείγμα και το ψήνουμε για 1 ώρα. Σε ένα άλλο μπολ 

προσθέτουμε την αγάπη και την καλή διάθεση και τα ανακατεύουμε 

μέχρι να πετύχουμε μια λεία κρέμα. Αφού βγει το κέικ μας από τον 

φούρνο, το γλασάρουμε με την κρέμα μας.

Καλή μας όρεξη!
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Προτείνει η Κρημνιανιώτη 
Συμέλα, πρώην μαθήτρια 
του τμήματος Β3

Τα κεκάκια της ευτυχίας

Υλικά

1 γεμάτη κούπα αγάπη 

1 κούπα αλεύρι 

3 κουταλιές καλής καρδιάς

2 κούπες φιλίας

1 πρέσα μαγείας 

20 κομματάκια σοκολάτας   

 

Έκτέλεση

Παίρνουμε ένα μεγάλο μπολ και βάζουμε πρώτα τις 3 κουταλιές 

καλής καρδιάς και τις ανακατεύουμε με τις 2 κούπες φιλίας και με 

την 1 κούπα αλεύρι. Μετά σε ένα άλλο μπολ (μικρό κατά προτίμηση) 

ανακατεύουμε μαζί με 1 ποτήρι νερό την 1 πρέσα μαγείας και την 

1 γεμάτη κούπα αγάπης! Έπειτα τα ρίχνουμε όλα μαζί σε ένα άλλο 

μπολ. Τα αναμιγνύουμε και, όταν το μίγμα είναι έτοιμο, το ρίχνουμε 

μέσα στην ειδική φόρμα για κεκάκια! Προτού τα ψήσουμε, βάζουμε 

από πάνω τα κομματάκια σοκολάτας. Ύστερα τα τοποθετούμε στον 

φούρνο στους 190C βαθμούς και τα  ψήνουμε για 40-50 λεπτά.. 

Και έτοιμα!!! Ελπίζω να τα απολαύσετε!

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2256/Neoelliniki-Glossa_A-Gymnasiou_html-empl/indexe_0.htm
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2256/Neoelliniki-Glossa_A-Gymnasiou_html-empl/indexe_0.htm
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Προτείνει η 
Δασκαλοπούλου Μαρία, 
μαθήτρια του τμήματος Β4

Κορμός ευτυχίας

Υλικά

50γρ φίλους

100γρ χαρά

50γρ αυτοπεποίθηση

50γρ τρέλα

200γρ υγεία

50γρ νερό

25γρ καστανή ζάχαρη

50γρ αγάπη

100γρ οικογένεια

300γρ αλεύρι

Έκτέλεση

Στην αρχή αναμειγνύουμε όλα τα στερεά υλικά μέσα στο μίξερ. 

Έπειτα ανακατεύουμε και τα υγρά  και τα τοποθετούμε σε μία 

μεγάλη φόρμα. Ψήνουμε στο φούρνο για μία ώρα στους 180 

βαθμούς Κελσίου. Αφού ψηθεί το γλυκό μας και το αφήσουμε να 

κρυώσει, ρίχνουμε από πάνω τη σωστή δόση τρέλας. Προσοχή μην 

σας ξεφύγει και βάλετε περισσότερη! Το γλυκό σερβίρεται και γλυκό 

και κρύο.

ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΌΡΈΞΗ!!!

Προτείνει ο Γιώργος 
Ψήμας, μαθητής του 
τμήματος Β4

Μια συνταγή ειδικά ... για AGORIA

Υλικά

1 κινητό

2 κονσόλες

3 οθόνες

10 ποντίκια

5 πληκτρολόγια

10 αυτοκίνητα

100 drones

2 Air dots                                                  

1 smart watch

10 ηλεκτρονικά πατίνια

Μνήμες RAM όσες χρειαστούν

Έκτέλεση

Έχουμε 11 καταπληκτικά υλικά για να φτιάξουμε τη συνταγή 

της Ευτυχίας. Πρώτα από όλα, ανοίγουμε τις κονσόλες και τις 

συντονίζουμε με τις οθόνες. Έπειτα συνδέουμε τα ποντίκια και τα 

πληκτρολόγια με τις κονσόλες. Φοράμε το υψηλής  τεχνολογίας 

ρολόι και το συγχρονίζουμε με την τοπική ώρα. Τοποθετούμε τα 

αυτοκίνητα και τα πατίνια στις 

πίστες και ύστερα ανυψώνουμε 

τα drones σε ύψος 31 μέτρα. 

Τέλος φοράμε τα Air dots 

(ασύρματα ακουστικά). Τώρα 

που τα υλικά μας είναι έτοιμα, 

ανοίγουμε το κινητό μας και 

πατάμε το κουμπί Play. Έτσι 

απλά δημιουργήσαμε την 

Έυτυχία.

Μυστικές συμβουλές: Για να 

πετύχει η συνταγή χρειάζεται 

καλή διάθεση και προσοχή στη 

διαχείριση του χρόνου, καθώς 

η Ευτυχία μπορεί να μετατραπεί 

σε Δυστυχία. 
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Διατροφικές 

αντιθέσεις στον 

πλανήτη
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Ξεκινώντας από την 4η ενότητα Φροντίζω για τη 
Διατροφή και την Υγεία μου (Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ 
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2256/Neoel-
liniki-Glossa_A-Gymnasiou_html-empl/indexe_0.htm).
Παράλληλα εξετάζουμε το βιντεάκι  Ηungry  Planet: 
 What the world eats (φωτογραφικό λεύκωμα του 
P. Menzel και F. D’ Aluisio, https://www.youtube.
com/watch?v=osSpWbmEYF4). Ασκούμαστε στην 
ανάπτυξη παραγράφου http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/
html/8547/2256/Neoelliniki-Glossa_A-Gymnasiou_ht-
ml-empl/indexc_3.htm  (2η  ενότητα Νεοελληνικής 
Γλώσσας Α΄ Γυμνασίου: δομικά μέρη, τρόποι ανάπτυξης 
παραγράφου) . 

Ν. 31. Εικ.  Hungry planet, 
Φωτογραφικό Λεύκωμα
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Γράφει η Τράκα Μαρία, 
μαθήτρια του τμήματος Β4

Γράφει η Βαρβεσιώτη 
Μαρία, μαθήτρια του 
τμήματος Β3

Γράφει η Παπακαρμέζη 
Ανδρομάχη, μαθήτρια του 
τμήματος Β4 

Τη στιγμή που οι κάτοικοι των φτωχών ηπείρων παλεύουν με την 

πείνα, η Ευρώπη δίνει τη μάχη της χοληστερίνης.

Στη Μεγάλη Βρετανία  μία οικογένεια κατά μέσο όρο την εβδομάδα 

μόνο για την τροφή της ξοδεύει $253.15. Η διατροφή των μελών 

δεν είναι καθόλου  υγιεινή, καθώς τα περισσότερα προϊόντα που 

καταναλώνουν καθημερινά είναι  κατεψυγμένα (π.χ. πίτες, πίτσες 

κ. ά.). Επίσης, βλέπουμε και πάρα πολλά συσκευασμένα προϊόντα, 

όπως μπισκότα, πατατάκια, σοκολάτες και άλλα.    

   Αντίθετα, μία οικογένεια από το Τσαντ της Αφρικής ξοδεύει 

περίπου $1.62 την εβδομάδα. Στη διατροφή της περιλαμβάνονται 

μόνο τα όσπρια, οι ξηροί καρποί και το νερό.

Συμπεραίνουμε λοιπόν πως οι διαφορές στη διατροφή 

αποκαλύπτουν τις οικονομικές αντιθέσεις μεταξύ πλούσιων και 

φτωχών χωρών.  

Στη Μεγάλη Βρετανία μια οικογένεια δίνει ένα μεγάλο χρηματικό 

ποσό για τα τρόφιμα κάθε εβδομάδα. Αυτά είναι κυρίως ανθυγιεινά 

προϊόντα,  όπως ζαχαρώδη αναψυκτικά, γλυκά και αλμυρά σνακς  

π. χ. πατατάκια, σοκολάτες και πολλά άλλα προϊόντα πολυεθνικών 

εταιριών. Γενικότερα, παρατηρώ ότι η διατροφή στη Μεγάλη 

Βρετανία περιλαμβάνει αρκετά συσκευασμένα και τυποποιημένα 

τρόφιμα που βλάπτουν την υγεία.

Αντίθετα μια οικογένεια από το Τσαντ της Αφρικής ζει με ελάχιστα 

τρόφιμα δίνοντας το μηδαμινό ποσό του ενός ευρώ. Τα περισσότερα 

τρόφιμα είναι όσπρια, αλλά και αυτά σε πάρα πολύ μικρές 

ποσότητες. Επίσης μπορώ να διακρίνω μερικά φρούτα και λίγο 

νερό. Σε χώρες όπως στο Τσαντ οι άνθρωποι ζουν με πολύ μικρές 

ποσότητες φαγητού εβδομαδιαία.

Στη Μεγάλη Βρετανία μία οικογένεια που αποτελείται από 

τέσσερα άτομα ξοδεύει για το φαγητό της 253 δολάρια περίπου 

κάθε εβδομάδα. Τα τρόφιμα που καταναλώνονται είναι συχνά 

συσκευασμένα, τυποποιημένα ή από fast food τα οποία είναι 

ανθυγιεινά για τον οργανισμό. Επιπλέον υπάρχουν μεγάλες 

ποσότητες γλυκών που μπορούν να προκαλέσουν παχυσαρκία.

Αντίθετα, μία  πενταμελής οικογένεια από το Τσαντ της Αφρικής που 

είναι μια φτωχή χώρα και έχει μεγάλη έλλειψη σε  τρόφιμα, ξοδεύει 

μόνο ένα δολάριο. Καταναλώνει τοπικά προϊόντα, κυρίως ρύζι και 

όσπρια. 

Σε αυτές τις δυο χώρες βλέπουμε μεγάλη αντίθεση στις διατροφικές 

συνήθειες που δείχνει και τις οικονομικές αντιθέσεις πλούσιων και 

φτωχών χωρών.

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2256/Neoelliniki-Glossa_A-Gymnasiou_html-empl/indexe_0.htm
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2256/Neoelliniki-Glossa_A-Gymnasiou_html-empl/indexe_0.htm
https://www.youtube.com/watch?v=osSpWbmEYF4
https://www.youtube.com/watch?v=osSpWbmEYF4
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2256/Neoelliniki-Glossa_A-Gymnasiou_html-empl/indexc_3.htm 
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2256/Neoelliniki-Glossa_A-Gymnasiou_html-empl/indexc_3.htm 
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2256/Neoelliniki-Glossa_A-Gymnasiou_html-empl/indexc_3.htm 
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ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΜΈΝΌΥΜΈ ΣΠΙΤΙ 

2020: H Wiki - αφίσα 

μας!

Πόπη Α3 

Χριστιάνα Α3

Ανδριάνα Α4

Συμέλα Α3

Νικολέτα Α3

Μαρία  A4

Ειρήνη  Α4

Nίκος Α4 

Στάθης Α3

Μιράντα Α4

Στέλλα Α3 

Σταύρος Α4 

Μαρία  Α3 

Χριστίνα Α3

Γιώργος A4

Συμεών Α4
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Μαζλουμίδης Θάνος, 
μαθητής του τμήματος Β4

Καραγεώργης Σταύρος, 
μαθητής του τμήματος Β4

Το μήνυμα  που θέλει να περάσει ο σκιτσογράφος είναι ότι 

ΜΈΝΌΥΜΈ ΣΠΊΤΙ . Αυτό δε σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχει τρόπος 

διασκέδασης ακόμα και με τους φίλους μας που μένουν αλλού.

Στο σκίτσο το ένα παιδί κλωτσάει τη μπάλα από τη μια πολυκατοικία, 

ενώ το άλλο είναι τερματοφύλακας στην άλλη πολυκατοικία. 

ΜΕΝΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΣΠΙΤΙ  ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ!!

Το μήνυμα που θέλει να μας δώσει ο σκιτσογράφος είναι ότι τίποτα 

δε σταματάει τον άνθρωπο από το να κάνει αυτά που θέλει. Τα 

παιδιά δεν μπορούν να παίξουν σε κάποιο πάρκο ή αθλητικό χώρο 

και έτσι παίζουν στις ταράτσες των πολυκατοικιών.

Εικ. Σκίτσο του G. Mordillo
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Μπροστά … από τις 

μάσκες … τα όνειρά 

μας!!!
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Η  έξυπνη μάσκα 

Θέλετε να μην κολλάτε αρρώστιες και να είστε πάντα υγιείς και 

στιλάτοι ταυτόχρονα; Θέλετε να προστατευτείτε από τον κορωνοïό; 

Μήπως δε βρίσκετε αξεσουάρ στο ίδιο χρώμα με τα ρούχα σας;

Ε, λοιπόν ήρθε και είναι τώρα δική σας η έξυπνη μάσκα από τη 

Realcare. Η μάσκα Realcare είναι ασφαλής, αδιαπέραστη και 

αξεπέραστη. Τη φοράτε στο πρόσωπό σας και νιώθετε άλλος 

άνθρωπος! Πολύχρωμη και ανθεκτική, κυκλοφορεί σε όλα τα μεγέθη 

για μικρούς και μεγάλους. Είναι η πιο άνετη χειρουργική μάσκα για 

υγιεινή και αποδοτική εφαρμογή. Κατάλληλη ακόμα και για μονάδες 

εντατικής θεραπείας. 

ΣΟΥΠΕΡ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Επικοινωνήστε τώρα με την Αντωνιάδου Νικολέτα, μαθήτρια του 

τμήματος Β3 στο 2310…. ή στείλτε 989898 στον αριθμό 69…….. και 

μπείτε στην κλήρωση για 8 πακέτα μάσκες της επιλογής σας δωρεάν. 

Άσκηση στην περιγραφή

3η ενότητα της Νεοελληνικής  Γλώσσας http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2256/Neoel-

liniki-Glossa_A-Gymnasiou_html-empl/indexd_2.htm (περιγραφή, είδη και λεξιλόγιο περιγραφής)

 http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2256/Neoelliniki-Glossa_A-Gymnasiou_html-empl/indexd_2.htm
 http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2256/Neoelliniki-Glossa_A-Gymnasiou_html-empl/indexd_2.htm


Μουσικές προτάσεις 

για την περίοδο της 

καραντίνας …
Θα κάτσω σπίτι, θ’ αράξω σπίτι
λοιπόν απόψε δεν πρόκειται να βγω
Θα κάτσω σπίτι, θ’ αράξω σπίτι
κι άμα πεινάσω τηγανίζω καν’ αυγό

Και όταν ακούω να χτυπάει το τηλέφωνο
θα το κοιτάζω και δε θα απαντώ …

Λ. Κηλαηδόνης, Τραγούδια για κακά παιδιά, 1986

Όταν τελειώσουν όλα αυτά,
μη γίνουμε δυό ξένοι.
Αγώνας ειναι η ζωή
και κράτα μου το χέρι.

Μ. Ζαμάνη, Η μπαλάντα του Καραντίν ντε Πασκουάλε, 
2020

Πως χωρίζονται οι άνθρωποι
μία μέρα σαν κι’ αυτή
κι ούτε αγκαλιά, ούτε χάδι
ούτε ένα μικρό φιλί.
Μα στον ύπνο μου τα βράδια
σας αγγίζω, σας κρατώ
κι αγκάλη μου η άδεια
πλημμυρίζει στ’ όνειρο

Α. Ιωαννίδης, Μαζί ξανά, 2020

Κλείστε μας μέσα ν’ αποφασίσουμε να βρούμε λύσεις και 
να κερδίσουμε.
 Ένας ιός που χιλιόμετρα έκανε, πέρασε δίπλα, μα δε μας 
ξέκανε

Φ. Πλιάτσικας, Μ. Κούμαρης, Livertia, Κλείστε μας σπίτι, 
2020
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Μουσικές προτάσεις 

για την περίοδο της 

καραντίνας … 

Life was so beautiful
Then we all got locked down
Feel a like ghost
Living in a ghost town, yeah

Rolling Stones, Living in a Ghost Town, 2019-20

Όχι δεν πρέπει, δεν πρέπει
να συναντηθούμε
Όχι δεν πρέπει, δεν πρέπει
να συναντηθούμε
Πριν απ’ τη Δύση του ήλιου

Θ. Ανδρεάδης - Λ. Χριστοδοπούλου, Τα τραγούδια της 
χθεσινής μέρας, 1972
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