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παραλία του Ταυρωνίτη 

Χανίων έχει γεμίσει σκουπίδια. 

Το πρόβλημα αυτό έχει 
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ημέρα ραδιοφώνου. Αυτή την ημέρα 

γιορτάζει το ραδιόφωνο. 
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    Μου αρέσει να κάθομαι να χαζεύω έξω από το 

παράθυρο μου, γιατί βλέπω τη θάλασσα που με γαληνεύει 

και το βουνό απέναντι, που άμα έχει ομίχλη χάνεται και 

ουρανός γίνεται ένα με τη θάλασσα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Βλέπω έξω - έξω τους ψαράδες με τις βάρκες τους και το 

κυματάκι να σκάει στην άμμο. Φαίνονται και σπίτια εδώ της 

γειτονιάς και οι κάτοικοι που περπατάνε στους δρόμους 

είτε για βόλτα είτε για να πάνε στη δουλειά τους. Υπάρχουν 

και χωράφια με πολλά λουλούδια που την άνοιξη 

φυτρώνουν μαργαρίτες και παπαρούνες που μου αρέσουν. 

Καμιά φορά βλέπω και πολλά ζωάκια να τρώνε το 

χορταράκι. Νιώθω ωραία και εντάξει όταν κοιτάζω έξω 

από το παράθυρο,  είναι σαν να είμαι δίπλα στη θάλασσα. 

Αισθάνομαι την αλμύρα, ακούω τα κύματα της θάλασσας 

και η μυρωδιά των λουλουδιών φτάνει μέχρι το παράθυρο 

μου. Νιώθω πολύ όμορφα.  

Ελένη Γ. 

 

   Όταν κοιτάω έξω από το παράθυρό μου βλέπω 

μεγάλα και μικρά δέντρα, την εκκλησία, το σχολείο 

μου, τα σπίτια, ένα θερμοκήπιο, τον κήπο μας, τη 

θάλασσα, ένα ξενοδοχείο και πιο μακριά βλέπω τα 

βουνά που τώρα είναι χιονισμένα.  

   Μυρίζω οξυγόνο, τη μυρωδιά της θάλασσας και 

τον δροσερό αέρα. Ακούω μόνο τα κύματα της 

θάλασσας, τα πουλιά που κελαηδούν και κάποιες 

φορές ακούω τους γείτονες που περνάν από δω.  

   Γεύομαι ένα δροσερό και νόστιμο παγωτό! 

Αισθάνομαι χαλάρωση, ηρεμία και ευτυχία, γιατί 

υπάρχει ησυχία.  

Ευαγγελία Κ. 

   Από το παράθυρό μου βλέπω πολλά λουλούδια 

και μία λαχαναγορά που μπορείς να αγοράσεις 

ότι θέλεις. Βλέπω ακόμη το δρόμο με τα 

αυτοκίνητα που περνάνε. Τις καμινάδες των 

σπιτιών που τώρα το χειμώνα βγάζουν καπνό 

επειδή έχει κρύο. Τέλος υπάρχει και ο φούρνος της 

γειτονιάς που έχει πολύ νόστιμα κουλουράκια και 

ζεστό ψωμί. Μου αρέσει πολύ να κοιτάζω έξω από 

το παράθυρό μου.  

Παμέλα Σ. 

   Έξω από το παράθυρό μου βλέπω πολλά 

δέντρα όπως πορτοκαλιές, λεμονιές και 

μία τεράστια μουριά. Μπορώ να δω και 

δύο σπίτια με μεγάλες αυλές και κήπους με 

λουλούδια. Το ένα σπίτι έχει στην αυλή του 

πολύχρωμες πεταλούδες πάνω στον τοίχο 

και δύο μεγάλα αγάλματα λιονταριών. 

Τέλος, κοιτάζω τον δρόμο που περνάνε τα 

αυτοκίνητα σχεδόν όλη τη μέρα.  

Ματίας Σ. 

   Εγώ βλέπω απ' το παράθυρό μου δέντρα 

και φυτά. Μυρίζω καθαρό αέρα τα φυτά 

και τα δέντρα. Ακούω τα πουλιά να 

κελαηδούν και τον αέρα. Γεύομαι φρούτα 

και λαχανικά και αισθάνομαι χαρά. 

Αναστάσης Τζ. 

   Απ’ το παράθυρό μου 

βλέπω δύο σπίτια 

όμορφα. Το πρώτο είναι 

με γκαζόν και το άλλο, το 

δεύτερο, είναι και αυτό 

όμορφο με λουλούδια 

πολλά και στα βουνά 

χιονίζει και μυρίζω 

καλοκαίρι! 

Πέτρος Χ.  
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Η αλήθεια είναι πως απ' την μεγάλη 

μπαλκονόπορτα του σπιτιού μου η θέα 

δεν είναι ωραία. Η αιτία είναι ένα 

παλιό, αφρόντιστο κτίριο που βρίσκετε 

μπροστά μας. Το κτίριο είναι σχολείο, 

εκεί σπουδάζουν άνθρωποι που 

θέλουν να γίνουν μάγειρες ή 

ζαχαροπλάστες.  

   Έξω στο μπαλκόνι επειδή δεν έχει 

ωραία θέα, πήγαμε στην παραλία και 

μαζέψαμε όσα περισσότερα ξύλα 

μπορούσαμε. Με αυτά φτιάξαμε δύο 

ξυλόδεντρα και τα έχουμε έξω για να 

τα βλέπουμε. Επίσης, στα δέντρα 

βάλαμε φωτάκια που τα χρώματά 

τους είναι πράσινα, κίτρινα, μπλε και 

κόκκινα.  

   Αν δεν υπήρχε το κτίριο αυτό, τότε θα βλέπαμε την θάλασσα και τα καταγάλανα νερά της. Τέλος, θα 

παρακολουθούσαμε τα θαλασσοπούλια και τους γλάρους να πετάνε προς τα εκεί... 

             Μελίνα Κ.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                          Καλωσορίζοντας την άνοιξη 
          Η άνοιξη είναι μία πολύ ωραία εποχή! 

Ανθίζουν τα λουλούδια, τα φύλλα των δέντρων 

γίνονται πάλι πράσινο και πολλά άλλα.  

   Την Άνοιξη έχει σχετικά τις περισσότερες φορές ήλιο. Σπάνια βρέχει! Είναι 

ένα βήμα πριν το καλοκαίρι. Φυσικό να γίνεται αυτό. Επίσης, την άνοιξη είναι 

και το Πάσχα. Τότε είναι που αναστήθηκε ο Χριστός. Την άνοιξη, όπως 

ξέρουμε όλοι, ανθίζουν τα λουλούδια. Ένα αγαπημένο μου είναι Πασχαλιά! 

Είναι πολύ όμορφη και έχει μωβ χρώμα. Η άνοιξη είναι τέλεια εποχή! Μου αρέσει 

πολύ! 

  Καλή  άνοιξη σε όλους!           

Δήμητρα Μ.                                                                              
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Η παραλία δε «γεννήθηκε» για 

σκουπίδια 

   Έχουμε παρατηρήσει στην παραλία του Ταυρωνίτη 

Χανίων έχει γεμίσει σκουπίδια. Το πρόβλημα αυτό έχει 

επιπτώσεις για τα ζώα της θάλασσας και της παραλίας. 

Η θάλασσα μολύνεται και τα ζώα χάνουν τη ζωή τους. 

Επιπλέον, το καλοκαίρι δεν μπορούμε να κολυμπήσουμε με 

τόση βρομιά γύρω μας.  

     Έχουμε στείλει επιστολή στον Δήμο Πλατανιά να βάλει 

περισσότερους κάδους και να καθαρίζει πιο συχνά την παραλία. 

Προτείνουμε οι άνθρωποι να μην πετάνε σκουπίδια και να είναι πιο υπεύθυνοι γι' αυτό.  

     Γενικότερα, θα θέλαμε οι άνθρωποι να μην πετάνε σκουπίδια στην παραλία και να προσέχουν περισσότερο.  

 Ευαγγελία Κ., Αγγελική Π, Δήμητρα Μ.  

 

 

    

Τι κρύβει «Ο θησαυρός του Βιβλιοπόντικα»; 

   Το αγαπημένο μου βιβλίο λέγεται «Ο θησαυρός του Βιβλιοπόντικα». Μου αρέσει πολύ και το διαβάζω συχνά. Σε 

αυτό το βιβλίο οι ήρωες είναι: Ο 

Βιβλιοπόντικας, η Τίτα γραβιέρα, τα δίδυμα 

και η μπέμπα. Οι ήρωες είναι μία οικογένεια 

ποντικών.  

   Όλα ξεκίνησαν ένα βράδυ όταν οι γονείς 

μου διαφωνούσαν για το όνομα της 

μπέμπας. Τελικά αποφάσισαν να του 

δώσουν δύο ονόματα. Μετά την 

ανακοίνωση του ονόματος, ήρθε η θεία 

Μοτσαρέλα και τους είπε ότι το 1ο κορίτσι 

κάθε γενιά έχει ιδιαίτερες ικανότητες, αρκεί 

ο πατέρας του να βρει τον θησαυρό που του 

ταιριάζει.  

    Μετά του έδωσε ένα μαγικό κλειδί και ο 

Βιβλιοπόντικας ξεκίνησε μία αναζήτηση 

μέσα στα βιβλία. Ξεκινώντας από τον μαγικό 

αυλό συνεχίζει στον Μικρό Πρίγκιπα, μετά στο αηδόνι του αυτοκράτορα και τέλος στον Πήτερ Παν. Εκεί βρήκε στο 

πειρατικό καράβι του Κάπταιν Χουκ τον θησαυρό που γύρευε, έβγαλε από την τσέπη του το κλειδί και ξεκλείδωσε 

τον θησαυρό...  

      Αυτό το βιβλίο μου αρέσει πολύ γιατί μιλάει για άλλα βιβλία.  
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«Με λένε Χαρά. Σιχαίνομαι τα φουστάνια, το μπρόκολο μου 

βρομάει, τα τσιμπιδάκια στα μαλλιά είναι σκέτος μπελάς. Η μαμά 

λέει: "Φέρσου ΚΑΝΟΝΙΚΑ, όπως όλα τα κορίτσια, αγάπη μου!". Ο 

Ορέστης, ο κολλητός μου, λέει: "Δεν είσαι τόσο όμορφη όσο η 

Χρύσα!". Εγώ λέω: "Τα κορίτσια πρέπει να κάνουν ακριβώς ό, τι τα 

αγόρια...". Μεγάλο μπέρδεμα δηλαδή... Τι συμβαίνει στη ζωή ενός 

κοριτσιού που έχει αποφασίσει να διαφέρει από τα άλλα κορίτσια 

της ηλικίας του; Πόσο εύκολα θα καταφέρει να αποδεχτεί τον εαυτό 

του σε μια κοινωνία όπου τα κοινωνικά πρότυπα καθορίζουν τη ζωή 

μας; Πότε θα έρθει η ώρα για τον δικό της μοναδικό χορό; Τον Χορό 

της Χαράς; Μια σειρά που απευθύνεται σε όσους αποδέχονται τη 

δική τους διαφορετικότητα αλλά και των άλλων, σε όσους θέλουν 

να ανήκουν κάπου ή απλά να εκφραστούν, αλλά κυρίως σ' εκείνους που θέλουν να ζουν δυνατά.» από το οπισθόφυλλο 

του βιβλίου «Ο χορός της Χαράς», συγγραφέας Κατερίνα Ανωγιαννάκη, εικονογράφηση Πετρούλα Κρίγκου, εκδ. 

Μεταίχμιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Έχετε κατοικίδιο;  

-Ένα μόνο; Έχω τρεις σκύλους και 

έχω και δύο γάτες. Ο ένας σκύλος 

τον έχω 10 χρόνια, οπότε είναι 

μεγάλη και λέγεται Μπίλι. Τον άλλον 

σκύλο τον έχω 5 χρόνια και είναι ένα 

τεράστιο μαύρο και βέλγικο 

λυκόσκυλο και λέγεται Ύδρα και έχω 

μία πιο μικρούλα που τη λένε Ρόδα. 

Είναι κάτασπρη και μόλις έχει γίνει 

δύο χρόνων. Είναι η μικρή της 

παρέας και κάνει όλο χαζομάρες. 

Έχω και δύο γάτες που της έχω βρει 

στο Ρέθυμνο.  Ήταν πολύ μικρές, 

είχαν χάσει τη μαμά τους, τις βρήκα, 

τις πήρα και τις μεγάλωσα.  

-Έχετε κάνει μωρό;  

-Έχω κάνει μωρό και έχει γίνει 

τεράστιο αγόρι και είναι 15 χρονών. 

Θα πάει στην πρώτη Λυκείου σε λίγο. 

Είναι μεγάλος και πολύ ψηλός. Τον 

λένε Αλέξη.  

-Βάφετε τα νύχια σας;  

-Ακούστε τι έχω πάθει! Εγώ τα τρώω 

τα νύχια μου... Δεν είναι πολύ ωραίο 

το ξέρω... Αλλά δεν μπορούμε να 

λέμε μόνο ωραία πράγματα. Έχω 

αυτή την πολύ κακή συνήθεια. Έχω 

προσπαθήσει πάρα πολλές φορές να 

σταματήσω και τα έχω μακρύνει,  

 

αλλά μετά πάλι τα ξανατρώω. Οπότε 

δεν τα βάφω. Τα βάφω μόνο για να 

μπορέσω να μην το τρώω. Και γενικά 

δεν μου πολυαρέσει να τα βάφω... 

αλλά αυτά είναι γούστα.  

-Κάθε πότε τρώτε;  

-Δεν τρώω πολλές φορές την ημέρα. 

Μου αρέσει όμως να τρώω πολλά 

φρούτα, αλλά μου αρέσει να τρώω 

και μακαρονάδες.  

-Ποιο είναι το αγαπημένο σας 

φαγητό;  

-Το αγαπημένο μου φαγητό είναι τα 

μακαρόνια. Μακαρόνια με πέστο, μία 

πράσινη σάλτσα με βασιλικό.  

-Σας αρέσουν τα γλυκά;  

-Πάρα πολύ μου αρέσουν στα γλυκά. 

Αλλά δεν μου αρέσουν όλα. Δεν θα 

μπω σε ένα ζαχαροπλαστείο και θα 

πω ότι θέλω να τα φάω όλα. Μου 

αρέσουν γλυκά από συγκεκριμένα 

ζαχαροπλαστεία.  

-Πόσες τρίχες έχετε στη μύτη σας;  

-Μέσα; (γέλια) Δεν ξέρω παιδιά! 

Αλλά που το ξέρετε; Είχα πάει τις 

προάλλες στον καθρέφτη εκεί και 

προσπαθούσα να δω. Ευτυχώς δεν 

έχω πολλές!  

 

-Τι ώρα κοιμάστε το βράδυ; 

-Άμα περνάω πάρα πολύ ωραία, 

μπορεί να κοιμηθώ και στις δύο. Άμα 

έχω κουραστεί μπορεί να κοιμηθώ 

και στις εννιά. Εξαρτάται πόσο 

κουρασμένη είμαι και τι έχω να 

κάνω. Γενικά κοιμάμαι κατά τις 

12:00.  

-Διαβάζετε πολλά παραμύθια;  

-Φυσικά και μου αρέσουν τα 

παραμύθια. Πηγαίνω στα 

βιβλιοπωλεία εκεί που έχουν τα 

παραμύθια και κάθομαι σε αυτές τις 

πολυθρόνες και ξεφτιλίζω ότι 

καινούργιο παραμύθι έχει βγει και 

σκέφτομαι ποιο παραμύθι αρέσει σε 

κάποια παιδιά. Βλέπω καινούργια 

παραμύθια που έχουνε πολύ ωραίες 

ιδέες και ιστορίες.  

-Πόσα στυλό χαλάς για ένα βιβλίο;  

-Αχ να σας πω δεν γράφω με στυλό! 

Θα ήθελα πολύ! Αλλά ξέρετε εμείς οι 

μεγάλοι λίγο δύσκολο να γράφουμε 

με στυλό πλέον, έχουμε τον 

υπολογιστή. Αλλά μπορώ να σας πω 

πόσες μέρες κάνω για να γράψω ένα 

βιβλίο. Μου έρχεται μία ιδέα στο 

κεφάλι και περπατάω έξω και τη 

σκέφτομαι και κάνω άλλα 

πράγματα…                    Συνέχεια σελ.6 
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και τη σκέφτομαι και αυτό μπορεί να 

πάρει πολύ καιρό. Μήνες... Και όταν 

έχω σκεφτεί λίγο την ιστορία, 

ξεκινάω και γράφω στον 

υπολογιστή. Αυτό μπορεί να πάρει 

πάρα πολύ καιρό επίσης ή...πολύ 

λίγο καιρό άμα την ξέρω πολύ καλά 

την ιστορία που θέλω να πω. Οπότε 

δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος. 

-Γιατί σας αρέσει να γράφετε βιβλία;  

-Γιατί μπορώ να λέω ιστορίες που 

έχουν περισσότερη περιγραφή, απ' 

ότι οι προφορικές ιστορίες. Μπορεί 

κάποιος να τα διαβάσει σε όποιο 

χρόνο θέλει και δεν τον υποχρεώνεις 

να καθίσεις να σε ακούσει εκείνη την 

ώρα. Μπορεί να το διαβάσει και να 

το ξαναδιαβάσει όποτε θέλει. Ενώ 

ιστορία λέγεται μία φορά ξεχνιέται. 

Καμιά φορά γράφω όχι για να το 

διαβάσει κάποιος απαραίτητα αλλά 

για να συγκεντρωθώ εγώ με αυτά 

που σκέφτομαι.  

-Κάνατε πάρα πολύ κόπο για να 

δημιουργήσετε τον "χορό της Χαράς";  

-Με αυτό το βιβλίο έκανα πάρα πολύ 

κόπο γιατί είχα γράψει κάτι που δεν 

μου άρεσε και το σταμάτησα και μετά 

έγραψα αυτό σιγά-σιγά. Γιατί 

προσπαθούσα να πω μία ιστορία και 

να μη νιώθει κάποιος αδικημένος και 

άσχημα, όταν διαβάσει. Αλλά όταν 

γράφεις ένα βιβλίο, μετά έχει πολύ 

κόπο για να φτάσει σε σας τα παιδιά. 
Σκεφτείτε ότι αυτό βγήκε μετά από 

ένα χρόνο από τότε που το έγραψα. 

Γιατί πρέπει να πας στον εκδοτικό 

οίκο, πρέπει να δουν ποιος θα κάνει 

τις ζωγραφιές, έλα μετά να το 

τυπώσουν, να το διορθώσουν...Έχει 

πάρα πολλά πράγματα που πρέπει 

να γίνουν μέχρι να φτάσει σε σας, να 

το αγοράσετε ή να το βρείτε.  

  -Το βιβλίο αυτό το γράψετε μόνοι 

σας βοήθησε κάποιος να το 

φανταστείτε;  

-Όχι δεν με βοήθησε κάποιος να το 

φανταστώ. Με βοήθησε αυτό που 

είχα ζήσει εγώ, που πήγα μπαλέτο 

και ήθελα να κάνω καράτε και δεν με 

αφήνανε. Δεν μπορούσα να 

καταλάβω γιατί κάποιο κορίτσι δεν 

μπορούσε να κάνει κάτι άλλο εκτός 

από το μπαλέτο; 

-Ποια αγόρια αγαπούσατε το σχολείο 

όταν ήσασταν μικρή;  

-Τρίτη δημοτικού νομίζω ότι τους 

έβρισκα όλους λίγο μπλιξ! Όταν 

μεγαλώσω λίγο μετά στην έκτη 

δημοτικού μου άρεσε κάποιος και 

νομίζω ότι τον λέγανε Κώστα.  

 

-Πόσο χρονών είστε;  

-Είμαι 45!  

 

-Κάθε πότε χτενίζεστε;  

-Όχι πολύ συχνά! Δεν είμαι κάθε μέρα 

με τη βούρτσα σαν την πριγκίπισσα. 

Συνήθως κάθε μέρα όταν κάνω 

μπάνιο αλλά όχι για πολύ ώρα.  

 

-Κάθε πότε πλένετε τα δόντια σας;  

-Κάθε μέρα και το πρωί και το βράδυ!  

 

-Σε ποια ηλικία σκεφτήκατε να 

γράψετε βιβλία;  

-Στα 32!  

 

-Τι ζώδιο είστε;  

-Είναι Κριός! Έχω γενέθλια 19 

Απριλίου!  

 

-Πότε θα έρθετε στην Κρήτη;  

-Όταν μας αφήσουν και τελειώσει 

όλο αυτό με τον κορωνοϊό, θα 

προσπαθήσω να έρθω και θα έρθω 

να σας δω! 

 

- Ευχαριστούμε πολύ!!!!! 

- Και γω σας ευχαριστώ πολύ παιδιά! 

-Πόσα βιβλία έχετε γράψει;  

-Έχω γράψει τρία βιβλία για παιδιά, 

δύο για μεγάλους και κάτι που 

αφορά πάλι μεγάλους.  

-Ετοιμάζετε κάποιο βιβλίο τώρα;  

-Έχω γράψει μόλις ένα παραμύθι που 

λέγεται "Το πρόβλημα". Είναι για ένα 

παιδί που δεν ήξερε τι είναι 

πρόβλημα.  

-Ποιο είναι το πρώτο βιβλίο που έχετε 

γράψει;  

-Το πρώτο παιδικό βιβλίο είναι "Ο 

πρίγκιπας μίσος".  

-Ποιο μέρος σας αρέσει; 

-Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ 

Σητεία! Είναι από την άλλη μεριά που 

είσαστε εσείς. Την αγαπάω πάρα 

πολύ γιατί από κει είναι ο μπαμπάς 

μου και όταν ήμουνα μικρή πήγαινα 

συνέχεια εκεί διακοπές.  

-Όταν ήσουνα μικρή έκανε 

σκανταλιές;  

-Σκανταλιές; Συνέχεια! Δεν έκανα 

τίποτα, άλλο εκτός από σκανταλιές! 

Μία φορά να του πω είχα πάει με 

κάτι φίλες μου στο γραφείο της 

διευθύντριας που ήταν στο τέλος 

του διαδρόμου. Αυτό που έκανα 

ήταν ότι πήρα ένα χωνάκι παγωτό 

μαζί με άλλες δύο φίλες μου τη 

Μαρία και την Ελένη, το έβρεξα στις 

βρύσες και το έβαλα μπροστά στο 

γραφείο της για να το πατήσει. Εμείς 

κρυφτήκαμε και περιμέναμε να 

δούμε τι θα γίνει. Η κακομοίρα πήγε 

να το πατήσει, αλλά ευτυχώς το είδε, 

αλλά είδε κι εμάς. Και μας κάλεσε 

στο γραφείο της. Εκεί κατάλαβα ότι 

την πάτησα, γιατί δεν ήξερα το κάνω 

καλά. Έκανα πολλές σκανταλιές, 

αλλά πρόσεχα πολύ τον εαυτό μου. 

Δεν έκανα σκανταλιές που θα 

χτύπαγα. Το έβλεπα... Έλεγα "αυτό 

μπορώ να το κάνω" ή "αυτό δεν 

μπορώ να το κάνω". Πάντα 

υπολόγιζα. 
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Γράμμα προς τον 

 Άγιο Βασίλη 

    Αγαπητέ Άγιε Βασίλη, 

τον χρόνο που μας πέρασε ήμουν καλό παιδί, 

δηλαδή άκουγα τη μαμά μου και τον μπαμπά μου 

και άκουγα τη δασκάλα μου στο σχολείο. Γι’ αυτό 

θα ήθελα να μου φέρεις ένα βιολί. Θέλω αυτό το 

δώρο για να μάθω να παίζω και να πάρω μέρος σε 

διαγωνισμούς. Αν όμως δεν μπορείς, φέρε μου ένα 

μουσικό κουτί με ένα κοριτσάκι που χορεύει και 

παίζει μουσική. Σ’ ευχαριστώ Άγιε Βασίλη. 

Με αγάπη, 

 Αλεξία Ν. 

 

  

  

 

    

 

  

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

«Ανάμεσά μας» 

 

   Υπάρχει ένας διαφορετικός κόσμος που είναι σε ένα 

βιντεο-γκέιμ.  Ονομάζεται «Ανάμεσά μας» και μπορείς 

να το κατεβάσεις στο τάμπλετ ή στο κινητό ή στον 

υπολογιστή. Σε αυτό το παιχνίδι μπορούν να παίξουν 

μέχρι 10 άτομα.  Ο  κάθε παίχτης μπορεί να διαλέξει 

έναν χαρακτήρα, που είναι μικρά ανθρωπάκια και δεν 

μπορεί να τα αλλάξει.   

   Όταν ξεκινάει το παιχνίδι, ζητάει να κάνουν οι 

παίχτες κάποιες δουλειές. Υπάρχει ένα κουμπάκι που 

όταν το πατήσεις μπορούν να συγκεντρωθούν όλοι 

μαζί οι παίχτες και εκεί μπορούν να ψηφίσουν ποιος 

θα βγει στο διάστημα και θα γίνει φάντασμα. Είναι 

απαραίτητο πριν από αυτό να ανακαλύψουν ποιος 

είναι ο δολοφόνος. Ο δολοφόνος λέει ψέματα και η 

κάμερα γίνεται κόκκινη όταν τον βλέπει. Υπάρχουν 

ένας άντρας και μία γυναίκα που είναι αγαπημένοι και 

έχουν ένα μικρό ανθρωπάκι. Περνάω ωραία όταν 

παίζω αυτό το παιχνίδι, αλλά φοβάμαι μη με βρει ο 

δολοφόνος. 

Ραφαηλία Λ. 

Το όνειρό μου 

 

   Το όνειρό που είχα δει ήταν ότι ήμουν σε μια τραγανή 

πατάτα και ήμουν πάνω σε ένα στρογγυλό μπλε πιάτο. 

Ξαφνικά, εμφανίστηκε ένα ξανθό κορίτσι με μακριά μαλλιά 

και πήγε να με φάει. Ευτυχώς, δε με έφαγε, γιατί εκείνη την 

ώρα της φώναξε η μαμά της για να πάρει τη σάλτσα 

πιπεριάς.  

   Σε ένα διπλανό πιάτο βρισκόταν ένας πουρές 

γλυκοπατάτας. Με κοίταξε, τον κοίταξα, μου έκλεισε το 

μάτι και αμέσως βγήκαμε έξω από τα πιάτα. Πέσαμε κάτω 

και σερνόμασταν στα πατώματα μέχρι να βγούμε στην 

εξώπορτα.  Ο πουρές γλιστρούσε γιατί ήταν ρευστός και 

εγώ εξαιτίας του λαδιού μου. Ένιωθα ότι κάναμε σέρφινγκ. 

   Τελικά, άδικα σερνόμασταν, γιατί η μαμά του κοριτσιού 

μας μάζεψε και μας πέταξε στα σκουπίδια…Και έζησαν 

αυτοί καλά και γω με τον πουρέ τα χειρότερα!!! 

Ελένη Γ. 

Το χρυσό τόπι 

 

   Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε μια πριγκίπισσα που την 

έλεγαν Ζαχαρένια. Η Ζαχαρένια βαριόταν πολύ στο κάστρο 

και γι’ αυτό πήγαινε στο μαγικό δάσος, που αν ήθελες να πας, 

έπρεπε να μπεις στο μαγικό τούνελ.  

   Το μαγικό τούνελ ήταν μεγάλο με κατακόκκινα 

τριαντάφυλλα, τα οποία αν τα’ ακουμπούσες πεταγόταν μια 

χρυσόσκονη που λαμπύριζε στο σκοτάδι. Το μαγικό δάσος 

είχε πολλές ντορεμηλιές, που όταν έτρωγες τα μήλα τους, το 

στόμα σου γέμιζε με χαρούμενες μελωδίες. Είχε βερισσυνιές, 

που κλαδιά τους βάραιναν από βερίκοκα με γεύση βύσσινου 

και βύσσινα με γεύση βερίκοκου. Επίσης, είχε παγονόδεντρα, 

νεραϊδόνερατζιές και πάρα πολλά παρόμοια.  

   Μια μέρα που η πριγκίπισσα έπαιζε με το χρυσό της τόπι, 

που της το χάρισε ο πατέρας της στα γενέθλιά της,  ξαφνικά 

ένας αετός με κίτρινο ράμφος άρπαξε το τόπι. Ευτυχώς, δεν 

το είχε γραπώσει καλά και το χρυσό τόπι έπεσε στα χέρια της 

Ζαχαρένιας και έζησαν αυτοί καλά και κι εμείς καλύτερα. 

Μελίνα Κ. 
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Το λουλούδι των ονείρων 

 

 Το λουλούδι των ονείρων μου είναι μπλε με κίτρινη γύρη και λαχανί κοτσάνι. 

 Έχει δύο μεγάλα φύλλα, το ένα από τη μία πλευρά του κοτσανιού και το άλλο από  

την άλλη. Βρίσκεται στο μαγικό Κούφιο δάσος και συγκεκριμένα στην Κοιλάδα των  

Ονείρων. Σε αυτή την κοιλάδα πάνε όσοι έχουν αϋπνίες και βλέπουν τα πιο ωραία όνειρα.  

 Το λουλούδι των ονείρων μου μπορεί να αλλάζει χρώμα ανάλογα με τα συναισθήματα  

που έχεις στον ύπνο σου. Μπορεί, επίσης, να κάνει τα όνειρα πραγματικότητα για μια  

μέρα. Αν το μυρίσεις, αιωρήσε στον ύπνο σου.  

 Θα ήθελα να είχα αυτό το λουλούδι στα χέρια μου και να έκανε τον κορωνοϊό 

 να φύγει! 

 

 

Δανάη Ηλ. 

Η σούπερ Ζούρη 

   Η σούπερ Ζούρη είναι μία γάτα με σούπερ δυνάμεις. 

Μπορεί να γίνει τεράστια και να πετάει αστραπές. Είναι 

γκρι με κιτρινοπράσινα μάτια.  Πριν μια εβδομάδα η 

Ζούρη είχε γενέθλια και βρήκε ένα σεντούκι με μια μωβ 

κάπα και ένα σημείωμα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Αυτή η κάπα έκανε τη Ζούρη να πετάει σαν αετός και 

τις δυνάμεις της τις έκανε πιο έντονες. Επίσης, είχε στο 

πλάι της τον αρραβωνιαστικό της τον Στιούαρτ. Είναι 

λευκός με γκρι λεπτομέρειες  στο κεφάλι του. Έχει 

σούπερ όραση και μπορεί να δημιουργεί 

ανεμοστρόβιλους. Μαζί ήταν ένα σούπερ δίδυμο και 

ζούσαν στη Νέα Υόρκη.  

   Μία μέρα εμφανίστηκε από τον μεγαλύτερο υπόνομο 

της πόλης ο σούπερ κακός Ιγνάτιος ο ποντικός. Ο 

Στιούαρτ όμως τον είδε να βγαίνει από τον υπόνομο με 

τη σούπερ όρασή του. Πέταξαν αστραπιαία ως εκεί, 

πολέμησαν μαζί του και τον καταβρόχθισαν. Η σούπερ 

Ζούρη και ο σούπερ Στιούαρτ μετά από ένα μήνα 

παντρεύτηκαν απέκτησαν γατάκια με σούπερ 

δυνάμεις. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.   

Αλεξία Ν. 

 

 

 

 

 

 

 

Δήμητρα Μ. 

Η Χαρά και η Λύπη 

    Μία φορά και έναν καιρό ήταν δύο κοριτσάκια. Το 

ένα κοριτσάκι ονομαζόταν Χαρά και το άλλο Λύπη. Η 

Χαρά πάντα  

ήταν γελαστή,  

χαρούμενη,  

ευτυχισμένη, 

έλεγε αστεία  

στους φίλους  

της και τους 

έκανε πάντα  

να γελούν.  

Η Λύπη όμως  

ήταν πάντα 

 λυπημένη,  

στεναχωρημένη, 

 κατσουφιασμένη 

 και όλη μέρα 

 μουρμούριζε.  

 

     Η Χαρά μάταια προσπαθούσε να την κάνει να 

γελάσει. Προσπάθησε μία, προσπάθησε δύο, 

προσπάθησε τρεις, μα τίποτα δε γινόταν.  

     Πέρασαν μέρες μέχρι που ήρθαν τα γενέθλια της 

Λύπης. Η Χαρά το ήξερε και έτσι πήγε με τους φίλους 

της να της κάνουν μία έκπληξη. Πήγαν λοιπόν στο 

δωμάτιό της και της πρόσφεραν μία πελώρια τούρτα 

με πολλά χαμόγελα. Τότε, για πρώτη φορά στη ζωή της, 

η Λύπη χαμογέλασε.  

     Έτσι από δω και πέρα, ήταν και αυτή χαρούμενη και 

χαμογελαστή όπως οι φίλες της. Το να είμαστε 

χαρούμενοι και χαμογελαστοί είναι πολύ ωραίο 

συναίσθημα, γι' αυτό πρέπει να χαμογελάμε. Έτσι ο 

κόσμος μας θα είναι πιο όμορφος, φωτεινός και 

χαρούμενος.  

Ευαγγελία K. 
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Μικρές 

ιστορίες 

Μια μέρα στο νοσοκομείο 

 

    Εγώ την Κυριακή δεν ένιωθα καλά γι΄ αυτό  πήγα στο 

μεγάλο Νοσοκομείο στα Χανιά.  Ο γιατρός μου έκανε 

έλεγχο και συμφώνησε να μου κάνει χειρουργείο.  Εκεί 

στο γιατρό είδα ένα μωρό που μόλις γεννήθηκε.  

   Την επόμενη μέρα έκανα εξετάσεις και έκανα το τεστ 

για κορωνοϊό.  Μετά πήγα στο δωμάτιο και μου φέρανε 

κάποια ιατρικά ρούχα.  Μετά ο γιατρός με πήρε σε ένα 

μεγάλο δωμάτιο.  Να πω την αλήθεια εμένα με είχε 

πιάσει άγχος.  Εκεί είχε πολλούς γιατρούς στο δωμάτιο 

που κάναμε χειρουργείο.  Μου έβαλαν κάτι σαν μάσκα.  

Μετά μου έβαλαν κάτι στο μπράτσο μου. 

   Μετά όταν ξύπνησα ένιωθα πολύ καλύτερα.  Έμεινα 

στο γιατρό για μια ημέρα.  Τώρα είμαι στο σπίτι και 

είμαι καλά.  Ελπίζω σε λίγες μέρες να επιστρέψω στο 

σχολείο. 

Ματίας Σ. 

Περιμένοντας το χιόνι 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Μετά απ' όλες αυτές τις ζεστές μέρες έχω πολύ 

αγωνία να 'ρθει το χιόνι. 

   Το χιόνι μου αρέσει γιατί μπορώ να φτιάχνω 

χιονάνθρωπους και να παίζω χιονοπόλεμο με την 

οικογένειά μου. 

   Συνήθως πάμε στον Ομαλό εκεί έχει πολύ χιόνι. Όταν 

πηγαίνω είμαι πολύ χαρούμενος γιατί διασκεδάζω 

πολύ!!! 

Αναστάσης Τζ. 

 

Η χαμένη γάτα 

 

     Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχε ένα κοριτσάκι που είχε 

μια πανέμορφη γάτα.  Η γάτα ήταν στο παράθυρο και έπαιζε 

με τη μπαλίτσα της.  Και ξαφνικά.. 

    Η γάτα πήδηξε από το παράθυρο να πάρει τη μπάλα όμως 

την πρόλαβε.  Στο δρόμο υπήρχαν πολλά αυτοκίνητα και η 

γάτα εκεί που έτρεχε είδε πως χάθηκε.  Φοβήθηκε πολύ και 

κρύφτηκε κάτω από ένα παγκάκι.  Μετά συνάντησε ένα 

χελιδόνι και το χελιδόνι ρώτησε τη γάτα.  «Τι δουλειά έχεις 

βραδιάτικα έξω; Η γάτα πως χάθηκε;»  Το χελιδόνι την 

βοήθησε να βρει το σπίτι της.  Τελικά βρήκαν το σπίτι. 

    Και το κοριτσάκι μάζεψε την γατούλα της μέσα στο σπίτι.  

Αυτοί έζησαν καλά και εμείς καλύτερα. 

 

 

   Γι’ αυτό δεν αφήνουμε ποτέ πόρτες και παράθυρα ανοιχτά 

για να μην φύγουνε τα αγαπημένα μας ζώα!!!!!!!!!! 

 Ιβάνα Ν.  

 

Τα απίθανα μολύβια 

Πώς έγιναν φίλοι η Σοφούλα και ο Εύρης; 

   Μία φορά και έναν καιρό ήταν ένα μολύβι και το έλεγαν Εύρη. Ένα 

πρωί ο Εύρης ξύπνησε νωρίς και πήγε σχολείο. Εκείνη την ημέρα ήρθε 

στην τάξη μία καινούργια μαθήτρια, η Σοφούλα. Η Σοφούλα κάθισε 

δίπλα στον Εύρη και η κυρία τους έβαλε να γράψουμε μία ιστορία. Τα 

δύο μολύβια συνεργάστηκαν και έτσι έγιναν φίλοι.  

Ιβάνα Ν. 

 



    Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ                                                                                                   2Ο ΤΕΥΧΟΣ                                         

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Μαγική Πεταλούδα 

 

    Μια φορά κι έναν καιρό, ζούσε μία πολύχρωμη , 

χαρούμενη και εκθαμβωτική πεταλούδα που την 

έλεγαν Λαμπιόνη. Μια μέρα ένας τρελός 

επιστήμονας ο Μπίλη, είχε φτιάξει ένα μαγικό 

φίλτρο, γιατί ήθελε να καταστρέψει το πανέμορφο 

δάσος για να φτιάξει το σπίτι του. 

    Όμως ο βάτραχός του, ο  Μπλιαχ, κούνησε το 

τραπέζι και το φίλτρο έπεσε στον υπόνομο, αλλά 

στον υπόνομο ήταν και η πεταλούδα και όλο το 

φίλτρο έπεσε πάνω της.  

Αν το φίλτρο πέσει πάνω σε ένα ζώο, τότε αυτό θα 

έχει την ικανότητα όποιον ακουμπήσει να 

αποκτήσει μαγικές δυνάμεις. 

     Η Λαμπιόνη μια μέρα, ακούμπησε μια 

Βασιλοπούλα που έπαιζε στο δάσος και ξαφνικά 

άρχισε να πετάει σαν πουλί. Μετά κρατήθηκε από 

ένα δέντρο, αλλά αντί να κατεβεί η Βασιλοπούλα το 

δέντρο έπεσε κάτω μεμιάς. 

    Τότε η Βασιλοπούλα κατάλαβε πως απόκτησε 

δυνάμεις και από δω και πέρα βοηθούσε όσους 

ήθελαν βοήθεια και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς 

Μαγικότατα!!!! 

Μελίνα Κ. 

 

Το αλεπουδάκι που χάθηκε στο χιόνι 

 

    Σ΄ ένα  δάσος ζούσε μια φορά ένα αλεπουδάκι με τη 

μαμά του την αλεπού.  Μια κρύα παγωμένη μέρα του 

Χειμώνα που το χιόνι σκέπαζε ολόκληρο το δάσος το 

αλεπουδάκι βαριόταν να κάθεται στη φωλιά του.  

Ήθελε να πάει μία βόλτα.  Περίμενε λοιπόν να κοιμηθεί 

βαθιά η μαμά του και τότε φόρεσε τον σκούφο του και 

το κασκόλ του, άνοιξε σιγά σιγά την πόρτα και βγήκε. 

    Περπάτησε αρκετά, ψάχνοντας να βρει κανένα άλλο 

ζώο για να παίξουν χιονοπόλεμο.  Τότε συνάντησε 

τυχαία έναν λαγό που έσκαβε στο χιόνι πίσω για να 

βρει κανένα χορταράκι να το φάει.  " Που πας μια τόσο 

κρύα μέρα ; " το ρώτησε ο λαγός.  " Πηγαίνω βόλτα.  

Έλα να παίξουμε και να περπατήσουμε μαζί " είπε το 

αλεπουδάκι.  " Τι μου λες … Δεν τρελάθηκα ακόμη ".  

Είπε ο λαγός και τρύπωσε στη φωλιά του. 

    Απογοητευμένο το αλεπουδάκι προχώρησε πιο 

βαθιά στο δάσος.  Το χιόνι έφτανε μέχρι το κεφάλι του.  

Δυσκολευόταν να δει τριγύρω κάθε τόσο έφτιαχνε μια 

χιονόμπαλα και την πετούσε στους κορμούς.  Μετά 

συνέχιζε το περπάτημα.  " Δεν μπορεί, κάποιον θα βρω 

να παίξω " σκεφτόταν.  Όταν άρχισε να σκοτεινιάζει, 

σκέφτηκε ότι πρέπει να γυρίσει στη φωλιά του.  Δεν 

είχε βρει κανένα ζώο για να παίξει, ήταν πολύ 

κουρασμένο και κρύωνε.  Τότε όμως κατάλαβε ότι είχε 

χάσει τον δρόμο του.  Δεν ήξερε να γυρίσει πίσω.  

Ξαφνικά ακούσει την μαμά του που το έψαχνε έτσι 

ακολούθησε τα ίχνη του και το βρήκε!!!!  Το 

αλεπουδάκι υποσχέθηκε ότι δεν θα το ξανά κάνει!!!!!!!!  

Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα!!! 

Τέλος!!! 

Αναστασία Ν. 

 

Οι δύο νεράιδες 

 

   Ήταν δύο νεράιδες που ζούσαν στην 

Ομορφοχώρα. Υπήρχαν πολλές φραουλιές, μηλιές 

και πολύχρωμα λουλούδια. Ζούσαν εκεί πολλά ζώα 

όπως ελαφάκια, κουνελάκια και πετούσαν ζωηρές 

πεταλούδες στον ουρανό. 

   Η μία νεράιδα ήταν του φεγγαριού και η άλλη ήταν 

του ήλιου, είχε κίτρινα μαλλιά και κίτρινο φόρεμα, 

ενώ η άλλη είχε μπλε μαλλιά και μπλε φόρεμα. Δεν 

μπορούσαν όμως ποτέ να συναντηθούν και να 

γίνουν φίλες, αφού η μία έβγαινε την ημέρα και η 

άλλη την νύχτα. Σκέφτηκαν τότε να συναντηθούν  

το ηλιοβασίλεμα. 

   'Έτσι κι έγινε! Όταν βρέθηκαν έγιναν δύο 

αχώριστες φίλες κι έτσι συμφώνησαν να 

συναντιούνται κάθε ηλιοβασίλεμα από δω και πέρα. 

   Η φιλία τους έγινε τόσο μεγάλη που δε τις χώριζε 

πια , ούτε ο ήλιος ούτε το φεγγάρι..!!! 

Παμέλα Σ. 

 

Ένα παράξενο γεγονός 

 

     Κάποτε ήταν ένας άντρας που πήγαινε σπίτι. 

Μόλις μπήκε μέσα, συνέβη κάτι παράξενο. Ένα 

κηροπήγιο υποκλίθηκε κι άρχισε να του μιλάει. 

«Καλώς όρισες, καλέ μου άνθρωπε», είπε το 

κηροπήγιο. Υστέρα, ένα ρολόι έκανε μερικά βήματα, 

βγήκε απ’ το σκοτάδι και κατσιάδιασε το 

κηροπήγιο «Μεσιέ Φου, το ξέρεις πως ο κύριος μας 

είπε να μην αφήνουμε κανέναν να μπει μέσα;»! 

Μικαέλα Μπ. 
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   Εδώ και κάποιες μέρες είχε γίνει 

ένα τροχαίο στο χωριό 

Ταυρωνίτη. Μία μηχανή πήγε να 

αποφύγει ένα αυτοκίνητο, αλλά 

έστριψε απότομα και έπεσε ο 

οδηγός μηχανής. Χτύπησε και 

πήγε στο νοσοκομείο. Ταράχτηκα 

πολύ που το είδα, στεναχωρήθηκα 

και ελπίζω να μην ξαναγίνει ποτέ.  

Πέτρος  Χ. 

 

 

   Οι γειτονιές μας είναι κάποιες μεγάλες και κάποιες μικρές. Υπάρχουν σπίτια με διαφορετικά χρώματα, μαγαζιά, 

δρόμοι  και δέντρα. Σε μερικές, υπάρχουν και 

χωράφια, γεμάτα με λουλούδια και χόρτα. Μας 

αρέσουν γενικά οι γειτονιές μας, αλλά θα θέλαμε 

περισσότερα χρώματα, τέχνη, παιδικές χαρές και 

διαφορετικά κτίρια. 

     Συγκεκριμένα, θα θέλαμε, να υπήρχε ένα 

θερμοκήπιο για πεταλούδες και παιδική χαρά, 

όπου θα βρισκόμαστε όλοι για να παίζουμε με 

νεροτσουλήθρες  μια τεράστια πολύχρωμη ρόδα, 

μονόζυγο και γήπεδα ποδοσφαίρου. Στη μέση της 

γειτονιάς, να υπάρχει ένα σιντριβάνι, ψηλές και 

πολύχρωμες σημαίες και αγάλματα, όπως το 

άγαλμα της Ελευθερίας και ένα απενεργοποιημένο 

διαστημόπλοιο. Επιπλέον, να έχει σπίτια με 

διαφορετικά σχήματα, υλικά και χρώματα. Θα 

θέλαμε ακόμα ένα πάρκο χαλάρωσης, παγκάκια και μια σκηνή Τέχνης για θέατρο και χορό. 

      Εμείς φτιάξαμε μια μακέτα με όλα αυτά μέσα, χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα υλικά και υλικά κατασκευών.  Θα 

ήμασταν πολύ χαρούμενοι με μια τέτοια γειτονιά και ευχόμαστε κάποτε να την έχουμε. Τέλος, όποια γειτονιά και να 

έχουμε, πρέπει πάντα να τη φροντίζουμε και να την αγαπάμε. 

Συνεργατικό  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η γειτονιά μου 

  Η οικογένειά μου μετακόμισε από την Αλβανία στην Ελλάδα πριν από τρία χρόνια.  Τώρα μένουμε στον 

Ταυρωνίτη στο καινούργιο μας σπίτι σε μια ήσυχη γειτονιά.  Οι γείτονές μας είναι ένας παππούς και μια γιαγιά 

πολύ καλοί άνθρωποι.  Όποτε πηγαίνω στο σπίτι τους, μου δίνουν σοκολάτες.  Κοντά στο σπίτι μας υπάρχει 

μία μεγάλη παιδική χαρά με αλογάκια, κούνιες και μία ξύλινη τσουλήθρα.  Γι΄ αυτό μου αρέσει πολύ σ΄ αυτή τη 

γειτονιά. 

Ματίας Σ. 

 

    Το ίντερνετ 

      Όλοι μας περνάνε κάθε μέρα 

αρκετή ώρα στο ίντερνετ. Στο youTube 

βλέπουμε βίντεο στον ελεύθερό μας 

χρόνο. Επίσης,  μπορούμε να 

κατεβάσουμε παιχνίδια και μετά να τα 

παίξουμε αλλά και να ψάξουμε στο 

Google πληροφορίες για ότι θέλουμε 

να μάθουμε. Το πιο σημαντικό όμως 

είναι ότι μπορούμε να μιλάμε με τους 

φίλους μου που είναι μακριά και να 

κάνουμε μάθημα με βιντεοκλήση. 

Όμως δεν πρέπει να καθόμαστε πολύ 

ώρα, γιατί θα μας πονάνε τα μάτια μας 

και πρέπει να προσέχουμε που μιλάμε 

διότι υπάρχουν κίνδυνοι. 

 Αλεξία Ν. 

. 

Τα τροχαία 

    Τα τροχαία είναι ατυχήματα που 

γίνονται στον δρόμο με αυτοκίνητα 

με μηχανές με άλλα μέσα ή και με 

πεζούς. 

     Οι λόγοι που γίνονται είναι 

διάφοροι όπως να κρατάς το 

τηλέφωνο, ν' ακούς πολύ δυνατά 

μουσική να οδηγείς με μεγάλη 

ταχύτητα, να πίνεις πολύ και να 

οδηγείς χωρίς δίπλωμα. 

    Για ν' αποφεύγουμε τ' ατυχήματα 

πρέπει να φοράμε ζώνη στο 

αυτοκίνητο και κράνος στην 

μηχανή. Επίσης πρέπει να είμαστε 

προσεκτικοί και να έχουμε δίπλωμα. 

  Αναστάσης Τζ. 
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                     Η ιστορία του ραδιοφώνου 

Έχουν περάσει 100 χρόνια από τότε που γεννήθηκες πραγματικά η 

ραδιοφωνία. Πριν, κάθε μορφή επικοινωνίας απαιτούσε κάποιο είδος 

σύνδεσης με τα καλώδια, για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται στα 

τηλέφωνα και τους ηλεκτρονικούς τηλέγραφος που σηκώνουν το 

βαρύ φορτίο της κάλυψης των επικοινωνιακών αναγκών στις 

αναπτυγμένες τεχνολογικά χώρες. Το 1887 ο Γερμανός Hejnrich 

Hertz (Χάινριχ Χερτζ) απέδειξε πρώτος τη φυσική ύπαρξη των 

ραδιοκυμάτων και το 1894 έγινε από τον Sir Oliver Dodge (Σερ 

Όλιβερ Ντοτζ) συναυλία η πρώτη δημόσια επίδειξη ότι τα 

ραδιοκύματα μπορούσαν να μεταφέρουν μηνύματα σε απόσταση 

μερικών εκατοντάδων μέτρων. Το 1895 ο Gulielmo Marconi 

(Γκουλιέλμο Μαρκονί) ένας Ιταλός, έφερε σε πέρας παρόμοια πειράματα  

                        και φτάνοντας σε απόσταση περισσότερο από 2 χλμ. Η πιο συναρπαστική 

επίδειξη ήταν το 1901 όταν απέδειξε ότι μπορούσαν να σταλούν ραδιοφωνικά μηνύματα επάνω από τον Ατλαντικό 

Κορνουάλης και Νιουφάουντλαντ, μία απόσταση 3.200 χλμ περίπου. 

 

Μελίνα Κ. 

 

Ανακύκλωση 

 

     Όπως ξέρετε κάποια παιδιά και 

ενήλικες και κάνοντας σκουπίδια 

τους σε κάδους που δεν πρέπει. 

Υπάρχουν ειδικοί κίτρινοι κάδοι για 

γυαλί, κόκκινοι κάδοι για ρούχα και 

παπούτσια και μπλε κάδοι για χαρτί, 

μέταλλο και πλαστικό. Επίσης 

υπάρχουν ειδικά κουτιά 

ανακύκλωσης συσκευών, κουτιά για 

λάμπες και μπαταρίες. Σε αυτούς 

τους κάδους απαγορεύεται να 

πετάμε τρόφιμα και άλλα σκουπίδια.  

Ελένη Γ. 

. 

Ευαγγελία Κ. 

Μια μέρα στα καρτ 

 

   Τα καρτ είναι μικρά αυτοκίνητα 

που μπορούν να τα οδηγήσουν 

μεγάλοι και παιδιά. Η πίστα έχει 

ευθείες και στροφές. Μέσα στην 

πίστα υπάρχει και ένας βοηθός, 

ώστε εάν τρακάρει ή βγει εκτός 

πίστας να τον βοηθήσει. Επίσης 

πρέπει να φοράμε ζώνη και 

κράνος. 

   Μ' αρέσει πολύ να πηγαίνω γιατί 

διασκεδάζω και νιώθω 

ευτυχισμένος. 

Αναστάσης Τζ. 

Το αφρικανικό τζιτζίκι 

    Το αφρικανικό τζιτζίκι Brevisan brevis έχει το ρεκόρ του πιο 

θορυβώδους τζίτζικα στον πλανήτη, καθώς τραγουδάει με 

ένταση 106,7 ντεσιμπέλ. Αυτή η ένταση τοποθετείται κάπου 

ανάμεσα σε κόρνα αυτοκινήτου και ροκ συναυλία. 

Ραφαηλία Λ. 
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Η ημέρα ραδιοφώνου 

       Στις 13 Φεβρουαρίου ήταν ημέρα 

ραδιοφώνου. Αυτή την ημέρα γιορτάζει το 

ραδιόφωνο.  

       Παλιά, το ραδιόφωνο υπήρχε μόνο στα 

καφενεία και όχι στα σπίτια. Από εκεί ακούγαμε 

ειδήσεις, έργα, κρητικά και λαϊκά τραγούδια, τον 

καιρό και πολλά αλλά. Τώρα στα ραδιόφωνα 

βάζουμε cd (σι ντι) για να ακούσουμε μουσική ή 

βάζουμε το ραδιόφωνο σε σταθμούς.  

       Πιο πολύ μου αρέσουν τα ραδιόφωνα που 

υπάρχουν τώρα, γιατί μπορούμε να βγούμε όποιο 

σταθμό θέλουμε. Χαίρομαι που υπάρχουν μέχρι 

και τώρα και θα ήθελα να υπάρχουν για πάντα.  

Δήμητρα Μ. 

 

Ακούστε εμάς και άλλα σχολεία των 

Χανίων στο ραδιόφωνο του Δικτύου!!! 

https://diktiosxolionchania.blogspot.com/ 

      Τα ζώα υπό εξαφάνιση είναι αυτά που 

απειλούνται ή εξαφανίζονται. Τα ζώα υπό 

εξαφάνιση είναι διάφορα όπως: οι 

αρκούδες, οι μεσογειακές φώκιες, τα 

κόκκινα πάντα, τα κοάλα, οι τίγρεις, οι 

λύκοι και πολλά άλλα.  

      Τα ζώα αυτά απειλούνται και 

εξαφανίζονται λόγω λαθροθηρία και 

λαθρεμπορίου, τοξικού παράγοντα, 

κυνηγιού για την γούνα τους, της 

κλιματικής αλλαγής, τα δίχτυα των 

ψαράδων και του τουρισμού.  

      Λυπούμαστε πάρα πολύ για τα ζωάκια 

που απειλούνται και εξαφανίζονται από 

διάφορες αιτίες, αλλά πάντα υπάρχει 

ελπίδα για να βρεθεί μία λύση. Πιστεύουμε 

ότι θα έπρεπε να τα βοηθάμε και ΟΧΙ να 

τα ΒΑΣΑΝΙΖΟΥΜΕ! Να τα αφήνουμε να 

ζουν ΕΛΕΥΘΕΡΑ!  

Ευαγγελία Κ.– Δήμητρα Μ. 

 

Όνομα: Ελέφαντας της Σουμάτρας  

Οικογένεια ζώου: Ασιατικός ελέφαντας, ανήκει στα προβοσκιδοειδή  

Χαρακτηριστικά σώματος: Είναι μικρότερος από τους ελέφαντες 

της Αφρικής. Η πλάτη του είναι κυρτή ή επίπεδη  

Συνήθειες συμπεριφορές: Ανεβαίνω στις πλαγιές των βουνών. Τα 

θηλυκά βοηθούν το ένα το άλλο διότι όταν γεννάει μία μαμά όλα τα 

θηλυκά στέκονται γύρω από αυτήν μέχρι το μωράκι να σταθεί στα 

πόδια του.  

Αγαπημένο φαγητό: Φυτοφάγο, κυρίως χόρτα, αλλά και θάμνους, 

δέντρα, ρύζι, φρούτα και φύλλα. Τρώνε περίπου 150 κιλά τροφής 

την ημέρα.  

Κύριες απειλές: Παράνομο κυνήγι καταστροφή του φυσικού 

περιβάλλοντος  

 

Ταυτότητα ζώου 

Όνομα: Μεσογειακή φώκια 

Οικογένεια ζώου: Πτερυγιόποδα θηλαστικά 

Χαρακτηριστικά σώματος: Ενήλικες 2 έως 3 μέτρα και βάρος 3,50 κιλά. Τα αρσενικά έχουν μία λευκή 

κηλίδα στην κοιλιά.  

Συνήθειες συμπεριφορές: Ζουν μέχρι και 45 χρόνια  

Αγαπημένο φαγητό: καβούρια, σαργούς, συναγρίδες, γόβες, μπαρμπούνια, χταπόδια, σουπιές, καλαμάρια 

Κύριες απειλές: Δίχτυα ψαράδων και τουρισμός 

 

Ταυτότητα ζώου 

Ραφαηλία Λ. 

Ευαγγελία Κ. – Δήμητρα Μ. 
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Όνομα: Κόκκινο πάντα 

Χαρακτηριστικά σώματος: Το κεφάλι και το σώμα 

έχει μήκος 50- 64 εκατοστά  

Συνήθειες συμπεριφορές: Zει μόνο του 

Αγαπημένο φαγητό: Μπαμπού και λουλούδια  

Κύριες απειλές: Λαθροθηρία 

 

Ταυτότητα ζώου       Το κόκκινο πάντα είναι ένα μικρό δενδρόβιο 

θηλαστικό που ζει στα ανατολικά Ιμαλάια και στη 

νοτιοδυτική Κίνα.  

     Είναι προς εξαφάνιση εξαιτίας της λαθροθηρίας, γι' 

αυτό το λόγο προστατεύονται από τους νόμους της 

χώρας.  

     Το κόκκινο πάντα είναι λίγο μεγαλύτερο από μία 

γάτα και ζυγίζει λίγο παραπάνω από αυτήν. Το κεφάλι 

και το σώμα έχουν μήκος 50 έως 64 εκ. και η ουρά του 

είναι 28 έως 59 εκατοστά. Τα αρσενικά ζυγίζουν 4 μέχρι 

6 κιλά ενώ τα θηλυκά 3 έως 6 κιλά. Έχουν στρογγυλό 

κεφάλι, όρθια αυτιά, μαύρη μύτη και σκούρα μάτια. Η 

ουρά τους είναι φουντωτή για να έχουν ισορροπία. Έχει 

αιχμηρά νύχια για να πιάνει τα κλαδιά, τα φύλλα και 

τους καρπούς.  

      Τρώει μπαμπού, αυγά, πουλιά, έντομα, λουλούδια 

και μούρα. Τέλος είναι μοναχικό ζώο και του αρέσει να 

κάθεται την ημέρα και να κάνει βόλτες το βράδυ. 

Παμέλα Σ. 

Όνομα: Τίγρης  

Οικογένεια ζώου: Αιλουροειδή 

Συνήθειες συμπεριφορές: Είναι πολύ καλή 

κολυμβήτρια 

Αγαπημένο φαγητό: κρέας  

Κύριες απειλές: κλιματική αλλαγή 

 

Ταυτότητα ζώου 

Αγγελική Π. – Παμέλα Σ. 

Όνομα: Κοάλα 

Οικογένεια ζώου: Θηλαστικά  

Χαρακτηριστικά σώματος: Μήκος 60 έως 85 

εκατοστά, βάρος 7 έως 22 κιλά 

Συνήθειες συμπεριφορές: Η φωνή του μοιάζει 

με τρίξιμο πριονιού  

Αγαπημένο φαγητό: Φυτοφάγο, τρέφεται τη 

νύχτα, τρώει φύλλα ευκάλυπτου 

Κύριες απειλές: Το κυνήγι γιατί θέλουν τη 

γούνα του για παλτό 

 

Ταυτότητα ζώου 

Αναστάσης Τζ. – Στέλιος Αρχ. 

Όνομα: Λευκά λιοντάρια 

Οικογένεια ζώου: Αιλουροειδή 

Χαρακτηριστικά σώματος: Τα μάτια τους έχουν χρώμα 

καφέ, γκρίζο μπλε ή γκριζοπράσινο  

Συνήθειες συμπεριφορές: Είναι άγρια 

Αγαπημένο φαγητό: Γαζέλες, γκνου 

Κύριες απειλές: Είναι σπάνιο είδος και τα περισσότερα ζουν 

σε ζωολογικούς κήπους και πάρκα, είναι σπάνια στην άγρια 

φύση και κυνηγιούνται πολύ. 

Ταυτότητα ζώου 

Μελίνα Κ. – Ελένη Γ. 

Όνομα: Παγκολίνος 

Οικογένεια ζώου: Θηλαστικά 

Χαρακτηριστικά σώματος: Φολίδες (λέπια) κερατίνης 

Συνήθειες συμπεριφορές: Νυκτόβια και μοναχικά 

Αγαπημένο φαγητό: Μυρμήγκια και τερμίτες 

Κύριες απειλές: Λαθρεμπόριο και τοξικοί παράγοντες 

Έξτρα πληροφορίες: Είναι προϊστορικό ζώο 

Αναστασία Ν.– Κατερίνα Τσ.  

Αλεξία Ν. – Δανάη Ηλ. 

Ταυτότητα ζώου 
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ΦΤΙΑΞ’ ΤΟ 

ΚΙ ΕΣΥ! 

Ξέρεις γιατί το ανακυκλωμένο χαρτί ρυπαίνει 

λιγότερο; Αν χρησιμοποιήσουμε έναν τόνο 

ανακυκλωμένο χαρτί Θα γλυτώσουμε από το 

κόψιμο 17 δέντρων. Η κατασκευή ανακυκλωμένου 

χαρτιού απαιτεί κατά 65% λιγότερο νερό από τη 

κατασκευή νέου, ενώ προκαλεί κατά 75% λιγότερη 

ρύπανση του αέρα και κατά 65% λιγότερη ρύπανση 

του νερού. 

Κατασκευή ανακυκλωμένου χαρτιού 

Υλικά 

Λεκάνη  

Παλιά χαρτιά  

Μίξερ χειρός  

Νερό  

Κόσκινο  

 

Οδηγίες  

1. Σκίσε τα χαρτιά σε πολύ μικρά κομμάτια  

2. Ρίξτε το νερό στη λεκάνη, βάλε μέσα τα 

χαρτάκια και άφησέ τα να μουλιάσουν για 2 

μέρες περίπου  

3. Ανακάτεψε το περιεχόμενό της λεκάνης με το 

μίξερ  

4. Ρίξτε τον πολτό που έφτιαξες στο κόσκινο  

5. Άσε τον πολτό να ξεραθεί... Έχεις φτιάξει 

ανακυκλωμένο χαρτί!  

Ραφαηλία Λ. 

Χιονονιφάδα από σιλικόνη 

Υλικά 

Σιλικόνη, 

Λαδόκολλα 

Σελοτέιπ 

Οδηγίες  

    Πάνω στη λαδόκολλα σχεδιάζουμε με τη 

σιλικόνη μία χιονονιφάδα (ή ότι άλλο σχέδιο 

θέλουμε, αρκεί να είναι χοντρό). Περιμένουμε 10 

λεπτά να στεγνώσει. Μόλις στεγνώσει η 

σιλικόνη στο πίσω μέρος του σχεδίου μας 

κολλάμε λίγο σελοτέιπ και το κολλάμε σε ένα 

τζαμί. Προσοχή! Δεν κολλάει σε τοίχους. 

 

Αναστασία Ν. 

Πειραματίσου κι 

εσύ! 
ΤΟ ΑΥΓΟ ΠΟΥ ΕΠΙΠΛΕΕΙ 

 

 ΥΛΙΚΑ 

• Νερό                     

•Ψιλό αλάτι 

•2 φρέσκα αυγά 

•1 κουτάλι 

•1 ποτήρι μέτρησης και 2 ποτήρια 

 

1.Με το ποτήρι μέτρησης ρίξε 100ml 

νερό στο καθένα από τα 2 ποτήρια 

σου. 

2.Ρίξε 10 κουταλιές ψιλό αλάτι στο 

ένα από τα 2 ποτήρια. 

3.Ανακάτεψε καλά μέχρι να 

εξαφανιστεί όλο το αλάτι. 

4.Βάλε το ένα αυγό στο ποτήρι με το 

σκέτο νερό και το άλλο στο ποτήρι 

με το αλατισμένο νερό. 

Τι συνέβη; Βλέπεις ότι το αυγό που 

έβαλες μέσα στο νερό βυθίστηκε 

στον πάτο του ποτηριού, ενώ το 

αυγό που έβαλες μέσα στο 

αλατισμένο νερό επιπλέει! 

 

ΖΕΣΤΟ Ή ΚΡΥΟ 

ΥΛΙΚΑ  

•3 ποτήρια Νερό  

•1 παγάκι  

•1ποτήρι μέτρησης  

•1 θερμόμετρο  

1.Τοποθέτησε τα 3 ποτήρια μπροστά σου. Με το ποτήρι μέτρησης βάλε 

στο 1ο ποτήρι 100 ml νερό πολύ κρύο (με ένα παγάκι, για παράδειγμα). 

2. Με τον ίδιο τρόπο γέμισε το 2ο ποτήρι με ζεστό νερό. Με τη βοήθεια 

του θερμόμετρου βεβαιώσου ότι το νερό έχει θερμοκρασία το πολύ 40"C 

για να μην καείς. 

3. Με τη βοήθεια του ποτηριού μέτρησης ρίξε μέσα στο 3ο ποτήρι 50ml 

νερό από το 1ο ποτήρι και 50ml νερό από το 2ο ποτήρι. 

4. Με το θερμόμετρο επαλήθευσε ότι το νερό στο 3ο ποτήρι είναι χλιαρό 

{θερμοκρασία γύρω στους 20"C}.  

5. Βύθισε 2 δάχτυλα του δεξιού σου χεριού στο κρύο νερό και 2 δάχτυλα 

του αριστερού σου χεριού στο ζεστό νερό. Περίμενε 20 δευτερόλεπτα.  

6. Τώρα βύθισε τα δάχτυλά σου στο ποτήρι με το χλιαρό νερό. Τι 

αισθάνεσαι; 

Τι συνέβη; Τα δάχτυλά και των δύο χεριών σου είχαν βυθιστεί σε νερό 

της ίδιας θερμοκρασίας, αλλά δεν  αισθάνθηκες το ίδιο! Με το δεξί σου 

χέρι είχες την εντύπωση ότι το νερό ήταν ζεστό, ενώ με το αριστερό σου 

χέρι είχες την εντύπωση ότι το νερό ήταν κρύο.  
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    Επιπλέουμε καλύτερα στο νερό, επειδή 

είναι πιο "βαρύ" ή πιο "πυκνό", όπως λέμε. 

Στο σκέτο νερό το αυγό βουλιάζει, επειδή 

είναι πιο βαρύ από το νερό που μετατοπίζει 

όταν το βάζουμε μέσα στο ποτήρι. Αντίθετα, 

στο αλατισμένο νερό επιπλέει, επειδή είναι 

πιο ελαφρύ από το νερό που μετατοπίζει 

όταν το βάζουμε στο ποτήρι. Το φαινόμενο 

αυτό λέγεται «Αρχή του Αρχιμήδη». 

Γιατί το αυγό 

επιπλέει; 

Γιατί δεν αισθάνθηκες το 

ίδιο; 

    Η αίσθηση της αφής λειτουργεί  μέσω τις 

σύγκρισης. Έτσι ,όταν βάζεις τα δάχτυλα σου 

μέσα στο ζεστό νερό, συνηθίζουν αυτή τη 

θερμοκρασία και μετά το χλιαρό νερό τούς 

φαίνεται τόσο κρύο ,που  στέλνουν στον 

εγκέφαλο σου το μήνυμα (Είναι κρύο). 

Αντίθετα, στα δάχτυλα σου που είχαν 

συνηθίσει στο κρύο νερό το χλιαρό νερό 

φαίνεται ζεστό, έτσι στέλνουν στον εγκέφαλο 

το μήνυμα (Είναι ζεστό!). 
Μελίνα Κ. 

 Ανεβαίνει, κατεβαίνει δίχως καν να 

κουνηθεί. Τι είναι;  

 Γεμάτο περπατώ, άδειο στέκω. Τι είμαι;  

 Ποια είναι η μύτη που φταρνίζεται, δεν 

αναπνέει και δεν μυρίζει; 

 Όταν στέκεσαι στέκομαι κι εγώ. Είμαι 

πάντα εκεί που είσαι. Τι είμαι; 

 Έχει δόντια κοφτερά, δεν μπορεί όμως 

να φάει. Τι είναι; 

Μελίνα Κ. – Ευαγγελία Κ. 

 

Σύκο, Τρίκαλα, Σσς 

Δρόμος, παπούτσι, μύτη μολυβιού, σκιά, πριόνι 


