
                                                                                                                                                      4ο τεύχος 
                                                                                                                                            Μάιος-Ιούνιος 2017 

 
 
 

 
Γράφουν οι μαθητές των Τμημάτων Ένταξης του 9ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς, του 1ου 
και 14ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου Θεσσαλονίκης, του 22ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας 
και του 1ου Δημοτικού Σχολείου Θάσου.  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

                                                                                                 
                                   
 Μάιος – Ιούνιος 2017 

4ο τεύχος 

 

 

Οι μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου 

Θάσου μάς μιλούν για τα ευρωπαϊκά 

παιχνίδια! 

(σελ. 2-3) 

 

και μας παρουσιάζουν το 1ο Φεστιβάλ 

Παιχνιδιού (σελ. 4-6) 

 
 

Οι μαθητές του 1ου Δημοτικού 

Σχολείου Θάσου παίρνουν 

συνέντευξη από την κ. Κάτια. 

Ποια άραγε παιχνίδια παίζονται 

στην Ολλανδία; 

 

(σελ. 3-4) 

Οι μαθητές του 9ου Δημοτικού Σχολείου 

Καστοριάς μας παρουσιάζουν ένα αφιέρωμα 

στα ακατοίκητα σπίτια της περιοχής τους 

 

(σελ. 6-10) 

Συνεργατικές δράσεις ανάμεσα στα 

Χρυσά Μολύβια της Θάσου και της 

Καβάλας 

(σελ. 12- 14 ) 

Οι μαθητές του 1ου & του 14ου Δημοτικού Σχολεί-

ου Ευόσμου μάς μιλούν για την χελώνα Καρέτα 

Καρέτα και τη Φώκια Μονάχους Μονάχους. Μας 

παρουσιάζουν τις κατασκευές τους και μας 

προτείνουν παιχνίδια (σελ. 15-20) 

 

 

Οι μαθητές του 22ου Δημοτικού 

Σχολείου Καβάλας μάς παρουσιάζουν το 

«έθιμο» της Γιορτής της Μητέρας και 

τις υπέροχες κατασκευές  τους (σελ. 10-

12).  
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Θέλεις να παίξουμε; 

Τα Χρυσά Μολύβια της Θάσου ασχολήθηκαν με τα 

παιχνίδια και συγκεκριμένα με τα ευρωπαϊκά 

παιχνίδια. Αυτό που θέλησαν να μάθουν είναι αν 

παίζονται τα παιχνίδια τους σε άλλες χώρες κι αν 

όχι, ποια άλλα παιχνίδια παίζονται. Η πρώτη 

δραστηριότητα που έκαναν ήταν ο ιδεοκαταιγισμός. 

Η δασκάλα τους, δηλαδή, τους είπε τη λέξη 

«παιχνίδι» και οι μαθητές είπαν όποια λέξη τούς 

ερχόταν στο μυαλό. Με αυτές τις λέξεις 

κατασκεύασαν ένα συννεφόλεξο.  

Έτσι, υλοποίησαν διάφορες δραστηριότητες. 

Περιέγραψαν το αγαπημένο τους παιχνίδι-αντικείμενο (πχ το ποδήλατο) και το αγαπημένο 

τους επιτραπέζιο παιχνίδι. Μία πολύ ενδιαφέρουσα δραστηριότητα ήταν το να πάρουν 

συνέντευξη από τους γονείς τους. Έμειναν έκπληκτοι όταν διαπίστωσαν πως όλα τα παιχνίδια 

που έπαιζαν οι γονείς τους όταν ήταν μικρά παιδιά παίζονται και σήμερα.  

 

Ακολουθεί η συνέντευξη που πήρε η Μ. από τη μητέρα και τον πατέρα της: 

 

Πώς λεγόταν το παιχνίδι που έπαιζες όταν ήσουν  μικρή/ός; 

Μ.: Λεγόταν μηλάκια. 

Μπ.: Λεγόταν κρυφτό.  

Πού το έπαιζες; 

Μ.: Το παίζαμε στο δρόμο, στις αυλές και στις αλάνες. 

Μπ.: Το παίζαμε στην αλάνα της γειτονιάς με τους φίλους. 

Ποιοι ήταν οι κανόνες του παιχνιδιού; 

Μ.: Τα παιδιά χωριζόντουσαν σε δυο ομάδες. Δύο παιδιά από τη μία ομάδα ρίχνανε την μπάλα, 

ενώ τα παιδιά της άλλης ομάδας είναι μέσα. Τα δύο παιδιά προσπαθούσαν να χτυπήσουν με 

την μπάλα τα παιδιά που είναι μέσα. Όποιο παιδί το χτυπούσε η μπάλα, έβγαινε έξω. Αν 

κάποιο παιδί έπιανε την μπάλα, έπιανε ένα μήλο, δηλαδή κέρδιζε έναν πόντο. Νικητής ήταν 

το παιδί που έμενε στο τέλος μέσα. 

Μπ.: Ένα παιδί μετρούσε με κλειστά μάτια και τα υπόλοιπα παιδιά κρύβονταν στα πιο 

απίστευτα μέρη που υπάρχουν. Σκοπός ήταν να φτύσει το πρώτο παιδί τα υπόλοιπα παιδιά 

χωρίς να προλάβουν εκείνα να φτύσουν στο σημείο που βρισκόταν ο πρώτος παίχτης κατά την 

αρχή του παιχνιδιού.  

Τι αισθανόσουν όταν έπαιζες αυτό το παιχνίδι; 

Μ.: Όμορφα, χαρούμενα και ξέγνοιαστα.  

Μπ.: Μου άρεσε αυτό το παιχνίδι, γιατί εκεί περνούσα τις πιο όμορφες ώρες μου και ήμουν 

τυχερός γιατί σχεδόν πάντα τους έβρισκα όλους.   

 

Μεγάλη εντύπωση έκανε στους μαθητές το πόσα πολλά παιχνίδια που παίζονται στην 

Ελλάδα παίζονται και σε άλλες χώρες. Ακολουθούν παραδείγματα: 
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Ιταλία (κρεμάλα)     Ουγγαρία (κουτσό)    Γερμανία και 

Φινλανδία (σκοινάκι)    Ισπανία (πού είναι το δαχτυλίδι;)    Κροατία 

(πετάει, πετάει;)     Πολωνία (ζεστό και κρύο ή αλλιώς παιχνίδι του 

κρυμμένου θησαυρού)  

Αυτό, όμως, που τους ενθουσίασε ήταν τα παιχνίδια που δεν 

παίζονται στην Ελλάδα, όπως το ιταλικό παιχνίδι «Μαζεύω πατάτες». 

Πώς παίζεται όμως;  

• Παίζουν 2 ή περισσότεροι παίχτες.  

• 30 πατάτες τοποθετούνται μέσα στον χώρο του παιχνιδιού 

• Μπροστά σε κάθε παίχτη υπάρχει μία κατσαρόλα 

• Με ένα κουτάλι κάθε παίχτης κουβαλάει τις πατάτες μέσα στην κατσαρόλα 

• Κερδίζει ο παίχτης που μαζεύει τις περισσότερες πατάτες.  

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ!!!! 

Τα Χρυσά Μολύβια της Θάσου πήραν συνέντευξη από την κυρία Cathelyne 

MiggelbRink, η οποία κατάγεται από την Ολλανδία.  Ήθελαν να μάθουν αν τα παιδιά που 

ζουν στην Ολλανδία παίζουν τα ίδια παιχνίδια με τα παιδιά που ζουν στην Ελλάδα. Ήταν μια 

πολύ ιδιαίτερη στιγμή, καθώς ο ενθουσιασμός με τον οποίο μιλούσε η κ. Cathelyne κέντρισε 

το ενδιαφέρον των μικρών μαθητών. Ακολουθεί η απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης. 

 

1) Θα μας πείτε λίγα για τον εαυτό σας; 

Πολύ ευχαρίστως. Είμαι η Κάτια και είμαι η μαμά της 

Ισμήνης, της συμμαθήτριάς σας από τη στ΄ τάξη. 

Κατάγομαι από την Ολλανδία, αλλά τα τελευταία χρόνια 

ζω στη Θάσο. 

 

2) Με ποια αφορμή ήρθατε και μετά μείνατε στην 

Ελλάδα;  

Έχω σπουδάσει αρχαιολογία. Κατά τη διάρκεια των 

σπουδών μου επισκέφτηκα την Ελλάδα και μου άρεσε 

πολύ. Στη συνέχεια γνώρισα τον σύζυγό μου που είναι 

Έλληνας και τώρα πια ζω  με την οικογένειά μου στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη 

Θάσο. 

 

3) Θα μας πείτε λίγα λόγια για τη χώρα σας; 

Η χώρα μας έχει πολλές παραλίες και ψηλούς λόφους από χώμα. Έχει πολλά τεχνητά 

κανάλια. Παντού βλέπεις νερό. Επίσης, έχει πολλούς μύλους. Το πιο γνωστό λουλούδι 

της χώρας μου είναι η τουλίπα. Η πρωτεύουσα της χώρας μου είναι το Άμστερνταμ.  
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4) Τι το διαφορετικό έχει η χώρα σας από την Ελλάδα; 

Η χώρα μου είναι πολύ πιο μικρή και είναι πυκνοκατοικημένη. Εδώ στην Ελλάδα 

ανάμεσα στα χωριά και τις πόλεις βλέπεις μεγάλες εκτάσεις χωρίς σπίτια. Σε εμάς όλες 

οι πόλεις είναι η μία χτισμένη δίπλα στην άλλη.  

 

5) Τι παιχνίδια παίζατε όταν 

ήσασταν μικρή; 

Σας έφερα ένα πινακάκι με τα 

παιχνίδια που έπαιζα όταν ήμουν 

μικρή. Όπως βλέπετε σχεδόν όλα από 

τα παιχνίδια που σας έγραψα τα 

παίζετε κι εσείς. Εμείς κάνουμε πολύ 

συχνά πατινάζ στον πάγο, καθώς η 

χώρα μου είναι βόρεια και έχει πολύ 

κρύο.  

 

6) Ποιο ήταν το δικό σας αγαπημένο παιχνίδι; 

Το δικό μου αγαπημένο παιχνίδι ήταν το κρυφτό με την μπάλα, γιατί συνδύαζε και 

κρυφτό και κυνηγητό.  

 

7) Σήμερα στην Ολλανδία τα παιδιά παίζουν τα ίδια παιχνίδια με αυτά που παίζατε κι 

εσείς παλιά; 

Δυστυχώς, όπως κι εδώ στην  Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια τα παιδιά παίζουν όλο και 

περισσότερο με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Έτσι, δεν βλέπουμε πολύ συχνά παιδιά να 

παίζουν τα παλιά παραδοσιακά παιχνίδια.  

 

Η κ. Κάτια μας έγραψε και τα εξής συνθήματα: 

Το παιχνίδι είναι χαρά.       Spelen is vReugde. 

Το παιχνίδι είναι δικαίωμα.   Spelen is een Recht.  

 

Οι μαθητές έφτιαξαν και χάρισαν στην κ. Κάτια μία 

τουλίπα για να την ευχαριστήσουν που επισκέφτηκε το 

Τμήμα Ένταξης.  

 
 

1Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

Στις 25 και 26 Μαΐου 2017 υλοποιήθηκε το 1ο Φεστιβάλ Παιχνιδιού, το οποίο 

συνδιοργανώθηκε από το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Καβάλας, τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Καβάλας, τη Σύμβουλο 40ης 

εκπαιδευτικής περιφέρειας Καβάλας και το Δήμο Καβάλας. Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ 

πλήθος σχολείων επισκέφτηκε τα διάφορα σεμινάρια και δράσεις που έλαβαν δράση. Επρόκειτο 
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για μια εξαιρετική πρωτοβουλία, όπου μαθητές διαφόρων ηλικιών είχαν τη δυνατότητα να 

ΜΑΘΟΥΝ ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ!!! 

 

Τις εκδηλώσεις του 1ου Φεστιβάλ Παιχνιδιού είχαν την 

ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι μαθητές του Τμήματος 

Ένταξης με τη δασκάλα τους, κ. Καζάρα Ελένη. Οι μαθητές, 

κατενθουσιασμένοι, συμμετείχαν σε διάφορες δράσεις, όπως 

παρακολούθηση βίντεο που ετοίμασαν άλλα σχολεία, 

επιτραπέζια και επιδαπέδια παιχνίδια. Μοναδική στιγμή 

ήταν η παρακολούθηση goalball (αθλήματος στο οποίο 

συμμετέχουν άτομα με οπτική αναπηρία), που οργάνωσε η 

Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών. 

Μάλιστα, οι μαθητές συμμετείχαν και οι ίδιοι σε έναν αγώνα goalball. Τους έκλεισαν τα 

μάτια με μία μάσκα και τους ζήτησαν να παίξουν με μία μπάλα που είχε μέσα της 

κουδουνάκια. 

 

Οι μαθητές του Τμήματος Ένταξης δεν 

παρακολούθησαν μόνο τις δράσεις που 

αναφέρθηκαν, αλλά παρουσίασαν και ένα μέρος 

του προγράμματος που υλοποίησαν κατά τη 

διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς. Έδειξαν 

και έπαιξαν με μαθητές άλλων σχολείων το 

επιδαπέδιο παιχνίδι που ετοίμασαν!!! Θα θέλανε, 

επίσης, να εκφράσουν τη χαρά τους που γνώρισαν 

και έπαιξαν με τους μαθητές της Γ΄ τάξης του 

15ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας. 

 

 

                                                 

Στα πλαίσια της επίσκεψής τους στην Καβάλα, οι 

μαθητές επισκέφτηκαν τους μαθητές του 

Τμήματος Ένταξης του 22ου Δημοτικού Σχολείου 

με τους οποίους υλοποιούν φέτος το πολιτιστικό 

πρόγραμμα «Οι μικροί δημοσιογράφοι εν 

δράσει». Η υποδοχή και η φιλοξενία που τους 

επιφύλαξαν ο διευθυντής κ. Αναστάσιος 

Ιωαννίδης και η δασκάλα ειδικής αγωγής κ. 

Έλλη Κουβέλη τους συγκίνησε ιδιαίτερα. Οι 

μαθητές των δύο σχολείων γνωρίστηκαν, 

έπαιξαν, αντάλλαξαν ευχές και υποσχέθηκαν ο 

ένας στον άλλο πως θα συνεργαστούν και την 

επόμενη σχολική χρονιά. Εις το επανιδείν 

λοιπόν!!! 
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

 

Στα πλαίσια του 1ου Φεστιβάλ Παιχνιδιού διεξήχθη 

ένας διαγωνισμός ζωγραφικής, ο οποίος ολοκληρώθηκε στις 

16 Μαΐου. Οι μαθητές του Τμήματος Ένταξης του 1ου 

Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Θάσου με οδηγό την 

φαντασία τους κατασκεύασαν τη δική τους αφίσα. Ένα 

μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ στα παιδιά για την προσπάθειά τους. 

 

 

ΕΞΙ ΣΠΙΤΙΑ ΑΦΗΓΟΥΝΤΑΙ 

 

 Τα Χρυσά μολύβια της Καστοριάς ετοιμάσαμε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα για τα 

ακατοίκητα σπίτια της πόλης μας. Πρώτα τα φωτογραφίσαμε και τα μοιράσαμε. Το κάθε παιδί 

ανέλαβε και ένα σπίτι. Στη συνέχεια γράψαμε ποιος πιστεύαμε ότι έμενε στο σπίτι μας. Τέλος, 

πήραμε συνέντευξη από τους γείτονες. Οι οποίοι μας είπαν όσα ήξεραν για τους ανθρώπους 

που έμεναν στα σπίτια. Ελπίζουμε να σας αρέσει η δουλειά μας. 

 

ΤΟ ΜΠΛΕ ΣΠΙΤΙ 

 

 
 

  

Στην Πραγματικότητα 

 

 Το σπίτι αυτό ήταν ένα από τα πιο αριστοκρατικά σπίτια της Καστοριάς εκεί έμενε μια 

πλούσια οικογένεια. Οι γονείς και τα 3 τους παιδιά, δυο κορίτσια και 1 αγόρι. Μαζί τους ζούσε 

και η αδερφή την μητέρας τους η οποία δεν είχε παντρευτεί ποτέ. Όταν τα παιδιά μεγάλωσαν 

έφυγαν στην Αμερική. Η τελευταία που έμενε στο σπίτι ήταν η ανύπαντρη θεία τους . η 

οποία έμεινε εκεί μέχρι τα βαθιά γεράματα. 

Η ιστορία μας 

 

  Στο μπλε σπίτι ζούσε μια οικογένεια με 4 

παιδιά. Ο πατέρας τους ήταν γουνεργάτης και τον 

έλεγαν Μιχάλη Τσατσάρα. Ο κύριος Μιχάλης 

μεγάλωνε μόνος του τα 2 αγόρια του και τα δίδυμα 

κορίτσια επειδή είχε χωρίσει.  

 Ένα βράδυ  μπήκαν κλέφτες στο σπίτι την 

ώρα που ο μικρότερος γιος  τους είχε σηκωθεί να 

πιει νερό. Από εκείνη τη νύχτα ο μικρός δεν 

μπόρεσε να ξανακοιμηθεί αφού φοβόταν μήπως οι 

κλέφτες επιστρέψουν. Αυτός τους είχε δει αλλά 

εκείνοι ευτυχώς όχι.  Γι' αυτό, λοιπόν άλλαξαν σπίτι 

και δεν ξαναγύρισαν ποτέ. 
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ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟ ΣΠΙΤΙ  

 

 
 

  

Έτσι, η ηρωίδα μας αποφάσισε να μετατρέψει το σπίτι της σε σχολείο. Όταν όμως οι εργασίες 

τελείωσαν και το κτήριο επισκευάστηκε τα παιδιά επέστρεψαν στο κανονικό τους πρόγραμμα. 

Η Εμμανουέλλα μόνη ξανά τα απογεύματα δεν μπορούσε να συνηθίσει την ησυχία και τη 

μοναξιά. Για πολλά  βραδιά νόμιζε ότι άκουγε παιδικές φωνές αλλά και συρτάρια να ανοίγουν. 

Ένα πρωί λοιπόν το αποφάσισε και φώναξε έναν γιατρό να την εξετάσει. Αυτός της πρότεινε 

να βρει έναν τρόπο να επιστρέψουν οι παιδικές φωνές στο σπίτι.  Μετά από πολλή σκέψη 

λοιπόν η Εμμανουέλλα Κιθάρ έφτιαξε το πρώτο ορφανοτροφείο της περιοχής μέσα στο ίδιο της 

το σπίτι και φυσικά βοήθησε πολλά παιδιά. 

 

Στην πραγματικότητα 

 

 Η οικογένεια που ζούσε είχε 4 παιδιά. Δυο αγόρια και δυο κορίτσια. Οι γονείς δούλευαν 

εργάτες, έραβαν γούνες. Με τι γούνα ασχολήθηκαν και τα παιδιά τους. Όταν όμως δεν υπήρχε 

άλλη δουλειά για αυτούς αποφάσισαν να φύγουν στη Γερμανία. Οι ιδιοκτήτες του σπιτιού 

έζησαν εκεί μέχρι τα βαθιά γεράματα. Τα αγόρια ζουν ακόμη στη Γερμανία ενώ τα κορίτσια 

επέστρεψαν και ζουν στην Καστοριά με την οικογένεια τους. Οι γείτονες δεν τους γνώρισαν 

ποτέ αφού το σπίτι είναι ακατοίκητο για περίπου 30 χρόνια. 

 

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΖΟΥΓΚΛΑ 

 

Η ιστορία μας 

 

Το σπίτι χτίστηκε το 1927. Η 24χρονη 

Εμμανουέλλα Κιθάρ το αγόρασε τον Αύγουστο του 

1937 για να ζήσει μόνη της. Είχε πολλά χρήματα 

από τον πατέρα της αλλά εκείνη ήθελε να γίνει 

νηπιαγωγός. Η Εμμανουέλλα περπατάει περίπου 

μια ώρα κάθε μέρα για να φτάσει στο 

νηπιαγωγείο που δουλεύει. Κάτι αναπάντεχο 

όμως συνέβη. Μια μέρα ένας μικρός μαθητής της 

ξέχασε τη βρύση ανοιχτή. Το σχολείο πλημμύρισε 

και όλα τα πράγματα καταστράφηκαν. 

 

 

Η ιστορία μας 

 

 Ο Μάρκος , η Ελένη και ο Σπύρος είναι τα τρία 

παιδιά της οικογένειας του Γιώργου  Πηδηχτούλη. Η 

μητέρα των παιδιών Ασπασία  ήταν πυροσβέστης και 

πολύ αυστηρή. Όταν η μικρή Ελένη πήγε στην Α' 

Δημοτικού η μαμά της περίμενε να είναι άριστη 

μαθήτρια όπως  τα αδέρφια της. Εκείνη όμως δεν 

μπορούσε να διαβάσει και μόνο έκλαιγε. 
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 Μετά από πολύ καιρό αποκάλυψε στη μητέρα της ότι την κορόιδευαν για το επίθετο 

της. Έτσι, η οικογένεια Πηδηχτούλη άλλαξε το επίθετο της και έγινε η οικογένεια Καθιστού 

και φυσικά μετακόμισαν σε άλλη πόλη. 

 

Στην πραγματικότητα 

 

 Στο σπίτι έμενε η κυρία Λένα με την κόρη της και τη μαμά της η οποία ήταν 

συνταξιούχος. Η κυρία Λένα ήταν φοδραρίστηκα, έβαζε δηλαδή φόδρες σε γούνινα παλτά. 

Σήμερα η κόρη της θα πρέπει να είναι περίπου 40 χρονών και ζει στη Γερμανία. Το σπίτι δεν 

ήταν δικό τους. Αυτός που το έχτισε έφυγε στη Γερμανία για δουλειά και δεν γύρισε ποτέ. 

Σήμερα είναι μια ζούγκλα από χόρτα αφού είναι ακατοίκητο για περίπου 20 χρόνια. 

 

ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ 

 

 
 

 Γύρισαν στην πόλη που ζούσε μικρός ο Παύλος παντρεύτηκαν και έκαναν 2 παιδιά των 

Μανώλη και τον Σπύρο. Τα δυο παιδιά άκουγαν αλλά έμαθαν να επικοινωνούν με τους γονείς 

τους με τη νοηματική γλώσσα.  

 Η οικογένεια ήταν αποδεχτή από όλους. Μάλιστα γείτονες και φίλοι έμαθαν τη 

νοηματική γλώσσα για να μπορούν να επικοινωνούν εύκολα. Τα χρόνια περάσανε τα παιδιά 

κάνανε τη δική τους οικογένεια.  Ο κύριος Παύλος και η κυρία Μαρία έζησαν στο σπίτι μέχρι 

τα βαθιά γεράματα. 

 

Στην πραγματικότητα 

 

 Στο σπίτι έμενε μια κυρία η οποία μεγάλωνε μόνη της τους δυο γιους της γιατί ο 

σύζυγος της είχε σκοτωθεί στον Ελληνό-Αλβανικό πόλεμο. Οι δυο γιοί έμειναν στο ίδιο σπίτι 

με τη μητέρα τους μέχρι που έγινα 40 χρονών. Τότε ο ένας έφυγε  για να κάνει τη δική του 

οικογένεια.. Ο άλλος ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που έζησε εκεί πριν από περίπου 25 χρόνια. 

 

 

 

 

Η ιστορία μας 

Ο Παύλος Τριαντάφυλλος είναι ένας οικοδόμος 30 

χρονών. Όταν ήταν 7 χρονών έχασε την ακοή του. 

Οι γονείς του τον έγραψαν σε ένα σχολείο κωφών 

στην Αθήνα. Εκεί έμεινε περίπου 12 χρόνια. Λίγο 

πριν επιστρέψει στην πόλη του γνώρισε τη Μαρία 

η οποία ήταν επίσης κωφή. Οι δυο τους 

επικοινωνούσαν με την επίσημη γλώσσα των 

κωφών την ελληνική νοηματική γλώσσα. 
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ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ 

 

 
 

 

Στην Πραγματικότητα 

 

 Στο σπίτι αυτό ζούσε μια οικογένεια με τα δύο τις παιδιά. Είχαν ένα αγόρι και ένα 

κορίτσι. Ο πατέρας ήταν οικοδόμος. Στο χωριό κανένας δεν θυμάται την οικογένεια γιατί οι 

δύσκολές συνθήκες έκαναν τα παιδιά τους να φύγουν στην Αμερική. Κανείς δεν ξέρει αν ζουν 

σήμερα. 

 
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑ ΤΑ ΖΩΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ένα πρωί η Γιώτα ξύπνησε αλλά δεν έβρισκε πουθενά τον φίλο της. Στεναχωρήθηκε 

τόσο πολύ που σταμάτησε να χαμογελάει. Έτσι ο Σωτήρης της πρότεινε να υιοθετήσουνε ένα 

παιδί. 

 Ο 3χρονός Νίκος  από την Αφρική έγινε γρήγορα ο αγαπημένος τους γιος. Στις 31 

Ιουνίου  του 1981 γιόρτασε για πρώτη φορά τα γενέθλια του. Αφού τελείωσε το πάρτι μητέρα 

και γιος άκουσαν ένα περίεργο γάβγισμα έξω από την καγκελόπορτα σαν κάποιος να ζητούσε 

κάτι με παράπονό. Φυσικά δεν ήταν άλλος παρά ο σκύλος της οικογένειας. Τώρα πια όλα ήταν 

όπως έπρεπε… 

 

Η ιστορία μας 

 

Η πρώτη οικογένεια που έμεινε σε εκείνο το σπίτι 

ήταν του κύριου Παύλου. Έφυγαν όταν η σύζυγος του 

γέννησε το όγδοο παιδί τους και φυσικά δε χωρούσαν.  

Η δεύτερη οικογένεια ήταν πρόσφυγες από τη Σμύρνη. 

Βρήκαν το σπίτι άδειο κι αποφάσισαν να μείνουν. 

Έφυγαν για  να βρουν αλλού την τύχη τους όταν 

κανείς δεν τους έδινε δουλειά. 

 

 

Η ιστορία μας 

 

Ο κύριος Σωτήρης Ζωγραφισμένος έχτισε ένα 

μεγάλο σπίτι για να ζήσει με τη σύζυγο του 

Γιώτα. Επειδή έλειπε συνέχεια σε 

επαγγελματικά ταξίδια αποφάσισε να της κάνει 

δώρο ένα μαύρο ντομπερμαν. Αυτός ο σκύλος  

ήταν για πολλά χρόνια η μοναδική  συντροφιά 

της Γιώτας αφού δεν είχαν κάνει παιδιά. 
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Στην πραγματικότητα 

 

 Η κυρία που ζούσε στο σπίτι ήταν η ιδιοκτήτρια του και είχε 2 κόρες. Η δουλειά της 

ήταν να ράβει γούνινα παλτά. Όταν η κυρία αρρώστησε και πέθανε οι κόρες έφυγαν από το 

σπίτι. Σήμερα έχουν τη δική τους οικογένεια. Η μία κατοικεί μόνιμα στη Θεσσαλονίκη και η 

άλλη στην Καστοριά. Ενώ και οι δυο έχουν γεννήσει από δύο κορίτσια. 

 

Τα Χρυσά Μολύβια της Καστοριάς  

Γιώργος, Π. Παρασκευή, Ζ. Θανάσης, Λ, Χριστίνα, Τ. Γιάννης, Κ. Ναταλία, Γ. 

 

 

Τα «Χρυσά Μολύβια» της Καβάλας έγραψαν λίγα λόγια για τη «Γιορτή της μητέρας» και 

μοιράστηκαν με τους συμμαθητές-συνεργάτες τους τις κατασκευές που έκαναν για τις 

μανούλες τους!!! 

 

Η γιορτή της μητέρας!!  

 

ξέρατε ότι…. 

 

      Η γιορτή της μητέρας, είναι μια γιορτή προς τιμήν της μαμάς και της μητρότητας. Την 

γιορτάζουμε την δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, που φέτος πέφτει 14 Μαΐου. Το 1865 

δημιουργήθηκε ένα κίνημα από μια Αμερικανίδα   που το ονόμασαν Mothers Friendships 

Day. Σύμφωνα με αυτό, γινόντουσαν συναντήσεις με το όνομα  Mothers Day Meetings. Σε 

αυτές μαζευόντουσαν μαμάδες και έλεγαν τις εμπειρίες τους η μια στην άλλη. Μάλιστα, το 

1870 διοργανώθηκε μια συγκέντρωση μαμάδων, με σκοπό τα παιδιά να μην στέλνονται στον 

πόλεμο. Η Αμερικανίδα αυτή, με το όνομα Άννα Μαρία Τζάρβις, επέλεξε για λουλούδι σύμβολο 

της Ημέρας της Μητέρας το λευκό γαρύφαλλο, λόγω του χρώματός του που συμβόλιζε την 

αγνότητα, την αλήθεια και τη φιλευσπλαχνία της μητέρας.  

      Στην Ελλάδα, η γιορτή της μητέρας ξεκίνησε να γιορτάζεται στις 2 Φεβρουαρίου, ημέρα 

που η εκκλησία μας γιορτάζει την Παναγία με τον Ιωσήφ που πήγαν τον Ιησού στον Ναό για 

σαράντισμα (εορτή της Υπαπαντής). Από το 1960 όμως καθιερώθηκε να γιορτάζεται όπως 

και στις υπόλοιπες χώρες, την δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. 

 

Ώρα για κατασκευές… 

 

      Θέλετε να δείτε τι ετοιμάσανε οι «σοφές κουκουβάγιες» για τις μανούλες τους; 

 

«Η ΚΑΡΤΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» 

 

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ: 

 Ένα χαρτόνι Α4 σε ό,τι χρώμα θέλουμε 

 Χρωματιστά φύλλα Α4 

 Λευκά φύλλα Α4 
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 Μαρκαδόρους ή ξυλομπογιές 

 Ψαλίδι 

 Κόλλα stick  

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: 

 

Βήμα 1ο: παίρνουμε το χαρτόνι Α4 και το τσακίζουμε στη μέση ώστε να γίνει κάρτα  

 

                                          
 

 

Βήμα 2ο: κόβουμε τα χρωματιστά φύλλα σε σχήμα καρδιάς 

 

                                              
 

Βήμα 3ο:  κολλάμε τις καρδούλες που κόψαμε στο εξώφυλλο. Προσθέτουμε σε αυτό και ό,τι 

άλλο θέλουμε (π.χ. σχεδιάζουμε και κόβουμε χάρτινα λουλουδάκια, ήλιους κ.λπ.) 

 

                                     



   

12 
 

 

Βήμα 4ο: ζωγραφίζουμε στα λευκά φύλλα Α4 ό,τι ζωγραφιά θέλουμε για τη μανούλα μας. 

 

Βήμα 5ο: κολλάμε τη ζωγραφιά μας στην πρώτη σελίδα της κάρτας 

 

Βήμα 6ο: στη δεξιά μεριά της κάρτας γράφουμε τις ευχές για τη μανούλα μας!!!  

 

                              
 

 

Μία κοινή δράση που έκαναν οι μαθητές της Καβάλας και της Θάσου ήταν η προστασία των 

ακτών.  

Οι εκπαιδευτικοί είπαν στα παιδιά τη λέξη «ακτή» και αυτά με τη σειρά τους είπαν ποιες 

λέξεις τους ερχόντουσαν στο μυαλό. Με τις λέξεις αυτές (σκουπίδια, θάλασσα, χελώνα καρέτα-

καρέτα, ομπρέλα, αντηλιακό, καθαριότητα, γυαλιά ηλίου, μόλυνση θαλασσών, βουτάω, βάθος, 

προστασία από τον ήλιο, καπέλο, ήλιος, καύσωνας, παραλία, άμμος, κοχύλια, άνθρωποι, 

γλάροι, βάρκα, παιχνίδια, ρακέτες) έφτιαξαν ένα συννεφόλεξο. 

 

Μία δραστηριότητα που τους άρεσε πολύ ήταν η αποτύπωση των σκέψεών τους μέσω της 

ζωγραφικής.  
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Το παραπάνω θέμα ενέπνευσε τα παιδιά και στις καλοκαιρινές τους κατασκευές. Ορισμένες 

από αυτές, τις έστειλαν και στα συνεργαζόμενα σχολεία.  
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Τα Χρυσά Μολύβια του Ευόσμου, απ΄ την άλλη μεριά ασχολήθηκαν σε αυτό το τεύχος 

της εφημερίδας με δύο υπέροχα πλάσματα του θαλάσσιου ζωικού βασιλείου μας τη θαλάσσια 

χελώνα Καρέτα-Καρέτα και η φίλη της η φώκια Μονάχους-Μονάχους. Τα δύο αυτά είδη είναι 

προς εξαφάνιση γιατί κινδυνεύουν από τον άνθρωπο και τη μόλυνση του περιβάλλοντος. 

Διαβάσανε και μάθανε αρκετές πληροφορίες για τα δύο αυτά είδη. Είδανε βίντεο, κάνανε 

διάφορες δραστηριότητες και κατασκευές και αποφασίσανε ότι πρέπει να τις προστατεύσουνε! 

 

Η θαλάσσια χελώνα Καρέτα-Καρέτα  

 

Η Καρέτα-Καρέτα είναι ένα ερπετό με καβούκι σε σχήμα καρδιάς και καφέ-κόκκινο χρώμα 

ενώ το ράμφος της μοιάζει με του παπαγάλου. Ζυγίζει περίπου 135 κιλά και το μήκος της 

φτάνει το 1 μέτρο. Ζει στη Μεσόγειο, τον Ατλαντικό, τον Ινδικό και Ειρηνικό ωκεανό. Στην 

Ελλάδα τη συναντούμε στη Ζάκυνθο, την Κρήτη, τη Ρόδο και την Πελοπόννησο. Γεννούν 

περίπου 100 αυγά στην αμμουδιά κάθε 2 χρόνια. Γεννούν τα αυγά τους στην ίδια παραλία που 

γεννήθηκαν και οι ίδιες τους καλοκαιρινούς μήνες, αργά το βράδυ! Μόλις τα χελωνάκια βγουν 

από τα αυγά τους τρέχουν προς τη θάλασσα ακολουθώντας το φως του φεγγαριού. Η Καρέτα-

Καρέτα τρέφεται με αστερίες, διάφορα όστρακα, φύκια, καλαμάρια, χταπόδια ενώ η 

αγαπημένη της λιχουδιά είναι οι μέδουσες! Υπάρχει στη γη από την εποχή των δεινοσαύρων 

όμως κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Μερικούς από τους λόγους που κινδυνεύει από εξαφάνιση 

είναι: 

 

 Το λίπος της χρησιμεύει για την κατασκευή σαπουνιών και καλλυντικών. 

 Χρησιμοποιούν το καβούκι τους για να φτιάξουν χτένες, κουμπιά , κοσμήματα,  κ.ά.  

 Από διάφορα ζώα όπως γλάρους, ποντίκια, που τρώνε τα αυγά της ή τα μικρά χελωνάκια 

αλλά και από μεγαλύτερα ψάρια. 

 Από τα φώτα και τη φασαρία στις ακτές μπορεί τα μικρά χελωνάκια να χάσουν το δρόμο 

τους προς τη θάλασσα. 

 Από τα δίχτυα των ψαράδων.  

 Από τα ταχύπλοα σκάφη που μπορεί να τις τραυματίσουν. 

 Από τα σκουπίδια και από τις πλαστικές σακούλες γιατί νομίζουν ότι είναι μέδουσες. 

 

Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε όμως την Καρέτα-Καρέτα;  

 

 Δεν χαλάμε τις φωλιές της χελώνας. 

 Δεν πετάμε σκουπίδια στις θάλασσες και τις ακτές. 

 Δεν ανάβουμε φώτα, φακούς ή λάμπες το βράδυ στην παραλία. 
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 Δεν πάμε κατοικίδια στις παραλίες γιατί μπορεί να καταστρέψουν τις φωλιές. 

 Δεν πιάνουμε ποτέ τα χελωνάκια όσο χαριτωμένα κι αν είναι! 

 Προσέχουμε πού τοποθετούμε τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες στην παραλία. 

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για την Καρέτα-Καρέτα από το Σύλλογο για 

την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ στην ιστοσελίδα: http://www.archelon.gr/ 

  

Η φώκια Μονάχους-Μονάχους 

 

Η φώκια Μονάχους-Μονάχους θεωρείται το πιο απειλούμενο θηλαστικό της θάλασσας. 

Υπάρχουν δύο εκδοχές για το όνομά της είτε επειδή το πάνω μέρος του κεφαλιού της μοιάζει 

σα να φοράει σκούφο ρωμαιοκαθολικού καλόγερου είτε επειδή προτιμά να ζει στην απομόνωση 

και όχι σε ομάδες.  

Η φώκια Μονάχους-Μονάχους έχει κοντό τρίχωμα μήκους μισού εκατοστού και τα πιο 

συνηθισμένα χρώματα είναι το μαύρο, το σκούρο καφέ ή το γκρίζο στην πλάτη ενώ στην 

κοιλιά της το ανοιχτό γκρι. Έχει μήκος γύρω στα 2,5 μέτρα και ζυγίζει περίπου 300 κιλά. 

Μπορεί να φτάσει σε ηλικία τα 45 χρόνια. Στο κεφάλι της έχει μακριά μουστάκια που 

χρησιμεύουν ως αισθητήρια όργανα ενώ δεν έχει αυτιά παρά μικρές ακουστικές οπές.  

Στην Ελλάδα βρίσκεται περίπου το 2/3 του συνολικού πληθυσμού της. Τη συναντούμε στις 

Βόρειες Σποράδες, την Κίμωλο και την Κάρπαθο.  

Η φώκια Μονάχους-Μονάχους γεννά ένα μικρό κάθε δύο χρόνια σε απομονωμένες σπηλιές 

κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου (Σεπτέμβρη-Οκτώβρη).  

 Η φώκια Μονάχους-Μονάχους τρέφεται με σαργούς, συναγρίδες, γόπες, μπαρμπούνια, 

χταπόδια, καλαμάρια και καβούρια.  

Η φώκια Μονάχους-Μονάχους είναι προς εξαφάνιση γιατί κινδυνεύει από: 

 Από την καταστροφή των βιότοπων που ζει. 

 Από την έλλειψη τροφής επειδή τα ψάρια που τρώει τα ψαρεύουν οι άνθρωποι. 

 Από πνιγμό αν μπλεχτεί στα δίχτυα των ψαράδων.  

Η φώκια Μονάχους-Μονάχους προστατεύεται από την Εταιρία για τη Μελέτη και Προστασία 

της Μεσογειακής Φώκιας, την Mom που προστατεύει τόσο την ίδια τη φώκια όσο και το 

θαλάσσιο οικοσύστημα που είναι το σπίτι της! 

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της MOm: 

https://www.mom.gr/ 

 

Κατασκευές: 

 

Τα Χρυσά Μολύβια του Ευόσμου έφτιαξαν διάφορες κατασκευές για τα δύο αυτά υπό εξαφάνιση 

ζώα και σας τις παρουσιάζουν! 

 

1) Ενημερωτικές αφίσες 

http://www.archelon.gr/
https://www.mom.gr/
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2) Κατασκευές με cd                                                    3) Κατασκευές με πηλό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Κατασκευές με πλαστελίνη                     

 

 

  

 

 

5) Δημιουργία επιτραπέζιου παιχνιδιού 

«Οι περιπέτειες της χελώνας και της 

φώκιας!» 
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Ώρα για παιχνίδι! 

Κύκλωσε τα σωστά! 

 

1) Ποια είναι η φωλιά της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα; 

 

 

 

 

 

 

 

2) Ποιο είναι το πτερύγιο της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα; 

 

 

 

 

 

 

3) Τι τρώει η θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα; 

 

   

 

 

 

 

 

4) Από τι κινδυνεύει η θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα; 
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Το σταυρόλεξο της Μονάχους-Μονάχους 

 

  

 

      1 

   
                                       

      
   

                                       

      
   

   2 

            
3 

   
            4 

   
      

      
   

               
   

            
   

      

5 

                           
            

   
      

      
   

               
   

            
   

      

                        
   

   6 

   
      

   
      

                     7 

                           

                        
   

   
   

      
   

      

                        
   

   
   

      
   

      

               8 

                           
      

 

Οριζόντια 

 

2. Είναι η Μονάχους-Μονάχους 

5. Αυτή την εποχή γεννά το μωρό της 

7. Η Μονάχους-Μονάχους είναι ζώο... 

8. Στο πρόσωπό της έχει... 

 

 

 

Κάθετα 

 

1. Εκεί γεννά τα μωρά της 

3. Ένα από τα νησιά που ζει η Μονάχους-

Μονάχους 

4. Κινδυνεύει από τα... που πετούν οι 

άνθρωποι 

6. Τρώει διάφορα 
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Το κρυπτόλεξο της χελώνας Καρέτα-Καρέτα 

 

1. Σ’ αυτό το νησί συναντάμε πολλές χελώνες. 

 

2. Λέγονται αλλιώς τα πόδια της χελώνας. 

 

3. Αυτό προστατεύει το σώμα της χελώνας και μπορεί να κρυφτεί μέσα σε αυτό. 

 

4. Σε αυτήν την κατηγορία των ζώων ανήκει η χελώνα. 

 

5. Η χελώνα γεννάει… 

 

6. Βγαίνει στην… για να γεννήσει τα αυγά της. 

 

7. Με αυτά αιχμαλωτίζουν οι ψαράδες τις χελώνες. 

 

8. Το αγαπημένο μεζεδάκι της χελώνας. 

 

9. Πλαστικό σκουπίδι που είναι επικίνδυνο για τη χελώνα. 
 

 

A K T H K Λ Π Ο Μ Ε Δ Ο Υ Σ Α Β Ψ Τ Β Γ 

Υ Ξ Σ Ν Ζ Κ Υ Ι Α Τ Χ Π Ω Α Ψ Λ Π Χ Ω Φ 

Γ Θ Δ Η Ρ Λ Τ Υ Β Σ Ρ Υ Τ Κ Α Β Ο Υ Κ Ι 

Α Ι Ι Κ Ζ Ζ Α Κ Υ Ν Θ Ο Σ Ο Γ Ο Υ Κ Ψ Γ 

Ξ Η Χ Μ Χ Ο Σ Φ Α Δ Φ Ι Δ Υ Μ Α Ξ Η Ι Θ 

Μ Π Τ Ε Ρ Υ Γ Ι Α Σ Θ Υ Ε Λ Α Χ Φ Δ Ω Λ 

Ζ Κ Υ Ψ Ε Ω Ρ Ο Ρ Ε Τ Ν Σ Α Ρ Ζ Φ Ο Λ Ξ 

Ν Ν Α Π Ψ Μ Δ Γ Ε Ρ Π Ε Τ Ο Β Θ Π Η Χ Ε 


