
                                              Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2018 
                                                                                                                                           6ο τεύχος 

 
Γράφουν οι μαθητές των Τμημάτων Ένταξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Μαγνησίας 

Θεσσαλονίκης, του 1ου Δημοτικού Σχολείου Θάσου, του 8ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας 

και του 8ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφιέρωμα στη γιορτή των τριών 

Ιεραρχών, τη γιορτή των Γραμμάτων 

(σελ. 1-2)! Δραστηριότητες και κουίζ 

(σελ. 3-4).  

 

Οι μαθητές του 1ουου Δημοτικού Σχολείου 

Θάσου παίρνουν διαδικτυακή συνέντευξη από 

την συγγραφέα παιδικών βιβλίων κα. 

Μπαμπέτα (σελ. 7-10)  

6 Φεβρουαρίου 2018: Ημέρα Ασφαλούς 

Διαδικτύου. Οι μαθητές γράφουν και 

συμβουλεύουν για την ασφάλεια στο 

διαδίκτυο (σελ. 5), γράφουν τα δικά 

τους ποιήματα (σελ. 6) και οι μαθητές 

του 8ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας 

διεξάγουν μεγάλη έρευνα (σελ. 6-7)! 

 

Οι μαθητές του 1ου Δημοτικού Ν. 

Μαγνησίας Θεσσαλονίκης 

επισκέπτονται το εργοστάσιο 

ανακύκλωσης χαρτιού ΜΕΛ! 

(σελ. 13-14) 

Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ από 

τους μαθητές του 8ου Δημοτικού 

Σχολείου Κομοτηνής (σελ. 10-11). 

Οι μαθητές του 1ου Δημοτικού 

Σχολείου Ν. Μαγνησίας 

Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν ήθη και 

έθιμα της Αποκριάς (σελ. 14-15). 

  

 

Κουίζ και αποκριάτικες κατασκευές 

(σελ. 16-20)!  

Βιβλιοπροτάσεις από τους μαθητές του 

1ου Δημοτικού Σχολείου Θάσου (σελ. 

20). 

 



 

 

 

Οι τρείς Ιεράρχες ήταν τρεις επιφανείς Άγιοι και θεολόγοι: 

ο Βασίλειος ο Μέγας, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο 

Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός. Η Ορθόδοξη εκκλησία τούς 

ονόμασε αγίους και γιορτάζουν ο καθένας ξεχωριστά. Αλλά 

επειδή δημιουργήθηκε μια διαφωνία μεταξύ των 

χριστιανών για το ποιος από τους τρείς πρόσφερε τα 

περισσότερα, αποφασίστηκε και καθιερώθηκε από τα τέλη 

του 4ου αιώνα να υπάρχει και για τους τρεις μια κοινή γιορτή στις 30 Ιανουαρίου κάθε έτους. Οι τρεις 

Ιεράρχες είναι προστάτες των γραμμάτων, των δασκάλων και των μαθητών. Ζούσαν φτωχή ζωή. Είχαν 

αφιερώσει τη ζωή τους στους φτωχούς ανθρώπους και τους δυστυχισμένους. Ήταν τρεις σοφοί. Αγαπούσαν 

τα γράμματα και έγιναν μεγάλοι δάσκαλοι και ρήτορες. Ο λαός τούς εκτιμούσε.  

 

 Ο Μέγας Βασίλειος γεννήθηκε στην Καισάρεια της Καππαδοκίας το 329 μ.Χ. Σπούδασε 

Ρητορική, Γραμματική, Αστρονομία, Φιλοσοφία, Ιατρική και Γεωμετρία. Ήταν 

φιλάνθρωπος και μοίρασε όλη την περιουσία του στους φτωχούς. Ίδρυσε το 

φιλανθρωπικό ίδρυμα Βασιλειάδα όπου εκεί μπορούσαν να βρουν δωρεάν περίθαλψη 

όσοι είχαν ανάγκη.  Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος ήταν ευαίσθητος και έγραψε πολλά 

ποιήματα και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έκανε όμορφα κηρύγματα! Μερικά από τα 

σοφά του λόγια είναι: «Όπως δεν τρώμε βλαβερές κι επικίνδυνες τροφές, έτσι δεν 

πρέπει να διαβάζουμε ακατάλληλα βιβλία που καταστρέφουν την ψυχή». 

 «Άνθρωπος που δεν δέχεται συμβουλές, είναι εχθρός του εαυτού του». 

 

 

Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος γεννήθηκε στη Ναζιανζό της Καππαδοκίας το 329 μ.Χ. και 

σπούδασε στα καλύτερα σχολεία της εποχής του. Έπεισε τους ανθρώπους ότι ο 

Χριστός είναι ο γιος του Θεού γι’ αυτό και ονομάστηκε Θεολόγος.  

Μερικά από τα σοφά του λόγια είναι: «Να μιμείσαι το έργο της σοφής μέλισσας που 

με πολλή σοφία τρυγάει από κάθε άνθος μόνον ό,τι είναι χρήσιμο». 

 «Να τιμούμε την μητέρα μας. Ο καθένας έχει τη δική του μητέρα. Όλοι όμως έχουμε 

κοινή μητέρα τη πατρίδα και αυτήν πρέπει να τιμούμε ιδιαίτερα». 
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Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Συρίας. Σπούδασε Ρητορική και 

Θεολογία. Έγραψε πολλά βιβλία καθώς και την κυριακάτικη λειτουργία της εκκλησίας μας. 

Μιλούσε πολύ όμορφα και γι’ αυτό ονομάστηκε Χρυσόστομος. 

 Μερικά από τα σοφά του λόγια είναι: «Δεν έχει τόση αξία το να γεννηθεί κανείς από 

μεγάλους σε πλούτο και σε αξίωμα, όσο το να γίνει ο ίδιος μεγάλος». «Το χρυσάφι δεν 

βρέθηκε για να δενόμαστε μ’ αυτό – εννοώντας τις χρυσές αλυσίδες και τα κοσμήματα – 

αλλά για να λύνουμε τους δεμένους». 

 

 

 

 

Για να δούμε τώρα τι θυμάστε από όσα διαβάσατε για τους τρεις Ιεράρχες και το έργο τους!!!  

 

Κύκλωσε τις σωστές απαντήσεις! 

 

1. Ο Βασίλειος ονομάζεται Μέγας γιατί: 

α) έκανε σπουδαίο έργο 

β) ήταν πολύ μεγάλος 

 

2. Ο Γρηγόριος ονομάζεται Θεολόγος γιατί: 

α) ήταν ο γιος του Θεού 

β) γιατί έπεισε τους Χριστιανούς ότι ο Χριστός ήταν γιος του Θεού. 

 

3. Ο Ιωάννης ονομάζεται Χρυσόστομος γιατί: 

α) το στόμα του ήταν φτιαγμένο από χρυσό 

β) μιλούσε πολύ ωραία 

 

4. Οι Τρεις Ιεράρχες γιορτάζουν: 

α) 30 Ιανουαρίου   

β) 1 Ιανουαρίου 
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Σταυρόλεξο 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κρυπτόλεξο 

Μπορείς να βρεις 8 λέξεις σχετικά με τους τρεις Ιεράρχες;;; 
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Με αφορμή την ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου που φέτος ήταν στις 6 Φεβρουαρίου είδαμε διάφορα 

ενημερωτικά βίντεο, μιλήσαμε για τα θετικά και τα αρνητικά του διαδικτύου και κάναμε πολλές 

δραστηριότητες! 

Για να ξεκινήσουμε με τα θετικά και αρνητικά του διαδικτύου!  

                               Θετικά Διαδικτύου     Αρνητικά Διαδικτύου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το 8ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής δημιούργησε μία ηλεκτρονική αφίσα συμβουλές!!! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ψυχαγωγία και διασκέδαση 

 Μαθαίνουμε καινούρια πράγματα 

 Γνωρίζουμε καινούριους ανθρώπους 

 Αγοράζουμε online 

 Μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τους 

φίλους μας από το εξωτερικό καθώς 

εκμηδενίζονται οι αποστάσεις 

 Είναι φθηνό και δεν χρειάζεται να 

ξοδέψουμε πολλά χρήματα 

 Κερδίζουμε χρόνο 

 Δεν είναι πάντα ασφαλές 

 Επικοινωνία με αγνώστους 

 Μπορεί κάποιος να κλέψει τα στοιχεία μας 

 Αλλαγή συμπεριφοράς (αντιμιλούν, βρίζουν) 

 Μπορεί ο υπολογιστής μας να κολλήσει 

κάποιον ιό 

 Εθισμός («κολλάω» με τις ώρες) 

 Υπάρχουν ακατάλληλα ή βίαια παιχνίδια 

 Ό,τι υπάρχει στο ίντερνετ δε σημαίνει ότι είναι 

αλήθεια  

 Χάνεις φίλους 

 Δεν ασχολείσαι με τα μαθήματα 
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Οι μαθητές του 1ου Δημοτικού Μαγνησίας Θεσσαλονίκης και του 8ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας 

συνέγραψαν τα δικά τους ποιηματάκια για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου! 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

  

   

 

 

 

 
 

 

 

 

Όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία συμμετείχαν στην μεγάλη έρευνα που έκανε το 8ο Δημοτικό Σχολείο 

Καβάλας για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Στην έρευνα συμμετείχαν οι μαθητές των τάξεων της Ε΄ και Στ΄ 

όλων των συνεργαζόμενων σχολείων απαντώντας στο ερωτηματολόγιο που έφτιαξαν οι μαθητές από την 

Καβάλα. Το ερωτηματολόγιο μαζί με τις απαντήσεις  παρουσιάζονται παρακάτω! 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ INTERNET 

1. Φύλο: 

Αγόρι          100          Κορίτσι         86   

 

2. Τάξη: 

Ε’ τάξη      93                   ΣΤ’ τάξη      93                   

 

Στο διαδίκτυο εγώ 

με αγνώστους δεν μιλώ! 

Κι αν κάποιος με ενοχλήσει 

τους γονείς μου θα αντιμετωπίσει! 

 

Στο διαδίκτυο όταν μπω 

με αγνώστους δεν μιλώ! 

Τα προσωπικά στοιχεία μου δεν τα δίνω 

ραντεβού με αγνώστους ποτέ δεν κλείνω!  

Στο ίντερνετ όταν μπω 

πολλές πληροφορίες μπορώ να βρω! 

Πρέπει όμως να ξεχωρίζω το λάθος από το σωστό 

και το ψεύτικο από το αληθινό! 

 

Στο διαδίκτυο όταν μπω 

προσέχω πολύ τι πατώ 

και όταν σε άγνωστη σελίδα μπω 

τον μπαμπά φωνάζω στο λεπτό! 

Στο διαδίκτυο όταν μπω 

προσέχω πολύ το τι θα πω 

και πάντα κρατάω μυστικό 

ΟΝΟΜΑ, ΠΡΟΣΩΠΟ και ΣΠΙΤΙΚΟ! 

Το διαδίκτυο είναι καλό 

γιατί πληροφορίες βρίσκω στο λεπτό 

μπορεί όμως να γίνει επικίνδυνο 

όταν σωστά δεν το χρησιμοποιώ. 
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3. Από ποιο μέρος συνδέεστε στο Internet; 

Σπίτι       177            Σχολείο          17             Φροντιστήριο      0              Αλλού     30                    

 

4. Από πού μπαίνεις στο Internet συνήθως; 

Υπολογιστής  85                     Κινητό     109                 Tablet   42                  

 

5. Πόσο συχνά μπαίνεις στο Internet;   

Κάθε μέρα   89               Πάνω από 2 φορές την εβδομάδα   65                      

 

Πάνω από 5 φορές τον μήνα   25                 Ποτέ   3                       

 

6. Χρησιμοποιείς το Internet για να: 

Ακούσεις μουσική    111                   Μιλήσεις με τους φίλους σου   80               

 

Παίξεις παιχνίδια   90                        Λύσεις τα μαθήματά σου    35                   

 

7. Σου έχει μιλήσει ποτέ κάποιος μέσα από το Internet; 

Ναι   51                                        Όχι   135                    

 

Εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις… Διαδικτυακή συνέντευξη από τους μαθητές του Τμήματος 
Ένταξης και του Τμήματος Υποδοχής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Θάσου 
 

Την Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου, οι μαθητές του Τμήματος Ένταξης και του Τμήματος Υποδοχής του 1ου 

Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Θάσου, επικοινώνησαν μέσω Skype με την συγγραφέα παιδικών βιβλίων κ. 

Μπαμπέτα Ιωάννα. Αφορμή για την συνέντευξη αυτή ήταν το βιβλίο «Η Ζωή που περισσεύει», το οποίο 

επεξεργάστηκαν οι μαθητές στα πλαίσια ενός προγράμματος που υλοποιούν τη φετινή σχολική χρονιά 

(Τίτλος προγράμματος: Συνυπάρχοντας αρμονικά στο σχολείο – Λέμε ΟΧΙ στον ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ».  

 

Λίγα λόγια για το βιβλίο «Η Ζωή που περισσεύει».  

 

"Δε θέλω να πάω σχολείο" σκέφτεται η Ζωή κάθε πρωί. Στην τάξη όλοι κάθονται 

δυο δυο. Εκτός από τη Ζωή. Στο διάλειμμα γίνεται το κορόιδο. Στα αγγλικά κάνει 

ομάδα πάντα με την κυρία. Και στην παράσταση του καλοκαιριού δεν μπορεί να 

χορέψει ταγκό όπως οι άλλοι. Αφού περισσεύει. Μια μέρα όμως όλα αλλάζουν. Η 

Ευτυχία εμφανίζεται μπροστά της. 
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Ακολουθούν οι ερωτήσεις των παιδιών και οι απαντήσεις της συγγραφέως.  

 

Όταν ήσασταν εσείς μικρή, μήπως περάσατε κάτι παρόμοιο με τη Ζωή; 

Πέρασα ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ουσιαστικά η Ζωή είμαι εγώ όταν ήμουνα μικρή. Πήγα σε ένα καινούριο 

σχολείο και δεν ήξερα κανέναν. Όλη τη χρονιά καθόμουν μόνη μου στο θρανίο και διπλανή καρέκλα ήταν 

μόνο η τσάντα μου. Ήμουνα όλη τη χρονιά μόνη μου χωρίς φίλες και φίλους. Και ήμουνα πάρα πολύ 

στενοχωρημένη! Ώσπου μια μέρα εμφανίστηκε ένα άλλο κορίτσι, όπως ακριβώς στην ιστορία του βιβλίου, 

και έγινε φίλη μου και τότε ο κόσμος μου έγινε ομορφότερος. Όταν, λοιπόν, μεγάλωσα και έγινα 

συγγραφέας σκέφτηκα να γράψω αυτό το βιβλίο, μήπως  βοηθήσω και άλλα παιδάκια που αισθάνονταν το 

ίδιο.  Και ξέρετε κάτι; ένιωθα πολύ μόνη, αλλά τελικά τα κατάφερα, το προσπάθησα και έκανα φίλους.  

 

Πόσων χρονών ήσασταν όταν μετακομίσατε στο καινούριο σας σχολείο; 

Πήγαινα Β΄ Δημοτικού.  

 

Η πραγματική σας φίλη που σας βοήθησε ονομαζόταν κι αυτή Ευτυχία, όπως και η μαθήτρια του 

βιβλίου; 

Ναι, τη φίλη μου την έλεγαν Ευτυχία. 

 

Έχετε φίλες; 

Τώρα έχω πολλές φίλες, ευτυχώς. Γιατί τώρα δεν είμαι τόσο ντροπαλή, όσο ήμουνα μικρή. Έχω πολύ καλές 

φίλες και κάποιες από αυτές είναι κι εκείνες συγγραφείς. Γράφουν κι αυτές βιβλία. Αλλά έχω ακόμη φίλη 

την Ευτυχία από τη Β΄ Δημοτικού και πολλές φίλες από το σχολείο. Είναι οι πιο ωραίες φιλίες να ξέρετε. Κι 

εσείς τώρα που είστε φίλες και φίλοι θα περάσουν τα χρόνια και θα γίνετε μεγάλοι σαν κι εμένα και μπορεί 

να παραμείνετε φίλες και φίλοι. Είναι πολύ ωραίο αυτό.  

 

Πώς περάσατε τα παιδικά σας χρόνια;  

Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Έπαιζα πάρα πολύ ποδόσφαιρο πρέπει να ξέρετε. Έπαιζα βέβαια και με κούκλες 

και με κουζινικά, αλλά μου άρεσε πολύ το ποδόσφαιρο. Μου είχε μάθει ο πατέρας μου να παίζω.  

 

Πού βρίσκετε τόσο ωραίες ιδέες σας για να γράφετε τα παραμύθια σας; 

Τις ιδέες μου τις παίρνω από τα παιδικά μου χρόνια και από τη ζωή των δυο μου γιων. Από τις ιστορίες που 

μου έλεγαν τα παιδιά μου παίρνω πάρα πολλές ιδέες, αλλά παίρνω ιδέες και από τα παιδιά που γνωρίζω 

στις παρουσιάσεις. Να, κι από εσάς τώρα, θα πάρω πάρα πολλές ιδέες.  

 

Πώς αποφασίσατε να γίνετε συγγραφέας; 8 



Ήταν το όνειρό μου από τότε που ήμουνα παιδί. Έλεγα 

πως ήθελα να γίνω συγγραφέας και αποφάσισα μια μέρα 

να κάνω μαθήματα για να τα καταφέρω. Γιατί για να 

γίνεις κάτι, πρέπει να το προσπαθήσεις πολύ. Δεν είναι 

κάτι τόσο απλό. Διάβαζα πάρα πολλά βιβλία και έγραφα 

ημερολόγιο. Το ημερολόγιο να ξέρετε ότι είναι ένας 

θησαυρός. Εγώ τα έχω κρατήσει όλα τα ημερολόγια που 

είχα γράψει τότε. Μια μέρα στο μάθημά μου έγραψα μια 

ιστορία που λεγόταν η Μελίνα ντετέκτιβ και στο δάσκαλό 

μου άρεσε πολύ. Έτσι το πήγε σε έναν εκδοτικό οίκο και τελικά εκδόθηκε το πρώτο μου βιβλίο. Και έτσι 

ξεκίνησα σιγά σιγά.  

 

Πόσα βιβλία έχετε γράψει; 

Έχω γράψει 23 βιβλία και σε λίγο καιρό θα εκδοθούν ακόμη πέντε.  

 

Πώς βρίσκετε τους τίτλους των βιβλίων σας; 

Αχ…. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σκεφτώ τον τίτλο…με δυσκολεύει πολύ. Μπορεί να έχω γράψει το 

κείμενο και να περάσει ακόμη κι ένας μήνας και πάλι να μην έχω βρει τίτλο. Και σκέφτομαι και στύβω το 

μυαλό μου και βάζω το καπέλο της σκέψης. Μόλις βάλω το καπέλο, ζεσταίνεται το κεφάλι μου και μου 

έρχεται η ιδέα!!! 

 

Τι δουλειά κάνετε; 

Εκτός από τα βιβλία που γράφω, πηγαίνω κι εγώ σε ένα σχολείο δημοτικό που έχει πάρα πολλά παιδιά και 

μια τεράστια βιβλιοθήκη. Εκεί έρχονται τα παιδιά, διαβάζουμε τα βιβλία, τα συζητάμε και παίζουμε 

παιχνίδια. Είναι μια πάρα πολύ ωραία δουλειά, γιατί κάνω ό,τι αγαπάω. Και δεν υπάρχει τίποτε ωραιότερο 

στον κόσμο από αυτό.  

 

Πού μένετε; 

Μένω λίγο πιο έξω από την Αθήνα, σε μια περιοχή που λέγεται Βούλα. Το σπίτι μου είναι πολύ κοντά στη 

θάλασσα. Να φανταστείτε πως πηγαίνω εκεί με τα πόδια και κολυμπώ ακόμη και τον χειμώνα.  

 

Πού σπουδάσατε; 

Σπούδασα στην Αθήνα σε ένα πανεπιστήμιο στη Πάντειο, σε μια σχολή που λέγεται Κοινωνική Πολιτική   και 

Κοινωνική Ανθρωπολογία.  
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Πόσων χρονών είστε; 

Είμαι 43 χρονών.  

 

Τα παραμύθια σας είναι πάντα χαρούμενα; 

Θέλω να είναι χαρούμενα, ίσως δεν είναι πάντα, αλλά σίγουρα έχουν πάντα χαρούμενο τέλος.  

 

 

 

  

 

Οι μικροί δημοσιογράφοι του 8ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής με αφορμή την ημέρα μνήμης 

θυμάτων του Ολοκαυτώματος στις 27/01, διαβάζουν και σας παρουσιάζουν το «Ημερολόγιο της  Άννας 

Φρανκ».  

Λίγα λόγια για την Άννα Φρανκ… 

Η Άννα Φρανκ γεννήθηκε στις 12 Ιουλίου του 1929 στην Γερμανία. Αυτή και η οικογένεια της ήταν 

Εβραίοι. Είναι γνωστή για το βιβλίο-ημερολόγιο που έχει γράψει ενώ κρυβόταν με τους γονείς της και 

άλλους οικογενειακούς φίλους σε ένα σπίτι στο Άμστερνταμ  κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Το 

ημερολόγιο στο οποίο έγραψε γεγονότα της ζωής της, της το είχε κάνει δώρο ένας οικογενειακός φίλος στα 

13α γενέθλια της. 

To «Ημερολόγιο»… 

 Η Άννα ονόμασε το ημερολόγιο της Κίττυ, σαν να είναι μία φίλη της. Εκεί έγραφε περιστατικά από την 

ζωή της, συναισθήματα και φόβους.  

 Η Άννα ζούσε με τον πατέρα, την μητέρα και την μεγάλη της αδερφή, την Μάργκωτ, στην Ολλανδία. 

Μετά την εισβολή των Γερμανών οι Εβραίοι αναγκάστηκαν να φοράν ένα κίτρινο άστρο στα ρούχα τους για 

να ξεχωρίζουν, απαγορεύτηκε να κυκλοφορούν μετά τις οχτώ το βράδυ, δεν μπορούσαν να 

χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και πήγαιναν σε διαφορετικά σχολεία.  Ο πατέρας της Άννας, 

ο Όττο, βλέποντας πως μεγάλωνε το μίσος για τους Εβραίους είπε να μαζέψουν τα πράγματα τους και να 

πάνε να κρυφτούν σε μία σοφίτα πάνω από το εργοστάσιο που δούλευε. Της  Άννας δεν της άρεσε το νέο 

μέρος γιατί έπρεπε να κάνουν ησυχία κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπου δούλευε το εργοστάσιο και δεν 

υπήρχε τίποτα όμορφο εκεί. Έτσι άρχισε να κολλάει αυτοκόλλητα στους τοίχους για να ομορφύνει το νέο 

''σπίτι''. Μετά από κάποιο διάστημα έφτασε στη σοφίτα και ακόμα μία οικογένεια, οι Βαν Νταν. Η Άννα με 

τον  γιο της οικογένειας δεν είχαν στην αρχή καλές σχέσεις, αλλά στη συνέχεια αγαπήθηκαν.   

 Ενώ οι δύο οικογένειες ζούσαν αποκλεισμένες μέσα στη σοφίτα έξω οι Γερμανοί στρατιώτες του 

Χίτλερ συλλάμβαναν Εβραίους και τους πήγαιναν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης όπου και τους σκότωναν 

μετά από κάποιο διάστημα.  10 



 Το Ημερολόγιο σταματάει στις 4 Αυγούστου του 1944 όπου οι στρατιώτες κάνουν έφοδο στην  σοφίτα 

και τους συλλαμβάνουν όλους. Η οικογένεια της Άννας χωρίζεται. Η μητέρα της πεθαίνει μόνη της σε ένα 

στρατόπεδο συγκέντρωσης, ο πατέρας  της αρρωσταίνει και πηγαίνει σε ένα νοσοκομείο και η Άννα με την 

αδερφή της είναι μαζί. Η Μάργκωτ αρρωσταίνει από τύφο και πεθαίνει. Η Άννα δεν μπόρεσε να αντέξει την 

απώλεια της και πεθαίνει μετά από λίγες μέρες. Ο πατέρας της, ο οποίος ήταν ο μοναδικός που σώθηκε 

από την σοφίτα, βγαίνει από το νοσοκομείο, βρίσκει το Ημερολόγιο και  αποφασίζει να το εκδώσει.  Έτσι 

όλος ο κόσμος έμαθε μέσα από τα  μάτια ενός μικρού παιδιού την φρίκη του πολέμου.   

 Το βιβλίο αυτό πρέπει να το διαβάσει κάθε μεγάλος και κάθε παιδί. Οι μικροί δημοσιογράφοι 

σίγουρα σας το προτείνουν!!!! 

 

 

 

 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κινηματογράφου στις 13 Φεβρουαρίου οι μαθητές του 8ου 

Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής έγραψαν ένα σενάριο μιας φανταστικής και αλλόκοτης  ταινίας μικρού 

μήκους. Είστε έτοιμοι να ταξιδέψετε μαζί μας;  

 

Τρία παιδιά ο Αλέξης ο Γιώργος και η Μαρία βρίσκονται στο σπίτι της Μαρίας και συζητούν... 

 Αλέξης -Παιδιά τι γίνεται;  

Γιώργος -Εγώ καλά είμαι, εσύ; 

Μαρία -  Εγώ δεν είμαι καθόλου καλά! 

Γ. και Α. -Γιατί τι έπαθες; 

M- Αλήθεια σας το λέω παιδιά έχω βαρεθεί στην πόλη, θέλω να πάω ένα μακρινό ταξίδι.  

Α- Ναι καλά πού θα βρεις αεροπλάνο να κάνεις αυτό το μακρινό ταξίδι; 

M- Λοιπόν εκεί είναι το θέμα!!!! Μόλις πριν λίγο άκουσα την μαμά και τον μπαμπά να μιλάνε για ένα μικρό 

αεροπλάνο που βρίσκεται σε ένα χωράφι μας. Τι θα λέγατε αν πηγαίναμε να το πάρουμε και να πάμε 

εκείνο το ταξίδι; 

Α -Νομίζω πως θα μετανιώσω αυτό που λέω αλλά πάμε!!! 

Γ -ΩΩΩΩ μην είσαι τόσο φοβητσιάρης!!  Φυσικά και θα πάμε να το πάρουμε! 

   Τα τρία παιδιά έφυγαν από το σπίτι παίρνοντας μόνο λίγο φαΐ και νερό για τον δρόμο.   

Το ταξίδι  μέχρι το χωράφι  ήταν μεγάλο και μακρύ.  Το πρώτο που είδαν τα τρία παιδιά  ήταν η λίμνη 

Βιστωνίδα. Εκεί υπήρχαν δύο πουλιά ένα καναρίνι και ένας μελισσοφάγος, που προσπαθούσα. να σώσουν 

την ζωή τους από κάποια άγρια ζώα. Τα παιδιά βλέποντας το θέαμα ήθελαν να βοηθήσουν αλλά δεν 

ήξεραν πώς. Τότε ο Αλέξης  σκέφτηκε πώς αν φώναζαν με όλη τους την δύναμη τότε θα φοβόντουσαν τα 

ζώα και θα άφηναν ήσυχα τα πουλιά. Έτσι και έγινε… Τα πουλιά σώθηκαν και σαν ανταμοιβή είπαν στα 
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παιδιά πως θα τα βοηθήσουν σε ό,τι χρειαστούν. Το μόνο που είχαν να κάνουν είναι να σφυρίξουν και η 

δύναμη του ανέμου θα μεταφέρει το σφύριγμα παντού. Έτσι θα το ακούσουν τα πουλιά και θα έρθουν 

αμέσως.  

 Συνέχισαν τα παιδιά κουρασμένα πια από τον τόσο δρόμο που είχαν κάνει. Κάπου στα μισά της 

διαδρομής είδαν ένα μικρό ζωάκι. Ήταν γλυκό και έτσι το πλησίασαν. Τότε αυτό μεταμορφώθηκε σε ένα 

τεράστιο ρομπότ και άρχισε να κυνηγάει τα παιδιά. Ο Αλέξης θυμήθηκε πως τα πουλιά είχαν πει πως θα 

τους βοηθήσουν και το μόνο που είχε να κάνει είναι να σφυρίξει. Έτσι εκεί που έτρεχε άρχισε να σφυρίζει 

και τότε σαν θαύμα φάνηκαν τα δυο πουλιά.  

Πέταξαν κατά πάνω στο ρομπότ και άρχισαν να πετάν κοντά στα μάτια του για να μην βλέπει. Το 

ρομπότ ζαλίστηκε, έπεσε και διαλύθηκε. Τα πουλιά είχαν σώσει τα παιδιά! Ο Γιώργος άρχισε να γελάει, η 

Μαρία έκλαιγε από συγκίνηση και ο Αλέξης έλεγε πόσο υπέροχος είναι που φώναξε τα πουλιά.  

 Τα παιδιά πήραν πάλι τον δρόμο προς το χωράφι για να βρουν το αεροπλάνο. Μετά από δέκα ώρες 

περπάτημα βρέθηκαν επιτέλους στο χωράφι. Μα αεροπλάνο δεν υπήρχε πουθενά. Αποφάσισαν αν μπουν 

μέσα στην αποθήκη που υπήρχε μήπως ανακαλύψουν κάτι.  

 Μπαίνοντας υπήρχε παντού σκόνη. Μα κάτι γυάλιζε πάνω στον πάγκο. Ήταν ένα μικρό αεροπλάνο, 

φαινόταν παλιό! Τα παιδιά έμεινα άφωνα. Ξαφνικά μπήκε η μητέρα της Μαρίας με τον πατέρα του Γιώργου 

και την μεγάλη αδερφή του Αλέξη. Είχαν αρχίσει να τους ψάχνουν αφού είδαν ότι έλειπαν από το σπίτι για 

ώρες.  

-Καλά είστε παιδιά; φώναξαν με αγωνία και οι τρεις. 

-Είμαστε μια χαρά, απάντησε η Μαρία. 

-Να! Μόνο που εδώ θα έπρεπε να υπάρχει ένα αεροπλάνο, είπε ο Αλέξης. 

-Μα για ποιο πράγμα μιλάτε; είπε η μητέρα της Μαρίας. 

-Μαμά σας άκουσα να το λέτε με τον μπαμπά, είπε η Μαρία. 

Τότε η μαμά έβαλε τα γέλια και εξήγησε ότι για το μόνο μικρό αεροπλάνο που μιλούσε ήταν για ένα 

παιχνίδι που έπαιζε μικρή.  Τότε τα παιδιά άρχισαν να γελάν με την Μαρία που έκανε ένα τόσο μεγάλο 

λάθος!!! 

 Αυτό ήταν το σενάριο μας  παιδιά! Ελπίζω να σας άρεσε! Μακάρι να βρεθεί σκηνοθέτης να γίνει 

πραγματική ταινία.  

 

 

Με αφορμή την Ημέρα Υδροβιότοπων που είναι στις 2 Φεβρουαρίου οι μαθητές του 8ου Δημοτικού 

Σχολείου Κομοτηνής, σας καλούν να γνωρίσετε έναν από του σημαντικότερους υδροβιότοπους της 

περιοχής τους. 
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        Κοντά στη πόλη της Κομοτηνής βρίσκεται η λίμνη της Βιστωνίδας  

όπου ανήκει στο Εθνικό πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το 

πάρκο έχε έκταση 930.000 στρέμματα και παίζει σημαντικό ρόλο στην 

χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Είναι το μεγαλύτερο υδροβιοτοπικό 

πάρκο της χώρας. Περιλαμβάνει τις περιοχές Δέλτα Νέστου, λίμνης 

Βιστωνίδας και λίμνης Ισμαρίδας. 

 Η λίμνη Βιστωνίδα έχει έκταση 42.000 στρέμματα και βάθος περίπου 2,5 μέτρα. Πήρε το όνομα της 

από την αρχαία ονομασία της πόλης που ίδρυσε ο μυθικός Βίστων και κατοικούσαν οι Βίστωνες.  Είναι η 

τέταρτη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας. Στο σύμπλεγμα της Βιστωνίδας συμπεριλαμβάνονται οι 

λιμνοθάλασσες Λαφρούδα, Λάφρη, ο Λάγος και το Πόρτο Λάγος. Στην περιοχή του Πόρτο Λάγος υπάρχουν 

ερωδιοί μέσα στην περιοχή με τα πεύκα. Επίσης στην περιοχή της Βιστωνίδας βρίσκουν καταφύγιο σπάνια 

είδη ψαριών όπως η Θρίτσα και η Γελάρτζα, ένα από τα σπανιότερα είδη πουλιών το Κεφαλούδι, ενώ εκεί 

γεννάει τα μικρά της και  ένα από τα μεγαλύτερα είδη πάπιας που υπάρχουν στη χώρα μας, η Βαρβάρα.  

 Η Βιστωνίδα έχει ένα μοναδικό χαρακτηριστικό, το βόρειο τμήμα της έχει γλυκό νερό από τα νερά του 

Κόσυνθου, Κομψάτου και Τραύου ενώ το νότιο τμήμα της έχει θαλασσινό νερό από την λιμνοθάλασσα του 

Πόρτο Λάγος.  

 

 

 

 

Οι μαθητές του 1ου Δημοτικού Νέας Μαγνησίας Θεσσαλονίκης επισκέφθηκαν το εργοστάσιο 

ανακύκλωσης  χαρτιού ΜΕΛ (Μακεδονική Εταιρεία Χάρτου) που βρίσκεται στο χωριό Γέφυρα 

Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε το 1967 από τον Γεώργιο Λαδόπουλο και ονομάστηκε Μακεδονική Εταιρεία 

Λαδόπουλος. Η πρώτη έδρα της εταιρείας ήταν στην Πάτρα αλλά μετά μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη για 

να είναι κοντά στα σύνορα με τα Βαλκάνια και την Ευρώπη. 

        Η κυρία Θεοδοσέλη ανέλαβε να μας ενημερώσει και 

να μας ξεναγήσει στους εξωτερικούς χώρους του 

εργοστασίου. Αρχικά είδαμε ένα βίντεο με όλη τη 

διαδικασία που ακολουθείται για την ανακύκλωση του 

χαρτιού. Από την πολτοποίησή του μέχρι την παραγωγή 

του καινούριου σε τεράστιες μπάλες.  

        Το πρώτο στάδιο της ανακύκλωσης γίνεται από το σπίτι μας! Καθώς η πρώτη στάση είναι ο μπλε κάδος 

που πετάμε το χαρτί (εφημερίδες, περιοδικά, κουτιά, κτλ.). Όπως μας είπε η κυρία Θεοδοσέλη πρέπει να 
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είμαστε πολύ προσεχτικοί και να καθαρίζουμε καλά τις συσκευασίες που πετάμε στον μπλε κάδο. Επίσης, 

όταν πετάμε κουτιά θα πρέπει πρώτα να τα πατάμε έτσι ώστε να μην πιάνουν πολύ χώρο στον κάδο.  

Από τους μπλε κάδους τα ανακυκλώσιμα υλικά 

μεταφέρονται στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 

όπου διαχωρίζονται τα υλικά πλαστικό-χαρτί-γυαλί-

αλουμίνιο. Έπειτα το χαρτί που έρχεται στο εργοστάσιο για να 

ανακυκλωθεί ακολουθεί ένα μεγάλο ταξίδι! Αρχικά 

διαχωρίζεται από υπόλοιπα υλικά π.χ. συνδετήρες. Μετά 

καθαρίζεται από το μελάνι που είναι τυπωμένο πάνω του. Στη 

συνέχεια περνάει από ένα μεγάλο μπλέντερ όπου 

αναμιγνύεται με νερό και γίνεται χαρτοπολτός. Ο χαρτοπολτός απλώνεται σε μεγάλες σήτες για να 

στραγγίσει το νερό και μετά στεγνώνεται και τυλίγεται σε μεγάλο ρολά. Το χαρτί μπορεί και πάλι να 

χρησιμοποιηθεί! 

Η ανακύκλωση του χαρτιού είναι πολύ σημαντική αφού χρειάζεται να κοπούν 17 δέντρα για έναν 

τόνο χαρτιού!  

 

 

 

 

 

 

Μακέτα χαρτοποιητικής μηχανής 

 

 

 

 

 

 

Τριώδιο και ονομασίες των εβδομάδων της Αποκριάς 

 

Οι Απόκριες είναι η τελευταία περίοδος που τρώμε κρέας και διασκεδάζουμε πριν αρχίσουμε τη 

μεγάλη νηστεία της Σαρακοστής. Αυτή η περίοδος που κρατάει τρεις εβδομάδες ονομάζεται Τριώδιο. 

Η πρώτη εβδομάδα ονομάζεται «Προφωνή ή Προφωνέσιμη», επειδή παλιά προφωνούσαν, δηλαδή 

ανακοίνωναν ότι άρχιζαν οι Απόκριες. 
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Η δεύτερη εβδομάδα ονομάζεται «Κρεατίνη», γιατί είναι η τελευταία εβδομάδα που τρώμε κρέας. 

Αυτή την εβδομάδα είναι και η «Τσικνοπέμπτη» όπου σε όλα τα σπίτια ψήνουν κρέας και η μυρωδιά του 

ψητού απλώνεται σε όλες τις γειτονιές! 

Η τρίτη εβδομάδα ονομάζεται «Τυρινή ή Τυροφάγου», όπου επιτρέπεται να φάμε γαλακτοκομικά 

προϊόντα. 

 

Καθαρά Δευτέρα 

 Η Καθαρά Δευτέρα ονομάζεται έτσι επειδή οι Χριστιανοί «καθαρίζονται» σωματικά και πνευματικά. Τη 

μέρα αυτή ξεκινάει η νηστεία για 40 μέρες. 

 Όλος ο κόσμος πάει στην εξοχή για να γιορτάσει την Καθαρά Δευτέρα και να πετάξει χαρταετό. Αυτή η 

έξοδος του κόσμου ονομάζεται «Κούλουμα». Την Καθαρά Δευτέρα συνήθως τρώμε λαγάνα, ταραμά και 

άλλα νηστίσιμα φαγητά όπως λαχανικά, φασολάδα, κ.ά. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Το γαϊτανάκι 

 

 Το γαϊτανάκι είναι ένας χορός που χορεύεται την αποκριά και 

ήρθε στην Ελλάδα από τους πρόσφυγες του Πόντου της Μ. Ασίας. 

 Χρειάζονται 13 άτομα για να ξεκινήσει ο χορός. Ένα άτομο 

κρατάει ένα μεγάλο στύλο στο κέντρο. Από την κορυφή του στύλου 

ξεκινούν 12 μακριές και χρωματιστές κορδέλες. Οι κορδέλες αυτές 

λέγονται γαϊτάνια και από αυτές πήρε το όνομα του το έθιμο. 

 Γύρω από το στύλο οι 12 χορευτές κρατούν από ένα γαϊτάνι και 

χορεύουν σε ζευγάρια τραγουδώντας το παραδοσιακό τραγούδι. Έτσι 

όπως γυρνούν πλέκουν τις κορδέλες γύρω από το στύλο και 

σχηματίζονται χρωματιστοί συνδυασμοί. Ο χορός τελειώνει, όταν όλες 

οι κορδέλες έχουν τυλιχτεί γύρω από το στύλο. 
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Και τώρα ήρθε η ώρα να παίξουμε και να κατασκευάσουμε!!! 

 

Το σταυρόλεξο της Αποκριάς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέλεις να μάθεις πληροφορίες για τους χαρταετούς; Αν ναι, προσπάθησε να βάλεις τις παρακάτω λέξεις 

στη σωστή σειρά και θα μάθεις πολύ ενδιαφέροντα πράγματα!!! 

 

 κατασκευάστηκαν, από, μπαμπού, Οι πρώτοι, μετάξι, και, χαρταετοί,  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 Ο χαρταετός, στην, πέταξε, π.Χ., Κίνα, για πρώτη, γύρω, φαίνεται να, στα 200, φορά,  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 1400 μ.Χ., γύρω στο, στην Ευρώπη, στην Ασία, εξερευνητές, ήρθαν, Οι πρώτοι χαρταετοί, από 
Ευρωπαίους, που ταξίδευαν.  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Κατά τους, χρησιμοποιήθηκαν, συσκευές, Πολέμους, δύο, Παγκόσμιους, οι χαρταετοί, ως, 
παρατήρησης.  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

1. Εκεί γίνεται το πιο γνωστό καρναβάλι της 

Ελλάδας. 

2. Τα παιδιά κρατάνε κορδέλες και χορεύουν. 

3. Τη φοράμε για να κρύψουμε το πρόσωπό μας. 

4. Το φοράμε στο κεφάλι. 

5. Φοράω την πιο ωραία. 

6. Χρωματιστές κορδέλες 
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Κατασκευάζοντας μόνοι μας την αποκριάτικη μάσκα μας!!! 

 

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ:  

 Ένα χαρτόνι Α4 σε όποιο χρώμα εσείς θέλετε 

 Μολύβι  

 Ψαλίδι 

 Μαρκαδόρους 

 Κόλλα stick 

 Χάντρες, πέρλες, πολύχρωμα πούπουλα, χρυσόσκονη, κόλλες με γκλίτερ σε όλα τα χρώματα 

 Λάστιχο ή γλωσσοπίεστρο  

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: 

 

 

 

1ο βήμα: Παίρνω το χαρτόνι και το διπλώνω στη μέση 

                      

 

 

2ο βήμα: Βάζω το χέρι μου πάνω στο διπλωμένο χαρτόνι και το σχεδιάζω γύρω γύρω με το μολύβι 

                       

 

3ο βήμα: Αν θέλω πατάω το χέρι που σχεδίασα με τον μαρκαδόρο μου για να είναι πιο έντονο 

                

 

 

 

 

 
17 



4ο βήμα: Κόβω με το ψαλίδι το χέρι που σχεδίασα 

      

 

 

5ο βήμα: Ανοίγω τρυπούλες για να μπορώ να βλέπω 

               

 

 

6ο βήμα: Στολίζω τη μάσκα όπως θέλω εγώ!!!!! Της βάζω το λάστιχο ή την κολλώ σε γλωσσοπίεστρο και 

είναι έτοιμη να τη φορέσω!!! 
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Διακοσμητικός χαρταετός με γλωσσοπίεστρα!!! 

 

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ:  

 10 χρωματιστά γλωσσοπίεστρα 

 Σπάγκο ή μαλλί 

 Κόλλα κατασκευών (ατλακόλ) ή πιστόλι σιλικόνης 

 Πλαστικά ματάκια 

 Πον-πον 

 Γκοφρέ χαρτί σε διάφορα χρώματα 

  Μαρκαδόροι 

 Ψαλίδι 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: 

Βήμα 1ο: Κολλάμε τα γλωσσοπίεστρα μεταξύ τους βάζοντας 8 στη σειρά (κάθετα) και δύο από την πίσω 

πλευρά (οριζόντια). Εμείς τα κολλήσαμε με κόλλα ατλακόλ και τα αφήσαμε 1 μέρα για να στεγνώσουν! 

Εσείς αν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πιστόλι σιλικόνης για πιο γρήγορα! 

                

 

Βήμα 2ο: Αφού στεγνώσουν κολλάμε στο μπροστινό μέρος του χαρταετού τα 

ματάκια, τη μύτη από πον-πον και σχεδιάζουμε με τη βοήθεια ενός 

μαρκαδόρου το στόμα! 

 

 

Βήμα 3ο: Φτιάχνουμε την ουρά του χαρταετού μας με μαλλί και γκοφρέ 

χαρτί! Δένουμε το χαρτί γκοφρέ στο μαλλί δημιουργώντας μικρά φιογκάκια!  
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Βήμα 4ο: Κολλάμε στο πίσω μέρος του χαρταετού μας από την κάτω μεριά την 

ουρά (κάτω δηλαδή από το στόμα). Τέλος, κολλάμε στο πάνω μέρος του 

χαρταετού και πάλι από την πίσω μεριά μαλλί κάνοντας θηλιά για να μπορούμε να 

τον κρεμάσουμε!  

 

 

 

 

Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο οι μαθητές διάβασαν και επεξεργάστηκαν τέσσερα βιβλία της 

συγγραφέα κ. Μπαμπέτα Ιωάννας. Δύο από αυτά τους άρεσαν πολύ και γι’ αυτό σας τα προτείνουν 

ανεπιφύλακτα.  

Είμαι σκέτο παιδί (Εκδόσεις Πατάκη) 

 

Το βιβλίο αναφέρεται σε ένα αγόρι 7 χρονών, το οποίο μπερδεύεται από τις 

φράσεις που χρησιμοποιούν οι μεγάλοι. Ο μπαμπάς του, παραδείγματος χάρη, 

του μιλάει σαν να είναι μεγάλος, ενώ η γιαγιά του του μιλάει σαν να είναι μωρό. 

Άραγε τι είναι; Μεγάλο ή μικρό παιδί;  

 

Με αφορμή το παραπάνω βιβλίο, οι μαθητές έκαναν μία δραστηριότητα που 

τους άρεσε πολύ. Ζωγράφισαν σε χαρτί του μέτρου το περίγραμμα του 

σώματος μιας συμμαθήτριάς τους, το χρωμάτισαν και έγραψαν ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ 

ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ και ΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ. Μετά από πολλή συζήτηση, 

κατέληξαν στο συμπέρασμα πως πρέπει να αγαπούν τον εαυτό τους μιας και 

καθένας τους είναι μοναδικός και ξεχωριστός.  

 

Ο βασιλιάς λύκος (Εκδόσεις Μεταίχμιο) 

 

Μια μέρα μαζεύτηκαν 

πολλοί λύκοι και σκέφτηκαν 

να αναδείξουν ως βασιλιάς 

τους τον πιο κακό λύκο. 

Έτσι, οι λύκοι περιέγραφαν 

τα κατορθώματά τους. 

Ώσπου μια μέρα ένα λυκάκι 

τούς έπεισε πως για βασιλιά τους χρειάζονται τον πιο ΚΑΛΟ λύκο, γιατί η ΚΑΛΟΣΥΝΗ πάντοτε κερδίζει.  
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