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Α. KEIMENA 

1. Φανταστικά σχολεία στο… μακρινό μέλλον! 

του Κωνσταντίνου Μελένιου 

Τα σχολεία είναι ένα κομμάτι της ζωής των παιδιών, αλλά  σε λίγα χρόνια 

αναμένεται να γίνουν πιο συναρπαστικά!  

Το σχολικό πρόγραμμα των μαθητών φαντάζομαι να είναι κάπως έτσι…Κάθε 

πρωί τα παιδιά θα ξυπνούν και θα μπαίνουν σε μία πανοπλία που θα τα ετοι-

μάζει για το σχολείο. Μόλις φτάνουν σε αυτό , θα περνούν από έναν «αναγνω-

ριστή» , ο οποίος θα τους σκανάρει και θα είναι έξω από μια μεγάλη πόρτα.  

Στο προαύλιο  θα υπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου, βόλεϊ και ένα μέρος με 

εξοπλισμό πάλης. Ακόμη και το κυλικείο θα αντικατασταθεί από ένα εξελιγμένο 

τεχνολογικό σύστημα.  

Τα σχολικά κτίρια θα είναι πια φτιαγμένα από ατσάλι , ενώ οι μαθητές 

θα φορούν  όλη την ώρα που θα  βρίσκονται σε αυτό ειδικό εξοπλισμό VR ή 

αλλιώς προσομοιωτή. Με αυτόν, τα παιδιά θα μπορούν να μπαίνουν στο αντί-

στοιχο πρόγραμμα κάθε μαθήματος. Το καλύτερο απ’ όλα θα είναι ότι στη γυ-

μναστική τα αγόρια θα παίζουν CS-40 στο VR. Όμως, το κακό είναι ότι το 

μάθημα Τ.Π.Ε. πιθανότητα θα καταργηθεί, αφού όλη η τεχνολογική γνώση θα 

παρουσιάζεται και θα παρέχεται μέσα από μια μάσκα εικονικής πραγματικότη-

τας. 

Τέλος , όσον αφορά τους δασκάλους, θα αντικατασταθούν από ρομπότ! 

Έτσι φαντάζομαι τα σχολεία στο μακρινό μέλλον. Και θα είναι έτσι,  γιατί 

η τεχνολογία μας κατακτάει σιγά σιγά! 
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2α. Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας 

του Αθανάσιου Κατσίκια 

   
 
 

Ο Άγιος Αθανάσιος γιορτάζει στις 18 Ια-

νουαρίου. Γεννήθηκε το 298 μ.Χ. στην Αλεξάν-

δρεια της Αιγύπτου. Οι γονείς του τού μετέδωσαν 

την αγάπη για τον Χριστό. Ο Μέγας Αθανάσιος υ-

πήρξε διάκονος, επίσκοπος και το 328 π.Χ. έγινε 

πατριάρχης Αλεξανδρείας. Τέλος,  ο υποστήριξε 

ότι το Άγιον Πνεύμα  είναι άκτιστο και «ομοούσιον 

του Πατρός και του Υιού». 

 

 

2β. Οι τρεις Ιεράρχες 

του Δαμιανού & Μανώλη Καμπούρη 

Οι τρεις Ιεράρχες ήταν ο Μέγας Βασί-

λειος , ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Γρη-

γόριος ο Θεολόγος. Οι άγιοι αυτοί είναι οι άγιοι 

των Γραμμάτων και τους γιορτάζουμε κάθε 

χρόνο στις 30 Ιανουαρίου. Πρόσφεραν πάρα 

πολλά στα γράμματα και την εκπαίδευση, στην 

εκκλησία και βοηθούσαν και συμπαραστέκο-

νταν στους συνανθρώπου τους. Τέλος,  άντλη-

σαν κάποια στοιχεία από την αρχαιοελληνική 

σκέψη και τα συνδύασαν με τον χριστιανισμό! 

 



                 

                   Ευρωπαϊκή Ένωση 

           Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

                                                Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
                                                                     

                                                                                                                                  

                                                                       

3α. Η αγαπημένη μου δασκάλα 

της Ραφαηλίας Χίντεγκ 
  Ως μαθήτρια της Στ’ τάξης έχω κάνει μάθημα με πολλούς δασκάλους. 

Όμως η κ. Χρύσα είναι η αγαπημένη μου. 

Η δασκάλα αυτή βοηθάει όλα τα παιδιά της τάξης, όταν αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες στα μαθήματα.  Κάτι ακόμη  που ξεχωρίζει στην κ. Χρύσα  είναι ο 

καλός της χαρακτήρας  και η χρυσή της καρδιά. Επίσης, είναι ήρεμη , έχει υ-

πομονή και δε μας μαλώνει. 

  Ελπίζω όλοι οι μελλοντικοί μου δάσκαλοι να είναι τόσο καλοί και να με 

αγαπούν , όπως η κ. Χρύσα.  

 

Βασιλική Ματανά 
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3β. Οι αγαπημένες μου δασκάλες 

της Μαρίνας Μελένιου 

Είμαι πολύ τυχερή όσον αφορά τις  δασκάλες που είχα . Στις δύο πρώ-

τες τάξεις του Δημοτικού είχα την κ. Αθανασία και φέτος έχω την κ. Δήμη-

τρα. 

Η πρώτη γνωριμία με την κ. Αθανασία έγινε από μικρή ηλικία. Πήγαινα 

τακτικά το καλοκαίρι στο χωριό Χώρα και την έβλεπα και με χαιρετούσε. 

Την κ. Δήμητρα  την πρωτοείδα όταν πρωτοπήγα στο σχολείο. Μου ά-

ρεσε από τα φουλάρια και τα μποτάκια της  και γενικά από το στυλ της. 

Μου αρέσει που και οι δύο μας φέρονται σαν παιδιά τους. Κάνουν εύκολο 

το μάθημα, ώστε να το καταλαβαίνουμε. 

Θα ήθελα να τις έχω δασκάλες μέχρι να τελειώσω το σχολείο. Θα τις α-

γαπώ και θα τις σκέφτομαι ΠΑΝΤΟΤΙΝΑ !!!!!! 

 

4. Τι θα ήθελα να αλλάξει το σχολείο μου 

του Α.Α., μαθητή Γυμνασίου 

Το σχολείο στο οποίο πηγαίνω δεν έχει πολύ χώρο, για να μπορούμε να 

κάνουμε όλα τα αθλήματα που θέλουμε. Ένα από αυτά είναι το ποδόσφαιρο. Θα 

ήθελα λοιπόν να φτιαχτεί ένα γήπεδο στο οποίο μπορούμε να παίζουμε ποδό-

σφαιρο όλοι οι μαθητές κατά τη διάρκεια της Γυμναστικής ή των διαλειμμάτων. 
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Β. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

1.Το σχολείο παλιότερα 

του Χαράλαμπου Σπανόπουλου 

Γίνομαι ένας μικρός δημοσιογράφος και παίρνω συνέντευξη 

από την πρόγιαγιά μου. 

Ρωτώ διάφορες ερωτήσεις για τη σχολική ζωή τότε… 

Η πρόγιαγιά μου ονομάζεται Πηνελόπη Κερκινοπούλου. Είναι  82 χρονών. 

Μένει στη Ξάνθη και για πάρα πολλά χρόνια ζούσε και δούλευε στη Γερμανία 

μαζί με τον πρόπαππού μου Βασίλη Κερκινόπουλο… 

-Γιαγιά ,θα ήθελα να σε 

ρωτήσω  κάποια πράγ-

ματα για τα σχολικά σου 

χρόνια. 

-Ό,τι θες .Είμαι στη διά-

θεσή σου.  

 

-Σε ποιο Δημοτικό σχο-

λείο φοιτούσες;  

-Στο 6ο Δημοτικό Σχολείο 

Ξάνθης 

-Θυμάσαι ποια 

χρονολογία ξεκίνησες το 

Δημοτικό σχολείο; 

-Φυσικά, το 1946. 
Άννα Βασιλειάδου 
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-Πόσο χρονών ήσουν όταν πήγες στο σχολείο;  

-6 χρονών. 

-Πόσα παιδιά ήταν σε κάθε τάξη;  

-32 παιδιά είχε η τάξη μου, κορίτσια και αγόρια. 

-Τι μαθήματα κάνατε τότε;  

-Τα μαθήματα που κάναμε ήταν Θρησκευτικά, Ιστορία Ελλάδος, Έκθεση, 

Χειροτεχνία, Μαθηματικά και Ανάγνωση. Χρησιμοποιούσαμε κιμωλίες και 

σφουγγάρι στον πίνακα.  

-Είχατε βιβλία;  

-Είχαμε δύο με τρία βιβλία την ημέρα μαζί μας στο σχολείο.   

-Ποιος σας βοηθούσε στο διάβασμα;  

-Μόνο ο δάσκαλος στο σχολείο. Οι γονείς μας δεν ήξεραν γράμματα. 

-Τελείωσες το δημοτικό;  

-Ναι, πήγα και τις έξι τάξεις δημοτικού. Μετά όποιος ήθελε έδινε εξετάσεις. 

Εγώ δεν έδωσα. 

-Τι ρούχα φορούσατε στο σχολείο; 

-Όταν πηγαίναμε σχολείο φορούσαμε στολή . Τα κορίτσια μπλε ποδιά με άσπρο 

γιακά. Τα αγόρια φορούσαν παντελόνι και καπέλο που το έλεγαν  πηλήκιο. 

 

-Πώς ήταν οι δάσκαλοι τότε;  

-Μας αγαπούσαν πολύ , αλλά αν κάποιο παιδί ήταν αδιάβαστο το χτυπούσαν με 

τη βέργα. 
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-Τι ώρα πηγαίνατε στο σχολείο και τι ώρα σχολάγατε;  

-Σχολείο πηγαίναμε από τη Δευτέρα έως το Σάββατο και ξεκινούσαμε 8 το 

πρωί και τελειώναμε 1 το μεσημέρι. Κάποιες μέρες πηγαίναμε και το απόγευμα. 

Την Κυριακή πηγαίναμε στην εκκλησία  μαζί  με τον δάσκαλο.  

 

-Πηγαίνατε εκδρομές; Πού;  

-Μέχρι το πάρκο που ήταν δίπλα από το σχολείο. 

-Πώς ήταν το σχολείο σου;  Ήταν μεγάλο;  

-Το σχολείο μου ήταν μεγάλο και πέτρινο . Έξω είχε μία μεγάλη αυλή στην 

οποία παίζαμε.  

 

Σ’ ευχαριστώ πολύ γιαγιά μου για όλα όσα μου είπες.  

Νιώθω πολύ τυχερός που είμαι αυτήν την εποχή μαθητής!!! 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Δημοσθένης Σπανόπουλος 
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2. Συνέντευξη από μαθήτρια που φοιτά στο Σχολείο Δεύτερης 

Ευκαιρίας Σαμοθράκης 

του Πέτρου Βούζη 

-Ποιος είναι ο λόγος που δεν καταφέρατε να ολοκληρώσετε το σχολείο; 

- Ο λόγος που δεν τελείωσα το σχολείο είναι ότι οι γονείς μου δεν μου επέ-

τρεψαν να πάω στο γυμνάσιο , για να βοηθήσω στα οικονομικά του σπιτιού. 

-Πώς πήρατε την απόφαση να πάτε στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας; 

-Την απόφαση την πήρα μέσα σε μία ημέρα. Το είχα απωθημένο! Ένα όνειρο 

που δεν ολοκλήρωσα… 

-Τι μαθήματα κάνετε και πόσο διαρκούν; 

-Συνολικά έχουμε πέντε ώρες μάθημα με δύο διαλείμματα. Τα μαθήματα είναι 

τα Αγγλικά, η  Πληροφορική , η Γλώσσα, η Κοινωνική Πολιτική , το Περιβάλ-

λον, η Φυσική,  η Χημεία και τα Μαθηματικά. 

-Πώς σας συμπεριφέρονται οι καθηγητές; 

-Υπάρχει σεβασμός ανάμεσα στους καθηγητές και τους μαθητές. Μας σέβο-

νται και τους σεβόμαστε. Γενικά δείχνουν κατανόηση και υπομονή. 

-Πόσους συμμαθητές έχετε; Έχετε καλή συνεργασία μαζί τους;  

-Τα άτομα και στα δύο τμήματα είναι 20 . Συνεργαζόμαστε άψογα. Υπάρχει  

μεγάλη υπομονή και κατανόηση. 
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-Θα θέλατε να σπουδάσετε; Και αν τι; 

-Προς το παρόν δεν υπάρχει χρόνος και δυνατότητα για κάτι παραπάνω,  ό-

μως δεν αποκλείω τίποτα 

-Είναι εύκολο να πηγαίνεις στο σχολείο σε αυτή την ηλικία; 

-Λόγω δουλειάς και οικογενειακών υποχρεώσεων είναι αρκετά κουραστικό,  

αλλά έχουν μείνει λίγοι μήνες για το τέλος και έτσι κάνουμε υπομονή. 

 

 

 

 

 Άννα Βασιλειάδου 

Άννα Βασιλειάδου 
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Γ. ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

Ένα παραμύθι για την παγκόσμια ημέρα χιονιού  

του Παναγιώτη Σαλβάνου 

Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχε μια πόλη όπου δεν χιόνιζε ποτέ. Τα 

παιδιά ήταν πολύ στεναχωρημένα. Γι’ αυτό αποφάσισαν να ξεκινήσουν ένα  

ταξίδι μακρινό για να ζητήσουν βοήθεια από τη μάγισσα που ζούσε στο πιο 

ψηλό βουνό. 

Η μάγισσα αποκάλυψε στα παιδιά πως η ίδια με τα μαγικά της σταμάτησε 

το χιόνι! Της έφερνε φοβερό κρυολόγημα! Τα παιδιά την παρακάλεσαν και αυτή 

τους υποσχέθηκε πως για μέρα κάθε χρόνο θα τους έκανε το χατίρι.  

Έτσι για πρώτη φορά χιόνισε και τα παιδιά έπαιξαν χαρούμενα στο χιόνι 

χιονοπόλεμο όπως το είχαν ονειρευτεί! 

 

 

Κωνσταντίνος Τσιρτσίδης 



                 

                   Ευρωπαϊκή Ένωση 

           Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

                                                Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
                                                                     

                                                                                                                                  

                                                                       

Δ. ΚΑΛΑΝΤΑ ΦΩΤΩΝ 

Μαρίνα Μελένιου 
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Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ  

της Αγγελικής Σαμαρά 

  

«Το ταξίδι της Πα-

πλωματούς» είναι ένα 

ενδιαφέρον βιβλίο και 

μας μαθαίνει ένα 

πράγμα: να είμαστε γεν-

ναιόδωροι. Επίσης μας 

μαθαίνει να ακούμε την 

καρδιά μας, όπως έκανε 

και η Παπλωματού στο 

βιβλίο. Πήγε και είδε 

αυτό που κανείς δεν ά-

ντεχε να δει πέρα από 

τον τοίχο… 

 

 

 

 

 

 

 



                 

                   Ευρωπαϊκή Ένωση 

           Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

                                                Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
                                                                     

                                                                                                                                  

                                                                       

της Άννας Μανιώτη 

Ένα από τα αγαπημένα μου βι-

βλία είναι το «Μια καρδιά» της Μα-

ρίνας Γιώτη. Το βιβλίο κυκλοφορεί 

από τις εκδόσεις Διόπτρα. Αυτό το 

βιβλίο μας μιλάει για τη σχέση μητέ-

ρας και κόρης. Η Μαρίνα Γιώτη ξε-

κίνησε να γράφει ένα γράμμα στην 

κόρη της, για να της πει ότι θα είναι 

πάντα δίπλα της. Το «Μια καρδιά» 

είναι ένα βιβλίο συγκινητικό και συ-

νιστώ να το αγοράσετε. 

 

 

 

 

 

         Μιας και στις 21 Ιανουαρίου εί-

ναι η Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς σας 

προτείνω να διαβάσετε το βιβλίο της 

Μαρίνας Γιώτη <<Μια αγκαλιά>>. Το 

βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 

Διόπτρα και μπορείτε να το βρείτε σε 

όλα τα βιβλιοπωλεία. Το βιβλίο αυτό 

μας μιλάει για την σχέση μεταξύ κό-

ρης και πατέρα. Για την μεγάλη αγάπη 

που έχει η κόρη στον πατέρα της, τον 

πρώτο έρωτα της ζωής της. Εξάλλου 

όλα τα κορίτσια έχουν αδυναμία σ’ ε-

κείνον. Γενικά, αξίζει να το αγορά-

σετε, γιατί είναι ένα συγκινητικό και 

τρυφερό βιβλίο. 
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ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

1. Πολύχρωμες μαργαρίτες με χνουδωτά σύρματα και παγιέτες. 

της Αγγελικής Σαμαρά  

 

Υλικά που θα χρειαστούμε:  

 χνουδωτά σύρματα 

 χρωματιστές παγιέτες   

 σελοτέιπ. 

 

Πλέκουμε 3 χρωματιστά 

σύρματα στη μια άκρη 

στις άλλες άκρες κολ-

λάμε με σελοτειπ από 

ένα χνουδωτό σύρμα, α-

φού πρώτα το έχουμε 

κάνει 3 μικρά κυκλάκια 

που μοιάζουν με λουλού-

δια. Τέλος στη μέση 

κάθε λουλουδιού κολλάμε 

από μια παγιέτα.  

Έτοιμο!! 
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2. Φτιάχνουμε χιονάνθρωπους στο σπίτι! 

του Αντώνη Σαλβάνου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για να φτιάξουμε τον χιονάν-

θρωπο μας θα χρειαστεί με την 

βοήθεια ενός μεγάλου  να αναμεί-

ξουμε με ένα κουτάλι αφρό ξυρί-

σματος (χωρίς άρωμα) και μαγει-

ρική σόδα. Το ψεύτικο χιόνι μας 

είναι έτοιμο! Μετά φτιάχνουμε 

τον χιονάνθρωπο μας και τον 

διακοσμούμε όπως μας αρέσει! 

 

 

 

 Αναστασία Ράξενα 

 



                 

                   Ευρωπαϊκή Ένωση 

           Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

                                                Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
                                                                     

                                                                                                                                  

                                                                       

Καρκάνη Χριστίνα 

Ζ. ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

1. Σταυρόλεξο 

της Ειρήνης Σαμαρά 
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2. Παροιμίες 

της Μαρίνας Μελένιου 

– Σπίτι χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει!  

– Γιάννης πίνει Γιάννης κερνάει. 

– Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. 

– Σαρανταπέντε Γιάννηδες με ενός κοκόρου 

γνώση. 

– Κόψε ξύλο, κάμε Αντώνη και από πλάτανο Μανώλη.  

– Ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τόνε βγάλαμε. 

– Με τα Φώτα του ο Γενάρης όλης της χρονιάς μπροστά-

ρης. 

– Όχι Γιάννης… Γιαννάκης. 

– Γιάννης πήγε, Γιάννης ήρθε.  

– Όλη μέρα Καλογιάννη και το βράδυ Κακογιάννη. 

                                                           

 

 

 

 
 Μαρίνα Μελένιου 
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Η. ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ

 

 

Θανάσης Χαλκιάς 

Άννα Βασιλειάδου 
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Δήμητρα Κυλίμου  

 
Δήμητρα Κυλίμου 


