
 

 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ 

 

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ: Πώς 
περάσαμε στην 
καραντίνα, τι πρέπει 
να κάνουμε, τι πρέπει 
να προσέξουμε! 
Διαβάστε τις απόψεις 
των παιδιών … 

 

 

Η πρώτη εφημερίδα από τα «πρώτα» παιδιά του  

1ου Δημοτικού σχολείου Αμαρουσίου 

 

 

Φύλλο 5 

2020-2021 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 

2015-2016 

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 

 
Βρήκα ένα σκυλί 
μέσα σ’ ένα 
κλουβί. 
Πήρα το κλειδί  
και του έδωσα 
ζωή. 
Το λυπήθηκα 
πολύ 
γι’ αυτό του 
έδωσα φαΐ. 
Το φρόντισα 
πολύ, 
ώσπου το πήγα 
στη φιλοζωική. 
Εκεί το 
υποδέχτηκαν με 
στοργή  
Και το κράτησαν 
στη ζωή. 
Ευτυχώς μια 
μέρα το 
υιοθέτησε ένα 
παιδί! 

 
Εβελίνα Ινεπέκογλου 

με τη Μαρία Λυδία 

Ρωμανού, Ε 

 

  

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΟΙΞΕ!!! 
Γυρνάμε σχολείο για γνώση, παιχνίδι και 

περιπέτεια!!! 

 

ΜΗΝΥΜΑ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Είναι 
αξιοθαύμαστο 

πώς οι δύσκολες 
συνθήκες που 

έζησαν τα 
παιδιά μας κατά 
τη διάρκεια των 

διαστημάτων 
καραντίνας και 

επιβολής 
μέτρων λόγω 

της πανδημίας, 
έδωσαν ώθηση 

σε άλλες μορφές 
επικοινωνίας, 
έκφρασης και 
τρόπου ζωής.  
Συγχαρητήρια 
σε όλους τους 
μαθητές μας 

που 
αντιμετώπισαν 

με μεγάλη 
επιτυχία αυτήν 
την πρόκληση! 

1821 – 2021 
200 χρόνια από την 

Ελληνική 
Επανάσταση!!! 

Πόσο θα θέλαμε κάποια ψέματα να 

γίνουν αληθινά!!! 

Διαβάστε τις ιδέες των μαθητών … 

ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΤΕ! 

Οι μαθητές εμπνέονται και γράφουν για 
φανταστικά ταξίδια στο διάστημα… 

«THE VOYAGERS» Ροκ Συγκρότημα από μαθητές 
της  Ε τάξης… 
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Κορονοϊός - Καραντίνα 
6 τρόποι για να είστε χαρούμενοι 

μέσα στην καραντίνα 
Η καραντίνα δημιουργεί δυσκολίες για μικρούς 
και μεγάλους. Κι ενώ ζούμε ακόμη με 
περιοριστικά μέτρα, η παραμονή μας στο σπίτι 
συνεχίζει να μας δημιουργεί δυσάρεστα 
συναισθήματα. 
Πέρα από την κοινωνική αποστασιοποίηση 
έχουμε τώρα και τον μουντό καιρό που μας 
φέρνει θλίψη και μας κουράζει. Κάτι τέτοιες 
στιγμές μπορεί να είναι δύσκολο να 
παραμείνουμε θετικοί, όμως υπάρχουν 6 
υπέροχες συμβουλές που μπορούν να φτιάξουν 
τη διάθεσή μας και να μας κάνουν να 
νιώσουμε χαρούμενοι ακόμα και μέσα στην 
καραντίνα. 
1.Πάρε χαρά από το κατοικίδιό σου 
Τα κατοικίδια μπορούν να είναι η καλύτερη 
«θεραπεία» ενάντια στη μοναξιά μας, κατά τη 
διάρκεια της καραντίνας! Η συντροφιά τους 
καταπολεμά τη μοναξιά, την κοινωνική 
απομόνωση και μας προσφέρει στιγμές χαράς. Τα 
κατοικίδια σύμφωνα με τους επιστήμονες, 
βοηθούν στην καταπολέμηση του άγχους και μας 
ηρεμούν. 
2. Να επικοινωνείς με τους αγαπημένους σου 
ανθρώπους 
Μπορεί να είμαστε υποχρεωμένοι να μένουμε στο 
σπίτι μας όμως τίποτα δεν μας εμποδίζει για να 
ερχόμαστε σε επαφή με αγαπημένα μας πρόσωπα 
μέσω του υπολογιστή μάς. Τον παππού και τη 
γιαγιά μας, τους φίλους μας και όλους όσοι μας 
έχουν λείψει… 
3.Μάθε να καταγράφεις τις σκέψεις σου 
«Η καταγραφή ιδεών, σκέψεων και στόχων είναι 
το βασικό σκαλί για την επίτευξή τους», λένε οι 
γονείς μας. Τώρα που βρισκόμαστε στην αρχή της 
νέας χρονιάς, είναι η καλύτερη ιδέα για να 
ξεκινήσουμε να βάζουμε στόχους.  
4.Κάνε αυτά που σου αρέσουν  
Όλοι λένε πως η ευτυχία είναι στιγμές. Ένα 
χουχούλιασμα στο κρεβάτι μας, μια βόλτα στον 
καθαρό αέρα, ένα παιχνίδι στον υπολογιστή, το 
αγαπημένο μας φαγητό ή ένα επιτραπέζιο με τους 
γονείς μας, είναι μικρά πράγματα που μας κάνουν 
ευτυχισμένους.  

  

  
 
5. Ξεκίνα ένα χόμπι 
Η καραντίνα ίσως είναι η ιδανικότερη αφορμή για να ξεκινήσεις 
ένα χόμπι που αγαπάς. Μια έρευνα δείχνει ότι τα άτομα που 
έχουν χόμπι έχουν λιγότερο άγχος.  
6.Το βιβλίο, ο πιο καλός σου φίλος 
Ο ελεύθερος χρόνος που έχουμε μέσα στην καραντίνα μπορεί να 
μας κάνει ν΄ αγαπήσουμε τα βιβλία. Επειδή αποτελούν τον 
καλύτερο φίλο του ανθρώπου  -μετά από τα σκυλιά- τα βιβλία θα 
σε μεταφέρουν σε κόσμους μακρινούς, θα σου κρατήσουν 
συντροφιά και θα σε γεμίσουν γνώσεις. 

Οριάνα Κονίδη, Στ 

 

Πώς πέρασα την καραντίνα 
Την καραντίνα την πέρασα με πολλά πράγματα αλλά περισσότερο 
με τα computer games. Έπαιζα συνέχεια computer games και 
αυτό μου άρεσε και με χαλάρωνε.  
          Τα computer games είναι παιχνίδια που είναι στην οθόνη 
και τα παίζεις. Τα βρίσκουμε στο internet, τα κατεβάζουμε και τα 
παίζουμε διασκεδάζοντας. Παράδειγμα στο tablet μου έχω 
παιχνίδια που τα κατεβάζω από ένα Αpp που λέγεται Play Store. 
Ας πούμε τέτοια παιχνίδια είναι το Minecraft, το Sims 4, το Brawl 
Stars, το Tap the Frog, το Battlelands και το Among Us.  
         Οι γονείς όμως δεν θέλουν τα παιδιά να κάθονται στην 
οθόνη. Στην περίοδο της καραντίνας ‘όμως  κέρδισα πολλά 
πράγματα παίζοντας παιχνίδια. Το πρώτο είναι ότι διασκέδασα 
πολύ. Επίσης βρήκα τρόπους να πάρω πληροφορίες για να δω 
πως παίζονται από το Youtube, από τους φίλους μου και όχι από 
τους δασκάλους . Ακόμα για να πάρω πληροφορίες δούλεψα και 
τα Αγγλικά μου. Τέλος, το πιο σημαντικό που κέρδισα ήταν ότι 
επικοινώνησα με τους συμμαθητές  μου κι έτσι δεν αισθάνθηκα 
μοναξιά.  
         Οι γονείς δεν πρέπει να είναι αυστηροί με τα παιδιά όταν 
παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια γιατί κατά τη γνώμη μου 
υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να κερδίσουν τα παιδιά 
τους.  
Δημήτρης Δεληγιάννης, Στ 

 

https://plus.queen.gr/tags/tag/690/eytyxia
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Κορονοϊός - Καραντίνα 
Ποιος είπε πως η καραντίνα είναι βαρετή; 

   Όταν ακούμε τη λέξη «καραντίνα», μας 
έρχονται στο μυαλό αρνητικές σκέψεις, ενώ 
είναι μια 
ευκαιρία 
να 
ξεκουρασ
τούμε 
από την 
καθημερι
νότητα 
και να 
περάσουμ
ε πιο 
δημιουργι
κά τον χρόνο μας. Μπορούμε να 
ασχοληθούμε με πολλές δραστηριότητες, που 
σε άλλες περιπτώσεις δεν προλαβαίνουμε 
ούτε να τις σκεφτούμε! 
   Μια ωραία ιδέα είναι να προσπαθήσετε να 
φτιάξετε μια μακέτα με χαρτόνια ή ξυλάκια. 
Βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει και 
σκεφτείτε τα πιο απίθανα σχέδια, όπως ένα 
μαγικό δάσος ή ένα πειρατικό καράβι! Για 
τους προχωρημένους η κατασκευή ενός 
σπιτιού είναι μια πρόκληση! 
   Μια άλλη ενδιαφέρουσα ενασχόληση είναι 
το διάβασμα λογοτεχνικών βιβλίων. Μερικά 
ωραία και ενδιαφέροντα βιβλία για τα παιδιά 
του δημοτικού είναι: «Η Αλίκη στη χώρα των 
μαρμάρων» και «Το καπλάνι της βιτρίνας» της 
Άλκης Ζέη, «Η τελευταία μαύρη γάτα» του 
Ευγένιου Τριβιζά και «Ο γύρος του κόσμου σε 
80 ημέρες» του Ιούλιου Βερν. 
   Σε πολλούς επίσης αρέσει ο χορός, οπότε 
μια ωραία ιδέα είναι να βρείτε βιντεάκια στο 
διαδίκτυο με διάφορα είδη χορών, ανάλογα 
με τα γούστα σας, και να περάσετε στιγμές 
διασκέδασης μέσα στο σπίτι. Αυτός είναι ένας 
ωραίος τρόπος να συνδυάσετε γυμναστική 
και ψυχαγωγία. 
  Ακόμα, για τους λάτρεις της κουζίνας η 
περίοδος της καραντίνας είναι μια ευκαιρία 
να δοκιμάσουν νέες συνταγές και, γιατί όχι,  

να σκαρφιστούν δικές τους. Για παράδειγμα, μια ιδέα για 
πεντανόστιμο και υγιεινό πρωινό είναι γιαούρτι με βρώμη, 
μέλι και ξηρούς καρπούς. Εναλλακτικά, μπορείτε να 
συνδυάσετε το γιαούρτι με ό,τι άλλο σας αρέσει και να 
δημιουργήσετε ξεχωριστές γεύσεις! 
   Όλοι ευχόμαστε να φύγει γρήγορα  η καραντίνα, όμως 
καλό θα είναι αυτές οι συνήθειες  να μας μείνουν. 
Ελένη Βαλσαμάκη, Στ 
 

Ένα καλύτερο ξεκίνημα για το 2021 
Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε το 2021 να γίνει καλύτερο 
από το 2020? 
Το 2021 έχει αρκετές πιθανότητες να είναι καλύτερο από το 
2020 ακόμα και αν δε το πιστεύετε! 
1.Λόγω Κορονοϊού θα πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα 
προστασίας, αν θέλουμε να είναι καλύτερο το 2021☺ τα 
παρακάτω μέτρα προστασίας είναι τα πιο σημαντικά 
⚫Φοράμε μάσκα προστασίας 
⚫Πλένουμε καλά τα χέρια μας 
⚫Πρέπει να έχουμε αποστάσεις μεταξύ μας τουλάχιστον 2 
μέτρα☺ 
⚫Στο σχολείο δε πρέπει να πιάνουμε τα πράγματα του 
διπλανού μας! 
2.Έχω μάθει ότι αρκετοί από εσάς πετάνε τα σκουπίδια 
όπου βρουν! Έτσι μολύνουμε  το περιβάλλον Οπότε τα 
σκουπίδια μπαίνουν μόνο στον κάδο Ξέρω ότι ίσως 
κάποιες φορές το ξεχνάτε και πετάτε το σκουπίδι όπου 
βρείτε, όμως αυτό πρέπει να σας γίνει συνήθεια «ΤΑ 
ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ»☺ 
3.Εκτός από όλα αυτά για να γίνει καλύτερο το 2021 
μπορούμε να δώσουμε χαράς σε διάφορα παιδιά δίνοντας 
παιχνίδια, είτε μεγαλώσαμε αρκετά για να τα έχουμε είτε τα 
βαρεθήκαμε για κάποιο λόγο! Και επειδή το 2020 ήταν 
αρκετά δύσκολο για μερικούς και με αυτή τη δωρεά θα 
δώσεις χαρά σε παιδιά που το 2020 ήταν στις μαύρες τους 
Εγώ για παράδειγμα είχα αρκετά παιχνίδια που τα είχα 
βαρεθεί, όμως αντί να τα πετάξω πήγα με την μαμά μου σε 
έναν παιδικό σταθμό και τα δώσαμε σε παιδιά που όταν τα 
είδαν τα μάτια τους έλαμψαν από χαρά!☺ 
Αυτά ήταν τα 3 πιο σημαντικά πράγματα ώστε το 2021 να 
γίνει καλύτερο από το 2020! Και όσα παιδιά το διάβασαν 
ελπίζω να σας έδωσα κάποια παραδείγματα για το πώς το 
2021 μπορεί να γίνει καλύτερο☺ 
Σοφία Πολιτοπούλου, Στ 
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Κορονοϊός - Καραντίνα 
 

Ο κορονοϊός 
είναι ένας ιός 
όπως όλοι οι 
ιοί, αλλά λίγο 
διαφορετικός, 
δηλαδή, όταν δεν τηρούμε ποτέ τα 
μέτρα προστασίας και δεν φοράμε την 
μάσκα και ο άλλος είναι φορέας 
ΚΟΒΙΝΤ-19 τότε η μεταφορά κορονοϊού 
είναι πολύ μεγάλη. Αλλά εάν φορά 
ένας μάσκα τότε η μεταφορά είναι 
μικρότερη αλλά εάν φοράνε και οι δύο 
μάσκα  και τηρούμε τα μέτρα 
προστασίας τότε πραγματικά μένουμε 
ασφαλείς. 
Επίσης όταν φτιαχτεί το εμβόλιο του 
κορονοϊού, τότε ο κορονοϊός θα 
κολλάει πιο δύσκολα από ποτέ και μια 
μέρα θα φύγει, θα εξαφανιστεί και θα 
ζήσουμε ελεύθερα. Επίσης ο κορονοϊός 
δημιουργήθηκε το 2019 σε μια πόλη 
της Κίνας. Λοιπόν για να ΜΕΝΟΥΜΕ 
ΑΣΦΑΛΕΙΣ φοράμε μάσκα και τηρούμε 
τα μέτρα προστασίας. 

Χρίστος Λύκος, Β 
 

 

  

 
Μακάρι να έφευγε ο κορονοϊός, αλλά πάντως 
κρατάμε δυο μέτρα αποστάσεις. Στο σχολείο πάντα 
πρέπει να φοράμε τη μάσκα μας και πρέπει να 
έχουμε το αντισηπτικό μας, για να καθαρίζουμε τα 
χεράκια. Όταν 
πηγαίνουμε στα 
μαγαζιά και εκεί 
φοράμε μάσκα. Όταν 
πηγαίνουμε στο σπίτι 
μας πάντα πλένουμε 
τα χέρια μας, για να 
είναι καθαρά πριν φάμε το φαγητό μας. Πρέπει 
όλοι οι μεγάλοι να κάνουν το εμβόλιο για τον 
κορονοϊό, για να μην κολλήσουν τον παππού και τη 
γιαγιά. Όταν περπατάμε πρέπει να έχουμε το 
αντισηπτικό μας και να φοράμε τη μάσκα μας 
πάντα, για να είμαστε ασφαλείς. Για τον λόγο αυτό 
στο σχολείο όταν πάμε να πάρουμε το φαγητό μας 
θα βάζουμε αντισηπτικό, για να είναι 
καθαρά τα χέρια μας και θα ακολουθούμε 
τα μαύρα βελάκια και τα κόκκινα για να 
κρατάμε αποστάσεις. Ξέρουμε πως στο 
διάλειμμα κι εκεί φοράμε μάσκα και παντού 
σε όλο το σχολείο.  
Μένουμε ασφαλείς. 

Κωνσταντίνα – Μαρία Μουντζούρη, Β 
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Κορονοϊός - Καραντίνα 
 

Ένας πολύ δυνατός ιός που μπορούμε 
να τον νικήσουμε! 

• Πρέπει να φοράμε πάντα μάσκες 

και να πλένουμε πάντα τα χέρια 

μας τουλάχιστον 6 φορές τη 

μέρα.  

• Δεν αγκαλιάζουμε και δεν 

φιλάμε κανέναν. 

• Μένουμε σπίτι. 

• Κρατάμε αποστάσεις.                                                                                        

 

Ανδρέας Μόζερας, Β 

 
 

  
 
 

 
 

Ο κορονοϊός  είναι ένας ιός που μοιάζει με τον ιό 
της Γρίπης. Έχει κάτι ακρούλες που μοιάζουν με 
κορόνες, γι’ αυτό τον ονομάζουμε Κορονοϊό. Είναι 
αρκετά επικίνδυνος για την υγεία των ανθρώπων. 
Εμφανίστηκε στην Ελλάδα στις αρχές του 2020. 

 
Πώς  προστατευόμαστε από τον κορονοϊό 

1. Όταν βγαίνουμε έξω πρέπει να φοράμε 
πάντα μάσκα. 
 

2. Να κρατάμε απόσταση μεταξύ μας. 
 

3.  Να πλένουμε τα χέρια μας καλά και να 
έχουμε στην τσάντα μας αντισηπτικό. 

 
Όταν δεν αισθανόμαστε καλά ενημερώνουμε 
κάποιον μεγάλο. Ευχόμαστε όλοι να φύγει σύντομα 
ο Κορονοϊός  για να έρθει πίσω η παλιά μας ζωή. 

Αντιγόνη Τακτικού, Β 
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Κορονοϊός - Καραντίνα 
 

 

 

  

Ο κορονοϊός μεταφέρεται σε πολλούς 
ανθρώπους. 
Πάντα πρέπει στην τάξη και στο 
διάλειμμα να φοράμε τη μάσκα μας. 
Πρέπει να έχουμε πάντα μαζί μας 
αντισηπτικό. 
Εύχομαι να φύγει ο κορονοϊός και να 
μην έρθει ποτέ ξανά. 

Αθηνά Γιώγου, Β 
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Περιβάλλον 
 

Ανακύκλωση 
 
 
Η ανακύκλωση είναι πολύ σημαντική, διότι 
βοηθάει στην μείωση της ποσότητας των 
σκουπιδιών και ωφελεί έτσι το περιβάλλον. 
Επίσης επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση  
πολλών προϊόντων και υλικών. Διαβάστε τις 
παρακάτω ιδέες και ξεκινήστε ανακύκλωση 
αν δεν το κάνετε ακόμα! 

• Διαχωρίζουμε πλαστικά, μέταλλα και 

γυάλινα προϊόντα σε ξεχωριστό κάδο 

στο σπίτι ή στους μπλε και πράσινους 

κάδος που υπάρχουν έξω. 

• Όσο γίνεται να μην χρησιμοποιούμε 

πλαστικές σακούλες, αλλά 

επαναχρησιμοποιούμενες π.χ 

υφασμάτινες ή χάρτινες. 

• Τα υλικά που ανακυκλώνονται είναι το 

γυαλί, το χαρτί, τα πλαστικά και το 

αλουμίνιο. 

• Παλιές ηλεκτρικές συσκευές μπορούν 

να ανακυκλωθούν σε ειδικούς κάδους. 

Επίσης ανακυκλώνονται, οι μπαταρίες 

και οι λάμπες.  

Άννα Πραματευτάκη, Στ 

 

 

 

Πώς μπορούμε να σώσουμε το περιβάλλον 
Ο πλανήτης μας είναι ένας χώρος που μας φιλοξενεί και 
εμείς πρέπει να συμβάλλουμε στην προσπάθεια του, με το 
να αλλάξουμε συνήθειες και να αποκτήσουμε νέες , πιο 
ωφέλιμες για το περιβάλλον. 

• Ανακύκλωση: Το σήμα κατατεθέν της ανακύκλωσης είναι 

ο μπλε κάδος, που τον συναντάμε σχεδόν σε κάθε 

γειτονιά. Αρχικά όμως όλοι πρέπει να καταλάβουμε ότι 

δεν υπάρχει κάδος για όλα τα απορρίμματα, αλλά 

πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε μια σακούλα στην 

οποία θα πετάμε πράγματα όπου δεν είναι βρόμικα, 

δηλαδή χαρτί, γυαλί και πλαστικό. 

• Κομποστοποίηση: Οι φλούδες από τα λαχανικά και τα 

φρούτα μας είναι πολύ εύκολο να μετατραπούν με 

φυσικό τρόπο σε λίπασμα για τα δέντρα και τα φυτά.  

• Διατροφή και κατανάλωση: Δεν πρέπει να φτάνουμε σε 

σημείο να πετάμε το φαγητό μας στα σκουπίδια, αλλά 

να μαγειρεύουμε τόση ποσότητα που θα είναι αρκετή 

για να την καταναλώσουμε. 

• Χρήση ΜΜΜ: Είναι επιτακτική η ανάγκη χρήσης 

οικολογικών μέσων, όπως το λεωφορείο, το ποδήλατο, 

για τις καθημερινές αποστάσεις ειδικά αν αυτές είναι 

κοντινές, διότι η μόλυνση προέρχεται από τα καυσαέρια 

που εκπέμπου τα αυτοκίνητα. 

Η δυσκολία που ενδέχεται να συναντήσουμε είναι να 
υιοθετήσουμε αυτές τις συνήθεις και να τις εντάξουμε στην 
καθημερινότητά μας.   

Αντωνίνα Φουντουλάκη, Στ 
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Περιβάλλον 
Δικαιώματα των ζώων 

Ο φιλόσοφος Tom Regan είναι 
αυτός που μίλησε πρώτος για τα 
δικαιώματα των ζώων. Ο Regan 
υποστηρίζει ότι τα ζώα έχουν εγγενή 
αξία και άρα έχουν δικαιώματα τα 
οποία και πρέπει να σεβαστούμε. 
Σύμφωνα με τον Regan, ένα μεγάλο 
μέρος των ζώων έχουν 
αυτοσυνειδησία, πεποιθήσεις και 
επιθυμίες και άρα πρέπει να τους 
αποδώσουμε ηθικά δικαιώματα. Άμεση 
συνέπεια της θεωρίας του είναι ο 
τερματισμός των πειραμάτων, της 
κτηνοτροφίας και η χρήση ζώων για 
λόγους ψυχαγωγίας του ανθρώπου. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία 
4039/2012 η κακοποίηση των ζώων 
θεωρείται κακούργημα και διώκεται 
ποινικά. 
Τα ζώα πρέπει να μεταχειρίζονται με 
σεβασμό: 

• Χρειάζονται κατάλληλη και 
επαρκή ποσότητα νερού και 
τροφής. 

• Κατάλυμα άνετο, υγιεινό και 
προσαρμοσμένο στο φυσικό 
τρόπο διαβίωσής του.  

• Προτού θανατωθεί ένα ζώο 
πρέπει να έχει προηγηθεί 
ακαριαία αναισθησία. 

Σε περίπτωση παραβίασης των 
δικαιωμάτων των ζώων απευθυνθείτε 
στο δήμο ή στην αστυνομία. 
 

  

Παρακάτω παραθέτουμε ένα ποίημα: 

Βρήκα ένα σκυλί 
μέσα σ’ ένα κλουβί. 
Πήρα το κλειδί  
και του έδωσα ζωή. 
Το λυπήθηκα πολύ 
γι’ αυτό του έδωσα φαΐ. 
Το φρόντισα πολύ, 
ώσπου το πήγα στη φιλοζωική. 
Εκεί το υποδέχτηκαν με στοργή  
Και το κράτησαν στη ζωή. 

Ευτυχώς 
μια μέρα το 
υιοθέτησε 
ένα παιδί! 
 
 

Εβελίνα Ινεπέκογλου με τη Μαρία Λυδία Ρωμανού, Ε 
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Περιβάλλον 
 

Σκύλος Αγίου Βερνάρδου 
 

Αγαπώ πολύ τα ζώα και ιδιαίτερα τους 
σκύλους.  Θα ήθελα να σας μιλήσω για 
το Λεονάρδο. Είναι σκύλος του Αγίου 
Βερνάρδου κι έμαθα πολλά για αυτόν 
σε ένα βιβλίο που διάβασα με τη 
μαμάκα μου. 
Ζει μέσα σε ένα μοναστήρι ανάμεσα 
στα βουνά, στις Ελβετικές Άλπεις. Όπως 
όλοι οι σκύλοι Αγίου Βερνάρδου, είναι 
μεγαλόσωμος. Έχει ύψος ογδόντα 
εκατοστά και βάρος ογδόντα πέντε 
κιλά! Τα μάτια του είναι καφέ και τα 
βλέφαρά του κάπως πεσμένα. Γι΄ αυτό 
το βλέμμα του είναι σαν θλιμμένο. 
Το πιο φοβερό είναι πως είναι σκύλος 
διασώστης. Έχει κρεμασμένο στο λαιμό 
του ένα βαρελάκι με ποτό. Με αυτό 
βοηθάει τους κουρασμένους 
ταξιδιώτες και μερικές φορές τους 
διασώζει. 
Μακάρι να γνωρίσω κι εγώ έναν τέτοιο 
σκύλο!!! 

Κωνσταντίνος Τσαμόπουλος, Β 
 

  
 
 

Η μικρή καμηλοπάρδαλη 
Μια φορά κι έναν καιρό γεννήθηκε μια 
καμηλοπάρδαλη στη ζούγκλα. 
Από την πρώτη στιγμή που στάθηκε στα ποδαράκια 
της ήταν δίπλα στη μαμά της. Ένιωθε ασφάλεια και 
προσπαθούσε να την αντιγράψει σε κάθε της 
κίνηση. Η μαμά της την πρόσεχε και την αγαπούσε 
μέχρι που η μικρή καμηλοπάρδαλη μεγάλωσε. 
Τότε η μικρή καμηλοπάρδαλη ζούσε ανεξάρτητη και 
ευτυχισμένη. 

Μικαέλα 
Κατσίχτη, 
Β 
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Περιβάλλον 
 

 

Μυρτώ Καμπουροπούλου, Ε 
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Δδγψη  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Περιβάλλον 

Δήμητρα Τζεβελεκίδου, Β 



    

ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ 1ο Δ.Σ. Αμαρουσίου 
 

 

 

 

   

Διαδίκτυο 
Βιντεοπαιχνίδια 

Στη σύγχρονη εποχή, πολύς κόσμος με το 
άκουσμα της λέξης «βιντεοπαιχνίδια», 
φέρνει στο μυαλό του ένα άθυρμα* που 
επηρεάζει αρνητικά τον χαρακτήρα και τη 
συμπεριφορά των παιδιών. Αυτό όμως δεν 
είναι απαραίτητα σωστό, καθώς έχει 
δειχθεί μέσα από έρευνες ότι και τα 
παιχνίδια αυτά μπορεί να έχουν πολλαπλά 
οφέλη.   
Πρώτον βοηθάνε στην συγκέντρωση και 
στην προσοχή, αφού παίζοντάς τα  πρέπει 
να παρατηρεί κανείς ακόμα και την πιο 
μικρή λεπτομέρεια για να μπορέσει να 
κερδίσει.  
Επιπλέον συμβάλλουν στην βελτίωση της 
επίλυσης προβλημάτων, γιατί σε πολλά 
παιχνίδια για να περάσει κανείς σε 
επόμενο επίπεδο πρέπει να καταφέρει να 
λύσει κάποιο γρίφο ή κάποιο πρόβλημα 
που απαιτεί περεταίρω σκέψη.         
Παράλληλα ενισχύουν την αυτοπεποίθηση 
των παιδιών, τα οποία με τις συνεχόμενες 
νίκες που επιτυγχάνουν, νιώθουν 
βαθμιαία όλοι και πιο σίγουροι για τον 
εαυτό τους. 
Τέλος έχει αποδειχθεί σε σχετικές μελέτες 
ότι η ενασχόληση με τα βιντεοπαιχνίδια 
βελτιώνει τις οπτικοκινητικές δεξιότητες 
των παιδιών.  
Εν κατακλείδι, τα βιντεοπαιχνίδια παρά τις 
ενδεχόμενες αρνητικές επιρροές τους, 
μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά 
πολλά οφέλη, αρκεί να το χρησιμοποιούν 
με μέτρο και υπό την επίβλεψη των 
κηδεμόνων τους. 
  *παιχνίδι          

Αναστασία Γαλάνη, Στ                                           

  
 
  

Οι κίνδυνοι του διαδικτύου 
Το διαδίκτυο είναι πια μέρος της ζωής μας. Όλοι το 
χρησιμοποιούμε κάθε μέρα είτε για να 
επικοινωνήσουμε με όσους είναι μακριά, είτε για να 
διαβάσουμε τα νέα είτε για να διασκεδάσουμε και να 
μορφωθούμε. Μας βοηθάει πολύ γιατί έχει παρά 
πολλές πληροφορίες και στοιχεία σχεδόν για όλα τα 
πράγματα. 
Κάποιες φορές η χρήση του διαδικτύου μπορεί να είναι 
επικίνδυνη αν δεν τηρούμε κάποια μέτρα για την 
ασφάλειά μας. Δεν πρέπει να ανακοινώνουμε δημόσια 
προσωπικά μας στοιχεία όπως η διεύθυνσή μας, τα 
στοιχεία των καρτών μας και άλλες προσωπικές 
πληροφορίες γιατί μπορούν να τις κλέψουν και να 
κινδυνεύσουμε. Δεν πρέπει να επικοινωνούμε με 
ξένους, αλλά με ανθρώπους που γνωρίζουμε.  
Πριν ανεβάσουμε στο διαδίκτυο τις φωτογραφίες μας 
πρέπει να τις ελέγξουμε προσεκτικά για να μην 
αποκαλύψουμε στοιχεία μας. Τα παιδιά οφείλουν να 
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο με γονικό έλεγχο. 

Κωνσταντίνος Φτούλης, Στ 
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Διαδίκτυο 
Οι κίνδυνοι του διαδικτύου 

Οι κίνδυνοι στο διαδίκτυο είναι πολλοί. 
Το χακάρισμα είναι ένας από αυτούς. 
Μέσω του χακαρίσματος κάποιος 
μπορεί να παραβιάσει τα προσωπικά 
σου δεδομένα κι έπειτα να τα πουλήσει 
ή να σε εκβιάσει με αυτά. Για να το 
εμποδίσει αυτό κανείς πρέπει να μην 
δίνει τους κωδικούς του σε κανέναν, να 
έχει δυνατούς κωδικούς και να μην 
δίνει πολλά προσωπικά δεδομένα σε 
ιστοσελίδες και εφαρμογές.  
    Ένας άλλος κίνδυνος είναι οι ιοί. Οι 
ιοί είναι κακόβουλο λογισμικό που 
εισχωρεί στον υπολογιστή και προκαλεί 
βλάβες. Η αντιμετώπιση είναι αρκετά 
απλή αν ο υπολογιστής έχει 
ενημερωμένο αντιβάιρους. 
     Ο τελευταίος μεγάλος κίνδυνος του 
διαδικτύου είναι ο διαδικτυακός 
εκφοβισμός. Όταν ένα παιδί ή ένας 
έφηβος παίρνει απειλητικά μηνύματα ή 
κοινοποιούνται στοιχεία που 
ταπεινώνουν το παιδί ή τον έφηβο 
υπάρχει διαδικτυακός εκφοβισμός. Αν 
κάποιος πέσει θύμα διαδικτυακού 
εκφοβισμού πρέπει να διακόψει 
αμέσως την συνομιλία με τον 
εκφοβιστή και παράλληλα να 
ενημερώσει τους γονείς του.  
     Αυτοί είναι οι πιο σημαντικοί 
κίνδυνοι στο διαδίκτυο και για να 
προστατευτούμε από αυτούς πρέπει να 
πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας.  

Γιάννης Μπεκιάρης, Στ 
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Διαχείριση Κινδύνων 
Σεισμική προστασία 

Η  Ελλάδα είναι μια σεισμογενής χώρα, 

πράγμα που σημαίνει ότι οι σεισμοί 

είναι ένα φαινόμενο, συχνό και  είναι 

σημαντικό να  παίρνουμε τα κατάλληλα  

μέτρα για την προστασία μας. 

Κατά την διάρκεια του σεισμού: 

• Μένουμε στο χώρο που 

βρισκόμαστε και παραμένουμε 

ψύχραιμοι. 

• Σκύβουμε και καλυπτόμαστε 

κάτω από ένα γερό 

έπιπλο(τραπέζι, θρανίο) και 

κρατάμε με τα χέρια μας το πόδι 

του. Αν βρισκόμαστε σε χώρο 

που δεν έχει τα κατάλληλα 

έπιπλα, σκύβουμε στο μέσο του 

δωματίου και κρατάμε με τα 

χέρια μας το κεφάλι και τον 

αυχένα μας. 

• Αν είμαστε σε εξωτερικό χώρο: 

• Απομακρυνόμαστε από  κτίρια, 

στύλους με ηλεκτροφόρα 

καλώδια και οτιδήποτε άλλο 

επικίνδυνο. 

• Αν είμαστε σε ακτή, 

απομακρυνόμαστε γρήγορα γιατί 

υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι. 

• Αν οδηγούμε μειώνουμε την 

ταχύτητα του αυτοκινήτου και 

παρκάρουμε σε ασφαλές και 

κοντινό σημείο. 

 Μετά τον σεισμό: 
Κλείνουμε τους διακόπτες του ηλεκτρικού 

ρεύματος, φυσικού αερίου και  νερού, φοράμε τα 

κατάλληλα ρούχα και παπούτσια, παίρνουμε τα 

πράγματα έκτακτης ανάγκης και φεύγουμε από το 

χώρο που βρισκόμαστε. Είναι σημαντικό να είμαστε 

προσεκτικοί  γιατί ακολουθούν μετασεισμοί, μετά 

τον κύριο σεισμό. 

Καλό είναι να μην περπατάμε άσκοπα αλλά να 

πηγαίνουμε σε ασφαλή μέρη(πλατεία, πάρκα κ.λπ.) 

Είναι σημαντικό να μην χρησιμοποιούμε άσκοπα το 

τηλέφωνο ή να κάνουμε βόλτες  με το αυτοκίνητό 

μας. 

 Βοηθάμε τους ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη. 

Θεοδώρα Λαμπρίδου, Στ 
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Διαχείριση Κινδύνων 
Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας για Ποδήλατα 

 

ΚΙΝΗΣΗ ΣΩΣΤΗ 

1. Κρατάς και με τα δυο σου χέρια το τιμόνι, 

εκτός κι αν χρειάζεται να κάνεις σήμα. 

2. Κυκλοφορείς μαζί με άλλους ποδηλάτες κι 

ο ένας οδηγεί πίσω από τον άλλο. 

3. Ελέγχεις πίσω σου πριν στρίψεις, πριν 

προσπεράσεις και πριν σταματήσεις. 

4. Είσαι υπεύθυνο άτομο. Δίνεις σαφές σήμα 

στους άλλους οδηγούς για το τι πρόκειται 

να κάνεις. 

5. Στρίβεις σ’ έναν δρόμο και προσέχεις 

μήπως τον διασχίζουν πεζοί. 

6. Δίνεις στον πεζό προτεραιότητα. 

7. Θέλεις να στρίψεις αριστερά σε 

διασταύρωση με μεγάλη κυκλοφορία. 

Σταματάς στο δεξί μέρος του δρόμου, 

περιμένεις, κι όταν δεις πως υπάρχει ένα 

κενό στην κυκλοφορία, κύλησε το 

ποδήλατο περπατώντας. Μην το ξεχνάς 

αυτό, ιδιαίτερα τη νύχτα. 

8. Προσέχεις το αυτοκίνητο που κινείται 

μπροστά από εσένα. Μπορεί ξαφνικά να 

στρίψει δεξιά. 

9. Προσέχεις τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα 

μήπως ξεκινήσουν ξαφνικά, ανοίξουν οι 

πόρτες ή… ξεπροβάλουν οι πεζοί. 
 

   

  
 
 

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ  
 

1. Οδηγείς πάνω στο πεζοδρόμιο. 

2. Κρατιέσαι από άλλο όχημα ή από 

άλλο ποδήλατο. 

3. Μεταφέρεις κάποιον άλλον με το 

ποδήλατο σου 

4. Οδηγείς και κρατάς με το λουρί τον 

σκύλο σου. 

5. Προσπερνάς χωρίς να τηρείς τους 

κανόνες. 

6. Ακούς ράδιο-γουόκμαν όταν οδηγείς 

7. Πλησιάζεις πολύ τα άλλα οχήματα. 

8. Δε χρησιμοποιείς τα φώτα σου το 

βράδυ. 

9. Παρκάρεις το ποδήλατο σου σε 

ακατάλληλο μέρος. 
 

ΠΑΝΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ 

Σοφία Πολιτοπούλου, Στ 
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Διαχείριση Κινδύνου 
Τι κάνουμε σε περίπτωση σεισμού; 

• Όταν γίνεται σεισμός δεν 

τρέχουμε και βάζουμε τα χέρια 

μας πάνω από το κεφάλι μας και 

τον αυχένα μας . 

• Στην συνέχεια πηγαίνουμε 

αμέσως κάτω από το τραπέζι , 

αλλά προσοχή δεν πηγαίνουμε 

σε τραπέζια  με τζάμια γιατί 

μπορεί το τζάμι να σπάσει . 

• Την ώρα που είμαστε κάτω από 

το τραπέζι πρέπει πάντα να 

είμαστε στην γωνία του 

τραπεζιού ώστε άμα πέσει να 

μην έρθει πάνω μας και  

χτυπήσουμε . 

• Όταν τελειώσει ο σεισμός 

κατευθείαν παίρνουμε τα 

κλειδιά του σπιτιού και 

πηγαίνουμε έξω . 

 

Γιαέλα Γιάννο, Στ 
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Διαχείριση Κινδύνων 
 

Τα οδικά ατυχήματα και οι τρόποι 
αποφυγής τους 

«Η ασφάλεια στο οδικό δίκτυο πρέπει 
να είναι η προτεραιότητα» 
Δυστυχώς καθημερινά οι συγκρούσεις 
αυξάνονται, οι θάνατοι και τραυματισμοί λόγω 
οδικών δυστυχημάτων έχουν πλέον καταστεί 
ένας εφιάλτης της καθημερινής μας ζωής.  
Σύμφωνα με την Παγκόσμιο Οργάνωση Υγείας 
και τη Διεθνή Συνομοσπονδία Αυτοκινήτου, το 
90% των θανάτων λόγω τροχαίων ατυχημάτων 
συμβαίνουν σε αναπτυσσόμενες χώρες. Τα 
περισσότερα θύματα είναι πεζοί, 
ποδηλατιστές και άτομα που χρησιμοποιούν 
δημόσια μέσα μεταφοράς. 
Η υπερβολική ταχύτητα, το επιθετικό 
οδήγημα, η κούραση, ο ύπνος στο τιμόνι, το 
αλκοόλ, η μη τήρηση των κανόνων οδικής 
κυκλοφορίας, η μη χρήση ζώνης ασφάλειας, 
αποτελούν τις σημαντικότερες αιτίες θανάτων 
λόγω τροχαίων στις ανεπτυγμένες χώρες αλλά 
συμβάλλουν και σε μεγάλο ποσοστό των 
θανάτων στους δρόμους και στον υπόλοιπο 
κόσμο. 

Βασικές οδηγίες για την πρόληψη 
τροχαίων ατυχημάτων! 

Αν ακολουθήσουμε μερικούς απλούς 
κανόνες θα μειωθούν τα οδικά 

ατυχήματα. Κάποια από αυτά που 
μπορούμε να κάνουμε είναι τα 

παρακάτω: 
- Να μην ξεπερνάμε το επιτρεπτό όριο 

ταχύτητας και να κρατάμε αποστάσεις 

από τα προπορευόμενα αυτοκίνητα. 

- Να μην αποσπάτε η προσοχή μας από 

τη χρήση κινητού τηλεφώνου, δυνατής 

μουσική και έντονων συζητήσεων. 

 

  
 
 

- Τα παιδιά ή οι συνεπιβάτες να μην ενοχλούν και 

εκνευρίζουν τους γονείς - οδηγούς. Για να υπάρχει 

ηρεμία κυρίως σε μεγάλες διαδρομές να 

βεβαιωνόμαστε ότι τα παιδιά στο αυτοκίνητο έχουν 

κάποια ασφαλή παιχνίδια για να απασχολούνται. 

- Να γίνεται χρήση ζώνης από όλους τους επιβάτες. 

-  Τα παιδιά πρέπει να κάθονται στο πίσω κάθισμα, 

σωστά δεμένα ανάλογα με το ύψος και το βάρος τους. 

- Να μη γίνεται χρήση αλκοολούχων ποτών. Αν 

πρόκειται να πιούμε, επιλέγουμε τον οδηγό της 

παρέας που δεν πίνει για να μας οδηγήσει με 

ασφάλεια στο σπίτι. 

- Πριν από το ταξίδι φροντίζουμε να έχουμε κοιμηθεί 

καλά, ενώ κατά τη διάρκειά του πρέπει να κάνουμε 

κάθε 2-3 ώρες στάσεις για ξεκούραση ή ξεμούδιασμα. 

-  Να γίνεται πάντα χρήση κράνους και στολής 

προστασίας (για τους δικυκλιστές). 

- Η εκπαίδευση των παιδιών για θέματα οδικής 

ασφάλειας δεν πρέπει να αγνοείται. Είναι από την 

ευαίσθητη παιδική ηλικία που θα πρέπει να 

αποκτώνται οι σημαντικές γνώσεις για την οδική 

ασφάλεια. 

Γιάννης Νιωτάκης, Στ 
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Φιλαναγνωσία - Βιβλιοπαρουσιάσεις 
 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
φιλαναγνωσίας για παιδιά του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου με 
αξιοποίηση νέων τεχνολογιών 
 
    Πρόκειται για ένα προτεινόμενο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
φιλαναγνωσίας, που βοηθάει μια 
κοινότητα εκπαιδευτικών και μαθητών, 
οι οποίοι ενδιαφέρονται να 
ασχοληθούν με την λογοτεχνία και το 
παιδικό βιβλίο, με σκοπό να το 
αγαπήσουν και να το εντάξουν στην 
καθημερινότητα τους. 
    Το διδακτικό αυτό πρόγραμμα 
βασίζεται στις αντιλήψεις των μαθητών 
και οικοδομεί με τον δικό του τρόπο τη 
γνώση. 
    Έτσι, στην παρούσα εργασία, 
προτείνεται η διαδικασία σχεδίασης 
και ανάπτυξης ενός τεχνολογικά 
υποστηριζόμενου εκπαιδευτικού 
προγράμματος που τα παιδιά θα το 
βρουν πολύ ενδιαφέρον. 

Βασίλης Κουμπούνης, Στ 
 

 
 
 
 

  

Ένα γράμμα από τη 
θεία Ζοσεφίνα 

 
 

Λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα η οικογένεια 
Ποντικόφσκι έλαβε ένα γράμμα. Ο μπαμπάς κι η 
μαμά Ποντικόφσκι, όταν το διάβασαν, 
ξαφνιάστηκαν. Ήταν από τη θεία Ζοζεφίνα, την 
διάσημη πιανίστρια της Αμερικής. Η οικογένεια 
Ποντικόφσκι ήθελε να ετοιμάσει κάτι εντυπωσιακό 
για τη θεία. Όχι σαν τα προηγούμενα χρόνια.  
 Τα παιδιά, η Φελίτσια  και ο Κασπάρ, 
σκέφτηκαν να ζητήσουν χρήματα από  τους  
γείτονες,  αφού  δεν  είχαν   πολλά. Το  επόμενο  
πρωί  ξεκίνησαν   για  να  αγοράσουν πράγματα. 
Χιόνιζε και  οι  μύτες  τους  είχαν  κοκκινίσει. Πρώτα  
μπήκαν στο  μαγαζί του κυρίου  Ποντίφλο , το 
ανθοπωλείο. Του ζήτησαν  να  τους  χαρίσει  μερικά 
κλαδιά δέντρου. Εκείνος  στην αρχή  αρνήθηκε,  
αλλά όταν  του  είπαν   για  τη  θεία,  τους  χάρισε  
ένα  έλατο. Μετά πήγαν στο  παντοπωλείο  της  
κυρίας  Ξυλοποντικίνας. Της  ζήτησαν  να  τους  
χαρίσει τρόφιμα για  το τραπέζι.  Εκείνη  όμως  
αρνήθηκε,  αλλά  όταν  της  είπαν  για  τη  θεία  
τους  τα έδωσε. Πήγαν  και  στο  μαγαζί  του  κυρίου  
Ποντικέλη  που  είχε  ακούσει  για τη  θεία.  Είχε 
ετοιμάσει  να  τους  δώσει  κάτι  στολίδια και  ένα  
έλκηθρο  για  να  τα  κουβαλήσουν. Αφού 
ετοίμασαν  το  σπίτι  πήγαν  στο  λιμάνι  η  θεία  
όμως  δεν  εμφανίστηκε  ποτέ. Όλοι  τους  είχαν  
θυμώσει  τελικά  τους  κάλεσαν  στο  σπίτι  τους  και  
ήταν  όλοι  χαρούμενοι. 

ΔήμητραΠατρινού, Δ 
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Φιλαναγνωσία - Βιβλιοπαρουσιάσεις 
Αδελφός και Αδελφή 
 Το παραμύθι που διάλεξα να διαβάσω 
είναι το «Αδελφός και αδελφή». Έχει 
εικονογραφηθεί από τη Laura Sighinolfi 
και ο συγγραφέας του είναι οι αδερφοί 
Γκρίμ. Λαμβάνουν μέρος δύο 
αγαπημένα αδέρφια και μια κακιά 
μητριά που ήταν μάγισσα, και ένας 
βασιλιάς.  
Το βιβλίο αναφέρεται σε δύο αδέρφια 
που πέρασαν πολλές δυσκολίες, πολλά 
βάσανα, και μαγεύτηκαν γιατί έφυγαν 
από το σπίτι τους. Όμως τα δύο 
αδέρφια κατάφεραν τον σκοπό τους 
που ήταν να ‘βρουν ένα σπίτι.  

Περνώντας πολλά 
χρόνια δυσκολιών, 
ένα ηλιόλουστο 
πρωί εμφανίστηκε 
στο δάσος ένας 
νεαρός βασιλιάς. 
Όταν αντίκρυσε το 
κορίτσι 

γεννήθηκαν πρωτόγνωρα 
συναισθήματα αγάπης.  
Οι δυο τους συζήτησαν για όλα τα 
προβλήματα που αντιμετώπισαν εκείνη 
και ο αδερφός της όλα αυτά τα χρόνια. 
Στο τέλος ο βασιλιάς πρότεινε να πάνε 
στο παλάτι του και να μείνουνε. Και οι 
δυο απάντησαν θετικά και έμειναν εκεί 
πολλά χρόνια χωρίς βάσανα και 
δυσκολίες.  
Το παραμύθι μας διδάσκει να μην το 
βάζουμε κάτω με τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουμε και ότι η αγάπη 
πάντα βασιλεύει.  

Νεφέλη Μαργαρίτη, Δ 

  
 
 

 

 

Τίτλος: Ντετέκτιβ Κλουζ- Μη φιλάτε τον ντετέκτιβ 

Συγγραφέας: Γίργκεν Μπανσέρους 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Μια μέρα ο πιλότος Πάουλ Πάουλσεν ανέθεσε στον  

ντεντέκτιβ Κλουζ να βρει  ποιος  είχε κάνει 

διάρρηξη στο σπίτι του.  

Μετά από έρευνες ανακάλυψε ότι  στο σπίτι  του 

πιλότου είχε μπει ένα κοριτσάκι που το έλεγαν 

Μάγια. Είχε μπει  γιατί είχε  χάσει την ταραντούλα 

της που την έλεγαν Φρειδερίκη  και της την είχε 

κάνει δώρο ο παππούς  της. 

Το αγαπημένο μου σημείο ήταν  όταν ο Κλουζ 

μεταμφιέστηκε σε πιλότο. 

Λυδία Νεγρεπόντη, Δ 
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Φιλαναγνωσία - Βιβλιοπαρουσιάσεις 
Ο Αϊ – Βασίλης και ο Τζότζο 

 

Ο Τζότζο, ένα πολύ κακό παιδί, που 
φοβάται ακόμα και το γέλιο, θέλει να 
καταστρέψει τα Χριστούγεννα. Του αρέσει 
μόνο να προκαλεί φόβο. Σήμερα, όπως 
πάντα, ο Τζότζο βαριέται και παίρνει τα 
κιάλια του. 

Ξαφνικά, κάτι βλέπει στον ουρανό! 
Αμέσως καταλαβαίνει! Τι μπορεί να είναι 
μια τέτοια νύχτα πάνω στον κατάμαυρο 
ουρανό; Μα φυσικά ο Αϊ – Βασίλης, στην 
πιο σημαντική αποστολή του χρόνου! 
Μαζί του είναι ο Ρούντολφ και οι φίλοι 
του! Ο Τζότζο δε χάρηκε τόσο πολύ. 
Μισούσε τον Αϊ – Βασίλη. Είπε στον εαυτό 
του πως θα τον πιάσει! Πήρε το πιστόλι με 
την μπογιά του κι ανέβηκε στο μοβ 
ελικόπτερό του. Ήθελε να κυνηγήσει τον 
Αϊ – Βασίλη. Μετά από κάποια λεπτά που 
τον έφτασε, του είπε να παραδοθεί και 
τον οδήγησε στην καλύβα του. Ο Αϊ – 
Βασίλης ήταν φυλακισμένος! Ο Τζότζο 
σκεφτόταν ότι όλα τα παιχνίδια είναι για 
εκείνον! Μετά από μια δύσκολη μέρα 
πήγε για ύπνο. Ο Αϊ – Βασίλης έπρεπε να 
φύγει από ‘κει άμεσα! Δεν υπάρχουν 
Χριστούγεννα χωρίς Αϊ – Βασίλη και δώρα! 
Ξαφνικά του ήρθε μια επικίνδυνη ιδέα… 
του Αϊ – Βασίλη! Χρόνια πολλά σε όλους, 
ακόμα και στον απαίσιο τον Τζότζο!»  
Άρχισε να τραγουδάει τόσο δυνατά, που ο 
Τζότζο ξύπνησε. Τον αγνόησε και συνέχισε 
να κοιμάται. Κάποιοι όμως άκουσαν το 
«κάλεσμά του»· τα παιχνίδια. 

 

 

Όλα τα παιχνίδια είχαν ξεσηκωθεί! Ο Τζότζο του  
επιτέθηκε με το όπλο του, αλλά τα παιχνίδια όρμησαν 
πάνω του κι ένα αρκουδάκι άνοιξε την πόρτα στον Αϊ – 
Βασίλη. Επιτέλους, ο Αϊ – Βασίλης ήταν ελεύθερος! 

Το επόμενο πρωί, ο Τζότζο είδε ένα δώρο μπροστά από 
το δέντρο. Δεν του είχε κάνει κανένας δώρο ποτέ του! 
Μόλις το ανοίγει, βλέπει πως είναι ένα ραδιόφωνο. 
Πατάει ένα κουμπί και ακούει: 

«Καλημέρα σας! Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός» 

Χριστίνα Τσιουμπλέκου, Δ 

Το μαγικό ζαχαροπλαστείο 

Πρόκειται για ένα 
ζαχαροπλαστείο που είναι 
μαγικό. Στο Κακοτυχώρι  
(όπως ονομάζεται η πόλη 
όπου συμβαίνουν όλα) ζει μια 
ασυνήθιστη οικογένεια, οι 
Μπλις. Τα μέλη της, η μαμά 
Πέρντι, ο μπαμπάς Αλμπερτ, ο 
μεγάλος αδερφός Τάι, η 

πρωταγωνίστριά μας Ρόουζ, ο Σέιτζ και η μικρότερη 
αδερφή Λι, μπλέκονται σε πολλές περιπέτειες που 
συμβαίνουν μέσα στο μαγικό αυτό ζαχαροπλαστείο. 
Πώς μπορεί  τα γλυκά της κυρίας Πέρντι να είναι τόσο 
θεραπευτικά και τι βάζει η θεία Λίλι μέσα στις συνταγές 
της που κάνουν τα παιδιά να ξετρελαίνονται;  

Τα μαγικά γλυκά είναι που κεντρίζουν το ενδιαφέρον 
κάθε αναγνώστη: τα αγαποκεκάκια, που σε κάνουν να 
αγαπάς τους άλλους, τα αληθομπισκότα, που σε 
κάνουν να λες  μόνο την αλήθεια αλλά και η 
κανονικόταρτα με βατόμουρα, η τάρτα που σε 
επαναφέρει στην πραγματικότητα.  

Το παιδικό μυθιστόρημα της Κάθριν Λίτλγουντ, που 
είναι ηθοποιός, κωμικός και συγγραφέας και ζει στη 
Νέα Υόρκη, είναι γεμάτο περιπέτεια και κάθε κεφάλαιό 
του σε κρατάει σε εγρήγορση.  Είναι ένα βιβλίο που 
προτείνω ανεπιφύλακτα σε όλα τα παιδιά να το 
διαβάσουν! 

Ιρίδια Κονίδη, Δ 
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Φιλαναγνωσία - Βιβλιοπαρουσίαση 
 

Στις 18 Ιανουαρίου η μαμά μου, μου 
πήρε ένα βιβλίο, ο τίτλος του βιβλίου  
είναι  “ο Τζερόνιμο κάτι μαγειρεύει”. 
Υπόθεση: 

Ο Τράπολας ο ξάδελφος του Τζερόνιμο 
Στίλτον πήρε μέρος  στο διαγωνισμό 
“ποντικοσέφ”, όμως έκλεψε  
χρησιμοποιώντας  τα φαγητά της θείας 
Λίλας. Ο Τζερόνιμο  άκουσε και μάλωσε 
τον ξάδελφό του. Ο ξάδελφος του 
άνοιξε ένα ψυγείο και είπε: “με αυτό 
θα νικήσω” και βγήκε μια πράσινη 
γλίτσα.... 
O Τράπολας γλίστρησε και έσπασε το 
πόδι του και αναγκάστηκε να πει στον 
Τζερόνιμο να τον αντικαταστήσει στην 
θέση του.  Αλλά δεν είχε  υλικά  και τα 
μαγαζιά ήταν κλειστά γιατί ήταν 
Κυριακή . Έτσι ο Τζερόνιμο πήγε στο 
αγρόκτημα  και ζήτησε βοήθεια..  
Έπειτα έφερε τα υλικά έφτιαξε μια 
υπέροχη “πίτσα αλά Τζερόνιμο” και 
“φρουτοσαλάτα”  και.... νίκησε. 

Ανδριάνα Γερουλάνου, Β 
 

  
  

 
 
Για τους λάτρεις του Τζερόνιμο Στίλτον πάτα στην εικόνα: 

 
 

https://geronimostilton.com/GR-gr/home/ 

https://geronimostilton.com/GR-gr/home/
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Άρης Τσακαρισιάνος, Β 
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Φιλαναγνωσία - Βιβλιοπαρουσιάσεις 

Γρηγόρης Νίκου, Β 
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Φιλαναγνωσία - Βιβλιοπαρουσίαση 

Ραφαέλα Αριστοτελίδου, Β 
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Φιλαναγνωσία - Βιβλιοπαρουσίαση 

Σοφία Μουστακίδου, Β 
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Φιλαναγνωσία - Βιβλιοπαρουσίαση 

Άγγελος Χαρίσης, Β 
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Φιλαναγνωσία - Βιβλιοπαρουσίαση 

Σπύρος Γιακουμέλης, Β 
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Φιλαναγνωσία - Βιβλιοπαρουσιάσεις 

Γιώργος Κόντος, Β 
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Φιλαναγνωσία - Βιβλιοπαρουσίαση 

Ίριδα Ιατρίδη, Β 
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Φιλαναγνωσία - Βιβλιοπαρουσίαση 

Ιωάννα Βάρη, Β 
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Φιλαναγνωσία - Βιβλιοπαρουσίαση 

Ναταλία Γκελερή, Β 
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Φιλαναγνωσία - Βιβλιοπαρουσίαση 

Όλγα Τσώκου, Β 



    

ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ 1ο Δ.Σ. Αμαρουσίου 
 

 

 

 

   

Φιλαναγνωσία - Βιβλιοπαρουσίαση 

Ορφέας Μαργαρίτης, Β 
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Φιλαναγνωσία - Βιβλιοπαρουσίαση 

Δήμητρα Τζεβελεκίδου, Β 
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Φιλαναγνωσία - Βιβλιοπαρουσιάσεις 

Μάνος Πρινιωτάκης, Β 
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200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 
 

Έχουν περάσει 200 χρόνια από την 

Επανάσταση του 1821. Την 

Επανάσταση που έλαβαν μέρος πολλοί 

άνθρωποι όπως ο Θεόδωρος 

Κολοκοτρώνης, ο Μάρκος Μπότσαρης, 

ο Κωνσταντίνος Κανάρης, ο 

Παπαφλέσσας και πολλοί άλλοι. 

Κάποιοι έχασαν τη ζωή τους και 

κάποιοι έζησαν μετά την Επανάσταση. 

Η 25 Μαρτίου είναι εθνική γιορτή και 

ειδικά φέτος πρέπει να τη γιορτάσουμε 

και να τη τιμήσουμε με μεγαλύτερη 

περηφάνια και χαρά από τις 

προηγούμενες χρονιές.  

Η παρέλαση μπορεί να μη γίνει και 

φέτος αλλά μπορούμε να γιορτάσουμε 

και αλλιώς, κάνοντας ας πούμε ένα 

τραπέζι με την οικογένειά μας. Είναι 

πολύ σημαντικό να κάνουμε κάτι για να 

τιμήσουμε αυτή τη μεγάλη 

επανάσταση γιατί χωρίς αυτή μπορεί 

να μην υπήρχε η Ελλάδα και να υπήρχε 

ακόμα η Οθωμανική Αυτοκρατορία, 

πρέπει να τιμήσουμε αυτούς τους 

μεγάλους ήρωες και αυτές τις μεγάλες 

ηρωίδες που μας άφησαν ένα 

ελεύθερο κράτος για να ζούμε χωρίς 

πολέμους. 

Παϊλοπούλου Μελίνα, Στ  
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200 χρόνια από την επανάσταση το 1821 

 
 

Στολή που κατασκευάστηκε κατά την περίοδο 
της καραντίνας με υλικά που υπήρχαν στο 
σπίτι! 
Ευχαριστούμε τον Μάνο Πρινιωτάκη, Β 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παιχνίδι καρτών με τους ήρωες του 1821 
Ευχαριστούμε την Ανδριάνα Γερουλάνου 
 
Μερικές από τις 
κατασκευές της Β 
τάξης. 
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Τα παιδιά στην κουζίνα! 
 

Παραδοσιακό  Μωσαϊκό 
 
Υλικά : 
250γρ βούτυρο λιωμένο 
200γρ ζάχαρη άχνη 
50γρ  κακάο 
1 πρέζα αλάτι 
ξύσμα πορτοκαλιού από ένα πορτοκάλι 
100γρ καρυδόψιχα 
250γρ  μπισκότα πτιμπερ 
50γρ κονιάκ 
 
Εκτέλεση: 
Σε ένα μπολ βάζουμε το βούτυρο ,την 
άχνη, το κακάο και ανακατεύουμε με 
ένα σύρμα χειρός μέχρι να γίνει πάστα. 
Προσθέτουμε το αλάτι, το ξύσμα 
πορτοκαλιού, τα καρύδια  και  τα  
ανακατεύουμε. 
Σε άλλο μπολ  βάζουμε  τα μπισκότα, το 
κονιάκ και  ανακατεύουμε πιέζοντας 
ελαφρά με τα χέρια μας, για να 
σπάσουν τα μπισκότα. 
Μεταφέρουμε τα μπισκότα στο μπολ 
με το κακάο και ανακατεύουμε. 
Απλώνουμε το μείγμα σε μια 
λαδόκολλα  και τυλίγουμε σε ρολό. 
Εξωτερικά τυλίγουμε με μεμβράνη και 
τυλίγουμε σαν καραμέλα. 
Με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε 
ομοιόμορφο σχήμα στο μωσαϊκό μας. 
Μεταφέρουμε στο ψυγείο για 3-4 ώρες  
και είναι έτοιμο να το απολαύσετε . 
Καλή   ‘Όρεξη! 

Δήμητρα Πατρινού, Δ 
 

 
 
 

Pancakes 
Υλικά                                                                     

• 1 αυγό                                                              

• 2 κ. σ. 

ζάχαρη                                                  

• 1 κούπα 

γάλα                                               

• 2 κ. γ. 

Baking 

Powder 

• 2 κ. σ. λιωμένο βούτυρο 

• 1 κ. γ. σιρόπι βανίλιας 

• 1 κούπα αλεύρι  

• Λίγο αλατάκι  

Εκτέλεση  
Χτυπάμε το αυγό με τη ζάχαρη. Προσθέτουμε το 
γάλα και ανακατεύουμε. Βάζουμε την Baking 
Powder,προσθέτουμε το αλεύρι σιγά-σιγά 
ανακατεύοντας συνεχώς. Λιώνουμε το βούτυρο στα 
μικροκύματα και το βάζουμε στο μείγμα.  
Θερμαίνουμε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά, και 
ψήνουμε τα Pancakes.( 2 κ. σ. ανά Pancake).  

Ιρίδια Κονίδη, Δ 
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Τα παιδιά στην κουζίνα! 
ΜΑΦΙΝ 

        

Αυτή η συνταγή είναι από τις 
ωραιότερες!  Μπορείς να καταπλήξεις 
την οικογένεια και τους φίλους σου με 
αφράτα και πεντανόστιμα μάφιν.  Η 
συνταγή είναι πανεύκολη αλλά και 
πολύ διασκεδαστική!  Επίσης, μπορείς 
να πειραματιστείς με τις γεύσεις.  Για 
πιο εντυπωσιακή εμφάνιση, 
χρησιμοποίησε όμορφα χάρτινα 
φορμάκια για μάφιν σε διάφορα 
σχέδια και χρώματα. 
 
 

Βαθμός                  ΥΛΙΚΑ: 
δυσκολίας  50 γρ. Βούτυρο / 150 
ml γάλα / 200 γρ. αλεύρι / 150 γρ. ζάχαρη 
   2 κουταλάκια του 
γλυκού μπέικιν / 1 αβγό /  
Μερίδες 4  αλάτι ελάχιστο 
Χρόνος 40'               

Σκεύη: 

• Ταψί ή φόρμα με θήκες για 

μάφιν 

• χάρτινα φορμάκια για μάφιν σε 

διάφορα σχέδια & χρώματα 

• κόσκινο και τηγάνι 

• ξύλινη κουτάλα 

• 2 μπολ 

• πιάστρα κουζίνας 

• κουτάλι 

• πινέλο κουζίνας 

 
 

Εκτέλεση 

1. Ζήτησε από κάποιον μεγάλο να προθερμάνει 
το φούρνο στους 150 βαθμούς.  Ζέστανε το 
βούτυρο στο τηγάνι σε χαμηλή φωτιά μέχρι 
να λιώσει. Σε ένα μπολ, ανακάτεψε το αβγό 
με το γάλα και ρίξε και το λιωμένο 

βούτυρο.         
2. Σε ένα άλλο μπολ, κοσκίνισε το αλεύρι, το 

αλάτι και το μπέικιν. Ρίξε τη ζάχαρη και 

ανακάτεψε καλά.            
 

3. Χρησιμοποίησε μια πιάστρα κουζίνας και 
άδειασε προσεκτικά το πρώτο μείγμα μέσα 
στο μπολ με τα κοσκινισμένα υλικά. 
Ανακάτεψε καλά με τη ξύλινη κουτάλα.  Δεν 

πειράζει, αν το μείγμα σβολιάσει.         

4. Άλειψε με ένα πινέλο τα χάρτινα φορμάκια, 
με λίγο βούτυρο, πασπάλισέ τα με λίγο 
αλεύρι και τοποθέτησέ τα στο ταψί ή στη 
φόρμα για τα μάφιν.  Γέμισε με προσοχή τα 
φορμάκια με το μείγμα μέχρι τη μέση (με ένα 
κουτάλι). Ζήτησε από κάποιον μεγάλο να 

βάλει το ταψί στο φούρνο.           
5. Ψήσε τα μάφιν 20 λεπτά μέχρι να 

φουσκώσουν και να πάρουν χρυσαφένιο 
χρώμα.  Άφησέ τα να κρυώσουν και 
μετάφερέ τα σε μια πιατέλα ή σχάρα.  Μη 
βιαστείς να τα δοκιμάσεις προτού κρυώσουν, 
μπορεί να καείς! 

“Ετοίμασε μια μους βανίλια, πρόσθεσε λίγες σταγόνες 

φυτικό χρώμα ζαχαροπλαστικής και διακόσμησε τα μάφιν 

σου με λίγα φρούτα!!”                               

Καλή Επιτυχία  &  Καλή Όρεξη 

                 Κατερίνα Γερουλάνου, Δ 
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Τα παιδιά στην κουζίνα! 
Γλυκό του κουταλιού καρπούζι  
Το γλυκό του κουταλιού το φτιάχνω 
εγώ και η οικογένεια μου πολύ συχνά 
και είναι πολύ νόστιμο.  
Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι:  
• 1600 γρ. καθαρισμένο καρπούζι (μόνο το 

λευκό μέρος)  
• 3 λεμόνια  
• 900 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική  
• 2 φύλλα αρμπαρόριζας  
• 10 γρ. τζίντζερ φρέσκο χοντροκομμένο  
• 2 αστεροειδής γλυκάνισους  
• 1 κ. γ. Εκχύλισμα βανίλιας  
• 1 κιλό γιαούρτι για το σερβίρισμα  

Εκτέλεση:  
Καθαρίζουμε το καρπούζι και κρατάμε 
τις φλούδες του κρατώντας 1εκ από το 
κόκκινο μέρος. Καθαρίζουμε την 
εξωτερική πλευρά από την φλούδα.  
Κόβουμε τις φλούδες σε κομμάτια 4 εκ. 
και τις προσθέτουμε σε ένα μεγάλο 
μπολ.  
Προσθέτουμε τις φλούδες και τον χυμό 
από δύο λεμόνια και ανακατεύουμε 
καλά. Σκεπάζουμε το μπολ με 
μεμβράνη και το βάζουμε στο ψυγείο 
για 3 ώρες.  
Μετά από τρείς ώρες βάζουμε το 
καρπούζι και τον χυμό που έχουμε 
μέσα στο μπολ σε μία κατσαρόλα.  
Ρίχνουμε και την ζάχαρη, τα φύλλα 
αρμπαρόριζας, το τζίντζερ σε κομμάτια 
2 εκ. και τους αστεροειδής 
γλυκάνισους. Σιγοβράζουμε σε χαμηλή 
φωτιά για περίπου μία ώρα μέχρι να 
πήξει το σιρόπι μας, ξαφρίζοντας 
τακτικά.  
 

Όταν το γλυκό μας είναι έτοιμο προσθέτουμε τρία 
κ. σ. χυμό λεμονιού και το εκχύλισμα βανίλιας και   
ανακατεύουμε.  
Σερβίρισμα  
Το σερβίρουμε σε ένα μικρό πιατάκι  και από πάνω 
μπορούμε να βάλουμε και μέλι. 

Νεφέλη Μαργαρίτη, Δ 
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Τα παιδιά στην κουζίνα! 
ΤΡΩΜΕ ΥΓΙΕΙΝΑ… 
Όλοι πρέπει να τρώμε υγιεινά… 
Τα παιδιά χρειάζονται τακτικά γεύματα και 
σνακ για να καλύψουν τις 
ανάγκες τους σε ενέργεια 
και θρεπτικά συστατικά. 
Καλό είναι να ξεκινάμε 
την ημέρα μας με ένα 
καλό πρωινό όπως γάλα 
με δημητριακά για να πάρουμε την 
απαραίτητη ενέργεια για να αντιμετωπίσουμε 
τα πολυάσχολα πρωινά στο νηπιαγωγείο και 
στο σχολείο. Ενδιάμεσα μικρό-γεύματα, όπως 
ένα τοστ, 1-2 φρούτα ή ένα κομμάτι κέικ μέχρι 
το μεσημεριανό γεύμα θα μας δώσουν την 
επιπλέον ενέργεια που χρειαζόμαστε μέχρι το 
μεσημεριανό.  
Μέσα στην εβδομάδα μπορούμε να τρώμε 1-
2 φορές την εβδομάδα ψάρι, 1 φορά κόκκινο 
κρέας όπως μοσχάρι, 1-2 φορές την 
εβδομάδα όσπρια ή λαδερά φαγητά 
(φασολάκια, αρακάς) και τις υπόλοιπες 
ημέρες άσπρο κρέας όπως κοτόπουλο ή άλλο 
φαγητό με ζυμαρικά. 

➢ Όταν θα πάτε 
ξανά με τη μαμά 
και τον μπαμπά 
για ψώνια, 
βοηθήστε τους 
να διαλέξουν 
υγιεινά για εσάς και δείξτε τους τι 
πραγματικά πρέπει να αγοράσουν. 

➢ Βοηθήστε τους μετά στο σπίτι σαν 
καλοί σεφ για να φτιάξετε μαζί ένα 
όμορφο και υγιεινό φαγητό. 

➢ Φτιάξτε μαζί το 
πρόγραμμα φαγητού 
της εβδομάδας. 

Δεν πρέπει να τρώμε πολλές 
σοκολάτες, παγωτά και 
τσίχλες… έχουν πολλή ζάχαρη και χαλάνε τα 
δόντια μας!!!! 

Πιέρρος Παντατοσάκης. Β 
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Ειδήσεις - Νέα 

THE VOYAGERS 
 

Ένα καινούριο συγκρότημα παιδιών 
ξεκινάει την καριέρα του στην πόλη 
μας, ονόματι THE VOYAGERS, που 
κυριολεκτικά θα σας ταξιδέψουν 
με τη μουσική τους. Τα μέλη του 
συγκροτήματος είναι 4: ο 
Παναγιώτης Βαλκανάς (πρώτη 
κιθάρα, φωνή), ο Ναπολέων 
Λαζαρίδης (δεύτερη κιθάρα), ο 
Γιώργος Μπεκιάρης ( μπάσο ), και ο 
Πέτρος Μιτσόπουλος  (ντραμς). 
Παρακολουθήστε τα βίντεο μας στο 
κανάλι μας  στο YOUTUBE:  
        
https://www.youtube.com/channel/
UCgeeYL4F-Z1LrWxZBerSWRw 
 

   
 

Ιπτάμενοι Πυροσβέστες 
Πυροσβέστες ντυμένοι Άγιοι Βασίληδες και 
καλικάντζαροι μοίρασαν τα Χριστούγεννα 
δώρα  στα παιδιά στο Νοσοκομείο της 
Ογκολογικής μονάδας Παίδων «Μαριάννα- Β. 
Βαρδινογιάννη-Ελπίδα» . Τα παιδιά ένιωσαν 
πολύ χαρούμενα ενώ έβλεπαν τους 
πυροσβέστες να ανεβαίνουν και να 
κατεβαίνουν με σχοινιά, από όροφο σε 
όροφο, μοιράζοντας δώρα με τη συνοδεία 
της πυροσβεστικής μπάντας που έπαιζε 
χριστουγεννιάτικες μελωδίες. 

 Βασίλης Νταβίτης, Γ 
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Ειδήσεις - Νέα 
 

Οι συμπεριφορές 
 
Στο σχολείο, στον δρόμο, ακόμα και 
στον σταθμό του τρένου και του 
λεωφορείου, παντού υπάρχουν 
άνθρωποι που βρίζουν, που χτυπάνε, 
ακόμα και κλωτσάνε. 
Δεν πρέπει να κλοτσάμε, γιατί μπορεί 
να χτυπήσουμε κάποιον σοβαρά. 
Οι άνθρωποι πολλές φορές έχουν 
νεύρα και τους έρχεται να φωνάξουν. 
Αυτό όμως δε σημαίνει πως όταν 
είμαστε θυμωμένοι βγαίνουμε έξω και 
χτυπάμε τους άλλους. 

Γιωλάντα Αναμορλίδη, Β 
 
 

  
 

Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 
Η Αμυγδαλιά 

 
Στον πίσω κήπο του σπιτιού μας που έχουμε τα 
λουλούδια μας είναι και μια αμυγδαλιά. Η 
αμυγδαλιά είναι πολύ ψηλή και έχει πολλά και 
όμορφα λουλούδια. Τα λουλούδια είναι ροζ και 
άσπρα και έχει ήδη πολλά μπουμπούκια και φύλλα. 
Μου αρέσει πολύ να τη βλέπω έξω από το 
παράθυρό μου γιατί είναι πολύ όμορφη! 

Ναταλία Γκελερή, Β  
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Ειδήσεις - Νέα 
 

Ανεμοστρόβιλος στο χωριό μου 
Στις 11 Ιανουαρίου 2021, στην Άρτα 
έπιασε μια καταιγίδα και πάνω στα 
Τζουμέρκα, στο χωριό του παππού μου, 
που είναι η Πράμαντα, έριχνε 
κεραυνούς. Ξαφνικά, η βροχή 
αναμίχθηκε με τον αέρα και έγινε ένα 
πλυντήριο. Στο τέλος, έγινε ένας 
ανεμοστρόβιλος που μάζεψε σκουπίδια 
από τα γύρω μέρη και τα έβγαλε στην 
πλατεία της Πράμαντας. Έφραξαν τα 
σημεία που βγαίνουν τα νερά και η 
πλατεία έγινε μία λίμνη. Πριν τον 
ανεμοστρόβιλο τα παιδιά που έπαιζαν 
στην πλατεία τα είχαν φωνάξει οι 
μαμάδες τους. Μόνο δύο σκυλάκια 
είχαν απομείνει στην πλατεία στην 
βροχή, όμως ένας κύριος τους άνοιξε την 
πόρτα και μπήκαν μέσα. Ο 
ανεμοστρόβιλος ρούφηξε τα πάντα: 
σωλήνες, δέντρα, κεραμίδια, κολόνες 
της ΔΕΗ και πολλά άλλα πράγματα… 

 
Γρηγόρης Νίκου, Β 

 
 

 

  

Έρευνα στο σχολείο 
Στις 4-2-2021 έξω από  το  πρώτο  δημοτικό 
Αμαρουσίου ήταν μια  κάμερα κι ένα  μικρόφωνο  
του mega. Ήταν  εκεί το  τηλεοπτικό συνεργείο για 
να πάρει συνέντευξη από τους γονείς. Ήθελαν να 
δείξουν  το πώς συμπεριφέρονται τα  παιδιά στον 
Κορονοϊό. 

Αντώνης Πετράκος, Β 
 

 
 
 

Αμυγδαλιά 
Γεωργία 
Καστρινάκη, 
Β 
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Ειδήσεις - Νέα 
Φιλία 

Η φιλία είναι ένα είδος αρετής ή τουλάχιστον 
συνυφασμένη με την αρετή. Εκτός όμως από 
αυτό η φιλία είναι και πράγμα πάρα πολύ 

αναγκαίο στη ζωή του 
ανθρώπου γιατί κανείς 
δεν θα προτιμούσε να 

ζει χωρίς 
φίλους έστω 
κι αν έχει στην 
κατοχή του 
όλα τα άλλα 
αγαθά. Για αυτό ακόμα και οι πλούσιοι και 
εκείνοι που κατέχουν αξιώματα και πολιτική 
εξουσία, πιστεύουν ότι η παρουσία φίλων 
είναι πολύ μεγάλη ανάγκη. Εξάλλου οι 
άνθρωποι στη φτώχεια και στις άλλες 
δυστυχίες τους, πιστεύουν ότι το μόνο 
καταφύγιο είναι οι φίλοι. 
Σύμφωνα με έρευνες, τα παιδιά που έχουν 
φίλους τείνουν να έχουν μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση και να αποδίδουν καλύτερα 
στο σχολείο σε σχέση με τα παιδιά που είναι 
πιο απομονωμένα κοινωνικά. Όταν τα παιδιά 
δυσκολεύονται να δημιουργήσουν φιλίες 
συχνά νιώθουν μοναξιά και απογοήτευση με 
τον ίδιο τους τον εαυτό. Συναισθήματα 
απόρριψης μπορεί να οδηγήσουν σε άγχος. 
 Δεν υπάρχει πιο “κατάλληλος χρόνος” για να 
είσαι καλός φίλος, από το να είσαι παρών σε 
κάποια δύσκολη στιγμή, περίοδο ή 
κατάσταση. Ακόμα κι αν δεν μπορείς να 
λύσεις το πρόβλημα ή την δυσκολία την οποία 
αντιμετωπίζει ο φίλος σου, αρκεί να είσαι εκεί 
και να τον στηρίξεις. 
 
 

  
Να βρει σε εσένα έναν ώμο να ακουμπήσει. Να είσαι εκεί 
και να τον ακούσεις. Τις περισσότερες φορές, οι φίλοι που 
βιώνουν δυσκολίες δεν ζητάνε βοήθεια από φόβο μην 
γίνουν βάρος στους άλλους με τα προβλήματα τους. 
Πρέπει να είσαι κοντά τους και να μπορείς να αντιληφθείς 
αν τους απασχολεί κάτι ή αν έχουν κάποια δυσκολία. 
Γιατί μπορεί κάποιος να περιμένει να τον ρωτήσεις για να 
σου ανοιχτεί. Πες “Αν χρειαστείς κάτι είμαι δίπλα σου. Πες 
μου αν μπορώ κάπως να βοηθήσω”. Μπορεί κάποιος 
φίλος/-η σου να περιμένει αυτό 
ακριβώς, αυτή την κουβέντα, για να 
σου ανοιχτεί. 
 
 

Ένα απαραίτητο συστατικό της φιλίας είναι η εμπιστοσύνη. 
Οι καλοί φίλοι είναι πολύ έμπιστοι και χαίρεσαι να 
μοιραστείς μαζί τους σκέψεις, συναισθήματα και οτιδήποτε 
σε προβληματίζει. Αντίθετα , υπάρχουν και αυτοί οι «φίλοι» 
οι οποίοι δεν είναι και τόσο έμπιστοι και αρκετές φορές 
τυγχάνει να σε εκθέσουν σε άλλους ανθρώπους μη 
σεβόμενοι την εκτίμηση και την εμπιστοσύνης που τους 
έδειξες, διαδίδοντας ή λέγοντας στους άλλους αυτά που 
τους εκμυστηρεύτηκες.  
 

Της φιλίας το κλειδί 

είναι η εμπιστοσύνη η καλή 

και μόλις μας πρωτοδείς θα ξαφνιαστείς 

που φίλες είμαστε καιρό πολύ 

που περνά γρήγορα σαν αστραπή 

Είμαστε η Αντωνία, η Νεφέλη κι η Ζωή 

κι η φιλία μας θα μείνει για πάντα ζωντανή 

Είμαστε χαρούμενες πολύ 

που περνάμε τον χρόνο μας μαζί 

 

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΥΤΟ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ 

ΦΙΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Ε’3 

 
Αντωνία Ζερβού, Νεφέλη Λύκου, Ζωή Πολυζωγοπούλου, Ε 
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Ειδήσεις - Νέα 

Δημήτρης Κοπελούδης, Β 
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Πολιτισμός 
 

Το διαδικτυακό Λαογραφικό Μουσείο 
της Β΄ τάξης, 
 

 

Λαλίτσα  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γουδοχέρι 
 
 
 
 

 
 
Ξύλινος 
καρυοθραύστης 

  
 

Παλιό Ραδιόφωνο 

 

Παραδοσιακή Κρητική 
φορεσιά 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ταγάρι βοσκού 
(τορβάς) 
 
 
 

Πιέρρος Παντατοσάκης, Β 
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Πολιτισμός 
 

Πρόκειται για μια έκθεση – βεβαίωση 
τιμητική για την πολεμική δράση του 
παππού μου, λοχία, Νικόλαου 
Τσαμόπουλου στον Ελληνοϊταλικό 
πόλεμο το 1940-1941. Η συμμετοχή του 
είναι στους βομβαρδισμούς των 
αεροσκαφών ΗΠΑ που ξεκίνησαν από 
τη Νότια Ιταλία εναντίον του 
Σιδηροδρομικού σταθμού Φλώρινας 
στις 28 Ιουλίου 1944. Η επιχείρηση 
είναι καταγεγραμμένη στην ιστορία ως 
εξαίρετη. 
Ο διοικητής Βασίλειος Φλώρος 
αναφέρει ότι ο Νικόλαος Τσαμόπουλος 
ήταν πλασμένος για στρατιωτικός, είχε 
πολύ θάρρος και ψυχραιμία, καθώς 
αδιαφορούσε για τον κίνδυνο. Ήταν 
παράδειγμα στους υφιστάμενούς του. 

 

  
 
  

 
 

Αμαλία ονομάζεται η γυναικεία φορεσιά που πήρε 
το όνομά της από τη βασίλισσα της Ελλάδας, 
Αμαλία. Στην αρχή ήταν η επίσημη ενδυμασία της 
αυλής της. Τη φορούσαν, δηλαδή, οι Κυρίες της 
βασιλικής αυλής. Σιγά σιγά τη φορούσαν σε 
διάφορες πόλεις της Ελλάδας και έγινε εθνική 
γυναικεία φορεσιά. 
Περιγραφή 
Η γυναικεία φορεσιά της αυλής του Όθωνα και της 
Αμαλίας ήταν ρομαντικού τύπου ένδυμα. Διέθετε 
μπούστο και νησιώτικο ζιπούνι. Το φουστάνι 
κατασκευαζόταν από πολύτιμο ύφασμα και είχε 
ανοιχτό μπούστο, για να φαίνεται το ολοκέντητο 
ύφασμα του πουκάμισου. Το γιλέκο ήταν συνήθως 
βελούδινο και χρυσοκέντητο . 

Κωνσταντίνος Τσαμόπουλος, Β 
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Πολιτισμός 
 

 
 

 
 
 

 

  
 
  

 
 
 

 

Αγγελίνα Σπηλιωτοπούλου, Β 
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Ψυχαγωγία 

 

 
 

  
 
 

Αινίγματα 
1. Ανεβαίνει, κατεβαίνει και 

πόδια δεν έχει. Τι είναι;  

2. Ανοίγω το κλουβί κι τρυγόνα 

κελαηδάει. Τι είναι;                                         

3. Δεν έχει πόδια, αλλά περπατά. 

Φτερά έχει,  αλλά δεν πετά. Τι 

είναι;    

4. Όταν τον θάβουν ζωντανεύει. 

Τι είναι; 
 

 

5. Έχουν 10 δάχτυλα και πόδι 

ούτε ένα. Τι είναι; 

6. Χωρίς φωνή, χωρίς κορμί, 

χωρίς φτερά, αλλά ακούγεται 

καλά. Τι είναι; 

7. Τι τρέχει μα δεν μπορεί να 

περπατήσει; 

8. Χωρίς να σε κόψω σε κάνω 

διπλό. Τι   είναι 

 
Απαντήσεις: Η σκάλα, το στόμα και η 
γλώσσα, το ψάρι, ο σπόρος, τα γάντια, η 
ηχώ, το ποτάμι, ο καθρέφτης 

Ζωή Πολυζωγοπούλου, Ε 
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Ψυχαγωγία 
ΑΝΕΚΔΟΤΑ 

1. Κωστάκης:  Τοτέ εσύ κάνεις την 

προσευχή σου πριν το φαγητό; 

                                                                                                                       

Τοτός: Όχι, δεν χρειάζεται η μαμά μου 
είναι καλή μαγείρισσα. 

 
 

 
 

2. Δασκάλα: Τοτέ έγραψες για τιμωρία 
εκατό φορές τη φράση «είμαι 
ξεχασιάρης»; 
 
Τοτός: Το ξέχασα κυρία…  
 
                 
 
3. Τοτός: Μπαμπά σήμερα κάναμε 
αγώνα με τους φίλους μου  ποιος θα 
πετάξει πιο μακριά μια πέτρα. 
Μπαμπάς Τοτού: Αλήθεια; Και ποιος 
κέρδισε; 
Τοτός: Εγώ φυσικά!  
Μπαμπάς Τοτού: Μπράβο παιδί μου! 
Τοτός: Δεν έχει σημασία που πρέπει 
να πληρώσεις το τζάμι… 
ε μπαμπά; 
 
      

 

 
                                                                                  

 
                                                                                              

 

  
 

4.  Ασθενής: Γιατρέ μου, κάθε μέρα ξυπνάω με 
ναυτία, ζαλάδα και τάση για εμετό. Μετά από ένα 
τέταρτο μου περνάνε όλα. Τι να κάνω; 
Γιατρός: Να ξυπνάς ένα τέταρτο πιο μετά.      

Ζωή Πολυζωγοπούλου, Ε      
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Λογοτεχνική Πένα 
 

SHINING STARS  
                                                         Holidays 
I love holidays 
I love holidays 
Because I'm having fun 
I love Christmas because it’s a big holiday  
I love the big Christmas tree and the colorful 
lights in the streets. I hear the carols that the 
kids sing on Christmas Eve. I love the bells that 
ring. And it snows… 
I love the nights I look out of my window and 
wait Santa Claus to receive the gifts. I like the 
story about the wizards, the gold star and 
Christ. 
I love holidays 
I love holidays 
Because I'm having fun 
Every summer wear my swimsuit to go to the 
beach and get ice cream. 
The best place in summer is the beach with 
the palm trees and the sunshine the view is 
awesome and I love it so much! I love the 
bright sun and I also like sunbathing! 
I love holidays 
I love holidays 
Because I'm having fun 
At Easter I like it when we’re raking red and 
shiny eggs when my friends talk about the 
Easter bunny I love to hear it every day. 
I love when we chase Easter eggs and when 
the whole family gets together for the Easter 
dinner. But when I'm looking for eggs, it's a 
chance to look at the beautiful flowers that 
just grow... But when they call me, I wake up 
from the dream and go back to reality… 
I love holidays 
I love holidays 
Because I'm having fun 
I can’t wait to wear my costume on Halloween 
and have fun at a Halloween party. Every year 
I dress like a redhοοd, but this year I want to 
dress something different. In the buffet and I 
wait the time for the dance. When it comes I 
dance with my friends and my classmates.  

  
 
When I dance my worries fly away. I feel relaxed, carefree, 
dreamy, different... I love Halloween. 
I love holidays 
I love holidays 
Because I'm having fun 
 
After five days of rest, I usually read books with heroes Harry 
Potter, meet my friends. 
I’m tired all week and I need some rest after a lot of lessons 
and now I’m free to listen to music all the time and play with 
my friends. I love weekends. I wish every day was a 
weekend. 
I love holidays 
I love holidays 
Because I'm having fun... 

Χριστίνα και Διώνη Παπαγιαννοπούλου, Ε και Δ 
Αναφορά στη Βάση 

-Αναφορά 
στη βάση, 
είμαι ο 
Ναπολέων 
Λαζαρίδης 
από την 
αποστολή 
Mars-One 

και σας μιλάω από τον Άρη, σε παγκόσμια ώρα 
6:30μ.μ.Η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε είναι 
πολύ δύσκολη καθώς το πλήρωμα έχει μείνει μισό. 
   Αφού διακόπηκε η επικοινωνία με τη Γη, ξεκίνησε 
μια βροχή μετεωριτών, που δημιούργησε σοβαρά 
προβλήματα στο διαστημόπλοιο και έτσι 
καταφύγαμε στην αναπληρωματική κάψουλα. Μα 
δεν σωθήκαμε όλοι. Κάποιοι χάθηκαν στην άβυσσο. 
που δεν είχαμε μεγάλες απώλειες. 
Το καλό είναι ότι δεν μας έλειψαν τα βασικά όπως 
νερό, τρόφιμα ή οξυγόνο κι έτσι καταφέραμε να 
συνεχίσουμε στην εξερεύνησή μας. -Over  

Ναπολέων Λαζαρίδης, Ε 
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Λογοτεχνική Πένα 
ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΑΡΗ 
 Πριν δυο χρόνια είχε πέσει ένα διαστημόπλοιο 

και ήμουν εγώ μέσα. Αυτό το διαστημόπλοιο 

είχε προσγειωθεί στον Άρη. Μόλις κατέβηκα 

αντίκρισα ένα μέρος χωρίς δέντρα, λουλούδια 

και γενικά έβλεπα ένα κόκκινο δάπεδο. Στήνω 

μια σκηνή και πέφτω για ύπνο γιατί ήμουν 

εξαντλημένος. 

Την επόμενη μέρα, δεν πρόλαβα να ανοίξω τα 

μάτια μου και τι να δω! Βλέπω ένα πράσινο 

πράγμα με δέκα μάτια και πέντε χέρια. Μετά 

σκέφτομαι όμως : «Μπα! Όνειρο θα ‘ναι!» και 

ξανακοιμήθηκα. Όταν ξαναξύπνησα δεν είδα 

αυτό το πράσινο γλοιώδες πράγμα. Μόλις 

ανοιγόκλεισα τα μάτια μου είδα τρία  πράσινα 

γλοιώδη πράγματα να με κοιτάνε. Τότε 

κλειδώθηκα στην σκηνή από τον φόβο μου. 

Καλά-καλά δεν είχα προλάβει να κλείσω το 

φερμουάρ της σκηνής και θυμήθηκα όσα είχα 

διαβάσει για τους εξωγήινους. Σκέφτηκα να 

τους βγάλω μια φωτογραφία για να τους έχω, 

να τους δείξω και να γίνω εκατομμυριούχος. 

Τώρα θα μου πείτε «το μυαλό μου και μια 

λίρα», αλλά τι να ΄κανα, ήμουν φοβισμένος και 

αγχωμένος. Πάω που λέτε να πάρω το 

iPhone12 pro μου και τί να δω! Μου είχε 

τελειώσει η μπαταρία. «Φτου σου» λέω και 

έτρεξα να πάρω τα εργαλεία μου για να 

επισκευάσω το διαστημόπλοιο γιατί είχαν 

διαλυθεί κάποια κομμάτια. Μετά από δύο ώρες 

το είχα φτιάξει. 

Έτσι έφυγα από τον Άρη και μόλις έφτασα στη 

γη με ρώτησαν αν είδα εξωγήινους κι εγώ 

απάντησα όχι. Τι να τους έλεγα; Δε θα με 

πίστευαν εξάλλου… 

Πέτρος Καρασάββας, Ε 

 

 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ  
  Μόλις απογειώθηκε το διαστημόπλοιο μας με προορισμό 
την Σελήνη. Με έστειλαν εμένα και έναν συνάδελφο από τον 
κρατικό αμερικανικό οργανισμό, γνωστό ως NASA, για μία 
αποστολή με σκοπό εξερεύνησης άλλης ζωής στη Σελήνη. Τα 
συναισθήματα μου είναι ανάμεικτα.. Υπάρχει κάποιος 
φόβος μήπως ανακαλύψουμε κάτι ή κάποιον και 
τρομάξουμε, χαρά που η NASA επέλεξε κάποιους σαν εμάς 
για αυτήν την  επικίνδυνη αποστολή και ενθουσιασμό γιατί 
αυτό που πρόκειται να περάσουμε είναι μία νέα περιπέτεια! 
  Βλέπουμε τον ουρανό ολοένα και περισσότερο να μας 
πλησιάζει όσο ανεβαίνουμε πιο ψηλά. Τα σπίτια, τα κτίρια, 
τα δέντρα, τα βουνά φαίνονται μικροσκοπικά και οι 
άνθρωποι σαν μυρμήγκια.  
  Και ξαφνικά βρισκόμαστε στο διάστημα, όλα 
σκοτεινιάζουν, όλα είναι ήρεμα και θαυμάζω την 
πανέμορφη θέα του ηλιακού μας συστήματος. 
Ξαφνικά όλα μας τα πράγματα αρχίζουν να αιωρούνται στο 
διαστημόπλοιο και αποφασίζουμε με τον συνάδελφο μου, 
τον Αλέξανδρο να βάλουμε τον αυτόματο πιλότο. Έπειτα 
βγάζουμε την ζώνη ασφαλείας και ξαφνικά αρχίσαμε να 
αιωρούμαστε! Ήταν σαν να πετάς! Το συναίσθημα αυτό 
είναι υπέροχο, είναι μαγικό πως η βαρύτητα δεν λειτουργεί 
έξω από την γη μας και έχει ως αποτέλεσμα να μπορούμε να 
αιωρούμαστε. Αφού αποφασίζουμε να σοβαρευτούμε και 
να αφοσιωθούμε στο μακρινό ταξίδι που μας περιμένει, 
διακρίνουμε μπροστά μας τον Άρη οπού τώρα καταλαβαίνω 
γιατί τον λένε ερυθρό πλανήτη, αφού έχει  ερυθρό χρώμα. 
-Βλέπεις  το Όρος Όλυμπος; Κοίτα πώς φαίνεται από εδώ 
πάνω. 
-Αχ ναι και κοίτα την Κοιλάδα Μαρινέρις! 
-Ναι τι πανέμορφη θέα. 
-Ωχ κοίτα τον Δία. 
-Κοίτα και εσύ τον Κρόνο δίπλα από τον Δία. 
Ύστερα φτάσαμε επιτέλους στην Σελήνη. Όταν 
προσγειωθήκαμε βάλαμε τις ειδικές στολές για να βγούμε 
έξω. Ήμουν η πρώτη γυναίκα που πάτησε στο φεγγάρι. 
Αφού βγήκαμε έξω αρχίσαμε την έρευνά μας. Μετά από 
λίγη ώρα έρευνας βρήκαμε διάφορες πατημασιές . Δεν 
ξέραμε τί είδους ζωή ήταν αλλά με της έρευνές μας σύντομα 
θα ανακαλύψουμε… 

Κλειώ Δωροθέα Σπαή, Ε 
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Λογοτεχνική Πένα 
ΔΙΑΣ 

O Δίας είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του 
Ηλιακού συστήματος σε διαστάσεις και μάζα. 
Είναι ο πέμπτος κατά σειρά πλανήτης 
ξεκινώντας από τον Ήλιο. Είναι ένας γίγαντας 
αερίων με μάζα λίγο μικρότερη από το ένα 
χιλιοστό της ηλιακής, αλλά δυόμισι φορές 
μεγαλύτερη του αθροίσματος της μάζας των 
υπόλοιπων πλανητών του ηλιακού 
συστήματος. Ο Δίας, μαζί με τον Κρόνο, τον 
Ουρανό και τον Ποσειδώνα, αναφέρονται ως 
αέριοι γίγαντες. Ο πλανήτης ήταν γνωστός 
από τους αστρονόμους της αρχαιότητας και 
συνδέθηκε με τη μυθολογία και τις 
θρησκευτικές πεποιθήσεις πολλών 
πολιτισμών. Οι Έλληνες και αργότερα οι 
Ρωμαίοι ονόμασαν τον πλανήτη από τον 
ελληνικό θεό Δία. Όταν φαίνεται από τη Γη, ο 
Δίας είναι το τρίτο φωτεινότερο αντικείμενο 
στον ουρανό τη νύχτα μετά από τη Σελήνη και 
την Αφροδίτη. Ο Άρης μπορεί να ταιριάξει σε 
σύντομα χρονικά διαστήματα τη φωτεινότητα 
του Δία σε συγκεκριμένα σημεία της τροχιάς 
του.  

 Ο Δίας αποτελείται κυρίως από 
υδρογόνο, με το ένα τέταρτο της μάζας να 
είναι ήλιο. Μπορεί επίσης να έχει βραχώδη 
πυρήνα που αποτελείται από βαρύτερα 
στοιχεία. Λόγω της ταχείας περιστροφής του, 
το σχήμα του Δία είναι αυτό ενός 
πεπλατυσμένου σφαιροειδούς (έχει μια 
μικρή, αλλά σημαντική διόγκωση γύρω από 
τον ισημερινό). Η εξωτερική ατμόσφαιρα είναι 
εμφανώς χωρισμένη σε διάφορες ζώνες σε 
διάφορα γεωγραφικά πλάτη, με αποτέλεσμα 
αναταραχή και καταιγίδες κατά μήκος των 
ορίων αλληλεπίδρασής τους. Ένα σημαντικό 
αποτέλεσμα είναι η Μεγάλη Ερυθρά Κηλίδα, 
μια τεράστια καταιγίδα που είναι γνωστό ότι 
υπήρχε τουλάχιστον από τον 17ο αιώνα, 
οπότε και παρατηρήθηκε για πρώτη φορά με 
τηλεσκόπιο. Γύρω από τον πλανήτη υπάρχει 
ένα αχνό πλανητικό σύστημα δακτυλίων και 
μια ισχυρή  

  
 
μαγνητόσφαιρα. Περιβάλλεται επίσης από τουλάχιστον 79 
δορυφόρους, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων 
μεγάλων φεγγαριών του Γαλιλαίου, όπως ονομάζονται τα 
φεγγάρια που ανακαλύφθηκαν από τον Γαλιλαίο το 1610. 
Ο Γανυμήδης, ο μεγαλύτερος από αυτά τα φεγγάρια, έχει 
διάμετρο μεγαλύτερη από εκείνη του πλανήτη Ερμή. 

  

 
Γιατί διαβάζεις αυτό το τεράστιο βιβλίο για τον Δία από την 
στιγμή που φτάνουμε στον Δια; Γιατί δεν κοιτάς αυτή την 
θέα καθώς περνάμε από πολλούς πλανήτες! 
Αχ μ' έπρηξες άσε με να το διαβάσω, θα μας φανούν πολύ 
χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες! 
Προσγειωνόμαστε, αχ τι ωραία να πατάς σε έναν άλλο 
πλανήτη! 
Ναι δε λέω ωραίο είναι αλλά τι είναι αυτό το πορτοκαλί 
πλασματάκι; 
Γεια θας κύριοι είμαι ο μιπ και θα είμαι ο κθεναγό θας, 
ελάτε μαδί, μου λοιπόν ακούθτε με καλά όπωθ είδατε ο 
Δίαθ έχει ενα μεροθ του που είναι πάρα πολύ κόκκινο αυτό 
είναι μια  καταιγίδα που δεν θταματάει ποτέ! Αλλά θας έχω 
δυθάρεθτα νέα. Δεν ξέρω και πολλά για αυτόν τον πλανήτη 
ξθέρω όμωθ οτι κάποιοθ έχει φτίακθει αποικιεθ με ομιρονο 
ορικλονο ααα με οκθυγονο νομίδω. Αυτά κθέρω εγώ για 
αυτον τον πλανήτη ααα κθέρω κι οτι είμαι η πρώτη δωή θε 
αυτόν τον πλανήτη και δεν έχω φίλουθ! 
Θα γίνουμε εμείς φίλοι σου! λοιπόν τώρα εμείς θα πάμε στις 
αποικίες και τα λέμε αύριο!  
  

 

Νεφέλη Λύκου, Ε 

https://el.wikipedia.org/wiki/Μάζα
https://el.wikipedia.org/wiki/Ήλιος
https://el.wikipedia.org/wiki/Κρόνος_(πλανήτης)
https://el.wikipedia.org/wiki/Ποσειδώνας_(πλανήτης)
https://el.wikipedia.org/wiki/Αφροδίτη_(πλανήτης)
https://el.wikipedia.org/wiki/Υδρογόνο
https://el.wikipedia.org/wiki/Ήλιο
https://el.wikipedia.org/wiki/Μεγάλη_Ερυθρά_Κηλίδα
https://el.wikipedia.org/wiki/Τηλεσκόπιο
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Μαγνητόσφαιρα&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Δορυφόροι_Γαλιλαίου
https://el.wikipedia.org/wiki/Γανυμήδης_(δορυφόρος)
https://el.wikipedia.org/wiki/Ερμής_(πλανήτης)
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Λογοτεχνική Πένα 
Ένα μαγευτικό ταξίδι στον Κρόνο! 

Από μικρή είχα μια ιδιαίτερη 
αδυναμία στα αστέρια. Πολλές καλοκαιρινές 
βραδιές ξάπλωνα στην ταράτσα και 
ονειρευόμουν ότι ανακάλυπτα νέους 
πλανήτες. Ώσπου μία μέρα οι γονείς μου με 
ενημέρωσαν ότι το όνειρο μου θα γίνει 
πραγματικότητα. Επιλέχθηκα μαζί με άλλα 30 
παιδιά από όλο τον κόσμο για να 
συμμετέχουμε στην εξερεύνηση του πλανήτη 
Κρόνου. Θα επισκεπτόμασταν την NASA και 
από εκεί όλοι μαζί θα αναχωρούσαμε για τον 
Κρόνο. Μαζί με άλλους 4 αστροναύτες 
ξεκινήσαμε το ταξίδι μας, το οποίο διήρκησε 
περίπου 1 χρόνο. 

Όταν φτάσαμε ήμουν ανακουφισμένη 
και παράλληλα τόσο ενθουσιασμένη με όλα 
αυτά που έβλεπα γύρω μου. Από ότι μας 
ενημέρωσε ο επικεφαλής ο Κρόνος συνδέεται 
από μία μεγάλη και ποικιλόμορφη συλλογή 
φεγγαριών. Κυμαίνονται σε μέγεθος από 
μερικά χιλιόμετρα μέχρι τόσο μεγάλα όσο το 
μήκος των ΗΠΑ. Οι περισσότερες από τις 
όμορφες φωτογραφίες που έχουμε τραβήξει 
για την ακρίβεια, δείχνουν τον Κρόνο με 
μερικά από τα φεγγάρια του. 
Είναι ο δεύτερος πλανήτης του ηλιακού μας 
συστήματος μετά τον Δια και ονομάζεται 
αέριος γίγαντας επειδή αποτελείται κυρίως 
από αέρα. Η διάμετρος του είναι 9,5 φορές 
μεγαλύτερη από της Γης. Έχει πολύ αργή 
περιφορά γύρω από τον ήλιο περίπου 29,5 
χρόνια Αυτό που είναι παράξενο για τον 
Κρόνο είναι ότι είναι υπερβολικά ογκώδης για 
την μάζα που έχει και έτσι είναι ο πιο αραιός 
πλανήτης με μία μέση πυκνότητα μικρότερη 
από την πυκνότητα του νερού. Οι άνεμοι στην 
ατμόσφαιρα του Κρόνου πνέουν με ταχύτητες 
μεγαλύτερες από ότι στον Δία αφού φτάνουν 
τα 1800km/h. Οι πληροφορίες αυτές 
αποτελούν μερικά από τα σημαντικότερα 
στοιχεία που ανακάλυψα για τον Κρόνο. 
 

  
Ο χρόνος του ταξιδιού μας έφτασε στο τέλος του. Γεμάτη με 
θετικά συναισθήματα και αναμνήσεις αποχαιρετώ τον 
αγαπημένο μου πλανήτη και ξεκινώ το ταξίδι της 
επιστροφής. Αισθάνομαι τυχερή που μου δόθηκε αυτή η 
μοναδική ευκαιρία!                                                                                                                          
Αντωνία Ζερβού, Ε     
                          
 
 

ΕΥΡΩΠΗ 
12 Μαρτίου 2550 

Η Ευρώπη είναι ένας από τους πιο όμορφους δορυφόρους 

του Δία. Και μαντέψτε τι ! Είμαι στον δρόμο για εκεί. Τώρα 

δεν μπορώ να τη δω γιατί περνάμε μέσα από ένα νέφος 

αστεροϊδών. 

Τώρα έχουν περάσει 10 ώρες αλλά εμένα μου φάνηκαν 1 

δευτερόλεπτο γιατί ήμουν σε ύπνωση πηγαίνω να ρωτήσω 

τον οδηγό πόσο ακόμα έχουμε για να φτάσουμε στην 

Ευρώπη. Τώρα έχουμε ένα μήνα ακόμη για να φτάσουμε 

στην Ευρώπη λοιπόν θα τα πούμε τότε. 

12 Απριλίου 2550 

Βλέπω την Ευρώπη με τα ίδια μου τα μάτια σε λίγες ώρες θα 

είμαστε στο μαγνητικό της πεδίο πράγμα που θα μας 

βοηθήσει να πάμε πιο γρήγορα. 

Δέκα ώρες αργότερα 

Είμαι έτοιμος να πατήσω το πόδι μου στην Ευρώπη τώρα θα 

σταματήσω να πληκτρολογώ στο ηλεκτρονικό χαρτί μου για 

να μη μου χαλάσει από την αφιλόξενη ατμόσφαιρα της. 

Αντίο σας. 

Παναγιώτης Βαλκανάς, Ε 
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Λογοτεχνική Πένα 
Ένα ταξίδι στο διάστημα 

Το έτος 2037 προσφέρθηκα να πάω ως 
εθελοντής στην πρώτη δοκιμή διαστημικού 
ξενοδοχείου με αφετηρία την Γη και τελικό 
προορισμό τον Άρη. Δήλωσα συμμετοχή αφού 
ήμουν έμπειρος αστροναύτης και με επέλεξαν 
μαζί με δύο καλούς αστροναύτες, τον Πέτρο 
και τον Δημήτρη. 
Όταν επιβιβαστήκαμε  στο διαστημικό 
ξενοδοχείο, άρχισε ένα δίχρονο ταξίδι μέχρι 
να τελειώσει η δοκιμή. Περάσαμε  από την 
Αφροδίτη και κάναμε μια στάση για να 
ξεκουραστούμε. Μετά από λίγο συνεχίσαμε 
το ταξίδι και φτάσαμε στον τελικό προορισμό, 
τον Άρη. Μετά από ένα κουραστικό ταξίδι, 
βγήκαμε έξω με ένα διαστημικό ταξί και 
αρχίσαμε να εξερευνούμε τον Άρη. Λίγο πιο 
μετά είδαμε κάτι φώτα που οδηγούσαν σε μια 
πόλη καλά κρυμμένη. Όταν πλησιάσαμε, δύο 
εξωγήινοι με ένα μάτι και τέσσερα χέρια μας 
καλωσόρισαν. Όταν μπήκαμε μέσα, είδαμε 
πολλά κτίρια με εξωγήινους. Η πόλη ήταν 
τεράστια. Τότε θυμηθήκαμε πως ο χρόνος 
ήταν περιορισμένος και επιστρέψαμε στο 
διαστημικό ξενοδοχείο για να κοιμηθούμε. Οι 
τέσσερις μήνες πέρασαν γρήγορα, αφού το 
ξενοδοχείο ήταν πολύ ωραίο και άνετο. Την 
τελευταία μέρα αποχαιρετήσαμε τους 
εξωγήινους και φύγαμε από τον Άρη. Όταν 
επιστρέψαμε στην γη με ασφάλεια, τότε 
είπαμε την εμπειρία μας στους ειδικούς και 
επέτρεψαν τα ταξίδια στο διάστημα με 
διαστημικά  ξενοδοχεία. 
Τα συναισθήματά μου ήταν ανάμεικτα. Από 
την μια, ένοιωθα περήφανος που βοήθησα να  
ξεκινήσουν  αυτά τα ταξίδια που κάποτε 
θεωρούνταν αδύνατα  και από την άλλη, 
ένοιωθα  λύπη που δεν μπόρεσα να μείνω 
περισσότερο στον πλανήτη για να γνωρίσω 
καλύτερα τους εξωγήινους και να εξερευνήσω 
μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη. 

Γιώργος Μπεκιάρης, Ε 

 

Επιστημονική Φαντασία  
Αγαπητή μου Μελίνα, 
     Μετά από ένα μεγάλο και δύσκολο 
ταξίδι επτά ολόκληρων μηνών έφτασα 
επιτέλους στο εξοχικό μου στον Άρη! Η 
αναμονή άξιζε γιατί όπως πάντα 
χαίρομαι να απολαμβάνω τις 
καλοκαιρινές μου διακοπές σε αυτόν 
τον υπέροχο πλανήτη! 
     Μέχρι να φτάσω εδώ όμως πέρασα 
πολλές δυσκολίες. Αρχικά όταν αποφάσισα  για άλλη μια χρονιά να 
κάνω τις διακοπές μου στον Άρη προβληματίστηκα για το πώς θα 
έφτανα μέχρι εκεί. Ξάφνου μου ήρθε μια ιδέα. Θα πήγαινα στον Άρη με 
ένα διαστημικό αυτοκίνητο! Δεν ήταν δύσκολο να το προγραμματίσω να 
με πάει μέχρι εκεί. Δεν γινόταν επίσης να ταξιδέψω μόνη μου έξω από 
τη Γη οπότε έπρεπε να διαλέξω μερικά άτομα τα οποία θα έρχονταν μαζί 
μου. Διάλεξα έναν πιλότο διαστημικού αυτοκινήτου, που τον λένε 
Τζέισον, για να οδηγήσει και τις δυο καλές μου φίλες την Αντωνία και 
την Νεφέλη. 
 

Όταν το όχημα βγήκε από την ατμόσφαιρα της Γης όλοι μείναμε με το 
στόμα ανοιχτό. Μυριάδες αστέρια φώτιζαν το κοσμικό χάος. Το θέαμα 
ήταν μαγευτικό! Επικρατούσε απόλυτη ησυχία. Κάτι όμως διέκοψε 
αυτή τη γαλήνη. Ήταν η φωνή του Τζέισον. 
-Μετεωρίτες!! Φώναξε. 
Τρομοκρατηθήκαμε όλοι. Εγώ φοβήθηκα και έκλεισα τα μάτια μου. 
Όταν τα ξανάνοιξα είχαμε γλιτώσει. Δεν ξέρω πώς, αλλά είχαμε 
γλιτώσει. 
     Το ταξίδι κύλησε σχετικά καλά αν εξαιρέσεις το γεγονός ότι αρκετές 
φορές συναντήσαμε μετεωρίτες. Μέχρι να φτάσουμε στον τελικό 
προορισμό μας πέρα από τα αρνητικά υπήρχαν και τα θετικά. Τα 
θετικά δεν ήταν πολλά παρά μόνο ένα, αλλά ήταν τέλειο. Πριν 
φτάσουμε στον Άρη κάναμε μία σύντομη στάση στη Σελήνη!  
     Αποβιβαστήκαμε από το σκάφος μας και πατήσαμε στο έδαφος. Η 
έλλειψη βαρύτητας μας έκανε σε κάθε βήμα να χορεύουμε. Ήταν 
εντυπωσιακοί επίσης οι κρατήρες που υπήρχαν σε όλα τα μεγέθη. 
Μερικούς μήνες μετά φτάσαμε επιτέλους στον κόκκινο πλανήτη! 
Χάρηκα πολύ που είδα το εξοχικό μου, μου είχε λείψει πολύ. Ξαφνικά 
με την άκρη του ματιού μου παρατήρησα ένα μικρό κουταβάκι. Ήταν 
ίδιο με ένα γήινο κουτάβι, αλλά ήταν μπλε! Αυτό όμως δεν με ένοιαξε 
χωρίς δεύτερη σκέψη το κράτησα. 
Σκοπεύω να αρχίσω τις δραστηριότητες αύριο, διότι είμαι εξαντλημένη 
απ’ το ταξίδι. Σχεδιάζω λοιπόν να πάω για εξερεύνηση στους κρατήρες 
και να κάνω δεντροφύτευση. Δεν έχω σκεφτεί τι άλλο θα κάνω, αλλά 
είμαι σίγουρη πως δεν θα βαρεθώ λεπτό!! 
Περιμένω τα νέα και τις εντυπώσεις σου απ’ τον Κρόνο!’ 
Η φίλη σου, Ζωή 

Ζωή Πολυζωγοπούλου, Ε 
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Λογοτεχνική Πένα 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΗ 
15/4/2024 Ταξίδι στον Άρη 
Ουάου πόσο μικρή φαίνεται η γη από εδώ. 
Αυτό το ταξίδι χωρίς επιστροφή και χωρίς 
σταθμούς θα είναι φανταστικό. Ας πάω στην 
καντίνα να φάω κανένα σάντουιτς. Μπα! Τι 
είναι αυτά τα καφέ σημαδάκια που 
πλησιάζουν; Παναγία μου κομήτες τρέξτε να 
σωθείτε. Ουφ, ευτυχώς στρίψαμε την 
τελευταία στιγμή. Εφόσον φτάσαμε στον 
πρώτο σταθμό πάω στο σινεμά έχει μια ταινία 
με εξωγήινους που δεν πρόκειται να την 
χάσω. Αχ, λες να έχει εξωγήινους στον Άρη. 
Μακάρι να έχει έτσι θα κάνω καινούριους 
φίλους. Εκτός και αν είναι άγριοι βέβαια. 
Τώρα που τελείωσε η ταινία και που φτάσαμε 
στον δεύτερο και τελευταίο σταθμό, ας πάω 
στην καμπίνα μου να ρίξω έναν υπνάκο…….. 
Αχ τι όνειρο ήταν κι αυτό ονειρεύτηκα ότι 
ήμουν μόνος στον Άρη και φώναζα στο 
υπερπέραν μα κανείς δεν μου απαντούσε. Μα 
τι λέω να ο Άρης ο θαυμαστός κόκκινος 
πλανήτης. Επιτέλους φτάσαμε. Όπα, λίγο 
ανώμαλη προσεδάφιση ανυπομονώ να βγω 
έξω. Κάτσε να φορέσω το κράνος και όπα. Τι 
όμορφα που είναι στον Άρη! Όμως σας 
αφήνω τώρα γιατί έχω δουλεία πρέπει να 
φυτέψω δέντρα. Αχ τώρα που τελείωσα 
πρέπει να φύγω. Κρίμα μου άρεσε τόσο πολύ 
ο Άρης. Τώρα που έβγαλα το κράνος ας 
κοιμηθώ λίγο είμαι, πολύ κουρασμένος από 
την δουλειά. Χριστέ μου! Ευτυχώς που ξύπνησα, 
διότι έβλεπα έναν τρομακτικό εφιάλτη. Έβλεπα ότι 
είχα αποκλειστεί στον Άρη χωρίς οξυγόνο και την 
ώρα που ήμουν έτοιμος να πεθάνω ξύπνησα. Όπα 
περνάμε δίπλα από την Σελήνη, ας κάνουμε μία 
στάση. Ένα, δύο, τρία βγαίνω. Ουάου πόσο τέλειο 
είναι να περπατάς στην Σελήνη. Αλλά, τέρμα τα 
παιχνίδια ας πάω πίσω στο σκάφος. Ουάου πόσο 
όμορφη είναι η Σελήνη από κοντά. Τέλος πάντων 
μόλις προσεδαφίστηκα στην Γη και πρέπει να 
μιλήσω στους δημοσιογράφους. Γειά σας! 

                                                                                                                         
Άγγελος Δανιήλ, Ε 

 

 Ουρανός 
Χτες το πρωί ξεκινήσαμε για να πάμε στον Ουρανό με το 
διαστημόπλοιό μας. Το ταξίδι αυτό γίνεται για να 
μελετήσουμε αυτόν τον πλανήτη. Στο ταξίδι αυτό 
συμμετέχω εγώ και άλλοι δύο αστροναύτες.  
  Είχαμε πάρει τα απαραίτητα τρόφιμα και ήμασταν έτοιμοι 
για αυτή την περιπέτεια.  
  Η απογείωση ήταν εύκολη. Πρώτα είδαμε την Σελήνη και 
προσέξαμε την επιφάνεια που ήταν γεμάτη κρατήρες και 
μου άρεσε πολύ. Μετά περάσαμε από τον Άρη που 
ονομάζεται κόκκινος πλανήτης και μου έκανε εντύπωση το 
κόκκινο έδαφός του. Στη διαδρομή περάσαμε από 
μικρότερους πλανήτες και κομήτες.  
 
Πριν φτάσουμε στον Ουρανό κοντέψαμε να συγκρουστούμε 
με έναν κομήτη και φοβηθήκαμε πολύ. Όταν φτάσαμε στον 
Ουρανό, συναντήσαμε διάφορα περίεργα πλάσματα που 
ζουν εκεί. Είχαν τέσσερα πόδια και τέσσερα χέρια και 
έμοιαζαν με καλικάντζαρους, αλλά ήταν φιλικοί. Έβγαζαν 
κάποιους περίεργους ήχους και έμοιαζαν φιλικά. Τα 
βγάλαμε βίντεο για να τα μελετήσουμε στη Γη. Φύγαμε από 
τον Ουρανό γιατί δεν είχα πολύ οξυγόνο. Μου άρεσε πολύ 
αυτό το ταξίδι και θέλω να ξαναπάω για να συνεχίσω την 
έρευνά μου.  

Πέτρος Μητσόπουλος, Ε 
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Λογοτεχνική Πένα 
Μεγάλο ταξίδι στο διάστημα 

(Αμερική 2024) 
Γεια σου, σήμερα θα πάω στο διάστημα, στους 
αγαπημένους μου πλανήτες. Σε 3,2,1 εκτοξεύεται 
ο πύραυλος. Όπως έλεγα, σήμερα γίνεται αυτό,  
όχι σαν δοκιμή αλλά στ’ αλήθεια. Από την Γη στον 
Άρη και στον Δία. 
Σήμερα θα πραγματοποιηθούν τα όνειρα πολλών 
ανθρώπων. Νοιώθω πολύ αγχωμένος.. Φτάσαμε ; 
Τόσο γρήγορα. 

- Προς όλους τους αστροναύτες, ο οδηγός 
δηλητηριάστηκε από μια ακτίνα που 
έσπασε τα τζάμια του διαστημόπλοιου! 

Εγώ τρελάθηκα! Έτρεξα αλλά στο σκάφος ένοιωθα 
ότι είμαι μόνος μου, ήμουν μόνος μου απ’ ότι 
φαίνεται. Μα καλά, πού πήγαν οι άλλοι; Είδα μια 
σκιά στον τοίχο. Τι ήταν ; Ακούω μια φωνή.  
-Ξύπνα ! 
Α, ναι , ήταν ο συγκάτοικός μου και ήταν όνειρο. 

- Έλα, θ’ αργήσεις ! 
- Α ναι , συγγνώμη. 

Λίγο αργότερα, έφτασα στο 
διαστημόπλοιο, ανέβηκα και ξεκινήσαμε. 

Τρεις ώρες αργότερα φτάσαμε στον Άρη, στον 
πρώτο προορισμό. Εκεί ήταν τέλεια, έφτασα πολύ 
γρήγορα. 

- Αναρωτιέμαι μήπως βρούμε εξωγήινους. 
- Όχι, δεν υπάρχουν εξωγήινοι στον Άρη, ή 

μπορεί να υπάρχουν αλλά να μην τους 
βλέπουμε. Αλλά πρέπει να 
συμπληρώσουμε  την έρευνα. 

- Έχουμε και λέμε : εξωγήινοι, όχι.  
Το επόμενο στοιχείο είναι τα ηφαίστεια. 

- Αυτό το βουνό τι είναι ; Ηφαίστειο ; 
- Με κούρασε να ανέβω αλλά έχει μια 

τρύπα ! 
- Ηφαίστειο, ναι. 
- Αλλά φαίνεται σιωπηλό…. 
- Προς όλους τους επιβάτες, σε 3, 2, 1 

ξεκινάμε για τον Δία ! 
- Ωχ, τα λέμε στον Δία ! 

Σε τρεις ώρες περίπου φτάσαμε στον Δία. Αμέσως 
έβγαλα την λίστα. Εξωγήινοι ! Ήταν ένα μωρό ! 

- Γεια σου, πώς σε λένε ;  
- Σκίπη. 

Τελικά, αυτό το ταξίδι μου έμαθε ότι δεν 
απογοητευόμαστε με την μία !   
   Αρίσταρχος Γεωργίου, Ε 

Επιστημονική Φαντασία 
 

 Σήμερα το βράδυ έχει στην τηλεόραση μία ταινία επιστημονικής 
φαντασίας. Λέγεται « Ταξίδι στον Άρη». Σίγουρα θα τη δω. 
Ξεκινάει σε λίγο, πάω να φέρω ποπ κορν! Όμως ξεκίνησα να νυ- 
στάζω και ξαφνικά ακούω το κουδούνι να χτυπάει. - Ποιος είναι; 
Ρώτησα. Κανείς δεν απαντούσε, το μόνο που είδα ήτανε ένας 
φάκελος. Τον άνοιξα και είδα μέσα του ένα κουπόνι για ένα ταξίδι 
στο διάστημα. - Ουάου! Μέσα στον φάκελο λέει ότι αύριο το 
πρωί πρέπει να είμαι έτοιμη για να πάω στο διαστημόπλοιο. 
Τέλος πάντων, πάω να κοιμηθώ. - Ωραία, είναι πρωί, πάω να 
ετοιμαστώ! Έχω ετοιμάσει την βαλίτσα μου και φεύγω. Δε βλέπω 
κανέναν μέσα στο διαστημόπλοιο. Το μόνο που βλέπω είναι η 
διαστημική στολή. Σε δέκα λεπτά θα ξεκινήσει το διαστημόπλοιο. 
Τέλεια, σε 3,2,1 ξεκινάει! - Το διαστημόπλοιο το νιώθω σαν δικό 
μου γιατί δεν είναι κανείς εδώ. - Ένα χαρτί, τι να λέει; - Μυστική 
αποστολή! Πρέπει να βρω ένα μπουκάλι και μέσα να έχει ένα 
σμαράγδι. -Πού, στο διαστημόπλοιο; Στο χαρτί λέει ότι είναι στον 
Άρη!  

 
-Γεια σου. -Γεια σου; Ποιος είναι; -Γεια σου, είμαι ένας εξωγήινος 
και θα σε βοηθήσω να βρεις το μπουκάλι με το σμαράγδι. -Τέλεια, 
σε ευχαριστώ πολύ! Μα θα πάρει πολύ καιρό να πάμε στον Άρη. 
Σωστά; -Μπορούμε να βάλουμε το διαστημόπλοιο στην ταχύτητα 
Β?Α. Είναι η πιο γρήγορη ταχύτητα! Θα φτάσουμε σε μία ώρα. -
Τέλεια! -Βλέπω τον Άρη! -Κι εγώ! Προσγείωσε το διαστημόπλοιο. -
Ωραία, άνοιξε την πόρτα. -Νομίζω ότι βλέπω ένα άλογο, ένα 
παράξενο άλογο! -Με κυνηγάει! Βλέπω το μπουκάλι, εξωγήινε, 
παρ’ το! - Το άλογο δε με αφήνει! -Μπες μέσα στο 
διαστημόπλοιο, κλείσε την πόρτα! -Το άλογο είναι έτοιμο να 
χτυπήσει το διαστημόπλοιο! -Α!!! - Είναι πρωί! Φοβερό όνειρο.   
 

Μαρία Αργυρίου, Ε 
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Λογοτεχνική Πένα 
Ένα φανταστικό ταξίδι 

Είμαι ένας μικρός εξερευνητής του 
διαστήματος. Κάποτε ταξίδεψα σε έναν 
πλανήτη για να συναντήσω υπάρξεις που ζουν 
εκεί. Έφτασα μέχρι τον Άρη. Μόλις 
προσγειώθηκα στον Άρη εμφανίστηκε 
μπροστά μου ένας Αρειανός.                                                                                           

- Καλώς ήρθες στον πλανήτη μου, μου 

είπε. Από που έρχεσαι; 

- Έρχομαι από ένα μακρινό πλανήτη που 

τον λένε Γη. Ο πλανήτης σου είναι ο 

Άρης;         

- Φυσικά αλλά εμείς τον φωνάζουμε και 

Συννεφούλη γιατί είναι κρυμμένος μες 

τα σύννεφα. Εσύ πως έφτασες μέχρι 

εδώ;   

- Ήρθα με το διαστημόπλοιο που 

έφτιαξα  με τους φίλους μου στο 

σχολείο. Αλλά στο δρόμο μου είχε 

πολλές δυσκολίες.  

- Τι δυσκολίες;  

- Καθώς ερχόμουν έπεσα σε μια 

συννεφολακούβα και μου έσκασε το 

λάστιχο. Έτσι αναγκάστηκα να 

σταματήσω σε ένα βουλκανιζατέρ 

στον πλανήτη Κρόνο για να το 

φτιάξουν. 

- Στον πλανήτη μας έχουμε πολλές 

λακκούβες γιατί συνέχεια βρέχει και 

τα σύννεφα έχουν γίνει σαν βαμβάκι. 

  
 

- Δεν πειράζει τα κατάφερα. Έφτασα στον πλανήτη 

σας για να σας γνωρίσω και να μάθω όσα ποιο πολλά 

μπορώ για εσάς. Με περιμένουν στη Γη οι φίλοι μου 

να τους δώσω πολλές πληροφορίες. 

- Εμείς εδώ ασχολούμαστε με πολλά πράγματα. Τα 

ποιο πολλά είναι μέσο υπολογιστών.  Εσείς στη Γη τι 

κάνετε κάθε μέρα; 

- Εμείς πάμε σχολείο, κάνουμε διάφορες 

δραστηριότητες όπως κολυμβητήριο, ποδόσφαιρο, 

βόλεϊ και παίζουμε και με ηλεκτρονικά παιχνίδια 

αλλά ποιο λίγες ώρες. 

  
 
 

- Περνάτε πολύ ωραία στη Γη θα ήθελα και εγώ να 

είμαι σαν εσάς. Τώρα ζήτησέ μου ότι θέλεις. 

- Θέλω να μου δώσεις διάφορα δώρα για να πάω 

στους φίλους μου που θα με περιμένουν.   

Ο Αριανός μου έδωσε πολλά ηλεκτρονικά παιχνίδια ποιο 
σύγχρονα που δεν υπάρχουν στη Γη και εγώ με τη σειρά 
μου του έδωσα όλες τις ζωγραφιές που μου είχαν δώσει 
οι φίλοι μου. Χάρηκε πάρα πολύ και με ευχαρίστησε για 
την επίσκεψη στον πλανήτη του. Εγώ με τη σειρά μου 
τον κάλεσα στην Γη να έρθει να τον γνωρίσουν οι φίλοι 
μου και η δασκάλα μου. 
Τότε μπήκα στο διαστημόπλοιό μου για την επιστροφή 
στη Γη. Ήταν η καλύτερη εμπειρία της ζωής μου.                                

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

Μάξιμου Παχίδη, Ε 
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Λογοτεχνική Πένα 
Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2039. 
Αγαπητό μου Ημερολόγιο,  
μόλις επέστρεψα σπίτι μετά από το συνηθισμένο 
μου καλοκαιρινό ταξίδι στον Άρη. Δεν μπορώ να 
φανταστώ πώς το 2021 μού φαινόταν 
εξωπραγματικό ένα ταξίδι σ' αυτόν τον πλανήτη 
και τώρα εκεί έχω πολλούς φίλους και σπίτι και 
ό,τι ακριβώς έχω στην Γη, εκτός βέβαια από 
οξυγόνο.  
Το ταξίδι ήταν μεγάλο… Μόλις βγήκα από την Γη, 
πέρασα από την λευκή Σελήνη και μετά 
κατευθύνθηκα προς τον ερυθρό πλανήτη, τον 
Άρη. Δεν μπορώ να σου τα γράψω όλα, αλλά να 
κάποιες πληροφορίες:  
Στον Άρη μπορείς να δεις Θύσανους, οι οποίοι 
είναι νέφη βροχής και δημιουργούνται από 
παγωμένο νερό. Υπάρχουν επίσης ηφαίστεια, 
φαράγγια και ξεροπόταμα. Έχει χαμηλή 
πυκνότητα, οι άνεμοι δεν είναι ιδιαίτερα ισχυροί. 
Στην ατμόσφαιρά του μπορείς να δεις αραιά 
σύννεφα διοξειδίου του άνθρακα, που 
εμφανίζονται πιο συχνά τη νύχτα και την αυγή. 
Δεν υπάρχουν οροσειρές και δεν έχουμε δει 
σεισμούς. Το ερυθρό του χρώμα δημιουργεί 
οξείδιο του σιδήρου το οποίο υπεραφθονεί στην 
επιφάνεια του πλανήτη και στη σκόνη της 
ατμόσφαιράς του. Εκεί μπορείς να δεις το  Όρος 
Όλυμπος, το υψηλότερο γνωστό όρος στο Ηλιακό 
μας Σύστημα, και την Κοιλάδα Μαρινέρις, τη 
μεγαλύτερη κοιλάδα. Η θερμοκρασία του πλανήτη 
είναι -40ο C και σπάνια ανεβαίνει πάνω από το 0. 
Δηλαδή, κάνει τόσο κρύο που συνέχεια 
τουρτουρίζουμε και δεν βγάζουμε σχεδόν ποτέ τα 
ισοθερμικά μας ρούχα!  
Εξωτερικά ο Άρης είναι κάπως έτσι: συχνά 
δημιουργούνται αμμοθύελλες που καλύπτουν όλη 
την επιφάνεια και του δίνουν ένα ερυθρό χρώμα, 
μα η ομίχλη από παγωμένο νερό του δίνει και ένα 
ελάχιστα μπλε. Ανάμεσα στο ερυθρό χρώμα του 
υπάρχουν και σκουρόχρωμες επιφάνειες. Τον 
χειμώνα, η περιοχή γίνεται γκρίζα-λαδί και έπειτα 
μαύρη. Το φθινόπωρο, έχει χρώμα σκούρο γκρι με 
καφέ, ίδιο με της άνοιξης. Τέλος, το καλοκαίρι η 
περιοχή παραμένει μαύρη. Ο Άρης είναι σχεδόν 
δυο φορές μικρότερος απ' την Γη. Είναι πολύ 
λαμπερός, για την ακρίβεια ο 3ος πιο λαμπερός 
μετά τον Δία και την Αφροδίτη.  

 Οι κάτοικοι του Άρη, οι εξωγήινοι Αρειανοί, δηλαδή, είναι κάτι 
πλάσματα που μοιάζουν με τον Ε.Τ. που σου είχα περιγράψει πιο 
παλιά. Με αγαπούν όσο τους αγαπώ κι εγώ, δηλαδή πολύ! Είναι 
πολύ ευγενικοί, εξυπηρετικοί και πάντα χαμογελούν. Αγαπούν 
όλο τον κόσμο και αυτό δεν είναι πάντα καλό... 
Κάποτε, μια ομάδα ανθρώπων που ονομάζονταν Αρειοκατακτητές 
είχαν έρθει να κατακτήσουν τον Άρη... Εκείνη πάνω-κάτω την ώρα 
έφτανα στον Άρη και εγώ. Βρισκόμουν ακόμη στο διαστημικό 
ξενοδοχείο, που είναι κάτι σαν πύραυλος, και δεν είχα προλάβει 
ακόμη να αποβιβαστώ. Αλλά μου τα εξήγησαν όλα οι εξωγήινοι… 
Δεν είχαν υποψιαστεί τίποτα για τους Αρειοκατακτητές που 
ήθελαν να τους κατακτήσουν και γι’ αυτό συνέχιζαν κανονικά τις 
δουλειές τους. Όταν έφθασαν οι Αρειοκατακτητές, πήγε να τους 
παραλάβει ένα ξωτικάρειο για να τους οδηγήσει στο ξενοδοχείο 
τους, κάτι που κάνουν για κάθε επισκέπτη στον πλανήτη. Οι 
Αρειοκατακτητές αρνήθηκαν δήθεν ευγενικά, λέγοντας   για 
δικαιολογία ότι ήθελαν να εξερευνήσουν τον τόπο... Και αμέσως 
κατευθύνθηκαν προς τον Άρειο Κυπάρισσο, το πελώριο, 
πανέμορφο και χρωματιστό δέντρο που σ΄ αυτό οφείλει την ζωή 
του ο πλανήτης.  
Οι Αρεοκατακτητές ήταν καλά προετοιμασμένοι με τσεκούρια, 
δρεπάνια και όποιο άλλο εργαλείο μπορείς να φανταστείς που 
χρειάζεται για να κοπεί ένα δέντρο… Την ώρα ακριβώς που 
ετοιμάζονταν να ρίξουν στο δέντρο την πρώτη τσεκουριά, εκείνη 
ακριβώς την στιγμή έφθασε στον Άρη το διαστημικό μας 
ξενοδοχείο, άνοιξε τις πόρτες του κι εμείς αρχίσαμε να 
αποβιβαζόμαστε. Μα αυτό δεν το είχαν προβλέψει οι 
Αρειοκατακτητές. Μόλις μας είδαν, τρόμαξαν. Άρχισαν να 
στριγγλίζουν, να χοροπηδούν φοβισμένοι, να τρέχουν γύρω-
γύρω. Από την τρομάρα τους, τα μάζεψαν κι έφυγαν για πάντα 
απ΄ τον Άρη! Κι ευτυχώς δηλαδή! Ο Άρης είχε σωθεί χωρίς βέβαια 
να κάνουμε και τίποτα! 
Όλοι ήμασταν πολύ χαρούμενοι που σώθηκε ο πλανήτης. Πλέον 

τα μαγικά πλάσματα έμαθαν ότι δεν 
πρέπει να εμπιστεύονται όλο τον 
κόσμο και εγώ έμαθα ότι δεν 
βλάπτουν καμιά-δυο μερούλες 
παραπάνω διακοπές! 
Μα οι διακοπές μου δεν είχαν μόνο 
δράση: στον Άρη είδα πρώτα απ' 
όλα το μεγάλο δέντρο, τον Άρειο 
Κυπάρισσο, που χωρίς αυτό δεν 
μπορεί να ζήσει ο πλανήτης, είδα 

ναργγλ, θρέσταλ, νίφλερ, μπέζοαρ, σπιτικά ξωτικάρεια, 
Κενταύρους, υπόγρυπες, εξωγήινους και άλλα μαγικά πλάσματα 
που σίγουρα δεν έχεις δει ποτέ στην Γη! 
Αγαπητό μου Ημερολόγιο, ανυπομονώ για το επόμενο ταξίδι μου 
στον Άρη. Ελπίζω να είναι εξίσου συναρπαστικό! 
 

Χριστίνα Παπαγιαννοπούλου, Ε 
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Λογοτεχνική Πένα 
Τα ξενοδοχεία στο διάστημα είναι 

έτοιμα 

                      Δευτέρα 20 Απριλίου 2024 
Η Άνοιξη μπήκε για τα καλά στον πλανήτη Γη. 
Εδώ που είμαι όμως άνοιξη δεν έχει! 
Βρίσκομαι μέσα σε ένα ‘’ταξί’’ ω ναι καλά 
διαβάσατε ΤΑΞΙ! Είμαι εδώ μέσα εδώ και 5-6 
μήνες! Σε κάτι μέρες φτάνω στο ξενοδοχείο, 
αλλά δεν είμαι μόνη μου! Από δίπλα μου 
ακολουθούν κι άλλα ταξί που μέσα έχουν 
τους συναδέρφους μου ή αλλιώς και φίλους 
μου! Στον πλανήτη Γη η ώρα είναι έντεκα το 
βράδυ και είμαι κουρασμένη, οπότε λέω να 
κοιμηθώ γιατί αύριο η εταιρία που δουλεύω 
ως αερομηχανικός (National Aeronautics and 
Space Administration ή αλλιώς NASA) θα μας 
ενημερώσει σε πόσες μέρες φτάνουμε! Τα 
λέμε αύριο! 
                   Τρίτη  21 Απριλίου 2024 
Μόλις μας ενημέρωσαν ότι τελικά φτάνουμε 
σε 10 ημέρες! Έχω ενθουσιαστεί! Με τα 
παιδιά τώρα μιλάγαμε και μου έλεγαν ότι κι 
αυτοί ανυπομονούν να φτάσουμε! Πάντως 
είμαστε 5 άτομα, εγώ, η Άννα, η Εύα, ο 
Δημήτρης και ο Μιχάλης. Η Εύα είναι λίγο 
εκνευριστική ώρες - ώρες, γιατί μας το παίζει 
αρχηγός μας. Παρόλα αυτά είναι πάντα 
πρόθυμη να βοηθήσει τους άλλους σε κάθε 
πρόβλημα! Ο Δημήτρης είναι πολύ καλό παιδί 
και κάθε φορά μας λέει όλες τις πιθανές ή 
απίθανες καταστάσεις που μπορούν να 
συμβούν. Ο Μιχάλης δεν έχει ιδέα τι να κάνει 
και τον έστειλαν μόνο και μόνο γιατί ο 
μπαμπάς του είναι ο διευθυντής μας! Και 
τέλος η Άννα είναι ήσυχο κορίτσι, της αρέσει 
να γράφει όπως κι εμένα και σε αυτό το 
διάστημα με έχει βοηθήσει πολύ και πλέον 
είμαστε κολλητές! Εγώ είμαι η Αλεξάνδρα και 
είναι η πρώτη μου φορά στο διάστημα! 
 

  
 
                             Παρασκευή 6 Μάϊου 2024 
Πέρασαν ήδη 5 ολόκληρες μέρες και μας διαβεβαίωσαν ότι 
κάθε περίπου 3 χρόνια συναντιέται η Γη με τον Άρη, οπότε 
εγώ και Άννα είπαμε να κοιτάμε έξω από τα παράθυρα κάθε 
μέρα επί μία ώρα την Γη και τον Άρη. Το ξέρω είναι κάπως 
δύσκολο να το πετύχουμε μα θέλαμε να το δοκιμάσουμε. Τα 
λέμε. 
                                Τρίτη 21 Ιουλίου 2024 
Πέρασε ένας περίπου μήνας. Πλέον ζω μια ρουτίνα! 
Σηκώνομαι στις 6:30 το πρωί, τρώω πρωινό αλλά όχι κάτι το 
ιδιαίτερο, ντύνομαι, επισκέπτομαι την Άννα και συνεχίζουμε 
να γράφουμε το βιβλίο μας, ελέγχω αν μας έστειλε κάτι ο 
διευθυντής μου, ελέγχω στο laptop μου την περιοχή για 
κομήτες και την απόσταση που έχουμε από τους άλλους 
πλανήτες (τον Δία, τον Κρόνο κ.α.). Το μεσημέρι τρώμε μαζί 
και το απόγευμα δουλεύω στον υπολογιστή μου, σε όσα 
μου έχει στείλει ο διευθυντής μου. Στη συνέχεια πηγαίνω να 
παρατηρήσω τον Άρη και τη Γη με την Άννα και μετά πάω 
για ύπνο.  
 (…) 

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου του 2024 
Σήμερα γύρισα από το διάστημα! Ωχ έχω να γράψω εδώ και 
πολύ καιρό…τελικά τα καταφέραμε και την φτιάξαμε με ό,τι 
βρήκαμε! Είχαμε πολλά υλικά στην αποθήκη μας και 
πήραμε και διάφορα υλικά από τα διαστημικά ταξί και από 
τα υλικά της Άννας! Αλλά με αυτό τον τρόπο 
αποσυναρμολογήσαμε ένα ταξί και έτσι κάποιοι θα μπουν 
μαζί στο ίδιο ταξί, όταν θα επιστρέψουμε! Και αφού 
συνεργαστήκαμε όλοι μαζί, την φτιάξαμε, την 
ενεργοποιήσαμε και όντως έπιασε! Όλοι ήμασταν 
χαρούμενοι ακόμα και η Εύα ήταν ευτυχισμένη και όταν 
ήταν η ώρα να πάμε πάλι πίσω στη Γη με πλησίασε η Εύα 
και με αγκάλιασε!!! Εγώ φρικαρισμένη την ρώτησα αν ήταν 
καλά και μου απάντησε πως με ευχαριστεί που σκέφτηκα να 
επισκευάσουμε την  τουρμπίνα και τώρα είμαστε απλώς 
φίλες. Επίσης, καταφέραμε και τελειώσαμε το βιβλίο που 
γράφαμε  με την Άννα με τίτλο «Τι πρέπει να ξέρεις για το 
διάστημα» και το εκτυπώσαμε πολλές φορές,  γιατί πολλά 
άτομα ήθελαν να το διαβάσουν! Αυτά λοιπόν αγαπητό μου 
ημερολόγιο, τώρα θα τα πούμε σε μία άλλη περιπέτεια! 
Αντίο!  

Αλεξάνδρα Μαρκάκη, Ε        
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Ο Τίτλος της ενότητας 
Ταξίδι από άλλον πλανήτη 

 

Χθες το απόγευμα, η διαστημική μου ομάδα 
και εγώ φύγαμε για το ταξίδι μας στον 
πλανήτη Άρη, με το σύγχρονο διαστημόπλοιό 
μας.  

Το ταξίδι μας αυτό έγινε, για να 
διαπιστώσουμε, αν υπάρχει ζωή σε άλλους 

πλανήτες. 
Φορέσαμε 
τον 
εξοπλισμό 
μας, που 
αποτελούντα
ν από ειδικές 
στολές και 
προμηθευτή

καμε τα απαραίτητα για να τα έχουμε μαζί 
μας.  

Το διαστημόπλοιο εκτοξεύθηκε και εμείς 
ήμασταν πολύ χαρούμενοι για όσα θα 
ζούσαμε. Ο πρώτος σταθμός μας ήταν ο 
πλανήτης "Κλειδί". Εκεί είχε πολλούς 
εξωγήινους και βγάλαμε μαζί τους μια 
ομαδική φωτογραφία για αναμνηστικό, ενώ 
γνώρισα και έναν καινούριο εξωγήινο φίλο 
που τον λέγανε Τομ. 

 

 

  

Στη συνέχεια, ταξιδέψαμε για τον Άρη. Καθώς πηγαίναμε, 
είδαμε και άλλους πλανήτες αλλά δεν κατεβήκαμε. Όταν 
φτάσαμε στον Άρη, μας υποδέχτηκαν οι κάτοικοι όλο χαρά 
και μας ξενάγησαν στον τόπο τους. Ενθουσιαστήκαμε, γιατί 
ο πλανήτης τους ήταν σχεδόν ίδιος με τον δικό μας. 
 

Οι άνθρωποι μιλούσαν την ίδια γλώσσα με εμάς. Ακόμα και 
στην εμφάνιση ήταν όμοιοί μας. Αφού φάγαμε και μιλήσαμε 
για τις συνήθειες μας, ανταλλάξαμε δώρα και 
επιβιβαστήκαμε ξανά στο διαστημόπλοιό μας. Μάλιστα μας 
υποσχέθηκαν ότι θα έρθουν και εκείνοι στον πλανήτη μας. 
Μετά από αρκετές ώρες και δύσκολο ταξίδι, φτάσαμε στην 
πατρίδα μας, γεμάτοι με εμπειρίες αλλά και φωτογραφίες 
για να δείχνουμε στους φίλους μας. 

Μαρία-Λυδία Ρωμανού, Ε 

 

Φανταστικό ταξίδι 
 

Πέρυσι το καλοκαίρι εγώ μαζί με άλλους τέσσερις 
συμμαθητές μου ανήκαμε σε μία διαστημική αποστολή με 
προορισμό τον πλανήτη Ουρανό. 

Ξεκινήσαμε νωρίς το πρωί και μπήκαμε στο διαστημόπλοιο. 
Μετά από λίγο ακούστηκε από τα μεγάφωνα η αντίστροφη 
μέτρηση και ξεκίνησε το ταξίδι μας για τον πλανήτη Ουρανό. 
Αρχικά είδαμε δίπλα μας τη Σελήνη, φαινόταν ασημένια και 
γεμάτη κρατήρες. Στη συνέχεια είδαμε τον Κρόνο που γύρω 
του είχε πολλούς κομήτες και φοβηθήκαμε. Μέτα από λίγο 
φτάσαμε στον προορισμό μας. Ο πλανήτης Ουρανός ήταν 
πραγματικά πανέμορφος. 

Στον πλανήτη αυτό τα πάντα ήταν μπλε και γαλάζια. Μόλις 
πάτησα το πόδι μου εκεί, ένιωσα πως πετούσα και ήμουν 
ελεύθερη. Έπειτα η ομάδα μου και εγώ συμφωνήσαμε να 
χωριστούμε για να ανακαλύψουμε καλύτερα όλο τον 
πλανήτη. Ξαφνικά ήρθαμε αντιμέτωποι με ένα εξωγήινο, 
αλλά ήταν ιδιαίτερα φιλικός και νιώσαμε άνετα. Άρχισε να 
νυχτώνει και έπρεπε να επιστρέψουμε πίσω στη γη.  

Όλα φαίνονταν μαγικά, τα αστέρια τόσο όμορφα και 
φωτεινά. Ευτυχώς όλα πήγαν πολύ καλά σε αυτό το ταξίδι 
και μακάρι να κάνουμε και ένα επόμενο σε κάποιο 
διαφορετικό προορισμό. 

Εβελίνα Ινεπέκογλου, Ε 
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Λογοτεχνική Πένα 
Ταξίδι στο διάστημα 

 

Ήταν 6:00 το πρωί όταν χτύπησε το τηλέφωνο. 
Δεν άργησα να μάθω το γιατί. Με είχε πάρει 
τηλέφωνο το αφεντικό μου απ’ την δουλειά. 
Σοκαρίστηκα όταν μου ανακοίνωσε πως θα 
έπρεπε να πάω στο διάστημα για μια 
αποστολή…! << Θα τραβήξεις φωτογραφίες τον 
Δια.>> μου είπε. 

   Έπρεπε να ταξιδέψω στο διάστημα με το 
διαστημόπλοιο της εταιρίας και μετά από μια 
διήμερη στάση στο φεγγάρι, θα πήγαινα στον 
προορισμό μου, τον Δία και όλο αυτό για να 
τραβήξω φωτογραφίες! <<Πάντα ήταν λίγο 
περίεργος…>> σκέφτηκα. 

   Η ώρα έφτασε! Μέσα μου επικρατούσε το 
συναίσθημα της αγωνίας. Το αφεντικό μου με 
χαιρέτησε κεφάτα και προσπαθώντας να μην 
δείξει την ανακούφιση στο πρόσωπό του, που 
δέχτηκα (δυστυχώς) να αναλάβω την 
αποστολή. Μπήκα στο διαστημόπλοιο και 
περίμενα. 

   3…2…1, φύγαμε!!! Το διαστημόπλοιο 
απογειώθηκε και σε λίγο βρισκόμουν στον 
αέρα πάνω από τη Γη. Το μόνο πράγμα μέσα 
στο απέραντο, θεοσκότεινο διάστημα ήταν 
ένας δορυφόρος (τουλάχιστον αυτό εγώ 
έβλεπα). 

   Σε λίγο φάνηκε το φεγγάρι. Μετά από μια 
δύσκολη διαδρομή γύρω από το φεγγάρι 
βρήκα επιτέλους το κατάλληλο σημείο για 
προσγείωση. 

 Όταν πια κατέβηκα από το διαστημόπλοιο, 
συμβουλεύτηκα τον χάρτη που είχα. Αν και 
πολύ περίεργο, αλλά θα έμενα σε ΣΠΙΤΙ! (Η 
αλήθεια ήταν πως αν δεν έμενα σε σπίτι, που 
θα έμενα σε καλύβα?). Αφού ξεκουράστηκα για 
λίγο στο σπίτι, αποφάσισα να βγω έξω. 
Σύντομα αντίκρισα μια κοντή, λεπτή και λίγο 
μικρή σιλουέτα. Την πλησίασα. Πιο κοντά και 
πιο κοντά, κάθε φορά η  

  
 

σιλουέτα γινόταν και πιο γκρι. Στο τέλος κατάλαβα.  

Είχα να κάνω με έναν εξωγήινο! 

<<Γεια>> άρχισε ο εξωγήινος. 

<<Γ-γ-γεια…>> απάντησα τραυλίζοντας. 

<<Είσαι άνθρωπος, έτσι?>> συνέχισε αυτός. 

<<Ναι… κι εσύ εξωγήινος έτσι?>>.  

<<Πώς με είπες? εξωγήινο?>> μου απάντησε 
παραξενεμένος. 

<<Εεε… ναι γιατί, πώς λέγεστε εδώ?>> τον ρώτησα. 

<<Εδώ μας λένε μορφές του διαστήματος>>. 

<<Α, δεν το ήξερα…>>. 

<<Πού είναι το σπίτι σου?>> με ρώτησε. 

<<Λίγο πιο εκεί, να το>>. 

<<Α!! Τέλεια!>> είπε και άρχισε να τρέχει. 

Τον ακολούθησα. Τον βρήκα αραχτό στον καναπέ μου! Με 
τα πολλά, πολλά τον έβγαλα έξω από το σπίτι και ξάπλωσα 
για ύπνο.(…) 

 

<<Δεν καταλαβαίνεις το αφεντικό μου μού ζήτησε να 
βγάλω φωτογραφίες τον Δία όχι εσένα!>> 

<<Καλά καλά>> 

Αφού μπήκα στο διαστημόπλοιο για την απογείωση, πήρα 
τις φωτογραφίες και είδα ότι ο εξωγήινος δεν μπήκε μέσα 
οπότε έφυγα σίγουρη ότι θα με απολύσει το αφεντικό 
μου… 

   Όταν έφτασα το αφεντικό μου με περίμενε με 
ανυπομονησία. Του έδωσα τις φωτογραφίες και του 
εξήγησα τι είχε συμβεί. Το αφεντικό μου ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ 
με τις φωτογραφίες και αυτό χάρη στον εξωγήινο! 

Μυρτώ Καμπουροπούλου, Ε 
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Λογοτεχνική Πένα 
Το ταξίδι στον αστεροειδή Λαέρτη 

 

Ξεκίνησα με ένα πύραυλο που ήταν 
ασπρόμαυρος και πήγα στον αστεροειδή 
Λαέρτη που ανήκει στους αστεροειδείς του 
Δία. Είχα μαζί μου φαγητό, είχα λίγα 
πατατάκια, τραχανά ,νερό και αρακά. Όταν 
έφτασα με εντυπωσίασε ότι το τοπίο ήταν 
ίδιο παντού. Το χρώμα του ήταν σαν της 
Σελήνης και είχε σε πολλά μέρη σηκωμένες 
πέτρες. Ήταν έρημα μέχρι που βρέθηκε ένας 
άνθρωπος πίσω από ένα βράχο. Ήταν 
ζωντανός αλλά είχε μείνει εκεί πέρα πάρα 
πολύ καιρό, παίζει να ήταν εκεί πέρα μήνες 
και είδα το σκάφος του, που απλά είχε 
χαλάσει η μηχανή. Δεν ήξερα τι να κάνω. Τον 
πήρα μέσα στο δικό μου, τον ρώτησα πως τον 
λέγανε αλλά δεν μου απαντούσε, είχε 
τρομάξει και πεινούσε πάρα πολύ άρα του 
έδωσα ότι είχα. 
Όταν συνήλθε τον ρώτησα πως τον λένε και 
μου απάντησε:  
- Με λένε Γιώργο.  
-Πόσο καιρό είσαι εδώ;  
-Πάρα πολύ, έχω χάσει τον χρόνο. Έζησα 2 
μήνες στον αστεροειδή και μελέτησα πέτρες 
έβγαλα φωτογραφίες και έκανα μία γύρα.  
Έψαξα γύρω γύρω για να δω αν έχει νερό και 
τροφή. Όταν πήγα σε μία γωνιά είδα ένα 
δέντρο που είχε το σχήμα ενός ελατηρίου και 
όντως έκανε σαν ελατήριο, αναπηδούσε. 
 

  
Έκοψα ένα κλαρί του για να 
το εξετάσω όταν θα πάω 
στον πλανήτη γη. Το κοίταξα 
και το έβγαλα κάποιες 
φωτογραφίες. Εκείνη την 
ώρα του είπα του Γιώργου, 
θέλεις να φύγουμε και δεν 

απάντησε στην ερώτηση. Εγώ θέλησα να φύγω γιατί μου 
τελείωνε και η βενζίνη και το φαγητό. Έβγαλα κάποιες 
τελευταίες φωτογραφίες και έφυγα.  

Λαέρτης Παγουλάτος, Ε 
  

Ταξίδι στον Άρη 
Πριν από λίγες μέρες ξεκινήσαμε να πάμε σε μια αποστολή 
στον πλανήτη Άρη. Πιστεύαμε ότι η αποστολή  μας αυτή θα 
έχει τρομερή επιτυχία. Ξεκινήσαμε προς τον Άρη στην 
διαδρομή  αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ότι μένουμε από 
καύσιμα μετά από ένα φωτεινό λαμπάκι που άρχισε να 
αναβοσβήνει  στο διαστημόπλοιό μας. Έπειτα από σύντομη 
σκέψη αποφασίσαμε από κοινού να  σταματήσουμε. 
Ακούσαμε έναν δυνατό θόρυβο και προσγειωθήκαμε 
απότομα  πάνω στη Σελήνη. Βάλαμε την ειδική στολή που 
είχαμε φτιάξει και κατεβήκαμε αμέσως από το 
διαστημόπλοιο. (…)  
Συνεχίσαμε το ταξίδι μας για τον πλανήτη Άρη. 
Βρισκόμασταν πολύ κοντά στον Άρη το καταλάβαμε αμέσως 
γιατί  είδαμε από μακριά έναν κόκκινο πλανήτη. Αυτός ήταν 
ο Άρης! Ενθουσιαστήκαμε πάρα πολύ  γιατί ήμασταν οι 
πρώτοι που ανακαλύψαμε αυτόν τον πλανήτη. Είχαμε τον 
καλύτερο εξοπλισμό, όπως ρομπότ, δυνατές φωτογραφικές 
μηχανές, τα οποία μας βοήθησαν για να εξερευνήσουμε τον 
πλανήτη. Στο τέλος βάλαμε και την ελληνική σημαία .Μια 
τεράστια γαλανόλευκη σημαία ώστε να αφήσουμε ένα 
σημάδι ότι ήμασταν εκεί. Αυτή η ανακάλυψη μας έκανε 
πολύ διάσημους κι έτσι γίναμε οι πλουσιότεροι 
αστροναύτες στον κόσμο.  
Κωνσταντίνα Δημητροκάλη, Ε 
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Λογοτεχνική Πένα 
 

Περίμενα όλη τη 
χρόνια αυτό το 
γεγονός.  

Η τάξη μας, το Ε’3 
κληρώθηκε από την 

NASA να είναι τα μέλη μιας διαστημικής 
αποστολής. Να ανακαλύψουμε σε ένα μακρινό 
πλανήτη αν υπάρχουν εξωγήινοι. Ο πλανήτης 
αυτός ήταν ο Άρης.  

Όλοι περιμέναμε το καλοκαίρι με αγωνία για να 
φύγουμε. Επιτέλους το σχολείο έκλεισε. 
Ήμασταν έτοιμοι ήδη από καιρό. 
Επιβιβαστήκαμε στο αεροπλάνο και φτάσαμε 
πολύ πρωί στον σταθμό της NASA. 

Έναν τεράστιο σταθμό με πολλά κτίρια και ένα 
τεράστιο χώρο από το οποίο θα εκτοξευόταν το 
διαστημόπλοιο. Ήταν τέλεια. Δεν πίστευα στα 
μάτια μου. Αυτά που έβλεπα στις ταινίες ήταν 
ακριβώς μπροστά μου.  

Τρέξαμε όλοι μέσα και μετά τον ειδικό έλεγχο η 
αντίστροφη μέτρηση άρχισε…  

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 και απογειωθήκαμε.  

Όλοι ήμασταν ενθουσιασμένοι και χαρούμενοι. 
Ήταν όλα φανταστικά. 

Το διαστημόπλοιο ξεκίνησε για τον Άρη. Η 
ταχύτητα ήταν απίστευτα μεγάλη. Ένας 
τεράστιος μετεωρίτης ερχόταν προς το μέρος 
μας και αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε 
κατεύθυνση περάσαμε από την Σελήνη, τον Άρη, 
τον Δια και φτάσαμε στον Κρόνο. 

Προσγειωθήκαμε λίγο ανώμαλα θα έλεγα. 
Νιώθαμε περίεργα. Το μόνο που βλέπαμε ήταν 
ένα περίεργο κομμάτι ξηράς. Παντού σκοτάδι με 
λάμψεις από το διάστημα. ‘Ήρθε η ώρα της 
εξερεύνησης. Ξαφνικά κατάλαβα ότι 
απομακρύνθηκα από τους υπολοίπους. Άκουσα 
κάτι περίεργο πίσω μου… πλησιάζω… και βλέπω 
μπροστά μου ένα περίεργο πλάσμα! 
ΕΞΩΓΗΙΝΟΣ!!!!. Είχα μπροστά μου έναν 
εξωγήινο!! Έναν αληθινό ΕΞΩΓΗΙΝΟ!!!!!!!!! 

 

 Ήταν μικρόσωμος και λεπτός. Το δέρμα του ήταν 
κόκκινο. Είχε μεγάλα γουρλωτά μπλε φωτεινά μάτια και 
τέσσερα δάχτυλα στα χέρια και τα πόδια. Νομίζω με 
συμπάθησε. Δεν τρόμαξε και άρχισε να μου μιλάει…  

  ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΑ ΤΙΠΟΤΑ!!!!!!!!!! 

Τότε με έπιασε από το χέρι και με οδήγησε στους 
υπόλοιπους εξωγήινους.  Ήταν πολλοί και σχεδόν ίδιοι. 
Δύσκολα τους ξεχώριζες. Ήταν όλοι σε ένα μέρος κάτω 
από την επιφάνεια του πλανήτη. Είχαν αυτόματες πύλες, 
τεράστιες οθόνες που παρακολουθούσαν όλο τον κόσμο 
και άνοιγαν μπροστά τους αυτόματα με φωνητική 
εντολή. Είχαν ιπτάμενα οχήματα και ιπτάμενα  skate. 
Κάπου εκεί, είδα μπροστά μου ξαφνικά ένα πολύ 
γρήγορο ιπτάμενο αυτοκίνητο προηγμένης τεχνολογίας.  

 

Έτρεξα και μπήκα μέσα. Και τότε ο εξωγήινος νέος φίλος 
μου μπήκε μαζί μου για μια βόλτα γύρω από τον 
πλανήτη. Ήταν τα 20 πιο φανταστικά λεπτά της ζωής μου. 
Οδηγούσα το πιο τέλειο αυτοκίνητο του κόσμου 
πετώντας στο σύμπαν. Αυτοκίνητο που θα ερχόταν στην 
ανθρωπότητα 100 χρόνια μετά. 

Όταν τελείωσε η βόλτα με πήγε κοντά στο σημείο που τον 
βρήκα για να γυρίσω στο διαστημόπλοιο. Έτρεξα κοντά 
στους φίλους μου για να προλάβω το διαστημόπλοιο που 
ετοιμαζόταν να επιστρέψει.  

Ήταν όλα φανταστικά!!! Όλοι μιλούσαμε για αυτά που 
είδαμε και ανακαλύψαμε και ήμασταν τρομερά 
ενθουσιασμένοι και χαρούμενοι.  

Όταν γύρισα σπίτι στην τσέπη μου βρήκα ένα πορτοκαλί 
φωτεινό κουμπί. Το πάτησα και έγινε κάτι μαγικό. Το 
ιπτάμενο αυτοκίνητο εμφανίστηκε.   

Με ένα ακόμα πάτημα στο κλειδί άνοιγε μπροστά μου 
μια οθόνη για να μπορώ να βλέπω και να έχω επαφή με 
τον νέο εξωγήινο φίλο μου. 

Ήταν το πιο ωραίο ταξίδι της ζωής μου!!!!!!!!!!!!  

Άγγελος Νάσιου, Ε  

 

 



    

ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ 1ο Δ.Σ. Αμαρουσίου 
 

 

5 

 

   

Λογοτεχνική Πένα 
Ψέμα 
Πρωταπριλιάτικο 
Με αφορμή το 
κείμενο της Σοφίας 
Γαβριηλίδου «Ψέμα 
Πρωταπριλάτικο» 
στο Ανθολόγιο, το 
ψέμα της ιστορίας 
ήταν ότι η πείνα είχε 
εξαφανιστεί.  Οι 
μαθητές της Β τάξης 
έγραψαν τα δικά 
τους 
πρωταπριλιάτικα 
ψέματα και τα 
παρουσίασαν κατά 
τη διάρκεια της 
τηλεκπαίδευσης Ας 
τα πιστέψουμε… 
 
 
 

Ναταλία Γκέλερη, Β 

Ίριδα Ιατρίδη, Β 

Σπύρος Γιακουμέλης, Β 

Γεωργία Καστρινάκη, Β 



    

ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ 1ο Δ.Σ. Αμαρουσίου 
 

 

 

 

   

Λογοτεχνική Πένα 

Τα πρωταπριλιάτικα ψέματα 

συνεχίζονται… 
Άρης Τσακαρισιάνος, Β 

Γιώργος Κόντος, Β 

Γρηγόρης Νίκου, Β 



    

ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ 1ο Δ.Σ. Αμαρουσίου 
 

 

 

 

   

Λογοτεχνική Πένα 

Τα πρωταπριλιάτικα ψέματα 
συνεχίζονται… 

Ιωάννα Βάρη, Β 

Μάνος Πρινιωτάκης, Β 

Όλγα Τσώκου, Β 



    

ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ 1ο Δ.Σ. Αμαρουσίου 
 

 

 
 

 

   

Λογοτεχνική Πένα 

Τα πρωταπριλιάτικα ψέματα συνεχίζονται… 

Σοφία Μουστακίδου, Β 

Ορφέας Μαργαρίτης, Β 

Δήμητρα Τζεβελεκίδου, Β 


