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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08Από τον διευθυντή…

Κάθε τετράδιο κάθε βιβλίο
μια σταγόνα νερού στο δέντρο της Γνώσης
πανδαισία μαθημάτων, σαν ουράνιο τόξο
γράφεις, διαβάζεις το σκοτάδι να σβήσεις…
Έξι τάξεις τρέχουν στο πεδίο της επιστήμης
Μερικοί έχουν φτερά και πετούν
άλλοι σκοντάφτουν μα σηκώνονται γρήγορα
γιατί οι δάσκαλοι δεν αστειεύονται
τους θέλουν όλους Πρωταθλητές !

Στους 105 μαθητές μας
Με αγάπη,  Πέτρος Κασιμάτης 2007

ΠΗΡΑΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ!!!
ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ !!!!!!!!

Είμαστε πια πρωταθλητές, ζούμε άλλες εποχές.... 
τραγουδούσαν οι μαθητές της ΣΤ και της Ε τάξης πριν από λίγες μέρες, όταν μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα κατάφεραν να νικήσουν

την ομάδα του Κορθίου και να πάρουν το πρωτάθλημα, με τελικό σκορ 5-3! Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο της Χώρας και μέσα σε
μία πραγματική ενθουσιώδη ατμόσφαιρα κατάφεραν τα παιδιά να ξεπεράσουν την αντίσταση της αντίπαλης ομάδας.

Έδωσαν όμως την υπόσχεση να ακολουθήσουν και άλλα τρόπαια στο μέλλον, μια και η συνέχεια απαιτεί αρκετή προπόνηση, επιμονή και
υπομονή...!! 

Τα νικηφόρα γκολ έβαλαν οι Αποστόλης Αποστόλου(3) μαθητής της Ε και ο Γκρεντιόλ Τουρχάνι(2), μαθητής της Στ τάξης!

Συγχαρητήρια παιδιά!!!!!

ΝΙ...”Σ”...ΚΗΣΑΜΕ!!!



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ &
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΠΑΤΣΙΟΥ

Το 2ο τεύχος της σχολικής μας
εφημερίδας, είναι η συνέχεια της ιδέας
αλλά και της προσπάθειας που είχαμε
ξεκινήσει το περσινό σχολικό έτος, ώστε
να μπορέσουν τα παιδιά μας να
εκφραστούν,  να δοκιμαστούν  και να
συνεργαστούν, για να μυηθούν σ΄ ένα
έντυπο μέσο. 

Δάσκαλοι και μαθητές εργάστηκαν με
κέφι για την εφημερίδα την οποία σήμερα
κρατάτε στα χέρια σας η οποία
καθιερώνεται πλέον ως  αναπόσπαστο
κομμάτι της μαθητικής μας κοινότητας.
Την  επιμέλεια των κειμένων ανέλαβαν οι
εκπαιδευτικοί μας , την επιμέλεια της
έκδοσής της  το Δ.Σ. του  Συλλόγου μας
και το κόστος της έκδοσης για άλλη μια
φορά ο Δήμος μας, μετά από απόφαση του
Δημάρχου Κου Κυριάκου Θωμά τον οποίο
ευχαριστούμε θερμά.     

Επίσης, το   Δ.Σ. του Συλλόγου μας, θα
ήθελε να  ενημερώσει τους γονείς των
μαθητών ότι κατά την διάρκεια της νέας
σχολικής χρονιάς προέβη στις εξής  αγορές,
για την κάλυψη  των αναγκών του σχολείου
μας .

•Αγορά χαρτικών &  αναλώσιμων ειδών,
βιβλίων και γεωγραφικών χαρτών για τους
εκπαιδευτικούς και τις τάξεις του σχολείου
μας, που κρίθηκαν απαραίτητα απ΄ τους
δασκάλους μας, αξίας 480 ευρώ, εκ των

οποίων τα 200 ευρώ προσέφερε ο Δήμος
Υδρούσας  τον οποίο ευχαριστούμε. 

• Αγορά αθλητικών ειδών, ( μπάλες, κώνοι,
γιλέκα προπόνησης) αξίας 240 ευρώ. 

•Αγορά δύο πινακίδων σήμανσης για να
τοποθετηθούν στον δημοτικό δρόμο μπροστά
απ΄ το σχολείο που είναι ταχείας κυκλοφορίας
αξίας 165 ευρώ.

• Αγορά dvd για τις ανάγκες της γιορτής
του Πολυτεχνείου, αξίας 55 ευρώ. 

•Αγορά χριστουγεννιάτικων ειδών,
(στολίδια & Χριστουγ. Δέντρο για την αίθουσα
εκδηλώσεων), αξίας 250 ευρώ.

•Αγορά χαλιού (μοκέτας) για την ξύλινη
εξέδρα των μαθητικών εκδηλώσεων, αξίας
110 ευρώ. Ευχαριστούμε τον Κο Μιχάλη
Στρατή  καταστήματα ένδυσης, υπόδησης &
πωλήσεις μοκέτας σε Χώρα – Γαύριο & Κόρθι
για την μεγάλη έκπτωση και ειδική τιμή που
μας έκανε για το σχολείο μας. 

•Αγορά τροφοδοτικού αξίας 29 ευρώ –
εξοπλισμός αναγκαίος για το μάθημα
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - .

•Από τις αρχές Νοεμβρίου και για κάθε
Σάββατο, ξεκίνησαν τα μαθήματα εκμάθησης
παραδοσιακών χορών  για τους μαθητές του
σχολείου μας με την καθοδήγηση της Κας
Σοφίας Πισκοπάνη,   όπου  η συμμετοχή είναι
μεγάλη και το πρόγραμμα παρουσιάζει
μεγάλη επιτυχία.    

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την
Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής  Κα
Φραντζέσκα Ροδίτη – Χαλά, τον  Διευθυντή
του Σχολείου μας Κο Πέτρο Κασσιμάτη,  τους
δασκάλους του σχολείου μας και τους γονείς
για την άψογη συνεργασία.

Επίσης, Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο  του

Δημ. Διαμερίσματος Μπατσίου Κο Δημήτρη
Χαλά και τους εργαζόμενους του Δήμου για
την πολύτιμη βοήθειά τους σε οτιδήποτε
χρειάζεται το σχολείο μας, καθώς και την
προσφορά του Δήμου σε χριστουγεννιάτικα
φωτιστικά για τον  στολισμό του σχολείου
μας. Όπως επίσης και την παραχώρηση του
λεωφορείου σε όλες τις εκδηλώσεις του
σχολείου μας, και τον Κο Κολίτσα που
φροντίζει για την ασφαλή μεταφορά των
μαθητών μας.

Το κατάστημα Ηλεκτρονικών ειδών του Κου
Θοδωρή Πέππα στο Γαύριο για την δωρεά του
ασύρματου τηλεφώνου, 

Τον  Κο Παναγιώτη Δεκαβάλλα και τον Κο
Γρηγόρη Ζουμή αφού κάλυψαν  χρηματικά  την
αγορά των δύο γεωγραφικών χαρτών, που
προμηθεύσαμε το σχολείο μας.  

Το κατάστημα  ψιλικών- χαρτικών & ένδυσης
του Κου Αλή Χλελέλ για την έκπτωση επί των
τιμών των αναλωσίμων ειδών, που
προμήθευσε ο Σύλλογός μας το Σχολείο. 

Ευχόμαστε σε όλους
ΚΑΛΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
& ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ 
ΤΟ ΝΕΟ ΈΤΟΣ 2008
Ευχαριστούμε
Το  Δ.Σ. του Συλλόγου
Μόσχα  Πέτσα
Γρηγόρης Ζουμής
Ευαγγελία Γρηγόρα
Δήμητρα Δελαγραμμάτικα
Βασίλης Κολίτσας 

Εκπρόσωπος Δ.Σ.  στην  Σχολική Επιτροπή 
Τάσος Ροδίτης  

ΠΑΡΕΛΑΣΑΜΕ ΜΕ ΚΑΜΑΡΙ…………….

Με εθνική υπερηφάνεια και με την συμμετοχή των παιδιών του
Δημοτικού Σχολείου Μπατσίου, πραγματοποιήθηκε η ενθουσιώδης
παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του
σχολείου τίμησαν με αυτόν τον τρόπο τους ήρωες που αγωνίστηκαν
για την υπεράσπιση της πατρίδας τους και απέδειξαν για άλλη μία
φορά ότι ξέρουν να θυμούνται και  ότι μπορούν να είναι συνεχιστές
ενός ένδοξου μέλλοντος.

ΠΥΘΙΑ
Από την Γ’ τάξη

Η Ιστορία της Γ΄ τάξης είναι πραγματικά ένα
μαγικό ταξίδι στη Μυθολογία μας. Οι μαθητές
γνωρίζουν τους μεγαλύτερους μυθικούς μας
ήρωες από τον Ηρακλή και το Θησέα μέχρι
τον Αχιλλέα και τον Οδυσσέα. Αγάπησαν
ιδιαίτερα τους θεούς του Ολύμπου και όλες
τις υπόλοιπες θεότητες που βρίσκονταν
κοντά στους ανθρώπους  και τους βοηθούσαν
με τον τρόπο τους και τις ιδιαίτερες
ικανότητές τους

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης σε σχετική ερώτηση
στο βιβλίο της Ιστορίας τους, φαντάζονται ότι
συναντούν την Πυθία και της κάνουν μια
ερώτηση.

Πυθία θα ήθελα να μου πεις πώς θα είμαι
μετά από 20 χρόνια. Τι δουλειά θα κάνω
άραγε;

Λινάρδος Κολίτσας

Πυθία εσύ που τα ξέρεις όλα θα ήθελα
μα μου πεις γιατί τα παλιά χρόνια οι
άνθρωποι πίστευαν σε πολλούς θεούς που
ζούσαν στον Όλυμπο; Και κάτι άλλο : θα
είμαι καλό παιδί και καλή μαθήτρια;

Κατερίνα Μανάλη

Πυθία θα ήθελα να σε ρωτήσω γιατί
κάποτε οι θεοί του Ολύμπου παντρεύονταν
με τις αδερφές τους και έκαναν και παιδιά
αφού αυτό κανονικά δε γίνεται; Θέλω να
σε ρωτήσω και κάτι άλλο : Θα πάμε καλά
αυτή τη χρονιά, θα είμαι καλή μαθήτρια;

Αντωνία ΧαJντάρι

Πυθία θα ήθελα να σε ρωτήσω γιατί οι
άνθρωποι τα παλιά χρόνια πίστευαν στους
θεούς του Ολύμπου και όχι στον  κανονικό
Θεό;

Χρήστος Ροδίτης

Πυθία θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς
μαντεύεις τρόπους για να ηρεμήσεις τους
θεούς του Ολύμπου;

Άννα – Μαρία Μπαλόνα

Πυθία θα ήθελα να σε ρωτήσω πότε
γεννήθηκες;

Δημήτρης Σπύρο

Πυθία θα ήθελα να μου πεις τι θα γίνω
όταν μεγαλώσω;

Τσέλι ΤσόραJ

Πυθία θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς τα
μαντεύεις όλα και ξέρεις όσα γίνονται;

Αλεξάνδρα Χαντάι

Πυθία θα ήθελα να μου πεις όταν πάω
Τετάρτη Δημοτικού θα είμαι καλό παιδί και
ήσυχο; Θα ακούω την κυρία μου;

Λορένα Ντερβισάι

Πυθία θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς τα
ξέρεις όλα αυτά τα πράγματα;

Τζωρτζίνα Νάζο

Πυθία θα ήθελα να σε ρωτήσω : εσύ που
τα ξέρεις όλα, πες μου, μπορεί να
ξαναέρθει ο αδερφός μου στον κόσμο, να
είναι πάλι στην οικογένειά μας;

Μιχάλης Τσαγκαλίδης

Πυθία θα ήθελα να σε ρωτήσω πού
μένουνε οι Θεοί και πού μένεις κι εσύ;

Γιώργος Μώρος

Πυθία θα ήθελα να σε ρωτήσω, αν ζούσα
τότε θα με αγαπούσαν οι θεοί του
Ολύμπου; Είναι δύσκολη η δουλειά σου;

Μαρία Βολίκα

Πυθία θα ήθελα να σε ρωτήσω τι δουλειά
θα κάνω όταν μεγαλώσω;

Μιγκένα Τουρχάνι 

“ Αν σου δινόταν η ευκαιρία
να ταξιδέψεις πάνω στο
άστρο των Χριστουγέννων ,
ποιο άτομο θα έπαιρνες μαζί
σου για συνταξιδιώτη και
ποιος θα ήταν ο προορισμός
σας ; ”  

Γ΄ - Δ΄- Ε΄- Στ΄
τάξεις ολοήμερου 

Μιγκένα  Τουρχάνι  Γ΄ τάξη  
Θα έπαιρνα τον  Άγιο Βασίλη μαζί μου και

θα πήγαινα σε όλα τα χωριά. 

Μιχάλης Τσαγκαλίδης Γ΄ τάξη 
Θα έπαιρνα μαζί μου τον φίλο μου τον

Γιώργο και θα πηγαίναμε στο σπίτι  του
Άγιου Βασίλη. 

Λεονάρδος Κολίτσας Γ΄ τάξη 
Θα ήθελα να ταξιδέψω στο Παρίσι στην

Γιουροντίσνει, με τον Γιώργο και τον
Μιχάλη, τους φίλους μου και να κάνουμε
βόλτες.

Γιώργος Μώρος  Γ΄ τάξη 
Θα έπαιρνα τον Μιχάλη και τον Λινάρδο

μαζί μου και θα ήθελα να πηγαίναμε στην
Αθήνα στο μεγάλο Χριστουγεννιάτικο
δέντρο, που έχω ξαναπάει . 

Κατερίνα  Ψωμά  Δ΄ τάξη 
Θα ήθελα να ταξιδέψω μαζί με την φίλη

μου την Κατερίνα να περνάμε ωραία και να
ταξιδεύουμε συνέχεια ονειρικά ! 

Αντώνης Λούπεσης Δ΄ τάξη 
Θα έπαιρνα μαζί μου τον Δήμο και τον

Σπύρο για να ταξιδεύσουμε στην Τζαμάικα
για να κάνουμε σέρφ .

Ιωάννα Πρίφτη  Δ΄ τάξη                        
Τα Χριστούγεννα θα ήθελα να πήγαινα με

τη φίλη μου την Ασπασία στο Παρίσι και να
περνούσαμε πολύ ωραία. 

Ασπασία Πέππα Δ΄  τάξη 
Αν ανέβαινα πάνω στο άστρο με την φίλη

μου την Ιωάννα θα ήθελα να πάμε στο
Παρίσι, γιατί εκεί τα Χριστούγεννα είναι
μαγικά.

Άνι Αλιράι  Στ΄ τάξη 
Θα ήθελα να πάω με την αδερφή μου στη

Σκανδιναβία για να συναντήσω τον Αι
Βασίλη και να μας δώσει πολλά δώρα. 

Όλγα Καναβάτσι Ε΄ τάξη
Αν μου δινόταν η ευκαιρία να ταξιδέψω

πάνω στο άστρο των Χριστουγέννων θα
έπαιρνα μαζί μου τους γονείς μου και τον
αδερφό μου για να ταξιδέψουμε στην
Ιταλία που μένει η θεία μου. 

Μαρία Χαλά Ε΄ τάξη 
Στο ταξίδι μου με το άστρο θα ήθελα να

πάρω τις φίλες μου Βίκυ και Αθηνά και να
ταξιδέψουμε μαζί όλη τη γη. Πρώτα να
πάμε στο Λονδίνο και να αγοράσουμε
ρούχα και παιχνίδια για όλα τα παιδιά.                             

Μετά να πάμε στην Σκανδιναβία για να
επισκεφτούμε τον Αι Βασίλη και να
κάνουμε βόλτα με το έλκηθρό του. Όταν
θα γυρίσουμε με το λαμπερό άστρο θα
στενοχωρηθώ πολύ γιατί θα πάω σπίτι και
θα ξαναρχίσω τη ζωή που κάνω ! 

Γκρεντιόλ Τουρχάνι Στ΄ τάξη 
Θα ήθελα να ταξιδέψω μ΄ ένα

ποδοσφαιριστή τον David Beckam  και να
πάω στην Αγγλία στο τόπο που γεννήθηκε.

Η δασκάλα του ολοήμερου Ευγενία
Γκαντρή, εύχεται σε όλους τους μαθητές
και στις οικογένειές τους Χρόνια Πολλά
και ένα 2008 γεμάτο Υγεία – Αγάπη-
Ευτυχία και Δημιουργία σε όλους μας.

Καλές Γιορτές !!!!!!



Α΄  &  Β΄    ΤΑΞΗ
Μάθαμε για τα  δόντια
μας………………… 

Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης τα
παιδάκια της Α και της Β τάξης ασχολήθηκαν
με τη στοματική υγιεινή. Αφορμή για την
ενασχόληση αυτή ήταν η μεταβατική
περίοδος που βιώνουν τα παιδιά αλλάζοντας
δοντάκια, με αποτέλεσμα να τους
δημιουργηθούν απορίες και προβληματισμοί.
Ακόμα περισσότερο οι δασκάλες
επιθυμούσαν να μάθουν στα παιδιά να
φροντίζουν και να αγαπούν από μικρά τον
εαυτό τους και να αποκτήσουν σωστές
συνήθειες για την στοματική υγιεινή τους.

Τα παιδιά πήραν μέρος σε παιγνιώδεις
δραστηριότητες διαβάζοντας παραμύθι και
συνθέτοντάς το, φτιάχνοντας ταμπελίτσες με
συνθήματα για τα δοντάκια και ερχόμενα  σε
επαφή με τον κύριο Καλαμπαλίκη Κώστα,
οδοντίατρο του κέντρου υγείας της χώρας,
ενημερώθηκαν, ευαισθητοποιήθηκαν και
εξοικειώθηκαν με την υγιεινή του στόματός
τους.

Οι δραστηριότητες όμως δεν σταματούν
εδώ, καθώς έχουμε προγραμματίσει ο
οδοντίατρος να μιλήσει και στους ίδιους τους
γονείς, για το πώς μπορούν οι γονείς να
στηρίξουν περισσότερο την στοματική υγιεινή
των παιδιών αλλά και τη δική τους. 

Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Καλαμπαλίκη
για την συνεργασία του και την μεγάλη
προθυμία που έδειξε φέρνοντας slides, ώστε
να κάνει πιο ενδιαφέρον και κατανοητό το
αντικείμενο για τα παιδιά. Καθώς επίσης και
τον κύριο Λαζάρου Κώστα, οδοντίατρο του
Γαυρίου, ο οποίος διατίθεται να προσφέρει
το οδοντιατρείο του για επίσκεψη, όπου θα
μας ενημερώσει για την δουλειά του, για τα
εργαλεία που χρησιμοποιεί και κυρίως να
βοηθήσει να αποβάλλουν τα παιδιά τον
«φόβο»  του οδοντίατρου.

Επιμέλεια κειμένου:
Βάσω Πανταζή - Δασκάλα Α’ Τάξης
Κατερίνα Πλόσκα - Δασκάλα Β’ Τάξης

Τα παιδιά άκουσαν με προσοχή τις συμβουλές του οδοντίατρου...

...και τις έκαναν πράξη!!!

Από την Γ΄ τάξη
Συνέντευξη της τάξης μας
στον Δήμαρχο Υδρούσας
Kο  Kυριάκο Θωμά

ο  Κος Δήμαρχος, ήρθε στην τάξη μας,
μετά από πρόσκληση που του
απευθύναμε, για να τον γνωρίσουμε και ν΄
απαντήσει στις απορίες & ερωτήσεις μας
σχετικά με τον Δήμο μας και την
λειτουργία του.  

Πόσα χρόνια είστε
Δήμαρχος ;

Σχεδόν πέντε χρόνια.

Που βρίσκεται το
Δημαρχείο; 

Στο Γαύριο

Ποια χωριά περιλαμβάνει ο
Δήμος Υδρούσας;

Ο Δήμος Υδρούσας περιλαμβάνει 11
χωριά. Αυτά είναι το Μπατσί, το Γαύριο, η
Παλαιόπολη, το Απροβάτο, η Άρνη, η
Κατάκοιλος, το Βιτάλι, ο Φελλός, ο
Αμμόλοχος, το Άνω Γαύριο και το
Μακροτάνταλο. 

Δουλεύουν πολλοί
άνθρωποι στο Δημαρχείο;

Στο Δημαρχείο εργάζονται περίπου 50
άνθρωποι. 

Έχετε πολλή δουλειά στο
Δημαρχείο;

Ναι, εργάζομαι γύρω στις 12 ώρες
καθημερινά.  

Έχετε κάνει πολλά έργα;
Έχουν γίνει αρκετά μέχρι τώρα.  

Πώς περνάει η μέρα σας
στο Δημαρχείο;

Βλέποντας κόσμο, λύνοντας προβλήματα
και δημιουργώντας. Καθημερινά μιλάω
επίσης και στο τηλέφωνο με πολύ κόσμο.  

Πως γίνονται οι εκλογές;
Γίνονται στα 11 χωριά του Δήμου και

ψηφίζουν όλοι όσοι είναι άνω των 
18 ετών . 

Πως εκλέγεται ο Δήμαρχος;
Ψηφίζουν οι κάτοικοι του Δήμου μας

κάθε τέσσερα χρόνια. 

Υπάρχουν πολλοί Δημοτικοί
Σύμβουλοι;

Υπάρχουν 13 Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Πότε θα ξαναγίνουν
εκλογές;

Όπως είπαμε, εκλογές γίνονται κάθε
τέσσερα χρόνια , οπότε οι επόμενες
εκλογές είναι  προγραμματισμένες για τον
Οκτώβριο του 2010. 

Στο τέλος, συζητήσαμε αρκετή ώρα με
τον Κο Δήμαρχο και του κάναμε διάφορες
ερωτήσεις αλλά και προτάσεις.

Ζητήσαμε μια νέα παιδική χαρά, γκαζόν
στο καινούργιο γήπεδο, κάδους
ανακύκλωσης στο σχολείο μας, κ.ά.

Ευχαριστούμε πολύ τον  Δήμαρχό μας,
που μας τίμησε με την παρουσία του .

Επιμέλεια κειμένου :

Άντζελα Αλεξανδρή - Δασκάλα της Γ΄ τάξης



ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ
ΔΑΣΚΑΛΟ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ……….

(Συνέχεια απο την προηγούμενη σελίδα)

Δημήτρης Σπύρο
Κυρία Λίνα γιατί φύγατε ; Μου λείπετε πάρα

πολύ. 

Μάρθα Κοντρογιάννη 
Κυρία Λίνα θα ήθελα πάρα πολύ να

ξαναέρθετε στο σχολείο μας. Όταν θα σας
δω, θα χαρώ πάρα πολύ. Να είστε
ευτυχισμένη για όλη σας τη ζωή. 

Τσέλι ( Γκρίσελντ ) Τσόραι 
Κύριε Θανάση είμαι ο Τσέλη, εύχομαι να με

θυμάστε. Σας αγαπώ πολύ, είστε καλός
δάσκαλος. Θυμάμαι που παίζαμε μπάλλα στα
διαλείμματα! Ήταν πολύ ωραία!!

Μιγκένα Τουρχάνι 
Κυρία Λίνα γιατί φύγατε από το σχολείο

μας; Ήμουν χαρούμενη όταν ήσαστε εδώ,
τώρα όμως είμαι λυπημένη. Θυμάμαι πολύ
ωραία πράγματα από εσάς ! 

Γιώργος Μώρος 
Κυρία Ράνια σας αγαπούσαμε πολύ τα

παιδιά του ολοήμερου, ήταν πολύ όμορφα.
Όταν τελειώναμε τα μαθήματά μας, μας
δίνατε ωραίες ζωγραφιές ή μας αφήνατε έξω
να παίζουμε. Θέλω πάρα πολύ να
ξαναγυρίσετε ! 

Τζωρτζίνα Νάζο 
Κυρία Λίνα θα ήθελα να σας πω πόσο πολύ

μου έχετε λείψει. Σας αγάπησα από την
πρώτη στιγμή! Να είστε καλά .

Χρήστος Ροδίτης
Κύριε Θανάση σας αγαπώ πάρα πολύ και θα

ήθελα να ξαναέρθετε στο σχολείο. Να
πηγαίνουμε εκδρομές και να παίζουμε και να
έρχεστε στην τάξη να μας κάνετε αστειάκια
όπως πέρυσι. 

Λορένα Ντερβισάι
Κυρία Λίνα σας θυμάμαι με αγάπη.

Ερχόσασταν στην τάξη μας, με αυτό το
λαμπερό χαμόγελο και μας πειράζατε. Σας
αγαπώ πολύ μην το ξεχνάτε !! 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ
Από την Β’ τάξη

Ένα πρωί μου είπε η μαμά ότι πρέπει να
πάω στον οδοντίατρο επειδή είναι στραβά τα
Έτσι ετοιμαστήκαμε και φύγαμε. Όταν
φτάσαμε ήταν όλα περίεργα. Κάθισα σ΄ ένα
κρεβάτι. Ήρθε ο γιατρός από πάνω μου και
μου κοίταξε τα δόντια μου. « Μ…μμμμμμ είναι
λίγο στραβά , θα φορέσεις σιδεράκια».
Πλήρωσε η μαμά το γιατρό και φύγαμε για το
σπίτι. 

Ευαγγελία Λυπήρου 

Η πρώτη φορά που πήγα στον οδοντίατρο,
ήταν πριν δύο χρόνια. Όταν πήγα στην πόρτα
και είδα τα εργαλεία του, φοβήθηκα κι
έκλαψα. Τότε ο  οδοντίατρος μου έκανε μια
ένεση στο στόμα και μου είπε ότι δεν πονάει.
Μετά από λίγο η γλώσσα μου έγινε πέτρα.
Τότε ο οδοντίατρος μου σφράγισε το δόντι και
πράγματι δεν πόνεσα. 

Έλενα Γκουμένι 

Την  προηγούμενη Τρίτη είχα ραντεβού στον
οδοντίατρο. Δεν ένιωσα κάποιο πόνο στα
δόντια μου, πήγα να μ΄ εξετάσει. Η μαμά μου
με πηγαίνει κάθε έξι μήνες. Κάθησα στην
καρέκλα, έβγαλε τα εργαλεία του και άρχισε
να μ’ εξετάζει. Δεν πόνεσα καθόλου. Μου
έκανε και φθορίωση για προστασία. Χάρηκα
πολύ όταν μου είπε ότι τα δόντια μου είναι σε
άριστη κατάσταση. Πρέπει όμως να συνεχίσω
να βουρτσίζω τα δόντια μου καλά και συχνά. 

Δήμητρα Ζουμή

Όταν είχα πάει στον οδοντίατρό μου,
κοίταξε τα δόντια μου κι εγώ φοβόμουν
….νόμιζα ότι θα βάλω σιδεράκια και η μαμά
μου, μου είπε « μην φοβάσαι δεν θα βάλεις
σιδεράκια ».

Σωτηρία    Ρωμανού 

Πέρυσι , ήρθε οδοντίατρος στο σχολείο και
μ΄ ένα μικρό φωτάκι είδε τα δόντια μου και
δεν πόνεσα καθόλου 

Αλέξανδρος Καρκανιόζι

Όταν πήγα στον οδοντίατρο και είδε το
μαύρο μου δόντι, δεν πόνεσα  καθόλου, ούτε
μου το πόνεσε. Μόνο μου έκανε σφράγισμα. 

Μαρία Κάγιο

Μια μέρα πήγα να πλύνω τα δόντια μου και
είδα ένα μαυράκι. Η μαμά μου είπε ότι θα πάω
στον οδοντίατρο και φοβήθηκα ότι θα
πονέσω. Όταν πήγα στον οδοντίατρο και είδα
ένα μυτερό εργαλείο, φοβήθηκα ότι θα
πονέσω πολύ και ρώτησα αν πονάει

Αυτό και ο γιατρός υποσχέθηκε ότι δεν θα
πονέσω. 

Και τελικά δεν πόνεσα και μου είπε να
πλένω τα δόντια μου, να τα έχω πάντα
καθαρά. Όταν τελείωσα μου έδωσε ένα
γλυφιτζούρι. Όταν πήγα σπίτι, θυμήθηκα να
πλύνω τα δόντια μου. 

Μαρία    Πετρίση

Την πρώτη φορά που πήγα στον οδοντίατρο,
μόλις πήγα στην αρχή φοβόμουνα, αλλά μετά

η μαμά μου, είπε να μη φοβάμαι. Και στο
σχολείο, μας είχε μιλήσει ένας οδοντίατρος
και μας είπε να μην τρώμε γλυκά, να τρώμε ,
αλλά να πλένουμε συχνά τα δόντια. Έτσι δεν
φοβήθηκα πολύ, μου έκανε ένα σφράγισμα
και μια φθορίωση και μετά έφυγα. 

Αν χρειαστεί θα ξαναπάω. 
Παναγιώτης  Περτέσης 

Μια μέρα ήρθε στο σχολείο ο οδοντίατρος
και μας μίλησε για τα δόντια μας. Μας είπε
πως δεν πρέπει να τρώμε γλυκά. Και να
βουρτσίζουμε τα δόντια μας. Και μας είπε ότι
η ζάχαρη χαλάει τα δόντια. Μια μέρα πήγα
στο ιατρείο του για έναν έλεγχο. Δεν
φοβήθηκα γιατί δεν πόνεσα καθόλου. Και
γιατί ήταν καλός μαζί μου. Αλλά και τα
εργαλεία του, δεν ήταν τρομαχτικά. Αν
χρειαστεί θα ξαναπάω. 

Άρης Μερντάρι

Μια μέρα πήγα στον οδοντίατρο για να
κοιτάξει τα δόντια μου. Στην αρχή μ΄ έβαλε να
καθίσω σε μια καρέκλα που όμως ήταν σαν
να ήμουν ξαπλωμένη.  « Άνοιξε το στόμα σου
» μου είπε ο οδοντίατρος. Εγώ άνοιξα το
στόμα μου κι όταν είδε τα δόντια μου ένα, ένα
μου είπε πως είναι πολύ καλά και να
συνεχίσω να τα πλένω κάθε βράδυ. Έφυγα
χαρούμενη και ανακουφισμένη που δεν
χρειάστηκε να μου κάνει κάτι άλλο. Γι΄ αυτό
κι εγώ πλένω τα δόντια μου συνέχεια.     

Μαρία Κουλούρη

Η δασκάλα μας είπε ότι θα έρθει ο
οδοντίατρος, αλλά δε φοβήθηκα, δε μας
έκανε τίποτα κακό. Μας έδειξε εικόνες με
δόντια. Ρωτήσαμε τι πρέπει να κάνουμε για
να έχουμε καθαρά δόντια και μετά έφυγε.

Αγγελική Μαστροζάννε

Μια μέρα πήγα στον οδοντίατρο. Μου είπε
ότι μπορεί να βάλω σιδεράκια. Να πλένω τα
δόντια μου και να μην τρώω γλυκά. Είμαι
χαρούμενη γιατί δεν έχω χαλασμένα δόντια.

Μαριφένια Αποστόλου

Πριν από λίγο καιρό η μαμά μου με πήγε
στον οδοντίατρο. Στην αρχή φοβόμουνα.
Όμως ο οδοντίατρος ήταν πολύ καλός. Μου
κοίταξε τα δόντια και με ρώτησε αν τα πλένω.
Μετά μου είπε : «Μπράβο Ιωάννα, τα δόντια
σου είναι πολύ καλά». Γύρισα στο σπίτι μου
γεμάτη χαρά και είπα στη μαμά μου : «Μαμά
δε θα τρώω γλυκά για να είναι τα δόντια μου
πάντα γερά».

Ιωάννα Στρατή

Όταν είχα πάει στην Αθήνα με κοίταξε ο
οδοντίατρος και μου έκανε φθορίωση. Τότε
ήταν άνοιξη και ήμουν πρώτη δημοτικού. Στον
οδοντίατρο δε φοβήθηκα καθόλου. Όποτε
χρειαστεί θα ξαναπάω.

Κωνσταντίνος Γαρδέλης

Τον προηγούμενο μήνα πόνεσε το δόντι
μου. Γι’ αυτό πήρε η μαμά μου τον οδοντίατρο
και πήγαμε στο ιατρείο του. Μου είπε ο
γιατρός να κλείσω τα μάτια και μου έκανε ένα
σφράγισμα. Ένιωσα λίγο πόνο μέχρι να
τελειώσει.

Γιάννης Μιχαήλ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ
Του Ανδριώτη
δημοσιογράφου
Δημήτρη
Σταυρόπουλου

Ο Κος  Δημήτρης
Σταυρόπουλος  γνωστός
δημοσιογράφος  αλλά και
γνήσιος ανδριώτης
συμφώνησε αμέσως στην
επιθυμία μας  για μια
συνέντευξη στην Σχολική
μας εφημερίδα και
απάντησε γραπτά  στις
ερωτήσεις των μαθητών
που του στείλαμε,  αφού η
παρουσία του λόγω της
δουλειάς του, στην τάξη μας
ήταν αδύνατη.

1.Γιατί επιλέξατε να γίνετε
δημοσιογράφος;

Η επιλογή ήταν τυχαία. Η δημοσιογραφία
συνδυάζει την περιπέτεια, την δράση και
τη γοητευτική αίσθηση ότι προσφέρεις
στην κοινωνία.

2.Ήταν όνειρό σας;
Οι δημοσιογράφοι ήταν οι ήρωες των

παιδικών μου χρόνων. Στα 19 μου χρόνια
πήγα σε μια αθλητική εφημερίδα, μου
άρεσε το περιβάλλον, ΄΄κόλλησα΄΄ και
έμεινα σε αυτό το επάγγελμα για πάντα.

3.Τί σας αρέσει περισσότερο
στη δουλειά σας και ποιο
απο τα μέσα μαζικής
επικοινωνίας προτιμάτε;
Εφημερίδα, ραδιόφωνο ή
τηλεόραση;

Για να ολοκληρωθείς πρέπει να
εργαστείς σε εφημερίδα, που σου δίνει τη
δυνατότητα να εκφραστείς μέσα απο τον
γραπτό λόγο.   Το ραδιόφωνο και η
τηλεόραση έχουν άλλη ομορφιά. Ειδικά το
ραδιόφωνο έχει μια μαγεία γιατί ενώ δεν
σε βλέπουν και δεν βλέπεις τους
ακροατές επικοινωνείς μαζί τους.

4.Πόσα χρόνια εργάζεστε
ως δημοσιογράφος;

Ως δημοσιογράφος εργάζομαι
περισσότερα απο 35 χρόνια. Ακόμα
αναρωτιέμαι πως πέρασαν τόσο γρήγορα...

5.Υπάρχει κάποιο
περιστατικό που να σας έχει
σημαδέψει όσα χρόνια
εργάζεστε; Αν ναι, ποιο
είναι;

Τα περιστατικά που θυμάμαι είναι πολλά.
Κρατώ στο μυαλό μου όμως τις σκληρές
εικόνες απο τον πόλεμο στην Βοσνία και
το Ιράκ. Δεν θα ξεχάσω τα φοβισμένα
μάτια των παιδιών της ηλικίας σας που
έζησαν αυτή τη φρίκη.

6.Αν γυρνούσατε το χρόνο,
θα επιλέγατε ξανά αυτό το
επάγγελμα;

Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να κάνω
άλλη δουλειά. Η δημοσιογραφία μου
έδωσε τη δυνατότητα να ταξιδέψω πολύ,
να γνωρίσω σημαντικούς και
ενδιαφέροντες ανθρώπους και να γευτώ

μοναδικές εμπειρίες.

7.Βρεθήκατε κάποια στιγμή
να μην είστε αρκετά
ειλικρινής σε κάποιο
ρεπορτάζ σας;

Ναι. Όταν πήγα στο σπίτι μιας
οικογένειας που είχε πάθει κάτι πολύ
κακό, δεν βρήκα τη δύναμη να τους το πω
εγώ πρώτος.

8.Θα θέλατε να εργαστείτε
στην επαρχία ως
δημοσιογράφος, αν υπήρχε
αυτή η δυνατότητα;

Όλοι θέλουν να φύγουν απο την Αθήνα
και να ζήσουν κάπου πιο ήσυχα, όπου η
ζωή τους θα έχει καλύτερη ποιότητα. Εδώ
στην Άνδρο για παράδειγμα, θα μου άρεσε
να οργανώσω ένα ραδιοφωνικό σταθμό, αν
ο Δήμαρχος αποφάσιζε την δημιουργία
του. Θα ήταν πολύ σημαντικό αν τα
προβλήματα του νησιού μας, οι
δραστηριότητες των κατοίκων και οι
ομορφιές του τόπου έφταναν σε όλη τη
χώρα μέσω της δύναμης του ραδιοφώνου.
Και σίγουρα θα δημιουργούσα και μια
εκπομπή, στην οποία εσείς οι μαθητές του
δημοτικού σχολείου Μπατσίου θα την
σχεδιάζατε και θα την παρουσιάζατε.

9.Ποια η σχέση σας με το
νησί της Άνδρου;

Απο την Άνδρο είναι η οικογένεια της
μητέρας μου. Έρχομαι απο τότε που
γεννήθηκα και κάθε φορά την αγαπάω πιο
πολύ.

Eυχαριστούμε τον  Κο
Σταυρόπουλο και του
ευχόμαστε Πάντα
Επιτυχίες…………….. 

Επιμέλεια κειμένου Η δασκάλα
της τάξης Μαρία Σαμουρκασίδου 

Να ακουστεί η φωνή μας παντού...
Ένα ραδιόφωνο για τα παιδιά



ΓΡΑΦΩ ΔΥΟ  ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
Κο  Πέτρο, Τον Διευθυντή
του Σχολείου μου…..
Από την  Γ’ τάξη

Την πρώτη μέρα που ήρθα σ΄ αυτό το
σχολείο, ο πρώτος άνθρωπος που γνώρισα
ήταν ο Κος  Πέτρος.

Τον αγαπάμε όλοι στην τάξη και ξέρω ότι θα
τον νοσταλγούμε όπου κι αν είμαστε
αργότερα, στο Γυμνάσιο, στο Λύκειο ακόμα
και στο Πανεπιστήμιο.

Είναι ένας πραγματικός Κύριος και καλός
Διευθυντής.

Κύριε Πέτρο είστε ο καλύτερος Διευθυντής.
Εύχομαι να είστε πάντα καλά και υγιέστατος!!

Αντωνία Χαιντάρι 

Ο αγαπητός μας Κύριος Πέτρος είναι
πάλι αυτή τη χρονιά κοντά μας, τον
αγαπάμε και τον σεβόμαστε πολύ. Είναι
μέσα στην καρδιά μας. Μας αγαπάει κι
αυτός και μας λέει ιστορίες απ΄ τα παλιά.
Όταν μεγαλώσω και πάω στο γυμνάσιο θα
νιώθω πολύ άσχημα που δεν θα τον
βλέπω, θα τον σκέφτομαι όμως
συνέχεια……

Κατερίνα Μανάλη

Κύριε Πέτρο σας αγαπώ πολύ, από την
πρώτη μέρα σας αγάπησα. Εύχομαι να
είστε πάντα καλά και να είστε διευθυντής
στο σχολείο.

Μαρία Βολίκα

Κύριε Πέτρο σας αγαπώ πολύ και θέλω
να είστε για πάντα στο σχολείο! Μη
φύγετε ποτέ γιατί σας αγαπούν πολύ όλα
τα παιδιά. 

Λινάρδος Κολίτσας

Σας αγαπάμε πολύ Κύριε Πέτρο …..Δε
θέλω να φύγετε όπως φεύγουν άλλοι
δάσκαλοι. Θυμάμαι όταν έλειπε η κυρία
μου, μας κάνατε εσείς μάθημα…..

Σας ευχαριστούμε ……..     
Γιώργος Μώρος 

Κύριε Πέτρο σας αγαπώ πολύ. Όταν
έρχεστε στην τάξη μιλάτε πολύ όμορφα
και είστε κι εσείς όμορφος. Νιώθω χαρά
και ευτυχία όταν σας βλέπω. Δε θέλω να
φύγετε από το σχολείο, αν φύγετε θα πάω
σε άλλο σχολείο !!!

Μάρθα Κοντρογιάννη 

Κύριε Πέτρο σας αγαπώ πάρα πολύ.
Είστε ο καλύτερος διευθυντής, δε θέλω να
φύγετε από το σχολείο! Αν αλλάξουμε
διευθυντή θα στενοχωρηθώ πολύ.

Άννα Μαρία Μπαλόνα

Ο Κύριος Πέτρος είναι ένας πολύ καλός
άνθρωπος και αγαπάει κι εμένα κι όλη η
τάξη μου. Είναι ο καλύτερος  διευθυντής
και τον αγαπώ πολύ. Όταν φύγω από αυτό
σχολείο θα τον θυμάμαι πάντα με
αγάπη…..

Λορένα Ντερβισάι

Όταν ήρθα στην πρώτη δημοτικού
γνώρισα τον κ. Πέτρο, ήταν πολύ καλός κι
ευγενικός μαζί μας. Ερχόταν στην τάξη και
μας έκανε πλάκες και μερικές φορές
κάναμε μαζί του μάθημα. Για τον κ. Πέτρο
νιώθω αγάπη και όταν φύγω από το

σχολείο θα μου λείψει πολύ……
Αλεξάνδρα Χαντάι

Όταν ήρθα στο σχολείο σας αγάπησα
πολύ. Είσαστε πολύ καλός μαζί μας και θα
στενοχωρηθώ πολύ αν φύγετε. 

Τζωρτζίνα Νάζο

Αγαπημένε μου κύριε Πέτρο, είναι πολύ
ωραίο που είστε  εσείς διευθυντής σ΄ αυτό
το σχολείο. Αν φύγετε θα
στενοχωρηθούμε πολύ εμείς στην Γ΄ τάξη.
Θα ήθελα να κάτσετε τουλάχιστον 7
χρόνια ακόμα. Νιώθω για εσάς αγάπη και
σεβασμό. 

Μιχάλης Τσαγκαλίδης

Δε θέλω να φύγετε ποτέ απ΄ το σχολείο.
Να ξέρετε πως αν γίνει αυτό, θα
στενοχωρηθώ πάρα πολύ. 

Δημήτρης Σπύρο 

Δε θέλω να φύγετε από το σχολείο,
είστε ο καλύτερος διευθυντής και σας
αγαπώ πολύ .

Μιγκένα  Τουρχάνι

Στην Τρίτη τάξη

Μια τάξη λάμπει από φως
Δεκαέξι αστεράκια τριγύρω
και ένα φεγγάρι Αγγελικό
τους δείχνει την πορεία
προς το μέλλον……
Με αγάπη
Πέτρος Κασιμάτης
2007

ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ
ΔΑΣΚΑΛΟ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ……….
Από την  Γ’ τάξη

Αντωνία Χαιντάρι 
Μου λείπει η Κα Λίνα, θα ήθελα να της πω

ότι την αγαπώ πάρα πολύ. Τώρα πάμε Γ΄
Δημοτικού και νιώθω ακόμα την παρουσία της
στο σχολείο. Κυρία Λίνα θα ήθελα να ξέρετε
ότι αν δεν ήταν αυτές τις χρονιές η δασκάλα
μου, η Κ. Άντζελα, θα ήθελα μετά εσάς για
δασκάλα. Εύχομαι να είστε πάντα καλά !!!!

Μαρία Βολίκα 
Ο Κύριος Θανάσης ήταν ένας απ΄ τους

καλύτερους δάσκαλους και τον είχα θαυμάσει
πολύ. Έφυγε όμως φέτος και
στενοχωρήθηκα…..Να ξέρετε ότι σας
αγάπησα αμέσως!

Εύχομαι να είστε καλά, να σας στέλνουμε
γράμματα και να μας στέλνετε κι εσείς ! 

Μιχάλης Τσαγκαλίδης
Η Κυρία Ράνια είναι η καλύτερη δασκάλα του

ολοήμερου. Μου άρεσε τόσο πολύ, γιατί να
φύγει ; Εγώ, η δασκάλα μου και όλη η τάξη
σας αγαπάμε πολύ! Κυρία Ράνια, να
ξαναέρθετε !!!

Λινάρδος Κολίτσας 
Εμένα μου λείπει πιο πολύ ο Κ. Θανάσης

επειδή τον αγαπούσα. Είναι πολύ όμορφος
όπως και οι άλλοι δάσκαλοι στο σχολείο μας.
Θέλω να ξαναέρθει γιατί είναι πολύ καλός
άνθρωπος και μας έκανε και πλάκες ! 

Άννα Μαρία Μπαλόνα 
Κυρία Γιολάντα δεν ήθελα καθόλου που

φύγατε από το σχολείο. Θυμάμαι μια φορά
που ήταν άρρωστη η κυρία μου και είχα έρθει
στην τάξη σας και με βοηθούσατε! Μου
άρεσε που κάναμε δίπλα δίπλα μάθημα. Σας
αγαπάμε πολύ, μη με ξεχάσετε! 

Αλεξάνδρα Χαντάι 
Θα ήθελα να πω στην Κυρία Λίνα ότι την

αγαπώ πολύ. Θυμάμαι πόσο καλή και γλυκιά
ήταν. Ερχόταν στην τάξη και μας έβλεπε και
μας έκανε αστεία. Αν την έβλεπα τώρα θα
χαιρόμουν πάρα πολύ και θα έτρεχα να την
αγκαλιάσω και να τη φιλήσω. 

Κατερίνα Μανάλη
Θα ήθελα να πω στον Κύριο Θανάση ότι τον

αγαπάμε και δεν τον έχουμε ξεχάσει. Ήταν
πολύ καλός δάσκαλος. Εμένα και τη Μαρία
μας συμπαθούσε πολύ. Όχι, ότι δε
συμπαθούσε τα άλλα παιδιά δεν ήθελα να πω
αυτό, ίσα ίσα την τάξη μας την αγαπούσε
πολύ.  Στενοχωρήθηκα πολύ που έφυγε. Μας
έδινε και ζωγραφιές, ήταν απ΄ τους
καλύτερους δασκάλους. 

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα...

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ……
Στις αρχές Νοεμβρίου οι
μαθητές και οι μαθήτριες
της ΣΤ τάξης
πραγματοποίησαν
εκπαιδευτική εκδρομή στα
πλαίσια της Ευέλικτης
Ζώνης, στο ελαιοτριβείο του
κου Χαλά στο Απροβάτο. Τα
παιδιά έχουν αναλάβει να
φέρουν εις πέρας το θέμα
της Ευέλικτης Ζώνης, με
κεντρική ιδέα την ελιά, και
απέδειξαν με τις απορίες
τους και το ενδιαφέρον
τους ότι θα το πετύχουν.

Η δασκάλα της  Στ΄ τάξης 
Μαρία Σαμουρκασίδου

Ο Διευθυντής του σχολείου μας Κος Πέτρος Κασιμάτης ενημερώνει τα παιδιά κατά την
εισοδό τους στο ελαιοτριβείο.

Τα παιδιά παρακολουθούν με ενδιαφέρον
την διαδικασία παραγωγής του ελαιόλαδου.

Ένα ευχάριστο διάλειμμα στους ελαιώνες
του Απροβάτου.

Σχολικές εκδρομές
Οι μικρές μας αποδράσεις...
Από την ΣΤ’ τάξη



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

Στις 31 Οκτωβρίου επισκεφθήκαμε το
Αρχαιολογικό Μουσείο της Παλαιόπολης. Οι
μαθητές της Γ΄ τάξης είχαν εκφράσει από
καιρό την επιθυμία να επισκεφτούν το
Μουσείο. 

Όταν φτάσαμε στο Μουσείο το
προσωπικό μας υποδέχτηκε με μεγάλη χαρά.
Πρόθυμα ξενάγησαν οι υπάλληλοι τους
μαθητές και έδιναν πληροφορίες για όλα τα
εκθέματα του Μουσείου. Μας ταξίδεψαν
χιλιάδες χρόνια πριν……..

Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με τ’
αγάλματα, με τα’ αγγεία, με τα πανάρχαια
νομίσματα… Αυτό όμως που χαράχτηκε
ανεξίτηλα στη μνήμη τους και το συζητούσαν
για μέρες ήταν ένα αρχαίο παιχνίδι, μια
κούκλα, που βρέθηκε σ’ έναν παιδικό τάφο…

Λίγο πριν φύγουμε τα παιδιά έγραψαν στο
βιβλίο εντυπώσεων, φωτογραφήθηκαν στους
χώρους του Μουσείου και με τους
υπαλλήλους και τους ευχαρίστησαν ολόψυχα.
Σίγουρα μάθαμε πολλά για την ιστορία του
τόπου μας…

Κλείνοντας θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο, κύριο Κυριάκο
Θωμά για την παραχώρηση του λεωφορείου
του Δήμου, τον κύριο Γιάννη Κολίτσα για την
ασφαλή μεταφορά των μαθητών μας και τις
υπαλλήλους του Μουσείου για την άψογη
εξυπηρέτηση!

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Δημοτικού
Σχολείου Μπατσίου

Η δασκάλα της Γ’ Τάξης
Αλεξανδρή Άντζελα

Σχολικές εκδρομές
Οι μικρές μας αποδράσεις...
Από την Γ’ τάξη

Συνέντευξη του  Δημοτικού
Σύμβουλου Κου Σπύρου
Καρέλη για τις Γαλάζιες
σημαίες στις παραλίες  του
Δήμου μας.
Από την Γ’ τάξη

Μετά από πρόσκληση της τάξης μας,
στις 8/11/2007 ο κύριος Σπύρος Καρέλης
(υπεύθυνος για τις Γαλάζιες Σημαίες των
ακτών του  Δήμου μας)  απάντησε στις
ερωτήσεις των μαθητών,  σε μια « μίνι»
συνέντευξη που αφορούσε τις απορίες
τους για τις  Γαλάζιες Σημαίες. Τα παιδιά
είχαν αρκετές ερωτήσεις τις οποίες τους
απάντησε ο κύριος Καρέλης με μεγάλη
προθυμία. Η συνέντευξη έγινε με την
παρουσία του Διευθυντή του σχολείου,
κύριου Πέτρου Κασιμάτη. 

Τι σημαίνει η  Γαλάζια Σημαία που έχει η
παραλία μας ; 

Σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε μπάνιο
άφοβα, είναι οργανωμένη παραλία με
ναυαγοσώστη που μπορεί να επέμβει σε μια
έκτακτη ανάγκη. Μπορούμε να αλλάξουμε
ρούχα, να κάνουμε ντους σε ειδικά
διαμορφωμένους χώρος.

Γιατί έχει η παραλία στο Μπατσί Γαλάζια
Σημαία;

Το Μπατσί πρέπει να έχει Γαλάζια Σημαία
γιατί βοηθάει στην ανάπτυξη τουρισμού.

Τι χρειάζεται μια παραλία για να έχει
Γαλάζια Σημαία;

Μια παραλία για να έχει Γαλάζια Σημαία
πρέπει να έχει καθαρή θάλασσα και
κατάλληλο εξοπλισμό όπως π.χ. εύκολη
πρόσβαση, αποδυτήρια, ντουσιέρες,
τουαλέτες και ναυαγοσώστη.

Πώς αποκτήσαμε τη Γαλάζια Σημαία;
Τη Γαλάζια Σημαία την αποκτήσαμε, αφού

είχαν οι παραλίες μας όλες τις προPποθέσεις
ενώ ταυτόχρονα μας βοήθησαν κάποια άτομα
για την συμπλήρωση των φακέλων που
εστάλησαν στη Δανία για την επιλογή.

Θα έχουμε και άλλες Γαλάζιες Σημαίες
φέτος;

Φέτος θα έχουμε και άλλες ακτές
υποψήφιες για Γαλάζια Σημαία, όπως η
παραλία Δελαβόγια και το Στιβάρι.

Σε τι χρειάζεται η Γαλάζια Σημαία στον
τόπο μας; Σε τι βοηθάει;

Χρειάζεται για να έχουμε οργανωμένες

παραλίες και είναι μια μεγάλη τουριστική
διαφήμιση για τον τόπο μας!

Τι χρειάζεται να κάνουμε εμείς τα
παιδιά, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε για
να παραμείνει η Γαλάζια Σημαία στον τόπο
μας;

Πρέπει κατ΄ αρχήν να κρατάμε την παραλία
καθαρή και να συμμορφωνόμαστε σύμφωνα
με τους κανόνες της παραλίας.

Πώς γίνεται η δειγματοληψία του νερού
της θάλασσας;

Έρχεται κάποιος υπεύθυνος από το
υπουργείο περιβάλλοντος και παίρνει δείγμα
από τη θάλασσα, το αναλύει και μετά
ανακοινώνονται τα αποτελέσματα στο
διαδίκτυο (αν δηλαδή η θάλασσα είναι
κατάλληλη για κολύμβηση χωρίς μικρόβια)

Κάθε πότε γίνεται δειγματοληψία του
νερού της θάλασσας;

Γίνεται κάθε χρόνο και συγκεκριμένα από
τις αρχές ΜαQου. Από τις 5 Ιουνίου αρχίζουν
να βγαίνουν τα αποτελέσματα στο διαδίκτυο.

Γιατί υπάρχουν οι πίνακες
ανακοινώσεων;

Υπάρχουν για να βλέπουμε τους
κανονισμούς της παραλίας, τι προσφέρει η
παραλία. Ακόμη υπάρχει σχεδιάγραμμα της
παραλίας για να μπορούμε να βρούμε το
καθετί, τα ωράρια του ναυαγοσώστη και αν
προκύψει κάποιο άλλο πρόβλημα να
τηλεφωνήσει στον υπεύθυνο της παραλίας
που αναγράφεται στον πίνακα.

Υπάρχει έλεγχος από κάποιους για την
παραλία; Κάθε πότε;

Βέβαια, έρχεται κάθε χρόνο ένας
υπεύθυνος από το υπουργείο που ελέγχει αν
η παραλία είναι πλήρως οργανωμένη
σύμφωνα με τους κανονισμούς και αν δεν
είναι μας παίρνει τη γαλάζια σημαία.

Τι επιτρέπεται σε παραλία με γαλάζια
σημαία;

Επιτρέπεται οτιδήποτε δεν προσβάλλει την
παραλία και τους ανθρώπους γύρω μας.

Τι απαγορεύεται σε παραλία με γαλάζια
νερά; 

Απαγορεύεται να έχουμε μαζί μας κατοικίδια
ζώα που λερώνουν την παραλία, να μην
αφήνουμε τα σκουπίδια μας οπουδήποτε,
παρά μόνο σε ειδικούς χώρους, να μην
κάνουμε ντούζ με σαπούνι παρά μόνο με
νερό, και άλλα.

Πόσες χώρες συμμετέχουν στο
πρόγραμμα;

Συμμετέχουν μέχρι τώρα 49 χώρες.

Πότε ξεκίνησε πρώτη φορά το
πρόγραμμα;

Ξεκίνησε πρώτη φορά στη Γαλλία το 1985.

Επιμέλεια συνέντευξης & κειμένου             
Άντζελα Άλεξανδρή
Δασκάλα Γ΄ τάξης



Από την  Στ΄ τάξη…….

Γιατί πιστεύεις πως ενώ οι
λαοί επιθυμούν την
παγκόσμια ειρήνη, μιλούν
για αγάπη και ομόνοια,
ωστόσο οι πόλεμοι δεν
σταματούν και το μίσος
κυριαρχεί παντού;

Ιωάννης Κολίτσας
Στις μέρες μας είναι πραγματικά δύσκολο

να υπάρξει ειρήνη σε όλο τον κόσμο γιατί οι
άνθρωποι βάζουν τα συμφέροντά τους πιο
πάνω από αυτήν. Δυστυχώς ούτε στις
σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων υπάρχει
αγάπη γιατί όλοι κοιτάμε το ΄΄εγώ΄΄ και όχι το
΄΄εμείς΄΄.

Αντώνης Μώρος
Πιστεύω ότι οι λαοί μπορεί να μιλάνε για την

ειρήνη ,αλλά απ’ότι φαίνεται δεν την
επιθυμούν πραγματικά και για αυτό
υπερισχύει ο πόλεμος...

Κωνσταντίνα Μουχαμετζιάνοβα
Γιατί ανάμεσα στους λαούς υπάρχουν

διαφορές που δεν μπορούν να λυθούν με τα
λόγια για αυτό κηρύσσουν πόλεμο και θέλουν
να δείξουν με αυτόν τον τρόπο πόσο δυνατοί
είναι η κυριαρχία τους. Επίσης ένας άλλος
λόγος είναι και τα χρήματα, που απότι
φαίνεται υπερισχύουν της αγάπης...

Άντζελο Αλιράι
Εγώ πιστεύω ότι παρόλο που ο λαός θέλει

την παγκόσμια ειρήνη και την ομόνοια, δεν το
καταφέρνει. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει
όλοι οι λαοί να ενωθούν πραγματικά για αυτό
που θέλουν αληθινά!!!

Σοφία Ζουμή
Όλοι οι λαοί για την αγάπη και την ειρήνη

κάνουν διαδηλώσεις και εκδηλώσεις...
Παρ’ολ’αυτά σε πολλά μέρη της γης γίνονται
πόλεμοι. Μεγάλα συμφέροντα ορισμένων
κρατών οδηγούν τα πράγματα στον πόλεμο.
Τα κοιτάσματα πετρελαίου, ο ορυκτός
πλούτος και η πώληση όπλων είναι μερικά
από αυτά. Πώς να ακουστούν ,λοιπόν ,οι
φωνές του κόσμου για αγάπη και ειρήνη ,όταν
το κέρδος για κάποιους είναι πιο σημαντικό
από την ανθρώπινη ζωή;

Σέρτζιο Καρκανιόζι
Οι πόλεμοι γίνονται για το πετρέλαιο και για

τα χρήματα.

Κώστας Τούντας
Εγώ πιστεύω πως οι άνθρωποι ενώ μιλούν

για αγάπη και ειρήνη συνεχίζουν τους
πολέμους ,για να δείξουν ποιοι είναι τελικά
οι πιο ισχυροί σε αυτόν τον κόσμο.

Ιωάννης Λυπήρος
Όλοι οι λαοί μιλούν για ειρήνη, αλλά δεν την

τηρούν γιατί κοιτάνε να φάνε το χρήμα από
τον κοσμάκη !!Οι αιτίες αυτές είναι για το
πετρέλαιο, για την ανάπτυξη μιας χώρας, για
το εμπόριο και για την καλύτερη παραγωγή
της. Πιστεύω σε λίγα χρόνια από τώρα θα
καλυτερέψουν τα κράτη, οι λαοί ,πάνω στο τί
πραγματικά θέλουν...!

Αλεξάνδρα Σαντούκα-Μπασάκου
Γιατί πίσω απ’όλους τους πολέμους

κρύβονται μεγάλα συμφέροντα των
κυβερνήσεων, π.χ. Στο Ιράκ για το πετρέλαιο.
Εκεί χιλιάδες παιδιά πεθαίνουν για τα
συμφέροντα κάποιων που μπορεί να είναι και
λιγότεροι από αυτούς που επιθυμούν την
ειρήνη. Κάποιοι λαοί έχουν δυστυχώς χαμηλό
μορφωτικό επίπεδο με αποτέλεσμα να
επιλέγουν τη λύση του πολέμου χωρίς να
κατανοούν τις συνέπειες!!!!!

Ντοράλντα Κιόραι
Σε όλη την ιστορία έχουν γίνει και έχουν

παραβιαστεί δεκάδες συνθήκες ειρήνης.
Γιατί πολλές φορές οι ηγέτες του κόσμου
ενδιαφέρονται περισσότερο για τη δική τους
κυριαρχία παρά για την κυριαρχία της
ειρήνης. Επίσης ,μερικά κράτη φοβούνται για
το τί θα μπορούσε να συμβεί ,αν δεν είχαν τα
όπλα και την στρατιωτική τους δύναμη...

Βαγγέλης Ζάννες
Ενώ οι λαοί φωνάζουν για ειρήνη και

ομόνοια γίνονται πόλεμοι για τα συμφέροντα
των μεγάλων χωρών, με αποτέλεσμα το
χρήμα να μπαίνει πάνω απ’όλα...

Μιχάλης Ζαννάκης
Πιστεύω ότι οι λαοί θέλουν την ειρήνη, αλλά

δεν την θέλουν ίσως πραγματικά και γι’αυτό
δεν μπορούν να καταφέρουν την ομόνοια στις
καρδιές και στα κράτη τους. Δυστυχώς...

Ραφαέλο Μπαρούτη
Οι πόλεμοι γίνονται γιατί θέλουν να πάρουν

οι λαοί περισσότερο πετρέλαιο.

Μαριάννα Νάζο
Ακόμα και αν οι άνθρωποι μιλούν για αγάπη

και για παγκόσμια ειρήνη δεν γίνεται η

επιθυμία αυτή πραγματικότητα... Ο κάθε ένας
σκέφτεται τον εαυτό του, δημιουργείται έτσι
ένας ανταγωνισμός και αυτό δημιουργεί το
μίσος. Για το λόγο αυτό η νέα γενιά θα πρέπει
να προχωρήσει μπροστά ενωμένοι, χωρίς
πολέμους, με αγάπη και ομόνοια...

Ναταλία Καλαμπούκη
Σε αυτόν τον κόσμο κανείς δεν είναι ίδιος

και κανένας δεν έχει την ίδια άποψη. Αλλά
όλοι έχουμε κάτι ίδιο. Την γλώσσα της
καρδιάς και αυτή λέει ότι όλοι επιθυμούν την
ειρήνη και  την αγάπη. Ωστόσο αυτό για να
γίνει θα πρέπει αυτά που μας χωρίζουν να
γίνουν αυτά που μας ενώνουν. Μόνο έτσι θα
κυριαρχήσει η αγάπη και η ειρήνη.

Έρα Φίλαι
Πιστεύω ότι οι λαοί επιθυμούν την

παγκόσμια ειρήνη και μιλούν για αγάπη και
ομόνοια αλλά οι πόλεμοι δεν σταματούν και
το μίσος κυριαρχεί παντού γιατί μερικοί
άνθρωποι ή σχεδόν όλοι κοιτάνε το συμφέρον
τους. Δεν είναι λίγοι αυτοί που από έξω
φαίνονται τέλειοι και από μέσα τους δεν
έχουν ούτε ίχνος αγάπης... Δυστυχώς...

Γκρεντιόλ Τουρχάνι
Πιστεύω πως για να κάνουν τη χώρα τους

πιο μεγάλη κάποιοι, επιλέγουν τους
πολέμους και επίσης για να έχουν
περισσότερα προνόμια όπως είναι το
πετρέλαιο...

Ειρήνη Πολίτη
Οι λαοί δεν σταματούν τους πολέμους αν

και  μιλούν για παγκόσμια ειρήνη, αγάπη και
ομόνοια γιατί ίσως θέλουν να έχουν
περισσότερα εδάφη από εγωισμό από ζήλια
αλλά και από μίσος. Εγώ πιστεύω ότι γενικά
είναι πολύ δύσκολο να κρατηθεί στις μέρες
μας η ειρήνη, η παγκόσμια...

Ορέστια Νάζο
Πιστεύω ότι ενώ οι λαοί επιθυμούν την

παγκόσμια ειρήνη και μιλούν για αγάπη και
ομόνοια, κάποιοι άλλοι όμως δεν κοιτάνε να
προστατέψουν τον λαό και κοιτάνε πως να
κάνουν μεγαλύτερους πολέμους για να
εξυπηρετήσουν το συμφέρον τους! Η ειρήνη
πρέπει να κυριαρχήσει παντού, να είναι όλοι
αγαπημένοι και να αγαπά ο ένας τον άλλον!

Κυριάκος Καλόγνωμος
Οι πόλεμοι γίνονται για το ποιος θα έχει

περισσότερη γη σε αυτόν τον κόσμο και ποιος
θα έχει τις περισσότερες ποσότητες
πετρελαίου.

Νίκος Θωμάς
Οι πόλεμοι γίνονται για το πετρέλαιο και

αυτό δυστυχώς στις μέρες μας φαίνεται ότι
είναι πολυτιμότερο απο την αγάπη.

« Μια όμορφη ημέρα που
πέρασα με τον παππού &
την γιαγιά μου »
ΑΠΟ  ΤΗΝ  Δ΄  ΤΑΞΗ…

Εγώ με τον παππού μου μια φορά είχα
πάει στην παραλία και κολυμπούσαμε και
μιλούσαμε κυπριακά, κάναμε βόλτες και
πηγαίναμε τα σκυλιά, πηγαίναμε στο
γραφείο της μητέρας μου και βγαίναμε
όλοι βόλτα.  Και πηγαίναμε με μία βάρκα
ενός φίλου του μπαμπά μου.

Εγώ θυμάμαι κιόλας όταν είχα πάει με
την γιαγιά μου στο Λονδίνο και λίγο πιο
κάτω είχε στο Λονδίνο και ένα τριώροφο
κτίριο που είχε μέσα παιχνίδια και
παίζαμε!

Μάριος Ψωμάς

Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός είχα πάει με
την μαμά μου στην Αγγλία στο Λονδίνο στο
σπίτι της γιαγιάς και του παππού.  

Είχαμε πάει με την γιαγιά και τον παππού
σε ένα πάρκο γεμάτο δέντρα και είχε
εκατοντάδες σκίουρους και ένας ήταν
τραυματισμένος και η γιαγιά μου και ο
παππούς μου τον πήγαν σε ένα κτηνίατρο,
τον έκανε καλά, μετά τον πήραμε στο σπίτι
και μετά τον χαMδεύαμε αλλά μετά τον
αφήσαμε εκεί που τον βρήκαμε!

Χάρης Ψωμάς

Το χειμώνα μαζί με τον παππού και την
γιαγιά καθόμαστε στο τζάκι και μου έλεγε
ιστορίες για τον πόλεμο που είχε γίνει
πολύ παλιά και ο παππούς μου που μου
έλεγε για την γιαγιά και τον παππού.

Με αγαπάνε τόσο πολύ που μου κάνουν
όλα τα χατίρια.

Και λέω να τους κάνω ένα δώρο για να
τους ευχαριστήσω!

Κατερίνα Ψωμά

Εγώ και ο παππούς μου και η γιαγιά μου
είχαμε πάει μια εκδρομή στις Σπέτσες και
στον Πόρο και πήγαμε σε ένα μαγαζί και
φάγαμε, μετά φύγαμε και πήγαμε σε ένα
παγωτατζίδικο και φάγαμε παγωτό χωνάκι.
Η γιαγιά έφαγε παγωτό φράουλα, ο

παππούς μου έφαγε παγωτό μπανάνα και
εγώ έφαγα παγωτό σοκολάτα και φύγαμε!

Αντώνης Λούπεσης

Θυμάμαι με τον παππού  μου ότι στα
χωράφια μου είχε πει ο παππούς μου να
πάμε να μαζέψουμε σύκα.  Αυτή ήταν μια
όμορφη στιγμή γιατί είχαμε πάει μόνοι μας
και τότε μου είχε πει ο παππούς μου ότι
θα είναι πάντα κοντά μου και αυτό που
έχει πει το εννοεί μέχρι τώρα.  Εμένα μου
άρεσε πάρα πολύ όταν το είπε.  Θα μου
άρεσε ακόμα ο παππούς μου να είναι
πάντα δίπλα μου!

Αυγέρης Μανδαράκας

Με την γιαγιά μου μία όμορφη στιγμή που
έζησα είναι όταν πηγαίναμε από Δευτέρα
μέχρι Παρασκευή στο σπίτι μιας φίλης μου
της Αθηνάς επειδή έλειπαν οι γονείς της.
Την γιαγιά μου την λένε Μαρίντα – Μαρία
– Αλεξάνδρα. Έχει τρία ονόματα.  Είναι η
πιο καλή γιαγιά του κόσμου!

Αλεξάνδρα Ζαρβάνου

Είχα πάει στην γιαγιά μου να μείνω εκεί
, έπαιζα με το σκυλί, η γιαγιά μου ήταν έξω
και με κάποια φίλη της πήγαμε σε μία
εταιρία και αγοράσαμε πολλά πράγματα.
Πήγαμε σε ένα μαγαζί για να αγοράσουμε
ρούχα, γυρίσαμε και φάγαμε και μετά
κοιμηθήκαμε μαζί.  Όταν ξυπνήσαμε πήγα
στον υπολογιστή του θείου μου και αυτός
μου έβαλε μουσική εγώ καθόμουν στο
κρεβάτι και μετά κοιμήθηκα.  Όταν
ξύπνησα η γιαγιά μου, μου πήρε και έφαγα
σουβλάκι!

Ασπασία Πέππα

Μία φορά εγώ όταν ήμουν λίγο μικρή, η
γιαγιά μου με πήγαινε βόλτα στα βουνά
πάνω-πάνω και πιο πάνω και κάπου
σταματήσαμε, μετά καθίσαμε σε κάτι
σκαλιά ενός σπιτιού με πολύχρωμα
τριαντάφυλλα, εμείς χαζεύαμε και
μιλούσαμε.  Λίγο πιο μετά θέλαμε να φάμε
κάτι, είχαμε φέρει ένα καλάθι με
σάντουιτς που έφτιαξε ο μπαμπάς μου και
μερικές καραμέλες και μπουκαλάκια νερό,
και φάγαμε λίγες καραμέλες, μετά κάναμε
βολτίτσα, εκεί βγήκε ξαφνικά μια γυναίκα
για να απλώσει τα ρούχα της, μας είδε και
μας είπε να μπούμε μέσα στο σπίτι της,

μας κέρασε πορτοκαλάδα και
μελομακάρονα.  Λίγο πιο μετά πέρασε η
ώρα μας αποχαιρέτησε δίνοντας μας ένα
κουτί με σοκολατάκια.  Και πήγαμε εγώ και
η γιαγιά στο σπίτι σχεδόν χοροπηδώντας!

Εβίτα Κολίτσα

Έχω περάσει με τον παππού μου πολύ
ωραία, να πηγαίνουμε στα χωράφια του να
βλέπουμε τα ζώα του να τα ταMζουμε, να
πηγαίνουμε βόλτες μαζί τους.  Και να
περνάμε ωραία.

Έφη Πρόκου

Εγώ με τον παππού μου πηγαίναμε στην
λίμνη και ψαρεύαμε με καλάμι και βάζαμε
δόλωμα σκουλήκι γιατί δεν έχουν άλλο
δόλωμα, είχαμε πάει στα καφενεία και
τρώγαμε σπανακόπιτες και εκεί πέρα είχε
αμαξάκια και δίναμε μόνο 50 λεπτά.  Και
πηγαίναμε με το αμάξι του μπαμπά μου
που τον λένε Άρη, ήταν και ο παππούς μου.
Ήταν πολύ ωραία και με τους φίλους μου.

Άγγελος Κάγιο

Ήταν μια μέρα που θα πήγαινα με τον
παππού για ψάρεμα και ήρθε και η γιαγιά
στην βάρκα και  μας έφερε φαγητό.
Αργότερα  φύγαμε  , ψαρέψαμε πολλά
ψάρια και κοιμήθηκα στην
καμπίνα………….

Δημοσθένης Καπάκης  

Παλιά είχα πάει ένα μεγάλο ταξίδι με τον
παππού και την γιαγιά.  Είχαμε πάει για
μπάνιο το καλοκαίρι στο πήδημα της Γριάς!

Σπύρος Πετρίσης 

Όταν πήγα στην γιαγιά και στον παππού
πέρασα πολύ ωραία, πιο πολύ όμως μου
άρεσε όταν σφάξαμε μία κότα και όταν
πήγαμε σε ένα γάμο.  Όταν σφάξαμε την
κότα και της κόψαμε το κεφάλι κυνηγούσα
τον αδερφό μου για να τον τρομάξω.  Όταν
πήγαμε στο γάμο ο αδερφός μου χόρευε
με τον παππού μου και τον έπαιρνε ο
ύπνος καθώς χόρευε.  Πέρασα ωραία όταν
έπαιζα μαζί με ένα σκυλάκι.

Ιωάννα Πρίφτη

Όταν ήμουν στην Αθήνα με τον παππού
και την γιαγιά μου με πήγαιναν στον αγρό
που έχει πολύ χορτάρι πράσινο και
μαργαρίτες, έχει πολύ χώρο για παιχνίδι.
Και μετά το απόγευμα πήγαμε σπίτι μας.
Και το άλλο πρωί πήγαμε και ήταν η μέρα
των Χριστουγέννων και τότε η γιαγιά και ο
παππούς μου έφερε ένα μεγάλο κουτί που
είχε μέσα κάτι ρούχα και ένα μικρό πόνυ.

Και μετά το απόγευμα πήγαμε στα
γκούντις!

Μαντώ Τζάλλα



Πόσο «ελληνικό» είναι το
χριστουγεννιάτικο δέντρο ;

Πότε, πώς και γιατί χρησιμοποιήθηκε
το χριστουγεννιάτικο δέντρο σαν σύμβολο;     

Σύμφωνα με μερικούς ερευνητές, οι
χριστουγεννιάτικες γενικά δοξασίες και
παραδόσεις, αποτελούν ένα μίγμα από
κατάλοιπα της λατρείας του Σατούρνο (μιας
θεότητας που ταυτίζεται με τον Κρόνο) κι
άλλων δοξασιών που αναμίχθηκαν με τις
χριστιανικές, για να ξεχαστεί στο πέρασμα
των αιώνων η αρχική τους προέλευση.

Τον 4ο αιώνα μ.Χ. η 25η Δεκεμβρίου
καθιερώθηκε ως η μέρα της Γέννησης του
Χριστού και ταυτόχρονα σαν η πρώτη μέρα
του χρόνου.  Ωστόσο υπάρχουν μαρτυρίες ότι
τα Χριστούγεννα γιορτάζονταν στη Ρώμη στις
25 Δεκεμβρίου από το 336. Κι η ίδια αυτή
μέρα ήταν κι η Πρωτοχρονιά.

Το δέντρο, σαν χριστουγεννιάτικο
σύμβολο, χρησιμοποιήθηκε μετά τον 8ο
αιώνα. Εκείνος που καθιέρωσε το έλατο σαν
χριστουγεννιάτικο δέντρο ήταν, σύμφωνα με
την παράδοση, ο ΄Αγιος Βονιφάτιος, που για
να σβήσει την ιερότητα που απέδιδαν οι
ειδωλολάτρες στη δρυ, έβαλε στη θέση του
το έλατο, σαν σύμβολο χριστιανικό και
ειδικότερα σαν σύμβολο των Χριστουγέννων.

Φυσικά, στο πέρασμα των αιώνων, το
νόημα του χριστουγεννιάτικου δέντρου πήρε
αναρίθμητες μορφές. Κι αρχικά, για να
συμβολίσει την ευτυχία που κρύβει για τον
άνθρωπο η γέννηση του Χριστού, άρχισε να
γεμίζει το δέντρο-σύμβολο με διάφορα
χρήσιμα είδη, κυρίως φαγώσιμα κι αργότερα
ρούχα κι άλλα είδη καθημερινής χρήσης,
συμβολίζοντας έτσι πρακτικά την προσφορά
των Θείων Δώρων, για να εξελιχτεί
προοδευτικά σ' ένα απαραίτητο διακοσμητικό
είδος της μέρας αυτής, που αργότερα πήρε
και τη θέση της "Δωροθήκης"- του χώρου
δηλαδή που σ'αυτόν τοποθετούσαν οι
συγγενείς και φίλοι τα δώρα τους ο ένας για
τον άλλο.

Για την Αγγλία ο Τσαρλς Ντίκενς, ο
συγγραφέας εκείνης της εποχής, φρόντισε
να ξαναπάρουν τα Χριστούγεννα την παλιά
χαρούμενη γιορταστική μορφή τους, όσο
κανένας άλλος. Κι αν σήμερα σ'ολόκληρο τον
κόσμο το χριστουγεννιάτικο δέντρο θυμίζει
αυτή τη μέρα, αυτό σίγουρα οφείλεται στον
Ντίκενς, που σε διάφορα έργα του και πιο
πολύ ακόμα στις χριστουγεννιάτικες ιστορίες
του, και το πασίγνωστο Κρίστμας Κάρολ, το
προβάλλει σαν βασικό χριστουγεννιάτικο
σύμβολο.

Στην πατρίδα μας, το χριστουγεννιάτικο
δέντρο το έφεραν για πρώτη φορά στην
Αθήνα οι Βαυαροί.

(το άρθρο αυτό είναι αναδημοσίευση από
την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του
Ελληνοαερικανικού Εκπαιδευτικού
ιδρύματος) 

Αναδημοσίευση από Άντζελα Αλεξανδρή
Δασκάλα Γ’ τάξης

Στολίζω το δέντρο των Χριστουγέννων με λέξεις που θα
ήθελα να κυριαρχούν στον κόσμο!!
Α΄ τάξη ολοημέρου

Από  την  Στ΄  τάξη…….
« Ποιο είναι το αγαπημένο
σου όνειρο που έχεις δει ως
τώρα και ποιο θα ήθελες να
πραγματοποιηθεί;»

Αντώνης Μώρος
Το αγαπημένο μου όνειρο που έχω δει ως

τώρα ήταν ότι ήθελα να γίνω σούπερ
ήρωας. Θα ήθελα να μοιάσω στον Σπάι
Ντερμαν, τον άνθρωπο αράχνη για να
βοηθάω όλους τους άλλους και να πιάνω
τους κακούς. Εύχομαι να
πραγματοποιηθεί...!

Κωνσταντίνα Μουχαμετζιάνοβα
Δεν δίνω σημασία στα όνειρά μου.

Πάντως θα ήθελα να πραγματοποιηθεί το
όνειρο που είδα χτες το βράδυ. Είδα ότι
είχαμε σχολείο μόνο την Δευτέρα και την
Πέμπτη. Κάθε Δευτέρα είχαμε μαθήματα
και την Πέμπτη πηγαίναμε εκδρομές!!!!

Άντζελο Αλιράι
Το δικό μου όνειρο ήταν να είχα ένα

ποδήλατο. Το ονειρευόμουνα από πολύ
μικρός και όταν έγινα 9 χρονών αυτό το
όνειρο πραγματοποιήθηκε. Βρήκα στην
θάλασσα 100 ευρώ και με αυτόν τον τρόπο
το απέκτησα...!!!

Σοφία Ζουμή
Ένα απόγευμα είδα στην τηλεόραση ένα

ντοκιμαντέρ για τα παιδιά που ζουν στην
Αφρική. Είδα παιδιά με πρησμένες
κοιλίτσες από την ασιτία,   χωρίς ρούχα,
χωρίς τρόφιμα, μαμάδες με άρρωστα
παιδιά στην αγκαλιά τους... Το ίδιο βράδυ
ονειρεύτηκα όλα αυτά τα δυστυχισμένα
παιδιά να χαμογελούν και να υπάρχει μία
λάμψη στο πρόσωπό τους, καθώς έπαιζαν
ανέμελα, ήταν καλοντυμένα και υγιή.
Εύχομαι το όνειρο μου να
πραγματοποιηθεί και τα παιδιά αυτά να
απολαμβάνουν ότι εμείς σήμερα...!!

Ιωάννης Λυπήρος
Ένα βράδυ είδα ένα όνειρο που έλεγε ότι

ήμουν μέσα σε ένα αεροπλάνο και ήμουνα
ο πιλότος σε αυτό. Μετά όταν ξύπνησα
ήθελα να γίνω και εγώ πιλότος. Σιγά σιγά,
άμα το προσπαθήσω και διαβάζω και είμαι
καλός μαθητής θα δώσω εξετάσεις στην
αεροπορία και θα περάσω!! Πιστεύω να
πετύχω τον στόχο μου!!!

Αλεξάνδρα Σαντούκα -Μπασάκου
Έχω ένα όνειρο που αν πραγματοποιηθεί

αυτό θα γίνει μακροπρόθεσμα. Θέλω όταν
μεγαλώσω να γίνω γιατρός, χειρούργος,

αλλά ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο. Μου
αρέσει η ιατρική και ειδικά η χειρουργική.
Μου αρέσει γιατί εκείνη την ώρα στο
χειρουργείο ριψοκινδυνεύει η ζωή
κάποιου και εγώ καλούμαι να τη σώσω!! Αν
επιλέξω μία αλλά ειδικότητα δεν θα έχει
τόσο πολύ ενδιαφέρον, ενώ ως
χειρουργός θα δω την καρδιά, τον
εγκέφαλο και άλλα ζωτικά όργανα του
ανθρώπου! Χαλάλι τα 19000 μόρια που μου
χρειάζονται για να περάσω στην σχολή!!!!

Ντοράλντα Κιόραι
Μια νύχτα στον ύπνο μου είδα ένα

όνειρο. Είδα ότι πήγαινα στον Βόρειο Πόλο
ταξίδι και εκεί συναντούσα όμορφο και
άγρια ζώα, όπως αρκούδες, πιγκουίνους
και άλλα πολύ παράξενα πράγματα. Αυτό
είναι το αγαπημένο μου όνειρο γιατί μου
αρέσουν οι κρύες περιοχές και μακάρι να
το καταφέρω να το πραγματοποιήσω...

Βαγγέλης Ζάννες
Το αγαπημένο μου όνειρο που είχα δει

ποτέ ήταν που ονειρεύτηκα πως ήμουν τα
Χριστούγεννα σε μια μεγάλη πόλη
στολισμένη με πολλά φώτα και παιχνίδια.
Θα ήθελα ωστόσο να ονειρευτώ πως θα
μπορούσα να μπω σε ένα υποβρύχιο για να
βλέπω από το βυθό της θάλασσας όλα τα
ψάρια, τις φάλαινες και τους καρχαρίες!!!

Μιχάλης Ζαννάκης
Το όνειρό μου είναι να γίνω ένας καλός

τερματοφύλακας σαν τον Μπουφόν!!!
Μακάρι να πραγματοποιηθεί!!!!

Μαριάννα Νάζο
Το αγαπημένο μου όνειρο που έχω δει

ήταν πως ήμουν μία καρδιοχειρουργός και
έσωζα τις  καρδιές των ανθρώπων. Αυτό
όμως θα ήθελα να το δω να
πραγματοποιείται και στην ζωή μου. Αυτό
θα γίνει μόνο αν είμαι καλή μαθήτρια και
μόνο αν το προσπαθήσω πάρα πολύ!

Ναταλία Καλαμπούκη
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω δει όνειρο

που να είναι το αγαπημένο μου. Επίσης η
αλήθεια είναι ότι γενικά είμαι στον κόσμο
μου και αυτό που επιθυμώ ως ένα όνειρο
που έχω δει ,είναι να υπάρχει στον κόσμο
αγάπη και ειρήνη...!

Έρα Φίλαι
Το αγαπημένο μου όνειρο που έχω δει ως

τώρα είναι ότι είχα γίνει γιατρός και
θεράπευα τους αρρώστους. Αυτό το
όνειρο θα ήθελα να πραγματοποιηθεί και
στη ζωή μου. Έχω μία διακαής επιθυμία να
γίνω γιατρός και να σώζω τους
ανθρώπους!

Γκρεντιόλ Τουρχάνι
Το αγαπημένο μου όνειρο είναι που είδα

ότι πήγα στην Σαντορίνη με την οικογένειά
μου και το όνειρο που θα ήθελα να
πραγματοποιηθεί είναι να γίνω γιατρός
όταν μεγαλώσω και να έχω ότι επιθυμώ...

Ραφαέλο Μπαρούτη
Το μεγαλύτερο όνειρό μου είναι να πάω

με τους φίλους μου στην Αγγλία και να
δούμε απο κοντά τον Μπέκαμ!

Κώστας Τούντας
Το αγαπημένο μου όνειρο είναι να γίνω

ένας σωστός άνθρωπος στην κοινωνία και
να έχω μια πολλή καλή δουλειά και να
περνάω ωραίες στιγμές με την οικογένειά
μου. Η δουλειά που θα ήθελα να κάνω
είναι να γίνω ένας πετυχημένος
κτηνοτρόφος.

Ειρήνη Πολίτη
Έχω δει πολλά όνειρα ως τώρα αλλά

αγαπημένο δεν έχω. Όμως θα ήθελα να
πραγματοποιηθεί ένα όνειρο. Αυτό είναι να
γίνω γιατρός. Ακόμη δεν ξέρω να σας πω
συγκεκριμένα τί γιατρός θέλω να γίνω,
αλλά μου αρέσει να περάσω και από κει
και πέρα θα αποφασίσω...

Ορέστια Νάζο
Το αγαπημένο μου όνειρο που έχω δει ως

τώρα είναι ότι έχω γίνει γιατρός. Βλέπω
στην τηλεόραση να μιλάνε για γιατρούς
που σώζουν ζωές, θεραπεύουν ανθρώπους
,κάνουν χειρουργεία και ονειρεύομαι
κάποια στιγμή να μπορέσω να τα
πραγματοποιήσω και εγώ!

Κυριάκος Καλόγνωμος
Εμένα το αγαπημένο μου όνειρο είναι

όταν είμαστε όλοι αγαπημένοι και όταν
βοηθάμε ο ένας τον άλλον!

Νίκος Θωμάς
Το αγαπημένο μου όνειρο είναι και θα

είναι να τελειώσω το σχολείο!!

Σέρτζιο Καρκανιόζι
Το αγαπημένο μου όνειρο είναι να

μεγαλώσω και να κάνω οικογένεια!  

Ιωάννης Κολίτσας
Μέχρι τώρα δεν έχω δει κάποιο όνειρο

που να μου αρέσει. Θα ήθελα όμως όταν
πέσω απόψε να κοιμηθώ να ονειρευτώ ότι
βρίσκομαι σε μια κατασκήνωση στην
κορυφή ενός βουνού, με αγαπημένους
φίλους. Εκεί θα έπαιζα όλη μέρα ,αλλά θα
είχαμε και κάποιες ώρες μάθημα!



Γράμματα αγάπης στον Άγιο Βασίλη

Å' ôÜîç

ÓÔ' ôÜîç

ΑΠΟ ΤΗΝ  Ε΄  ΤΑΞΗ …….

Αγαπημένε μου Άγιε Βασίλη, θα ήθελα να μου
φέρεις εάν μπορείς τα Χριστούγεννα μία μπάλα
του μπάσκετ. Αλλά εάν δεν μπορείς να μου τη
φέρεις, δεν πειράζει…

Αθηνά Τούντα

Θα ήθελα τα άρρωστα παιδιά να είναι καλά και
αντί να μου δώσεις εμένα τα δώρα να τα δώσεις
σε αυτά.

Κατερίνα Σπύρο

Αγαπημένε μου Άγιε Βασίλη, σε θαυμάζω
πολύ!! Για τα Χριστούγεννα θα ήθελα να μου
φτιάξεις μια κρυστάλλινη κούκλα για να τη
στολίσω στο δωμάτιό μου. Εγώ άμα μου το
φτιάξεις θα σου στείλω πολλά φιλάκια.

Μαρία Χαλά

Αγαπητέ Άγιε Βασίλη, με λένε Ασημίνα
Γρηγόρα και κατοικώ στην Κατάκοιλο της Άνδρου.
Φέτος θα ήθελα ένα ποδήλατο. Αν όμως δεν
μπορείς δεν πειράζει, δεν είναι αναγκαίο….

Ασημίνα Γρηγόρα

Αγαπημένε μου Άγιε Βασίλη θα ήθελα φέτος να
μου φέρεις ένα παιχνίδι για να παίζω στο
Playstation.

Γιάννης Εσάι

Άγιε Βασίλη εγώ θα ήθελα να κάνω μια ευχή :
τα παιδιά που δεν έχουν να φάνε, τα
Χριστούγεννα να πάρουν πολλά δώρα για να
παίζουν…

Αποστόλης Αποστόλου

Αγαπημένε μου Άγιε Βασίλη θα ήθελα να μου
φέρεις μια Nike μπάλα ποδοσφαίρου.

Σωτήρης Αλιράι

Αγαπημένε μου Άγιε Βασίλη θα ήθελα να μου
φέρεις μια μπασκέτα και μια μπάλα του μπάσκετ.
Σ’ ευχαριστώ πολύ.

Δέσποινα Καλόγνωμου

Εγώ θέλω να μου φέρεις ένα SD Play station.
Σταμάτης Χαλάς

Αγαπητέ Άγιε Βασίλη, δεν έχω αποφασίσει τι
δώρο θέλω να μου φέρεις. Αν όμως μου φέρεις,
για να με βρεις έλα στην Άνδρο, στο Μπατσί.
Καλά Χριστούγεννα!!!

Βίκυ Τζάλλα

Θα ήθελα ο Άγιος Βασίλης να βοηθήσει τα
παιδιά που είναι άρρωστα και που δεν έχουν να
φάνε.

Όλγα Καναβάτσι

Αγαπητέ Άγιε Βασίλη θα ήθελα φέτος να είσαι
καλά και να προσφέρεις στα φτωχά παιδιά
φαγητό, φάρμακα και όλα τα άλλα που
χρειάζονται. Εγώ φέτος δε θέλω τίποτα.. Γεια
σου Άγιε Βασίλη, σ’ αγαπώ πολύ.

Τσέσυ Μερντάρη

Θα ήθελα όλα τα άρρωστα παιδιά να πάρουν
ένα όμορφο δώρο και εμείς να μπορέσουμε να
τα βοηθήσουμε να γίνουν καλά!!!

Γιάννης Μανδαράκας

ΑΠΟ ΤΗΝ  ΣΤ΄ ΤΑΞΗ                     

Ναταλία Καλαμπούκη
Εγώ θέλω από τον ΑM Βασίλη κάτι που οι

άνθρωποι δεν έχουν μεταξύ τους... την αγάπη,
την ειρήνη, την ευτυχία και την υγεία... και για
να γίνω και πιο ειλικρινής θα ήθελα και ένα λαπ
τοπ!!

Ραφαέλο Μπαρούτη
Αι Βασίλη θέλω να μου φέρεις μια μπάλα με

φωτογραφία και αυτόγραφο του Ροναλντίνιου!!!

Κυριάκος Καλόγνωμος
Αγαπητέ Άγιε θα ήθελα φέτος τα Χριστούγεννα

ένα τηλεκατευθυνόμενο αεροπλανάκι.

Κώστας Τούντας
Άγιε Βασίλη σε παρακαλώ να μου φέρεις ένα

πλέι στεσιον και δύο παιχνίδια ότι να είναι...

Μαριάννα Νάζο
Θα ήθελα απο τον Άγιε Βασίλη να μου φέρει

ένα εμ πι θρι. Επίσης θα ήθελα όλοι οι άνθρωποι
να έχουν υγεία και ευτυχία.

Λυπήρος Ιωάννης
Εγώ θέλω Άγιε Βασίλη να μου φέρεις ένα

ωραίο και μεγάλο ράλι που να τρέχει,
τηλεκατευθυνόμενο, με πολλή μεγάλη ταχύτητα.
Αν θέλεις σε παρακαλώ πολύ φέρε μου το!!

Κωνσταντίνα Μουχαμεντζιάνοβα
Αγαπημένε μου Αι Βασίλη θα ήθελα ένα εμ πι

θρι ή ένα εμ πι φορ. Έχω τέσσερα αδέλφια και
έχουν και οι τέσσερις απο ένα και θέλω και γω...

Σοφία Ζουμή
Απο σένα θέλω μόνο ένα κομπιούτερ για το

δωμάτιο μου για να μπορώ να γράφω ότι θέλω να
θυμάμαι ή ότι θέλω να μείνει μυστικό!!

Ευάγγελος Ζάννες
Εύχομαι ο Άγιος Βασίλης να μου φέρει ένα σιντι

για το πλέι στεσιον και εύχομαι όλοι να έχουν
υγεία.

Άννι Αλιράι
Αι Βασίλη, εγώ θέλω ένα πλέι στεσιον με τρία

σιντί.

Γκρεντιόλ Τουρχάνι
Γεια σου Αη Βασίλη, μένω δίπλα στο

νηπιαγωγείο του Μπατσίου και θα ανέβεις μία
ανηφόρα. Θα ήθελα να μου φέρεις ένα πλέι
στεσιον 3.Αυτά θέλω με αγάπη.

Σέρτζιο Καρκανιόζι
Εγώ επιθυμώ να μου φέρετε ένα πλέι στεσιον

3 και αν  μου το φέρετε θα ευχαριστηθώ πολύ,
πάρα πολύ.

Ειρήνη Πολίτη
Αη Βασίλη να μου φέρεις ένα φορητό ντι βι ντι

για τα Χριστούγεννα.

Ορέστια Νάζο
Εγώ θέλω τα Χριστούγεννα ο Αη Βασίλης να

μου φέρει ένα ζευγάρι παπούτσια με ρόδες για
να πηγαίνω όπου θέλω πολύ γρήγορα.

Γιάννης Κολίτσας
Εγώ αγαπημένε μου Αη Βασίλη θα ήθελα να

μου φέρεις το εβολούσιον το 8 που είναι ένα
παιχνίδι για το πλέι στεσιον το 2.Αν υπάρχεις και
βέβαια πιστεύω κατά βάθος ότι υπάρχεις, να μου
φέρεις και το πλέι στεσιον το 3.

Αλεξάνδρα Σαντούκα-Μπασάκου
Εγώ θέλω Αη Βασίλη να μου φέρεις ένα ωραίο

και μεγάλο τίποτα με μπόλικο καθόλου,
τυλιγμένο σε μηδέν!!!!

Αντώνης Μώρος
Άγιε Βασίλη σε παρακαλώ να μου φέρεις το

παιχνίδι δεινόσαυροι και πλανητάριο. Σε
παρακαλώ πάρτε μου το.

Νίκος  Θωμάς
Αγιε Βασίλη θέλω να μου φέρεις μία μπάλα
καινούρια.

Έρα Φίλαι
Εγώ θα ήθελα από τον Άγιο Βασίλη ένα αληθινό
λάπτοπ. Πάνω απ’όλα όμως υγεία ,αγάπη και
ειρήνη. Μακάρι ο Άγιος Βασίλης να μας τα
φέρει όλα αυτά για όλους.

Μιχάλης Ζαννάκης
Αγαπητέ μου Αγιε Βασίλη θέλω να μου φέρεις
ένα πλέι στεσιον και ένα σι ντι μαζί με αυτό.

«Αν ένα δέντρο μπορούσε
να μιλήσει, τι θα μας
έλεγε;»
Από την  Ε΄ τάξη 

Θα μας έλεγε να μην το κόψουμε γιατί εκεί
φτιάχνουν τις φωλιές τα πουλιά. Επίσης θα
έλεγε να φυτέψουμε περισσότερα δέντρα για
να έχει κι αυτό κάποιους φίλους.

Μιγκένα Κιοράι

Αν ένα δέντρο μιλούσε, θα έλεγε στους
ξυλοκόπους : «Μη με κόψετε, γιατί εμείς τα
δέντρα έχουμε μεγάλη αξία, κάνουμε καθαρό
τον αέρα, έχουμε τροφή και πολλά άλλα»

Παναγιώτης Σταμάτης

«Μη με κόψετε γιατί σας προσφέρω
οξυγόνο, αν με κόψετε θα έχετε λιγότερο
αέρα και πολλοί άνθρωποι θα χαθούν»

Σταμάτης Χαλάς

«Σε παρακαλώ μη με κόψεις, γιατί εγώ
μπορώ να σου προσφέρω πολλά πράγματα…
Σκέψου το καλά…»

Τζέσυ Μερντάρι

Αν ένα δέντρο μπορούσε να μας μιλήσει θα
μας έλεγε να μην το κόψουμε, γιατί αυτό μας
δίνει οξυγόνο. Επίσης ομορφαίνει τη γη.
Ακόμη αν το κόψουμε μπορεί να
καταστρέψουμε τις φωλιές που έχουν φτιάξει
τα ζώα»

Όλγα Καναβάτσι

Αν ένα δέντρο μιλούσε σε περίπτωση που
υπήρχε ξυλοκόπος, θα μας έλεγε : «Κύριε,
τα δέντρα δίνουν ζωή, δίνουν αέρα και χάρη
σε αυτά εσύ ζεις. Κοίτα γύρω σου, βλέπεις
πολλούς άλλους ξυλοκόπους να κόβουν τόσα
δέντρα;»

Γιάννης Μανδαράκας

Το δέντρο, αν πήγαινε ένας ξυλοκόπος να
το κόψει, θα έλεγε : «Αν με κόψετε δε θα
υπάρχει οξυγόνο στη γη κι έτσι οι άνθρωποι
θα πεθάνουν»

Αποστόλης Αποστόλου

Δέντρο : Σας παρακαλώ βοηθήστε με, δε
θέλω να με κόψουν αυτοί οι κακοί άνθρωποι,
δε θέλω να γίνω ξύλα για πόδια καρέκλας.

Παιδιά : Μη φοβάσαι, θα βρούμε έναν τρόπο
να σε βοηθήσουμε, κάνε κουράγιο.

Δέντρο : Πώς να κάνω κουράγιο αν ξέρω ότι

τα ζώα που μένουν μέσα μου δε θα έχουν πια
τη φωλιά τους;

Μαρία Χαλά

Θα μας έλεγε : «Εγώ σας δίνω φρεσκάδα,
οξυγόνο, φαγητό, σας δίνω τη ζωή. Αν δεν
υπήρχαμε εμείς τα δέντρα, εσείς μπορεί να
μη ζούσατε… Αν είσαι λοιπόν τόσο
ξεροκέφαλος, κόψε με ….»

Γιάννης Εσάι

«Μη σε παρακαλώ, μη με κόψεις, σε
ικετεύω… Αν το κάνεις θα έχεις μεγάλες
συνέπειες. Μη ξεχνάς ότι η ζωή μου είναι
σημαντική και για σένα και για όλους τους
άλλους ανθρώπους…»

Ασημίνα Γρηγόρα

«Μη με κόψεις!! Η ζωή μου είναι σημαντική
για τα ζώα! Χωρίς εμένα τα ζώα δε θα βρουν
κάπου να είναι ασφαλή. Κάθε χρόνο
σκοτώνονται εκατοντάδες δέντρα σε μια
χώρα μόνο και όλα αυτά για να έχετε εσείς
οι άνθρωποι έπιπλα. Θα καταλάβετε την αξία
μας μόνο όταν πλημμυρίσετε!! Είδες πόσοι
λόγοι υπάρχουν για να μην κόψεις ένα
δέντρο;

Βίκυ Τζάλλα

Δέντρο : Σε παρακαλώ σε ικετεύω, μη με
κόψεις.

Ξυλοκόπος : Τώρα πια είναι πολύ αργά, οι
άνθρωποι χρειάζονται ξύλα για το τζάκι.

Δέντρο : Στάσου! Τα δέντρα είναι αυτά που
δίνουν οξυγόνο στους ανθρώπους. Εσύ από
ότι έχω καταλάβει δε νοιάζεσαι για το
περιβάλλον.

Ξυλοκόπος : Πάψε πια να λες ανοησίες. Θα
σε κόψω, θες δε θες!

Δέντρο : Εάν ήμουν άνθρωπος θα σου είχα
κάνει μήνυση για όλο το κακό που προκαλείς
στη φύση

Ξυλοκόπος : Πάψε πια, ότι κι αν κάνεις εγώ
θα σε κόψω.

Δέντρο : Κόψε με λοιπόν να δεις τι ωραία
που θα είσαι…

Ξυλοκόπος : Τρ τρ τρ τρ
τρ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Αθηνά Τούντα

Να μη με κόψετε γιατί εγώ και όλα τα άλλα
δέντρα δίνουμε ομορφιά στο περιβάλλον. Τι
σας έκανα, δε σας έφταιξα σε τίποτα… Δε
θέλετε άραγε να είναι όμορφο το περιβάλλον
σας και να ζείτε κι εσείς καλύτερα;

Σωτήρης Αλιράι

ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΟΙΗΣΗ
Οι μαθήτριες της Ε΄ τάξης
ευαισθητοποιημένες από
την καταστροφή του
πλανήτη μας και κατ’
επέκταση τον αφανισμό
πολλών ζώων, γράφουν ένα
ποίημα και στέλνουν έτσι το
μήνυμά τους…

“Τα άγρια ζώα της φύσης”

Ζώα μεγάλα και μικρά

Είναι όλα τόσο καλά.

Κάποια είναι άγρια

και φοβερά, μα για να

προστατευτούν το κάνουν.

Φάλαινες, δελφίνια, καρχαρίες

ψάρια μεγάλα και μικρά

είναι όλα ζώα της θάλασσας

καταπληκτικά, φοβερά και παράξενα.

Ακόμα και ζώα των βουνών

και δασών όπως τα λιοντάρια

οι τίγρεις, οι λύκοι και

πολλά ακόμα ζώα είναι

όλα τους και αυτά

καταπληκτικά και φοβερά.

Είναι όλα ζώα του πλανήτη μας…     

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΑΣ 

ΝΑ ΤΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΑ!!!!!!!

Γρηγόρα Ασημίνα
Καλόγνωμου Δέσποινα
Τούντα Αθηνά
Χαλά Μαρία 



Ã' ôÜîç

Ä' ôÜîç

ΑΠΟ  ΤΗΝ  Γ΄  ΤΑΞΗ 

Θα ήθελα να μου φέρει ο Άγιος Βασίλης
Κομπιούτερ Γουίνξ και να μου ξαναφέρει πίσω
τον αγαπημένο μου δάσκαλο, τον κύριο Θανάση.

Μαρία Βολίκα

Άγιε μου Βασίλη θα ήθελα να έχω και για τρίτη
χρονιά, του χρόνου την κυρία Άντζελα. Και
επίσης να μην φύγουν από το σχολείο ο κύριος
Πέτρος και η κυρία Μαρία.

Γιώργος Μώρος

Καλέ μου Άγιε Βασίλη θέλω να μου φέρεις τη
νταλίκα του κεραυνού «Μακουίλ» που ανοίγει
και γίνεται πίστα. Και κάτι άλλο : να έχεις όλα
τα παιδιά του κόσμου καλά.

Μιχάλης Τσαγκαλίδης

Άγιε μου Βασίλη, θα ήθελα να μου φέρεις ένα
μπλοκ και μολύβια και να μου στείλεις και την
κυρία Λίνα.

Μάρθα Κοντρογιάννη

Θα ήθελα να μου φέρεις μια τσάντα με ρόδες.
Σε παρακαλώ Άγιε μου Βασίλη, να μας έχει η
κυρία Άντζελα και του χρόνου στην Τετάρτη
Δημοτικού.

Άννα – Μαρία Μπαλόνα

Θα ήθελα να μου φέρεις ένα κομπιούτερ
πριγκίπισσες ΝτίσνεR και γυαλιστερά αξεσουάρ
για τα μαλλιά.

Λορένα Ντερβισάι

Άγιε μου Βασίλη, θέλω να μου φέρεις ένα
κομπιούτερ για παιδιά του κεραυνού

Δημήτρης Σπύρο

Άγιε μου Βασίλη, θέλω να μου φέρεις ένα τζιπ
που πηγαίνει στα χώματα και ανεβαίνει και στο
βουνό.

Λινάρδος Κολίτσας

Θα ήθελα να μου φέρεις έναν προτζέκτορα
Φραουλίτσα και δύο «Ταμαγκότσι» χρώματα ροζ
και κόκκινο. Και παιδικές κάρτες για να παίζω μ΄
αυτό το παιχνίδι. 

Αντωνία ΧαKντάρι

Θα ήθελα ο Άγιος Βασίλης να μου στείλει το
παλάτι της Βασιλοπούλας και έναν υπολογιστή.
Θα έλεγα στον Άγιο Βασίλη αν μπορεί να έρθει η
κυρία Λίνα ξανά στο σχολείο μας.

Αλεξάνδρα Χαντάι

Άγιε μου Βασίλη, θέλω να μου φέρεις
κομπιούτερ με παιχνίδια πολλά.

Μιγκένα Τουρχάνι

Καλέ μου Άγιε Βασίλη, θέλω να μου φέρεις ένα
κομπιούτερ για παιδιά και να μάθω τα
Μαθηματικά για να είμαι καλή στην τάξη.

Τζωρτζίνα Νάζο

Αγαπημένε μου Άγιε Βασίλη θέλω να μου
φέρεις ένα τζιπ με τηλεχειριστήριο και θέλω να
είναι δυνατό πολύ και να ανεβαίνει και στο
βουνό.

Τσέλι ΤσόραK

Άγιε μου Βασίλη θέλω να μου φέρεις το
Playstation 2. Σ’ ευχαριστώ πολύ.

Χρήστος Ροδίτης

ΑΠΟ  ΤΗΝ  Δ΄ ΤΑΞΗ

Άγιε μου Βασίλη θα ήθελα να μου
πραγματοποιήσεις μια ευχή : Σε όλο τον κόσμο
να έχει ειρήνη και ποτέ πόλεμο. Θα ήθελα να
μου φέρεις δυο δώρα, το μικρό μου πόνυ μωρό
και έναν πίνακα. Από τη μια πλευρά να γράφεις
με κιμωλία και από την άλλη με μαρκαδόρο. Άγιε
μου Βασίλη μπορείς να μου φέρεις όποιο από τα
δύο δώρα θες.

Μαρία Βολίκα

Θα ήθελα σε παρακαλώ να μου φέρεις κάτι
ζωάκια που λέγονται Πετ Τσοπ και είναι πολύ
μικρούλια.

Μαριάννα Ψωμά

Σε παρακαλώ Άγιε μου Βασίλη θα ήθελα ένα
αεροπλάνο κι ένα καράβι με τηλεχειριστήριο. Αν
μπορείς να πραγματοποιηθεί αυτή η ευχή μου…

Με αγάπη
Χάρης Ψωμάς

Άγιε μου Βασίλη σε παρακαλώ για τα
Χριστούγεννα θα ήθελα να μου φέρεις ένα
Ταμαγκότσι σε μωβ χρώμα.

Εβίτα Κολίτσα

Άγιε μου Βασίλη εγώ θα ήθελα ένα
τηλεκατευθυνόμενο αμάξι και όλος ο κόσμος να
είναι καλά. Και αν μπορείς και μια μπάλα
ποδοσφαίρου.

Μάριος Ψωμάς

Καλέ μου Άγιε Βασίλη θέλω να μου φέρεις μια
στρογγυλή κασετίνα και για μένα και για την
αδερφή μου. Όποιος είναι άρρωστος να γίνει
καλά.

Κατερίνα Ψωμά

Καλέ μου Άγιε Βασίλη θα ήθελα να μου φέρεις
μια καλαμαριέρα. Επίσης θα ήθελα να χιονίσει.
Με αγάπη…

Σπύρος Πετρίσης

Άγιε μου Βασίλη φέτος θα ήθελα να μου φέρεις
την Ταλούλα τη μαMμουδίτσα στο μαγικό νησί της
Μπάρμπι. Εύχομαι αυτό το βράδυ που θα έρθεις
να σε δω…

Μαντώ Τζάλλα

Αγαπητέ μου Άγιε Βασίλη θέλω να σου ζητήσω
ένα δώρο για τα Χριστούγεννα. Θέλω το
κρουαζιερόπλοιο της Polly Pocket. Επίσης θέλω
αν μπορείς να πραγματοποιήσεις μια ευχή.
Φέτος θα ήθελα να χιονίσει και να γεμίσει όλος
μου ο κήπος χιόνι. Καλά Χριστούγεννα!!!

Αλεξάνδρα Ζαρβάνου

Το παιχνίδι που θέλω είναι το DS και μια
κασέτα. Και μια ευχή για όλα τα παιδιά που δεν
έχουν σπίτι ν’ αποκτήσουν.

Δημοσθένης Καπάκης

Άγιε Βασίλη θέλω να μου φέρεις ένα ποδήλατο
BMX, αυτό που κάνει κόλπα και να έχει αγάπη
όλος ο κόσμος.

Άγγελος Κάγιο

Αγαπημένε μου Άγιε Βασίλη, θέλω να έχω ένα
ποδήλατο αλλά να μην είναι μικρό. Εύχομαι σε
όλα τα παιδιά του κόσμου, αυτό που θέλουν να
πραγματοποιηθεί.

Ασπασία Πέππα

Άγιε Βασίλη, θα ήθελα όλα τα παιδιά του
κόσμου να είναι ευτυχισμένα, να μην τους λείπει
τίποτα. Εγώ θα ήθελα να μου φέρετε για δώρο
τον προτζέκτορα ζωγραφικής με τις
πριγκίπισσες.

Ιωάννα Πρίφτη

Άγιε Βασίλη, θα ήθελα να έχει αγάπη όλος ο
κόσμος. Για τα Χριστούγεννα θα ήθελα να μου
φέρεις ένα Ταμαγκότσι. Καλά Χριστούγεννα…

Έφη Πρόκου

Άγιε Βασίλη θέλω να έχει αγάπη όλος ο
κόσμος και να μου φέρεις το Nitendo και ένα
αεροπλανοφόρο…

Αντώνης Λούπεσης 

Άγιε Βασίλη θα ήθελα να μου φέρεις μια μπάλα
ποδοσφαίρου και ένα μεγάλο κάστρο με πολλά
στρατιωτάκια. Θα ήθελα ακόμη αυτά τα
Χριστούγεννα να είναι όλοι ευτυχισμένοι και εγώ
δε θέλω να δω παιδιά που να μην έχουν δώρο.

Αυγέρης Μανδαράκας

Á' ôÜîç

B' ôÜîç

Γράμματα αγάπης       στον Άγιο Βασίλη

ΑΠΟ ΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ

Νίκος Χαλάς 
Άγιε  Βασίλη θα ήθελα να μου φέρεις  ένα

αυτοκίνητο.

Κούρτι Ντόναλτ
Άγιε Βασίλη αν μπορείς να μου φέρεις

παιχνίδια πλέιμομπίλ. 

Φίλιππος Μπουρίκας 
Αν θα μπορούσες Άγιε Βασίλη θα ήθελα τους

Πειρατές της Καραιβικής και Πυροσβέστες, Πλέι
μομπίλ.

Σταμάτης Χρυσοβαλάντης
Αγιε Βασίλη, θα ήθελα αν μπορείς ένα

πλέιστεισον.

Εσάι Παναγιώτης
Πολύ θα ήθελα ένα πλέιστεισον Άγιε Βασίλη.

Αγγελική Στρατή
Άγιε  Βασίλη, θα ήθελα έναν προτζέκτορα

ζωγραφικής ένα πλέιστεισον και πριγκίπισσες αν
ήταν εύκολο…  

Θανάσης Μπελίτσα
Άγιε Βασίλη, θα ήθελα ένα πλειστέισον. 

Εσάι Νίκος
Άγιε  Βασίλη, αν μπορείς να μου φέρεις ένα

πλέιστέισον.

Σινάι Σαμπρίνα
Θα ήθελα Άγιε Βασίλη, κουζινικά να παίζω.

Δημήτρης Μπαρούς
Άγιε Βασίλη, αν μπορείς να μου φέρεις καράβια

πειρατικά Πλέιμομπίλ. 

Δημήτρης Ψήτος 
Θα ήθελα Άγιε   Βασίλη, ένα ποδοσφαιράκι.

Άννα Κοντομάρκου 
Άγιε  Βασίλη, θα ήθελα το ημερολόγιο της

Μπάρμπι. 

Νίκη  Κολίτσα
Άγιε  Βασίλη, αν μπορείς να μου φέρεις ένα

κομπιούτερ της ντίσνει.

Αριόλα Μπαρούτη
Θα ήθελα κούκλες Άγιε Βασίλη.

Κοτολάκου Ροζίτα
Άγιε Βασίλη θα ήθελα παιχνίδια κι ένα

αρκουδάκι.

Ευανθία Τσέλιου
Άγιε Βασίλη, θα ήθελα έναν προτζέκτορα

ζωγραφικής, ένα πλέιστέισον ……
πριγκίπισσες…… 

Λεωνίδας Καίσαρης
Άγιε Βασίλη, αν μπορείς θα ήθελα την Νταλίκα

του Μακουίν. 

ΑΠΟ  ΤΗΝ  Β΄ ΤΑΞΗ

Εγώ θα ήθελα να μοιραστώ όλα μου τα παιχνίδια
με όλα τα παιδιά της γης.

Δήμητρα Ζουμή

Άγιε Βασίλη θέλω ένα φεράρι με κομπιούτερ
και ένα τζιπ με κομπιούτερ

Τζίμης Κιοράι

Άγιε Βασίλη εγώ θέλω αυτό το δώρο, μια
Φεράρι με τειλεχειριστήριο.

Άρης Μεριτάρι

Θα ήθελα να μου φέρει ο Άγιος Βασίλης ένα
ρομπότ για να παίξω μαζί του.

Γιάννης Μιχαήλ

Άγιε Βασίλη θα ήθελα να μου φέρεις ένα
κάστρο της Μπάρμπι με το κρεβάτι και την
τουαλέτα.

Μαρία Πετρίση

Θα ήθελα να μου φέρεις ένα κρεβάτι κι ένα
θρανίο.

Ευαγγελία Λυπήρου

Εγώ θα ήθελα να μου φέρεις ένα μικρό Playsta-
tion.

Μαρία Κάγιο

Άγιε Βασίλη θα ήθελα να μου φέρεις ένα
μεγάλο αυτοκίνητο.

Αλέξανδρος Καρκανιόζι

Θα ήθελα να μου φέρεις ένα
τηλεκατευθυνόμενο αυτοκινητάκι.

Παναγιώτης Περτέσης

Θα ήθελα να είχα την ταμειακή της
Φραουλίτσας.

Σωτηρία Ρωμανού

Θα ήθελα να είχα ένα πατίνι και την
πριγκίπισσα του μαγικού νησιού.

Μαρία Κουλούρη

Θα ήθελα το κρουαζιερόπλοιο της Πόλυ Πόκετ
και να μην υπήρχαν κακοί άνθρωποι.

Αγγελική Μαστροζάννε

Θα ήθελα να μου φέρεις την κούκλα της
Μπάρμπι και να μην υπάρχουν αρρώστιες.

Έλενα Γκουμένη

Άγιε Βασίλη θα ήθελα πάρα πολύ το Πόλυ
Πόκετ και να είναι όλη η γη αγαπημένη.

Ιωάννα Στρατή

Θα ήθελα έναν αυτοκινητόδρομο με δυο
αυτοκινητάκια και μοχλούς.

Κωνσταντίνος Γαρδέλης

Θέλω να μου φέρει το μικρό μου πόνυ σπίτι και
να είμαστε όλοι καλά.

Μαριφένια Αποστόλου


