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Η εφημερίδα Το Κουνούπι άρχισε να 
«τσιμπάει» το 2006 με ιδρυτές  τον 
δάσκαλο Γιώργο Θεοδοσίου και το Ε΄2 
εκείνης της χρονιάς.  
Το Κουνούπι έχει απασχολήσει τον 
ημερήσιο και περιοδικό τύπο και έχει 
βραβευτεί από το ίδρυμα Μπότση. Από 
τότε έως τώρα «τσιμπάει» και ξανά 
«τσιμπάει» κάθε χρονιά με προσοχη και 
φαντασία. 
Η εφημερίδα έχει φιλοξενήσει πολλούς 
σημαντικούς ανθρώπους όπως την 
αγαπημένη μας ποιήτρια Κική Δημουλά, 
τον Μάνο Ελευθερίου, τον ζωγράφο 
Κώστα Τσόκλη, την μοναδική Δόμνα 
Σαμίου, τον πολυαγαπημένο σε όλους 
μας Κώστα Βουτσά, τον σκηνοθέτη 
Γιάννη Σμαραγδή τον συνθέτη Θάνο 
Μικρούτσικο τον συγγραφέα Xρήστο 
Χωμενίδη την ποιήτρια Κατερίνα 
Αγγελάκη και την βυζαντινολόγο Ελένη 
Γλυκατζή  Αρβέλερ τον δημοσιογράφο 
και στιχουργό Λευτέρη Παπαδόπουλο 
τον ηθοποιό Ηλία Λογοθέτη τον 
συγγραφέα Βασίλη Βασιλικό τον 
σκηνοθέτη και ηθοποιό Βασίλη 
Παπαβασιλείου   
Σε αυτό το τεύχος αυτό φιλοξενούμε τον 
συγγραφέα Θανάση Βαλτινό. 
Κάθε χρόνο στα τεύχη της εφημερίδας 
μας αναδεικνύουμε τα πιο επίκαιρα 
θέματα που αφορούν το σχολείο μας 
και όχι μόνο... 
Η φετινή εφημερίδα είναι γεμάτη παιδική 
φαντασία. Στις σελίδες, συνεντεύξεις, 
κείμενα, έρευνες κι απρόοπτα άλλα και 
πολλά, θα καθηλώσουν τη ματιά σας.  
Ευχαριστούμε τον Οργανισμό 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΟΚΑΠΑ» 
του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού για την 
ευγενική χορηγία στην εκτύπωση της 
εφημερίδας. 
Καλή ανάγνωση, 
Η συντακτική ομάδα 

Προκείμενο 
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Θανάσης Βαλτινός 
 

- Πώς ήταν τα παιδικά σας χρόνια; 
Δεν ήταν και πολύ καλά γιατί ήταν δύσκολα 

τα χρόνια εκείνα. Ήταν Γερμανοί εδώ και ήταν 
κατοχή. Κινδύνευε κάποιος, η ζωή δεν ήταν 
ήρεμη όπως τώρα. Τα σχολεία δεν δούλευαν 
καλά. Δούλευαν με δασκάλους που δεν ήξεραν 
πολύ καλά τη δουλειά τους, πρέπει να τα λέμε 
αυτά. Και κυρίως, οι γονείς δεν ήταν άνθρωποι 
που ξέρανε τι ήθελαν να πουν στα παιδιά τους, 
δεν ήξεραν πώς να βοηθήσουν τα παιδιά τους. 
Τώρα, η ζωή είναι πολύ εύκολη για σας, 
υποθέτω. Έχετε καλούς δασκάλους, έχετε 
καλά σχολεία, σας φέρνουν να δείτε έναν 
συγγραφέα (γέλια) ! Καμιά φορά τύχαινε να 
είναι κάποιος δάσκαλος καλύτερος, δηλαδή να 
είναι λίγο πιο κοντά στα παιδιά. Αλλά αυτό δεν 
συνέβαινε συνέχεια διότι τα σχολεία δούλευαν 
με τρόπο συμπτωματικό. Εγώ είχα έναν καλό 
δάσκαλο στη Σπάρτη. Άλλαξα τρία σχολεία. 
Πρώτα, πήγα στο χωριό μου, μετά ήρθε η 
κατοχή και πήγα στη Σπάρτη και μετά πήγα 
στο Γύθειο. Μετά, πήγα και στην Τρίπολη, 
δηλαδή ουσιαστικά άλλαξα τέσσερα σχολεία. 
Το γυμνάσιο το τελείωσα στην Τρίπολη. Οι 
δάσκαλοι δεν ήξεραν να φερθούν στα παιδιά 
σωστά, να τους δώσουν κίνητρα, να τους 
εμπνεύσουν και κυρίως, να μην είναι βάρβαροι 
στη συμπεριφορά τους. Τώρα, οι δάσκαλοι 
είναι πιο καλλιεργημένοι, πιο μορφωμένοι. 
Είναι πιο κοντά στα παιδιά, τα βλέπουν σαν 
προσωπικότητες. Εγώ έπρεπε να δώσω 
εξετάσεις για να πάω στο γυμνάσιο όταν 
πήγαινα στην Τετάρτη δημοτικού, δηλαδή για 
να μπω στην πρώτη οκταταξίου Γυμνασίου το 
’41-‘42 στη Σπάρτη. Στις εξετάσεις με ρώτησαν 
ποιοι σταύρωσαν το Χριστό και είπα οι Εβραίοι 
και ο εξεταστής με ρώτησε; «ποιοι;» . Πέρασα 
στην πρώτη οκταταξίου, έκανα πλήρες 
οκτατάξιο γυμνάσιο. Στη Σπάρτη είχαμε ένα 
ωραίο γυμνάσιο, ένα ωραίο κτίριο, αλλά ήταν 
δύσκολα…Είχαμε να αντιμετωπίσουμε πολλές 
δυσκολίες: ήταν κατοχή, υπήρχαν Γερμανοί. 
Πάντως, κατάφερα να τελειώσω το γυμνάσιο. 
Θυμάμαι ότι όταν έφυγαν από τη Σπάρτη, 
βγήκε ένας αξιωματικός στο μπαλκόνι του 
Δημαρχείου και αποχαιρέτησε τον κόσμο στα 
γερμανικά. Την ίδια ώρα κάποιος πετάχτηκε 
από κάπου εκεί κοντά από το Μενελάιον - ένα 
κεντρικό ξενοδοχείο -  που τότε ήταν 
στρατηγείο, και έριξε μερικούς πυροβολισμούς 
στον αέρα. Ήταν οι πυροβολισμοί της 
απελευθέρωσης! 

 
- Θα μπορούσατε να μας πείτε τις 

διαφορές και ομοιότητες της Ελλάδας τότε 
και της Ελλάδας τώρα; 

Εκείνη την εποχή, εγώ έκανα 8 τάξεις 
Γυμνασίου. Ήταν Γυμνάσια Αρρένων και 
Θηλέων. Εμείς ήμασταν στο Αρρένων. Ένας 
δάσκαλός μας είχε φέρει και την κόρη του εκεί 
εφόσον δούλευε εκεί και εκείνη είχε φέρει και 
τη φίλη της. Πριν από 6 περίπου χρόνια έμαθα 
ότι η μία από αυτές είναι φίλη της μητέρας μιας 
γνωστής μου κοπέλας. Τη ρώτησα αν 
μπορούσε να πει στη μητέρα της να την 
καλέσει. Αυτή είχε παντρευτεί έναν σμήναρχο 
που ήταν αντιστασιακός. Την έφερε και ήρθε 
με τον γιο της. Βέβαια, είχε αλλάξει…η φθορά 
του χρόνου όπως καταλαβαίνετε... ορισμένες 
μνήμες που υπάρχουν συντρίβονται κάποια 
στιγμή.   Ήταν μία παιδική ανάμνηση και 
περίμενα να δω μία κοπέλα  και  ήταν τώρα 
μία ηλικιωμένη κυρία. Ήταν καλοντυμένη μεν, 
αλλά δεν είχε τίποτε από αυτό που κουβάλαγε 
μέσα της τότε. Μία άλλη διαφορά ήταν στο 
φαγητό. Τότε, υπήρχε ο παστελάς. Πωλούσε 
παστέλια και κάποια άλλα πράγματα που 
έφτιαχνε ο ίδιος. Αυτές είναι παιδικές 
αναμνήσεις και είναι πάντα ωραίες εικόνες που 
έχουμε μέσα μας. Έχουμε την τάση να τα 
ομορφαίνουμε όλα και όταν ερχόμαστε 
αντιμέτωποι με την πραγματικότητα, τότε είναι 
σαν μία διάψευση με αυτό που ζούσαμε. 
 

- Πώς ήταν οι σχέσεις των ανθρώπων 
μεταξύ τους τότε; 

Τώρα ίσως είναι η «δυστυχία» που φέρνει η 
πρόοδος. Τώρα, όλα τα σπίτια δεν έχουν 
πρόβλημα διαβίωσης. Τότε, πεινούσε ο 
κόσμος. Τότε, κατ’ ανάγκη έπρεπε να νιώθουν 
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πιο κοντά ο ένας με τον άλλον, είχαν 
σημαντικούς λόγους να είναι κοντά ο ένας με 
τον άλλον. Είχα έναν φιλόλογο και ήταν ο 
πρώτος που μου είπε μπράβο. 

 Μας είχε βάλει να γράψουμε μία έκθεση:  
να περιγράψουμε τον διπλανό μας συμμαθητή. 
Εγώ τον περιέγραψα πολύ ρεαλιστικά, διότι 
λόγω του υποσιτισμού, είχε βγάλει ψώρα στα 
χέρια και στο κεφάλι και εγώ τον περιέγραψα 
πολύ ζωντανά. Αυτόν τον δάσκαλο τον 
εκτέλεσαν μετέπειτα οι Γερμανοί στο 
Μονοδένδρι… Ήταν ένας πολύ καλός 
δάσκαλος. Είχα και έναν καλό φιλόλογο στην 
Τρίπολη, στο Γυμνάσιο εκεί. Κάποτε τον 
συνάντησα και σχεδόν δεν τον γνώρισα. 
 Όμως,  συνάντησα την κόρη του που έγινε και 
εκείνη καθηγήτρια  σε ένα Γυμνάσιο στην 
Άνδρο. Με είχαν καλέσει σε ένα σχολείο εκεί. 
Ήταν μία κοπέλα καθηγήτρια την οποία 
έβλεπα πρώτη φορά. Όμως, είχε κάτι σαν 
ένστικτο και τελικά ήταν η κόρη εκείνου του 
φιλολόγου! Ήταν και η ίδια φιλόλογος, καλό 
κορίτσι και καλή δασκάλα. Εμείς ζήσαμε 
δύσκολα χρόνια, δεν υπήρχαν τότε οι 
δυνατότητες που υπάρχουν τώρα. Τα παιδιά 
έχουν τα βιβλία τους. Ωστόσο, κανένας δεν 
αλλάζει τα χρόνια του. Είναι κομμάτια της 
οντότητάς του. Δεν θα προτιμούσα να ζήσω σε 
άλλη εποχή. Θα είχα χάσει την αίσθηση του 
φόβου της πείνας, της  ανελευθερίας. Αλλά, 
μέσα σε όλα αυτά υπήρχε κάτι που μας έδενε 
όλα τα παιδιά. 

 
- Σας άρεσε από μικρός να γράφετε; 

Γράφατε καλές εκθέσεις και έτσι γίνατε 
 συγγραφέας; 

Φαίνεται ότι στις εκθέσεις ήμουν μάλλον 
καλός. Τότε, οι δάσκαλοί μας ήθελαν 
κοσμητικά επίθετα και εγώ ήμουν ατσίδα σε 
αυτά! Πάντως, δεν νομίζω ότι με βοήθησαν οι 
καθηγητές μου. Με βοήθησαν ελάχιστες φορές. 
Βέβαια, ήταν και ο καθηγητής μου στη Σπάρτη 
που μου είπε ένα μπράβο, μία επιβράβευση. 

Όμως, αυτόν τον εκτέλεσαν. Ο καθένας πρέπει 
να κυνηγήσει αυτό που νιώθει μέσα του και να 
ολοκληρώσει αυτό που υπάρχει μέσα του σαν 
λαχτάρα, σαν επιθυμία. Τα παιδιά πάντα έχουν 
μία διάθεση να διακριθούν, να προκριθούν. 
Υπάρχει ένας τέτοιος χώρος που νομίζω ότι 
είναι σπουδαίος. Ο άνθρωπος πρέπει να μάθει 
να είναι ειλικρινής με τον εαυτό του, με τον 
κόσμο του, με αυτά που νιώθει, με αυτά που 
πιστεύει, να υπάρχει μία ειλικρίνεια. Εάν δεν 
υπάρχει αυτή η ειλικρίνεια, τότε κοροϊδεύουμε 
κυρίως τον εαυτόν μας και όχι τους άλλους. 
Αυτό θα το βρει κανείς ψάχνοντας, 
προσπαθώντας, ακούγοντας την καλή 
κουβέντα του δασκάλου. Τουλάχιστον ελπίζω 
σήμερα να είναι καλύτεροι οι δάσκαλοι και πιο 
καλλιεργημένοι. 
 

- Δηλαδή πιστεύετε πως οι δάσκαλοι 
τώρα είναι πολύ καλύτεροι; 

Ναι το πιστεύω γιατί ξέρουν περισσότερο τη 
σχέση τους με τα παιδιά, πώς να φέρονται στα 
παιδιά, πώς μπορούν να τα βοηθήσουν.  
 

- Όταν ήσασταν μικρός, διαβάζατε 
πολλά βιβλία; 

Διάβαζα αλλά δεν υπήρχαν πολλά βιβλία 
στη δική μου εποχή. Τώρα, υπάρχουν πολλά 
βιβλία και είναι εύκολο να τα πάρει ένα παιδί, 
ιδίως σε ένα σχολείο της Αθήνας.  
 

- Ποια είναι τα αγαπημένα σας βιβλία; 
Καμιά φορά τα αγαπημένα μας βιβλία είναι 

εκείνα που μετά δεν θέλουμε να τα θυμόμαστε 
(γέλια) ! Τότε είχα βρει τυχαία σε ένα 
βιβλιοπωλείο τον Ζορμπά του Καζαντζάκη. 
Είχα υπογραμμίσει διάφορα σημεία, το 
δάνεισα σε φίλους μου, το πήραν όλοι και 
τελικά ήταν όλο κοκκινισμένο! Αλλά κατά τη 
δική μου εκτίμηση ήταν κακό βιβλίο, ήταν 
μεγαλόστωμο, κραύγαζε. Αυτά θα τα μάθετε 
λίγο αργότερα. Βέβαια, είχε τους λόγους του. 
Διάβασα και άλλα βιβλία του Καζαντζάκη αλλά 
δεν νομίζω ότι κάποιο από αυτά με άφησε με 
αίσθηση πληρότητας, ότι δηλαδή κάτι καλό 
διαβάζει κανείς. Αυτά τα κατάλαβα όταν έγινε 
πιο ώριμη η δική μου κρίση. Τότε μου είχε 
αρέσει γιατί ήταν μεγαλόστωμο. Στο βιβλίο λέει 
σε κάποιο σημείο ότι επειδή τον εμπόδιζε το 
χέρι του μιας και έφτιαχνε  σταμνιά με πηλό, 
μία απαιτητική δουλειά, πήγε και έκοψε κάποια 
από τα δάχτυλα του, ένα κραυγαλέο πράγμα!  

Διάβασα και την Ασκητική. Όταν αργότερα 
το διάβασα για δεύτερη φορά το βρήκα 
ανυπόφορο!  Όλο κραυγή, όλο ψευτιά, 
σκηνοθεσία. 
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- Διαβάζετε μέχρι και σήμερα βιβλία; 
Δυστυχώς, ναι (γέλια) ! Δεν μπορώ να ζήσω 

χωρίς βιβλία! Το διάβασμα είναι σπουδαίο και 
μάλιστα το να μπορεί κανείς να επιλέγει αυτά 
που θα διαβάζει  και να είναι στο σημείο να 
κρίνει και να αποφασίζει τι είναι καλό και τι δεν 
είναι καλό. Την εποχή εκείνη που διάβαζα τον 
Καζαντζάκη τον είχα πάρει τυχαία σε ένα 
βιβλιοπωλείο.  Διάβασα και την Ερόικα του 
Κοσμά Πολίτη που ήταν δώρο από τον αδελφό 
μου. Εξαιρετικό βιβλίο αλλά δεν το άνοιξα 
πάλι.  

 
Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πηγή 

έμπνευσης πίσω από κάθε έργο που 
γράφετε; 

Πάντα κάτι υπάρχει,  κάποια  αρχή,  κάποια 
νύξη. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να 
περιορίζεται κάποιος στην αρχή. Οι 
δημιουργικές του τάσεις τον οδηγούν 
παραπέρα από αυτό που ήταν κάποτε η αρχή. 
Κάποτε, σε ένα από αυτά τα νεοκλασικά σπίτια 
της επαρχίας, παίζει ένα πιάνο. Οι  ήχοι που 
έρχονται... παίζει ένα κομμάτι αλλά είναι 
ασκήσεις. Ο καιρός είναι βροχερός. Οι 
κουρτίνες κουνιούνται από τον αέρα…Αυτά 
έχουν δημιουργήσει  ένα κλίμα. Σε ωθούν να 
φανταστείς έναν κόσμο. Αυτό είναι το προσόν 
της λογοτεχνίας:  μας παρασύρει  και 
μπαίνουμε μέσα σε έναν άλλο κόσμο τον 
οποίο προσπαθούμε να κατακτήσουμε, με τον 
δικό μας τρόπο βέβαια.  

 
- Θεωρείτε ότι θα είχατε την ίδια 

πορεία στην καριέρα σας αν παραμένετε 
στην επαρχία και δεν ερχόσασταν στην 
Αθήνα;  

Όχι. Θεωρώ ότι τα πράγματα ήρθαν όπως 
ήταν. Ήθελα να σπουδάσω φιλόλογος για να 
μπορώ να διαβάζω τους αρχαίους λυρικούς. 
Δεν τα κατάφερα ποτέ γιατί είχα άλλες στάσεις, 
άλλες συμπεριφορές, άλλες επιδιώξεις και 

έγινα συγγραφέας, δυστυχία! Τα πράγματα 
στην επαρχία κατά τη δική μου εποχή ήταν 
λίγο πιο περιορισμένα. Καταρχήν, οι συνθήκες 
ήταν εντελώς διαφορετικές. Προ δύο-τριών 
ετών, είδα ένα αγοράκι στη δική σας ηλικία να 
πηγαίνει μία εκδρομή φορτωμένο με ένα σωρό 
πράγματα:  κάμερα, βίντεο, κινητό. Πρέπει, 
νομίζω, να παλεύουμε να κατακτήσουμε τα 
πράγματα μόνοι μας, αυτό έχει άξια. Όταν 
παίρνεις κάτι που είναι έτοιμο, εντάξει, μπορεί 
να είναι καλό, καλύπτονται κάποια 
συμφέροντα,  κάποιες ανάγκες. Όμως, το έχεις 
πετύχει εσύ;  Είναι δικό σου κατόρθωμα;  Αυτό 
με ένοιαζε πάντα και νομίζω ότι είναι κάτι που 
τα νέα παιδιά πρέπει να κυνηγήσουν. 

 
- Από ποια ηλικία ξεκινήσατε να 

γράφετε βιβλία; 
Ξεκίνησα να γράφω ερασιτεχνικά. Έβγαινε 

ένα περιοδικό στην Τρίπολη από  τον 
Ψαριανό. Αλλά εμείς ως επαναστάτες, 
βγάλαμε ένα άλλο περιοδικό μεταξύ μας! Ένας 
από την παρέα είχε το χαρτί γιατί είχε 
αντιπροσωπεία ο πατέρας του. Αφού βγήκε το 
πρώτο τεύχος, ο γυμνασιάρχης το έκλεισε!  
Εκείνη την εποχή έγραφα μεγάλα λόγια, 
μεγάλα επίθετα, κορόιδευα λίγο τον εαυτό μου, 
αλλά δεν περνάνε αυτά εύκολα. Πρέπει να 
ξέρουμε τι είμαστε, τι θέλουμε και τι κυνηγάμε. 
Εάν και εσείς ενδιαφέρεστε για το γράψιμο, θα 
πρέπει πρώτα να διαβάζετε άλλα βιβλία. Θα 
σπουδάσετε την τέχνη της γραφής, τη δουλειά 
του γραψίματος, μέσα από άλλα βιβλία. 
Άλλωστε, έτσι γίνεται με όλα τα μαθήματα. Θα 
πρέπει να βλέπετε πώς πηγαίνει, τι 
καταφέρνετε, πού υστερείτε. Πάντα έχουμε ένα 
ένστικτο. Να μην πολύ ακούμε τα μπράβο της 
μαμάς και του μπαμπά που είναι βέβαια 
καλοπροαίρετα, αλλά καμιά φορά δεν είναι 
αυτά που χρειάζεται κανείς. Να  είσαστε 
απαιτητικοί από τον εαυτό σας. Να θέλετε να 
τα πείτε όλα καλά, τέλεια, που δεν γίνεται αυτό. 
Το δυσκολότερο πράγμα είναι η κατάκτηση 
κάθε δουλειάς και σε αυτή την προσπάθεια 
πρέπει κανείς να είναι εντελώς ανοιχτός, 
εντελώς ειλικρινής. Βεβαίως, δεν θα ακούει ό,τι 
του λένε οι άλλοι,  οι δικοί του,  γιατί δεν 
ξέρουν πάντα να πούνε το σωστό ή δεν είναι 
φυσικό να πούνε το σωστό. Να έχετε 
απαιτήσεις: γιατί δεν βγήκε αυτό, γιατί δεν 
δουλεύει έτσι; Και να προσπαθείτε. Θέλει 
πολλή δουλειά. Θέλει πολλή προσπάθεια για 
να κατακτήσετε την τέχνη. Δεν είναι 
δεξιοτεχνία. Θέλει να προσπαθήσετε, να το 
κυνηγήσετε,  να το θέλετε μέσα σας. Η πείρα 
έρχεται σιγά σιγά. Και εγώ ήθελα να γίνω 
συγγραφέας, να έχω  ταξίδια, να έχω λεφτά, να  
έχω φήμη.  Αλλά, καλός συγγραφέας και λεφτά 
μαζί ... Καλός συγγραφέας σημαίνει ότι 
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προσπαθείς να κάνεις καλή δουλειά. 
Ρωτήσανε μία κυρία από αυτές που γράφουν 
πολλά βιβλία τι έχει αλλάξει στη ζωή της και 
εκείνη απάντησε: ο λογαριασμός μου στην 
τράπεζα!  

 
- Σας αρέσει να εμπλέκετε τις 

προσωπικές σας εμπειρίες και τα βιώματά 
σας στα έργα σας; 

Βεβαίως! Αυτό είναι αναπόφευκτο! Κάποιος 
φτιάχνει κάτι βάσει των δικών του εμπειριών, 
των βιωμάτων του. Μπορεί να τα παραλλάξει, 
να τα μετατρέψει, αλλά ουσιαστικά πάνω εκεί 
βασίζεται. Το γράψιμο είναι σε σχέση με το τι 
νιώθουμε και την προσπάθειά μας να του 
δώσουμε μία διάρκεια, διάρκεια που δίνει η 
λέξη σε ορισμένα πράγματα, το κάνει λίγο 
περισσότερο από ένα καλό προϊόν. Δεν 
πρόκειται για το καλό προϊόν αλλά για το 
γνήσιο προϊόν. Όταν ζωγραφίζεις έναν πίνακα, 
δεν έχει σημασία η θεματολογία, αλλά πώς 
μέσα από το σχέδιο και μέσα από το χρώμα 
βγαίνουν πράγματα που είναι εντελώς 
προσωπικά και τα βρίσκει κάποιος άλλος. Ας 
μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένας κοινός κώδικας. 
Έχουμε μέσα μας πράγματα που μας 
εκφράζουν.  

 
 

- Γιατί επιλέξατε να γίνετε 
συγγραφέας και όχι ένα από τα άλλα 
επαγγέλματα που έχετε σπουδάσει; 

Δεν έχω  σπουδάσει άλλα επαγγέλματα, 
 έχω σπουδάσει μόνο κινηματογράφο. Και 
αυτό είναι δημιουργική δουλειά επίσης. Δεν 
χρειάστηκε να ανακατευτώ επειδή ο 
κινηματογράφος ήταν με εμπορικούς όρους, με 

εμπορικές ταινίες, με πρωταγωνίστρια την 
τάδε, τον τάδε. Αυτό δεν με ενδιέφερε. Αυτές οι 
σπουδές είναι λίγο ιδιόρρυθμες. Μπορεί να 
είχα σπουδάσει γιατρός αλλά η ιατρική δεν θα 
με βοηθούσε. Ο κινηματογράφος και το μοντάζ 
συνδέει τη μία εικόνα με την άλλη, δίνει το 
ρυθμό σε μία ταινία. Η αίσθηση του μοντάζ 
είναι το πώς θα ακολουθεί ένα πράγμα κάποιο 
άλλο. Αυτό συμβαίνει όταν το στρώσεις ωραία 
σε ένα κείμενο... εάν  μιλάς για τα μαθητικά 
σου χρόνια, για παράδειγμα. Το κείμενο 
μπορεί να σε παρασύρει και για να μιλήσεις για 
κάτι άλλο. 
 

 
- Έχετε βραβευθεί πολλές φορές. 

Ποια βράβευση ήταν η πιο σημαντική για 
εσάς; 

Όχι και τόσες πολλές φορές! Δεν θα 
μπορούσα να πω ποια ήταν η πιο σημαντική 
αλλά θα μπορούσα να πω σε ποιους χρωστάω 
κάποια πράγματα. Όλοι χρωστάμε, από κάπου 
αντλούμε, κάποιοι μας έχουν βοηθήσει χωρίς 
να το καταλάβουμε. Μία γιαγιά μου ήταν 
αγράμματη αλλά έβρισκε τον τρόπο να τα λέει 
τα πράγματα και να τα λέει πολύ 
συμπυκνωμένα. Ορισμένα βιβλία που πολλά 
από αυτά δεν θα τα ξαναδιάβαζα, αλλά όμως 
πάντα τα θυμάμαι με αγάπη. Δεν μπορώ να τα 
πω με μία σειρά, δηλαδή, αυτό, εκείνο, το 
άλλο... Μπορώ, όμως, να πω σε ποιους 
χρωστάω διάφορα πράγματα. Είναι κάποιοι 
άνθρωποι που μίλησαν στην ψυχή μου, μου 
δημιούργησαν ερωτήματα και έπρεπε να ψάξω 
να βρω απαντήσεις. Ήταν μία αγράμματη θεία 
μου. Ήταν ο πατέρας μου και ο τρόπος που 
έλεγε κάποια πράγματα, τα έλεγε μισά. Ίσως 
ήταν φοβερά δημιουργικός. Ήταν δημιουργικός 
με την έννοια ότι δεν είχε πολλά λόγια, ήταν 
κουβέντες μέσα από την καρδιά του και αυτό 
είναι σημαντικό, να είναι δηλαδή κανείς κοντά 
σε αυτό που θέλει να πει και να το λέει με 
απλότητα και καθαρότητα. Κάτι γίνεται απλό 
όταν αυτός που γράφει θέλει να εκφράσει αυτό 
που κουβαλάει μέσα του. Είναι απλό αλλά είναι 
και δημιουργικό. Είναι και αποτελεσματικό. 
Υπάρχουν και οι συνθήκες που έχει μεγαλώσει 
κάποιος άνθρωπος, η αίσθηση που μπορεί να 
έχει για κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα. Εν 
αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι ο Θεός 
και Θεός είναι ο Λόγος. Ο γραπτός λόγος είναι 
απλός και συγκεκριμένος. Την αναγκαιότητα 
να είναι κανείς σύντομος και πρακτικός, να μην 
λέει πολλά πράγματα, εγώ την διδάχτηκα μέσα 
από τη Γραφή, από το Ευαγγέλιο. Είναι 
παραπάνω από δύο χιλιάδες χρόνια που 
έπιασαν τον Χριστό, του φόρεσαν ένα στεφάνι 
και τον σταύρωσαν. Δεν λέει πουθενά τίποτε 
άλλο παραπάνω. Λέει απλώς πέντε πράγματα. 
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Όλοι οι άνθρωποι έχουν μέσα τους κάποιο 
μοντέλο. Εάν ζουν στην ίδια εποχή και στον 
ίδιο χώρο και έχουν τις ίδιες παραστάσεις, δεν 
χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα. Οι 
Ευαγγελιστές δεν χρησιμοποίησαν πουθενά 
επίθετα, δεν χρησιμοποίησαν πουθενά 
κοσμητικά στοιχεία. Απλότητα και κατευθείαν 
στα πράγματα.  

 
- Ποιο είναι το αγαπημένο σας βιβλίο 

που δεν έχετε γράψει; 
Πάντα υπάρχει ένα αγαπημένο βιβλίο! Δεν 

ξέρω εάν θα το γράψω…Είναι η ιστορία μιας 
παρέας παιδιών που είναι στην επαρχία εκείνα 
τα χρόνια. Υπάρχει μία τοπική βιβλιοθήκη, 
αλλά είναι περιορισμένη. Τι σύμπτωση…εγώ 
διάβασα όλο τον Ξενόπουλο. Επίσης, 
Φλομπέρ, και άλλα. Μπορούσα να τα 
διαβάσω, να κρατήσω σημειώσεις και μετά να 
τα επιστρέψω.  

 
- Πιστεύετε ότι το 2019 τα παιδιά 

αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στα 
εξωσχολικά βιβλία απ’ ότι παλιότερα; 

Υποθέτω ότι θα έπρεπε! Τα παιδιά έχουν 
τώρα τη δυνατότητα να έχουν πολλά βιβλία. 
Δεν ξέρω, όμως, κατά πόσο είναι καλές οι 
επιλογές των βιβλίων που γίνονται. Εκεί πια η 
ευθύνη πέφτει στο παιδί για το τι θα διαλέξει, 
αλλά και στο περιβάλλον του, στους 
δασκάλους του. Αλλά απ’ ότι ακούω, τα παιδιά 
δεν διαβάζουν πιο πολύ, αλλά βλέπουν, 
παίζουν. Πάντα ψάχνουμε έναν τρόπο να 
ανακαλύψουμε τον εαυτό μας, να βρούμε ποια 
είναι η σχέση μας με τον κόσμο. Είμαστε 
παιδιά, έχουμε διάφορες εμπειρίες από τα 
σπίτια μας, είτε θετικές είτε αρνητικές, και 
προσπαθούμε κάπου εκεί μέσα να 

τοποθετηθούμε. Αυτό γίνεται με πολλούς 
τρόπους. Διαβάζουμε, σκεφτόμαστε, 
αλληλογραφούμε. Υπάρχει ένα ένστικτο που 
μας οδηγεί και εκεί είμαστε τυχεροί όταν βρεθεί 
κάποιος να μας βοηθήσει, να είναι δίπλα μας, 
να μας καταλάβει, να μας σπρώξει πιο πέρα. 

 
- Λείπει κάτι από την σύγχρονη 

λογοτεχνία; 
Πιστεύω ότι λείπουν οι ωραίες φωνές, οι 

γνήσιες φωνές. Πλημμυρίζουμε από διάφορες 
κυρίες που γράφουν και πουλάνε αβέρτα. Μας 
λείπει ο κυρ Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης…μας 
λείπουν εκείνοι οι συγγραφείς που κυνηγούσαν 
τα γραπτά και ήταν σε σωστή σχέση με τη 
λογοτεχνία. Υπάρχουν κάποιοι καλοί 
συγγραφείς στην επαρχία που θα κατακτήσουν 
τη θέση τους στη λογοτεχνία.  

 
- Πώς θα χαρακτηρίζατε τον εαυτό 

μας μετά από όσα έχετε καταφέρει;  
Θεωρώ ότι δεν έχω καταφέρει πολλά 

πράγματα! Ίσως να είναι λάθος μου, αλλά το 
θεωρώ αυτό. Θα ήθελα να είχα κάνει και άλλα 
πράγματα που ήταν φιλοδοξίες. Η Ακαδημία 
είναι μία υψηλή διάκριση. Ήμουν Πρόεδρος 
εκεί πριν από περίπου τρία χρόνια. Όμως αυτό 
δεν σημαίνει ότι είσαι και καλός συγγραφέας. 
Αυτές οι κρίσεις σταθεροποιούνται με άλλους 
τρόπους. Υπάρχουν μερικοί συγγραφείς που 
έχουν γράψει λίγα αλλά πολύ σπουδαία 
πράγματα. Πιθανότατα δεν θα τους 
μνημονεύσει κανείς αυτούς, αλλά η παρουσία 
τους θα είναι εκεί.  
 

- Πώς αποφασίσατε να γίνεται 
Πρόεδρος της ΕΡΤ, αφού δεν είχε καμία 
απολύτως σχέση με το γράψιμο; 

Δεν είχε σχέση με το γράψιμο αλλά είχε 
σχέση με τα δικά μου ενδιαφέροντα και τις 
σπουδές, τον κινηματογράφο. Είχα απόψεις 
για το τι πρέπει να πει κάποιος στον κόσμο. 
Είχα τέτοιες απόψεις και φυσικά δεν ήταν τόσο 
εύκολο να ανταποκριθώ στα καθήκοντα που 
ήταν συγκεκριμένα και έτσι μετά αποσύρθηκα, 
παραιτήθηκα. Ένας συγγραφέας πρέπει να τα 
δοκιμάζει όλα. Είναι μία δοκιμή, μία εμπειρία. 
Δεν είναι τόσο κυνικό όσο σας το λέω εγώ 
τώρα. Καμιά φορά, τα πράγματα έρχονται από 
μόνα τους. Δεν μπορείς να αρνηθείς κάτι. Είναι 
πιο ελεύθερη αυτή η δουλειά, πιο δημιουργική. 
Μπορείς να προσφέρεις μέσα από τις γνώσεις 
σου και αυτό προσπάθησα να κάνω και νομίζω 
ότι το έκανα μέχρι κάποιο σημείο.  

 
- Υπάρχει κάποια συμβουλή που θα 

θέλατε να δώσετε στα νέα παιδιά; 
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Οι συμβουλές είναι κάτι δύσκολο…Σε αυτή 

την εύκολη διαδρομή, θα ευχόμουν να είστε 
πάντοτε καλά παιδιά, προβληματισμένα με τα 
πράγματα που σας απασχολούν, να έχετε 
καλούς δασκάλους – και τώρα πια έχετε – και 
να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες σας με έναν 
τρόπο πιο αποτελεσματικό απ’ ότι κάποτε εγώ.  

 
- Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ! 

Εγώ σας ευχαριστώ που μου φέρατε πολλά 
πράγματα από τις αναμνήσεις μου και τον 
τρόπο που με στείλατε πίσω, στα δικά μου 
χρόνια…Επίσης, μου θυμίσατε μια αίσθηση 
ανεπάρκειας, πόσο μειωμένος νιώθει κανείς 
όταν μιλήσει με νέα παιδιά, με παιδιά της 
ηλικίας σας, να καταλάβει το πνεύμα τους, 
αυτά που γυρεύουν. Ελπίζω να μην σας 
απογοήτευσα πολύ! 

Η ευχή μου είναι να ψάξετε εσείς οι ίδιοι τον 
εαυτό σας, τι σας γεμίζει, τι μπορεί να είναι 
αυτό που δεν είναι απλώς μία δυνατότητα να 
κερδίσετε κάποια υλικά πράγματα, αλλά να 
κερδίσετε σε βάθος, αυτό είναι το δύσκολο! 
Εκεί, χρειάζεστε τη συμπαράσταση των 
ανθρώπων που είναι κοντά σας: και των 
γονέων σας αλλά και κυρίως των δασκάλων. 
Πιστεύω ότι είστε τυχεροί από μία άποψη…Να 

είστε πάντα περίεργοι και αφοσιωμένοι στον 
κόσμο σας! 

 

 
 

 

 
Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου 

 
Η συγγραφέας Λότη Πέτροβιτς – 
Ανδρουτσοπούλου επισκέφθηκε το σχολείο μας 
και συζήτησε με τους μαθητές της Α’ τάξης, με 
αφορμή την παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου. 
Ηλέκτρα Κωστάκη: Πού γεννηθήκατε; 
Λ.Π.: Γεννήθηκα στην Αθήνα.   
Γιάννης Τσουγκράνης: Ήσασταν καλή 
μαθήτρια; 
Λ.Π.: Ναι, ήμουν καλή μαθήτρια. 
Θεοφανώ Κασίμη: Ποιο ήταν το αγαπημένο σας 
μάθημα; 
Λ.Π.: Μου άρεσαν τα μαθήματα, τ’ αγαπούσα 
όλα. 
Σίλεια Παπακωνσταντίνου: Διαβάζατε βιβλία 
όταν ήσαστε μικρή; 
Λ.Π.: Διάβαζα πάρα πολύ πριν πάω στο σχολείο, 
όπως κάποια παιδιά ζωγραφίζουν χωρίς να τους 
δείξεικάποιος. 
Παναγιώτης Χουρμουζιάδης: Όταν ήσαστε 
παιδί, ποιο βιβλίο ήταν το αγαπημένο σας και 
ποιος συγγραφέας; 
Λ.Π.: Είναι «Το Παραμύθι χωρίς Όνομα» της 
Πηνελόπης Δέλτα. Τη θεωρούσα γιαγιά μου, γιατί 

το μικρό μου όνομα βγαίνει από το Πηνελόπη.  
Ήξερα το μεγάλο μου όνομα, δεν είχα γιαγιά και 
αποφάσισα ότι αυτή θα είναι η γιαγιά μου και ότι 
θα διαβάσω όλα τα βιβλία της. 
Μαριάννα Χαράρα: Όταν ήσαστε μικρή, τι 
θέλατε να γίνετε όταν μεγαλώσετε; 
Λ.Π.: Ένα δεντράκι όταν φυτρώσει, δεν ξέρει 
πόσα φύλλα και κλαδιά θα βγάλει.  Έτσι και οι 
άνθρωποι.  Ήθελα να γίνω πάρα πολλά 
πράγματα, αεροπόρος, ζωγράφος, 
κατασκευαστής παιχνιδιών και να γράφω. Είναι 
φυσικό τα παιδιά να λένε κάτι και μετά ν’ 
αλλάζουν γνώμη σύμφωνα με αυτά που αγαπάνε 
και υπάρχουν. Γίνονται καινούρια επαγγέλματα 
καθώς περνούν τα χρόνια που σήμερα δεν τα 
γνωρίζουμε.   
Άγγελος Τσιρογιάννης: Εκτός από 
συγγραφέας, τι άλλη δουλειά έχετε κάνει; 
Λ.Π.: Kανείς δεν μπορεί να ζήσει μόνο 
γράφοντας βιβλία.  Έχω δουλέψει σε διεθνή 
οργανισμό που προστατεύει μετανάστες και 
πρόσφυγες και τους βοηθά να βρίσκουν ένα 
καινούριο σπίτι. 
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Φίλιππος Ζέρβας: Αν δεν ήσασταν 
συγγραφέας, τι άλλη δουλειά θα κάνατε; 
Λ.Π.: Ούτως ή άλλως όσοι είναι συγγραφείς 
έχουν και άλλη δουλειά. Θα μπορούσα να είχα 
γίνει διευθυντής ορχήστρας. Εκείνο που μου 
άρεσε πιο πολύ δεν το ξέχασα, να γράφω. 
Όλγα Ιωάννου: Ποιο ήταν το πρώτο παραμύθι 
που γράψατε όταν ήσαστε παιδί; Για τι μιλούσε; 
Λ.Π.: Όταν ήμουν παιδί, μου άρεσε να σκαρώνω 
παραμύθια με το μυαλό μου.  Όσο είναι παιδί 
κανείς γράφει πολλά και όσο μεγαλώνει τα 
γράφει καλύτερα.  Το πρώτο παραμύθι που 
έφτιαξα δεν το θυμάμαι.   Ρεγγίνα Σεμιτέκολου: 
Πώς περάσατε τα παιδικά σας χρόνια;  Τι 
θυμάστε περισσότερο; 
Λ.Π.: Τα παιδικά μου χρόνια ήταν τρομερά γιατί 
γινόταν πόλεμος, ο δεύτερος παγκόσμιος 
πόλεμος που γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου. 
Είδα φοβερά πράγματα, ανθρώπους να πεινούν, 
να πεθαίνουν, να σκοτώνονται και γι’ αυτό θέλω 
οι άνθρωποι να συνεννοούνται μεταξύ τους και 
να ζουν ειρηνικά 
Ελένη Πανάγου: Πώς σας έρχονται οι ιδέες για 
τις ιστορίες σας; 
Λ.Π.: Από αυτά που βλέπω τριγύρω, από αυτά 
που μου αρέσουν πολύ ή από αυτά που δεν μου 
αρέσουν καθόλου. 
Χάρης Δημητρίου: Πότε αρχίσατε να γράφετε 
βιβλία; 
Λ.Π.: Αυτή είναι μια διπλή ερώτηση.  Κάποια 
στιγμή αρχίζει κανείς να γράφει για άσκηση και 
κάποια άλλη στιγμή αυτό γίνεται βιβλίο. Αν 
ξυπνήσεις αύριο το πρωί και αποφασίσεις να 
πας στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πρέπει να 
κάνεις προπόνηση και κάποτε να καταφέρεις να 
φτάσεις στους αγώνες.  Έτσι και οι συγγραφείς. 
Άρχισα να γράφω, πριν να ξέρω να γράφω. 
Παλαβό, ε; Στον πόλεμο πήγαινα με τον αδερφό 
μου στο λόφο του Στρέφη. Δεν υπήρχαν άλλα 
κοριτσάκια και οι φίλοι του αδερφού μου δεν με 
έπαιζαν γιατί ήμουν μικρή. Καθόμουν κάτω από 
ένα δεντράκι και έφτιαχνα ιστορίες για να 
παρηγορούμαι και σκεφτόμουν ότι όταν 
μεγάλωνα θα έβαζα τις ιστορίες σε ένα βιβλίο για 
να βρίσκω φίλους. 
Δημήτρης Ψαρρός: Γιατί αποφασίσατε να 
γράψετε βιβλία για παιδιά και όχι για μεγάλους; 
Λ.Π.: Την ώρα που κάθεται ένας συγγραφέας να 
γράψει κάτι πρέπει να σκέφτεται έναν νοερό 
αναγνώστη.  Χωρίς να το θέλω, τις περισσότερες 
φορές εμφανίζεται μπροστά μου ένα παιδί.   
Πολυχρόνης Ψωμιάδης: Πώς αισθάνεστε όταν 
τελειώνετε ένα βιβλίο; 
Λ.Π.: Σα να έχω αποκτήσει ένα παιδάκι. Όταν 
γεννιέται ένα βιβλίο γεννιέται ένα χάρτινο 
παιδάκι. 
Αιμιλία Τσαγκαράκη: Πώς  νιώσατε όταν 
εκδόθηκε το πρώτο σας βιβλίο;  
Λ.Π.: Σα να βγήκε ένα καινούριο παιδάκι δικό 
μου!  Ένιωσα μεγάλη χαρά. 

Ιωάννης Φιλιππάκος: Ποιο παραμύθι σας είναι 
το αγαπημένο σας ως τώρα; 
Λ.Π.: Αν πας το μεσημέρι στο σπίτι και ρωτήσεις 
τους γονείς σου ποιο παιδί αγαπούν πιο πολύ, 
μπορούν να ξεχωρίσουν κάποιο; Εσείς μπορείτε 
να αγαπήσετε ένα, πολλά ή και κανένα από τα 
βιβλία μου, όπως κάνετε με τους φίλους σας. 
Εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω, όπως τα παιδάκια 
μου 
.Ερασμία Παφλή:  Ποιο είναι το αγαπημένο σας 
βιβλίο; 
Λ.Π.: Τα θεωρώ όλα παιδιά μου και δεν μπορώ 
να τα ξεχωρίσω. Είναι όλα το ίδιο για μένα. 
Ντένια Γκόβαρη: Υπάρχει κάποιο βιβλίο που θα 
θέλατε να έχετε γράψει εσείς;  
Λ.Π.: Χαίρομαι πολύ για αυτά που έχω διαβάσει, 
επειδή τα έχουν γράψει οι συγγραφείς τους. 
Άγγελος Ζιώζιος: Όλα όσα γράφετε είναι 
αλήθεια, τα έχετε ζήσει;  
Λ.Π.: Υπάρχει περίπτωση να έχει ζήσει κάποια 
πράγματα ο συγγραφέας, αλλά με τη φαντασία 
του μπορεί να γράψει πολλά πράγματα. Μια από 
τις ικανότητες που έχει ο συγγραφέας είναι να 
φαντάζεται.  Δεν είναι απαραίτητο να τα έχει 
ζήσει. 
Άννα-Μαρία Ράζου: Τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρεστε, είναι πραγματικά;  
Λ.Π.: Για ΄μένα είναι, γιατί τα έχω πλάσει με το 
μυαλό μου τόσο πολύ που είναι σα να τα βλέπω 
στην πραγματικότητα. 
Αλίκη Βλάχου: Ποιον ήρωά σας έχετε αγαπήσει 
περισσότερο;  
Λ.Π.: Οι ήρωες είναι σαν παιδιά μου και δεν 
μπορώ να τους ξεχωρίσω. 
Λήδα-Κάθριν Μουτσογιάννη: Πόσα παραμύθια 
γράφετε κάθε μήνα; 
Λ.Π.: Για να γράψει κανείς ένα παραμύθι, για να 
φτάσει να πει ότι είναι έτοιμο και να κάνει ό,τι 
καλύτερο μπορεί, περνάει πολύς καιρός. Μπορεί 
ένα μόνο παραμύθι να του πάρει μήνες. Θέλει 
δουλειά για να γίνει ένα γραπτό βιβλίο, μέχρι να 
πω ότι δεν μπορώ να το γράψω καλύτερο. 
Ελένη Καγιαλή: Πόσο καιρό χρειάζεστε για να 
ολοκληρώσετε ένα βιβλίο;  
Λ.Π.:  Εάν είναι για μικρά παιδιά, λίγους μήνες. 
Εάν είναι για μεγάλους, ίσως και έξι μήνες.  Αν 
είναι ιστορικό και πρέπει να ψάξω, ίσως φτάσει 
και τα δύο χρόνια. 
Φάνης Ράπτης: Υπάρχει εποχή που γράφετε 
συνήθως πιο εύκολα;  
Λ.Π.: Η εποχή που δεν έχω έννοιες και δεν έχω 
αρρωστήσει, η εποχή που έχω έμπνευση δεν 
ταιριάζει με τις εποχές του χρόνου.   
Παναγιώτης Μακρής: Πόσα βιβλία και πόσα 
παραμύθια έχετε γράψει ως τώρα; 
Λ.Π.: Είναι εβδομήντα δύο βιβλία, αλλά κάποια 
έχουν δέκα ή επτά παραμύθια μέσα. 
Χάρης Αλβανόπουλος: Έχουν μεταφραστεί 
βιβλία σας σε ξένες γλώσσες;  
Λ.Π.: Ναι, στα ιαπωνικά, στα αγγλικά, στα 
αλβανικά, στα αραβικά, μερικά. Επειδή τα 
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ελληνικά δεν μιλιούνται έξω από την Ελλάδα, τα 
βιβλία μου δεν μεταφράζονται εύκολα. 
Γιάννης Κοζαΐτης: Έχετε κερδίσει βραβεία και 
διακρίσεις για κάποια από τα βιβλία σας;  
Λ.Π.: Ναι, πάρα πολλά. Τα βραβεία τα δίνουν οι 
μεγάλοι και τους ευχαριστώ.  Εμένα όμως με 
νοιάζει και η γνώμη των παιδιών, να τους 
αρέσουν τα βιβλία μου. 
Αναστασία Οσμάν: Πώς είναι ο χώρος που 
γράφετε; 
Λ.Π.: Όπως είναι το δωμάτιό σου. Έχω ένα 
γραφείο με τα βιβλία μου και γράφω εκεί.  
Μυρσίνη Κόλλια: Με τι ασχολείστε αυτόν τον 
καιρό; Γράφετε ένα καινούριο παραμύθι;  
Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια γι’ αυτό;. 
ΛΠ.: Δε σταματάω να γράφω. Είναι όμως σα να 
με ρωτάς ένα παιδάκι που δεν έχει γεννηθεί, πώς 
είναι το πρόσωπό του; Κάπως έτσι είναι και με τα 
βιβλία μου. Όταν το τελειώσω, θα μπορώ να σου 
πω περισσότερα. 
Αλέξιος Παπουτσής:  Πώς περνάτε όταν 
δουλεύετε;  Κουράζεστε ή χαίρεστε περισσότερο; 
Λ.Π.: Όταν κανείς φτιάχνει κάτι, φυσικά και 
κουράζεται. Όλα τα ωραία πράγματα θέλουν 
κόπο. Δεν πειράζει όμως να κουράζεται κανείς, 
αρκεί να ξέρει να ξεκουράζεται. 
Κατερίνα Βαβαρούτσου: Πώς περνάτε τον 
ελεύθερο σας χρόνο όταν δεν γράφετε;  
Λ.Π.: Ελεύθερο θεωρώ όλο μου τον χρόνο, γιατί 
εγώ αποφασίζω πως θα τον περάσω. Χρόνο 
που δεν έχω κάτι να κάνω, δεν έχω, πάντα έχω 
κάτι να κάνω. 
Κατερίνα Θανασούλη: Οι καλύτερές σας φίλες 
είναι συγγραφείς;  Με τι ασχολούνται; 
Λ.Π.: Έχω πολλές φίλες, κάποιες είναι 
συγγραφείς.  
Ελευθερία Καγιαλή: Πώς γιορτάζετε τα γενέθλιά 
σας;  Τρώτε τούρτα, κάνετε πάρτι; 
Λ.Π.: Τα γενέθλιά μου είναι καλοκαίρι. Τα κεράκια 
είναι πολλά και δεν χωράνε στην τούρτα, τα 
παιδιά μου βάζουν μόνο ένα ή ένα νούμερο. 
Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος: Έχω κι εγώ ένα 
σκυλάκι. Εσείς έχετε κατοικίδια; 
Λ.Π.: Δεν έχω. Μεγάλωσα μέσα στην πόλη και 
τον καιρό που ήμουν παιδί ζούσα στο κέντρο της 
Αθήνας. Τα κατοικίδια θέλουν χώρο και επειδή 
δεν είχα κήπο, δεν είχα κατοικίδιο. Κάποιες 
φορές είχα ένα καναρίνι. 
Αλέξανδρος Ανέστης: Αγαπάτε τα ζώα; Ποιο 
είναι το αγαπημένο σας;  
Λ.Π.: Όλα τα ζωάκια αγαπάω. Μου αρέσουν 
ιδιαίτερα τα πουλάκια. 
Λυδία Χασάπη: Θεωρείτε σημαντικό τα παιδιά 
να μεγαλώνουν συντροφιά με ζώα;  
Λ.Π.: Βεβαίως, άμα μπορούν, αρκεί να έχουν τον 
κατάλληλο χώρο. Ένα ψαράκι ή ένα καναρίνι, 
μπορείς να το έχεις οπουδήποτε. 
Κωνσταντίνος Κωστούλας: Πώς νιώθετε όταν 
παιδιά σαν κι εμάς διαβάζουν τα βιβλία σας;  
Λ.Π.: Νιώθω πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Είναι σα 
να κάνεις κάτι και να το ευχαριστιέται ο άλλος. 

Ανδρέας – Ιωάννης Χαρμπίλας: Ποιες 
συμβουλές θα δίνατε σε παιδιά σαν κι εμάς που 
τους αρέσουν να γράφουν παραμύθια; 
Λ.Π.: Να γράφουν όσο μπορούν και να 
ξαναβλέπουν τα γραπτά τους για να βλέπουν 
πως μπορούν να τα κάνουν καλύτερα. Είναι 
γυμναστική του μυαλού. 
Νίκος Μαρούδας: Τι θα συμβουλεύατε ένα παιδί 
που θέλει να γίνει συγγραφέας;  
Λ.Π.: Να έχει υπομονή, να διαβάζει πολλά βιβλία 
και να γράφει για άσκηση. Όποια δουλειά και να 
κάνει, θα την κάνει καλύτερα αν ξέρει να γράφει 
καλά. 
Άρης Βουλιστιώτης: Γιατί είναι σημαντικό να 
διαβάζουμε βιβλία;  
Λ.Π.: Εάν δεν μπορούσε ο κάθε άνθρωπος να 
έχει φαντασία, θα ήμασταν ακόμα άγριοι στα 
σπήλαια. Κάθε φορά που ένας άνθρωπος 
σκέφτεται κάτι, προχωράει ο πολιτισμός.  Όλα 
όσα έχουμε, τα έχει φανταστεί κάποιος. Ο 
άνθρωπος πρέπει να έχει δημιουργική φαντασία 
για να βελτιώνει τη ζωή του. 
Αριάνα Ζωγραφάκη: Με ποια κριτήρια πρέπει 
να επιλέγουμε ένα παιδικό βιβλίο;  
Λ.Π.: Ο καθένας έχει τα δικά του κριτήρια. 
Εξαρτάται από τον χρόνο, αρκεί να ξέρεις τι σου 
αρέσει εκείνη τη στιγμή. Τα βιβλία είναι πολλά και 
μπορείς να διαλέξεις όποιο σου αρέσει τη 
συγκριμένη στιγμή.  Πρέπει να έχουμε το 
κουράγιο να ψάχνουμε να βρούμε εκείνο που 
μας αρέσει. 
Διονύσης Δρακόπουλος: Τι πιστεύετε πως 
πρέπει να κάνει ένας γονιός, για να αγαπήσει το 
παιδί του τα βιβλία; 
Λ.Π.: Οι γονείς πρέπει να διαβάζουν στα μικρά 
παιδιά για να αγαπήσουν τα βιβλία.Inserts:«Είναι 
φυσικό τα παιδιά να λένε κάτι και μετά ν’ 
αλλάζουν γνώμη σύμφωνα με αυτά που αγαπάνε 
και υπάρχουν.»«Καθόμουν κάτω από ένα 
δεντράκι και έφτιαχνα ιστορίες για να 
παρηγορούμαι και σκεφτόμουν ότι όταν 
μεγάλωνα θα έβαζα τις ιστορίες σε ένα βιβλίο για 
να βρίσκω φίλους.»«Οι ήρωες είναι σαν παιδιά 
μου και δεν μπορώ να τους 
ξεχωρίσω.»«Ελεύθερο θεωρώ όλο μου τον 
χρόνο, γιατί εγώ αποφασίζω πως θα τον 
περάσω.»Ο άνθρωπος πρέπει να έχει 
δημιουργική φαντασία για να βελτιώνει τη ζωή 
του.»«[Το γράψιμο] είναι η γυμναστική του 
μυαλού.»«Πρέπει να έχουμε το κουράγιο να 
ψάχνουμε να βρούμε εκείνο [το βιβλίο] που μας 
αρέσει.» 
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Ο πόλεμος της χαμένης παντόφλας: 
θεατρική παράσταση της Δ΄τάξης 

Τον Απρίλιο ανεβάσαμε την κωμωδία του Ε. 
Τριβιζά  «Ο πόλεμος της χαμένης παντόφλας» 
Μέσω της παράστασής μας, νιώσαμε πολλά 
συναισθήματα: άγχος, φόβο, αγωνία αλλά και 
χαρά, ανυπομονησία και υπευθυνότητα. 
Χαρήκαμε που ήμασταν μαζί τα δυο τμήματα 
γιατί κάναμε κάτι ομαδικό όπως πριν δυο 
χρόνια. 

Στις πρόβες πολλοί από μας ξεχνούσαν τα 
λόγια λόγω άγχους αλλά γελούσαμε πολύ με 
τα λάθη μας. Το έργο υπολογίζαμε να ανέβει 
πέρσι αλλά με τις πρόβες που χάθηκαν 
έφτασαν οι καλοκαιρινές διακοπές και 
ξεκινήσαμε ξανά τη φετινή σχολική χρονιά. 

Την ημέρα της παράστασης όμως όλα 
πήγαν καλά παρότι περάσαμε κάποιες σκηνές. 
Μερικοί από μας ντρεπόμασταν. Τελικά η 
παράσταση ήταν ακόμη πιο αστεία με τα λάθη 
μας κι αν ξεχνούσαμε τα λόγια μας, 

αυτοσχεδιάζαμε. Όλοι μας χειροκροτούσαν με 
ενθουσιασμό. Τελικά η παράσταση αυτή ήταν 
μια υπέροχη εμπειρία για μας.   

Οι μαθητές του Δ2 
 

 
 
 

Προετοιμασίες για την βραδιά ποίησης 
Η βραδιά ποίησης είναι μια βραδιά όπου 

πραγματοποιεί η έκτη τάξη. Η βραδιά ποίησης 
έχει ως βάση κάποιον ποιητή ή στιχουργό. 
Φέτος ο πρωταγωνιστής μας είναι ο Λευτέρης 
Παπαδόπουλος όπου είναι γνωστός Έλληνας 
δημοσιογράφος, στιχουργός και ποιητής. 

Η προετοιμασία της βραδιάς ποίησης είναι 
αρκετά δύσκολη. Για την γιορτή αυτή 
δουλεύουν όλοι. Η δασκάλα της μουσικής 
παρά τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσει 
προσπαθεί να μας βοηθήσει να βγάλουμε ένα 
καλό και αντάξιο  στις δυνάμεις μας 
αποτέλεσμα. Οι δάσκαλοι μας, βοηθάμε στην 
απαγγελία και στην σωστή ανάγνωση των 
ποιημάτων που έχουμε αναλάβει. Και όχι μόνο 
σε αυτά αλλά και σε αλλά πράγματα που εμείς 
δεν ξέρουμε. Οι πρόβες είναι παρά πολλές και 
κουράστηκες, όμως αυτό το κάνουμε για εμάς. 
Στις πρόβες άρχουν εντάσεις, παράπονα, 
χαρούμενες και αστείες στιγμές. Μαθαίνουμε 
πολλά ποιήματα και τραγούδια . Στην βραδιά 
αυτή θα υπάρχουν 18 τραγούδια από τα όποια 
τα δυο είναι σόλο, τα αλλά δυο με απαγγελία, 
το ένα από αυτά θα πραγματοποιηθεί από 
τέσσερα κορίτσια και τα υπόλοιπα θα είναι 
ομαδικά. Επίσης στην ορχήστρα θα βρίσκονται 
παιδιά όπου θα παίζουν κιθάρα και φλογέρα. 
Όλα αυτά τα  τραγούδια εξασκούνται στις 
διδακτικές ώρες. 

Είναι μια εμπειρία που κατά την γνώμη μου 
δεν θα ξεχαστεί και στο τέλος θα βγει ένα 
αποτέλεσμα που δεν  θα το πίστευε ποτέ 
κάνεις. 

 
 

ΡΑΔΙΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙ 
Την Παρασκευή 17 Μαΐου το « Ράδιο 

Κουνούπι» εξέπεμψε πειραματικά για πρώτη 
φορά. Προσκεκλημένος σε αυτή την πρώτη 
εκπομπή ο δημοσιογράφος Γιάννης Τριάντης ο 
οποίος συνομίλησε με τους μαθητές της Β΄ 
τάξης για ραδιόφωνο και ποίηση έχοντας ως 
έναυσμα τους στίχους του Νίκου Καρούζου.  

Την ιδέα της υλοποίησης την είχε ο Γιώργος 
Μ. Θεοδοσίου, την τεχνική υποστήριξη ο Γουίλ 
Βασιλόπουλος ( γονέας του σχολείου μας), 
θερμοί ακροατές και συνομιλητές οι μαθητές  
της Β΄τάξης. 

Πολύ σύντομα η εκπομπή θα είναι στην 
σελίδα του σχολείου, μαγνητοφωνημένη. 

Συντονιστείτε στο  Ράδιο Κουνούπι! 
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Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού 
Βιβλίου, οι μαθητές της Γ’ τάξης 
συναντηθήκαμε με τη συγγραφέα Μαρία 
Παπαγιάννη, στον χώρο του σχολείου. 

Αρχικά μας αφηγήθηκε την ιστορία « Η 
κλέφτρα των ονείρων». Στη συνέχεια 
παρουσιάσαμε τις ομαδικές μας εργασίες, 
πάνω στο βιβλίο «Οι περιπέτειες για το 
Ρωμαίο», που είχαμε διαβάσει και 
επεξεργαστεί. Συζητήσαμε για τη μαγεία του 
θεάτρου, τη φιλία και τις ανθρώπινες σχέσεις 
και τραγουδήσαμε μαζί της το τραγούδι του 
μικρού Ρωμαίου. 

Στο τέλος μας χάρισε την πολυαγαπημένη 
της «Πες-Πες», μια μικρή πασχαλίτσα, που 
στάθηκε η αφορμή για να ξεκινήσει να γράφει 
τις δικές τις ιστορίες. Μας ευχήθηκε η «Πες-
Πες» να μας συντροφεύει στα δικά μας 
«φανταστικά ταξίδια». 

Οι μαθητές της Γ’τάξης 

 

Το  1ο  τεύχος της εφημερίδας που 
δημιούργησαν οι 22 μαθητές του Δ2 με τη 
δασκάλα τους είναι γεγονός!  Είναι μικρό  (μισό 
Α4), οκτασέλιδο και γεμάτο από τα άρθρα με 
ελεύθερο θέμα που έγραψαν, 
δακτυλογράφησαν και στόλισαν με εικόνες. 
Άραγε θα προλάβουμε να δούμε φέτος και 
δεύτερο τεύχος 
 

 
 

 
 

 

 
Όλοι Είμαστε Ένα  

Τις  προάλλες συμμετείχαμε σε ένα 
πρόγραμμα για τα δικαιώματα των ανθρώπων 
και των ζώων. Μάθαμε ότι τα σκυλιά έχουν τα 
ίδια δικαιώματα με τους ανθρώπους. Νιώσαμε 
πως είναι να είσαι σκυλί και να σου φέρονται 
άσχημα. Εκεί έξω υπάρχουν πολλά σκυλιά 
που τα κακοποιούν και τους στερούν τα βασικά 
δικαιώματα .Όπως ένα σκυλάκι που 
γνωρίσαμε στο πρόγραμμα, την Σοσό, η  
οποία είχε σωματικά και ψυχολογικά 
προβλήματα και γι’ αυτό την  
κακομεταχειρίζονταν οι ιδιοκτήτες της. Μακάρι 
όλοι οι άνθρωποι να  ένιωθαν πως είναι να 
είσαι σκυλί για να καταλάβουν τα 
συναισθήματά τους. Με αυτό το πρόγραμμα 
είδαμε πως είναι να μην σε σέβονται όπως δεν 
σέβονται κάποιοι τα σκυλιά .Μας έμαθε πολλά 
αυτό το πρόγραμμα. Μακάρι να τον έκαναν 
όλοi. 

Αιμιλια ,Α. Λελεδάκη ,Χ. Παπαγεωργείου   
 

Εκπαιδευτές σκυλιών 
Πριν 1 μήνα στο σχολείο μας ήρθαν 3 

εκπαιδευτές σκυλιών, για να μας 
παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα αγωγής για το 
πως να υπερασπιζόμαστε εμάς και τους 
φίλους μας. Μάθαμε ότι δεν πρέπει να 

κοροϊδεύουμε ανθρώπους είτε σκυλιά. Στο 
παρακάτω κείμενο θα σας μιλήσουμε για την 
εμπειρία μας. 

Στην αρχή μας μίλησαν για τους 
ανθρώπους τους οποίους είναι στα «γόνατα»,  
δηλαδή πώς νιώθουν σε αυτήν την θέση. 
Επίσης το ίδιο νιώθουν και οι σκύλοι. Όλοι 
όσοι είναι στα «γόνατα»,  δεν έχουν το θάρρος 
να υπερασπιστούν τον εαυτό τους γιατί δεν 
έχουν τη δύναμη. 

Στο πρόγραμμα μάθαμε πως πρέπει πάντα 
να παίρνουμε την άδεια από τον ιδιοκτήτη ενός 
σκύλου, και το ίδιο πρέπει να κάνουμε και με  

έναν άνθρωπο. Πoτέ δεν ακουμπάμε 
άλλους χωρίς να ρωτήσουμε. 

Επίσης μας μίλησαν για το πώς μπορούμε 
να μάθουμε καλύτερα τα σκυλιά, δηλαδή πως 
πρέπει να συμπεριφερόμαστε στα σκυλιά και 
γενικότερα στα ζώα. Δεν πρέπει να τα 
κακοποιούμε αλλά ούτε και όταν έχουμε 
νευριάσει με κάποιον άλλον να ρίχνουμε όλο 
το θυμό μας στα κατοικίδια μας.  Αυτό το 
φαινόμενο είναι αρκετά συνηθισμένο για 
κάποιους ανθρώπους. Δεν πρέπει να 
δείχνουμε  βία στα ζώα για κάτι που δεν 
φταίνε. Αλλά και να έφταιγαν, το κάνουν μόνο 
και μόνο για να τραβήξουν τη προσοχή του 
αφεντικού τους σε περίπτωση που τα έχουν 
πολλές ώρες μόνα τους. Αυτό το πρόγραμμα 

Αποτυπώματα 
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μας έμαθε πάρα πολλά πράγματα για τη 
κακοποίηση των ζώων αλλά και των 
ανθρώπων. 

 
 
 
Μ π ο ύ λ ι ν γ κ 

Το πρόγραμμα που παρακολουθήσαμε είχε 
ως αποτέλεσμα να μάθουμε το πως νιώθουν 
μερικοί άνθρωποι όταν τους κάνουν 
«μπούλινγκ», λόγω κάποιων ειδικών  αναγκών 
που έχουν και με κάποιον τρόπο τους 
εκμεταλλεύονται. 

Αρχικά συμβουλευτήκαμε από τους 
ανθρώπους του προγράμματος πως να 
συμπεριφερόμαστε  για να αρχίσουμε το 
διασκεδαστικό αυτό πρόγραμμα. Αργότερα 
πήγαμε σε μια αίθουσα, καθίσαμε και μας 
έδειξαν πως είναι όταν έρχεσαι πολύ απότομα 
πάνω σε ένα σκύλο και το χαϊδεύεις χωρίς να 
ρωτήσεις τον ιδιοκτήτη του. Η εικόνα αυτή ήταν 
άσχημη τόσο σε εμάς όσο και στην οπτική του 
σκύλου. Στη συνέχεια, βρήκαμε ένα σύνθημα, 
ώστε όταν χρειαζόμαστε βοήθεια να το 
φωνάζουμε. Στο τέλος,  κάναμε μια σειρά για 
να  χαϊδέψουμε τα σκυλάκια,  την Σώσω και 
τον Ιγκόρ. 

 Τα συναισθήματα ήταν αντιφατικά όπως 
χαρά, λόγο της επαφής μας με τα σκυλάκια, 
λύπη επειδή ένα από τα σκυλάκια είχε 
προβλήματα υγείας και ενθουσιασμό επειδή τα 
χαϊδέψαμε. Όλα αυτά που μάθαμε ελπίζουμε 
να βελτιώσουν  την συμπεριφορά των παιδιών 
και να σταματήσουν  να κάνουν «μπούλινγκ».  
 

Σ. -Μ. Μουρδουκούτη-Θ. Ξεργιάς 
 

Όλοι Είμαστε Ένα 
Oταν κάναμε το πρόγραμμα “Όλοι Είμαστε 

Ένα”' , μιλήσαμε για το bullying και ταυτόχρονα 
παίζαμε διάφορα παιχνίδια μαζί με δύο 
σκύλους. Τον Ιγκόρ, έναν πρώην αδέσποτο 
σκύλο και την Σωσώ, μια σκυλίτσα με πολλές 
αναπηρίες που την εγκατέλειψαν οι ιδιοκτήτες 
της. Τώρα τα σκυλιά αυτά δουλεύουν σαν 
σκύλοι θεραπείας εκπαιδεύοντας χιλιάδες 
παιδιά κάθε χρόνο. Παίζοντας όλοι μάζί, είδαμε  

πώς ήταν να ήμασταν αδύναμοι ή όπως το 
λέγαμε εκεί <<στα γόνατα>>.Δημιουργήσαμε 
την λέξη “βοήθεια” στην δικιά μας Γλώσσα. 
Περάσαμε τέλεια και όλοι θέλουν να το 
ξανακάνουν. Όταν υπάρχουν άνθρωποι με 
όρεξη και ευαισθησίες πάντα θα υπάρχει 

ελπίδα να γίνονται ωραία πράγματα. Ήταν μια 
εμπειρία που θα μας μείνει αξέχαστη. 

Α. Εξωμανίδη – Σ. Αγγελακόπουλος – Φ. 
Γιαννάτος 

 
Τα χρόνια στο δημοτικό 

Οι στιγμές που πέρασα όλα αυτά τα χρόνια 
στο δημοτικό θα μου μείνουν αξέχαστες. Δεν 
θα ξεχάσω ποτέ τα παιδιά της τάξης μου, ούτε 
τους υπόλοιπους φίλους που έχω κάνει όλα 
αυτά τα χρόνια. Θα θυμάμαι για πάντα αυτό το 
σχολείο ,γιατί νιώθω ότι μέσα από αυτό το 
έμαθα πολλά πράγματα και έκανα καινούριες 
φιλίες.  

Όλες αυτές οι τρέλες που έκανα με την τάξη 
μου ,όλα αυτά  τα πάρτι και τις εκπλήξεις που 
διοργανώναμε, οι μικρές διαφωνίες που 
αντιμετωπίζαμε όλοι μαζί ,οι σκανταλιές που 
κάναμε για να εκνευρίσουμε τους δασκάλους 
μας ,ήταν και θα είναι υπέροχες αναμνήσεις 
για όλους μας. Επίσης δεν θα μπορέσω να 
ξεχάσω όλες τις παραστάσεις που 
διοργανώναμε μαζί με τους δασκάλους μας 
,εντυπωσιάζοντας τους γονείς μας. 

Στεναχωριέμαι που θα φύγω από το 
δημοτικό και θα πρέπει να αποχαιρετήσω 
όλους τους φίλους μου. Εύχομαι σε όλη την 
τάξη μου να περάσει φανταστικά στο γυμνάσιο 
και να μην στεναχωρηθεί για κανέναν λόγο. 

Κ. Λαμπροπούλου  
 
Η εμπειρία του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 Αυτά τα έξι χρόνια που πέρασα στο 
δημοτικό θα μου μείνουν αξέχαστα . Πήρα 
πολλές γνώσεις από τους δασκάλους μου όλα 
αυτά τα χρόνια και έκανα φιλίες που ελπίζω να 
κρατήσουν για πάντα. Το δημοτικό για όλους 
πως πιστεύω ήταν ένα ταξίδι μαγικό  που 
κανείς δε θα σβήσει   από τη μνήμη του πότε. 
Κανείς επίσης  δεν θα ξεχάσει όλες αυτές τις  
εκδρομές και τις εκδηλώσεις που κάναμε στο 
σχολείο και περνούσαμε τόσο ωραία.  

Εκτός από συγκίνηση που νομίζω πως  
όλοι νιώθουν εγώ όμως  νιώθω και λύπη που 
θα φύγω από αυτό το σχολείο στο οποίο 
πέρασα τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου , 
ως τώρα βέβαια. Γιατί όταν κλείνει μια πόρτα 
στη ζωή μας ανοίγει μια άλλη. Έτσι και τώρα 
ένα κεφάλαιο της ζωής μας τελειώνει , μα 
αρχίζει ένα άλλο , το γυμνάσιο. 

 Κ. Δημαρόγκωνα 
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Συλλόγος γονέων 
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες!  

Πλησιάζοντας στο τέλος  αυτής της 
σχολικής  χρονιάς, θα θέλαμε να σας 
ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη  και την 
καλή σας  θέληση και συμμετοχή  στα 
δρώμενα του συλλόγου γονέων και 
κηδεμόνων! 

Τη χρονιά που μας πέρασε βοηθήσαμε όλοι 
στην οργάνωση ενός πολύ πετυχημένου 
χριστουγεννιάτικου bazaar, φτιάξαμε σπιτικές 
μυρωδάτες βασιλόπιτες, συμμετείχαμε στην 
ημέρα πρόληψης και υγείας υπό την αιγίδα της 
εταιρείας Sportmetric και του προγράμματος 
Kidohealth! 

  
 

Πήγαμε μαζί θέατρο και λυρική σκηνή, 
παρακολουθήσαμε υπέροχες προβολές για 
όλες τις ηλικίες από την κινηματογραφική μας 
λέσχη, είδαμε ντοκιμαντέρ με εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο,  παρακολουθήσαμε ομιλίες από 
το Χαμόγελο του παιδιού! 

 

 
 
 
 

 
 
Οργανώσαμε όλοι μαζί το αποκριάτικο 

πάρτυ των παιδιών με μουσική και πλούσιο 
μπουφέ από τους γονείς, πραγματοποιήσαμε 
το πασχαλινό bazaar με παιχνίδι και 
κατασκευές, 

 

 
προσφέραμε στήριξη στη φιλανθρωπική 

οργάνωση Φλόγα για παιδιά με νεοπλασματική 
ασθένεια, συντονίσαμε την αναμνηστική 
φωτογράφιση!  
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 Στη συνέχεια, οργανώσαμε μία ημέρα 

δωρεάν γνωριμίας των μαθητών (OPEN DAY) 
με δύο πρωτοποριακά εκπαιδευτικά 
προγράμματα (www.cinemathesis.com  και  
www.arkki.gr) που φιλοδοξούμε, ως σύλλογος 
γονέων και κηδεμόνων, να εντάξουμε, μαζί με 
τη ρομποτική, στις απογευματινές 
δραστηριότητες του σχολείου μας, την 
ερχόμενη σχολική χρονιά 2019-2020, 
οργανώσαμε το σεμινάριο πρώτων βοηθειών, 
υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
σχολείου, και είχαμε την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουμε μια μοναδική ξενάγηση 
στο Eθνικό Aστεροσκοπείο στο Θησείο! 
 

 

 
Τις μέρες που γράφεται αυτό το κείμενο 

αναμένουμε τα παιδιά από το πρόγραμμα 
ανταλλαγής μαθητών Erasmus+ τα οποία θα 
φιλοξενήσουν γονείς και παιδιά του συλλόγου 
μας, ενώ παράλληλα θα τα υποδεχτούμε στο 
σχολείο μας με σπιτικό πρωινό και σπιτικό 
μπουφέ με ελληνικές γεύσεις  για μεσημεριανό. 

Τέλος η χρονιά κλείνει με ένα εορταστικό 
διήμερο με θερινό σινεμά στο προαύλιο του 
σχολείου από την κινηματογραφική μας λέσχη 
που απευθύνεται σε όλα τα παιδιά και την 
επόμενη μέρα το αποχαιρετιστήριο πάρτυ 
αποφοίτησης των μαθητών της ΣΤ΄ δημοτικού 
το οποίο διοργανώνουν οι γονείς των παιδιών 
με τη βοήθεια του συλλόγου. 

Παράλληλα, καθ όλη τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς λειτουργήσαμε με επιτυχία τη 
δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου, 
ξεκινήσαμε την ψηφιοποίηση του υλικού της 
βιβλιοθήκης που θα ολοκληρωθεί του χρόνου, 
ενώ σε πλήρη λειτουργία είναι και το 
ανανεωμένο site του συλλόγου στη  διεύθυνση 
www.syllogon1.gr  

Ήταν μια πραγματικά δημιουργική σχολική 
χρονιά! 

 Καλό και ανέμελο καλοκαίρι σε όλους!! 
 ΒανακλιώτηΜαίρη(ΠρόεδροΔ.Σ) 
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