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Μουσική…  
όπως αναπνέουμε ! 
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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  καθώς και τον 
συγγραφέα Θανάση Βαλτινό. 
Σε αυτό το τεύχος αυτό φιλοξενούμε τον 
τραγουδιστή Δημήτρη Πλατανιά. 
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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Τραγουδάμε με τον Δημήτρη Πλατανιά
 

Γεια σας παιδιά! Τι όμορφη παρέα ! 
Πάμε λοιπόν ! 

 
Καλημέρα σας. 
Θα μας μιλήσετε λίγο για την παιδική σας 
ηλικία; 
(γέλιο) να σας μιλήσω για την παιδική μου 
ηλικία     ( γέλιο)  
Έχουν περάσει πολλά χρόνια, η παιδική μου 
ηλικία ήταν πριν σαράντα χρόνια αλλά παρ’ 
όλα αυτά ήταν λίγο-πολύ σαν την δική σας. 
Καλαμάτα σε ένα κανονικό σχολείο με 
κανονικούς φίλους  και κανονικούς 
ανθρώπους. Είχα τον πατέρα μου δάσκαλο 
δηλαδή ο Γιώργος ήταν ο πατέρας μου στο 
σχολείο ( γέλιο ) ...αυτό να μην το πάρουμε 
σοβαρά έτσι... ( γέλιο )  με τα καλά του και τα 
κακά του. Μια φυσιολογική ζωή στην 
Καλαμάτα μια όμορφη πόλη, πολύ ωραίο 
κλίμα, ήσυχη. 
 
Άλλαξε καθόλου η ζωή σας από τότε που 
γίνατε γνωστός;  
Άλλαξε... ναι... ναι ! ‘Άλλαξε... με ζαλίζουνε 
περισσότερο τώρα απ’ ότι με ζαλίζανε πριν.  
(γέλιο ) 
Αυτά είναι φυσιολογικά πράγματα που έχουν 
να κάνουν με το επάγγελμα. 
Μην νομίζετε εμείς οι τραγουδιστές της 
όπερας δεν είμαστε τόσο... πασίγνωστοι όσο 
...άλλοι... οι οποίοι είναι αναγνωρίσιμοι από 
τους περισσότερους ...αλλά άλλαξε ... 
άλλαξε... είναι αλήθεια αυτο ! 
 
Πώς νιώθετε μετά από μία παράσταση; 
Ε ...! εξαρτάται πάντα από το πώς έχει πάει η 
παράσταση! 
Συνήθως είμαι πολύ κουρασμένος, όταν έχει 
πάει καλά που το καταλαβαίνουμε πάντα, 
ευχαριστημένος  
 
Πώς θα έρθουν τα παιδιά κοντά στην όπερα; 
Να βλέπετε τις παιδικές σκηνές όπερας που 
υπάρχουν, ευτυχώς η Λυρική τα τελευταία 
χρόνια έχει πολλά έργα παιδικής όπερας τα 
οποία είναι πάρα πολύ ωραία, για να γίνει ο 
πρόλογος στον κόσμο της όπερας  
Εκεί πια διαλέγετε αν σας αρέσει ή όχι ! 

Συνδυάζεται το παραμύθι με την μουσική και 
είναι μια καλή ευκαιρία να την γνωρίσετε από 
μικρή ηλικία. 
Ο χώρος εδώ είναι προσβάσιμος,  ωραίες 
εγκαταστάσεις, ελκυστικός και όλα αυτά 
βοηθούν περισσότερο και το παραμύθι και 
την μουσική.  
 
Το παραμύθι  και η μουσική ...συνδυάζονται 
εύκολα; 
Παραμύθι εννοείς το δράμα, την πλοκή  
Θα έπρεπε ναι . 
Αυτά τα δυο πάνε μαζί είναι ενωμένα, 
δηλαδή, αυτός που ακούει,  δεν έπρεπε να 
κατανοεί μόνο από την μουσική, αλλά μέσω 
της μουσικής θα έπρεπε να αισθάνεται και την 
πλοκή του έργου. 
 
Τι είναι η μουσική και πόσο σημαντική είναι 
για τους ανθρώπους; 
Η μουσική είναι ένας τρόπος ζωής. 
Είναι όπως ξυπνάμε όπως αναπνέουμε! 
Όπως ζούμε! 
Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να 
υπάρχει ζωή, καλή ζωή, χωρίς μουσική. 
 
Θα σας ενδιέφερε να ασχοληθείτε με ένα 
άλλο είδος μουσικής; 
Αυτό που κάνω τώρα που είναι και επάγγελμα 
και μεγάλη αγάπη  μου παίρνει πάρα πολύ 
χρόνο. Θεωρώ ότι όταν κάποιος θέλει να κάνει 
κάτι καλά, πρέπει να το κάνει ολοκληρωτικά! 
Οπότε δεν υπάρχει χώρος και χρόνος. 
Άλλωστε ήμουν μουσικός πριν γίνω 
τραγουδιστής. Έπαιζα και ήμουν δάσκαλος  
κλασικής κιθάρας. Μουσική έχω ξεκινήσει 
πολύ μικρός. Η όπερα ήρθε στην διαδρομή. 
Ομολογώ ότι ξαφνιάστηκε πάρα πολύς κόσμος 
όταν αποφάσισα να αφήσω την κιθάρα. Αλλά 
ήταν  η αγάπη και η κλίση, το μυαλό και η 
τρέλα, όλα μαζί... και το δοκιμάζεις! Είχα 
φανταστεί τον εαυτό μου μουσικό αλλά όχι 
τραγουδιστή της όπερας. Η όπερα μου άρεσε 
να την ακούω, όχι για επάγγελμα. Ξεκίνησα 
μεγάλος, ξεκίνησα 30 χρόνων. Αλλά να σας πω 
και κάτι, δεν ήμουν καλός δάσκαλος δεν είχα 
την υπομονή να διδάσκω, ξέρω καλά την 
κλασική κιθάρα, αλλά δεν το είχα, δεν ήμουν 
φτιαγμένος για να είμαι δάσκαλος. Έπρεπε να 

 Συνέντευξη 
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βρω κάτι άλλο για να με ευχαριστεί 
περισσότερο. Θα μπορούσα να το συνεχίσω 
αλλά δεν θα ήμουν ποτέ ένας καλός 
δάσκαλος. Θα ήμουν ένας μέτριος δάσκαλος. 
Η όπερα ήταν κάτι  που ήταν πάντα μέσα μου  
Η φωνή υπήρχε αλλά δεν ήταν καλλιεργημένη 
Την πρώτη μου εμφάνιση την έκανα 32 
χρόνων.   
 
Ποιους στόχους έχετε πετύχει και ποιος είναι 
ο επόμενος; 
Έχω πετύχει αρκετούς από τους στόχους μου 
αυτό με κάνει χαρούμενο. 
Βέβαια πάντα υπάρχει κάτι παρά πέρα ...προς 
το παρόν ο επόμενος στόχος είναι η επόμενη 
δουλειά μου, είτε είναι στην Ελλάδα, είτε στο 
εξωτερικό. 
Ποια είναι η επόμενη δουλειά;  
Είναι στο Λονδίνο δυο γνωστές και σπουδαίες, 
μικρές όπερες που παίζονται μαζί, η 
Καβαλερία Ρουστικάνα και οι Παλιάτσοι, τον 
Απρίλιο και τον Μάιο του ερχόμενου χρόνου. 
Εδώ στην Ελλάδα είναι τον Ιούνιο στο 
Ηρώδειο ο Ριγκολέτο, ένα πολύ διάσημο έργο 
του οπερατικού ρεπερτορίου  
 
Έχετε κάποιο πρότυπο στον χώρο της 
όπερας;  
Άνθρωποι τους οποίους τους ακούμε και 
μαθαίνουμε ...ναι  
Και τραγουδιστές του παρελθόντος υπάρχουν 
πολλοί. 
Τώρα κάποιος από τους ζωντανούς ...προτιμώ 
να γίνομαι καλύτερος εγώ...( γέλιο ) 
Τώρα να πούμε για την Μαρία Κάλας αυτή δεν 
είναι πρότυπο αυτή είναι ....δεν την 
αγγίζουμε... είναι πάνω από μας... 
 
Ποιο έργο έχετε παίξει περισσότερες φορές 
και είναι το αγαπημένο σας; 
Έχω παίξει περισσότερες φορές τον Ριγκολέτο 
Ας πούμε ότι αυτό είναι και το αγαπημένο μου 
Είναι αυτό! 
 
Δον καρλος ;  
Είναι ένα απ τα σπουδαιότερα έργα του 
ιταλικού ρεπερτορίου.  
 
Έχετε σπουδάσει αγγλική φιλολογία, 
ασχοληθήκατε ; 

Δεν με ενδιέφερε, τα αγγλικά τα διάβαζα για 
να μάθω την ψυχή τους, την βάση τους, την 
λογοτεχνία τους, παρά για να τα κάνω 
επάγγελμα.  
 
Είναι πιο δύσκολο το τραγούδι στην όπερα; 
Έχει διαφορετική μελέτη.  
Χρειάζεται ένα συγκεκριμένο δρόμο μελέτης, 
πρέπει να καλλιεργήσεις την φωνή σου να την 
μεγαλώσεις γιατί εμείς με την φωνή μας 
τραγουδάμε φυσικά, δεν έχουμε μικρόφωνα, 
δεν έχουμε καμία βοήθεια από την τεχνολογία  
Αυτό για να καλλιεργηθεί,  είναι αρκετά 
περίπλοκο, στην αρχή τουλάχιστον. 
Κι όσο περνά η ηλικία,  μέσω της σπουδής και 
της τεχνικής προσπαθούμε να νικήσουμε τον 
χρόνο που φεύγει.  
 
Την ώρα που τραγουδάτε τι σκέφτεστε ; 
Τις επόμενες νότες ( γέλιο) 
 
Το χειροκρότημα στο τέλος ; 
Όταν είναι θερμό κι αληθινό είναι η 
μεγαλύτερη ικανοποίηση.  
Ο κόσμος σου το δίνει αυτό απ την ψυχή του.  
 
Θα θέλατε να αλλάξετε κάτι στην ζωή σας... 
κάτι που έχετε μετανιώσει; 
Μεγάλη κουβέντα και δεν ξέρω πόσο εύκολα 
απαντιέται. 
Νομίζω πως είμαι εντάξει προς το παρόν αν με 
ρωτήσετε  σε δέκα χρόνια μπορεί να έχει 
αλλάξει η απάντηση. 
 
Ο επίλογος ; 
Ασχοληθείτε με την μουσική και την τέχνη όσο 
μπορείτε περισσότερο είναι σίγουρο ότι η ζωή 
σας θα γίνει ομορφότερη και καλύτερη!  

Σας ευχαριστούμε! 
Εγώ σας ευχαριστώ! 

Συνέντευξη 
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8 Οκτωβρίου: Παγκόσμια μέρα των ζώων           από το Ε’1 

 
Γάτα Σιαμ 
Είναι από τις πιο όμορφες ράτσες που υπάρχουν, εύκολα αναγνωρίσιμες από τα 
σκούρα χαρακτηριστικά τους στα άκρα, και τα υπέροχα αμυγδαλωτά μπλε μάτια 
τους. Με σχεδόν αριστοκρατική εμφάνιση, η γάτα του Σιάμ ήταν πασίγνωστη ήδη από 
πολύ παλιά, και κρατάει τα σκήπτρα στις πιο εντυπωσιακές γάτες μέχρι σήμερα, 
παρότι η εμφάνισή της έχει πάρει διάφορες μορφές και έχει υποστεί κάποιες 
αλλαγές. 
Γενικά είναι ήσυχες και ευφυείς και είναι οι μόνες γάτες που δένονται με τον 
ιδιοκτήτης τους και όχι με το χώρο που γεννήθηκαν. 
Κάποτε ήταν γνωστές ως «βασιλικές γάτες του Σιάμ». Την πανέμορφη και 
συναρπαστική αυτή γάτα που προέρχεται από το Σιάμ (νυν Ταϊλάνδη) την βρίσκουμε 
για πρώτη φορά στις βασιλικές κατοικίες και τους ναούς του Σιάμ. 
Η φωνή της Σιαμέζας γάτας είναι τουλάχιστον αξιοπρόσεχτη. Μια μοιάζει σαν της 
γάτας και άλλοτε σαν να κλαίει ένα μωρό. Η εμφάνιση αυτής της γάτας χρονολογείται 
πριν από το 1700 και βρίσκονταν κυρίως σε βουδιστικούς ναούς σαν φύλακες του 
χώρου.  
Το τρίχωμα χρειάζεται ελάχιστη περιποίηση. Η Siamese (Σιαμαία, Σιάμ) γάτα είναι 
ικανή να διατηρείται από μόνη της καθαρή και καλοχτενισμένη. Εσείς, το μόνο που 
έχετε να κάνετε, είναι να τη χτενίζετε περιστασιακά –ειδικότερα το καλοκαίρι- για να 
υποβοηθήσετε την απομάκρυνση των νεκρών τριχών. Η γάτα αυτή, δε μαδάει σε 
μεγάλο βαθμό. 
Είναι πανέμορφες και γλυκούλες. Τις λατρεύω! 

Παναγιώτα Χαϊδεμενάκου 
 
 
 
 
 
 
 

Παπακωνσταντινου, 
Ζαφειροπουλος, 

Μιχας, 
Κερανης 

 
 
 
 
 

Αποτυπώματα 
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Οι μαθήτριες και η μαθητές της Γ΄ τάξης του σχολείου μας επισκεφτήκαμε την έκθεση 
με τίτλο "Διαχρονικός Ηρακλής" στο Νομισματικό Μουσείο της Αθήνας. Εκεί είδαμε 
πολλά αρχαία νομίσματα με τη μορφή του Ηρακλή στη μια πλευρά τους. Στα μόνιμα 
εκθέματα του μουσείου θαυμάσαμε πάρα πολλά αρχαία νομίσματα όπως οι 
αιγινίτικες χελώνες και οι αττικές δραχμές. Ιδιαίτερη εντύπωση μας έκαναν οι οβελοί 
και τα τάλαντα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Με τον αθλητισμό παίζουμε, γυμνάζουμε το σώμα μας, καλυτερεύουμε την υγεία μας 
και ψυχαγωγούμαστε. 
Οι Ολυμπιακοί  αγώνες είναι σημαντικοί, γιατί καλλιεργείται η συνεργασία, η 
συναδέλφωση και η φιλία μεταξύ των λαών. 

 

Αποτυπώματα 
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Projects     από το Ε’2 
 
 
Τενεκεδούπολη  
Στα πλαίσια ενός ομαδοσυνεργατικό 
project που έχουμε ξεκινήσει κάθε 
παιδί κατασκευάζει με τενεκεδάκι ένα 
σπίτι που θα αφορά τον εαυτό του και 
την εικόνα που έχει για αυτόν και κάθε 
ομάδα θα τα τοποθετεί στο ταμπλό που 
της αναλογεί για να φτιάξουν μια 
γειτονιά. Στο τέλος του project θα 
ενωθούν όλα μαζί για να φτιάξουν μια 
πόλη.  
 

Πολυτεχνείο        

Αποτυπώματα 
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Φιλαναγνωσία και θέατρο στην Α΄τάξη 
 
Τι είναι η έμπνευση και πώς δημιουργεί ένας παραμυθάς τις ιστορίες του; Η Α΄ τάξη 
ασχολήθηκε στα πλαίσια  της Φιλαναγνωσίας με το βιβλίο του Β. Ηλιόπουλου «Η 
Έμπνευση μου είπε να σας πω δέκα παραμύθια και μισό», δημιούργησε το δικό της 
Παραμυθοχώρι και μια γωνιά ανάγνωσης παραμυθιού. Έπειτα απόλαυσε τις ιστορίες 
να ζωντανεύουν στο θέατρο ΠρωΔεΤρι  στην ομώνυμη παράσταση από την ομάδα 
Piedi Sporchi που με μεράκι και σεβασμό στο παιδί, μας προσέφερε  μια ποιοτική 
παράσταση που άγγιξε τα παιδιά. Μάθαμε διαβάζοντας, ζωγραφίζοντας, συζητώντας 
και βλέποντας θέατρο, πώς οι τέχνες όπως τα εικαστικά, η μουσική, η λογοτεχνία και 
το θέατρο μπορούν να συνδιαλέγονται μεταξύ τους και να επικοινωνούν μαζί μας με 
πολλαπλούς τρόπους. 
 

Αποτυπώματα 
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Δέντρο στο παράθυρο 

 
από το Β’2 

 
 
 

Το πεταμένο γαρύφαλλο 

 
από το Β’1 

 

Αποτυπώματα 
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Η Γη  
Πονάω. Πεθαίνω μπροστά στα μάτια 
σας και απλά αποφεύγετε να το 
παραδεχτείτε και να με βοηθήσετε. 
Εσείς φταίτε. Και το χειρότερο είναι 
πως φταίω και εγώ που σας πρόσφερα 
ό,τι μπορούσα και εσείς θέλατε κι 
άλλα. Σας έδωσα φαγητό, ένα ασφαλές 
περιβάλλον, και πολλά άλλα που εσείς 
αντί να με ευχαριστήσετε, μου είπατε: 
«καλά όλα αυτά αλλά δεν μας 
φτάνουν». Ακόμα και αυτά που ζητάτε, 
εγώ τα έχω. Μόνο που δεν είναι για 
εσάς. Κι όμως δεν σας νοιάζει. Σκάβετε 
και τα παίρνετε. Και όχι μόνο αυτό. 
Ούτε τα σκουπίδια σας, σάς νοιάζουν 
που θα πάνε. Αρκεί να μην σας 
βλάπτουν. Και εντάξει εμένα δεν με 
σέβεστε. Αλλά τα υπόλοιπα ζώα; Ούτε 
αυτά αξίζουν; Και ξέρω ακριβώς τι θα 
πείτε: «Μα καλά, τόσοι άνθρωποι 
κάνουν κακό στο περιβάλλον, εγώ σε 
πείραξα;» Και η απάντηση είναι ότι αν 
ένας κάνει το σωστό, θα είμαστε ένα 
βήμα πιο κοντά. Αλλά που να βρεθεί 
ένας τέτοιος; Πάντως και μεταξύ σας 
δεν μπορώ να πω πως φέρεστε και με 
τόση ευγένεια. Και ξέρετε γιατί; Γιατί 
σας νοιάζει μόνο ο εαυτός σας. Μετά 
από όλο αυτό, φυσικά, θα λυπηθείτε, 
θα στενοχωρηθείτε, αλλά δεν θα 
κάνετε τίποτα. Ξέρετε, λένε πως ο 
άνθρωπος είναι το εξυπνότερο ζώο. Δεν 
το βλέπω. Ντρέπομαι για σας. 

Μυρτώ Κρίμπαλη ΣΤ’1  
 
 

 
 
 
 

Η κινηματογραφική εμπειρία μου 
Γεια, είμαι ο Νικόλας Αντύπας και έχω 
παίξει σε μία ταινία μεγάλου μήκους, 
που λέγεται η «ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ 
ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ!». Η ιστορία μου αρχίζει 
όταν η σκηνοθέτης / σεναριογράφος 
ρωτάει τους γονείς μου αν θέλω να 
έρθω να παίξω στην ταινία και 
απάντησα ΝΑΙ!! H ταινία που γυρίστηκε 
το 2016 αναφέρεται στην ιστορία 
τεσσάρων γυναικών. Εγώ παίζω το 
παιδί της μίας από αυτές. Είχα να παίξω 
3 σκηνές, στη μία θα έτρωγα βραδινό 
με την "ΜΑΜΑ" και την "ΓΙΑΓΙΑ", στη 
δεύτερη κοιμάμαι στο δωμάτιο μου και 
στην τρίτη πήγαμε για μπάνιο με την 
"ΜΑΜΑ". Αρχικά με πήγαν να γνωρίσω 
τους ηθοποιούς μετά τον cameraman 
και τους υπόλοιπους ανθρώπους που 
θα δουλέψουμε μαζί. Την επόμενη 
μέρα με πήγαν στο "ΣΠΙΤΙ" μου κάναμε 
πρόβες και τραβήξαμε την πρώτη 
σκηνή.  
Ήταν τέλεια η εμπειρία που έζησα και 
είμαι σίγουρος πως θα ήταν τέλεια και 
για σας!!!!!!!!!!!! 

Νικόλαος Αντύπας 
 
 
 
Πολωνία  
Κάποτε η Πολωνία φάνταζε σαν ένας 
μακρινός και απρόσιτος ως και 
αδιάφορος προορισμός –μάλλον λόγω 
της εσωστρεφείας αλλά και 
αποτρεπτικότιτας του καθεστώτος της. 
Τώρα η Πολωνία είναι ένας ταχέως 
αναπτυσσόμενος τουριστικός 
προορισμός που έχει βάλει στο τραπέζι 
σπουδαία αρχιτεκτονική , ιστορία , 
μνημεία , τοπία , γαστρονομία και 
διασκέδαση .όταν πας ταξίδι εκεί ίσος 

Κουνουπογραφήματα 
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και δεις την πινακίδα «έχω πάει κι εγώ 
εκεί» 
Ένα μοναδικό μουσείο της Ευρώπης 
βρίσκεται στην Βαρσοβία! Είναι 
αφιερωμένο σε επιγραφές από νέον και 
δη από την εποχή  της ανάπτυξης αυτής 
της τεχνικής στο τότε ανατολικό μπλοκ.  
Η βότκα στην Πολωνία είναι ιερή. Όπως 
έχουμε εμείς το ούζο και το τσίπουρο 
αυτοί έχουν την βότκα. 
Μη διανοηθείτε να κάνετε βόλτα στην 
Κρακοβία και να μην ενδώσετε στις 
καντίνες και γενικά στο φαγητό του 
δρόμου της φανταστικής αυτής πόλης. 
Οι επιλογές είναι πάρα πολλές  
βασίζονται στα τοπικά τυριά , λαχανικά 
, αλλαντικά , ψωμάκια κ.α. και είναι 
στις περισσότερες περιπτώσεις 
επιπέδου γκουρμέ . 

Ε1 
 
 
Εκδρομή στο Γουδί 
Τον Οκτώβριο η πέμπτη και η έκτη 
τάξεις του σχολείου μου πήγαμε 
εκδρομή στου Γουδή , με δύο 
λεωφορεία. Η διαδρομή ήταν σχετικά 
σύντομη. Όταν φτάσαμε αφήσαμε τις 
τσάντες μας. Ύστερα μια κυρία μας 
έδειξε χορογραφίες. Αργότερα κάναμε 
ιππασία με δύο συμπαθέστατα άλογα, 
και στη συνέχεια ασκηθήκαμε στην 
τοξοβολία που μας άρεσε πολύ. 
Ακολούθησε αργότερα τρελό παιχνίδι 
στο γήπεδο του πάρκου. Μετά από 10 
λεπτά κάναμε διάλειμμα φαγητού και 
ξεκούρασης. Όταν τέλειωσε το 
διάλειμμα συνεχίσαμε με το άθλημα 
της ξιφασκίας που επίσης ήταν 
φανταστικό. Τέλος δοκιμάσαμε να 
κάνουμε γυμναστική yoga. Στη 
συνέχεια επιστρέψαμε το μεσημέρι στο 

σχολείο κουρασμένοι αλλά πολύ 
ευχαριστημένοι. Γενικά η εκδρομή αυτή 
ήταν τέλεια. 
Κλεοπάτρα – Αθανασία Χρυσικοπούλου, 

Ε1’ 
 

 
 
 
 

 
Χριστούγεννα Δεινοσαύρων ! 
Ο επιστήμονας Σμάρτ στις 20/12/2008 
εφηύρε την μηχανή Θ.Ξ.Ε. με την οποία 
μπορεί κάποιος να πάει ταξίδι πίσω 
στον χρόνο! Ο επιστήμονας Σμάρτ 
χωρίς να το καταλάβει ταξίδεψε στη 
εποχή όπου υπήρχαν δεινόσαυροι. 
Βγήκε λοιπόν χαρούμενος έξω από την 
φανταχτερή του μηχανή, 
καταλαβαίνοντάς τι δημιούργησε. Όταν 
ξαφνικά ένας τεράστιος ογκώδης 
δεινόσαυρος (που ευτυχώς δεν τον είχε 
μυρίσει γιατί είχε συνάχι) πάτησε την 
εφεύρεση του, κατάλαβε ότι δεν 
μπορούσε να γυρίσει στο παρόν. Μετά 
από έξι ατελείωτες μέρες ο Σμάρτ 
ανακάλυψε μία καστανοκόκκινη σπηλιά 
κοντά σε ένα κρυστάλλινο ρυάκι. 
Κοιτάζοντας στο ηλεκτρικό ρολόι του 
(που είχε εφεύρει ο ίδιος) αυτήν την 
σπάνια ημερομηνία, χοροπηδούσε από 
την χαρά του. Ήταν Χριστούγεννα! Για 
οκτώ ημέρες σκεφτόταν αν υπάρχει 
κάποιος τρόπο για να γυρίσει στο 
παρόν και τον βρήκε, κατασκεύασε μία 
μηχανή με την οποία μπορούσες να 
παγώσεις τον εαυτό σου. Με ένα 
«κλακ» πάγωσε. Όταν τον ανακάλυψαν, 
δεν πίστευε τι είχε κάνει. Είναι 
απίστευτο πως επέζησε! 

Θάνος Ξεργιάς, ΣΤ’2 

Κουνουπογραφήματα 
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Ώρα για παιχνίδι με χριστουγεννιάτικη διάθεση από τους μαθητές  
 

και τις μαθήτριες της Τετάρτης Τάξης. 
 

Καλή διασκέδαση! 
 
 
 

Κ Ρ Μ Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α 
Π Ρ Ω Τ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Α Ι Φ Τ Γ 
Χ Η Ξ Ω Τ Ι Κ Α Λ Ξ Σ Ο Ω Ο Ι 
Ε Λ Σ Ρ Ο Υ Ν Τ Ο Λ Φ Α Ψ Α Ο 
Λ Α Χ Ι Ο Ν Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ Σ 
Α Σ Τ Ε Ρ Ι Θ Π Σ Θ Τ Κ Β Λ Β 
Τ Υ Δ Ζ Υ Θ Σ Λ Φ Π Υ Γ Α Κ Α 
Ο Π Ο Ξ Δ Λ Δ Ε Ν Τ Ρ Ο Ν Ξ Σ 
Ι Α Ι Κ Γ Φ Ω Τ Α Κ Ι Α Ε Β Ι 
Θ Ν Θ Θ Η Λ Ρ Ο Α Λ Λ Φ Ρ Ψ Λ 
Δ Α Λ Ι Π Σ Ο Δ Μ Σ Β Δ Β Β Η 
Η Γ Γ Χ Φ Ο Ν Ο Ν Ι Φ Α Δ Α Σ 
Ε Ι Λ Π Λ Χ Σ Ι Φ Μ Μ Λ Ο Ψ Μ 
Π Α Τ Δ Χ Η Δ Κ Θ Ψ Ν Τ Π Σ Σ 
Λ Κ Ω Λ Ε Ξ Λ Δ Γ Χ Τ Κ Ε Λ Ρ 

Το κρυπτόλεξο των Χριστουγέννων 
 

 
 

Ανακάλυψε 16 χριστουγεννιάτικες λέξεις: 
  

 

Κουνουπογραφήματα 
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«Γλυκιά» Ακροστιχίδα Δ’ τάξη 
Συμπλήρωσε σωστά τις λέξεις της ακροστιχίδας και στα χρωματισμένα κουτάκια θα 
διαβάσεις το όνομα ενός χριστουγεννιάτικου γλυκού. 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Ορισμοί: 
1. Οι τρεις ……… με τα δώρα. 

2. Δέντρο που στολίζουμε τα Χριστούγεννα. 

3. Μ’ αυτά φωτίζουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο. 

4. Αυτό σέρνουν οι τάρανδοι (αντίστροφα). 

5. Έτσι λεγόταν η μητέρα του Χριστού. 

6. Το ακολουθούσαν οι μάγοι. 

7. Νόστιμα χριστουγεννιάτικα γλυκά. 

8. Τραγουδούσαν το «Ωσαννά». 

9. Το σπάμε την Πρωτοχρονιά για καλή τύχη. 

10.  Πρώτοι προσκύνησαν τον Ιησού (με άρθρο). 

11.  Η Άγια …… της Γέννησης του Ιησού. 

12. Τα τραγουδούν τα παιδιά τα Χριστούγεννα από πόρτα σε πόρτα (αντίστροφα).  

 
 

Κουνουπογραφήματα 
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Χριστουγεννιάτικο Σταυρόλεξο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ορισμοί 
Οριζόντια Κάθετα 

1. Το ακολούθησαν οι Μάγοι. 1. Η πρώτη μέρα του χρόνου. 
2. Χριστουγεννιάτικο γλυκό. 2. Το στόλιζαν παλιά. 
3. Χτυπά χαρμόσυνα. 3. Το σέρνουν οι τάρανδοι. 
4. Βοηθοί του Αη-Βασίλη. 4. Το στολίζουμε τα Χριστούγεννα. 
5. Έτσι ονομάζεται το ψωμί των 

Χριστουγέννων. 
5. Σε αυτή την πόλη γεννήθηκε ο 

Χριστός. 
6. Μας τα φέρνει ο Αη-Βασίλης. 6. Το σπάμε την πρώτη μέρα του 

χρόνου για καλή τύχη. 
7. Την κόβουμε την πρώτη μέρα 

του χρόνου. 
7. Χριστουγεννιάτικο φυτό. 

 

         1.         

  3.                

2.                6.    

                  

    5.               

                  

                  

      6.       7.  4.   

                  

      5.            

     7.             

                  

          2.        

                  

  1.                

                  

   3.               

                  

      4.            

Κουνουπογραφήματα 
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ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ……. 
Έρχονται τα Χριστούγεννα και όλοι τα περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία .Οι περισσότεροι 
στολίζουν δέντρα και γράφουν γιορτινές ευχές. Η γιορτή αυτή ευχόμαστε να είναι ονειρεμένη. 

Μα…..τι σημαίνει γιορτή; 

Γιορτή είναι… 

Μουσική απλωμένη παντού που φτάνει ως τ’ αστέρια. 

Άνθρωποι με τα χέρια ψηλά και καρδιές ανοιχτές μ’ ένα φως. 

Ρούχα που δε φοριούνται κάθε μέρα και κοστούμια που λάμπουν θεατές. 

Λουλούδια ευωδιαστά που ανθίζουν τα μάτια  

Χρυσόσκονη στην άκρη των βλεφάρων, 

για να λάμπεις όταν σε κοιτούν . 

Γιορτή είναι η χαρά που βρήκε τη θεσούλα της στη μέση της καρδιάς. 

 

Κοντά στο τέλος του χρόνου όλοι περιμένουν την Πρωτοχρονιά με χαρά και αγωνία για τον νέο 
χρόνο που θα σκεπάσει όλη τη γη. 

Όλοι εύχονται να φέρει υγεία και αγάπη. 

Μα….Τι είναι αγάπη; 

Αγάπη είναι…. 

Ένας τρόπος ζωής, 

ψυχές γεμίζει 

και μάτια χρωματίζει. 

Ένας απέραντος κόσμος 

που ανθίζει χαμόγελα και καρδιές. 

Μια φωλιά με χελιδόνια. 

Μια σταγόνα ελπίδας. 

Οι τσακωμοί που τελειώνουν στον καναπέ με αγκαλιά, κουβέρτα, ταινία. 

Ένα παιχνίδι που παίζεις και πάντα κερδίζεις… 

Καλές γιορτές σε όλους! 

              Οι μαθητές του Στ2 

Κουνουπογραφήματα 
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Αποτυπώματα 


