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Έχοντας αισίως σχεδόν ολοκληρώσει άλλη µια 
πλούσια σε δράση σχολική χρονιά, προχωρούµε 
στην έκδοση του 3ου τεύχους του περιοδικού µας 
«Πρωτο-τυπίες Νάξου» µε δείγµατα της δου-
λειάς που γίνεται στο σχολείο µας.  

Υπενθυµίζεται ότι ο τίτλος του περιοδικού προέκυ-
ψε από το συνδυασµό του ονόµατος του σχολεί-
ου µας και της πρωτοτυπίας των δράσεων που 
παρουσιάζονται στις σελίδες του.  

Συνεχίζοντας την επιτυχηµένη περυσινή προσπά-
θεια για ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση 
των µαθητών µας σε θέµατα υγείας, περιβάλλο-
ντος και πολιτισµού, το σχολείο µας υλοποίησε 
και φέτος συνολικά 13 δράσεις στο πλαίσιο της 
Αγωγής Υγείας, της Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης και των Πολιτιστικών Προγραµµάτων.  

Ο Ενιαίος Άξονας στον οποίο κινούνται τα περισ-
σότερα από τα προγράµµατα είναι: "ΦΙΛΙΑ - 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ". Όλες οι τάξεις συµµετέχουν σε 
ένα ή περισσότερα προγράµµατα, ως εξής: 

 

Α. Περιβαλλοντική εκπαίδευση  
1 ∆έσποινα Λυκουροπούλου – ∆’2: Κλιµατικές 

αλλαγές-φαινόµενο θερµοκηπίου-τρύπα του 
όζοντος 

2 Εµµανουέλα Λυκουροπούλου - Α΄2: Μικροί 
Ανακυκλωτές εν δράσει 

 Β. Αγωγή Υγείας  
3 Ευαγγελία Χρήστου – Ε’ & Αγάθη Χάλκου - Στ΄:

 Φίλος µε τον εαυτό µου, φίλος µε τους άλλους 
4 Εµµανουέλα Λυκουροπούλου - Α΄2: ∆ιαπρο-

σωπικές σχέσεις – συνεργασία 
5 ∆έσποινα Λυκουροπούλου – ∆΄2: ∆ιαπροσωπι-

κές σχέσεις – φιλία - συνεργατικότητα 
6 ∆έσποινα Λυκουροπούλου – ∆΄2: Κατανάλωση 

και πολιτισµός 
 

 Γ. Πολιτιστικά Θέµατα 
7 Ευγενία Τσούµα – Α΄1  & Εµµανουέλα Λυκουρο-

πούλου – Α΄2: Οι  µήνες  και  οι  εποχές  στη  
λαϊκή  παράδοση  (Μήνας  µπαίνει  …
Μήνας  βγαίνε ι…) 

8 Αργυρώ Ρέντζου – Β΄: Φίλος µε το βιβλίο 
9 Κυριακή Παρτσινεβέλου – Γ΄: Φιλία  -  συ-

νεργασία  – συνεργατ ικότητα  µέσα  από  
το  λαϊκό  παραµύθι  και  τη  µυθολογία  

10 Χρήστος Βασιλάκης – ∆΄1: Η ακτοπλοϊκή σύνδε-
ση από το λιµάνι της Νάξου – επιβάτες- προϊό-
ντα που διακινούνται 

11 ∆έσποινα Λυκουροπούλου – ∆΄2: Μεγάλοι ζω-
γράφοι και το έργο τους 

12 ∆έσποινα Λυκουροπούλου – ∆΄2 Μουσεία του 
τόπου µου 

13 Ευαγγελία Χρήστου – Ε’  & Αγάθη Χάλκου 
- Στ΄: Ο  ηλεκτρονικός  υπολογιστής  – 
µε ιονεκτήµατα  και  πλεονεκτήµατα  

 

Ο ∆ιευθυντής του Σχολείου 
Κων/νος Κλουβάτος 

  Εµείς οι µαθητές 
της Β΄ τάξης συµµετεί-

χαµε σε πολιτιστικό πρό-
γραµµα µε θέµα: «ΦΙΛΟΣ  
ΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ». Επισκε-
φθήκαµε την Παιδική Βιβλιο-
θήκη του ∆ήµου Νάξου, δια-
βάσαµε πολλά βιβλία, ζω-
γραφίσαµε ήρωες των βι-
βλίων,  γράψαµε τις δικές 
µας ιστορίες, φτιάξαµε όλοι 
µαζί τη «Βιβλιοχώρα».  Τέ-
λος, φέραµε αγαπηµένα µας 
βιβλία και κάναµε ανταλλα-
γή µε τους συµµαθητές µας. 

Τάξ
η Β΄ 



σελίδα  3 

 Τάξη Β΄ 



σελίδα  4 

 

Η ακτοπλοϊκή σύνδεση µε το λιµάνι της Νάξου.  
Επιβάτες και προϊόντα που διακινούνται 

Σύνδεση = η ένωση, το δέσιµο, η επικοινωνία. 
 

Ακτοπλοΐα = ακτή + πλους (ταξίδι µε πλοίο) 
Λιµάνι = χώρος ανάµεσα στεριάς και θάλασσας κατάλληλα 
διαµορφωµένος ώστε τα καράβια που ταξιδεύουν στη θά-
λασσα να µπορούν να φορτώνουν και να ξεφορτώνουν επι-
βάτες και εµπορεύµατα. 
 

Νάξος = το µεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Βρίσκεται 
στη µέση του Νότιου Αιγαίου Πελάγους. Οι κάτοικοί του 
ονοµάζονται Ναξιώτες ή Αξιώτες και ασχολούνται µε τον 
τουρισµό, την αλιεία, το εµπόριο, τη γεωργία, την κτηνο-
τροφία, την εξόρυξη µαρµάρου και σµύριδας. 
 
Το λιµάνι της Νάξου είναι τεχνητό. Το έχουν φτιάξει 

δηλαδή χρησιµοποιώντας µεγάλους πέτρινους όγκους και 
καλούπια από µπετόν. Ένα λιµάνι είναι φυσικό όταν το έχει 
δηµιουργήσει η φύση. Στη Νάξο έχουµε χτίσει το λιµενο-
βραχίονα από πέτρες που τις τοποθετήσαµε από τα Παλάτια 
ως το φάρο για να µη µπαίνουν τα κύµατα στο χώρο που 
αράζει (δένει) το καράβι. 

Το λιµάνι της Νάξου βρίσκεται βορειοδυτικά και έτσι οι 
ισχυροί βοριάδες που πνέουν στο Αιγαίο κάνουν το χειµώ-
να κυρίως δύσκολους τους χειρισµούς για να δέσει το κα-
ράβι. Πρόσφατα έγινε µια προσπάθεια να γίνουν έργα για 
τη βελτίωσή του αλλά δυστυχώς δεν είχε γίνει µελέτη για 
τα αρχαία και τους δρόµους και έτσι οι εργασίες διακόπη-
καν. 
Το λιµάνι της Νάξου συνδέεται µε τα λιµάνια της Πά-

ρου, της Σύρου και του Πειραιά. Προς το Νότο συνδέεται 
µε τα λιµάνια της Ίου και της Σαντορίνης. Αυτή είναι µία 
από τις ακτοπλοϊκές γραµµές µε την περισσότερη κίνηση. 
Το καλοκαίρι ξεκινάνε πολλά επιβατικά πλοία που µεταφέ-
ρουν Κυκλαδίτες στα νησιά τους αλλά και νταλίκες που 
εφοδιάζουν µε τρόφιµα και ποτά τα µαγαζιά που έχουν 
µεγάλη πελατεία. 
Στο λιµάνι πιάνουν και µικρότερα 

πλοία (κρουαζιερόπλοια, ιπτάµενα 
δελφίνια, κότερα) που εκτελούν 
κρουαζιέρες στα γύρω νησάκια. 
Στη θάλασσα για να µετράµε τις 

αποστάσεις ως µονάδα χρησιµο-
ποιούµε το ναυτικό µίλι. Το ναυτικό 
µίλι είναι περίπου 1853 µέτρα. Τα 
δ υ ο  ν α υ τ ι κ ά  µ ί λ ι α  ε ί ν α ι 
2x1853=3706µ. Τα 14 ναυτικά µίλια 

είναι 14x1853=25942µ. δηλαδή 25χµ και 942µ. 
Τις ταχύτητες των πλοίων δηλαδή το πόσο γρήγορα ταξι-

δεύουν τις µετράµε µε ναυτικά µίλια την ώρα. Το πλοίο 
ΡΟΜΙΛΝΤΑ τρέχει  16 ναυτικά µίλια σε µια ώρα. Το πλοίο 
BLUE STAR NAXOS τρέχει  25 ναυτικά µίλια σε µια ώρα. 
Το πλοίο HIGH SPEED τρέχει  30 ναυτικά µίλια την ώρα.  
 
Σε τρεις ώρες τα παραπάνω πλοία θα έχουν  προχωρή-
σει: 

 

Αποστάσεις από το λιµάνι της Νάξου σε ναυτικά µίλια: 

 
 

Μετά το Πάσχα η κίνηση στο λιµάνι γίνεται πιο µεγά-
λη. Περισσότεροι επιβάτες έρχονται για να γιορτάσουν στη 
Νάξο το ανοιξιάτικο µεγαλοβδόµαδο. Επίσης αρχίζουν οι 
πρώτοι τουρίστες και γι’ αυτό οι ξενοδόχοι συγκεντρώνο-
νται στην προβλήτα για να πάρουν πελάτες για τα δωµάτιά 
τους. Στη Νάξο υπάρχει πολύ µεγάλος αριθµός ξενοδοχεί-
ων και ο τουρισµός έχει γίνει µία από τις κύριες ασχολίες 
των κατοίκων. Ακόµη η κίνηση των φορτηγών από την 
άνοιξη και µετά πολλαπλασιάζεται γιατί οι τουρίστες κατα-
ναλώνουν προϊόντα όπως τρόφιµα, ποτά και καλλυντικά 
που πρέπει να έρθουν στη Νάξο από τα εργοστάσια που 
βρίσκονται σε διάφορα µέρη της Ελλάδας. 

Έτσι το λιµάνι γίνεται ένας τόπος που βουίζει από θό-
ρυβο και σίγουρα δύσκολα θα βαρεθεί κανείς γιατί το ένα 
καράβι θα έρχεται και θα φεύγει µετά από το άλλο. 

Το ελληνικό κράτος διαθέτει χρήµατα για να λειτουρ-
γούν σωστά οι διάφορες υπηρεσίες του. Στο λιµάνι δραστη-
ριοποιούνται διάφορες υπηρεσίες όπως το λιµεναρχείο, το 

τελωνείο, οι λεµβούχοι και το λιµενι-
κό ταµείο της νοµαρχίας. Το λιµε-
ναρχείο είναι υπεύθυνο για την α-
σφάλεια των επιβατών, για να τη-
ρούνται οι νόµοι του κράτους και για 
την άφιξη και αναχώρηση των επιβα-
τηγών πλοίων την προκαθορισµένη 
ώρα. 
        Έτσι τα καράβια ζητούν την 
άδεια του λιµεναρχείου για να δέ-

ΡΟΜΙΛΝΤΑ BLUE STAR 
NAXOS 

HIGH SPEED 

16 ν.µ 25 ν.µ 30 ν.µ 
32 ν.µ 50 ν.µ 60 ν.µ 
48 ν.µ 75 ν.µ 90 ν.µ 

Πάρος 15ν.µ Κως 106ν.µ 
Μύκονος 24ν.µ Ρέθυµνο 112ν.µ 
Ίος 27ν.µ Άγιος Νικόλαος 115ν.µ 
Σίκινος 27ν.µ Σκύρος 116ν.µ 
Φολέγανδρος 35ν.µ Χανιά 117ν.µ 
Τήνος 36ν.µ Μυτιλήνη 141ν.µ 
Αµοργός 40ν.µ Ρόδος 152ν.µ 
Θήρα 41ν.µ Σαµοθράκη 215ν.µ 
Άνδρος 52ν.µ Θεσσαλονίκη 245ν.µ 
Ανάφη 52ν.µ Κωνσταντινούπολη 355ν.µ 
Πειραιάς 105 ν.µ Ηρακλειά 14ν.µ 

Τάξ
η  ∆΄

1 
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σουν ή να αναχωρήσουν. Αν κάποιο 
καράβι καθυστερήσει να έρθει και 
να φύγει πρέπει να πληρώσει το 
πρόστιµο που θα του επιβάλλει το 
λιµεναρχείο. 

Το τελωνείο ελέγχει τα φορτία 
των πλοίων που έρχονται. Φροντίζει 
ώστε τα προϊόντα που ξεφορτώνο-
νται στο λιµάνι να εκτελωνίζονται, 
δηλαδή να πληρώνεται ο φόρος που 
αναλογεί για το κράτος. 

Οι λεµβούχοι είναι οι άνθρωποι 
που πιάνουν τους κάβους (τα σκοι-
νιά των καραβιών) και τα δένουν 
στις δέστρες. 

Το λιµενικό ταµείο φροντίζει 
ώστε να γίνονται δηµόσια έργα 
όπως στέγαστρα, περιφράξεις, επε-
κτάσεις του λιµανιού, σκαψίµατα 
(εκβαθύνσεις) στους χώρους που 
υπάρχει κίνδυνος οι καρίνες από τα 
καράβια να κολλήσουν στον πάτο 
της θάλασσας. 

Στις 6 Μαΐου πήγαµε στο τελω-
νείο και γνωρίσαµε το διευθυντή 
κύριο Μανόλη Χουζούρη. Του δια-
τυπώσαµε κάποιες ερωτήσεις µία 
από τις οποίες ήταν: 

- Πώς αποφασίζεται ο δασµός 
των προϊόντων; 

Ο εκτελωνιστής µας απάντησε 
ότι κάθε µπουκάλι, τηλέφωνο κτλ. 
έχει πάνω κάποιο κωδικό για να 
βρίσκουν το φόρο που πρέπει να 
πληρώσουν οι εισαγωγείς. 

Μια άλλη ερώτηση ήταν: 
- Ποια ήταν η πιο εντυπωσια-

κή παρανοµία που έπεσε στην α-
ντίληψή σας; 

Ο εκτελωνιστής µας είπε: Μια 
φορά σε µια σακούλα, σε ένα δέµα 
είχε µέσα ένα κιλό ναρκωτικά. Στο 
ταχυδροµικό τελωνείο που από εκεί 
στέλνουν τα δέµατα στο ταχυδρο-
µείο της Νάξου υπάρχουν εκπαιδευ-
µένα σκυλιά που όταν κάπου έχει 
ναρκωτικά αυτά το καταλαβαίνουν, 
γαβγίζουν και προσπαθούν να σκί-
σουν τη σακούλα. Μετά οι 
άνθρωποι που βρισκόταν εκεί 
άνοιξαν το ύποπτο δέµα και βρήκαν 
ένα ραδιόφωνο. Άνοιξαν το ραδιό-
φωνο και µέσα βρήκαν ότι είχε ναρ-
κωτικά. Το ξανάβαλαν µέσα και το 
έστειλαν κανονικά στον παραλήπτη 
για το ταχυδροµείο της Νάξου. Ει-
δοποίησαν και εµένα, πήγα µε κά-
ποιους συνεργάτες µου και προ-
σποιούµασταν εκείνη την περίοδο 
πως δουλεύαµε εκεί. Κάποια στιγµή 
εµφανίστηκε ο παραλήπτης που 
ήταν έµπορος ναρκωτικών τον συλ-
λάβαµε και µπήκε στη φυλακή. 

Ρωτήσαµε ακόµα: 

    - Ποια είναι τα κυριότερα προϊ-
όντα που διακινούνται από το λι-
µάνι µας; 
     Ο κύριος Χουζούρης µας απά-
ντησε πως από το λιµάνι µας φεύ-
γουν κυρίως µάρµαρα, σµυρίγλι, 
κρέατα, τυριά, ψάρια και διάφορα 
είδη κηπευτικών,  καρπών όπως 
λάδι,  κρασί, φρούτα κ.α. 
     Εισάγονται πετρέλαιο, τσιµέντο, 
ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, αυ-
τοκίνητα και διάφορα άλλα βιοµη-
χανικά είδη. 
     Στις 12 Μαΐου πήγαµε στο λιµε-
ναρχείο όπου συναντήσαµε τον υπο-
λιµενάρχη κύριο Συρίγο. Σε µια 
ερώτηση που του κάναµε για το αν 
τιµωρούν τα καράβια που δεν εί-
ναι συνεπή στις ώρες άφιξης και 
αναχώρησης µας απάντησε: 
     - Ναι, τα τιµωρούµε. ∆ηλαδή, 
µπορεί κάποιος επιβάτης να έρθει 
και να κάνει σε ένα καράβι µήνυση 
επειδή έφυγε πιο νωρίς απ’ ότι 
έπρεπε. Ακόµη µας είπε ότι από το 
2001 το υπολιµεναρχείο Νάξου α-
ναβαθµίστηκε σε λιµεναρχείο. Μας 
έδειξε το V.H.F. που µε αυτό επι-
κοινωνούν µε όλα τα διαπλέοντα 
πλοία. Μας έδειξε πολλά video και 
πολλές φωτογραφίες από τις επιχει-
ρήσεις του λιµενικού σώµατος. Μας 
πληροφόρησε ότι από το λιµάνι της 
Νάξου διακινούνται όλο το χρόνο 
1.000.000 επιβάτες και 600.000 
οχήµατα. Τα µισά από αυτά τα νού-
µερα σηµειώνονται τους δυο καλο-
καιρινούς µήνες τον Ιούλιο και Αύ-
γουστο.  
       Aξιοσηµείωτο από την κουβέ-
ντα µας µαζί του ήταν πώς τα µεγά-
λα επιβατηγά πλοία έχουν βύθισµα 
έξι µέτρα και πως η απόστασή τους 
από το να βρίσκει η καρίνα τους στο 
βυθό είναι υπόθεση λίγων εκατο-
στών, καθώς το λιµάνι µας όταν 
χτιζόταν δεν προοριζόταν  για να 
ελλιµενίζει τόσο µεγάλα πλοία. 
 
Ο ∆άσκαλος του ∆΄1  
Βασιλάκης Χρήστος 

 Οι µαθητές του ∆΄1 
Κουτελιέρης Μιχάλης  
Καπαρέλης Όθωνας 
Ευαντζελίστα Αντζέλικα 
Βιτζηλαίου Κατερίνα 
Καρούσης Βαγγέλης 
Βαζαίος Αργύρης 
Κατσαράς Έβεν 
Αναγνώστου Ελίζα 
Ανεβλαβή Παρασκευή 
Αργείτη Χριστίνα 
Κεράς Παναγιώτης 
Μούστος Χρήστος 
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  Στίχοι αγάπης και  

φιλίας  
 

∆ώσε αγάπη, δώσε χαρά, 
κάνε τα χέρια σου µια αγκα-

λιά   (Κάλια) 
 

Η ζωή είναι ωραία, 
µε το φίλο σου παρέα.    

(Βαγγέλης) 
 

Με τους φίλους σου κερδίζεις 
και µ’ αγάπη πληµµυρίζεις.  

(Θωµάς) 
 

Κι όταν µε τους φίλους παί-
ζεις 

χαίρεσαι σαν να χορεύεις.  
(Σοφία) 

 

ΠΑΡΑΜΥΘΙ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΦΙΛΙΑ 
(Εµπνευσµένο  

από τους µαθητές του Α2) 
 

 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα άσπρο κου-
νελάκι που δεν είχε φίλους. Το έλεγαν Μέρλι. ∆εν 
είχε φίλους γιατί δεν ήξερε το σωστό τρόπο να ζη-
τάει από τα άλλα ζώα του δάσους να γίνουν φίλοι 
του. Ήταν απότοµος, εγωιστής και έλεγε άσχηµες 
κουβέντες στα άλλα ζωάκια του δάσους. Τα πείραζε 
και τους χαλούσε συνέχεια το παιχνίδι που 
έπαιζαν. 
 Το κουνελάκι το µικρό ήταν πολύ ζωηρό κι 
έψαχνε όλη µέρα να βρει κανένα φίλο να φάνε µαζί 
το δικό του µήλο. Όµως µε την άσχηµη συµπεριφο-
ρά που είχε δεν έβρισκε κανένα φίλο. Μια µέρα, 
όπως προχωρούσε στο δάσος και ήταν έτοιµο να πει-
ράξει τα µικρά σκιουράκια που έπαιζαν όµορφα, εµ-

φανίζεται µπροστά του το λιοντάρι και του πρότεινε 
να πάει στη φωλιά του για  να γνωριστούν και να 
γίνουν φίλοι. Ο Μέρλι χάρηκε που θα αποκτούσε 
ένα τόσο δυνατό φίλο και πήγε µαζί του. Στο δρόµο 
κορόιδευε όλα τα ζώα που συναντούσαν και τους 
έκανε το σπουδαίο. Μόλις όµως έφτασαν στη φωλιά 
του λιονταριού, το λιοντάρι έριξε το Μέρλι στην 
κατσαρόλα µε το νερό για να τον µαγειρέψει και να 
τον φάει. Ο µικρούλης Μέρλι άρχισε να φωνάζει 
βοήθεια, όσο πιο δυνατά µπορούσε. Αµέσως όλα τα 
ζώα του δάσους έτρεξαν να τον βοηθήσουν. Παρακά-
λεσαν το λιοντάρι να τον αφήσει ελεύθερο και το 
λιοντάρι το έκανε γιατί ήταν φίλος τους και δεν 
ήθελε να τους στενοχωρήσει. 
 Από τότε η συµπεριφορά του Μέρλι άλλαξε. 
Μιλούσε όµορφα σε όλα τα ζώα και έπαιζε ωραία 
µαζί τους. Έγινε άξιος φίλος τους και έζησαν αυτοί 
καλά και εµείς καλύτερα. 

Στις 2 Απριλίου είναι η παγκόσµια ηµέρα παιδι-
κού βιβλίου. Εµείς, οι µικροί «ανακυκλωτές του Α2,  
αποφασίσαµε να κάνουµε τη δική µας ανακύκλωση – 
ανταλλαγή βιβλίων. Φέραµε στην τάξη µας βιβλία, που 
τα είχαµε διαβάσει και δεν τα χρειαζόµασταν πια. 
Ύστερα τα χωρίσαµε σε κατηγορίες: παραµύθια, λογο-
τεχνικά, ιστορικά και κόµιξ.  

Τα αγόρια της τάξης, ως «τζέντλεµεν», που είναι, περί-
µεναν πρώτα να επιλέξουν τα κορίτσια τα βιβλία που 
θα πάρουν και έπειτα επέλεξαν αυτά. Έτσι αποκτήσα-
µε όλοι από δύο ή τρία καινούρια βιβλία και χαρήκαµε 
πολύ που τα «µη χρήσιµα» πια για µας βιβλία απόκτη-
σαν ενδιαφέρον για άλλους συµµαθητές µας.  

2 Απριλίου: Παγκόσµια  ηµέρα παιδικού βιβλίου Τάξη Α΄2 

Στίχοι αγάπης και 

φιλίας  
 

 

Μια φιλία την ηµέρα  
το γιατρό τον κάνει πέρα.  

(Ειρήνη) 
 

∆ώσε την αγάπη σου στο 
φίλο, 

όπως  δίνεις ένα µήλο.     
(Εµιλία) 

 
Σ’  ένα φίλο µου καλό 

χαρίζω τα αστέρια και τον 
ουρανό.   (Κωνσταντίνος) 
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«ΗΜΕΡΑ ΑΓΑΠΗΣ, ΦΙΛΙΑΣ 

και ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος Αγω-
γής Υγείας µε θέµα: «Φιλία και Συνεργα-
σία» αποφασίσαµε να γιορτάσουµε την 
27η Μαΐου ως µέρα «Αγάπης, Φιλίας & 
Συνεργασίας». Έτσι ετοιµάσαµε προ-
σκλήσεις για τις άλλες τάξεις του σχολεί-
ου, φτιάξαµε και µια αφίσα και οργανώ-
σαµε τη γιορτούλα µας που περιλάµβα-
νε: 1) ανταλλαγή δώρων µεταξύ των 
µαθητών του Α2, δώρων που είχαν ετοι-
µάσει τα ίδια τα παιδιά (µικρές κατα-
σκευές, κάρτες µε ευχές, βότσαλα ζω-
γραφισµένα από τα παιδιά και γενικώς 
ό,τι αυτά θεωρούσαν πως µπορούν να 
ετοιµάσουν µόνοι τους µε απλά υλικά.), 
2) ανταλλαγή σκέψεων και συναισθηµά-
των, 3) ανάγνωση του βιβλίου «Για πά-
ντα φίλοι» και συζήτηση πάνω σ’ αυτό, 
4) µικρό µπουφέ µε γλυκά αγάπης και 
προπόσεις από τα παιδιά  & 5) παίξιµο 
πρωτότυπων παιχνιδιών µε τις άλλες 
τάξεις στην αυλή του σχολείου, παιχνι-
διών που απαιτούσαν τη συνεργασία σε 
οµάδες. Περάσαµε πάρα πολύ όµορφα, 
µας άρεσε που ήµαστε στις οµάδες παι-
χνιδιού µαζί µε παιδιά µεγαλύτερων 
τάξεων και θα θέλαµε η µέρα αυτή, 27 
Μαΐου, να καθιερωθεί για πάντα ως 
«µέρα αγάπης, φιλίας και συνεργασίας» 
στο σχολείο µας 

Εικόνες από τα οµαδικά παιχνίδια µε τους 
µαθητές των άλλων τάξεων, την ηµέρα 

«Φιλίας και Συνεργασίας» του Α΄2.  

 
Για να βρεις το σύνθηµά µας για την αγάπη πρέπει να αντι-
καταστήσεις καθένα από τα παρακάτω γράµµατα µε το 
επόµενό του στο αλφάβητο (προσοχή: όπου Ω βάζουµε Α): 

ΓΨΡ∆   ΣΖΜ  ΩΒΩΟΖ  ΞΟΨΡ  ΓΘΜ∆ΘΡ  

∆ΜΩ  ΛΖΚΞ.  ∆ΣΡΘ   ΩΟΚΩ. 
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Τάξη Α΄2 

Οι σελιδοδείκτ
ες της ανακύκλ

ωσης 

Ανακύκλω
ση 

Κάθε Παρασκευή
 πηγαίνο

υµε τα 

ανακυκλώ
σιµα σκουπίδι

α µας 

στους ειδικούς
 κάδους που βρίσκοντ

αι πολύ κο-

ντά στο σχολείο µας. Βέβαια  ανακύκλ
ωση δεν 

κάνουµε µόνο στο σχολείο, αλλά και στο σπίτι και
 

σας συνιστού
µε να το κάνετε κ

αι όλοι ε
σείς, αν 

πραγµατικ
ά ενδιαφέρ

εστε για το καλό του πλανή-

τη µας. Φτιάξαµε και σε
λιδοδείκτ

ες µε µηνύµατα 

για το περιβάλλ
ον. 

Στο πλαίσιο του  Πολιτιστικού Προ-γράµµατος «Οι µήνες και οι εποχές στη λαϊκή παράδοση» οι µαθητές µας συγκέντρω-σαν παροιµίες για τους µήνες και τους ζωγράφισαν.  

Τάξη Α΄1 
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Εντεταγµένοι στο 
διεθνές εκπαιδευτικό 
δίκτυο: «Μαθαίνω 

για τα ∆άση» γνωρί-
σαµε: 

> Ότι οι θαµνώνες και τα φρύγανα, που κυ-
ριαρχούν στους λόφους των Κυκλαδονήσων 
µας, είναι πολύτιµα δασικά οικοσυστήµατα 
που αποδίδουν στο περιβάλλον ότι και το δά-
σος µε δέντρα, π.χ. οξυγόνο, νερό…  
<> Τις  προστατευόµενες περιο-
χές του διεθνούς δικτύου 
NATURA 2000, π.χ. το δάσος 
στο Πυργάκι-Αλυκό 

Νάξου. 
<> Θέµατα Προστασίας Περιβάλ-
λοντος, Βιώσιµης Ανάπτυξης, Αειφορίας, Κλι-
µατικών αλλαγών, Ενδηµικών φυτών. 
         Εδώ καταθέτουµε κάποια από τη δουλειά 

των Οµάδων Εργασίας 
µας στο ∆άσος (είχε προη-
γηθεί και ενηµέρωση από 
τον ∆ασάρχη): 

4η Οµάδα Εργασίας 

Θέµα: «∆ασικό οικοσύστηµα»: 

Σ’ ένα δάσος, εκτός από δέντρα φυτρώ-

νουν και άλλα µικρότερα φυτά. Υπάρ-

χει επίσης κι ένα πλήθος από άλλους 

οργανισµούς όπως µανιτάρια, λειχήνες, 

βρύα, έντοµα, πουλιά, ερπετά, αµφίβια, 

θηλαστικά, αράχνες, µυριάποδα, σκου-

λήκια… Όλα αυτά σχηµατίζουν ένα 

οικοσύστηµα όπου τα είδη αλληλοεξαρ-

τώνται.  

3η Οµάδα Εργασίας Θέµα: «Προϊόντα του δάσους»: Παράγει χρήσιµη ξυλεία για έπιπλα και οικοδοµές, καυσόξυλα, ξυλοκάρβουνα, χαρτί, ρετσίνι. Απ’ το ρετσίνι παράγονται άλλα προϊόντα όπως το νέφτι. Το µέλι από µελίσσια λουλουδιών του δάσους. 

2η Οµάδα Εργασίας 

Θέµα: «Κίνδυνοι του δάσους. - Προστασία»: 

Αιτίες καταστροφής των δασών είναι 

οι πυρκαγιές, η βόσκηση, η οικοπεδο-

ποίηση ή επέκταση των αγρών, η κρυ-

φή υλοτοµία, η ξηρασία, οι κλιµατικές 

αλλαγές. Βοηθούµε στην προστασία 

του µε αναδασώσεις –συνεργαζόµενοι 

µε τη ∆ασική Υπηρεσία-, µε την επι-

στασία τήρησης των σχετικών νόµων, 

µε τη χρήση του τηλεφώνου 199 σε 

κίνδυνο.  

1η Οµάδα Εργασίας Θέµα: «Χλωρίδα-Πανίδα στα ελληνικά δάση»: Συνολικά υπάρχουν στα ελληνικά 
δάση γύρω στα 200 είδη δέντρων και 

θάµνων. Τα κυριότερα δασικά δέντρα 
είναι διάφορα είδη πεύκων, ελάτων, οξιές & διάφορα είδη δρυός.  

Τάξη
 ∆΄ 2
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Μαρία-Κατερίνα Καµβύση: Τι 
είναι το Φυσικό Αέριο; 
 
κ. Άρης Φακίνος: Το φυσικό αέριο 
είναι µία καύσιµη ύλη σαν το πε-
τρέλαιο, αντίστοιχη µε το υγραέριο. 
Η διαφορά του είναι ότι το υγραέ-
ριο αποθηκεύεται σε φιάλες υγραε-
ρίου ενώ το φυσικό αέριο ή όπως 
αλλιώς λέγεται  «αέριο 
πόλεως» µεταφέρεται µε 
αγωγούς, όπως το νερό 
ας πούµε, µέσα στην πό-
λη. Έχει µεγαλύτερη θερ-
µογόνο δύναµη απ’ το 
πετρέλαιο κι απ’ το υγραέ-
ριο, δηλ. αν πάρουµε µια 
ποσότητα πετρελαίου και 
φυσικού αερίου, απ’ την 
καύση τους, η ποσότητα 
θερµότητας που παίρνου-
µε είναι πολύ µεγαλύτερη 
απ’ το φυσικό αέριο κι απ’ 
το υγραέριο σε σύγκριση 
µε το πετρέλαιο.  
 
Νικόλαος Σορώκος: Γιατί 
το φυσικό αέριο είναι και οικολογι-
κό; 
- Είναι και οικολογικό γιατί κατά την 
καύση του πετρελαίου, το πετρέ-
λαιο καίγεται κατά 45% , δηλ. λιγό-
τερο από το µισό. Το υπόλοιπο 
είναι κατάλοιπα τα οποία φεύγουν 
στην ατµόσφαιρα, ενώ, όταν καίγε-
ται το φ.α. έχουµε καύση κατά 
95%. Το υπόλοιπο 5% που βγαίνει 
είναι τα κατάλοιπα που είναι µηδα-
µινά. Έχει σχεδόν τέλεια καύση. Τα 
κατάλοιπα της καύσης του φ.α., 
µονοξείδια και διοξείδια του 
άνθρακα, είναι πολύ µικρότερα σε 
ποσοστά δηλ. σε p.p.m. (part per 
million). Και αν κάνουµε µία µέτρη-
ση καύσης πετρελαίου, τα µονοξεί-
δια, διοξείδια και αιθάλης από την 
καύση, είναι πολύ µεγαλύτερα σε 
σύγκριση µε την καύση φ.α. Γι’ 
αυτό το λόγο θεωρείται και  οικολο-
γικό. 
 
Ιωάννα Εφραιµία Παντελιά: Ποια 

η προέλευσή του; 
- Το 90% του φυσικού αερίου που 
εισάγουµε στην Ελλάδα προέρχε-
ται από τη Ρωσία. Από υπόγεια 
κοιτάσµατα της. Η Ρωσία είναι η 
µεγαλύτερη παραγωγός σε εξόρυ-
ξη φ.α. παγκοσµίως. Υπάρχει & 
στην Αλγερία & σε κάποιες ανατο-
λικές χώρες (Αζερµπαϊτζάν, Συρία) 

σε µικρότερα κοιτάσµατα. Το υπό-
λοιπο 10% που παίρνουµε στην 
Ελλάδα έρχεται από την Αλγερία 
µε πλοία στη Ρεβυθούσα (ένα µι-
κρό νησάκι απέναντι απ’ τα Μέγα-
ρα), όπου αποθηκεύεται σε υγρο-
ποιηµένη µορφή. 
Το υγροποιηµένο φ.α. υγροποιείται 
σε -161,50C.  Σ’ αυτή τη θερµοκρα-
σία διατηρείται στα πλοία που 
έρχεται στην Αθήνα. Μετά ξεκινά η 
αντίθετη διαδικασία, µέσα από κά-
ποια ειδικά µηχανήµατα για να αε-
ριοποιηθεί πάλι και να ξαναµπεί 
στο δίκτυο. 
 
Βασίλειος Πάσσος: Πώς φτάνει 
στα σπίτια µας; 
- Το ρωσικό φ.α. διοχετεύεται κα-
τευθείαν στο δίκτυο πόλεως 
(σωλήνες) & έχουµε άµεση παρο-
χή. Το Αλγερινό αποθηκεύεται στο 
νησάκι που έχει διαµορφωθεί κα-
τάλληλα. Αν υπάρχει αυξηµένη 
ζήτηση και δεν επαρκεί το ρωσικό, 

αεριοποιείται το αλγερινό και εισά-
γεται στο δίκτυο πόλεως.  
 
Μαρία Σάββα: Εδώ στα νησιά µας 
µπορούµε να έχουµε φ.α.; 
- Εδώ στα νησιά που δεν περνά 
φ.α. αντικαθίσταται από το υγραέ-
ριο.  Μεταφέρεται είτε µε δίκτυα, 
είτε µε φιάλες, είτε µε φορτηγά. 

Είναι πιο εύκολα µεταφερό-
µενο. 
 
Φοίβος Πάνου-Καπίρης: 
Ποιες περιοχές της Ελλάδας 
το αξιοποιούν περισσότερο;                 
- Το δίκτυο µπαίνει από τον 
Έβρο και περνά από τη 
βόρεια Ελλάδα. Όλες οι 
πόλεις που συναντά διαδο-
χικά έχουν πλέον τροφοδο-
τηθεί: Ξάνθη, Κοµοτηνή, 
Θεσσαλονίκη Λαµία, Βόλο, 
Λάρισα, και προχωρά η 
διείσδυση. Στη Θεσσαλονί-
κη έχει πάει κατά 75% διείσ-
δυση. Ενώ στην Αθήνα 45-
50%.   Αν έχουµε 100 σπί-

τια στη Θεσσαλονίκη τα 75 έχουν 
πάρει φ.α., ενώ στην Αθήνα τα 45.  
 
Παρασκευή Σέργη: Πού το χρησι-
µοποιούµε; 
- Το φ.α. αντικαθιστά το πετρέλαιο. 
Χρησιµοποιείται σε θέρµανση, σε 
ζεστό νερό χρήσης και σε ζεστό 
νερό θέρµανσης, και στην κουζίνα, 
για το µαγείρεµα. Υπάρχουν ορι-
σµένες συσκευές, ευρωπαϊκές οι 
οποίες έχουν πάρει ένα πιστοποιη-
τικό ευρωπαϊκό CE για να καίνε 
πλέον φ.α. 
 
Κυριάκος Μαργαρίτης: ∆εν θα 
µπορούσε να το χρησιµοποιήσει 
κατευθείαν η ∆ΕΗ ώστε να έχουµε 
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος 
από φυσικό  αέριο; 
- Η ∆ΕΗ κατασκευάζει ήδη δύο 
µονάδες παραγωγής. Πάµε να φύ-
γουµε λίγο από το λιγνίτη και το 
πετρέλαιο που είναι ρυπογόνες 
πηγές και πάµε σε µονάδες φ.α. 

Στα  πλαίσια  των  Περιβαλλοντικών  Προγραμμάτων  μας,  δουλεύουμε  και  το 
Πανευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. 

 Στα πλαίσια ενός μέρους του Προγράμματος που αφορά το ζήτημα της Εξοικονόμη‐
σης Ενέργειας και της ευαισθητοποίησης προς χρήση Ανανεώσιμων ή Εναλλακτικών πηγών 

της, ενημερωθήκαμε από τον Υπεύθυνο της Εταιρείας Ε.Π.Α. Αττικής (Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής) 
κ. Άρη Φακίνο. Επειδή η Συνέντευξη που μας έδωσε ήταν ιδιαίτερα εμπεριστατωμένη και διαφωτιστική 
θεωρήσαμε σημαντικό να πληροφορήσουμε και τους αναγνώστες μας με κάποια στοιχεία της, που παρα‐
θέτουμε στη συνέχεια: 

 

 Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ µας: 

Τάξη
 ∆΄ 2
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Όπως πέρυσι, καλή ήταν και φέτος η συγκοµιδή σε 
διακρίσεις και µετάλλια για το σχολείο µας:  
 
• Στους µαθητικούς αγώνες, και συγκεκριµένα στο 

στίβο, διακρίθηκαν τρεις µαθήτριες της Ε και Στ΄ 
τάξης: η µαθήτρια Μαριαλένα Αγγελή πήρε το 
χρυσό µετάλλιο στα 50 µέτρα,  η µαθήτρια Τζιο-

βάνα Ευαγγελίστα χάλκινο µετάλλιο στο ύψος 
και η Αγγελική ∆έτση χάλκινο µετάλλιο στα 
1.000 µέτρα.  

• Το περιοδικό του σχολείου µας κέρδισε το βρα-
βείο της καλύτερης εµφάνισης για το 2008-2009 
στον Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό Μαθητικών Εφη-
µερίδων και Περιοδικών, που διοργανώνει εδώ 
και 16 χρόνια η εφηµερίδα «τα Νέα». Η τελετή 
της απονοµής των βραβείων έγινε στην Παλαιά 
Βουλή,  παρουσία του Προέδρου της Βουλής, 
Βουλευτών και πλήθους µα-
θητών, εκπαιδευτικών, δηµο-

σιογράφων και άλλων 
π ρ ο σ κ ε κ λ η µ έ ν ω ν . 
Έπαθλο, πολυµηχάνη-
µα και διαδικτυακή κά-
µερα για το σχολείο. 
Αναµφίβολα, το βρα-
βείο ανήκει στους µαθη-
τές και τις δασκάλες της 
προηγούµενης χρονιάς 
που µε την άψογη συ-
νεργασία παρείχαν το 
πρωτότυπο και καλαί-
σθητο υλικό που δηµοσι-
εύτηκε στις σελίδες του 
περιοδικού µας. 

Θα γίνουν και στα µεγάλα νησιά –
π.χ. Κρήτη - µονάδες φ.α. και υπο-
θαλάσσιος αγωγός, αλλά προς το 
παρόν αυτά είναι στα σχέδια. 
 
Ιωάννα Μαυροµάτη :Γιατί είναι 
πιο φτηνό; 
- Είναι τέτοιες οι συµβάσεις που 
έχουµε, που είναι σε µόνιµη βάση 
25% πιο φθηνό απ’ το πετρέλαιο. 
Το κόστος εξόρυξής του κι η τιµή 
που το πουλάει η Ρωσία έρχεται σε 
τελικό κόστος φθηνότερο από το 
πετρέλαιο. Ίσως η Ρωσία έχει πολ-
λά κοιτάσµατα δηλ. έχει µεγάλο 
χρονικό ορίζοντα να δίνει. Αντίθετα 
στο πετρέλαιο, επειδή µειώνονται 
τα κοιτάσµατα αυξάνεται η τιµή, 
κάπως έτσι. 
 
Ευάγγελος Σέργης : Φως µπο-
ρούµε να έχουµε; 
-Μόνο µε το υγραέριο. Όπως οι τις 
παλιές λάµπες που είχαν οι ψαρά-
δες: είχαν µια φιάλη υγραερίου κι 
είχαν φως. Αυτές οι συσκευές δεν 

έχουν τις προϋποθέσεις γι’ αυτό 
και πια δεν χρησιµοποιούνται.  
 
Μαρίνα Νικολαράκη :Το φ.α. 
µπορεί να αντικαταστήσει µόνο το 
πετρέλαιο; Και ποιος το διαχειρίζε-
ται; 
- Και το υγραέριο. Είναι αντίστοιχο 
µε το υγραέριο, µόνο που έχει ακό-
µα µεγαλύτερη θερµογόνο δύναµη 
από το υγραέριο. Σε σύγκριση µε 
το πετρέλαιο & το υγραέριο το φ.α. 
υπερτερεί.  
Το διαχειρίζεται µια δηµόσια επιχεί-
ρηση ιδιωτικού δικαίου Αττικής: 
ΕΠΑ: Επιχείρηση Παροχής Αερίου 
Αττικής. Υπάρχει και η ∆ΕΠΑ: ∆η-
µόσια Επιχείρηση Παροχής Αερί-
ου, που είναι καθαυτό κρατική, µε 
κρατικό management. 
 
Γιώργος Ξενάκης: Τι είναι το υ-
γραέριο; 
- Είναι παρεµφερές αέριο µε το 
φ.α. που µεταφέρεται σε φιάλες. 
Χρησιµοποιείται σε θέρµανση, µα-

γείρεµα και ζεστό νερό χρήσης. 
Είναι όµως καλύτερα να έχουµε 
θερµοσίφωνα φ.α. 
  
Νάταλιν Κίτχιν: Πότε ξεκίνησε η 
χρήση του; 
- Παγκοσµίως π.χ. η ∆υτ. Ευρώπη 
το χρησιµοποιεί εδώ και 50 χρόνια. 
Όπως και η Βόρεια Αµερική. Κανα-
δάς και ΗΠΑ το χρησιµοποιούν 
εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και 
στη Ρωσία και στις πρώην Σοβιετι-
κές ∆ηµοκρατίες, Λετονία, Λιθουα-
νία, Λευκορωσία, επειδή είναι και 
Ρωσικό και είναι δίπλα, υπήρχε η 
υποδοµή και χρησιµοποιούνταν 
από παλιότερα.  
 
Μάριος-Γαβριήλ Τουλούπης: 
Πότε το φ.α. ήρθε στην Ελλάδα; 
-  Το φυσικό αέριο έρχεται το 1992-
93. Παλιότερα (δεκαετία ’70 -΄80) 
υπήρχε το φωταέριο στο Γκάζι της 
Αθήνας απ’ όπου φωτίζονταν το 
ιστορικό κέντρο γύρω από την Α-
κρόπολη, το Λυκαβηττό. 
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Φέτος η Τρίτη τάξη ασχολήθηκε µε 
το πρόγραµµα <<φιλία-συνεργασία - συ-
νεργατικότητα µέσα από τη µυθολογί-
α>>. Επιλέχτηκε αυτό το θέµα γιατί εί-
ναι σηµαντικό για τα παιδιά να µάθουν 
πώς η φιλία, η συνεργασία και η συνερ-
γατικότητα επηρεάζουν τη ζωή µας, 
άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά. Μέ-
σα από τη µυθολογία και τη µελέτη που 
θα κάναµε θα γινόταν αυτή η προσπά-
θεια. 

Το βιβλίο της φετινής Ιστορίας που 
αναφέρεται στη µυθολογία είναι χωρι-
σµένο σε έξι ενότητες. Αυτές είναι: η 
δηµιουργία του κόσµου, ο Ηρακλής, ο 
Θησέας, η Αργοναυτική εκστρατεία, ο 
Τρωικός πόλεµος και οι περιπέτειες του 
Οδυσσέα. Έτσι µέσα από συζητήσεις, 
δραµατοποιήσεις, ζωγραφιές και έρευνες 
που έγιναν κατά τη διάρκεια της σχολι-
κής χρονιάς, έγινε προσπάθεια για επί-
τευξη του στόχου του προγράµµατος. 

Παρακάτω παραθέτουµε δύο ζωγρα-
φιές παιδιών. Στην πρώτη ο Ηρακλής 
διώχνει τις Στυµφαλίδες όρνιθες αφού 
συνεργάστηκε µε τη θεά Αθηνά για να 
πετύχει τον άθλο του και στη δεύτερη ο 
Αχιλλέας δίνει την πανοπλία του στο 
φίλο του τον Πάτροκλο.  

Φιλία -Συνεργασία - Συνεργατικότητα  
µέσα από τη µυθολογία 

Τάξη Γ΄ 

Τάξ
εις 

Ε΄ &
 Στ΄
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ΦΙΛΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ 
–  ΦΙΛΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ 

 

Τη φετινή σχολική χρονιά, οι Ε΄ και Στ΄ τάξεις 
του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Νάξου αποφασί-
σαµε να συνεργαστούµε σ΄ ένα θέµα που ξε-
κινάει από το «εγώ», φτάνει στο «εµείς» κι 
επιστρέφει εµπλουτισµένο στο εγώ για να το 
τροφοδοτήσει σ΄ ένα καλύτερο εµείς. 

Αρχή ήταν η διαπίστωση πως τα παιδιά δυσκο-
λεύονται στις σχέσεις τους. 

Κάποια κλείνονται στον εαυτό τους και τις α-
δυναµίες τους. Κάποια αντιµετωπίζουν τις δυ-
σκολίες µε άσχηµο λόγο και βίαιο τρόπο. 
Άλλα έχουν κύριους φίλους τους Η/Υ και την 
τηλεόραση. 

Όλα αυτά µας ανησύχησαν και θελήσαµε να 
κάνουµε µια προσπάθεια να βρούµε τρόπους 
επικοινωνίας και να απολαύσουµε την οµορ-
φιά της φιλίας. 

Στον κύκλο συζητήσαµε τους καβγάδες µας. 
Ανακαλύψαµε πόσοι πολλοί τρόποι υπάρχουν 
για να λύσουµε τις διαφορές µας ή ακόµη και 
να αποδεχτούµε πως κάποιες δε θα λύνονταν. 
Είµαστε διαφορετικοί όχι εχθροί. 

Φτιάξαµε συνθήµατα που άλλα τα τηρήσαµε κι 
άλλα κάποιοι τα ξεχνούσαµε. Μα ήταν ωραίο 
που τα φτιάξαµε παρέα κι όλο και κάποιος µας 
τα υπενθύµιζε στις δύσκολες στιγµές. 

Ζωγραφίσαµε, φτιάξαµε µαντινάδες, κάναµε 
εκδροµές όπου γνωρίσαµε µαθητές άλλων 
σχολείων, φτιάξαµε αφίσες, ποιήµατα, παίξα-
µε, κάναµε έρευνα, συµπληρώσαµε ερωτηµα-
τολόγια, φτιάξαµε επιτραπέζιο παιχνίδι, σταυ-
ρόλεξο. Ζωγραφίσαµε τοίχο του σχολείου 
µας, τραγουδήσαµε, κάναµε αποκριάτικα δρώ-
µενα. 

Χαρήκαµε  και καµαρώσαµε όσα έκαναν οι 
µαθητές µας (ξέρετε πώς καµαρώνουµε εµείς 
οι δάσκαλοι…). 

Χαρήκαµε όµως όταν διαπιστώσαµε πως αυτά 
που θέλαµε να περάσουµε στους µαθητές µας 
δεν ήταν απλά λόγια: µέσα από τη συνεργασία 
µας γίναµε κι εµείς φίλες. 

                                                                               
 

                      Οι δασκάλες  
 Της Ε΄ τάξης :  Ευαγγελία Χρήστου 
 Της Στ΄ τάξης : Αγάθη Χάλκου  

Τάξεις Ε΄ &
 Στ΄ 
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Παιχνίδια 
φιλίας 

Τάξεις
 Ε΄ & Στ΄ 
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