
Καλή χρονιά!
Μαζί, μπορούμε να 

καταφέρουμε πολλά!

8o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | TEΥΧΟΣ #1
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Α γαπημένα μου παιδιά, αγαπητοί γονείς και αναγνώστες της εφημερίδας μας!
Στην πρώτη διαδικτυακή εφημερίδα του περσινού Δ1, έγραφα ότι «οτιδήπο-
τε βιώνουμε είναι αόριστο, ασαφές, προσωρινό, πρωτόγνωρο. Αυτά που 

θεωρούσαμε στέρεα, χάθηκαν κάτω από τα πόδια μας και αυτά που ούτε καν τα 
είχαμε φανταστεί, είναι η νέα μας πραγματικότητα, που καθημερινά αλλάζει απροσ-
δόκητα» (Μάρτιος 2020). 
Τι άλλαξε από τότε; Πολλά, πάρα πολλά! Ένα από αυτά, είναι το σημείο στίξης που 
θα έβαζα στη σημερινή μας πραγματικότητα. Η άνω τελεία, θα αντικατασταθεί με την 
άνω και κάτω τελεία. Ο τρόπος που αντιδρούμε σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο σε 
αυτή την πανδημία που ακόμη «είναι εδώ και παντού», θα καθορίσει, πιστεύω, την 
επόμενη μέρα, σε πολλαπλά επίπεδα: ψυχικά, συναισθηματικά, κοινωνικά, οικονομι-
κά και πάνω από όλα πολιτικά. Κι εδώ, εννοώ τη λέξη πολιτική με την αρχαιοελληνική 
σημασία της.
Ο σύγχρονος μαθητής/τρια βιώνει πιο έντονα από ό,τι εμείς στην ηλικία τους, τι ση-
μαίνει πολίτης και ατομική υπευθυνότητα απέναντι στο σύνολο. Τα κοινωνικά σύνορα 
καταργήθηκαν, ο εχθρός πάει παντού, τα δεδομένα αναποδογύρισαν. Τώρα οι μι-
κροί πρέπει να νοιαστούν τους ηλικιωμένους και τις ασθενείς ομάδες, η παγκόσμια 
στρατηγική απέναντι στον εχθρό επέβαλλε το κλείσιμο των σχολείων, της παιδικής 
χαράς, η αγκαλιά απαγορεύτηκε, το «ανοιχτό» χαμόγελο κρύφτηκε πίσω από τη μά-
σκα... Αν όλα αυτά δεν είναι πολιτική, τι είναι; Αν δεν γίνουμε όλοι, μικροί και μεγάλοι 
ενεργοί πολίτες, τότε πώς θα τα καταφέρουμε;
Οι μαθητές της Τρίτης, μυούνται φέτος, παράλληλα με τα μέτρα για τον covid και 
στον τρόπο που διάλεξαν να αναμετρηθούν ως πολίτες της αρχαίας Ελλάδας, με τα 
δικά τους εμπόδια και την αδικία που τους επιφύλαξε η μοίρα και οι θεοί, μυθικοί 
ήρωες, όπως ο Ηρακλής, ο Θησέας, ο Ιάσωνας, σε λίγο και ο Αχιλλέας, η Ιφιγένεια, 
ο Έκτορας. Το στοίχημα, για εμάς τους μεγάλους –γονείς, παππούδες, δασκάλους- 
είναι να καταφέρουμε να ενώσουμε την πραγματικότητα των σύγχρονων παιδιών, με 
τη μυθική των αρχαίων Ελλήνων, που προσδοκούσαν πάντα, μέσα από τα εμπόδια 
και τις δυσκολίες, να φτάσουν στην υπέρβαση, στην κάθαρση και από εκεί στην ατο-
μική και συλλογική μέθεξη.
Λοιπόν, παιδιά –μικρά και μεγάλα– όλα αυτά τα έγραψα, για να καταλήξω στο εξής 
απλό και διαχρονικό:
Ας κάνουμε όλοι, το καλύτερο που μπορούμε κι ακόμη παραπάνω, για να μας βρει 
το τέλος αυτής της παγκόσμιας περιπέτειας με ένα μεγάλο και σοφό χαμόγελο, χω-
ρίς μάσκες –μέσα και έξω!
Εύχομαι Ευτυχισμένα Χριστούγεννα και κάθε καλό στο Νέο Έτος!!!

Με αγάπη
Φωτεινή Σωτήρχου

Η ζωή σε άνω
και κάτω τελεία

Οκτώβριος 2020: Μασκοφόρα εκπαιδευτικός με τους μασκοφόρους 
μαθητές του Γ2 στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ: «Η ΖΩΗ ΣΕ ΑΝΩ
ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΕΛΕΙΑ»                                     σελ.: 2

ΡΕΠΟΡΤΑΖ TOY Γ2: ΤΙ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΣΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ WEBEX KAI ΓΙΑΤΙ             σελ.: 3

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ: ΑΣΤΕΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΤΟΥ Γ2 ΑΠΟ ΤΟ 2020 ΠΟΥ ΦΕΥΓΕΙ            σελ.: 4

ΦΩΤΟΑΛΜΠΟΥΜ: ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Γ2
ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ    σελ.: 5

ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ: ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ
ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ                  σελ.: 6-7

ΟΙ ΜΑΜΑΔΕΣ ΤΟΥ Γ2 ΓΡΑΦΟΥΝ: ΤΙ ΜΑΣ
ΔΙΔΑΣΚΕΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ COVID             σελ.: 8-9

TO KOMIK TOY Γ2                                    σελ.: 10

ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ                                      σελ.: 11

ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ                σελ.: 12-13

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ:
ΤΕΝΙΣ 2020                                         σελ.: 14-16

ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΡΑΝΤΟΝΑ                              σελ.: 17

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΛΙΣΗ                             σελ.: 18-19

ΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΕ
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ Γ2    σελ.: 20-21

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ   σελ.: 22-23

ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥ Γ2                                   σελ.: 22-25               

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αρχισυνταξία - επιμέλεια ύλης:
Φωτεινή Σωτήρχου (fotsot24@gmail.com)

Σχεδιασμός έντυπης-ψηφιακής έκδοσης: 
Γεωργία Σωτήρχου
(georgia.so.lemonpie@gmail.com)

Σε αυτή τη δεύτερη καραντίνα που έχουμε τώρα 
δεν πάμε σχολείο και κάνουμε μάθημα με την 

κυρία Φωτεινή απο τον υπολογιστή στο σπίτι. Πιο 
ωραία είναι όταν πάμε στο σχολείο και παίζω με 
τους φίλους μου αλλά και τώρα που κάνω webex 
δεν χρειάζεται να φοράω τη μάσκα μου και να 
κάθομαι με απόσταση από τα παιδιά. Στην οθόνη 
βλέπω το πρόσωπο της κυρίας Φωτεινής και των 
άλλων παιδιών και έχω μάθει να χρησιμοποιώ 
καλύτερα τον υπολογιστή. Κάτι άλλο που μου 
αρέσει, είναι ότι κάνουμε λιγότερη ώρα μάθημα 
και δεν κουραζόμαστε τόσο... Όμως θέλω κάποια 
στιγμή να ξαναβρεθούμε όλοι στο σχολείο!                   

Κατερίνα Κουτουλάκη

Έστω και από το webex, βλέπω με χαρά τους 
φίλους μου και χαίρομαι που τους μιλάω.

Νότης Μογγολιάς

Τα μαθήματα με webex μου αρέσουν πολύ, για-
τί δε χρειάζεται να ξυπνάω κάθε πρωί στις 7 

και μπορώ να χουζουρεύω όση ώρα θέλω. Όταν 
σηκωθώ από το κρεββάτι και φάω το πρωινό μου 
έχω πολύ χρόνο, για να κάνω τα μαθήματά μου. 
Όταν έρθει η ώρα για να συνδεθώ, ανυπομονώ 
να δω τους φίλους μου, που μου έχουν λείψει 
πολύ! Μου αρέσει επίσης που τα μαθήματα εί-
ναι μόνο μισή ώρα και μπορώ στα διαλείμματα να 
τρέχω στην κουζίνα και να τρώω τις αγαπημένες 
μου λιχουδιές!!!
Το καλύτερο από όλα όμως είναι, ότι από τότε που 
ξεκίνησαν τα μαθήματα με webex, η μαμά μου 
δεν μπορεί να πάει στη δουλειά της, γιατί πρέπει 
να είναι στο σπίτι να με προσέχει κι έτσι είμαστε 
όλη μέρα μαζί!
Μακάρι να κάνουμε για πάντα μάθημα webex!

Αλέξανδρος Βυρίλης-Βρύλλης

ΤΙ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ
ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ WEBEX 
ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ 
Ρωτήσαμε μαθητές/τριες του Γ2 αν βρήκαν κάποια θετικά στοιχεία 
στην τηλεκπαίδευση. Ας δούμε τι μας έγραψαν!

Δε μου αρέσουν και πολύ τα μαθήματα με webex. 
Αλλά λόγω covid είμαι χαρούμενος γιατί έχω 

επαφή με το σχολείο και με τα παιδιά.
Μάριος Τσιάμης

Στο μάθημα μέσω webex μου αρέσει το «μοί-
ρασμα οθόνης», που κάνουν οι δάσκαλοι όταν-

θέλουν να μας δείξουν κάτι στο internet. Επίσης, 
μου αρέσει που μπορούμε να κάνουμε εκπλήξεις 
με κάτι ηλεκτρονικό.

Νικόλας Ξυλούρης
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Τώρα που τελειώνει αυτή η δύσκολη χρονιά, είπαμε με την Ανα-
στασία να την αποχαιρετήσουμε καταγράφοντας αστείες στιγ-

μές, για να τις θυμόμαστε. Αρχίζουμε λοιπόν!

6 Όταν έμπαινε μια σφήκα-μέλισσα-μπάμπουρας στην τάξη μας, 
όλοι φωνάζανε: «ουάάάάάά!».

8 Όταν έβαζε ο κύριος Κώστας τραγούδι, όλοι σηκώνονταν και 
χόρευαν με αστείους τρόπους!

6 Μια φορά στη Μελέτη Περιβάλλοντος, η κυρία είχε ρωτήσει 
τον Άγγελο: «Πώς σε λένε εσένα;» και ο Άγγελος απάντησε: «Νι-
κόλα με λένε». Αμέσως όλα τα παιδιά είπαν: «Άγγελο τον λένε!».

8 Μια φορά στα Μαθηματικά, η κυρία Φωτεινή, ρώτησε τον Αν-
δρέα μια μαθηματική παράσταση. Ο Ανδρέας δεν είχε καταλάβει 
ποια έπρεπε να πει και είπε την επόμενη!!!

Εν τω μεταξύ γίνονται και πολλά αστεία με τις μάσκες των παιδιών. 
Για παράδειγμα:

6 Μάσκες πέφτουν κάτω, άλλες μπαίνουν ανάποδα και πολύ συ-
χνά τα παιδιά προσπαθούσαν να φάνε μέσα από τις μάσκες και 
να πιουν νερό χωρίς να τη βγάλουν.

8 Κάποια άλλη μέρα όταν μας ανακοίνωσε η δασκάλα μας ότι θα 
κάνουμε σχολικό πένταθλο, όλοι ξετρελάθηκαν από τη χαρά τους 
και άρχισαν να φωνάζουν!

6 Μια φορά ο Δημήτρης είχε πάει στο βουνό και την επόμενη 
ημέρα ήρθε στο σχολείο με ένα χτύπημα στο κούτελο, γιατί είχε 
πέσει ένα κλαδί πάνω του. Εκείνη τη μέρα στα Μαθηματικά απα-
ντούσε σε όλα σωστά και η δασκάλα μας του είπε αστειευόμενη, 
να πάει και την επόμενη μέρα στο βουνό, αφού βοηθάει τόσο την 
εξυπνάδα του! 
Αυτά από εμένα. Συνεχίζει η Αναστασία.

4 Όταν χτυπούσε η πόρτα, την ώρα του μαθήματος, τα παιδιά 
λέγανε «φάρσα»!

u Στο διάλειμμα, όταν βλέπουμε αεροπλάνο, φωνάζαμε δυνατά 
«ω και ααα»!

4 Όταν κάναμε γυμναστική, τσακωνόμασταν για τους κώνους!
Τα κορίτσια φώναζαν: Κορίτσια αστέρια, αγόρια περιστέρια. Και 
τα αγόρια απαντούσαν: Αγόρια ιππότες, κορίτσια μαύρες κότες.

u Όταν κάναμε ιστορία, ο Μάρκος έλεγε: «…Ωχ, δε θυμάμαι!»

4 Κάποιες φορές, μόλις ερχόταν ο Φίλιππος στην τάξη έλεγε για 
πλάκα: «Μαγαλιός έξω!!»

u Και κάτι πολύ αστείο: μια φορά καθίσαμε πάνω στη λάσπη και 
μετά… πάει η φόρμα του Άγγελου!

Ελπίζω να σας διασκεδάσαμε!

Καλή Χρονιά! Με Υγεία και Χαμόγελο!

ΑΣΤΕΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ Γ2
ΑΠΟ ΤΟ 2020 ΠΟΥ ΦΕΥΓΕΙ

Συντάκτες:

Άγγελος Σούτης, Αναστασία Παναγιωτοπούλου

Επίσκεψη του Γ2 στο Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο
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Αγαπημένο μου ημερολόγιο
 ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΑΣ

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Από την

Σούπερ Ομάδα
Καραντίνας
αποφασίστηκε να κάνει το αφιέρωμα

στον ΜΑΝΏΛΗ ΓΛΈΖΟ
η Μυρσίνη  Λούπου

Αγαπητό μου ημερολόγιο

Σήμερα είμαι πολύ λυπη
μένη γιατί

μάλωσα, με την φίλη μο
υ, την

Παναγιώτα. Είχα πάρει μα
ζί μου

στο σχολείο μία μικρή κ
ούκλα για να

παίξουμε στο διάλειμμα
.

Η κούκλα μου άρεσε πολύ
 στην Παναγιώτα 

και μου ζήτησε να της τη δώσω.

Μου είπε, όμως, πως αν δε
ν της την έδινα 

δεν θα με είχε φίλη. Εγώ την
 έδωσα αλλά 

της είπα πως δεν είναι 
σωστό αυτό που 

έκανε.
Εκείνη Θύμωσε και δεν μου μίλη

σε μέχρι

το σχόλασμα.
Αύριο στο σχολείο σκέφτ

ομαι να της

μιλήσω πάλι.
Ελπίζω να τα βρούμε, γιατί τ

ην αγαπώ

και δεν θέλω να τη χάσω.

                         Μ
ε αγάπη,

                         Ε
λίνα Γ2

Σεπτέμβριος 2020Αγαπημένο μου ημερολόγιο ,σου γράφω, διότι είναι μια ξεχωριστή μέρα για εμένα στο σχολείο.
Φέτος ξεκινάω την τρίτη δημοτικού. Λένε πωςείναι μια δύσκολη τάξη! Ελπίζω να μην είναι έτσι όπως τα λένε!
Η καινούρια μας τάξη είναι μεγάλη και έχειωραία χρώματα!
Το πιο όμορφο όμως απ’ όλα είναι ότι στην τάξη μας έχουμε έναν καινούριο μαθητή.Όλοι μαζί τον υποδεχτήκαμε με χαρά! Τον λένε Νίκο Ξυλούρη και είναι πολύ καλό παιδί!Α!! Και μην ξεχάσω να σου πω, αγαπημένο μου ημερολόγιο, ότι είμαι πολύ ενθουσιασμένος μετην καινούρια μας δασκάλα! Τη λένε Φωτεινή και είναι πολύ νέα. Αυτό που μου αρέσει όμως πιο πολύ, είναι οτι έχει όμορφες ιδέες για το πώς θα ομορφύνουμε την τάξη μας, αλλάκαι έναν ιδιαίτερο τρόπο για να μαθαίνουμε συνεχώς καινούργια πράγματα.Δεν θέλω ν’αλλάξει τίποτα απ’όλα αυτά!Είμαι πολύ ευχαριστημένος!!   Αντίο αγαπημένο μου ημερολόγιο... Θα τα πού-με σύντομα!

Φίλιππος 

Κείμενα:

Ελίνα Γεωργακοπούλου
Φίλιππος Λιάκος
Παναγιώτα Μπούμπαλου



10 11

ΟΙ  ΝΤΕΤΕΚΤ ΙΒ  ΤΟΥ Γ2  [Α ’  ΤΡ ΙΜΗΝΟ]  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 •  ΤΕΥΧΟΣ #1 ΟΙ  ΝΤΕΤΕΚΤ ΙΒ  ΤΟΥ Γ2  [Α ’  ΤΡ ΙΜΗΝΟ]  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 •  ΤΕΥΧΟΣ #1

Ο άνθρωπος δεν είναι παντοδύναμος
Συντάκτρια: Δέσποινα Παγίδας
(μαμά Είρβας)

Όταν πρωτοξεκίνησε το πρόβλημα του covid και επιβλήθηκε 
το πρώτο lockdown, αντιμετωπίσαμε την όλη κατάσταση, θα 

έλεγα, με αρκετή τρομοκρατία επηρεασμένοι και από το σκηνικό 
που εκτυλισσόταν στη δική μας γειτονική χώρα, την Ιταλία. Όσοι 
μπορέσαν, κλείστηκαν μέσα στο σπίτι και για όσους αυτό δεν ήταν 
εφικτό, κυκλοφορούσαν με φόβο, ανησυχία... μάσκες και γάντια..
Κάναμε θεωρώ σαν χώρα μια αξιοσέβαστη προσπάθεια και γι’ 
αυτό οι κόποι μας ανταμείφθηκαν… ελαχιστοποιήθηκαν τα κρού-
σματα... μηδενίστηκαν οι θάνατοι και μπορέσαμε υπό προϋποθέ-
σεις να επανέλθουμε στην κανονικότητα.  Έρχεται όμως το καλο-
καίρι ανοίγουν τα σύνορα, εισέρχονται οι τουρίστες ανεξέλεγκτα 
στη χώρα με κάποια, κατ΄εμέ, αμελητέα μέτρα ελέγχου και η κα-
τάσταση σταδιακά βγαίνει εκτός ελέγχου, οδηγώντας μας σε ένα 
δεύτερο lockdown. Τι να γίνει όμως; Προσαρμοστήκαμε εκ νέου 
στα καινούρια δεδομένα, μικροί και μεγάλοι. Τα παιδιά κλεισμένα 
στο σπίτι, έχοντας βέβαια και τις υποχρεώσεις του σχολείου, αντι-
μετωπίζουν την κατάσταση ως κάτι αναπόφευκτο και αναγκαίο... 
οπότε και χωρίς ερωτηματικά. Ξέρουν τι συμβαίνει και για ποιο 
λόγο γίνονται όλα αυτά και το αποδέχονται. Μένει τώρα να αποδε-
χτούμε κι εμείς όλον τον χαμό που συνοδεύει τον εγκλεισμό των 
παιδιών μέσα σε ένα σπίτι, ο οποίος πραγματικά κάποιες στιγμές 
είναι μη διαχειρίσιμος. Είμαστε όμως ενήλικες και κάνουμε υπομο-
νή, γιατί ξέρουμε ότι μονάχα αν δείξουμε υπευθυνότητα θα βγού-
με αλώβητοι από όλη αυτήν την κατάσταση. 
Τι αποκομίζουμε λοιπόν από αυτό που ζήσαμε και συνεχίζουμε να 
ζούμε;
Κατ’ αρχήν ήρθαμε πολύ κοντά στην τεχνολογία. Οι απαιτήσεις 
για την τηλεργασία αυξήθηκαν δραματικά, ειδικά στην χώρα μας, 
όπου σε αυτόν τον τομέα ήμασταν ιδιαιτέρως διστακτικοί. Καθι-
ερώθηκε και η τηλεκπαίδευση, η οποία ήταν εξίσου στο πίσω 

μέρος της σκέψης των αρμοδίων, αναγκάστηκαν όμως μέσα σε 
πολύ μικρό χρονικό διάστημα να την υλοποιήσουν. Έτσι έχουν έρ-
θει σταδιακά, μικροί και μεγάλοι, σε επαφή με τεχνολογικό εξοπλι-
σμό με τον οποίο εξοικειώνονται μέρα με τη μέρα, το οποίο είναι 
αρκετά θετικό. 
Μεγάλο κατ΄ εμέ δίδαγμα της περιόδου που διανύσαμε και που 
συνεχίζουμε ακόμη να διανύουμε είναι, ότι ως άνθρωποι είμαστε 
«εύθραυστα όντα». Απειλούμαστε σφόδρα από έναν εχθρό, τόσο 
δα μικρό, σχεδόν αόρατο, ο οποίος είναι ικανός να εξοντώσει με-
γάλο αριθμό ανθρώπων και να προκαλέσει τεράστια οικονομική 
καταστροφή, ώστε και αυτοί που θα επιβιώσουν να αναγκαστούν 
να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο ζωής τους. Η ανθρωπότητα λοιπόν,  
καλό είναι, να εισπράξει το μήνυμα, ότι ο άνθρωπος δεν είναι πα-
ντοδύναμος.
Επίσης, στην προσπάθεια μας να αντιμετωπίσουμε τις ανεξέλε-
γκτες επιπτώσεις που θα είχε ο ιός στην κοινωνία μας, ανακαλύ-
ψαμε πόσο σημαντική είναι η συμβολή του καθενός από εμάς σε 
αυτήν την προσπάθεια. Διαπιστώσαμε δηλαδή, ότι όταν ο άνθρω-
πος επιδεικνύει υπευθυνότητα στην καθημερινότητα του, κάνει 
όλα όσα απαιτούνται προκειμένου να μην υπάρξει περαιτέρω δια-
σπορά του ιού, τότε επιτυγχάνεται και ο αρχικός σκοπός επιβολής 
των διαφόρων μέτρων, ήτοι την ελάττωση των κρουσμάτων, την 
ελάττωση των θανάτων και την επαναφορά της ζωής μας σε κα-
νονικότητα. Τελικά, όλοι μαζί, αλλά και ο καθένας από μόνος του 
ενεργώντας με υπευθυνότητα μπορούμε να πετύχουμε πολλά!

Είμαστε οι νέοι «ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ‘21»;
Συντάκτρια: Αλεξάνδρα Τελίδου
(μαμά Κατερίνας)

Οι πρόγονοί μας έλεγαν ότι: «ουδέν κακόν αμιγές καλού». Πράγ-
ματι, η πρωτοφανής κρίση που περνά η ανθρωπότητα έχει 

αφήσει πολλά κακά. Πάνω απ’ όλα όμως:
• Δεχτήκαμε ότι η δημόσια υγεία και ασφάλεια είναι ανώτερη των 
παραδόσεων των ανθρώπων όλου του κόσμου.
• Οι κοινωνικές συναναστροφές,οι συνθήκες εργασίας,σπουδών 
και οι κανόνες υγιεινής άλλαξαν φτιάχνοντας μια νέα πραγματικό-
τητα.
• Μάθαμε να είμαστε πιο ευέλικτοι (οικογένεια,δουλειά) και πιο 
πειθαρχημένοι στα νέα δεδομένα.                 
• Προς απογοήτευση μας καταλάβαμε ότι η υποτιθέμενη κοινή λο-
γική δεν υπάρχει και πως η σοβαρότητα της πανδημίας δεν έγινε 
αντιληπτή απ’ την αρχή και από όλους.
Μετά από αυτά λοιπόν:
• Αποκτήσαμε μεγαλύτερη ευαισθησία για το περιβάλλον ενισχύ-
οντας την ανακύκλωση.                                                      
• Προστατέψαμε, επικοινωνώντας μέσω της τεχνολογίας, την ψυ-
χική υγεία των δικών μας καθώς δεν τους είχαμε κοντά μας.
• Προέκυψε η ανάγκη για ένα πιο σωστό σύστημα υγειονομικής 
περίθαλψης.                
Και για να ελαφρύνουμε λίγο την κατάσταση:
• Συνειδητοποιήσαμε οτι το σπίτι μας είναι ΟΜΟΡΦΟ!
• Αφιερώσαμε ακόμη περισσότερο χρόνο με τα παιδιά μας.
• Το μαγείρεμα έγινε μόδα και η μπουγάδα έχει μόνο αθλητικά 
ρούχα!
Για το τέλος, θα ήθελα να σημειώσω ότι τελικά ΠΑΝΤΑ θα πρέπει 
να είμαστε έτοιμοι για όλα και να έχουμε ένα plan B.
Και τελικά ΝΑΙ! Είμαστε οι νέοι «ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ‘21»!

ΟΙ ΜΑΜΑΔΕΣ ΤΟΥ Γ2 ΓΡΑΦΟΥΝ:
ΤΙ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ Η ΕΠΟΧΗ

ΤΟΥ covid

Η μόνη σταθερά της ζωής μας είναι
οι άνθρωποί μας
Συντάκτρια: Σταυρούλα Παυλοπούλου-Σούτη
(μαμά Άγγελου)

Kαθώς διανύουμε ακόμα την εποχή του covid, προσπαθούμε να 
αναζητήσουμε τα θετικά μηνύματα μέσα στην κατήφεια και τη 

δυσκολία των ημερών.
Υπάρχουν διδάγματα που πρέπει να «κρατήσουμε», όπως το ότι 
πρέπει να φροντίζουμε τον εαυτό μας: την προσωπική μας υγιεινή, 
να πλένουμε τα χέρια μας, να βήχουμε στον αγκώνα μας, να προ-
σέχουμε τη φυσική μας κατάσταση και τη διατροφή μας. 
Υπάρχουν και διδάγματα που πρέπει να «αφήσουμε», όπως το 
πτυχίο ιατρικής και λοιμωξιολογίας που αποκτήσαμε ξαφνικά όλοι.
Υπάρχουν διδάγματα που αφορούν στο πόσο εύθραυστες είναι οι 
ισορροπίες σε έναν διαρκώς εξελισσόμενο κόσμο.
Και αυτά που μας αποδεικνύουν ότι η μόνη σταθερά στη ζωή μας 
είναι οι άνθρωποι μας. Κι ότι όπως σεβόμαστε και προσέχουμε 
τους δικούς μας, έτσι πρέπει να σεβόμαστε και να προσέχουμε 
και τους γύρω μας, γιατί μόνο έτσι εξασφαλίζουμε το καλό όλων.
Τέλος, το πιο σημαντικό δίδαγμα είναι το πόσο αξιοπρεπείς και 
σημαντικοί αγωνιστές είναι τα παιδιά μας, τα οποία μας έβαλαν τα 
γυαλιά σε ό,τι αφορά την προσαρμογή τους σε όλες τις ιδιαιτερό-
τητες της εποχής. Τα μικρά παιδιά είναι οι ήρωες της εποχής μας!
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Μια φανταστική
συνέντευξη με τον Ηρακλή

Το κόμικ του Γ2
Ζωγραφιές:

Παύλος Μελιανός

Συντάκτες:

Μάρκος Μαγαλιός, Νίκος Γεροδήμος

Καλησπέρα Ηρακλή. Ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στο 
κάλεσμα μας για μια συνέντευξη, με τον μεγαλύτερο ήρωα της 
ιστορικής μυθολογίας μας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τη συνέ-
ντευξη μας. Κύριε Ηρακλή, θα θέλαμε να μας πείτε, πώς ξε-
κίνησε αυτή η ιστορία με τους άθλους και από ποιά περιοχή;
Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η ιστορία 
με τους άθλους ξεκίνησε από την ζήλια της  Ήρας. Όταν ήμουν 
βασιλιάς της Θήβας, η  Ήρα, που με μισούσε, με τρέλλανε και εγώ 
έκανα κακό στη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Όταν συνήλθα, 
κατάλαβα το λάθος μου και ταξίδευσα στο Μαντείο των Δελφών, 
όπου η Πυθία με έστειλε στις Μυκήνες να υπηρετήσω τον εξά-
δελφό μου Ευρυσθέα για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μου και 
να γίνω αθάνατος μαζί με τους θεούς του Ολύμπου. Ο Ερυσθέας, 
όμως, επειδή με φοβόταν, με έστειλε να κάνω 12 άθλους, ελπίζο-
ντας ότι θα σκοτωνόμουν σε έναν από αυτούς.

Περνάμε στην επόμενη ερώτηση. Ποιοί ήταν οι δύο πρώτοι 
άθλοι σας;
Το Λιοντάρι της Νεμέας και η Λερναία Ύδρα στην Λέρνη της Αρ-
γολίδας.

Πολύ ωραία! Κύριε Ηρακλή, θα θέλαμε να μας πείτε τώρα, 
ποιός ήταν ο πιο δύσκολος άθλος σας ;
Το ιερό ελάφι με τα χρυσά κέρατα της θεάς Άρτεμης. Θυμάμαι να 
το κυνηγάω συνέχεια για ένα χρόνο στα βουνά της Πελοποννήσου 
και να μην μπορώ να το πιάσω. Μια ημέρα όμως που πέρναγε το 
ποταμό Λάδωνα, το χτύπησα απαλά στο πόδι του, με το βέλος 
μου και το πήγα στο παλάτι του Ευρυσθέα. Αφού αυτός το είδε, το 
ελευθέρωσα.

Θα σας δυσκολέψω τώρα Κύριε Ηρακλή. Ποιά ζωή προτιμάτε:  
ενός θνητού ή ενός θεού;
Του θνητού, γιατί θέλω να βοηθάω τους ανθρώπους.

Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να έχουμε την τιμή να σας 
καλέσουμε ξανά στην εφημερίδα μας και στο μέλλον!

Σας ευχαριστώ και εγώ!
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Γράμμα στον Άη Βασίλη
Τρεις γονείς και μια δασκάλα έγραψαν,

ανακαλύπτοντας το παιδί μέσα τους,
γράμματα στον αγαπημένο μας Άγιο!

Αγαπημένε μου Άη Βασίλη
Φέτος ήθελα πολύ περισσότερο από όλες τις χρονιές να σου γράψω και να σου μεταφέρω τη σκέψη μου για τη χρονιά που θα έρθει μέσα από τα μάτια και την καρδιά ενός παιδιού. Έτσι και εγώ σου γράφω μπαίνοντας στην θέση των παιδιών, στην ηλικία της κόρης μου.

Πρώτα απ’ όλα θα σου αναφέρω για να γνωρίσεις με λίγα λό-για τι πέρασε όλος ο κόσμος στον πλανήτη τη χρονιά που αφή-νουμε πίσω μας. Το 2020 ήταν μία πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για όλους. Ξαφνικά, εκεί που περίμενα την άνοιξη με ανυπο-μονησία, γιατί είναι η εποχή που ξεχυνόμαστε στους δρόμους, στα πάρκα, στα σπίτια των φίλων, σε συγκεντρώσεις, στα θέ-ατρα κ.τ.λ. με σκοπό να διασκεδάσουμε και να περάσουμε όμορφες στιγμές, με τους αγαπημένους μας γονείς και φίλους μας, εμφανίστηκε κάτι που δεν φαντάζεται ο ανθρώπινος νους. Αυτό που μας εμφανίστηκε ονομάζεται κορονοϊός και είναι μία πάρα πολύ επικίνδυνη αρρώστια για όλο τον κόσμο, δηλαδή για μικρούς και για μεγάλους. Με την εμφάνισή της εμείς έπρε-πε να αλλάξουμε όλη τη ζωή μας, να ξανά γεννηθούμε από την αρχή. Αυτό κατάλαβα, διότι ό,τι κάναμε μέχρι τότε έπρεπε να διαφοροποιηθεί. Δεν έπρεπε να χαιρετάμε ο ένας τον άλλο, να συναντιόμαστε χωρίς να φοράμε μάσκα, να πηγαίνουμε σε παιδικές χαρές και το πιο βασικό για μένα να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Όλα αυτά βέβαια εμένα, μπορεί να με στεναχωρούν αλλά έγιναν για το καλό όλου του κόσμου, με 

σκοπό να μην συγκεντρωνόμαστε και με-ταδίδεται ο ιός. Ο ιός αυτός, μου είπαν και το είδα με τα μάτια μου μεταδίδεται πολύ εύκολα. Μπορεί πολύ εύκολα να πεθάνουν άνθρωποι μικροί και μεγάλοι. Άγιε μου Βασίλη, είναι πολύ λυπηρό όλο αυτό, γιατί δεν υπάρχει φάρμακο.
Αυτό που θα ήθελα να σου ζητήσω για τη νέα χρονιά δεν είναι κάποιο δώρο. Θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου να βοη-θήσεις με όλες σου τις δυνάμεις τους γιατρούς να βρουν το φάρμακο για τον κορονοϊό. Με σκοπό να μην πεθαίνουν άλλοι άνθρωποι. Να μπορούμε πλέον μετά από το φάρμακο να γυ-ρίσουμε πίσω στην κανονική μας ζωή, αυτή που μας αρέσει να χαιρετιόμαστε, να αγκαλιάσουμε και να φιλήσουμε ο ένας τον άλλον. Να κάνουν τα παιδιά μας κανονικό μάθημα στην τάξη τους. Πραγματικά αυτό θα ήθελα για το 2021. Διότι, όταν έχουμε την υγεία μας έχουμε τα πάντα!

Με αγάπη,
Άγγελος Γεωργακόπουλος

(μπαμπάς Ελίνας)

Αγαπημένε μου Άγιε Βασίλη,
πάνε χρόνια που δε σου έχω γράψει. Φέτος όμως είναι τα 
πράγματα λίγο διαφορετικά σε σχέση με άλλες χρονιές και 
είπα να σου γράψω. Λόγω της πανδημίας περνάμε περισσό-
τερο χρόνο σπίτι, εργαζόμαστε εξ αποστάσεως, βλέπουμε 
λιγότερο τους δικούς μας ανθρώπους. Ήθελα λοιπόν να σου 
ζητήσω να κάνεις κάτι και εσύ, αν μπορείς, για να επιστρέ-
ψουμε σταδιακά στην καθημερινότητα μας όπως την ξέραμε. 
Να μπορούμε να βγαίνουμε ξανά με άνεση, να βλέπουμε από 
κοντά τους φίλους μας, να αγκαλιάζουμε χωρίς ανησυχία, να 
γυρίσουμε στο σχολείο ασφαλείς. Για να γίνουν όλα αυτά θα 
πρέπει να διασφαλιστεί πρώτα η υγεία μας.
Με την ευκαιρία να σου πω πως τα παιδιά αξίζουν μεγαλύτερο 
δώρο φέτος. Καταφέρνουν κάθε μέρα να μαθαίνουν από το 
σπίτι. Κολλάνε κάθε μεσημέρι μάτια και αυτιά στην οθόνη, για 

να μπορέσουν να ακούσουν και 
να καταλάβουν το μάθημα και τα 
πηγαίνουν θαυμάσια! Οπότε νο-
μίζω, ότι μπορείς να είσαι λίγο πιο 
γενναιόδωρος φέτος μαζί τους!
Όσο για μένα, αν δεις ότι συνεχί-
ζεται το lockdown και δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι΄ αυτό, θα 
ήθελα να μου φέρεις ένα καινούργιο laptop. Aυτό που έχω 
τώρα, λόγω των συνθηκών έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά.
Σου εύχομαι καλές διαδρομές! Είσαι πολύ τυχερός που μπο-
ρείς να ταξιδεύεις! Να φέρεις κυρίως υγεία και αγάπη σε 
όλους!
Σε ευχαριστώ!

Με αγάπη, 
Μαριάννα Ζυγούνα

Αγαπητέ  Άγιε Βασίλη

Αφού θέλεις πάντα να μας κρατάς χαρούμενους,

σκέφτομαι να σου ζητήσω μερικά δωράκια και εγώ!

Μπορείς να μου τα στείλεις όπως θες!

Αγάπη

Ευσυνειδησία 

Αποφασιστικότητα 

Σταθερότητα

Αισιοδοξία

Αν τα καταφέρεις όλα, θα χαρώ πολύ! Διαφορετικά 

έχω προτίμηση στο πρώτο, το δεύτερο, το τέταρτο

και το πέμπτο!

Σε χαιρετώ και σε φιλώ γλυκά!

                                  Με αγάπη, 

     Χαράλαμπος Γεροδήμος

                        (μπαμπάς Νίκου)

Γράμμα στον Άη Βασίλη,

Αγαπημένε μου, μεγάλωσα, αλλά μέσα μου καίει ακόμα το παιδικό όνει-

ρο. Δεν ζητώ πια κούκλες όπως παλιά, δεν ζητώ τίποτα που να μην έχει 

ψυχή. Το χρώμα της ψυχής να είναι λευκό όπως το αγνό χιόνι, δίχως πε-

ριτύλιγμα και κορδέλες.

Ζητώ πολλά;

Ανθρώπους με παιδική ψυχούλα, δοτικότητα και μεγάλο χαμόγελο.

Ζητώ πολλά;

Ααα, υγεία!! Υγεία για όλον τον κόσμο!! Αγάπη!

Ποιος ζει δίχως αγάπη; Μαραζώνει ο άνθρωπος δίχως το χάδι της.

Και να βάλεις μάσκα... Δίπλα από το γάλα σου θα αφήσω, όπως πάντα, τα 

αγαπημένα σου μπισκότα, τα πασπαλισμένα με zάχαρη άχνη.

Και αντισηπτικό.

Φέτος είναι διαφορετικά αγαπημένε..

Αν σου περισσεύει και λίγη μαγική αστερόσκονη ρίξε την σαν βάλσαμο 

στις πληγές των ανθρώπων που πονούν και υποφέρουν...
Σ’ ευχαριστώ.

Σίμυ Αμουργιανού

(μαμά Νίνας) 



16 17

ΟΙ  ΝΤΕΤΕΚΤ ΙΒ  ΤΟΥ Γ2  [Α ’  ΤΡ ΙΜΗΝΟ]  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 •  ΤΕΥΧΟΣ #1 ΟΙ  ΝΤΕΤΕΚΤ ΙΒ  ΤΟΥ Γ2  [Α ’  ΤΡ ΙΜΗΝΟ]  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 •  ΤΕΥΧΟΣ #1

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ανασκόπηση της χρονιάς:
Τένις 2020

Το 2020 ήταν ένας περίεργος χρόνος για 
όλο τον κόσμο. Όλα ήταν διαφορετικά. 

Το σχολείο διαφορετικό, το Πάσχα διαφο-
ρετικό, το καλοκαίρι διαφορετικό. Διαφορε-
τικά και τα Χριστούγεννα.
Ακόμα και ο αθλητισμός ήταν διαφορετι-
κός, σε όλα τα αθλήματα και στα ατομικά 
και στα ομαδικά.

Ένα από τα ατομικά αθλήματα που έγιναν 
φέτος με διαφορετικό τρόπο στον κόσμο 
ήταν το τένις.
Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2020 το πρό-
γραμμα γινόταν κανονικά. 

Το AUSTRALIAN OPEN το κατέκτησε ένας 
από τους αγαπημένους μου παίκτες ο 
Novak Djokovic. Στο παιχνίδι αυτό στον τε-
λικό έφτασε ο Novak με τον Thiem. Ο αγώ-
νας ήταν πολύ δύσκολος. Το παιχνίδι αυτό 
έφτασε να είναι ισοπαλία στα σετ 2-2 και 
να κατακτά το 3ο σετ με δυσκολία ο Novak.

Φωτ: Novak Djokovic - Dominic Thiem

Το πρόγραμμα από τον Μάρτιο και μετά 
αλλάζει. Ο κορονοϊός έχει έρθει και έχει 
αλλάξει τα πάντα στον κόσμο. Ακυρώνο-
νται όλα τα grand slam και όλα τα πρωτα-
θλήματα.
Ο κόσμος πρέπει να προστατευτεί. Μέχρι 
τις αρχές Αυγούστου δεν γίνεται κανένα 
πρωτάθλημα. 

Το Σεπτέμβριο του 2020 ξεκινάει το US 
OPEN. Νικητής του τουρνουά είναι ο Dominic 
Thiem. Κερδίζει τον Alexander Zverev στο 
5ο σετ με δυσκολία.

Φωτ: Alexander Zverev-Dominic Thiem

Το επόμενο τουρνουά που γίνεται μέσα στον 
μήνα Σεπτέμβριο είναι το ROLLAND GARROS. 
Νικητής του τουρνουά είναι ο Rafael Nadal 
που νίκησε τον Novack Djokovic στον τελικό 
με 3-0 σετ.

Φωτ: Novak Djokovic - Rafael Nadal

Το WIBLENTON που γίνεται πάντα στο Λον-
δίνο ακυρώνεται εντελώς.

Τελευταίο τουρνουά του 2020 είναι το ΝΙΤ-
ΤΟ ΑΤP finals που γίνεται στον Ο2 στο κλει-
στό στάδιο του Λονδίνου. Στο τουρνουά 
αυτό συγκεντρώνονται οι 8 πρώτοι καλύ-
τεροι παίχτες στον κόσμο. Τυχερός παί-
χτης που λαμβάνει μέρος στο τουρνουά 
αυτό είναι ο Diego Schwartzman λόγω 
της απουσίας του βασιλιά Roger Federer. 
Στο τουρνουά αυτό λαμβάνει μέρος και 
ο Στέφανος Τσιτσιπάς που έκανε μεγάλη 
προσπάθεια και έδωσε τον καλύτερό του 
εαυτό. Στον τελικό για 2η συνεχόμενη χρο-
νιά φτάνει ο Dominic Thiem μαζί με τον 
Daniil Medvedev. Νικητής του τουρνουά 
ανακηρύχθηκε ο Medvedev που κέρδισε 
τον Thiem στο 3ο σετ.

Φωτ: Dominic Thiem – Daniil Medvedev

Νο 1 στο κόσμο ανακηρύσσεται για 2η συ-
νεχή χρονιά ο Novac Djokovic.

Το τένις
στον κόσμο

Τελική κατάταξη 2020

Στην Ελλάδα τα πρωταθλήματα ξεκίνησαν 
το καλοκαίρι.

Τον Ιούνιο μπόρεσα να λάβω μέρος στο 
1ο μου τουρνουά μετά από την καραντί-
να. Είχα προπονηθεί κάνοντας γυμναστική 
καθημερινά τις μέρες που δεν μπορούσα 
να παίξω τένις στα γήπεδα. Κατάφερα να 
βγω 2ος κερδίζοντας παιδιά μεγαλύτερης 
ηλικίας. Έπαιξα στον τελικό με τον φίλο μου 
τον Κωνσταντίνο. Αισθάνθηκα πολύ ωραία 
που έπαιξα με τον φίλο μου για πρώτη 
φορά σε τελικό. Ήταν ένας υπέροχος αλλά 
και πολύ δύσκολος αγώνας.

Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα juniors ηλικίας 
12, 14, 16, ξεκίνησε τον Αύγουστο και πραγ-
ματοποιήθηκε στο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ. 
Δεν είχα ξαναπάει στα γήπεδα του τένις που 
βρίσκονται στο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ. Ο χώ-
ρος είναι μεγάλος. Υπάρχουν 14 γήπεδα και 
στο κέντρο του χώρου βρίσκεται ένα τερά-
στιο γήπεδο που ονομάζεται ΚΕΝΤΡΙΚΟ. Στο 
χώρο αυτό πήγα, γιατί έπαιζε ο αδερφός 
μου στην κατηγορία 12. Περασα πολλές 
ώρες μέσα εκεί περιμένοντας με αγωνία 
κάθε φορά να δω τον αδερφό μου να βγαί-
νει από το γήπεδο νικητής. Ο αδερφός μου 
φέτος πέτυχε τον στόχο του: Να βρίσκεται 
στους 64 καλύτερους στην Ελλάδα.

Στην Χαλκίδα έγινε το Πανελλήνιο Πρωτά-
θλημα ηλικίας 18 χρονών. Ο φίλος μου ο 
Ιάσονας κατέκτησε την 1η θέση στα διπλά. 
Δυστυχώς δεν μπόρεσα να τον δω από κο-
ντά!

Το τένις
στην ελλαδα

Το μήνα Σεπτέμβριο γίνεται στον ΟΜΙ-
ΛΟ ΑΘΗΝΩΝ το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩ-
ΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. 
Την πρώτη θέση στους άντρες την 
κατέκτησε ο φίλος μου Αριστοτέλης. 
Ήμουν τυχερός που μπόρεσα να δω 
τον φίλο μου τον Αριστοτέλη από την 
τηλεόραση και να τον θαυμάσω. Στον 
τελικό ο Αριστοτέλης κέρδισε τον φίλο 
του τον Λευτέρη με σκορ 2-0 σετ.

Μιλώντας
με τους
αγαπημένους 
μου φίλους 
στο τένις
Συνεντεύξεις: 

Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΘΑΝΟΣ είναι από τους 
αγαπημένους μου παίχτες.
Κάναμε γυμναστική μαζί στον όμιλο και 
πάντα τον παρατηρούσα και τον θαύμαζα 
για τον τρόπο που εκτελούσε τις ασκήσεις. 
Ήταν πάντα συγκεντρωμένος και προσπα-
θούσε να κάνει καλά την άσκηση που του 
έλεγε ο γυμναστής μας. Ήρεμη δύναμη, 
όπως λέει και η μαμά μου. 

Φωτ: Στον όμιλο μαζί με τον Αριστοτέλη

Φέτος πέτυχε έναν από τους μεγαλύτε-
ρους στόχους, να κατακτήσει το ΠΑΝΕΛ-
ΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Γιατί διάλεξες να παίξεις τέ-
νις και όχι κάποιο άλλο άθλημα;
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Δοκίμασα και άλλα αθλήμα-
τα όταν ήμουν μικρός (ποδόσφαιρο, μπά-
σκετ). Για κάποιο λόγο, όμως με κέρδισε το 
τένις, ίσως γιατί συνδυάζει τη σκέψη με την 
έντονη αθλητικότητa.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Σε τι ηλικία ξεκίνησες να 
παίζεις τένις;
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Ξεκίνησα στα 7 μου χρόνια.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Ποιος είναι ο αγαπημένος 
σου παίκτης και γιατί;
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Ο αγαπημένος μου παίκτης 
είναι ο Ναδάλ, γιατί εκτός από σπουδαίες 
αθλητικές ικανότητες, έχει ήθος και σωστή 
συμπεριφορά μέσα στο γήπεδο.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Γκρινιάζεις στην προπόνηση;
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Γκρινιάζω κάποιες φορές, 
όταν δεν καταφέρνω να πετύχω τους στό-
χους μου. Είμαι αυστηρός με τον εαυτό μου.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Ποια είναι η αγαπημένη σου 
επιφάνεια;
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Μου αρέσει περισσότερο η 
χωμάτινη επιφάνεια.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Σε ποιο κομμάτι στο παιχνίδι 
σου πρέπει να βελτιωθείς περισσότερο;
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Στην εκρηκτικότητα και στο 
σερβίς.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Πως νιώθεις που έπαιξες 
στον τελικό με τον φίλο σου;
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Είναι κάτι που μου έχει ξανα-
συμβεί. Στο ελληνικό τένις είμαστε οι περισ-
σότεροι φίλοι, κι έτσι αυτό δεν μας επηρεά-
ζει όταν παίζουμε μεταξύ μας. Ανεξάρτητα 
ποιος θα κερδίσει και πάλι φίλοι θα είμαστε.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Πως κατάφερες να πάρεις 
το πανελλήνιο πρωτάθλημα;
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Ήταν ένας από τους στόχους 
μου για την χρονιά αυτή και για να τον πετύ-
χω εργάστηκα σκληρά και μεθοδικά, κάνο-
ντας πολλή προπόνηση και γυμναστική.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Πως νιώθεις που πέτυχες 
τον στόχο σου;

Συντάκτης: Δημήτρης Στρατής
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Νιώθω πολύ χαρούμενος.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Ποιος είναι ο επόμενος στό-
χος;
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Να ανέβω στην διεθνή κα-
τάταξη και στο μέλλον να γίνω ένας από 
τους καλύτερους παίκτες διεθνώς.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Τι θα συμβούλευες έναν μι-
κρό αθλητή του τένις;
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Θα τον συμβούλευα να ερ-
γάζεται σκληρά και να αγαπάει αυτό που 
κάνει. Να προσπαθεί κάθε μέρα να γίνεται 
καλύτερος και να πιστεύει στον εαυτό του.

Ο ΙΑΣΟΝΑΣ ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ είναι από τους 
φίλους μου που απέκτησα παίζοντας τένις. 
Τον γνωρίζω από πολύ μικρό από τότε που 
ξεκίνησα να παίζω και εγώ τένις στα 3.
Είναι αγαπημένος μου παίχτης και πάντα 
τον θαυμάζω. Ψηλός, αδύνατος με γερο-
δεμένο σώμα. Πάντα μου αρέσει να τον 
βλέπω να παίζει τένις γιατί μου αρέσει ο 
τρόπος που σκέφτεται μέσα στο παιχνίδι. 
Παίζει με έξυπνο τρόπο!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Γιατί διάλεξες να παίξεις 
τένις και όχι κάποιο άλλο άθλημα;
ΙΑΣΟΝΑΣ: Τένις ξεκίνησα πολύ μικρός. 
Σε εκείνη την ηλικία δεν το διάλεξα εγώ. 
Μετά από λίγα χρόνια κατάλαβα ότι είναι 
το άθλημα που μου άρεσε περισσότερο.
 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Σε τι ηλικία ξεκίνησες να 
παίζεις τένις;
ΙΑΣΟΝΑΣ: Ήμουν 4 χρονών πολύ μικρός.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Ποιός είναι ο αγαπημένος 
σου παίκτης και γιατί; 
ΙΑΣΟΝΑΣ: Ο αγαπημένος μου παίκτης είναι 
ο Ναδάλ, μου αρέσει πολύ γιατί είναι αρι-
στερόχειρας όπως και εγώ και μου αρέσει 
πολύ η μαχητικότητά του.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Γκρινιάζεις στην προπόνη-
ση;
ΙΑΣΟΝΑΣ: Καλή ερώτηση!!! Δεν γκρινιάζω 
ακριβώς αλλά πεισμώνω πολύ!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ:Ποια είναι η αγαπημένη σου 
επιφάνεια;
ΙΑΣΟΝΑΣ: Μου αρέσει πολύ το να παίζω 
στο χώμα γιατί μου αρέσουν οι άμυνες 
που βγάζω εκεί.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Σε ποιό κομμάτι στο παι-
χνίδι σου πρέπει να βελτιωθείς περισσό-
τερο; 
ΙΑΣΟΝΑΣ: Νομίζω ότι χρειάζομαι λίγη βελ-
τίωση στο σερβίς.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Πως νιώθεις όταν παίζεις με 
έναν φίλο σου που τον έχεις αντίπαλο; 
ΙΑΣΟΝΑΣ: Το τένις θα σε βοηθήσει να 
κάνεις πάρα πολλές φιλίες, αλλά στους 
αγώνες όλα αυτά μένουν απ‘ έξω. Μόλις 
ο αγώνας τελειώσει και δώσουμε τα χέρια 
είμαστε πάλι φίλοι.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Τι σου αρέσει να παίζεις πιο 
πολύ, μονά ή διπλά; 
ΙΑΣΟΝΑΣ: (χαμογελάει) Νομίζω ότι μου 
αρέσουν λίγο περισσότερο τα διπλά. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Πως ένιωσες όταν πέτυχες  
τον στόχο σου; 
ΙΑΣΟΝΑΣ: Ένιωσα πολύ περήφανος και 
συνέχιζα να έχω ένα χαμόγελο που μόνο 
αυτό έφτανε.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Ποιός είναι ο επόμενος στό-
χος;
ΙΑΣΟΝΑΣ: Σε λίγους μήνες να ξεκινήσω πιο 
εντατικά τις προπονήσεις και να μπορέσω 
να κατέβω σε μεγάλα τουρνουά.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Τι θα συμβούλευες έναν μι-
κρό αθλητή του τένις;
ΙΑΣΟΝΑΣ: Αφού έχει επιλέξει το τένις και 
του αρέσει να το συνεχίσει αφού το αγα-
πάει και να εμπιστεύεται πολύ τον προπο-
νητή του. Γιατί αυτοί οι δυο μαζί προπο-
νητής και αθλητής θα καταφέρουν μαζί να 
πάνε ψιλά.

Καταπλητικοί!

Μια ακόμα
φανταστική συνέντευξη
με τον Μαραντόνα

Συντάκτες:

Αλέξανδρος Βαφίας, Νίκος Ασβεστάς

ΝΙΚΟΣ: Πότε αγαπήσατε το ποδόσφαιρο;
ΜΑΡΑΝΤΟΝΑ: Από τα 8 μου κιόλας χρόνια 
γνώριζα τη μεγάλη μου αγάπη. Την μπάλα 
του ποδοσφαίρου. Μεγαλώνοντας, έκανα 
εκατομμύρια ακόμα ανθρώπους να την 
ερωτευτούν...

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Σε ποια ομάδα ξεκινήσα-
τε να παίζετε;
ΜΑΡΑΝΤΟΝΑ: Ξεκίνησα να παίζω στην ομά-
δα Λας Σεμπολίτας των Αρχεντίνος Τζουνιορ 
όπου εκεί κέρδισα σε 136 συνεχόμενα παι-
χνίδια. 

ΝΙΚΟΣ: Πως φτάσατε στην κορυφή;
ΜΑΡΑΝΤΟΝΑ: Δούλεψα σκληρά όλη μου 
τη ζωή γι’ αυτό. Αυτοί που λένε ότι δεν αξί-
ζω τίποτα, ότι όλα μου ήρθαν εύκολα, λένε 
ψέματα.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Σε τι θέση παίζατε στους 
αγώνες;
ΜΑΡΑΝΤΟΝΑ: Ξεκίνησα την καριέρα μου 
ως επιθετικός αλλά αργότερα καθιερώθη-
κα ως επιθετικός μέσος. 

ΝΙΚΟΣ: Το καλύτερο γκολ της καριέρα σας;
ΜΑΡΑΝΤΟΝΑ: Το κορυφαίο γκολ που μου 
είχε μείνει, ήταν από την εποχή που αγωνι-
ζόμουν στην Αρχεντίνος Τζούνιορς κόντρα 
στην Ντεπορτίβο Περέιρα και μάλιστα σε 
φιλικό ματς! Είχα ξεκινήσει από το κέντρο 
και τους περνούσα όλους ακόμα κι αν έρ-
χονταν όλοι να με σταματήσουν με τάκλιν. 
Αν δείτε, υπάρχει μια φωτογραφία που 
λίγο πριν πλασάρω στην εστία, φαίνονται 
από πίσω πόσοι αμυντικοί είναι πεσμένοι 
στο έδαφος. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Σας αποκαλούν «θεό Μα-
ραντόνα». Τι έχετε να πείτε γι’ αυτό;
ΜΑΡΑΝΤΟΝΑ: Ο Θεός είναι εκεί πάνω. Εγώ 
είμαι ένας άνθρωπος προικισμένος. Ο Θεός 
μου έδωσε την ικανότητα αυτή και με έκανε 
να παίζω καλά.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Θα θέλατε να πείτε κάτι 
στους νέους που ασχολούνται με το πο-
δόσφαιρο;
ΜΑΡΑΝΤΟΝΑ: Δουλέψτε σκληρά και μην 
κάνετε τα λάθη που έκανα εγώ. Μείνετε 
μακριά από τα ναρκωτικά.
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Χριστούγεννα
με τη συγγραφέα

της καρδιάς μαςΣυντάκτης: Δήμητρα Σπύρου

Πριν λίγες μέρες έζησα μια ξεχωριστή 
εμπειρία. Είχα τη χαρά και την τιμή να 

πάρω συνέντευξη από μία σπουδαία συγ-
γραφέα, που τα πιο πολλά παιδιά γνωρίζουν 
κι αγαπούν πολύ. Αυτή δεν ήταν άλλη από 
την ξεχωριστή Παναγιώτα Πλησή, που έχει 
διακριθεί και βραβευτεί για τα υπέροχα βι-
βλία της.

Έτσι λοιπόν στις 6.30 το απόγευμα κάθισα 
στην αναπαυτική καρέκλα του γραφείου 
μου και περίμενα με αγωνία μπροστά από 
τον υπολογιστή μου, με μια λίστα από ερω-
τήσεις, για να μιλήσω μαζί της. Θα ήταν μία 
διαφορετική συνέντευξη, μία συνέντευξη 
στα χρόνια του κορoνοϊού .
Πέρασαν δύο λεπτά, που μου φάνηκαν αιώ-
νες. Η καρδιά μου χτυπούσε σαν ταμπούρλο 
από την αγωνία μέχρι που η κυρία Παναγιώ-
τα εμφανίστηκε με ένα γλυκό χαμόγελο στην 
οθόνη μου και η συνέντευξη ξεκίνησε.

Γιατί γίνατε συγγραφέας;
Είχα έναν πατέρα, ο οποίος ασχολιόταν με 
την ποίηση και τη λογοτεχνία. Ήταν και αυτός 
συγγραφέας. Η μητέρα μου ήταν δασκάλα. 
Εγώ δεν είχα στο μυαλό μου να γίνω. Όταν 
ήμουν μικρή, βέβαια, έγραφα ποιηματάκια. 

Πριν 18 χρόνια λοιπόν, είχαμε πάει μια εκ-
δρομή με την οικογένειά μου στην Εύβοια. 
Μέσα στο αυτοκίνητο, με πήρε για λίγο ένας 
χαλαρός ύπνος και έτσι μεταξύ ύπνου και 
ξύπνιου, σαν κεραυνός, μου ήρθε ολόκληρη 
η ιστορία για το βιβλίο μου «Κλέφτης ονεί-
ρων». Την επόμενη μέρα, πήρα μολύβι και 
χαρτί και άρχισα να γράφω. Έγραφα, έγρα-
φα… μέσα σε τέσσερις μέρες, είχα γράψει 
όλο το βιβλίο. Αυτό ήταν. Το ταξίδι μου στον 
κόσμο της συγγραφής είχε μόλις αρχίσει.

Από πού εμπνέεστε για να γράψετε ένα 
βιβλίο;
Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Ένας συγ-
γραφέας, μπορεί να εμπνευστεί από πα-
ντού. Τώρα μπορεί ν’ ακούσω κάποιον να 
πει μια λέξη και να γεννηθεί στο μυαλό μου 
μια ολόκληρη ιστορία. Σίγουρα όμως με 
απασχολούν και κοινωνικά θέματα. Εμείς 
οι μεγάλοι νομίζουμε πως τα παιδιά δεν 
καταλαβαίνουν ή δεν πρέπει να καταλαβαί-
νουν πράγματα που απασχολούν εμάς τους 
μεγάλους. Κι όμως πρέπει να γνωρίζουν κι 
είναι σπουδαίο να προετοιμάζονται γι΄ αυτά 
μέσα από τον μαγικό κόσμο των βιβλίων.

Οι ήρωες των βιβλίων σας είναι πραγμα-
τικοί;
Κάποιοι είναι φανταστικοί. Κάποιοι άλλοι 
όμως, είναι αληθινά πρόσωπα, όπως ο 
Αγάπιος στο βιβλίο μου «Δεν είμαι τέρας 
σου λέω» που τον έχω γνωρίσει και τώρα 
είναι μεγάλος.

Πόσο χρόνο σας παίρνει να γράψετε ένα 
παραμύθι;
Ένα βιβλίο για να το γράψω, μου παίρνει 
σχεδόν μισό χρόνο ή λιγότερο, ανάλογα 
με το θέμα. Μια παιδική ιστορία μπορεί να 
την ολοκληρώσεις για παράδειγμα μέσα σε 
δύο μήνες.

Πότε γράφετε τα βιβλία σας;
Όταν είμαι κουρασμένη ή λυπημένη, μπο-
ρεί να ξεχαστώ με το γράψιμο. Αλλά και 
όταν είμαι χαρούμενη γράφω. Το βιβλίο 
μου» Δεν είμαι τέρας, σου λέω.» το έγρα-
ψα, όταν ήμουν στη χειρότερη περίοδο της 
ζωής μου.

Πώς νιώθετε, όταν τελειώνετε ένα βιβλίο;
Δύσκολη ερώτηση. Τα συναισθήματα μου 
είναι ανάμεικτα. Από τη μια αισθάνομαι ανα-
κούφιση, χαρά και ικανοποίηση γιατί επιτέ-
λους ήρθε η ώρα να μοιραστώ την ιστορία 
μου με όλους τους μικρούς μου φίλους κι 
από την άλλη στενοχώρια και λύπη γιατί άλλο 
ένα ταξίδι τέλειωσε. Όσο γράφω νιώθω ζω-
ντανή, ταυτίζομαι με τους ήρωές μου, κλαίω, 
πονάω, γελάω, ονειρεύομαι μαζί τους… 

Ποιο βιβλίο από αυτά που γράψατε σας 
αρέσει περισσότερο;
Μου αρέσουν όλα τα βιβλία που έχω γρά-
ψει και δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Είναι 
όλα παιδιά μου. Τα έχω κάνει με αγάπη, 
ακόμα και αυτά που δεν έχουν γίνει ακόμα 
βιβλία, τα λατρεύω.

Γιατί εσείς οι μεγάλοι κάθε μέρα μας λέτε, 
πως πρέπει να διαβάζουμε βιβλία;
Tα παιδιά που διαβάζουν βιβλία θα αποκτή-
σουν πολύτιμα εφόδια για τη ζωή τους. Η 
ανάγνωση βιβλίων εμπλουτίζει το λεξιλόγιο, 
βελτιώνει την ορθογραφία. Τα βιβλία καλ-
λιεργούν τη μνήμη και την κρίση τους. Βο-
ηθούν τα παιδιά να εκφράσουν τις σκέψεις 
τους. Πάνω απ’ όλα όμως μέσα από αυτά 
μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήμα-
τά τους άρα να διεκδικούν τη ζωή τους, τα 
όνειρά τους.

Μπορείτε να μου προτείνετε κάποια από 
τα βιβλία σας, για να δωρίσω σε φίλους 
μου τώρα τα Χριστούγεννα;
Φυσικά, γλυκό μου κορίτσι. Θα σου πρότει-
να λοιπόν, το πρώτο μου βιβλίο μου «Κλέ-
φτης ονείρων», τη φανταστική ιστορία «Η 
τεμπελοπόλη Πόλη-Πόλη» και το τελευταίο 
μου βιβλίο «Ο μπαμπάς μου».

Τι θα συμβουλεύατε ένα παιδί που θέλει 
να γίνει συγγραφέας;
Να ρωτήσει τον εαυτό του αν πραγματικά 
το θέλει. Αν η απάντηση είναι ναι, να προ-
σπαθήσει πολύ. Όσα εμπόδια κι αν βρε-
θούν μπροστά του να μην σταματήσει να 
προσπαθεί. Άλλωστε ,για να πετύχεις αυτό 
που θέλεις, πρέπει να το αγαπάς, να μη 
βαριέσαι και να τα παρατάς. Ό,τι επιλέξεις, 
πρέπει να το αγαπάς. Άμα πιστεύεις πολύ 
σε κάτι, μπορείς να το καταφέρεις…..

Κυρία Παναγιώτα, σας ευχαριστώ πολύ 
για αυτή την υπέροχη συνέντευξη…..
Ήσασταν το ωραιότερο χριστουγεννιάτι-
κο δώρο.
Κι εγώ σε ευχαριστώ, Δήμητρα. Α!!! Μην 
ξεχνάς, όταν περάσει όλο αυτό, μου υπο-
σχέθηκες μακαρόνια με κιμά και προφιτε-
ρόλ..  
Φυσικά… Καλά Χριστούγεννα!!!
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Κείμενο:

Είρβα Κοιλιά 

Είναι παραμονές Χριστουγέννων. Ξαφνικά, ένα φυλλάδιο 
προσγειώθηκε στην έδρα της κυρίας περνώντας από μια 
ρωγμή του παραθύρου. Μόλις το ακούμπησε η κυρία 
Φωτεινή, αρχίσαν να πέφτουν κρύσταλλοι. Το φυλλάδιο 
είχε μια αγγελία που έλεγε: 

«Ζητούνται βοηθοί για τον Άη Βασίλη. Παρακαλούνται όσοι ενδια-
φέρονται να στείλουν το βιογραφικό τους στην παρακάτω διεύθυν-
ση: www.AgiοsVasilis.com».
Μόλις τα παιδιά είδαν την εφημερίδα αρχίσαν να ουρλιάζουν από 
ενθουσιασμό. Ήθελαν όλα να πάνε. Έστειλαν την αίτηση τους και ο 
Άη Βασίλης τους δέχτηκε αμέσως. Το email που τους έστειλε ο Άη 
Βασίλης έλεγε:
«Θα χαρώ πολύ να συνεργαστώ με το τμήμα του Γ2 του 8ου δη-
μοτικού σχολείου Ηλιούπολης. Ένα πούλμαν θα σας περιμένει 
στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης την Δευτέρα στις 7:00 η ώρα 
το πρωί.»

Την Δευτέρα στις 7:00 η ώρα το πρωί τα παιδιά πήγαν στην πλα-
τεία. Εκεί τους περίμενε το πούλμαν. Το πούλμαν το οδηγούσανε 

δυο τάρανδοι. Έκαναν μια πρώτη στάση στα Everest για ανεφοδι-
ασμό. Οι δυο τάρανδοι κατέβηκαν και αγόρασαν 2 κιλά μπέργκερ, 
4 λίτρα γρανίτα και 8 κιλά τηγανητές πατάτες. Τα μισά τα έφαγαν 
στον δρόμο και τα αλλά μισά τα κράτησαν για όταν ξαναπεινάσουν. 
Εξάλλου... νηστικό αρκούδι δε χορεύει... ούτε και ταξιδεύει. Μετά 

από ένα χορταστικό κολατσιό, οι τάρανδοι είχαν γίνει 
τούμπανο. Ίσα που μπορούσαν να πάρουν 
τα πόδια τους. Όταν όμως μπήκαν οι 
τάρανδοι στο πούλμαν, πάτησαν ένα 
κουμπί και ξαφνικά όλο το πούλμαν 

έβγαλε φτερά. Όλοι ήταν ανάστατοι κι 
όταν αύξησε ταχύτητα άρχισαν να ουρλιάζουν. Ο 

Παύλος και ο Άγγελος που έτυχε να κάθονται μαζί έσφιγγαν τα 
χέρια τους από τον φόβο τους. Η Είρβα, η Κατερίνα, η Αναστασία 
και η Δήμητρα ούρλιαξαν τόσο πολύ που ξεκούφαναν μέχρι και 
τους τάρανδους. Η Ελίνα, η Παναγιώτα και η Βιολέτα που φοβού-
νται τα ύψη κόντεψαν να κάνουν εμετό. Ο Νίκος Γ. , ο Νίκος Α., ο 
Φίλιππος, ο Μάριος και ο Δημήτρης ζαλίστηκαν τόσο πολύ που 
δεν μπορούσαν καν να μιλήσουν. Η Νίνα και ο Νίκος Ξ. έκλειναν 
τα αυτιά τους για να γλιτώσουν από τις φωνές και τα ουρλιαχτά. 
Ο Αλέξανδρος Βα., ο Αλέξανδρος Βρ., ο Μάρκος και ο Νότης 
αποκοιμήθηκαν. Ο Ανδρέας, ο πιο ανυπόμονος από όλους, κού-
νταγε κάθε τρεις και λίγο τους τάρανδους και τους ρώταγε: «Πότε 
θα φτάσουμε; Πότε θα φτάσουμε;» 
Πέρασαν μέσα από σύννεφα, πάνω από θάλασσες, πάνω από 
βουνά, από πόλεις και χωριά, ώσπου τελικά έφθασαν στον προ-
ορισμό τους.
Οι τάρανδοι προσγειώθηκαν στην αυλή ενός τεράστιου ξύλινου 
σπιτιού σκεπασμένο με χιόνια. Το σπίτι ήταν πολύχρωμο και είχε 
μια τεράστια μπλε πόρτα. Έσπρωξαν την πόρτα και άνοιξε.
— Είναι κανείς εδώ; ρώτησε η Νίνα .
Ξαφνικά ένας ψηλός, παχουλός και ασπρομάλλης κύριος μπήκε 
στην αίθουσα. Τα παιδιά συνειδητοποιήσανε, ότι ήταν ο Άη Βασίλης.
— «Τι θέλετε κι από που είστε;» τους ρώτησε ο ΆηΒασίλης.
— «Ε… ε… είμαστε από την Αθήνα και θέλουμε να… να γίνουμε 
βοηθοί σας.» είπε η Αναστασία .
— Φυσικά περάστε από εδώ τα ξωτικά μου σας περιμένουν.
— «Τι; Θα φτιάχνουμε παιχνίδια;» ρώτησε ο Παύλος. 
— «Μα και βέβαια, γιατί νομίζετε ότι είστε εδώ;» απάντησε ο Άη-
Βασίλης.
— «Δεν ξέρω...» είπε ο Παύλος.
— «Τέλος πάντων, ας αρχίσουμε».
Τα παιδιά πήγαν στην αίθουσα. Εκεί τα περίμεναν τα ξωτικά. Μό-
λις μπήκαν στην αίθουσα είδαν τόσα πολλά ξωτικά που δεν μπο-
ρούσες ούτε να τα μετρήσεις. Είχαν κάτι πελώρια αυτιά και ένα 
σκουφάκι με μια φούντα στην κορυφή. Τα περισσότερα φτιάχνανε 
παιχνίδια, αλλά κάνανε διάλειμμα και αλλά άνοιγαν φακέλους. Ο 
Άη Βασίλης έδωσε αρμοδιότητες στα παιδιά:

Η Είρβα, η Δήμητρα, ο Ανδρέας και η Αναστασία θα φτιάχνουν 
παιχνίδια.
Ο Παύλος, ο Άγγελος, ο Νίκος Ξυλούρης και ο Νότης θα διαβά-
ζουν τα γράμματα που στέλνουν τα παιδιά.
Ο Αλέξανδρος Βα., η Νίνα, ο Μάριος και η Κατερίνα θα τυλίγουν 
τα δώρα.
Η Παναγιώτα, ο Αλέξανδρος Βρ., η Ελίνα και η Βιολέτα θα παραδί-
δουν τα δώρα στον Άη Βασίλη. 
Ο Φίλιππος, ο Νίκος Γ., ο Μάρκος, ο Δημήτρης και ο Νίκος Α θα  
φροντίζουν τους τάρανδους.
— «Οι δουλειές δεν πάνε και τόσο καλά τώρα τελευταία», είπε ο 
Άη Βασίλης.
— «Ε, τότε θα αναλάβουμε εμείς Άγιε Βασίλη... μην ανησυχείτε», 
είπε η Είρβα.

Η ομάδα του Γ2 νόμιζε ότι η δουλειά που είχαν να κά-
νουν δεν ήταν και τόσο δύσκολη. Όταν ξεκίνησαν να 

δουλεύουν, είδαν ότι τα πράγματα δεν ήταν και τόσο 
απλά. Έπρεπε να δουλεύουν μέρα νύχτα για να απα-
ντήσουν σε όλα τα παιδιά της γης. Τα περισσότερα 
παιδιά γκρίνιαζαν ότι θέλουν να πάνε σπίτι τους, 
άλλ ήθελαν να φάνε και άλλα είχαν μπει ήδη μέσα 
στο πούλμαν. Άλλα ζητούσαν τη μανούλα τους… 
μάλλον δεν είχαν καταλάβει πόσο μακριά ήταν. Τα 
αγόρια κάνανε σκανταλιές και πείραζαν τα ξωτικά 
για να τα διώξουν. 
Η ομάδα, που είχε αναλάβει το διάβασμα των 
γραμμάτων, δεν μπορούσε να διαβάσει τα γράμ-
ματα που είχαν γράψει τα παιδάκια που ζουν σε 

άλλες χώρες κι έτσι δεν μπορούσαν να καταλάβουν 
τι δώρο ζητούσαν. Έτσι αναγκάστηκαν να ζητήσουν 

βοήθεια από τα ξωτικά. Τα ξωτικά μιλούσαν όοοοο-
λες τις γλώσσες του κόσμου. Ήξεραν ακόμη και τη δική 

μας. Ευτυχώς… αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να συνεννο-
ηθούμε… Κατά τη διάρκεια του διαβάσματος έβρισκαν και γράμ-
ματα συμμαθητών τους... Και αρχίσαν να χασκογελάνε πονηρά. 

Τα ξωτικά του Γ2

Τελικά τα παιδιά συνεργάστηκαν και κατάφεραν να φτιάξουν τα 
δώρα όλων των παιδιών του κόσμου. Τα παιδιά κατάλαβαν ότι δεν 
είναι και τόσο εύκολο να είσαι ο Άη Βασίλης και ότι κάθε παιδάκι 
πρέπει να σέβεται ό,τι του δίνει.
Στη συνέχεια ο Άη Βασίλης, αφού τους ευχαρίστησε τους έδωσε 
ένα ημερολόγιο για το 2021, το οποίο ήταν γεμάτο με φωτογραφίες 
από το εργαστήρι του Άη Βασίλη.

Λίγο πριν φύγουν, τους κέρασε ένα φρουτοποτό, το οποίο στην 
πραγματικότητα ήταν ένα φίλτρο, για να ξεχάσουν όλα όσα έζησαν 
στο χωριό του Άη Βασίλη. 

Οι τάρανδοι επέστρεψαν τα παιδιά στο σπίτι τους λίγο πριν μπει το 
νέο έτος. Μέσα στο πούλμαν κοιμόντουσαν όλοι, αφού ήταν τόσο 
κουρασμένοι... Λίγοι ήταν αυτοί που κατάφεραν να ξυπνήσουν, για 
να δουν τι δώρο τους έφερε ο Άη Βασίλης. 
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Κείμενο-Φωτογραφίες: Ανδρέας Tζαβάρας 

Δεκέμβριος, ο πιο γιορτινός μήνας του χρόνου καθώς πλησιάζει η γιορτή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Από νωρίς όλα τα σπίτια και οι δρόμοι γεμίζουν με χριστουγεννιάτικα στολίδια και φωτάκια και ο κόσμος βγαίνει έξω, στα μαγαζιά, να 
πάρει δώρα για τους αγαπημένους τους αλλά και νέα στολίδια.Φέτος όμως θα πρέπει να μείνουμε σπίτι με την οικογένειά μας μόνο.
Έτσι σκέφτηκα να μοιραστώ μαζί σας μερικές ιδέες που έχω στο διαδίκτυο για χριστουγεννιάτικές κατασκευές. Στη συνέχεια σας παρα-
θέτω ιδές αλλά και τα υλικά που θα χρειαστείτε.

Υλικά που θα χρειαστείτε για τις χριστουγεννιάτικες κατασκευές:
 Χαρτόνι glitter σε ό,τι χρώμα θέλουμε
 Χαρτόνι λευκό, μαύρο, ροζ απαλό
 Χαρτόνι σκληρό για βάση
 Βαμβάκι
 Μάτια
 Κουμπιά
 Χρυσόσκονη σε ό,τι χρώμα θέλουμε
 Κουκουνάρια φυσικά
 Ξύλο κανέλλας
 Μπάλες φελιζόλ 3 μεγέθη
 Τέμπερες ανάλογα με τα χρώματα που διαλέξατε στη χρυσόσκονη συν λευκό και μαύρο
 Ξυλάκια παγωτού φυσικά λεπτά
 Κόλλα
 Πομ πομ λευκά και κόκκινα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

1. Παίρνουμε 8 ξυλάκια και άλλα 7 και τα κολλάμε μεταξύ τους για 
δύο πρόσωπα.

2. Μόλις στεγνώσει η κόλλα, βάφουμε με τα 8 ξυλάκια το κάτω μέ-
ρος, με άσπρη τέμπερα και το άλλο μισό με μαύρη. Τα άλλα εφτά τα 
βάφουμε με άσπρη.

3. Αφού στεγνώσει και το χρώμα ξεκινάμε να κολλάμε τα στο-
λίδια που έχουμε επιλέξει.

4. Επίσης, αν θέλουμε μπορούμε στο πίσω μέρος κολλάμε μια 
κορδέλα σε σχήμα θηλειάς για να το κρεμάσουμε στο δέντρο.

1. Παίρνουμε ένα μπλε χαρτόνι glitter Α4
και το κόβουμε στη μέση.

Κόβουμε 3 κύκλους από άσπρο χαρτόνι
σε διαφορετικά μεγέθη

Φτιάχνουμε ένα καπέλο και κασκόλ σε χρώματα
που θελουμε και ένα χρυσό αστέρι.

2. Κολλάμε πρώτα τους κύκλους για να γίνει 
ο χιονάνθρωπος και από πάνω στο κάτω
μέρος βάζουμε βαμβάκι για χιόνι.
Στη συνέχεια το στολίζουμε με ό,τι υλικό
θέλουμε.

3. Παίρνουμε το άλλο μισό μπλε χαρτόνι 
glitter και το διπλώνουμε στη μέση.

Κόβουμε ένα κομμάτι άσπρο χαρτόνι
στο μισό μέγεθος του μπλε για πρόσωπο 

και 2 κυκλάκια από κόκκινο χαρτόνι glitter.

4. Κόβουμε επίσης ένα χαμόγελο
και μια μύτη. Κολλάμε πρώτα τους κύκλους
για να γίνει ο χιονάνθρωπος και
στο κάτω μέρος βάζουμε
βαμβάκι για χιόνι.
Κολλάμε ένα ένα τα κομμάτια μας
και έτοιμος ο χιονάνθρωπος!

 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

 ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΠΟ ΞΥΛΑΚΙΑ


