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              ΚΚΚαααττταααννναααλλλώώώνννωωω   όόό,,,τττιιι   πππαααρρράάάγγγωωω………   
 
   Λίγο έως πολύ, όλοι έχουµε αντιληφθεί τη µεγάλη 
οικονοµική κρίση που εξελίσσεται στην πατρίδα µας. 
Είναι λυπηρό αλλά πέρα για πέρα αληθινό ότι 
έχουµε ευθύνη όλοι µας. Πολλά τα λάθη και οι 
παραλείψεις µας. Εµείς θα  σταθούµε σε ένα από 
αυτά: την υπερκατανάλωση προϊόντων πολυεθνικών 
εταιριών και εισαγόµενων αγαθών. Για να δούµε  
λοιπόν τι γίνεται όταν καταναλώνουµε  τα 
παραπάνω αγαθά; Απλούστατα, στέλνουµε τα 
χρήµατα µας σε επιχειρήσεις του εξωτερικού, 
βοηθώντας στην ανάπτυξη ξένων οικονοµιών.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ταυτόχρονα, περιορίζονται τα έσοδα των δικών µας 
επιχειρήσεων, οι οποίες αναγκάζονται να µειώσουν 
την παραγωγή τους, µε συνέπεια την απόλυση 
εργαζοµένων, την αγορά λιγότερων υλικών αγαθών  

 και υπηρεσιών από τους Έλληνες ελεύθερους 
επαγγελµατίες, βιοτέχνες, αγρότες, κτηνοτρό-
φους, κλπ. Με αυτό τον τρόπο το εισόδηµα της 
ελληνικής κοινωνίας µειώνεται, τα κρατικά 
έσοδα µειώνονται, τα ελλείµµατα και τα χρέη 
αυξάνονται, µε βέβαιη κατάληξη την υπο-
βάθµιση της ποιότητας της ζωής µας και το 
φόρτωµα των επόµενων γενιών µε χρέη που θα 
µειώνουν τα εισοδήµατά τους.     
  Για να πάρουµε µια ιδέα της εγκληµατικής 
καταναλωτικής συµπεριφοράς µας, αρκεί να 
σηµειώσουµε ότι µέχρι το 2009 τα χρήµατα που 
πληρώναµε για εισαγωγές ήταν τριπλάσια από 
αυτά που εισπράτταµε από τις εξαγωγές µας. 
Ακόµη και σήµερα, οι εισαγωγές µας είναι 
υπερδιπλάσιες των εξαγωγών µας. Η εποχή της 
καταναλωτικής έξαρσης πρέπει να περάσει και 
οφείλουµε για πρώτη φορά να µεριµνήσουµε 
σοβαρά για το µέλλον µας. Είναι ανάγκη να  
γίνει συνείδηση σε όλους µας ότι θα πρέπει να 
προτιµάµε, όταν είναι εφικτό, τα ελληνικά 
προϊόντα αντί των ξένων. Με άλλα λόγια πρέπει 
να δώσουµε την ευκαιρία  στην Ελλάδα µας να 
ορθοποδήσει. 
   Εµείς, οι µαθητές της ∆΄ τάξης θέλοντας να 
συµβάλλουµε προς αυτή την κατεύθυνση από-
φασίσαµε να ασχοληθούµε όσο πιο ενεργά 
µπορούσαµε, µέσα από ένα πρόγραµµα που 
κράτησε όλη τη σχολική περίοδο. Ξεκινήσαµε τη 
δράση µας µε το σύνθηµα: «Καταναλώνω, ό,τι 
παράγω». 
   Στόχος µας ήταν  να αλλάξουµε πρώτα τις 
δικές µας καταναλωτικές συνήθειες και επιλογές  
και δεύτερον να επηρεάσουµε όλους τους  
µαθητές του σχολείου         (συνέχεια  στη  σελ. 6) 
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Λέσχη Ανάγνωσης: «Ταξιδεύοντας µε τα βιβλία» 
 
Οι µαθητές της ΣΤ’ τάξης αποφασίσαµε να δηµιουργήσουµε φέτος τη δική µας λέσχη ανάγνωσης. Αρχικά 
µαζευτήκαµε όλη η τάξη, µαζί µε τις κυρίες Ελένη και Κατερίνα, για να διαλέξουµε πώς θα ονοµάσουµε τη λέσχη 

µας.    Γράψαµε  τις  ιδέες µας στον πίνακα και   
ψηφίσαµε αυτό  που µας άρεσε περισσότερο 
«Ταξιδεύοντας µε τα βιβλία».  
   Στη συνέχεια έπρεπε να επιλέξουµε το βιβλίο 
που θα διαβάζαµε. Ακούσαµε τις προτάσεις  
όλων των συµµαθητών µας και το πρώτο βιβλίο 
που επιλέξαµε ήταν «Ο Μικρός Νικόλας, επίσκε-
ψη στο εργοστάσιο σοκολάτας» του Ρενέ Γκο-
σινί. Αφού το διαβάσαµε όλοι, µαζευτήκαµε ξανά 
και σχολιάσαµε το βιβλίο. Όλοι είπαµε τις από-
ψεις µας και εξηγήσαµε γιατί µας άρεσε ή όχι.  
  Τα επόµενα βιβλία που διαβάσαµε είναι: «Ο 
γλάρος Ιωνάθαν Λίβινγκστον» του Ρίτσαρντ 
Μπαχ, «Το χρυσό βουνό» του  Άρη ∆ηµοκίδη και 
«Το κυνήγι του κρυµµένου θησαυρού» του 

Γιάννη Ρεµούνδου.  
   Επίσης δηµιουργήσαµε και ένα ιστολόγιο που εκεί θα µπορούσαµε να δούµε τα βιβλία που επιλέξαµε, τις 
διάφορες δηµιουργίες που κάναµε και τα σχόλιά µας. 
   Είναι µια πολύ καλή εµπειρία. Παρακινούµαστε να διαβάσουµε καινούρια βιβλία και µας δίνεται η ευκαιρία να 
επικοινωνούµε µε τους φίλους και συµµαθητές µας. 
   Μπορείτε και σεις να επισκεφτείτε το ιστολόγιό µας: http://blogs.sch.gr/pareleni/  
                                                                                                      Β. Γ. – Β. Μ. 
                                                                                                                                        Ρ. Μ.  – Γ. Υ.  
                
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
   

     Συµµετοχή στο 4ο Συνέδριο Πληροφορικής  
 
   Οι µαθητές της ΣΤ’ τάξης, αφού δηµιουργήσαµε τη Λέσχη Ανάγνωσης «Ταξιδεύοντας µε τα βιβλία», 
αποφασίσαµε να παρουσιάσουµε στο 4ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας το ιστολόγιο 
που φτιάξαµε για τη Λέσχη.     
   Στην αρχή συµµετείχαµε στο προσυνέδριο της ∆υτικής Θεσ/νίκης (Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσµου, 29-3-12)   
όπου παρουσιάσαµε την εργασία µας «Ανάγνωση και ∆ιαδίκτυο – Ένα blog ‘’συνοδοιπόρος’’ της Λέσχης 
Ανάγνωσης «Ταξιδεύοντας µε τα βιβλία» σε µορφή PowerPoint. Την παρουσίαση της εργασίας µας έκαναν οι 
µαθητές Β. Γ., Μ. Π., ∆. Σ. και Γ. Υ.. Στο Προεδρείο του Προσυνεδρίου κατά την παρουσίασή µας συµµετείχε η 
συµµαθήτριά µας ∆. Λ..  
   Λίγες µέρες αργότερα µάθαµε ότι η εργασία µας επιλέχτηκε 
για παρουσίαση στη δεύτερη φάση του 4ο Μαθητικού Συνεδρίου 
Πληροφορικής στο ΝΟΗΣΙΣ στις 9 Μαΐου. 
     Η χαρά µας ήταν απερίγραπτη! Η συµµετοχή µας στο 
συνέδριο ήταν µια ξεχωριστή εµπειρία, όπου παρακολουθήσαµε 
εργασίες  µαθητών πολλών σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας 
Εκπαίδευσης και γεµίσαµε νέες ιδέες. 
    Αυτό που µας εντυπωσίασε ήταν ότι στο συνεδριακό χώρο 
λειτουργούσε το European School Radio µε ζωντανές 
αναµεταδόσεις του συνεδρίου, καθώς επίσης και το γεγονός ότι 
µπορούσες να παρακολουθήσεις όλες τις εργασίες του 
συνεδρίου ζωντανά στο διαδίκτυο µέσω του Πανελλήνιου 
Σχολικού ∆ικτύου. 
    Ήδη ανυποµονούµε για το επόµενο συνέδριο και ευχόµαστε 
σε κάθε µαθητή να έχει τέτοιες εµπειρίες. 
                                                                                                                       Γ. Υ. – Μ. Π. 
 



 3 

 

   Μ ο υ σ ε ί ο   Τ ρ έ ν ο υ 
  Στο τέλος Φεβρουαρίου πήγαµε, µαζί µε τα παιδιά της Α΄τάξης, να δούµε τα τρένα τα παλιά! 

   Όταν φτάσαµε εκεί µας υποδέχτηκε ο κύριος Ευθύµης, ο 
δηµιουργός, η ψυχή του Μουσείου και µας έδωσε διάφορες 
χρήσιµες πληροφορίες. Το Μουσείο ήταν  ένας σταθµός 
τρένου,  που µε το µεράκι του κυρίου Ευθύµη και άλλων 
«φίλων του τρένου», σώθηκε και µεταµορφώθηκε σε αυτό που 
είδαµε εµείς. 
   Έξω υπήρχε µια µεγάλη µαύρη ατµοµηχανή και µια 
χειροκίνητη δρεζίνα. Όλα τα παιδιά µαζί µε τον κ. Θεόφιλο και 
την κ. Ελένη ανεβήκαµε και κάναµε βόλτα µε αυτή. Ήταν 
καταπληκτικά!!! 

   Μέσα στο κτίριο είδαµε διάφορα πράγµατα- εργαλεία, φανάρια, νοµίσµατα, ταµπέλες, στολές, µουσικά 
όργανα της Φιλαρµονικής των τρένων, φωτογραφίες… Εκεί βρίσκεται και 
µία καρέκλα, που κάθισε ο Βενιζέλος για να υπογράψει το τέλος ενός 
πολέµου και ο βασιλικός νιπτήρας από το βαγόνι που χρησιµοποιούσαν οι 
βασιλιάδες για τη µετακίνησή τους! 
  Αφού φάγαµε το δεκατιανό µας, µπήκαµε στο µοναδικό βαγόνι, το 
εστιατόριο  του ΟΡΙΑΝ ΕΞΠΡΕΣ που έµεινε  στην Ελλάδα, από τα χρόνια 
τα παλιά! Μέσα υπήρχαν τραπεζάκια στρωµένα µε τραπεζοµάντιλα και 
όµορφες λάµπες, σκαλιστοί τοίχοι και παλιά παράθυρα και µία κουζίνα 
όπου µαγείρευαν για το µεγάλο ταξίδι του. 

  Ήταν µία επίσκεψη, πολύ ενδιαφέρουσα και διαφορετική που µας 
ταξίδεψε σε τόπους µακρινούς µε ένα µοναδικό µεταφορικό µέσο, το 
τρένο.                            

                                                                                                                                           Οι µαθητές της Β΄τάξης 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Οι διαφημίσεις 
   Με αφορµή τη σχετική ενότητα στη Μελέτης Περιβάλλοντος της  Γ΄ τάξης.  ασχοληθήκαµε µε το θέµα της 
διαφήµισης. Όµως  τι είναι µια διαφήµιση; Γιατί υπάρχουν διαφηµίσεις; Πού τις συναντάµε και  πώς 
προσπαθούν οι διάφορες  εταιρίες  να µας πείσουν να αγοράσουµε το προϊόν τους;                                                                     

   ∆ιαφήµιση  λοιπόν είναι λέξεις µε εικόνες ή µια µόνο εικόνα που βλέποντας την  στην τηλεόραση, στα 
περιοδικά, στο Internet, στις εφηµερίδες ή ακούγοντας  την  στο ραδιόφωνο, γίνεται γνωστό  στον κόσµο 
ένα καινούργιο προϊόν, ένα ταξίδι ή µια παράσταση κ.τ.λ.  Γίνονται   πολλές διαφηµίσεις, αυτό δε σηµαίνει 
πως έχουµε  ανάγκη να τα αγοράσουµε όλα. Είναι διαφηµίσεις  µε κοινωφελείς  ή φιλανθρωπικούς 
σκοπούς, καθώς µε οικονοµικά ή άλλα οφέλη. Ξεδιπλώνοντας τους προβληµατισµούς µας  πάνω στο θέµα  
αυτό, συµπεραίνουµε πως  θα πρέπει  να είµαστε πολύ προσεκτικοί  και να µην επηρεαζόµαστε  από 
δελεαστικές προτάσεις.                                                                                        (συνέχεια στην επόµενη σελίδα) 
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Μ ο υ σ ε ί ο   Κ ι ν η µ α τ ο γ ρ ά φ ο υ 
Το καπέλο φορέσαμε στραβά                     Με απορία στη ματιά                   Με φουλ αέρα στα πανιά,                         
ξεκινήσαμε με ήλιο στην καρδιά.               αθόρυβα βαδίσαμε                       ορμήσαμε και η δίψα μας μεγάλη,       
Πυξίδα η εικόνα απ’ τη ζωή                         στο χέρι τα μαγικά κλειδιά          δρόμος στρωμένος με χαλιά            
κομμένη, ραμμένη,                                        μεγάλη πόρτα ανοίξαμε.             και τι δεν είδαμε !                                       
στο σάκο διπλωμένη. 

   Το κουβάρι ξετυλίγει, η αυλαία µας ανοίγει … 

   Μουσείο Κινηµατογράφου: µία από τις εκπαιδευτικές επισκέψεις  που µε αγωνία µέρες τώρα περιµέναµε 
οι µαθητές  της  Γ’ και της ∆΄ Τάξης. Μας υποδέχτηκαν µε µεγάλη χαρά σε ένα  µεγάλο χώρο  µε πολλές 
αίθουσες. Σε µια από αυτές τις αίθουσες, είδαµε πώς ξεκίνησε η ιστορία του Κινηµατογράφου καθώς και 
την εξέλιξή της στο πέρασµα του χρόνου. Παλιές φωτογραφίες του ελληνικού αλλά και του ξένου 
κινηµατογράφου µάς ταξίδεψαν πολλά χρόνια πίσω. Μάθαµε πολλά σπουδαία ονόµατα που έπαιξαν 
καθοριστικό ρόλο στον ελληνικό κινηµατογράφο. Οι βουβές ταινίες αφήσανε κι αυτές τη δική τους ιστορία 
αλλά και τη γοητεία τους. Την έλλειψη της έγχρωµης εικόνας συµπλήρωνε ο ήχος της µουσικής, µε αγωνία 

για την εξέλιξη της ταινίας.                                       
   Η µεγαλύτερη έκπληξη ήταν στην τελευταία αίθουσα. Εκεί 
µας πρότειναν να φτιάξουµε µια δική µας ταινία. Κάποια παιδιά 
έγιναν ηθοποιοί, άλλα σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, 
σεναριογράφοι, κάποια άλλα βιντεολήπτες, κάµεραµαν, 
ενδυµατολόγοι, µακιγιέρ, µερικά  ηχολήπτες και άλλα οι βοηθοί 
τους. Και η ταινία ήταν έτοιµη! Η χαρά µας  µεγάλη και  ο 
ενθουσιασµός µας µεγαλύτερος. Ζήσαµε όµορφες, µαγευτικές, 
ταξιδιάρικες στιγµές. Ήταν µια πρωτόγνωρη εµπειρία για µας .    
                                                                             Οι µαθητές της Γ’ τάξης                                

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Οι διαφημίσεις (συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 

   Κάναµε  µια δική µας έρευνα  στο σχολείο, απευθυνόµενοι στους µαθητές της ∆΄, της Ε΄ και της ΣΤ¨ 
τάξης, για το θέµα της υπερκατανάλωσης, όπου οδηγηθήκαµε στα παρακάτω συµπεράσµατα: 15 µαθητές 
είναι αρκετά προσεκτικοί καταναλωτές, 26 µαθητές, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις τους, πρέπει να 
είναι πιο προσεκτικοί όταν αγοράζουν διάφορα προϊόντα για να µην παρασύρονται και 3 µαθητές 
κινδυνεύουν να γίνουν υπερκαταναλωτές.                                                                       Οι µαθητές της Γ’ τάξης 

                                                                                                                    

 

 

  



 5 

Εκµετάλλευση STOP… Όχι βία στα ζώα! 
 

   Στα πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράµµατος «Εκµετάλλευση STOP… Όχι βία στα ζώα!» που 
εκπονούµε οι µαθητές/τριες της ΣΤ΄ τάξης, προσκαλέσαµε στο σχολείο τη µη κυβερνητική και µη 
κερδοσκοπική οργάνωση ‘’ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ’’.  Από τους ακτιβιστές της οργάνωσης ενηµερωθήκαµε για τις 
προοπτικές επιβίωσης της αρκούδας, τη σύνδεσή της µε την καλή λειτουργία του δάσους, καθώς και τη 
σηµασία του περιβάλλοντος (ανθρώπινου και φυσικού) στην ζωή των  άγριων ζώων. Προβλήθηκαν, ακόµη, 
οι µέθοδοι επιστηµονικής έρευνας για την προστασία της άγριας ζωής, διαδραστική ενηµέρωση µε 
animation και η παρουσίαση µε τίτλο «∆άσος: Πηγή νερού και ζωής». Προβληµατιστήκαµε, ρωτήσαµε, 
µάθαµε…                                                                                                                      Οι µαθητές της ΣΤ΄ τάξης 

                                                                             

   

 

          
 
 

                                                                                                                                
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

   Η γέννηση ενός νέου πολιτισµού  
   Οι  Ρωµαίοι,  µε την κατάκτηση  της   Ελλάδας,  γνώρισαν από κοντά  τον πολιτισµό  των Ελλήνων. 
Γοητεύτηκαν  από τους ωραίους  ναούς, τα  αγάλµατα των θεών, τα θέατρα και τα στάδια, τους ονοµαστούς  
δασκάλους και φιλόσοφους και θαύµασαν την πρόοδό τους στα γράµµατα και στις καλές τέχνες. Άλλαξαν 
στάση απέναντι στους  Έλληνες,   γιατί µπορεί αυτοί να τους κατέκτησαν µε τον στρατό τους, αλλά οι 
έλληνες τους κατέκτησαν µε τον πολιτισµό τους. Ακόµη επηρεάστηκε  και η θρησκεία τους  από τους  θεούς 
των Ελλήνων. 

   Άρχισαν  να κτίζουν σπίτια και δηµόσια κτίρια,  σύµφωνα µε τα ελληνικά σχέδια, να µαθαίνουν την 
ελληνική γλώσσα και να µεταφράζουν στα λατινικά έργα ελλήνων συγγραφέων. Αντίστοιχα έργα λατίνων 
συγγραφέων  και ποιητών µεταφράζονταν στην ελληνική γλώσσα .Πολλά  ρωµαΪκά  θέατρα ανεβάζουν 
ελληνικές τραγωδίες και κωµωδίες. Έλληνες δάσκαλοι αναλαµβάνουν τη διαπαιδαγώγηση παιδιών 
Ρωµαίων  αρχόντων και  πλουσίων. Στην Ελλάδα, Ρωµαίοι  αυτοκράτορες  δαπανούν πολλά χρήµατα, 
φτιάχνοντας  µεγάλα  δηµόσια έργα, όπως  δρόµους, αγορές, υδραγωγεία κλπ. Όλα αυτά έφεραν πιο κοντά 
τους δυο λαούς  και γνώρισαν καλύτερα ο ένας τον άλλον. Από τη συνύπαρξη και τη συνεργασία  αυτή 
γεννήθηκε ένας νέος πολιτισµός  ο ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΟΣ. 

   Οι µαθητές/τριες της Ε’ και ΣΤ’ τάξης εκπονήσαµε ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα µ’ αυτό το θέµα. Στα 
πλαίσια αυτού του προγράµµατος  ασχοληθήκαµε µε σχετικές δραστηριότητες  στο σχολείο  και παράλληλα 
επισκεφθήκαµε στην πόλη της Θεσσαλονίκης αρχαία ελληνορωµαϊκά µνηµεία. 

                                                                                                             Οι µαθητές της Ε΄ τάξης                                             
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          ΚΚΚαααττταααννναααλλλώώώνννωωω   όόό,,,τττιιι   πππαααρρράάάγγγωωω………   
(συνέχεια από τη σελ.1) 
 

καθώς και το οικογενειακό µας περιβάλλον. Έτσι τους ενηµερώσαµε µε φυλλάδια που τους προέτρεπαν  να 

σκεφτούν µερικά απλά παραδείγµατα αλλαγών και τις επιπτώσεις τους: 
α. Αντί για τυρί gouda ψωνίστε Λογάδι Ηπείρου ή Μακεδονικό Τυρί. Λιώνουν το ίδιο καλά στην πίτσα και στα 

τοστ.  β. Αντί για Coca Cola, Pepsi Cola, αγοράστε αναψυκτικά Lux, Εψα. 

γ. Αντί για Heineken και Amstel, αγοράστε Kraft, Βεργίνα ή προτιµήστε ελληνικά κρασιά. 

δ. Αντί για µακαρόνια Barilla, Misco που παράγονται από πολυεθνική, αγοράστε µακαρόνια Μέλισσα. 

ε. Αντί για προσούτο, αγοράστε ελληνικά αλλαντικά. 

στ. Αντί για σκληρό τυρί ∆ανίας, αγοράστε ελληνικά κεφαλοτύρια (παράδειγµα Γκλίτσα, Όλυµπος). 
ζ. Αντί για γάλα εισαγωγής Βερόπουλου και Lidl αγοράστε γάλα ΑΓΝΟ, ΜΕΒΓΑΛ, Όλυµπος, ∆ΕΛΤΑ. 

η. Αντί για Ουίσκυ, αγοράστε τσίπουρο, ούζο, τσικουδιά. 

θ. Αντί για σοκολάτες Nestle, αγοράστε σοκολάτες ΙΟΝ. 

 ι. Αντί για ταξίδια εκτός Ελλάδας, προτιµήστε φέτος την Ελλάδα και µόνο!! 
   ∆είτε τις επιπτώσεις τους: Όταν αγοράζετε προϊόντα πολυεθνικών εταιρειών, αποδυναµώνετε τις ελληνικές 
παραγωγές. Αποδυναµώνοντας Ελληνικές Παραγωγές, βοηθάτε στην επιδείνωση της ανεργίας. Αντίθετα ενι-
σχύοντας Ελληνικές Παραγωγές σε τόσο δύσκολους καιρούς, βοηθάτε τη διατήρηση και αύξηση θέσεων 
εργασίας!!  Όταν αγοράζετε εισαγόµενα προϊόντα, ουσιαστικά δίνετε ένα 50% των χρηµάτων σας σε εργοστάσια 

άλλων χωρών. 
   Σκεφτείτε επίσης ότι αν η κάθε Ελληνική Οικογένεια στρέψει 500 ευρώ ετησίως σε ελληνικά προϊόντα, τότε για 

κάθε χίλιες οικογένειες, θα αυξηθεί άµεσα η ζήτηση ελληνικών προϊόντων κατά 500.000 ευρώ και θα 

δηµιουργηθεί µια τελική κυκλοφορία χρήµατος  4.500.000 ευρώ στην αγορά!! Ή πιο απλά, 1000 οικογένειες 
µπορούν να δηµιουργήσουν 100-150 θέσεις εργασίας τουλάχιστον!!! Αλλάζοντας απλά την κατανάλωση από 

προϊόντα πολυεθνικών και από εισαγόµενα προϊόντα. Τελικά σκεφτείτε ότι αν όλοι µας υιοθετήσουµε µια τέτοια 

συνήθεια, τότε 1.000.000 οικογένειες θα µπορούσαµε να βοηθήσουµε στην πρόσληψη 150.000 πολιτών!!!  
   Εποµένως όταν κάνετε την επόµενη αγορά σας, σκεφτείτε ότι ίσως να βοηθάτε την επαγγελµατική σας εξέλιξη 

ή την επαγγελµατική εξέλιξη αγαπηµένων σας προσώπων. 
    Ενηµερώσαµε για το BAR CODE  των ελληνικών προϊόντων: Τα 3 πρώτα ψηφία δείχνουν τη χώρα 

προέλευσης. Τα ελληνικά προϊόντα ξεκινούν από 520. Κάθε ευρώ που δίνετε σε τέτοια προϊόντα µένει στην 
Ελλάδα. 

   Προτείναµε κατάλογο µε καταστήµατα τροφίµων ελληνικών συµφερόντων, συνεταιριστικούς οµίλους µε 
εξαιρετικά τοπικά προϊόντα και τουριστικούς προορισµούς στην Ελλάδα.  

   Φτιάξαµε ερωτηµατολόγιο για τις καταναλωτικές συνήθειες των µαθητών και του οικογενειακού τους 
περιβάλλοντος.  Θέλαµε να δούµε κατά πόσο αυτές άλλαξαν µετά την κρίση στην πατρίδα µας. Απαντήθηκαν 
από  µαθητές του Σχολείου µας (∆’, Ε’ και Στ’ τάξη) και από το οικογενειακό περιβάλλον τους. 
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Τα αποτελέσµατα  θα ανακοινωθούν στην παρουσίαση του προγράµµατος στο τέλος της σχολικής χρονιάς.  
   Προτείναµε τουριστικούς προορισµούς της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας µε δελεαστικές τιµές στα 

καταλύµατα και τα καταστήµατα εστίασης. 
   ∆ηµιουργήσαµε αφίσες που περιείχαν τα προϊόντα µε ονοµασία προέλευσης (ΠΟΠ) κάθε γεωγραφικού 

διαµερίσµατος της Ελλάδας. 
   Επισκεφτήκαµε τον Συνεταιριστικό όµιλο Καζάκη στη Νέα Γωνιά Χαλκιδικής που παράγει και επεξεργάζεται  
ελληνικά προϊόντα (λάδι, ελιές, κρασί, σταφύλια κ.ά.). Τον επόµενο µήνα θα επισκεφτούµε τον Πτηνοτροφικό 

Συνεταιρισµό Νεοχωρούδας για να ενηµερωθούµε για τα προϊόντα τους. 
   Γράψαµε ποιήµατα για τα εξαιρετικά φρούτα, τα λαχανικά, αλλά και τα µοναδικά ελληνικά βότανα και κατόπιν 
τα δραµατοποιήσαµε. Εµπνευστήκαµε  το τραγούδι  «Τι θέλω να αφήσω» και το µελοποιήσαµε: 
        «Τι  θέλω να αφήσω» 

          Τι  θέλω να αφήσω                        Μήπως να αφήσω                     Θάλασσες γαλάζιες 
         στη γενιά που θά’ ρθει;                  ωραίο καλοκαίρι                        όµορφα ακρογιάλια 

         Σπίτια και παλάτια                         δάση και ποτάµια                       πράσινα λιβάδια 

         χρήµατα πολλά;                            λίµνες και βουνά;                        καρπούς κι οπωρικά! 

        ‘Ισως ένα αµάξι                              Όλα τους καθάρια                      Καθαρό αέρα 

        µε άλογα πολλά                             όλα ζωντανά                               ήλιο λαµπερό 

        ή το εξοχικό µου                            µικροί και µεγάλοι                       πάνω απ’ την Ελλάδα 

        που’ χω στα Ψαχνά;                      να ζουν αρµονικά!                      το µέλλον να κοιτώ! 

 

 

 

 

 

 

    

 

Εµείς πιστεύουµε πως είναι επιτακτική ανάγκη να ανακαλύψουµε την αξία των ελληνικών προϊόντων, της  
ελληνικής γαστρονοµικής παράδοσης και να επαναπροσδιορίσουµε τις προτεραιότητές µας στον τουρισµό και 
την προτίµησή µας στο παραδοσιακό ελληνικό κατάλυµα σε κάθε σηµείο της πατρίδας µας. Μέσα από το 

πρόγραµµα και τις δράσεις που κάναµε  ευαισθητοποιηθήκαµε σε µεγάλο βαθµό. Πιστεύουµε πως δεν πρέπει 
να περιµένουµε από τους άλλους να λύσουν τα προβλήµατά µας. Ας προσπαθήσουµε να αλλάξουµε µόνοι µας 
κάποια πράγµατα,  ξεκινώντας από την  αλλαγή της νοοτροπίας µας και της στάσης ζωής µας επιλέγοντας  
συνειδητά ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες. Έτσι θα βοηθήσουµε την πατρίδα µας και τους εαυτούς µας µαζί!!  

                                                                                                                         Μαθητές σε δράση - ∆΄τάξη 
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ΣΣΣ   ΧΧΧ   ΟΟΟ   ΛΛΛ   ΙΙΙ   ΚΚΚ   ΗΗΗ         ΒΒΒ   ΙΙΙ   ΑΑΑ         
   Όλο και συχνότερα τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται στα σχολεία φαινόµενα που µπορεί να 
διαταράξουν την ασφάλεια και την καλή διάθεση των παιδιών. Έτσι καθιερώθηκε από το Υπουργείο 
Παιδείας ∆ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων στις 6 του Μάρτη, να αφιερώνεται χρόνος από µαθητές και 
εκπαιδευτικούς σε δράσεις µε σκοπό την ευαισθητοποίηση στην πρόληψη και αντιµετώπιση των 
φαινοµένων της σχολικής βίας. 

   Ο χρόνος που περνούµε εµείς οι µαθητές στο σχολείο, αποτελεί σηµαντικό µέρος της ζωής µας. 
Μαθαίνουµε, επικοινωνούµε, συµµετέχουµε, γνωρίζουµε φίλους!   
   Κάποιες φορές παρατηρούνται φαινόµενα που µπορεί να µας πληγώσουν, να µας πονέσουν, να μας 
προσβάλουν και να μας φοβίσουν. Ας  
σκεφτούµε λίγο εµείς οι µαθητές… 
Μήπως συµβαίνει και σε µας; Τι 
µπορούµε να κάνουµε; Πώς θα το αντι- 
τωπίσουµε;                                                   
Αν προκαλούµε εµείς, γινόµαστε 
αγενείς, επιθετικοί… γιατί το κάνουµε; 
Από πού µπορούµε να ζητήσουµε 
βοήθεια;                                                
Καλό θα είναι να το συζητήσουµε µε 
τους συµµαθητές  µας, µε το δάσκαλό 
µας ή µε τους γονείς µας. Όπου 
νοµίζουµε ότι θα βρούµε κατανόηση και 
συµπαράσταση. 
 Όταν µας βρίζουν, µας κοροϊδεύουν και µας µιλούν µε αγένεια έχουµε «λεκτική βία». 
 Όταν µας σπρώχνουν, µας κλωτσούν και µας χτυπούν έχουµε «σωµατική βία». 
 Οι άσεµνες χειρονοµίες και κινήσεις είναι και αυτές βία. 
 Όταν ένας µαθητής µε σωµατική αδυναµία ή ένας που φοράει γυαλιά δέχεται κακο- 
 προαίρετα σχόλια και του βγάζουν παρατσούκλι, τον στιγµατίζουν για µια ζωή και έχουµε 
 «ψυχολογική βία» ……………………………………………………………………………………………………… 
 Γενικά ό,τι µας ταπεινώνει είναι ΒΙΑ!!! ………………………………………………………………………….. 
     Στις 6 του Μάρτη οι µαθητές όλων των τάξεων αφιέρωσαν χρόνο για  να συζητήσουν όλα τα παραπάνω 
µε τους συµµαθητές τους και τους δασκάλους τους. Παρακολούθησαν ταινίες µε ανάλογο θέµα και µια 
µικρή παρουσίαση ετοίµασαν οι µαθητές  της ∆΄ τάξης και οι µαθητές του Ολοήµερου τµήµατος του 
σχολείου µας. Αφορµή για την παρουσίαση ήταν δύο υπέροχα βιβλία που βρήκαµε στη βιβλιοθήκη µας. Το 
πρώτο ήταν το βιβλίο της Ελίζαµπεθ Βέρτικ: «Οι λέξεις δεν είναι για να πληγώνουµε» και το δεύτερο της 
Μάρτιν Αγκάσι: «Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουµε». Οι τίτλοι των βιβλίων έγιναν αφίσες  που 
χρωµατίστηκαν από τους µαθητές της Στ’ τάξης. Το περιεχόµενό τους  δραµατοποιήθηκε και 
παρουσιάστηκε. Συνθήµατα γράφτηκαν και  αναρτήθηκαν  σε τοίχους του σχολείου από τις οµάδες µας. 
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  Τα συνθήµατά µας:  ‘’Η βία δεν είναι µαγκιά’’, ‘’Μαγκιά είναι ο σεβασµός και η φιλία», ‘’∆εν µιλώ µε λέξεις 
που πληγώνουν’’, ’’Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουµε’’, ‘’∆εν αρπάζω ό,τι δεν µου ανήκει΄΄ 
   Η πιο δηµιουργική µας παρουσίαση ήταν το τραγούδι  µε τίτλο «Σεβασµός» και ρυθµό ραπ! 

                                                                                                                         ΕΕνεργοί µαθητές ∆’ τάξης   

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

    Ε υ χ α ρ ι σ τ ή ρ ι α 
• Ευχαριστούµε θερµά τους γονείς µαθητών µας Μπαλκαντζόγλου Παναγιώτη και Καµπούρη Πέτρο 

για την προσφορά εθελοντικής εργασίας  
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

    
 

Εφηµερίδα του ∆ηµ. Σχολείου Νεοχωρούδας 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: 

Χρήστος Καγιάννης 
Ελένη Παρασχίδου 

Βαρβάρα Νεοκοσµίδου 

 

Η εκτύπωση της εφηµερίδας είναι προσφορά 

του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του 

∆ηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου 

Νεοχωρούδας 
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Νικηφόρος Βρεττάκος 
Έναν από τους κορυφαίους εκπροσώπους της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας, το Νικηφόρο Βρεττάκο τιµά φέτος το Υπουργείο 
Πολιτισµού ανακηρύσσοντας το 2012 ως «Έτος Νικηφόρου 
Βρεττάκου» µε αφορµή τη συµπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση 
του ποιητή. 
Βιογραφικό σηµείωµα: Ο Νικηφόρος Βρεττάκος γεννήθηκε στο χωριό 
Κροκεές της Λακωνίας. Τα µαθητικά του χρόνια πέρασε στις Κροκεές 
και το Γύθειο. Από το 1929 έζησε στην Αθήνα, ενώ παράλληλα τότε 

έκανε τα πρώτα του λογοτεχνικά βήµατα. Συµµετείχε ενεργά στην Εθνική Αντίσταση. Από το 1946 ως 
το 1949 εργάστηκε στο περιοδικό Ελεύθερα Γράµµατα (αρχικά στη στήλη του βιβλίου, στη συνέχεια ως 
αρχισυντάκτης, εκδότης και διευθυντής). Ασχολήθηκε επίσης µε την πεζογραφία, την κριτική και τη 
δηµοσιογραφία. Με το πραξικόπηµα του 1967 αυτοεξορίστηκε στην Ελβετία. Προτάθηκε τέσσερις 
φορές για το Βραβείο Νόµπελ Λογοτεχνίας. Τιµήθηκε µε βαρυσήµαντα βραβεία όπως, µεταξύ άλλων, 
το Κρατικό Βραβείο Ποίησης (1940, 1956, 1982), το βραβείο Ουράνη της Ακαδηµίας Αθηνών (1974), το 
Αριστείο Γραµµάτων από την Ακαδηµία Αθηνών (1982). Εκλέχθηκε µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών 
(1986) και αναγορεύτηκε επίτιµος διδάκτωρ του Τµήµατος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών (1991).                                                                                         (Ε.ΚΕ.ΒΙ.) 
   
Ο πράσινος κήπος                                                    Ολονυχτία,  (Συλλογή: "Το βάθος του Κόσµου")  
Έχω τρεις κόσµους. Μια θάλασσα,                             ∆ε µε κατάλαβες όλη τη νύχτα, ήµουνα πλάι σου,                               
έναν ουρανό κι έναν πράσινο κήπο: τα µάτια σου.      προσπαθούσα να κλείσω τα παράθυρα,       
Θα µπορούσα αν τους διάβαινα και τους τρεις,           πάλευα – όλη τη νύχτα. 
να σας έλεγα πού φτάνει ο καθένας τους.                   Ο αγέρας επέµενε. 
Η θάλασσα, ξέρω.                                                        Άπλωσα τότε τις παλάµες µου πάνω σου 
Ο ουρανός, υποψιάζοµαι.                                            σαν δυο φύλλα ουρανού, και σε σκέπασα. 
Για τον πράσινο κήπο µου,                                          Έπειτα βγήκα στον εξώστη και κοίταζα  
µη µε ρωτήσετε….                                                       δίχως χέρια τον κόσµο.  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

       

Η Μαγική Βιβλιοθήκη-  Γιοστέιν Γκάαρντερ  
Ένα  γράµµα  και µια περίεργη  είδηση, µια παράξενη γυναίκα που εµφανίζεται  
ξαφνικά  παντού  κι ένα  αινιγµατικό βιβλίο χωρίς  συγγραφέα κάνουν  τη 
φαντασία  του   Νιλς  και της Μπέριτ  να καλπάζει. Συνδέονται   όλα αυτά µεταξύ  
τους ή είναι απλές συµπτώσεις. Οι  δυο τους αρχίζουν µια θαρραλέα έρευνα και 
ανταλλάσσουν  ταχυδροµικώς ιδέες και υποθέσεις που καταγράφουν  σε ένα ηµε-
ρολόγιο. Όλα τα  ίχνη οδηγούν σε µια κρυφή βιβλιοθήκη. Προσπαθεί   κάποιος  
να τους παρασύρει εκεί... Η  έρευνα γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη, αλλά η 
µυστηριώδης  βιβλιοθήκη φαίνεται να αποτελεί το κλειδί για όλα  τα αινίγµατα...  
                                                                                    Κ. Τ. – Ε΄ τάξη                                                                                     

   
 

∆ιακοπές στο δάσος-  Νικολάι Ντουµπώφ  
Η υπόθεση του βιβλίου είναι οι περιπέτειες µερικών παιδιών, που αγωνίζονται  να 
προστατέψουν τη φύση από κακούς  και αµόρφωτους ανθρώπους. Οι µορφές των 
παιδιών µα και των µεγάλων, όπως τις παρουσιάζει ο Ντουµπώφ σ’ αυτό το 
µυθιστόρηµα, είναι ανάγλυφες και ζωντανές. Βλέπουµε εδώ συγκρούσεις  
ανθρώπων, συγκρούσεις  σκληρές, που εχουν  µεγαλη σηµασία  για τους ήρωες 
του βιβλίου όπως και για τους αναγνώστες του. Ένας πανέµορφος σκύλος παίζει 
στο βιβλίο ένα  ρόλο σηµαντικό αλλά επεισοδιακό.  
                                                                                         Α. Σ. – Ε΄ τάξη 
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  Η  π ρ ό τ α σ η   τ η ς   ε β δ ο µ ά δ α ς     

   Το  σχολείο µας όπως όλοι γνωρίζετε µε ευαισθησία εδώ και χρόνια δραστηριοποιείται στα  
περιβαλλοντικά θέµατα. Έχει κάνει πράξη την «Ανακύκλωση» την «Επαναχρησιµοποίηση» την 
«Ανταλλαγή»!!! Ο εσωτερικός χώρος του Σχολείου, γεµάτος µε µηνύµατα και πράσινες αισθητικές 
παρεµβάσεις, αλλά και ο αύλειος, µε τον κήπο και το λαχανόκηπό του, είναι για µας το ιδανικό περιβάλλον 
για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής µας συνείδησης, µε απώτερο στόχο τη Σωτηρία της Γης που 
κινδυνεύει!!! 
Αειφορία: Η Αειφορία είναι το µέλλον της επιβίωσής µας. Είναι ένα σύστηµα που σέβεται τη ζωή σε όλες 
τις µορφές της και χτίζει ένα καλύτερο κόσµο για όλα τα όντα, αναπαράγοντας  την ποικιλοµορφία που 
διδάσκει η ίδια η φύση. Εδώ η φύση είναι το µάθηµα, η αίθουσα, ο δάσκαλος: Ένα σύστηµα που επιβίωσε 
για εκατοµµύρια χρόνια. Η Αειφορία στόχο έχει να καλύπτει τις ανάγκες του σήµερα χωρίς να παραβλέπει 
τη δυνατότητα των µελλοντικών γενιών να καλύψουν τις ανάγκες. 
Η σωτηρία της Γης: Πολλά παιδιά πιστεύουν πως  δεν µπορούµε να κάνουµε πολλά πράγµατα για να 
σώσουµε τη Γη. Πιστεύουν πως δεν έχουµε τη δύναµη! Λάθος! Τα παιδιά έχουµε µεγάλη δύναµη. Όποτε 
λέµε κάτι, οι µεγάλοι πρέπει να µας  ακούσουν. Όποτε ενδιαφερόµαστε για κάτι, οι µεγάλοι πρέπει να 
ενδιαφερθούν κι αυτοί. Όποτε κάνουµε κάτι, οι µεγάλοι πρέπει να µας δώσουν προσοχή. Αν λοιπόν, η 
Σωτηρία της Γης είναι τόσο σηµαντική για µας, τότε το ίδιο  σηµαντική  θα είναι  και για τους µεγάλους. Ο 
Νίκος Καζαντζάκης  έγραψε στην Ασκητική του: "Ν' αγαπάς την ευθύνη! Να λες, εγώ, εγώ µονάχος µου 
έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω!”  Αυτό πιστεύουµε και εµείς! Γι’ αυτό  έχουµε 
βάλει στόχο να τη σώσουµε!!! 
 Η πρωτοβουλία µας: Εµείς οι µαθητές της ∆΄ τάξης, ύστερα  από παρότρυνση των δασκάλων µας, 
πήραµε την πρωτοβουλία να παρουσιάζουµε σ’ όλους ους µαθητές του σχολείου µας,  απλά πράγµατα  
που µπορούµε να κάνουµε  εµείς τα παιδιά αλλά και οι µεγάλοι, για να σώσουµε  τη  Γη! Έτσι κάθε 
∆ευτέρα, αφιερώνουµε  λίγο χρόνο για προτάσεις, ιδέες και ανταλλαγή εποικοδοµητικών απόψεων!  Τα 
θέµατα που επιλέγουµε είναι  από τα  υπέροχα  βιβλία  του  John  Javna  που  πιστεύει  πως :  «Στα 
παιδιά του σήµερα πρέπει να δώσουµε την αυτοπεποίθηση ότι µπορούν ν’ αλλάξουν και να 
σώσουν τη Γη!» Κατόπιν αναρτούµε τα θέµατα σε έναν πίνακα, στο χώρο του Σχολείου, έτσι ώστε να 
ενηµερώνονται  περαιτέρω ή να κάνουν τις 
προσθήκες τους όσοι το επιθυµούν. 
Σας αναφέρουµε επιγραµµατικά τα θέµατα 
που µας απασχόλησαν: 
   1.« ∆εν αγοράζω πράγµατα που δεν 
ανακυκλώνονται!» 
   2.« Από χέρι σε χέρι» 
   3.« Χρησιµοποίησέ το ξανά και ξανά» 
   4.« Τι µπορείς να κάνεις µε τις 
συσκευασίες» 
   5.« Μην ξοδεύεις άσκοπα νερό» 
   6.« Ένα σπιτάκι για τα πουλιά» 
   Με αισιοδοξία και πολλή χαρά θα 
συνεχίσουµε την προσπάθειά µας γιατί 
πιστεύουµε πως αξίζει να είναι κανείς  
χρήσιµος και ωφέλιµος σε  έναν Πλανήτη 
που τον χρειάζεται!!! 
                                                                                              
∆. Π. – Β. Γ.,  
Β. Κ. – Γ. .Ι. 
Μ. Ι. Λ.             (∆΄ τάξη)                                                                                                             
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ΤΕΤΑΡΤΗ  13-6-12 
10.00 ‘’Ταξιδεύοντας στο… χρόνο                                                              
              με βύσσινο γλυκό και παραμύθι στο λεπτό’’ 
               Η παράδοση του τόπου μας 
21.00 ‘’Η μελωδία της ευτυχίας’’ Maria Von Trapp  
              Παράσταση από τη θεατρική ομάδα  του σχολείου  
                 (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ)  

ΠΕΜΠΤΗ  14-6-12 
09:00 ‘’Friends’’ 
             Δρώμενο (στα αγγλικά)  μαθητών του Ολοημέρου  
09:20 ‘’Καταναλώνω ό,τι  παράγω’’  
          Παρουσίαση προγράμματος Περιβ/ντικής  Εκπ/σης  
09:45   ‘’Περιδιαβαίνοντας την Ελλάδα’’  
               Παραδοσιακοί χοροί του τόπου μας 
21:00    ‘’Η μελωδία της ευτυχίας’’ Maria Von Trapp                                                                                      
               Επανάληψη της παράστασης)                                                                                                                       
                    (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΧΩΡΟΥ∆ΑΣ) 

            

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  15-6-12 
21:00  Τελετή Αποφοίτησης  
               (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ)  

 Έκθεση στο σχολείο, παράλληλα με τις εκδηλώσεις:  
• Έργων ζωγραφικής των μαθητών/τριών με θέμα  ‘’Γνωρίζοντας τους σύγχρονους Έλληνες ζωγράφους’’ 
• Λαογραφίας, με τη συμμετοχή  των γονέων των μαθητών της Β΄ τάξης και του Πολιτιστικού Συλλόγου  
Νεοχωρούδας ‘’Μέγας Αλέξανδρος’’   
• Δημιουργιών των μαθητών/τριών εμπνευσμένων από τη Μυθολογία και την Προϊστορία 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….     

Η φωτογραφία του μήνα! 

 

 
 

 
 
                                                                                       

                                                                                                                                                              Στη γωνιά ενημέρωσης  και   
                                                                                                                                                              επιτραπέζιων παιχνιδιών 
                                                                                                                                                              στο διάλειμμα                             


