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Σας ευχόμαστε ολόψυχα χρόνια πολλά,  
χρόνια καλά, χρόνια ευτυχισμένα, 

χρόνια δημιουργικά. 
Καλή χρονιά, υγεία και ευτυχία για 

κάθε μέρα του χρόνου!

Η Διευθύντρια, 
ο Σύλλογος Διδασκόντων

και οι μαθητές του σχολείου 
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ΣΧΟΛΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
  
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ: οι μαθητές του σχολείου
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : οι μαθητές της Ε’ τάξης
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ο δάσκαλος της Ε΄ Νταγιάντας Αχιλλέας

«Ο μόνος λόγος να γράψει το παιδί είναι να φτάσει η σκέψη του εκεί που δε φτάνει η φωνή του».
Σελεστέν Φρενέ, παιδαγωγός του 20ου αιώνα

Για δεύτερη χρονιά οι μαθητές του σχολείου μας - με την εποπτεία και καθοδήγηση του εκπαιδευτικού Α. Νταγιάντα και την αρωγή όλων των 
εκπαιδευτικών- εκδίδουν την εφημερίδα «Σχολικά Μονοπάτια». Η εφημερίδα αυτή, λειτουργώντας ως βήμα επικοινωνίας και πρωτότυπης 

δημιουργίας των μαθητών αναδεικνύει τη διεκδίκησή τους για συμμετοχή σ’ έναν  κοινωνικό «διάλογο» στη ζώσα πραγματικότητα. 
Γράφοντας για τους συμμαθητές τους, για τους γονείς τους, για τους δασκάλους τους, για τα παιδιά ενός άλλου σχολείου ίσως και μιας άλλης γειτονιάς, 
μέσα από μια διαδικασία που δίνει έμφαση στη δράση στο περιβάλλον, παίρνουν μέρος με ένα φυσικό τρόπο στον μετασχηματισμό του σχολείου 
σε μια κοινότητα διαρκούς παρατήρησης-έρευνας, δημιουργικής αν-ησυχίας, ευαισθησίας, εναλλακτικής αντίληψης της γνώσης, προβληματισμού, 
ενημέρωσης και τελικά ανανέωσης. 
Εάν λοιπόν «η γραφή είναι μια αναχώρηση, μια επιβίβαση, μια εκστρατεία» (Hélène Cixous), οι μαθητές μας είναι οι ταξιδιώτες, οι περιηγητές, οι 
εξερευνητές ενός συναρπαστικού ταξιδιού τόσο στο στο καθημερινό όσο και απέναντι
στο άγνωστο, στο αναπάντεχο που χωρίς να είναι αυτοσκοπός του ο μορφωτικός ρόλος, τον επιτυγχάνει αβίαστα, με θετική διάθεση, με φαντασία, με 
ενθουσιασμό, με αυτοπεποίθηση. 

Και….εμείς; Οι δάσκαλοί σας; Οι στυλοβάτες, οι πιο πιστοί σας  σύμμαχοι- υποστηρικτές στα οράματα και στις προσδοκίες σας! 
Αγαπημένοι μου μαθητές, καλοτάξιδη η εφημερίδα σας!

Η Διευθύντρια
Φωτεινή Σταυροπούλου

ΘΕΜΑ: «Ανοιχτή επιστολή προς τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας»

Με την παρούσα επιστολή η Διευθύντρια, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του 7ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας ευχαριστούμε θερμά 
το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου μας για την προσφορά του φωτοτυπικού μηχανήματος στο Σχολείο μας, ώστε οι μαθητές και οι 
εκπαιδευτικοί να συνεχίσουν την εργασία απρόσκοπτα στο πεδίο της αναπαραγωγής χρήσιμου υλικού για την εκπαιδευτική διαδικασία.

 Η συνέχεια της αρμονικής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων των μαθητών μας για μία ακόμα σχολική χρονιά , δημιουργεί σε όλους 
μας -μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς- την ελπίδα, την προσδοκία και την επιθυμία για την κατάκτηση ενός ακόμα πιο προοδευτικού, προοδευμένου 
και παραγωγικού περιβάλλοντος, ιδανικό για τους μαθητές του σχολείου μας. Η σταθερή και αμφίδρομη επικοινωνία μας διασφαλίζει και επιτείνει την 
ποιότητα των στοιχείων της ενδοσχολικής ζωής, συνεργώντας στη γένεση και παγίωση μια δυναμικής σχέσης αλληλεπίδρασης.

Η Διευθύντρια
Φωτεινή Σταυροπούλου
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Πολλά έθιμα και παραδόσεις του λαού 
μας συνδέονται με την περίοδο από 

την παραμονή των Χριστουγέννων μέχρι τα 
Φώτα.

Το τάισμα της βρύσης

Στην Κεντρική Ελλάδα οι κοπέλες, τα 
χαράματα των Χριστουγέννων (αλλού την 
παραμονή της Πρωτοχρονιάς), πηγαίνουν 
στην πιο κοντινή βρύση “για να κλέψουν το 
άκραντο νερό”. Το λένε άκραντο, δηλαδή 
αμίλητο, γιατί δε βγάζουν λέξη σ΄ όλη τη 
διαδρομή. Όταν φτάνουν εκεί, την “ταϊζουν”, 
με διάφορες λιχουδιές: βούτυρο, ψωμί, τυρί... 
Και λένε:
“Όπως τρέχει το νερό σ΄ βρυσούλα μ΄, έτσ΄ να 
τρέχ΄ και το βιό μ΄”.
Έπειτα ρίχνουν στη στάμνα ένα βατόφυλλο 
και τρία χαλίκια, “κλέβουν νερό” και 
γυρίζουν στα σπίτια τους πάλι αμίλητες 
μέχρι να πιουν όλοι από τ΄ άκραντο νερό. Με 
το ίδο νερό ραντίζουν και τις τέσσερις γωνίες 
του σπιτιού, ενώ σκορπούν στο σπίτι και τα 
τρία χαλίκια.

Το ρόδι  

“Χίλιοι μύριοι καλογέροι σ΄ ένα ράσο 
τυλιγμένοι” 

Τι είναι;
Το ρόδι είναι σύμβολο αφθονίας, γονιμότητας 
και καλής τύχης. Σε πολλά μέρη της Ελλάδας 
κρεμούν στο κάθε σπίτι, από το φθινόπωρο, 
ένα ρόδι.  Την ώρα που αλλάζει ο χρόνος, 
στην εξώπορτα του σπιτιού πετάνε και 
σπάνε το ρόδι και μπαίνουν μέσα στο σπίτι 
με το δεξί πόδι κάνοντας το ποδαρικό, ώστε 
ο καινούργιος χρόνος να τα φέρει όλα δεξιά, 
καλότυχα.
Θωμαίδου Παναγιώτα

Τα κάλαντα

Την ονομασία τους, την πήραν από την 
λατινική λέξη calenda, που διαμορφώθηκε 
από το ελληνικό ρήμα καλώ. Παιδιά, κατά 
ομάδες, περιφέρονταν και περιφέρονται στα 
σπίτια, στους δρόμους, στα καταστήματα 
και τραγουδούν με ειδικό όργανο (τρίγωνο) 
τραγούδια, που αφορούν τα Χριστούγεννα, 
τη γιορτή της Πρωτοχρονιάς, τη γιορτή του 
Μ. Βασιλείου, τα Φώτα. 
Το έθιμο αυτό προϋπήρχε στην Ελλάδα, πριν 
από την Ρώμη.
Τα παιδιά κρατούσαν ένα κλαδί ελιάς ή 
δάφνης, στολισμένο με καρπούς και άσπρο 
μαλλί (η λεγόμενη ειρεσιώνη, από το έριο = 
μαλλί), γύριζαν και τραγουδούσαν και τους 

έδιναν δώρα.
Μετά, πήρε το έθιμο αυτό και η Ρώμη. Στο 
Βυζάντιο κρατούσαν ραβδιά, ή φανάρια, 
ή ομοιώματα πλοιαρίων ή και κτιρίων, 
στολισμένα και τραγουδώντας, συνόδευαν το 
τραγούδι με κρούση τριγώνου ή τύμπανου... 
(περίφημος ο σχετικός πίνακας του 
Νικηφόρου Λύτρα Τα κάλαντα).
Σήμερα η βάση, και μάλιστα στους Πόντιους, 
διασώζεται άθικτη. Ακούμε κάλαντα πολλά 
και ποικίλα, με πολλές παραλλαγές και 
αποχρώσεις, στα διάφορα διαμερίσματα της 
χώρας μας.

Ελληνικά Χριστουγεννιάτικα έθιμα

Τα Τίμια Δώρα
Λιβάνι, Σμύρνα και Χρυσό

 

Το Λιβάνι ήταν ένα άρωμα που 
χρησιμοποιούσαν οι Ιουδαίοι και σαν 

δώρο συμβόλιζε πως ο Χριστός θα 
γινόταν αγαπητός.

Το χρυσάφι ήταν το αγαθό των 
Βασιλιάδων, πράγμα που συμβόλιζε 
την ιδιότητα ως Βασιλιά που έχει ο 

Χριστός για τους Χριστιανούς.
Η Σμύρνα ήταν άρωμα που 

τοποθετούσαν στους νεκρούς για 
να μυρίζουν ωραία, πράγμα που 

συμβόλιζε πως ο Χριστός θα υπέφερε 
και θα πέθαινε.

Χρήστος Ζιαμπάρας
Νίκος Χονδρογεωργόπουλος

Ποντιακά κάλαντα 
Χριστουγέννων
Χριστός γεννέθεν, χαρά σον 
κόσμον
χα, καλή ώρα, καλή σ’ ημέρα
Χα, καλόν παιδίν οψέ 
γεννέθεν
οψέ γεννέθεν, ουρανοστάθεν.
Το εγέννεσεν η Παναΐα
Το ενέστεσεν αϊ-Παρθένος.
Εκαβάλκεψεν χρυσόν 
πουλάρι
και εκατήβεν σο σταυροδρόμι.
Έρπαξαν άτόν οι χιλ’ Εβραίοι
χίλ’ Εβραίοι και μίρ’ Εβραίοι.
Ασ’ ακρέντικα κι άσ’ σην 
καρδίαν
αίμαν έσταξεν, χολήν κι 
εφάνθεν.
ούμπαν έσταξεν και μύρος 
έτον μύρος έτον και μυρωδία.
Εμυρίστεν ατ’ ο κόσμον όλεν
για μυρίστ’ άτό και σύ 
αφέντα. Σύ αφέντα, καλέ μ’ 
αφέντα
Έρθαν τη Χριστού τα 
παλικάρια
και θυμίζνε το νοικοκύρην
νοικοκύρη μ και βασιλέα.
Δέβα σο ταρέζ και ελα σην 
πόρτας
δως μας ούβας και 
λεφτοκάρια
κι αν ανοι’εις μας χαραν σην 
πόρτα ‘σ.
(Καλα Χριστούγεννα και εις 
έτη πολλά)

Χριστουγεννιάτικα 
κάλαντα Ηπείρου
Ελάτε εδώ γειτόνισσες,
και εσείς γειτονοπούλες,

τα σπάργανα να φτιάξουμε,
και το Χριστό ν’ αλλάξουμε.
Τα σπάργανα για το Χριστό,
ελάτε όλες σας εδώ. (δις)
Να πάμε να γυρίσουμε,
και βάγια να σκορπίσουμε,
να βρούμε και την Παναγιά,
οπού μας φέρνει τη χαρά.
Τα σπάργανα για το Χριστό,
ελάτε όλες σας εδώ. (δις)
Κοιμάται στα τριαντάφυλλα,
γεννιέται μες στα λούλουδα,
γεννιέται μες στα λούλουδα,
κοιμάται στα τριαντάφυλλα.
Τα σπάργανα για το Χριστό,
ελάτε όλες σας εδώ,
τα σπάργανα να φτιάξουμε,
και το Χριστό ν’ αλλάξουμε.
 
Χριστουγιεννιάτικα 
κάλαντα Κρήτης
Καλήν εσπέρα άρχοντες, αν 
είναι ο ορισμός σας,
Χριστού τη θεία Γέννηση, να 
πω στ’ αρχοντικό σας.

Χριστός γεννάται σήμερον εν 
Βηθλεέμ τη πόλη,
οι ουρανοί αγάλλονται 
χαίρετ’ η φύσις όλη.

Εντός σπηλαίων τίκτεται εν 
φάτνη των αλόγων,
ο βασιλεύς των ουρανών και 
ποιητής των όλων.

Κερά καμαροτράχηλη και 
φεγγαρομαγούλα,
και κρουσταλίδα του γιαλού 
και πάχνη απ’ τα δέντρα.
Απου το έχεις τον υιό το 
μοσχοκανακάρη,

λούζεις τον και χτενίζεις τον 
και στο σχολείο τον πέμπεις.

Κι ο δάσκαλος τον έδειρε μ’ 
ένα χρυσό βεργάλι
και η κυρά δασκάλισσα με το 
μαργαριτάρι.

Είπαμε δα για τη κερά ας 
πούμε για τη βάγια,
άψε βαγίτσα το κερί άψε και 
το διπλέρι,
και κάτσε και ντουσούντισε 
ήντα θα μας εφέρεις.

Για απάκι, για λουκάνικο, για 
χοιρινό κομμάτι,
κι από το πύρο του βουτσιού 
να πιούμε μια γεμάτη.

Κι από τη μαύρη όρνιθα 
κανένα αυγουλάκι,
κι αν το’ χει κάνει η γαλανή 
ας είναι ζευγαράκι.

Κι απο το πιθαράκι σου λάδι 
ένα κουρουπάκι
κι αν είναι κι ακροπλιάτερο, 
βαστούμε και τ΄ασκάκι.

Φέρε πανιέρι κάστανα, 
πανιέρι λεπτοκάρυα,
και φέρε και γλυκό κρασί να 
πιουν τα παλληκάρια.

Κι αν είναι με το θέλημα 
άσπρη μου περιστέρα,
ανοίξατε τη πόρτα σας να 
πούμε καλημέρα.
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Λένε πως τα παραμύθια γράφτηκαν, για να τα ακούνε οι 
μικροί και να μαθαίνουν οι μεγάλοι…

Γι’αυτό λοιπόν διαλέξαμε ένα από τα πιο αγαπημένα μας 
παραμύθια «Τα Μαγικά Μαξιλάρια» του  Ευγένιου Τριβιζά!
Το διασκευάσαμε, το κόψαμε και το ράψαμε στα μέτρα τα δικά 

μας και σας το παρουσιάσαμε!
Και σαν μηχανή του χρόνου, ταξίδεψε όλους μας σε μια 

άλλη εποχή, τότε που υπήρχαν βασιλιάδες και υπήκοοι, τότε 
που το «όχι» δε σήκωνε διαπραγματεύσεις και που η σιωπή 

ήταν πιο ηχηρή από κάθε άλλη λέξη.
Πρωταγωνιστές της θεατρικής μας παράστασης  τα παιδιά της 
Δ΄ τάξης , που σαν άλλοι φοιτητές του Πολυτεχνείου, ένωσαν 
τις μικρές γροθιές τους και αντιτάχθηκαν στο καθεστώς της 
τυραννίας, της χειραγώγησης και της υποταγής. Τόλμησαν 

να πιστέψουν πως τα όνειρα, όταν το θέλουμε πολύ, γίνονται 
πραγματικότητα!

Σ’ αυτούς τους μικρούς μας ήρωες, που μας έκαναν 
περήφανους  στις 17 Νοεμβρίου 2014, αλλά και στους άλλους 

ήρωες, που 41 χρόνια πριν έπαιξαν τη ζωή τους κορώνα-
γράμματα, προκειμένου εμείς σήμερα να μιλάμε για Ελευθερία, 

Δημοκρατία, Ισότητα, αξίζει να πούμε ένα τεράστιο… Εύγε!

Πώς γιορτάσαμε την  28η Οκτωβρίου 1940 στο σχολείο μας.

Για μας τους  Έλληνες, η  επέτειος του «ΟΧΙ», δηλαδή η 28η Οκτωβρίου του 1940, είναι μια μεγάλη γιορτή, ένα σύμβολο ηρωισμού, που μας θυμίζει τη νίκη 
μας εναντίον  των Ιταλών κατακτητών.                                                                                                                                                 

Στα σχολεία όλης της χώρας, την παραμονή, γίνονται γιορτές και εκδηλώσεις  για να τιμηθούν όλοι όσοι αγωνίστηκαν  εκείνη την εποχή. Έτσι κι εμείς, την 
παραμονή της 28ης Οκτωβρίου παρουσιάσαμε ένα αφιέρωμα σε εκείνη τη δοξασμένη ημέρα.

Το σχολείο μας ήταν στολισμένο με σημαίες και φωτογραφίες που απεικόνιζαν κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα εκείνης της εποχής. Ο γονείς  μας , μαζί 
με τους δασκάλους μας, ήρθαν να μας παρακολουθήσουν.

Η γιορτή ξεκίνησε στις 8.30. Η διευθύντρια του σχολείου μας,  στην ομιλία της,  εξιστόρησε με συντομία τα γεγονότα και τη σημασία τους.
Εμείς, οι μαθητές της Ε΄ τάξης  είχαμε αναλάβει το κύριο μέρος της γιορτής, με διάφορα θεατρικά σκετς, απαγγελίες  και χορούς.  Τη  χορωδία  είχαν αναλάβει  

η Δ΄ και η ΣΤ΄ τάξεις  του σχολείου μας.  Ακούστηκαν υπέροχα τραγούδια. Όλο το περιεχόμενο της γιορτής  το είχε διαλέξει ο δάσκαλός 
μας ,ο κ.  Αχιλλέας  Νταγιάντας.

Η  γιορτή έκλεισε  με τον  Εθνικό  Ύμνο.  Και εμείς οι μαθητές αλλά και οι γονείς μας, ευχαριστηθήκαμε  με την καρδιά μας με όλα όσα παρουσιάστηκαν εκείνη 
την ημέρα στο σχολείο μας.

Την επόμενη ημέρα,  μαζί με τα υπόλοιπα σχολεία της περιοχής, το σχολείο μας πήρε μέρος  στην παρέλαση.

Νικολάκης  Μάνος
Ε΄ τάξη

Γιορτή του «Πολυτεχνείου» στο σχολείο μας

Στο όνομα της ελπίδας χάθηκαν ζωές

Η πρώτη  Δευτέρα  του Οκτωβρίου  καθιερώθηκε  
με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας  ως 
πανελλήνια  ημέρα  σχολικού αθλητισμού.

Την ημέρα  αυτή  δεν πραγματοποιούνται  
μαθήματα στα δημοτικά ,γυμνάσια και λύκεια  
της χώρας, αλλά διεξάγονται  ενδοσχολικοί  
αγώνες   αθλοπαιδιών. Για τη φετινή πρώτη 
πανελλήνια ημέρα αθλητισμού 6 Οκτωβρίου 
2014 ο θεματικός  άξονας  ήταν ΄΄ Ρατσισμός  
και Διαφορετικότητα, όλοι διαφορετικοί, όλοι 
ίσοι ΄΄ .

Έτσι λοιπόν στο σχολείο  μας, κάναμε 
σχολικούς αγώνες. Στην αρχή τα δύο τμήματα της  
πρώτης αντίπαλα έκαναν σκυταλοδρομίες. Μετά 
ακολούθησαν  οι σκυταλοδρομίες  της δευτέρας  
και της τρίτης τάξης. Αργότερα άρχισαν και οι 
αγώνες βόλεϊ, ποδοσφαίρου  και μπάσκετ .

Το πρόγραμμα των αγώνων ήταν  το εξής
 Αγώνες βόλεϊ [κορίτσια]  Δ1΄-Δ2΄  και   Ε΄-ΣΤ΄
Αγώνες   ποδοσφαίρου  [αγόρια]  Δ1΄-Δ2΄  και   
Ε΄-ΣΤ΄
Αγώνες μπάσκετ  [αγόρια]  Ε΄-ΣΤ΄.
Θέλουμε να εκφράσουμε τον ενθουσιασμό μας  

καθώς  περάσαμε πολύ ωραία και ευχόμαστε σε 
όλους αξέχαστες ημέρες αθλητισμού.

Κωνσταντίνα Φιλίππου
Στυλιανή-Ανθή  Νινιδάκη.

Πανελλήνια ημέρα αθλητισμού
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Ανήκουμε στην E’ τάξη του 7ου 
Δημοτικού Σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας. 
Η τάξη μας αποτελείται από 14 μαθητές,7 
κορίτσια και 7 αγόρια.   

Η αίθουσα διδασκαλίας μας είναι 
υπέροχη. Έχει ένα μεγάλο πίνακα και 
δύο στολισμένα ταμπλό.  Προσπαθούμε 
να την διατηρούμε καθαρή και να την 
βελτιώνουμε στολίζοντάς την με τις 
ομαδικές μας εργασίες. Αυτές ακριβώς 
οι εργασίες είναι που δείχνουν πόσο 
φιλικές είναι οι σχέσεις ανάμεσά μας.

   Παρότι μερικές φορές διαφωνούμε 
είμαστε μια δεμένη ομάδα κάνοντας 
πάντα τον δάσκαλό μας κύριο Αχιλλέα 
Νταγιάντα περήφανο. Ευχόμαστε  η τάξη 
μας να παραμείνει και στο μέλλον έτσι 
όπως είναι!!!    

 Νάσια Τσικριπή  
 Γεωργία Σαγιέ

Η τάξη μας!

Εκλογές στη τάξη
Ήταν η πρώτη φορά που πήραμε μέρος στις εκλογές της τάξης.
Η πρώτη μας αυτή εμπειρία ήταν περίεργη γιατί μας έκανε να νιώσουμε πιο μεγάλοι από την ηλικία μας.Παρόλα αυτά χαρήκαμε που καταλάβαμε 

πώς γίνονται οι εκλογές, καθώς και τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που μας δίνει το δικαίωμα του να ψηφίζουμε και να εκλεγόμαστε.
Οι μαθητικές εκλογές είναι το δικαίωμα των μαθητών να δηλώσουν υποψήφιοι και να ψηφίσουν το πενταμελές.
Οι μαθητές που ψηφίστηκαν στις 19/9/2014 για το πενταμελές και δυο ακόμα μέλη της τάξης μας είναι:
▪ Πρόεδρος:Αλέξης Μπελτζενίτης
▪ Αντιπρόεδρος:  Γεωργία Σαγιέγ
▪ Γραμματέας:  Νίκος Χονδρογεωργόπουλος
▪ Ταμίας  Α΄:  Μάνος Νικολάκης
▪ Ταμίας Β΄:  Στέλλα Νινιδάκη

▪ Α΄ Βιβλιοθηκάριος    Στράτος Δελής                                                                                    Μπελτζενίτης Αλέξης
▪ Β΄ Βιβλιοθηκάριος    Νάσια Τσικριπή                                                                                   Ε΄τάξη 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ  ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ

Ή μαντινάδα ή πατινάδα ή 
κοτσάκι είναι ποίημα που 

αποτελείται από δυο στίχους που 
συνήθως είναι δεκαπεντασύλλαβοι 
σε ομοιοκαταληξία ή και τέσσερα 
ημιστίχια που δεν ομοιοκαταληκτούν 
απαραίτητα. Αποτελεί μέσο 
αυθόρμητης λαϊκής έκφρασης σε 
αρκετά μέρη της Ελλάδας, κυρίως 
όμως ως κατηγορία του νησιώτικου 
ελληνικού τραγουδιού στην 
Κρήτη, που είναι ξακουστή για τις 
μαντινάδες της.

Αυτό το είδος της έμμετρης λαϊκής 
έκφρασης στις Κυκλάδες και 
ιδιαίτερα στην Απείρανθο της Νάξου 
λέγεται “κοτσάκι” (π.χ. “Με κοτσάκια 
φανερώνω, / της αγάπης μου τον 
πόνο”!)

Αντίστοιχα ονόματα αυτού 
του είδους είναι επίσης τα 
λιανοτράγουδα, οι ρίμες, οι παρόλες 
τα “στιχάκια” ή τα “δίστιχα” άλλων 
περιοχών της Ελλάδας.

Ειδικότερα, η κρητική μαντινάδα 
διακρίνεται για την ιδιάζουσα 
έκφραση, το μεστό της φράσης και 

αντανακλά τα αισθήματα, τη σκέψη 
και τη ζωή του κρητικού λαού. Αντλεί 
τη θεματολογία της από ποικίλους 
τομείς και ανάλογα διακρίνονται σε 
σκωπτικές μαντινάδες, ερωτικές, 
ευκαιριακές και φιλοσοφικές. Είτε 
ως φιλοσοφία, είτε εκφράζοντας 
παράπονο, η μαντινάδα επί αιώνες 
συνοδεύει τους Κρητικούς σε όλες 
τους τις στιγμές και στις εκδηλώσεις, 
στο σημείο που όσοι δεν είναι από 
την Κρήτη την θεωρούν αποκλειστικά 
κρητική ποιητική δημιουργία.

ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

                                                                
 Τούτα τα Χριστούγεννα
Να ‘ν’ τα καλύτερά σου
Ευχές και δώρα να σε βρουν 
Κι αγάπη στην καρδιά σου.

O χρόνος 
Φύγε και μη για γειρεις μπλιο
καταραμένε χρόνε
που ΄σουν αιτία το κορμί
οι πόνοι να το τρώνε.

Τσουνάμι
Τσουνάμι να γενεί η χαρά 
με τον καινούργιο χρόνο, 
να σου κλουθεί όπου κι αν πας,
να πνίγει κάθε πόνο. 

Νέος χρόνος
Όσες χιλιάδες μπαλωθιές 
στην Κρήτη έχουν παίξει,
τόσες αμέτρητες  χαρές 

ο χρόνος να σας μπέψει!
Την πόρτα να ‘χετε ανοιχτή για τον  
καινούργιο χρόνο να μπαινοβγαίνει   
η χαρά που ‘ναι γιατρός στον πόνο. 
Με του Χριστού τη γέννηση κάνω 
ευχές για σένα να ‘ναι τα χρόνια 
σου πολλά, καλά κι ευτυχισμένα .
      

Δέντρο Χριστουγεννιάτικο
μ’ ευχές έχω στολίσει.
Ο νέος χρόνος που θα ‘ρθει
χαρές να σε γεμίσει.

Στολίσατε το δέντρο σας
Βάλατε τα καλά σας.
Το σπίτι όλο μύρισε
κανέλα απ’ τα γλυκά σας.

Όσα κλαδιά στο δέντρο σου
θα έχεις στολισμένα
τόσα να είναι τα καλά
που θα ‘ρθουνε σε σένα.

Και όσο θα λάμπει στην κορφή
το φωτεινό  τ’ αστέρι
τόσο πολύ να σ’ αγαπά
και το δικό σου ταίρι.

Να ‘μουν του στάβλου έν’ άχυρο,
ένα φτωχό κομμάτι
την ώρα που άνοιγε ο Χριστός

στο κόσμο τούτο μάτι.
Αν ο θεός πραγματοποιεί ευχές,
δέξου και τη δική μου,
Θεός δεν είμαι μα η ευχή
είναι από την ψυχή μου.

ΣΤ΄                                                                                                                                    
 Γιώργος Κατσέτης

Αντώνης Ανδριόπουλος
Νικόλας Καραγεωργίου                                                                                                                                     

Κώστας Βόπης 
Καλλιόπη Αθανασιάδου

Μαρία Τσακόλα
Μαίρη Μπότση

Σοφία Ανδρίτσου
Αλέξανδρος Παπαδήμας

Κατερίνα Φουσέκα                                                                                                                                          
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Κυρά κι Αρχόντισσα σε Ανατολή και Δύση

Στις 6/11/2014 οι μαθητές της Ε΄ και της 
ΣΤ΄ τάξεων του 7ου Δημοτικού Σχολείου 
Νέας Φιλαδέλφειας, επισκεφτήκαμε τον 
«Παραμυθοπλάστη», το εργαστήρι έκφρασης 
και φαντασίας. Εκεί παρακολουθήσαμε το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κυρά κι Αρχόντισσα 
σε Ανατολή και Δύση» το οποίο είχε θέμα την 
Κωνσταντινούπολη.

Περιμένοντας στο σχολείο  το λεωφορείο που 
θα μας μετέφερε, μιλήσαμε για τη θεμελίωση 
της Πόλης το Νοέμβριο του 324 μ.Χ. και για 
τα εγκαίνιά της τον Μάιο του 330 μ.Χ.. Επίσης 
είπαμε γιατί  ο Μέγας Κωνσταντίνος μετέφερε 
την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας από τη 
Ρώμη στο Βυζάντιο και πως κατάφερε μόνος του 
να χαράξει τα σύνορα της πόλης με ένα δόρυ. 
Επιπρόσθετα είπαμε πως η Κωνσταντινούπολη 
ήταν χτισμένη πάνω σε επτά λόφους και γι’ αυτό 
τη λένε «Επτάλοφη».

Μόλις φτάσαμε εκεί, ανεβήκαμε κάτι σκάλες και 

μπήκαμε σ’ ένα δωμάτιο στο οποίο 
φάγαμε το κολατσιό μας. Όταν όλοι 
τελείωσαν μας έβαλαν σε μία αίθουσα 
όπου ακουγόταν μουσική από την 
Πόλη. Ήταν στολισμένη από εικόνες 
γνωστών ανθρώπων των βυζαντινών 
χρόνων. 

Εκεί μια κυρία μας τραγούδησε το 
πολίτικο τραγούδι «Από ξένο τόπο 
κι απ’ αλαργινό».  Μας είπε για το 
πώς ο Ιουστινιανός αποφάσισε να 
φτιάξει την Αγια-Σοφιά, για τη γέφυρα 
που ένωνε Ευρώπη με Ασία, για την 
Άλωση της Κωνσταντινούπολης και 
μετά μας τράταραν το αγαπημένο 
γλυκό των Κωνσταντινουπολιτών, 
το ξακουστό και αγαπημένο μαλλί 
της γριάς. Αφού φάγαμε αυτό το 
θεσπέσιο γλυκό μας έδειξαν σε ένα διαδραστικό 
πίνακα, εικόνες της Πόλης που άμα τις δεις δε 
μπορείς να ξεκολλήσεις  από την ομορφιά τους, 

τα μάτια σου από αυτές. Αργότερα παίξαμε 
ένα παιχνίδι στο οποίο κάθε δυάδα μαθητών 
διάλεγε μια εικόνα  και η κυρία που ήταν εκεί 
μας έλεγε πληροφορίες για αυτήν. Στη συνέχεια 
ακολούθησε κάτι υπέροχο. Ο καθένας μας με το 
δάχτυλό του ζωγράφισε τον Κεράτιο κόλπο, τον 
Μαρμαρά και την Προποντίδα. Αμέσως μετά και 
λίγο πριν φύγουμε, με φυσικό κερί,  φτιάξαμε 
την Αγια-Σοφιά. 

Οι ιστορίες, οι θρύλοι, οι παραδόσεις, οι 
μουσικές της Πόλης που ακούσαμε και το 
τρατάρισμα θα μείνουν στη σκέψη μας. Πιστεύω 
πως η εκδρομή αυτή άξιζε και με το παραπάνω. 
Θα μου μείνει αξέχαστη και εύχομαι η επόμενη 
να είναι ακόμα καλύτερη!

Στράτος Δελής

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΠΕΛΙ

  Του τρυγητή, τ’ αμπελουργού πάνε χαλάλι οι κόποι.
Τον μήνα που δεν έχει ρο βάλε στο κρασί νερό.
Ο Αύγουστος κι ο τρύγος δεν είναι κάθε μέρα.

Πήγε σαν το σκυλί στ’ αμπέλι.
Αγάλι αγάλι φύτευε ο γεωργός αμπέλι  κι αγάλι αγάλι 

γίνηκε η αγουρίδα μέλι.
Αυλάκωσε τ’ αμπέλια σου να φας γλυκιά σταφίδα.

Τον Σεπτέμβρη τα σταφύλια, τον Οκτώβρη τα κουδούνια.
Μάζευε κι ας είν’ και ρώγες.

Γενάρη πίνουν το κρασί, τον Θεριστή το ξίδι.
Περσινά ξινά σταφύλια.

Φρου φρου και τ’αμπέλι ξέφραγο.
Τα δικά σου αμπέλια φράξε και τα ξένα μη γυρεύεις.
Του ‘δωσε ένα αμπέλι και δεν του δίνει ένα σταφύλι.

Τ’ αμπέλι θέλει αμπελουργό,το σπίτι νοικοκύρη και το 
κάθε πλεούμενο θέλει καραβοκύρη.

Σε ξένο κρασί, νερό μη βάζεις…
Το καλό κρασί θέλει και καλό φαΐ.

Πρώτα θεμέλια του σπιτιού ψωμί, κρασί και λάδι.
Αύγουστος άβρεχτος, μούστος άμετρος.

Το τζιτζίκι λάλησε, άσπρη ρώγα γυάλισε.

Οι μαθητές της Γ’ τάξης

ΤΑΞΗ Β’
 

• Ανέκδοτο της Πατσαβού Ελένης
<<Τα μυρμήγκια>>
Δύο μυρμήγκια κάνουν ποδήλατο στην έρημο. Σε μια στιγμή το ένα σταματάει 

ξαφνικά.
-Γιατί σταμάτησες ; ρωτάει το μυρμήγκι το φίλο του.
Και εκείνος του απαντά:
-Μπήκε μια μύγα στο μάτι μου!

• Αινίγματα της Γιαννούλη Νικόλ
Πέντε αδέλφια μαζί γεννιούνται, μαζί δουλεύουν, μαζί κοιμούνται, κανείς δεν κλαίει 

και δεν γκρινιάζει και ούτε ο  ένας στον άλλο μοιάζει.Τι είναι;
      (Τα δάχτυλα)
Πίσω από άσπρο φράχτη κόκκινο σκυλί γαβγίζει. Τι είναι;
      (Η γλώσσα)

• Αίνιγμα της Αρτζίδη Λυδίας
Έχει δόντια κι όμως δεν μπορεί να φάει. Τι είναι;
     (Η χτένα)
• Παροιμίες για τους μήνες
Σε όσους μήνες έχει <<ρο>> μπάνιο με ζεστό νερό.(Μαγγοπούλου Βένια)
Ο Γενάρης δε γεννά μήτε αυγά μήτε πουλιά, μόνο κρύο και νερά.(Βόκολος Βασίλης)
Του Απρίλη η βροχή κάθε σταγόνα και φλουρί. (Νικολάου Γεωργία)
Ο ήλιος του Μαρτιού τρυπάει κέρατο βοδιού (Αγρογιάννης Πέτρος)
Νοέμβρης οργώματα κι ελιές, δεν απολείπονται οι δουλειές (Χάλα Φάμπιο)
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ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ

Να σας ρωτήσουμε κάτι; Έχετε κάτσει καμιά φορά να σκεφτείτε τα προβλήματα 
που απασχολούν όλο

τον κόσμο; Για καθίστε και για πέντε λεπτά και σκεφτείτε! Αν κάτσετε, δε θα 
προλάβετε να τα

μετρήσετε όλα! Είναι πάρα πολλά! Για να μη σας παιδεύουμε, λοιπόν, θα σας τα 
πούμε εμείς. Είστε

έτοιμοι να ακούσετε τα «χάλια» του κόσμου; Αφού είστε, αρχίζουμε!
Πόλεμοι που γίνονται κάθε τόσο για το 

πετρέλαιο, για
οικονομικούς λόγους και για εξουσία. 

Άνθρωποι σκοτώνονται,
τραυματίζονται, μένουν άστεγοι, παιδιά 

μένουν ορφανά και
πολλοί γίνονται πρόσφυγες.
Η πείνα και οι αρρώστιες που «σκοτώνουν» 

ανθρώπους στις
φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες.
Η μεγάλη ανισότητα που υπάρχει ανάμεσα στις πλούσιες και τις
φτωχές χώρες.
Η ανεργία που απασχολεί πολλούς ανθρώπους και ιδίως τους
νέους.
Η ρύπανση του περιβάλλοντος από τα εργοστάσια , τα αυτοκίνητα, ακόμα κι 

από εμάς τους ίδιους.
Η σπατάλη των φυσικών πόρων (νερό, πετρέλαιο, κ.ά.) και ενέργειας.
Η καταπάτηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και ιδίως των παιδιών (π.χ. 

παιδική εργασία, παιδιά
των φαναριών).
Αυτά και άλλα πολλά είναι τα προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο μας. Τι 

θα μπορούσε όμως να
γίνει για να λυθούν;
Τα κράτη θα μπορούσαν να λύνουν τις διαφορές τους με διπλωματικό τρόπο. 

Έτσι δε θα χρειαζόταν
να κάνουν μεγάλες σπατάλες, για να αγοράζουν όπλα. Με τα χρήματα που θα 

εξοικονομούσαν θα
μπορούσαν να βοηθήσουν τις φτωχές χώρες να αναπτυχθούν στη γεωργία, στη 

βιομηχανία, να
χτίσουν νοσοκομεία, σχολεία κ.λ,π.
Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να εξασφαλίζουν εργασία για τους πολίτες τους και 

ιδίως για τους νέους.
Οι έμποροι των ναρκωτικών θα πρέπει να συλλαμβάνονται και να τιμωρούνται 

αυστηρά.
Πρέπει να πάρουμε μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος (φίλτρα στα 

φουγάρα των
εργοστασίων, βιολογικοί καθαρισμοί, αυτοκίνητα φιλικά προς το περιβάλλον 

κ.ά.). θα μπορούσαμε
να κάνουμε ανακύκλωση, ακόμα να μην πετάμε τα σκουπίδια μας κάτω αλλά 

στους κάδους.
Να μη σπαταλάμε φυσικούς πόρους Οι πλούσιοι και ισχυροί θα πρέπει να 

σέβονται τα δικαιώματα
των ανθρώπων και ιδιαίτερα των παιδιών και να μην τους εκμεταλλεύονται. Το 

ίδιο και ο καθένας
από εμάς.
Μπορούμε όλοι μας να συνεισφέρουμε ένα μικρό ποσό στους οργανισμούς 

(Ερυθρός
Σταυρός, UNICEF, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Χαμόγελο του Παιδιού, κ.ά.) οι οποίοι 

βοηθούν τους
ανθρώπους όλου του κόσμου που έχουν ανάγκη.
Μπορείτε κι όλοι εσείς, με τον τρόπο σας, να βοηθήσετε στο να γίνει Ο ΚΟΣΜΟΣ 

ΜΑΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ

Εύα Καλονίκη

Χριστουγεννιάτικα Βιβλία

• «Σκρουτζ, Μια  Χριστουγεννιάτικη Ιστορία». Συγγραφέας: Κάρολος Ντίκενς
• «Χριστουγεννιάτικη  συναυλία στο δάσος». Συγγραφέας: Fiona Watt
• «Ένα έλκηθρο  γεμάτο δώρο». Συγγραφέας: Φιόνα Βατ.
• «Εκείνα τα Χριστούγεννα ήρθαν τα πάνω κάτω». Συγγραφέας: Μαρία Παπαγιάννη
• «Ο Αϊ-Βασίλης  και η μικρή γοργόνα».  Συγγραφέας: Ρένα Ρώσση-Ζαϊρη.
• «Τα Χριστούγεννα της Λούλας Στρουμπουλούλας». Συγγραφέας: Ευγένιος Τριβιζάς
• «Η καρδιά του χιονάνθρωπου». Συγγραφέας: Δέσποινα Πετρή.
• «Ο Αϊ-Βασίλης  στη φυλακή με τους 83 μικρούς αρουραίους». Συγγραφέας: Ευγένιος Τριβιζάς
• «Τα Χριστούγεννα του Μπάρμπα». Συγγραφέας: Κιλ Μάρεϊ
• «Η μάγισσα Τσαπατσούλα και οι καλικάντζαροι». Συγγραφέας: Χαράς Κατσαρή

 Χρήστος Ζιαμπάρας

 

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ

Να σας ρωτήσουμε κάτι; Έχετε κάτσει καμιά φορά να σκεφτείτε τα προβλήματα που απασχολούν όλο
τον κόσμο; Για καθίστε και για πέντε λεπτά και σκεφτείτε! Αν κάτσετε, δε θα προλάβετε να τα
μετρήσετε όλα! Είναι πάρα πολλά! Για να μη σας παιδεύουμε, λοιπόν, θα σας τα πούμε εμείς. Είστε
έτοιμοι να ακούσετε τα «χάλια» του κόσμου; Αφού είστε, αρχίζουμε!

Πόλεμοι που γίνονται κάθε τόσο για το πετρέλαιο, για
οικονομικούς λόγους και για εξουσία. Άνθρωποι σκοτώνονται,
τραυματίζονται, μένουν άστεγοι, παιδιά μένουν ορφανά και
πολλοί γίνονται πρόσφυγες.

Η πείνα και οι αρρώστιες που «σκοτώνουν»  ανθρώπους  στις
φτωχές και  αναπτυσσόμενες χώρες.
   Η μεγάλη ανισότητα που υπάρχει ανάμεσα στις πλούσιες και τις
φτωχές χώρες.

Η ανεργία που απασχολεί πολλούς ανθρώπους και ιδίως τους
νέους.

Η ρύπανση του περιβάλλοντος από τα εργοστάσια , τα αυτοκίνητα, ακόμα κι από εμάς τους ίδιους.

Η σπατάλη των φυσικών πόρων (νερό, πετρέλαιο, κ.ά.) και ενέργειας.

Η καταπάτηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και ιδίως των παιδιών (π.χ. παιδική εργασία, παιδιά
των φαναριών).

Αυτά και άλλα πολλά είναι τα προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο μας. Τι θα μπορούσε όμως να
γίνει για να λυθούν;
Τα κράτη θα μπορούσαν να λύνουν τις διαφορές τους με διπλωματικό τρόπο. Έτσι δε θα χρειαζόταν
να κάνουν μεγάλες σπατάλες, για να αγοράζουν όπλα. Με τα χρήματα που θα εξοικονομούσαν θα
μπορούσαν να βοηθήσουν τις φτωχές χώρες να αναπτυχθούν στη γεωργία, στη βιομηχανία, να
χτίσουν νοσοκομεία, σχολεία κ.λ,π.
Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να εξασφαλίζουν εργασία για τους πολίτες τους και ιδίως για τους νέους.
Οι έμποροι των ναρκωτικών θα πρέπει να συλλαμβάνονται και να τιμωρούνται αυστηρά.
Πρέπει να πάρουμε μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος (φίλτρα στα φουγάρα των
εργοστασίων, βιολογικοί καθαρισμοί, αυτοκίνητα φιλικά προς το περιβάλλον κ.ά.). θα μπορούσαμε
να κάνουμε ανακύκλωση, ακόμα να μην πετάμε τα σκουπίδια μας κάτω αλλά στους κάδους.
Να μη σπαταλάμε φυσικούς πόρους Οι πλούσιοι και ισχυροί θα πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα
των ανθρώπων και ιδιαίτερα των παιδιών και να μην τους εκμεταλλεύονται. Το ίδιο και ο καθένας
από εμάς.
Μπορούμε όλοι μας να συνεισφέρουμε ένα μικρό ποσό στους οργανισμούς (Ερυθρός
Σταυρός, UNICEF, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Χαμόγελο του Παιδιού, κ.ά.) οι οποίοι βοηθούν τους
ανθρώπους όλου του κόσμου που έχουν ανάγκη.
Μπορείτε κι όλοι εσείς, με τον τρόπο σας, να βοηθήσετε στο να γίνει Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ


Εύα Καλονίκη

“Τι δώρα θα ήθελα να φέρει στον 
κόσμο ο καινούριος χρόνος”

Το 2014 που τελειώνει σε λίγο καιρό δεν ήταν καλή 
χρονιά. Έλειψε σε πολύ κόσμο ειρήνη και χύθηκε αίμα 
σε πολέμους στην Παλαιστίνη και στην Συρία. Εκεί 
έγιναν πόλεμοι και καταστροφές. Πολλοί άνθρωποι 
έμειναν άστεγοι ενώ είχαμε πολλούς νεκρούς και 

τραυματίες.

Ο καινούργιος χρόνος θα ήθελα να φέρει στον κόσμο 
μας ειρήνη, αγάπη και συναδέλφωση μεταξύ των 
λαών. Η ειρήνη εξασφαλίζει στους ανθρώπους να 
είναι φίλοι, να συνεργάζονται και να απολαμβάνουν 

τους καρπούς των κόπων τους. 

Για να ζουν ειρηνικά οι λαοί του κόσμου, θα πρέπει οι 
ισχυροί της Γης να κάνουν μερικά πράγματα. Αυτά τα 
πράγματα  είναι να σταματήσουν τους εξοπλισμούς, να 
λύνουν με διάλογο τα προβλήματα τους και τις διαφορές 
τους, χωρίς βία. Εμείς τα παιδία θα μπορούσαμε να 
βοηθήσουμε γράφοντας γράμματα στους, κυβερνήτες 
και να τους ζητάμε να χτίσουν νοσοκομεία και σχολεία.

Ναθάνιελ Ζαμπετάκης             
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Γελιογραφίες
Χριστουγεννιάτικο δέντρο στολίδι με κουμπιά

                                     
                     

Τι θα χρειαστείτε (για ένα στολίδι):
• 1 κομμάτι πράσινη τσόχα (Α4)
• 1 μικρό κομμάτι καφέ τσόχα (περίπου 2x2 εκ)
• Κουμπιά μικρά ή χάντρες
• Εκτυπώστε ένα δέντρο ως πρότυπο για το περίγραμμα
• Κόλλα
• Ένα κομμάτι σπάγγο
• Περφορατέρ
Τρόπος κατασκευής:
1. Εκτυπώστε ένα δεντράκι  (μέχρι 10 εκ.), κόψτε το, τοποθετήστε το πάνω 

στην πράσινη τσόχα και με ένα μολύβι κάντε το περίγραμμά του και κόψτε με ένα 
ψαλίδι την τσόχα. Επαναλάβετε 2 φορές για να έχετε δύο ολόιδια δέντρα.

2. Για τον κορμό του δέντρου, κόψτε ένα τετράγωνο κομμάτι (περίπου 2x2 
εκ.) από την καφέ τσόχα.

3. Κολλήστε τα 2 ολόιδια δέντρα μεταξύ τους με κόλλα τοποθετώντας 
ανάμεσά τους και στη βάση τους, ένα μικρό μέρος του κορμού που κόψαμε 
προηγουμένως.

4. Στην κορυφή του δέντρου, κάντε μία τρύπα με περφορατέρ και περάστε 
το κομμάτι σπάγγου. Δέστε τις 2 άκρες του για να μπορέσετε να το κρεμάσετε.

5. Τοποθετήστε με υγρή κόλλα τα κουμπιά, πάνω στην πράσινη τσόχα, 
διάσπαρτα. Αφήστε τα παιδιά να διαλέξουν ποιες χάντρες και ποια κουμπιά θα 
χρησιμοποιήσουν, τοποθετήστε τα πρώτα πάνω στη τσόχα για να το δείτε και 
μετά κολλήστε τα. Μπορείτε να διακοσμήσετε είτε τη μία είτε και τις δύο πλευρές 
του δέντρου.   Καλή διασκέδαση! 

Κωνσταντίνα Φιλίππου
Στυλιανή-Ανθή  Νινιδάκη
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