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ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΜΟΥ 
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ. 
Μια μέρα πήγα στο χωριό του παππού 
μου. Εκεί υπήρχε μια αποθήκη. Κάτι 
μ΄ έσπρωξε να μπω μέσα. Παραμέρισα 
την ξύλινη πόρτα και μπήκα μέσα. Η 
αποθήκη αυτή ήταν πολύ μεγάλη. Εκεί 
μέσα είχε διάφορα αντικείμενα. 
Αριστερά μου, είδα ένα ψυγείο, που 
είχε μέσα του πολλά λαχανικά, κρασιά 
και τυριά. Πιο πέρα, υπήρχαν δύο 
σκουριασμένα ποδήλατα. Πάνω μου, 
είδα μία αράχνη. Πιο πίσω, βρήκα τα 
παλιά βιβλία της μαμάς μου. Σε ένα 
σκονισμένο ράφι υπήρχαν μερικά 
παιχνίδια, που έπαιζα μικρή. Τέλος, σ΄ 
ένα χαρτόκουτο είδα τα εργαλεία του 
παππού μου: σφυριά, πένσες κι ένα 
κλαδευτήρι. 

Ελένη Αδάμ – Β΄ τάξη. 

ΤΟ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΑΚΙ. 
Χρυσό καλοκαιράκι 
Ο ήλιος λάμπει 
Γελάς. 
Ζεστό καλοκαιράκι 
Στη θάλασσά σου 
Βουτάς. 
Γλυκό καλοκαιράκι 
Ώριμα φρούτα 
Κερνάς. 
Χρυσό καλοκαιράκι 
Νησιά που ταξιδεύουν 

Ζητάς. 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ. 
Τα παιδιά είναι θύματα απάνθρωπης 
εκμετάλλευσης. Οι ανήλικοι εργάτες 
ξεπερνούν τα 250 εκατομμύρια σε 
ολόκληρο τον κόσμο. Αυτά τα παιδιά 
αναγκάζονται να εργαστούν για να 
ζήσουν και σε πολλές περιπτώσεις για 
να συντηρήσουν και την οικογένειά 
τους. Συχνά, απασχολούνται σε μη 
ασφαλείς συνθήκες. Αναλαμβάνουν 
βαριά και ανθυγιεινά καθήκοντα σε 
εργασία, έρχονται σε επαφή με 
επικίνδυνες χημικές ουσίες ή 
απασχολούνται στη θάλασσα, σε 
δύσκολες αλιευτικές εργασίες. 
Κανένας δε φαίνεται να ενδιαφέρεται 
για την υγεία των παιδιών σκλάβων. 
Σε πολλές χώρες της Ασίας, όπως το 
Πακιστάν, το παιδί είναι το αντίτιμο 
για την εξόφληση των πατρικών 
χρεών. Όποιος δεν μπορεί να 
εξοφλήσει ένα δάνειο, δίνει το παιδί 
του σκλάβο και στη συνέχεια χάνει τα 
ίχνη του. Επίσης, ευυπόληπτοι πολίτες 
του ανεπτυγμένου δυτικού κόσμου 
εξαγοράζουν για ανήθικους σκοπούς, 
μικρά παιδιά του δρόμου ή 
διαφθείρουν παιδιά από το 
οικογενειακό ή το φιλικό τους 
περιβάλλον.  Τα παιδιά σκλάβοι 
δουλεύουν πλήρες ωράριο σαν τους 
μεγάλους και ακόμη περισσότερο: από 
τα χαράματα ως το δειλινό στη 
δουλειά, όπως γινόταν στην Αγγλία 
την εποχή της πρώτης βιομηχανικής 
επανάστασης. Συχνά, τα παιδιά 
εργάτες τα δίνουν στο πόστο τους για 
να μην το σκάσουν. Όσο για το μισθό, 
τα παιδιά παίρνουν τα δύο τρίτα του



ημερομισθίου των μεγάλων. Στις 
περισσότερες χώρες της Ασίας, το 
μεροκάματο δεν ξεπερνάει τα δύο 
δολάρια. 
Βασιλική Κακαρώνη, Δ’  τάξη. 

Η ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ. 
Στα πολύ παλιά χρόνια , όταν οι 
άνθρωποι δεν είχαν χρήματα για να τα 
αποταμιεύουν, έκρυβαν τα πολύτιμα 
αντικείμενά τους σε αποθήκες 
προστατεύοντάς τα από τους ληστές 
και τους κουρσάρους της περιοχής. Τα 
πρώτα νομίσματα κατασκευάστηκαν 
από τους Αιγυπτίους. Αργότερα και οι 
Έλληνες έφτιαχναν νομίσματα. Τα 
πρώτα νομίσματα των Ελλήνων ήταν 
οι φοίνικες. 

Στα σημερινά χρόνια υπάρχουν οι 
τράπεζες, που οι άνθρωποι 
αποταμιεύουν εκεί τα χρήματά τους. Η 
πρώτη τράπεζα της Ελλάδας φτιάχτηκε 
μετά την ανεξαρτησία της, από τον 
Ιωάννη Καποδίστρια. Σιγά σιγά, με τα 
χρόνια , φτιάχτηκαν πολλές τράπεζες 
και ταχυδρομικά ταμιευτήρια, όπου οι 
άνθρωποι καταθέτουν τα χρήματά τους 
κι αυτά επιτοκίζονται. Έτσι, έχουν τη 
δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουν 
οποιαδήποτε στιγμή βρεθούν σε 
ανάγκη χωρίς να χρειαστεί να 
δανειστούν από άλλους. 
Η αποταμίευση είναι πολύ 

σημαντική γι΄ αυτό είναι καλό , όταν 
θεωρούμε ότι μας περισσεύουν 
χρήματα κατά την ικανοποίηση των 
αναγκών μας, να μη τα σπαταλάμε 
άσκοπα αλλά να τα αποταμιεύουμε. 
Έτσι, αργότερα, θα έχουμε μια πιο 
άνετη ζωή, όταν είμαστε ηλικιωμένοι 
και δε θα μπορούμε να δουλέψουμε. 

Μαρία Βερρή, Στ΄ τάξη. 

ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΤΟ ΠΛΟΙΟ. 
Πέρυσι, ταξίδεψα με τους γονείς μου 
στην Τήνο. Πήγαμε στο λιμάνι της 
Μυτιλήνης, όπου περίμενε ένα μεγάλο 
πλοίο.Το έλεγαν «Θεόφιλος». 

Μπήκαμε μέσα και μας έδωσαν 
κλειδιά για να πάμε στην καμπίνα μας. 
Αφήσαμε μέσα τα πράγματα και 
βγήκαμε έξω. Η διαδρομή ήταν 
ευχάριστη. Από το μεγάφωνο 
πληροφορηθήκαμε ότι ξεκινάμε. Είδα 
το καράβι που έσκιζε τα νερά , καθώς 
έφευγε. Καθόμουν και κοίταζα. Η 
Μυτιλήνη δεν φαινόταν καθόλου. 
Έβλεπα τα κύματα να πηγαινοέρχονται 
από το κατάστρωμα του καραβιού. 
Από κει, είδα δύο δελφίνια να 
διασχίζουν τα κύματα παίζοντας. Μετά 
από αρκετές ώρες, φτάσαμε στο λιμάνι 
του Πειραιά. Ήταν βράδυ και τα φώτα 
στα γύρω μαγαζιά ήταν αναμμένα. 
Αυτό το ταξίδι θα μου μείνει 
αξέχαστο. 

Μπάμπης Ταστάνης Ιγνάτης 
Γιαννιός, Β΄ τάξη. 

ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ. 
Κάθε Πάσχα στο χωριό μας, 
αναβιώνουμε το έθιμο της κούνιας. 
Πρόκειται για ένα έθιμο που τα 
περασμένα χρόνια γνώρισε μεγάλες 
δόξες αλλά που τώρα σιγά σιγά 
εγκαταλείπεται. 

Είναι μια εκδήλωση χαράς για την 
ανάσταση του Χριστού. Γιορτάζεται 
στο χωριό μας την ημέρα του Πάσχα. 
Οι κούνιες όμως, πέρα του 
θρησκευτικού νοήματος είχαν 
αποκτήσει κι άλλο χαρακτήρα. Ήταν 
ένας τρόπος να έρθουν κοντά, οι νέοι 
και οι νέες του χωριού. 
Η κατασκευή της κούνιας ξεκινούσε 
ξημερώματα Κυριακής από τους 
νέους. Σε κάθε γειτονιά έφτιαχναν τη



δική τους κούνια. Βασικό κριτήριο για 
να χαρακτηριστεί πετυχημένη δεν ήταν 
ο τρόπος κατασκευής της αλλά ο 
κόσμος, που θα κατάφερνε να 
συγκεντρώσει. Πάνω στην κούνια 
έμπαιναν ανά δύο οι νέοι και έπρεπε 
δύο κοπέλες να την κουνούν λέγοντας 
τραγούδια στα οποία, οι νέοι 
ανταπαντούσαν τραγουδιστά. Στην 
κούνια έμπαιναν με τη σειρά. Έτσι, 
μέσα σε τραγούδια, γέλια, πειράγματα 
συνεχίζονταν το γλέντι. Οι γειτόνισσες 
έβγαζαν μεζέδες και ρακί. Το κέφι 
φούντωνε και κατέληγε πάντα στο 
χορό από τους περισσότερους που 
παρευρίσκονταν. 

Μπάμπης Χυδεριώτης, Γ΄ τάξη. 

ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ 
Κ       πλοίο. 
Ο       αλλιώς η κότα. 
Υ      μελωδία. 
Δ      παγίδα. 
Ο     επιθυμία για φαγητό. 
Υ      όργανο του άνθους. 
Ν    φιγούρα της τράπουλας. 
Ι     αλλιώς το ψάρι. 

ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ. 
Στις 12 Απριλίου, η ομάδα 
ποδοσφαίρου του σχολείου μας 
συμμετείχε, στο τουρνουά 
ποδοσφαίρου στην Ερεσό. 
Κληρωθήκαμε να παίξουμε με το 
δημοτικό της Ερεσού. Ο αγώνας 
άρχισε και όλοι μας είχαμε άγχος. Στα 
μέσα του πρώτου ημιχρόνου 

βρεθήκαμε πίσω στο σκορ με 1 0. Με 
αυτό το σκορ, οι ομάδες πήγαν στα 
αποδυτήρια. 

Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα μας 
ανέβασε την ψυχολογία και την 
απόδοσή της, με τις οδηγίες του 
προπονητή Καλαμπούκα Θεόδωρου. 
Έτσι, ισοφάρισε σε 1 – 1 με γκολ που 
πέτυχε ο επιθετικός της ομάδας 
Χρήστος Σαχτούρης. 
Παρά την πίεση που άσκησε η ομάδα 
της Ερεσού, το ισόπαλο αποτέλεσμα 
παρέμεινε μέχρι τη λήξη του αγώνα. 
Μάλιστα, λίγο πριν τη λήξη του αγώνα 
η ομάδα μας έχασε κλασική ευκαιρία 
να πάρει το ματς. 
Ακολούθησε η διαδικασία των 
πέναλτι, όπου η ομάδα της Άγρας 
ηττήθηκε με 2 – 1. 
Παράπονα εκφράζει η ομάδα της 
Άγρας για τη διαιτησία, που δεν 
συνέβαλε στην δίκαιη διεξαγωγή του 
αγώνα. 

Χρήστος Σαχτούρης Ε΄ τάξη. 

ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ. 
(1892 – 1969) 

Ψευδώνυμο του Ευστράτιου 
Σταματόπουλου. Γεννήθηκε στη 
Συκαμινιά Λέσβου και πέθανε στην 
Αθήνα. 
Σπούδασε νομικά στην Αθήνα. Επίσης 
ήταν πεζογράφος, δημοσιογράφος, 
εκδότης εφημερίδων και περιοδικών 
και ακαδημαϊκός.



Κατατάχθηκε εθελοντής στον στρατό 
και εγκατέλειψε τις σπουδές του. Πήρε 
μέρος στους Βαλκανικούς Πολέμους 
(1912 – 1913. Συμμετείχε επίσης στην 
εκστρατεία της Μικράς Ασίας από 
όπου έστελνε ανταποκρίσεις σε 
εφημερίδες της Μυτιλήνης. 
Το 1915 τύπωσε στη Μυτιλήνη το 
πρώτο του βιβλίο με διηγήματα: 
«Κόκκινες Ιστορίες». Επίσης, εξέδιδε 
την εφημερίδα «Καμπάνα» όπου 
δημοσίευσε σε συνέχειες τη «Ζωή εν 
Τάφω». 
Το 1932 εγκαταστάθηκε μόνιμα στην 
Αθήνα. Το 1933 εκδίδει το 
μυθιστόρημα «Η δασκάλα με τα χρυσά 
μάτια». Άλλα έργα του: «Τα Παγανά», 
«Ο Παν», «Η Παναγία η Γοργόνα». 
Σαχτούρη Έλενα – Θεοδοσίου 
Σπύρος Ε΄ τάξη. 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. 
Πρόσφυγες είναι όλοι όσοι έχουν ζήσει 
τη φρίκη, τον πόλεμο, τους διωγμούς 
ζητώντας άσυλο και μια κοινωνική 
ζωή σε άλλες χώρες. Είναι 
απαγορευμένη η επιστροφή στις 
πατρίδες που εγκατέλειψαν. Η 
προσφυγιά δεν έχει χρώμα. Άνθρωποι 
που ζουν και δουλεύουν μακριά από 
την πατρίδα τους και όμως 
αντιμετωπίζουν με χαμόγελο και πίστη 
το μέλλον παρόλη τη δυστυχία τους. 
Κάποιοι ονειρεύονται να γυρίσουν 
πίσω, όταν αλλάξουν τα πράγματα, 
ενώ κάποιοι θέλουν να μείνουν μακριά 
από τη χώρα που γεννήθηκαν. 

Σημαντικό είναι το έργο της Ύπατης 
Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για 
τους πρόσφυγες. Κύριο μέλημα είναι η 
προστασία περίπου 20 εκατομμυρίων 
ξεριζωμένων ανθρώπων. Κύριο 
εργαλείο της Ύπατης Αρμοστείας είναι 
η Σύμβαση της Γενεύης του 
1951.Εξασφαλίζει αφενός τα βασικά 
ανθρώπινα δικαιώματα ευάλωτων 
ανθρώπων και αφετέρου πως οι 
πρόσφυγες δε θα επαναπροωθηθούν 
χωρίς τη θέλησή τους σε μία χώρα 
όπου θα υποστούν διώξεις. 
Μακροπρόθεσμα η Ύπατη Αρμοστεία 
βοηθά πρόσφυγες να επιστρέψουν στις 
εστίες τους, να ενταχθούν στις χώρες 
ασύλου ή να επανεγκατασταθούν σε 
τρίτες χώρες. Επίσης, αξιοποιώντας 
ένα παγκόσμιο δίκτυο γραφείων, 
επιδιώκει να καλύψει άμεσα τις 
βασικές ανάγκες για καταφύγιο, 
τροφή, νερό και ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη που προκύπτουν μετά από 
κάθε προσφυγική κρίση. 

Το πως νιώθουν αυτοί οι 
άνθρωποι μπορεί να καταλάβει κανείς 
διαβάζοντας το παρακάτω απόσπασμα 
από την Αιολική Γη του Ηλία Βενέζη: 

«Η γιαγιά μας κουράστηκε. 
Θέλει να γείρει το κεφάλι της στα 
στήθια του παππού, που έχει 
καρφωμένα πίσω τα μάτια του μπας 
και ξεχωρίσει τίποτα απ’ τη στεριά, 
τίποτα απ’ τα Κιμιντένια. Μα πια δε 
φαίνεται τίποτα. Η νύχτα ρούφηξε 
μέσα της τα σχήματα και τους όγκους. 

Η γιαγιά γέρνει το κεφάλι της 
να το ακουμπήσει στα στήθια που την 
προστατέψανε όλες τις μέρες της ζωής 
της. Κάτι την μποδίζει και δεν μπορεί 
να βρει το κεφάλι ησυχία:σαν ένας 
βώλος να είναι κάτω απ’ το πουκάμισο 
του γέροντα. 

Τι είναι αυτό εδώ; ρωτά 
σχεδόν αδιάφορα. 

Ο παππούς φέρνει το χέρι του. 
Το χώνει κάτω απ’ το ρούχο, βρίσκει 
το μικρό ξένο σώμα που ακουμπά στο 
κορμί του και που ακούει τους χτύπους 
της καρδιάς του.



Τι είναι; 
Δεν είναι τίποτα, λέει δειλά ο 

παππούς, σαν παιδί που έφταιξε. Δεν 
είναι τίποτα. Λίγο χώμα είναι. 

Χώμα! 
Ναι, λίγο χώμα απ’ τη γη τους. 

Για να φυτέψουν ένα βασιλικό, της 
λέει, στον ξένο τόπο που πάνε. Για να 
θυμούνται. 

Αργά τα δάχτυλα του γέροντα 
ανοίγουν το μαντίλι όπου είναι 
φυλαγμένο το χώμα. Ψάχνουν κει 
μέσα, ψάχνουν και τα δάχτυλα της 
γιαγιάς, σαν να το χαϊδεύουν. Τα μάτια 
τους, δακρυσμένα, στέκουν εκεί. 
Δεν είναι τίποτα λέω. Λίγο χώμα. Γη, 
Αιολική, Γη του τόπου μου». 

Ζωγραφιά της μαθήτριας Ραλλού 
Τρυγώνης, Ε΄ τάξη. 

Επίσης μπορούμε να 
καταλάβουμε πως βιώνουν τον 
ξεριζωμό οι άνθρωποι αυτοί απ’ το 
απόσπασμα του Στράτη Μυριβήλη, η 
Παναγιά η Γοργόνα. Κάποιοι 
πρόσφυγες κατέφυγαν στη Σκάλα της 
Μουριάς (χωριό της Λέσβου), όπου 
προσπάθησαν να ξαναρχίσουν τη ζωή 
τους μέσα από πολλές ταλαιπωρίες και 
δυσκολίες. 

«Τις πρώτες μέρες όλοι τους 
κρατούσαν σφαλιστά την ψυχή μέσα 
τους. Σαν ένα κυνηγημένο αγρίμι, που 
λούφαξε σε μια κουφάλα κι από κει 
προβάλλει με προφύλαξη τη μουσούδα 
και βλέπει υποψιάρικα τον έξω κόσμο. 
Μέσα στο μαυράδι των άγριων ματιών 
τους έκαιγε το πείσμα κι η επιφύλαξη. 
Κοίταζαν με λοξή ματιά, έσκυβαν το 

κεφάλι και μιλούσαν σιγά. Τους 
ρωτούσες και φυλάγονταν να σου 
δώσουν πίσω το λόγο. Σε μετρούσαν 
από την κορφή ως τα νύχια και δεν 
απαντούσαν ή λέγανε ψέματα 
χοντροκομμένα, με μιαν παιδιάτικην 
ασυνειδησία. 

Ξαφνικά οι γυναίκες με την 
τρύπια φτέρνα και τα ροζιασμένα 
χέρια καυκιότανε στις ντόπιες για τα 
δίπατα και τα τρίπατα σπίτια που 
αφήσανε. 

Για περιβόλια μιλούσανε και 
για ελαιοχτήματα, και στα περιβόλια 
τρέχαν τα νερά, λαλούσαν τα πουλιά 
και τ’ άκουγες κι άνοιγε η καρδιά σου 
τριαντάφυλλο. Κουβέντιαζαν για 
τσιφλίκια αγύριστα και σήκωναν τα 
βουλιαγμένα μάτια κατά την Ανατολή, 
σα να τα έβλεπαν ακόμα, μιλούσανε 
γι’ αρχοντιές και για καλοπέρασες. 

Ιχ, ημείς τα τι αφήσαμε!» 
Σήμερα όμως η υποδοχή και η 

εγκατάσταση των προσφύγων στην 
Ευρώπη εξελίσσεται ταχύτατα σε ένα 
από τα πιο σημαντικά πολιτικά και 
ηθικά ζητήματα που καλείται να 
αντιμετωπίσει η κοινωνία. Γι’ αυτό 
πρέπει να είμαστε ενήμεροι για ένα 
θέμα που αποτελεί ανοιχτή <πληγή> 
για τον κόσμο μας. 

Ως μαθητές και αργότερα 
ενεργά μέλη της κοινωνίας πρέπει να 
κατανοήσουμε τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν όλοι όσοι 
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα 
σπίτια τους, να καλοδεχτούμε αυτούς 
τους ανθρώπους στην κοινότητα μας 
και να εργαστούμε όλοι μαζί για την 
ένταξή τους στον τόπο μας. 

Κάνουμε μια ευχή για έναν 
καλύτερο κόσμο, ειρηνικό χωρίς 
πολέμους και δίχως διακρίσεις! 

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ



Letter to a friend 
SUMMER  HOLIDAYS 
Dear Joan, 

Greetings from Lesvos. This is a 
fantastic Greek island. 

Koukmos (Koukoumos) is a beautiful 
beach. My family and I are staying in a nice 
house near the beach. My parents go 
swimming every day but I like spending my 
mornings walking in the countryside. 

We often go out at night. We usually 
have dinner at Apothika a picturesque 
settlement made up of small houses and some 
really nice tavernas. I can’t stop eating grilled 
sardines, mussels saganaki and octopus – 
they’re delicious! 

Hope to see you soon. 
Love, 
Mary 

Mary Verry, Class F 

Γράμμα σε ένα φίλο 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 

Αγαπητή Τζόαν, 
Χαιρετισμούς από τη Λέσβο, ένα 

φανταστικό ελληνικό νησί. 

Ο Κούκμος (Κούκουμος ) είναι  μια όμορφη 
παραλία. Η οικογένεια μου κι εγώ μένουμε σε 
ένα ωραίο σπίτι δίπλα στην παραλία. Οι γονείς 
μου πάνε για κολύμπι κάθε μέρα αλλά εμένα 
μου αρέσει  να περνάω τα πρωινά μου 
περπατώντας στην εξοχή. 

Συχνά βγαίνουμε έξω το βράδυ. 
Συνήθως πάμε για δείπνο στην Αποθήκα, ένα 
γραφικό οικισμό με μικρά σπίτια και μερικές 
πραγματικά ωραίες ταβέρνες. Δε μπορώ να 
σταματήσω να τρώω ψητές σαρδέλες, μύδια 
σαγανάκι και χταπόδι – είναι νοστιμότατα!!! 

Ελπίζω να σε δω σύντομα. 
Με αγάπη, 

Μαίρη 
ΜΑΙΡΗ ΒΕΡΡΗ, ΣΤ’ ΤΑΞΗ 

Για το 8 ο τεύχος της εφημερίδας 
συνεργάστηκαν μαθητές από όλες τις 
τάξεις. 
Επιμέλεια Δημήτρης Αδάμ  Λίνα Φυτιλή. 
Ευχαριστούμε το διευθυντή του 
σχολείου και τους δασκάλους για τη 
συνεργασία τους.






