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Η κατάσταση με τον κορονοϊό μας απασχόλησε τόσο πολύ που δε 

μπορούσαμε να το αφήσουμε να περάσει έτσι!!! Για το λόγο αυτό 

αποφασίσαμε να πάρουμε δραστικά μέσα…..Γράψαμε γράμμα στον ίδιο τον 

Πρωθυπουργό σας χώρας!! 

Αξότιμε κ. Πρωθυπουργέ 

Είμαι καλά και έγινα 8 χρονών. Μεγάλωσα και πάω στη Β΄ τάξη. Σας ο κορονοϊός είναι 

βλάκας. Τόσο τόσο βλάκας αλλά και ακόμη περισσότερο βλάκας. Αλλά…..πρέπει να 

τηρούμε σας κανόνες… Μόλις έμαθα και το Webex. Θέλω να κάνω άλλο Webex…Στο 

σχολείο φοράμε μάσκα….Καλό είναι να φοράμε και έξω μάσκα και να προσέχουμε… 

Μάριος Μουντούσης 

Σας παρακαλώ κλείστε τα όλα για να μην εξαπλωθεί σας ο ιός. Να γίνει lockdown για 

να μην εμφανιστούν άλλα κρούσματα. Από την άλλη, νιώθω χαρά, επειδή άνοιξαν τα 

σχολεία. Πρέπει να τηρούμε τα μέτρα προστασίας. Όταν βγαίνουμε έξω πρέπει να 

φοράμε την μάσκα σας πάνω απ΄τη μύτη. Να πλένουμε τα χέρια σας. Και όταν έχουμε 

συμπτώματα να καλούμε τον Ε.Ο.Δ.Υ.                                                                                                               

                                                                                             Αχιλλέας Πλούσκας 

Δεν μου αρέσει όταν κλείνουν τα σχολεία και κάνουμε μάθημα από την τηλεκπαίδευση. 

Δε θέλω να φύγω από το σχολείο μου, μου αρέσει πάρα πολύ. Μην ξανακλείσετε τα 

σχολεία γιατί με πονάνε τα μάτια μου, ενώ στο σχολείο δε με πονάνε. Στο σχολείο 

μαθαίνω πιο πολλά ενώ από την τηλεκπαίδευση δεν μαθαίνω τόσο πολύ όσο στο 

σχολείο γιατί δεν μου αρέσει. Θέλω να τελειώσει ο ιός γιατί με την μάσκα δεν μπορούμε 

πάρουμε καλές ανάσες και δεν μπορούμε να παίξουμε ό,τι θέλουμε γιατί είναι δύσκολο 

να τρέχεις με τη μάσκα…….Αυτά ήθελα να σου πω.                               

                                                                                                         Ζωή Ρίζου                                                                                                                                     

Σας ευχαριστούμε που άνοιξαν τα σχολεία και είδα τους φίλους μου. Πρέπει να μπούμε 

σε αυστηρή καραντίνα και να φοράμε μάσκα υποχρεωτικά. Όταν χιονίζει πρέπει να 

κάνουμε τηλεκπαίδευση.                                               Νικόλας Τσέπης 

Δεν μου αρέσει κύριε που είμαστε στην τάξη με μάσκα. Αλλά μου αρέσει που μπορούμε 

να πάμε σχολείο. Σας παρακαλώ μπορείτε να μας αφήσετε να μετακινούμαστε για να 

δούμε τους δικούς μας; Και να μην είμαστε με μάσκες και με γάντια. Σας ευχαριστώ 

πάρα-πάρα πολύ.                              

                                                                                                           Με τιμή 

                                                                                                 Μελίνα Χρηστίδου 



Ο κορονοϊός είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, ωστόσο η γη έχει και άλλα πιο 

σημαντικά. Ένα από αυτά είναι η αλόγιστη ρίψη απορριμμάτων με 

καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό πήραμε την 

κατάσταση στα χέρια μας.  

Μιλήσαμε για την ανακύκλωση, κάναμε γωνιά ανακύκλωσης έξω από την 

τάξη μας και μαζέψαμε σκουπίδια από το σχολείο μας, τα οποία στη 

συνέχεια ταξινομήσαμε ανάλογα με το υλικό τους στην ανακύκλωση. 

Επίσης, δημιουργήσαμε κατασκευές και παιχνίδια με ανακυκλώσιμα υλικά. 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                        Εικόνα 1: Η γωνιά της ανακύκλωσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

                         Εικόνα 2, 3: Η αποκομιδή των σκουπιδιών 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

                                    Εικόνα 4: Μερικές από τις κατασκευές μας 

   

 

 



Ανακύκλωση είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιούνται διάφορα υλικά 

και τα απορρίμματα μετατρέπονται σε πρώτες ύλες για να γίνουν νέα προϊόντα. Εμείς 

στην τάξη μας κάνουμε ανακύκλωση και βγήκαμε για να μαζέψουμε σκουπίδια και στη 

συνέχεια τα βάλαμε στη σωστή θέση. Σας παρακαλώ να κάνετε όλοι ανακύκλωση.                                  

                                                                                        Βελλιάνος Κωνσταντίνος 

Η ανακύκλωση είναι όταν πετάει κάποιος κάτι όπως ένα χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό 

και γυαλί στον κάδο της ανακύκλωσης. Αν κάνουμε ανακύκλωση θα έχουμε καθαρές 

θάλασσες και παραλίες. Επίσης, θα έχουμε καθαρά δάση και πόλεις. Στην τάξη μας 

μαζέψαμε σκουπίδια, τα ξεχωρίσαμε και τα βάλαμε στη δική μας γωνιά ανακύκλωσης. 

Η ανακύκλωση να γίνει από όλους!!!                                  Άννα-Μαρία Καζαντζίδου                                                            

  Η ανακύκλωση είναι μια διαδικασία που παίρνουμε ανακυκλώσιμα καθαρά υλικά, 

όπως το γυαλί σε ολόκληρο μπουκάλι, πλαστικά καθαρά μπουκάλια, χαρτί καθαρό, 

αυτοκίνητα και πολλά άλλα. Η ανακύκλωση κάνει τον πλανήτη πιο καθαρό. Την 

ανακύκλωση την κάνουμε γιατί άμα πάμε και πετάξουμε πλαστικά μπουκάλια στον κάδο 

της σκουπιδιών δεν θα ξαναχρησιμοποιηθεί ξανά, ενώ αν πετάξουμε στον κάδο 

ανακύκλωσης το πλαστικό, καταφέρνουμε να φτιάξουμε από όλα αυτά τα πλαστικά μια 

πλαστική σακούλα γερή, οπότε η ανακύκλωση είναι πολύ καλό πράγμα. Εγώ με την 

τάξη μου στην αυλή του σχολείου μας κάναμε ανακύκλωση. Πήραμε μια πλαστική 

σακούλα μαζέψαμε πολλά ανακυκλώσιμα υλικά και τα ταξινομήσαμε στη συνέχεια στη 

γωνιά της ανακύκλωσης που έχουμε δίπλα από την τάξη. Εύχομαι η ανακύκλωση να 

γίνει από όλους τους ανθρώπους.                                                Χρήστος Φιλιππίδης 

 Είναι πολύ σημαντικό να καθαρίζουμε πρώτα τα σκουπίδια και μετά να τα ξεχωρίζουμε 

και να τα πετάμε στον σωστό κάδο. Κάνουμε ανακύκλωση για να προστατεύουμε το 

περιβάλλον και να κάνουμε καλό στη Γη. Έτσι έχουμε λιγότερα σπουπίδια…Μακάρι η 

Γη να σωθεί από την ανακύκλωση.                                          Φίλιππος Καζαντζίδης 

Το ξέρατε ότι αν ανακυκλώσουμε 5 πλαστικά μπουκάλια μπορούμε να κατασκευάσουμε 

ένα μπουφάν; Μακάρι να μπορούσαν όλοι οι άνθρωποι να ανακυκλώσουν τα σκουπίδια! 

Πασχαλιά Γεωργιάδου 

Με τα σημερινά δεδομένα στη χώρα μας παράγουμε κάθε χρόνο περισσότερο από 4,5 

εκατομμύρια τόνους αστικών στερεών απορριμμάτων (απορρίμματα που προέρχονται 

από κατοικίες και εμπορικές δραστηριότητες), χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στις 

ποσότητες αυτές τα απόβλητα της γεωργίας, του οικοδομικού τομέα και της 

βιομηχανίας. Αυτό σημαίνει ότι κάθε κάτοικος αυτής της χώρας παράγει κατά μέσο 

όρο 440 κιλά αστικά απορρίμματα ετησίως.                                    Μελίνα Χρηστίδου 



Κουραστήκατε από το πολύ παιχνίδι;;;; Κάντε ένα διάλειμμα! Πάρτε μια 

τρουφομπαλίτσα!!! 

Συνταγή 

Τρουφομπαλίτσες 

Υλικά: 

1 πακέτο βούτυρο  

μισό φλιτζάνι ζάχαρη άχνη 

1 πακέτο τετράγωνα μπισκότα τριμμένα 

2 φλιτζάνια σοκολάτα τρούφα 

30 χάρτινες θήκες για τρουφάκια 

Εκτέλεση: 

Στην αρχή, ανακατεύετε γρήγορα το βούτυρο, το κακάο και τη ζάχαρη άχνη μέχρι να 

γίνει μια σφικτή κρέμα. Ύστερα προσθέτετε τα τριμμένα μπισκότα και ανακατεύετε 

καλά. Φτιάχνετε μικρές μπαλίτσες με την κρέμα. Στη συνέχεια απλώνετε προσεκτικά 

την τρούφα σε ένα πιάτο και κυλάτε αργά μέσα σε αυτό τις μπαλίτσες. Τέλος, βάζετε 

τις τρουφομπαλίτσες στις θήκες και τις διατηρείτε στο ψυγείο.                                                                                                                                                

Μαρία Πουρίδου 

Βρείτε και αυτά τα αινίγματα! 

Είναι ψηλό και φουντωτό, γεμάτο με μπαλάκια και από την κορυφή του μας κοιτά 

περήφανο αστέρι. Τι είναι; 

Απάντηση: Χριστουγεννιάτικο δέντρο.                                                  Μαρία Δούκα 

Άνθρωπος δεν είναι, πολλά μαλλιά έχει. Γέρος δεν είναι, άσπρα μαλλιά έχει. Γάλα 

δεν πίνει, γάλα μου δίνει. Τι είναι; 

Απάντηση: Πρόβατο                                                                  Αχιλλέας Πλούσκας 

Πετά ψηλά στα ουράνια και σε διάφορες χώρες κόσμο ξεφορτώνει. Τι είναι; 

Απάντηση: Αεροπλάνο                                                        Κωνσταντίνος Βελλιάνος 

 

 

 



Το παραμύθι της Κοκκινοσκουφίτσας αλλιώς! 

  

Μια φορά κι έναν καιρό, η Κοκκινοσκουφίτσα συνάντησε τα τρία γουρουνάκια. Ο λύκος 

έχει ίωση και δεν θέλει να φάει κανέναν. Πηγαίνει στον γιατρό, που τον συμβουλεύει 

να τρώει γαρίφαλλα και γύρη μαργαρίτας, για να νιώσει καλά. Η κοκκινοσκουφίτσα και 

τα τρία γουρουνάκια αντί να μαζέψουν γαρίφαλλα και γύρη μαργαρίτας για το λύκο 

μάζεψαν τριαντάφυλλα και γύρη παπαρουνίτσας. Ο λύκος μόλις τα έφαγε τον έπιασε 

εμετός πράσινος γιατί είχε φάει φύλλα. Αποφασίζουν να κάνουν νικ- πικ μήπως ο 

λύκος νιώσει καλύτερα. Τελικά ο λύκος νιώθει λίγο καλύτερα με το νικ-πικ.  

Κι έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. 

Βασιλική Κυρίτση 

Η κοκκινοσκουφίτσα ξεκίνησε να βρει τη γιαγιά της, που έμενε σε ένα μικρό νησί. Όταν 

μπήκε στη μικρή της βάρκα, συνάντησε τον λύκο. Ο παππούς τη ρώτησε: «Τι κάνεις; 

Πού πας;» Εκείνη του απάντησε ότι πηγαίνει στη γιαγιά της. Ο ελέφαντας πρότεινε να 

πάνε μαζί. Όταν η κοκκινοσκουφίτσα έφτασε στο νησάκι, βγήκε από την  βάρκα. Βρήκε 

τη γιαγιά της να βλέπει τηλεόραση. Της έδωσε το καλάθι και γύρισε στο σπίτι της. 

Μαρία Δούκα 

Μια φορά κι έναν καιρό, η Κοκκινοσκουφίτσα ξεκίνησε να πάει να βρει τη γιαγιά της. 

Η γιαγιά έμενε βαθιά στο δάσος της μπανάνας. Στο δρόμο συνάντησε τα τρία 

γουρουνάκια που κάνανε νικ-πικ. Ο λύκος ήταν άρρωστος και ο γιατρός του είπε να 

πίνει μόνο χυμούς. Τα τρία γουρουνάκια φτιάχνανε χυμούς για τον λύκο. Η 

Κοκκινοσκουφίτσα έφτασε στη γιαγιά και τη βρήκε στον καναπέ να βλέπει survivor! 

Νικόλας Τσέπης 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Παλιά επαγγέλματα 

Καρεκλάς 

Ο καρεκλάς είναι τεχνίτης που έφτιαχνε τις καρέκλες, πλέκοντας τις βάσεις του 

ξύλινου πλαισίου. Για το πλέξιμο χρησιμοποιούσε ένα ειδικό χόρτο που ονομαζόταν 

«πανιά».                                                                              Φίλιππος Καζαντζίδης 

Παγοπώλης 

Το επάγγελμα του παγοπώλη ήταν να πουλάει πάγο. Υπήρχε ως τη δεκαετία του 1970. 

Ύστερα άρχισε να εξαφανίζεται.  

                                           Νερουλάς ή νεροκόπος 

Ήταν πλανόδιος πωλητής νερού και αναλάμβανε την τροφοδότηση των σπιτιών, σε 

πόλεις ή σε χωριά που δεν είχαν δική τους προμήθεια.       Στέφανος Σιδηρόπουλος 

Παγωτατζής 

Ο παγωτατζής (παγωτάς) πουλούσε παγωτό στεκόμενος σε πολυσύχναστα σημεία ή 

περιφερόμενος στις γειτονιές, καθώς εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν καταψύκτες στα 

περίπτερα, όπως σήμερα. Ήταν από τους «γραφικούς» πλανόδιους πωλητές. Για να 

ξεχωρίζει και να διακρίνεται στο πλήθος προκειμένου να έλκει πελατεία φορούσε 

χαρακτηριστικά άσπρη μπλούζα και καπέλο, πολλές φορές παρόμοιο με του μάγειρα. 

Ζωή Ρίζου 

Τσαγκάρης 

Ο τσαγκάρης της δεκαετίας του 70 ήταν χαμένος σε ένα σωρό παπούτσια και η δουλειά 

του ήταν πραγματική τέχνη! Δεν υπάρχει σήμερα γιατί τα παπούτσια μας δεν 

φτιάχνονται…..συνήθως αγοράζουμε καινούρια.                              Μαρία Πουρίδου 

Γαλατάς 

Ο γαλατάς ήταν ένα επάγγελμα πολύ παλιό. Οι γαλατάδες το γάλα σε κανάτες. Οι 

γαλατάδες το πουλούσαν στην πόλη που εκεί ήταν οι πελάτες του. Είχαν παραπάνω 

γάλα επειδή μπορεί κάποια νοικοκυρά να χρειαζόταν επιπλέον γάλα. 

Πασχαλιά Γεωργιάδου 

 

  

 

 



Συνέντευξη από την κυρία μας (απόσπασμα) 

Ερ. Ποια ήταν η αγαπημένη σας μέρα μέσα στο 2020; 

Απ. Ήταν η μέρα (11 Ιανουαρίου) που έπειτα από πολύ καιρό είδα τους μαθητές μου 

ξανά! 

Ερ. Ποιο είναι το αγαπημένο σας χρώμα; 

Απ. Το γαλάζιο. 

Ερ. Ποιο είναι το αγαπημένο σας αξιοθέατο στη Φλώρινα; 

Απ. Το ποτάμι. 

Στέφανος Σιδηρόπουλος 

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο καλοκαίρι!!! Σε περίπτωση που δεν είστε από 

τη Φλώρινα και θέλετε να την επισκεφθείτε για διακοπές, καλά θα κάνετε!!! Σας 

έχουμε ετοιμάσει έναν τουριστικό οδηγό για να μάθετε τα πάντα!!! 

 

 

 

 Η Φλώρινα είναι μια πόλη που βρίσκεται στα βορειοδυτικά της Ελλάδας. Βρίσκεται 2 

ώρες μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Όταν θα θελήσετε να επισκεφθείτε τη Φλώρινα, θα 

μπορέσετε να δείτε πολλά αξιοθέατα. Ένα από αυτά είναι ο ζωολογικός κήπος που 

βρίσκεται πριν από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Εκεί θα δείτε πολλά ζώα, όπως 

άλογα, κότες και κουνέλια. Απέναντι από το ζωολογικό κήπο θα δείτε το πάρκο 

κυκλοφοριακής αγωγής για άφθονες ποδηλατάδες.             Χριστίνα Σταυρακοπούλου 

Αν έρθει κάποιος μπορεί να περπατήσει στο λόφο του Αγίου Παντελεήμονα, όπου 

βρίσκεται και ο Σταυρός και να δει όλη την πόλη. Αν κάποιος θέλει να κάνει σκι (το 

χειμώνα) μπορεί να πάει στο χιονοδρομικό κέντρο Πισοδερίου που βρίσκεται στη 

Βίγλα.                                                                                           Γαζέα Χρύσα  

Στη Φλώρινα θα απολαύσετε πολύ ωραίο φαγητό στις πολλές ταβέρνες της περιοχής. 

Μη ξεχάσετε να δοκιμάσετε τοπικά προϊόντα όπως το μπούκοβο, την πιπεριά 

Φλωρίνης, τα φασόλια Πρεσπών, τα γλυκά του κουταλιού, τα κρασιά του Αμυνταίου και 

το Ξινό νερό.                                                                          Δημήτρης Τσαχειρίδης 

 

 



Τι ωραία ζωή!  

ζω στη Φλώρινα την καλή. 

Με τα χιόνια και τα κρύα  

και τα όμορφα της τοπία! 

Η άνοιξη σαν μπει 

ακούω τον γκιώνη απ΄τη σκεπή 

Το χειμώνα πώς και πώς  

περιμένω τις Φωτιές για 

να αρχίσει ο χορός 

Χριστίνα Σταυρακοπούλου 

Φλώρινα πόλη μου αγαπημένη 

είσαι σα νύφη χιονισμένη. 

Φιλόξενη, με ομορφιές πολλές 

εμπνέεις ζωγράφους και ποιητές 

Δημήτρης Τσαχειρίδης 

Η Φλώρινα όμορφη, με χιόνια σκεπασμένη. 

Με τις πιπεριές τις κόκκινες που 

κανένας δεν έχει και το ξινό νερό 

που όταν το πίνω ξεδιψώ 

Χρύσα Γαζέα 

Η όμορφη Φλώρινα 

Φλώρινα με τον ασημένιο ποταμό 

με τα παπάκια μέσα 

και το Σταυρό σου στο βουνό 

μοιάζεις με πριγκιπέσσα. 

   Μάριος Μουντούσης 

 



Ποιητικές απόπειρες 

Οι καρχαρίες 

Αποφάσισαν να ταξιδέψουν 

να βρουν νέα κατοικία 

μια τέλεια 

καρχαροπολιτεία. 

Πήγαν με το καρχαριοαεροπλάνο  

αλλά τους ζάλισε πολύ 

και τους έπιασε και μια βροχή! 

Χρήστος Φιλιππίδης 

Καρπούζια 

Αποφάσισαν να φύγουν 

να βρουν νέα κατοικία 

και να φτιάξουν μια δική τους 

Καρπουζοπολιτεία. 

Μάζεψαν τα πράγματά τους 

κι ό,τι άλλο αγαπημένο 

κι έφυγαν μακριά μια μέρα 

με το καρπουζοτρένο. 

Άννα-Μαρία Καζαντζίδου 

 

 

 

 

 

 

 



Για να σας αποχαιρετήσουμε σας αφιερώνουμε ένα ποίημα για το καλοκαίρι 

Έφυγαν να βρουν 

μια νέα κατοικία 

ίσως μια παραλία. 

Με το κουταβοτρένο 

φτάσανε νωρίς και 

θάλασσα αντίκρισαν 

γεμάτοι προσμονή.                                                               Άρτεμις Ιωάννου 

 

 

                                             Παναγιώτης Τσεμπερίδης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλό καλοκαίρι σε όλους!!! 


