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Οι πίσω σελίδες
Της Ιωάννας Γεωργάκη, υπεύθυνης των Σελιδοφάδων

Η Λέσχη Ανάγνωσης του 6ου Δημοτικού σχολείου άνοιξε τις πόρτες της πριν από 7 χρόνια, το 2012. Έκανε 
τα πρώτα της βήματα δειλά και από διάθεση προσφοράς κάτι διαφορετικού στα παιδιά πέραν των σχολικών 
μαθημάτων, αλλά και από μια μικρή δόση «υστεροβουλίας» , αφού το ΕΚΕΒΙ ( Το Εθνικό Κέντρο 
Βιβλίου) υποσχόταν την αποστολή υλικοτεχνικής υποδομής στα σχολεία που θα προχωρούσαν σε μια 
τέτοια ενέργεια. 
 Στο μεταξύ η χώρα μας μπήκε στα Μνημόνια, το ΕΚΕΒΙ έκλεισε , παρέμεινε όμως στο σχολείο μας η 
Λέσχη Ανάγνωσης « Οι Σελιδοφάγοι». Και αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε ευγνώμονες.
 Μια παράδοση του σχολείου μας είναι κάθε χρόνο να το επισκέπτονται τουλάχιστον ένας- μπορεί και 
παραπάνω-  συγγραφείς  τα έργα των οποίων έχουν μελετήσει οι μαθητές μας με τους δασκάλους τους. Οι 
Σελιδοφάγοι  συμμετέχουν σε αυτές τις δράσεις με ποικίλους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι η 
συνέντευξη που παίρνουμε από τον κάθε συγγραφέα.
 Η στήλη Οι Πίσω σελίδες θα θυμίζουν αποσπάσματα από αυτές , καθώς τα λόγια πετούν , ενώ τα γραπτά 
μένουν και τα θυμόμαστε καλύτερα. Εξάλλου οι μικροί μας μαθητές δεν είχαν την τύχη να δουν από κοντά 
τους συγγραφείς παρελθόντων ετών, που όμως δανείζονται και διαβάζουν τα βιβλία τους από τη 
δανειστική μας βιβλιοθήκη.
Ξεκινάμε λοιπόν! Πίσω σελίδες ελάτε στο προσκήνιο!

1-4-2015
Ο κ. Διονύσης Λεϊμονής παρουσιάζει το βιβλίο του «Το 17ο κιβώτιο» που τόσο αγαπάτε. Μας αποκαλύπτει 
λοιπόν ότι τα ονόματα των ηρώων του δεν είναι τυχαία αλλά κρύβουν κάποιο συμβολισμό:

Το όνομα της Φανούλας είναι από το ρήμα φαίνομαι , γίνομαι ορατός.
Η ελπίδα το λέει και το όνομά της κρατά ζωντανή την ελπίδα.
Ο Μάξιμος από τη λατινική λέξη maximum , τα βλέπει όλα μεγάλα.
Η Ελίνα από την Αγία Ελέσα.
Ο Προκόπης σαν κάθε προκομμένο παιδί τα βάζει όλα στη σειρά.
Ο Χριστόφορος έχει ένα όνομα που είναι συνηθισμένο στα Κύθηρα, το μέρος όπου εκτυλίσσεται το 

μυθιστόρημα.
Η Αφροδίτη  ονομάστηκε έτσι από το νησί της Αφροδίτης, τα Κύθηρα.

Και κάτι ακόμα! Μας είχε πει ότι το όνειρό του ήταν να δώσει στα παιδιά ένα πολύ σημαντικό βιβλίο. 
Διαβάστε το  και πείτε μας αν το κατάφερε.

  

Σελίδα 1



Τι νέα Σελιδοφάγοι;

  

Σελίδα 2

Το χελιδόνι  ηύρε φωλιά

και το τρυγόνι σκέπη…

Το δάσος
Μικροί μου φιλ-αναγνώστες

γεια σας

 Έχετε παρατηρήσει ότι στο ισόγειο του σχολείου σας, στη νότια πλευρά, υπάρχει ένα πυκνό δάσος; Σας φαίνεται 
παράξενο, κι όμως το δάσος υπάρχει κι έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία.
  Πριν τριάντα χρόνια στο ισόγειο του σχολείου, αλλά στη βορεινή πλευρά, υπήρχαν εβδομήντα βιβλίο-δεντράκια, 
στριμωγμένα σε μια συνηθισμένη μεταλλική ντουλάπα. Ας το γράψω διαφορετικά: υπήρχε ένα μικρό δασάκι σ’ ένα 
μεταλλικό θερμοκήπιο, που δεν προκαλούσε, στην αρχή, το ενδιαφέρον των παιδιών.
  Οι δάσκαλοι εκείνης της εποχής για να βοηθήσουν τα παιδιά, να γνωρίσουν και ν’ αγαπήσουν τα βιβλία, 
αποφάσισαν να φυτεύουν κάθε χρόνο καινούριους σπόρους σ’ αυτό το περίεργο θερμοκήπιο. Κράτησαν το λόγο τους 
 και τα εβδομήντα βιβλιο-δεντράκια έγιναν  εκατοντάδες και σιγά-σιγά ξεπέρασαν τα χίλια και τις δύο χιλιάδες...
  Το δάσος πύκνωσε πολύ και κατασκεύασαν ένα μεγααάλο ξύλινο, αυτή τη φορά, θερμοκήπιο, στη νότια πλευρά του 
σχολείου,  κι είναι αυτή η βιβλιοθήκη που βλέπετε δίπλα από το αναγνωστήριο σας. Το όνειρο εκείνων των 
δασκάλων έγινε πραγματικότητα!  Μπορείτε να φανταστείτε και τη χαρά των παιδιών,  που μπορούσαν να 
δανείζονται πολλά βιβλία και να γνωρίζουν τους συγγραφείς και το έργο τους;

Πέρασαν τα χρόνια...
  Όλοι οι δάσκαλοι που εργάστηκαν στο σχολείο σας, αγάπησαν  τη βιβλιοθήκη. Αλλά και οι δάσκαλοί σας, 
συνεχίζουν την προσπάθεια με μεγάλη όρεξη και σεβασμό, ώστε η βιβλιοθήκη σας να έχει σήμερα τρεις χιλιάδες 
διακόσια βιβλιόδεντρα. Βλέπετε πώς έχουν απλώσει τις φυλλωσιές τους σε κάθε γωνιά του σχολείου! Σ’ ανατολή και 
δύση!
Καταπληκτικό!

Μικροί μου φιλοαναγνώστες
Το απέραντο βιβλίο-δάσος έγινε για σας και για όλα τα παιδιά που στο μέλλον θάρθουν στο σχολείο. Και να ξέρετε, 
ότι πάντα κάποιοι δάσκαλοι θα φυτεύουν καινούριους σπόρους στο θερμοκήπιο.
  Το δάσος το γνωρίζω εδώ και τριάντα χρόνια. Περπάτησα αμέτρητες φορές τα μονοπάτια του συντροφιά με 
σπουδαίους συγγραφείς που τα βιβλία τους υπάρχουν ακόμη στη βιβλιοθήκη. Εξερεύνησα με εκατοντάδες παιδιά τα 
ψηλότερα βουνά του κόσμου και με γυάλινα υποβρύχια εξερευνήσαμε τους βυθούς και τις σπηλιές των μακρινών 
ωκεανών. Ταξίδεψα σε πλανήτες μ’ ένα διαστημόπλοιο που έφτιαξα μόνη μου. Αλήθεια! Κι ακόμα έχω κάνει το γύρο 
της Γης σε μία ώρα, μόνο, πάνω σε τέσσερα χρυσά σκαθάρια. Απίστευτο! Κι όμως όλα γίνονται σ’ αυτό το δάσος! 
Εύχομαι κι εσείς να ζήσετε παρόμοιες χαρές με τις δικές μου.
 Νοσταλγώ ειλικρινά αυτούς τους περιπάτους, τις εξερευνήσεις, τα παραμυθένια ταξίδια!
  Σκέφτομαι ότι όλα τα ζωντανά πλάσματα,  έχουν το δικό τους κόσμο, όπως ένα πραγματικό δάσος, που έχει στην 
αγκαλιά του χιλιάδες δέντρα. Και το δικό σας βιβλίο-δάσος περιμένει ν’ αγκαλιάσετε τα βιβλία του και ν’ ακούσετε 
τον ήχο των πολύχρωμων φύλλων τους...
  Κι αυτός ο ήχος δεν είναι τίποτα άλλο από το ξεφύλλισμα των φύλλων του βιβλίου που κρατάτε στα χεράκια σας 
και το δανειστήκατε από την αγαπημένη και μοναδική αυτή βιβλιοθήκη.
  Δανειστείτε και για μένα ένα βιβλίο, σας παρακαλώ!

Σας ασπάζομαι
Η Νοσταλγός
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Τι νέα Σελιδοφάγοι;

  

Σελίδα 3

Ζωή Κανάβα

Η αγαπημένη μας συγγραφέας  Ζωή Κανάβα  τίμησε την εφημεριδούλα μας αποστέλλοντάς μας ένα κείμενο 
με άρωμα  γιορτών  και λαϊκών παραδόσεων. Έργα της κ. Kανάβα υπάρχουν στη δανειστική μας βιβλιοθήκη ανάβα υπάρχουν στη δανειστική μας βιβλιοθήκη 
και είναι τα εξής: 

● Για χαρά πάμε.
● Του δωδεκάμερου και της Λαμπρής
● Ο Μιχάλης με το μηχανάκι
● Ελπίδα ή Λουϊζα;
● Καλεσμένοι στο δείπνο της αγάπης
● Πράξεις των Αποστόλων
● Το αλφαβητάρι της Κυριακής 

Οι καλικάντζαροι

Όπου να ’ναι φτάνουνε τα Χριστούγεννα. Φτάνουν κι οι καλικάντζαροι 
-Ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι;
-Ποτέ σου δεν τους έχεις δει;
-Σάμπως τους έχω δει εγώ;
-Ε, και πώς να τους δω; Αφού στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Στη φαντασία των ανθρώπων 

γεννήθηκαν. Και μες στη φαντασία τους μόνο ζουν. Τους φόβους τους, καλέ, έκαναν καλικάντζαρους οι 
άνθρωποι. Τους φόβους τους για το σκοτάδι. Για τις βροντές. Τις αστραπές. Για τη μοναξιά-είδες τι 
φοβητσιάρηδες που είμαστε; Και πώς να τα βάλουν με τους φόβους! Που ούτε να τους δουν μπορούν, ούτε 
να τους αγγίξουν. Τους δίνουν μια  μορφή και τους παλεύουν.

Για τούτο και τους έκαναν έτσι κοντούτσικους Για να μπορούν να τους νικούν. Και πανάσχημους, 
βέβαια. Ούτε ζώα ζώα, ούτε άνθρωποι άνθρωποι. Μαλλιαροί και τραγοπόδηδες. Με κάτι αυτάρες να! Σαν 
πλατανόφυλλα. Μεγάλα και τα νύχια τους, όπως τα δόντια της  τσουγκράνας1. Τα μάτια τους;…Δυο 
κάρβουνα αναμμένα. Μα η ουρά τους φαλακρή. Δεν άκουσαν, ως φαίνεται, τη διαφήμιση που λέει «τέρμα η 
τριχόπτωση. Λουστείτε με το τάδε σαμπουάν…». Κρίμα στις αυτάρες τους!  

Και νάτος, που λες, ο αρχικαλικάτζαρος. Ο Μανδρακούκος. Πάνω από την καπνοδόχο. Μυρίστηκε 
τους λουκουμάδες που τηγανίζει κάτω η γιαγιά. Απλώνει το ξερόχερό του, μήπως κι  αρπάξει κανέναν μέσα 
απ’ τη φριτέζα. Τρελαίνονται, ξέρεις, οι καλικάτζαροι για τέτοιες λιχουδιές. 

Αμ δε που θα τον άφηνε η γιαγιά ν’ αγγίξει τους λουκουμάδες! Σηκώνει την κουτάλα και τσατ! τον 
κοπανά πάνω στα δάχτυλα. Τι θαρρείς, θα του τη χάριζε;
 Βγάζει φωνή ο καλικάντζαρος και όπου φύγει φύγει. Πάει να βρει το σόι του.

Όμως τους καλικάντζαρους πιο πολύ κι απ’ την κουτάλα της γιαγιάς το φως είναι που τους τρομάζει. 
Για τούτο  και σαν φτάνει η γιορτή των Φώτων και ο παπάς με το σταυρό κι ένα κλαρί βασιλικό βγαίνει ν’ 
αγιάσει τα νερά, το βάζουν στα πόδια.

-Γρήγορα, γρήγορα να φύγουμε, τσιρίζουν και τρέχουνε σαν παλαβοί. Έφτασε ο τουρλόπαπας με την 
αγιαστούρα του και με τη βρεχτούρα του!Άντε και του χρόνου!-

Ζωή Κανάβα  

1 Γεωργικό εργαλείο.
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Τι νέα Σελιδοφάγοι;

  

Σελίδα 4

Μια προσευχή στον Άι 
Βασίλη

Η Μαριλού φέτος τα Χριστούγεννα ζήτησε 2 δώρα 
για τα Χριστούγεννα και για τα Μαριλούγεννα. Της 
έφερε λοιπόν ο Άι Βασίλης  ένα μηχανικό σκυλάκι 
και ένα έλκηθρο για να πηγαίνει στο πάρκο και να 
παίζει με αυτό. Η Μαριλού τα Χριστούγεννα ζητά 
από τον Άι Βασίλη να κάνει το μηχανικό αυτό 
σκυλάκι που το ονόμασε Τσουλούφη αληθινό. Ο Άι 
Βασίλης το έβαλε στο κουτί της σκέψης για να το 
σκεφτεί...Τελικά τι συνέβη; 
Πρέπει να πιστεύουμε όσο και η Μαριλού για να 
πραγματοποιηθούν αυτά που θέλουμε. 

Βοήθεια ο Άι-Βασίλης 
ξανάρχεται!

Το βιβλίο αυτό συνιστάται για παιδιά άνω της Δ’ 
δημοτικού.
Είναι πολύ ωραίο διότι,έχει πολλά επίθετα,είναι 
διασκεδαστικό, επίσης έχει πολύ ωραίο τέλος και  
έχει πολύ ωραία εικονογράφηση. Γι’ αυτό λοιπόν 
προτείνω σε όλα τα παιδιά άνω της Δ’ Δημοτικού 
να το διαβάσουν γιατί αξίζει. 

Τίμια Δώρα

Ήταν παραμονή πρωτοχρονιάς και ο Σάντα 
Κλάους ετοίμαζε τις αποσκευές του. Ο 
πονηρός έμπορος πήρε τη θέση του, 
αντικαθιστώντας τα δικά του παιχνίδια με 
του Σάντα Κλάους. Παίρνει το έλκηθρο και 
πέφτει μπροστά σε ένα ερημοκλήσι όπου 
ζει ο Άγιος Βασίλειος. Άρχισαν να 
συγκρίνουν τα δώρα τους. Τα δώρα του 
έμπορου ήταν παιχνίδια,ενώ του Άγιου 
Βασιλείου ήταν τέσσερα τίμια δώρα. Ο 
Άγιος τον έκανε να καταλάβει πως τα 
πραγματικά δώρα ήταν τα δικά του και όχι 
του εμπόρου….Τι έγινε στο τέλος;

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΕΪΜΟΝΗΣ

Η Φρικαντέλα με τα δικά 
μου .....μάτια

Του Νίκου Αντωνίου, μαθητής του ΣΤ1

Το  βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά  «Η  
Μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα» είναι μια 
 ευχάριστη ιστορία που δεν αφήνει τον 
αναγνώστη να βαρεθεί. Πρωταγωνίστρια του 
βιβλίου είναι μια κακιά μάγισσα που όλα 
θέλει να τα βλέπει από την κακή πλευρά τους 
.Γι’ αυτό όλα τα μεταλλάσσει σε κακά...Η 
ιδέα του Τριβιζά να συνδυάσει ένα 
χριστουγεννιάτικο έθιμο ,τα κάλαντα, με μια 
ιστορία που δείχνει πώς η αθωότητα και η 
καλοσύνη της παιδικής  ψυχής μπορεί να 
μεταμορφώσει την κακία σε  καλοσύνη,  θα  
μπορούσε να χαρακτηριστεί ευφυής! 
Μπροστά  μας  έχουμε άλλη μία απόδειξη 
για το ότι το καλό τελικά υπερισχύει του 
κακού. Οι τελευταίες σελίδες του βιβλίου 
είναι ένας πραγματικός θησαυρός για μας τα 
παιδιά, καθώς περιλαμβάνουν κάλαντα απ’ 
όλη την Ελλάδα.
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Κριτική βιβλίων



Τι νέα Σελιδοφάγοι;

  

Σελίδα 5

Του Δωδεκάμερου και της Λαμπρής
της Κατερίνας Κωτσαλή Στ΄τάξη

Το βιβλίο γράφτηκε με τον συγκινητικό τρόπο της μοναδικής συγγραφέα Ζωής Κανάβα. Συνιστάται για 
παιδιά άνω της Δ’ τάξης. Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε δύο κομμάτια: το κομμάτι του Δωδεκάμερου και  το 
κομμάτι της Λαμπρής. Το πρώτο μισό, του Δωδεκάμερου, περιέχει 6 εκπληκτικά διηγήματα διαφορετικών 
ανθρώπινων καταστάσεων τις ημέρες των Χριστουγέννων, γεμάτα επίθετα. Η κάθεμιά τους έχει και ένα 
δικό της διαφορετικό νόημα. Επίσης μέσα από αυτές μπορείς να νιώσεις, ότι βρίσκεσαι κι εσύ ο ίδιος μέσα 
τους.  Μερικές σε διασκεδάζουν και μερικές σε συγκινούν.

ΕΙΝΑΙ ΟΛΕΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΈΣ! ΤΟ ΣΥΝΙΣΤΏ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ!
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Χριστουγεννιάτικες ιστορίες ( Πατάκης)
της Δέσποινας Καραγεώργου Στ1

Το βιβλίο που διάβασα , κατά τη γνώμη μου είναι υπέροχο. Μόνο η δεύτερη ιστορία δεν είναι πολύ 
κατανοητή. Α ! Και η τελευταία είναι γνωστή. Κατά τα άλλα είναι ένα θαυμάσιο λογοτεχνικό βιβλίο και 
ελπίζω να το απολαύσεις. Είναι ο αριθμός 3078 και σε περιμένει στη βιβλιοθήκη του σχολείου μας.

Καλά Χριστούγεννα και … καλό διάβασμα!

Υ.Γ : Για παιδιά τετάρτης δημοτικού και πάνω και για μεγάλους.

Χριστουγεννιάτικα ποιήματα  και διηγήματα
( Με πλούσια εικονογράφηση) Εκδ. Στρατίκη

της Νάντιας Ζουρέα Ε1

Το βιβλίο αυτό είναι πολύ ωραίο και  περιλαμβάνει πολύ συγκινητικά παραμύθια για τα παιδιά που αγαπάνε 
τα Χριστούγεννα. Δημιουργοί του είναι γνωστά ονόματα της λογοτεχνίας : Σπεράντζας, Ξενόπουλος, 
Στρατίκης,μ Δροσίνη, Πηνελόπη Δέλτα, Τέλλος Άγρας, Γ. Δροσίνης, Χάρης Σακελλαρίου και πολλοί άλλοι.
 Έχει τα πιο χαρούμενα ποιήματα και διηγήματα που σου αλλάζουν το νόημα της ζωής σου. Για μένα 
ξεχωρίσει το ποίημα « Καλέ Άγιε Βασίλη» και το διήγημα « Χριστούγεννα»



Τι νέα Σελιδοφάγοι;

  

Σελίδα 6

Χειμωνιάτικες εικόνες στον Παπαδιαμάντη

 Αγαπητά μας παιδιά αλλά και μεγάλοι μας αναγνώστες που μένετε πάντα παιδιά ,  μια και ο χειμώνας 
διστάζει φέτος να έρθει σας κάνουμε ένα πολύτιμο δώρο. Ανθολογήσαμε υπέροχες εικόνες του χειμώνα 
από τρία διηγήματα του μεγάλου πεζογράφου μας , Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.  Μη σας τρομάξει η 
γλώσσα. Όχι, δεν είναι αρχαία. Είναι ελληνικά, η γλώσσα μας. Διαβάστε και θα νιώσετε πιο «ψηλοί».

… Όταν εβγήκαν εις τα Λειβάδια, έξω του χωρίου, ο ήλιος έκλινε ταχύς, μέσω λευκών συννέφων, έλαμπαν 
τα χιόνια εις τα βουνά, εσφύριζεν ο άνεμος ανάμεσα στις κουμαριές και τα σχοίνα, όλα βαροφορτωμένα από 
χιόνια, δέντρα, θάμνους και χαμόκλαδα Ηκούετο ελαφρύς θρους χιόνος πιπτούσης εδώ κι εκεί. ( Διήγημα: Η 
Συντέκνισσα)

… Και όλαι αι στέγαι των οικιών, από πλάκες ή από κεραμίδια , είχον καλυφθή από παχύν λευκόν στρώμα. 
Και εις όλους τους δρόμους και τα σοκάκια του χωριού είχε σωρευθή γόνα το χιόνι…( Από Το κρυφό 
Μανδράκι)

Κραταιός και βαρύπνοος βοριάς , «χιονιστής», εφύσα κατά τας παραμονάς της αγίας ημέρας. Αι στέγαι των 
οικιών ήσαν κατάφορτοι εκ σκληρυνθείσης χιόνος. Τα συνήθη παίγνια των οδών και τα χιονοβολήματα 
έπαυσαν. Ο χειμών εκείνος δεν ήτο φιλοπαίγμων. Από των κεράμων των στεγών εκρέμαντο ως ώριμοι  
καρποί σπιθαμιαία κρύσταλλα … ( Η Σταχομαζώχτρα)
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Αναγνωστικές Προκλήσεις
του Χρήστου Ντόντου Στ´ τάξη

Εγώ, ο Χρήστος Ντόντος είμαι μαθητής του ΣΤ1 και ταυτόχρονα μέλος της Λέσχης Ανάγνωσης 
Σελιδοφάγοι. Αφού παρουσίασα στους Σελιδοφάγους το «4 ½ ΦΙΛΟΙ και ο κρυμμένος θησαυρός» του 
Γιόαχιμ Φρίντριχ, η υπεύθυνη της Λέσχης με προκάλεσε να διαβάσω ένα βιβλίο του Ιουλίου Βερν και να τα 
συγκρίνω μεταξύ τους. Αφού έψαξα στη βιβλιοθήκη ενηλίκων, κατέληξα να δανειστώ το «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΓΗΣ»
Τα δύο αυτά βιβλία έχουν αρκετά κοινά. Είναι και τα δύο, βιβλία φαντασίας και μυστηρίου. Έχουν 
ενδιαφέρουσες και πρωτότυπες υποθέσεις. Είναι καλογραμμένα και ξυπνούν στον αναγνώστη πολλά 
συναισθήματα ,χαρά, λύπη, ενθουσιασμό και αγωνία 
Έχουν όμως και πολλές διαφορές. Το βιβλίο του Ιουλίου Βερν, είναι μεγαλύτερο και είναι γραμμένο στην 
Παλιά Δημοτική. Έχει περισσότερες λεπτομέρειες στη διήγηση και κρατάει τους αναγνώστες συνεχώς σε 
αγωνία. Είναι ένα βιβλίο του 19ου αιώνα και μας ταξιδεύει στο παρελθόν σε αντίθεση με το «4 ½ ΦΙΛΟΙ 
και ο κρυμμένος θησαυρός» που είναι ένα σύγχρονο βιβλίο της εποχής. Τέλος η σημαντικότερη διαφορά 
τους είναι ότι απευθύνονται σε διαφορετικό αναγνωστικό κοινό. Το «4 ½ ΦΙΛΟΙ και ο κρυμμένος 
θησαυρός» είναι για παιδιά ενώ το «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΓΗΣ» είναι για νέους και ενήλικες.
Μου άρεσαν πάρα πολύ και τα δύο βιβλία, αλλά για να είμαι ειλικρινής με εντυπωσίασε περισσότερο το 
«ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΓΗΣ»



Τι νέα Σελιδοφάγοι;

  

Σελίδα 7

Βιβλιοδρομίες 2019

Φέτος το σχολείο μας είχε τη χαρά και την τιμή να βραβευτεί αριστεύοντας σε έναν πανελλήνιο διαγωνισμό, 
τις Βιβλιοδρομίες. Κι αυτό χάρη στην προσπάθεια τριών ακούραστων  και παθιασμένων αναγνωστριών  
λογοτεχνικών βιβλίων. Μιλώ για τις μαθήτριες της περσινής Στ΄τάξης Άννας Στρούγγη, Χριστίνας 
Γουσουτίδη και Δέσποινας Μπασιά. Τα κορίτσια αυτά διακρίθηκαν χάρη στην καλλιέργεια τους και την 
εργατικότητα. Άλλωστε τα αγαθά κόποις κτώνται.
Οι Σελιδοφάγοι τις  συγχαίρουμε και όπως λέμε πάντα: Τι σαν άνοιξαν τα φτερά τους για το γυμνάσιο; Μια 
φορά Σελιδοφάγος για πάντα Σελιδοφάγος. 
Οι Βιβλιοδρομίες 2020 θα διεξαχθούν στις 8-5-2020. Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει μπορεί να 
ενημερωθεί από τις υπεύθυνες της σχολικής Βιβλιοθήκης.

Επίσκεψη στον Παπαδόπουλο
Της Εβίτας Ντόντου, μαθήτριας του Γ1

Την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου η τάξη μου το Γ1 και το Γ2 επισκεφτήκαμε το εργοστάσιο  Παπαδοπούλου.
 Όταν φτάσαμε μας περίμενε ο διευθυντής του εργοστασίου και δύο υπάλληλοι. Φορέσαμε ειδικές στολές 
και μπήκαμε στο χώρο παραγωγής. Εκεί μας έδειξαν πώς  φτιάχνονται και συσκευάζονται τα προϊόντα τους. 
Μετά φτιάξαμε μια ζύμη και πλάσαμε μπισκότα με τα χέρια μας . Αργότερα μας πήγαν σε μια αίθουσα και 
αφού μας πρόσφεραν διάφορα προϊόντα να δοκιμάσουμε, μας έδειξαν ένα βίντεο για την ιστορία του 
μπισκότου. Έπειτα παίξαμε ένα παιχνίδι ερωτήσεων. 
 Εμείς για να τους ευχαριστήσουμε που μας δέχτηκαν τους παίξαμε ένα θεατρικό με θέμα το ξεκίνημα της 
παραγωγής μπισκότων από την οικογένεια Παπαδοπούλου.
Το Γ2 τους έδωσε ένα παραμύθι που έγραψε γι’ αυτούς.
 Στο τέλος  μας έδωσαν όλους από έναν έπαινο συμμετοχής και μια σακούλα με προϊόντα τους.

Ιστορικό ανέκδοτο

Τα ιστορικά ανέκδοτα είναι κάποια αληθινά περιστατικά  από παλιότερα χρόνια με ήρωες  ιστορικά 
πρόσωπα ,  που δείχνουν ότι το χιούμορ δεν έλειπε ποτέ από τον άνθρωπο και ότι με τη βοήθεια του 
χιούμορ αντιμετωπίζουμε πολλές καταστάσεις.  

 Στο σημερινό  ιστορικό ανέκδοτο που επέλεξε ο Ηλίας Παπαδόπουλος μαθητής του Δ2 πρωταγωνιστής 
είναι ένας φιλόσοφος , ο Διογένης.

«Ο Διογένης ζητούσε ελεημοσύνη από ένα άγαλμα. Όταν τον ρώτησαν γιατί κάνει κάτι τέτοιο απάντησε: 
Εξασκούμαι να μην απογοητεύομαι από την αναισθησία των ανθρώπων.
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Δράσεις του σχολείου μας μέσα από την πένα των 
Σελιδοφάγων!



Τι νέα Σελιδοφάγοι;

  

Σελίδα 8

Διαγωνισμός ζωγραφικής « Το βιβλίο , ο καλός μας φίλος»

Ένα πρωινό του Οκτώβρη η κυρία Μαρία Μακρογιάννη , μία εκ των υπευθύνων της Βιβλιοθήκης, 
ανακοίνωσε έναν διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα: «Το βιβλίο, ο καλός μου φίλος» .Αφορμή γι’ αυτήν τη 
δράση; Η δωρεά  135 ολοκαίνουργων και ποιοτικών βιβλίων  από την Ελληνική Λέσχη Βιβλίου αλλά και τα 
γενέθλια των 30 χρόνων της βιβλιοθήκης του σχολείου μας. Ο διαγωνισμός έληξε στις 31 Οκτωβρίου και τα 
αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στις 18 Νοεμβρίου του 2019.
Μαζεύτηκαν 32 συνολικά ζωγραφιές. Από αυτές οι εννέα κρίθηκαν εκτός θέματος. Την  κριτική επιτροπή 
αποτελούσαν  η υποδιευθύντρια του σχολείου κα Παυλίδου Βάγια, η κα Μαριλένα Καλαϊτζάκη και ο κος 
Γεράσιμος Τσιμπλούλης.
Λόγω της συμμετοχής παιδιών από όλες τις τάξεις και επειδή δε θα ήταν δίκαιο να κριθεί με τα ίδια 
κριτήρια ένα πρωτάκι με ένα εκτάκι αποφασίστηκε να δοθούν τρία βραβεία. Ένα για τις συμμετοχές Α΄ και 
Β΄ τάξης, ένα για αυτές της Γ΄και Δ΄τάξης και ένα για τις Ε΄και Στ΄τάξης .
Πριν δοθούν τα βραβεία, μέλη των Σελιδοφάγων πήραν μια μικρή συνέντευξη από τον  κ. Τσιμπλούλη, 
μέλος της κριτικής επιτροπής.
Ας δούμε τι μας είπε:

Γιατί διοργανώθηκε αυτός ο διαγωνισμός ζωγραφικής;
Όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου θεωρήσαμε πως πρέπει να γιορτάσουμε τα τριάντα χρόνια της σχολικής 
μας Βιβλιοθήκης. Η πρώτη μας εκδήλωση είναι η προκήρυξη ενός διαγωνισμού ζωγραφικής με τίτλο, Το 
βιβλίο ο καλός μας φίλος.

Είναι ο πρώτος διαγωνισμός ζωγραφικής που έχετε οργανώσει;
Ως σχολείο που έχει την ευθύνη είναι ο πρώτος. Φυσικά, οι μαθητές έχουν πάρει μέρος σε ανάλογο 
διαγωνισμό που έχει οργανωθεί από άλλα σχολεία.

Σας φάνηκε κάποια ζωγραφιά ιδιαίτερη;
Ναι, και φυσικά είναι αυτή που κέρδισε το πρώτο βραβείο.

Έχετε καμία ιδέα ποιος είναι ο νικητής;
Ναι, πρώτο βραβείο παίρνει η ζωγραφιά του Χρήστου Ντόντου μαθητή της έκτης τάξης. Για τη ζωγραφιά 
του θα μπορούσε να πει κανείς πως είναι έργο κάποιου ζωγράφου. 
Βραβεία θα πάρουν επίσης η Καραγεώργου Δέσποινα-Νικολέτα μαθήτρια της Έκτης γιατί η ζωγραφιά της 
είχε μια πρωτοτυπία. Επίσης η Εβίτα Ντόντου της Τρίτης τάξης και Μαργαρίτα Σαμαρά της Δευτέρας.

Θα θέλατε να συμμετέχουν περισσότεροι διαγωνιζόμενοι;
Φυσικά και θα θέλαμε περισσότερα παιδιά να λάβουν μέρος. Για αρχή πήγαμε καλά και ευχόμαστε σε έναν 
άλλο διαγωνισμό να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή.

Ποιοι ήταν στην  επιτροπή για το διαγωνισμό;
Στην κριτική επιτροπή είναι η υποδιευθύντρια του σχολείου κα Παυλίδου Βάγια, η κα Μαριλένα 
Καλαϊτζάκη και ο κος Τσιμπλούλης Γεράσιμος.

Θα δώσετε κάτι στα παιδιά που συμμετείχαν αλλά δεν κέρδισαν;
Ναι, κάθε παιδί θα πάρει έπαινο συμμετοχής, ενώ οι βραβευθέντες μαθητές θα αποκτήσουν έναν καινούριο 
φίλο, δηλαδή ένα βιβλίο. 

 Μικροί δημοσιογράφοι οι μαθητές: Ελίνα Καραθάνου, Δημήτριος Πουλιάκης και Σοφία Παγώνη
Φωτορεπορτάζ : Αλεξάνδρα Κουθουρίδου,
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