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βάλας. Άκουσα από φίλους πως αυτή η τάξη είναι δύσκολη, μα εγώ
νομίζω πως θα περάσω καλά. Περιμένω πως το καινούριο περιβάλλον
θα γεμίσει το νου και την ψυχή μας.
Φαντάζομαι ακόμη, την ώρα της
Φυσικής, να γίνομαι ένας μικρός
επιστήμονας, ή πάλι, να ταξιδεύω
στα παλιά χρόνια στο μάθημα της
Ιστορίας.
Μου φαίνεται πως αυτή η τάξη ίσως
να είναι η ωραιότερη, με όλες τις
καινούριες γνώσεις και εμπειρίες
που θα μας δώσει.
Νίκος Βλαχόπουλος

ΑΝΤΙΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!

Το καλοκαίρι εδώ στην Καβάλα
πέρασε γρήγορα αλλά και ωραία. Η
θάλασσα στην αρχή ήταν κρύα αλλά μετά ζέστανε. Όλοι σχεδόν πήγαμε διακοπές αλλά μερικοί έμειναν
στα σπίτια ή βγαίνανε βόλτες στην
πόλη και διασκεδάζανε. Μερικές
φορές έβρεχε κιόλας αλλά δεν πειράζει. Τα παιδιά ξένοιαστα από το
σχολείο και τις υποχρεώσεις του,
έπαιζαν όλη μέρα. Όμως κατά στο
τέλος του έπιασε και μια μεγάλη
φωτιά στην Αθήνα όπου κράτησε
μέρες αυτό ήταν δυσάρεστο.
Έτσι λοιπόν πέρασε το καλοκαίρι!
Χριστίνα Τζιμπιτζίδου

ΤΟ Ε 1 ΚΑΝΕΙ ΕΚΛΟΓΕΣ

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2009
η τάξη του Ε΄ 1 έκανε εκλογές για
να αποφασίσει για το συμβούλιο
της τάξης που θα αποτελείται από
τρία άτομα. Στις εκλογές ψήφισαν
όλοι οι μαθητές της τάξης. Οι μαθητές εάν ήθελαν μπορούσαν να
ψηφίσουν τον εαυτό τους αν νόμιζαν ότι μπορούν να τα καταφέρουν.
Σίγουρα οι περισσότεροι έδωσαν
μια μικρή ψήφο στον εαυτό τους,
Στη τάξη κυριαρχούσε το άγχος ενώ
δεν έλειψαν και τα αστεία. Ανάμεσα στους πολλούς υποψηφίους βγήκε πρόεδρος η μαθήτρια Παρθένα
Μπούσδα, Ταμίας ο μαθητής Πασχάλης Πομακάκης και το απουσιολόγιο θα έχει η μαθήτρια Τζιμπιτζίδου Χριστίνα. Η πρόεδρος ανέ-

ΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΤΑΞΗ!

Είμαι ο Νίκος Βλαχόπουλος και φέτος θα φοιτήσω στην Πέμπτη τάξη
του 11ου Δημοτικού σχολείου Κα1

τρίνας μικροί και μεγάλοι ύστερα
από κάτι που συνέβηκε μια ζεστή
μέρα του καλοκαιριού, στις αρχές
του Αυγούστου.
Ο ψεύτης παππούς
Ένας αλλιώτικος παππούς κι ένας
δεκάχρονος εγγονός, ο Αντώνης. Ο
παππούς συνταξιούχος ηθοποιός,
γύρω στα ογδόντα, πληθωρικός σε
συναισθήματα, γνώσεις και εμπειρίες και με ιδιαίτερες συνήθειες,
εξάπτει τη φαντασία του Αντώνη με
τις ιστορίες που του διηγείται από
τη ζωή του. Όλα αυτά του Αντώνη
του φαίνονται υπερβολικά και απίστευτα και αναρωτιέται: αλήθεια,
ψέματα; Μια τρυφερή σχέση παππού και εγγονού, όπου μέσα από τα
γεγονότα αναδεικνύεται η προσπάθεια του αγοριού να κατανοήσει τον
παππού και να τον κάνει να νιώθει
περήφανος για κείνον.

λαβε να κλειδώνει την τάξη στα διαλείμματα καθώς και να κρατάει το
κλειδί.
Ουρανία Μερντάνη

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΣΑ ΤΟ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Το καλοκαίρι που μας πέρασε, διάβασα αρκετά βιβλία που μου κράτησαν καλή συντροφιά. Να μερικά
από αυτά:

Ο άσος των γηπέδων
Ο άσος των γηπέδων είναι ένας νεαρός ποδοσφαιριστής, ο οποίος, ξεκινώντας από αλάνες της γειτονιάς
σε μια συνοικία της Αθήνας, καταλήγει να βρει την πορεία στα ποδοσφαιρικά «σαλόνια» της Ελλάδας.
Στα δεκαοχτώ του, τον βρίσκουμε
στη φυσούνα του Ολυμπιακού Σταδίου, έτοιμο για ευρωπαϊκή ομάδα
και για το Τσάμπιονς Λίγκ.

Το Καπλάνι της βιτρίνας
Η Μέλια και η Μυρτώ είναι δύο
κοριτσάκια που ζουν το 1936 σ’ ένα
νησί του Αιγαίου. Ο παππούς τους,
τους διηγείται αντί για παραμύθια,
μύθους και θρύλους για τους αρχαίους Έλληνες. Ο ξάδελφός τους ο
Νίκος, φοιτητής από την Αθήνα, τις
μαγεύει με την ιστορία ενός τίγρη –
το καπλάνι, όπως λένε στο νησί –
που βρίσκεται στη μεγάλη σάλα του
σπιτιού τους. Λίγο λίγο μπλέκονται
στο παιχνίδι του καπλανιού της βι-

4 1/2 Φίλοι και το μαγιό του μαθηματικού
Πριν καλά καλά ο Καλέ γίνει σούπερ ρεπόρτερ στη σχολική εφημερίδα, τα σκάνδαλα ξεσπούν το ένα
μετά το άλλο. Δεν φτάνει που ο
ωραίος μαθηματικός κατά τη διάρκεια άλματος από το βατήρα χάνει
το μαγιό του μέσα στην πισίνα, η
κλοπή ενός αυτοκινήτου – και μάλιστα αστυνομικού – από το πάρ-
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Ανακατέψτε τα τριμμένα καρότα με
το χυμό λεμονιού. Σ’ ένα μπολ
προσθέστε όλα τα υπόλοιπα υλικά
και χτυπήστε για 1΄στη χαμηλή ταχύτητα, να ενωθούν και κατόπιν για
3΄στη μεσαία ταχύτητα να αφρατέψουν.
Ρίξτε κι ανακατέψτε τα δαμάσκηνα,
τα καρύδια και τις σταφίδες. Αδειάστε το μείγμα σε μια βουτυρωμένη φόρμα κέικ και ψήστε το για 1
ώρα και 10΄στους 175 βαθμούς
Κελσίου. Αναποδογυρίστε το σε
μια σχάρα και αφήστε το να κρυώσει. Ετοιμάστε το γλάσο και με ένα
κουτάλι περιχύστε το κέικ αφήνοντάς το να τρέξει εδώ κι εκεί τριγύρω.
Μαρία Νερομυλιώτη

κινγκ των καθηγητών έρχεται να
αναστατώσει όλο το σχολείο. Ο
Καλέ είναι σίγουρος. Όλα δείχνουν
πως ο δράστης είναι ένας καθηγητής. Έτσι οι 4 1/2 φίλοι ξεκινούν
έρευνες. Όμως θα πέσουν πάνω σε
αλλόκοτα ίχνη. . . .
Θανάσης Καπετάν
ΥΛΙΚΑ:

ΚΕΪΚ ΚΑΡΟΤΟΥ

Για το κέικ
 3 κούπες καρότα τριμμένα
 2 κουταλιές χυμό λεμονιού
 3 κούπες αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
 1 κουταλάκι σόδα
 ½ κουταλάκι αλάτι
 ¼ κουταλάκι μοσχοκάρυδο
τριμμένο
 ¼ κουταλάκι μπαχάρι τριμμένο
 1 κουταλιά κανέλα
 ½ κούπας ζάχαρη
 4 μεγάλα αυγά
 1 κούπα εκλεκτό ελαιόλαδο ή
καλαμποκέλαιο
 2 κουταλιές κονιάκ
 ¾ κούπας καρύδια χοντροκομμένα
 ½ κούπας ψιλοκομμένα ξερά
δαμάσκηνα
 ½ κούπας σταφίδες ξανθές
Για το γλάσο:
 2 κούπες ζάχαρη άχνη
 Λίγη βανίλια
 2-3 κουταλιές νερό
 1 ασπράδι χτυπημένο
Για τη διακόσμηση
 100 γρ πάστα αμυγδάλου
 Πορτοκάλι και πράσινο χρώμα
ζαχαροπλαστικής

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΖΩΑ

Όπως όλοι ξέρουμε τα ζώα είναι οι
καλύτεροι φίλοι του ανθρώπου.
Μπορεί να είναι σκύλος, γάτα ακόμη και άλογα και ...κουνέλια και
χάμστερ.
Συνήθως οι άνθρωποι αγαπούν τα
ζώα που ζούνε στα σπίτια τους και
μόνο αυτά φροντίζουν. Τα άλλα
που ζούνε στον δρόμο δεν τα φροντίζει κανείς, συνήθισαν να φροντίζουν μόνα τους τον εαυτό τους.
Τα σκυλιά όπως και οι γάτες και
άλλα βέβαια ζώα χωρίζονται σε ράτσες. Λέμε αυτός ο σκύλος είναι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
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λαμπραντόρ ή ποιμενικός (λυκόσκυλο), αυτή η γάτα είναι σιάμ ή
περσική ή κεραμιδόγατα.

Φέτος το καλοκαίρι κάηκαν πολλές
περιουσίες, ολόκληρα δάση ακόμα
και σπίτια. Έγινε μεγάλη οικολογική καταστροφή. Οι πυροσβέστες
έδιναν τεράστια μάχη κάνοντας ό,τι
καλύτερο μπορούσαν, αλλά οι ζημιές ήταν ανυπολόγιστες τόσο σε
σπίτια και επιχειρήσεις όσο στα δάση και τα οικοσυστήματα.
Οι φωτιές στην Αθήνα ήταν μεγάλες, το ίδιο και στην Εύβοια. Οι άνθρωποι έδιναν μάχη για τις περιουσίες τους και τη ζωή τους
Αλλά και στην γειτονιά μας, στον
περιμετρικό της Καβάλας, είχαμε
μια φωτιά και φοβηθήκαμε να μην
ζήσουμε τα γεγονότα που έζησαν οι
γονείς μας το 1985.
Δυστυχώς όλα αυτά συμβαίνουν,
γιατί κάποιοι άνθρωποι που δεν
σκέφτονται το περιβάλλον και την
κληρονομιά που θα αφήσουν στο
παιδιά τους, βάζουν φωτιές για να
κάνουν βοσκοτόπια και οικόπεδα,
με αποτέλεσμα όλες αυτές τις καταστροφές που ζήσαμε φέτος.
Παρθένα Μπούσδα

Όμως ό,τι ράτσα κι αν είναι αυτά
που ζούνε κοντά μας μέσα στα σπίτια μας, οφείλουμε να τα αγαπάμε
και να τα φροντίζουμε. Κι αυτά μας
ανταποδίδουν την αγάπη τους. Δεν
λένε ο σκύλος ότι είναι ο πιο πιστός
φίλος του ανθρώπου; Ναι, έτσι είναι, αλλά και η γάτα δεν πάει παρακάτω, είναι κι αυτή πιστή. Το ξέρω,
γιατί στο σπίτι μου έχω ένα γάτο
που τον λένε Garfield, είναι κεραμιδόγατος, έχει πορτοκαλί χρώμα
και άσπρες ρίγες, έχει λαδί μάτια
και ροζ μυτούλα. Είναι παιχνιδιάρης και του αρέσει να κοιμάται πάνω στο κρεβάτι μου και να γουργουρίζει μέσα στο αυτί μου. Αυτό
που έχω να πω είναι ότι από τότε
που τον απέκτησα έχει αλλάξει η
ζωή μου.
Χρήστος Κοντόριας

ΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
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