
Let’s give thanks and eat pie! 
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περιοδικό Τέχνης 

του 4ου Δημοτικού 

Σχολείου Χίου

Μάιος -Ιούνιος2021

Συνέντευξη με την 
συγγραφέα του Φανταστικού, 
Λίλα Κίσσα-Φραγκομίχαλου 
στις Ε�-Στ τάξεις

Χαϊκού και άλλα από τη 
Γ�τάξη

Τα παιδιά ζωγραφίζουν

Διαβάστε 4 βιβλία που 
έγραψαν τα παιδιά μας

Οι δάσκαλοί μας οι 
καλλιτέχνες...

και άλλα πολλά!

σ΄αυτό  

 το τεύχοςσ΄αυτό το 

τεύχος



Είμαστε οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και το βοηθητικό 
προσωπικό του 4ου δημοτικού σχολείου Χίου που βρίσκεται στην 

περιοχή της Παναγίας Τουρλωτής         
Είμαστε μια δεμένη οικογένεια που θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας 

τα νέα μας. 
Αγαπούμε την καινοτομία, την βιωματική μάθηση και την συνεργασία.  

Το όραμά μας είναι να είμαστε σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία και 
στην αλληλεπίδραση, δεκτικό στην διαφορετικότητα που πλουτίζει 

την ζωή μας και προσανατολισμένο στην αγάπη, την αλληλεγγύη, την 
συλλογικότητα και την μη βία.

 Συνεργάστηκαν οι μαθητές , οι μαθήτριες του σχολείου  και 
οι εκπαιδευτικοί: 
Α� Τάξη- Μίτσα Γιαννακουδάκη 
Β� Τάξη- Αναστασία Γαρούφα-Κατερίνα Φώτη 
Γ� Τάξη -Όλγα Καστανά 
Δ� Τάξη- Αγγελική Αντωνίου 
Ε� Τάξη- Άννα Χρυσικοπούλου 
ΣΤ� Τάξη -Μαίρη Αμέντα 
Γυμνάστρια -Λίτσα Καλογρά 
Δασκάλα Τ.Ε. -Πόπη Καλαμάκη 
Ιφιγένεια Σωτηράκη-αγγλικά 
Ευάγγελος Τσιόπτσιας-σχολικός νοσηλευτής 
Επιμέλεια τεύχους : 
Μαρία Κέρογλου-διευθύντρια 
 

εμείς εδώ

αγαπάμε

την τέχνη

θα μας βρείτε στο 
site 

ποιοι είμαστε;

http://4dim-chiou.chi.sch.gr/












ζωγραφίζοντας

με την κ. Χριστίνα 
Βοϊτσίτα Μπουκούρ!











χαϊκού για τον Απρίλη 
Γ�τάξη

Μαθαίνουμε τι είναι τα χαϊκού εδώ:

Απρίλη με τη μεγάλη μύτη  

και τα βαμμένα χείλη! 

Στέλιος Κουμπής

Πρωταπριλιά, γιορτάστε, 

γλεντήστε, λουλούδια παντού! 

Σωζιάννα Σκοπελίτη

Ο Απρίλιος μοσχοβολάει 
άνθη και λουλουδάκια! 
Μανώλης Πασβάντης

Ο Απρίλιος ήρθε με τα 

λουλούδια και τα δεντράκια του! 

Κωνσταντίνος Πορφυριάδης

Απρίλης ξανά, λέμε ψέματα 

πολλά, λουλούδια στα 

κλαδιά! Βαγγέλης Τώρας

2 Απριλίου, Παγκόσμια Ημέρα του 
Βιβλίου! Κωνσταντίνος Τάτσης

Απρίλη μου με τ΄άνθησου, 
την Πασχαλιά και τις χαρές 

σου!   Κωνσταντίνος Τουρλής

Δώρο του Μάη, τ΄Απρίλη κέρασμα, ω έαρ γλυκύ! Σ. Τσαμπαρλής

Στον Απρίλη να φέρει 
την άνοιξη, κρυφοζητάω! 
Στέλιος Βαποράκης

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D


 

Η Λίλα Κίσσα-
Φραγκομίχαλου

 δίνει συνέντευξη  

μέσω webex  και 

ανοίγει την καρδιά 

της...

συγγραφέας 

και 
εικονογράφος 

του 
Φανταστικού

 

στους μαθητές και 
μαθήτριες των Ε�και 
Στ΄τάξεων του 4ου Δ.Σ.Χίου



εκείνης της χρονιάς στο Fantasy Festival της Αθήνας. Ενώ 
το τελευταίο μου με τίτλο “Το Δάσος που Βρυχάται”, 
αποτελεί το πρώτο πόνημα που εκδίδεται από τον δικό μου 
εκδοτικό και βγήκε τον Οκτώβρη του 2020. Φέτος το 
καλοκαίρι αναμένεται το πρώτο βιβλίο της σειράς “Κάτω 
Κόσμος” με τίτλο “Αθάνατες του Αζραέλ”, το οποίο 
γράψαμε μαζί με τη Μαρία Κέρογλου και πραγματεύεται 
το δύσκολο θέμα της βίας ενάντια στη γυναίκα. 
Από πού εμπνέεστε για να γράφετε τα βιβλία σας; 
Η έμπνευση είναι για μένα μια σχεδόν μαγική διαδικασία, 
που δεν ξέρω αν μπορώ να περιγράψω με σαφήνεια. 
Μπορεί να έρθει ανά πάσα στιγμή. Είναι οι κουβέντες που 
θα ακούσω να μεταφέρει ο αέρας. Είναι χρώμα κι άρωμα 
μεθυστικό. Είναι ένα τοπίο σαν πίνακας ζωγραφικής. 
Είναι μουσική που με ανατριχιάζει. Είναι μια μούσα που 
έρχεται κοντά μου και δίνει πνοή στον νου μου. Κι αμέσως 
ξεπηδούν από αυτόν παραμύθια,  ήρωες και τόποι που δεν 
έχω επισκεφτεί ποτέ, αφού δεν υπάρχουν. Ή ίσως και να 
υπάρχουν κάπου στα όνειρά μου! 
Το τέλος της ιστορίας το έχετε σκεφτεί από την αρχή της 
συγγραφής του βιβλίου ή προκύπτει σιγά-σιγά όσο 
εξελίσσεται η ιστορία; 
Το τέλος είναι πάντα προκαθορισμένο μέσα στον νου μου. 
Και αυτό μόνο καλά έχει να προσφέρει στην όλη 
διαδικασία. Γνωρίζω προς τα πού κινούμαι. Ποιος είναι ο 
σκοπός και το μήνυμα που θέλω να δώσω. Ξέρω ποια 
στάδια θα περάσει ένας ήρωας και πότε για να εξελιχθεί. 
Και βέβαια έτσι η πλοκή μου δεν παρασέρνεται δεξιά κι 
αριστερά χωρίς σκοπό, αλλά παραμένει δεμένη και χωρίς 
τρύπες απ’ την αρχή μέχρι το τέλος.

Πείτε μας λίγα λόγια για εσάς. Από πού κατάγεστε; Πού και 
τι σπουδάσατε; Πόσο χρονών αρχίσατε να γράφετε; 
Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την αγαπημένη μου 
φίλη και διευθύντρια του 4ου Δημοτικού Σχολείου 
Χίου,    Μαρία Κέρογλου που μου δίνει την ευκαιρία να σας 
μιλήσω για τα αντικείμενα που αγαπώ. Καθώς και τις 
διδάσκουσες Μαίρη Αμέντα και Άννα    Χρυσικοπούλου και 
εσάς τα παιδιά της Ε και ΣΤ τάξης για την όμορφη συζήτηση 
και φιλοξενία σας. 
Κατάγομαι από την Αθήνα. Γεννήθηκα το 1976. Μεγάλωσα 
σαν μοναχοπαίδι και σπούδασα εκεί Γαλλική Φιλολογία. 
Μέχρι τα 30 μου χρόνια εργαζόμουν ως καθηγήτρια 
γαλλικών και αγγλικών. Μετακόμισα στη Χίο με τον σύζυγό 
μου το 2006. Από πολύ μικρή ηλικία είχα μια αγάπη για τη 
ζωγραφική και σπανιότερα εκφραζόμουν μέσω του 
γραπτού λόγου. Ήταν τον Οκτώβριο του 2011 που ξεκίνησα 
να γράφω καθημερινά, όταν πια με “επισκέφθηκε” η 
κατάλληλη ιστορία. Έκτοτε γράφω και ζωγραφίζω 
επαγγελματικά και όνειρό μου είναι να επαναφέρω το 
χαμένο λογοτεχνικό είδος του εικονογραφημένου 
μυθιστορήματος. 
Πόσα βιβλία έχετε γράψει;  
Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί 6 βιβλία μου. Τα 4 είναι από 
τη σειρά “Angel Eyes”: “Φύλακες” (2016), “Το Μονοπάτι” 
(2017), “Προορισμός” (2018) και “Αργυρή Ιέρεια” (2019). Η 
νουβέλα φαντασίας “Inari: Ο Δράκος με τις Επτά Καρδιές” 
κυκλοφόρησε επίσης το 2019 και ψηφίστηκε από το κοινό 
ως ένα από τα 5 καλύτερα βιβλία φαντασίας



Πώς αισθάνεστε κατά τη διάρκεια της συγγραφής ενός 
βιβλίου;
Νιώθω περίεργα με μια καλή έννοια. Δεν είμαι ακριβώς 
εδώ, που λέμε! Βυθίζομαι ή πετάω σε μεγάλο βαθμό στον 
κόσμο της εκάστοτε ιστορίας. Οι ήρωες είναι δικά μου 
άτομα. Βιώνω τις αγωνίες τους, κλαίω μαζί τους, γελάω, 
ερωτεύομαι, αγωνίζομαι για ένα κοινό καλό. Μάλλον 
πρέπει να μοιάζω και αλλόκοτη καθώς σκέφτομαι την 
πλοκή! Εντελώς ακίνητη, με βλέμμα που ατενίζει το 
πουθενά και χείλη που πολλές φορές ξεστομίζουν ατάκες 
ηρώων εντελώς ακαταλαβίστικες για τον άντρα μου και 
την κόρη μου! 
Τα βιβλία σας είναι παιδικά ή είναι για μεγάλους; 
Θα έλεγα ότι τα βιβλία μου είναι κατάλληλα για ένα κοινό 
των 15 χρονών και πάνω. Δε θα ήθελα να τους βάλω την 
ταμπέλα του young adult όμως. Δεν είναι μόνο για 
εφήβους. Οι ενήλικοι σίγουρα θα μπορέσουν να τα 
ευχαριστηθούν στο έπακρον, εφόσον τα νοήματα που 
κρύβω πίσω από λέξεις και συμβολισμούς χρειάζονται 
ώριμο τρόπο σκέψης. 
Γράφετε στα ελληνικά μόνο ή και σε άλλες γλώσσες; 
Γράφω αποκλειστικά στα ελληνικά, γιατί νιώθω τις λέξεις 
μέσα στην καρδιά μου. Δεν ξέρω εάν μια ξένη γλώσσα θα 
μπορούσε να με καλύψει σε αυτό τον τομέα επαρκώς. Παρ’ 
όλα αυτά, κάποια στιγμή θα ήθελα να μεταφραστούν τα 
βιβλία μου στα αγγλικά, για να μπορέσει να τα διαβάσει 
ακόμα περισσότερος κόσμος. 
Πόσο χρόνο χρειάζεται για να γραφτεί ένα βιβλίο; 
Εξαρτάται σίγουρα από το μέγεθός του. Και σίγουρα η 
ύπαρξη εικονογράφησης μέσα σε αυτό αυξάνει τον χρόνο. 

Μια εικονογραφημένη νουβέλα (200 σελίδες κείμενο) σαν το 
Inari για παράδειγμα χρειάστηκε περίπου 7-8 μήνες εργασίας 
μέχρι και την έκδοσή του. Μεγάλα μυθιστορήματα των 500 
σελίδων κειμένου που συνοδεύονται από 50-60 ολοσέλιδες 
εικονογραφήσεις μπορεί και απαιτήσουν 1μιση χρόνο 
εντατικής εργασίας. 
Πώς καταφέρατε να γνωρίσει ο κόσμος τα βιβλία σας;
Είμαι αρκετά δραστήρια στα social media και δημοσιεύω 
συχνά την εξέλιξη της εργασίας μου. Η εικόνα έχει δύναμη 
αυτή τη στιγμή στο facebook και στο instagram κι έτσι ο 
κόσμος αναρωτιέται εάν υπάρχει κάποια κρυμμένη ιστορία 
πίσω από τους χαρακτήρες που ζωγραφίζω ξανά και ξανά. 
Επίσης οι παρουσιάσεις βοηθούν αρκετά. Οι εκθέσεις 
ζωγραφικής επίσης. Θα έλεγα όμως ότι το καλύτερο μέσον 
είναι τα εγχώρια φεστιβάλ του Φανταστικού και της ποπ 
κουλτούρας, όπου έχω πραγματικά την ευκαιρία να γνωρίσω 
το αναγνωστικό κοινό από κοντά και να τους εκθέσω τον 
Ονειρόκοσμό μου στο σύνολό του. 
Ζωγραφίζατε από μικρή; Πού μάθατε να ζωγραφίζετε; 
Ναι ζωγράφιζα από παιδάκι ώρες ατελείωτες! Στο τέλος του 
Γυμνασίου ήξερα πια κάποια βασικά στοιχεία σχετικά με τη 
σωματομετρία και την προσωπομετρία του ανθρώπου, 
μαθήματα της αγαπημένης μου καθηγήτριας των 
καλλιτεχνικών στο σχολείο. Άρχισα να πειραματίζομαι με 
κάρβουνο και κιμωλία σε πορτραίτα κυρίως. Σταδιακά 
δοκίμασα κι άλλα μέσα: υδρόχρωμα, ακρυλικά, λάδια. Και 
ταυτόχρονα διάβαζα με μανία Ιστορία της Τέχνης. Αγάπησα 
τους μεγάλους ζωγράφους, κάποια χρόνια του μιμήθηκα 
κιόλας. Όμως το ήξερα ότι έπρεπε να βρω τον δικό τρόπο, την 
προσωπική μου μανιέρα. Τελικά για να το καταφέρω αυτό, 
επέστρεψα στο πιο αυθεντικό κομμάτι του εαυτού μου, στο 
παιδί. Και στο παιδί άρεσαν τα ιαπωνικά



manga/anime που διάβαζε και έβλεπε στην τηλεόραση κατά 
τη δεκαετία του ’80. Έμαθα να σχεδιάζω το συγκεκριμένο 
είδος με δοκιμή και πλάνη. Με λάθη και καμιά φορά κλάματα 
για το κακό αποτέλεσμα. Όμως δεν εγκατέλειψα. Αναζήτησα 
μαθήματα στο YouTube. Και με συνεχή σχεδίαση, είδα ότι
βελτιωνόμουν! Ακόμα παρακολουθώ μαθήματα και κάνω 
διάφορες ασκήσεις. Κι ελπίζω στο μέλλον να πλησιάσω την 
μαεστρία των αγαπημένων μου ιαπώνων δασκάλων. 
Διαβάζατε βιβλία από μικρή; Τι είδους βιβλία σας αρέσουν; 
Ελληνική ή και ξένη λογοτεχνία; 
Ναι, διάβαζα αρκετά από παιδί. Η πρώτη μου επαφή με το 
Φανταστικό ήταν η Ελληνική μυθολογία και τα Ομηρικά έπη, 
σε εκδόσεις παιδικές τότε. Επίσης τρελαινόμουν για τις 
εξωπραγματικές περιπέτειες του Ι. Βερν όπως το “Ταξίδι στο 
κέντρο της Γης”, το “20000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα” και 
“H Μυστηριώδης νήσος”. Αλλά μου άρεσαν και τα βιβλία 
εποχής πάρα πολύ, ειδικά του Α. Δουμά (του πατέρα): η 
τριλογία του Ντ’ Αρτανιάν και ο “Κόμης Μοντεχρίστος”.  
Κατά την εφηβεία μου ξεκίνησα να διαβάζω περισσότερο 
περιοδικά σχετικά με το μεταφυσικό: Αρχέτυπο, Strange, 
Ανεξήγητο. Κάτι με τραβούσε σαν μαγνήτης προς τη 
θεματολογία. Το σκοτεινό στοιχείο το ανακάλυψα στο 
μυθιστόρημα “Δράκουλας” του Μπραμ Στόκερ, στον κόσμο 
των βρικολάκων της Αν Ράις, στις σύντομες ανατριχιαστικές 
ιστορίες του Έντγκαρ Άλλαν Πόε. Ενώ έμαθα πάρα πολλά για 
την έννοια της κοσμοπλασίας όταν διάβασα τον αγαπημένο 
Καθηγητή του Φανταστικού, Τόλκιν στην τριλογία του “Ο 
Άρχοντας των δαχτυλιδιών”. Η Μέση Γη του ήταν μια 
αποκάλυψη για μένα. Με έκανε να καταλάβω ότι ήθελα να 
φτιάξω κι εγώ έναν δικό μου φανταστικό κόσμο. Το 
κατάφερα μετά από πολλά χρόνια και τώρα χτίζω σιγά-σιγά

και μια δική μου γλώσσα: τα Aeonin, την ξεχασμένη 
γλώσσα του Πεδίου των Ιδεών. 
Έχετε παιδιά; Τι σας αρέσει να κάνετε στον ελεύθερο 
χρόνο σας; 
Έχω μια κόρη, την Άννυ, που είναι 14 χρονών. Και τον 
λιγοστό ελεύθερο χρόνο μου μ’ αρέσει να τον περνώ με 
εκείνη και τον σύντροφό μου, τον Δημήτρη. Παίζουμε 
επιτραπέζια, ακούμε ροκ και μέταλ μουσική, πηγαίνουμε 
βόλτες στον Κάμπο όπου διαμένουμε και φυσικά 
βλέπουμε ταινίες του Φανταστικού και anime! Σχετικά με 
το διάβασμα, τα τελευταία χρόνια έχω επικεντρωθεί 
αποκλειστικά σε τίτλους του εγχώριου fantasy, γιατί 
θέλω να στηρίξω τους συναδέλφους μου και να κρατήσω 
έτσι το είδος ζωντανό στην Ελλάδα. 
  
Τέλος ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος σας; 
Πάρα πολύ βαθιά ερώτηση πράγματι και με βάζει σε 
σκέψεις… Θα έλεγα ότι κυρίως με τρομάζει το 
ενδεχόμενο να πάθουν κακό οι δικοί μου άνθρωποι, αλλά 
ευτυχώς δεν αγγίζω τα όρια της φοβίας! Φοβάμαι όμως 
υπερβολικά τους καρχαρίες, αλλά και μήπως δεν 
προλάβω να γράψω και να εικονογραφήσω όλα όσα έχω 
στοιβάξει στις αποθήκες του νου μου! 
Σας ευχαριστώ και πάλι για την όμορφη παρέα και την 
ουσιώδη συζήτηση που κάναμε! Καλή σας πρόοδο, παιδιά, 
και μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε πολύ και κάθε μέρα!



η κ. Λίλα μας έδειξε δείγματα της 

δουλειάς της: εικόνες, βιβλία, 

 οι μαρκαδόροι της...



μας έκανε και λίγο μάθημα πώς 
να σχεδιάζουμε manga-anime



ευχαριστούμε πολύ 

κ. Λίλα!



Να γίνουμε κι εμείς 
συγγραφείς;

Πατήστε το αλυσιδάκι για να 

διαβάσετε τα βιβλία μας!

https://read.bookcreator.com/nrJrClD205ckVSl1g82NTaVxlM83/BPvrWPHFSz2hBnOuexOsUw
https://read.bookcreator.com/nrJrClD205ckVSl1g82NTaVxlM83/h8lEy4KGRxKgd6FS8hzP7g


Πατήστε το αλυσιδάκι για να 
διαβάσετε τα βιβλία μας!

https://read.bookcreator.com/nrJrClD205ckVSl1g82NTaVxlM83/IQsgBe8mQIGobkAZ-3L14g
https://read.bookcreator.com/MHoFUVT8pSQ6FRiMHZ4rp475hxH2/Ib46n7RXTtKUg2pEdfvI4Q


Ζητείται Ελπίς 
Πρόγραμμα διασχολικής 

συνεργασίας 
ΟΔΥΣΣΕΑΣ

στ΄τάξη-
εκπαιδευτικός: 
Μαίρη Αμέντα

Πληροφορίες 

για τον Αντώνη 

Σαμαράκη

Διαβάζω το διήγημα "Ζητείται Ελπίς"

Ακούω το βιβλίο 

"Ζητείται Ελπίς"

Πότε 
γράφτηκε;Κάτω 

από ποιες 
συνθήκες;

https://www.youtube.com/watch?v=TL1EHsgmtgs
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2218/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_G-Gymnasiou_html-empl/index09_06.html
https://www.thinglink.com/card/1438477237018951682?fbclid=IwAR2YJKHHYzCz4y_iP9RCvP6Zd2t3mcBtoo-DN3ZPRw4LjjKKzmrNIKAp4s0
https://www.youtube.com/watch?v=C9rgSCG1jH0


Η Ζωή και ο Αμαρίλντο συνεχίζουν το διήγημα...

Έβγαλε την ατζέντα του, έκοψε ένα φύλλο κι έγραψε με το μολύβι του: ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ελπίς Ύστερα πρόσθεσε το όνομά του και τη διεύθυνσή του. Φώναξε το γκαρσόνι. 
Ήθελε να πληρώσει, να πάει κατευθείαν στην εφημερίδα, να δώσει την αγγελία του, 
να παρακαλέσει, να επιμείνει να μπει οπωσδήποτε στο αυριανό φύλλο.(Αντώνης 
Σαμαράκης)

      ..Έφυγε λοιπόν από το καφενείο και πήγε να δώσει το φύλλο που έγραφε 
«Ζητείται ελπίς» στην εφημερίδα. Δίστασε πολύ, αλλά στο τέλος το έδωσε. Την 

επόμενη μέρα πήγε στο καφενείο και  διάβασε στην εφημερίδα, αυτό που έγραψε, 
την αγγελία του: « Ζητείται ελπίς…».  

Το βράδυ γύρισε σπίτι και ξαφνικά άκουσε το κουδούνι να χτυπά. Ένα πλήθος 
ανθρώπων ήταν έξω από το σπίτι του. Τους ρώτησε τι κάνουν εκεί και εκείνοι του 

απάντησαν ότι: «Ήρθαμε για να σου δώσουμε ελπίδα». Εκείνος μ’ ένα πλατύ 
χαμόγελο τους έβαλε μέσα στο σπίτι. Τότε όλοι  άρχισαν να του λένε ότι θα νιώσεις 
ελπίδα μόνο όταν πιστέψεις σε αυτό που θες να ελπίζεις. Εκείνη τη στιγμή άρχισε 
να πιστεύει και ένιωσε την ελπίδα να ρέει μέσα του βλέποντας όλους αυτούς τους 

ανθρώπους να  έχουν ελπίδα τόση που ήρθαν να την μοιραστούν μαζί του

Ναι! Υπάρχει ελπίδα!!! 
Ζωή Μπαμπανιώτη 



Ήρθε το γκαρσόνι και  αυτός πλήρωσε 
γρήγορα  γρήγορα.   Μόλις πλήρωσε ,έφυγε 
σαν τον άνεμο για να βάλει την αγγελία του 

ώστε να μπει στο αυριανό φύλλο.  
Ο κόσμος που διάβαζε την αγγελία ,δεν 

καταλάβαινε τι ζητούσε αυτός ο άνθρωπος 
με εκείνο το: «ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΕΛΠΙΣ» . Μετά 

από καιρό ένιωσαν τι χρειαζόταν εκείνος 
και τι ζητούσε μέσα από αυτήν την αγγελία 

.  
Αυτό που χρειαζόταν όλος ο 

κόσμος:  ….ΕΛΠΙΔΑ!! 
Αμαρίλντο Λούκα 



Τα παιδιά της Α�τάξης , αφού μάθανε 
για τις μέλισσες, παρουσίασαν 
ένα...χορευτικό κουκλοθέατρο με τις 
¨Κάλτσες που μιλάνε". Πατήστε το 
αλυσιδάκι για να το απολαύσετε!

Αυτές είναι άλλες κούκλες, για τη γιορτή στο τέλος της χρονιάς

https://www.youtube.com/watch?v=Wr9vak9yGo4


Πέρυσι και φέτος, μαζί με την καραντίνα, στη ζωή μας μπήκε 
περισσότερη επικοινωνία με ίντερνετ και μαζί, ίσως, ο διαδικτυακός 
εκφοβισμός. Τον προλαβαίνουμε; Τον αντιμετωπίζουμε; Φτιάξαμε 
ένα βιντεάκι με τίτλο "block and talk".Μπλόκαρέ τον και μίλα! 
Πατήστε το αλυσιδάκι για να το δείτε!

Σε μια αυλή του γαλαξία, τα μικρά αστέρια παίζουν όλα μαζί.Ο διαδικτυακός 
εκφοβιστής τα πλησιάζει με τη μορφή κινητού και @, και πετυχαίνει να 
παρασύρει το πιο ευάλωτο αστέρι. Αφού το κάνει να νιώσει αγαπητό κι 
ελκυστικό με μηνύματα γεμάτα ερωτηματικά ενδιαφέροντος και δηλώσεις 
θαυμασμού, στη συνέχεια αλλάζει τακτική και το καταρρακώνει. Το αστέρι 
στρέφεται στους φίλους του που το αγκαλιάζουν, τους μιλά, αποδιώχνει τον 
διαδικτυακό εκφοβιστή και ξεπερνά το πρόβλημα μέσα στην ομάδα του.

πρωταγωνιστούν  
ΑΣΤΕΡΙΑ!

A
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"BLOCK AND TALK" 

 ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

https://www.youtube.com/watch?v=RvL3A7R7ouo&t=2s


Μα, μήπως έχουμε και 
δάσκαλους καλλιτέχνες; 
Για να ρίξουμε μια ματιά...

κ. Λίτσα Καλογρά:  

 ένα μικρό δείγμα της 

καλλιτεχνικής 

προσφοράς της!



Ορίστε, η είσοδος του σχολείου μας από 
τον περσινό δάσκαλο εικαστικών 
  κ. Δημήτρη Πολυνόπουλο!



κ. Όλγα Καστανά: τέχνη 

από ανακύκλωση 

πλαστικού

 Καλό καλοκαίρι από  

το 
te
ta
r
to


