




'Ασημένια πόλη με άγγελο'   - Αλέξανδρος   Στάμος 





Πόλη στα κύματα..



Μια πόλη σε ένα καράβι που ταξιδεύει, ταξιδεύει δίχως να ξέρει που πηγαίνει

απολαμβάνοντας αυτή την τεράστια βόλτα, δίχως φόβους και αμφιβολίες.

Πόλη στα κύματα                                                                                                  Πόλη στα κύματα 

(χαϊκού) 

Μια πόλη                                                                                                               Όταν ξυπνήσεις 

στα κύματα ταξιδεύει                                                                                  θάλασσα θα δεις αν ζεις 

για ένα προορισμό                                                                                               σ’αυτή την πόλη 

που ούτε εκείνη ξέρει 

 

 

 

Θεοδώρα Μαρίνα Λιναρδάτου 



Ο ήλιος φωτίζει την πολύχρωμη πόλη

Γιάννης Τόζιος



Π ο λ ύ χ ρ ω μ η Ο ι κ ο λ ο γ ι κ ή  Π ό λ η



Θα ήθελα μια πόλη καθαρή, γεμάτη με χρώματα.

Η πόλη αυτή θα ήθελα να έχει πολύχρωμα σπίτια, καταπράσινα δέντρα, χρωματιστά και

μοσχομυριστά λουλούδια, λιμνούλες με καταγάλανα νερά. Πουλάκια να κελαηδούν και

ζωάκια να κυκλοφορούν ανάμεσά μας.

Οι δρόμοι δεν θα είχαν αυτοκίνητα ούτε μηχανάκια παρά μόνο ποδήλατα και πατίνια για

να μη μολύνεται η ατμόσφαιρα από το καυσαέριο. Οι στέγες των σπιτιών θα ήθελα να ήταν

φωτοβολταϊκές, ώστε ενέργεια να παίρνουν από τον ήλιο.

Αυτή η πόλη θα με έκανε να νιώθω ασφαλής και χαρούμενη γιατί δε θα υπήρχαν

αυτοκίνητα, θα μπορούσα να παίζω με τους φίλους μου όπου θέλω και το περιβάλλον δε

θα κινδύνευε.

Μασούρα Λυδία Δ2



Η ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥ ΠΟΛΗ!

Η φανταστική μου πόλη θα ήθελα να είναι από … ζυμαρικά !



Το Χαϊκού μου

Να η πόλη μου

Γεμάτη μακαρόνια

Τι ποιο ωραίο!
ΒΙΚΥ ΜΑΚΡΗ



ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ



ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Η φανταστική πόλη, αυτή των βιβλίων, είναι

μία πόλη στην οποία όλοι οι κάτοικοι της 

έχουν πάρα πολύ φαντασία και μπορούν να 

διαβάζουν όποιο βιβλίο θέλουν και αγαπούν 

όποια στιγμή θελήσουν.

ΧΑΪΚΟΥ 

Πόλη γελαστή                           του κόσμου όλα 

Φαντασία γεμάτη                      τα βιβλία γεμάτη

Βιβλιούπολη φως, χαρά ,ζωή

Κύνθια Τσιούμα



RISKY REELS
Η κατασκευή μου είναι ένα υπαίθριο σινεμά.



Ονειρεύομαι μια φανταστική 

πόλη γεμάτη σινεμά και θέατρα 

και φυσικά όμορφα αυτοκίνητα.

Αντώνης Τσαουσόπουλος

Ο κόσμος βλέπει την ταινία από 

το αυτοκίνητο του.

Επίσης λέγεται Risky Reels.



Την εποχή που ‘Μείναμε σπίτι’ κληθήκαμε να απαντήσουμε στο ερώτημα - πρόκληση!
Οι εργασίες δημοσιεύτηκαν στο ιστολόγιο της τάξης: 
‘H  ρόδα και το… ρόδο! https://magikoskyklos.blogspot.com/

Έτσι κάποιες από τις φωτογραφίες που συνόδευσαν τα κείμενα των παιδιών, αυτήν 
την περίοδο του εγκλεισμού, αναζητήθηκαν στο διαδίκτυο και ευχαριστούμε όλους 
αυτούς τους άγνωστους δημιουργούς  τις φωτογραφίες των οποίων υιοθέτησαν οι 
μικροί μαθητές.

https://magikoskyklos.blogspot.com/




Τι κάνει την Αθήνα ξεχωριστή για εμένα

Η Αθήνα είναι για εμένα ξεχωριστή επειδή έχει πολλά όμορφα μνημεία και 
μουσεία. Ένα από αυτά, το πιο μοναδικό ίσως, είναι η Ακρόπολη και το 
μουσείο της.

https://magikoskyklos.blogspot.com/2020/04/blog-post_10.html


Όμως η Αθήνα πάνω από όλα είναι για μένα η πόλη μου, είναι το σπίτι μου, η 
γειτονιά μου, το σχολείο μου. Είναι μια όμορφη βόλτα στο Γκάζι με τους 
φίλους μου. Είναι ένα όμορφο κυριακάτικο πρωινό στο Θησείο. Είναι ώρες 
ατέλειωτες με μπάλα και παιχνίδι στην πλατεία.



Αυτή ήταν κάποτε η γειτονιά μου και εδώ έχει μεγαλώσει και ο μπαμπάς μου 
αλλά και ο παππούς μου και ο προπάππους μου.

Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από την πόλη μου και σκοπεύω να 
δημιουργήσω πολλές ακόμη!

Αντώνης Τσαουσόπουλος Δ2



ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ Η ΑΘΗΝΑ 

 

Ένας λόγος που μου αρέσει η Αθήνα είναι γιατί έχουν 

κρατηθεί πολλά αρχαία όπως ο Παρθενώνας, το 

Ερέχθειο, ο ναός της Αθηνάς Νίκης, η Αρχαία αγορά, η 

στοά του Αττάλου και πολλά άλλα . 

 

 



Ένας άλλος λόγος είναι το ότι έχει πολλά μέρη τα 

οποία έχουν σχέση με παιδιά όπως παιδότοποι, 

μαγαζιά με παιχνίδια, παιδικές χαρές και άλλα. 

 



Επίσης μου 

αρέσει γιατί 

έχουν μείνει έστω 

και λίγες 

μονοκατοικίες και 

νεοκλασικά 

κτήρια που θα 

ήθελα πολύ να 

μένω σε ένα από 

αυτά.

https://1.bp.blogspot.com/-sjbFbRpaAEQ/XpTeDKU3QRI/AAAAAAAAIZk/oAGGQtUu7eEZDMQGVdEnEfmpbPPV5q0OQCLcBGAsYHQ/s1600/5.jpg


Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να αρέσει σε κάποιον η 

Αθήνα αρκεί να έχει διάθεση και όρεξη για να τους 

μοιραστεί με τους άλλους !

ΒΙΚΥ ΜΑΚΡΗ Δ2

https://1.bp.blogspot.com/-ch3wKfTUg60/XpTeEy8-9lI/AAAAAAAAIZo/QUIxMhF1UC00Cigj57LWPhYIO0zzGl8JgCLcBGAsYHQ/s1600/6.jpg


Αυτό που κάνει την Αθήνα ξεχωριστή

Αυτό που κάνει για εμένα την Αθήνα ξεχωριστή είναι ότι εδώ 
γεννήθηκα, μεγαλώνω και μου αρέσει πολύ.

Μέχρι τα 4-5 μου χρόνια πήγαινα συνέχεια στον πεζόδρομο της 
Αρεοπαγίτου, που τότε είχε πολλούς καλλιτέχνες και ηθοποιούς 
του δρόμου.

Πήγαινα και πηγαίνω στον Εθνικό Κήπο που έχει μία μεγάλη 
παιδική χαρά και πολλά ζώα που τα τάιζα.

https://1.bp.blogspot.com/-kbwtlLPO3x4/Xo5IZf8VN2I/AAAAAAAAITY/q1N3ohevBOsN27MiHNuKOyKhKZoGwDT5wCLcBGAsYHQ/s1600/22.png
https://magikoskyklos.blogspot.com/2020/04/blog-post_77.html


Τώρα πια έχω μεγαλώσει και πηγαίνω και σε άλλα μέρη, όπως σε

laser tag, σινεμά, πολυκαταστήματα, κέντρα bowling, rollers, μέρη

όπου παίζουν διαδικτυακά παιχνίδια σε υπολογιστές και κονσόλες

PS4, fun park, καταστήματα Κάισα, εστιατόρια, παιδότοπους,

καταστήματα ηλεκτρονικών παιχνιδιών, και βιβλιοπωλεία.

Τέλος, η Αθήνα είναι το μέρος που έχω τους φίλους μου και το

σχολείο μου.

Ίωνας Ξύδας

https://1.bp.blogspot.com/-fD3HNujOMLY/Xo5H-UerjII/AAAAAAAAITM/Oo7csdOmaQQrktRS5Pi_h29mGRkp7A__wCLcBGAsYHQ/s1600/11.png


Αθήνα! Μια ξεχωριστή πόλη

Αθήνα, όταν ακούω αυτή τη λέξη το
μυαλό μου πάει στο σπίτι μου, στην
Ακρόπολη και στα πολλά μνημεία της.

Οι σκέψεις μου για αυτό το μέρος με
κάνουν περήφανο γιατί ζω εκεί που
έζησαν χρόνια πριν από εμένα
άνθρωποι που έχουν γραφτεί στην
ιστορία!

Η Αθήνα είναι μια πόλη που θα την
έλεγες σίγουρα παλιά, μα την κοιτάζω
και φαίνεται καινούργια!

Στους δρόμους της θα συναντήσεις
ανθρώπους από όλο τον κόσμο που
ήρθαν να θαυμάσουν την Αθήνα, το
σπίτι μου!

Αλέξανδρος Στάμος Δ2

https://magikoskyklos.blogspot.com/2020/04/blog-post_9.html


Η Αθήνα είναι ξεχωριστή γιατί είναι η πόλη μου!

Η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Το όνομά της το πήρε από την θεά Αθηνά. Είναι 
γνωστή σε όλον τον κόσμο ως η πόλη που γέννησε την Δημοκρατία.

H  Αθήνα ξεχωρίζει για τους πολλούς αρχαιολογικούς χώρους όπως η αρχαία αγορά, οι 
στήλες του Ολυμπίου Διός, το Ηρώδειο, το Καλλιμάρμαρο, η βιβλιοθήκη Αδριανού και 
πολλά άλλα μνημεία. 

Η Ακρόπολη όμως είναι το λαμπρότερο μνημείο της πόλης που επισκέπτονται πάρα πολλοί 
τουρίστες για να θαυμάσουν τον Παρθενώνα, τα Προπύλαια, το Ερέχθειο, το Ναό της 
Αθηνάς Νίκης και άλλα αφιερώματα.

https://magikoskyklos.blogspot.com/2020/04/blog-post_75.html


Στην Αθήνα μπορείς να περάσεις τον χρόνο σου κάνοντας όμορφα και ενδιαφέρονται
πράγματα όπως να επισκεφθείς τους παραπάνω αρχαιολογικούς της χώρους, τα σπουδαία
μουσεία της, να παρακολουθήσεις υπέροχες θεατρικές και μουσικές παραστάσεις.

Επίσης μπορείς να περπατήσεις τα υπέροχα σοκάκια της που βρίσκονται κυρίως στην περιοχή
της πλάκας, να ψωνίσεις στα εμπορικά μαγαζιά της, να γευτείς τις υπέροχες παραδοσιακές
γεύσεις στα γραφικά ταβερνάκια καθώς και να παίξεις στα καταπράσινα πάρκα της.

Η Αθήνα για όλους αυτούς τους λόγους είναι ξεχωριστή. Αυτό που την κάνει περισσότερο
ξεχωριστή για εμένα είναι πως σε αυτή την όμορφη πόλη γεννήθηκα, μεγαλώνω και ζουν οι
άνθρωποι που αγαπώ !

Λυδία Μασούρα Δ2



Τι κάνει την 
Αθήνα ξεχωριστή 
για μένα

Η Αθήνα είναι η πόλη που ζω. Ή
καλύτερα η πόλη που προτιμώ να
ζω. Οι γονείς μου όταν έκλεισα τα
δυο μου χρόνια αποφάσισαν να
φύγουν από την Ελλάδα και να πάνε
πρώτα στο Ντουμπάι και αργότερα
στο Λονδίνο.

Έχω λοιπόν εικόνες από πόλεις πολύ
διαφορετικές μεταξύ τους. Πόλεις
μεγαλύτερες, ή μικρότερες. Πιο
ζεστές ή πιο βροχερές. Πιο
μοντέρνες ή πιο κλασικές. Με
μεγαλύτερους δρόμους και
περισσότερο κόσμο.

Όμως η Αθήνα πάντα είχε μια
ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου.
Όταν ερχόμασταν για διακοπές
αισθανόμουν ότι γύριζα στο σπίτι
μου.



Βέβαια είμαι τυχερός! Μένω 
στην πιο όμορφη γειτονιά της 
πόλης. Κάθε πρωί πηγαίνω – ή 
μάλλον πήγαινα! - στο σχολείο 
μου βλέποντας την Ακρόπολη. Η 
μαμά μου μου λέει ότι ήταν μια 
από τις πρώτες λέξεις που 
προσπάθησα να πω. Τόση 
εντύπωση μου έκανε πάντα. 

Για μένα αυτό είναι που κάνει 
την Αθήνα τόσο ξεχωριστή. Η 
γειτονιά μου, η Ακρόπολη, ο 
πεζόδρομος και η βόλτα σε 
αυτόν. Επίσης η οικογένειά μου, 
ο παππούς μου, η γιαγιά μου τα 
ξαδέρφια μου.

Και οι φίλοι μου! Ανυπομονώ να 
τους συναντήσω στο σχολείο και 
στην πλατεία και να παίξουμε 
όπως πρώτα! 

Μέχρι τότε ραντεβού στο skype!

Χρήστος Τζιγκουνάκης



ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ 
ΞΕXΩΡΙΣΤΗ

Εγώ πιστεύω πως την Αθήνα ξεχωριστή την
κάνουν τα μουσεία, τα αγάλματα, οι
αρχαιολογικοί χώροι, οι γραφικές γειτονιές ,
οι ταβέρνες και τα ξακουστά μνημεία.

Ένα από τα πιο γνωστά μουσεία είναι το
μουσείο της Ακρόπολης.
Το πιο πασίγνωστο μνημείο της είναι ο
Παρθενώνας .

Επίσης η πιο γραφική γειτονιά της Αθήνας
είναι η Πλάκα που αξίζει κάποιος να
αφιερώσει λίγο από χρόνο του για να
περιπλανηθεί στα γραφικά στενά της.

Αυτά είναι τα πράγματα που κάνουν για
εμένα την Αθήνα ξεχωριστή.

ΚΥΝΘΙΑ ΤΣΙΟΥΜΑ Δ2



ΑΘΗΝΑ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ

Η Αθήνα είναι μια όμορφη πόλη και ξεχωριστή
γιατί έχει πολλές ομορφιές και υπέροχη αρχαία
ιστορία.

Ο Παρθενώνας, χτισμένος από σκαλιστό
μάρμαρο και αφιερωμένος στη θεά Αθηνά, είναι
από τα πιο γνωστά μνημεία του κόσμου. Κάθε
χρόνο έρχονται απ’ όλα τα μέρη της γης
εκατομμύρια τουρίστες για να τον επισκεφτούν.

Ανεβαίνοντας το βράχο της Ακρόπολης και
φτάνοντας στον Παρθενώνα νιώθεις ανατριχίλα
με το δημιούργημα που αντικρίζεις.

Δίπλα το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, γνωστό ως
Ηρώδειο, αρχαίο ωδείο της ρωμαϊκής περιόδου,
όπου δίνονται πολλές παραστάσεις και
συναυλίες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Άλλα σημεία που αξίζει κανείς να επισκεφτεί στο
κέντρο της πόλης είναι το Ζάππειο Μέγαρο και ο
Εθνικός κήπος.



Το Παναθηναϊκό Στάδιο γνωστό και ως 
Καλλιμάρμαρο Στάδιο.

Τέλος, η πλατεία Συντάγματος όπου μπορεί 
κανείς να δει το κτίριο της Βουλής των 
Ελλήνων καθώς και το Μνημείο του άγνωστου 
στρατιώτη μπροστά από αυτό. 

Αξίζει κάποιος να δει και την αλλαγή φρουράς 
από τους τσολιάδες.

Ένα άλλο που μου αρέσει στη Αθήνα είναι ότι 
μπορεί κάποιος μέσα σε λίγα λεπτά να 
απολαύσει μια βόλτα στη φύση ή να βρεθεί 
δίπλα στη θάλασσα.

Η Αθήνα είναι για εμένα μια πόλη που πρέπει 
οπωσδήποτε να την επισκεφτείς!!!

ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΑΛΤΕΡΗΣ Δ2



Όμορφη, αγαπημένη Αθήνα…

Για εμένα την Αθήνα την κάνουν ξεχωριστή τα
υπέροχα μνημεία, τα ωραία θέατρα, τα πράσινα
παρκάκια.

Η παλιά και αξέχαστη ιστορία της, τα μικρά
μαγαζάκια που πουλάν souvenir και η αύρα που
νιώθεις, όταν συνειδητοποιείς ότι εκεί που
περπατάς, κάποτε περπατούσαν αρχαίοι
φιλόσοφοι, ιστορικοί, καλλιτέχνες και πολλοί
ακόμη άνθρωποι που έκαναν σπουδαία έργα για
τον πολιτισμό της Αθήνας.

Μια ποδηλατάδα με τους φίλους σου στην
Διονυσίου Αρεοπαγίτου ή μια βόλτα τα
Χριστούγεννα στα στολισμένα μαγαζάκια, ακόμα
και το να τρως το καλοκαίρι ένα νόστιμο παγωτό
στην πλατεία κοιτάζοντας την Ακρόπολη, είναι
αρκετό για να γίνουν οι αγαπημένες σου εικόνες
και να μη θες να τελειώσουν ποτέ!

Θεοδώρα Μαρίνα Λιναρδάτου Δ2





Το πρόγραμμα φέτος, σε συνάφεια και με την ιστορία της Δ΄ τάξης είχε ως στόχο τη

γνωριμία με τον ιστορικό χώρο που μας περιβάλλει άμεσα, στην ευρύτερη γειτονιά μας,

το Θησείο.

Ήταν μια σημαντική ανατροπή για μας όταν με το κλείσιμο των σχολείων αρχές της

άνοιξης ακυρώθηκαν ταυτόχρονα όλες οι προγραμματισμένες επισκέψεις στους

αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα σημαντικά μνημεία της γειτονιάς.

Η περιπλάνησή μας θα ξεκινούσε από το ναό του Ηφαίστου, γνωστό ως Θησείο και

περιελάμβανε την Αρχαία Αγορά, την Πνύκα, τον Κεραμικό και φυσικά την Ακρόπολη και

το Μουσείο της.



Επίσης είχαμε την ευκαιρία να κρατήσουμε

στα χέρια μας και να ψηλαφήσουμε ένα

μικρό αντίγραφο του Παρθενώνα.

Οι πιο φιλαναγνώστες από εμάς

ασχολήθηκαν και με το σχετικό βιβλίο,

σίγουρα καταλάβαμε πολύ περισσότερα

αφού είδαμε την ταινία «Η κατασκευή ενός

αρχαίου ναού» και παίξαμε τα σχετικά

ψηφιακά διαδραστικά παιχνίδια.

Είχαμε ήδη ξεκινήσει τη μελέτη μας μέσα
από τις μουσειοσκευές του Μουσείου
Ακρόπολης, προσμένοντας μιαν άνοιξη
χωρίς απρόοπτα, για τις εξωτερικές
επισκέψεις!
Με τη μουσειοσκευή Ένας Aρχαίος Nαός
μελετήσαμε και κατανοήσαμε καλύτερα
την αρχιτεκτονική των αρχαίων ναών.
Παίξαμε και εξοικειωθήκαμε με τους τρεις
ρυθμούς μέσα από μικρά αντίγραφα
κιόνων και σφραγίδες με τις οποίες
συνθέσαμε προσόψεις ναών με τους τρεις
ρυθμούς.



Και δημιουργήσαμε  σχετικά…



Δείτε ακόμα…

Ο Ναός του Ποσειδώνα

https://magikoskyklos.blogspot.com/2020/01/blog-post_26.html

Ναός της θεάς Δήμητρας στην Νάξο

https://magikoskyklos.blogspot.com/2019/12/blog-post.html

Ο Ναός της Μουσικής

https://magikoskyklos.blogspot.com/2020/01/blog-post_31.html

https://magikoskyklos.blogspot.com/2020/01/blog-post_26.html
https://magikoskyklos.blogspot.com/2020/01/blog-post_26.html
https://magikoskyklos.blogspot.com/2019/12/blog-post.html
https://magikoskyklos.blogspot.com/2019/12/blog-post.html
https://magikoskyklos.blogspot.com/2020/01/blog-post_31.html
https://magikoskyklos.blogspot.com/2020/01/blog-post_31.html


Ένας ναός που θα ήθελα να υπάρχει είναι ο ναός της μουσικής. Αυτός ο ναός θα
βρισκόταν σε ένα μικρό λοφάκι δίπλα σε ένα ρυάκι.
Ο ναός θα ήταν πολυώροφος και στους τοίχους να υπήρχαν ζωγραφισμένες νότες.
Ακόμη, γύρω από το ναό, που θα υπήρχε γρασίδι, θα είχαν τοποθετήσει διάφορα
παιχνίδια όπως τσουλήθρα, κούνια, τραμπάλα και μονόζυγο και όλα τα παιχνίδια θα
είχαν σχήμα νοτών.
Στο τεράστιο ισόγειο του ναού θα είναι μια μεγάλη έκθεση μουσικών οργάνων από όλο
τον κόσμο. Σε κάθε όργανο θα υπάρχει μια μικρή ταμπελίτσα που θα λέει πληροφορίες.
Σε έναν άλλο όροφο θα υπάρχουν δωματιάκια με πάρα πάρα πολλά μουσικά όργανα και
οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να παίζουν όποιο όργανο θέλουν.
Στον επόμενο όροφο θα βρίσκεται ένα ωδείο με μαθήματα τραγουδιού και μουσικών
οργάνων.
Στον τελευταίο όροφο του ναού θα υπάρχει μια θεατρική σκηνή για παραστάσεις που θα
κάνουν τα παιδιά και οι μεγάλοι, οι οποίοι θα συμμετέχουν στο ωδείο.
Αυτός ο ναός είναι υπέροχος και αν υπήρχε όχι μόνο θα μπορούσαμε να παίζουμε, αλλά
θα μπορούσαμε και να μάθουμε πράγματα για τη μουσική.

Θεοδώρα Μαρίνα Λιναρδάτου Δ2



Τέλος αφήσαμε τη 
φαντασία μας ελεύθερη 
και δημιουργήσαμε 
τους δικούς μας ναούς.



Μετά την πρώτη επαφή μας με τους αρχαίους
ναούς, τους κίονες και τα περίτεχνα σκαλιστά
μάρμαρα γνωρίσαμε την τέχνη της λιθοξοϊκής
μέσα από την αντίστοιχη μουσειοσκευή.

Αγγίξαμε και παρατηρήσαμε από κοντά τα
εργαλεία του λιθοξόου.

Ψηλαφίσαμε τα διαφορετικά χαράγματα στο μάρμαρο
που δημιουργούσε το κάθε εργαλείο.
Παρατηρήσαμε μέσα από βίντεο τον τρόπο με τον

οποίο εργάζονται οι τεχνίτες σμιλεύοντας αυτό το
σκληρό υλικό και παρακολουθήσαμε εργασίες
αποκατάστασης του Παρθενώνα.
Η αίθουσα γέμισε δέος, ο Άχμετ και ο Τσαβίντ είχαν
κολλήσει το πρόσωπό τους στην οθόνη και με ρωτούσαν
πού γίνονται αυτά, αν γίνονται τώρα, λες και ήταν
έτοιμοι να λάβουν μέρος στη δράση!



Εδώ δεν χρειάστηκε πλέον να κάνω 

πολλά ήξεραν πώς να 

ανακαλύπτουν το υλικό, πώς να 

βρίσκουν οδηγίες και να 

χειρίζονται δραστηριότητες. Ο 

ενθουσιασμός τους ήταν 

ασυγκράτητος!!



Παρατηρήσαμε τις μεταμορφώσεις του βράχου μέσα στον χρόνο, την εναλλαγή των 
μνημείων και ξαφνιαστήκαμε με τους βανδαλισμούς!

Συζητήσαμε ξανά για τα σημαντικά πρόσωπα της εποχής στην πολιτική, την τέχνη, τη 
φιλοσοφία..
Ήμασταν πανέτοιμοι για την επίσκεψή μας!

Και ναι, επισκεφτήκαμε 
νοερά τον βράχο, 
στήσαμε ξαναστήσαμε
τα μνημεία, γνωρίσαμε 
το καθένα χωριστά, την 
ιστορία του, την ακριβή 
θέση, την αρχιτεκτονική 
του και τη ξεχωριστή 
λειτουργία του.

Όχι δεν θα 
χρειαζόμασταν ξεναγό 
για την επίσκεψή μας. 

Ξεναγοί ήμασταν ήδη οι 
ίδιοι!



Να βγαίνουμε από την τάξη ανοίγοντας σε διαδοχικούς κύκλους τη μελέτη 
μας. 
Ξεκινήσαμε από την αυλή του σχολείου μας  μελετώντας την ως 
οικοσύστημα. 

Καταγράψαμε τα βιοτικά  και αβιοτικά στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου 
και διερευνήσαμε τη μεταξύ τους  σχέση. 

Αναζητήσαμε τις  σχέσεις αλληλεξάρτησης και αναλογιστήκαμε τη δική μας 
ευθύνη μέσα σ’ αυτό το παλλόμενο πεδίο, τόσο ως προς το φυσικό, όσο και 
ως προς το ανθρωπογενές και ανθρώπινο κοινωνικό περιβάλλον του 
σχολείου μας.  
Μεγάλη συζήτηση!



Αναζητήσαμε και καταγράψαμε επίσης
εκείνα τα στοιχεία που συνδέονται με την
ταυτότητα του χώρου και την ιστορία του,
τόσο την πρόσφατη, όσο και την
παλαιότερη…

Πώς δεν τα είχαμε παρατηρήσει όλα αυτά 
στα διαλείμματα;



Στη συνέχεια εφοδιαστήκαμε

φωτογραφικές μηχανές και

καλέσαμε τον κ.

Τσαουσόπουλο, πατέρα του

Αντώνη, σκηνοθέτη, για ένα

ολοζώντανο μάθημα

φωτογραφίας!

Σπίθες πέταγαν τα μάτια του

Αντώνη, αλλά και των

υπόλοιπων δεν πήγαιναν πίσω!

Μάθαμε πολλά σε κείνο το

μάθημα!

Μόνος μας εχθρός ο χρόνος!







Παρατηρήσαμε ζώα, φυτά, κτήρια παλιά και 
καινούρια, ανθρώπους σε δράση… και πάρα 
πολλά  γκράφιτι! 

Κάποια μας άρεσαν, τα περισσότερα όμως 
ήταν αταίριαστα και δεν έμοιαζε να 
ομορφαίνουν τον χώρο! Το αντίθετο μάλιστα!!

Καταλάβαμε πως η καθαριότητα δεν είναι 
εύκολη υπόθεση και είναι ευθύνη όλων μας!



Γύρω από το σχολείο μας…



Στον δρόμο για το άλσος



Το πάρκο μας και η πλατεία..  Όψεις αγαπημένες!
Κάποια μοιάζουν παράταιρα και άλλα συνδέονται αρμονικά με τον χώρο.



Και ο Θησέας μας στην πλατεία.

Τον φωτογραφίσαμε ολούθεν!!

Συνομιλήσαμε μαζί του, του 

πήραμε συνέντευξη.

Μπήκαμε στη θέση του και του 

δώσαμε φωνή.



ΘΗΣΕΑΣ  - ΘΗΣΕΙΟ – ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΥ

Όλα όσα  φωτογράφισα στην βόλτα με τους συμμαθητές μου και την δασκάλα μου στην 
γειτονιά του σχολείου μου στο Θησείο.                                  

Το άγαλμα του Θησέα βρίσκεται στην πλατεία του Θησείου και
είναι έργο του γλύπτη Γεωργίου Βιτάλη. Το υλικό του είναι
ορείχαλκος και κατασκευάστηκε το 1868 αρχικά σε γύψο.
Παρουσιάστηκε στα Ολύμπια το 1870. Το αρχικό γύψινο
άγαλμα βρίσκεται στο μουσείο Τηνίων καλλιτεχνών.

Ο Γεώργιος Βιτάλης γεννήθηκε στο χωριό Υστέρνια της Τήνου
το 1838. Παρακολούθησε μαθήματα γλυπτικής στην Αθήνα και
με υποτροφία συνέχισε τις σπουδές του στην ακαδημία του
Μονάχου. Κέρδισε πολλά βραβεία κατά την διάρκεια της ζωής
του. Πέθανε το 1901 στην Αλεξάνδρεια.

Αυτό είναι το 

νηπιαγωγείο μου  δίπλα 

στο σχολείο μου το 72ο

Ανδρέας Κάλβος στο 

Θησείο.                        



Εδώ κάποια ζωάκια που συναντήσαμε στην βόλτα μας και μου άρεσαν πολύ!      
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΑΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

Λυδία Μαρία Μασούρα



Το αγαπημένο σημείο της γειτονιάς μου είναι η παιδική χαρά, στην οποία περνάω
αρκετή ώρα με τους φίλους μου και παίζω.
Μου αρέσει γιατί είναι ένα μέρος που μπορεί να το επισκεφτεί πολύς κόσμος και
μπορώ να βρεθώ εκεί με τους φίλους μου.
Σε αυτή την παιδική χαρά πηγαίνω από πολύ μικρή και θυμάμαι τον εαυτό μου όταν
ήμουν περίπου 2 χρονών να κάνω τραμπάλα, κούνια και τσουλήθρα.
Τέλος, θέλω να πω πως η παιδική χαρά είναι ένα πολύ όμορφο μέρος για να
διασκεδάσουν τα παιδιά!

Η γειτονιά μου, το πιο αγαπημένο  μέρος

Χαϊκού

Η παιδική χαρά

Μέσα στην πόλη
η παιδική μας χαρά
είναι η ευτυχία μας

Θεοδώρα Μαρίνα Λιναρδάτου



Πολλά είναι τα αγαπημένα μου μέρη στην περιοχή 

που μεγαλώνω. Ξεχωρίζω όμως το προαύλιο του 

Ηρωδείου.  Βρίσκεται κάτω από την Ακρόπολη. Είναι 

τεράστιος μαρμάρινος χώρος. Η μία πλευρά έχει το 

αξιοθαύμαστο σε αρχιτεκτονική ωδείο και η άλλη 

είναι γεμάτη  με καταπράσινα δέντρα.   

 

Οι γονείς μου με πηγαίνουν από μικρή στη πλατεία του 

Ηρώδειου. Στο μέρος αυτό έμαθα να περπατάω, να κάνω 

πατίνι, ποδήλατο και γνώρισα πολλά παιδάκια.   

Πολύς κόσμος επισκέπτεται και θαυμάζει αυτό το μέρος. 

Νιώθω τυχερή γιατί όποτε θέλω μπορώ να πάω να παίξω, να τρέξω, να ακούσω τα τζιτζίκια, τα 

πουλάκια να κελαηδούν και να ακούσω μουσική από τις υπέροχες παραστάσεις. Σε αυτό το 

μέρος νιώθω χαρούμενη, ελεύθερη και πιο ήρεμη.  

                        Μασούρα  Λυδία Δ2 

Παίζοντας στην πλατεία του Ηρωδείου



Η γειτονιά μου

Η  γειτονιά μου δεν έχει κάτι το ασυνήθιστο 
αλλά για εμένα είναι κάτι πολύτιμο . Έχει 
ωραία σπίτια, μαγαζιά, γείτονες και άλλα που 
μπορεί ακόμη  να μην τα έχω ανακαλύψει! 
Γειτονιά για εμένα σημαίνει πολλοί άνθρωποι. 
Που μπορεί να είναι για παρέα, 
συμπαράσταση,  βοήθεια και ίσως κάτι άλλο .

Η γειτονιά μου έχει:
Κάποια  μαγαζιά που κάποιες φορές τα 
χρειαζόμαστε. Μία κάβα , ένα μαγαζί που 
πουλάει διάφορα οικιακά και μαζί 
χρωματοπωλείο, ένα κουρείο για άντρες και 
κάποια φαρμακεία. 

10 πολυκατοικίες (σε μία από αυτές μένω και 
εγώ ) που έχουν πολλούς ορόφους και 
συγκεκριμένα η πολυκατοικία μου έχει τους 
περισσότερους ορόφους! Οκτώ! 



Και τελευταίο , πάρα πολλούς γείτονες ! Εγώ 
δεν τους ξέρω και τόσο αλλά λίγο τους έχω 
μάθει από τους γονείς μου!

Από το παράθυρο μου βλέπω μόνο τις 
πολυκατοικίες (όχι όλες) και την κάβα. Η 
αλήθεια είναι πως αυτά τα βλέπω από το 
μπαλκόνι μου . Το παράθυρο του δωματίου 
μου επειδή είναι από άλλη μεριά βλέπω πολύ 
καλά μία πολύ μεγάλη μονοκατοικία αλλά μην 
νομίζεται ότι έχω και θέα!  

Είναι τόσο ψηλή μονοκατοικία που μόνο αυτή 
βλέπω! 

Ο καθένας σίγουρα έχει διαφορετική γειτονία. 
Μπορεί να φαίνεται συνηθισμένη γειτονιά 
αλλά για εμένα σημαίνει πάρα πολλά! 

ΒΙΚΥ ΜΑΚΡΗ



Από το παράθυρό μου…

Ο ακάλυπτος
Πέταξε το κοτσύφι
και κελάηδησε

Αλέξανδρος Στάμος 

Μαζί εδώ και 
Κει μες τους κήπους δέντρα 
Δεντράκια παντού 

Μέσα στη φύση 
Είναι το σπιτάκι μου
Ξεχωριστό μου

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ



ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΥ 



Σπίτια παλιά … 



Σπίτια 
καινούρια…



Τα καφέ του 
δρόμου μου 



Πλατείες που 
παίζω…. 



Ομορφιές τις γειτονιάς 
μου …



Μένω σε μια πολύ όμορφη γειτονιά. Δεν υπάρχουν πολυκατοικίες παρά μόνο
μονοκατοικίες.
Ο δρόμος μας είναι καθαρός, υπάρχουν δέντρα και πολλά όμορφα
λουλούδια στα μπαλκόνια
των σπιτιών.

Η πλατεία του θησείου και η πλατεία της Αγίας Μαρίνας είναι πολύ κοντά
στο σπίτι μου και
αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά γιατί όποτε θέλω μπορώ να βγω να παίξω με
τους φίλους μου.

Για να είναι η γειτονιά μας όμορφη θα πρέπει να την διατηρούμε καθαρή. Να
μη πετάμε σκουπίδια, να φροντίζουμε τα δέντρα και τα λουλούδια μας.

Αγαπώ πολύ την γειτονιά μου!!!

Μασούρα Λυδία 



Η θέα από το παράθυρό μου…

ΠΟΛΗ

Σπίτια μεγάλα,

μικρά, πολλά , χιλιάδες.

Δίπλα, κολλητά.

Από το παράθυρό μου βλέπω τα πεζοδρόμια που πάνω τους δειλά-δειλά στο τσιμέντο

προσπαθούνε να βγουν μικρά πράσινα χορταράκια. Αν και …όλα εδώ είναι βρόμικα…

Επίσης βλέπω μεγάλες πολυκατοικίες όπως γκρι, μπεζ και άσπρες που ξεπροβάλουν

απέναντι. Μαζί με το δικό μου υπάρχουν τρία μόνο διώροφα σπίτια!!!

Βλέπω παρκαρισμένα αυτοκίνητα και μηχανάκια πάνω στο δρόμο. Τώρα περισσότερα

από κάθε άλλη φορά!!!



Βλέπω επίσης βεράντες μικρές , βεράντες μεγάλες που από πάνω τους έχουν

τέντες άσπρες και γκρι. Ενώ δίπλα τους είναι διάφορων χρωμάτων

παραθυρόφυλλα και αποκάτω τους ψηλές είτε κοντές πόρτες.

Βλέπω και μία κολόνα που έχει ένα φωτάκι πάνω της για το βράδυ που είναι

σκοτεινά. Επίσης έχει δεμένο ένα καλώδιο για τα τηλέφωνα.

Αυτά βλέπω από το παράθυρό μου ,δηλαδή το παράθυρό του δωματίου μου

όταν ανοίγω τα παραθυρόφυλλά του!!!

Ιωάννα Λουδάρου

Τι βλέπω από το παράθυρό μου

Από το παράθυρο μου βλέπω ότι περίπου βλέπουν οι
περισσότεροι άνθρωποι: πολυκατοικίες και κάνα δεντράκι,
καμιά πρασινάδα. Όμως αυτό που το κάνει μοναδικό είναι
ότι είναι το δικό μου παράθυρο, το παράθυρο του δικού μου
σπιτιού και οι ξεχωριστές αναμνήσεις που μου έρχονται στο
μυαλό όταν το βλέπω!

Θεοδώρα Μαρίνα Λιναρδάτου



Τι βλέπω από το παράθυρό μου 

Στην Αθήνα επειδή υπάρχουν πολλές
πολυκατοικίες δεν είναι εύκολο να δει
κάποιος τα όμορφα τοπία που κρύβει αυτή η
πόλη. Εγώ όμως είμαι τυχερή επειδή μπορώ
να δω μεγάλα καταπράσινα δέντρα και
μικρές αυλές γεμάτες ζωή.

Για αυτούς τους λόγους αισθάνομαι
πολύ τυχερή που κάθε πρωί όταν
ανοίγω το παράθυρό μου αυτά τα
τοπία να με γεμίζουν χαρά και με
κάνουν να χαμογελώ.

ΚΥΝΘΙΑ ΤΣΙΟΥΜΑ 



Αστεροσκοπείο

Ψηλά που είναι

Το Αστεροσκοπείο

Αστέρια πολλά

Ακρόπολη

Η Ακρόπολη

Με χρυσά αγάλματα

Ναός Αθήνας

Θησείο

Ναός Ηφαίστου

Αγάλματα και μύθοι

Τώρα Θησείο
Νικόλας  Σαλτερής




