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Our eTwinning teams in
magic libraries!

HAPPY BIRTHDAY,
ETWINNING!

May 9, 2010 02:21PM

May 5, 2010 08:13AM

Our festive video is being prepared. Here is a preview!

Magia Bibliotheki: Where
statues come to life

A parenthesis
May 6, 2010 01:27PM

May 4, 2010 02:41AM
Reality may make the magic vanish. At least for a while. In Greece
we asked the books to lend us their titles, to help us figure out the
reason for all this absurdity. Here is what he books told us.
Enough with the Society of Plenty! /Wild nights… /Savage minds… /
Bloody land… /OUR blood!/ Just like birds in a frenzy/ Passengers’
eyes/ scan/ The Road…/
The Mistake…/ Limits (?)…/ Subversion…/ The cages…/ All that
violence and slyness…/ That all lead to Corpses of real Life…
A Garden seeded with Illusions/ full of Fear mixed with Hope…

Hope is needed

Confronting Poverty/ I have a dream/…to Rebuilt our society…./

“Axion esti”
Η Μαγεία της Βιβλιοθήκης εξανεμίστηκε από την σκληρή
πραγματικότητα. Για τα χθεσινά γεγονότα, η αναγνωστική λέσχη
στην Ελευσίνα έψαξε να βρει την απάντηση στη συλλογή της
βιβλιοθήκης. Εδώ είναι η φωνή των βιβλίων…

Ένα νέο βιβλίο ήρθε πρόσφατα στη βιβλιοθήκη μας: «Ο Μαραθών
και το αρχαιολογικό Μουσείο»
του Γεωργίου Σταϊνχάουερ. Αμέσως τράβηξε την προσοχή του
παιδιού του Μαραθώνα που ατένιζε την σχολική βιβλιοθήκη ψηλά
από το ράφι του. Κατέβηκε αθόρυβα και άνοιξε το βιβλίο. Εκεί είδε
τον εαυτό του άρτιο, με πόδια, χέρια που κρατούσαν αόρατα δώρα.
Λένε ότι ήταν ο Περσέας που κρατούσε το κεφάλι της Μέδουσας,
άλλοι λένε ότι ήταν ο Πάρις που έδινε το μήλο στην ομορφότερη
θεά. Το παιδί του Μαραθώνα φοράει στεφάνι από κλαδιά ελιάς
κομμένα έξω από το σχολείο. Ήταν νικητής στους αρχαίους
αγώνες. Τώρα κάνει τις σελίδες να γυρνούν μόνες τους, γιατί δεν
έχει χέρια.
Εκεί, είδε τον Μαραθώνα, το τοπίο της ένδοξης μάχης μεταξύ
Ελλήνων και Περσών το 490 π.Χ.
Η καθηγήτρια φιλοσοφίας τον ρώτησε αν πήρε μέρος. «Βέβαια!»
απάντησε ο νέος «Πολέμησα με τους Αθηναίους. Αλλά δεν πρέπει
να θλίβομαι που έχασα το σώμα μου, γιατί το έκανα για να δοξάσω
την πατρίδα. Πάνε όμως οι εποχές όπου οι άνθρωποι έκαναν τέτοια
αγάλματα για να αναδείξουν το κάλλος», είπε λυπημένα το παιδί
και ανέβηκε ξανά στο ράφι του.
Made by the Greek team for the new book donated to the library.
Take a look here!

May: Magia Biblioteki .
Μάιος: Ο μήνας της Μαγείας
της Βιβλιοθήκης
May 1, 2010 09:12PM
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Our eTwinning partners!
May 1, 2010 05:57PM

Again, stemming from Lublin School Library blog, a post that needs
no translating, “Magia biblioteki’, inspired the team in Greece to
tell its story. Here goes: When the lights go out in the library, the
fairies come out of the books, section DDC 398, (Social sciences,
Fairy Tales) and danse on the table made especially by the team for
bookraft. You may well continue the story!
For the
sceptical readers, the fairies are really two of the Greek Reading
Club members who took photographs as ballerinas especially for
this project.
Το βράδυ, όταν όλα είναι ήσυχα στη σχολική βιβλιοθήκη και το
φεγγαρόφωτο τρυπώνει από τις γρίλιες, βγαίνουν οι μικρές
νεράιδες από τον τομέα DDC 398 των Κοινωνικών Επιστημών,
Παραμύθια και χορεύουν επάνω στο τραπέζι που έφτιαξαν τα μέλη
της βιβλιοθήκης! Μπορείτε να φανταστείτε την συνέχεια; Για
τους σκεπτικιστές μπορεί να είναι πιο αποδεκτή η εκδοχή ότι δυο
μέλη μας φωτογραφήθηκαν ως μπαλαρίνες ειδικά για το Bookraft.
Δείτε πώς εκδηλώνεται η μαγεία της βιβλιοθήκης στην Πολωνία
και την Ελλάδα!
LibraryFairies
View more presentations or Upload your own.

Our eTwinning partners!
May 1, 2010 07:03PM
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School library: HEAVEN’S
DOOR
May 1, 2010 06:23AM

Bogatynilib
View more presentations or Upload your own.

The making of the film on the Greek School library is entirely
Natalie’s work. The title of this post is her idea,too

Chatting with the Cyprus
team
Apr 30, 2010 08:12AM

We enjoyed reading in our twinners’ blog about Dewey
Readmorebooks, the true story of a cat that lived in a library and
became a library advocat!
Just next to it is the kitty a member brought to the Greek library, a
truly unobtrusive pet, as it is always asleep on the “Dracula” shelf,
waiting to be bitten, probably!
Below you can see Ioanna’s Eguptian kitten. She follows her
everywhere!
Δείτε την αληθινή ιστορία ενός γάτου, που λεγόταν Dewey
Διαβαστερός και ζούσε στη βιβλιοθήκη. Ο κόσμος ερχόταν να τον
δει από τις γύρω περιοχές για τα καμώματά του. Πέθανε υπέργηρος
και ευτυχισμένος στην αγκαλιά της βιβλιοθηκαρίου που τον
μάζεψε από γατάκι. Στη διπλανή φωτογραφία είναι το γατάκι της
δικής μας βιβλιοθήκης. Μεγάλος υπναράς.
Και πιο κάτω είναι η γάτα της Ιωάννας που την ακολουθεί
παντού!

Look what we came across today in the Greek library. A monastery
lamp, a special “tama”, with the island of Cyprus hanging at its
end.
The Cyprus team will explain everything its special meaning.
The photo belongs to one of the 22 books on Greek
monasteries donated by OPAP to the school libraries. The
coincidence was too big to ignore today, waiting to chat with the
Cyprus team. We had an interesting chat on the oncoming 5th
anniversary of etwinning!
Η εικόνα από τον τόμο 19 της σειράς “Μοναστήρια και
Προσκυνητάρια της Ελλάδας”, εκδόσεις Πήγασος Α.Ε. που μόλις
παραλάβαμε στη βιβλιοθήκη.
Περιμένοντας να συνομιλήσουμε με την Κύπρο, το
θεωρήσαμε….καλό σημάδι. Πράγματι σήμερα δεν είχαμε τεχνικά
προβλήματα και είχαμε μια ευχάριστη κουβέντα με τα παιδιά για
τα επερχόμενα γενέθλια του etwinning και τις ετοιμασίες μας.

Four-legged library
advocats!
Apr 29, 2010 11:38AM

Ο Dewey ο γάτος, πήρε το όνομά του από τον Melvil Dewey, που
πριν από 100 χρόνια σκέφτηκε ένα απλό και έξυπνο τρόπο να
ταξινομεί από 10 μέχρι … εκατομμύρια βιβλία! Διαβάστε εδώ για
περισσότερα!
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Let us read together. Hamlet
in Greek and Polish!
Apr 28, 2010 10:56AM

Part 1.
Part 2
Part 3. The Lublin team.
On the day we celebrated etwinning’s fifth anniversary, the English
class of Ms Dretaki in Elefsina presented their work on
Shakespeare. On the left, instances an ordinary day in the Elefsina
library, on the right, Bogatynia library’s dramatisation of
Shakespeare’s poems. The Bard unites!!

Making patterns
Apr 27, 2010 12:14PM

A usb microscope brought today at the library made us see the
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wonders of nature. Samples from leaves to handicrafts, even a tiny
ant became gigantic and filled us with awe. We decided to make
patterns from the photos. Enjoy and feel free to use them in your
powerpoint presentations. Remember you are looking at a petal or
a leaf!

Σήμερα δεν ξεκολλούσαμε από τη βιβλιοθήκη στο σχόλασμα, χάρις
στο usb μικροσκόπιο μέλους της Αναγνωστικής μας ομάδας. Ότι
είδαμε, από μια…τρίχα της κεφαλής μέχρι ένα μυρμυγκάκι, μας
έδωσε την ιδέα να φτιάξουμε και να μοιραστούμε μαζί σας υφές
για τον υπολογιστή. Ελπίζουμε να σας αρέσουν. Μήπως μαντεύετε
και τι είναι;
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