
Στις 02/10/2017 διοργανώ-
θηκε στο ∆ηµοτικό Σχολείο
της Άρνισσας η Πανελλήνια
Ηµέρα Σχολικού αθλητισµού
που είχε τον τίτλο «Αθλού-
µαι ΧαράΖΩ το Μέλλον».

Στο πρώτο δίωρο έγιναν
δραστηριότητες µέσα στις
αίθουσες που βοήθησαν τα

παιδιά να καταλάβουν την
έννοια του αθλητισµού αλλά
και τη σηµασία του στην κα-
θηµερινή µας ζωή.

Στη συνέχεια µας επισκε-
φτήκανε ο γενικός γραµµα-
τέας του συλλόγου µπάσκετ
του Εδεσσαϊκού, κος Καφε-
τζής Κων/νος και ο προπονη-

τής κος Ροδοβίτης Γιώργος,
για να µας ενηµερώσουν για
το άθληµα της καλαθοσφαί-
ρισης, τη δηµιουργία του
συλλόγου, τον τρόπο προ-
πόνησης στις ακαδηµίες, για
τα οφέλη του αθλητισµού,
για τις επιτυχίες που έφερε
στη χώρα µας η εθνική οµά-

δα, αλλά και για Έλληνες α-
θλητές και προπονητές που
διαπρέπουν στο εξωτερικό.

Ακολούθησε ο Σχολικός
σύµβουλος του ν. Πέλλας
κος Φανιόπουλος Χριστό-
δουλος µε την Ιδιότητά του
ως πρόεδρος των βετερά-
νων αθλητών στίβου όπου
µας ταξίδεψε στη µαγεία
των ολυµπιακών αθληµάτων.

Η υπέροχη αυτή µέρα έ-
κλεισε στο προαύλιο του
σχολείου µε αγώνα µπάσκετ
µεταξύ των µαθητών των Ε΄
και ΣΤ΄ τάξεων, οι µικρότε-
ρες τάξεις αθλητικές δρα-
στηριότητες και παιχνίδια ό-
πως για παράδειγµα «Η µπα-
λιά», «η µπάλα που τρέχει»,
Η µπάλα που πετάει», «Ιππο-
δρόµιο», Επίσης έπαιξαν
και Badminton.

Κείµενο: Σαµαράς
Γεώργιος & Μιχαηλίδης

Γεώργιος (ΣΤ` τάξη)

Έκδοση των µαθητών του ∆ηµοτικού Σχολείου Άρνισσας - Φύλλο 19ο - Οκτώβριος 2017 - Tιµή 1 S

ΠΠεερριιεεχχόόµµεενναα
� Αποχαιρετιστήριο πρώην διευ-

θυντή – Χαιρετισµός νέου διευθυ-
ντή - κολοκυθόπιτα σελ.2

� Επίσκεψη στο µνηµείο Μακε-
δονικού Αγώνα – Ο Μακεδονικός
Αγώνας – Π.Μελάς σελ.3

� Τι γιορτάζουµε την 28η Οκτω-
βρίου και φωτο από τη γιορτή της Γ`
και ∆` τάξης σελ. 4 - 5

� Η παρέλαση στην Έδεσσα –
Αυτό το ξέρατε; σελ. 6 

� Συνέντευξη  νέου ποδοσφαιρι-
στή και συµβούλου – Μαραθώνιος
σελ.7

� Α` τάξη σελ.8
� Β` τάξη  σελ.9
� Η ιστορία της Παναγίτσας –

Σεισµός στο Μεξικό -  ∆ηµοψήφι-
σµα στην Καταλονία σελ.10 

� Φανταστικές ιστορίες σελ.11
� Ποιητική γωνιά σελ.12
� Τρύγος - Πάτηµα σταφυλιών

σελ.13
� Η ωρίµανση και ο τρύγος του

σταφυλιού – Αινίγµατα σελ.14
� Ανέκδοτα σελ.15
� Αγιασµός στο σχολείο - Τα   α-

δέσποτα   κουτάβια σελ.16

Ηµέρα Σχολικού 
Αθλητισµού 

Το  φθινόπωρο 
Φέτος το φθινόπωρο
έλα κι εσύ εδώ
να δεις πως πέφτουν 
τα φύλλα στο βουνό.

Τα πρωτοβρόχια έρχονται
βγάλε την οµπρέλα
αλλιώς θα γίνεις µούσκεµα
και θα ‘σαι σαν κορδέλα. 

Βάλε τις γαλότσες σου 
κι έλα έξω δες ,
τα σαλιγκάρια βγήκανε
έξω στις αυλές.

Φθινόπωρο , φθινόπωρο
πολύ σ’ αγαπώ
φέρνεις τις βροχούλες
µέσα στο χωριό.

Κείµενο: Γκέσιου Ελπίδα
Ναταλία Παπατραϊανού - ∆’

τάξη/∆ακτυλογράφηση: 
Ναταλία Μπόγια - ΣΤ’ τάξη
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ΕΕΚΚ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  
ΤΤΩΩΝΝ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΤΤΩΩΝΝ

ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ
ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ  
ΑΑΡΡΝΝΙΙΣΣΣΣΑΑΣ
∆ιεύθυνση

∆ηµοτικό Σχολείο
Άρνισσας

58002 Άρνισσα
Τηλ.: 2381031234
mail@dim-arniss.pel.sch.gr 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 
ΟΜΑ∆Α 

(Ε’-ΣΤ` ΤΑΞΗ)
∆ακτυλογράφηση

κειµένων
Σελιδοποίηση
Καραβίτη Ελπινίκη(Ε`)
Μπόγια Σταυρούλα(Ε`)
Μπόγια Ναταλία(ΣΤ`)
Μιχαηλίδης Γιώργος(ΣΤ`)
Τζήκα Μαρία(ΣΤ`)
∆ακτυλογράφηση κειµένων
Γεωργίου Τάσος(Ε`)
Σιδερά Ναταλία(Ε`)
Λαζαρίδου Γλυκερία(Ε`)
Παπατραϊανός Κωνσταντίνος(Ε`)
Κέκης Μιχαήλ(ΣΤ`)
Μιχαηλίδης Γιώργος(ΣΤ`)
Παπαγιαννίδου Τατιάνα(ΣΤ`)
Πισλίνα Ευαγγελία(ΣΤ`)
Σαµαράς Γιώργος(ΣΤ`)
Τζήκα Μαρία(ΣΤ`)
Βασιλικής Γκέσιου(ΣΤ`)
Σαρωτές εικόνων
Κάρτας Θοδωρής(Ε`)
Πισλίνα Μένια(ΣΤ`)
Τζήκα Μαρία(ΣΤ`)
Συντονιστές ∆άσκαλοι
Ηλίας Κάρτας
Αθανάσιος Θεοδώρου

ΤΤαα  ααννήήσσυυχχαα
µµοολλύύββιιαα  ττηηςς
ΆΆρρννιισσσσααςς

ΗΗ  ΣΣΕΕΛΛΙΙ∆∆ΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΓΓΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ

Eκτύπωση
Γραφικές Tέχνες

Σ. Bαγουρδής ΑΒΕΕ
Tηλ.: 23810 25019

email: vagourdi@otenet.gr

Το λογότυπο της εφηµερίδας
σχεδίασαν η Μαρία Τζήκα και
ο Χρήστος Χατζηγεωργούδης

Συνδροµή για ένα χρόνο 5 ευρώ

Κολοκυθόπιτα
Υλικά για την γέµιση 

3 µέτρια κολοκύθια
1\4 κοµµάτι τυρί
Μισό φλιτζάνι του 
καφέ γάλα 
3 αυγά 

Υλικά για την ζύµη 
3 κούπες αλεύρι για όλες

τις χρήσεις 
1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι 
1 ποτηράκι του καφέ λάδι 
Λίγο ξύδι 
1 µικρό κοµµάτι µαγιά  δια-

λυµένη µε χλιαρό νερό 
Εκτέλεση

Καθαρίζουµε το κολοκύθι
και το  τρίβουµε µε τον τρίφτη

, το αχνίζουµε  µε λήγω λάδι.
Ρίχνουµε το γάλα λήγω αλάτι
κι όταν κλίσουµε την φωτιά
βάζουµε το τυρί. Αφήνουµε
την γέµιση να κρυώσει. Σε ένα
µπολ  βάζουµε το αλεύρι λιώ-
νουµε την µαγιά µε χλιαρό νε-
ρό και την βάζουµε  µέσα,
προσθέτουµε  το ξύδι και το α-
λάτι και το ζυµώνουµε µέχρι
να γίνει µια µαλακή ζύµη .Την
αφήνουµε  λήγω να ξεκουρα-
στεί , ύστερα ανοίγουµε το
φύλλο και βάζουµε το µίγµα
στο ταψί , απλώνουµε την γέ-
µιση και µετά βάζουµε τα υπό-
λοιπα φύλλα από πάνω .Ψή-
νουµε την πίτα στους 180 βαθ-

µούς  περίπου 1 ώρα.
Κείµενο:  Ναταλία 

Παπαπατραϊανού  - 
Ελπίδα Γκέσιου  (∆` τάξη) 

∆ακτυλογράφηση:  
Βασιλική Γκέσιου

-  ΣΤ ́  τάξη

Αποχαιρετιστήριο σηµείωµα
παλιού διευθυντή

Αγαπητά παιδιά, αγαπητοί γονείς, φίλοι συ-
νάδελφοι,

Αισθάνοµαι την ανάγκη µέσα από το πρώτο
φύλλο της επιτυχηµένης εφηµερίδας του
σχολείου «µας» (και λέω «µας», γιατί νιώθω α-
κόµη κοµµάτι του σχολείου της Άρνισσας), να
σας αποχαιρετήσω και να σας ευχηθώ καλή
και δηµιουργική χρονιά.

Χωρίς να υπερβάλλω, θέλω να καταθέσω
πως πέρασα στο σχολείο της Άρνισσας τα κα-
λύτερα χρόνια µου ως δάσκαλος. Και σ’ αυτό
βέβαια συνηγόρησαν τόσο το καλό κλίµα και
η συνεργασία µου µε όλους τους εκπαιδευτι-
κούς του σχολείου, η πολύ καλή σχέση µε
τους γονείς, οι οποίοι στάθηκαν δίπλα στο
σχολείο σε ότι τους ζητήθηκε, αλλά και στην
καλή στόφα, στον καλό χαρακτήρα των παι-
διών. Προβλήµατα βέβαια, πάντα και παντού
υπάρχουν, είναι στη φύση της εκπαίδευσης,
όπου καλούνται µεγάλες και διαφορετικές ο-
µάδες (εκπαιδευτικοί, γονείς, παιδιά, φορείς),
ως σύνολο, αλλά και ως άτοµα, να συνεργα-
στούν. Ειλικρινά όµως, τα όποια προβλήµατα
προέκυπταν αντιµετωπίζονταν µε σύµπνοια
και αµοιβαίο σεβασµό ( καθόλου αυτονόητα),
µε ελάχιστες µόνο εξαιρέσεις. Θέλω να δηλώ-

σω πως µέσα στο γενικότερο κλίµα της πα-
ραίτησης και της απαξίωσης, δύσκολα βρί-
σκεις ανθρώπους να αγωνίζονται για να χτί-
σουν ένα καλύτερο αύριο για το σχολείο του
τόπου τους, µια «επένδυση» που δεν προσδί-
δει άµεσα και απτά αποτελέσµατα, ενώ από
την άλλη είναι επίπονη και µακροχρόνια.

Και τα λέω όλα αυτά, γιατί στον τόπο µας
πρέπει να «επιβραβεύονται» όσοι πραγµατικά
µοχθούν και δηµιουργούν συνεργαζόµενοι,
µε οδηγό την συνέπεια, την συναδελφικότητα
και την διαρκή αναζήτηση νέων παιδαγωγι-
κών εφαρµογών. Θεωρώ πως το εκπαιδευτι-
κό δυναµικό του σχολείου της Άρνισσας είναι
από τα καλύτερα στο νοµό µας και το σχολείο
ένα από τα αρτιότερα εξοπλισµένα κι αυτό τώ-
ρα που δεν είµαι πια εκεί και δεν έχω κανένα
συµφέρον «να ευλογώ τα γένια µας», µπορώ
να το δηλώσω.

∆υστυχώς λόγοι οικογενειακοί και ανάγκης
ανανέωσης µε υποχρέωσαν να αποχωρήσω
από το σχολείο, όµως γνωρίζοντας την ποιό-
τητα των εκπαιδευτικών, αλλά και του νέου
διευθυντή που ήρθε, είµαι σίγουρος πως το
σχολείο θα βαδίσει στον ίδιο δρόµο και θα πά-
ει ακόµη καλύτερα.

ΕΕύύχχοοµµααιι  σσεε  όόλλοουυςς  υυγγεείίαα  κκααιι  κκααλλήή  ππρρόόοοδδοο..  
ΦΦιιλλιικκάά  

ΓΓιιάάννννηηςς  ΓΓκκοουυγγκκοούύδδηηςς

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Με αφορµή την ανάληψη των νέων µου

καθηκόντων ως ∆ιευθυντή, θα ήθελα να α-
πευθυνθώ µέσω της σχολικής εφηµερίδας
του σχολείου µας, στους µαθητές, τις µαθή-
τριες τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς
του σχολείου µας, και να ευχηθώ µια σχολι-
κή χρονιά δηµιουργική µε πνεύµα συνεργα-
σίας και αλληλοϋποστήριξης. 

Η τοποθέτησή µου σ’ αυτή τη θέση ήταν
µια πρόκληση για µένα και επιδίωξή µου εί-
ναι το περαιτέρω άνοιγµα του σχολείου
στην κοινωνία, η ανάπτυξη και η διάχυση της

εκπαίδευσης στην κοινωνία, η εφαρµογή της
δηµοκρατικής και συνεργατικής  διοίκησης
και η παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους
µαθητές ώστε να οικοδοµούν στέρεα µορ-
φωτικά θεµέλια που στηρίζονται στις εµπει-
ρίες τους, στη θετική στάση απέναντι στη
µάθηση, στη συµµετοχή, στη συνεργασία,
την αλληλεπίδραση µεταξύ µαθητών- εκπαι-
δευτικών.

Βασικός σκοπός όλων µας είναι το σχο-
λείο να αποτελέσει ένα ζωντανό οργανισµό
µάθησης, µια δηµιουργική κοινότητα µαθη-
τών, εκπαιδευτικών, γονέων και γνώσης.

Κορδάλης Αντώνης



Παύλος Μελάς 
Ο Παύλος Μελάς  γεννή-

θηκε στις 26 Μαρτίου 1870
στην Μασσαλία. Ήταν α-
ξιωµατικός πυροβολικού
του ελληνικού στρα-
τού.Ήταν γιος του Μιχαήλ
Μελά και της Ελένης Βου-
τσινά  και γαµπρός του
Στέφανου ∆ραγούµη. Στά-
θηκε από τους πρωτεργά-
τες του Μακεδονικού Αγώ-
να  και πέθανε υπό αδιευ-
κρίνιστες συνθήκες κατά

τη διάρκεια επιχειρήσεων
στην περιοχή της Μακεδο-
νίας. Στην Ελλάδα θεωρεί-
ται ηρωική µορφή και έ-
χουν ονοµαστεί προς τιµήν
του το χωριό Μελάς της
Καστοριάς  και ο δήµος
Παύλου Μελά στην κεντρι-
κή Μακεδονία . Ο Παύλος
Μελάς πέθανε στις 13 Ο-
κτωβρίου στο χωριό Μελάς
Καστοριάς .

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση:
Βασιλική Γκέσιου - 

ΣΤ΄ τάξη
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ΙΑΤΡΕΙΟ: 23810 25999
ΚΙΝΗΤΟ: 6948 071967

ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΑΚΗ 4 - Ε∆ΕΣΣΑ

Στις 17 Οκτωβρίου 2017 όλοι
οι µαθητές του ∆ηµοτικού Σχο-
λείου Άρνισσας συγκεντρώθη-
καν στο σχολικό χώρο όπως
κάθε µέρα. Όµως αυτήν την η-
µέρα οι µαθητές της Ε΄ και της
ΣΤ΄  τάξης θα τιµούσαν τον Μα-
κεδονικό Αγώνα. Αυτό θα γινό-
ταν µε µια σειρά εκδηλώσεις,
όπως αναφορά ψηφιακή πα-
ρουσίαση, επίσκεψη στο πάρ-
κο, στο οποίο βρίσκεται η προ-
τοµή και το εκκλησάκι προς τι-
µήν του Μακεδονοµάχου και
δηµοδιδάσκαλου Στ. Χατζηχα-
ρίση.

Ύστερα από το χτύπηµα του
κουδουνιού οι µαθητές των συ-
γκεκριµένων τάξεων µπήκαν

στην αίθουσα εκδηλώσεων για
να παρακολουθήσουν µια ενη-
µερωτική παρουσίαση. Το πε-
ριεχόµενό της πληροφορούσε
για τις εξελίξεις στον µακεδονι-
κό χώρο από τα αρχαία χρόνια
µέχρι και την εποχή στην οποία
ήταν αφιερωµένη η παραπάνω
σχολική µέρα. Κάποια από τα ι-
στορικά σηµεία τα οποία περι-
γράφηκαν αναλυτικά ήταν η
προσπάθεια των Βουλγάρων
µε σκοπό την κατάληψη της
Μακεδονίας, καλλιεργώντας
στους κατοίκους βουλγάρικη
συνείδηση αλλά και η γενναία
κινητοποίηση ολόκληρης της

ελληνικής χερσονήσου συγκε-
ντρώνοντας στην Μακεδονία
παλικάρια ενισχύοντας  αυτήν
την αντίδραση µε την συνει-
σφορά πολλών µορφωµένων
ανθρώπων και ιερέων.

Αµέσως µετά το τέλος της
παρουσίασης οι µαθητές των
Ε΄και ΣΤ΄τάξεων επισκέφθη-
καν το πάρκο, στο οποίο βρί-
σκεται η προτοµή του µακεδο-
νοµάχου Στ. Χατζηχαρίση. Ε-
κεί όλα τα παιδιά έµαθαν για τη
ζωή και τα κατορθώµατα του
σπουδαίου Μακεδονοµάχου
Χατζηχαρίση, αλλά και για άλ-
λους συνεργάτες και γνωστούς

του ντόπιους µακεδονοµάχους,
όπως Παντελή Θεοδώρου,
Κωνσταντίνο Βερικούκη, Σα-
µαρά Λάζαρο και αρκετούς υ-
πόλοιπους. Στη συνέχεια έγινε
µια µικρή υπενθύµηση των
πληροφοριών που ακούστηκαν
και παρουσιάστηκαν µε κάποι-
ες ερωτήσεις κατανόησης.

Κατά  τη γνώµη µου όλοι οι
µαθητές ξεκαθάρισαν και κατα-
νόησαν τη σηµασία του µακε-
δονικού αγώνα  και ένιωσαν υ-
περηφάνια για τον τόπο τους
αλλά και για τους πολλούς προ-
γόνους τους, οι οποίοι συµµε-
τείχαν σε εκείνον τον.

ΚΚεείίµµεεννοο--  δδαακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::
ΓΓιιώώρργγοοςς  ΣΣααµµααρράάςς  --  ΣΣΤΤ΄́  ττάάξξηη

Η επέτειος του Μακεδονικού Αγώνα

Στις 13 Οκτωβρίου γιορτά-
ζουµε την επέτειο του Μακεδο-
νικού Αγώνα. Τι είναι όµως ο
Μακεδονικός Αγώνας; Ο Μα-
κεδονικός Αγώνας ήταν η αντί-
σταση των Ελλήνων ενάντια
στην προσπάθεια των Βουλγά-
ρων για τον εκβουλγαρισµό της
Μακεδονίας. ∆ιήρκησε περί-
που 40 χρόνια και χωρίζεται σε
τρεις περιόδους: Α΄ περίοδος
(1870-1897) ή φάση της προ-
παγάνδας (σχίσµα, συνθήκη Α-
γίου Στεφάνου). Β΄ περίοδος
(1897-1904) ή φάση της τρο-
µοκρατίας (φόνοι, λεηλασίες
χωριών). Η φάση αυτή είχε α-
ποκορύφωµα την ψευδοεπα-
νάσταση του Ίλιντεν
(20/7/1903) και λήγει µε τον
θάνατο του Παύλου Μελά
(13/10/1904). Γ΄ περίοδος
(1904-10/7/1908 σύνταγµα
Νεότουρκων) ή κυρίως Μακε-
δονικός Αγώνας. Στον Μακεδο-
νικό Αγώνα συµµετείχαν όλοι:
άντρες, γυναίκες, ακόµα και
παιδιά. Σηµαντικό ρόλο έπαι-
ξαν οι κληρικοί (Μητροπολίτης
Καστοριάς Γερµανός, παπά-
Σταύρος Τσάµης, κ.ά.) και οι
δάσκαλοι (Χατζηγεωργίου,
Τράικου, κ.ά.) που κρατούσαν
την ελληνική συνείδηση στην
καρδιά του λαού. Από τους πιο
αξιόλογους εντόπιους ήρωες ή-
ταν: ο Κώττας, ο Πύρζας, ο
Στρεµπενιώτης, κ.ά. Καλό θα

ήταν να αναφέρουµε εδώ ότι
πολλοί δεν ήξεραν να µιλούν
ελληνικά, όµως είχαν ελληνι-
κή εθνική συνείδηση. Αλλά και
από όλη την Ελλάδα ήρθαν να
βοηθήσουν: ο Άγρας, ο Καραβί-
της, ο Ματαπάς, ο Γαρέφης,
κ.ά. Πρώτος ανάµεσα στους ή-
ρωες είναι ο Παύλος Μελάς. Ο
θάνατός του ήταν η αιτία να ξε-
κινήσει η κυρίως φάση του α-
γώνα. Ο ίδιος γράφει σε γράµ-
µα του «… αρκεί το αίµα ενός
για να ξυπνήσουµε…». Τελικά
ήταν το δικό του. Ο Μακεδονι-
κός Αγώνας ήταν η φλόγα που
κράτησε την Μακεδονία Ελλη-
νική. Ήταν ο δρόµος που ένω-
σε την Μακεδονία µε την ελεύ-
θερη Ελλάδα και πάνω του πά-
τησε ο Ελληνικός Στρατός το
1912 στους Βαλκανικούς πο-
λέµους και την απελευθέρωσε.

ΚΚεείίµµεεννοο--δδαακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::
ΜΜππόόγγιιαα  ΣΣττααυυρροούύλλαα  ΕΕ΄́  ττάάξξηη

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
«Για την Ελλάδα, την Μακε-

δονία µας και την Έδεσσα»,
Κωνσταντίνος Νούσκας, Βι-
βλιοθήκη της Έδεσσας, 2003

«Παύλος Μελάς και Μακεδο-
νικός Αγώνας(1904-1908), ο
σκοπός του και οι ήρωες του»,
Ελίνα Μαστέλλου-Γιαννάκενα,
εκδ. Πελασγός, 2016

«Οι Έλληνες σλαβόφωνοι της
Μακεδονίας», δρ. Ιωάννης Χο-
λέβας, εκδ. Πελασγός, 1999

Ο ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
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28η Οκτωβρίου 1940
Η 28η  Οκτωβρίου είναι µια εθνική γιορτή. Κάθε χρόνο

τέτοια µέρα θυµόµαστε το ΟΧΙ που είπε ο πρωθυπουργός
της Ελλάδας , Ιωάννης Μεταξάς στον πρωθυπουργό της Ι-
ταλίας Μπενίτο  Μουσολίνι. Έτσι ξεκίνησε ένας Πόλεµος
µεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας στην οροσειρά της
Πίνδου. Παρόλο που οι Ιταλοί είχαν µεγάλο στρατό και
πολλά όπλα, δεν κατάφεραν να νικήσουν λόγω των δύ-
σκολων καιρικών συνθηκών  και της δύσβατης περιοχής.
Κάπως έτσι οι Ιταλοί ηττήθηκαν και νίκησαν οι Έλληνες.
Γρήγορα όµως κατέλαβαν οι Γερµανοί την Ελλάδα, όµως
µετά από 4 χρόνια κατοχής η Ελλάδα απελευθερώθηκε!!!!

Κείµενο:   ∆ηµήτρης  Σαµαράς – ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση:  Ναταλία Σιδερά – Ε` τάξη

Η γιορτή µας
Στης 27 Οκτωβρίου, έγινε η γιορτή µας. Πήραν µέρος η

Γ`και η ∆` τάξη. Είχαµε τρία θεατρικά, δύο τραγούδια και
ένα χρονικό για τον πόλεµο. Το πρώτο θεατρικό ήταν το
γαλανόλευκο πανί που έλεγε πώς δηµιουργήθηκε η ση-
µαία µας, µετά ήταν το δικό µας θεατρικό  «Η Ελλάδα δεν
µοιράζεται» το οποίο µιλούσε για τον Μουσολίνι και τον
Χίτλερ που ήθελαν να πάρουν την Ελλάδα, αλλά τους
κέρδισαν και µετά η Ρωσία και η Αγγλία ήθελε και αυτή να
πάρει την Ελλάδα. Το τρίτο θεατρικό ήταν «Το κανόνι της
Ειρήνης» που λέει για ένα κανόνι που πάνω του φύτρωσε
ένα λουλούδι και έγιναν φίλοι µε το κανόνι. Και την άλλη
µέρα κάναµε παρέλαση. 

Κείµενο :Κωνσταντίνος Μήτσκος – ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Καραθανάσης Γιώργος – ΣΤ` τάξη
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Όταν τελείωσε ο Ά Παγκό-
σµιος Πόλεµος η Γερµανία έ-
χασε και πλήρωσε πολύ ακρι-
βούς φόρους για τις κατα-
στροφές που κάνανε στα άλ-
λα κράτη. Αργότερα, το 1933
έγιναν εκλογές και καγκελά-
ριος εκλέχτηκε ο Αδόλφος
Χίτλερ, ο αρχηγός του Ναζι-
στικού Κόµµατος που υπο-
σχόταν να ξανακάνει την
Γερµανία υπολογίσιµη δύνα-
µη από τους αντιπάλους της.
Ο Χίτλερ ήθελε να υποτάξει
την Ευρώπη κάτω από την
«ναζιστική του µπότα». Εκεί-
νη την περίοδο, από το 1922
δικτάτορας στην Ιταλία ο αρ-
χηγός του Φασιστικού Κόµ-
µατου Μπενίτο Μουσολίνι,
δηµιουργώντας τον άξονα
Ρώµης-Βερολίνου επαναφέ-
ροντας τον τρόµο στην Ευ-
ρώπη.

Ο Β` Παγκόσµιος Πόλεµος
άρχισε µε την εισβολή των
Γερµανών στην γειτονική Πο-
λωνία το 1939. Στη συνέχεια
επιτέθηκαν σε Σουηδία, Ολ-
λανδία, Τσεχοσλοβακία και
Βέλγιο.

Οι Άγγλοι και οι Γάλλοι κή-
ρυξαν τον πόλεµο στην Γερ-
µανία. Οι Γάλλοι οχυρώθη-
καν µαζί µε τους Άγγλους αλ-
λά οι Γερµανοί εισβάλουν α-
πό τα σύνορα του Βελγίου.
Μέσα σε 2 µέρες οι Γερµανοί
κάνουν παρέλαση στο Παρί-
σι.

Από τις 4 Αυγούστου 1936
ήδη στην Ελλάδα κυβερνούσε
ο δικτάτορας Ιωάννης Μετα-
ξάς. Τον ∆εκαπενταύγουστο
του 1940 το καταδροµικό
«Έλλη» βρισκόταν στην Τήνο
για την γιορτή της Παναγίας.
Ξαφνικά, όταν τελείωσε η
γιορτή ακούστηκε ένας δυνα-
τός κρότος και το πλοίο βυθί-
ζεται. Την άλλη µέρα, όπως
το είχαν φανταστεί. Αποµει-
νάρια από υποβρύχιο του ι-
ταλικού στόλου. Το « Έλλη»
το είχαν βυθίσει οι Ιταλοί. Ο
Μεταξάς δεν κατηγόρησε την
Ιταλία λόγω το ότι δεν ήθελε

πόλεµο.
Στις 03:00 της 28ης Οκτω-

βρίου ο Ιταλός πρέσβης στην
Αθήνα Εµµανουέλε Γκράτσι
παρέδωσε τελεσίγραφο από
το οποίο ζητούσαν την παρά-
δοση της Ελλάδας στους Ιτα-
λούς. Η απάντηση του Μετα-
ξά ήταν «ΟΧΙ». Αυτό σήµαινε
την είσοδο της Ελλάδας στον
∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο.

Ο Ελληνικός Στρατός όχι
µόνο αµύνθηκε, αλλά και επι-
τέθηκε στα ιταλικά στρατεύ-
µατα από τα βουνά της Αλβα-
νίας, καταλαµβάνοντας Κο-
ρυτσά, Αργυρόκαστρο, Αγί-
ους Σαράντα, Πρεµετή, Πο-
γραδέτς και άλλες πόλεις της
Νότιας Αλβανίας. Οι Έλλη-
νες πολεµούσαν 6 µήνες στο
Αλβανικό Μέτωπο αλλά οι
Γερµανοί µπήκαν από τα σύ-
νορα της Βουλγαρίας. Τότε οι
Έλληνες λύγισαν και στις 27
Απριλίου 1941 οι Γερµανοί
κάνουν παρέλαση στην Αθή-
να. Τότε ξεκινά η περίοδος
της  τριπλής Κατοχής. Οι Γερ-
µανοί κατέλαβαν Μακεδο-
νία, Αττική, ορισµένα νησιά
του Αιγαίου και Κρήτη, οι
Βούλγαροι την Θράκη και οι
Ιταλοί την υπόλοιπη Ελλάδα.

Ήδη 2 µέρες µετά την κα-
τάληψη της Ελλάδας οργα-
νώθηκαν αντιστασιακές ορ-
γανώσεις όπως το Ε.Α.Μ και
το Ε.∆.Ε.Σ . Στις 30 Μαΐου
1941 δύο νέοι, ο Λάκης Σά-
ντας και ο Μανόλης Γλέζος
κατέβασαν την γερµανική ση-
µαία από την Ακρόπολη. Ή-
ταν το πρώτο γερό χτύπηµα
κατά των κατακτητών. Άλλα
σηµαντικά επιτεύγµατα ήταν
η ανατίναξη της γέφυρας του
Γοργοποτάµου. Η τριπλή κα-
τοχή τελείωσε στις 14-10-
1944 µετά από 1.417 µερόνυ-
χτα σκλαβιάς. Η πολυπόθητη
λευτεριά είχε καταφτάσει.

Κείµενο: Τάσος Μπακά-
λης- ∆` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Μιχαήλ
Κέκης – ΣΤ` τάξη

Τι γιορτάζουµε την 28η Οκτωβρίου



Στις 18 Οκτωβρίου του 2017
µαθητές απο την ΣΤ` τάξη του
σχολείου µας, η σηµαιοφόρος
και οι παραστάτες,  πήγαν
στην Έδεσσα για να παρελά-
σουν στην γιορτή της απελευ-

θέρωσης της Έδεσσας. Στην
παρέλαση ήταν όλα τα δηµο-
τικά σχολεία, τα γυµνάσια και
τα λύκεια του ∆ήµου Έδεσσας
αλλά και άλλοι σύλλογοι, όχι
µόνο απο την Έδεσσα αλλά α-

κόµα και από την Ήπειρο. Η
παρέλαση ήταν εξαιρετική. Οι
µαθητές στάθηκαν µε παρά-
στηµα και αξιοπρέπεια προς
τιµήν των προγόνων τους .
‘Έτσι τελείωσε η παρέλαση

µε τιµή και καµάρι.
Κείµενο: Ναταλία Μπόγια -

Ευαγγελία Πισλίνα(ΣΤ` τάξη)
∆ακτυλογράφηση: Ναταλία

Μπόγια
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Αυτό το ξέρατε;

ΣΟΜΑΛΙΛΑΝ∆Η
Η Σοµαλιλάνδη είναι ένα

αυτοανακηρυγµένο ανεξάρ-
τητο κράτος στην Αφρική.
Αυτό το κράτος δεν αναγνω-
ρίζεται από κανένα άλλο
κράτος ή οργανισµό, παρά
µόνο από τους κατοίκους
της!  Έχει έκταση 134.000
τετραγωνικά χιλιόµετρα και
έχει περίπου 35 εκατοµµύ-
ρια κατοίκους. Συνορεύει µε
την Αιθιοπία από τα νότια και
τα δυτικά, µε το Τζιµπουτί α-
πό τα βορειοδυτικά, µε τον

Κόλπο του Άντεν στα βόρεια
και µε τις αυτόνοµες περιο-
χές της Μααχίρ και Πού-
ντλαντ στα ανατολικά. Ο έ-
λεγχος επί των ανατολικών
συνόρων της Σοµαλιλάνδης
δεν έχει αποσαφηνιστεί ε-
ξαιτίας συρράξεων µε το
Πούντλαντ και µε αυτονοµι-
στικά κινήµατα. Αυτοανακη-
ρύχτηκε ανεξάρτητη δηµο-
κρατία στις 18 Μαΐου 1991
από την Σοµαλία. Η ∆ηµο-
κρατία της Σοµαλιλάνδης
θεωρεί εαυτήν ότι είναι διά-
δοχη χώρα της Βρετανικής
Σοµαλιλάνδης, άλλοτε προ-
τεκτοράτου, το οποίο είχε έ-
κταση περίπου 137.600 τε-
τρ. χλµ. που έγινε ανεξάρτη-
το στις 26 Ιουνίου του 1960
και ενώθηκε µε την ιταλική
Σοµαλιλάνδη πέντε ηµέρες
αργότερα και δηµιούργησε
τη ∆ηµοκρατία της Σοµα-
λίας. Σαν νόµισµα χρησιµο-
ποιεί το Σελίνι της Σοµαλι-

λάνδης. Οι επίσηµες γλώσ-
σες στη Σοµαλιλάνδη είναι
τα σοµαλικά, τα αραβικά και
τα αγγλικά. Επίσης, αξίζει να
σηµειωθεί ότι είναι ένα από
τα πιο ασφαλείς µέρη στον
κόσµο. Στους θορυβώδεις
δρόµους της, τα γαϊδουρά-
κια τρέχουν δίπλα στα 4Χ4
και οι κάτοικοι µιλούν µε τα
κινητά καινούργιας τεχνο-
λογίας δίπλα στις καµήλες.
Τα µαγαζιά είναι γεµάτα κό-
σµο. Η κοινωνία τους είναι έ-
να µεγάλο µείγµα. Το αλκο-
όλ απαγορεύεται και οι γυ-
ναίκες φορούν µαντίλες.

Εργάζονται, παντρεύο-
νται και κάνουν ότι κάνει ό-
λος ο υπόλοιπος πληθυσµός
της Γης. Αν και για τον υπό-
λοιπο κόσµο δεν υπάρχουν
καν, εκείνοι έχουν φτιάξει έ-
ναν δικό τους µικρόκοσµο
µέσα στον οποίο ζουν κανο-
νικότατα.

Μιχαήλ Κέκης – Ε` τάξη

Η παρέλαση του ∆.Σ. Αρνισσας στην Εδεσσα

EELL  GGrreeccoo
Ο ∆οµίνικος Θεοτοκόπουλος

ή EL Greco  γεννήθηκε 1 Ο-
κτωβρίου 1541 στο Ηράκλειο
.Ήταν Κρητικός ζωγράφος ,
γλύπτης και αρχιτέκτονας της
Ισπανικής Αναγέννησης . Έζη-
σε το µεγαλύτερο µέρος της ζω-
ής του µακριά από την πατρίδα
του , δηµιουργώντας το κύριο
σώµα του έργου του στην Ιτα-
λία και την Ισπανία . Εκπαι-
δεύτηκε αρχικά ως αγιογράφος
στην Κρήτη , που αποτελούσε
τότε τµήµα της ενετικής επι-
κρατείας , και αργότερα ταξίδε-
ψε στην Βενετία . Στην Ιταλία
επηρεάστηκε από τους µεγα-
λύτερους δασκάλους της ιταλι-
κής τέχνης , όπως τον Τιντορέ-
το και τον Τίτσινο , του οποίου
υπήρξε µαθητής , υιοθετώντας
στοιχεία από τον µανιερισµό.

Το 1577 εγκαταστάθηκε στο
Τολέδο της Ισπανίας όπου έζη-
σε µέχρι το τέλος της ζωή του
και ολοκλήρωσε ορισµένα από
τα έργα του .Πέθανε στις 7 Α-
πριλίου 1614 σε ηλικία 73 ε-
τών .

ΚΚεείίµµεεννοο  ––  ∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη
ΒΒαασσιιλλιικκήή  ΓΓκκέέσσιιοουυ    ΣΣΤΤ

ΠΠηηγγήή    ΒΒιικκιιππααίίδδεειιαα



Ο  Κλασικός-Αυθεντικός
Μαραθώνιος Αθηνών είναι
ένας διεθνής ετήσιος αγώ-
νας µαραθώνιου που συνή-
θως διεξάγεται τον Νοέµ-
βριο. Ο αγώνας γίνεται
στην κλασική διαδροµή και

καθιερώθηκε προς τιµήν
του άγνωστου Αθηναίου ο-
πλίτη, ο οποίος το 490 π.Χ.
έτρεξε από τον Μαραθώνα
στην Αθηνά για να ανακοι-
νώσει την νίκη των Αθηναί-
ων εναντίον των Περσών

στη µάχη που διε-

ξήχθη εκεί. Πρόλαβε να πει
''Νενικήκαµεν'' και στη συ-
νέχεια  εξαντληµένος  έπε-
σε νεκρός. Μία µεταγενέ-
στερη παράδοση, που ό-
µως δεν µαρτυρείται από
τις αρχαίες πηγές, ταυτίζει
τον οπλίτη εκείνον µε τον
Αθηναίο ηµεροδρόµο Φει-
διππίδη .

Το 2015 κατερρίφθη το
ρεκόρ συµµετεχόντων στη
διαδροµή των 42 χιλιοµέ-
τρων µε τους δροµείς που
εγγράφηκαν να φτάνει
τους 16.000. Ρεκόρ σηµει-
ώθηκε και στις συνολικές
εγγραφές (µαζί µε αυτές
των 5 και των 10 χιλιοµέ-
τρων) µε το συνολικό αριθ-
µό να αγγίζει τους  43.000. 

https://el.wikipedia.org/
Κείµενο: Κωνσταντίνος
Παπατραϊανός – Ε` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Ανα-

στάσιος Γεωργίου – Ε` τάξη
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Συνέντευξη 
από έναν νέο

ποδοσφαιριστή
Ο ξάδελφος µου, ο Αλέ-

ξανδρος Τσιτσάγκας, είναι
17 χρονών και ασχολείται ε-
παγγελµατικά µε το ποδό-
σφαιρο και αποφάσισα να
του κάνω µερικές ερωτήσεις:  

1)Πόσα χρόνια παίζεις πο-
δόσφαιρο;

-Παίζω 11 χρόνια.
2)Σε ποιες οµάδες έχεις

παίξει;
-Στην Ελπίδα Έδεσσας και

στον Εδεσσαϊκό.
3)Σε ποια θέση παίζεις;
-Κεντρικός αµυντικός

(στόπερ)
4)Σε ποια κατηγορία παί-

ζει η οµάδα σου;
-Football League 2 (Γ` εθνι-

κή)
5)Ποιο είναι το όνειρό σου

ως ποδοσφαιριστής;
-Να βάλω γκολ στον Ολυ-

µπιακό µε την φανέλα του
Παναθηναϊκού.

6)Γιατί διάλεξες αυτό το ά-
θληµα;

-Για 3 λόγους. Ο ένας είναι
γιατί το ποδόσφαιρο είναι το
πιο δηµοφιλές άθληµα στον
κόσµο και το παρακολουθού-
σα από µικρός, δεύτερον για-
τί έπαιζε ποδόσφαιρο και ο
µπαµπάς µου και τρίτον, γιατί
αρέσουν στις γυναίκες οι πο-
δοσφαιριστές!

7)Τι έχεις να πεις ως εν-
θάρρυνση προς τα παιδιά
που θέλουν να ξεκινήσουν
να παίζουν ποδόσφαιρο;

-Άµα σου αρέσει αυτό που
κάνεις και παλεύεις να πετύ-
χεις τον στόχο σου τότε θα
τα καταφέρεις!

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση:
Μιχαήλ Κέκης-ΣΤ` τάξη

Συνέντευξη του Σχολικού
Συµβούλου Φανιόπουλου
Χριστόδουλου

Την Ηµέρα Αθλητισµού µε πολύ χαρά µας
επισκέφτηκε ο Σχολικός Σύµβουλος Φανιό-
πουλος Χριστόδουλος από την  Έδεσσα.

1.Πότε αρχίσατε το επάγγελµα σας;
- Είµαι  δάσκαλος 31 χρόνια και τα τελευ-

ταία 6 χρόνια είµαι σύµβουλος.
2.Σας αρέσει η δουλειά πού κάνετε;
-Ναι, µου αρέσει πάρα πολύ διότι ασχολού-

µαι µε τα παιδιά.
3.Ποιο άθληµα σας αρέσει στο στίβο πε-

ρισσότερο;
- Μου αρέσουν οι δρόµοι µεγάλων απο-

στάσεων  .
4.Πώς σας ήρθε η ιδέα να ασχοληθείτε µε

το στίβο;
-Ξεκίνησα το στίβο όταν ήµουν γυµνάσιο

γιατί µου άρεσε να τρέχω µεγάλες αποστά-
σεις.

5. Πότε σταµατήσατε το στίβο;
-Σαν  αθλητής συλλόγου σταµάτησα όταν

ήµουν 30 χρονών. Συνεχίζω ακόµα µε το
σύλλογο για υγεία και αναψυχή!

Κείµενο: Ελπινίκη Καραβίτη, Μάριος
Ιωσηφίδης, Ελένη Πισλίνα – ΣΤ` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Ελπινίκη Καραβίτη - Ε΄
τάξη, Μάριος Ιωσηφίδης  - ΣΤ΄ τάξη

Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών 
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Συγκοµιδή κυδωνιώνΑ’ ΤΑΞΗ

Πάτηµα σταφυλιών
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Ο κηπουρός
Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένας κηπουρός που είχε µια

καρυδιά κι έναν κήπο µε λαχανικά. Όταν έβρεχε φορούσε
τις µπότες του και το αδιάβροχό του, και όταν ωρίµαζαν τα
καρύδια, τα µάζευε και τα πουλούσε.

∆ηµήτρης, Χρήστος, Βασίλης, Γιώτα- Β’ τάξη

Τα παιδιά του φθινοπώρου
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα δάσος και ένα ποταµάκι.

Είχε πολλά ζώα. Κουκουβάγιες, ελάφια, λιοντάρια. Εκεί
βρισκόταν και ένας άνθρωπος που µάζευε φρούτα του δά-
σους, κάστανα και καρύδια.

Χριστίνα – Καλλίστη – Γιάννης Μπ. – Γιάννης Ι. (Β` τάξη)

Το βρεγµένο δάσος
Το βρεγµένο δάσος είναι ένα από τα µεγαλύτερα δάση

της Ελλάδας. Έχει και πολλά άγρια ζώα και αλεπούδες και
λύκους και είναι γεµάτα καρπούς. Το βρεγµένο δάσος είναι
πάνω σε ένα βουνό. Είναι γεµάτο µανιτάρια και βελανίδια.
Είναι το πιο όµορφο δάσος του κόσµου.

Οµάδα εργασίας: Σταύρος Γ.- Σταύρος Ν. - Τρύφων
Κείµενο: Φωτεινή Γεωργιάδου – Β` τάξη

∆αχτυλογράφηση: Γλυκερία Λαζαρίδου – Ε` τάξη

Το φύτεµα των χρυσανθέµων
Κατεβήκαµε στον κήπο και φυτέψαµε δυο χρυσάνθεµα,

τα ποτίσαµε και τα τσαπίσαµε και κάποια παιδιά έπαιζαν
µε τα σκιάχτρα. Το χαρήκαµε πολύ.

Μαρκέλλα Λιόλιου – Χρήστος Μήτσκος Β` τάξη

Φθινοπωρινή εποχή
∆ύο δέντρα µε πολλά καρύδια και βελανίδια, κάστανα,

µούρα και φουντούκια.
Κωνσταντίνος, Μαρκέλλα, Κατερίνα Β` τάξη 

∆ακτυλογράφηση: Μαρία Τζήκα – ΣΤ` τάξη
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Η ιστορία της Παναγίτσας
Η Παναγίτσα είναι ένα ορεινό χωριό

χτισµένο στους πρόποδες του όρους Βό-
ρα και σε υψόµετρο περίπου 750µ. 

Η σύγχρονη ιστορία του χωριού ξεκινά
από το 1922 δηλαδή µετά την ανταλλαγή
των πληθυσµών *. Οι πρώτοι πρόσφυγες
ελληνικής καταγωγής φθάνουν στην Πα-
ναγίτσα (Όσλοβο) γύρω στα 1924. Τόπος
καταγωγής των περισσότερων από αυ-
τούς ήταν τα χωριά της Τραπεζούντας
του Πόντου, (Άτρα, Μάλαχα, Χάσκιοϊ, Μο-
ναστήρι, Καράκαγια- περιοχή Αργυρού-
πολης) . Ένα µικρότερο ποσοστό από
τους κατοίκους κατάγονταν από τα παρά-
λια της Μ. Ασίας. 

Κάπως έτσι ξεκινά η περιπέτεια των
προσφύγων στην Ελλάδα: πρώτος σταθ-
µός για κάποιους ήταν ο Πειραιάς και για
κάποιους άλλους η Καλαµαριά. Αυτοί που
εγκαταστάθηκαν στον Πειραιά ακολούθη-
σαν έναν εργολάβο τον Σαχαρίδη Κων-
σταντίνο ο οποίος είχε αναλάβει το σιδη-
ροδροµικό δίκτυο Έδεσσας- Φλώρινας και

πρόσφερε δουλειά σε πολλούς από τους
συγχωριανούς του. Αυτοί, µαζί µε άλλους
κατοίκους από τα γειτονικά χωριά του Πό-
ντου εγκαταστάθηκαν στο πρώην τούρκι-
κο χωριό Όσλοβο, τη σηµερινή Παναγί-
τσα.

Για την ονοµασία του χωριού υπήρξαν
πολλές διαµάχες διότι κάθε ένας από
τους νέους κατοίκους ήθελε να βάλει το
όνοµα του χωριού του από τον Πόντο. Τε-
λικά συµφωνήσαν να ονοµάσουν το χω-
ριό Παναγίτσα προς τιµήν της Παναγίας
που τους προστάτεψε και τους έδωσε δύ-
ναµη στο µακρύ και γεµάτο δυσκολίες τα-
ξίδι τους. Η θαυµατουργή εικόνα της µαζί
µε άλλα ιερά κειµήλια µεταφέρθηκαν µε

ευλάβεια και γύρω στα 1950 χτίστηκε ο
Ι.Ν. Κοιµήσεως Θεοτόκου Παναγίτσας.

Οι ασχολίες των κατοίκων τα πρώτα
χρόνια βασίζονταν στην γεωργία και στην
κτηνοτροφία για να εξασφαλισθεί η επι-
βίωση τους. Με πολλές προσπάθειες και
κυρίως µε πολύ µεράκι αναπτύχθηκε η πα-
ραγωγή και εµπορία «ονοµαστών» φρού-
των Παναγίτσας. Αργότερα το χωριό έγι-
νε γνωστό λόγω της φιλοξενίας των κα-
τοίκων του, στους επισκέπτες χειµερινού
τουρισµού. Πολλά ξενοδοχεία και εστια-
τόρια άνοιξαν µε την έναρξη λειτουργίας
του Χιονοδροµικού Κέντρου Βόρας (Καϊ-
µακτσαλάν) και εξακολουθούν να λει-
τουργούν ακόµη και σήµερα!!! 

(Τη φετινή χρονιά αποφασίσαµε να κά-
νουµε ένα µικρό αφιέρωµα στα χωριά που
βρίσκονται γύρω από την Άρνισσα για να
τα γνωρίσουµε καλύτερα. Σ` αυτό το φύλ-
λο ξεκινήσαµε µε την Παναγίτσα και ελπί-
ζουµε να το ολοκληρώσουµε µέχρι το τέ-
λος της σχολικής χρονιάς)

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση: Γιώργος
Μιχαηλίδης – ΣΤ` τάξη

ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΜΕΞΙΚΟ
Την Τρίτη 19/9, ισχυρός σεισµός χτύπησε το κεντρικό Μεξι-

κό, 12 µίλια από την πολιτεία Οαχάκα. Το µέγεθος του σει-
σµού ήταν 7,1 ρίχτερ και σηµειώθηκε τη µέρα της 32ης επε-
τείου από τον µεγάλο σεισµό του 1985, που είχαν σκοτωθεί
7.000 άνθρωποι.

Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εσωτερικών, ο αριθµός των νε-
κρών φτάνει τους 284. Από αυτούς οι 25 είναι παιδιά που σκο-
τώθηκαν µετά από την κατεδάφιση σχολείου. 44 κτίρια κατα-
στράφηκαν στην πρωτεύουσα, στα οποία τα σωστικά συνερ-
γεία αναζητούν επιζώντες. Επίσης, ο σεισµός προκάλεσε διαρ-
ροές αερίου, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν πυρκαγιές. 

Ο σεισµός «ξύπνησε» το ηφαίστειο Ποποκατεπέτλ, το οποίο
εκτόξευσε τέφρα σε ύψος 1.000 µέτρων. Αυτή ήταν η τέταρτη
έκρηξη µετά µια εβδοµάδα από τον σεισµό, ο οποίος ήταν η αι-
τία να αποκτήσει πάλι δραστηριότητα.

Αυτός ο σεισµός ήταν πολύ δυνατός και χρειαζόταν σωστή α-
ντιµετώπιση από τους ανθρώπους. Έτσι πρέπει και εµείς να ξέ-
ρουµε πώς να αντιµετωπίζουµε παρόµοιες καταστάσεις, γιατί
µπορεί να βρεθούµε µε µια τέτοια αντίστοιχη.

ΠΠηηγγέέςς  ::  nneewwss..  IInn..  ggrr..
ΚΚεείίµµεεννοο::  ΠΠααππααττρρααϊϊααννοούύ  ΒΒαασσιιλλιικκήή,,  ΜΜππόόγγιιαα  ΣΣττααυυρροούύλλαα,,  ΕΕ’’  ττάάξξηη

ΜΜππόόγγιιααςς  ΒΒααγγγγέέλληηςς--  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ∆∆΄́ττάάξξηη
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΜΜππόόγγιιαα  ΣΣττααυυρροούύλλαα

∆∆ηηµµοοψψήήφφιισσµµαα  σσττηηνν  ΚΚααττααλλοοννίίαα
Το δηµοψήφισµα στην Καταλονία την 1η Οκτωβρίου 2017 ήταν έ-

να δηµοψήφισµα, «αντισυνταγµατικό» για την Ισπανία, το οποίο έδινε
ανεξαρτησία στην αυτοδιοικούµενη περιοχή της Καταλονίας. Το ερώ-
τηµα ήταν: «Θέλετε να γίνει η Καταλονία ένα ανεξάρτητο κράτος µε
τη µορφή µιας δηµοκρατίας;»  

Το δηµοψήφισµα εγκρίθηκε στις 6 Σεπτεµβρίου 2017, από το κατα-
λανικό κοινοβούλιο και η διεξαγωγή του έπρεπε να γίνει µέχρι τις 16
Οκτωβρίου. Ως ηµεροµηνία ορίστηκε η 1η Οκτωβρίου, µέρα οπού η
διοίκηση της ποδοσφαιρικής οµάδας της Μπαρτσελόνα φοβόταν για
επεισόδια στον αγώνα της µε την Λας Πάλµας.

Την 1η Οκτωβρίου η αστυνοµία της Ισπανίας εµπόδισε σε πολλά ά-
τοµα την είσοδό τους στα εκλογικά κέντρα, χρησιµοποιώντας µέχρι
και την βία. 844 άτοµα τραυµατίστηκαν, ενώ 336 εκλογικά κέντρα από
τα 2.000 έκλεισαν και οι φίλαθλοι της Μπαρτσελόνα δεν είχαν την ά-
δεια να εισχωρήσουν στο γήπεδο της οµάδας προκειµένου να παρα-
κολουθήσουν τον αγώνα µε την Λας Πάλµας. Παρ' όλα αυτά, ακόµα
και πληγωµένος ο κόσµος ψήφισε. Ο πρώην αρχηγός της Μπαρτσελό-
να, Τσάβι δήλωσε πως αυτή η κατάσταση είναι ανεπίτρεπτη σε µια δη-
µοκρατική χώρα. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Μαριάνο Ραχόι δή-
λωσε ότι το δηµοψήφισµα είναι αντισυνταγµατικό και οι αστυνοµικοί
έκαναν απλώς την υπηρεσία τους. Τα αποτελέσµατα του δηµοψηφί-
σµατος ήταν 91,96% υπέρ και 8,04% κατά.  

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΜΜιιχχααήήλλ  ΚΚέέκκηηςς  --  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη
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Φανταστικές ιστορίες
Η Αρωµατούπολη

Πριν από πάρα πολλά χρόνια υπήρ-
χε µια πόλη η Αρωµατούπολη που ε-
κεί ότι µύριζε ήταν λουλούδια.

Ξαφνικά τα λουλούδια εξαφανί-
στηκαν. Όλοι άρχισαν να εγκαταλεί-
πουν την περιοχή και από µια κατα-
πληκτική πόλη έγινε ένας τεράστιος
σκουπιδότοπος. Όµως µια γριούλα
που δεν έφυγε, έψαξε για σπόρους
και τελικά θυµήθηκε πως είχε σπό-
ρους από ένα δέντρο και φύτεψε τον
έναν. Αυτός ο µαγικός σπόρος είχε
την δύναµη να κάνει ότι ήθελες. Έτσι
εκπλήρωσε την επιθυµία της γριού-
λας, που ήταν να βγουν φυτά και όλα
τελείωσαν ωραία!!

Κείµενο: Νίκος Μπαϊρακταρίδης
∆’ Τάξη 

∆ακτυλογράφηση: Ελπινίκη 
Καραβίτη Ε’ Τάξη

Η Μαρία-Μπαρία και ο
Μπαµπούλας Αλοίζα
Η Μαρία-Μπαρία µετά από την πε-

ριπέτεια µε την οικογένεια και την
τροµερή µάγισσα, αποφάσισε να κά-
νει καινούριες περιπέτειες και να σώ-
σει ανθρώπους. Σε 3 χρόνια έφτασε
στην Κίνα. Στο κράτος Νεπάλ ήταν το
Έβερεστ. Όταν έφτασε η Μαρία-
Μπαρία, πριν από λίγο ο Μπάµπουλας
Αλοίζα είχε κάνει την 28η επίθεση
στους ανθρώπους. Ο Μπάµπουλας Α-
λοίζα είχε 2 σώµατα και 4 κεφάλια (2
σε κάθε σώµα),είχε ουρά δράκου, είχε
5 πόδια αλόγου. Ήταν ένα άγριο τέρας
που έτρωγε ανθρώπινη σάρκα. Στο
κράτος Νεπάλ η Μαρία-Μπαρία είχε έ-
ναν φίλο, τον Τον-Ζαµπόν. Και τον επι-
σκέφτηκε και του είπε το λόγο, γιατί
ήρθε στο κράτος Νεπάλ, στην Κίνα. Ο
Τον-Ζαµπόν της έδειξε πού είναι η φω-
λιά του τέρατος και θα την βοηθούσε.
Και σε 3 µέρες ανέβηκαν στο Έβερεστ.
Η Μαρία-Μπαρία µπήκε στη σπηλιά. Το
τέρας ξύπνησε κι έγινε άγρια µάχη.
Σε 3 ώρες η Μαρία-Μπαρία νίκησε το
τέρας από το κράτος Νεπάλ.

Κείµενο: Τάσος Μπακάλης
– ∆` τάξη

∆ακτυλογράφηση: 
Θοδωρής Κάρτας – Ε` τάξη

Ναυαγός στον Ειρηνικό
Φίλοι , γονείς , αδέρφια ελάτε να

µε βοηθήσετε, όταν ταξίδευα άρχισε
η θάλασσα να γίνεται πολύ άγρια και
µε αυτόν τον τρόπο το καράβι µου
ναυάγησε στον Ειρηνικό. Η θάλασσα
µε έβγαλε στην ακτή ενός πανέµορ-
φου νησιού που είχε πυκνή βλάστη-
ση, διάφορα σπάνια λουλούδια και
φυτά, πανύψηλα δέντρα,  ασυνήθι-
στα ήδη πουλιών και ζώων.

Κάπου εκεί µέσα στην ζούγκλα
βρήκα ένα σπίτι από καλάµια και φύλ-
λα από φοίνικα, αλλά δεν το έχω
πλησιάσει ακόµη. Εγώ µένω δίπλα σε
ένα καταρράκτη µε κρυστάλλινα νε-
ρά, έχω φτιάξει µια σχεδία για να κοι-
µάµαι και µια τέντα από το πανωφόρι
µου για να προφυλαχτώ από την βρο-
χή. Ο καιρός είναι ηλιόλουστος και
λαµπερός, αλλά κάποιες φορές ρί-
χνει καταρρακτώδη βροχή. Μπορεί
κάποιες φορές να έχω λιγοστό φα-
γητό, αλλά τρέφοµαι από τους νόστι-
µους καρπούς των δέντρων και τα ά-
γρια χόρτα.

Αυτό το µέρος είναι υπέροχο και έ-
χει τα βασικά αγαθά για να ζήσει έ-
νας άνθρωπος. Ευτυχώς ναυάγησα
σε αυτό το νησί και όχι σε κανένα ξε-
ρονήσι.

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση: 
Βασιλική Γκέσιου  -  ΣΤ΄ τάξη 

Ναυαγός στον Ειρηνικό
Κυριακή 30 Νοεµβρίου 2.500 µ.Χ.
Αγαπητέ πατέρα, είµαι έρηµος

ναυαγός σε αυτό
το νησί 

εδώ και µία ολόκληρη ώρα! Ακόµη
ψάχνω φαγητό στο νησί της Ιστο-
ρίας. Πιστεύω πως για να το διαβά-
ζεις αυτό θα είµαι καλά, γιατί πώς αλ-
λιώς θα το διάβαζες; 

Η βλάστηση εδώ είναι αρκετά πυ-
κνή και αυτή τη στιγµή βλέπω µπανα-
νιές και βατοµουριές, ακριβώς δίπλα
στους φοίνικες υπάρχουν και πολλά
φυτά τα οποία δεν ξέρω πως λέγο-
νται αλλά πιστεύω πως δεν έχουν α-
νακαλυφθεί ακόµη.

Η αµµουδιά εδώ είναι πιο απαλή κι
από στραγγιστό γιαούρτι αν και δεν
τρώγεται. Η θάλασσα είναι γαλάζια
και σε ηρεµεί τόσο που ξεχνάς ότι εί-
σαι ναυαγός και δεν ξέρεις τι να κά-
νεις.

Σε λίγο νυχτώνει έχει παγωνιά,
πρέπει να βιαστώ να φτιάξω καταφύ-
γιο γιατί είµαι πολύ κουρασµένος κι
πρέπει να κοιµηθώ. Θα φάω από τα
λίγα τρόφιµα που απέµειναν από το
πλοίο και θα πέσω για ύπνο, αύριο
βλέπουµε τι θα κάνω…

Ουφ!!! Επιτέλους ξηµέρωσε και
βλέπω ένα πλοίο να καταφθάνει! Ευ-
τυχώς έχω και χρόνο να ετοιµαστώ,
γιατί είναι ακόµα µακριά. Σε µισή ώρα
θα είναι εδώ. Είµαι πάρα πολύ χαρού-
µενος που θα γυρίσω σπίτι µου!!!

Περιµένω πάρα πολύ ώρα µα δεν
έρχεται. Πάω να δω τι γίνεται… ωχ
που πήγε; Γιατί δεν ήρθε; ∆εν το πι-
στεύω, τι θα κάνως Κι έτσι στενοχω-
ρηµένος γυρνάω στην καλύβα µου… 

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση: 
Γιώργος Μιχαηλίδης ΣΤ΄ τάξη



12 ΤΑ ΑΝΗΣΥΧΑ ΜΟΛΥΒΙΑ Οκτώβριος 2017

Φθινόπωρο
Τα φύλλα πέφτουν 
και τα χελιδόνια φεύ-

γουν
ήρθε και η κυρά βροχή
να µας πει, ήρθε άλλη εποχή.

Οι αγρότες δεν σφυρίζουν
και τα µήλα τους ζυγίζουν
θα τα πάνε στην λαϊκή 
να τα πουλήσουν σε κα-

λή τιµή.
Ποίηµα: Αλέξανδρος 
Καπουσίζης – Γ` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Τατιάνα
Παπαγιαννίδου – ΣΤ` τάξη

Πέφτουνε ξερά τα φύλ-
λα πάνω από τα κλαριά

κι ωρίµασαν τα  σταφύ-
λια στην κληµαταριά.

Αποµείνανε  οι σπουργί-
τες συντροφιά καλή,

Ήρθε πια το πρωτοβρόχι
µε φωνή δειλή.

Κείµενο: Αναστασία 
Κισκίνη – Γ` τάξη

∆ακτυλογράφηση: 
Ναταλία Σιδερά – Ε` τάξη

Έρχεται φθινόπωρο,
φώναξε τ΄ αγέρι.
Χελιδόνια, φύγετε
στου νοτιά τα µέρη.
Έρχεται φθινόπωρο,

λέει το συννεφάκι.
Πρωτοβρόχια φτάνουνε,
ξέψυχο δεντράκι.

Έρχεται φθινόπωρο,
είπε το σχολείο. 
Τα λουλούδια κλείστηκαν 
µέσα στο βιβλίο.

Παπαγιαννίδου Όλγα 
- Γ' Τάξη

Το φθινόπωρο ανοίγουν
τα σχολεία

Τα παιδιά επιστρέφουν
στα θρανία 

Με χαµόγελο και όταν
βρέχει 

Με τις οµπρέλες τρέ-
χουν να προλάβουν.

Και από το τσαµπί 
Στα τρία κόβουν µε χαρά
Τα πατάνε
Και γίνετε κρασί 
Το φθινόπωρο όµως 
Τα φύλλα είναι χρωµατιστά 
Και ο χώρος λάµπει από

χρώµατα. Και τα φρούτα 

Τα λαχανικά ακόµα πιο
νόστιµα Θα είναι 

Μα πολύ δουλειά υπάρχει
Το φθινόπωρο
Και ο κόσµος είναι κου-

ρασµένος.
Κείµενο: ∆ήµητρα 
Πισλίνα – Γ` τάξη

∆αχτυλογράφηση:
Γλυκερία Λαζαρίδου - Ε` τάξη

Ποιητική γωνιά

Το σχολείο
Σχολείο µου σχολείο
που σ’ έχω µέσα στο µυαλό
το σχολικό πως περιµένω 
για να έρθω .

Με το ζόρι πως ξυπνώ
όρεξη δεν έχω για να

τρώω
γιατί βιάζοµαι πολύ για 
να πάω εκεί . 

Μόλις µπω µέσα στην τάξη
η κυρία θα φωνάξει αν ε-

χθές 
διαβάσαµε ή µόνο τεµπε-

λιάσαµ . 

Κείµενο: Ευαγγελία 
Παπαδοπούλου – ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Νατα-

λία Μπόγια – ΣΤ` τάξη

ΤΤοο  σσππίίττιι  µµοουυ
Θέλω να χτίσω ένα σπιτάκι 
Κάπου στην θάλασσα µα-

κριά ,
να µε χτυπά το αεράκι….
∆εν θα το χτίσω εκεί.

Σε κάτι  βουνά κάπου εκεί,
Πάνω στην ψηλή  κάρφη
Με τα πουλιά να τιτιβί-

ζουν….
∆εν θα το χτίσω.

Στην πόλη την µακρινή 

µε την κίνηση την πολλή 
σπίτια µεγάλα, σπίτια µι-

κρά….
∆εν θα το χτίσω εκεί.

Κάπου εκεί στην πλαγιά ,
σ’ ένα πράσινο λιβάδι που 
τα δέντρα θα θροΐζουν και

τα 
φύλλα να πέφτουν .Εκεί θα

το 
χτίσω το σπιτάκι το µικρό.

Ποίηµα – ∆ακτυλογράφηση
Γκέσιου Βασιλική  ΣΤ
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Πήγαµε στον κήπο, εκεί
στην αυλή κοντά. Συµµε-
τείχαν η Α`, η ΣΤ` και η Β`
τάξη. Μετά η Έκτη τάξη έ-
φερε τα πράγµατα(κουβά-
δες, καζάνι, κλούβες µε
σταφύλια, βαρέλια).  Περί-
µενε η ∆ευτέρα µέχρι να
κόψει η Έκτη τα σταφύλια.
Ο κύριος µας είπε να καθί-
σουµε στο πεζούλι και  να
περιµένουµε να ετοιµάσει
η Έκτη τα πράγµατα. Ήρθε
και η Πρώτη και µάζεψε κυ-
δώνια. Μετά έφεραν το κα-
ζάνι και πατήσαµε, µε τα
πόδια, µαζί µε την Έκτη τα

σταφύλια. Μας βοήθησαν
τα παιδιά της Έκτης να
πλένουµε τα πόδια και να
τα σκουπίσουµε. Στη συνέ-
χεια τα βάλαµε µαζί µε το
µούστο στο βαρέλι. 

Ύστερα πήγαµε στο ε-
στιατόριο και τα πατήσαµε
µε τα χέρια, εκεί πάτησε
και η Πρώτη, και δοκιµάσα-
µε από το µούστο.

Αφηγήθηκαν: Σταύρος
Γαλαµάρας – Γιάννης Μπό-
γιας – Κωνσταντίνος Γεωρ-
γιάδης – Φωτεινή Γεωργιά-
δου Β` τάξη

Την Πέµπτη 5 Οκτωβρίου
2017 στο σχολείο της Άρ-
νισσας έκανε τρύγο η ΣΤ΄
και η Β΄ τάξεις στην µπρο-
στινή αυλή του σχολείου.

Πρώτα µια οµάδα απ΄την
ΣΤ΄ τάξη κουβάλησε τις
κλούβες µε τα σταφύλια
και ένα νάιλον το οποίο έ-
στρωσαν στο πάτωµα.

Ύστερα µε µια σκάλα έ-
να-ένα παιδί της ΣΤ΄ τάξης
ανέβαιναν κι έκοβαν από
την κληµαταριά, τσαµπιά
µε σταφύλια. Αφού τα έκο-
ψαν σχεδόν όλα έβαλαν έ-
να καζάνι αρκετά µεγάλο
πάνω από το νάιλον κι έ-
πειτα το γέµισαν µε στα-

φύλια. Αµέσως µετά ένα-
ένα παιδί των Β΄ και ΣΤ΄
τάξεων πατούσαν πάνω
στο καζάνι που είχα τα
σταφύλια µε γυµνά πόδια
τα οποία τα είχαν πλύνει
πρώτα. Μετά πήγαν οι δύο
αυτές τάξεις µαζί µε την
Α΄ στο εστιατόριο και ζού-
ληξαν τα σταφύλια µε τα
χέρια τους.  Έπειτα όλοι
βγήκαν διάλλειµα και συ-
ζητούσαν για το πώς πέρα-
σαν διότι κάποιοι έκαναν
τρύγο για πρώτη φορά.

Κείµενο: Κυριακή 
Τσιτιρίδου – ΣΤ` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Γιώρ-
γος Μιχαηλίδης – ΣΤ` τάξη

ΟΟ  ΤΤρρύύγγοοςς  κκααιι  ττοο  ππάάττηηµµαα
ττωωνν  σσττααφφυυλλιιώώνν

Τρύγος στο ∆ηµοτικό 
Σχολείο Άρνισσας
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Μυρίζει απαίσια όσο είναι ζωντανό, αλλά υπέ-
ροχα µετά τον θάνατο του! Τι είναι; Το γουρούνι!

Μπορείς να το κρατήσεις, όχι όµως να το αγγί-
ξεις! Τι είναι; Η αναπνοή

Μέσα σ’ ένα βαρελάκι έχω δύο λογιών κρασάκι.
Τι είναι; Το αυγό.

Στρογγυλό µηδενικό, καθαρά ελληνικό, θερα-
πεύει φίνα, τη µικρή µας πείνα. Τι  είναι; Το κου-
λούρι!

Γύρω-γύρω έχει φτερά, δεν πετάει όµως. Τι εί-
ναι; Το περίπτερο.

Στέκοµαι, όταν στέκεσαι, κινούµαι, όταν κινεί-
σαι, αδύνατον να είµαι όπου εσύ δεν είσαι. Τι είναι;
Η σκιά!

Όσο πιο δυνατός γίνεται, τόσο δεν τον θέλου-
µε. Ποιος είναι ; Ο πόνος!

∆υο αδέλφια µάλωναν, ένα βουνό τα χώριζε.
Ποια είναι; Τα µάτια και η µύτη!

Είναι πουλί, αλλά χειµώνα-καλοκαίρι τρέµει από
το κρύο. Τι είναι; Το παγώνι!

Κείµενο: Γλυκερία  Λαζαρίδου - Ε΄ τάξη
∆ακτυλογράφηση: Ναταλία Σιδερά - Ε’ τάξη

Αινίγµατα

ΑΑλλεεπποούύ  κκααιι  σσττααφφύύλλιιαα  
Σε µια ψηλή κληµαταριά
Σταφύλια ολόγλυκα
Ένα κι ένα κάτω από τα φύλλα κρεµόταν
Λαχταριστά και γινωµένα.

Τα λιγουρεύτηκε η αλεπού
Και πάει, πηδάει για να τα πιάσει.
Ξαναπηδά, τεντώνεται
Μα αδύνατο είναι να τα φτάσει!

«Σκασίλα µου!», λέει φεύγοντας.
« Μοναχά ρόδινο έχουν χρώµα, 
Μα δεν πιστεύω να έγιναν.
Άγουρα και ξινά είναι ακόµα!» 

ΠΠηηγγήή::  GGooooggllee  ΕΕιικκόόννεεςς
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΕΕλλππιιννίίκκηη  ΚΚααρρααββίίττηη  ––

ΕΕ`̀  ττάάξξηη

ΗΗ  ωωρρίίµµααννσσηη  κκααιι  οο  ττρρύύγγοοςς  ττοουυ  σσττααφφυυλλιιοούύ
Η πιο σηµαντική στιγµή του χρόνου για των αµπελοπαραγωγών και των οινοποι-

ών είναι αδιαµφισβήτητα η ωρίµανση και ο τρύγος του σταφυλιού. Το τσαµπί του
σταφυλιού συγκρατείται από τον βλαστό του φυτού µε το κοτσάνι ενώ οι ρώγες
αποτελούνται από τον φλοιό, τη σάρκα και τα κουκούτσια. Κάθε ένα από αυτά τα
µέρη έχει διαφορετική χηµική σύσταση και η διαδικασία της ωρίµανσης επηρεά-
ζει διαφορετικά και µε διαφορετικούς ρυθµούς.

Στο φλοιό περιέχονται χρωµατικές και αρωµατικές ουσίες, καθώς και τανί-
νες.

Στη σάρκα αποθηκεύεται το νερό, αλλά κυρίως τα σάκχαρα, τα οξέα, τα ανόρ-
γανα άλατα και οι βιταµίνες.

Τα κουκούτσια είναι πλούσια σε στυφές τανίνες κυρίως πικρά έλαια.
Το κοτσάνι έχει υψηλή περιεκτικότητα σε τανίνες, οι οποίες είναι υ έντονα

στυφές και ξερές.
Τα σταφύλια όσο ωριµάζουν τόσο αποκτούν χρώµα και γλυκύτητα. Η ώρα της

ωρίµανσης και του τρύγου του σταφυλιού έχουν φτάσει όταν οι ρώγες αποκτούν
το επιθυµητό χρώµα και άρωµα, καθώς και την κατάλληλη αναλογία σακχάρων και
οξέων. Πρόκειται για την «τεχνολογική ωριµότητα», που αντιστοιχεί στη στιγµή
κατά την οποία τα σταφύλια µιας ποικιλίας δίνει γλυκό για την κατάλληλη χηµική
σύσταση, για τον τύπο κρασιού που πρόκειται να παραχθεί. Όλα αυτά διαπιστώ-
νονται από τους ελέγχους που γίνονται σε αντιπροσωπευτικά δείγµατα, κατά την
περίοδο της ωρίµανσης και του τρύγου του σταφυλιού. Όσο ο τρύγος διαρκεί, τα
σταφύλια συλλέγονται προσεκτικά, µε τα χέρια η µηχανικά και µεταφέρονται στο
οινοποιείο χωρίς χρονοτριβή. Πρέπει
να φτάσουν το δυνατό συντο-
µότερα και ακαταπόνητα
στον τόπο παραλαβής
τους, αφού έτσι
διασφαλίζεται η
ποιότητα του
κρασιού που θα
παραχτεί.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΒΒαα--
σσιιλλιικκήή  ΠΠααππαα--
ττρρααιιααννοούύ--  ΕΕ`̀ττάάξξηη

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηη--
σσηη::  ΜΜιιχχααήήλλ  ΚΚέέκκηηςς--
ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

Λέξεις µε σχέση τον τρύγο
Μαζί µε τον τρύγο κάναµε και .....µάθηµα γλώσσας. Αφού εξηγήσαµε

τι σηµαίνει τρύγος (πολλά παιδιά δεν ήξεραν) παίξαµε ένα παιχνίδι:
Προσπαθήσαµε να βρούµε τριάντα λέξεις που είναι σχετικές µε τον
τρύγο: Μούστος, αµπέλι, κρασί, βαρέλι, τσίπουρο , τσικουδιά, αµπελό-
φυλλα, κλήµατα, οινοποιείο, σταφίδα, αµπελουργός, τσαµπί, ρώγα,
µουσταλευριά, πατητήρι, πάτηµα, ξύδι, µουστοκούλουρα, σταφύλι,
κλάδε, µέθη, ∆ιόνυσος, ούζο, Θεία Ευχαριστία, τρυγητής, κληµαταριά,
ρετσίνα, πετιµέζι, κοφίνια, αµπελώνας.

Κείµενο: Ευαγγελία Πισλίνα – ΣΤ` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Ναταλία Μπόγια – ΣΤ τάξη
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Ανέκδοτα
Ένα πρωί µια µαµά πάει να ξυπνή-

σει τον γιο της:
- Ξύπνα αγόρι µου. Είναι ώρα να

πας σχολείο.
- Γιατί µωρέ µαµά. ∆εν θέλω να

πάω…
- Πες µου δυο λόγους γιατί δεν θες

να πας.
- Τα παιδιά δεν µε χωνεύουν και οι

δάσκαλοι µε µισούν. Να γιατί!
- Αυτός δεν είναι λόγος να µην θες

να πας σχολείο. Έλα σήκω να ετοιµα-
στείς!

- Πες µου δυο λόγους γιατί πρέπει
να πάω σχολείο.

- Λοιπόν… Ένας λόγος: Είσαι 52 ε-
τών. Κι ένας δεύτερος; Είσαι διευθυ-
ντής!

Πηγή: https://asteiakia.gr/tag/σχολείο

Λέει η δασκάλα στον Τοτό:
- Τοτέ κλείνε µας µια αντωνυµία.
Απαντά ο Τοτός:
- Αντώνη- µία, Αντώνη- δύο, Αντώ-

νη- τρία…

Ξέρεις Τοτέ γιατί τα πουλάκια
βγαίνουν από τα αυγά τους;

- Ξέρω κυρία!
- Γιατί παιδί µου;
- Γιατί φοβούνται µην τα βράσουν

οι άνθρωποι…
Πηγή: https://www.poly-

gelio.gr/ανεκδοτα-µε-τον-τοτο-
στο-σχολειο/

Κείµενο- δακτυλογράφηση:
Τζήκα Μαρία ΣΤ’ τάξη

1.Ο Τοτός και ο Μπόµπος εξετάζο-
νται από το δάσκαλο τους. Ο Μπό-
µπος βγαίνει από την αίθουσα και λέ-
ει στον Τοτό: 

- "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η
δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
και η τρίτη δεν ξέρουµε ερευνάται α-
κόµα." 

Μπαίνει στην αίθουσα ο Τοτός και
τον ρωτά ο δάσκαλος: 

- "Πότε γεννήθηκες;" 
- "Το 1821!" 
- "Πως σε λένε;" 
- "Θεόδωρο Κολοκοτρώνη!" 
- "Μα καλά τι λες, τρελάθηκες;" 
- "∆εν ξέρουµε, ερευνάται ακόµα!"

2. Ρωτάει ο δάσκαλος τον Τοτό: 
- Η µητέρα σου αγοράζει ένα που-

κάµισο προς 14€, µια φούστα προς
15€, ένα καπέλο προς 5€ και ένα
ζευγάρι παπούτσια προς 5€. Πες µου
τι κάνουν όλα αυτά; 

-Όλα αυτά κύριε κάνουν τον µπα-
µπά µου θηρίο!

3. Στο µάθηµα της Γεωγραφίας: 
- Τάκη, για δείξε µας στο χάρτη πού

είναι η Αµερική. 
- Εδώ! 
- Μπράβο παιδί µου. 
- Τώρα εσύ Νατάσσα, για πες µας,

ποιος ανακάλυψε την Αµερική; 
- Ο Τάκης!!
4. Ο µπέµπης στο µεγαλύτερο α-

δερφό: 
- Αποστόλη, θα µου δώσεις τλία

παγωτίνια; 
- ∆εν σου δίνω τίποτα! 
- Γιατί; 
- Αν δεν πεις "τρία" αντί για "τλία"

παγωτίνια δεν παίρνεις. 
- Καλά τότε. ∆ώσε µου πέντε!

Πηγή: https://asteiakia.gr/
categories/forkids

Επιµέλεια: Θοδωρής Κάρτας
– Ε` τάξη

Μια βραδιά ο πατέρας του Τοτού
είχε καλεσµένους στο σπίτι και τον
έστειλε να πάρει κόκα κόλα. Πάει
λοιπόν ο Τοτός και κατά λάθος, µπαί-
νει στο χασάπικο. 

Αφηρηµένος όπως ήταν ζητάει του
χασάπη µια κόκα κόλα. Ο χασάπης
του λέει ότι δεν έχει και αυτός φεύ-
γει. Πάει στο σπίτι και το λέει του πα-
τέρα του ότι δεν είχε το µαγαζί. Αυ-
τός του είπε να ξαναπάει. 

Ξαναπάει λοιπόν στο χασάπικο και
ξαναλέει του χασάπη να του δώσει
κόκα κόλα. Ο χασάπης του λέει ότι

δεν έχει και ότι αν του το ξαναπεί, θα
τον κρεµάσει ανάποδα. 

Ο Τοτός ξαναζητάει λοιπόν και τον
πιάνει ο χασάπης και τον κρεµάει α-
νάποδα. 

Έτσι όµως που τον κρέµασε, βλέ-
πει ο Τοτός ένα αρνί κρεµασµένο και
το ρωτάει: 

- "Και εσύ για κόκα κόλα ήρθες;"
Ο εγγονός στη γιαγιά του: 
- Γιαγιά, τα γυαλιά σου µεγαλώ-

νουν τα πράγµατα; 
- Βέβαια, απαντάει η γιαγιά. 
- Τότε, σε παρακαλώ, µπορείς να τα

φορέσεις, πριν όµως µου δώσεις το
δικό µου κοµµάτι τούρτα;

Ένα καγκουρό δραπέτευε συνέ-
χεια απ το ειδικά περιφραγµένο δώ-
ρο του στο ζωολογικό κήπο. Οι αρµό-
διοι, ξέροντας ότι µπορεί να πηδάει
πολύ ψηλά, βάζουνε έναν φράχτη 3
µέτρα ψηλό. Το επόµενο πρωί το κα-
γκουρό έκανε τις βόλτες του στον
ζωολογικό κήπο, έξω απ τον περι-
φραγµένο χώρο του. Οι αρµόδιοι ση-
κώνουν το φράχτη στα 6 µέτρα, αλλά
το επόµενο πρωί, πάλι έξω το κα-
γκουρό. Συνεχίζουν την ίδια ιστορία,
κάθε µέρα πιο ψηλό φράχτη, κάθε
πρωί έξω το καγκουρό. Ο φράκτης
τώρα είναι στα 20 µέτρα ύψος. Τελι-
κά, µια καµήλα απ το διπλανή περί-
φραξη ρωτάει το καγκουρό: - Πόσο
ψηλά πιστεύεις ότι θα τον φτάσουνε
το φράχτη; - Πιθανόν 50 µέτρα, ε-
κτός αν κάποιος σκεφτεί να κλειδώ-
νει την πόρτα τα βράδια.

- Μαµά, µαµά! Εσύ δε µου είπες ότι
όποιος πεθαίνει µετά γίνεται σκόνη; 

- Ναι, παιδί µου. 
- Μαµά, φοβάµαι. 
- Γιατί παιδί µου; 
- Γιατί κάτω από το κρεβάτι µου υ-

πάρχουν πάρα πολλοί πεθαµένοι...
Πώς λέγονται τα βλίτα όταν τροµά-

ζουν;
Πανικόβλητα!
Το γκαρσόν: 
- Έχω γλώσσα µοσχαρίσια, χοιρινό

κεφάλι, συκώτι αρνίσιο, κλπ. 
Ο πελάτης: 
- ∆εν ήρθα για να ακούσω τα προ-

βλήµατά σου. Φέρε µου τον κατάλο-
γο να παραγγείλω!

Πώς λέγεται η πλούσια κότα;
Φραγκόκοτα!

Μιχαήλ Κέκης - ΣΤ` τάξη
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Στις 11\9\2017  όπως
κάθε χρόνο ανοίγουν τα
σχολεία. Στο ∆.Σ. Άρνισ-
σας  κάναµε τον αγια-
σµό παίρνοντας πρώτα
την ευλογία του ιερέα
και του Θεού .

Όταν µαζεύτηκαν όλα τα
παιδιά χτύπησε το κουδού-
νι κάναµε γραµµές και αρ-
χίσαµε τον αγιασµό. Ο ιε-
ρέας για να τελέσει τον α-
γιασµό είχε κάποια πράγ-
µατα όπως ένα µπολ µε νε-
ρό,  ένα τσαµπί βασιλικό,
έναν ξύλινο σταυρό, το θυ-
µίαµα και το θυµιατό και
µια εικόνα της Παναγιάς
και του Χριστού.

Μόλις τέλειωσε ο αγια-
σµός ξεκίνησε µας µίλησε
ο νέος διευθυντής. Ύστε-
ρα ξεκίνησε η υποδοχή
των µαθητών της πρώτης
τάξης. Τα παιδιά της ΣΤ΄
υιοθέτησαν απο ένα παιδί
της Α΄ τάξης. Ο  κύριος Σά-
κης  φώναζε τα ονόµατα
των παιδιών και τα παιδιά
της ΣΤ΄ έδιναν ένα ζαχα-
ρωτό για την πρώτη µέρα
στο σχολείο, ένα γλαστρά-
κι µε το λουλούδι της µά-
θησης κι ένα µπαλόνι που
συµβολίζει τον ενθουσια-

σµό που πρέπει να έχου-
µε όταν ξεκινάµε κάτι. 

Αφού τελειώσαµε αυ-
τήν την διαδικασία όλες
οι τάξεις µπήκαν στις αί-
θουσες για να πάρουν
τα βιβλία, να δουν και να
µιλήσουν µε τον δάσκα-
λο ή την δάσκαλα  και να
συζητήσουν για τις δυ-
σκολίες που θα συνα-
ντήσουν στην καινοόυ-

ρια τους τάξη.
Στο τέλος µας έδωσαν

τις λίστες για το τι χρεια-
ζόµαστε, µας πήραν οι γο-
νείς µας και έτσι κύλησε
άλλη µια µέρα του αγια-
σµού.

Κείµενο – 
∆ακτυλογράφηση: 
Γκέσιου Βασιλική

-  ΣΤ΄ τάξη 

Αγιασµός στο ∆ηµοτικό Σχολείο Άρνισσας 

Τα αδέσποτα κουτάβια
Στο χωριό Άρνισσα υπάρχει ένα µε-

γάλο πρόβληµα που είναι τα αδέσποτα
σκυλιά.

Ήταν Παρασκευή και µαζί µε κάτι άλ-
λα παιδιά πηγαίναµε βόλτα, µέχρι που
είδαµε κάτι σκυλάκια δίπλα από το κρε-
οπωλείο του Λιάση. Αφού τα είδαµε και
τα βγάλαµε πολλές φωτογραφίες ήρθε
η ώρα να φύγουµε , στο δρόµο αρχίσα-
µε να µιλάµε γι’ αυτά και για το ποιο θα
προσέχει ο καθένας. Η επόµενη µέρα
ήταν Σάββατο και από πρωϊ πήγαµε για
να τα δούµε. Αφού πέρασαν κάτι ώρες,
αποφασίσαµε να τα βάλουµε σε ένα οι-
κόπεδο που ευτυχώς για εµάς ήταν του
θείου µιας φίλης µας. Το απόγευµα ξα-
νά πήγαµε και µαζέψαµε πάρα πολλές

σκυλοτροφές µοιράζοντας το ποσό σε
ίσα µέρη το κάθε παιδί. Με αυτόν τον
τρόπο µαζέψαµε περίπου 14 σκυλοτρο-
φές. Την ίδια µέρα κατασκευάσαµε και
ένα σπιτάκι από χαρτόνια που δυστυ-

χώς δεν κράτησαν και πολύ τα χαρτό-
νια µας, γιατί τα έπαιρνε ο αέρας.

Για καλή µας τύχη την άλλη µέρα
βρήκαµε κάτι παλέτες και µε αυτές
φτιάξαµε ένα καλύτερο σπιτάκι για τα
γλυκά µας σκυλάκια. Μέτα από λίγες
µέρες είδαµε αν ήταν κορίτσια ή αγό-
ρια και αµέσως µετά σκεφτήκανε τα ο-
νόµατα τους.

Τα σκυλάκια µας τα φροντίζουµε α-
κόµα και τα αγαπάµε το ίδιο µε πριν.
Νοµίζω ότι είναι τα πιο γλυκά σκυλάκια
του κόσµου!!

Κείµενο: Ελπινίκη Καραβίτη
–Ναταλία Σιδερά Ε΄τάξη- 

ΕλένηΠισλίνα ΣΤ΄τάξη 
∆ακτυλογράφηση: 

Ναταλία Σιδερά - Ε΄τάξη


