
Το Φεστιβάλ Κινηµατογρά-
φου Θεσσαλονίκης µε µεγάλη
χαρά ανακοίνωσε τα αποτελέ-
σµατα του ∆ιαδικτυακού Μα-
θητικού ∆ιαγωνισµού Ταινίας
Μικρού Μήκους µε τίτλο «Ο-
νειρεύοµαι µε τα µάτια ανοι-
χτά» που προκηρύχθηκε στη
διάρκεια της σχολικής χρονιάς
2020 – 2021.

Ο διαγωνισµός πραγµατο-
ποιήθηκε µε στόχο να δοθεί η
ευκαιρία σε µικρά και µεγαλύ-
τερα παιδιά να ενεργοποιή-
σουν τη φαντασία τους και να
εκφράσουν µέσω της κινηµα-
τογραφικής αφήγησης όλα ε-

κείνα που δεν περικλείονται
εύκολα σε λέξεις, όσα ονειρεύ-
ονται, ελπίζουν και επιθυµούν.

Η απίστευτη γλυκύτητα και
η εµπνευσµένη διάθεση των

δηµιουργών κατά την προσέγ-
γιση του θέµατος όπως και ο
προσωπικός τόνος σε συνδυα-
σµό µε την οµαδικότητα, που
χαρακτήρισαν τις προσπάθει-

ες των παιδιών στο σύνολο
τους αυτή την ιδιαίτερη
κατ’οίκον σχολική χρονιά έκα-
ναν το έργο της κριτικής επι-
τροπής εξαιρετικά δύσκολο.
Ανταποκρινόµενοι, ωστόσο,
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ΠΠεερριιεεχχόόµµεενναα
� Συνέντευξη Α' τάξης και προπονητών 
- Η απελευθέρωση της Άρνισσας σελ.2
� Βράβευση ταινίας - Υιοθετήστε ένα ζωάκι...

σελ.3
� Φυλλόκοσµο –Θαλάσσιος κόσµος (Α' τάξη) σελ. 4
� Μεταφορικά µέσα (Β' τάξη) σελ.5
� Αναµνήσεις του καλοκαιριού – Μίκης Θεο-

δωράκης σελ.6 
� Οι εκλογές της Γ' τάξης – Συναυλία Κρατι-

κής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σελ.7
� Τα χρυσάνθεµα σελ.8
� Ο λαχανόκηπός µας και το µυστήριό του

σελ.9
� Το σχολείο µας και οι αναµνήσεις του

σελ.10 - 11
� Το σχολείο των ονείρων µου σελ. 12
� Ο τρύγος ( Β' τάξη) σελ.13
� Είσαι ∆ίκαιος - Ο ρατσισµός - Πώς νιώθω

που είµαι στην  Ε' και ΣΤ' τάξη σελ.14
� Συνεντεύξεις  από προπονητές πινγκ πονγκ

και προπονήτριες στίβου σελ. 15
� 8η µέρα σχολικού αθλητισµού σελ.16
� Γράµµα στον παππού µου σελ.17
� Αγαπητέ κύριε δήµαρχε σελ.18 
� Συνέντευξη πρωταγωνιστών θεατρικής 
παράστασης – Χρώµα σηµαίας σελ. 19 
� Η γιορτή της 28ης Οκτωβρίου (Γ' - ∆'τάξη)

σελ. 20 - 21
� Μαρτυρίες από τον πόλεµο σελ. 22 - 23 
� Ο  τρύγος και το πάτηµα των σταφυλιών

σελ. 24
� Η γιορτή για την εξέγερση στο Πολυτεχνείο

σελ. 25
� Η έρευνα για την αντοχή των υλικών – Πα-

ραγωγή ανακυκλώσιµων υλικών σελ.26
� Σπινόσαυρος – Παλιά γειτονιά – Ζωή στην

πόλη – Τα υβριδικά αυτοκίνητα σελ. 27
� Ο δάσκαλος κάστορας σελ. 28 
� Αγγλικό πρωινό σελ. 29
� Ένα γράµµα για τις φάλαινες σελ.30
� Θα σας πω µια ιστορία σελ.31
� Η συνέλευση των ζώων σελ. 32

ΟΟ  ττρρύύγγοοςς  κκααιι  ττοο  ππάάττηηµµαα
ττωωνν  σσττααφφυυλλιιώώνν

Ο τρύγος είναι το µάζεµα των
σταφυλιών για να κάνουµε
κρασί ή τσίπουρο. Ο κύριος
µας, αποφάσισε να µαζέψουµε
από την αυλή του σχολείου µας
τα σταφύλια που υπήρχαν στην
κληµαταριά, τσαµπί τσαµπί, ό-
λα τα παιδιά. Αφού τελειώσαµε
το µάζεµα των σταφυλιών στη
συνέχεια µε τον παραδοσιακό
τρόπο και όχι µε µηχανή όπως
γίνεται σήµερα τα ρίξαµε µέσα
σε ένα καζάνι και µετά ένας έ-
νας έµπαινε µε γυµνά πόδια
και πατούσε τα σταφύλια λιώ-
νοντάς τα. 

Μετά αυτά θα σταθούν στο
βαρέλι για µέρες θα βράσουν
και θα δηµιουργηθεί κρασί.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΚΚααττεερρίίνναα  
ΘΘεεοοδδώώρροουυ  ––  ∆∆`̀  ττάάξξηη
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  

ΚΚυυρριιάάκκοοςς  ΓΓεεωωρργγιιάάδδηηςς  
––  ΕΕ`̀  ττάάξξηη

Κάτω από το σχολείο µας έ-
χει έναν κήπο. ∆ίπλα έχει κά-
ποια δέντρα και ένα µικρό εκ-
κλησάκι. Εκεί έχει µια κληµα-
ταριά κι εµείς τα παιδιά µαζεύα-
µε πολλά σταφύλια. Ο δάσκα-
λός µας, µας έφερε µια σκάλα

και έπαιρνε κάθε έναν µαθητή
και τον ανέβαζε εκεί πάνω για
να µαζέψει σταφύλια. Εγώ βέ-
βαια ανέβαινα πάνω στα κά-
γκελα και µάζευα σταφύλια.

Τα µαζεύαµε σε έναν κουβά

και µετά που γέµιζε ο κουβάς
τα βάζαµε σε µια κλούβα. Κά-
ναµε όλοι και µετά πήραµε τον
γεµάτο κουβά µε τα σταφύλια,
βγάλαµε τα φύλλα και τα ρίξα-
µε στην κλούβα. 

Μετά ο κύριος έφερε το µε-
γάλο καζάνι. Βάζαµε πολύ λίγα
σταφύλια και µετά βγάζαµε τα
παπούτσια µας, πατούσαµε σε
ένα µεγάλο πλαστικό, µπαίνα-
µε µέσα στο µεγάλο καζάνι και
τα πατούσαµε µε πολλή δύνα-
µη. Στην συνέχεια τα πόδια µας
τα σκουπίσαµε µε µία πετσέτα
και βάλαµε τα παπούτσια µας.

Στο τέλος τα σταφύλια έγιναν
ζουµί και τα βάλαµε στο βαρέλι.
Θα περιµένουµε αρκετό καιρό
µέχρι να είναι έτοιµο το κρασί.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΓΓεεωωρργγίίαα  
ΠΠααππααττρρααϊϊααννοούύ ––  ∆∆`̀  ττάάξξηη

∆∆ααχχττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  
ΙΙοορρδδάάνναα  ΓΓάάττσσοουυ  ––  ΕΕ`̀  ττάάξξηη

ΣΣεε  µµιιαα  ρρώώγγαα  ααππόό  σσττααφφύύλλιι......

Συν. στην 24η σελ.

22οο  ββρρααββεείίοο  σσττοο  ΦΦεεσσττιιββάάλλ  ΚΚιιννηηµµααττοογγρράάφφοουυ  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς

συν. στην 3η σελ.
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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
Γάτσου Ιορδάνα(Ε`)
Γεωργιάδης Κυριάκος(Ε`)
Γιάνκου Γιάννης(Ε`)
Καραθανάση Θεοδώρα(Ε`)
Μπόγια Πολυάνθη(Ε`)
Μπόγιας Άγγελος(Ε`)
Μπόγιας Βαγγέλης(Ε`)
Τσιτιρίδης Στάθης (Ε`)
Γεωργιάδης Κωνσταντίνος(ΣΤ`)
Γεωργιάδου Φωτεινή(ΣΤ`)
Ιτσόπουλος Γιάννης(ΣΤ`)
Λιάσης ∆ηµήτρης(ΣΤ`)
Λιόλιου Μαρκέλλα(ΣΤ`)
Μήτσκος Χρήστος(ΣΤ`)
Σαρωτές εικόνων
Ιτσόπουλος Γιάννης(ΣΤ`)
Λιάσης ∆ηµήτρης(ΣΤ`)
Πρόταση Σελιδοποίησης
∆ηµήτρης Λ. – 
Χρήστος Μ. (ΣΤ` τάξη)

Συντονιστές ∆άσκαλοι
Ηλίας Κάρτας
Αθανάσιος Θεοδώρου

ΤΤαα  ααννήήσσυυχχαα  
µµοολλύύββιιαα  ττηηςς  
ΆΆρρννιισσσσααςς

Eκτύπωση
Γραφικές Tέχνες

Σ. Bαγουρδής ΑΒΕΕ
Tηλ.: 23810 25019

email: vagourdi@otenet.gr

Το λογότυπο της εφηµε-
ρίδας σχεδίασαν η Φωτει-
νή Γεωργιάδου και ο Χρή-
στος Χατζηγεωργούδης

Συνδροµή για
ένα χρόνο 5 ευρώ

Συνέντευξη Α` τάξης

1η ερώτηση: Πώς νιώθετε που πηγαίνετε
στο ∆ηµοτικό;

«Καλά», απάντησαν οι περισσότεροι µαθη-
τές εκτός από:

«Μια χαρά» Ανέστης, «Μου αρέσει» Αντώ-
νης, «Τέλεια» ∆ηµήτρης και «Υπέροχα, φα-
νταστικά» Κατερίνα. 

2η ερώτηση: Πώς σου φαίνεται το σχολείο;
«Μεγάλο», απάντησαν οι περισσότεροι

µαθητές εκτός από: «Έχω κυρία και είναι κα-
λή» Αρετή, «Καλό και µεγάλο»Αντώνης και
∆ηµήτρης και «Τέλειο» Κατερίνα.

3η ερώτηση: Ποιο σχολείο σου αρέσει πιο
πολύ, το δηµοτικό ή το νηπιαγωγείο;

«Το δηµοτικό» απάντησαν οι περισσότεροι
µαθητές εκτός από: «Το νηπιαγωγείο, γιατί
το δηµοτικό µε κουράζει λίγο» Βασίλης.

4η ερώτηση: Πώς σου φαίνεται η δασκάλα
σου;

«Καλή», απάντησαν οι περισσότεροι µαθη-
τές εκτός από: «ΕΕΕΕ… Καλή» Βασίλης,

«Μια χαρά» Ανέστης και «Υπέροχη, φαντα-
στική» Κατερίνα. 

5η ερώτηση: Πώς περνάτε στο µάθηµα;
«Καλά», απάντησαν οι περισσότεροι µαθη-

τές εκτός από: «Χειρότερα από ποτέ» Βασί-
λης, «Μια χαρά» Ανέστης και «Πολύ βαρε-
τά» Κατερίνα. 

6η ερώτηση: Ποιο είναι το αγαπηµένο σου
µάθηµα;

6 µαθητές απάντησαν η γυµναστική, 3 τα
µαθηµατικά, 2 γλώσσα, «Να διαβάζουµε και
γυµναστική» Αρετή και «η γυµναστική και η
ζωγραφική» Γιώργος.

7η ερώτηση: Σου φαίνονται εύκολες ή δύ-
σκολες οι ασκήσεις για το σπίτι;

Εύκολες απάντησαν οι περισσότεροι µαθη-
τές εκτός από: «∆ύσκολες» Βασίλης και Ίδι
και «Λίγο δύσκολες» Λάζαρος και Γιώργος. 

Σας ευχαριστούµε όλους σας!!! 
Συνέντευξη: Λιάσης ∆ηµήτρης - 

Μαρκέλλα Λιόλιου (ΣΤ’ Τάξη) 
Αποµαγνητοφώνηση: 

Λιάσης ∆ηµήτρης - ΣΤ’ Τάξη

Η απελευθέρωση της Άρνισσας
Η  Άρνισσα κάθε 5 Νοεµβρίου εορτάζει την επέτειο της απελευθέρωσης της από την

Τουρκοκρατία πριν 109 χρόνια. Μια πολύ σηµαντική ηµέρα, καθώς πραγµατοποιήθηκε
η τελική µάχη στο λεκανοπέδιο της Άρνισσας (Όστροβο). Προς τιµήν των τριών στρα-
τιωτών  που πολέµησαν στη µάχη αυτή αλλά και όλων όσων πολεµούσαν από όλη την
Ελλάδα που  αγωνίστηκαν και έχασαν την ζωή τους για να είµαστε εµείς ελεύθεροι.

Πηγή: Internet
Κείµενο: Κυριάκος Γεωργιάδης - Ε` τάξη 

∆ακτυλογράφηση: Μαρκέλλα Λιόλιου - ΣΤ` τάξη

Ηµέρα σχολικού αθλητισµού
23 Σεπτεµβρίου 2021, συνέ-
ντευξη από τον κύριο Τάκο Α-
ναστασιάδη και τον κύριο Γιάν-
νη Αϊβάτογλου, προπονητές
πινγκ πονγκ.    

Κωνσταντίνος: Πόσα χρό-
νια είστε προπονητής;   

κ. Τάκος: Πριν απάντήσω
στην ερώτησή σας θα ήθελα
να ευχαριστήσω για την πρό-
σκληση που µας έκανε το σχο-
λείο και ιδιαίτερα τον διευθυ-
ντή σας. Μπαίνω τώρα στην
κυρίως ερώτηση, ασχολούµαι
περίπου 55 χρόνια και όπως
καταλαβαίνεται όλα αυτά τα
χρόνια επιδιώκουµε να δώσου-
µε το ότι καλύτερο µπορούµε
στην νεολαία όχι µόνο της Έ-
δεσσας αλλά και της ευρύτε-

ρης περιοχής. Σήµερα ήρθαµε
για να βοηθήσουµε εσάς τα
παιδιά όλων των τάξεων από
πρώτη έως έκτη και τους δά-
σκαλούς σας και την διεύθυν-
ση του σχολείου. 

Κωνσταντίνος: Ποιά ήταν η
καλύτερη στιγµή της ζωής
σας στον αθλητισµό;       

κ. Τάκος: ∆εν ήταν µόνο µία
καλή ή δύσκολη στιγµή. Ήταν
όταν η Ελληνική Φίλαθλη Οµο-
σπονδία Επιτραπέζιας Αντι-
σφαίρισης, που έχει έδρα την
Αθήνα, µε κάλεσε να αγωνι-
στώ µε την εθνική οµάδα και ε-
πίσης άλλη µια ευχάριστη
στιγµή όταν η οµάδα των γυ-
ναικών το 2014 ανέβηκε στην
Α1 εθνική κατηγορία και ακόµη
ανήκει εκεί. Πρέπει να σας πω

ότι στην Α1 εθνική κατηγορία
των γυναικών σε πανελλήνιο
επίπεδο είναι 8 οµάδες, οι 5 εί-
ναι από την Αθήνα, η έκτη είναι
ο Τελαµώνας Σαλαµίνας, η έ-
βδοµη είναι η Χ.Α.Ν. Θεσσαλο-
νίκης και η όγδοη είναι ο Όµι-
λος Επιτραπέζιας Αντισφαίρι-
σης Έδεσσας. Βέβαια είχαµε
και άλλες επιτυχίες όπως παι-
διά από την Έδεσσα που πήραν
την µοριοδότησή τους για τα
ανώτερα Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι..   

Κωνσταντίνος: Είχατε σκε-
φτεί ποτέ να τα παρατήσετε; 

κ. Τάκος: ∆εν είχα σκεφτεί
ποτέ να τα παρατήσω, γιατί εί-
ναι τρόπος ζωής, δηλαδή µε
την προσπάθεια που κάνουµε
βοηθάµε στα µέγιστα όλη την

Συνέντευξη από προπονητές πινγκ πονγκ

συν. στην 15η σελ.
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στον ρόλο τους τα µέλη της ε-
πιτροπής απονέµουν:

Το 2ο Βραβείο στην ταινία:
Ταξίδι στο ∆ιάστηµα του

∆ηµοτικού Σχολείου Άρνισ-
σας, για τη φιλόδοξη σεναρια-
κή ιδέα που η εκτέλεσή της α-

παιτούσε τη δηµιουργία ενός
«κόσµου» µέσω σκηνικών, κο-
στουµιών και µακιγιάζ. Συλ-
λογική, πρωτότυπη και γεµάτη
φαντασία, αποκλειστικά από
τα παιδιά.

Το βραβείο δόθηκε τον Ιού-
νιο του 2021. Η ταινία γυρί-
στηκε όταν πηγαίναµε στην ∆`

τάξη και την είχαµε φτιάξει µε
τον τότε δάσκαλό µας τον κύ-
ριο Ηλία και τους φοιτητές της
σχολής κινηµατογράφου Βασί-
λη και Γιάννη. 

Για βραβείο µας έστειλαν
µία πάνινη σακούλα µε ένα µο-
λύβι , µία κονκάρδα µε το όνο-
µα του διαγωνισµού και έναν
έπαινο. Επίσης κερδίσαµε και
µία φωτογραφική µηχανή που
την πήρε το σχολείο.

(Η ταινία µας πήρε µέρος

και στην 21η διοργάνωση της
Camera Zizanio που έγινε από
τις 27 Νοεµβρίου ως τις 4 ∆ε-
κεµβρίου 2021 στον Πύργο Η-
λείας). 

Πηγή:
https://www.filmfestival.gr/el/n

ews/27604-diagonismos-
oneireyomai-me-ta-matia-

anoixta
Επιµέλεια: 

Λιάσης ∆ηµήτρης 
– ΣΤ` τάξη

22οο  ββρρααββεείίοο  σσττοο  ΦΦεεσσττιιββάάλλ  ΚΚιιννηηµµααττοογγρράάφφοουυ  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς

συν. απ’ την 1η σελ.

Στο χωριό µου στην Άρ-
νισσα υπάρχουν πολλά αδέ-
σποτα ζώα. Για να µην υπάρ-
χουν άλλα ζωάκια στον δρό-
µο στο χωριό µας θα πρέπει
να ακολουθούµε κάποιους
κανόνες, όπως να στειρώ-
νουµε τα σκυλιά ή τις γάτες
µας, γιατί αν δώσουµε τα
µωρά τους σε κάποιον ά-
γνωστο µπορεί να το παρα-
τήσει στον δρόµο. 

Θα ήταν καλό επίσης να
υιοθετούµε τα ζώα που βρί-
σκουµε στον δρόµο αντί να

αγοράζουµε  κάποιο καθα-
ρόαιµο για να µην υπάρξουν
κάποια αδέσποτα  για κά-
ποιο χρονικό διάστηµα. 

Αλλά για να υιοθετήσετε
ένα ζωάκι πρέπει να τηρείτε
τα κατάλληλα µέτρα όπως
να το βγάζετε βόλτα καθη-
µερινά, να το ταΐζετε και κυ-
ριότερο να µην τα έχετε πα-
γιδευµένα σε ένα µπαλκόνι.
Είναι πολύ σηµαντικό να υ-
πάρχει πολύς χώρος δηλαδή
µια µεγάλη αυλή ή ένα οικό-
πεδο που έχετε κοντά στο
σπίτι σας!!! 

Να του δίνετε στοργή και
να το αγαπάτε!!! Θα ήταν
κρίµα να είναι το σπίτι τους ο
δρόµος. Και όπως κάποιοι α-
πό µας ξέρουµε υπάρχουν
κάποιοι που τα βασανίζουνε
και τα χτυπάνε και το θεω-
ρούν µαγκιά!!! 

Όλοι µαζί µπορούµε να
βοηθήσουµε τον τόπο µας
και τους µικρούς µας φίλους
να τους χαρίσουµε ένα σπίτι
ή αν δεν µπορούµε  να τους
δίνουµε λίγο φαγητό. 

Κείµενο- ∆ακτυλογράφηση:
Φωτεινή Γεωργιάδου 

- ΣΤ` τάξη

ΥΥιιοοθθεεττήήσσττεε  έένναα  ζζωωάάκκιι  

66//ΘΘΕΕΣΣΙΙΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  ΑΑΡΡΝΝΙΙΣΣΣΣΑΑΣΣ

Ευχαριστήρια επιστολή
Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων και οι µαθητές του σχολείου

µας ευχαριστούµε θερµά την εταιρία Novastores Γεωπονι-
κά Καταστήµατα Ι.Κ.Ε., για την ευγενική της δωρεά ενός
κάδου κοµποστοποίησης. 

Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό και ελπιδοφόρο να έχουµε
κοντά µας επιχειρήσεις, που αποδεικνύουν έµπρακτα το
κοινωνικό τους πρόσωπο προάγοντας την κοινωνική αλ-
ληλεγγύη και ανθρωπιά που τόσο έχουµε ανάγκη. 

Ευχόµαστε και ελπίζουµε πως η πράξη αυτή της
Novastores θα βρει άλλους, οι οποίοι θα ακολουθήσουν το
παράδειγµά της.

Για τον Σύλλογο ∆ιδασκόντων
Ο ∆/ντής του Σχολείου

Κορδάλης Αντώνιος
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∆εύτερος µήνας στο
σχολείο, δεύτερος µήνας
του Φθινοπώρου.
∆ιαβάσαµε στην τάξη στο
βιβλίο « Ένα κίτρινο φύλ-
λο» του Μιχάλη Μουλάκη
και µάθαµε ότι τα φύλλα ό-
ταν πέφτουν στη γη, γίνο-
νταν χώµα µε τη βοήθεια
του νερού και στη συνέ-
χεια πάλι δέντρα και φύλ-
λα. Εµείς όµως σκεφτήκα-
µε ότι τα φύλλα µπορεί να
θέλουν να γίνουν κι αλλά
πράγµατα όµως πεταλού-
δες, πουλάκια, πασχαλί-
τσες, ψάρια, φύκια…

Για την κατασκευή του
φυλλόκοσµου συνεργά-
στηκαν : 

Γεωργιάδου Κατερίνα,
Γεωργίου Ευαγγελία, Κα-
ραβίτη Αρετή,  Μπόγια Νε-
φέλη 

Γούλιος Λάζαρος

Για την κατασκευή του
θαλάσσιου κόσµου συνερ-
γάστηκαν: 

Γέσιος Βασίλης, Καρκα-
µίσης ∆ηµήτρης, Λουτζ Ά-
λεξ,  Μπερέας Αντώνης,
Ράµα Ίδι, Μπουζίνης Γιώρ-
γος, Τριανταφυλίδης Ανέ-
στης,Τσέλα Μαριγκλέν

Κείµενο : Α` Τάξη 
∆ακτυλογράφηση :
Πολυάνθη Μπόγια 
– Ε` τάξη

Φυλλόκοσµος – Θαλάσσιος κόσµος
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ΜΜεεττααφφοορριικκάά  µµέέσσαα  
((ΒΒ’’ττάάξξηη))

Μεταφέρει κόσµο πολλές φορές.
Ανεβαίνουν πολλοί άνθρωποι. Κου-
βαλάει ανθρώπους, έχω ανέβει µε
την µαµά µου.(Αθήνα Κουρέστη) 

Η µοτοσικλέτα είναι πολύ γρήγορη και
έχω ανέβει και γκάζωνα πολύ. Ήµουν  µε
τον παππού µου.(Ελένη Τζήγκα)

Είναι το αεροπλάνο που θα µε πάει
Γερµανία.(∆ηµήτρης Γαλαµάρας) 

Το αερόστατο κουβαλάει ανθρώ-

πους ψηλά. Μου αρέσει τόσο πολύ
που θέλω να ανέβω και εγώ. Έχει ένα
µπαλόνι που το φουσκώνουν και ένα
καλάθι που πετάει  όταν βάζουµε φω-
τιά.(Ιορδάνα Μπόγια)

Μ’ αρέσει  πολύ το καράβι. Όταν εί-
µαι πάνω βλέπω όλη τη θάλασ-
σα.(Αλέξανδρος Τζήγκας)

Το λεωφορείο µου αρέσει. Αυτό
κιόλας κουβαλάει και πολύ κόσµο. Έ-
χω ανέβει σ΄ αυτό και πήγαµε στον
Ηρακλή. (Σοφία Κορίση)

Ανέβηκα σε ένα φορτηγό και το πή-

γα στην µάντρα και το άφησα. Είναι
πολύ µεγάλο και µεταφέρει γά-
λα.(Θανάσης Θεοδώρου)

Το ποδήλατο µου είναι πολύχρω-
µο. Αν είναι καλός ο καιρός µου αρέ-
σει πολύ να τρέχω και να πηγαίνω
βόλτες.(Ραφαέλα Μπόγια)  

Εγώ πήγα βόλτα στο χωριό µε το
σκέιτµπορτ µου. Όταν βρέχει δεν
µπορώ να βγαίνω µε αυτό έξω και α-
πλά δεν κάνω. (Καταρίνα Λουτζ)

∆ακτυλογράφηση: Μαρκέλλα Λιό-
λιου - ∆ηµήτρης  Λιάσης(ΣΤ` τάξη)



Φέτος το καλοκαίρι το πέρα-
σα καλά. Ο µπαµπάς θα πήγαινε
κάτι µήλα στα Ψακούδια και εί-
παµε να πάµε στη θάλασσα. Ε-
κείνη την µέρα η µαµά µε ξύ-
πνησε στις 5 ή στις 6, δεν θυµά-
µαι, ένα από τα δύο.

Έκανε πολύ κρύο µέσα στο α-
γροτικό! Όταν φτάσαµε ο µπα-
µπάς πήγε τα µήλα κι εγώ η µα-
µά και ο αδελφός µου περιµένα-
µε τον µπαµπά κι εγώ βρήκα ευ-
καιρία να παίξω µε τα κουβαδά-
κια, γιατί κάθε καλοκαίρι ποτέ
δεν έπαιζα µε τα κουβαδάκια.

Όταν ο µπαµπάς ήρθε µπήκα-
µε στο νερό. Ήταν καλό είχε ό-
µως πολλές µέδουσες στη α-
κτή. Ευτυχώς ήταν ακίνδυνες.

Κείµενο: Ελισάβετ Τσουµάγκα
– ∆' τάξη

∆ακτυλογράφηση: 
Γιάννης Ιτσόπουλος 

– ΣΤ' τάξη

Τις καλοκαιρινές διακοπές
µου τις πέρασα στην Αµµουδιά,
σε κάτι ενοικιαζόµενα διαµερί-
σµατα µε την οικογένειά µου. 

Το αγαπηµένο µου µέρος εί-
ναι ο Αχέροντας, στον οποίο
µετέφεραν τους νεκρούς στον
Άδη. Τα νερά του είναι παγωµέ-
να και διάφανα. Με την οικογέ-
νειά µου ανεβήκαµε σε ένα κα-
ραβάκι µε άλλα άτοµα. Στο πανί
του καραβιού υπήρχε ένα ρα-
διοφωνάκι που µας έλεγε την ι-

στορία του Αχέροντα. Στην πε-
ριήγηση είδαµε έναν κάστορα,
µπλε λιβελούλες και αηδονο-
φωλιές. Επίσης πήγαµε στις πη-
γές του Αχέροντα αλλά µέχρι έ-
να σηµείο, επειδή το ποτάµι ή-
ταν αρκετά ορµητικό και βαθύ.
Στην αρχή περπατάς σε ένα
δροµάκι κάτω από τα δέντρα και
µετά αρχίζεις να βλέπεις διά-
ρους ανθρώπους που πουλού-
σαν πράγµατα, κάποιους άλ-
λους που έβαζαν την µία πέτρα
πάνω στην άλλη και έφτιαχναν
διάφορα σχήµατα. 

Πήρα και ένα βραχιόλι. Ήταν
το πιο γεµάτο καλοκαίρι! 

Κείµενο: Ναταλία Μπερέα 
∆' - τάξη 

∆ακτυλογράφηση:
Λιάσης ∆ηµήτρης - ΣΤ' τάξη

Το αγριογούρουνο
Το περασµένο καλοκαίρι ήρ-

θε για διακοπές στην Ελλάδα η
θεία µου και ξαδέρφη µου από
την Γερµανια. Κατά την διάρκια
των διακοπών τους µένανε σε
ένα ξενοδοχείο στην Έδεσσα. 

Ένα βράδυ πήγαµε να φάµε
σε ένα εστιατοριο στον Άγιο
Παντελεήµονα. Η ώρα περνού-
σε ευχάριστα. Στη συνέχεια πή-
γαµε στην Έδεσσα για να αφή-
σουµε την θεία µου και την ξα-
δέρφη µου. Καθώς πηγαίναµε,
κοντά στα Βρυτά, πετάχτηκε α-
πό τα χωράφια ένα µεγάλο πα-
νύψηλο λασπωµένο αγριογού-
ρουνο. Ερχόταν κατά πάνω
µας. Ο πατέρας µου προσπάθη-
σε να το αποφύγει, αλλά αυτό

κάρφωσε τα µεγάλα του δόντια
στην µπροστηνή ρόδα του αυ-
τοκινήτου. Όταν ο πατέρας µου
κατέβηκε να δει τι γινόταν, το α-
γριογούρουνο είχε φύγει αλλά
µας είχε σκίσει όλη την ρόδα
και είχε στραβώσει, λίγο, το πί-
σω µέρος του µε αποτέλεσµα
το αυτοκίνητο να µην µπορεί να
κινηθεί.

Με πολύ δυσκολία, αλλάξαµε
το λάστιχο και συνεχίσαµε την
διαδροµή µας. Ενθουσιάστηκα
πολύ µόλις είδα το αγριογού-
ρουνο, αλλά στεναχωρήθηκα
για την ζηµιά που µας είχε κά-
νει.

Κείµενο: Τραϊανός 
Παπατραϊανός – ∆' τάξη 

∆ακτυλογράφηση: 
Βασίλης Σερέτης – ΣΤ' τάξη

Η πιο αστεία µέρα
του καλοκαιριού

Μία µέρα του καλοκαιριού
στην θάλασσα στην Χαλκιδική
εγώ και η οικογένεια µου πήρα-
µε το ποδήλατο της θάλασσας
για βουτιές. Η µαµά µου είχε
µείνει στην τσουλήθρα και φο-
βόταν, ενώ ο µπαµπάς µου έλε-
γε κάτι αστεία και η µαµά γε-
λούσε. Στο τέλος η µαµά τσού-
λησε και ξανανέβηκε. Ήταν πο-
λύ ωραία εµπειρία και θέλω να
την ξαναζήσω. 

Κείµενο: Κυριάκος 
Γεωργιάδης - Ε' Τάξη 

∆ακτυλογράφηση: 
Φωτεινή Γεωργιάδου

- ΣΤ' Τάξη
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ΜΙΚΗΣ 
ΘΕΩ∆ΩΡΑΚΗΣ

Ο Μίκης (Μιχαήλ) Θεοδω-
ράκης γεννήθηκε στην Χίο
στις 29 Ιουλίου 1925 ήταν Έλ-
ληνας συνθέτης, πολιτικός και
µαρξιστής επαναστάτης κρη-
τικής και µικρα -σιάτικης κατα-
γωγής. Θεωρείται ένας από
τους σηµαντικότερους σύγ-
χρονους Έλληνες µουσικο-
συνθέτες και ως µια από τις ε-
πιδραστικότερες προσωπικό-
τητες της Ελλάδας στο δεύτε-
ρο µισό του 20ού αιώνα. Ως
πολιτικός υπήρξε υπουργός
και τέσσερις φορές εκλεγµέ-
νος βουλευτής του ελληνικού
κοινοβουλίου, ενώ παράλλη-
λα ήταν ακτιβιστής τιµηµένος
µε το Βραβείο Ειρήνης Λένιν
το 1983. Μέχρι τον θάνατό
του, θεωρούταν ως ο µεγαλύ-
τερος εν ζωή Έλληνας συνθέ-
της του 21ου αιώνα. 

Είχε ασχοληθεί µε πολλά
είδη της µουσικής, ενώ είχε
συνθέσει τον ίσως πιο ανα-
γνωρίσιµο ελληνικό ρυθµό
διεθνώς, το Συρτάκι για την κι-
νηµατογραφική ταινία Ζορ-
µπάς ο Έλληνας. Επίσης είχε
ασχοληθεί µε την κλασική
µουσική γράφοντας συµφω-
νίες, ορατόρια, µπαλέτα, όπε-
ρες και µουσική δωµατίου.

Συνθέσεις του έχουν ερµη-
νευτεί από καλλιτέχνες πα-
γκοσµίου φήµης, όπως οι
Beatles, η Σίρλεϊ Μπάσεϊ, η
Τζόαν Μπαέζ  η Εντίθ Πιάφ. 

Το πιο σηµαντικό του έργο
θεωρείται η µελοποιηµένη
ποίηση, χρησιµοποιώντας ως
στίχους ποιήµατα βραβευµέ-
νων ποιητών ελληνικής και ξέ-
νης καταγωγής, όπως οι  Ρί-
τσος,  Σεφέρης,  Νερούδα,  Ε-
λύτης. Ήταν βασική φωνή κα-
τά της Χούντας των Συνταγ-
µαταρχών η οποία τον φυλά-
κισε και απαγόρευσε τα τρα-
γούδια του.

Απεβίωσε στις 2 Σεπτεµβρί-
ου 2021 σε ηλικία 96 ετών και
τάφηκε σύµφωνα µε την τε-
λευταία του επιθυµία στον Γα-
λατά Χανίων, στην Κρήτη. 

Πηγή:
https://el.wikipedia.org/wiki/%

CE%9C%CE%AF%CE%BA%
CE%B7%CF%82_%CE%98%
CE%B5%CE%BF%CE%B4%
CF%89%CF%81%CE%AC%

CE%BA%CE%B7%CF%82
Επιµέλεια: Λιάσης 

∆ηµήτρης – ΣΤ` τάξη

Αναµνήσεις του καλοκαιριού
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ΣΣυυννααυυλλίίαα  ΚΚρρααττιικκήήςς  
ΟΟρρχχήήσσττρρααςς  

ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς
Στις 4 Νοεµβρίου η ∆` τάξη µαζί µε την Β` τάξη παρα-

κολουθήσαµε, µέσω διαδικτύου, την Κρατική Ορχή-
στρα Θεσσαλονίκης. Ήταν µια καινούργια εµπειρία. Ε-
µένα µε εντυπωσίασαν όλα αυτά τα µουσικά όργανα
που είδαµε και η µουσική που ακούσαµε και κάποια από
αυτά δεν τα γνώριζα. Επίσης κάποια από αυτά τα µου-
σικά όργανα ήταν: το βιολί, το τρίγωνο, το τύµπανο, η
άρπα, το πιάνο κ.α. 

Στη συνέχεια µου άρεσε που ταξιδέψαµε σε διάφορα
νησιά όπως: η Κρήτη, η Χίος, η Ρόδος και πήγαµε και σε
δύο περιοχές στη Τήλο και στην Ήπειρο.

Μου άρεσε που συνδεθήκαµε µαζί µε την Ορχήστρα
Θεσσαλονίκης και θα ήθελα να ξανακάνουµε κάτι πα-
ρόµοιο.

Κείµενο: Κατερίνα Θεοδώρου - ∆` Τάξη

Την Πέµπτη 4 Νοεµβρίου η ∆` και η Β` Τάξη παρακο-
λούθησαν µια συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας της
Θεσσαλονίκης µέσω του υπολογιστή. Είδαµε πολλά
όργανα όπως βιολοντσέλο, πιάνο, τρίγωνο, φλάουτο
και άλλα. Υπήρχε µια κυρία που ήταν µαέστρος και
συγχρόνιζε αυτούς που έπαιζαν όργανα. Μου έκανε ε-
ντύπωση πόσο συγχρονισµένα έπαιζαν.

Κείµενο: Τραϊανός Παπατραϊανός - ∆` Τάξη
∆ακτυλογράφηση: Πολυάνθη Μπόγια - Ε` Τάξη   

Σήµερα συνδεθήκαµε µε µια τέλεια ορχήστρα που
συνδεθήκανε διάφορα σχολεία από όλη την Ελλάδα.
Την ορχήστρα αποτελούσε µια µαέστρος και πολλά όρ-
γανα όπως: κόρνο, βιολί, κλαρίνο, φλάουτο, κοντρα-
µπάσο, βιόλες, άρπα, τύµπανα, τούµπα, κλαρινέτο,
φλογέρα, κιθάρα, τροµπέτα, τρίγωνο, πιάνο, βιολο-
ντσέλο, κ.ά.

Επίσης ακούσαµε κάποια τραγούδια από διάφορα µέ-
ρη της Ελλάδας όπως: Σίφνος, Τήλος, Κρήτη, Χίος, Ή-
πειρος. Αυτά τα τραγούδια τα ακούσαµε από διάφορα
παιδιά και κάτι άλλο για την ορχήστρα, ότι είναι από τη
Θεσσαλονίκη και ότι είναι κρατική.

Κείµενο: Μαρία Θεοδώρου - ∆` τάξη
∆αχτυλογράφηση: Ιορδανά Γάτσου - Ε` τάξη

Οι εκλογές της Γ` Τάξης
Αγαπηµένοι µου συµµαθητές στο τέλος της χρονιά

θα σας έχω ένα πολύ ωραίο δώρο για κάθε µαθητή. 
Σεϊτανίδου Μαρία

Αγαπηµένοι µου συµµαθητές,
Σας µιλάω σήµερα για να σας πω τους λόγους που

πρέπει να µε ψηφίσετε για πρόεδρο της τάξης µας:
Πρώτον, θα προσπαθήσω να κρατήσω την τάξη µας

καθαρή και όµορφη.
∆εύτερον, θα σας βοηθάω σε ότι πρόβληµα υπάρχει

µέσα στην τάξη µας.
Τρίτον, να κάνουµε ένα ταµείο για τα έξοδα της τά-

ξης µας. Όπως ο στολισµός της τάξης για τα Χριστού-
γεννα.

Γεωργία Καρκαµίση

Καληµέρα αγαπητοί µου 
συµµαθητές και συµµαθήτριες,  σήµερα η µέρα είναι

πολύ σηµαντική γιατί πρέπει να αποφασίσουµε ποιος
από µας θα γίνει πρόεδρος της τάξης µας. Πρέπει να
το σκεφτούµε καλά!!! Θα πρέπει να εκλεγεί ένας που
θα µπορεί να µην φοβάται να πει τι πρέπει να πει, τι
πρέπει να γίνει µέσα στην τάξη και να λέει τα παράπο-
να του στον κύριο διευθυντή. Εγώ αν βγω πρόεδρος θα
ζητώ να πηγαίνουµε κάθε µήνα εκδροµές, και να έχου-
µε µεγαλύτερα διαλείµµατα..

Χρήστος Σηπάκης 

Αγαπητοί µου συµµαθητές και συµµαθήτριες, φίλοι και
φίλες µου. Ζητώ την ψήφο σας, ζητώ την εµπιστοσύνη
σας για µια καλύτερη τάξη. Μια τάξη πιο χαρούµενη, πιο
αρµονική δίχως φωνές και φασαρίες. Μια τάξη συνεργα-
σίας, όλοι φίλοι µε όλους. Για αυτό στηρίζω.

Μαρία Χατγηγεωργούδη
∆ακτυλογράφηση: Πολυάνθη Μπόγια -  Ε` τάξη
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ΤΤαα  χχρρυυσσάάννθθεεµµαα
Στην αρχή της χρονιάς συ-

νεννοηθήκαµε µε τον κύριο
µας, να φυτέψουµε χρυσάν-
θεµα, για να κάνουµε πιο ό-
µορφο το σχολείο µας. 

Αφού µας έφερε τα φυτά ο
κύριος, προετοιµαστήκαµε

και εµείς φέρνοντας τσάπες
και φτυαράκια. Ο καθένας α-
πό εµάς έσκαβε για λίγη ώρα,
για να ανοίξουµε τις τρύπες
για τα λουλούδια. Μετά τα
βγάλαµε από τις γλάστρες
και τα φυτέψαµε. Στη συνέ-
χεια γεµίζαµε το ποτιστήρι µε

νερό, όλοι από λίγο, και τα
ποτίσαµε. 

Η θέση που τα φυτέψαµε
σχηµατίζει ένα χαµογελα-
στό πρόσωπο. Μετά από
δύο µέρες αποφασίσαµε να
δώσουµε ένα όνοµα στο κα-
θένα. Τα δύο µεγαλύτερα τα
ονοµάσαµε Χρυσάνθη και
Χρυσάνθεµος. Το πιο µικρό
το ονοµάσαµε Χρύσα, το
άλλο Χρυσούλα και το τε-
λευταίο Χρυσός.   

Κείµενο: 
Ελένη Τσότση – ∆` τάξη

∆ακτυλογράφηση: 
Λιάσης ∆ηµήτρης

- ΣΤ` τάξη
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Αφού είχαµε τελειώσει µε τα χρυσάν-
θεµα, αποφασίσαµε να γνωρίσουµε τον
κάτω κήπο και να φυτέψουµε λαχανικά.
Οργανωθήκαµε κατάλληλα µε γάντια,
παλιά παπούτσια, µπουκάλια για πότισµα
και τσαπάκια. ∆ιαλέξαµε µε τη βοήθεια
του γεωπόνου κ. ∆ηµήτρη Μαχαιρίδη, ο
οποίος µας πρόσφερε τα κατάλληλα φυ-
τά, για να ξεκινήσουµε την προσπάθεια
µας. Τα φυτά ήταν µαρούλι (Futura,
Island Cos, Centile, Catalogna), σέλινο,
παντζάρι, ραδίκι, ρόκα και αντίδι. Το τε-
λευταίο που διαλέξαµε ήταν το κοκάρι
(κρεµµύδι). 

Στις 22 Σεπτεµβρίου κατεβήκαµε στον
κήπο και πιάσαµε δουλειά. Στην αρχή
χωριστήκαµε σε οµάδες και µοιράσαµε
τα παρτέρια. Κάθε οµάδα καθάρισε πρώ-
τα τον χώρο της και στη συνέχεια τον

τσάπισε, για να αφρατέψει το χώµα. Α-
φού χαράξαµε γραµµές, προσθέσαµε
φυλλόχωµα, προσφορά της κ. ∆ανάης
Πασιαλή, και ξεκινήσαµε το φύτεµα. Ό-
λες η οµάδες πήραν από όλα τα είδη. Τέ-
λος ποτίσαµε τα φυτά. Ασχοληθήκαµε
περίπου δύο ώρες µε όλα αυτά. 

Από τότε που τα φυτέψαµε, τα περι-
ποιούµαστε όσο πιο τακτικά µπορούµε.
Τα Σαββατοκύριακα που λείπουµε δεν
µπορούµε να τα φροντίζουµε όπως
πρέπει. Μια από αυτές τις µέρες παρα-
τηρήσαµε, ότι κάποιος πάτησε τα φυτά
µας µε αποτέλεσµα µερικά από αυτά
να ξεραθούν. ∆εν ξέρουµε ποιος το έ-
κανε. Άραγε θα βρούµε ποιος είναι ο έ-
νοχος ή θα µείνουµε µε την απορία; 

Κείµενο: Για τους µαθητές της 
∆` τάξης - Ελένη Τσότση 

∆ακτυλογράφηση: 
Μαρκέλλα Λιόλιου

– ΣΤ` τάξη

Στις 22 Σεπτεµ-
βρίου 2021 πήγαµε
στον κήπο του σχο-
λείου µαζί µε την
τάξη µου. Περάσαµε
υπέροχα και είχε
πολύ δουλειά η υπό-
θε -

ση. Πρώτα καθαρίσαµε λίγο. Ο κύριος
µας, ο κύριος Ηλίας, µας χώρισε σε τέσ-
σερις οµάδες, από τρία παιδιά σε κάθε ο-
µάδα, περίπου. Ύστερα µας έδωσε ένα
κοµµάτι γης σε κάθε οµάδα. Τα φυτά που
φυτέψαµε ήταν µαρούλι, παντζάρι, κρεµ-
µύδι, και σέλινο. Μετά τα ποτίσαµε. Ήταν
υπέροχα και η συνεργασία ήταν πολύ ω-
ραία. Απλά πρέπει να συζητάµε και να
µην κάνουµε του κεφαλιού µας.

Κείµενο:
Στέλλα Μπουλλάρι - 

∆` Τάξη
∆ακτυλογράφηση: 

Φωτεινή Γεωργιάδου - ΣΤ` Τάξη 

Σήµερα ήταν µια ξεχωριστή µέρα.
Τις δύο πρώτες ώρες των µαθηµάτων
τις αφιερώσαµε στο να φτιάχνουµε
τον κήπο του σχολείου. Φυτεύαµε λα-
χανικά χρησιµοποιώντας τσάπες,
φτυάρια και φυσικά τα χέρια µας. Αυτό
που µου άρεσε πολύ ήταν πως ήµα-
σταν τέσσερις οµάδες που συνεργα-
στήκαµε πολύ καλά και νοµίζω πως αυ-
τή η µέρα θα είναι σίγουρα µια από τις
καλύτερες µέρες της χρονιάς µας. Εύ-
χοµαι, να έρθουνε πολλές τέτοιες ξε-
χωριστές µέρες.

Κείµενο: 
Γεωργία Σουρουτζόγλου – ∆` τάξη

∆ακτυλογράφηση: 
Κυριάκος Γεωργιάδης – Ε` τάξη

Ο λαχανόκηπός µας και το µυστήριό του
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Το σχολείο µου
Το σχολείο µου βρίσκεται

στην άκρη του χωριού, στη βό-
ρεια πλευρά, δίπλα στο βουνό.
Το κτίριο αυτό είναι πολύ παλιό
και µεγάλο. Οι εξωτερικοί τοί-
χοι είναι κατασκευασµένοι από
πέτρα και µου αρέσει πολύ.
Στην αυλή του σχολείου υπάρ-
χει ένα δασάκι, κήποι, κερκίδες,
µπασκέτες και φόρσκουερ. Από
την µέσα πλευρά υπάρχει ένας
µεγάλος διάδροµος, 11 αίθου-
σες, πολλές φωτογραφίες και
µία τεράστια µαρµάρινη σκάλα.

Συνέντευξη από τον παππού µου
Τρύφων ∆άντση

ΜΝ: Ποια ήταν η καλύτερη
στιγµή σου στο σχολείο;

Τ∆:Η καλύτερη στιγµή µου
στο σχολείο ήταν η ώρα της γυ-
µναστικής και η εκδροµή. Οι εκ-
δροµές που πηγαίναµε όλοι µα-
ζί στη λίµνη και στο βουνό. Εκεί
κάναµε διάφορες δραστηριότη-
τες και φυτεύαµε δέντρα.

ΜΝ: Πώς ήταν τότε οι τάξεις;
Τ∆: Το σχολείο δεν έχει αλ-

λάξει καθόλου από τότε εκτός
από ένα κοµµάτι που προστέθη-
κε τα τελευταία χρόνια. Ήταν έ-
να πολύ όµορφο κτίριο σε σχή-
µα Π. Είχε έξι τάξεις. Οι τάξεις
που έκαναν µάθηµα η τρίτη και
η τέταρτη τάξη άνοιγε στη µέση
και κάναµε εκδηλώσεις και θέα-
τρο.

ΜΝ: Ποιες εκδηλώσεις κάνατε;
Τ∆: Στο κλείσιµο της χρονιάς

κάναµε γυµναστικές εκδηλώ-
σεις που περιλαµβάνουν ασκή-
σεις γυµναστικής και µικρούς α-
γώνες και ερχόταν όλο το χω-
ριό για να τις παρακολουθή-
σουν. Στις εθνικές γιορτές κά-
ναµε παρελάσεις.

ΜΝ: Από τα σχολικά σου
χρόνια ποιες αναµνήσεις σου
έχουν µείνει;

Τ∆: Οι αναµνήσεις είναι πολύ
γλυκές. Είχαµε πολύ καλούς
δασκάλους.

ΜΝ: Θυµάσαι κάποιον δά-
σκαλο;

Α' τάξη: Πελαγία, Β: Μαρία,
∆:Αντώνης Μπούτσης, Ε: 

Γεώργιος Πένος, ΣΤ 
(διευθυντής): Κεβρεκίδης

Κείµενο: Ναταλία Μπερέα –
∆' τάξη

∆ακτυλογράφηση : Μπόγιας
Ευάγγελος - Ε΄τάξη

Το σχολείο µου βρίσκεται στο
ψηλότερο σηµείο της Άρνισ-
σας. Το σχολείο είναι πέτρινο,
πολύ µεγάλο και έχει πολλές
αίθουσες µε µεγάλα παράθυρα. 

Η αυλή είναι πολύ µεγάλη και
έχει πολλά και ωραία πεύκα. Οι
µεγάλες τάξεις, η Πέµπτη και η
Έκτη είναι στον πάνω όροφο. Ε-
πίσης έχουµε και µια αίθουσα
εκδηλώσεων. Σε αυτό το σχο-
λείο πήγαινε και η µαµά µου. Έ-
χει τις καλύτερες αναµνήσεις.
Μια από αυτές είναι που έκανε
τον «Τούρκο» σε µια παράστα-
ση που έπεσε κάτω απ' την σκη-
νή κι όλοι έσκασαν στα γέλια.
Επίσης η µαµά µου κάθε µέρα
κουβαλούσε στην τσάντα της α-
πό ένα ξύλο για να ζεσταθούν.

Το σχολείο µου δεν θα το ξε-
χάσω ποτέ.

Κείµενο: Χρυσοβαλάντης
Νιώτης – ∆' τάξη

∆ακτυλογράφυση: 
Γιάννης Γιάνκου - Ε΄τάξη

Το σχολείο µου είναι το ∆η-
µοτικό Σχολείο Άρνισσας και
βρίσκεται στο βουνό. Χτίστηκε
το 1952. Παλιότερα υπήρχε ένα
άλλο σχολείο που βρισκόταν
πάνω από την Αγία Βαρβάρα,
αλλά ανέβηκε η στάθµη της λί-
µνης και το σχολείο καταστρά-
φηκε. 

Το σχολείο είναι χτισµένο α-
πό πέτρα. Έχει 2 µεγάλα προ-
αύλια που στο πάτωµα έχει ά-
σφαλτο. Στην πίσω αυλή οι δά-
σκαλοι παρκάρουν τα αυτοκίνη-
τα τους, ενώ στην µπροστά
πραγµατοποιούνται τα διαλειµ-
µατα µας και παίζουµε παιχνί-
δια που είναι ζωγραφισµένα
στην αυλής όπως κουτσό και
four square. Επίσης έχει ένα γή-
πεδο βόλεϊ και δυο ψηλές µπα-
σκέτες που παίζουµε στην Γυ-
µναστική. Πάνω από την αυλή
υπάρχουν κερκίδες και ένα µι-
κρό δασάκι. Κάτω από την αυλή
υπάρχει και ένας µικρός κήπος
µε λουλούδια που τα φροντί-
ζουν οι µαθητές του σχολείου.

Το σχολείο µου είναι διώρο-
φο. Στον κάτω όροφο υπάρχει η
Α', Β', Γ' και ∆' τάξη, το γραφείο
του διευθυντή και των δασκά-
λων, η βιβλιοθήκη και το γυµνα-
στήριο, που κάνουµε εκδηλώ-
σεις. Στον επάνω όροφο είναι η
Ε' και η ΣΤ' τάξη και µια αίθουσα
για τα παιδιά που χρειάζονται
βοήθεια.

Μου αρέσει πολύ το σχολείο
µου, γιατί περνάω πολλές ώρες
µε τους φίλους µου και µαθαί-
νουµε πολλά ωραία πράγµατα. 

Κείµενο: Τραϊανός 
Παπατραϊανός – ∆' τάξη

∆ακτυλογράφηση: Φωτεινή
Γεωργιάδου – ΣΤ' τάξη 

Το σχολείο µου βρίσκεται στην
πλαγιά ενός βουνού, στην άκρη
του χωριού µας την Άρνισσα. Ένα
κοµµάτι του σχολείου µας είναι
πολύ παλιό και το άλλο κοµµάτι
είναι λίγο πιο καινούριο. Είναι
χτισµένο µε πέτρα και έχει πολύ
παχύ τοίχο. Έχει µια µεγάλη αυ-

λή µε άσφαλτο και σε αυτή έχου-
νε σχεδιάσει τα φόρσκουερ. Το
σχολείο µου επίσης έχει 6 τάξεις.
Οι πρώτες τέσσερις είναι στο ισό-
γειο ενώ η πέµπτη και η έκτη είναι
στον πάνω όροφο.

Παλιά το σχολείο µας ήτανε
πιο µικρό, δεν είχε πάνω όροφο
και η αυλή του ήταν στρωµένη µε
χώµα. Επίσης, παλιά δεν είχε κα-
λοριφέρ και τα παιδιά ζεσταίνο-
νταν τον χειµώνα µε σόµπες.

Το σχολείο µου µου αρέσει
πολύ και χαίροµαι πολύ που πη-
γαίνω εκεί.

Κείµενο: Ελένη Τσότση 
– ∆' τάξη

∆ακτυλογράφηση: 
Κυριάκος Γεωργιάδης – Ε' τάξη

Είναι πέτρινο και έχει έξι αί-
θουσες, τουαλέτες, γραφείο
δασκάλων και µια αίθουσα εκ-
δηλώσεων.

Έξω υπάρχει µια µεγάλη αυ-
λή και στην µπροστινή αυλή υ-
πάρχουν τρεις κήποι υπάρχουν
δύο µικροί και υπάρχει ένας µε-
γάλος. Στον µεγάλο µας κήπο
φυτέψαµε λαχανάκια πατζαρά-
κια και άλλα πολλά.

Είναι αρκετά παλιό σχολείο.
Χτίστηκε το 1952. Σε αυτό το
σχολείο πήγαν ο παππούς µου
και οι γονείς µου. Βέβαια τώρα
έχει αλλάξει πολύ από τότε,
γιατί όλοι το προσέχουν και έ-
χουν κάνει πολλές αλλαγές. ∆ί-
πλα στο σχολείο υπάρχει ένα ό-
µορφο δασάκι µε πεύκα και από
εκεί φαίνεται όλο το χωριό και η
λίµνη.

Κείµενο: ∆έσποινα 
Παπαγιαννίδου - ∆' Τάξη

∆ακτυλογράφηση: 
Πολυάνθη Μπόγια - Ε' Τάξη 

Το σχολείο µας και
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Συνέντευξη από
τους παππούδες µου:
Μπόγια Κωνσταντίνο 

και Θεοδώρου Αναστάσιο
Θα σας κάνω κάποιες ερωτή-

σεις για το πώς ήταν το σχο-
λείο στις µέρες σας και περιµέ-
νω τις απαντήσεις σας. 

[Κ]- Ποια χρονιά κτίστηκε το
∆ηµοτικό Σχολείο Άρνισσας; 

[ΜΚ]-Το 1950 ξεκίνησε να
χτίζεται. 

[ΘΑ]-Το 1952 λειτούργησε.
[Κ]-Καταρχήν ποια χρονιά

φοιτήσατε στο ∆ηµοτικό Σχο-
λείο Άρνισσας; 

[ΜΚ]-Φοίτησα από το1957-
1963. 

[ΘΑ]-Φοίτησα από το 1963-
1969. 

[Κ]- Ποια µαθήµατα διδασκό-
σασταν, υπήρχαν σύγχρονα µα-
θήµατα όπως τα σηµερινά; 

[ΜΚ-ΘΑ]- Τα µαθήµατα ήταν
αριθµητική, ορθογραφία, αντι-
γραφή, πατριδογνωσία και ι-
στορία. ∆εν υπήρχαν σύγχρο-
να µαθήµατα όπως αγγλικά ει-
καστικά, µουσική και πληροφο-
ρική. 

[Κ]-Πόσες αίθουσες διδα-
σκαλίας υπήρχαν; Οι γιορτές
που γίνονταν; 

[ΜΚ]-Έξι αίθουσες. 
[ΘΑ]-Έξι αίθουσες και οι

τουαλέτες ήταν στο βουνό και
οι βρύσες ήταν έξω για νερό.
Οι γιορτές πραγµατοποιού-
νταν στην διπλή αίθουσα που
χωριζόταν µε µια ξύλινη πόρ-
τα. 

[Κ]-Τι θέρµανση είχατε τό-
τε; 

[ΜΚ-ΘΑ]-Ξυλόσοµπα σε κά-
θε αίθουσα, και κουβαλούσε ο
καθένας από ένα ξύλο από το
σπίτι του. 

[Κ]-Σας έβαζαν τιµωρίες,
και αν ναι, ποιες ήταν αυτές; 

[ΜΚ]-Ναι, καθόµασταν όρθι-
οι στην γωνία και µας έβαζαν
να γράψουµε κάτι πολλές φο-
ρές. 

[ΘΑ]-Γενικά οι δάσκαλοι ή-
ταν πολλοί αυστηροί και χρησι-
µοποιούσαν την µέθοδο του
ξύλου, µε χάρακα στην παλά-
µη, τράβηγµα τις φαβορίτες
των αγοριών και τα µαλλιά των
κοριτσιών.

[Κ]-Τα βιβλία σας πώς ήταν,
ο πίνακας; 

[ΜΚ]-Ο πίνακας ήταν µαύ-
ρος, και γράφαµε µε κιµωλία.
Τα βιβλία ήταν µε µαύρα γράµ-
µατα και λίγες εικόνες µε χρώ-
µα. 

[ΘΑ]-Τα βιβλία ήταν όπως
τώρα, αλλά τα τετράδια µας τα
καπλαντίζαµε µε µπλε χαρτί,
σαν λαδόκολλα σε ρολά ήταν,
και τα κολλούσαµε από µέσα
µε κολλητική ταινία. 

[Κ]-Ποιους δασκάλους είχα-
τε; 

[ΜΚ]-∆εν θυµάµαι. 
[ΘΑ]-Κεβρεβίδου Φανή και

Πένος Γεώργιος. 
[Κ]-Τι ώρα ξεκινούσε το µά-

θηµα; 
[ΜΚ-ΘΑ]-Το µάθηµα ήταν

πρωί 8.00-12.00 και το απόγευ-
µα 14.00-16.00. Επίσης τα Σάβ-
βατα 8.00-12.00. Την Κυριακή
εκκλησιασµός. Σερβιριζόταν
συσσίτιο που το πλήρωνε το
σχολείο και είχε πρωινό: γάλα
σε σκόνη, ψωµί, τσάι, ελιές και
κασέρι. Μεσηµεριανό: φακές,
πλιγούρι, ρεβίθια, πατάτες κ.ά.
Το κάθε παιδί όµως κουβαλού-
σε στη σάκα του ένα αλουµινέ-
νιο σκεύος για πιάτο και µαχαι-
ροπίρουνα που τα έπλεναν στο
σπίτι τους και τα ξαναέφερναν. 

[Κ]-Είχατε συγκριµένη εν-
δυµασία και πώς ήταν αυτή; 

[ΜΚ]-Όχι δεν είχαµε. 
[ΘΑ]-Φορούσαµε ποδιά µε

µπλε και άσπρο. 
[Κ]-Γράφατε εξετάσεις; 
[ΜΚ]-∆εν θυµάµαι. 
[ΘΑ]-Ναι, τον Φεβρουάριο

1η εξεταστική και τον Ιούνιο 2η
εξεταστική, στην πέµπτη και
στην έκτη τάξη. 

[Κ]-Εκδροµές πηγαίνατε; 
[ΜΚ]-Ναι, πηγαίναµε στα

Ξανθόγεια µε τα πόδια. 
[ΘΑ]-Ναι, πηγαίναµε σε σχο-

λεία της περιοχής και συνα-
ντιόµασταν είτε στη ∆ροσιά,
είτε στα Ξανθόγεια, είτε στη
Ζέρβη, είτε στην Παναγίτσα µε

τα πόδια. 
[Κ]-Εκδηλώσεις κάνατε στο

τέλος κάθε σχολικής χρονιάς;
Ενθύµια υπήρχαν;

[ΜΚ]-Ναι, κάναµε γυµναστι-
κές επιδείξεις στην αυλή του
σχολείου. 

[ΘΑ]-Κάναµε γυµναστικές ε-
πιδείξεις, παίζαµε τσουβαλο-
δροµίες, αγώνες δρόµου και
άλλα διασκεδαστικά παιχνίδια.
Επίσης ερχόταν στο τέλος και
ο φωτογράφος για φωτογρα-
φία στην σκάλα του σχολείου. 

Κείµενο: 
Κατερίνα Θεοδώρου

– ∆' τάξη 
∆ακτυλογράφηση: 
∆ηµήτρης Λιάσης

– ΣΤ' τάξη

Το σχολείο στα Ξανθόγεια
Το σχολείο του παππού µου

απ' ότι µου είπε το έλεγαν ∆ι-
θέσιο ∆ηµοτικό Σχολείο Ξαν-
θoγeίων και βρισκόταν στα Πα-
λιά Ξανθόγεια. Το σχολείο κτί-
στηκε περίπου το 1930. Ο παπ-
πούς θυµάται στην γιορτή της
25ης Μαρτίου ότι πήγαιναν εκ-
κλησία και µετά κατέθεταν
στεφάνια και λέγανε ποιήµατα.
Θυµάται και σκεφτόταν τον ω-
ραία βαµµένο άσπρο τοίχο του,
τα τρία δέντρα, τη γέφυρα µε
το ρυάκι και τη βρύση που γέµι-
ζαν νερό και το πήγαιναν στο
χωριό. 

Μέσα είχε ένα προθάλαµο
µε δύο µικρές αίθουσες και ένα
µεγάλο υπόγειο και γραφείο
δασκάλου. Όταν κάποιο παιδί
δεν καθόταν καλά το πήγαιναν
στο υπόγειο εκεί κλειδωµένο ή
τρώγανε ξύλο. Οι φίλοι του ή-
ταν ο Θανάσης, ο Νίκος, ο Τά-
κης, ο Μιχάλης και άλλοι και ο
κύριός τους ήταν ο Παναγιώ-
της Μιχαηλίδης. Μαζί τους έ-
παιρναν από ένα ξύλο για τη
σόµπα. Το σχολείο βρισκόταν
στο κέντρο του χωριού, λίγο
πριν γίνει σεισµός.

Στο σχολείο δεν του άρεσε,
επειδή τρώγανε ξύλο.Σε αυτόν
δεν έτυχε, απλώς στεναχωριό-
ταν για τους άλλους.

«Ευχαριστώ, παππού», του
είπα στο τέλος και ο παππούς
µου είπε: « Παρακαλώ, να θυ-
µάσαι ότι είσαι τυχερή για τη
ζωή σου, στο σχολείο».

Κείµενο: 
Ελισάβετ Τσουµάγκα

- ∆' Τάξη
∆ακτυλογράφηση: 

Πολυάνθη Μπόγια - Ε' Τάξη

οι αναµνήσεις του
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Θα ήθελα στο σχολείο να
µαθαίνουµε και άλλες
γλώσσες για να µπορούµε
να τις µιλάµε όπου και να

βρεθούµε σε όλο τον κό-
σµο. Να έχει αίθουσα µε
πολλά µουσικά όργανα, να
υπάρχει γυµναστήριο µε

βαράκια και αλλά όργανα
γυµναστικής και ξύλινο πά-
τωµα. Ακόµα θα ήθελα µια
αίθουσα φυσικής για να κά-
νουµε πειράµατα. Να έχει

πισίνα για να κάνουµε µαθή-
µατα κολύµβησης. Επίσης
να έχει εργαστήρια για ζα-
χαρωτά και γλειφιτζούρια. 

Ωραία θα ήταν να έχουµε
έναν χώρο που να µαθαί-
νουν οι µαθητές να ενώ-
νουν κοµµάτια και να φτιά-
χνουν µηχανάκια και αυτο-
κίνητα και ροµπότ. Η αυλή
του σχολείου θα ήθελα να
είναι από χορτάρι για να
παίζουµε πολλά παιχνίδια.
Επίσης  θα ήθελα να έχει έ-
να γήπεδο του τένις.    

Κείµενο: 
Μαθητές Γ` τάξης   

∆ακτυλογράφηση:
Κων/νος Γεωργιάδης 

– ΣΤ` τάξη

ΤΤοο  σσχχοολλεείίοο  ττωωνν  οοννεείίρρωωνν  µµοουυ
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Ο τρύγος 
Ήρθε πάλι το φθινόπωρο.

Τα σταφύλια µας είναι ώριµα
και ζουµερά. Πράσινα, κόκκι-
να, κίτρινα, µοβ.

Ο παππούς λέει ότι πρέπει
να τα µαζέψουµε. Το ίδιο κι ο
µπαµπάς. Το απόγευµα πή-
γαν να καθαρίσουν τα κοφί-
νια και τα τελάρα για να βά-
λουν µέσα τα σταφύλια. Την
άλλη µέρα όλα ήταν έτοιµα. 

Το τρακτέρ έσερνε την κα-
ρότσα µε τα σταφύλια. Μετά
πήγαν να τα πατήσουν και
να βγάλουν χυµό. 

Η µαµά και η γιαγιά έφτια-

ξαν µουστοκούλουρα κα
µουσταλευριά από τον γλυ-
κό µούστο. Ο άλλος χυµός έ-
γινε σιγά σιγά κρασί. Το βά-
λαµε σε µπουκάλια που εί-
χαν πολλά χρώµατα ροζ,
κόκκινο και άσπρο. Μερικά
σταφύλια τα πήγαµε στο κα-
ζάνι για να φτιάξουν τσίπου-
ρο. 

Και έτσι µε τα σταφύλια
µας φτιάξαµε πολλά νόστι-
µα πράγµατα. 

Κείµενο: Οι µαθητές
της Β` τάξης 

∆ακτυλογράφηση:
Φωτεινή Γεωργιάδου –

ΣΤ` τάξη
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ΠΠωωςς  ννιιώώθθωω  πποουυ  εείίµµααιι  σσττηηνν    ΕΕ  ττάάξξηη

Στις 13 Σεπτεµβρίου ξεκίνησε µια νέα σχολική χρονία, Φέτος εγώ είµαι στην Ε΄ τάξη  και έχω την  χαρά να έχω
για τρίτη συνεχόµενη χρονιά  τον κύριο Σάκη.

Φυσικά γνωρίζω ότι θα είναι πιο δύσκολη η φετινή χρονιά και ότι θα έχω περισσότερες υποχρεώσεις.
Ευτυχώς κάναµε καλό ξεκίνηµα σαν µαθητές και ελπίζω αυτό να συνεχιστεί 
Θα ήθελα να µην χρειαστεί να κλείσουν τα σχολεία λόγω κορονοϊού, γιατί το µάθηµα στο σχολείο γίνεται πιο

σωστά.
Κείµενο ∆ακτυλογράφηση: Στάθης Τσιτιρίδης - Ε΄ τάξη

ΠΠωωςς  ννιιώώθθωω  πποουυ  εείίµµααιι  σσττηηνν    ΕΕκκττηη  ττάάξξηη
Φέτος νιώθω πιο µεγάλη και πιο ώριµη. Ο καθένας µας έχει διπλή ευθύνη επειδή προσέχει και ένα παιδί από την

πρώτη τάξη και δίνει το καλό παράδειγµα στις µικρότερες τάξεις του ∆ηµοτικού. Επίσης έχουµε και δυσκολότε-
ρα µαθήµατα από τις άλλες τάξεις,  µας κάνει και αυτό µεγαλύτερους. Επιπλέον έχουµε πιο ώριµο µυαλό, πιο ώ-
ριµες σκέψεις και πιο ώριµες αποφάσεις.

Κείµενο - δακτυλογράφηση : Μαρκέλλα Λιόλιου - ΣΤ` τάξη

Ο ρατσισµός

Πριν λίγες µέρες στο µάθηµα εργαστήρια δεξιοτήτων
µιλήσαµε για το πολύ σηµαντικό θέµα του ρατσισµού.

Συζητήσαµε ότι τις περισσότερες φορές ο ρατσισµός
προκαλείται όταν τα παιδιά είναι από διαφορετικές  χώ-
ρες και έχουν διαφορετικό χρώµα και το ένα δεν θέλει το
άλλο για αυτούς τους ασήµαντους  λόγους ούτως η άλ-
λως  το κάθε παιδί είναι διαφορετικό από το άλλο και έχει
τη  δικιά του οµορφιά. Εµείς στα εργαστήρια αποφασίσα-
µε πως θα κάνουµε ζωγραφιές µε όλα τα παιδιά ενωµένα
και ότι θα αφιερώσουµε το τραγούδι We are the world σε
όλα τα παιδιά του κόσµου.

Εγώ πιστεύω ότι το µοναδικό πράγµα που ενώνει όλο
τον κόσµο και φυσικά και τα παιδιά είναι η αγάπη και σε τί-
ποτα άλλο δεν θα πρέπει να δίνουµε σηµασία ούτε σε
χρώµα, ούτε σε εθνικότητα. Αν προσέξουµε το χαµόγελο
των παιδιών σε όλο τον κόσµο έχει την ίδια οµορφιά.

Κείµενο – δακτυλογράφησης: 
Γιάννης Ιτσόπουλος – ΣΤ` τάξη

Είσαι ∆ίκαιος; 
(Εργαστήρια ∆εξιοτήτων)  

Στο µάθηµα εργαστήρια δεξιοτήτων εµείς οι µαθητές
της ΣΤ` τάξης µε την βοήθεια της δασκάλας µας της κυ-
ρίας Ανθούλας, κάναµε µία εργασία, µε θέµα την ενότητα
«Είσαι ∆ίκαιος;». Οι µαθητές δηλαδή εµείς γνωρίσαµε κα-
λύτερα τους συµµαθητές µας µε µία συνέντευξη και ση-
µειώσαµε τις απαντήσεις τους και την επόµενη µέρα τις
µοιραστήκαµε µε όλη την τάξη τις απαντήσεις τους. Έ-
πρεπε να πούµε την αλήθεια αλλιώς δε θα ήµασταν δίκαι-
οι, αλλά από ότι κατάλαβα κανείς δεν είπε ψέµατα. 

Αφιερώσαµε τραγούδια ο ένας στον άλλον από µια ερ-
γασία που κάναµε τον προηγούµενο χρόνο. ∆ύο µαθητές
έγραψαν και µελοποίησαν ένα τραγούδι σχετικό µε το θέ-
µα. Όλοι τηρήσαµε τα ειδικά µέτρα για τον κορονοϊό. Ή-
ταν µια πολύ ωραία εµπειρία και θα ήθελα να την ξαναζή-
σω. 

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση: Φωτεινή Γεωργιάδου
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νεολαία και πρέπει να ξέρετε
ότι τα τελευταία χρόνια κάνου-
µε προπόνηση τους βετερά-
νους από 35 χρονών έως και
75 χρονών.    

Κωνσταντίνος: Έχετε πάει
ποτέ σε πανελλήνια πρωτα-
θλήµατα; 

κ. Τάκος: Έχω πάει σε πάρα
παρά πολλά. Είµαστε συνεχώς
σε ενεργό δράση από όλες της
ηλικίες, από παιδιά πρώτης δη-
µοτικού έως 40 χρονών. 

∆ηµήτρης: Από ποια χρονο-
λογία συµµετέχει η Έδεσσα
σε πρωταθλήµατα; 

κ. Τάκος: Εδώ και 45 χρόνια
και τα τελευταία 15-20 χρόνια
γίνονται αναπτυξιακά πρωτα-
θλήµατα σε όλη την Ελλάδα
και εκεί είναι κατηγορίες παί-
δων- πανγκορασίδων που ση-
µάνει ότι είναι παιδιά όπως και
εσείς δηµοτικού σχολείου,
παίδων – κορασίδων, για παι-
διά γυµνασίου και εφήβων –
νεανίδων, για παιδιά Λυκείου
και µετά µπαίνουµε στην κατη-
γορία των αντρών-γυναικών
που εκεί είναι άλλο επίπεδο. 

Κωνσταντίνος: Από πού
προέρχεται το πινκ πονκ; 

κ. Τάκος: Το πινγκ πονγκ
γεννήθηκε στην Σκωτία πριν
150 χρόνια.

∆ηµήτρης: Τι σηµαίνει; 
κ. Τάκος: Σηµαίνει επιτραπέ-

ζια αντισφαίριση[πινγκ πονγκ]. 
Κωνσταντίνος: Υπάρχουν

πολλοί αθλητές στην Ελλάδα; 
κ. Τάκος: Ακούστε να δείτε,

πριν 40 χρόνια υπήρχαν µόνο
Έλληνες αθλητές. Τα τελευ-
ταία χρόνια µε την παγκοσµιο-
ποίηση που έχει γίνει έχουν
έρθει πάρα πολλοί ξένοι αθλη-
τές και έχει ανεβεί πάρα πολύ
το επίπεδο. Ειδικά στην Ευρώ-
πη είµαστε µέσα στις πρώτες
7-8 χώρες που είµαστε πάντα
στα µετάλλια, στα ευρωπαϊκά
πρωταθλήµατα και στα παγκό-
σµια, κάνουµε µεγάλες προ-
σπάθειες όπως είδατε στην ελ-
ληνική οµάδα στο Τόκιο αγωνί-
στηκε ένας Έλληνας πρωτα-
θλητής ο Παναγιώτης ο Γκιώ-
νης ο οποίος τα πήγε πάρα πο-
λύ καλά και εκπροσώπησε τη
χώρα µας. 

∆ηµήτρης: Ξέρετε γιατί οι
Κινέζοι πιάνουν την ρακέτα
διαφορετικά; 

κ. Τάκος: Οι Κινέζοι βγαί-
νουν πάντα παγκόσµιοι πρω-
ταθλητές, όχι επειδή γεννιού-

νται πρωταθλητές αλλά γιατί
τους βοηθάει πάρα πολύ το
σώµα τους. Για να παίξεις επι-
τραπέζια αντισφαίριση πρέπει
να παίξεις πρώτα µε τα πόδια,
µετά µε το µυαλό και τέλος µε
τα χέρια. Οι Κινέζοι είναι στην
πλειοψηφία τους κοντοί παί-
κτες και έχουν γερά πόδια. Τώ-
ρα γιατί παίζουν έτσι, είναι πά-
ρα πολύ γρήγοροι από άλλους
αθλητές. Επίσης η εκπαίδευση
στην Κίνα αρχίζει από 2 χρο-
νών.  

∆ηµήτρης - Κωνσταντίνος:
Ευχαριστούµε πολύ!!! 

Συνέντευξη: Λιάσης 
∆ηµήτρης - Κωνσταντίνος
Γεωργιάδης (ΣΤ` τάξη)
Αποµαγνητοφώνηση:

Λιάσης ∆ηµήτρης

Συνέντευξη από προπονητές πινγκ πονγκ

8η µέρα σχολικού αθλητι-
σµού, 23 Σεπτεµβρίου 2021,
συνέντευξη από τις κυρίες
Ντέµη Γαλανού και Σοφία
Παύλου από τον ∆ηµήτρη
και Κωνσταντίνο. 

Κωνσταντίνος: Πόσα χρό-
νια κάνετε προπονήσεις;

κ.Ντέµη: Κάνω γύρω στα 4
χρόνια. Ήµουν αθλήτρια του
στίβου, τελείωσα Γυµναστι-
κή Ακαδηµία στην Θεσσαλο-
νίκη και επειδή το αγαπούσα
πολύ ασχολήθηκα µε αυτό.
Κάνουµε µαθήµατα σε όλες
τις ηλικίες από νηπιαγωγείο
µέχρι και λύκειο στις οποίες
φτάνουν στις αγωνίστηκες
µας οµάδες. 

Κωνσταντίνος: Ποια ήταν
η καλύτερη στιγµή σας στον
αθλητισµό; 

Κ.Ντέµη:  Ως αθλήτρια ή-
ταν όταν πήγαινα Α` λυκείου
και είχαµε πάει στους πα-
νελλήνιους αγώνες, κάναµε
σκυταλοδροµία µε άλλα
τέσσερα κορίτσια και είχαµε
βγει έκτες στον αγώνα της
Λάρισας. 

Κωνσταντίνος: Είχατε
σκεφτεί να τα παρατήσετε
ποτέ; 

κ.Ντέµη: ∆εν είχα σκεφτεί
να τα παρατήσω ποτέ, ωστό-
σο όταν πήγαινα Α` λυκείου,
επειδή έκανα παράλληλα και
χορό έπρεπε να επιλέξω ένα

από τα δύο, γιατί
δεν γινόταν να τα
συνδυάσω, και έτσι
επέλεξα τον χορό. 

Κωνσταντίνος:
Είχατε τραυµατι-
στεί ποτέ σοβαρά; 

κ.Ντέµη: Όχι η α-
λήθεια είναι ότι πο-
τέ δεν τραυµατί-
στηκα. 

Κωνσταντίνος:
Κάνετε ατοµικά
ρεκόρ κάθε χρόνο; 

κ.Ντέµη: Φυσικά.
Εννοείτε µε την προ-
πόνηση βελτιώνεται κάθε α-
θλητής και στόχος είναι η
φυσική εξέλιξη καθενός. Έ-
να ρεκόρ µου ήταν στα 600
µέτρα παµβροελλαδικούς εί-
χα πετύχει τον στόχο µου. 

Κωνσταντίνος: Τι σηµαί-
νει στίβος για εσάς 

κ.Ντέµη: Θα σου το εξηγή-
σω µε λέξεις. Σηµαίνει αγω-
νιστικότητα, αθλητισµός, ο-
µαδικότητα, ο στίβος σηµαί-
νει η προσωπική εξέλιξη του
αθλητή, συν εργατικότητα,
για εµένα προσωπικά είναι
αγάπη και πραγµατικά θα ή-
θελα να το συνεχίσω µα οι
συνθήκες βέβαια δεν είναι ι-
δανικές. Πρέπει όλα τα παι-
διά για εµένα να περάσουν
αυτό το άθληµα γιατί είναι η
Κορωνίδα των αθληµάτων,

βοηθάει σε όλα τα αθλήµα-
τα, στο µπάσκετ, στο βόλεϊ,
στο χάντµπολ, ποδόσφαιρο
και επίσης µαθαίνεις κινητι-
κές δεξιότητες από πολύ µι-
κρή ηλικία. 

Κωνσταντίνος: Και η τε-
λευταία ερώτηση. Από που
προέρχεται ο στίβος; 

κ.Ντέµη: Προέρχεται από
την αρχαία Ελλάδα. 

Κωνσταντίνος: Ευχαρι-
στούµε. 

κ.Ντέµη: Ελπίζω να περά-
σατε καλά και να σας άρεσε. 

∆ηµήτρης: Ευχαριστούµε
πολύ. 

Συνέντευξη: Κωνσταντίνος
Γεωργιάδης-∆ηµήτρης 

Λιάσης (ΣΤ` τάξη) 
Αποµαγνητοφώνηση:

Χρήστος Μήτσκος-
∆ηµήτρης Λιάσης (ΣΤ` τάξη)

ΣΣυυννέέννττεευυξξηη  ααππόό  ππρροοπποοννήήττρριιεεςς  σσττίίββοουυ  
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Στις 24/9/2021 είναι η µέ-
ρα του σχολικού αθλητι-
σµού. Μιλήσαµε ποια παιδιά
πηγαίνουν σε αθλήµατα και
ποια όχι.Τα 9 από τα 15 παι-
διά κάνουν αθλήµατα. Ύστε-
ρα γράψαµε αθλήµατα στο
τετράδιο και όποιος έγραφε
τα πιο πολλά θα νικούσε. Κα-
τόπιν είδαµε βιντεάκια µε
την Βούλα Πατουλίδου και
έµαθα πως οι αθλητές δεν
παράτησαν το σχολείο κι α-
πό αυτό έγιναν διάσηµοι.

Μετά πήγαµε στην αυλή
του σχολείου και µια δασκά-
λα µας έκανε ασκήσεις και
παιχνίδια. Αργότερα η τάξη

µας, η Ε` τάξη, πήγε στο γυ-
µναστήριο και µας περίµε-
ναν δύο δάσκαλοι πινγκ πον-
γκ. Είχαν βάλει ένα δίχτυ µε
ένα µηχάνηµα που πετούσε
µπάλες, και ένα παιδί έπαιρ-
νε τις µπάλες όταν έφευγαν,
κάτι παρόµοιο µε το τένις.
Όταν έκαναν όλα τα παιδιά
έκανε και ο δάσκαλος µας
που έβαλε πάνω από εκατό
µπαλιές και µας έσκισε. 

Μετά από λίγο κάναµε ε-
ρωτήσεις. Πόσα χρόνια α-
σχολούνται, αν υπάρχει
σχολή και άλλες ερωτήσεις.
Μετά το κουδούνι χτύπησε
και σχολάσαµε. Πέρασα κα-

ταπληκτικά και ελπίζω να έρ-
θουν κι άλλες τέτοιες στιγ-
µές.

Κείµεvo: 
Χρίστος Γέσιος - Ε` Τάξη

∆ακτυλογράφηση: 
Φωτεινή Γεωργιάδου 

- ΣΤ` Τάξη

Την µέρα του αθλητισµού,
οι δάσκαλοι που µας κάνουν
στίβο στο γήπεδο, ήρθαν και
στο δικό µας σχολείο για να
µας απασχολήσουν µε πολ-
λές δραστηριότητες, ό-
πως… ασκήσεις µε στεφά-
νια, τρέξαµε όσο πιο γρήγο-
ρα µπορούµε κτλ. Μετά µπή-
καµε στην τάξη και είδαµε
βίντεο και φωτογραφίες από
αγώνες που είχαν κάνει τα
παιδιά.

Κείµενο: 
Γεωργία Παπατραϊανού –

∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση : 
Βαγγέλης Μπόγιας 

– Ε` τάξη

Την ηµέρα του σχολικού
αθλητισµού πέρασα καλά.
πήγα σχολείο και είδαµε βί-
ντεο ή φωτογραφίες. Ένας
πρωταθλητής που θυµάµαι
ήταν ο Μποπ, σαν τον Μποπ
τον σφουγγαράκη. 

Μετά κάναµε διάλειµµα
και όταν τελείωσε πήγαµε
στην αίθουσα δραστηριοτή-
των και εκεί ήταν δύο κύριοι
που ήταν δάσκαλοι πινκ
πονκ. Αφού µας έδειξαν πώς

να παίξουµε πινκ πονκ, µετά,
µας έδειξαν ένα ροµποτάκι.
Είχε δίχτυα και κάτι σαν σω-
λήνα που µέσα είχε µπαλά-
κια και τα πετούσε είτε αργά
είτε γρήγορα.  Ύστερα κάνα-
µε στίβο µε την κυρία Ντέµη
και την κυρία Σοφία. Κάναµε
τρέξιµο, πηδήµατα, εµπόδια,
ρίψεις και πηδούσαµε σε
στεφάνια. Πέρασα τέλεια. 

Κείµενο: 
Ελισάβετ Τσουµάγκα

- ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση: 

Θεοδώρα Καραθανάση –
Ε` τάξη

Την ηµέρα αθλητισµού ήρ-
θαν οι δάσκαλοι του στίβου
και του πινγκ - πονγκ. 

Στην αρχή ο δάσκαλός
µας, µας έδειξε βίντεο και
σχεδιαγράµµατα για τον στί-
βο. Στη συνέχεια πήγαµε
στην αίθουσα εκδηλώσεων.
Εκεί συναντήσαµε τους δα-
σκάλους του πινγκ - πονγκ
και αφού παίξαµε όλοι από
λίγο, οι δάσκαλοι του πινγκ –
πονγκ έστησαν ένα µηχάνη-
µα που πετούσε µπαλάκια.
Ήταν τέλεια.

Ύστερα βγήκαµε στην αυ-
λή του σχολείου. Εκεί µας
περίµεναν οι δασκάλες του
στίβου. Κάναµε διάφορα
παιχνίδια. Σίγουρα ήταν κου-
ραστική µέρα αλλά το άξιζε!

Κείµενο : 
Ναταλία Μπερέα 

- ∆' τάξη
∆ακτυλογράφηση: 
Μαρκέλλα Λιόλιου 

- ΣΤ' τάξη

8η µέρα σχολικού αθλητισµού



ΓΓρράάµµµµαα  σσττοονν  ππααπππποούύ  µµοουυ

Αγαπηµένε µου παππού Παναγιώτη, θα ήθελα να σου
πω ένα µεγάλο ευχαριστώ για το υπέροχο καλοκαίρι που
µας χάρισες σε µένα και τα αδέρφια µου. Θυµάµαι τις
βόλτες στην παραλία µε τα δροσερά παγωτά και τις πα-
γωµένες γρανίτες. ∆εν θα ξεχάσω την ηµέρα που πήγαµε
στον Άγιο Γιάννη για µπάνιο αλλά είχε πολλά κύµατα.
Σου εύχοµαι να περάσεις όµορφα τον χειµώνα και να µη
στεναχωριέσαι. Το καλοκαίρι είναι κοντά.    

Σε φιλώ Θοδωρής
Κείµενο: Θοδωρής Κουρέστης - Γ' τάξη

Γεια σου παππού. Είσαι καλά εκεί που πηγές; Είναι ω-
ραία εκεί που είσαι;

Θα ήθελα να ζεις ακόµα, γιατί σε αγαπάω και γιατί µου
άρεσε που παίζαµε παιχνίδια και που διαβάζαµε µαζί.

Παππού, τώρα πηγαίνω handball και αγγλικά. Θυµάµαι
που µου µάθαινες να µετράω στα αγγλικά....one, two,
three.

Σου υπόσχοµαι να είµαι καλό παιδί και να ακούω τη µα-
µά και τον µπαµπά για να σε κάνω περήφανο.

Κείµενο: Αριστοτέλης Γραικού - Γ' τάξη

Αγαπητέ µου παππού, εύχοµαι να σε είχα δίπλα µου.
Μακάρι να µπορούσα να σε πάρω από εκεί που είσαι, αλ-
λά δεν µπορώ. Σε αγαπάω πάρα πολύ. Γεια σου!

Κείµενο: Έρικα Παπαγιαννίδου - Γ' τάξη
∆ακτυλογράφηση: Μαρκέλλα Λιόλιου - ΣΤ' τάξη

Έχω έναν καλό παππού 
που µένει µακριά 
και όταν πάω να τον δω
του παίρνω µια µεγάλη αγκαλιά.   

Κείµενο: Ιορδάνης  Μανδρέλης – Γ` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Φωτεινή Γεωργιάδου  - ΣΤ` τάξη
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συν. στην 18η σελ.
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Ο παππούς µου ο καλός
που είναι τρυφερός
µα τον αγαπώ πολύ
µε την καρδιά µου την χρυσή.

Κείµενο: Ανάστασης Μπόγιας – Γ` Τάξη
∆ακτυλογράφηση: Λιάσης ∆ηµήτρης – ΣΤ` Τάξη

Τον παππού µου τον λέγανε Γιώργο αλλά δυστυχώς
δεν ζει πια. Τον θυµάµαι µε ένα µπλε µπουφάν και ένα
µπαστούνι. Με αγαπούσε πολύ και πηγαίναµε βόλτα. Ο
παππούς µου, µου λείπει. 

Κείµενο: Τριαντάφυλλος Λαζαρίδης – Γ` τάξη

Αγαπηµένε µου παππού θέλω να σου γράψω δύο λέ-
ξεις. Θα ήθελα πάρα πολύ να είµαι κοντά σου, αλλά η
πανδηµία µας κράτησε µακριά. Θέλω να σου πω ότι αυ-
τά τα Χριστούγεννα θέλω να τα περάσουµε µαζί. Να
παίξουµε, να γελάσουµε όλοι µαζί, να απολαύσουµε
τα λαχταριστά φαγητά και γλυκά της γιαγιάς. Είµαι πο-
λύ χαρούµενη που σας έχω και τους δυο σας. 

Σε αγαπώ πολύ παππού, να µην το ξεχάσεις ποτέ. Η
εγγονή σου Μαρία. 

Κείµενο: Μαρία Σεϊτανίδου - Γ' τάξη
∆ακτυλογράφηση: Χρήστος Μήτσκος - ΣΤ' τάξη

ΓΓρράάµµµµαα  σσττοονν  ππααπππποούύ  µµοουυ
συν. απ’ την 17η σελ. Άρνισσα, 15 Νοεµβρίου 2021

Αγαπητέ κύριε δήµαρχε, 
Είµαστε οι µαθητές της ∆` τάξης του ∆η-

µοτικού Σχολείου Άρνισσας και σας στέλ-
νουµε την επιστολή θέλοντας να ζητήσου-
µε τη βοήθειά σας. Συχνά συναντάµε γεµά-
τους κάδους που έχουν σκουπίδια πεταµέ-
να γύρω από αυτούς. Επίσης πολλοί κάδοι
είναι σπασµένοι, βρώµικοι και ξεχειλίζουν
βρωµιές και υγρά. Τα ζώα βρίσκουν τις σα-
κούλες και τις σκορπίζουν στο δρόµο. 

Πιστεύουµε πως δύο είναι οι λόγοι για
τους οποίους συµβαίνει αυτό: 

1) Τα απορριµµατοφόρα δεν έρχονται αρ-
κετά συχνά. 

2) Οι κάδοι που υπάρχουν είναι λίγοι,
πολλοί από τους οποίους  είναι χαλασµέ-
νοι. 

Για να µην νοµίζετε ότι θέλουµε να παρα-
πονιόµαστε µόνο, για τα προβλήµατα που
υπάρχουν, να ξέρετε πως έχουµε όλη την
καλή διάθεση να βοηθήσουµε.    

Έχουµε να σας προτείνουµε µερικές ιδέ-
ες. Για να µειωθούν τα σκουπίδια, θέλουµε
να ξεκινήσουµε στο σχολείο µας κοµπο-
στοποίηση. Θα ξεκινήσουµε µια προσπά-
θεια ενηµέρωσης των συγχωριανών µας,
ώστε να γίνεται µε σωστό τρόπο. Αν έχετε
τη δυνατότητα να µας στείλετε έναν κο-
µποστοποιητή για να ξεκινήσουµε, θα χα-
ρούµε πάρα πολύ. 

Μια άλλη πρόταση είναι, να µας φέρνουν
τις µεγάλες ηλεκτρικές συσκευές, που εί-
ναι για ανακύκλωση, οι κάτοικοι τις περιο-
χής, και αφού µαζευτούν αρκετές, να σας
ειδοποιούµε να έρχεστε να τις παίρνετε.

Ακόµα θα θέλαµε να προτείνουµε στους
ανοιχτούς κάδους της παιδικής χαράς, που
είναι ξύλινοι, να βάλετε καπάκια και να επι-
σκευαστούν για να µην σκορπίζονται τα
σκουπίδια( από σκύλους, γάτες ή τον αέ-
ρα). 

Είναι όµορφο να ζούµε σε έναν καθαρό
κόσµο και σε έναν κόσµο που σκέφτεται το
περιβάλλον. Ελπίζουµε να πάρετε στα σο-
βαρά τις παρατηρήσεις µας. 

Με εκτίµηση
Οι µαθητές της ∆` τάξης

Κείµενο: Τα παιδιά της ∆` τάξης       
∆ακτυλογράφηση: Χρήστος Μήτσκος –

ΣΤ` τάξη



Τη συνέντευξη από τους
πρωταγωνιστές της παρά-
στασης «Το κανόνι της ειρή-
νης» πήραν οι µαθητές της Ε`
τάξης Γιάννης  Γιάγκου, Άγ-
γελος Μπόγιας, Αναστασία
Κόκλη και Πολυάνθη Μπό-
για στις 4 Νοεµβρίου2021.

ΆΆγγγγεελλοοςς: Εσύ διάλεξες τον
ρόλο σου, για να είσι το κα-
νόνι;

ΤΤρρααϊϊααννόόςς: Όχι, ο δάσκα-
λος τον διάλεξε.

ΆΆγγγγεελλοοςς: Μήπως δεν είχε
µείνει άλλος ρόλος και ανα-
γκάστηκες να τον πάρεις;

ΤΤρρααϊϊααννόόςς: Όχι, απ` την αρ-
χή τον έβαλε.

ΓΓιιάάννννηηςς: Σου άρεσε ο ρό-
λος σου σαν πρωταγωνιστής;

ΤΤρρααϊϊααννόόςς: Μ` άρεσε. Είχε
και αρκετά διασκεδαστικό
κείµενο.

ΠΠοολλυυάάννθθηη: Να σου πω και
εγώ τη γνώµη µου; Μου ά-
ρεσε ο ρόλος σου. Πλάκα εί-
χες.

ΓΓιιάάννννηηςς: Τους ρόλους πότε
τους πήρατε;

ΤΤρρααϊϊααννόόςς: Μόλις τελείωσε
η πρώτη βδοµάδα του Οκτώ-
βρη.

ΓΓιιάάννννηηςς: Ένιωσες ότι δυ-
σκολεύτηκες ή αγχώθηκες
στην παράσταση;

ΤΤρρααϊϊααννόόςς: Λίγο
ΆΆγγγγεελλοοςς: Αν είχε πιο πολύ

κόσµο, όπως πριν τον κορο-
νοϊό, θα αγχωνόσουν περισ-
σότερο;

ΤΤρρααϊϊααννόόςς: Όχι, το ίδιο.
ΆΆγγγγεελλοοςς: Αν δεν ήσουν το

κανόνι, ποιον άλλον ρόλο θα
ήθελες να έχεις;

ΤΤρρααϊϊααννόόςς: Τον ήλιο, επει-
δή είχε κίτρινα ρούχα και εί-
χε πιο λίγο κείµενο.

ΓΓιιάάννννηηςς: Αρχικά, πώς σκε-
φτήκατε να κάνετε την πα-
ράσταση;  Τι θέλατε να απο-
δείξετε; Πώς σας ήρθε η ι-
δέα;

ΤΤρρααϊϊααννόόςς: Νοµίζω, ότι η ει-

ρήνη είναι πιο καλό πράγµα
από τον πόλεµο.

ΓΓιιάάννννηηςς: ∆ηλαδή θέλετενα
έχουµε ειρήνη, για να µην
µειώνεται ο πληθυσµός της
γης.

ΤΤρρααϊϊααννόόςς: Ακριβώς!
ΓΓιιάάννννηηςς: Γιατί πήρες αυτό

τον ρόλο;
ΕΕλλιισσάάββεεττ: ∆ε τον πήρα,

µου τον έδωσε ο κύριος.
ΑΑνναασστταασσίίαα: Τι θέλατε να

δείξετε µε την παράσταση;
ΕΕλλιισσάάββεεττ: Θέλαµε  να δεί-

ξουµε στον κόσµο ότι πρέπει
να είναι συµφιλιωµένος.

ΑΑνναασστταασσίίαα: Πώς ένιωσες,
για τον µεγάλο ρόλο που πή-
ρες;

ΕΕλλιισσάάββεεττ: Στην αρχή είχα
λίγο άγχος, ήταν λίγο µεγά-
λος, αλλά εντάξει το έµαθα.

ΑΑνναασστταασσίίαα: Αν δεν έπαιρ-
νες τον ρόλο της µαργαρίτας,
ποιον ρόλο θα ήθελες να πά-
ρεις;

ΕΕλλιισσάάββεεττ: Θα ήθελα τον
ρόλο του φεγγαριού.

ΓΓιιάάννννηηςς: Πώς σας ήρθε η ι-
δέα να κάνετε αυτή την πα-
ράσταση;

∆∆άάσσκκααλλοοςς  ((κκ..  ΗΗλλίίααςς)):: Η
παράσταση έγινε µε αφορµή

την επέτειο της 28ης Οκτω-
βρίουκαι ο στόχος της παρά-
στασης είναι να δείξει, ότι η
ειρήνη είναι µια πολύ σηµα-
ντική αξία για όλους τους αν-
θρώπους και ότι ο πόλεµος
µόνο καταστροφικά αποτε-
λάσµατα µπορεί να έχει. Άρα
θα πρέπει να παλεύουµε ό-
λοι οι άνθρωποι για να διατη-
ρούµε την ειρήνη.

ΆΆγγγγεελλοοςς: Αν δεν διαλέγατε
αυτό το έργο, ποιο θα διαλέ-
γατε;

∆∆άάσσκκααλλοοςς: Αν δεν διαλέ-
γαµε αυτό, θα διαλέγαµε και
πάλι ένα έργο µε αντιπολεµι-
κό µήνυµα. 

ΓΓιιάάννννηηςς: Είστε ικανοποιη-
µένος από την προσπάθεια
των µαθητών σας;

∆∆άάσσκκααλλοοςς: Ο πρώτος στό-
χος είναι η συµµετοχή όλων
των µαθητών, χωρίς εξαίρε-
ση, γιατίαποτελούµε µια ο-
µάδα. Τα παιδιά κατάφεραν
να µάθουν σε σύντοµο χρο-
νικό διάστηµανα µάθουν
τους ρόλους τους και είχαν
µια πολύ καλή σκηνική πα-
ρουσία. Ήτανε ευδιάθετοι,
είχαν δηλαδή χαρά κα ζω-
ντάνια όταν παίζανε και πι-
στεύω πως το ευχαριστηθή-
κανε όσο και οι θεατές.

ΓΓιιάάννννηηςς: Αυτά, λοιπόν, έ-
χουµε από το θεατρικό. Ευ-
χαριστούµε για τις συνεντεύ-
ξεις που µας δώσατε.
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Πώς πήρε 
το χρώµα της, 
η σηµαία µας 

Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχαν δύο πανέµορφες
νεράιδες που συζήτησαν τι χρώµα να δώσουν στην
σηµαία της Ελλάδας. Τότε είπαν να ρωτήσουν την
Ελλάδα. Αυτή τους είπε: «Ρωτήστε τα παιδιά µου».
Τα µισά παιδιά της ζούσαν στην στεριά και αυτά εί-
παν: « Εµείς θέλουµε την σηµαία να είναι λευκή από
το άσπρο περιστέρι που έχουµε µέσα µας». Αυτά τα
λόγια τα έγραψε στο χρυσό τεφτέρι η Ελλάδα και
τότε πήγε να ρωτήσει και τα άλλα της τα παιδιά που
ζούσαν στην θάλασσα. «Παιδιά µου τι χρώµα θα θέ-
λατε να είναι η σηµαία σας». «Εµάς οι ψυχές µας εί-
ναι µέσα στην θάλασσα, για αυτό θέλουµε να είναι
γαλάζια». Τα έγραψε και αυτά τα λόγια στο τεφτέρι
η Ελλάδα και το έδωσε στις νεράιδες και αυτό έγινε.
Βγήκε από την αφρισµένη θάλασσα και την φίλησε ο
άσπρος σταυρός. 

Κείµενο: Έρικα Παπαγιαννίδου – Γ` τάξη 
∆ακτυλογράφηση: Χρήστος Μήτσκος – ΣΤ` τάξη

ΣΣυυννέέννττεευυξξηη  ππρρωωττααγγωωννιισσττώώνν  θθεεααττρριικκήήςς  ππααρράάσστταασσηηςς
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Φέτος η γιορτή µας ήταν
πολύ όµορφη και ανυποµο-
νούσαµε όλοι για αυτήν, αφού
πέρσι δεν κάναµε γιορτούλα,
επειδή ήµασταν κλειστά. Εµέ-
να µου άρεσε που είπαµε τα
ποιήµατα µας και που όλοι µα-
ζί τραγουδήσαµε τα τραγού-
δια της γιορτής. Ήταν µια πο-
λύ όµορφη µέρα. Πέρασα τέ-
λεια µε τους δασκάλους και
τους συµµαθητές µου.

Κείµενο : Γεωργία 
Καρκαµίση - Γ` τάξη

Τι µου άρεσε από την γιορτή
Μου άρεσε που µας έβλε-

παν η Α` και η Β` τάξη. Επίσης
µου άρεσε που λέγαµε τρα-
γούδια και ποιήµατα. Ήταν
µια πολύ ωραία γιορτή.

Κείµενο : Τριαντάφυλλος 
Λαζαρίδης - Γ` τάξη
∆ακτυλογράφηση : 

Μαρκέλλα Λιόλιου - ΣΤ` τάξη 

Το θεατρικό της τάξης µας
Της 27 Οκτωβρίου παίξαµε

ένα θεατρικό που λεγόταν
«Οι στρατιώτες». Μου άρεσε
πάρα πολύ, γιατί κι εµείς γίνα-
µε για λίγο αιχµάλωτοι και πο-
λεµήσαµε για την ελευθερία
έστω και στα ψέµατα. 

Κείµενο: Χρήστος Σιπάκης
- Γ` τάξη

∆ακτυλογράφηση: 
Φωτεινή Γεωργιάδου

- ΣΤ` τάξη      

Οι µαθητές της Γ’ τάξης έ-
φτιαξαν τρία θεατρικά έργα και
οι θεατές ήταν οι Α` και Β` τάξη.
Το πρώτο το θεατρικό έργο έχει
σχέση µε την σηµαία µας. Είδα-
µε την Ελλάδα να µιλάει στα
παιδιά της κρατώντας την ση-
µαία στο χέρι της. 

Το δεύτερο θεατρικό έργο
ήταν µε το πώς πολέµησαν οι
στρατιώτες µέσα στα χιόνια
και δεν είχαν να φάνε και να
πιούν νερό. Το τρίτο θεατρικό
έργο ήταν µε τους πιτσιρί-
κους και µε τους µικρούς που
έκλεψαν τα ψωµιά από την
γερµανίδα στρατιωτίνα όσο
µιλούσε µε τον πιτσιρίκο. 

Εµένα θα µου άρεσε πολύ να
ήταν η κατάσταση αλλιώς όπως
παλιά που δεν υπήρχε η πανδη-
µία. Γιατί πήγαιναν όλοι µαζί οι
µαθητές στην εκκλησία, µετά
στο µνηµείο για να καταθέσου-
µε στεφάνι και να ακούσουµε
την δοξολογία. Και τέλος κά-
νουµε παρέλαση, να κυµατίζει
η σηµαία µας ψηλά. 

Κείµενο: Μαρία Σεϊτανίδου
- Γ` τάξη

∆ακτυλογράφηση: 
Χρήστος Μήτσκος 

- ΣΤ` τάξη       

Η γιορτή της 28ης Οκτωβρίου (Γ` τάξη)
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ΓΓιιοορρττήή  γγιιαα  ττηηνν  εεππέέττεειιοο  
ττηηςς  2288ηηςς  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ11994400

Γιορτάσαµε στο σχολείο µας τη γιορτή για την επέτειο της 28ης
Οκτωβρίου, ετοιµάζοντας δύο θεατρικά. Στο θεατρικό «Οι γυναίκες
της Πίνδου» είχα τον ρόλο µιας κόρης. Το θεατρικό άρεσε στους µα-
θητές της Ε` και ΣΤ` τάξης που το είδαν. Επίσης τραγουδήσαµε τρα-
γούδια σχετικά µε τη γιορτή. Εµένα µου άρεσε πολύ το θεατρικό
που παίξαµε και θα ήθελα να παίζουµε όσο πιο συχνά µπορούµε και
να µαθαίνουµε την ιστορία και την παράδοση. Επίσης ανυποµονώ,
να παίξουµε και το δεύτερο θεατρικό που είχε αναβληθεί.

Κείµενο: Κατερίνα Θεοδώρου – ∆` τάξη

Εµείς εδώ και µία εβδοµάδα κάναµε πρόβα για τα δύο θεατρικά
«Το κανόνι της ειρήνης» και το «Γυναίκες της Πίνδου. ∆υστυχώς
«Το κανόνι της ειρήνης» δεν έγινε, επειδή η πρωταγωνίστρια αρρώ-
στησε και θα γίνει µία άλλη µέρα. Αφηγηθήκαµε το χρονικό του πο-
λέµου. Περάσαµε πολύ ωραία, τραγουδήσαµε και είδαµε µία παρά-
σταση που είχε ετοιµάσει άλλη τάξη που ήταν πολύ ωραία.

Κείµενο : Στέλλα Μπουλλάρι - ∆' τάξη

Ο κύριος Ηλίας µας έδωσε τους ρόλους για την παράσταση, που
θα κάναµε για την 28η Οκτωβρίου, που έγινε το 1940, για την άρνη-
ση στους Ιταλούς. Τραγουδήσαµε, Ύµνος στη σηµαία Τον πόλεµο
τον κάνουνε και πολλά άλλα τραγούδια. Επίσης παίξαµε στο θεατρι-
κό «Οι γυναίκες της Πίνδου» και «Το κανόνι της ειρήνης». Το τελευ-
ταίο δεν µπορέσαµε να το πάιξουµε, γιατί έλειπαν δυο παιδιά. Ελπί-
ζω να το παίξουµε κάποια στιγµή. Περάσαµε πολύ όµορφα.

Κείµενο: Γιώργος Τζήγκας - ∆` τάξη 

Την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου κάναµε ένα σκετσάκι για την επέτειο
του ΟΧΙ. Το σκετς µας ήταν «Οι γυναίκες της Πίνδου». Είπαµε αρκε-
τά τραγούδια. Η επέτειος του ΟΧΙ είναι µία µεγάλη γιορτή για την
Ελλάδα. Γιορτάζουµε το «ΟΧΙ» που είπε ο Μεταξάς στους Ιταλούς.
Χαίροµαι πάρα πολύ που κάναµε αυτή τη γιορτή.

Κείµενο : Ναταλία Μπερέα - ∆' τάξη

Η παράσταση «Το κανόνι της ειρήνης»
Την Πέµπτη 4 Νοεµβρίου η ∆' τάξη έκανε µία παράσταση, για τη

γιορτή της 28ης Οκτωβρίου. Οι µαθητές της ΣΤ τάξης και Ε` τάξης
παρακολούθησαν την παράσταση µας. ∆ιασκεδάσαµε και περάσαµε
πολύ ωραία.

Κείµενο : Τραϊανός Παπατραϊανός - ∆' τάξη

Εγώ πιστεύω πως το θεατρικό ήταν τέλειο και χάρηκα, γιατί νοµί-
ζω πως τα πήγα καλά. 

Κείµενο: ∆έσποινα Παπαγιαννίδου - ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Μαρκέλλα Λιόλιου - ΣΤ' τάξη

Την Πέµπτη 4 Νοεµβρίου παρουσιάσαµε το θεατρικό «Το κανόνι
την ειρήνης». Ο βασικότερος ρόλος αυτού του θεατρικού ήταν το
κανόνι που έπαιζε ο Τραϊανός και ο άλλος ρόλος ήταν η µαργαρίτα
που έπαιζε η Ελισάβετ.

Αυτό το θεατρικό περιέγραφε ένα κανόνι που ήταν πολύ κατσου-
φιασµένο, επειδή πάνω του είχε φυτρώσει µια όµορφη µαργαρίτα
που ήθελε να ζήσει ειρηνικά. Πάντα της έλεγε: «Αν δεν φύγεις από
πάνω µου θα σε κάψω!», αλλά η µαργαρίτα δεν τα παράτησε έµεινε
ψύχραιµη και έκανε το κανόνι να γίνουν φίλοι και να ζήσουν µαζί ει-
ρηνικά!Εµένα µου άρεσε το θεατρικό που παίξαµε και θα ήθελα να
ξαναπαίξουµε κάτι παρόµοιο.

Κείµενο: Κατερίνα Θεοδώρου - ∆` Τάξη
∆ακτυλογράφηση: Πολυάνθη Μπόγια - Ε` Τάξη 

συν. στην 22η σελ.



ΣΣττοονν  κκααττοοχχήή
Ο µεγάλος αδελφός του προ-

πάππου µου λεγότανε Μεθόδιος
Μπερέας. Ήταν αγωνιστής της
Εθνικής Αντίστασης. Στις 9 Αυ-
γούστου του 1943 συνελήφτηκε
από τους Γερµανούς µαζί µε 12
ακόµα συµπατριώτες του, µε α-
ποτέλεσµα να εκτελεστούν στη
Κλαδοράχη Φλώρινας. Ήταν
µόλις 33 ετών. 

Πρόπερσι µάλιστα µε τον
µπαµπά µου πήγαµε στον χώρο
αυτό. Εκεί είδαµε την ορχήστρα
της Φλώρινας και το βιολί ενός
κύριου που εκτελέστηκε µαζί µε
τον προπάππο µου. Είχε πολύ
κόσµο. Μου άρεσε που είδα το
µνηµείο, επίσης ο µπαµπάς µου
µου έδειξε σε µία φωτογραφία
τον προπάππου µου τουΜεθό-
δη.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΝΝααττααλλίίαα  ΜΜππεερρέέαα
--  ∆∆''  ττάάξξηη

ΗΗ  µµάάχχηη  ττηηςς  ΛΛέέρροουυ  --  ΚΚααττοοχχήή
Η µάχη της Λέρου είναι ένα

από τα σηµαντικότερα πολεµικά
γεγονότα που έλαβαν χώρα, κα-
τά τη διάρκεια του Β' Παγκοσµί-
ου Πολέµου στην Ανατολική
Μεσόγειο. Ξεκινήσε µε τον βοµ-
βαρδισµό της Λέρου από τη γερ-
µανική αεροπορία, στις 26 Σε-
πτεµβρίου του 1943 και κορυ-
φώθηκε µε την αποβίβαση χερ-
σαίων γερµανικών δυνάµεων
στο νησί στις 12 Νοεµβρίου του
1943. 

Νιώθω τυχερή που γνώρισα
τον παππού της µαµάς µου που
ήταν ένας άνθρωπος µε ένα µο-
ναδικό χάρισµα στην αφήγηση
ιστοριών και είχαµε όλοι µας τη
χαρά να ακούσουµε τις αµέτρη-
τες ιστορίες που µας έλεγε συνή-
θως τα καλοκαίρια στην αυλή
του σπιτιού µας στη Λέρο.

Μας έλεγε λοιπόν πως αυτός
ο τόπος έχει περάσει πολλά, και
χαρακτηριστικά, πως ο τόπος
αυτός ανά 100 µέτρα έχει και
µπορεί να επιδείξει και µία σελί-
δα ιστορίας και πως υπήρξε
σταθµός πολιτισµού. 

Θα καταγράψω µερικές ιστο-
ρίες που θυµόµαστε από τον
παππού για την εποχή που υπέ-
φεραν από τους Γερµανούς. 

Στη Λέρο υπάρχουν κάποιες ε-
γκαταστάσεις σπάνιες όπως για
παράδειγµα το αερόφωνο, αυτό
υπάρχει στην Λέρο και στη Μάλ-
τα, πουθενά αλλού παγκοσµίως.
Το χρησιµοποιούσαν για να ακού-
νε τον ήχο των αεροπλάνων από
µακριά, και πως γενικά η Λέρος
ήταν πολεµική βάση µε αποθήκες
πυροµαχικών, δεξαµενές καύσι-
µων και τα περισσότερα βουνά
της είναι σπασµένα και έχουν
στοές που περιέχουν υποβρύχια,
κανόνια, υπόστεγα για υδροπλά-
να, αλλά και πυροβολαρχίες σε
στρατηγικής σηµασίας θέσεις σε
όλο το νησί. 
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Σήµερα, Πέµπτη 4 Νοεµβρίου 2021 την δεύτερη ώρα κατεβήκαµε
στο γυµναστήριο του σχολείου µας για να δούµε µια παράσταση που
έκανε η ∆` τάξη, που λεγότανε « Το κανόνι της ειρήνης». Καθίσαµε
όλοι κάτω και η παράσταση άρχισε. Ο πρωταγωνιστής ήταν ένα κα-
νόνι και µια µαργαρίτα. Η µαργαρίτα είχε φυτρώσει πάνω στο κανόνι
και το κανόνι θύµωσε και είπε στη µαργαρίτα ότι το πρωί θα την κά-
ψει.Μετά ήρθε ο ήλιος και είπε στη µαργαρίτα να πει στον αέρα να
την φυσήξει για να φυτρώσει κάπου αλλού. Ύστερα εµφανιστήκαν 2
πουλιά, το ένα είπε στην µαργαρίτα ότι όταν έκατσε στο κανόνι το έ-
κανε ξεροψηµένο µπιφτέκι. Κατόπιν την νύχτα εµφανίστηκε το φεγ-
γάρι και της είπε της µαργαρίτας να φύγει. Η µαργαρίτα έµεινε και το
κανόνι δεν την έκαψε, γιατί η ειρήνη µπήκε µέσα του. Αυτή η γιορτή
ήταν πολύ αστεία και µου άρεσε πάρα πολύ!

Κείµενο – ∆ακτυλογράφηση: Ιορδάνα Γάτσου – Ε` τάξη

ΓΓιιοορρττήή  γγιιαα  ττηηνν  εεππέέττεειιοο  
ττηηςς  2288ηηςς  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ11994400

συν. απ’ την 21η σελ.

ΜΜααρρττυυρρίίεεςς  ααππόό  
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Όταν λοιπόν οι Γερµανοί που
είχαν ήδη καταλάβει τη Ρόδο
και την Κω, στράφηκαν ενα-
ντίον της Λέρου, χρειάστηκαν
52 µερόνυχτα βοµβαρδισµού
και τέσσερις µέρες µάχης µε τε-
ράστιες απώλειες και για τα δύο
στρατόπεδα. Από τις επιθέσεις
βυθίστηκαν το ελληνικό αντιτορ-
πιλικό «Βασίλισσα Όλγα». Πολ-
λοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή
τους και άλλοι όπως ο αδερφός
της προγιαγιάς µου έχασε τα χέ-
ρια του και έµεινε τυφλός από
χειροβοµβίδα πού έσκασε όταν
δούλευε στον αγρό. Η προγιαγιά
µου έγραψε το πρώτο της φόρε-
µα µε ύφασµα από αλεξίπτωτο.
Είχε πει πως το αλεξίπτωτο ήταν
από µετάξι. 

Η Λέρος είναι από τις περιοχές
της Ελλάδας που µπορεί να εξε-
λιχθεί σε ένα µεγάλο ιστορικό
πάρκο. Στο νησί σήµερα λει-
τουργούν δύο πολεµικά µου-
σεία.

ΚΚεείίµµεεννοο  ::  ΣΣοουυρροουυττζζόόγγλλοουυ  
ΓΓεεωωρργγίίαα  --  ∆∆''  ττάάξξηη

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  
ΜΜααρρκκέέλλλλαα  ΛΛιιόόλλιιοουυ  --  ΣΣΤΤ''  ττάάξξηη

ΟΟ  ππόόλλεεµµοοςς  ττοουυ  ''4400
Όταν  ήτανε µικρός ο µπα-

µπάς της προγιαγιάς µου της
Ευανθίας της έλεγε ιστορίες για
τον πόλεµο που έκανε ο δικός
του µπαµπάς, ο προπάππος µου
ο Γιάννης.

Όταν οι Γερµανοί µπήκαν στο
χωριό της γιαγιάς µου έκαψαν
δύο σπίτια και σκότωσαν έναν
άνδρα 22 χρονών, επειδή ήταν
κουφός και οι Γερµανοί άλλα
του έλεγαν και αυτός άλλα  ά-
κουγε µέχρι που τον πήραν και
τον σκότωσαν. 

Ο παππούς µου που ήταν φα-
ντάρος πήγε πεζοπορία, δηλαδή
µε τα πόδια, ως την Αθήνα και
έκανε 17 µέρες. Οι Γερµανοί ή-
θελαν να στήσουν τη σηµαία
τους, εκεί στην πλατεία, αλλά ο
παππούς τους πρόλαβε µαζί µε
τους άλλους Έλληνες. Ο παπ-
πούς πηγαίνοντας για το σπίτι έ-
κανε ξανά πεζοπορία 17 µέρες
και ο κόσµος του φώναζε για να
του δώσει νερό και φαγητό.
Περνούσε από τα χωράφια που
και που για να µην τον καλέσει
ο κόσµος για φαΐ και τον προ-
δώσουν. Οι Γερµανοί το σπίτι
που έκαψαν κοιµόταν ένα κορι-
τσάκι 1µε2 χρονών, το πρόλαβε
η γειτόνισσα και το έσωσε. Α-
φού στήσανε οι Έλληνες τη ση-
µαία οι Γερµανοί έφυγαν και
τους άφησαν.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΕΕλλιισσάάββεεττ  ΤΤσσοουυµµάάγγκκαα
––  ∆∆''  ττάάξξηη  

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  
ΓΓεεωωρργγιιάάδδηηςς  ΚΚυυρριιάάκκοοςς  ––  ΕΕ''  ττάάξξηη

ΜΜιιαα  ιισσττοορρίίαα    
ααππόό  ττηηνν  κκααττοοχχήή  ττοουυ  4411

Το χειµώνα του 1941 οι Γερ-

µανοί µπήκαν στο χωριό Πανα-
γίτσα, άρχισαν να καίνε τα  σπί-
τια. Ένα από αυτά ήταν της προ-
γιαγιάς µου της Καλλιόπης η ο-
ποία ήταν τότε σε ηλικία 12 χρο-
νών. Έβλεπε µαζί µε την οικο-
γένεια της να καίγεται το σπίτι
τους και να µην µπορούν να α-
ντιδράσουν.

Ήταν µια πολύ άσχηµη ε-
µπειρία που ποτέ δεν µπόρεσαν
να την ξεχάσουν!  

ΚΚεείίµµεεννοο  --  δδαακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::
ΣΣττάάθθηηςς  ΤΤσσιιττιιρρίίδδηηςς  --  ΕΕ΄́ττάάξξηη  

ΙΙσσττοορρίίεεςς  ααππόό  
ττοονν  ππόόλλεεµµοο

ττοουυ  ́́ 4400
((ΣΣυυννέέννττεευυξξηη  ααππόό  ττηη  γγιιααγγιιάά  µµοουυ

ΤΤσσάάννηη  ΑΑννδδρροοµµάάχχηη))

- Πώς ονοµάζεστε;
- Ονοµάζοµαι Τσάνη Ανδρο-

µάχη.
- Από πού είστε και από πού

είναι η καταγωγή σας;
- Γεννήθηκα στα Παλιά Ξαν-

θόγεια.
- Ποια είναι η σχέση σας µε

τους Πύργους;
- Η µαµά µου είχε καταγωγή

από εκεί, ήταν από την οικογέ-
νεια του Σταµπουλή και την έλε-
γαν Αφροδίτη.

- Εσείς τι γνωρίζετε για το ο-
λοκαύτωµα από τους Γερµα-
νούς;

- Εγώ ήµουν τότε ενός χρό-
νου αλλά θυµάµαι από τη µαµά
µου να λέει  πως «όταν µπήκαν
οι Γερµανοί στους Πύργους τα
παιδιά έτρεξαν να κρυφτούν
στους αχυρώνες, εκεί ήταν του
(αδελφού) της τα παιδιά τρία α-
γόρια και ένα κορίτσι. Οι Γερµα-
νοί όµως έβαλαν φωτιά και έκα-
ψαν τα πάντα ακόµα και τις αχυ-
ρώνες».

- Πώς µάθατε για τα γεγονό-
τα;

- Η µαµά µου ήταν εκεί για να
προσέχει τα παιδιά και όλο αυτό
το βίωσε.

- Πώς ήταν το κλίµα µετά το
θλιβερό γεγονός;

- Υπήρχε πάρα πολύ πένθος
και οι κάτοικοι απέδωσαν το κα-
κό που τους έκαναν οι Γερµα-
νοί, επειδή οι προδότες είπαν ότι
δίνουν τρόφιµα στους αντάρτες.

ΤΤοο  ππααιιδδοοµµάάζζωωµµαα
- Τι  θα µένει χαραγµένο στη

µνήµης σας από κείνα τα χρό-
νια;

- Η πείνα και οι κακουχίες
που υπήρχαν τότε. Και αυτά που
έζησα εγώ και θα µείνει  χαραγ-
µένο στην µνήµη µου είναι το
παιδοµάζωµα.

- Τι έγινε  στο παιδοµάζωµα;
- Μας µάζεψαν από τα Ξανθό-

γεια και µας κατέβασαν στην
Άρνισσα. Μετά µας πήγαν στην
Έδεσσα και από εκεί στην Αθή-
να.

- Ποιοι σας µάζεψαν από το
χωριό;

- Οι αρχές.
- Γιατί σας µάζεψαν;
- Μας µάζεψαν για να µας

προφυλάξουν από τους αντάρτες
για να µην µας πάρουν στα βου-
νά. Όταν µας µάζεψαν εµάς τα
παιδιά την άλλη ηµέρα πήγαν
στο χωριό και τους µάζεψαν ό-
λους τους  Ξανθογείτες.

- Γιατί σας πήγαν στην Αθήνα
και τι είχε εκεί;

- Μας πήγαν µε πλοίο.
- Εκεί είχε γυναίκες που µας

έπλεναν µας έντυναν και µας έ-
δειξαν που θα κοιµόµαστε σε
κουκέτες.

- Πώς περνούσατε τον χρόνο
σας εκεί;

- Περνούσαµε πολύ ωραία
µας ταΐζανε, µας διαβάζανε και
µας πηγαίνανε στην θάλασσα
για µπάνιο.

- Πόσο καιρό µείνατε εκεί;
- Εµείς που είχαµε γονείς,

µείναµε επτά µήνες  όσοι όµως
δεν είχαν τους γονείς τους, τους
κράτησαν εκεί.

- Πόσων χρονών ήσασταν;
- Ήµουν  µικρή, έξι, επτά χρο-

νών.
- Ήσασταν µόνη ή µετά αδέλ-

φια σας;
- Όχι έπαιρναν µόνο τους µι-

κρούς, πήγα εγώ και ο αδελφός
µου ο Γιάννης, ο αδελφός µου ο
Νίκος έµεινε στην Έδεσσα, οι
άλλες οι αδελφές µου ήταν πιο
µεγάλες και δεν τις πήραν.

- Πως επικοινωνούσατε µε
τους γονείς σας. Υπήρχε τηλέ-
φωνο;

- Τότε δεν υπήρχε τίποτα. Έ-
πρεπε να ξέρεις να γράφεις και
να διαβάζεις για να στέλνεις
γράµµατα.

- Εσάς ποιος σας έγραφε τα
γράµµατα;

- Η ξαδέλφη µου η Λευκοθέα
που ήταν λίγο πιο µεγάλη από
εµένα.

- Πώς επιστρέψατε στα Ξαν-
θόγεια;

- Μετά από επτά µήνες µας έ-
βαλαν σε φορτηγά και µας επέ-

στρεψαν στο χωριό µας.Μας ά-
φησαν κάτω στο χωριό και όλοι
τρέχανε να µας αγκαλιάσουν
και να κλαίνε από χαρά, µετά α-
πό λίγο ήρθαν και τα παιδιά που
δεν είχαν γονείς και ο καθένας
πήγε στους δικούς του.

- Τι σας έµεινε από τότε;
- Όλα ήτανε πολύ δύσκολα

χρόνια.
ΚΚεείίµµεεννοο  --  δδαακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  

ΜΜππόόγγιιααςς  ΆΆγγγγεελλοοςς  --  ΕΕ΄́  ττάάξξηη

ΕΕµµφφύύλλιιοοςς  11994466  --  11994499
Ο  παππούς  Βαγγέλης Σλάµ-

κας, της γιαγιάς µου της Κατερί-
ναςο πατέρας, το 1947, στον εµ-
φύλιο πόλεµο, υπηρετούσε τη
θητεία του στον Ελληνικό Στρα-
τό. Σε µια δύσβατη περιοχή του
βουνού Γράµµου, βρέθηκε υπη-
ρετώντας να πολεµάει την αντί-
σταση. 

Σε µια από τις πολλές µάχες, ο
λοχαγός του έδωσε εντολή για
την κατάληψη ενός υψώµατος.
Στην προσπάθεια αυτή πάτησε
µια νάρκη την οποία είχαν το-
ποθετήσει οι αντιστασιακοί.

Αµέσως έτρεξαν κοντά του  2
φαντάροι, ο ένας έσκισε τον χι-
τώνα του, το έκαναν φορείο και
τον κουβάλησαν στους ώµους
περίπου για 30 χιλιόµετρα µέχρι
το Τσοτύλι. Εκεί τον παρέλαβε
το ασθενοφόρο του στρατού,
που τον µετέφερε στο αεροδρό-
µιο Κοζάνης και µεταφέρθηκε
µε αεροπλάνο σε  νοσοκοµείο-
της  Αθήνας . Ο τραυµατισµός
του ήταν πολύ σοβαρός.  Έχασε
τµήµα του αριστερού ποδιού του
και σε όλο του το σώµαείχε
θραύσµατα από την νάρκη. Πα-
ρέµεινε στο νοσοκοµείο της Α-
θήνας για3 χρόνια  κάνοντας  17
χειρουργεία. Μετά το τέλος του
πολέµου ανακηρύχτηκε ανά-
πηρος πολέµου. Παρασηµοφο-
ρήθηκε µε 2 παράσηµα  και
βγήκε σε αναπηρική  σύνταξη.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΚΚααττεερρίίνναα  ΘΘεεοοδδώώρροουυ ––
∆∆''  ττάάξξηη

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  
ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ΓΓεεωωρργγιιάάδδηηςς    --

ΣΣΤΤ''  ττάάξξηη

ττοονν  ππόόλλεεµµοο
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Την Παρασκευή 22 Οκτω-
βρίου µαζέψαµε και πατήσαµε
σταφύλια. Στην αρχή µπήκαµε
σε µία σειρά για να ανέβουµε
τη σκάλα για να µαζέψουµε
σταφύλια. Αφού τα µαζέψαµε,
αρχίσαµε να προετοιµαζόµαστε
για το πάτηµα.

Γέµισαµε µπουκάλια µε νε-
ρό. Στη συνέχεια βγάλαµε τα
παπούτσια και τις κάλτσες µας.
Υπήρχαν δύο καρέκλες. Από
κάτω τους είχε ένα πλαστικό
για να τα πατάµε. Μπροστά α-

πό τη µία καρέκλα υπήρχε ένα
σιδερένιο τσουκάλι έχει πέρα-
σµα µε τα σταφύλια και πατού-
σαµε. Μετά καθόµασταν στις
καρέκλες και ξεπλένουµε τα
πόδια µας µε τα µπουκάλια και
τα σκουπίζαµε µε τις πετσέτες
που ήταν από πίσω µας. Ήταν
µία πολύ ωραία µέρα.

ΚΚεείίµµεεννοο  ::  ΝΝααττααλλίίαα  ΜΜππεερρέέαα  
--  ∆∆''  ττάάξξηη

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  
ΜΜααρρκκέέλλλλαα  ΛΛιιόόλλιιοουυ  --  ΣΣΤΤ''  ττάάξξηη

Πριν από λίγες µέρες κάναµε κάτι διαφορετικό. Την Παρα-
σκευή 22 Οκτωβρίου 2021 οι
µαθητές της ∆` και της Ε` τάξης
κάναµε τρύγο. Στην µπροστά
αυλή του σχολείου έχει µια
κληµαταριά. Ο δάσκαλός µας,
έφερε µια µεγάλη σκάλα, ψα-
λίδι, κλούβες, κουβάδες και ένα
καζάνι. Ανεβήκαµε όλοι, ένας
ένας µε τη σειρά, από µια φορά
στην σκάλα. Αυτός που ήταν
πάνω στην σκάλα του έδινε ο
κύριος το ψαλίδι έκοβε ένα τσα-
µπί και ο άλλος ήταν από κάτω
για να το πιάσει. Μετά βγάλαµε

τις σάπιες ρόγες και τα υπόλοι-
πα τσαµπιά τα βάλαµε στο κα-
ζάνι και τα πατήσαµε, ώσπου έ-
γιναν ζουµί. Στη συνέχεια τα
βάλαµε σε ένα βαρέλι για να
βράσουν.

Ήταν µια απίστευτη εµπειρία
και θα θέλαµε να την ξανακά-
νουµε!!!

ΚΚεείίµµεενναα::  ΣΣττέέλλλλαα  ΜΜππ..  --  ΤΤρρααϊϊααννόόςς
ΠΠααππ..  ––  ΕΕλλέέννηη  ΤΤσσόό..  ––  ΓΓιιώώρργγοοςς
ΤΤζζ..  ––  ΓΓεεωωρργγίίαα  ΣΣοουυρρ..  ((∆∆`̀  ττάάξξηη))  

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::
ΆΆγγγγεελλοοςς  ΜΜππόόγγιιααςς  ––  ΕΕ`̀  ττάάξξηη

ΣΣεε  µµιιαα  ρρώώγγαα  ααππόό  σσττααφφύύλλιι......

συν. απ’ την 1η σελ.
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Η σχολική γιορτή για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Την Τετάρτη 17 Νοεµβρίου 2021, εµείς η Ε` τάξη κάναµε µια γιορτή για την εξέγερση του Πολυτεχνείου.
Στην γιορτή είχαµε  ρόλους: αφηγητές, έναν µαθητή, τρεις πολιτικούς, δύο αστυνοµικούς και κάποιοι άλλοι απάγγειλαν ποιήµατα.
Λόγω κωρονοϊού τα παιδιά από τις άλλες τάξεις ήτανε σε οµάδες, δηλαδή δύο τάξεις µαζί.
Οι πρώτες τάξεις που ήρθανε για να δουν την παράστασή µας ήτανε η Α` τάξη και η Β` τάξη. Σε αυτές τις τάξεις δεν δείξαµε κανονικά την

παράστασή µας γιατί δεν θα καταλάβαιναν τι θα λέγαµε, οπότε τους είπαµε έως ένα σηµείο και τους είπαµε ένα παραµύθι που έµοιαζε σαν
την εξέγερση του Πολυτεχνείου και λεγότανε «Το δάσος». Μετά βάλαµε ένα κουκλοθέατρο από ένα άλλο σχολείο που ήτανε και αυτό σαν
την εξέγερση του Πολυτεχνείου και λεγόταν « Ντενεκεδούπολη».

Ύστερα ήρθαν η Γ` και ∆` τάξη για να δουν την παράστασή µας, αλλά σε αυτές της τάξεις είπαµε όλη την παράσταση κανονικά αλλά πριν
αρχίσουµε ένα παιδί της Στ` τάξης έπαιξε κιθάρα και ο κύριος µας έπαιξε φυσαρµόνικα.

Κατόπιν ήρθε και η Στ` τάξη και κάναµε το ίδιο πρόγραµµα µε την Γ` και ∆` τάξη. 
Στο τέλος κάθε προγράµµατος που κάναµε είπαµε και τον εθνικό µας ύµνο.
Εµένα µου άρεσε πολύ η γιορτή µας και ενθουσιάστηκα πάρα πολύ να αφηγούµαι και να τραγουδάω!

Κείµενο – ∆ακτυλογράφηση: Ιορδάνα Γάτσου – Ε` τάξη
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ΠΠώώςς  ππααρράάγγεεττααιι  ττοο  ααλλοουυµµίίννιιοο;;
Το αλουµίνιο προέρχεται από το ορυ-

κτό βωξίτης και είναι υλικό φυσικής προ-
έλευσης. Ο βωξίτης βρίσκεται άφθονος
στο φλοιό της Γης. Στην Ελλάδα η ζώνη
Ελικώνα-Παρνασσού-Γκιώνας διαθέτει
τα σηµαντικότερα γνωστά κοιτάσµατα
βωξίτη που εκτιµώνται σε περίπου 100 ε-
κατοµµύρια τόνους. Η βιοµηχανική πα-
ραγωγή αλουµινίου βασίζεται στην τε-
χνολογία της ηλεκτρόλυσης σε λεκάνες
όπου η αλουµίνα, ουσιαστικά παράγωγο
του βωξίτη, διαπερνάται από ηλεκτρικό
ρεύµα σε τήγµα κρυόλιθου. Κατά την πα-
ραγωγή του αλουµινίου, απελευθερώνο-
νται βλαβερές ουσίες όπως µονοξείδιο
του άνθρακα και διοξείδιο του θείου, ενώ
σοβαρό πρόβληµα αποτελεί η αποβολή

στο περιβάλλον «της κόκκινης λάσπης»,
η οποία στην ουσία είναι υπολείµµατα
της κατεργασίας αλουµίνας. 

ΠΠώώςς  κκαατταασσκκεευυάάζζεεττααιι  ττοο  γγυυααλλίί;;
Το γυαλί κατασκευάζεται από άµµο

και κάποια άλλα βοηθητικά συστατικά. 
Το κύριο συστατικό που βάζουµε

είναι είδος λευκής άµµου που ονοµά-
ζεται πυρίτιο. Αυτό αναµιγνύεται µε έ-
να είδος σόδας και µε ασβεστόλιθο.
Πολλές φορές προσθέτουµε και σπα-
σµένα ανακυκλωµένα γυαλιά για να ε-
πιταχύνουν τη διαδικασία λιωσίµατος.
Επίσης, προσθέτουµε και άλλα συστα-
τικά µερικές φορές, για να δώσουµε

κάποιες έξτρα ιδιότητες  στο γυαλί ή
και χρώµα. 

Λιώνουµε όλα αυτά τα υλικά στους
1.700 βαθµούς Κελσίου και όλα αυτά
τα αναµιγνύονται  και γίνονται  ένα
καυτό υγρό. Στην συνέχεια, οδηγούµε
αυτό το καυτό υγρό σε καλούπια για να
φτιάξουµε τζάµια, ποτήρια µπουκάλια
κλπ. Τέλος, ψύχεται το υγρό καυτό µίγ-
µα µε παγωµένο αέρα κατά την εισα-
γωγή στα καλούπια αυτά. 

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΚΚααττεερρίίνναα  ΘΘεεοοδδώώρροουυ
––  ∆∆`̀  ττάάξξηη                    

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  
ΧΧρρήήσσττοοςς  ΜΜήήττσσκκοοςς  ––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη  

ΠΠώώςς  φφττιιάάχχννεεττααιι  ττοο  ππλλαασσττιικκόό;;
Όλα τα πλαστικά βασίζονται στο πε-

τρέλαιο ή στο φυσικό αέριο.
Προέρχεται, ως γνωστόν, από γεω-

λογικές διεργασίες που οδηγούν στη
διάσπαση παλαιότερης οργανικής φυ-
τικής ύλης  η οποία αποτέθηκε πριν α-
πό πολλά εκατοµµύρια χρόνια. Το πλα-
στικό µπορεί, επίσης, να κατασκευα-
στεί και από νέα φυτικά υλικά, από κα-
λαµπόκι για παράδειγµα, ζαχαρότευτ-
λα ή άχυρο. 

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΚΚααττεερρίίνναα  ΘΘεεόόδδωωρροουυ  
––  ∆∆`̀  ΤΤάάξξηη  

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  
ΛΛιιάάσσηηςς  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς  --  ΣΣΤΤ`̀  ΤΤάάξξηη

Παραγωγή ανακυκλώσιµων υλικών

ΠΠόόσσοοςς  χχρρόόννοοςς  
χχρρεειιάάζζεεττααιι  

νναα  δδιιααλλυυθθοούύνν    
τταα  υυλλιικκάά  

αανναακκύύκκλλωωσσηηςς;;

Τα ανακυκλώσιµα υλικά εί-
ναι υλικά που επαναχρησιµο-
ποιούνται και µετατρέπονται
σε πρώτες ύλες για την παρα-
γωγή των προϊόντων. 

Χαρτί: Το χαρτί από τα πιο
βασικά υλικά που ανακυκλώ-
νονται αποσύνθεσης του είναι
2-4 µέρες. 

Πλαστικό: το πλαστικό εί-
ναι από τα πιο εύχρηστα υλι-
κά, του οπίου ώµος η αλύγι-
στη χρήση του µπορεί να είναι
καταστροφική για το περιβάλ-
λον. Ο χρόνος αποσύνθεσης
είναι 30-450 χρόνια ανάλογα
µε το είδος του πλαστικού. 

Σίδερα: Ο χρόνος αποσύν-
θεσης είναι 100 χρόνια. 

Μέταλλα: Ο χάλυβας και τα
λοιπά µέταλλα ( χαλκός, α-
λουµίνιο, κλπ. ) αποτελούν
προϊόν ανακύκλωσης µε απο-
τέλεσµα την εξοικονόµηση
φυσικών πόρων αλλά και ε-
νέργειας. Ο χρόνος αποσύν-
θεσης είναι 80-500 χρόνια α-
νάλογα µε το είδος του µε-
τάλλου. 

Γυαλί: Το γυαλί το χρησιµο-
ποιούµε καθηµερινά στη ζωή
µες σε διάφορες µορφές. Ο
χρόνος αποσύνθεσης είναι
500 χρόνια. 

Κείµενο: Κατερίνα
Θεοδώρου – ∆` τάξη

∆ακτυλογράφηση:
Φωτεινή Γεωργιάδου – 

ΣΤ` τάξη

Για ποιο λόγο κάνουµε 
την έρευνα αυτή;

Την έρευνα αυτή την κάναµε
για να δούµε πόσο χρόνο χρειά-
ζονται τα ανακυκλώσιµα υλικά

για να διαλυθούν. Κάθε παιδί πή-
ρε από διάφορα ανακυκλώσιµα
υλικά όπως: µήλα, µπαταρίες, έ-
να πλαστικό µπουκάλι, λίγο ύ-
φασµα, ένα γυάλινο βαζάκι, ένα

αλουµινένιο τενεκεδάκι και ένα
χαρτί.

Σκοπός της έρευνας ήταν να
δούµε στο τέλος της σχολικής
χρονιάς αν έχουν λιώσει ή δια-
λυθεί τα ανακυκλώσιµα υλικά.

Κείµενο: Κατερίνα Θεοδώρου -
∆` τάξη

Την Παρασκευή 12 Νοεµβρί-
ου τα παιδιά της ∆` τάξης κάνα-
νε µια έρευνα για πόσο χρόνο
χρειάζεται η φύση για να απο-
συνθέσει κάποια υλικά. Έτσι α-
ποφασίσαµε να θάψουµε µερικά
ανακυκλώσιµα υλικά. Χωριστή-
καµε σε οµάδες και ένα παιδί ά-
νοιγε τρύπες και κάρφωνε τις
ταµπέλες µε τα υλικά που θάβα-
νε τα υπόλοιπα παιδιά. Στο τέ-
λος της σχολικής χρονιάς θα τα
βγάλουµε για να δούµε τη έ-
χουν απογίνει.

Κείµενο: Τραϊανός 
Παπατραϊανός - ∆` τάξη

Χθες κατεβήκαµε στο κήπο
για να κάνουµε ένα πείραµα, κά-
που εκεί που είναι η κληµαταριά.
Βάλαµε τα εξής πράγµατα γιατί
θέλαµε στο τέλος της χρονιάς
να δούµε πως θα είναι. Ο Τραϊα-
νός έσκαψε και έβαλε τις πινακί-
δες, ο Γιώργος, η ∆έσποινα και
ο Ιορδάνης βάλανε µήλα. Η Ελέ-
νη το γυαλί, η Γεωργία Π., η Κα-
τερίνα και ο Χρυσοβαλάντης έ-
βαλαν µπαταρίες, εγώ το ύφα-
σµα, η Ναταλία χαρτί, η Μαρία
πλαστικό και η Στέλλα αλουµί-
νιο. Έλειπε η Γεωργία Σ., αλλά
επειδή είχε γενέθλια συνδεθή-
καµε µαζί της, για να της ευχη-
θούµε «Χρόνια Πολλά». Περά-
σαµε πολύ ωραία.

Κείµενο: Ελισάβετ Τσουµάγκα
- ∆` τάξη

∆ακτυλογράφηση: 
Ιορδάνα Γάτσου - Ε` τάξη

Η έρευνα για την αντοχή των υλικών
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Κείµενα Ε’ τάξης∆∆ύύοο  ««σσττεεννοοίί  σσυυγγγγεεννεείίςς»»  
ττοουυ  ΣΣππιιννόόσσααυυρροουυ  αανναακκααλλύύφφθθηηκκαανν

σσττηη  ννήήσσοο  ΓΓοουυάάιιττ
∆ύο νέα είδη «δολοφονικών» δεινοσαύρων ανακαλύ-

φθηκαν στη νήσο Γουάιτ στη Μάγχη της Αγγλίας. Τα κρανία
των επιβλητικών ζώων έµοιαζαν µε εκείνα των κροκοδεί-
λων, που τους διευκόλυναν στο κυνήγι τόσο στη στεριά ό-
σο και στο νερό. Είχαν αιχµηρά δόντια αλλά και νύχια, ου-
ρά σαν µαστίγιο και σαγόνια άκρως κοφτερά και «θανατη-
φόρα». Και τα δύο είδη έφταναν τα 9,144 µέτρα σε µήκος,
τα 3,048 µέτρα σε ύψος και ζύγιζαν περίπου πέντε τόνους.
Θεωρούνται «στενοί συγγενείς» µε τον γιγάντιο Σπινόσαυ-
ρο - τον µεγαλύτερο επίγειο κρεατοφάγο δεινόσαυρο που
έζησε ποτέ. Το ένα έχει ονοµαστεί «Ceratosuchops
inferodios» -το οποίο µεταφράζεται ως «κροκόδειλος µε κέ-
ρατο, ερωδιός κόλασης». Το φρύδι του είχε µια σειρά από
χαµηλά κέρατα και χτυπήµατα – για να µπορεί να καταδιώ-
κει όπως οι σηµερινοί ερωδιοί, τα σαρκοφάγα πτηνά, που
τρέφονται σε υδροβιότοπους µε ψάρια ή έντοµα-κατά κύ-
ριο λόγο. Το δεύτερο ονοµάστηκε «Riparovenator
milnerae» που σηµαίνει «κυνηγός της όχθης του ποταµού
Μίλνερ» - σύµφωνα µε έναν Βρετανό παλαιοντολόγο. Ανή-
καν σε µια οµάδα σαρκοφάγων που ονοµάζονταν σπινο-
σαυρίδια. Η θέση της νήσου Γουάιτ εκείνη την εποχή ήταν
περίπου εκεί που βρίσκεται σήµερα το Γιβραλτάρ.

Πηγή: efsyn.gr
Κείµενο ∆ακτυλογράφηση Γιάνκου Γιάννης Ε΄τάξη

Η παλιά γειτονιά
Η γιαγιά µου, αφηγήθηκε ότι πριν από 40-50 χρόνια η

γειτονιά που µένω τώρα ήταντελείως διαφορετική. Απ’
την νότια πλευρά τον σπιτιού µου που είναι τώρα το
Γυµνάσιο ήταν ένας χώρος γεµάτος µε πυκνό δάσος
από λεύκες. Ο κεντρικός δρόµος  από την βόρια µεριά
του σπιτιού  µου ήτανε χωµατόδροµος και δεξιά και α-
ριστερά τα κτήρια που υπάρχουν σήµερα δεν υπήρχαν.
Η γειτονιά µου  παλιά ήταν γεµάτη  αλάνες που έπαι-
ζαν τα παιδιά. Τα αυτοκίνητα στο δρόµο ήταν ελάχιστα
εώς καθόλου. Επίσης δεν υπήρχαν αλλοδαποί , κυκλο-
φορούσαν  µόνο οι τοπικοί  κάτοικοι και δεν υπήρχαν
φόβοι για κλοπές και  ανάρµοστες συµπεριφορές. Γε-
νικά η ζωή κυλούσε  ήρεµα και γαλήνια.

Κείµενο Κυριάκος   Γεωργιάδης – Ε τάξη
∆ακτυλογράφηση Θεοδώρα   Καραθανάση – Ε τάξη

Τι µου αρέσει και τι δε µου 
αρέσει σε µια σύγχρονη πόλη
Η ζωή σε µια σύγχρονη πόλη είναι ωραία επειδή δίνονται πολ-

λές ευκαιρίες και δυνατότητες στους ανθρώπους. Εγώ είµαι ένα
παιδί που ζει σε ένα χωριό την Άρνισσα γι αυτό δεν ξέρω πολλά
πράγµατα για τη ζωή στην πόλη. Όµως έχω πάει σε µερικές κο-
ντινές πόλεις, όπως την Θεσσαλονίκη, την Πτολεµαΐδα, την Βέ-
ροια, την Έδεσσα και την Φλώρινα. Με βάση αυτές τις επισκέ-
ψεις θα πω τι µου αρέσει και τι δε µου αρέσει σε µια σύγχρονη
πόλη.

Αυτό που µου αρέσει σε µια σύγχρονη πόλη είναι ότι οι κάτοι-
κοι των πόλεων έχουν περισσότερες  ευκαιρίες να ψυχαγωγη-
θούν µε επισκέψεις σε διάφορα µουσεία, θέατρα, εστιατόρια, ε-
µπορικά κέντρα και κινηµατογραφικές ταινίες. Επίσης στης πό-
λεις υπάρχουν πολλά νοσοκοµεία και ιδιωτικές κλινικές, όπου οι
άνθρωποι µπορούν να γιατρευτούν. Τέλος µου αρέσει ότι στις
πόλεις υπάρχουν πανεπιστήµια, σχολές, δηµοτικά και άλλα είδη
εκπαίδευσης. 

Αντίθετα αυτά που δεν µου αρέσουν είναι οι πολυκατοικίες, ό-
που οι άνθρωποι που µένουν εκεί δεν επικοινωνούν µεταξύ
τους. ∆εν µου αρέσουν οι µεγάλοι δρόµοι, γιατί για να κτιστούν
πρέπει να κοπούν πολλά δέντρα. Αυτό οδηγεί στην χρήση πολ-
λών αυτοκινήτων όπου δηµιουργείται φασαρία, καυσαέρια και
περισσότερος χρόνος µετακίνησης. Έτσι στις πόλεις είναι πολύ
δύσκολο να πας κάπου µακριά µέσα σε λίγο χρόνο. 

Όταν µεγαλώσω θέλω να σπουδάσω και να ζήσω σε µια µεγά-
λη πόλη για να έχω την ευκαιρία να διασκεδάζω και να πετύχω
όσα ονειρεύοµαι.      

Κείµενο δακτυλογράφηση: 
Βαγγέλης Μπόγιας Ε΄τάξη

Τα υβριδικά αυτοκίνητα
Εάν θέλετε να αγοράσετε ένα νέο αµάξι, τότε σας

προτείνω να είναι υβριδικό. 
Οι τιµές των υβριδικών αυτοκινήτων είναι πολύ πιο

χαµηλές το τελευταίο  καιρό.
Χρησιµοποιούν  εκτός από βενζίνη και ένα επιπλέον

καύσιµο όπως αέριο, υγραέριο, και ηλεκτρισµό. Ένα α-
πό τα πολλά πλεονεκτήµατα είναι πως είναι αθόρυβα,
αφού όταν ενεργοποιείται η ηλεκτροκίνηση, το υβριδι-
κό αυτοκίνητο γίνεται εντελώς αθόρυβο, µειώνοντας
την ηχορύπανση στις µεγάλες πόλεις. 

Τέλος  δεν είναι πάντα καλό να είναι αθόρυβα τα αυ-
τοκίνητα γιατί πολλοί άνθρωποι µε προβλήµατα ακοής
ή όρασης θα έχουν θέµατα αφού για αυτούς είναι επι-
κίνδυνα.

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση: Γιάννης Γιάνκου  Ε΄ Τάξη

Το Κολωνάκι 
To κείµενο το έγραψα για µια εργασία της γλώσσας

γεια την παλιά γειτονιά του Κολωνακίου. Το Κολωνάκι
είναι µια συνοικία στο κέντρο της Αθήνας. Ονοµαστηκε
έτσι λόγω µιας παλιάς µαρµάρινης κολώνας δύο µέτρων
µε διάµετρο τριάντα εκατοστών που βρέθηκε στη περιο-
χή. Σήµερα εκεί, υπάρχουν πολλές πρεσβείες, όπως του
Ηνωµένου Βασιλιού και της Γερµανίας καθώς και τα
γραφεία της Ιεράς Συνόδου. 

Η περιοχή εξυπηρετείτα από τους σταθµούς πανεπι-
στηµίου, Σύνταγµα και Ευαγγελισµού του µετρό της Α-
θήνας. Τέλος το Κολωνάκι θεωρείται από τις ακριβές
συνοικίες τις Αθήνας.           

Κείµενο: Γιάννης Γιάνκου Ε` Τάξη
∆ακτυλογράφηση: Φωτεινή Γεωργιάδου Στ` Τάξη
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ΟΟ  δδάάσσκκααλλοοςς  κκάάσσττοορρααςς

Πρώτη µέρα ξανά στο σχολείο. Α-
νεβαίνω τα σκαλοπάτια προς την ∆‘
τάξη. Ξαναείδα τους φίλους µου και
όλοι περιµέναµε το νέο µας δάσκα-
λο. 

Θα ήταν γυναίκα; Άντρας; Ψηλός;
Αυστηρός; Η πόρτα ανοίγει κι ο κύ-
ριος διευθυντής µας δείχνει τον νέο
δάσκαλό µας. «Μα τι δάσκαλος είναι
αυτός;», ρώτησε κάποιος συµµαθη-
τής µου. Είχε µια ουρά, κοφτερά δό-
ντια και µικρά αυτιά. «Αυτός είναι έ-
νας κάστορας», τσίριξε µια συµµαθή-
τριά µου. 

«Γεια θαθ παιθιά µε  θένε θκόπι»,
είπε ο δάσκαλος. Ο κύριος διευθυ-
ντής έκλεισε την πόρτα αφήνοντας
εµάς µε τον κάστορα... εεε εννοώ
τον κύριο Κάστορα. «Θνιπόν παιθιά
θήµερα θα θκάνουµε θµια θκαταθ-
κευή εθώ». 

Βγήκαµε έξω κι ο κάστορας έκοψε
το πιο ψηλό δέντρο του σχολείο σαν
να ήταν φύλλο... εεε όχι και φύλλο. 

Μετά ρώτησα για το σπίτι του κι ε-
κείνος γύρισε, µε κοίταξε και µου εί-
πε: « θεθ θίγκουρα θνα µάθεις;». «
Να», είπα εγώ. «Τότε πάθε», είπε.  Ό-
ταν φτάσαµε εκεί το σπίτι είχε πα-
ντού σκουπίδια, καµένα δέντρα και

πολλά εργαστήρια κακών σκοπών. 
«Πρέπει να κάνουµε κάτι», σκέ-

φτηκα.  Έτσι όλη η τάξη µάζεψε τα
σκουπίδια και τα έβαλε σε σακούλες,
µετά φυτέψαµε δέντρα, ζητήσαµε α-
πό τα εργοστάσια να σταµατήσουν
ότι κάνουν.

Έτσι το σπίτι του κάστορα ήταν
σαν καινούριο και στο σχολείο ο κά-
στορας είπε: « Θας ευχαριστώ φίλοι
µου. Θτώρα θα θπάω σπίτι µου, θα
θτα πούµε θτου χρόνου». Είπαµε ό-
λοι µαζί «Γεια», όµως είχε φύγει ήδη. 

Κείµενο: Ελισάβετ Τσουµάγκα
– ∆` τάξη

∆ακτυλογράφηση: 
Χρήστος Μήτσκος – ΣΤ` τάξη

Ο κύριος Κάστωρ
Το κουδούνι χτύπησε και οι µα-

θητές µπήκαν στις τάξεις τους.
Εγώ θα πήγαινα στην ∆΄ τάξη και
ήµουν ενθουσιασµένη. Η µαµά
µου δεν µου είχε πει τίποτα.

Όταν µπήκαµε στην τάξη συ-
νέβη κάτι το αναπάντεχο. Στην
καινούρια µου τάξη υπήρχε ένας
κάστορας µε παπιγιόν και γυα-
λιά! Όλοι οι συµµαθητές µου

και’γω είχαµε αναστατωθεί. Μάλι-
στα άκουσα κάποιους να λένε ότι τα
παιδιά των άλλων τάξεων µας είχαν
κάνει φάρσα, κάποιους άλλους να
λένε ότι είναι το κατοικίδιο του δα-
σκάλου µας.

Μερικά παιδιά πήγαν και φώναξαν
τον διευθυντή, ο οποίος µας είπε ότι
ήταν ο νέος µας δάσκαλος και δεν
αστειευόταν. «Από δω ο κύριος Κά-
στωρ…», µας είπε.

Πέρασαν τρεις µήνες και ο κύριος
Κάστωρ ήταν ο καλύτερος δάσκα-
λος του κόσµου, µέχρι που µας απο-
κάλυψε ένα µυστικό…

«Παιδιά  θέλω να βοηθήσετέ το
περιβάλλον, το σπίτι µου καταστρά-

φηκε από τις φωτιές», µας είπε. Έτσι
µέχρι το τέλος του χρόνου φυτέψα-
µε δέντρα, µαζέψαµε σκουπίδια και
βοηθήσαµε ανθρώπους που είχαν α-
νάγκη. 

Στο τέλος του χρόνου ο κύριος Κά-
στωρ εξαφανίστηκε και δεν τον ξα-
ναείδαµε ποτέ, αλλά από τότε γίναµε
καλύτεροι άνθρωποι!

Κείµενο: Ναταλία Μπερέα 
– ∆` τάξη  

∆αχτυλογράφηση:
Γιάννης Ιτσόπουλος – ΣΤ` τάξη
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A traditional «full» English Breakfast 

A traditional «full» English Breakfast consists: of eggs,
sausages, bacon, bread, tomatoes, pan cakes and
beans.Their favourite drink is a cup of tea, or coffee. 

Κείµενο: Καραστογιάννης  ∆ιονύσης, Νιώτης Σταύρος,
Γεωργίου Χριστίνα, Ιτσόπολος Γιάννης (ΣΤ` τάξη)

∆ακτυλογράφηση: Ιτσόπουλος Γιάννης
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Αγαπητές µου φάλαινες,
εύχοµαι να είστε σώες

και αβλαβείς. Κάθε βράδυ
όταν πάω να κοιµηθώ σας
βλέπω στο όνειρό µου. Ελ-
πίζω κάποια µέρα να σας
δω από κοντά. Είστε πολύ
µεγάλες. Μάλιστα έχω α-
κούσει ότι το στόµα σας εί-
ναι πολύ µυτερό, ότι δεν
τρώτε αλλά ζώα ή ανθρώ-
πους, αλλά τρώτε µόνο
πλαγκτόν, κάτι µικρά πλά-
σµατα. 

Υπάρχει όµως µια φάλαι-
να που µπορεί να καταπιεί
τον Ιωνά, η φάλαινα Μυ-
στακοκήτος. Οι µπλε φά-
λαινες είναι οι πιο µεγάλες
και η γλώσσα τους ζυγίζει
όσο ένας ελέφαντας. Στο
στόµα τους χωράνε µέχρι
και 400 άτοµα. Το ένα τους
δόντι έχει περίπου 20 εκα-
τοστά µήκος,σαν το µαχαί-
ρι ενός σεφ. Έχουν 40 ως 50
δόντια. Αν σας φάει µια φά-
λαινα θα δυσκολευτείτε να
αναπνεύσετε, λόγω της έλ-
λειψης οξυγόνου που έχει ε-
κεί µέσα. Αλλά οι φάλαινες
δεν πολύ - ενδιαφέρονται
για τους ανθρώπους.

Κείµενο: Γεωργία
Παπατραϊανού - ∆' τάξη

Αγαπητές µου φάλαινες,
Είµαι η Λίλη και η γιαγιά

µου µου λέει πολλές ιστο-
ρίες για εσάς. Μου έχει πει
ότι τραγουδάτε και ότι αν
έχει κάποιος κάτι ξεχωρι-
στό µπορεί να το ανταλλά-
ξει µε σας, αν τον συµπα-
θείτε. Όµως ο θείος µου ο
Φρειδερίκος δεν πιστεύει
τίποτα από αυτά που λέει η
γιαγιά. Νοµίζει ότι λέει α-
νοησίες. Για εσάς γνωρίζω
ότι είστε τα µεγαλύτερα
ζώα όλου του κόσµου. Ξέ-
ρω ότι έχετε µία πολύ µε-
γάλη καρδιά και ότι προσέ-
χετε ιδιαίτερα τα µικρά

σας. Γνωρίζεω επίσης ότι
κολυµπάτε σε κρύα νερά.
Άκουσα το τραγούδι σας
και µου άρεσε πολύ, για αυ-
τό θα σας γράψω και εγώ έ-
να ποίηµα.

Φάλαινες καλές 
που τραγουδάτε
ελάτε εδώ για να σας δω.
Χορέψτε γύρω µου πολύ
σαν να πετάτε.
Να λάµψει το φως 
το θαλλασί
σε όλη την ακτή
Ελπίζω να σας ξαναδώ,

µε αγάπη Λίλη.
Κείµενο: Ελένη Τσότση

- ∆' τάξη

Αγαπητές φάλαινες,
Σας ευχαριστώ που µε α-

κούσατε, και που µου τρα-
γουδήσατε. Ένιωσε συγκι-
νηµένη και χαρούµενη ταυ-
τόχρονα, σας έδωσα το ό-
στρακο µου και εσείς µου
δώσατε το χρυσό σας µύδι.
Ελπίζω κάποια µέρα να σας
ξαναδώ.

Κείµενο - Ζωγραφιά: 
∆έσποινα 

Παπαγιαννίδου - ∆' τάξη

Αγαπηµένη µου φάλαινα,
∆ιαβάζοντας το κείµενο

στο ανθολόγιό µου, θα ήθε-
λα να µου λύσεις κάποιες
απορίες για το τι ζώα υπάρ-
χουν µέσα στη θάλασσα.
Ξέρεις µου αρέσει πάρα
πολύ να παρατηρώ το βυθό
και θα ήθελα να µου πεις
πληροφορίες για αυτό. Επί-
σης θα ήθελα να µάθω πώς
περνάς στην καλοκαιρινή
σου σεζόν, δηλαδή αν πη-
γαίνεις µακρινά ταξίδια και
που κάνεις τις διακοπές
σου. Τέλος θα ήθελα να ξέ-
ρω αν οι άνθρωποι σε ενο-
χλούν περισσότερο τα κα-
λοκαίρια και γενικά πώς κα-
ταλαβαίνεις όταν κάποιος

άνθρωπος σε πλησιάζει.
Εύχοµαι να περνάς ωραία
στη θάλασσα, να έχεις ήρε-
µα ταξίδια και να διασκεδά-
ζεις µε τους φίλους σου.

Περιµένω νέα σου σύντο-
µα. Σου στέλνω τα φιλιά µου.
Η φίλη σου η Κατερίνα!!!

Κείµενο: Κατερίνα 
Θεοδώρου – ∆` τάξη

Αγαπηµένες µου 
φάλαινες,
Το τραγούδι σας µε µάγε-

ψε, τώρα ξέρω πολλά για ε-
σάς από ότι διάβασα στο βι-
βλίο. Η γαλάζια φάλαινα,
µεγαλύτερη από οποιοδή-
ποτε δεινόσαυρο είναι το
µεγαλύτερο ζώο που έζησε
ποτέ. Μία ενήλικη γαλάζια
φάλαινα µπορεί να έχει µή-
κος µέχρι και 33 µέτρα. Το
βάρος της µπορεί να ξεπερά-
σει µία µέχρι και τους 150 τό-
νους, όσο δηλαδή ζυγίζουν
30 ελέφαντες µαζί.

Τι είναι ο φυσητήρας;
Τα θηλαστικά, όπως οι

φάλαινες και τα δελφίνια
δεν µπορούν να αναπνεύ-
σουν κάτω από το νερό ό-
πως τα ψάρια. Πρέπει να
βγαίνουν κάθε τόσο στην ε-

πιφάνεια. Τα ζώα αυτά ει-
σπνέουν και εκπνέουν µέ-
σω ενός φυσητήρα. Η φά-
λαινα µπορεί να κρατήσει
την αναπνοή της κάτω από
το νερό για περισσότερο α-
πό δύο ώρες. Αυτό είναι α-
πίστευτο!

Λένε ότι κάποτε κάποιοι
ναυτικοί είχε τύχει να
µπερδέψουν µία φάλαινα
µε ένα νησί και µάλιστα
προσπάθησαν  να προσα-
ράξουν πάνω της. 

Λοιπόν ξέρω τώρα για ε-
σάς ότι......

Η γαλάζια φάλαινα είναι
το µεγαλύτερο ζώο που έ-
ζησε ποτέ.

Τα θαλάσσια θηλαστικά
µπορούν να κρατήσουν την
αναπνοή τους κάτω από το
νερό.

Ζώα υπό εξαφάνιση είναι
πολλά από τα είδη σας ό-
πως..... Το δελφίνι του Μά-
ουι το Ακίτα και άλλα. Κρί-
µα που κινδυνεύετε. Ελπί-
ζω να µπορέσετε, να σω-
θείτε.

Κείµενο: Ελισάβετ 
Τσουµάγκα - ∆' τάξη

∆ακτυλογράφηση: 
Μαρκέλλα Λιόλιου 

- ΣΤ' τάξη

ΈΈνναα  γγρράάµµµµαα  γγιιαα  ττιιςς  φφάάλλααιιννεεςς
((ΜΜεε  ααφφοορρµµήή  ««ΤΤοο  ττρρααγγοούύδδιι  ττηηςς  φφάάλλααιιννααςς»»  ττηηςς  ΝΝττάάιιαανν  ΣΣέέλλννττοονν))



ΟΟιι  δδύύοο  φφίίλλοοιι
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν έ-

νας ιππόκαµπος που του άρεσε να
τραγουδάει στον αφρό της θάλασ-
σας µε το φως του φάρου. Μια µέ-
ρα γνώρισε έναν ιπποπόταµο που
φορούσε µια ροζ στέκα και κρατού-
σε ένα όµορφο λουλούδι. Το νερό
ήταν το αγαπηµένο τους παιχνίδι, γι`
αυτό έγιναν δύο πολύ καλοί φίλοι.

Κεείίµµεεννοο::  ΕΕλλέέννηη  ΤΤσσόόττσσηη  
––  ∆∆`̀  ττάάξξηη

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::    
ΒΒααγγγγέέλληηςς ΜΜππόόγγιιααςς  --  ΕΕ`̀  ττάάξξηη

ΗΗ    ππααρράάξξεεννηη    γγάάτταα
Είναι  µια  γάτα  λούτρινη που  την

έφτιαξα µε βελόνα και κλωστή. Πά-
νω της έχω ράψει ένα  πανκετάκι,
που αλλάζει χρώµα. Όλα τα  σηµεία
του είναι  ραµµένα  µε µαύρη κλω-
στή για να φαίνεται ότι  το έτιαξα ε-
γώ. Όλα µέχρι και  τα πόδια και  όλο
το κεφάλι.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΓΓεεωωρργγίίαα    
ΠΠααππααττρρααϊϊααννοούύ  ––  ∆∆`̀  ττάάξξηη  

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  
ΒΒαασσίίλληηςς    ΣΣεερρέέττηηςς  ––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

ΟΟ  ΜΜίίλλττοοςς
Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν έ-

νας σκύλος που τον έλεγαν Μίλτο.
Ο Μίλτος ήταν πολύ άγριος, αλλά

και φύλακας µαζί. Του άρεσε να
τρώει τροφή για σκύλους και να κοι-
µάται συνέχεια. Επίσης ήταν ικανός
να παίζει µε το αφεντικό του όλη µέ-
ρα. Βέβαια ο Μίλτος ήταν και πο-
λύ όµορφος, φορούσε ένα λουρί µε
παπιγιόν.

ΚΚεείίµµεεννοο::
ΚΚααττεερρίίνναα  ΘΘεεοοδδώώρροουυ  ––  ∆∆`̀  ττάάξξηη

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  
ΆΆγγγγεελλοοςς  ΜΜππόόγγιιααςς  ––  ΕΕ`̀  ττάάξξηη

ΟΟ  σσκκίίοουυρροοςς
Παλιά ήταν ένας σκίουρος και εί-

χε µια ουρά. Εκείνον τον σκίουρο
τον είχα δει να τρώει ένα µαλακό λε-
µόνι και ήταν τόσο όµορφος.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΧΧρρυυσσοοββααλλάάννττηηςς  ΝΝιιώώττηηςς
––  ∆∆`̀  ττάάξξηη

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::    
ΘΘεεοοδδώώρραα  ΚΚααρρααθθααννάάσσηη  --  ΕΕ`̀  ττάάξξηη

ΤΤαα  ζζώώαα  δδιιαασσκκεεδδάάζζοουυνν  
΄Ενας τράγος και ένα αρνί 
τρώνε φύλλα τρώνε στάχυα, 
σ’ ένα υπέροχο  λιβάδι,  
τον Ιούλιο το βράδυ.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΤΤρρααϊϊααννόόςς  
ΠΠααππααττρρααϊϊααννόόςς  --  ∆∆’’  ττάάξξηη    

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  
ΣΣττάάθθηηςς    ΤΤσσιιττιιρρίίδδηηςς  ––  ΕΕ`̀    ττάάξξηη

ΤΤοο  κκααλλααµµάάρριι  
Μια φορά και έναν καιρό ήταν έ-

να καλαµάρι που µισούσε όλα τα
πλάσµατα του βυθού. Μάλωνε συ-
νέχεια µε τον θαλάσσιο ίππο και µε

την σοφή χελώνα. Αλλά ξαφνικά µε-
τά από µια βδοµάδα το καλαµάρι δε
µάλωνε µε κανέναν. Ο λόγος ήταν
ότι το τρόµαξαν οι ψαράδες που πα-
ραλίγο θα το έπιαναν.

Τελικά στα δίχτυα των ψαράδων
πιάστηκε ένα όστρακο που το έβγα-
λαν στο λιµάνι. Στο λιµάνι εκτός από
τους ψαράδες υπήρχε και ένα υπο-
βρύχιο για τουρίστες που ήθελαν να
δουν τον βυθό. Όµως κάποιοι από
αυτούς ήθελαν µε το υποβρύχιο να
πιάσουν το καλαµάρι.

Στο τέλος το καλαµάρι κατάλαβε
ότι πρέπει να είναι αγαπηµένο µε ό-
λα τα θαλάσσια ζώα και να βοηθούν
το ένα το άλλο.

ΚΚεείίµµεεννοο  ::  ΚΚααττεερρίίνναα  
ΘΘεεοοδδώώρροουυ  ––  ∆∆`̀  ττάάξξηη
∆∆αακκττυυλλοογγρρααφφήήσσεειιςς::  

ΠΠοολλυυάάννθθηη  ΜΜππόόγγιιαα  ––  ΕΕ`̀  ττάάξξηη

ΟΟ  κκττηηννοοττρρόόφφοοςς
Ο Σταύρος είναι κτηνοτρόφος.

Κάθε πρωί πηγαίνει στον στάβλο για
να ταΐσει τα πρόβατα στάχυα και
τριφύλλι. Πρώτα όµως κάθεται στο
σκαµνί και µετά τα αρµέγει. Μετά
καθαρίζει και µαζεύει έξω όλες τις
βροµιές. Για να µην έχει ψύλλους
στα ζώα, ρίχνει στάχτη εκεί που κά-
θονται. Μετά κάθεται να φάει και να
πιεί κρύο νερό από την στάµνα του.
Μια φορά το χρόνο κουρεύει τα
ζώα και πουλάει το µαλλί.   

Κάποτε η γυναίκα του έφτιαξε έ-
να χαλί, για το σκαλί του σπιτιού
τους.

ΚΚεείίµµεεννοο::    ∆∆έέσσπποοιινναα  
ΠΠααππααγγιιααννννίίδδοουυ  --  ∆∆΄́ττάάξξηη

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  
ΠΠοολλύύααννθθηη  ΜΜππόόγγιιαα  --  ΕΕ`̀ττάάξξηη    

ΤΤααξξίίδδιι    µµεε    ττρρέέννοο
Στο  χωριό  µας  υπάρχει  σταθ-

µός  τρένου  και  οι  αφίξεις  γίνονται
ακριβώς,  στην  ώρα  τους. Θέλω  να
ταξιδέψω  στην  Ιταλία  µε  το  τρένο,
γιατί  δεν  καθυστερεί  σε  φανάρια
και  δεν  έχει  λακκούβες  στη  δια-
δροµή.

ΚΚεείίµµεεννοο::  
ΓΓεεωωρργγίίαα  ΣΣοουυρροουυττζζόόγγλλοουυ  

--  ∆∆`̀  ττάάξξηη
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  

ΚΚυυρριιάάκκοοςς    ΓΓεεωωρργγιιάάδδηηςς  --  ΕΕ`̀  ττάάξξηη

ΜΜιιαα  φφαανντταασσττιικκήή
ιισσττοορρίίαα  µµεε  ττοονν  ΠΠιιννόόκκιιοο  

Μια µέρα ήµουνα µε τον Πινόκιο
και τους φίλους του και παίζαµε
κρυφτό στο πάρκο της Άρνισσας
και φιλούσα εγώ στο κρυφτό εννοεί-
ται και ο Πινόκιο έφτυσε ( στο κρυ-
φτό) και για να ξαναφιλώ σκέφτηκε
κάτι. Μου είπε: «Οι φίλοι µου δεν εί-
ναι από εδώ», µου είπε και το πίστε-
ψα και πήγα στην άλλη µεριά. Μετά
από λίγο τους είδα όλους µαζεµέ-
νους να συζητάνε και ρώτησα:

«Φτύσατε όλοι;» Και απάντησαν:
«Ναι!» Και κοίταξα τον Πινόκιο µε
την µύτη του να ‘ναι 2 µέτρα. «Μου
είπες ψέµατα, θα σε καταραστώ, θα
έχεις µεγάλη µύτη µέχρι να κάνεις
καλές πράξεις και να µην λες ψέµα-
τα». 

Ο Πινόκιο µετά από λίγο καιρό
άρχισε να γίνεται καλός προς όλους
και έτσι εµφανίστηκα ξανά και του
είπα: «Ακόµα λίγο και η κατάρα θα
σπάσει και έφυγα». Ο Πινόκιο δού-
λεψε σκληρά και έπρεπε να κάνει
άλλη µία καλή πράξη και βγήκε στο
δάσος να δει ποιος θέλει βοήθεια α-
πό αυτόν. Όταν γυρνούσε σπίτι είδε
τη µαµά του πουλιού να το ψάχνει
και να µην το βρίσκει και σκέφτηκε
ο Πινόκιο να το πάει στη φωλιά του
και το έκανε και εµφανίστηκα µπρο-
στά του και του είπα: «Η κατάρα έ-
σπασε, πολύ καλή δουλειά». Από τό-
τε ο Πινόκιο δεν ξαναείπε ψέµα και
αυτός είναι καλά και εµείς καλύτε-
ρα. Και φυσικά χάρηκε πολύ και έ-
νιωθε χαρούµενος.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΚΚυυρριιάάκκοοςς  ΓΓεεωωρργγιιάάδδηηςς
––  ΕΕ`̀  ττάάξξηη

∆∆ααχχττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  
ΙΙοορρδδάάνναα  ΓΓάάττσσοουυ  ––  ΕΕ`̀  ττάάξξηη      

ΟΟ  λλααγγόόςς,,  ηη  ααρρκκοούύδδαα  
κκααιι  οοιι  µµέέλλιισσσσεεςς

Μια φορά κι έναν καιρό, ένας
λαγός που του άρεσε να τρώει πολ-
λά καρότα, συνάντησε µια αρκούδα
που τις άρεσε να τρώει µέλι όταν έ-

ψαχνε για καρότα. Ο λαγός ρώτησε
την αρκούδα: «Γιατί είσαι στο λιβάδι
µου; ∆ε βλέπεις πως εδώ φυτεύω τα
καρότα µου;» και η αρκούδα του α-
πάντησε: « Είµαι καινούργια σε αυ-
τά τα µέρη. Μπορείς να µου πεις
που µπορώ να βρω λίγο φρέσκο µέ-
λι;» Και βεβαίως ο λαγός απάντησε
πως δεν ήξερε που είχε φρέσκο µέ-
λι, αλλά συµβούλεψε την αρκούδα
να ψάξει στα µέρη όπου οι µέλισσες
είχαν µαγαζί και πουλούσαν µέλι. 

Η αρκούδα πήγε στο µαγαζί των
µελισσών αλλά οι µέλισσες δεν της
έδωσαν της αρκούδας µέλι, γιατί
νόµιζαν πως η αρκούδα ήθελε να α-
γοράσει το µέλι τους για να το που-
λήσει σε δικό της µαγαζί. Η αρκού-
δα τώρα δεν έχει από που να πάρει
το µέλι της. Η αρκούδα αποφάσισε
να ανοίξει δικό της µαγαζί µε ψά-
ρια, επειδή ήταν καλή στο να ψα-
ρεύει. Άνοιξε λοιπόν το µαγαζί της η
αρκούδα και τι να δει! Όλα τα ζώα
από το δάσος είχαν έρθει εκτός από
τις µέλισσες. 

Η αρκούδα έβγαλε πάρα πολλά
χρήµατα και έγινε ακόµα και αρχη-
γός των ζώων! Οι µέλισσες µετά
στεναχωρήθηκαν και ζήτησαν συ-
γνώµη. Η αρκούδα δε δέχτηκε τη
συγνώµη των µελισσών και τις έβα-
λε σε τιµωρία να δουλεύουν κάθε
µέρα και να φτιάχνουν µέλι για αυ-
τήν και το βασίλειο της.

ΚΚεείίµµεεννοο  --  ∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::
ΙΙοορρδδάάνναα  ΓΓάάττσσοουυ  --  ΕΕ`̀  ττάάξξηη

ΤΑ ΑΝΗΣΥΧΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 31∆εκέµβριος 2021

Θα σας πω µια ιστορία...
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ΗΗ  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη  ττωωνν  ζζώώωωνν
Στο µουσικό παραµύθι που ακούσαµε, µάθαµε πως όλος ο κό-

σµος ήταν γεµάτος µε φυτά και ζώα που ήταν όλα διαφορετικά
µεταξύ τους. Κάποια στιγµή ένα λαγουδάκι κι ένα πουλάκι γίνα-
νε φίλοι και ήρθαν κι αλλά λαγουδάκια κι αλλά πουλάκια. Τότε έ-
να λαγουδάκι από αυτά έδωσε την ιδέα να βρούνε έναν αρχηγό
για να τους προστατεύει. Μόλις το άκουσε ο λαγός παππούς
τους είπε πως θα το µετανιώσουν. Όλα τα ζώα αγνοήσαν τον λα-
γο - παππού και ξεκίνησαν τη συνέλευση ζώων για να βρουν τον
νέο αρχηγό.Επειδή τα ζώα είχαν πάρει όλα τα υπόλοιπα ονόµα-
τα αποφάσισαν να τον ονοµάσουν άνθρωπο. Περίµεναν όλο το
βράδυ για να δουν τον αρχηγό και το πρωί τον αντίκρισαν.

Το πουλάκι και το λαγουδάκι πήγαν να τον καλωσορίσουν και
ξαφνικά ο άνθρωπος άρχισε να τρώει µε µια µπουκιά τα ζώα. Ό-
λα τα ζώα σκορπίστηκαν στα βουνά και στα δάση.

Έτσι δηµιουργήθηκε µια κατάρα και τα βουνά πάγωσαν και ο
άνθρωπος εξαφανίστηκε.

Κείµενο: Τραϊανός Παπατραϊανός - ∆` Τάξη
∆ακτυλογράφηση: Πολυάνθη Μπόγια - Ε` Τάξη                

Σήµερα είδαµε ένα µουσικό παραµύθι. Μου άρεσε πολύ ό-
ταν ακούγονταν τα τραγούδια των ζώων. Πιο πολύ µου άρεσε το
τραγούδι του τζίτζικα και του γαϊδάρου. Ήταν πολύ ενδιαφέρον
το σηµείο που έφτιαχναν τον αρχηγό. Ξέχασα να πω τον τίτλο
του παραµυθιού. Ήταν η συνέλευση των ζώων, αλλά το σηµείο
που ο άνθρωπος έτρωγε όλα τα ζώα, ήταν λίγο τροµακτικό.

Κείµενο: ∆έσποινα Παπαγιαννίδου – ∆` τάξη

Την ∆ευτέρα 22 Νοεµβρίου είδαµε ένα µουσικό παραµύθι που
λεγόταν «Η συνέλευση των ζώων».  Υπήρχε ένας άνθρωπος που
έκανε όλες τις φωνές των ζώων και ένας άλλος έπαιζε πιάνο.
Μιλάει για κάποια ζώα που συνέχεια τσακωνόντουσαν και το ένα
έτρωγε το άλλο. Έτσι ένα λαγουδάκι τους είπε: «Γιατί να µην κά-
νουµε έναν αρχηγό;». Ένα άλλο λαγουδάκι απάντησε: «Ναι, αλ-
λά πώς θα το ονοµάσουµε:». Τελικά βρήκαν ένα όνοµα. Τον ονό-
µασαν Άνθρωπο. Όµως η επιλογή ήταν λάθος, γιατί τα ζώα το
µετάνιωσαν. Ο άνθρωπος τα κατασπάραξε όλα και έτσι τα ζώα
φοβήθηκαν και έτρεξαν µακριά. Αυτό το µουσικό παραµύθι µου
άρεσε πολύ, γιατί ήταν πολύ αστείο κι λίγο φοβιστικό και θα ήθε-
λα να βλέπουµε συχνά τέτοια µουσικά παραµύθια. 

Κείµενο: Κατερίνα Θεοδώρου – Ελένη Τσότση (∆` τάξη) 
Οι ζωγραφιές είναι της Στέλλας, του Τραϊανού

και της Ναταλίας.

Μουσική: Γιώργος Κουρουπός, 
Κείµενα-στίχοι: Περικλής Κοροβέσης

ΗΗ  γγέέννννηησσηη  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ  ααςς  εείίννααιι  ττοο  ππρροοµµήήννυυµµαα
γγιιαα  µµιιαα  χχρροοννιιάά  δδιιααφφοορρεεττιικκήή  κκααιι  όόµµοορρφφηη

ΚΚααλλάά  ΧΧρριισσττοούύγγεενννναα  &&  ΕΕυυττυυχχιισσµµέέννοο  ττοο  ννέέοο  ΕΕττοοςς  22002222


