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ΠΠεερριιεεχχόόµµεενναα
� Συµµαθητής στη Γερµανία - Η δολοφονία του Άλκη - Υιοθε-

τήστε ένα σκυλάκι σελ.2
� Ανεµοθύελλα στην Άρνισσα - Πτώση δέντρου στη σκεπή του

σχολείου σελ.3
� Χριστουγεννιάτικη γιορτή(Α` τάξη) σελ. 4 
� Χριστουγεννιάτικη γιορτή(Β` τάξη) σελ.5
� Συνέντευξη του δηµοσιογράφου Γιάννη Γκίρµπα σελ.6 
� Η συνέντευξη µε έναν δηµοσιογράφο σελ.7
� Τοξοβολία σελ.8
� Η αλφαβήτα της κοµποστοποίησης στο σχολείο µας σελ.9
� Συνέντευξη από τον υδραυλικό Γεώργιο Κουρέστη σελ.10 -  11 
� Η λίµνη τον χειµώνα σελ. 12
� Εγκέλαδε, σταµάτα να παίζεις µε τη γη µας! σελ.13
� Ένα γράµµα από τη Νις της Σερβίας σελ.14
� Το πέταγµα των µπαλονιών και ο προορισµός τους σελ. 15
� Το ταξίδι των µπαλονιών(φωτογραφίες) σελ.16
� Πέταγµα µπαλονιών(Γ` τάξη) σελ.17
� Τοπία µε νερό(Κερκίνη – Λέρος – Τριπόταµος –Νίσαβα – Αχέ-

ροντας – Ζάκυνθος – Έδεσσα – Βεγορίτιδα) σελ.18 - 19
� Χαϊκού Γ` τάξης σελ. 20 
� Χωχαρουπάκι (Β` τάξη) σελ.21
� Το φλουρί της βασιλόπιτας – το πέταλο σελ. 22 
� Ιστορίες φιλίας – Επίσκεψη στη Βουλή σελ. 23
� Τα βαφτίσια της αλφαβήτας - Οικογενειακή συλλογή σελ. 24
� Ζώα του δάσους σελ.25
� Απειλούµενα είδη σελ.26
� Θα σας πω µια ιστορία – Ο λαγός, η αρκούδα και οι µέλισσες σελ. 27
� Κινηµατογραφική Λέσχη στο σχολείο σελ. 28
� Βυθισµένη Βοκερία σελ.29
� Βυθισµένες Πολιτείες σελ.30
� Ανέκδοτα σελ. 31
� Ένα γράµµα από την Κόρινθο σελ. 32

Ο πόλεµος τους σκοτώ-
νει, ότι άφησε όρθιο η ειρή-
νη τους (Μπ. Μπρέχτ)

Εικόνες που κάνουν το γύ-
ρο του κόσµου, εικόνες
«γροθιά στο στοµάχι». Μι-
κρά παιδιά κλαίγοντας, απο-
χωρίζονται τους πατεράδες
τους, που πηγαίνουν στον
πόλεµο. Άνθρωποι, που µέ-
σα σε µια νύχτα, χάνουν τα
σπίτια τους. Οι σειρήνες του
πολέµου και οι ήχοι βοµβαρ-
δισµών «παγώνουν» το αίµα
του άµαχου πληθυσµού τρέ-
ποντας τον σε άτακτη φυγή
στα καταφύγια.

Σ’ έναν τόπο, που δοκιµά-

στηκε πολύ κατά το παρελ-
θόν. Εκεί που άλλοτε ακού-
γονταν τα γέλια και οι χα-
ρούµενες φωνές των παι-
διών, τώρα ακούγονται οι ερ-

πύστριες του αρµάτων και οι
πυροβολισµοί. Μακάρι, όλοι
που αποφασίζουν για το

ΠΠόόλλεεµµοοςς  ΟΟυυκκρρααννίίααςς--ΡΡωωσσίίααςς

συν. στην 32η σελ.

ΣΣυυννεερργγαασσίίαα  µµεε  ττηηνν  ππόόλληη  ΝΝιιςς  ττηηςς  ΣΣεερρββίίααςς

Φέτος ο κύριος µας είχε µια ιδιαίτερη και πολύ όµορφη ιδέα που
είναι να συνεργαστούµε µε το σχολείο Car Konstantin της Νις της
Σερβίας.

Το πρώτο πράγµα που συµφωνήσαµε να κάνουµε ήταν µια αλ-
ληλογραφία για τον τόπο µας. Με αυτόν τον τρόπο θέλαµε να γνω-
ρίσουµε και να δώσουµε µια εικόνα στα παιδιά της Νις πώς ζούµε.

Στη συνέχεια συνδεθήκαµε  µε το σχολείο της Νις και είπαµε κά-
λαντα και ευχές. Αυτό ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό για εµένα, γιατί
στο σχολείο της Νις, δασκάλα είναι η γιαγιά µου. Χάρηκα πάρα
πολύ που είδα κάποια παιδιά που ήδη γνωρίζω και είµαι σίγουρη
πως όσο ενθουσιάστηκα εγώ τόσο ενθουσιάστηκαν και αυτά!

Τρίτο και τελευταίο πράγµα που κάναµε µέχρι τώρα είναι ότι πε-
τάξαµε µπαλόνια µε µηνύµατα και ζωγραφιές στον ουρανό και ελ-
πίζουµε ένα από αυτά να πάει στο σχολείο Car Konstantin. 

Όλη αυτή η ιδέα γεµίζει την καρδιά µου αγάπη, γιατί µε αυτόν
τον τρόπο εµείς τα παιδιά του κόσµου ερχόµαστε πιο κοντά, ανε-
ξάρτητα σε πια άκρη του βρισκόµαστε ή τι γλώσσα µιλάµε.
ΚΚεείίµµεεννοο::  ΕΕλλέέννηη  ΤΤσσόόττσσηη  --  ∆∆`̀  ττάάξξηη  
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΛΛιιάάσσηηςς  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς  --  ΣΣΤΤ`̀ττάάξξηη Συν. στην 14η



ΥΥιιοοθθεεττήήσσττεε  
έένναα  σσκκυυλλάάκκιι

Ποιος δεν θα ήθελε ένα
µικρό χαριτωµένο κουταβά-
κι; Αν ενδιαφέρεστε για ένα
κουταβάκι µπορούµε εµείς

να κάνουµε κάτι για αυτό. Υι-
οθετήστε ένα κουταβάκι για
να µην υπάρχουν άλλα αδέ-
σποτα ζωάκια στο δρόµο. Η

σκυλίτσα ενός συµ-
µαθητή µας γέννησε
6-7 κουταβάκια. Εί-
ναι ράτσας γερµανι-
κό ποιµενικό µε λυ-
κόσκυλο. Τα σκυλά-
κια είναι του κ. Αντώ-
νη Νιώτη. Αν θέλετε
να υιοθετήσετε ένα
καλέστε στο

6982864953
Κείµενο: Μαρκέλλα Λιόλιου,

Φωτεινή Γεωργιάδου 
- ΣΤ' τάξη
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ΕΕΚΚ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  
ΤΤΩΩΝΝ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΤΤΩΩΝΝ

ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ
ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ  
ΑΑΡΡΝΝΙΙΣΣΣΣΑΑΣ

∆ιεύθυνση
∆ηµοτικό Σχολείο

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

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 
ΟΜΑ∆Α 

(Ε’-ΣΤ` ΤΑΞΗ)

∆ακτυλογράφηση 
κειµένων
Γάτσου Ιορδάνα(Ε`)
Γεωργιάδης Κυριάκος(Ε`)
Γιάνκου Γιάννης(Ε`)
Καραθανάση Θεοδώρα(Ε`)
Μπόγια Πολυάνθη(Ε`)
Μπόγιας Άγγελος(Ε`)
Τσιτιρίδης Στάθης (Ε`)
Γεωργιάδου Φωτεινή(ΣΤ`)
Ιτσόπουλος Γιάννης(ΣΤ`)
Λιάσης ∆ηµήτρης(ΣΤ`)
Λιόλιου Μαρκέλλα(ΣΤ`)
Μήτσκος Χρήστος(ΣΤ`)

Σαρωτές εικόνων
Μπόγιας Άγγελος(Ε`)
Ιτσόπουλος Γιάννης(ΣΤ`)

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 ∆έσποι-
να Παπαγιαννίδου και ο
Χρήστος Χατζηγεωργού-
δης

Συνδροµή για
ένα χρόνο 5 ευρώ

Η δολοφονία του Άλκη

Την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022, τα ξηµερώµατα, στην Θεσσαλονίκη, στην περιοχή
του Χαριλάου κοντά στο γήπεδο του Άρη, έγινε µια δολοφονία. 

Κάποιοι δολοφόνοι κατέβηκαν από τα αµάξια τους και περικύκλωσαν τον Άλκη µε
την παρέα του. Τους ρώτησαν τι οµάδα είναι. Ύστερα από λίγο τους απάντησαν «Ά-
ρης». Τότε τους επιτέθηκαν µε µαχαίρια και ένα δρεπάνι. Αµέσως τους χτύπησαν και ο
Άλκης έπεσε νεκρός από το δρεπάνι που το κρατούσε ο ένας 23χρονος. Επίσης 2 φί-
λοι του Άλκη βρέθηκαν τραυµατισµένοι και 2 είχαν ξεφύγει. Κάποιοι από του 15 εγκλη-
µατίες βγήκαν στην τηλεόραση. Ο reporter τους έφερε σε δύσκολη θέση. 

Σε αυτό το γεγονός δεν έφταιγε ο ΠΑΟΚ, αλλά κάποιοι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Η γνώµη
µου σαν φίλαθλος του ΠΑΟΚ είναι ότι αυτό ήταν εγκληµατικό, γιατί κανένας δεν έχει
το δικαίωµα να σκοτώσει έναν αθώο άνθρωπο για µια οµάδα. Η γνώµη µου σαν φίλα-
θλος του Άρη και όχι οπαδός είναι να µπουν ισόβια.

Κείµενο- ∆ακτυλογράφηση: 
Κυριάκος Γεωργιάδης, Ε΄ τάξη, Φίλαθλος του ΠΑΟΚ &   

Άγγελος Μπόγιας Ε΄ τάξη, Φίλαθλος του Άρη

ΣΣυυµµµµααθθηηττήήςς  σσττηη  ΓΓεερρµµααννίίαα
Πριν κλείσουν τα σχολεία για τις διακοπές των Χριστουγέννων ένας συµµαθητής µας ο

Σταύρος ταξίδεψε στη Γερµανία για να πάει κοντά στους γονείς του, διότι είχαν πάει στη
Γερµανία πριν δύο χρόνια σαν µετανάστες για αναζήτηση καλύτερης δουλειάς. 

Γι' αυτό εµείς η έκτη τάξη ετοίµασε ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι, µε βάση τα πρωτόκολλα
του κορονοϊού, χωρίς να το ξέρει ο Σταύρος. Πήγαµε νωρίς στο σχολείο και στολίσαµε την
τάξη µε µπαλόνια, φάγαµε και ακούσαµε µουσική. Επίσης του ζωγραφίσαµε και δύο απο-
χαιρετιστήριες κάρτες για να µας θυµάται όλους. Τέλος τον χαιρετίσαµε και έφυγε.

Σταύρο αν διαβάσεις αυτό το κείµενο να ξέρεις πως µας λείπεις, η τάξη είναι πιο άδεια
χωρίς εσένα, δεν θα σε ξεχάσουµε ποτέ!!!

Κείµενο - ∆ακτυλογράφηση: Μαρκέλλα Λιόλιου - ΣΤ' τάξη
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Ανεµοθύελλα στην Άρνισσα

Στις 8 Φεβρουάριου 2022 όταν πηγαίναµε σχολείο η µητέ-
ρα φύση είχε αγριέψει και φυσούσε τρελά.

Κάποια στιγµή, όταν κάναµε µάθηµα ήρθε ένα παιδί στην
τάξη κα ενηµέρωσε τον δάσκαλό µας πως άρχισαν να πέ-
φτουν κεραµίδια και σε µία δασκάλα έπεσαν στο αυτοκίνητό
της, στο παρµπρίζ, και έπρεπε οι υπόλοιποι δάσκαλοι να α-
ποµακρύνουν τα αυτοκίνητά τους.

Ύστερα µάθαµε και είδαµε πως βαθιά στο αλσάκι είχαν πέ-
σει µερικά δέντρα κι ένα δέντρο ήταν έτοιµο να καταρρεύ-
σει.

Μετά που είχαµε γυρίσει στο σπίτι, από το σχολείο, έµαθα
από τους γονείς µου πως στο χωριό είχαν γίνει αρκετές ζη-
µιές, από πολλές σκεπές είχαν ξεκολλήσει κεραµίδια, κάποι-
οι καπνοδόχοι παλιοί έπεσαν, ηλιακοί πάθανε ζηµιά, αρκετά
δέντρα ξεριζώθηκαν και πολλές λαµαρίνες ξεκόλλησαν.

∆εν θα την ξεχάσω αυτή την ηµέρα, γιατί ήταν παράξενη.
Η ζωγραφιά είναι της Κατερίνας Γεωργιάδου(Α` τάξη)

Κείµενο – ∆ακτυλογράφηση : Πολυάνθη Μπόγια
– Ε` τάξη

ΠΠττώώσσηη  
δδέέννττρροουυ  

σσττηη  σσκκεεππήή  
ττοουυ  σσχχοολλεείίοουυ

Στις 27 Φεβρουαρίου
2022 στο σχολείο µας το
πρωί έπεσε ένα δέντρο πί-
σω στην αυλή. Εγώ µε τον
ξάδελφό µου και τον µπα-
µπά µου πήγαµε πριν γίνει
αυτό το ατύχηµα για να
παίξουµε χιονοπόλεµο.
Μετά ανεβήκαµε επάνω
στην µαµά του ξαδέλφου
µου να παίξουµε.

Ύστερα ακούσαµε ένα

«κρακ» και βγήκαµε έξω
στο µπαλκόνι της θείας και
είδαµε ένα πεσµένο δέ-
ντρο στο σχολείο και µετά
κατεβήκαµε εγώ και ο ξά-
δελφος µου στην γιαγιά
και είπαµε πως έπεσε ένα
δέντρο. Όταν πήγαµε να
φύγουµε µε τον µπαµπά
µου πήγαµε και είδαµε που
ακριβώς έπεσε στο δέ-
ντρο. Μετά από µία µέρα ε-
νηµερώσαµε τον δάσκαλό
µου.

Κείµενο- 
∆ακτυλογράφηση: 
\Πολυάνθη Μπόγια

Ε΄ τάξη

Την Κυριακή, στις 27 Φε-
βρουαρίου 2022 κατέρρευσε
ένα δέντρο στην πίσω αυλή
του σχολείου µας. Αυτό έγι-
νε γιατί στις 8 Φεβρουαρίου
έγινε µια µεγάλη ανεµο-
θύελλα. Με αυτόν τον τρόπο
κάποια δέντρα ήταν ετοι-
µόρροπα. Το σχολείο φώνα-
ξε κάποιους από τον δήµο
Έδεσσας. Ήρθε ένα συνερ-
γείο, µετά την ανεµοθύελλα
και σηµείωσε τα προβλήµα-
τα που υπήρξαν.Η καθυστέ-
ρηση όµως είχε σαν  συνέ-
πεια να πέσει ένα δέντρο ε-
πάνω στην αίθουσα της  ΣΤ’
τάξης. Τώρα γίνονται κάποι-
ες ενέργειες για να αποµα-

κρυνθεί το δέντρο από το
κτίριο.

Είµαστε πολύ απογοητευ-
µένοι, γιατί οι υπεύθυνοι του
∆ήµου Έδεσσας δεν ήρθαν
έγκαιρα, παρόλο που γνώρι-
ζαν το πρόβληµα. Θα µπο-
ρούσε να συµβεί κάτι πολύ
χειρότερο, αν έπεφτε στην
αυλή, ένα από τα άλλα «ε-
τοιµόρροπα» δέντρα.

Κείµενο: Γιάννης Γιάγκου
και Κυριάκος Γεωργιάδης -

Ε΄ Τάξη

∆ακτυλογράφηση: 
Λιάσης ∆ηµήτρης 

ΣΤ` Τάξη
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Ίδι: Το θεατρικό µας δε
µου φάνηκε δύσκολο και
µου άρεσε γιατί είχε πλά-
κα που λιποθύµησε η Κατε-
ρίνα.

Μαριγκλέν: Μου φάνηκε
καλό επειδή χορεύαµε.

Άλεξ: Μου άρεσε γιατί
έπαιζα µουσική.

Κατερίνα: Γενικά µου ά-
ρεσε πολύ επειδή λιποθύ-
µησα και επειδή 4 δευτε-
ρόλεπτα ξεκουράστηκα,

τόσα λόγια είχα να πω!
Μου άρεσε επίσης γιατί
χορέψαµε 2 χορευτικά.

Ανέστης: Ήταν ωραία
που χορεύαµε αλλά δε
µου φάνηκε πολύ ωραίο ό-
ταν εγώ περίµενα να πω τα
λόγια µου, λύγισα τα γό-
νατά µου και τα κορίτσια
γέλασαν.

Ευαγγελία: Μου φάνηκε
πάρα πολύ ωραίο γιατί ή-
ταν αστείο που λιποθύµη-

σε η Κατερίνα.
Νεφέλη: Ήταν καλά για-

τί δεν είχαµε να µάθουµε
πολλά και δύσκολά πράγ-
µατα.

Οι µαθητές της Α` τάξης
Επιµέλεια κειµένου:

Ράντου Κατερίνα

ΕΕννττυυππώώσσεειιςς    ΑΑ’’  ττάάξξηηςς  ααππόό  ττηη  χχρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκηη  γγιιοορρττήή
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ΧΧρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκηη  γγιιοορρττήή  ΒΒ''  ττάάξξηηςς
Μερικές φωτογραφίες από τους υπέροχους ηθοποιούς της Β' τάξης που έπαιξαν στα θεατρικά [Ο Αγιος Βασιλης

φέτος ειναι πράσινος] και [Αλήθειες και ψέµατα για τον Άγιο Βασίλη].
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ΜΜααθθ::  ΠΠώώςς  λλέέγγεεσσττεε  κκααιι  πποούύ  ζζεείίττεε;;
ΓΓκκιι:: Ας κάνω καλύτερα µια

αυτοπαρουσίαση, αγαπητά παι-
διά. Είµαι ο Γιάννης Γκίρµπας.
Είµαι συντοπίτης σας. Η καταγω-
γή µου είναι από την Άρνισσα,
πάππου προς πάππου. Παππού-
δες, γιαγιάδες, όλοι είναι από την
Άρνισσα. Γεννήθηκα στη Γερµα-
νία, γιατί όπως είναι γνωστό πολ-
λοί άνθρωποι µετανάστευσαν τη
δεκαετία του'60, για να βρουν
δουλειά. Μετά από δέκα χρόνια-
επιστρέψαµε στην Ελλάδα, στη
Θεσσαλονίκη, όπου τελείωσα
και το σχολείο.

Κάποια στιγµή ήρθε η ώρα
του επαγγελµατικού προσανα-
τολισµού. Όλοι µας θέλουµε να
κάνουµε πολλά πράγµατα µε-
γαλώνοντας. Σε επίπεδο επαγ-
γέλµατος θα πρέπει να βγάλει
κανείς το ψωµί του, θα πρέπει
να εργαστεί. Άρα θα πρέπε να
επιλέξει κάτι που να το κάνει
ευχάριστα και να βγάλει και
χρήµατα. Αυτό είναι το ιδανικό,
γιατί εκατοµµύρια άνθρωποι
στον κόσµο κάνουν δουλειές
που δεν τους αρέσουν.

Προσωπικά, επέλεξα το ε-
πάγγελµα του δηµοσιογράφου
σχετικά νωρίς. Μου άρεσε να
ασχολούµαι µε τα κοινά, να α-
ντλώ πληροφορίες, να µαθαίνω
πράγµατα και σκέφτηκα πως
αυτό το πάθος µου να παρατη-
ρώ ανθρώπους, καταστάσεις,
πράγµατα, να µεταδίδω ειδή-
σεις ταίριαζε πιο πολύ απ' όλα
µε το επάγγελµα του δηµοσιο-
γράφου.

Έτσι, πήγα σε µια σχολή δη-
µοσιογραφίας, σε διάφορα σε-
µινάρια και ξεκίνησα το µακρι-
νό 1991 από το Ράδιο Παρατη-
ρητής. Περίπου τέσσερα χρόνια
έµεινα εκεί. Μετά δούλεψα στην
εφηµερίδα «Καθηµερινή», σε ένα
ένθετο που έγινε στη Βόρεια Ελ-
λάδα και από το 1996 και µετά
είµαι συνέχεια στην ΕΡΤ 3. Έχω
δουλέψει και δυο χρόνια στις ε-
φηµερίδες «Μακεδονία» και
«Θεσσαλονίκη». Κάνοντας ρε-
πορτάζ, µεταδίδοντας ειδήσεις,
καλύπτοντας γεγονότα, πιστεύω
πάντοτε µε αντικειµενικότητα
και αξιοπρέπεια.

ΜΜααθθ..::  ΑΑππόό  ππόόσσοο  µµιικκρρόόςς  σσααςς  άά--
ρρεεσσεε  νναα  γγίίννεεττεε  δδηηµµοοσσιιοογγρράάφφοοςς;;

ΓΓκκιι:: Από το ∆ηµοτικό, δεν εί-
χα αποφασίσει κάτι τέτοιο. Αλ-
λά να ξέρετε, ότι είχε άµεση
σχέση µε το µάθηµα της Έκθε-
σης(Γραπτός λόγος) και της
Γλώσσας γενικότερα. Σε όσους
από εσάς αρέσει να καταγρά-
φεται τις σκέψεις σας, να απο-
τυπώνεται αυτά που βλέπετε,
στο χαρτί, έχετε µια καλή βάση
για να προχωρήσετε στη δηµο-
σιογραφία.

Θα σας πω µια ιστορία από
τα σχολικά µου χρόνια. Από τη
Β' Λυκείου. Γράψαµε την 1η
έκθεση σε µια καινούρια καθη-
γήτρια, που δεν µας ήξερε. ∆εν
θυµάµαι ακριβώς το θέµα. Ό-
ταν τις διόρθωσε, µας διάβασε
δύο από τις καλύτερες εκθέσεις
και παραξενεύτηκα , γιατί δεν
ήταν µέσα και η δικιά µου. Στη
συνέχεια µου έκανε παρατήρη-
ση, γιατί νόµιζε πως την είχα α-
ντιγράψει από κάποιο βοήθηµα
εκθέσεων. Την επόµενη φορά
κατάλαβε πως δεν ήταν έτσι τα
πράγµατα και µου ζήτησε συγ-
γνώµη.

Σας αναφέρω αυτό το περι-
στατικό, για να σας δείξω ότι εν-
δεχοµένως η συµπεριφορά των
δασκάλων ή των καθηγητών
µπορεί να πεισµώσει ή να απο-
τρέψει κάποιον να ακολουθή-
σει αυτό που αγαπά.

Η αλήθεια είναι, πως για να
ασχοληθεί κανείς µε τη δηµο-
σιογραφία, θα πρέπει να κατέ-
χει καλά τη γλώσσα. Να τη χει-
ρίζεται καλά, να έχει πλούσιο
λεξιλόγιο, να συντάσσει σωστά
τις προτάσεις, να αγαπάει τη
γλώσσα εν πάσει περιπτώ-
σει(σε κάθε περίπτωση). 

ΜΜααθθ..::  ΠΠόόσσαα  χχρρόόννιιαα  αασσχχοολλεείί--
σσττεε  µµεε  ττοο  ρρααδδιιόόφφωωννοο;;

ΓΓκκιι:: 30 χρόνια

ΜΜααθθ..::  ΤΤιι  σσααςς  ααρρέέσσεειι  ππεερριισσσσόό--
ττεερροο  σσ''  ααυυττήή  ττηη  δδοουυλλεειιάά  πποουυ
κκάάννεεττεε;;

ΓΓκκιι:: Μου αρέσουν πολλά. Ει-
δικά στο ραδιόφωνο είναι η α-
µεσότητα του µέσου. Τι σηµαί-
νει αυτό; Σηµαίνει, ότι υπάρ-
χουν κυρίως τρία µέσα ενηµέ-
ρωσης. Τα έντυπα, αυτά που
είναι γραµµένα, τα ηλεκτρονι-
κά, που είναι διαδίκτυο, ιστοσε-
λίδες κλπ.  και το ραδιόφωνο µε
την τηλεόραση. Αυτό που µου
αρέσει περισσότερο είναι το ρα-
διόφωνο. Γιατί  είναι άµεσο,
γιατί σε ακούνε την ίδια ώρα
που µεταδίδεις την είδηση. Βέ-
βαια δεν υπάρχουν τόσες λε-
πτοµέρειες, όπως στην εφηµε-
ρίδα.

ΜΜααθθ..::  ΕΕίίννααιι  κκοουυρραασσττιικκήή  ηη
δδοουυλλεειιάά  σσααςς;;

ΓΓκκιι:: Έχει διαφόρων ειδών α-
πασχολήσεις στα µέσα ενηµέ-
ρωσης. Για άλλους είναι πολύ
κουραστικό, για άλλους λιγότε-
ρο. Όσοι κάνουν ρεπορτάζ στο
δρόµο, για παράδειγµα σε µια
πυρκαγιά το καλοκαίρι, όπου
µπορεί να κινδυνεύει και η σω-
µατική τους ακεραιότητα, είναι
πολύ κουραστικά. Είναι και κά-
ποιοι δηµοσιογράφοι των σαλο-
νιών. Στην τηλεόραση περιποι-
ούνται, φοράνε ωραία ρούχα,

αλλά ακόµα και εκεί υπάρχει
κούραση πνευµατική και ψυ-
χική. ∆εν είναι βέβαια χειρω-
νακτική εργασία, δεν χρειάζε-
ται να σκάβεις, έχει άλλες δυ-
σκολίες και θέλει άλλες ικα-
νότητες. ∆εν διαχωρίζουµε τα
επαγγέλµατα. Όλοι προ-
σπσθούν να κάνουν σωστά τη
δουλειά τους για να βγάλουν
µε αξιοπρέπεια το ψωµί τους.

Η γοητεία στη δηµοσιογρα-
φία είναι που έρχεσαι σε επα-
φή µε πολλόυς ανθρώπους,
µαθαίνεις καινούρια πράγµα-
τα και έχεις τη χαρά να τα µε-
ταδώσεις σε τρίτους. Και αυτό
είναι ξεκουραστικό.

ΜΜααθθ..::  ΘΘαα  εείίννααιι  δδύύσσκκοολλοο  νναα
κκάάννοουυµµεε  εεµµεείίςς  µµιιαα  ρρααδδιιοοφφωωννιι--
κκήή  εεκκπποοµµππήή;;  ΤΤιι  ππρρέέππεειι  νναα  κκάά--
ννοουυµµεε;;

ΓΓκκιι::  Θέλει σχεδιασµό, οργά-
νωση, εκτέλεση.

ΜΜααθθ..::  ΤΤιι  χχώώρροο  κκααιι  ττιι  εείίδδοουυςς  εε--
ξξοοππλλιισσµµόό  χχρρεειιααζζόόµµαασσττεε;;

ΓΓκκιι:: Χρειαζόµαστε έναν χώ-
ρο που να έχει µόνωση. Να α-
ποµονώνουµε τους εξωτερι-
κούς θορύβους. ∆εν χρειάζεστε
ίδιαίτερο εξοπλισµό, γιατί, όπως
µε πληροφόρησαν οι δάσκαλοί
σας, θα κάνετε web radio σε
συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό
Μαθητικό Ραδιόφωνο.

ΜΜααθθ..::  ΑΑππόό  πποουυ  ππααίίρρννοουυµµεε  ττιιςς
ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  µµααςς,,  γγιιαα  νναα  κκάά--
ννοουυµµεε  µµιιαα  εεκκπποοµµππήή;;

ΓΓκκιι:: Εξαρτάται τι είδους εκ-
ποµπή θέλουµενα κάνουµε. Αν
θέλουµε να κάνουµε ειδησεο-
γραφική εκποµπή, θα πρέπει
να έχουµε πρόσβαση σε πρα-
κτορεία ειδήσεων. Υπάρχουν
πέντε σε όλο τον κόσµο. Στην
Ελλάδα είναι  το Αθηναϊκό –
Μακεδονικό πρακτορείο. Από
εκεί αντλούν οι δηµοσιογράφοι
τις πληροφορίες τους. Είναι οι
πρώτες πηγές, αλλά και τα µέ-
σα κοινωνικής δικτύωσης σε
µικρότερο βαθµό, τα social
media, όπως λέγονται. Οι πλη-

ροφορίες θα πρέπει να διασταυ-
ρώνονται. Κάποιος  πρέπει να
βεβαιώνει την είδηση και αυτός
πρέπει να είναι έγκυρος, να του
έχουµε εµπιστοσύνη δηλαδή.
Αλλιώς είναι fake news.

Μια άλλη πηγή πληροφόρη-
σης είναι αυτή που προέρχεται
από µια αρχή(∆ήµος) ή µια υ-
πηρεσία(Πυροσβεστική). Ακό-
µα και αυτή είναι καλό, ορισµέ-
νες φορές, να διασταυρώνεται.

ΜΜααθθ..::  ΈΈχχεεττεε  σσυυννεερργγάάττεεςς;;
ΓΓκκιι:: Βέβαια. Είµαστε πολλοί

άνθρωποι που συνεργαζόµα-
στε, για να βγει µια εκποµπή
στον αέρα. Χρειάζονται πολλές
ειδικότητες. Τεχνικοί, δηµοσιο-
γράφοι, γραµµατεία, διεύθυν-
ση, κ.ά.. Πρέπει να αλληλοσυ-
µπληρωνόµαστε.

ΜΜααθθ..::  ΑΑνν  ππρροοκκύύψψεειι  κκάάττιι  ττηηνν
ττεελλεευυττααίίαα  σσττιιγγµµήή  κκααιι  κκάάπποοιιοοςς
σσυυννεερργγάάττηηςς  σσααςς  δδεενν  µµπποορρεείί    νναα
έέρρθθεειι,,  ττιι  θθαα  σσυυµµββεείί;;

ΓΓκκιι:: Οι δηµοσιογράφοι δεν έ-
χουν ωράριο. Αν συµβεί κάτι έ-
κτακτο, θα έρθει κάποιος άλλος
να το καλύψει. Υπάρχει σχεδια-
σµός που το προβλέπει. Πάντα
βρίσκεται λύση.

ΜΜααθθ..::  ΕΕίίννααιι  σσηηµµααννττιικκήή  ηη
ππρρωωττιιάά,,  σσττηηνν  εείίδδηησσηη  πποουυ  θθαα

ΣΣυυννέέννττεευυξξηη  ττοουυ  δδηηµµοοσσιιοογγρράάφφοουυ  ΓΓιιάάννννηη  ΓΓκκίίρρµµππαα  ααππόό  ττοονν  110022  FFMM  
ττηηςς  ΕΕΡΡΤΤ  33  σσττηηνν  ∆∆''    κκααιι  ΕΕ''  ττάάξξηη
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µµεεττααδδώώσσεειιςς;;
ΓΓκκιι:: Την πρωτιά την κυνηγά-

νε, συνήθως, τα κανάλια της
τηλεόρασης. Όχι για ναδείξουν
ότι είναι γρήγοροι δηµοσιογρά-
φοι, αλλά για να πάρουν δια-
φηµίσεις. Η ταχύτητα έχει εδώ
προτεραιότητα και όχι η ποιό-
τητα της είδησης.

ΜΜααθθ..::  ΠΠώώςς  λλέέγγεεττααιι  ηη  εεκκπποο--
µµππήή  σσααςς  κκααιι  πποοιιαα  εείίννααιι  τταα  θθέέµµαα--
ττάά  ττηηςς;;

ΓΓκκιι:: Η εκποµπή λέγεται «Βα-
βέλ». Είναι καθηµερινά., οκτώ
µε εννέα το βράδυ. Από ∆ευτέ-
ρα µέχρι Πέµπτη, µετά το δελ-
τίο ειδήσεων, ξεκινάει η εκπο-
µπή. Η εκποµπή λέγεται «Βα-
βέλ», γιατί περιγράφει τον κό-
σµο µας ουσιαστικά. Ασχολεί-
ται µε ειδήσεις από όλο τον κό-
σµο. Από τη Κίνα, από την Ιν-
δία, τα πρωτοσέλιδα των εφη-
µερίδων , µια είδηση που κάνει
ιδιαίτερη εντύπωση, ποιο είναι
το τραγούδι της ηµέρας που έ-
χει µείνει στην ιστορία. ∆ιαλέ-
γω τα τραγούδια, που θα ακου-
στούν στην εκποµπή. Η «Βα-
βέλ» είναι ένα παζλ του κό-
σµου. Με βάση την προσωπική
µου κρίση. Αυτό είναι επίσης
σηµαντικό, να το πούµε. Ο δη-
µοσιογράφος πρέπει να είναι ε-
λεύθερος να διαλέγει τα θέµατα
µε τα οποία θα ασχοληθεί και
όχι αυτά που του λένε οι διευ-
θυντές του.

ΜΜααθθ..::  ΣΣεε  πποοιιοο  κκααννάάλλιι  εείίννααιι  ηη
εεκκπποοµµππήή  σσααςς;;

ΓΓκκιι:: Στον 102 FM της ΕΡΤ 3.

ΜΜααθθ..::  ΠΠααίίζζεεττεε  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοο
εείίδδοοςς  µµοουυσσιικκήήςς;;

ΓΓκκιι::  Επιλέγω  το είδος της
µουσικής, ανάλογα µε τη χώρα
από την οποία  προέρχεται η εί-
δηση. Συνήθως ροκ, τζαζ, έ-
θνικ.

ΜΜααθθ..::  ΠΠόόσσεεςς  ώώρρεεςς  ππρροοεεττοοιι--
µµαασσίίααςς  χχρρεειιάάζζεεσσττεε,,  γγιιαα  µµιιαα  µµοο--
ννόόωωρρηη  ρρααδδιιοοφφωωννιικκήή  εεκκπποοµµππήή;;

ΓΓκκιι:: Αν ξεκινήσει κάποιος
τώρα το ραδιόφωνο σήµερα,
µπορεί να χρειαστεί και οχτώ
ώρες. Μετά από τόσα χρόνια ε-
µπειρίας ο χρόνος προετοιµα-
σίας  είναι πολύ λιγότερος, 4 µε
5 ώρες.

Υπάρχουν βέβαια και οι ειδή-
σεις της τελευταίας στιγµής που
τρέχεις να συντάξεις, γιατί αν τη
µεταδώσεις όπως ήρθε, είναι
λογοκλοπή. Θα πρέπει  οπωσ-
δήποτε να αναφερθεί η πηγή
της είδησης. Υπάρχουν, λοι-
πόν, ανατροπές της τελευταίας
στιγµής.

ΜΜααθθ..::  ΘΘαα  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχοουυµµεε  ττοο
δδιικκόό  µµααςς  ρρααδδιιοοφφωωννιικκόό  όόννοοµµαα;;

ΓΓκκιι:: Ναι, θα βρείτε ένα όνοµα
που θα περιγράφει το περιεχό-
µενο της εκποµπής.

ΜΜααθθ..::  ΗΗ  οοιικκοογγέέννεειιάά  σσααςς  σσααςς
υυπποοσσττήήρριιξξεε,,  όότταανν  θθέέλλααττεε  νναα  αα--
σσχχοολληηθθεείίττεε  µµεε  ααυυττόό  ττοο  εεππάάγγ--
γγεελλµµαα;;

ΓΓκκιι:: Η παλιότερη γενιά ήταν
γενικά αρνητική σε τέτοιες επι-
λογές, π.χ. ηθοποιός, ζωγρά-
φος κλπ.. Ευτυχώς στην οικο-
γένειά µου δεν υπήρχαν τέτοιοι
περιορισµοί. ∆εν διαχωρίζουµε
τα επαγγέλµατα. Όλα τα επαγ-
γέλµατα είναι χρήσιµα.

Εσείς από την πλευρά σας,
θα πρέπει να ενηµερωθείτε κα-
λά για το επάγγελµα που θέλε-
τε να κάνετε, για να έχετε επι-
χειρήµατα, όταν θα έρθει η ώρα
να πάρετε τις αποφάσεις σας.
Θα πρέπει να δείτε τα θετικά
αλλά και τα ρνητικά ενός επαγ-
γέλµατος. Αν πιστεύετε ότι τα
θετικά είναι περισσότερα και ότι
σας ταιριάζει αυτό το επάγγελ-
µα, το ακολουθείτε.

Προσωπικά, από την οικογέ-
νειά µου υπήρχε ενθουσια-
σµός, όταν µε άκουγαν στο ρα-
διόφωνο ή όταν διάβαζαν ένα
άρθρο µου στην εφηµερίδα.

ΜΜααθθ..::  ΤΤαα  χχρρήήµµαατταα  πποουυ  ππααίίρρ--
ννεεττεε  σσααςς  ιικκααννοοπποοιιοούύνν,,  γγιιαα  ττηη
δδοουυλλεειιάά  πποουυ  κκάάννεεττεε;;

ΓΓκκιι:: Όχι. Αυτό ισχύει, όµως,
για πολλά επαγγέλµατα.

Σας ευχαριστούµε που απα-
ντήσατε στις ερωτήσεις µας και
ελπίζουµε να συνεργαστούµε
στη ραδιοφωνική εκποµπή ,
που θα ετοιµάσουµε.

Η συνέντευξη έγινε 
στις 10 ∆ΕΚ 2021.
ΟΟιι  µµααθθηηττέέςς//--ττρριιεεςς

ττωωνν    ∆∆''  κκαα  ΕΕ''  ττάάξξεεωωνν

ΗΗ  σσυυννέέννττεευυξξηη  µµεε  έένναανν  δδηηµµοοσσιιοογγρράάφφοο

Την Παρασκευή 10/12/2021 εµείς η Πέµπτη τάξη και η τετάρτη πήραµε συ-
νέντευξη από τον Γιάννη Γκίρµπα τον δηµοσιογράφο και τον ρωτήσαµε πως
µπορούµε να γίνουµε σωστοί δηµοσιογράφοι. Στην αρχή συστηθήκαµε [όχι τα
παιδιά ο κύριος Γιάννης] και τον ρωτήσαµε πως λέγεται από πού κατάγεται
και που σπούδασε. Εµείς η Πέµπτη τάξη µε τον κύριο Σάκη κάναµε ερωτή-
σεις στην τάξη και τις ταξινοµήσαµε πριν κάνουµε αυτή την τηλεδιάσκεψη και
φυσικά τις διορθώσαµε.

Ο κύριος Γιάννης µας είπε ότι το ραδιόφωνο υπάρχει για να ταξιδεύουν
πιο γρήγορα τα νέα, ενώ στην εφηµερίδα την άλλη µέρα και ότι το ραδιόφωνο
έχει πνευµατική κούραση. Για να δηµιουργήσουµε έναν σταθµό θέλει οργά-
νωση, σχεδιασµό και εκτέλεση. Μάθαµε ότι κάποιες ειδήσεις είναι fake news
δηλαδή ψεύτικες ειδήσεις. Ο κύριος Γιάννης µας είπε ότι έχει πολλούς συ-
νεργάτες και ότι δεν έχουν οράριο. Πληροφορηθήκαµε ότι υπάρχουν πολλές
περιπτώσεις που οι δηµοσιογράφοι δεν καλύπτουν πρώτα τα νέα αλλά τα κα-
νάλια. Αλλα όµως τα κανάλια δεν τους ενδιαφέρει το περιεχόµενο. Ενηµερω-
θήκαµε ότι η εκποµπή του κύριου Γιάννη λέγεται Βαβέλ και την ∆ευτέρα και
την Πέµπτη βγαίνει στην τηλεόραση να µας πει τα νέα που γίνονται στον κόσµο
σαν δηµοσιογράφος.

Ρώτησε η Τετάρτη τάξη πόση διάρκεια έχει µια εκποµπή και πως επιλέγει το
θέµα και απάντησε ότι η εκποµπή διαρκεί 8 µε 9 ώρες και στην δεύτερη ερώτηση
απάντησε πως η ελευθερία του δηµοσιογράφου επιλέγει το θέµα. Εµείς προτείνα-
µε στον κύριο Γιάννη να συναντηθούµε και µας είπε σε 5 χρόνια µετά τον κορο-
νοιό. Επίσης ρωτήσαµε πως οι δηµοσιογράφοι επιλέγουν την µουσική και µας εί-
πε ανάλογα µε το θέµα εκείνης της εκποµπής. Αργότερα ενηµερωθήκαµε ότι αν
κάποιος δεν σκέφτεται το θέµα λέγεται λογοκλοπή και στην συνέχεια αναρωτηθή-
καµε πως θα λένε την εκποµπή µας. 

Οι γονείς τους όταν άκουγαν δηµοσιογράφος του έλεγαν δεν θα έχεις να φας
επειδή ο µισθός είναι λίγος και έτσι δεν θα ανταπεξέλθεις. Οι γονείς του όµως δεν
µπορούσαν να του αλλάξουν γνώµη. Στην συνέχεια ένα παιδί της τετάρτης τάξης
ρώτησε αν ικανοποιεί τον κύριο Γιάννη ο µισθός που παίρνει και αυτός µε την πρώ-
τη απάντησε όχι. Κατόπιν οι εκπρόσωποι της τετάρτης και της πέµπτης (εγώ ήµουν
αυτός) ευχαριστήσαµε τον κύριο Γιάννη Γκίρµπα και µας είπε ότι για να γίνουµε
µικροί δηµοσιογράφοι θέλει επιµονή και υποµονή.

Έτσι τελείωσε η τηλεδιάσκεψη. Εγώ είµαι χαρούµενος που έµαθα πως θα κάνω
µια εκποµπή και κάποια µέρα µπορεί να συνεργαστούµε µε τον Γιάννη Γκίρµπα. 

ΚΚεείίµµεεννοο--∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΚΚυυρριιάάκκοοςς  ΓΓεεωωρργγιιάάδδηηςς  --  ΕΕ''  ΤΤάάξξηη

Την Παρασκευή 10/12/2021 η ∆' και η Ε' τάξη συνδεθήκαµε µε τον κύριο
Γιάννη έναν δηµοσιογράφο της ΕΡΤ. Ο κύριος Γιάννης µας απάντησε σε όλες
τις ερωτήσεις που είχαµε να του κάνουµε σχετικά µε τη δική µας ραδιοφωνική
εκποµπή που θα ετοιµάσουµε. Ο κύριος Γιάννης, ο δηµοσιογράφος, ήταν λε-
πτοµερής και αναλυτικός και µας έλυσε όλες τις απορίες που είχαµε για την
ραδιοφωνική εκποµπή. Αυτή η εµπειρία µε ενθουσίασε και θα ήθελα στο µέλ-
λον να ξανακάνουµε το ίδιο για κάποιο άλλο θέµα.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΚΚααττεερρίίνναα  ΘΘεεοοδδώώρροουυ  --  ∆∆''  ττάάξξηη
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΙΙοορρδδάάνναα  ΓΓάάττσσοουυ  --  ΕΕ''  ττάάξξηη
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Τοξοβολία
Την Παρασκευή 11/2/2022

το σχολείο µας υποδέχτηκε
τον κύριο Τάκο ή αλλιώς
Χρήστο Χατζηγιάννη προ-
πονητή τοξοβολίας. Ο κύ-
ριος Τάκος µας είπε λίγα
πράγµατα για την τοξοβο-
λία και πώς ρίχνουµε ένα
βέλος στον στόχο. 

Όλες οι τάξεις τον υπο-
δεχτήκαµε και αυτός µας
έδειξε την εµπειρία του σ'
αυτό το άθληµα. Μία µία
τάξη πήγαινε στο γυµνα-
στήριο όπου και συναντού-
σε τον κύριο Τάκο. Ένα έ-
να παιδί πήγαινε κοντά
στον στόχο και ο κύριος
Τάκος του έδειχνε πώς να
κρατάει το τόξο, έπειτα έ-

ριχνε και πήγαινε ο επόµε-
νος. Η εµπειρία µου ήταν
καταπληκτική και θα ήθελα
να την ξαναζήσω.

Κείµενο - ∆ακτυλογράφηση:
Μαρκέλλα Λιόλιου

- ΣΤ' τάξη

Την Παρασκευή 11 Φε-
βρουαρίου 2022 στο γυ-
µναστήριο του σχολείου

κάναµε τοξοβολία.
Όλες οι τάξεις του σχο-

λείου κάνανε τοξοβολία.
Πρώτα ξεκίνησαν τα παι-
διά της έκτης τάξης και µε-
τά εµείς. Από την ΣΤ'τάξη
ο Χρήστος ο Μήτσκος πέ-
τυχε το στόχο και από ε-
µάς η Αναστασία και ο Κυ-
ριάκος. Όταν τελειώσανε
οι τρεις που πέτυχαν το
στόχο βάρεσαν και µε το
αγωνιστικό τόξο. Επίσης
θα ήθελα να σας πω, πως ο
κύριος Χρήστος ή Τάκος
µας µίλησε για την τοξο-
βολία και για τα τόξα.. Θα
ήθελα να ξαναέρθει στο
σχολείο µας ο κύριος Χρή-
στος και να γίνει µία οµάδα
εκπαιδευτική στο τόξο και
να παίζεται και εδώ στην
Άρνισσα αυτό το άθληµα.

Κείµενο: 
Παντελής Λιάσης 

– Ε' τάξη 
∆ακτυλογράφηση: 
Μαρκέλλα Λιόλιου

- ΣΤ' τάξη

Εντυπώσεις από το
άθληµα της τοξοβολίας

Ευαγγελία και ∆ηµή-
τρης: Μας άρεσε γιατί ρί-
ξαµε µε βέλος.

Ίδι: Μου άρεσε γιατί έ-
µαθα να ρίχνω µε βέλος.

Νεφέλη και Κατερίνα:
Περάσαµε φαντα-

στικά γιατί µά-
θαµε να ρίχνου-
µε στον στόχο.

Βασίλης: Ή-
ταν ωραία γιατί
αν πετύχαινα το
κίτρινο χρώµα
θα δοκίµαζα και
µε το πιο µεγά-
λο τόξο.

Ανέστης, Ά-
λεξ, Μαρι-
γκλέν: Μας ά-
ρεσε, γιατί µά-
θαµε τοξοβο-
λία. 

Οι µαθητές
της Α' τάξης
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ΗΗ  ααλλφφααββήήτταα  ττηηςς  κκοοµµπποοσσττοοπποοίίηησσηηςς
σσττοο  σσχχοολλεείίοο  µµααςς

Αγαπητοί γονείς, 
σας ενηµερώνουµε ότι πρόσφατα  παραλάβαµε έναν κοµπο-

στοποιητή, προσφορά της εταιρείας αγροτικών εφοδίων
Novastores. 

Σκοπός της δράσης µας είναι η ευαισθητοποίηση και ενηµέρω-
ση των µαθητών/-τριών για τη διαδικασία της κοµποστοποίησης
και τα οφέλη της ώστε να µειωθεί ο όγκος των απορριµµάτων που
καταλήγει στους ΧΥΤΑ. 

Όπως είναι κατανοητό, βάζοντας τη διαδικασία της κοµποστο-
ποίησης στην καθηµερινότητα της επόµενης γενιάς των πολιτών,
αποκοµίζουµε σηµαντικά οφέλη τόσο οικονοµικά όσο και περι-
βαλλοντικά.

ΗΗ  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττηηςς  κκοοµµπποοσσττοοπποοίίηησσηηςς
Η κοµποστοποίηση είναι η διαδικασία της αποσύνθεσης και της

φυσικής ανακύκλωσης των οργανικών υλικών που καταλήγει
στη δηµιουργία µιας µάζας που µοιάζει µε χώµα και είναι πολύ
θρεπτική για τα φυτά.

Τον ειδικό κάδο τον τοποθετούµε πάνω σε χώµα και το Καλο-
καίρι σε σκιά ενώ τον Χειµώνα σε ήλιο.

Αρχικά τοποθετούµε στον πάτο του κάδου ξερά χόρτα και φύλ-
λα και τα βρέχουµε ελαφρά. Μετά σιγά-σιγά κάθε µέρα τοποθε-
τούµε στρώσεις από υπολείµµατα της κουζίνας µαζί µε φύλλα από
δέντρα και χόρτα.

Για να λειτουργήσει σωστά η διαδικασία χρειάζονται τέσσερα
πράγµατα: τροφή, οξυγόνο, υγρασία και ζέστη.

ΣΣααςς  ζζηηττοούύµµεε  νναα  υυπποοσσττηηρρίίξξεεττεε  εεννεερργγάά  ααυυττήή  ττηηνν  ππρροοσσππάάθθεειιάά  µµααςς
σσττέέλλννοοννττααςς  σσττοο  σσχχοολλεείίοο  ((κκααθθηηµµεερριιννάά  ήή  22--33  φφοορρέέςς  ττηηνν  εεββδδοοµµάάδδαα,,
όόππωωςς  σσααςς  εεξξυυππηηρρεεττεείί))  οορργγααννιικκάά  υυλλιικκάά  ααππόό  ττοο  σσππίίττιι  σσααςς..

ΤΤιι  ΜΜΠΠΟΟΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕ    νναα  ββάάζζοουυµµεε  σσττοονν  κκάάδδοο  κκοοµµπποοσσττοοπποοίίηησσηηςς::

• υπολείµµατα φρούτων, όπως φλούδες, σάρκα φρούτων
µε τα κουκούτσια, κοτσάνια
• υπολείµµατα κηποτεχνίας, όπως κοµµένο γρασίδι, χλωρά

φύλλα(όχι καρυδιάς), ξεβοτανισµένα χόρτα
• υπολείµµατα καφέ και τσαγιού
• κουκούτσια ελιάς
• φυτικά υπολείµµατα (κλαδιά και άνθη, γκαζόν, ξερά φύλλα)
• άχυρο ή πριονίδι
• εφηµερίδες
• χαρτί κουζίνας
• χαρτί (από ακατέργαστο χορτοπολτό), όπως αυγοθήκες,
• κύλινδροι ρολών χαρτού κουζίνας ή τουαλέτας, χαρτί (από α-

κατέργαστο χορτοπολτό), όπως αυγοθήκες, κύλινδροι ρολών χαρ-
τού κουζίνας ή τουαλέτας, χαρτοσακούλες µανάβικων(σε µικρά
κοµµάτια)

• υπολείµµατα λαχανικών που προκύπτουν από τηνπροετοιµα-
σία φαγητού (κοτσάνια, φύλλα, φλούδες,

• ξύσµατα) ωµά ή βρασµένα, αλλά όχι µαγειρεµένα
• τσόφλια αυγών

ΤΤιι  ΑΑΠΠΟΟΦΦΕΕΥΥΓΓΟΟΥΥΜΜΕΕ  νναα  ββάάζζοουυµµεε  σσττοονν  κκάάδδοο  κκοοµµπποοσσττοοπποοίίηησσηηςς::
• µαγειρεµένο φαγητό
• γαλακτοκοµικά
• προϊόντα ζωικής προέλευσης (κρέας, κόκκαλα, τυριά, ασπρά-

δια και κρόκους αυγών), γιατί αναστέλλουν τη διαδικασία της κο-
µποστοποίησης και προσελκύουν έντοµα και τρωκτικά

• λίπη και έλαια
• κοπριά σαρκοφάγων ζώων
• πευκοβελόνες (µόνο µικρή ποσότητα σε περίπτωση που υ-

πάρχουν πολλές στον χώρο)
• φυτά που έχουν αρρωστήσει
• χηµικές και τοξικές ουσίες
• φλούδες λεµονιού ή πορτοκαλιού

ΣΣααςς  εευυχχααρριισσττοούύµµεε  γγιιαα  ττηη  σσυυννεερργγαασσίίαα
ΟΟιι  µµααθθηηττέέςς  ττηηςς  ∆∆''  ττάάξξηηςς
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1. Από πού έρχεται το  νερό
που πίνετε στις βρύσες;

Το νερό που παίρνει το χωριό
έρχεται από δυο σηµεία. Από τη
γεώτρηση στα Ξανθόγεια και µια
άλλη παροχή από το Καιµακτσα-
λάν και καλύπτει τις ανάγκες
του χωριού.

Η γεώτρηση στα Ξανθόγεια
είναι µετά τις γραµµές του τρέ-
νου επάνω στην άσφαλτο δεξιά
στη θέση Καµίνια και είναι η κύ-
ρια πηγή νερού του χωριού. 

Το υδραγωγείο είναι µια µεγά-
λη αποθήκη νερού που βρίσκεται
δεξιά και πάνω από το ∆ηµοτικό
σχολείο. Βρίσκεται στο ψηλότε-
ρο σηµείο του χωριού και τροφο-
δοτεί όλα τα σπίτια µε νερό.

Το υδραγωγείο βρίσκεται στο
ψηλότερο σηµείο. Το νερό που
υπάρχει µέσα πιέζεται ατµο-
σφαιρικά για να µπορεί να πηγαί-
νει στα ψηλότερα σπίτια σαν συ-
γκινονούντα δοχεια ή µε αντλία
ανεβαίνει σε ψηλότερα σπίτια.

(Το 20% του νερού του χωρι-
ού είναι από το βουνό και το υπό-
λοιπο από τη γεώτρηση στη θέ-
ση Καµίνια.)

(Ποιος έφταιξε αυτό το τερά-
στιο αγωγό νερού για να πάει το
νερό του βουνού στο ∆ηµοτικό;

∆ιάφοροι συγχωριάνοι που έ-
σκαβαν µε τα χέρια και βοήθη-
σαν για να µπει ο αγωγός και ο κ.
Μπόγιας Σωτήριος µε προσωπι-
κή εργασία. Συνδέθηκε πριν 35
χρόνια.)

2. Τι είδους έργα χρειάζονται
για τη µεταφορά του νερού;

Για τι µεταφορά του νερού
χρειάζεται  µια γεώτρηση. Οι γε-
ωλόγοι κάνουν έρευνα στο υπέ-
δαφος (κάτω από το έδαφος) για
να δουν αν έχει νερό . Στη συνέ-
χεια ένα ειδικό γεωτρύπανο τρυ-
πάει το έδαφος µέχρι να φτάσει
στο υπόγειο πηγάδι και µπαίνει
µέσα σε αυτό µια υποβρύχια α-
ντλία και µε σωληνώσεις διοχε-
τεύεται στη δεξαµενή και µετά
στο υδραγωγείο. Μετά  γίνεται
ένα δίκτυο ύδρευσης και µοιρά-
ζεται  στα σπίτια και τα οικόπεδα
του χωριού και φτάνει στις βρύ-
σες µας.

Η γεώτρηση του ∆ηµοτικού
είναι σε βάθος 125 µέτρων και ή
άλλη στα Ξανθόγεια γύρω στα
80 µέτρα.

3. Από που περνάει το νερό;
Το νερό περνάει από το δίκτυο

ύδρευσης µέσα στο χωριό.
Το νερό του βουνού Καιµα-

κτσαλάν έρχεται από υψόµετρο
1200 µέτρα και κατεβαίνει στο
Ρέµα του Φλώρου. Ανεβαίνει σε
κάποιο σηµείο στη θέση Παπα-
λάζος και µετά παίρνει τη κατά-
βαση εκεί που φεύγουν τα Παρα-
πέντε τα αλεξίπτωτα στο δρόµο
για το χιονοδροµικό µετά το κιό-
σκι στα 1300 µέτρα υψόµετρο µε
1500 και µετά κατεβαίνει στο
χωριό Ζέρβη, φτάνει στο Ανεµο-
δρόµιο στην αερολέσχη και δια-
σχίζει τον όλο τον κάµπο της Άρ-
νισσας, βγαίνει στην περιοχή
Πέντε Γέφυρες που είναι πιο έξω
από το χωριό µετά τις γραµµές
του τρένου. Ανεβαίνει στο βου-
νό µε φυσική ροή και φτάνει στη
δεξαµενή µε κλειστό δίκτυο. Με-
τά στο βουνό πάνω από το σπίτι
του Χρυσοβαλάντη και διοχε-
τεύεται στο Υδραγωγείο.

4. Πώς  έρχεται το νερό στη
βρύση µας;

Το νερό έρχεται στη βρύση
µας από το υδραγωγείο από τη
δεξαµενή νερού που έχει δυο
παροχές, το επάνω και το κάτω
δίκτυο και µε διάφορες σωληνώ-
σεις που είναι τεράστιο δίκτυο
µοιράζεται στα σπίτια µας.

5. Πώς έρχεται το ζεστό νερό
ή κρύο νερό στη βρύση;

Ζεστό νερό έχουµε από τον ή-
λιο, είτε από ένα ηλιακό σύστη-
µα που διοχετεύει κρύο νερό και
γίνεται ζεστό. Επίσης από τη
θέρµανση που έχουµε µε αποθή-

κη νερού ζεσταίνεται και το νερό
ή µε τον ηλεκτρικό θερµοσίφωνα
και µε ταχυθερµοσίφωνες µε
ρεύµα δηλαδή. Καλό είναι βέ-
βαια στη χώρα που ζούµε να
χρησιµοποιούµε τον ήλιο.

6. Πόσο κοστίζει το νερό που
έρχεται στη βρύση µας;

Για να έρθει το νερό χρησιµο-
ποιούµε τις γεωτρήσεις. Οι γεω-
τρήσεις για να λειτουργήσουν
χρειάζονται ρεύµα. Όσο κοστί-
ζει το ρεύµα και το κόστος συ-
ντηρήσεις του δικτύου, αν υπάρ-
χουν ζηµιές. ∆ηλαδή από το
ρεύµα πόσο κοστίζει και από τις
επισκευές, βλάβες, τα φρεάτια
και η γενικότερη συντήρηση του
δικτύου και από το προσωπικό
που απασχολήθηκε. Η ∆ΕΥΑ Έ-
δεσσας έχει βγάλει ένα κόστος
20,50€ ανά άτοµο που υπάρχει
σε κάθε σπίτι µέσο όρο το χρό-
νο.

7. Πόσο κοστίζουν οι σωλη-
νώσεις;

======

8. Από τι υλικό είναι φτιαγµέ-
νες οι σωληνώσεις του δικτύου
και του σπιτιού µας;

Το δίκτυο είναι φτιαγµένο από
πλαστικούς σωλήνες PVC για
πόσιµο νερό ή γαλβανιζέ σιδε-
ρένια σωλήνα. Μέσα στο σπίτι
µπορείς να βάλεις διάφορα υλι-
κά: χαλκό, πράσινη σωλήνα PPR
ή τουµπόραµα. Οι σωληνώσεις
του βουνού είναι σε κάποια ση-
µεία από πλαστικό µέχρι ένα ση-
µείο και ένα κοµµάτι µέσα στο
κάµπο είναι από αµίαντο.

9. Γιατί µερικές φορές το νε-
ρό µυρίζει χλώριο και γιατί το
βάζουν στο νερό;

Το χλώριο το χρησιµοποιούµε
για να καθαρίσουµε το νερό από
µικροοργανισµούς όχι για τη θο-
λότητα. Τα ποσοστά του χλωρί-
ου ανεβαίνουν και κατεβαίνουν
ανάλογα µε το πόσο χρειάζεται
για να µη προκαλεί πρόβληµα υ-
γείας. Το χλώριο µπαίνει στη γε-
ώτρηση στη θέση Καµίνια µε αυ-
τόµατο σύστηµα χλωρίωσης.
Την άνοιξη µπαίνει συνήθως πε-
ρισσότερο χλώριο γιατί κατεβαί-
νει το νερό του βουνού και χρει-
άζεται πιο πολύ χλώριο.

(Το δίκτυο ύδρευσης των Ξαν-
θογείων. Τα Ξανθόγεια δεν παίρ-
νουν νερό από το βουνό, έχουν
δυο γεωτρήσεις. Μια στο δρόµο
για τα παλαιά Ξανθόγεια και η
άλλη πίσω από το χωριό στο
βουνό που είναι οι στάβλοι  και ε-
κεί το υδραγωγείο είναι µε PVC
σωλήνες και διοχετεύει νερό
στα Ξανθόγεια.)

10. Πώς καθαρίζουν το νερό;
Το νερό καθαρίζει µε χλώριο

και µε φίλτρα νερού που κρατά-
νε τη λάσπη και διάφορα άλλα υ-
λικά ή ουσίες που δε φαίνονται
στο διάφανο νερό.

11. Το τρεχούµενο νερό είναι
πάντα καθαρό και µπορούµε να
το πιούµε;

Όχι το νερό δεν είναι πάντα
καθαρό. Μόνο αν γίνει ανάλυση
από χηµικό εργαστήριο τότε εί-
ναι πόσιµο.

Συνέντευξη από τον υδραυλικό κύριο Γεώργιο Κουρέστη
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12. Τι µπορεί να κάνει το νερό
ακατάλληλο;

Το νερό είναι ακατάλληλο µέ-
χρι να ελεγχθεί από χηµικό ερ-
γαστήριο. Όσο χρησιµοποιού-
νται σε µια περιοχή φυτοφάρµα-
κα και λιπάσµατα όπως εδώ, κα-
ταλήγουν τα υπολείµµατα στα υ-
πόγεια νερά και άρα µολύνουν
το πόσιµο νερό.

13. Γιατί γίνεται διακοπή νερού;
∆ιακοπή νερού γίνεται είτε ό-

ταν υπάρχει κάποια βλάβη στο
δίκτυο  ύδρευσης, είτε γιατί υ-
πάρχει βλάβη στη γεώτρηση, εί-
τε από διακοπή ρεύµατος για ώ-
ρες  άρα δε θα δουλεύει η γεώ-
τρηση και  συνήθως από βλάβες
που πρέπει  να αποκατασταθούν.

14. Πώς σταµατάτε το νερό,
όταν έχουµε διακοπή;

Το νερό για να σταµατήσει α-
νεβαίνουν στο υδραγωγείο και
είναι µοιρασµένο στο πάνω ή κά-
τω δίκτυο και κλίνουν τη βάνα α-
νάλογα µε το που είναι η βλάβη.
Στη συνέχεια ξεπρεσσάρουν το
δίκτυο για να  αδειάσει και  να
µπορούνε να δουλέψουνε στη
βλάβη. Αν υπάρχει πίεση στο δί-
κτυο γίνονται µούσκεµα.  

15. Το νερό της βρύσης που πέ-
φτει στο χωριό, που πηγαίνει;

Το νερό της βροχής περνάει
από τα φρεάτια µε τις σχάρες
που βρίσκονται σε διάφορα ση-
µεία του χωριού, κάτω από τα
πεζοδρόµια µέσα σε αυτά πέ-
φτει το νερό της βροχής και µε-
ταφέρεται σε ποτάµια ή ρέµατα
για να καταλήξει όπου είναι να
καταλήξει. Τα νερά της βροχής
λέγονται όµβρια.

16. Το εµφιαλωµένο νερό από
που το βρίσκουν;

Το εµφιαλωµένο είναι είτε ε-
πιτραπέζιο νερό είτε φυσικό µε-
ταλλικό νερό. Το επιτραπέζιο έρ-
χεται από γεώτρηση και το εµ-
φιαλωµένο από πηγές που βρί-
σκονται κοντά στο εργοστάσιο
που το εµφιαλώνει και στη συνέ-
χεια το πουλάει.

Στη περιοχή µας στο εκκλησά-
κι της Ζωοδόχου πηγής στη ∆ρο-
σιά υπάρχει εργοστάσιο που εµ-
φιαλώνει επιτραπέζιο νερό από
γεώτρηση όµως.

17. Το  νερό από τεχνητές λί-
µνες από που το βρίσκουν;

Τα νερά στις τεχνητές λίµνες
προέρχονται από διάφορα ρέµα-
τα και µικρές πηγές που βρίσκο-
νται στο βουνό και ακολουθούν
µια διαδροµή και φτάνουν σε έ-
να σηµείο που το περιφράζουν ή
χτίζουν τοιχία για να κρατήσουν
το νερό. Τεχνητή είναι η λίµνη
του Άγρα και στην Έδεσσα το υ-
δροηλεκτρικό εργοστάσιο το ο-
ποίο µέχρι πριν κάποια χρόνια έ-
παιρνε νερό από τη λίµνη µας µε
διάφορες σωληνώσεις.

Οι λίµνες της Παναγίτσας εί-
ναι τεχνητές και παίρνουν το νε-
ρό από τη βροχή ή από πηγές µη
πόσιµα επιφανειακά νερά που
περνάνε από ρέµατα. Αυτά χρη-
σιµοποιούνται για να παράγουµε
ρεύµα είτε για να ποτίσουµε τα
κτήµατα µας.

18. Το νερό στο ντουζ είναι το
ίδιο µε το πόσιµο;

Ναι το νερό στο ντουζ είναι το
ίδιο αλλά περνάει µέσα από το
θερµοσίφωνα είτε είναι ηλιακός,
είτε ηλεκτρικός, είτε από θέρ-
µανση, για να ζεσταθεί και µετά
έρχεται στη βρύση µας.

19. Αφού πέσει το νερό στο
νεροχύτη, µετά που πηγαίνει;

Το νερό του νεροχύτη πηγαί-
νει σε δίκτυο αποχέτευσης και
µετά στο βιολογικό καθαρισµό
είτε σε εµάς στα χωριά στους
βόθρους µας. Οι βόθροι είναι δε-
ξαµενές µέσα στη γη που φτιά-
χνουµε οι ίδιοι µας για να αποθη-
κεύουµε τα λύµατα µας. Έρχεται
ειδικό µηχάνηµα να τα αδειάσει
τα βρώµικα νερά.

Το νερό ανακυκλώνεται αλλά
όχι σαν πόσιµο µόνο για διάφο-
ρες χρήσεις π.χ. για πότισµα µέ-

σω του βιολογικού ή µε το κύκλο
του νερού.

20. Το νερό των εργοστασίων
που πηγαίνει;

Το νερό των εργοστασίων πη-
γαίνει σε βιολογικούς καθαρι-
σµούς µε κανάλια που είναι
φτιαγµένα στις βιοµηχανικές
ζώνες και πηγαίνουν στο βιολο-
γικό καθαρισµό και µετά στα πο-
τάµια και στις λίµνες.

21. Το νερό στις ποτίστρες
που πηγαίνει;

Το νερό από τις ποτίστρες δε
καταλήγει κάπου, θα πάει στο έ-
δαφος στη γη. Είναι ίσα ίσα τρε-
χούµενο χωρίς πολλή ποσότητα
και δεν υπάρχει σύστηµα αποχέ-
τευσης.

22. Από µικρός θέλατε να γί-
νεται υδραυλικός;

Ναι από µικρός ήθελα βασικά
από  15-16 ετών αποφάσισα να
γίνω υδραυλικός. Ενας θείος
µου µε έπεισε ο Νίκος που ζει
στο εξωτερικό.

23. Ποια είναι τα σύνεργά
σας;

Τα σύνεργα µας είναι τα γερ-
µανικά κλειδιά τα οποία µετριού-
νται σε χιλιοστά. Επίσης ο κά-
βουρας, µια ειδική δαγκάνα που
χρησιµοποιούµε, το παπαγαλάκι
µε διαφορετικά δόντια, τα γαλλι-
κά κλειδιά. Σαν υδραυλικοί χρη-
σιµοποιούµε το σφυρί και το βε-
λόνι ή καλέµι για να σκάβουµε
και να εντοπίζουµε τις βλάβες
και το σύρµα επίσης.

24. Τι υλικά χρειάζονται για
τις επισκευές;

Στο δίκτυο ύδρευσης χρησι-
µοποιούµε ειδικά υλικά που µας

παρέχει η Υπηρεσία ύδρευσης,
ονοµάζονται ζιµπό είναι δυο σω-
λήνες µε λάστιχα και κόβουµε το
σκασµένο κοµµάτι και προσθέ-
τουµε ένα καινούργιο οπότε
συνδέουµε τις δυο σωλήνες. Σε
ένα σπίτι ανάλογα τις σωλήνες
θα χρησιµοποιήσουµε και τα α-
νάλογα υλικά. Αν είναι πλαστικό
τα κολλάµε και ανάλογα τη βλά-
βη. Η µούφα επίσης είναι εξάρ-
τηµα που συνδέει τη µια σωλήνα
µε την άλλη. Το ζουµπό ενώνει
δυο σωλήνες που έχουν σπάσει.

25. Ποιες είναι οι δυσκολίες
τις δουλειάς σας;

Η δουλειά είναι δύσκολη όταν
έχει κρύο, όταν γίνεσαι µούσκε-
µα και βρέχεσαι µε κρύο νερό.
Το υπέδαφος έχει λάσπες και
κρύο νερό.

Πριν κάποια χρόνια χρειάστη-
κε να δουλέψω στο βουνό για
10-12 ηµέρες σε θερµοκρασίες -
22 βαθµούς κελσίου για να έχει
νερό η Ζέρβη. Γενικά η εποχή
του χειµώνα είναι δύσκολη.

26. Υπάρχει βλάβη που να µην
επισκευάζεται;

Όχι, όλα επισκευάζονται αρ-
κεί να έχεις τα υλικά που χρειά-
ζονται, όλες οι βλάβες επισκευ-
άζονται.

27. Μπορείτε να µας πείτε άλ-
λη µια ιστορία για την δουλειά
σας;

Ναι, πριν πέντε χρόνια στο
Καϊµακτσαλάν µείναµε 12 µέρες
για να επισκευάσουµε την βλά-
βη. Η πρώτη µέρα ήταν η πιο δύ-
σκολη για τι έπρεπε να κατεβού-
µε 2 χιλιόµετρα µε ένα σκαπτικό
µηχάνηµα µε ερπύστριες. Το χιό-
νι ήταν µισό µέτρο, οι θερµοκρα-
σίες ήταν πολύ χαµηλές -12 - -15
βαθµούς. Την ηµέρα που µας έ-
πιασε η χιονοθύελλα έπρεπε να
περπατήσουµε 4 χλµ. Μια άλλη
µέρα που ανεβήκαµε στο Καϊµα-
κτσαλάν και στα 5 µέτρα µας
βγήκε η αρκούδα µαζί µε το αρ-
κουδάκι,µια άλλη φορά είδαµε
το λύκους κοντά στις πηγές. 

Ερωτήσεις: 
Οι µαθητές της ∆' τάξης

Αποµαγνητοφώνηση: 
Κατερίνα Θεοδώρου

(∆' τάξη) – ∆ηµ. Λιάσης
(ΣΤ' τάξη)

για το νερό και τη δουλειά του
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Η Βεγορίτιδα είναι η λί-
µνη µας. Είναι µία από τις
µεγαλύτερες και τις πιο βα-
θιές λίµνες της χώρας µας.
Έχει πολλά και νόστιµα ψά-
ρια τα οποία ψαρεύουν οι
ψαράδες της περιοχής µας
µε τις ξύλινες βάρκες τους. 

Η οµορφιά της υπάρχει ό-
λες της εποχές, τον χειµώ-
να όµως είναι εντελώς δια-
φορετική. Όταν φυσάει και
χιονίζει γίνεται γκρίζα και

µοιάζει µε άγρια θάλασσα.
Τότε όλες οι οικογένειες
των ψαριών πηγαίνουν στο
βάθος της λίµνης για να ζε-
σταθούν, γιατί η επιφάνεια
είναι σχεδόν παγωµένη. Έ-
τσι µπορούν να επιβιώσουν
µε αυτές τις δυσκολίες. 

Όµως τις ηµέρες που ο
καιρός είναι πιο ζεστός, η
λίµνη γίνεται µία τεράστια
φωλιά για πολλά κουρασµέ-
να πουλιά που έρχονται από

ξένες χώρες. Είναι πουλιά
διαφόρων ειδών και χρωµά-
των. Ένας παράδεισος από
σπάνια πετούµενα. Στη στά-
ση τους αυτή τρέφονται α-
πό τα ψάρια που έχουν ανέ-
βει στην επιφάνεια. Αφού
ξεκουραστούν και χορτά-
σουν σχεδιάζουν τον επό-
µενο προορισµό τους. Τότε
γίνονται πάλι οµάδες που
µοιάζουν µε τόξα, για να
µην χαθούν στον δρόµο
τους. Οι πιο δυνατοί είναι

µπροστά και οι πιο µικροί και
αδύναµοι ακολουθούν. 

Ακόµη και τα πουλιά µας
δίνουν µαθήµατα ότι ζούµε
καλύτερα όταν είµαστε ο-
µάδες, γιατί εκεί είµαστε
πιο δυνατοί και πιο ασφα-
λείς.

Κείµενο: Μαθητές
Β' τάξης

∆ακτυλογράφηση: 
Φωτεινή Γεωργιάδου –

ΣΤ' τάξη                   

ΗΗ  λλίίµµννηη  ττοο  χχεειιµµώώνναα
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Εγκέλαδε, σταµάτα να παίζεις µε τη γη µας!
Ο Εγκέλαδος είναι ένας άγριος γίγαντας µε τεράστια χέρια και πόδια. Τα µαλλιά του είναι µακριά και σγουρά. Νευ-

ριάζει πολύ εύκολα και τότε χοροπηδάει σαν κλόουν σε τραµπολίνο. Έτσι γίνεται σεισµός και κουνιέται όλη η γη. Άλ-
λες φορές σιγανά και άλλες φορές πάρα πολύ δυνατά. Τότε πέφτουν σπίτια, κτίρια και τροµάζει όλος ο κόσµος. Επί-
σης του αρέσει να παίζει µε τη γη και να την πετάει ψηλά σαν µπάλα. Όταν γίνεται αυτό, η γη κουράζεται, ιδρώνει και
βγάζει πορτοκαλί και κίτρινη ζεστή λάβα. Ευτυχώς τις περισσότερες φορές κοιµάται και έτσι είµαστε ήσυχοι. Όµως ό-
ταν ξυπνήσει, αλίµονο σε όλους µας!

Κείµενο: Β` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Μαρκέλλα Λιόλιου - ΣΤ` τάξη
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ΈΈνναα  γγρράάµµµµαα  ααππόό  ττηη  ΝΝιιςς  ττηηςς  ΣΣεερρββίίααςς
Αγαπητοί φίλοι,
Η πόλη που ζούµε ονοµάζεται Νις, και είναι η τρίτη µεγαλύτερη πόλη στη χώρα µας,τη Σερβία. Βρισκεται στο νότιο ανατολικο µέρος της

χώρας και είναι µια από τις παλαιότερες πόλεις των Βαλκανίων. Ο ποταµός µας που έχει το ίδιο όνοµα, Νίσαβα, διασχίζει την πόλη µας
και στην συνέχεια ρέει στην Νότια  Μοράβα.

Η Νις βρίσκεται σε κοιλάδα περιτριγυρισµένη από πολλά βουνά.Υπαρχουν εξαιρετικές περιοχές για πικ νικ,όπου οι κάτοικοι της πόλης
µας επισκέπτονται για ξεκούραση και ψυχαγωγία. Αρκετα κοντά στη Νις, υπάρχουν και τα περίφηµα Λουτρά της Νις.

Ο µεγάλος Ρωµαίος αυτοκράτορας , Μέγας Κωνσταντίνος, γεννήθηκε στο Νις.Τα χαλάσµατα του βασιλικού παλατιού βρίσκονται  στην
περιοχή που είναι σήµερα οι αρχαιολογικές ανασκαφές, Μεντίανα.Το σχολείο µας,καθώς και το αεροδρόµιο της Νις, πήραν το όνοµά τους
από τον Ρωµαίο αυτοκράτορα.

Στη δεξιά πλευρά του Νίσαβα, που είναι το κέντρο της πόλης, βρίσκεται και το φρούριο της Νις που είναι το πιο όµορφο και καλοδιατη-
ρηµένο κτίριο του είδους του. Μέσα στο φρούριο υπάρχει µια καλοκαιρινή σκηνή όπου διεξάγονται διάφορες γιορτές και εκδηλώσεις. Οι
πιο διάσηµες από αυτές είναι το Φεστιβάλ της Τζαζ µουσικής καθώς και το Κινηµατογραφικό Φεστιβάλ για τις καλύτερες εγχώριες ταινίες.

Υπάρχουν πολλά ευρέως γνωστά µνηµεία στην πόλη µας από διάφορες χρονικές περιόδους.
Πολλοί σηµαντικοί δρόµοι που ενώνουν χώρες που βρίσκονται και στις 4 µεριές της Ευρώπης περνούν από τη Νις.
Αυτός είναι και ο λόγος που η πόλη µας είναι γνωστή σαν ένας από τους πιο ενδιαφέροντες τουριστικούς προορισµούς, όπου οι επισκέ-

πτες µας µπορούν να χαλαρώσουν και να απολαύσουν τις σπεσιαλιτέ του Νις.
Οι κάτοικοι του Νις είναι εργατικοί,τίµιοι, καλόκαρδοι και φιλικοί.Και αυτός είναι ο λόγος που είµαστε πολύ περήφανοι για την πόλη

µας .
Ευχόµαστε να µας επισκεφθείτε και να το διαπιστώσετε και µόνοι σας .
Χαιρετίσµατα από τους συµµαθητές σας από το ∆ηµοτικό σχολείο Car Konstantin, Nis

(Μετάφραση: Στέλλα Κλειντσινίκου – καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας)

Το σχολείο µας αποφάσισε
να κάνει αδελφοποίηση, µε το
σχολείο, Τσαρ Κωνσταντίν της
Νις, της Σερβίας. 

Σε αυτή τη γνωριµία συνδε-
θήκαµε µε τα παιδιά της ∆’ τά-
ξης του σχολείου της Νις. Τα
παιδιά µας είπαν τραγούδια
στα σέρβικα.  Εµείς τους είπα-
µε τα κάλαντα των Χριστου-
γέννων και τους κάναµε έκ-
πληξη καθώς τους είπαµε τα
αγγλικά κάλαντα και συγκε-
κριµένα το τραγούδι «Jingle
Bells».

Επίσης υλοποιήσαµε ένα έ-
θιµο που είχαν στο σχολείο
τους. Κατά την περίοδο των
Χριστουγέννων αφήνουν µπα-
λόνια κάνοντας µια ευχή. 

Εµείς στις 22 ∆εκεµβρίου
του2021 κατεβήκαµε στον σι-
δηροδροµικό σταθµό, του χω-
ριού µας µαζί µε την Γ’ τάξη και

αφήσαµε τα µπαλόνια. Στα
µπαλόνια είχαµε δέσει πλαστι-
κοποιηµένες κάρτες µε ευχές
για το 2022 και στην άλλη
πλευρά του χαρτιού είχαµε ζω-
γραφιές. Χωριστήκαµε σε οµά-
δες η µία είχε το πράσινο µπα-
λόνι και η άλλη το ροζ και η τε-
λευταία οµάδα είχε το πορτο-
καλί µπαλόνι. 

Πριν αφήσουµε τα µπαλόνια
τους είπαµε ευχές στα αγγλικά
και στα ελληνικά.

Περάσαµε τέλεια και θα χαι-
ρόµουν πολύ αν κάναµε τα ίδιο
και µε άλλα σχολεία σε άλλες
χώρες του κόσµου να µαθαί-
νουµε τα έθιµά τους, να µαθαί-
νουµε τις διαφορές µας και να
µαθαίνουµε τι έχουµε ίδιο.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΝΝααττααλλίίαα  ΜΜππεερρέέαα  --
ΕΕλλιισσάάββεεττ  ΤΤσσοουυµµάάγγκκαα  ––  ∆∆`̀  ττάάξξηη

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΛΛιιάάσσηηςς
∆∆ηηµµήήττρρηηςς  --  ΣΣΤΤ’’  ττάάξξηη

ΤΤοο  σσχχοολλεείίοο  ττηηςς  ΝΝιιςς  ττηηςς  ΣΣεερρββίίααςς
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ΤΤοο  ππέέττααγγµµαα  ττωωνν  µµππααλλοοννιιώώνν
κκααιι  οο  ππρροοοορριισσµµόόςς  ττοουυςς

Σκέψεις των παιδιών µετά το πέταγµα
των µπαλονιών

Γιώργος: Μου άρεσε που πέταξα µε
τους φίλους µου το µπαλόνι και έµαθα
αυτό το έθιµο στο σχολείο.

Αντώνης: Μου άρεσε πολύ γιατί ήµουν
µε τους φίλους µου και έβλεπα και τους
άλλους φίλους δίπλα. Ένιωθα χαρούµε-
νος, γελούσαµε, τσιρίζαµε!

Ανέστης: Ήταν ωραία, ένιωσα χαρού-
µενος επειδή έβλεπα το µπαλόνι στο διά-
λειµµα να πετάει. 

Ευαγγελία: Μου άρεσε επειδή πετάξα-
µε τα µπαλόνια και ήµουν µε τους φίλους
µου. Χαρήκαµε όλοι πάρα πολύ!

Ίδι: Ήταν ωραία που πετάξαµε το µπα-
λόνι και το είδαµε να χάνεται στον ουρα-
νό.

Νεφέλη: Μ’ άρεσε που πέταξα το µπα-
λόνι µε τις φίλες µου και πήγε µακριά.

Λάζαρος, Άλεξ, ∆ηµήτρης: Μας άρεσε
που πετάξαµε το µπαλόνι µε τους φίλους
φίλους µας και πήγε πολύ πάνω.

Οι µαθητές της Α' τάξης

Τι µπορεί να συµβολίζει ένα µπαλόνι;
Για τα παιδιά ένα χαρούµενο παιχνίδι των
παιδικών τους χρόνων. Για τους µεγαλύ-
τερους χαρά και χρώµατα σε ευχάριστες
στιγµές της ζωής τους. Όµως το µπαλόνι
είναι και µία κίνηση ελευθερίας όταν το α-
φήσουµε να φύγει από τα χέρια µας. Ποι-
ος µπορεί να είναι ο προορισµός του; Ά-
γνωστος. Μπορεί να βρεθεί σε οποιοδή-
ποτε σηµείο του πλανήτη, σε µέρη που
ποτέ δεν έχουµε φανταστεί. Να το βρουν
άνθρωποι κάθε εθνικότητας. 

Μία τέτοια ευχάριστη ενέργεια κάναµε
και µε τα παιδιά της Β' τάξης του σχολεί-
ου µας. Αφήσαµε ελεύθερα τρία πολύ-
χρωµα µπαλόνια, για να βρουν µόνα τους
τον προορισµό τους. Η χαρά των παιδιών,
αλλά και των δασκάλων απερίγραπτη. Ε-
πειδή όµως θέλαµε να µάθουµε που επέ-
λεξαν να πάνε τελικά τα συνοδεύσαµε µε
µια διεθνή ταυτότητα: το µέιλ του σχολεί-
ου µας. Έτσι ζούµε µε την ελπίδα ότι ίσως
κάποιος πολίτης του κόσµου επικοινωνή-
σει µαζί µας για να µας πει που βρίσκο-
νται σήµερα.

Οι µαθητές της Β' τάξης

Το πέταγµα και ο προορισµός 
των µπαλονιών

Στο τέλος της προηγούµενης χρονιάς
µε τη συνεργασία του σχολείου Car
Konstantin/Nis, σκεφτήκαµε µια πανέµορ-
φη ιδέα που είναι να πετάξουµε µπαλόνια
µε ευχές, µηνύµατα και ζωγραφιές στον
ουρανό.

Με αυτήν την πράξη θέλαµε τα µπαλό-

νια
µας να φτάσουν σε έναν άγνωστο προο-
ρισµό. Φαντάζοµαι και θα ήθελα ένα από
τα µπαλόνια να φτάσει στην Αφρική. Στην
Αφρική ζούνε φτωχά παιδιά σε δύσκολες
καταστάσεις και θα ήθελα να πάνε εκεί
για να χαρούνε. 

Σκέφτοµαι ότι αυτά τα παιδιά έχουν α-
νάγκη από αγάπη, φροντίδα, φαγητό,
ρούχα και παιχνίδια, οπότε και αυτή η µι-
κρή κίνηση µπορεί να τους δώσει ελπίδα
και να ξέρουν ότι κάποια παιδιά τους σκέ-
φτονται.

Κείµενο: Ελένη Τσότση - ∆' τάξη 
∆ακτυλογράφηση: Λιάσης ∆ηµήτρης –

ΣΤ' τάξη

Στις 22/12/2021 πήγαµε στο σταθµό ε-
µείς η ∆'τάξη και η Γ' τάξη, µε έξι µπαλό-
νια και ευχές σε κάρτες που είχαµε ζω-
γραφίσει. Η τρίτη τάξη ξεκίνησε πριν από
εµάς. Το δεύτερο µπαλόνι ήταν άτυχο,
γιατί έπεσε σε ένα δέντρο και τα άλλα πέ-
ταξαν επάνω στον ουρανό και πριν γίνει
αυτό είπαµε µερικές προτάσεις για το
σχολείο  από την Σερβία. Μετά ήρθε η
σειρά µας. Ο κύριος, µας χώρισε σε δύο
οµάδες για να πούµε τις ευχές µας για το
2022. Η πρώτη  οµάδα έπρεπε  να τις πει
στα ελληνικά και η άλλη στα αγγλικά. 

Μετά χωριστήκαµε σε 3 οµάδες και η
κάθε οµάδα είχε ένα µπαλόνι. Ο κύριος έ-
λεγε το αφήνουµε και κάθε µια οµάδα το
άφηνε. Πήγαν πολύ µακριά και θα µας α-
παντήσουν µάλλον οι εξωγήινοι. Αλλά θα
ήθελα να το ξανακάνω. 

Κείµενο: Στέλλα Μπουλάρι – ∆'  τάξη
∆ακτυλογράφηση: Λιάσης ∆ηµήτρης -

ΣΤ’ τάξη 

Το ταξίδι των µπαλονιών 
Πιστεύω πως τα µπαλόνια µας έφτα-

σαν στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής.
Τα παιδιά εκεί είδαν τα µπαλόνια να προ-
σγειώνονται µπροστά τους και δεν πί-
στευαν στα µάτια τους. 

∆εν περίµεναν ότι θα κατέβουν µπαλό-
νια απ’ τον ουρανό. ∆ιάβασαν τα χαρτά-

κια µε τις ευχές που τους είχαµε γράψει
και ενθουσιάστηκαν µε την έκπληξη αυτή. 

Κείµενο: Κατερίνα Θεοδώρου - ∆' τάξη 
∆ακτυλογράφηση: Χρήστος Μήτσκος

- ΣΤ τάξη

Πού πήγαν τα µπαλόνια; Ποια χέρια τα
πήραν; Θα την λύσω εγώ αυτή την απο-
ρία.

Ένα από τα ροζ µπαλόνια είπε: «Βαρέ-
θηκα. Να πάµε σε µια χώρα άλλη όχι της
γης σε µια που κρύβεται βαθιά µέσα στο
δάσος» και τα µπαλόνια πήγαν στη γη και
ρωτούσαν δέντρα και πουλιά, ποτάµια και
βουνά µέχρι που βρήκαν µια πέτρα µε µια
µοβ και ροζ πύλη. Μπήκαν µέσα στο χώµα
που ήταν από µαλλί της γριάς, τα δέντρα
από σοκολάτα, τα ποτάµια από χυµό και
τα ζώα από µπισκότα, ο ήλιος από πατα-
τάκια και τα παιδιά ήταν ζελεδάκια αρ-
κουδάκια. Ήταν η Ζαχαρούπολη. Τα µπα-
λόνια µπήκαν στο ζελεδοσχολείο. Τα αρ-
κουδάκια ζελεδάκια τα πήγαν στην κυρία
τους την κυρία Χωχαρούλα. Μόλις τα διά-
βασαν, πήραν το µισοφαγωµένο µπισκο-
τοτηλέφωνο και περιµένω τώρα να µας
στείλουν και αυτοί µπαλόνια που τρώγο-
νται.   

Κείµενο - δακτυλογράφηση: Ελισάβετ
Τσουµάγκα - ∆΄ τάξη

Μια µέρα του ∆εκέµβρη πήγαµε στον
σταθµό των τρένων και πετάξαµε κάτι
µπαλόνια, τα οποία είχαν κρεµασµένα τις
καρτέλες που γράψαµε.

-Άραγε που να πήγαν; Γερµανία ή Ιτα-
λία;

-Μπα δεν νοµίζω. Μακριά είναι;
-Το βρήκα. Το πιο σίγουρο είναι να πή-

γαν στη Σερβία.
-Λες να το βρει κανείς; Θα ήθελα να το

διαβάσει κάποιος.
-Καθόλου απίθανο, καληνύχτα.
-Καληνύχτα.

Κείµενο: Τραϊανός Παπατραϊανός 
– ∆' τάξη  

∆ακτυλογράφηση: Λιάσης ∆ηµήτρης –
ΣΤ' τάξη
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Το ταξίδι των µπαλονιών
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ΤΤοο  ππέέττααγγµµαα  ττωωνν  µµππααλλοοννιιώώνν
Γ’ τάξη



18 ΤΑ ΑΝΗΣΥΧΑ ΜΟΛΥΒΙΑ Μάρτιος 2022

Τοπία µε νερό
ΤΤααξξίίδδιι  σσττηη  λλίίµµννηη  ΚΚεερρκκίίννηη

Ένας από τους ωραιότερους τό-
πους στην Ελλάδα είναι η λίµνη Κερκί-
νη. Είναι µια τεχνητή λίµνη που σχηµα-
τίστηκε το 1932 µε τη δηµιουργία ενός
φράγµατος στον ποταµό Στρυµόνα
που βρίσκεται στο νοµό Σερρών. Στο
περιβάλλον της έχουν καταγραφεί πά-
νω από 620 είδη φυτών και 300 είδη
πουλιών.

Πήγα πέρυσι το καλοκαίρι µαζί µε
τους γονείς µου. Εκεί µένει ο νονός
µου που µας ξενάγησε στη µαγευτική
αυτή λίµνη. Εντυπωσιάστηκα από τα
πολλά είδη πουλιών που είχε εκεί. Κά-
ναµε βαρκάδα ανάµεσα στα νούφαρα
και τα εκατοντάδες είδη πτηνών.

Επίσης µου έκανε φοβερή εντύπωση
τα βουβάλια που ήταν µέσα στο νερό.

Αυτό το µέρος θα µου µείνει αξέχα-
στο που όποτε πάω εκεί µαγεύοµαι και
νιώθω ηρεµία που είµαι κοντά στη φύ-
ση σε αυτό απέραντο πράσινο και τα
καταγάλανα νερά. 

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΝΝιιώώττηηςς    ΧΧρρυυσσοοββααλλάάννττηηςς  ––
∆∆`̀  ττάάξξηη                              

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

ΤΤααξξίίδδιι  σσττοονν  ΤΤρριιππόόττααµµοο
Το ποτάµι που επισκέφτηκα ήταν  έ-

να χωριό στην Φλώρινα. Ονοµάζεται
Σακουλέβας ποταµός. Απ` ότι µου είπε
η γιαγιά µου, έχει άλλα δύο ακόµα πο-
τάµια και για αυτό ονοµάζεται το χωριό
Τριπόταµος. Το επισκέφθηκα το καλο-
καίρι, που πήγα να δω την προγιαγιά
µου. Εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ για
την υπέροχη θέα, πάνω ψηλά στο βου-

νό έχει ένα εκκλησάκι και από κει περ-
νάει το ποτάµι, απ` ότι µου είπε η γιαγιά
µου. Το καλοκαίρι ξεφουσκώνει και
τον χειµώνα ξαναφουσκώνει λόγω των
καιρικών συνθηκών. Τέλος τα συναι-
σθήµατα µου είναι: νιώθω πολύ καλά,
γιατί είδα ένα υπέροχο τοπίο.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΓΓιιώώρργγοοςς  ΤΤζζήήγγκκααςς  --  ∆∆`̀  ΤΤάάξξηη

ΝΝίίσσααββαα
Ένα µέρος που προτείνω στους

συµµαθητές µου να επισκεφτούν είναι
η πόλη Νις της Σερβίας, που µέσα από
αυτή περνάει ένα υπέροχο ποτάµι που
ονοµάζεται «Νίσαβα». 

Το ποτάµι αυτό πηγάζει από τη
Βουλγαρία, έχει µήκος 218 χµ. και ε-
κβάλει σε ένα µεγαλύτερο ποτάµι που
ονοµάζεται «Μοράβας». Το παλιό όνο-
µα του ποταµού ήταν «Νάβισους». Επί-
σης τα παλιά χρόνια περνούσαν, δίπλα
από το ποτάµι, σηµαντικοί δρόµοι τη
ρωµαϊκής εποχής και πάντα ήταν ένα
πολύ σηµαντικό, γεωγραφικό και ε-
µπορικό σηµείο.

Το οµορφότερο µέρος του ποταµού
βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Στο µέ-
ρος αυτό υπάρχει ένα κάστρο από την Ο-
θωµανική εποχή που ονοµάζεται «Τβρτζά-
βα» και είναι σύµβολο της πόλης. 

Μπροστά από την κεντρική πύλη
του κάστρου περνάει ο «Νίσαβα» και
στο σηµείο αυτό απλώνεται µια γέφυ-
ρα που ενώνει το κάστρο µε την πόλη.

Στις όχθες του ποταµού µπορείτε
να απολαύσετε έναν υπέροχο περίπα-
το ή ακόµα και ψάρεµα. Αυτό όµως
που µου κάνει εντύπωση είναι ένα αµ-
φιθέατρο που είναι δίπλα στο ποτάµι
και δουλεύει κάθε µέρα. Το καλοκαίρι
όµως αυτό το αµφιθέατρο στολίζεται
και σχεδόν όλη η πόλη πηγαίνει εκεί.

Έξω από την πόλη τα ποτάµι εί-
ναι φανταστικό. Έχει φαράγγια, φυσι-
κές πισίνες και λίµνες. Το χειµώνα έ-
χει περισσότερο νερό λόγω των πάγων
και των βροχών και το καλοκαίρι λιγό-
τερο.

Επειδή έχω πάει πάρα πολλές φο-
ρές σε όλα αυτά τα υπέροχα µέρη δί-
πλα στο ποτάµι µπορώ να πω ξεκάθα-
ρα πως είναι τέλεια. Ευτυχώς κάποιοι
άνθρωποι προσέχουν αυτό το µέρος
και για αυτό είµαι πολύ χαρούµενη.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΕΕλλέέννηη  ΤΤσσόόττσσηη  ––  ∆∆`̀  ττάάξξηη

ΑΑχχέέρροοννττααςς
Το µέρος που έχω πάει ονοµάζεται

Αχέροντας. Βρίσκεται στην περιφέ-
ρεια της Ηπείρου και διασχίζει τους
νοµούς Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και
Πρέβεζας. Ο Αχέροντας ήταν ο ποτα-
µός που µετέφεραν τους νεκρούς
στον Άδη κατά την αρχαιότητα. 

Ο Αχέροντας περνάει δίπλα από το
νεκροµαντείο και από τη λίµνη Αχε-
ρουσία που λέγονταν ότι είναι οι πύλες
του κόσµου των ψυχών.

Τα δύο τελευταία χρόνια στις καλο-
καιρινές µας διακοπές πηγαίνουµε σε
κοντινά µέρη. Έτσι τον επισκεφτήκαµε
πολλές φορές και µάθαµε πολλά
πράγµατα για αυτόν.

Τα κρυστάλλινα και παγωµένα νε-
ρά του εντυπωσιάζουν µε την πρώτη
µατιά τον επισκέπτη.

Φέτος πήγαµε στην Αµµουδιά ένα
χωριουδάκι µε µια αναζωογονητική
θάλασσα, στην οποία καταλήγει ο Αχέ-
ροντας. Τα νερά αυτής της θάλασσας
είναι λίγο παράξενα, γιατί σε κάποια
σηµεία βαθαίνει και σε άλλα ρηχαίνει.
Αρκετές φορές νιώθεις να σε χτυπάει
ένα κρύο ρεύµα νερού.

Το καλοκαίρι µπορείτε να συναντή-
σετε µπλε λιβελούλες, αηδόνια και αη-
δονοφωλιές, κάστορες, καλάµια, νού-
φαρα, ιτιές και άλλα είδη δέντρων. Το
χειµώνα τα νερά του φουσκώνουν λό-
γω των νερών που συγκεντρώνονται α-
πό τις βροχές και γίνεται χείµαρρος.

Αυτός ο τόπος µε ταξιδεύει, σε άλ-
λες εποχές, µπορείς να ανακαλύψεις
το παρελθόν, και να το συγκρίνεις µε
το σήµερα, να δεις τις διαφορές και τα
κοινά µας. Αυτός ο ιστορικός ποταµός
είναι ένα µέρος το οποίο αξίζει να επι-
σκεφτείτε και να απολαύσετε την ο-
µορφιά του.  Αν είστε άνθρωπος που
ψάχνετε την περιπέτεια µπορείτε να
πάτε στις πηγές του Αχέροντα και να
κάνετε διάφορα σπορ όπως κανό ή
ράφτιγκ.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΝΝααττααλλίίαα  ΜΜππεερρέέαα  ––  ∆∆`̀  ττάάξξηη

ΒΒεεγγοορρίίττιιδδαα
Το αξιοθέατο που επισκέφτηκα. Το
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όνοµά του είναι  λίµνη Βεγορίτιδα και
είναι στην Άρνισσα. Μαζί µε τις άλλες
λίµνες της περιοχής αποτέλεσε σηµα-
ντικό παραγωγικό πυρήνα, γύρω από
τον οποίο αναπτύχθηκαν οικισµοί από
την πρώιµη αρχαιότητα.

Το επισκεφτήκαµε µε το αµάξι µας,
µαζί µε την µαµά, τον µικρό µου αδερ-
φό και  την ξαδέλφη µου Άννα –Μα-
ρία. Το έχω επισκεφθεί και άλλη φορά
όταν ήµουν µε τους συµµαθητές µου
στο νηπιαγωγείο µαζί µε την κυρία Έλ-
σα. Την τελευταία φορά  το επισκεφτή-
καµε το περασµένο καλοκαίρι και την
άλλη πριν 4,5 χρόνια νοµίζω.

Είναι δύο πράγµατα που είναι ω-
ραία, το νησί και τα πουλιά που κρύβο-
νται στα καλάµια.

Η ζωή που έχει από φυτά είναι: κα-
λάµια και µέσα στο νερό φύκια και από
ζώα η φαλαρίδα, η λιβελλούλα και µε-
ρικά είδη ψαριών. 

Οι αλλαγές του είναι: τον χειµώνα α-
νεβαίνει και το καλοκαίρι κατεβαίνει.

Με εντυπωσίασε το νησάκι που έχει.
Είναι ωραία, µε πολλά είδη είτε φυ-

τών είτε ζώων και νερά που είναι γαλή-
νια. Τα συναισθήµατα µου είναι χαρά,
ενθουσιασµός, χαλάρωση,που είναι
χαρούµενα συναισθήµατα. 

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΕΕλλιισσάάββεεττ  ΤΤζζοουυµµάάγγκκαα
––  ∆∆`̀  ττάάξξηη  

ΗΗ  ΚΚααττεερρίίννηη
Το όνοµα του τόπου που πήγα ήταν

η Κατερίνη. Αυτή η πόλη βρίσκεται
στον νοµό Πιερίας. 

Ήταν τόπος που κατοίκησαν οι Έλ-
ληνες Θεοί. Κατά την περίοδο του 1912
ο ελληνικός στρατός απελευθέρωσε
την Κατερίνη στις 16 Οκτωβρίου.

Επισκεφτήκαµε την Κατερίνη µε το
αµάξι πριν από 5 χρόνια. Η θάλασσα ή-
ταν καθαρή. Είχε φοίνικες και είχε
πολλές  µέδουσες.

Την πρώτη µέρα όλα ήταν ήσυχα,
αλλά τη  δεύτερη µέρα είχε πολλά κύ-
µατα και µια µέδουσα στην άµµο.Είχε
πάρα πολύ κόσµο.

Ένιωσα χαρά και ενθουσιασµό για
αυτό το µέρος. 

ΚΚεείίµµεεννοο::  ∆∆έέσσπποοιινναα  ΠΠααππααγγιιααννννίίδδοουυ
––  ∆∆`̀  ττάάξξηη

∆∆ιιαακκοοππέέςς  σσττηη  ΛΛέέρροο
Τα τελευταία χρόνια η Λέρος έχει

εξελιχθεί σε έναν δηµοφιλή προορι-
σµό για οικογένειες, παρέες και ζευ-
γάρια. Το λεγόµενο νησί της Αρτέµι-
δος είναι γεµάτο µαγευτικές παρα-
λίες, γραφικούς οικισµούς µε πανέ-
µορφη αρχιτεκτονική και αξιοθέατα ι-
στορικού και πολιτιστικού ενδιαφέρο-
ντος. Η Λέρος προσφέρει επίσης πολ-

λές επιλογές για δραστηριότητες και
διασκέδαση! 

Παραλίες της Λέρου 
Οι παραλίες της Λέρου είναι ακρι-

βώς όπως φαντάζεσαι τις παραλίες
στο Αιγαίο: καταγάλανα νερά, χρυσα-
φένιες αµµουδιές και χαλαρή ατµό-
σφαιρα! Προτεινόµενες παραλίες για
να βουτήξεις είναι οι εξής: 

• Βρωµόλιθος: ∆ηµοφιλής παραλία
της Λέρου δίπλα στον οµώνυµο οικι-
σµό. Είναι µεγάλη και αµµώδης..

• Αγία Μαρίνα: Προτιµάτε κυρίως
από οικογένειες καθώς τα ρηχά, καθα-
ρά νερά της είναι ότι πρέπει για µικρά
παιδιά!

• Πεντέλι: ∆ιάσηµη, µεγάλη παρα-
λία δίπλα στον οµώνυµο οικισµό. 

• Αλίντα: Από τις µεγαλύτερες πα-
ραλίες. Έχει γαλάζια νερά, άµµο και
βότσαλα. 

Έχει και άλλες πάρα πολλές παρα-
λίες δηλαδή όπως: τα Λισκάρια, ο Ξη-
ρόκαµπος, ο Αγιος Σπυρίδωνας , το
Κροθώνι, το Κουλάκι, τα Μερίκια, η Α-
γία Κιούρα και η Γούρνα.

Χωριά της Λέρου
Πρωτεύουσα της Λέρου είναι η Α-

γιά Μαρίνα ενώ το Ακκί ή αλλιώς Porto
Lago, είναι το κύριο λιµάνι του νησιού.
Ο οικισµός χτίστηκε εξολοκλήρου από
τους Ιταλούς στις αρχές της δεκαετίας του
`30  και ξεχωρίζει για την υπέροχη αρχιτε-
κτονική του µε τα art deco στοιχεία. Η Λέ-
ρος, έχει όµως και πανέµορφους οικι-
σµούς που αξίζει να ανακαλύψεις. 

Πηγή:
ferryhopper.com/el/destinations/leros

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΓΓεεωωρργγίίαα  ΣΣοουυρροουυττζζόόγγλλοουυ  ––
∆∆`̀  ττάάξξηη

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

ΟΟ  ΚΚααρράάννοοςς
Είναι στην Έδεσσα, που είναι κοντά

µε την Άρνισσα, και µε άλλα χωριά. Το
καλοκαίρι που µας πέρασε είπαµε να
πάµε στην Έδεσσα. Όταν πηγαίνεις ε-
κεί και βλέπεις να πέφτει ασταµάτητα
το νερό, τα βράχια µε το νερό και εκεί
που πηγαίνει. Είναι ψηλός ο καταρρά-
κτης και βλέπεις να πέφτει το νερό
προς τα κάτω. Υπάρχουν πολλές σκά-
λες, ανάµεσα σε κάποιες έχουν νερό
δεξιά και αριστερά και υπάρχει και έ-
νας κινηµατογράφος. Σε αυτό τον χώ-
ρο υπάρχουν δέντρα, θάµνοι, λουλού-
δια και µερικοί άνθρωποι που όταν το
επισκέφτονται φέρνουν τα κατοικίδια
τους. Μπορώ να κάτσω ατέλειωτες ώ-
ρες για να δω πως πέφτει το νερό  ενώ
εµάς µας φαίνεται ότι πηγαίνει γρήγο-
ρα ενώ πηγαίνει ήρεµα, απαλά και αρ-
γά. Νιώθω χαρά και χαλάρωση όταν

τον επισκέπτοµαι! Ο  καταρράκτης εί-
ναι πάνω από 700 χρονών.   

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΣΣττέέλλλλαα  ΜΜπποουυλλάάρριι  ––  ∆∆`̀  ττάάξξηη    
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  

ΛΛιιάάσσηηςς  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς  ––  ΣΣΤΤ`̀    ττάάξξηη

ΟΟιι  κκααττααρρρράάκκττεεςς  ττηηςς  ΈΈδδεεσσσσααςς
Οι καταρράκτες της Έδεσσας είναι

ένα µέρος που πιο πολύ πηγαίνω το κα-
λοκαίρι µε τις ξαδέλφες µου και µε την
γιαγιά µου την Νικολέτα και παίρνουµε
παγωτό και καθόµαστε στα παγκάκια
που έχει.

Όταν έρχεται ένας τουρίστας θα
δει τους καταρράκτες που φωτίζουν
µε διάφορα χρώµατα και θα ενθουσια-
στεί µε το όµορφο τοπίο.

Ο χώρος αυτός είναι ποιο ωραίος το
καλοκαιράκι το απόγευµα. Το πάρκο
των καταρρακτών έχει πολλά δέντρα,
γρασίδι και βράχια. Στο χώρο αυτό µέ-
σα στα δέντρα ζουν πολλά πουλιά και
µικρά σκιουράκια.

Αυτό που µου κάνει εντύπωση είναι
πως φτιάχτηκε τόσο όµορφα ένα τόσο
ωραίο τοπίο µε τον σεισµό.

Οι καταρράκτες της Έδεσσας είναι
πολύ όµορφοι και χαλαρωτικοί και έχω
πολλές αναµνήσεις από αυτό το µέ-
ρος.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΜΜααρρίίαα  ΘΘεεοοδδώώρροουυ  --  ∆∆`̀  ττάάξξηη
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΙΙοορρδδάάνναα  ΓΓάάττσσοουυ

--  ΕΕ`̀  ττάάξξηη      

ΟΟιι  χχεελλώώννεεςς  σσττηη  ΖΖάάκκυυννθθοο
Το µέρος που θα πρότεινα στους

συµµαθητές µου να επισκεφθούν είναι
ο Λαγανάς της Ζακύνθου. Εκεί βρίσκε-
ται το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύν-
θου, το οποίο ιδρύθηκε το 1999 και α-
ποτελεί βιότοπο που στοχεύει στην
προστασία των παραλιών ωοτοκίας
της καρέτα-καρέτα και της µεσογεια-
κής φώκιας. 

Επισκέφτηκα το µέρος αυτό µε
τους γονείς µου όταν ήµουν πέντε ετών
σε καλοκαιρινές διακοπές στη Ζάκυν-
θο. Η παραλία ήταν προστατευµένη µε
κολωνάκια και ξύλινα παντού για να
µην πατάνε επισκέπτες τα αυγά των
χελωνών καρέτα-καρέτα. Επίσης αυτό
που µου έκανε εντύπωση ήταν ότι απα-
γορευόταν το κολύµπι στη θάλασσα και
να κάνεις φασαρία για να µην ενοχλή-
σεις τις χελώνες. 

Θυµάµαι ότι είχε λευκή ψιλή άµµο
παντού και τα νερά ήταν καθαρά και
καταγάλανα. Οι χελώνες είχαν επιλέ-
ξει µε τη βοήθεια του θαλάσσιου πάρ-
κου να γεννάνε τα αυγά τους, ασφαλή
σε αυτή την παραλία. Την ώρα που ή-
µασταν εκεί είδαµε να γεννιούνται µι-
κρά χελωνάκια και να βγαίνουν από τα
αυγά τους, µέσα από την άµµο, µε κα-
τεύθυνση στη θάλασσα. Είχαν µέγεθος
µιας σβήστρας. 

Παρόλο που ήµουν µικρή µου έκα-
νε τροµερή εντύπωση αυτή η εµπειρία
που έζησα.

https://ecozante.com/el/blog/the-
birth-of-caretta-caretta-

turtles#gallery_1
ΚΚεείίµµεεννοο::  ΚΚααττεερρίίνναα  ΘΘεεοοδδώώρροουυ  --  ∆∆''  ττάάξξηη

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

ΤΤααξξίίδδιι  σσττοονν  ΑΑχχέέρροονντταα
Το µέρος που θα σας περιγράψω

είναι ο ποταµός Αχέροντας. Αυτός βρί-
σκεται στην Ήπειρο και συγκεκριµένα
κοντά στην Πάργα.

Ο ποταµός Αχέροντας κατά την µυ-
θολογία ήταν το µονοπάτι που οδηγού-
σε τις ψυχές στον κάτω κόσµο. Η κάθε
ψυχή περνώντας από τον Αχέροντα, έ-
πρεπε να δώσει από ένα κέρµα για την
µεταφορά. Εγώ και η οικογένειά µου
πήγαµε στον ποταµό Αχέροντα το κα-
λοκαίρι του 2021, όταν πηγαίναµε δια-
κοπές στην Πάργα. Ενώ εµείς θέλαµε
να πάµε από τον καινούργιο δρόµο, το
GPS µας πήγε από τον παλιό που ήταν
γεµάτος στροφές. Όµως η διαδροµή
ήταν πολύ ώρα αφού συνεχώς δίπλα
µας ήταν το ποτάµι.

Αυτό που µε εντυπωσίασε ήταν το
πόσο καθαρό ήταν το νερό του ποτα-
µού αλλά και το πόσο κρύο ήταν. Είχε
πάρα πολύ ωραίο τοπίο µε πεύκα και
βοτσαλάκια. Μου έκανε εντύπωση ε-
πειδή ένας νταλικέρης πήγε να βουτή-
ξει µέσα στον ποταµό. Ένιωσα χαρά ε-
πειδή ήταν όµορφο και διασκεδαστικό
αλλά ήταν και βαρετό επειδή είχε πολ-
λές στροφές.

Κείµενο: Τραϊανός Παπατραϊανός -
∆' τάξη

∆ακτυλογράφηση: Μαρκέλλα
Λιόλιου - ΣΤ' τάξη
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Το φεγγάρι φέγγισαν τα λουλούδια που χορεύουν την ηµέρα
αλλά χαλάνε.

Σηπάκης Χρήστος

Κρύο βαρύ και τσουχτερό να βρω γωνίτσα να ζεσταθώ
Μαρία Σαϊτανίδου

Την άνοιξη ανθίζει η φύση και ο ήλιος λάµπει.
Ίνα

Παιδάκια τρελά παίζουν στην παγωνιά παππούς και γιαγιά.
Χρήστος Μεγακλής

Το Φθινόπωρο επιστρέφουµε όλοι στο σχολείο µας.
Παναγιώτης

Χιόνι και βροχή πέφτουν πάλι στη γη χειµώνας είναι η εποχή.
Στρατηγούλα

Η γάτα νιαουρίζει και στο σπίτι όλο τριγυρίζει.
Μαρία Χατζηγεωργούδη

Οι κερασιές θα ανθίσουν και φέτος πάλι την άνοιξη.
Αριστοτέλης

Κόκκινες παπαρούνες. Πάσχα κόκκινα αυγά. Πουλάκια.
Έρικα

Χαϊκού Γ` τάξης
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Χωχαρουπάκι
Το Χωχαρουπάκι. Είναι ένα χρωµατιστό και το βλέπω στο όνειρο. Επίσης το βλέπω να διαβάζει βιβλία. Αγαπηµένο Χωχα-

ρουπάκι. Κείµενο: Ραφαέλα - Β' τάξη
Το Χωχαρουπάκι είναι φουντωτό και χρωµατιστό. Το βρίσκουµε στην Χωχαρούπα και το βλέπουµε στο βιβλίο της Γλώσσας.

Κείµενο: Ιορδάνα - Β' τάξη
Το Χωχαρουπάκι είναι ένα ζώο πολύχρωµο και έχει µία φουντωτή ουρά σαν σκιουράκι. Έχει κίτρινα αυτάκια και µια πορ-

τοκάλι µυτούλα. Αυτό βρίσκεται στην Χωχαρούπα, είναι πολύ όµορφο και γλυκούλι ζωάκι. Το βρήκα στο βιβλίο της Γλώσσας.
Κείµενο: Ελένη - Β' τάξη

Το Χωχαρουπο-σύννεφο είναι ένα ζώο που είναι έξω µε όλους τους καιρούς. Βρέξει, χιονίσει. Ξέρει πολύ καλό κολύµπι, εί-
ναι πολύ χνουδωτό και ζεστό όταν είναι έξω από το νερό αλλά και όταν δεν βουτάει. Κείµενο: Σοφία - Β' τάξη

Το Χωχαρουπάκι πετάει σαν ένα έντοµο. Το έχω δει λίµνη, το βλέπω στο όνειρο µου και το έχω σε παιχνίδι. Κείµενο: Αθή-
να - Β' τάξη

Το Χωχαρουπάκι είναι χρωµατιστό και µιλάει σιγανά. Είναι ένα θαλάσσιο ζώο που το βλέπω στο µάθηµα Γλώσσα. 
ΚΚεείίµµεεννοο::  ΘΘααννάάσσηηςς  --  ΒΒ''  ττάάξξηη  ∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΜΜααρρκκέέλλλλαα  ΛΛιιόόλλιιοουυ  --  ΣΣΤΤ''  ττάάξξηη
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Τι µπορεί να συγκριθεί µε
την χαρά ενός παιδιού ό-
ταν τυχαίνει το φλουρί της
Βασιλόπιτας; Η ικανοποίη-
ση είναι ζωγραφισµένη στα
µάτια του, γιατί θα είναι τυ-
χερό όλο τον χρόνο και ό-

λο αυτό το συναί-
σθηµα γίνεται α-
κόµα πιο όµορφο
όταν το µοιράζε-
ται µε τους φίλους
– συµµαθητές
του. Αυτό ακριβώς
αποτυπώνουν οι
φωτογραφίες της
Β' τάξης, όταν η
µαθήτρια Τζήγκα
Ελένη κέρδισε το
φλουρί. Η χαρά
συνεχίστηκε µε το
δώρο που το συ-
νόδευε: Ένα ευ-

χάριστο και συναρ-
παστικό παιδικό βιβλίο.

Κείµενο: Οι µαθητές της
Β' τάξης

∆ακτυλογράφηση: Μαρ-
κέλλα Λιόλιου – ΣΤ' τάξη

Την Πέµπτη 13/1/2022 ο
Σύλλογος Γονέων και Κη-
δεµόνων µας έδωσε κεκά-
κια που ένα από αυτά είχε
το φλουρί. Όταν το άνοιξα
είδα κάτι να γυαλίζει και τι
να δω, βρήκα το φλουρί.
Χάρηκα που το κέρδισα το
δώρο ήταν το βιβλίο «Μυ-
στικοί πράκτορες». 

Κείµενο: Στέλλα Μπουλλάρι
– ∆' τάξη

∆ακτυλογράφηση: 
Λιάσης ∆ηµήτρης 

- ΣΤ' τάξη

ΤΤοο  φφλλοουυρρίί  ττηηςς  ββαασσιιλλόόππιιττααςς

Καλή τύχη
Το πέταλο είναι ένα εργαλείο που χρησιµοποιείται για

τα άλογα όταν ανεβαίνουν στο βουνό, για να µην γλι-
στράνε τα πόδια τους. Το συγκεκριµένο πέταλο είναι από
τα παλιά χρόνια όταν ο νονός µου είχε σιδηρουργείο.
Φτιάχνεται από σίδερο, το βάζεις σε καµίνι για να βγει το
σχέδιο. Μερικοί άνθρωποι βάζουν ένα πέταλο στην πόρ-
τα τους για καλή τύχη.  

Κείµενο: Στέλλα Μπουλάρι – ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Λιάσης ∆ηµήτρης - ΣΤ` τάξη
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ΙΙσσττοορρίίαα  φφιιλλίίααςς

Μία µέρα του καλοκαιριού εγώ και ο Άγγελος κάναµε βόλτα
στο τετραγωνο. Στον τρίτο γύρο µόλις στρίψαµε είδαµε να µας
ακολουθάνε τα σκυλιά του θείου µου. Κατόπιν κρυφτήκαµε σε
κάτι ψιλά χόρτα. Κάναµε προς τα πίσω όλα είχαν πλέγµα. Καθί-
σαµε εκεί να περιµένουµε µπας και φύγουν αλλά ο θείος µου
σταµάτησε στο καφεκοπτείο. Περιµέναµε περιµέναµε µα τίπο-
τα εγώ είπα στον Άγγελο ότι θα βγω έξω για να τα διώξω για να
µη µας δαγκώσουν. 

Τότε πέρασαν δύο κυρίες και µας ρώτησαν αν φοβόµασταν
να περάσουµε και εµείς απαντήσαµε ναι.Τότε µας πέρασαν και
αρχίσαµε να τρέχουµε. Έπειτα πήγαµε σπίτι του Άγγελου καθί-
σαµε και εγώ έφυγα σπίτι µου. ∆εν θέλω ποτέ να το ξαναζή-
σω!!!

Κείµενο: Παντελής Λιάσης - ∆' τάξη
∆ακτυλογράφηση: Μαρκέλλα Λιόλιου - ΣΤ' τάξη

ΗΗ  φφιιλλίίαα  εείίννααιι  µµοοννάάκκρριιββηη
Μια µέρα εγώ ο Χρήστος, ο Παντελής και ο Γιάννης βγήκαµε

µια βόλτα. Παίζαµε κυνηγητό µέχρι που µου ήρθε µια ιδέα να
πάµε στο οικόπεδο µου και του Παντελή. 

Στην αρχή ο Γιάννης δεν ήθελε να  λερώσει τα καινούργια
του παπούτσια και γιατί µου είχε σπάσει τα νεύρα και ήθελα να
τον ξεφορτωθώ. Εγώ στον δρόµο είπα στον Παντελή και στον
Χρήστο να πάµε από την αντίθετη κατεύθυνση αλλά µόνο ο
Παντελής ήρθε. Αργότερα τους πήραµε από πίσω και προλά-
βαµε να µαζέψουµε µπάλες χώµατος. Κατόπιν περάσαµε από
ένα στενό και κρυφτήκαµε. Βγήκαµε και πετάξαµε 2 µπάλες
χώµατος αλλά η µία δεν πέτυχε στόχο. Η µία πήγε στα και-
νούργια παπούτσια του Γιάννη και η άλλη πάνω από το κεφάλι
του Χρήστου. Ύστερα ο Γιάννης και ο Χρήστος πήγαν στο σπίτι
του Χρήστου για να παίξουν µε τις τάπες τους. 

Αργότερα  εγώ και ο Παντελής µαζέψαµε για άλλη µια φορά
µαζέψαµε µπάλες χώµατος και πήγαµε στο σπίτι του Χρήστου.
Τον φώναξα για να του πω ένα µυστικό και του πέταξα τη µπά-
λα χώµατος. Κατόπιν µάλωσα µε τον Χρήστο  αλλά εγώ δεν εί-
χα νευριάσει µε τον Χρήστο αλλά µε τον Γιάννη. Ο Παντελής
ήθελε να ψαρέψει τον Χρήστο και να έρθει στην παρέα µας.
Μετά εγώ µε τον Παντελή θέλαµε και συµφωνήσαµε να τα
βρούµε µε τα παιδιά αλλά µε έναν όρο να µην ξαναµαλώσουµε
για τα παπούτσια του Γιάννη. Μετά από λίγο ήρθε η µαµά µου
και µε πήρε γιατί έλειπα πολλή ώρα. 

Από αυτό το  συµβάν  έµαθα ότι η φιλία είναι µονάκριβη όσο
και να µαλώνεις µε τους φίλους που αγαπάς και εκτιµάς στην
ζωή σου και τους νιώθεις αληθινούς.

Κείµενο – δακτυλογράφηση:  Κυριάκος Γεωργιάδης
– Ε' τάξη

Επίσκεψη στη Βουλή

Την Παρασκευή 7/2/2022 συναντηθήκαµε µε την
κυρία Φωτιάδου και µας είπε λίγα πράγµατα για τη
Βουλή. Μας έδειξε κάποιες αίθουσες όπως στην ο-
λοµέλεια, το περιστύλιο για το µουσείο της Βουλής.
Σε σχέση µε την ολοµέλεια µας έδειξε τις θέσεις των
βουλευτών, του πρωθυπουργού και όλων των άλλων. 

Στο µουσείο είδαµε πράγµατα σχετικά µε την επα-
νάσταση του 1821, όπως την χάρτα της Ελλάδος α-
πό τον Ρήγα Φεραίο, µία µεγάλη ταπισερί και διάφο-
ρους πίνακες µε αυτό το θέµα. Μας έδειξε και µερι-
κές τοιχογραφίες. Ήταν µία καταπληκτική εµπειρία
και όλοι θα θέλαµε να την ξαναζήσουµε.

Κείµενο: Φωτ. Γεωργιάδου, Μαρκ. Λιόλιου,  
Καλλίστη Σιπάκη, Νιώτης Σταύρος 

ΣΤ' τάξη
∆ακτυλογράφηση: Μαρκέλλα Λιόλιου - ΣΤ' τάξη

H Βουλή
∆ευτέρα 7/2/2022 κάναµε τηλεδιάσκεψη µε λίγα

σχολεία και µια κυρία που µας ξενάγησε στη Βουλή,
διαδικτυακά βέβαια. Η κυρία δεν ήταν στην Βουλή α-
πλά µπήκε στον υπολογιστή. Πριν µπούµε στην αί-
θουσα ολοµέλειας είδαµε το περιστύλιο και µόλις
µπήκαµε είδαµε την αίθουσα ολοµέλειας.

Η πόρτα ήταν τεράστια, τουλάχιστον τρία µέτρα.
Η αίθουσα ήταν γεµάτη µε έδρανα που µόλις έµπαι-
νες έβλεπες την έδρα του προέδρου. Επίσης υπάρ-
χει και το βήµα που εκεί πάει ένας βουλευτής που έ-
χει κάτι να πει πάνω από 7 λεπτά. 

Η συνάντηση ήταν για την έκτη τάξη αλλά ο κύριος
Σάκης δεν έχασε την ευκαιρία. Ξέχασα να σας πω ότι
όλα αυτά τα γεγονότα έγιναν στη βιβλιοθήκη του
σχολείου µου. Εγώ χάρηκα που έµαθα κάποιες πλη-
ροφορίες για τη Βουλή και που θα ξέρω ποια είναι η
θέση του καθενός. 

Κείµενο – δακτυλογράφηση: Κυριάκος Γεωργιάδης
– Ε' τάξη
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ΤΤαα  ββααφφττίίσσιιαα  ττηηςς  ααλλφφααββήήττααςς

Λίγες µέρες µετά τις διακοπές των Χριστουγέννων µάθαµε στο
σχολείο και το τελευταίο γράµµα της αλφαβήτας και τώρα ξέρου-
µε πώς φωνάζουν και τα 24 γραµµατάκια! 

Ναι, ναι και τα 24! Μας πήρε βέβαια αρκετά καιρό, από τις αρ-
χές του φθινοπώρου µέχρι τα µέσα του χειµώνα. Άξιζε όµως τον
κόπο, γιατί τώρα µπορούµε να διαβάζουµε ό,τι µας αρέσει.  Αυτό
που δε γνωρίζαµε όµως µέχρι τώρα είναι ότι όχι µόνο κάθε γράµ-
µα έχει διαφορετική φωνή αλλά έχει και το δικό του ξεχωριστό ό-
νοµα όπως σε µας τους ανθρώπους! 

Ήρθε λοιπόν στην τάξη µας ο παπά – Βασίλης και βαφτίσαµε
και τα 24. Η Αρετή έγινε νονά του α, β, γ, ο Γιώργος νονός του δ
και ε, η Ευαγγελία του ζ και η, η Νεφέλη του θ και ι, ο ∆ηµήτρης
του κ και λ, ο Μαριγκλέν του µ και ν, ο Άλεξ του ξ και ο, ο Ίδι του
π και ρ, ο Ανέστης του σ και τ, ο Λάζαρος του υ και φ και η δα-
σκάλα µας του χ, ψ και ω! 

ΟΟιι  µµααθθηηττέέςς  ττηηςς  ΑΑ`̀  ττάάξξηηςς

ΟΟιικκοογγεεννεειιαακκήή  σσυυλλλλοογγήή
Στα πλαίσια του µαθήµατος της Μελέτης Περιβάλλοντος, στην ε-

νότητα «Η οικογένεια», φτιάξαµε µια συλλογή στην τάξη µας µε οι-
κογενειακά αντικείµενα. Κάθε παιδί έφερε ένα οικογενειακό αντικεί-
µενο µε ιδιαίτερη συναισθηµατική αξία, µας το παρουσίασε στην τά-
ξη και µας εξήγησε για ποιο λόγο το επέλεξε.

Αρετή: Έφερα αυτές τις 2 φωτογραφίες, γιατί αρέσουν σε όλους
στην οικογένειά µου.

Νεφέλη: ∆ιάλεξα την υδρόγειο σφαίρα, γιατί µας αρέσει σε όλους
να τη βλέπουµε.

Κατερίνα: Τα cd µε την κυρία Σιντορέ τα ακούω µε τη µαµά µου, η
φωτογραφία από τα βαφτίσια αρέσει πολύ στη µαµά µου και το βιβλίο
«Το µαγικό ζαχαροπλαστείο» µας το διαβάζει ο µπαµπάς πριν κοιµη-
θούµε µε τη Φωτεινή.

Μαριγκλέν: Το παιχνίδι µε την µπαλίτσα το παίζω µε την αδερφή
µου την Ελβίνα.

Άλεξ: Έφερα τον φακό, γιατί κλείνουµε τα φώτα και παίζουµε όλοι
µαζί σκιές στον τοίχο.

Βασίλης: Κάθε βράδυ η µαµά διαβάζει σε µένα και τον Παναγιώτη
το βιβλίο µε τον Χάρι Πότερ και τη Φιλοσοφική Λίθο και µας αρέσει
πολύ.

Ανέστης: Μου αρέσει το βιβλίο «Τρωϊκός Πόλεµος», γιατί το έχω
καιρό και το διαβάζω µε τη µαµά µου.

Οι µαθητές της Α` τάξης
Επιµέλεια κειµένου: Ράντου Κατερίνα
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Ζώα του 
δάσους

Κουκουβάγια
Η κουκουβάγια προτιµάει

να κατοικεί σε ανθρώπινα
κτήµατα όπως σε στάβλους
σε καµπαναριά ή σε έρηµα
σπίτια. Στο πάνω µέρος του
σώµατος είναι γκρίζα ή κα-
στανόγκριζη µε άσπρες κη-
λίδες, το πρόσωπο της είναι
γκριζόλευκο και το κάτω µέ-
ρος έχει άσπρες µε καστα-
νές βούλες. Η τροφή της εί-
ναι τα ποντίκια, οι αρουραί-
οι, φίδια, σαύρες, αράχνες,
σκουλήκια, βάτραχοι και άλ-
λα. 

Γεννάει από 5 έως 7 αυ-
γά  στην αρχή της άνοιξης.
Τα µικρά βγαίνουν από τα
αυγό σε έναν µήνα περί-
που και τρέφονται µε τρω-
κτικά. Η κουκουβάγια έχει
πολλούς εχθρούς. Ειδικά
όλα τα ηµερόβια αρπακτι-
κά πτηνά που τις κυνηγούν
µε µανία λόγω των νυχτό-
βιων επιδροµών που τους
κάνει. Αν ένα αρπακτικό α-
νακαλύψει την κουκουβά-
για, φωνάζει ζωηρά και συ-
γκεντρώνει και άλλους συ-
ντρόφους του για να της ε-
πιτεθούν όλοι µαζί. 

Κείµενο: Χρήστος 
Μεγακλής - Γ' τάξη 

Αγριογούρουνο
Ζει κατά µέσο όρο 10 χρό-

νια. Το τρίχωµα του είναι πο-
λύ σκληρό, µε χρώµα γκρι-
ζόµαυρο και κιτρινωπό. Η
πυκνή χαίτη καλύπτει και το
πάνω µέρος του λαιµού.
Τρώει τα πάντα. Κλαδιά,
φύλλα, βολβούς, ρίζες, καρ-
πούς, µούρα και βελανίδια.
Το αγριογούρουνο γεννάει
ανάλογα µε το βάρος του. Ο
µεγαλύτερος εχθρός του εί-
ναι ο λύκος και ο άνθρωπος,
επειδή το κρέας του  αγριο-
γούρουνου είναι πολύ νό-
στιµο.

Κείµενο: Μαρία 
Σεϊτανίδου - Γ' τάξη

Λύκος
Τα ληµέρια

των λύκων εί-
ναι συχνά σε
µεγάλες τρύ-
πες που καλύ-
πτονται από
πυκνή βλά-
στηση. Έχει
γκρίζο και ά-
σπρο χρώµα.
Τρώει ελάφια,
ζαρκάδια και
αγριογούρου-
να. Γεννάει
κάθε χρόνο 4-
6 κουτάβια. 

Κείµενο: 
Παναγιώτης Γκέσιος 

- Γ' τάξη

Φίδι
Τα φίδια ζουν σε όλο τον

πλανήτη σε στεριά και νερό.
Είναι χωρίς χέρια και πόδια
και σέρνονται. Μοιάζουν µε
λάστιχα. Τρώνε από µικρά
ζωάκια µέχρι µεγάλα, ανά-
λογα µε το µέγεθος. Το φίδι
γεννάει αυγά. Μπορεί να
γεννήσει 10 έως 100 αυγά
αλλά οι οχιές γεννάνε φιδά-
κια αντί για αυγά . Οι εχθροί
του είναι τα αρπακτικά που-

λιά, αϊτός και κουκουβάγια,
οι γάτες, οι σκαντζόχοιροι
και οι άνθρωποι που τα σκο-
τώνουν.       

Κείµενο: Έρικα 
Παπαγιαννίδου 

- Γ' τάξη 
∆ακτυλογράφηση: 

Φωτεινή Γεωργιάδου - ΣΤ' τάξη         

Ο λαγός 
Ο λαγός ζει στο δάσος. Το

χρώµα του είναι καφέ. Τρώ-
ει καρότα, χόρτα και τριφύλ-
λια. Ο λαγός µπορεί να γεν-
νήσει 3-8 µωρά. Έχει ε-
χθρούς τα κουνάβια, τα αρ-

πακτικά και πολλά άλλα. 
Κείµενο: Ίνα Ράµα

-  Γ' τάξη 

Ο σκίουρος 
Πού ζει: Ζει σε όλη την

Ευρώπη. Του αρέσει να ζει
στα δάση και πάνω στα δέ-
ντρα. 

Πώς είναι: Έχει φουντωτή
ουρά και είναι χνουδωτός. 

Τι τρώει: Φουντούκια, βε-
λανίδια, και καρύδα. 

Πόσα µωρά κάνει: Γεννάει
2 ή 3 φορές το χρόνο και κά-
νει 3 µέχρι 5 µικρά. 

Ποιοι είναι οι εχθροί του:
Ο σκύλος και το κουνάβι. 

Κείµενο: Χρήστος 
Σιπάκης  - Γ' τάξη 

∆ακτυλογράφηση:
Χρήστος Μήτσκος – ΣΤ' τάξη 

Ο σκαντζόχοιρος
Έχει µυτερά αγκάθια µε

µήκος περίπου 2 εκατοστά
και χρώµα απαλό κίτρινο µε
ραβδώσεις. Τα αγκάθια δεν
έχουν δηλητήριο. Ο λαιµός,
το πρόσωπο και κοιλιά του
καλύπτονται από µαλακές
τρίχες που έχουµε χρώµα
κιτρινωπό ή λευκό. Τα πόδια
του έχουν δάχτυλα που κα-
ταλήγουν σε νύχια δυνατά,
γαµψά.

Ο σκαντζόχοιρος είναι
παµφάγος τρώει έντοµα,
σαλιγκάρια, βατράχια, αυ-
γά, φίδια, κουφάρια ζώων,
µανιτάρια, χόρτα, ρίζες,
µούρα, πεπόνια, καρπούζια. 

Στην αρχή του καλοκαιρι-
ού, το θηλυκό γεννά 3-6 µι-
κρά τα οποία θηλάζουν έναν
µήνα. Όλοι οι σκαντζόχοιροι
µπορούν να τυλιχτούν σε
σφιχτή µπάλα και µε την
βοήθεια υποδόριων µυών να
κάνουν τα αγκάθια τους να
πεταχτούν προς τα έξω. Οι
εχθροί του σκαντζόχοιρου
είναι οι κουκουβάγιες, οι νυ-
φίτσες, τα σκυλιά, τα φίδια,
οι αλεπούδες και οι λύκοι.   

Κείµενο: Μαρία Χατζηγε-
ωργούδη – Γ' τάξη
∆ακτυλογράφηση:  

∆ηµήτρης  Λιάσης  - ΣΤ' τάξη
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ΑΑππεειιλλοούύµµεενναα  εείίδδηη

Αγριοκάτσικο
Πού ζει: Ζει στα βουνά που έχουν βρά-

χια
Πώς είναι: Έχει γκρι, άσπρο και µαύ-

ρο τρίχωµα και κέρατα.
Τι τρώει: Τρώει χόρτα και φρούτα.
Πόσα µωρά γεννάει: Γεννάει 1 µε 2 α-

γριοκάτσικα 
Ποιοι είναι οι εχθροί του: Οι εχθροί

του είναι οι µεγάλοι αετοί, οι λύκοι και ο
λύγκας.

Κείµενο: Αριστοτέλης Γραικού – Γ`τάξη 
∆ακτυλογράφηση: Χρήστος Μή-

τσκος - ΣΤ’ τάξη  

Το αγριόγιδο είναι ορεσίβιο µηρυκα-
στικό που ζει και στον ελλαδικό χώρο.
Μπορεί να σκαρφαλώνει µε µεγάλη ευ-
κολία σε γκρεµούς. Το σώµα του έχει
µήκος 1, 10 - 1,30 και ύψος 70 - 80 εκα-
τοστά και βάρος 25 - 40 κιλά. Τα κέρατα
του αρχίζουν να βγαίνουν όταν γίνει 3
µηνών. Μπορεί να ζήσει 15 χρόνια.

Κείµενο: Χρήστος Σιπάκης - Γ' τάξη

Το κόκκινο ελάφι
Μήκος: Είναι 2 µέτρα
Χρώµα: Κόκκινο  - Χαρακτηριστικά

του σώµατος: Έχει καφέ κέρατα, καλή
ακοή, όραση, όσφρηση, πόδια ψηλά.
Ζει περίπου 15 έτη και µπορεί να φτάσει
300 κιλά.

Συνήθειες /Συµπεριφορά: Του αρέσει
να τρέχει στα λιβάδια, στα βουνά και να
τρώει βελανίδια από τα δέντρα.

Αγαπηµένο του φαγητό: Τα κλαδιά
και τα φύλλα των δέντρων

Κύριες Απειλές: Λαθραίο κυνήγι - Ε-
γκαταλειµµένα σκυλιά οδηγούνται συ-
χνά στην απελπισµένη επιλογή θήρευ-
σης ελαφιών στην περιοχή του Εθνικού
∆ρόµου Πάρνηθας.

Κείµενο: Μαρία Σεϊτανίδου – Γ` τάξη

Χρυσό τσακάλι
Μήκος: 80 - 90 εκατοστά - Χρώµα:

Γκριζοκίτρινο ή Κοκκινωπό
Χαρακτηριστικά: Κοκκινωπή ουρά 
Ανήκει στην οικογένεια κυνοειδών

και µοιάζει µε λύκο. Είναι παµφάγο ζώο
και τρέφετε µε λαγούς, ποντίκια, σαύ-
ρες, πουλία, αυγά και καρπούς.

Οι κύριες απειλές είναι:
• Οι πυρκαγιές
• Η επέκταση αστικών περιοχών
• Η χρήση δηλητηριασµένη  δολωµάτων
• Τροχαία ατυχήµατα
• Το παράνοµο κυνήγι

Το τσακάλι χωρίζετε σε µικρές αγέ-
λες 2 - 5 ζώων 

Κείµενο: Μαρία Χατζηγεωργούδη
- Γ' τάξη

∆ακτυλογράφηση: Μαρκέλλα Λιόλι-
ου - ΣΤ' τάξη

Το τσακάλι
Το τσακάλι ζει στο δάσος. Το χρώµα

του τσακαλιού είναι χρυσό και κρινό-
λευκο. Η διατροφή του διαφέρει ανάλο-
γα µε τις εποχές του έτους. Τρέφεται
µε σκουλήκια, φρούτα, φυτά, µικρά
ζώα, τρωκτικά και έντοµα. Προτιµά να
κυνηγά και να βρίσκει την τροφή του
την νύχτα. Κάθε ζευγάρι γεννά 3 µε 6
µωρά. Μεγαλύτερος εχθρός του τσακα-
λιού είναι οι κυνηγοί. 

Κείµενο: Στρατηγούλα Μεγακλή 
– Γ` τάξη 

∆ακτυλογράφηση: Χρήστος Μή-
τσκος – ΣΤ` τάξη      

Χελώνα καρέτα – καρέτα
Το όνοµα της είναι χελώνα καρέτα –

καρέτα. Έχει µήκος περίπου 1  µέτρο.
Το χρώµα της είναι κοκκινωπό. Είναι
γρήγορη, χάρη στα µεγάλα µπροστινά
πτερύγια και στα πίσω, που είναι άκα-
µπτα και µπορεί να φτάσει τα 30 χιλιό-
µετρα. Η χελώνα αυτή ανεβαίνει πάνω
για να αναπνεύσει. Το αγαπηµένο φα-
γητό είναι τα καβούρια οι τσούχτρες και
τα φύκια. Η κύριες απειλές είναι οι σα-
κούλες και τα δίχτυα των ψαράδων.

Κείµενο: Ίνα και Γεωργία – Γ` Τάξη
∆ακτυλογράφηση: Μαρκέλλα Λιόλιου

- ΣΤ` τάξη     

Φώκια Μονάχους-Μονάχους 
Οι κύριες απειλές της φώκιας Μονά-

χους-Μονάχους: 
α) Ο άνθρωπος που τις σκοτώνει για

το δέρµα και το λίπος. 
β) Πεθαίνουν τα µικρά τους, γιατί δεν

γεννιούνται στη γη που πρέπει. 
γ) Πιάνονται στα δίχτυα των ψαρά-

δων. 
Έχει µήκος 2-3 µέτρα, ζυγίζει 250 κι-

λά. Το χρώµα της είναι γκρίζο ή καφέ.
Το δέρµα της καλύπτεται από κοντό

τρίχωµα. Γεννά ένα µικρό κάθε φορά
και Τα νεογέννητα δεν µπορούν να κο-
λυµπούν καλά τις πρώτες µέρες. 

Το αγαπηµένο φαγητό της είναι όλα
τα είδη ψαριών.

Κείµενο: Τριαντάφυλλος και Έρικα 
– Γ` τάξη 

∆ακτυλογράφηση: Χρήστος 
Μήτσκος - ΣΤ` τάξη
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Θα σας πω µια ιστορία
Περιπέτεια στο όνειρο
Όταν ήµουν µικρός είχα δει ένα όνειρο. Εκεί που κοιµόµουν είδα

ότι είχα πάει µια εκδροµή µε την οικογένειά µου στο δάσος. Ξαφνι-
κά είδα µια χελώνα και πήγα να την δω. Τότε χάθηκα µέσα στο δά-
σος και δεν µπορούσα να βρω τους γονείς µου. Ξαφνικά είδα µια
αρκούδα να µε πλησιάζει. Άρχισα να φοβάµαι. Η αρκούδα είπε να
µην φοβάµαι, γιατί θα µε πήγαινε σπίτι µου και έτσι έγινε.

Κείµενο: Τραϊανός Παπατραϊανός – ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Λιάσης ∆ηµήτρης - ΣΤ` τάξη

Το κοριτσάκι
Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα κοριτσάκι η Μαρία και είχε έ-

ναν σκύλο τον Τοτό που του έδινε  από ένα κόκκαλο την ηµέρα.
Τον Τοτό τον είχε βρει σε ένα όρος που υπάρχουν πολλά  σκυλιά
και ήταν δικιά της ιδέα να το σώσει.

Κείµενο: ∆έσποινα Παπαγιαννίδου – ∆` τάξη 
∆ακτυλογράφηση Γιάννης Ιτσόπουλος – ΣΤ` τάξη

Η µικρή γατούλα
Μια φορά κι έναν καιρό

ζούσε µια γάτα, που αντί
να αγαπήσει τον άνθρωπο
που την φρόντιζε αγαπού-
σε τον γείτονά της. Μια
µέρα ένας Άγγελος από
τον ουρανό έφερε στον
γείτονα έναν φάκελο. Αυ-
τός ο φάκελος έγραφε:
Φύτεψε ραδίκια στον κήπο
σου και θα δεις ότι θα φυτρώσουν γατάκια, επειδή τα αγαπάς.

Κείµενο – ∆ακτυλογράφηση: Ελένη Τσότση – ∆` τάξη

Ο ύπνος φέρνει σοφία
Η µικρή πήγε Μαρία για ύπνο, και πίστευε ότι ο ύπνος φέρνει σοφία.

Στο όνειρο της πήγε µε ένα τρένο στο Ικάριο µαζί, µε έναν καπετάνιο
και έναν παπαγάλο και πέρασαν µαζί µεγάλες περιπέτειες.

Κείµενο: Ελισάβετ Τσουµάγκα – ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Γιάννης Ιτσόπουλος – ΣΤ` τάξη 

Μια ιστορία θα σας πω, µαγική όπως λένε.
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν δύο γάτες η Ρίτα και η Γωγώ που έπαι-

ζαν µαζί όλη µέρα. Ήταν δύο κολλητές φίλες οι οποίες έπαιζαν µέρα
νύχτα µαζί. Όµως ένα βράδυ µε φεγγάρι οι δύο γάτες φοβήθηκαν, ε-
πειδή άρχισε να βρέχει. Αγχώθηκαν τόσο πολύ που άκουγαν τροµακτι-
κούς ήχους που τους φαντάζονταν. Εκείνη την ώρα εµφανίστηκαν οι
µητέρες τους και τις καθησύχασαν. Οι δύο γάτες ξεπέρασαν τον φόβο
τους και έζησαν αυτές καλά και εµείς καλύτερα.  

Κείµενο: Κατερίνα Θεοδώρου – ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Υπάτιος Ναλµπάντης – ΣΤ` τάξη

Ο αστερίας
Το καλοκαίρι που µας πέρασε πήγαµε στον Ισθµό της Κορίνθου.

Για να φτάσουµε εκεί έπρεπε να περάσουµε µία µεγάλη γέφυρα.
Όταν φτάσαµε εγώ και ο γάτος µου ο Ρένος πήγαµε στην ακροθα-
λασσιά και είδαµε έναν τεράστιο φάρο. 

Ξαφνικά ο Ρένος άρχισε να τρέχει και να πηδάει κάνοντας µε να
ανησυχώ. Τελικά σταµάτησε και έκατσε στην άµµο. Πήγα κοντά
του και τι να δω ένας αστερίας διπλά στο ρέµα. Ήθελα πάντα να δω
έναν αληθινό αστερία, αλλά τον ξαναέβαλα στο νερό, γιατί δεν ή-
ταν παιχνίδι και είχε ψυχή, µπορεί να είχε οικογένεια. 

- Γεια αστερία, φώναξα καθώς τον επέστρεφα στο νερό!!!
Κείµενο – ∆ακτυλογράφηση: Ναταλία Μπερέα – ∆` τάξη

Το ποτήρι
Μία µέρα µε τον Παντελή παίζαµε µε ένα ποτήρι που είχε νερό

Ο λαγός, η αρκούδα και οι µέλισσες
Μια φορά κι έναν καιρό, ένας λαγός που του άρεσε να τρώει

πολλά καρότα, συνάντησε µια αρκούδα που τις άρεσε να τρώει
µέλι όταν έψαχνε για καρότα. Ο λαγός ρώτησε την αρκούδα:
«Γιατί είσαι στο λιβάδι µου; ∆ε βλέπεις πως εδώ φυτεύω τα κα-
ρότα µου;»και η αρκούδα του απάντησε: «Είµαι καινούργια σε
αυτά τα µέρη. Μπορείς να µου πεις που µπορώ να βρω λίγο φρέ-
σκο µέλι;». Και βεβαίως ο λαγός απάντησε πως δεν ήξερε που
είχε φρέσκο µέλι, 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 αρκού-
δα ήθελε να αγοράσει το µέλι τους για να το πουλήσει σε δικό
της µαγαζί. Η αρκούδα τώρα δεν έχει από που να πάρει το µέλι
της. Αποφάσισε να ανοίξει δικό της µαγαζί µε ψάρια, επειδή ή-
ταν καλή στο να ψαρεύει. Άνοιξε λοιπόν το µαγαζί της η αρκού-
δα 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 αρχηγός των ζώων! 

Οι µέλισσες µετά στεναχωρήθηκαν και ζήτησαν συγνώµη. Η
αρκούδα δε δέχτηκε τη συγνώµη των µελισσών και τις έβαλε σε
τιµωρία να δουλεύουν κάθε µέρα και να φτιάχνουν µέλι για αυ-
τήν και το βασίλειο της.

Κείµενο - ∆ακτυλογράφηση: Ιορδάνα Γάτσου - Ε` τάξη

µέσα, αλλά για κακή µας τύχη ο Παντελής. κατά λάθος, έριξε το πο-
τήρι. ∆εν στάθηκε όρθιο και ήταν τόσο γρήγορη η ταχύτητα του αλλά
εµείς επειδή ήµασταν πολύ πιο µακριά φτάσαµε πολύ πιο αργά και το
ποτήρι ούτε µισό λεπτό δεν έκανε για να πέσει.

Κείµενο: Γεωργία Σουρουτζόγλου - ∆' τάξη
∆ακτυλογράφηση: Μαρκέλλα Λιόλιου - ΣΤ' τάξη

Το πρόβατο
∆ίπλα στο τρένο είδα  κάποτε ένα υγείες πρόβατο µε µαλλί και κε-

φάλι οβάλ και άρχισε να φωνάζει σαν σειρήνα.
Κείµενο: Τραϊανός Παπατραϊανός _ ∆` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Γιάννης Ιτσόπουλος – ΣΤ` τάξη  

Η τρελόγατα
Μιά φορά κι έναν καιρό στη φάρµα του Αλέκου µια γάτα του πήρε

τη γόµα που έσβηνε κάτι έγγραφα.Έσκασε τη ρόδα από το αµάξι του
και ο Αλέκος  έγραψε µια ιστορία για τη γάτα την τρελόγατα.

Κείµενο – ∆ακτυλογράφηση: Ελισάβετ Τσουµάγκα – ∆` τάξη

Το αεροπλάνο
Ένα αεροπλάνο φέρνει στη Γαλλία, ράλι αγωνιστικά, γαλοπούλες

µέσα σε µια ιστορία.
Κείµενο: Τραϊανός Παπατραϊανός – ∆` τάξη

Η υπνοβάτισσα
Μια φορά και έναν καιρό

ζούσε µια µαµά που υπνο-
βατούσε συνέχεια. Μια µέ-
ρα ο Ίκαρος εµφανίστηκε
στο όνειρο της και της είπε
να πάει να βάλει στάχτη
στο κοτέτσι, για να φάει ο
Τίµος ο κόκορας. Όµως ε-
πειδή έβρεχε, πήρε και την
οµπρέλα µαζί της.

Κείµενο: Ελένη Τσότση
–∆` τάξη

∆ακτυλογράφηση: 
Γιάννης Ιτσόπουλος –

ΣΤ` τάξη
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Κινηµατογραφική Λέσχη στο σχολείο

Μία από τις πολύ ενδιαφέρουσες δραστηριότητες της ∆'
τάξης είναι η κινηµατογραφική λέσχη. Την ώρα αυτής της
δραστηριότητας, παρακολουθούµε διάφορες ταινίες όπως:
την ταινία «the present» που µιλάει για τις ειδικές ανάγκες,
«Οι Επισκέπτες» που µιλάει για την προσφυγιά και την αλ-
ληλεγγύη των ανθρώπων, «4,1 µίλια» για την ταινία που α-
ναφέρεται πάλι στο πρoσφυγικό και την βοήθεια των αν-
θρώπων. Τέλος ακόµα µία πολύ καλή ταινία που παρακο-
λουθήσαµε είναι η «Λεπτή σκόνη» που αναφέρεται στη ρύ-
πανση του περιβάλλοντος και την ατοµική ευθύνη. 

Στην προβολή κάθε ταινίας συζητάµε µε τον δάσκαλό
µας διάφορα θέµατα που έχουν σχέση µε την ταινία και ε-
πίσης ασχολούµαστε µε διάφορες δραστηριότητες.

Κείµενο: Κατερίνα Θεοδώρου - ∆' τάξη
∆ακτυλογράφηση: Μαρκέλλα Λιόλιου - ΣΤ' τάξη

Στην τάξη µας την τέταρτη δηµοτικού, αφιερώνουµε κά-
ποια ώρα µιας τυχαίας µέρας για να δούµε µια ταινία µι-
κρού µήκους, περίπου µέχρι 25 λεπτά το πολύ. Κάποιες α-
πό τις ταινίες που έχουµε δει είναι 4,1 µίλια της ∆άφνης
Ματζιαράκη, The present, Οι επισκέπτες και η πιο πρόσφα-
τη, Fine Dust και άλλες πολλές.

Στην αρχή βλέπουµε κάποια αποσπάσµατα και λέµε το τι
πιστεύουµε ότι µπορεί να δούµε, ποια είναι η εξέλιξή της.
Έπειτα τη σχολιάζουµε και την αναλύουµε. Ο κύριος Ηλίας
µας ρωτάει πράγµατα για την ταινία και λέµε αν µας έχει
συµβεί κάτι παρόµοιο. Στο τέλος κάνουµε εργασίες σε
σχέση µε την ταινία. Λατρεύω αυτήν την δράση και αυτό
που µου αρέσει περισσότερο είναι η περιέργεια και η αγω-
νία που νιώθω όταν βλέπω την ταινία.

Κείµενο: Ναταλία Μπερέα – ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Λιάσης ∆ηµήτρης – ΣΤ` τάξη

«Οι επισκέπτες» 
Στις 22/12/2021 παρακολουθήσαµε µια ταινία µικρού µή-

κους µε τίτλο «Οι επισκέπτες». 
Η ταινία έδειχνε ένα σπίτι σε γιορτινές µέρες µε πρωτα-

γωνιστές 2 ηλικιωµένους, έναν παππού και µια γιαγιά που
καθόντουσαν για φαγητό σε ένα στολισµένο γιορτινό τρα-
πέζι µε πολλά φαγητά. 

Οι ηλικιωµένοι δεν µπορούσαν να δουν από κοντά τα εγ-
γόνια τους και τα παιδιά τους επειδή αυτά ζούσαν στην
Γερµανία. Έτσι αναγκάστηκαν να επικοινωνήσουν µε το τά-
µπλετ για να ανταλλάξουν ευχές και για να µην νιώθουν
µόνοι. Όµως η σύνδεση διακόπηκε και ο παππούς νευρίασε
µε αυτό και τη γιαγιά και έφυγε στο κέντρο της πόλης. Εκεί
συνάντησε µια φτωχή οικογένεια που βγήκε κρυµµένη από
µια καρότσα αυτοκινήτου και κάθισαν αγκαλιασµένοι σε έ-
να παγκάκι στην βροχή. Ο παππούς τους λυπήθηκε και έτσι
τους πήρε και τους πήγε στο σπίτι του για να περάσουν µα-
ζί την γιορτινή µέρα και
να φάνε. 

Η ταινία µου άρεσε
πολύ, γιατί περιγρά-
φει την αγάπη και την
συµπόνοια που πρέπει
να έχουµε όλοι µας
για τους συνανθρώ-
πους µας και ειδικά
στις φτωχές οικογέ-
νειες στις γιορτινές
µέρες. 

Κείµενο: Κατερίνα
Θεοδώρου - ∆` τάξη 
∆ακτυλογράφηση:

Χρήστος Μήτσκος –
ΣΤ` τάξη
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Βυθισµένη Βοκερία

Πριν από 2.000 χρόνια, περίπου, όταν η λίµνη Βεγορίτιδα
ήταν πιο µικρή υπήρχε µία Πολιτεία που την έλεγαν Βοκε-
ρία. Η Βοκερία ήταν µία αρχαία πόλη που είχε απλά πέτρινα
σπίτια. Έξω από κάθε σπίτι υπήρχε από ένα άλογο ή γαϊ-
δουράκι για να βοηθάει τους ανθρώπους στις δουλειές
τους. Επίσης υπήρχε και ένα πέτρινο παλάτι που ζούσε ο
βασιλιάς µε την οικογένειά του. Κάποια στιγµή έγινε ένας
πολύ µεγάλος σεισµός και έτσι η λίµνη ανέβηκε και η πολι-
τεία βυθίστηκε.

Κείµενο: Τραϊανός Παπατραιανός - ∆' τάξη

Η Βοκερία είναι µία αρχαία ρωµαϊκή πόλη που τη φαντά-
ζοµαι µε διώροφα σπίτια µε µπαλκόνια, δέντρα, ναούς, α-
γάλµατα, πυκνή βλάστηση. Επίσης θα ήταν γεµάτη µε πιθά-
ρια και οικιακά σκεύη. Επιπλέον θα υπήρχε βωµός, ψηφιδω-
τά, ίσως να υπήρχε και κάποιο µίνι κολοσσαίο και κανένα
µικρό θέατρο.

Πιστεύω ότι βυθίστηκε από σεισµό και πως πλέον θα εί-
ναι γεµάτη συντρίµµια.

Κείµενο: Ναταλία Μπερέα - ∆' τάξη
∆ακτυλογράφηση: Μαρκέλλα Λιόλιου - ΣΤ' τάξη
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Η γεωλογική µεταβολή των
ηπείρων και της στάθµης των
θαλασσών δηµιούργησαν υ-
πόγειες πολιτείες. Πόλεις
που υπήρχαν στην αρχαιότη-
τα χάθηκαν από τη φύση και
ξεχάστηκαν µέσα στην ιστο-
ρία. 

Οι βυθισµένες πολιτείες
της Ελλάδας οι οποίες βρί-
σκονται πλέον κάτω από τη
θάλασσα µας θυµίζουν ότι κά-
ποτε ήταν γεµάτες ζωή.  Στην
Ελαφόνησο το χαρακτηριστι-
κό αυτής της πολιτείας είναι
ότι όχι µόνο µπορείς να δια-
κρίνεις από ψηλά τα πλακό-
στρωτα στα οποία πριν από
αιώνες περπατούσαν οι κά-
τοικοι αλλά και να κολυµπή-
σεις δίπλα σε αυτά.  

Πλέον όµως µε την τεχνική
της κατάδυσης έχουµε την
ευκαιρία να απολαύσουµε κά-
ποιες πόλεις και την µαγεία
τους στο πάτο της θάλασσας
και να µάθουµε την ιστορία
τους. 

• Στο Παυλοπέτρι 
της Λακωνίας
Η αρχαιότερη βυθισµένη

πόλη του κόσµου βρίσκεται
στην Ελλάδα και πιο συγκε-
κριµένα στη Λακωνία, στη ση-
µερινή Ελαφόνησο. Η πόλη
Βαιών ήκµασε την εποχή του
χαλκού (5.000 π.Χ.) και απο-
τελούσε το κέντρο εµπορίου
και οικονοµικής δύναµης ολό-
κληρης της Μεσογείου, ώ-
σπου το 1.000 π.Χ. και µετά α-
πό ένα δυνατό σεισµό, η πό-
λη κατακρηµνίστηκε στον βυ-
θό. 

Σήµερα οι επισκέπτες της
περιοχής µπορούν να αντικρί-
σουν τα προϊστορικά ερείπια,
τα οποία η στάθµη του νερού
(µόλις 3 µέτρα) και το καθαρό
νερό επιτρέπουν στον επισκέ-
πτη να εξερευνήσει. Οι αρχαιο-
λόγοι έχουν ανακαλύψει θραύ-
σµατα, αντικείµενα καθηµερι-
νής χρήσης όπως τα αγγεία µα-
γειρέµατος, είδη κεραµικής,
στάµνες, αποθηκευτικά αγγεία
και περίτεχνα αγγεία πόσης ή
που χρησιµοποιούνταν για
προσφορές προς τους θεούς.
Εισαγόµενα αγγεία προέρχο-
νταν από όλη την ευρύτερη πε-
ριοχή του Αιγαίου και την Μι-
νωική Κρήτη.

Υπάρχουν πολλοί βυθισµέ-
νοι οικισµοί αλλά και λιµάνια
όπως το Σαλάντι της Αργολί-
δας, το Πλατυγιάλι Αστακών,
η Πουνταζέζα Λαυρίου, το λι-
µάνι των Αβδήρων, η Μεθώ-
νη, η Πλύντρα Λακωνίας, τα
Φαλάσαρνα, η Ελίκη Αχαΐας
και άλλοι 20.

Αυτές και πολλές άλλες
πολιτείες γεµάτες ζωή δηµι-
ουργούν ένα µυθικό σκηνικό
στο οποίο νοµίζει κανείς πως
κατοικούν γοργόνες και πλά-
σµατα της φαντασίας. Με α-
ποτέλεσµα να δηµιουργού-
νται νέες ιστορίες και µύθοι.

Πηγές:
https://www.willowisps.gr/m

ain/-/25/8/2020
https://www.travelstyll.gr/8-
omorfes-poleis-tou-buthou/
https://www.exploringgreec

e.tv/destinations/oi-
vythismenes-politeies-elladas-
pay-einai-akomi-orates/41356

Κείµενο: Κατερίνα Θεοδώ-
ρου – Ναταλία Μπερέα – Ελι-

σάβετ Τσουµάγκα 
(∆' τάξη)

∆ακτυλογράφηση:
Μαρκέλλα Λιόλιου – 

∆ηµήτρης Λιάσης ( ΣΤ' τάξη)

Reschensee, η πιο γνωστή
βυθισµένη πόλη της Ιταλίας

Στην Ιταλία κοντά στο σύνο-
ρα της Αυστρίας και Ελβετίας,
ένα µοναχικό καµπαναριό του
14ο αιώνα, ξεχωρίζει από τα
γαλήνια και γαλαζοπράσινα νε-
ρά της λίµνης. Οι δύτες µπο-
ρούν να εξερευνήσουν τα 163
κτίσµατα κάτω από την επιφά-
νεια της λίµνης. Είναι το µόνο
ορατό δείγµα της Reschensee
ή Curon, -όπως λέγεται σήµε-
ρα-µίας πόλης που εξαφανί-
στηκε κάτω από το νερό µόλις
60 χρόνια πριν.

Οι κάτοικοι της περιοχής
διαµαρτυρήθηκαν όταν µια
µεγάλη εταιρία αποφάσισε
να εώσει δύο µεγάλες λίµνες
της περιοχής δηµιουργώντας
και µια τρίτη τεχνητή. Όµως
τελικά οι κάτοικοι αποµα-
κρύνθηκαν και οι πόλεις που
υπήρχαν στην περιοχή βυθί-
στηκαν. Μόνο το καµπαναριό
του Curon, φαίνεται να σώθη-
κε και τώρα ποια είναι τουρι-
στικό αξιοθέατο.

Το χειµώνα που παγώνει το
νερό της λίµνης φτάνεις σε
αυτό περπατώντας, ενώ όταν
ο καιρός το επιτρέπει το επι-
σκέπτονται πολλοί εκδρο-
µείς. Υπάρχουν φήµες ότι κά-
ποιες νύχτες του χειµώνα το
καµπαναριό ακούγεται να
χτυπάει… αν και οι καµπάνες
µετακινήθηκαν από εκεί πριν
από 60 χρόνια.

Κείµενο: Γεωργία Παπα-
τραϊανού -  ∆` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Λιάσης
∆ηµήτρης – ΣΤ` τάξη

Πολύ κοντά στις ακτές της
Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου
βρίσκεται, αυτό που πιστεύε-
ται ότι είναι το παλάτι της Βα-
σίλισσας Κλεοπάτρας. Το πα-
λάτι βυθίστηκε από έναν σει-
σµό πριν από 1500 χρόνια.
Στο σηµείο οι αρχαιολόγοι έ-
χουν ανακαλύψει και ένα ναό
της Ίσιδος, ένα αρχαίο µου-
σείο και -ίσως αποµένει να α-
ποδειχτεί- τον τάφο της Κλε-
οπάτρας.

Κείµενο: ∆έσποινα 
Παπαγιαννίδου - ∆` τάξη

∆ακτυλογράφηση: 
Λιάσης ∆ηµήτρης 

- ΣΤ` τάξη

ΒΒυυθθιισσµµέέννεεςς  ΠΠοολλιιττεείίεεςς
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13 ανέκδοτα για γέλιο

Παίρνει κάποιος στο σχο-
λείο του Τοτού.

-Παρακαλώ; 
-Ναι γειά σας, ήθελα να

σας πω ότι ο Τοτός δεν θα
µπορέσει να έρθει σήµερα. 

-Ποιος οµιλεί παρακαλώ; 
-Ο µπαµπάς µου. 

Γυρίζει ο Τοτός στο σπίτι
και λέει στον µπαµπά του. 

-Μπαµπά, σήµερα πέρασα
τέλεια στο σχολείο. απάντη-
σα και σε µια ερώτηση  σή-
µερα. 

-Μπράβο παιδί µου. Σε
ποια ερώτηση απάντησες;

-Ποιος έσπασε το τζάµι
της τάξης. 

Είναι ο Τοτός στο δωµάτιό
του και λέει στην Παναγιά. 

-Κάνε την Θεσσαλονίκη
πρωτεύουσα της χώρας. 

Εκείνη την στιγµή µπαίνει
µέσα η µάνα του. 

-Γιατί Τοτέ µου η Θεσσα-
λονίκη να γίνει πρωτεύουσα
της χώρας; 

-Γιατί έτσι έγραψα στο τε-
στ της Γεωγραφίας. 

Πώς λέγεται η τσίχλα των
οικοδόµων;

Τσιµέντος

Πώς πέθανε ο τελευταίος
πόντιος επιστήµονας; 

Του καρφώθηκε µια ιδέα
στο κεφάλι.  

Πώς πέθανε ο τελευταίος
πόντιος ποδοσφαιριστής; 

Κόπηκε όταν έκανε ψαλι-
δάκι. 

Περνάει ο σκουπιδιάρης
και ρωτάει τον Τοτό. 

-Τοτέ  έχετε σκουπίδια; 
-Μισό να ρωτήσω την µα-

µά µου. Μαµά έχουµε σκου-
πίδια; 

-Ναι έχουµε. 
Και λέει ο Τοτός στον

σκουπιδιάρη. 
-Ναι έχουµε, δεν θέλουµε.

-Φαίνεσαι πολύ λεπτός σε
αυτήν την φωτογραφία. Ποι-
ος σε τράβηξε; 

-Ένας δορυφόρος. 

Ένας καρατέκας µε µια
κλοτσιά σπάει τρία σανίδια.
Εγώ αν πέσω µε φόρα στο
κρεβάτι σπάω δώδεκα. 

Γιατί ο Σούπερµαν πετάει
µε το ένα χέρι; 

Γιατί µε το άλλο αλλάζει
ταχύτητες. 

Τι κοινό έχει µια βόµβα, έ-
να τυρί και το ζεµπέκικο της
ευδοκίας; 

Μπαµ τύρι τύρι τύρι µπαµ
τύρι µπαµ. 

Πώς λέγεται αυτός που έ-
χει µόνο χέρια, πόδια και κε-
φάλι; 

Χαµένο κορµί. 

Γιατί η εγχείρηση της καρ-
διάς λέγετε µπαϊ πας; 

Γιατί αν δεν πετύχει, Bye!
Πας.     

Κείµενο - ∆ακτυλογράφηση:
Χρήστος Μήτσκος 

– ΣΤ` τάξη 

Ανέκδοτα
- Τι λέει το 0 στο 6;
- Στου πετάει µία τρίχα.

- Τι λέει το 0 στο 8;
- Μπα βάλαµε και ζωνούλα;

- Γιατί η φλόγα στο καντήλι
τρεµοπαίζει;

- Γιατί το λάδι είναι καλαµα-
τιανό.

- Γιατί η πριγκίπισσα δεν πα-
ντρεύτηκε το βασιλόπουλο;

- Γιατί τα έφτιαξε µε τον
Σκλαβενίτη.

- Γιατί ο αέρας είναι κρύος
το πρωί;

- Γιατί έµεινε έξω όλο το
βράδυ.

- Τι είναι κανίβαλος;
- Είναι ένας άνθρωπος που

αγαπά τον πλησίον του µε
σάλτσα.

- Ξέρεις τι ώρα είναι;
- Ναι.
- Ευχαριστώ.

- Γιατί τρέχει και φεύγει η
ώρα;

- Γιατί είναι πολλοί αυτοί
που θέλουν να την σκοτώ-
σουν.

- Πώς ρίχνεις ένα αυγό στο
τοίχο χωρίς να σπάσει;

- Ρίχνεις και την κότα µαζί.

- Πώς λέγεται η γυναίκα του
Αϊ Βασίλη;

- Merry Christmas.

- Πώς κρατάς έναν ανόητο
µία ολόκληρη µέρα;

- Του λες <<Θα σου πω αύ-
ριο.>>

- Ποιό είναι το αντίθετο του
πείθω;

- Μπρωθτά.

- Πώς λέγεται αυτός που
κρατάει τα αυτιά του;

- Αυτοκράτορας

- Γνώρισα έναν βιολόγο 16
χρονών.

- Μικρός δεν είναι για βιο-
λόγος;

- Είναι µικροβιολόγος.

Είναι µία κόµπρα και ένας
βιβλιοθηκάριος και συζητάνε:
σσσσσσσσσσσ

Το Pan δεν είναι η οµορφιά,
είναι το επίθετο του Piter.

Είναι λογικό να υπάρχει
τµήµα δερµατολογίας στο ΙΕΚ
ακµή;

Ποιο εµβόλιο κάνουν τα
πλοία για να µην βουλιάζουν;

Αντιτιτανικό.

- Ξέρεις κάποιο χάρτινο αυ-
τοκίνητο;

- Audi A4.

Ρωτάει η κυρία του Τοτού
τον Τοτό: Τοτέ αν άνοιγε µία
τρύπα στην βάρκα τι θα έκα-
νες;

Τοτός: Θα άνοιγα και µία
άλλη για να βγαίνουν.

Ρωτάει η δασκάλα τον Το-
τό: Τα ψάρια γιατί δεν µιλάνε;

Τοτός: Γιατί όταν ανοίγουν
το στόµα τους µπαίνει νερό.

Κείµενο - ∆ακτυλογράφηση:
Μαρκέλλα Λιόλιου - ΣΤ' τάξη

ΛΛέέξξεειιςς  κκααιι  φφρράάσσεειιςς  
πποουυ  λλέέννεε  λλάάθθοοςς  οοιι  γγιιααγγιιάάδδεεςς
• Το φαγητό σε πέντε λεφτά είναι έτοιµο. (Το σωστό:

λεπτά)
• Έψησα  κεκ. Το σωστό: (Κέικ)
• Έφτιαξα γιουµπουρντί. Το σωστό (µπουγιουρντί)
• Πρόσεχε µην τα πέσεις. Το σωστό (µην πέσουν)

Κείµενο - ∆ακτυλογράφηση: Μαρκέλλα Λιόλιου 
- ΣΤ' τάξη 
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µέλλον µας, να έβλεπαν µέ-
σα από τα µάτια  των παιδιών
όλου του κόσµου. Μακάρι
µέσα στην καρδιά τους να
ξαναγίνουν παιδιά. «Η οµορ-
φιά θα σώσει τον
κόσµο»(Φιόντορ Ντοστο-
γιέφσκι). Αυτή η οµορφιά
που λάµπει στα πρόσωπα,
στα χαµόγελα των παιδιών.

«Υπερασπίσου το παιδί, για-
τί αν γλυτώσει το παιδί υ-
πάρχει ελπίδα» (Παύλος Σι-
δηρόπουλος).   

Κείµενο – δακτυλογράφηση:
Γιάννης Ιτσόπουλος 

– ΣΤ` τάξη

Πώς βλέπουν τα παιδιά
τον πόλεµο

Στις 24/2/2022 τα ξηµερώ-
µατα ξεκίνησε η εισβολή της

Ρωσίας στην Ουκρανία δη-
λαδή πόλεµος. Ο πόλεµος
γίνεται γιατί η Ρωσία θέλει
να κατακτήσει την Ουκρα-
νία.

Απ΄ ό,τι άκουσα από την
τηλεόραση οι Ουκρανοί πο-
λεµούν για την πατρίδα
τους. Πολλοί Έλληνες έχα-
σαν την ζωής τους, προσφυ-
γόπουλά είναι φοβισµένα,
µπαµπάδες παιδιών πολεµά-
νε και οι Ουκρανοί τραγου-
δάνε τον Εθνικό τους Ύµνο

κατά την διάρκεια του πολέ-
µου.

Οι Λευκορώσοι βοηθάνε
τους Ρώσους να κατακτή-
σουν την Ουκρανία. Κάποιοι
δηµοσιογράφοι από τις ειδή-
σεις είναι στην Ουκρανία και
για να προφυλάσσονται φο-
ράνε κράνος και αλεξίσφαι-
ρο γιλέκο. 

Κείµενο – ∆ακτυλογρά-
φηση: Πολυάνθη Μπόγια

- Ε` τάξη

ΠΠόόλλεεµµοοςς  ΟΟυυκκρρααννίίααςς--ΡΡωωσσίίααςς
συν. απ’ την 1η σελ.

Αγαπητοί µας φίλοι,

Ζούµε στην Κόρινθο, µια
παραθαλάσσια πόλη µε
30.000 περίπου κατοίκους
που κατοικείται από την
αρχαιότητα και έχει µεγά-
λη ιστορία.  Η πόλη µας εί-
ναι ένας πολύ  ελκυστικός
προορισµός για κάθε επι-
σκέπτη, καθώς απέχει µία
ώρα από την πρωτεύουσα
της Ελλάδας, την Αθήνα,
συνδυάζει βουνό και θά-
λασσα, ενώ διαθέτει  ένα
σύγχρονο εµπορικό κέ-
ντρο,  το µοναδικό στην
Πελοπόννησο. 

Το κέντρο της πόλης εί-
ναι πεζοδροµηµένο κι έχει
πολλά καταστήµατα και

χώρους εστίασης. Κοντά
στο λιµάνι της Κορίνθου
βρίσκεται το άγαλµα του
Πήγασου, που αποτελεί
σύµβολο της πόλης και πιο
δίπλα είναι το Πανεπιστή-
µιο και το ∆ηµοτικό Θέα-
τρο. Άλλα αξιοθέατα κοντά
στην Κόρινθο που πρέπει
να δει όποιος έρθει στην
περιοχή µας είναι η διώρυ-
γα της Κορίνθου, το κά-
στρο και ο ναός του Απόλ-
λωνα στην αρχαία Κόριν-
θο, το Ηραίον, ενώ αξίζει
να δοκιµάσει τη µοναδική
κορινθιακή σταφίδα και τα
κρασιά της Νεµέας.

Για µας τα παιδιά οι πλα-
τείες και τα πάρκα αποτε-
λούν χώρο συνάντησης και
παιχνιδιού.  Βέβαια, το κα-
λοκαίρι προτιµούµε να συ-
ναντιόµαστε στις παραλίες

Καλάµια  και Κανταρέ,  ό-
που ευχαριστιόµαστε παι-
χνίδι και κολύµπι.

Φίλοι µας, θα σας προτεί-
ναµε εάν δεν έχετε επισκε-
φτεί ακόµα την όµορφη πό-
λη µας,  να τη βάλετε
στους άµεσους προορι-
σµούς σας  και να την εξε-
ρευνήσετε µε την ησυχία
σας.  

Σας περιµένουµε! 
Οι ζωγραφιές είναι: 

Ναός Απόλλωνα– 
Ακροκόρινθος (Ιωάννας

Τρούπη) και Πήγασος της
Ε. Χουσαλά

Κείµενο:Μαρία Λουίζα
Ρουστέµη, Εύη Χουσαλά,
∆ηµήτρης Πετρόπουλος,

Εβίτα Σπυράκη, Φώτης 
Παντόπουλος, Αργύρης
Τσώτος, Γιάννης Τζέκος

(Ε2 τάξη – 10 ∆ηµοτικό
Σχολείο Κορίνθου)

Ένα γράµµα από την Κόρινθο


