
Tην Παρασκευή 1 Απριλίου έγι-
νε µια εκδήλωση στο ∆ηµοτικό
Σχολείο Άρνισσας µε θέµα το παιδι-
κό βιβλίο, γιατί στις 2 Απριλίου ήταν
παγκόσµια ηµέρα παι-
δικού βιβλίου.

Στην αρχή ο κος
Γιάννης έβγαλε έναν λό-
γο για το πότε ανακαλύ-
φθηκε το χαρτί, από τι εί-
ναι φτιαγµένο και άλλα.

Την γιορτή όπως πά-
ντα άνοιξε η Α` τάξη η ο-
ποία επειδή φέτος µάθαι-
νε την άλφα- βήτα έγραψε
σε χαρτόνια για κάθε ένα
γράµµα από µια λέξη για
το «τι είναι για εµένα το βι-
βλίο.»

Σειρά είχε η Β` τάξη η ο-
ποία έγραψε από δύο σει-
ρές ο καθένας για το τι κάνει
µε το βιβλίο και µια βιβλιο-
παρουσίαση, µε τη βοήθεια
του «δηµοσιογράφου».

Από αυτή την γιορτή δεν
θα µπορούσε να λείπει και η Γ` τά-
ξη η οποία έκανε παρουσίαση για
δύο πολύ διάσηµους συγγρα-

φείς(Πηνελόπη ∆έλτα – Ιούλιος
Βερν).

Επίσης η ∆` τάξη έκανε ένα

ποίηµα( Ο µενεξές του Οδυσ-
σέα Ελύτη) χορευτικό και έπαιξε έ-
να παιχνίδι σαν αυτό από το
celebrity game night το λεγόµενο
Ε∆Ω ΤΟ ΕΧΩ. Η τάξη που µας συ-
γκλόνισε ήταν η Ε` η οποία µε τη
σειρά της πήρε ένα απόσπασµα α-
πό ένα βιβλίο του Τζιάνι Ροντάρι(Η

σχολική τσάντα που µι-
λάει) και το έκανε σαν
θεατρικό.

Και βέβαια η ΣΤ' τάξη
που παρουσίασε µια εκ-

ποµπή που λεγόταν ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ,δύο

διαφηµί-
σεις και
ένα τρα-
γ ο ύ δ ι
γραµµέ-
νο από
τα ίδια
τα παι-
διά που
µιλούσε
για το
βιβλίο.

Τ έ -
λος η
γιορτή
έκλει-
σε µε
τ ο υ ς
επαί-
ν ο υ ς
γ ι α

τις καλύτε-
ρες αφίσες µε θέµα το βιβλίο(δια-
γωνισµός της Ε` τάξης) αλλά και
για τα παιδιά της Γ` και ∆` τάξης,
που διάβασαν τα περισσότερα βι-
βλία αυτή τη χρονιά.

Γενικά ήταν µια πολύ ωραία
γιορτή παρόλο που όλες οι τάξεις
είχαν πάρα πολύ λίγο χρόνο για να

προετοιµαστούν!!!
Άννα Καραβίτη - ΣΤ'τάξη

ΠΠοοιιήήµµαατταα  γγιιαα  ττοο  ββιιββλλίίοο
Σαν διαβάζω ένα βιβλίο,
Λες και µπαίνω σε ένα πλοίο για

ταξίδι µακρινό.
Μαγεµένος αντικρίζω,
Κάθε τι που δεν γνωρίζω
Και που τόσο λαχταρώ.
Σαν διαβάζω ένα βιβλίο,
Οι φτερούγες µου είναι δύο
Και πετώ ψηλά, ψηλά. 
Πιο ψηλά κι από τον Άρη,
Απ’ τον ήλιο, απ’ το φεγγάρι,
Απ’ τα αστέρια τα πολλά.
∆ύτης γίνοµαι και πάω,
µες στις θάλασσες βουτάω,
στο γαλάζιο το βυθό.
Αχ, βιβλίο αγαπηµένο, είσαι η

πόρτα συ που µπαίνω σ’ έναν κό-
σµο µαγικό. 

ΑΑνν  µµεε  ππάάρρεειιςς  σστταα  χχέέρριιαα  σσοουυ,,
Είµαι φτερούγες και αγκαλιάζω.
Αν µε κλείσεις στην καρδιά σου,
είµαι  φλόγα και ζεσταίνω.
Αν µε βάλεις προσκέφαλο σου,
είµαι φύλακας άγγελος.
Αν σου γίνω θύµηση,
σ’ ευχαριστώ που µ’ έκανες ψυ-

χή σου.
Κωνσταντίνα Παπαζήση 

– Ε` τάξη
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ΠΠεερριιεεχχόόµµεενναα
� Σελίδα της γεύσης – Ρούχα

για πρόσφυγες σελ.2
� Συνέντευξη ιεροψάλτη - Βι-

βλιοπαρουσιάσεις σελ.3
� Εκδροµή στο Βυζαντινό

Μουσείο  και τα κάστρα της Θεσ-
σαλονίκης σελ.4

� Επέτειος 25ης Μαρτίου σελ.5
� Η Άρνισσα στο πέρασµα του

χρόνου – Μάρτης – Άγιοι Θεόδω-
ροι - Πρωταπριλιά σελ.6 

� Πάσχα – Θεατρικές παρα-
στάσεις σελ.7

� Α` τάξη σελ.8
� Β` τάξη σελ.9
� Φανταστικές ιστορίες µι-

κρών συυγραφέων σελ.10 - 11
� Ηµερολόγιο σχολικού κή-

που – Σπορείο σελ.12
� Παιδικό βιβλίο(συνέχεια)

σελ.13
� Ισηµερία – Παντελίδης –

∆εινόσαυροι σελ.14
� Αινίγµατα – Παροιµίες –

Σπαζοκεφαλιές – Ανέκδοτα
σελ.15

� Η γωνιά της ποίησης και
της τέχνης 16

Εδώ, παιδικό βιβλίο!!! 
Σας µιλάει ο ελεύθερος µικρός αναγνώστης!!!

Χελιδονίσµατα
Τα «ΧΕΛΙ∆ΟΝΙΣΜΑΤΑ» είναι

ένα µαρτιάτικο έθιµο, ένα µελω-
δικό καλωσόρισµα της Άνοιξης
µε ειδικά τραγούδια που λέγουν
τα παιδιά γυρίζοντας από σπίτι
σε σπίτι κρατώντας στεφάνι
λουλουδιών ή ένα κλαδί από κισ-
σό και οµοίωµα
χελιδονιού
που έχει έ-
να «µαγικό
χ α ρ α κ τ ή -
ρα». Τα παι-
διά µε το
τ ρ α γ ο ύ δ ι
τους, επικα-
λούνται τα α-
ληθινά χελι-
δόνια, να έρ-
θουν στον τό-
πο τους και

µαζί µ' αυ-
τά η Άνοι-
ξη. Είναι έ-
να ανα-
βλαστικό
έθιµο και
σ κ ο π ό ς
του είναι η
υποβοήθη-
ση της βλάστησης της Γης.

Αυτό το έθιµο πραγµατοποιή-
σαµε και εµείς οι µαθητές της Ε'
και της ΣΤ' τάξης µε τη συνοδεία
του διευθυντή  και των δασκά-
λων µας τραγουδώντας  στην α-
γορά της Άρνισσας, όπως επί-
σης και στα Νηπιαγωγεία και το
Γυµνάσιο-Λύκειο,  τα Χελιδονί-
σµατα.

Οι πληροφορίες για το έθι-
µο είναι από το διαδίκτυο.

Χρυσάνθη Γκέσιου  - ΣΤ
΄τάξη

Η χελιδόνα
Ήρθε, ήρθε η

χελιδόνα, 
ήρθε κι άλλη

µελιδόνα.
Κάθισε και

λάλησε 
και γλυκά κε-

λάηδησε. 

Μάρτη, Μάρτη µουκαλέ
και Φλεβάρη φοβερέ.

Κι αν φλεβίσεις κι αν τσικνί-
σεις 

καλοκαίρι θα µυρίσεις.
Κι αν χιονίσεις, κι αν κακίσεις   
πάλι  άνοιξη θ’ ανθίσεις.
Ποίηµα: Μαρία Τζήκα – ∆` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Μαρία 
Καραβίτη – Ε` τάξη

συν. στην 13η σελ.
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ΕΕΚΚ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  
ΤΤΩΩΝΝ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΤΤΩΩΝΝ

ΤΤΟΟΥΥ  
∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ
ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ  
ΑΑΡΡΝΝΙΙΣΣΣΣΑΑΣ
∆ιεύθυνση
∆ηµοτικό 
Σχολείο

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

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 
ΟΜΑ∆Α 

(Ε’-ΣΤ` ΤΑΞΗ)
∆ακτυλογράφηση

κειµένων
Ανδρονικίδης Θεόδωρος (ΣΤ`)
Γκέσιου Χρυσάνθη(ΣΤ`)
Καραβίτη Άννα(ΣΤ`)
Γεωργίου Βερονίκη(Ε`)
Θεοδώρου Χρήστος(Ε`)
Καραβίτη Μαρία(Ε`)
Λαζαρίδου Ανδρονίκη(Ε`)
Λαζαρίδου Γεωργία(Ε`)
Λιόλιου Βασιλεία(Ε`)
Μπόγιας Τάσος(Ε`)
Παπαγιαννίδης Άνθιµος(Ε`)
Παπαγιαννίδου Ιωάννα(Ε`)
Παπαζήση Κωνσταντίνα(Ε`)
Νιώτη Ελισάβετ(ΣΤ` τάξη)

Σάρωση εικόνων
Καραβίτη Άννα(ΣΤ`)
Σιδερά Σόφη(ΣΤ`)

Συντονιστές 
∆άσκαλοι
Ηλίας Κάρτας
Αθανάσιος Θεοδώρου

Το λογότυπο της εφη-
µερίδας σχεδίασαν σχε-
δίασαν η Βασιλεία Λιόλι-
ου  και ο Χρήστος Χατζη-
γεωργούδης.

Συνδροµή για ένα
χρόνο 5 ευρώ

ΤΤαα  ααννήήσσυυχχαα
µµοολλύύββιιαα  ττηηςς
ΆΆρρννιισσσσααςς

ΗΗ  ΣΣΕΕΛΛΙΙ∆∆ΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΓΓΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ
ΤΣΟΥΡΕΚΙ

Υλικά συνταγής
1.400 γραµµ. αλεύρι

δυνατό για τσουρέκι,
κοσκινισµένο

1½ φλ. τσαγιού βού-
τυρο γάλακτος

2½ φακελάκια ξερή
µαγιά

1 φλ. τσαγιού φρέσκο γάλα
1 φλ. τσαγιού χυµό φρέσκου

πορτοκαλιού
2½ φλ. τσαγιού ζάχαρη
6 αυγά
1 κ.γλ µαχλέπι σε σκόνη
1 κ.γλ κακουλέ σε σκόνη
2 πορτοκάλια(το ξύσµα)
αµύγδαλο φιλέ για το πασπά-

λισµα (προαιρετικά)
Εκτέλεση
Σε µια κατσαρόλα, σε χαµηλή

φωτιά, λιώνουµε το βούτυρο µε
τη ζάχαρη, ανακατεύοντάς τα.
Αποσύρουµε από τη φωτιά.
Προσθέτουµε το χυµό και τα
αυγά και χτυπάµε το µείγµα µε
αυγοδάρτη. Η θερµοκρασία του
µείγµατος δεν πρέπει να ξεπερ-
νά τους 35οC. Βάζουµε στον
κάδο του µίξερ το αλεύρι, τη
µαγιά, το µαχλέπι, το κακουλέ 

κ α ι
το ξύσµα.

Πρόσθετουµε
τα υγρά υλικά και µε

το γάντζο δουλεύουµε τη ζύµη,
να αναµειχτεί καλά, περίπου
8΄-10΄. Εάν χρειάζεται, προ-
σθέτουµε λίγο αλεύρι. Tη ζύµη
πρέπει να τη σηκώνουµε από το
µίξερ και να σηκώνεται όλη µαζί
σχηµατίζοντας κορδές. ∆εν πρέ-
πει να κολλάει στα χέρια και πρέ-
πει να είναι αφράτη και βουτυρά-
τη. Τη µαζεύουµε σε µπάλα, τη
βάζουµε σε λεκάνη, τη σκεπάζου-
µε καλά και την αφήνουµε να δι-
πλασιαστεί σε όγκο από 1 ώρα έ-
ως 2 ώρες, ανάλογα µε τη θερµο-
κρασία του χώρου. Για να δούµε
ότι η ζύµη έχει φουσκώσει σω-
στά, την πατάµε µε το δάχτυλό
µας και το βαθούλωµα πρέπει
να παραµένει. Αφού φουσκώσει
η ζύµη, τη βγάζουµε στον πάγκο
και τη ζυµώνουµε ελαφρά, να

ξεφουσκώσει. Την χωρίζουµε σε
τρία κοµµάτια. Κάθε κοµµάτι
ζύµης το χωρίζουµε σε τρία µέ-
ρη. Πλάθουµε τρία φιτίλια και
τα πλέκουµε σε κοτσίδα. Μπή-
γουµε την ένωση κάτω από το
τσουρέκι. Οµοίως φτιάχνουµε
και τα άλλα δύο τσουρέκια. Τα
βάζουµε σε βουτυρωµένες λα-
µαρίνες ή στρωµένες µε λαδό-
κολλα. Τα σκεπάζουµε καλά µε
πετσέτες, να µην ξεραθούν. Α-
φήνουµε απόσταση µεταξύ τους
γιατί φουσκώνουν. Τα αφήνου-
µε να διπλασιαστούν σε όγκο.
Αφού φουσκώσουν τα αλείφου-
µε µε αυγό και ζάχαρη (χτυπάµε
αυγό, λίγο νερό και ζάχαρη). Ε-
πειδή µε το άλειµµα  συρρικνώ-
νονται ελαφρά, τα αφήνουµε
10΄-15΄ να φουσκώσει ξανά η ε-
πιφάνειά τους. Πασπαλίζουµε το
αµύγδαλο (αν βάλουµε). Τα
φουρνίζουµε σε προθερµασµένο
φούρνο στους 160οC, στον αέρα,
και τα ψήνουµε για περίπου 45΄
να ροδίσουν.

Χρόνος Προετοιµασίας: 
150 λεπτά
Χρόνος Ψησίµατος: 45 λεπτά

Κείµενο: Μαρία Καραβίτη –
Ε` τάξη

Ρούχα για τους Πρόσφυγες
Οι γείτονές µας, ο Θωµάς και ο Βαλά-

ντης Γεωργίου συγκινήθηκαν µε το δράµα
των προσφύγων και σκέφτηκαν να µαζέ-
ψουν είδη πρώτης ανάγκης (φάρµακα)
τρόφιµα και ρούχα. Πολλοί κάτοικοι του
χωριού µας προσφέρθηκαν να µαζέψουν
αυτά τα πράγµατα. Αφού µάζεψαν πολλά
και γέµισαν το φορτηγάκι τους, τα πήγαν

στην Έδεσσα και από εκεί στην Ειδοµένη.
Έτσι οι πρόσφυγες θα χαρούν µε τα δώρα
που τους πρόσφεραν πολλοί άνθρωποι.
Αυτή η πράξη είναι πολύ καλή εκ µέρους
του Θωµά και του Βαλάντη αλλά και εκ µέ-
ρους των κατοίκων.

Κείµενο: Ελπινίκη Καραβίτη - Ναταλία
Σιδερά (Γ΄τάξη)

∆ακτυλογράφηση: Χρυσάνθη Γκέσιου -
ΣΤ΄τάξη
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Στις 14 Φεβρουαρίου 2016
πήραµε µία συνέντευξη από
τον κύριο Παναγιώτη
Μπελθικιώτη, τον ιε-
ροψάλτη της εκ-
κλησίας µας.

1] Έχετε ασχο-
ληθεί µε την ψαλτι-
κή πρακτικά ή µαθαί-
νοντας Βυζαντινή
µουσική?

- Ξεκίνησα πρακτικά, από µι-
κρό παιδί στην εκκλησία του
Αγίου Νικολάου στο χωριό
µου.

2]Ποιό ήταν το έναυσµα για
να ξεκινήσετε?

Ήταν η περιρρέουσα  ατµό-
σφαιρα στο χωριό µου. Στην η-
λικία µου όλα τα παιδιά πήγαι-
ναν στο ψαλτήρι. Επίσης ήταν
και η παρακίνηση και η προ-
τροπή των γονιών µας, οι ο-
ποίοι ήθελαν τα παιδιά τους
να είναι κοντά στην εκκλησία.
Ο µεγάλος µου αδελφός, ήτα-
νε τα χρόνια εκείνα ο ψάλτης
του χωριού.

3]Όταν ξεκινήσατε να µα-
θαίνετε τι σας δυσκόλεψε?

-Είναι καλό, για να µάθει κά-
ποιος να ψάλλει να µάθει πρώ-
τα να διαβάζει σωστά. 
Και τούτο για να µπορεί να κα-
τανοεί το κείµενο και ανάλογα
να το επενδύει µε µέλος [ψαλ-
µωδίες].

4] Αν σταµατούσατε την εκ-
µάθηση ποια θα ήταν η αιτία?

- ∆εν τελειώνει ποτέ η εκ-
µάθηση της µουσικής. Μόνο
για λόγους ανωτέρας βίας ( υ-
γεία, επαγγελµατική δου-
λειά).

5]Από τη στιγµή που συνεχί-
ζετε την ενασχόληση σε ποια
σηµεία δυσκολεύεστε?

- Η Βυζαντινή µουσική θέλει
διαρκή ενασχόληση, τακτική
µελέτη και συχνή παρουσία
στο αναλόγιο. Είναι δύσκολα
τα αργά µαθήµατα και το να
ψάλλουµε ψαλµωδίες µε αργό
ρυθµό. Επίσης το να ψάλλου-
µε πολλοί µαζί(χορωδία).

6] Πιστεύετε ότι στην εκµά-
θηση της Βυζαντινής µουσι-

κής συµβάλλει η πρακτική εκ-
µάθηση ορισµένων τρο-

παρίων?
- Φυσικά. Με
την προϋπό-
θεση ότι αυ-
τή η πρακτι-
κή εκµάθη-
ση, γίνεται

δίπλα σε
ψάλτη-δάσκα-

λο που τα ψάλλει
σωστά ή από ακούσµατα σω-
στά εκτελεσµένα. 

7] Τι προτίνετε στον δάσκα-
λο για την καλύτερη διδασκα-
λία της Βυζαντινής Μουσι-
κής?

- Ο δάσκαλος να είναι κατά
το δυνατό σωστά καταρτισµέ-
νος, να µπορεί να ξεχωρίσει
τις ιδιαιτερότητες και τις δυ-
νατότητες ενός εκάστου των
µαθητών, να έχει υποµονή και
µε την απαραίτητη οικειότητα
να κερδίσει την εµπιστοσύνη
των µαθητών.

7α] Ποιοι είναι οι ρόλοι ό-
σων συµµετέχουν σε µια χο-
ρωδία?

- Είναι οι µελωδοί ή
σολίστες. Οι ισοκράτες ή βα-
σταχτές, ο κανονάρχης, ο α-
ναγνώστης. Κατά ιεραρχική
σειρά ο Πρωτοψάλτης, ο Λα-
µπαδάριος  και ο ∆οµέστιχος. 

Τι προτείνετε στον µαθητή
για την καλύτερη εκµάθηση?

- Να υπάρχει διάθεση,
θέληση, υποµονή και επιµονή.
Να µην απογοητεύεται από ο-
ποιαδήποτε δυσκολία.

9] Πιστεύετε ότι ένα όργανο
βοηθούσε καλύτερα στην δι-
δασκαλία ή στην µαθητεία της
Βυζαντινής Μουσικής?

- Οι άνθρωποι της εκκλησίας
αποφάσισαν την µη χρήση ορ-
γάνων για την τέλεση της θεί-
ας Λειτουργίας

10] Η διδασκαλία και η µα-
θητεία πρέπει να γίνεται µε ο-
πτικοακουστικά µέσα?

- ∆εν αποκλείεται, γιατί θα
ήταν χρήσιµο.

11] Πως πιστεύετε ότι πρέ-
πει να γίνεται η διδασκαλία
της Μουσικής? Ατοµικά, οµα

δικά ή τα δύο ε-
ναλλάξ? 

- Και τα δύο εναλλάξ και µε
την συµµετοχή µαθητών στο

αναλόγιο. 

Ευχαριστούµε πολύ
τον κύριο Παναγιώτη
για τον χρόνο του

(Η συνέντευξη δόθη-
κε στους µαθητές της Ε`

τάξης Κωνσταντίνα 
Παπαζήση και Άνθιµο

Παπαγιαννίδη)
Αποµαγνητοφώνηση – 

δακτυλογράφηση: 
Κωνσταντίνα Παπαζήση

Συνέντευξη από τον Ιεροψάλτη της εκκλησίας µας

ΤΤίίττλλοοςς  ::  ΟΟιι  ππεερριιππέέττεειιεεςς
ττοουυ  ΣΣεεββάάχχ  ττοουυ  θθααλλαασσσσιιννοούύ  

Είδος Βιβλίου : Περιπέτεια της
Ανατολής στη θάλασσα

Συγγραφέας :
Εικονογράφος : Γουστάβος Ντό-

ρε. Μεταφραστής : Ελένη Μπακο-
πούλου. Εκδότης : Μίνωας 

Υπόθεση : Ο Σεβάχ ο θαλασσι-
νός είναι ένας από τους µύθους
«Χίλιες και µια νύχτες». Ο Σεβάχ
ήταν ένας πλούσιος, έξυπνος και
πολυταξιδεµένος άνθρωπος. Ο
Σεβάχ κάνει εφτά περιπετειώδη
ταξίδια στη θάλασσα.

Μου άρεσε ή ∆εν µου άρεσε : 
Μου άρεσε, ήταν µια ενδιαφέ-

ρουσα περιπέτεια, αλλά δεν ξε-
τρελάθηκα και τόσο.  

Βαθµολογία : 7
Βερονίκη Γεωργίου– Ε` τάξη

ΤΤίίττλλοοςς::  ΗΗ  µµωωββ  οοµµππρρέέλλαα
Είδος βιβλίου: µυθιστόρηµα

Συγγραφέας: Άλκη Ζέη
Εικονογράφος: Σοφία  Ζαρα-

µπούκα
Εκδότης: Μεταίχµιο
Πληροφορίες: 
Τόπος: Μαρούσι
Χρόνος:  πριν από τον πόλεµο

του 1940
Ήρωες: Λέτρω, Σάκης, Νού-

λης, Μπενουά, κ. Μαρσέλ, µαµά,
µπαµπάς, Βίτω, κ. Υπατία, κ. Ρι-

χάρδος, θείος Μίλτος.
Υπόθεση:
Η Ελευθερία ένα δεκάχρονο

κοριτσάκι, ζει µε τους γονείς της
και τα δίδυµα  µικρότερα  αδέλφια
της στο Μαρούσι. Τότε, το τελευ-
ταίο καλοκαίρι πριν από τον πόλε-
µο του 1940. Λιγοστά τα παιχνίδια
τους: βόλοι, σβούρες, σκοινάκι,
γιο-γιο κι ένα ζευγάρι πατίνια µε
καρούλια που τους τα δάνειζε το
ξένο παιδί από τη Γαλλία, που ήρ-
θε να µείνει στο πάνω πάτωµα του
σπιτιού τους κι έγινε αχώριστος
φίλος τους. Παίζουν όλοι µαζί και
σκαρώνουν µε τη φαντασία τους
χίλιες δυο ιστορίες που µαγεύουν
και τους ίδιους. Και πόσα ακόµη
δεν θα έκαναν και δεν θα ονειρεύ-
ονταν αν δεν τους εµπόδιζαν οι
µεγάλοι. Οι µεγάλοι και τα παιδιά.
∆ύο κόσµοι τόσο µακρινοί, σχε-
δόν απλησίαστοι. Με τους δικούς
τους νόµους και τις δικές τους α-
λήθειες ο καθένας. Πώς λοιπόν να
καταλάβουν οι µεγάλοι ότι µια
µωβ οµπρέλα µπορεί να κάνει τη
φαντασία των παιδιών να καλπά-
ζει αχαλίνωτη.

Προσωπική γνώµη:
9-10= µου αρέσει πάρα- πολύ

πρέπει να το διαβάσεις οπωσδή-
ποτε.

Κωνσταντίνα Παπαζήση
– Ε` τάξη

ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΤΤοο  κκααππλλάάννιι  ττηηςς  ββιιττρρίίννααςς  
ττηηςς  ΆΆλλκκηηςς  ΖΖέέηη

Η Μέλια και η Μυρτώ είναι δύο κορί-
τσια που ζουν το 1.936 σε ένα νησί του Αι-
γαίου .Ο παππούς τους τούς διηγείται αντί
για παραµύθια µύθους θρύλους για αρχαί-
ους Έλληνες. Ο ξάδελφός τους ο Νίκος,
που είναι φοιτητής στην Αθήνα, τις µαγεύει
µε την ιστορία ενός τίγρη-το καπλάνι, όπως
το λένε στο νησί που βρίσκεται βαλσαµω-
µένο µέσα σε µια βιτρίνα στη µεγάλη σάλα
του σπιτιού τους. Λίγο λίγο µπλέκονται στο
παιχνίδι του καπλανιού της βιτρίνας µικροί
και µεγάλοι ύστερα από κάτι που έγινε µια
ζεστή µέρα του καλοκαιριού, στις αρχές
του Αυγούστου.

Κείµενο: Ιωάννα Παπαγιαννίδου – Ε` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Γεωργία Λαζαρίδου-

Ε` τάξη
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Στις 24 Φεβρουρίου είχαµε
προγραµµατισµένη επίσκεψη
στο Bυζαντινό Mουσείο και τα
Kάστρα της Θεσσαλονίκης. Ή-
ταν πρωί όταν τα παιδιά της E`
και ΣΤ` άρχισαν να µαζεύονται
έξω από τον Ιερό Ναό της  Αγίας
Βαρβάρας. Από εκεί µας πήρε το
λεωφορείο στις  7:50. Μόλις
µπήκαµε αντικρίσαµε τα παιδιά
της Ε` και ΣΤ` τάξεων των δηµο-
τικών σχολείων της Ζέρβης και
του Αγίου Αθανασίου. Στην δια-
δροµή πήραµε τα αντίστοιχα
τµήµατα του δηµοτικού σχολεί-
ου Άγρα κάνοντας µια µικρή
στάση.

Μετά από λίγο σταµατήσα-
µε στο µπλόκο των Γιαννιτσών.
Εκεί ο δάσκαλος µας τους µίλη-
σε µε καλό και ευγενικό τρόπο
ώστε να µας αφήσουν να περά-
σουµε. Εκείνη µας επέτρεψαν
να φύγουµε, αφού το σκέφτη-
καν   10 λεπτά περίπου κι εµείς
είχαµε αρχίσει να διαµαρτυρό-
µαστε και να γκρινιάζουµε.

Στη διαδροµή προς τη Θεσ-
σαλονίκη ήµασταν αποβλακω-
µένοι στα κινητά και τα Tablet
µας. Την προσοχή µας απέσπα-
σαν κάτι τούµπες ανάµεσα στην
Πέλλα και την Χαλκηδόνα για
τις οποίες µας µίλησαν οι δά-
σκαλοι µας και µας είπαν ότι εί-
ναι µακεδονικοί τάφοι. Έξω  από
την Θεσσαλονίκη είδαµε και ένα
νεκροταφείο µε δεκάδες κουρα-
σµένα  βαγόνια εγκαταλελειµ-
µένων τρένων.  Λίγο πριν φτά-
σουµε στον προορισµό µας εί-
δαµε το Φρούριο Βαρδαρίου και
περάσαµε (µε τη φαντασία µας)
από τα ∆υτικά Τείχη όπου ήταν
τα όρια της Βυζαντινής Θεσσα-
λονίκης.

Στη συνέχεια είδαµε τον

Λευκό Πύργο που ήταν τόπος ε-
κτέλεσης  παλιότερα. Μετά από
λίγο το λεωφορείο έκανε µια
στάση κοντά στο Βυζαντινό
Μουσείο, για να κατεβούµε ε-
µείς. Πεζοί φτάσαµε ως το Βυ-
ζαντινό Μουσείο που απέναντί
του  ήταν ο πύργος  του ΟΤΕ και
η ∆ιεθνής Έκθεση .  

Όταν φτάσαµε στο Βυζαντι-
νό Μουσείο κάναµε ένα µικρό
διάλειµµα για να φάµε, ενώ τα
άλλα σχολεία θα πήγαιναν στο
Αρχαιολογικό Μουσείο. Φάγαµε

βιαστικά και µπήκαµε µέσα στο
µουσείο. Κάναµε γραµµές κα ή-
συχα µπήκαµε µέσα και η υπεύ-
θυνη που βρισκόταν στην είσο-
δο του µουσείου µάς είπε να α-
φήσουµε τα µπουφάν και τις
τσάντες µας. Μας οδήγησε
στην αίθουσα που µας αφορού-
σε, µε θέµα το Βυζαντινό Κά-
στρο. Ο κύριος µας, µαζί µε τον
κύριο Σάκη µας χώρισαν σε
τρεις οµάδες . Καθηµερινή ζωή,
Επαγγέλµατα – Εργαστήρια και
Άµυνα. Ήτανε µαζί µας και η ΣΤ`

τάξη από την οποία µπήκαν 2-3
παιδιά σε κάθε οµάδα και έτσι έ-
γιναν µικτές οι οµάδες. Καθίσα-
µε κυκλικά στο πάτωµα η κάθε
οµάδα ξεχωριστά και σηκωνό-
µασταν ένας- ένας βλέποντας
τις πληροφορίες και τα αντικεί-
µενα που µας αφορούσαν. Αφού
συµπλήρωσαν οι γραµµατείς το
ερωτηµατολόγιο που µας δόθη-
κε οι συντονιστές των οµάδων
το παρουσίασαν µε λίγα λόγια
στις άλλες  οµάδες. Ύστερα πα-
ρουσιάστηκαν τα θέµατα  µε πα-
ντοµίµα από κάθε οµάδα. Αφού
τελειώσαµε το φύλλο εργασίας
είχε µείνει λίγος χρόνος  για να
δούµε και να φωτογραφίσουµε
τα υπόλοιπα εκθέµατα του µου-
σείου.

Αργότερα πήραµε τα πράγ-
µατα µας και µε το λεωφορείο
φτάσαµε στον Πύργο Τριγωνί-
ου. Όταν φτάσαµε εκεί είδαµε
ολόκληρη την Θεσσαλονίκη. Ο
Κ. Ηλίας µας µίλησε για την ι-
στορία του και συµπληρώσαµε
το φύλλο εργασίας που µας είχε
δοθεί. Λίγο πιο πέρα είχε ένα
µαγαζί µε αναµνηστικά. Πολλά
παιδιά πήραν από κάτι.  

Αργότερα πήγαµε στην
δευτερεύουσα Πύλη της Άννας
της Παλαιολογίνας. Ονοµάστη-
κε έτσι γιατί στα βυζαντινά
χρόνια πέρασε από εκεί η Άννα
η Παλαιολογίνα και γκρεµίστηκε
ένα µέρος του τείχους προς τι-
µήν της. Μετά περπατήσαµε κα-
τά µήκος του βόρειου  τείχους
όπου είδαµε σταυρούς στα τεί-
χη.

Σε λίγη ώρα φτάσαµε στην
Μονή Βλατάδων, που υπήρχαν
όµορφα παγώνια. Τα φωτογρα-
φίσαµε και έπειτα καθίσαµε σε
κάτι πεζουλάκια για να φάµε το
µεσηµεριανό µας. Επίσης εκεί υ-
πήρχε και µια κινστέρνα(δεξα-
µενή) από όπου έπαιρνε νερό ό-

ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  BBυυζζααννττιιννόό  MMοουυσσεείίοο
κκααιι  τταα  KKάάσσττρραα  ττηηςς  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς

συν. στην 14η σελ.
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Η σχολική γιορτή της 25ης Μαρτίου
Την Πέµπτη 24/3/2016 τα παιδιά της ΣΤ΄ τάξης µαζί µε

τα παιδιά της Ε΄ τάξης έπαιξαν ένα έργο βασισµένο στην
Μεγάλη επανάσταση του 1821. Το έργο ονοµάζονταν το
µεγάλο µας τσίρκο στο οποίο τα παιδιά και οι δάσκαλοι εί-
χαν προσθέσει κάποια τραγούδια.

Το έργο ξεκίνησε µε το τραγούδι Τη Υπερµάχω, γιατί
είναι αφιερωµένο στην Παναγία και η Παναγία βοήθησε
πολύ στον µεγάλο αγώνα. Επίσης οι Έλληνες ξεκίνησαν
την 25η Μαρτίου γιατί εκείνη τη µέρα γιόρταζε η Παναγία
και ήθελαν να έχουν την ευλογία της.

Το µεγάλο µας τσίρκο είναι ένα πολύ ωραίο έργο και
αρκετά αστείο.

Μας δείχνει µε έναν πιο σύγχρονο τρόπο τον αγώνα
της επανάστασης και τους ρόλους των αγωνιστών και ό-
λα τα πράγµατα που συνέβησαν εκείνο τον καιρό.

Επιµέλεια - ∆ακτυλογράφηση: Θεόδωρος Ανδρονικίδης
– ΣΤ` τάξη
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Από την αρχή της εβδοµάδας
της αποκριάς, όλα τα παιδιά
ντυνόντουσαν καρναβάλια µε
παλιά ρούχα και γυρίζανε κά-
θε βράδυ από σπίτι σε σπίτι.
Το αποκορύφωµα ήταν την τε-
λευταία Κυριακή το βράδυ. Η
γιαγιά µαγείρευε και όλη η οι-
κογένεια καθόταν στο τραπέζι
να φάει. Μετά, οι µικρότεροι

φιλούσαν το χέρι των µεγαλύ-
τερων και έπαιρναν λεφτά. Η
γιαγιά επίσης, έβραζε ένα αυ-
γό και το έδενε µε ένα σπάγκο
στην άκρη ενός ξύλου και οι υ-
πόλοιποι προσπαθούσαν να το
πιάσουν µε το στόµα µόνο,
χωρίς τη βοήθεια των χεριών.

Γιώργος Σαµαράς  - ∆` τάξη

Η ‘Αρνισσα στο πέρασµα του χρόνου
Έθιµο της αποκριάς

Το πέταγµα του χαρταετού
Καθαρά ∆ευτέρα κι ο ουράνος γεµίζει πολύχρωµους χαρταε-

τούς που συναγωνίζονται ποιος θα πάει πιο ψηλά. Τι συµβολίζει
όµως το πέταγµα του χαρταετού;

Η Καθαρά ∆ευτέρα κατά την Ορθόδοξη εκκλησία είναι η µέρα
που ο άνθρωπος καθαρίζεται ψυχικά και σωµατικά και προετοιµά-
ζεται για την µεγάλη νηστεία της Σαρακοστής. Ο χαρταετός έχει
τις ρίζες του στην αρχαιότητα. Τον 4ο  αιώνα  π.Χ., ο  µαθηµατι-
κός  και  αρχιµηχανικός  Αρχύτας  (440-360 π.Χ.), από  τον  Τάρα-
ντα  της  Νότιας  Ιταλίας, καλός  φίλος  του  Πλάτωνα  και  οπαδός
του  Πυθαγόρα, χρησιµοποίησε  στην  αεροδυναµική  του  τον
χαρταετό  και  λέγεται  ότι  ήταν  ο  εφευρέτης  του.

Και το 1752, ο Βενιαµίν Φραγκλίνος, διαπίστωσε µε την βοή-
θεια ενός αετού, τον ηλεκτρισµό της ατµόσφαιρας και έφτιαξε το
αλεξικέραυνο. Επίσης οι χαρταετοί ήταν κοµµάτι της πίστης των
λαών της ανατολής. Οι λαοί αυτοί στόλιζαν τους χαρταετούς µε
ευχές και επιθυµίες, και πετώντας τους τις έστελναν όσο πιο κο-
ντά µπορούσαν στο θεό. Μια πιθανή εξήγηση για το πέταγµα του
χαρταετού είναι ότι συµβολίζει την ανάγκη του ανθρώπου για ε-
ξύψωση πνευµατική και ψυχική. Το βλέµµα είναι στραµµένο στον
ουρανό και το σκίρτηµα χαράς που νιώθουµε, όταν καταφέρνου-
µε να τον δούµε να πετάει ψηλά, είναι πολύ µεγάλο.

Ίσως γιατί κατά βάθος ευχόµαστε να µπορούσαµε να βρεθούµε
κι εµείς µαζί του εκεί ψηλά. Όποιος δεν πέταξε ποτέ χαρταετό,
δεν έστρεψε το βλέµµα όσο ψηλά χρειάζεται...

Όποιος κι αν είναι ο πραγµατικός συµβολισµός του, το βέβαιο
είναι ότι προσφέρει χαρά και διασκέδαση σε µικρούς και µεγά-
λους. Αµόλα καλούµπα λοιπόν και µακριά από τα καλώδια της
∆ΕΗ... Καλή Σαρακοστή!

Τατιάνα Παπαγιαννίδου - ∆` τάξη

«Το έθιµο της 
πρωταπριλιάς»
Το έθιµο αυτό προήρθε από

την Ευρώπη. Υπάρχουν πολλές ι-
στορίες για το έθιµο αυτό και το
πώς και από που προήρθε. ∆ύο εί-
ναι όµως οι πιο επικρατέστερες.
Η µία από αυτές λέει ότι το έθιµο
ήρθε από τους Κέλτες. Οι Κέλτες
είναι λαός της βορειοδυτικής Ευ-
ρώπης. Οι Κέλτες ήταν ψαράδες
και η περίοδος ψαρέµατος άρχιζε
την 1η Απριλίου. Αλλά ήταν δύσκο-
λο να µαζέψει κανείς ψάρια εκεί-
νη την εποχή και έτσι οι ψαράδες
έλεγαν ψέµατα για τον αριθµό ψα-

ριών που ψάρευαν.
Η άλλη λέει ότι το έθιµο ήρθε α-

πό τους Γάλλους. Μέχρι το 1564 οι
Γάλλοι είχαν ως Πρωτοχρονιά την
1η Απριλίου. Μέχρι που ο βασι-
λιάς Κάρολος ο 9ος άλλαξε την η-
µεροµηνία όπου θα εορτάζονταν
η Πρωτοχρονιά και από τότε οι
Γάλλοι είχαν Πρωτοχρονιά την 1η
Ιανουαρίου. Μερικοί όµως έστελ-
ναν «Πρωτοχρονιάτικα» δώρα την
1η Απριλίου για πλάκα σε άλλους
ανθρώπους.

Φυσικά το έθιµο διαφοροποι-
ήθηκε από γενιά σε γενιά και σή-
µερα ο κάθε λαός ξέρει και γιορ-
τάζει το έθιµο διαφορετικά.

Το πανηγύρι των 
Αγίων Θεοδώρων

στην Περαία
Στο πανηγύρι των Αγίων Θεοδώρων
πάµε πρώτα στην εκκλησία, που βρί-
σκεται στη µέση του χωριού, προ-
σκυνάµε τις εικόνες και καθόµαστε
στις καρέκλες. Όταν τελειώσει η εκ-
κλησία, πάνε τα χορευτικά στην σκηνή
και χορεύουνε διάφορους χορούς.
Μόλις τα χορευτικά χορέψουν κάθο-
νται στα τραπέζια. Όποιοι θέλουν πη-
γαίνουν και παίρνουν ρεβίθια και άλ-
λα πολλά νηστήσιµα  φαγητά. Στο πα-
νηγύρι έχει και παζάρι και όποιος θέ-
λει µπορεί να αγοράσει κάτι. Ύστερα,
όποιος θέλει πάει στην εκκλησία των
Αγίων Θεοδώρων ανάβει ένα κεράκι
προσκυνάει τις εικόνες και µετά κα-
τεβαίνει στην πέτρα που άµα την πε-
ράσεις µία φορά µετά πρέπει να την
περάσεις άλλες τρεις φορές. Κατε-
βαίνουµε  στο αγίασµα, ρίχνουµε  ένα
λεπτό και γεµίζουµε ένα µπουκαλάκι
αγιασµό µετά ανεβαίνουνε οι καβαλά-
ρηδες στα άλογα τους και κατεβαί-
νουν στην λίµνη. Πάνε στην εξέδρα ό-

που εκεί γίνεται ο µικρασιατικός χο-
ρός ύστερα ανεβαίνουν στο χωριό,
πάνε όλοι οι καβαλάρηδες στο σπίτι ε-
νός καβαλάρη και τρώνε όλοι µαζί.

Iστορίες για την πέτρα
Παλιά κάποιοι ψαράδες  έµεναν

απέναντι από την πέτρα και κάθε
βράδυ µέσα στην πέτρα έβλεπαν έ-
να κόκκινο φως  που έλαµπε, η εικό-
να των αγίων Θεόδωρων µία µέρα
πήγαν να δουν τι είναι . Όταν έφτα-
σαν στη µέση της λίµνης ,η εικόνα
γύρισε πίσω την άλλη µέρα, ξαναεί-
δαν το φως και πήγαν πάλι, πήραν
την εικόνα και πάλι στη µέση της λί-
µνης. Η εικόνα γύρισε πίσω την άλλη
µέρα. Είδαν το φως και δεν πήγαν.

Παλιά που είχε πάει µια κοπέλα
στο βράχο πέρασε µόλις έφτασε
στο τέλος ο βράχος της έσφιξε γιατί
ήταν αµαρτωλή εκείνη τότε παρακα-
λούσε τους αγίους Θεοδώρους να
την ελευθερώσουν µετά από τρεις
εβδοµάδες  οι άγιοι Θεόδωροι την
άφησαν να φύγει και άνοιξαν το
βράχο.

Κείµενο: Θοδωρής Νάντσης – ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Κωνσταντίνα

Παπαζήση – Ε` τάξη

Μάρτης ή Μαρτιά
Ο Μάρτης ή Μαρτιά είναι ένα

παµπάλαιο έθιµο,µε βαλκανική
διασπορά. Πιστεύεται ότι έχει τις ρί-
ζες  του στην Αρχαία Ελλάδα, και
συγκεκριµένα στα Ελευσίνια Μυ-
στήρια. 

ΑΑππόό  ττηη  11ηη  ωωςς  ττιιςς  3311  
του Μάρτη, τα παιδιά φορούν

στον καρπό του χεριού τους ένα
βραχιολάκι, φτιαγµένο από στριµ-
µένη άσπρη και κόκκινη κλωστή,
τον Μάρτη ή Μαρτιά. Σύµφωνα µε
τη λαϊκή παράδοση, ο Μάρτης
προστατεύει τα πρόσωπα των παι-
διών από τον πρώτο ήλιο της Άνοι-
ξης, για να µην καούν. Τον φτιά-
χνουν την τελευταία µέρα του Φλε-
βάρη και τον φορούν την πρώτη
µέρα του Μάρτη, πριν βγουν από
το σπίτι.

Σε µερικές περιοχές ο Μάρτης
φοριέται στο µεγάλο δάχτυλο του
ποδιού σαν δαχτυλίδι για να µην
σκοντάφτει ο κάτοχός του. Το βρα-

χιολάκι αυτό το βγάζουν στο τέλος
του µήνα, ή το αφήνουν πάνω στις
τριανταφυλλιές όταν δουν το πρώτο
χελιδόνι, για να τον πάρουν τα
πουλιά και να χτίσουν τη φωλιά
τους. Το έθιµο του Μάρτη γιορτάζε-
ται ίδιο και απαράλλαχτο στην
ΠΓ∆Μ µε την ονοµασία Μάρτινκα
και στην Αλβανία ως Βερόρε. Οι
κάτοικοι των δυο γειτονικών µας
χωρών φορούν βραχιόλια από
κόκκινη και άσπρη κλωστή για να
µην τους «πιάσει» ο ήλιος, τα οποία
και βγάζουν στα τέλη του µήνα ή
όταν δουν το πρώτο χελιδόνι. Άλλοι
πάλι δένουν τον Μάρτη σε κάποιο
καρποφόρο δέντρο, ώστε να του
χαρίσουν ανθοφορία, ενώ µερικοί
τον τοποθετούν κάτω από µια πέ-
τρα κι αν την επόµενη ηµέρα
βρουν δίπλα της ένα σκουλήκι,
σηµαίνει ότι η υπόλοιπη χρονιά θα
είναι πολύ καλή.

Ελισάβετ Νιώτη
ΣΤ΄ τάξη
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Εκδροµή σε θέατρο
Στις 11 Φεβρουαρίου πήγα-

µε µια εκδροµή στο ∆ηµοτικό
Περιφερειακό Θέατρο της Βέ-
ροιας για να δούµε µια παρά-
σταση θεατρική. Στην εκδρο-
µή αυτό συµµετείχαν η Α`, η
Β΄και η Γ΄τάξεις. Στις 8:30 ή-
µασταν όλοι στην Αγία Βαρβά-
ρα. Ανεβήκαµε όλοι στο λεω-
φορείο και ξεκινήσαµε. Μέσα
στο λεωφορείο τραγουδούσα-
µε και παίζαµε. Αφού φτάσα-
µε στη Βέροια πήγαµε στην αί-
θουσα του θεάτρου. Μετά µας
φώναξαν να ανεβούµε να δού-
µε τη θεατρική παράσταση. Ά-
νοιξαν οι κουρτίνες και είδαµε
τα δίδυµα χοντρούλικα αδελ-
φάκια που έτρωγαν συνέχεια
γλυκά. Ήταν και µία όµορφη
κοπέλα που ήθελε να αλλάζει
φορέµατα και να χτενίζετε συ-
νέχεια. Ήταν ακόµα κι ένα α-
δυνατούλικο αγοράκι που έ-
παιζε συνέχεια ηλεκτρονικά
παιχνίδια. Αυτοί οι τέσσερεις
είχαν µια µεγάλη περιπέτεια.
Έγιναν µια µεγάλη παρέα. Α-

κολουθούσαν ότι τους έλεγαν
τα µηνύµατα που έβρισκαν. Ώ-
σπου στο τέλος αντιµετώπι-
σαν έναν κακό, αλλά µε τη δύ-
ναµη της φιλίας τον νίκησαν
και έµειναν για πάντα φίλοι.
Όταν λοιπόν τελείωσε η πα-
ράσταση µπήκαµε στο λεωφο-
ρείο για την επιστροφή.

Η παράσταση που είδαµε
λεγόταν «ΜΗΧΑΝΟΡΡΑΦΗ-
ΜΑΤΑ µια περιπέτεια αλ-
λιώς».Το έγραψαν οι ∆. Μη-
τρέντση – Λ. Ορφανίδου.

Κείµενο: Βασιλική Παπαταϊανού
- Γλυκερία Λαζαρίδου (Γ΄ τάξη)

∆ακτυλογράφηση: Χρυσάνθη

Γκέσιου -  ΣΤ΄τάξη

Εκδροµή στο Μέγαρο
Μουσικής Θεσσαλονίκης
Στις 29 Μαρτίου 2016 η ∆΄,

η Ε΄και η ΣΤ΄ τάξεις του δηµο-
τικού σχολείου Άρνισσας µαζί
µε τις ίδιες τάξεις του δηµοτι-
κού σχολείου Μεσηµερίου πή-
γαν µια εκδροµή στο Μέγαρο
Μουσικής Θεσσαλονίκης. Εκεί
τα παιδιά παρακολούθησαν έ-
να έργο βασισµένο σε βιβλίο
της Πηνελόπης ∆έλτα εν ονό-
µατι παραµύθι χωρίς όνοµα.

Στη διαδροµή τα παιδιά
γνωρίστηκαν µεταξύ τους. Οι

δάσκαλοι ετοίµασαν ένα παι-
χνίδι στο οποίο το κάθε παιδί
του Μεσηµερίου έλεγε σε έ-
ναν δάσκαλο κάτι που νόµιζε
ότι έχει σχέση µε την Άρνισ-
σα. Μετά τα παιδιά της Άρνισ-
σας έλεγχαν αν είναι σωστά αυ-
τά που έλεγαν τα παιδιά του
Μεσηµερίου. Στη συνέχεια έγι-
νε το αντίστροφο.

Όταν το λεωφορείο έφτασε
στο Μέγαρο, τα παιδιά κατέβη-
καν και µπήκαν στο θέατρο και
κάθισαν στις θέσεις. Το έργο ή-
ταν ένα υπέροχο µυθιστόρηµα.
Ήταν ένας καλός βασιλιάς που
κυβερνούσε δίκαια τη χώρα του
και είχε έρθει η ώρα να πεθάνει
και ο γιος του (αστόχαστος) έ-
πρεπε να αναλάβει αλλά αυτός
δεν ήξερε πώς να κυβερνά και
έτσι η χώρα φτώχεψε µέχρι που
ο γιος του βασιλιά αστόχα-
στου πήρε την κατάσταση στα
χέρια του και έσωσε τη χώρα.

Επιµέλεια - 
∆ακτυλογράφηση: Θεόδω-

ρος Ανδρονικίδης – ΣΤ` τάξη

Το νόηµα του Πάσχα
Οι Εβραίοι γιόρταζαν το πέ-

ρασµα από την Αίγυπτο στην
γη της επαγγελίας µέσα από
την Ερυθρά θάλασσα. Εµείς οι
Χριστιανοί γιορτάζουµε το πέ-
ρασµα από τον θάνατο στη
ζωή µέσα από τον θάνατο και
την Ανάσταση του Χριστού.
∆ιότι Πάσχα στα εβραϊκά ση-
µαίνει «Πέρασµα». Η πορεία ό-
λη του Χριστού στη γη ήταν
µια πορεία θυσίας και είχε µε-
ρικές στιγµές, που έδειχναν έ-
ντονα το θεανθρώπινο πρόσω-
πο του και το έργο του. Αυτές
τις στιγµές τις γιορτάζουµε ι-
διαίτερα και τις εικονίζουµε!        

Κείµενο: Άννα Γέσιου – 
∆` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Βασιλεία
Λιόλιου – Ε` τάξη  

ΤΟ ΠΑΣΧΑ     
Το Πάσχα είναι η µεγαλύτερη

γιορτή της Χριστιανοσύνης. H
πένθιµη ατµόσφαιρα της Μεγά-
λης Εβδοµάδας και η χαρά που
τη διαδέχεται το βράδυ της Ανά-
στασης δεν βιώνονται µε την ί-
δια κατάνυξη και τον ίδιο ενθου-
σιασµό από ολόκληρο το Χρι-
στιανικό κόσµο. Η Ορθόδοξη
Εκκλησία δίνει µεγαλύτερη έµ-
φαση στην ανάσταση του Κυρί-
ου, ενώ η ∆υτική στο θρήνο για
το θάνατό του.

Η ορθόδοξη θεώρηση για την
Ανάσταση συµπυκνώνεται στον
πασίγνωστο ύµνο:

Χριστός Ανέστη εκ νεκρών
θανάτω θάνατον πατήσας και

τους εν τοις µνήµασι ζωήν
χαρισάµενος!

Το Χριστιανικό Πάσχα πι-

στεύεται ότι έχει τις ρίζες του στο
Εβραϊκό Πεσάχ. Το Πεσάχ ήταν
η πρώτη από τις τρεις ετήσιες
µεγάλες εορτές των Ισραηλι-
νών, η οποία γιορταζόταν στις
αρχές της Άνοιξης.

Η λέξη Πάσχα είναι ελληνο-
ποιηµένη απόδοση του Πεσάχ
και σηµαίνει ∆ιάβαση. Οι µεν Ε-
βραίοι γιορτάζουν τη διάβασή
τους από την Ερυθρά θάλασσα
και την απελευθέρωσή τους από
τη φαραωνική δουλεία. Οι δε
Χριστιανοί γιορτάζουν το Πά-
σχα, την ανάσταση του Χριστού
και την απελευθέρωσή τους από
την αµαρτία και το θάνατο. Ο
Χριστιανισµός πήρε το Πάσχα α-
πό τους Εβραίους και του έδωσε
νέο νόηµα.

Κείµενο και δακτυλογράφη-
ση : Μαρία Καραβίτη - Ε` τάξη

Η βαφή των αυγών
Στην Ελλάδα τα αυγά βά-

φονται κατά κύριο λόγο κόκκι-
να, ενώ σε άλλες χώρες τα
αυγά βάφονται σε περισσότε-
ρα χρώµατα, αρκετές φορές
µε περίτεχνα σχήµατα. Τα αυ-
γά βάφονται παραδοσιακά τη
Μεγάλη Πέµπτη και αρχίζουν
να καταναλώνονται την Κυ-
ριακή του Πάσχα. Σήµερα κυ-
κλοφορούν ειδικές βαφές
που δίνουν έντονα οµοιόµορ-
φα χρώµατα. Εκτός από τις
βαφές αυτές υπάρχουν και
παραδοσιακοί τρόποι βαψίµα-
τος όπως µε τα φύλλα κρεµ-
µυδιού, µε τα οποία τα αυγά
παίρνουν ένα  ελαφρύ κεραµι-
δί χρώµα. 

Μπόγια Ναταλία – ∆` τάξη
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ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ Α’ ΤΑΞΗΣ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΑ ΣΑΣ ΠΩ
ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΠΟΥΛΑΚΙ

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα µικρό πουλί που πετούσε πο-
λύ. Μια µέρα  όµως έκανε χιόνι και χιονοθύελλα. Το πουλάκι είχε
κρυώσει και αρρώστησε. Έτσι το πουλάκι µπήκε σε ένα σπίτι. Εκεί
το φρόντισε καλά η γάτα και του έδωσε µια ζεστή σοκολάτα. Με-
τά ο παπαγάλος και το σκυλάκι του έβαλαν µια ζεστή κουβέρτα.
Έτσι το πουλάκι δεν κρύωνε και ήταν χαρούµενο.

(Οι εικόνες να µπουν µε τη σειρά
που είναι αριθµηµένες)

Οι µαθητές της Α` τάξης
∆ακτυλογράφηση0: 

Μαρία Καραβίτη – Ε` τάξη
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Οι αυγοσοκολάτες
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας φτωχός άνθρωπος. Και

αφού ζούσε στο δάσος, τα ζώα ήταν φίλοι του. Μια µέρα α-
ποφάσισε να πάει στο εργοστάσιο σοκολάτας να αγοράσει
σοκολατένια αυγά για να χτίσει ένα σπίτι. Επίσης, επειδή
ήταν φτωχός δεν είχε χρήµατα να τα αγοράσει. Αυτός είπε
στον υπάλληλο: χρειάζοµαι αυγοσοκολάτες για να φωλιά-
σω τα αδέσποτα ζώα. Τότε αυτός του έδωσε πολλές αυγο-
σοκολάτες για να κάνει το όνειρό του πραγµατικότητα. Α-
φού τα πήρε αποφάσισε που θα χτίσει το παράξενο σπίτι.
Τα ζώα του δάσους τον βοήθησαν να το φτιάξει. Όταν το
τελείωσε βρήκε ένα όνοµα για το σπίτι το οποίο το ονόµα-
σε : αυγοσοκολατόσπιτο. Μετά έφτιαξε σπίτια και για τα
άλλα ζώα. Επειδή όµως δεν ήθελε να το ονοµάσει το ίδιο
το ονόµασε: ζωοαυγοσοκολατοσπιτάκι και ζήσαν αυτοί καλά και εµείς καλύτερα.

Ναταλία Π. – Ελπίδα Γ. – Κωνσταντίνος Μ. – ∆ηµήτρης Σ. – Στήβεν Κ. – Κωνσταντίνος Γ. (Β` τάξη)
Όλα τα κείµενα της Β` τάξης δακτυλογραφήθηκαν από την  Άννα Καραβίτη – ΣΤ` τάξη

HH  ππρρόόσσκκλληησσηη  ττηηςς  άάννοοιιξξηηςς
««……ΚΚυυρρίίαα  ΆΆννοοιιξξηη  σσεε  ππρροοσσκκααλλοούύµµεε  νναα  έέρρθθεειιςς  γγιιαα  νναα  ααννθθίίσσοουυνν  τταα

λλοουυλλοούύδδιιαα  κκααιι  νναα  έέρρθθοουυνν  όόλλαα  τταα  έέννττοοµµαα..  ΝΝαα  έέρρθθεειι  οο  ήήλλιιοοςς  κκααιι  νναα  εείίννααιι
όόλλοοιι  κκααλλάά..  ΟΟ  ήήλλιιοοςς  νναα  φφρροοννττίίζζεειι  τταα  λλοουυλλοούύδδιιαα  κκααιι  οοιι  άάννθθρρωωπποοιι  νναα  τταα
δδρροοσσίίζζοουυνν..  ΤΤαα  έέννττοοµµαα  νναα  φφττιιάάχχννοουυνν  ττιιςς  φφωωλλιιέέςς  κκααιι  νναα  εείίννααιι  όόλλαα  κκααλλάά..
ΤΤαα  ππααιιδδιιάά  νναα  ββγγααίίννοουυνν  έέξξωω  κκααιι  νναα  µµααζζεεύύοουυνν  λλοουυλλοούύδδιιαα..  ΚΚυυρρίίαα  ΆΆννοοιιξξηη
ππρροοσσκκααλλοούύµµεε  κκααιι  ττοουυςς  ττρρεειιςς  γγιιοουυςς  σσοουυ  ::  ττοονν  ΜΜάάρρττηη,,  ττοονν  ΑΑππρρίίλληη  κκααιι  ττοονν
ΜΜάάηη  νναα  µµααςς  φφέέρροουυνν  ααππόό  κκάάττιι  γγιιαα  ττηηνν  εεπποοχχήή……..»»

Θανάσης Μ.- Αναστάσης ∆.- Ευδόξης Π.- Βασιλική Κ.-
Ευαγγελία Π.- Άννα Μαρία Π.( Β` τάξη)

ΜΜααθθηηµµααττιικκάά  
σσύύµµββοολλαα

Μια µέρα τέσσερα σύµβολα που λέγονταν: πλην,
συν, δια και επί είχαν ανέβει σε ένα τρένο. Σταµάτησαν
σε µια πιτσαρία ζήτησαν δύο πίτσες και µετά αφαίρε-
σαν τη µία. Πρόσθεσαν άλλες τρεις και πολλαπλασία-
σαν τις τέσσερεις πίτσες και παρήγγειλαν και δύο σα-
λάτες και το συν επειδή δεν είχε µυαλό πρόσθεσαν άλ-
λες δυο σαλάτες.

Νίκος Μ. -Βαγγέλης Μ. - Ειρήνη Λ. - Μαρία Γ. - Τάσος
Μ. - Χρήστος Θ. (Β` τάξη)
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Φανταστικές ιστορίες

ΗΗ  ΧΧΩΩΡΡΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ    ΠΠΟΟΤΤΕΕ!!
Πριν από λίγο καιρό, άκουσα µια παράξενη ιστορία για

µια άγνωστη χώρα, χαµένη εδώ και χιλιάδες χρόνια πριν,
τη χωρά του «Ποτέ!»

Αυτή η χωρά βρισκόταν περά από τη Μαδαγασκάρη.
Θρύλοι λένε ότι βρισκόταν στον Ειρηνικό ωκεανό. Μα κά-
νεις δεν ξέρει που ήταν η πραγµατική της θέση. Ήταν µε-
γάλη, τέσσερις φορές όσο η Βραζιλία. Είχε καλλιεργήσιµο
χώµα και ήταν πολύ µεταλλεύσιµο. Εκεί ζούσαν σπάνια ει-
δή φυτών και ζωών. Είχε µεγάλο πλούτο και ήταν τόσο ό-
µορφη που όσοι πήγαιναν εκεί ή περνούσαν από τριγύρω
πήγαιναν την θαυµάσουν, αλλά τελικά έµεναν εκεί και δεν
ξαναγυρνούσαν στην πατρίδα τους γιατί τους άρεσε τόσο
πολύ που χωρίς δεύτερη σκέψη, έµεναν εκεί. Ένα βραδύ ο
Κάπτεν Χούκ και η παρέα του θέλησαν να καταστρέψουν
αυτό το νησί γιατί ήθελε να πάρει στο νησί του όλους τους
κατοίκους και να γίνει το νησί µε τους περισσότερους αν-
θρώπους στον κόσµο. Αλλά ο Τζέηκ, οι φίλοι του και ο πα-
παγάλος του πολέµησαν τον Χούκ και νίκησαν. Στην ο-
µορφότερη της παραλία που ήταν και η πρωτεύουσα του
Ποτέ. Ο Χούκ οργισµένος έφυγε, αφού ορκίστηκε ότι θα
ξαναγυρνούσε. Μετά από πολλή σκέψη ο Χούκ κατάστρω-
σε ένα σχέδιο. Έστειλε ένα πιστό του φίλο στη χωρά του
Ποτέ να γίνει βασιλιάς. Έγινε και βασιλιάς. Στην αρχή οι
κάτοικοι τον αγάπησαν. Αλλά αυτός αύξησε τους φόρους
και όσοι δεν είχαν την οικονοµική δυνατότητα , έστελνε ε-
ξολοθρευτές και τους εξολοθρέψανε. Μετά από λίγες  εβδο-
µάδες οι κάτοικοι εξαντλήθηκαν. Τότε εµφανίστηκε ο
Χούκ. Πολέµησε, στα ψέµατα τον βασιλιά και είπε στον
λαό. 

«Εγώ ο Κάπτεν Χούκ θα σας σώσω από αυτό το δυστύχη-
µα που περνάτε, ελάτε στο νησί µου και θα δείτε πόσο υπέ-
ροχο είναι ». Οι κάτοικοι πήγαν, αλλά µετά από κάνα  δύο
µήνες κατάλαβαν ότι άλλα όσα έγιναν, ήταν σχέδιο του Κά-
πτεν Χούκ. Εκείνο το βράδυ έφυγαν και ξαναπήγαν  στο
νησί τους. Τότε για να το γλεντήσουν θυσίασαν κάνα δωδε-
καριά κατσίκια. Όλα αυτά είχαν γίνει µέσα στο ναό του Ή-
λιου. Την ίδια µέρα κιόλας ξέσπασε µεγάλη θαλασσοταρα-
χή που τα κύµατα της έφταναν πάνω από τα δυο µέτρα.
Ξαφνικά ένα τσουνάµι σκέπασε την χωρά του Ποτέ. Ελάχι-
στοι επιζήσανε, το νησί χάθηκε για πάντα, το ίδιο και οι άν-
θρωποι, τα σπάνια είδη φυτών και ζωών, ο πολιτισµός και
όλα τα αγαθά που υπήρχαν. Αυτοί  που επέζησαν πήγαν σε
διαφορές  χώρες αλλά δεν είπαν τίποτα για το νησί τους.
Γιατί όλοι τους θεωρούσαν καταραµένους, έτσι στις µέρες
µας δεν ξέρουµε όσα θα µπορούσαµε να ξέρουµε!  

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση : Βασιλεία Λιόλιου -  Ε’ Τάξη

Το
ταξίδι στο διάστηµα

Μία µέρα

καθόµουν

σ κ ε π τ ι κ ή

στο κρε-

βάτι µου

και σκε-

πτόµουν

πως άµα

είχα µία

µ η χ α ν ή

του χρόνου θα µπορούσα να γυρίσω τον χρόνο

µπροστά ή πίσω. Από τις πολλές σκέψεις όµως αποκοιµήθηκα.

Ξαφνικά άνοιξα τα µάτια µου αλλά µέχρι να καταλάβω που βρι-

σκόµουν πέρασε πολλή ώρα που µου φάνηκε αιώνας! Όταν κα-

τάλαβα τελικά που βρισκόµουν έπαθα σοκ αλλά το ξεπέρασα.

∆εν θα το πιστέψετε. Βρισκόµουν στο διάστηµα!!! Ήταν τόσο

περίεργα αυτά που αντίκριζα που δεν µπορούσα να το πιστέψω.

Επειδή όµως ένιωθα λίγο εξαντληµένη σκέφτηκα να συνεχίσω

το ταξίδι µου µήπως και βρω κάπου να ξεκουραστώ. Είδα τότε

µπροστά µου δύο πινακίδες που έγραφαν διαστηµικά ξενοδο-

χεία. Ακολούθησα τον δρόµο µέχρι να φτάσω εκεί. Όταν έφτα-

σα, ένα µικρό κλουβάκι ήρθε και µε πήρε, λεγόταν διαστηµικό

ταξί. Όταν κατάλαβα  ότι αυτό το ξενοδοχείο ανήκει σε εξωγήι-

νους τρόµαξα πάρα- πολύ!!! Λίγο αργότερα όµως κατάλαβα ότι

είναι πλάσµατα ευγενικά και χαρούµενα. Αφού γνωριστήκαµε

λοιπόν η πρώτη ερώτηση που ήθελα εδώ και ώρα να ρωτήσω εί-

ναι που είµαι και γιατί βρίσκοµαι εδώ; Αυτά µου είπανε ότι χάρη

στη φαντασία µου µε την µηχανή του χρόνου βρίσκοµαι στο διά-

στηµα. Μου είπανε επίσης ότι δεν βρισκόµαστε στο 2016 που

ξέρω εγώ αλλά στο 3016! Άµα θέλεις να ξαναγυρίσεις στον κό-

σµο των ανθρώπων  πρέπει να το ευχηθείς στην µηχανή του

χρόνου. Εµένα όµως άρχισε να µου φαίνεται ωραία αυτή η περι-

πέτεια και αποφάσισα να µείνω.  -Πώς είναι ο πλανήτης σου; µε

ρώτησαν οι εξωγήινοι. -Ο πλανήτης µου είναι η γη. Η γη είναι έ-

νας µεγάλος και πανέµορφος πλανήτης. Έχει πανέµορφα µέρη

να επισκεφθείς και να δεις, όµορφες θάλασσες και φυσικό

πλούτο. Αυτοί µου είπανε ότι ο πλανήτης τους δεν έχει ούτε θά-

λασσες ούτε όµορφα µέρη για να επισκεφθείς. Αλλά τον αγα-

πάνε και τον φροντίζουνε όπως µπορούνε. -Και ποιες είναι οι

καθηµερινές σου συνήθειες; Ήταν η επόµενη ερώτηση που δέ-

χτηκα. -Τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο όπου εκεί µαθαίνουν να

γράφουν, να διαβάζουν και να συµπεριφέρονται σωστά. Αυτοί

µου είπανε ότι η δουλειά τους είναι να φροντίζουν το ξενοδο-

χείο τους, και να υποδέχονται τους σπάνιους επισκέπτες τους.

Ενώ είχαµε µία τόσο ωραία συζήτηση µε τους φίλους µου τους

εξωγήινους, άκουσα τη φωνή της µαµάς µου να µου λέει: « Κων-

σταντίνα, σήκω, ώρα για σχολείο». Λυπήθηκα πολύ που το ταξί-

δι µου τελείωνε τόσο σύντοµα!!!!!

Κείµενο – δακτυλογράφηση: Κωνσταντίνα Παπαζήση - Ε` τάξη
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µικρών συγγραφέων
Ήταν τέλη Αυγούστου και η

παρέα ήθελε να απολαύσει τις
τελευταίες µέρες πριν ανοί-
ξουν τα σχολεία. Ο Κώστας, η
Τζένη, ο Γιώργος και η Μαρία
ξεκίνησαν να πάνε στον αγα-
πηµένο τους χώρο παιχνιδιού,
δυτικά του χωριού τους. Στο
αρχαιολογικό µουσείο ∆ελ-
φών. Ήταν ευκαιρία αφού το
µουσείο θα έµενε κλειστό για
µεγάλο χρονικό διάστηµα για
επισκευές.              

Το αγαπηµένο τους παι-
χνίδι ήταν να παίζουν τους 12
θεούς. Του Κώστα του άρεσε
να παίζει το ∆ία µιας και ήταν
ο αρχηγός της παρέας . Του
Γιώργου του άρεσε να παίζει
τον Άρη, της Τζένης την Αθη-
νά και της Μαρίας την Ήρα.
Όταν σκοτείνιαζε και πήγαν
να φύγουν είδαν δύο εργάτες
να κουβαλούν µια κούτα και
να συνοµιλούν:

- Καλά τα πήγαµε και
σήµερα. Είπε ο ένας .

- Μα κάπου τους ξέ-
ρω. Είπε η Τζένη.

- Μα φυσικά, αφού
µένουν στο ξενοδοχείο  µας.
Πάντως παιδιά να το θυµάστε
δεν µου αρέσουν αυτοί οι τύ-
ποι. 

Έτσι τα παιδιά χωρίστηκαν.
Αλλά στο νου του ο Κώστας εί-
χε ακόµα αυτούς τους ανθρώ-
πους. 

Το επόµενο πρωί ο Κώ-
στας πήρε την απόφαση να
πλησιάσει αυτούς τους δύο αν-
θρώπους  και είπε της µαµάς
του:

-Μαµά θέλω να σε βοηθή-
σω να καθαρίσεις τα δωµάτια.

- Πώς κι έτσι; Άντε πάµε.
Όταν  έφθασαν στο δωµάτιο

των δύο ανδρών ο Κώστας εί-
δε την κούτα που κουβαλού-
σαν οι δύο άντρες . Αµέσως,
κρυφά από τη µαµά του, άνοι-
ξε την κούτα και τότε είδε ένα
ανδρικό κεφάλι από ελεφα-
ντόδοντο που στο κεφάλι φο-
ρούσε µια χρυσή κορδέλα και
ένα γυναικείο κεφάλι από ε-
λεφαντόδοντο που φορούσε έ-
να χρυσό στέµµα που είχε
σκαλισµένα   σαλιγκαράκια.
Τα δύο πρόσωπα του χαµογέ-
λασαν. Αυτά τα πρόσωπα τα
είχε ξαναδεί στην αίθουσα του
Αντίνοου ,όπως  τους είχε πει
ο δάσκαλος.

∆εν µπορούσε να το πει στη
µαµά του, γιατί πάντα του έλε-
γε να µη ψάχνει τα πράγµατα

των πελατών. Εκείνη την ώρα
τον φώναξαν τα παιδιά για να
παίξουν και τότε βρήκε την ευ-
καιρία να κατεβεί. Κατέβηκε
γρήγορα τη σκάλα και είδε τα
παιδιά να περιµένουν.

-Παιδιά θυµάστε τους εργά-
τες που κουβαλούσαν την
κούτα χθες  το απόγευµα;

-Ναι, είπαν όλα τα παιδιά µε
µια φωνή:

-Ε, λοιπόν σε αυτή τη κούτα
είχε µέσα δύο αρχαία κεφάλια
από ελεφαντόδοντο και χρυ-
σό.

-Τι;Πώς το ξέρεις ;
-Σήµερα πήγα να βοηθήσω

τη µαµά µου κι όταν έφθασα
στο δωµάτιο τους άνοιξα τη
κούτα.

- Κώστα, αφού η µαµά δεν
µας αφήνει, είπε η Τζένη.

-∆ηλαδή δεν ήσουν περίερ-
γη να µάθεις τη είχε µέσα η
κούτα;

-Βρε παιδιά σταµατήστε αυ-
τό είναι σηµαντικό  πρέπει να
το πούµε σε κάποιον µεγάλο,
είπε ο Γιώργος. Σε ποιον ό-
µως;

ΣΣττηηνν    ααίίθθοουυσσαα  ττοουυ  ΑΑννττίίννοοοουυ
Ο κυρ-Λέανδρος ήταν πολ-

λά χρόνια φύλακας του µου-
σείου, ήταν καλόκαρδος άν-
θρωπος που αγαπούσε πολύ
τα παιδιά. ∆υστυχώς όσο ακό-
µα ήταν νέος δεν µπόρεσε να
αποκτήσει δικά του. Τους φί-
λους µας λοιπόν τους κρατού-
σε για παρέα στην αυλή του
µουσείου. Τους µάθαινε πολ-
λά για το µουσείο και τον τόπο
τους. Για αυτόν το λόγο τα παι-
διά αποφάσισαν να το πουν σε
αυτόν. Του είπαν ότι στους γο-
νείς τους δεν είπαν τίποτα, για-
τί δεν θα τους πίστευαν. 

- Τι λέτε βρε παιδιά; απόρη-
σε ο φύλακας όταν τα παιδιά
του διηγήθηκαν τι είχαν δει
και ακούσει.

- Μα αν δε µας πιστεύετε
κύριε Λέανδρε, πηγαίνετε να
το δείτε στην αίθουσα. Κώστα
πως τη λένε;

- Του Αντίνοου. 
Ο κυρ-Λέανδρος έµεινε για

λίγο σκεπτικός δεν µπόρεσε
να πάει εκείνη την ώρα γιατί
ήταν οι «κλέφτες» όπως του εί-
χαν πει τα παιδιά και αν στα α-
λήθεια ήταν κλέφτες πως θα
υπερασπιζόταν τους εαυτούς
τους ένας γέρος και τέσσερα
παιδιά. Όµως ξάφνου του ήρ-
θε µια ιδέα.

- Ακούστε παιδιά τώρα δεν
µπορούµε να πάµε, θα πάµε
όµως όταν φύγουν.

-Και πώς θα ξέρουµε εµείς

πότε θα έρθουµε;
Οι εργάτες µένουν στο ξενο-

δοχείο των παιδιών και µε το
δάχτυλο της έδειξε τον Κώστα
και τη Τζένη. Θα σας καταλά-
βουν και µετά έχουµε άλλα
µπλεξίµατα.

- Όσο για αυτό µικρή Μαρία
µην ανησυχείς εσείς θα πάτε
να παίξετε και όταν  τους δείτε
να φεύγουν βγείτε και ελάτε
να µε βρείτε έξω από την αί-
θουσα του Αγία. 

- Εντάξει. Είπαν τα παιδιά. 
Κατά το σούρουπο οι εργά-

τες βγήκαν από το µουσείο
κουβαλώντας πάλι µια  κούτα.

-Πάλι είναι εδώ αυτά τα παι-
διά; Είπε ο ένας. Ο άλλος δεν
απάντησε. Μονάχα τους έριξε
µια αδιάφορη µατιά σαν να
µην τον πολυένοιαζε. Όταν οι
εργάτες αποµακρύνθηκαν αρ-
κετά, τα παιδιά πήγαν να
βρουν το φύλακα στο σηµείο
που είχαν κανονίσει. 

- Έφυγαν, είπε ο Γιώργος.
- Ωραία ας ανοίξουµε την

πόρτα.
Ο φύλακας έβγαλε το κλειδί

της πόρτας και άνοιξε. Μόλις
µπήκαν είδαν το δάπεδο γε-
µάτο νερό. 

- Ποιος το έκανε αυτό; Φώ-
ναξε ο φύλακας.

- Μη φωνάζεις. Μα για αυτό
δεν ήρθαν οι εργάτες; Είπε η
Τζένη.

- Όχι αυτός ο χώρος είχε
φτιαχτεί µε πολύ γερούς σω-
λήνες για να µη σπάσουν. Σί-
γουρα αυτοί οι άντρες το έκα-
ναν για να δείξουν ότι δουλεύ-
ουν. Όµως παιδιά για να  πει-
στώ στ’ αλήθεια πως αυτοί οι
δυο είναι κλέφτες πρέπει να
δω αν στ’ αλήθεια αυτά τα
πρόσωπα δεν υπάρχουν. Πέ-
ρασαν την πόρτα του χώριζε
την αίθουσα του Αγία µε την
αίθουσα του Αντίνοου και βρέ-
θηκαν στο χώρο οπού φυλά-
γονταν τα δύο κεφάλια. Ο φύ-
λακας είδε πράγµατι ότι έλει-
παν τα δύο πρόσωπα και έτσι
πείστηκε στ’ αλήθεια ότι αυτοί
οι εργάτες δεν  ήταν εργάτες
αλλά κλέφτες. 

- Πρέπει να το πούµε γρή-
γορα στην αστυνοµία πριν χά-
σουµε όλη την ιστορία του τό-
που µας. Έτσι φύλακας και
παιδιά ξεκίνησαν να παν στην
αστυνοµία.(συνεχίζεται)

Κείµενο: Σταυρούλα Μπόγια
Γ΄ Τάξη

∆ακτυλογράφηση: Άνθιµος
Παπαγιαννίδης – Μαρία Καρα-

βίτη  (Ε΄ Τάξη)

ΜΜυυσσττήήρριιαα  σσττοονν  οοµµφφααλλόό  ττηηςς  γγηηςς
Χαµόγελα από ελεφαντόδοντο 

Το σοκολατένιο παιδί
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν

ένα παιδί που όταν ακουµπού-
σε διάφορα πράγµατα γινό-
ντουσαν σοκολάτα.

Όλα τα παιδιά το κορόιδευ-
αν, επειδή νόµιζαν ότι έλεγε
ψέµατα. Όµως µια µέρα ξέχα-
σε πως ,ότι ακουµπούσε γινό-
ταν σοκολάτα κι έτσι αγκάλια-
σε τους γονείς του κι έγιναν
σοκολάτα. Τότε ένα ξωτικό του
είπε ότι για να γίνουν καλά οι
γονείς του πρέπει να πάει στο
σπίτι ενός φίλου του που θα
του έδινε ένα µαγικό λουλούδι
το οποίο θα έπρεπε να το κάνει
πολτό και να τους πασαλείψει
µε αυτό το υλικό.

Την άλλη µέρα πήγε στο
φίλο του και του εξήγησε τι έ-
γινε αµέσως εκείνος του το έ-
δωσε . Το σοκολατένιο παιδί α-
µέσως πήγε σπίτι του και έ-
φτιαξε τον πολτό. Αυτός έκανε
καλά τους γονείς του και είπε
στο ξωτικό να το κάνει κανονι-
κό παιδί. Και έζησαν αυτοί κα-
λά και εµείς καλύτερα.

Κείµενο: Ναταλία Σιδερά-
Ελπινίκη Καραβίτη – Γ` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Τάσος
Μπόγιας – Ε` τάξη
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Ηµερολόγιο Σχολικού Κήπου
8 Μαρτίου 2016
Σήµερα επειδή έχει µια ηλιόλουστη µέρα αποφασίσαµε η τάξη

µας να µπούµε στον πανέµορφο κήπο του σχολείου µας. Τα αγό-
ρια τσαπίζουν την κυδωνιά, την ελιά και τη ροδιά. Τα κορίτσια
τσαπίζουν το χώµα, τα χόρτα και τις τριανταφυλλιές. Επίσης θα
βοτανίσουµε τα αρωµατικά φυτά και θα καθαρίσουµε τους δια-
δρόµους του κήπου. Άµα τα αγόρια τσαπίσουν γρήγορα τα χόρτα
θα ρίξουµε τύρφη και την κοπριά γύρω από τα πανέµορφα δε-
ντράκια µας. Ο Τάσος περνάει από τα κορίτσια και µαζεύει µε ένα
φτυάρι τα χόρτα που είχαν τσαπίσει(για κοµποστοποίηση). Η Βα-
σιλεία περνάει και µας βγάζει φωτογραφίες. Εγώ και η Πετρούλα
επειδή δεν µπαίνουµε, γράφουµε για να περνάει η ώρα µας. Ελπί-
ζουµε να καθαριστεί ο πανέµορφος κήπος µας.

4 Απριλίου 2016
Ο Γιώργος Χ. και ο Τάσος φύτεψαν σήµερα µία δάφνη και ένα

λουλούδι που λέγεται «µαυροµάτα». Γύρω απ΄τη δάφνη έριξαν
µπόλικη τύρφη που µας έφερε ο πατέρας του Άνθιµου. Άνθισαν
και τα ζουµπούλια µας.

Κείµενο- ∆ακτυλογράφηση: Γεωργία Λαζαρίδου-  Ε` τάξη

Φυτά που φυτέψαµε:                            
1) Κόκκινο καλαµπόκι, Γεώρ-

γιος  Γιαλ.
2) Μεγάλη ντοµάτα Φιλώτα,

Ιωάννα, Γεωργία, Χρήστος
3) Μελιτζάνα Λαγκαδά, ∆ηµή-

τρης 
4) Πολύχρωµο καλαµπόκι, Αν-

δρονίκη
5) Μαύρη ντοµάτα, Ιωάννα,

Γεωργία, Χρήστος 
6) Καλεντούλα, ∆ηµήτρης 
7) Βασιλικός Πλατύφυλλος,

∆ηµήτρης, Γεώργιος Γιαλ.
8) Μαρούλι ίσιο, Ιωάννα, Γε-

ωργία 
9) ∆εντρολίβανο, Ανδρονίκη,

Χρήστος 
10) Αγγούρι, Ιωάννα, Γεώρ-

γιος Χατζ.
11) Κολοκύθα     Πρεσπών, Ιω-

άννα, Γεωργία 
12) Φασκόµηλα(2), Γεώργιος

Γιαλ. και Χατζ.
13) Ξυλάγγουρα, Γεωργία 

Μέτρηση φυτών

Σήµερα 6/4/2016 έγινε η δεύ-
τερη καταµέτρηση των φυτών
του σπορείου µας ( της Ε` τάξης)
και έχει ως εξής:

Κόκκινο καλαµπόκι:
Από τα 21 φυτά έχουν βγει  20

βλαστοί. Τα 9   φυτά έχουν µή-
κος 12 εκ. τα 2  έχουν µήκος
3εκ. και τα 9 έχουν µήκος 5εκ.

Ξυλάγγουρα:
Από τα 24 φυτά έχουν βγει 16

βλαστοί .Τα 10 έχουν µήκος 3,5
εκ. και τα 6 έχουν µήκος 4,2εκ.

Ίσιο µαρούλι:
Από τα 12 έχουν βγει 8 βλα-

στοί. Τα 5 έχουν µήκος 2,9 εκ.
και τα 3 έχουν µήκος 1,4εκ.

Μαύρη  ντοµάτα:
Από τα 12 έχουν βγει 10 βλα-

στοί. Τα 6 έχουν µήκος 2εκ. και
τα 4  1,2 εκ.

Καυτερή πιπεριά:
Από τα 33 έχουν βγει  9 βλα-

στοί. Τα 6 έχουν µήκος 4 εκ. και
τα 3 έχουν µήκος 8 εκ.

Σπορείο της Ε` Τάξης (11/3/2016)
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Εδώ, παιδικό βιβλίο!!! Σας µιλάει ο ελεύθερος µικρός αναγνώστης!!!
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Η ισηµερία συµβαί-
νει δύο φορές
τον χρόνο, ό-
ταν ο άξονας
της γης ευ-
θυγραµµί -
ζεται πα-
ράλληλα και
σε ορθή γω-
νία µε τον ά-
ξονα του ηλίου.
Στη συγκεκριµένη
στιγµή ο Ήλιος βρίσκεται σε
ευθεία µε τον κατακόρυφο ι-
σηµερινό της γης, µε αποτέ-
λεσµα η νύχτα και η ηµέρα να
έχουν ίση διάρκεια σε οποιο-
δήποτε σηµείο της γήινης επι-
φάνειας. Η ισηµερία συµβαίνει
γύρω στις 20 Μαρτίου και 22 Σε-
πτεµβρίου. Σε αυτό το σηµείο η
παρέκκλιση του άξονα της γης
είναι µηδενική προς τον ήλιο.
Το όνοµα ισηµερία προέρχεται
από τις ελληνικές λέξεις ίσος
και ηµέρα, ενώ το διεθνές αντί-
στοιχο όνοµα, equinox, προέρ-
χεται από τολατινικό aequus (ί-
σος) και nox (νύχτα), καθώς κα-
τά την ισηµερία, η νύκτα και η η-

µέρα έχουν περίπου το ίδιο
χρονικό µήκος.  

Χρονική στιγµή
Η εαρινή ισηµε-

ρία πραγµατοποι-
είται περίπου στις
20 Μαρτίου, όταν
το κέντρο του Η-

λίου είναι κατακό-
ρυφο προς τον γήι-

νο ισηµερινό, διασχί-
ζοντας τους ουρανούς α-

πό Νότο προς Βορρά. Η φθι-
νοπωρινή ισηµερία γίνεται πε-
ρίπου στις 23 Σεπτεµβρίου ό-
ταν ο Ήλιος διασχίζει από
Βορρά προς Νότο . Οι ονοµα-
σίες εαρινή και φθινοπωρινή ι-
σηµερία είναι σχετικές και α-
φορούν στην εύκρατη ζώνη
του βόρειου ηµισφαιρίου, κα-
θώς στις αντίστοιχες ηµερο-
µηνίες στο νότιο ηµισφαίριο
υπάρχουν εποχές είναι αντί-
θετες , ενώ στις δύο πολικές
και την τροπική ζώνη δεν υ-
πάρχει αυτή η διαφοροποίηση
εποχών.

Κείµενο: Άνθιµος Παπα-
γιαννίδης – Ε` τάξη

Εαρινή Ισηµερία  
Ο Παντελής Παντελίδης (Αθή-

να, 23 Νοεµβρίου 1983 – 18 Φε-
βρουαρίου 2016) ήταν Έλληνας
τραγουδιστής, στιχουργός
κ α ι
σ υ ν θ έ -
της.

Γ ε ν -
ν ή θ η κ ε
και µεγά-
λωσε στη
Νέα Ιωνία
Ατ τι κ ή ς .
Ε ρ γ α ζ ό -
ταν ως υ-
παξιωµατι-
κός του πο-
λ ε µ ι κ ο ύ
ναυτικού αλλά αποφάσισε να πα-
ραιτηθεί για να γίνει τραγουδι-
στής, αν και δεν είχε σχετικές
σπουδές και ήταν αυτοδίδακτος,
έµαθε µόνος του να παίζει µουσι-
κά όργανα. Ακόµα διατηρούσε µε
την οικογένειά του ένα πρακτο-
ρείο ΟΠΑΠ στην Νέα Ιωνία.

Ο Παντελής Παντελίδης βρα-
βεύτηκε στην 10η απονοµή των
µουσικών βραβείων MAD το
2013 για τον καλύτερο πρωτοεµ-
φανιζόµενο καλλιτέχνη. Ο ίδιος

ερµήνευσε τραγούδι του ∆εν ται-
ριάζετε σου λέω µαζί µε τον Stan
και την Ελένη Φουρέιρα.

Ο Παντελίδης
σκοτώθηκε το
πρωί στις 18 Φε-
βρουαρίου 2016
σε τροχαίο δυ-
στύχηµα στην
Λεωφόρο Βου-
λιαγµένης. Ο-
δηγούσε αυτο-
κίνητο που έ-
φυγε από την
πορεία του
προσκρούο-
ντας στις

προστατευτικές µπάρες και αφού
απεγκλωβίστηκε από το όχηµα,
µεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκο-
µείο Ασκληπιείο Βούλας όπου
διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Επίσης ήταν ένα απλό και λαϊ-
κό παιδί, βοηθούσε όλους όσους
είχαν ανάγκη.

Αναπαύσου εν ειρήνη Παντελή
Καλό παράδεισο  η Παναγία να

σε έχει στην αγκαλιά της.
Κείµενο-∆ακτυλογράφηση:

Άνθιµος Παπαγιαννίδης

ΠΠααννττεελλήήςς  ΠΠααννττεελλίίδδηηςς  

Οι δεινόσαυροι ήταν σπονδυλωτά ζώα που κυριάρχησαν στο γήινο
οικοσύστηµα για πάνω από 160 εκατοµµύρια χρόνια. Πρωτοεµφανί-
στηκαν πριν 230 εκατοµµύρια χρόνια. Στο τέλος της Κρητιδικής πε-
ριόδου πριν 65 εκατοµµύρια χρόνια, οι δεινόσαυροι εξαφανίστηκαν,
πράγµα που σήµανε το τέλος της κυριαρχίας τους στον πλανήτη. Τα
σηµερινά πτηνά είναι άµεσοι απόγονοι των θηριόποδων δεινοσαύ-
ρων, και κατά συνέπεια θεωρούνται ως η µόνη οµάδα δεινοσαύρων
που επέζησε..

Οι θεωρίες για την εξαφάνιση των δεινοσαύρων είναι:
1)Σύγκρουση µε αστεροειδή.
2)Πολλαπλές συγκρούσεις-Το νέφος του Όορτ.     
3)Περιβαλλοντικές αλλαγές.

Κείµενο: Τάσος Γεωργίου – Γ` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Βασιλεία Λιόλιου – Ε` τάξη 

λοι η Βυζαντινή Θεσσαλονίκη.
Βγαίνοντας από την Πορτάρα
µε το λεωφορείο ένα µικρό φορ-
τηγάκι µας τράκαρε, ευτυχώς ό-
µως  δεν χτύπησε κανένας. Ό-
µως δεν τελείωσε έτσι, σταµα-
τήσαµε πάνω από µία ώρα για
να δοθεί µια λύση και ένα τέλος
από την Τροχαία.  Έτσι µε τόση
καθυστέρηση δυστυχώς δεν πή-
γαµε στο Επταπύργιο.

Ξεκινήσαµε το δρόµο της ε-

πιστροφής για το χωριό. Συνα-
ντήσαµε  πάλι τα µπλόκα των
Γιαννιτσών από τα οποία µας ά-
φησαν να περάσουµε.

Σταµατήσαµε στον Άγρα και
αφήσαµε τα παιδιά του Άγρα.
Αργότερα φτάσαµε στο χωριό
µας και ο καθένας πήρε το δρό-
µο για το σπίτι του. Αυτή η εκ-
δροµή ήταν πολύ ωραία!!!

Κείµενο: Οι µαθητές
της Ε` τάξης 

∆ακτυλογράφηση: Άνθιµος
Παπαγιαννίδης

ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  BBυυζζααννττιιννόό  MMοουυσσεείίοο
κκααιι  τταα  KKάάσσττρραα  ττηηςς  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς

συν. απ’ την 4η σελ.



Ερωτήσεις    
1) Είναι δυνατόν να

βρέχει συνεχόµενα 2 µέρες;
2) Ένας τοξότης έχει 60

βέλη. Αν ρίξει το πρώτο στις
11:00 και συνεχίσει να ρίχνει έ-
να βέλος ανά λεπτό, τι ώρα θα
του τελειώσουν τα βέλη;

3) Σε ένα καλάθι υπάρ-
χουν 5 µήλα. 5 κοπέλες θέ-
λουν να πάρουν από ένα µή-
λο. Πως θα γίνει η κάθε κοπέ-
λα να πάρει από ένα µήλο και
να µείνει και ένα µήλο στο κα-
λάθι;

4) Ένας χωρικός έχει 17
πρόβατα και όλα εκτός από 9
πεθαίνουν. Πόσα επιζούν;

5) Αν σήµερα στις 12
τα µεσάνυχτα αρχίσει να βρέ-
χει, ποια είναι η πιθανότητα
να έχει λιακάδα µετά από 96
ώρες;

6) Είναι σε ένα δωµά-
τιο µια λάµπα και έξω τρεις
διακόπτες. Ποιος από αυτούς
είναι ο διακόπτης που ανοίγει
τη λάµπα, αν µπορούµε να
µπούµε µόνο µια φορά στο
δωµάτιο;

7) Έχεις ένα σπιρτό-
κουτο µε ένα µόνο σπίρτο µέ-

σα. Μπαίνεις σε ένα δωµάτιο
που υπάρχουν µια λάµπα πε-
τρελαίου, ένα γκαζάκι και ένα

κερί. Ποιο θα ανάψεις πρώτα
Θεόδωρος Ανδρονικίδης –

ΣΤ` τάξη
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∆∆ιιαακκοοππήή  ρρεεύύµµααττοοςς
- Χθες µε την διακοπή

ρεύµατος εγκλωβίστηκα 3 ώ-
ρες µέσα στο ασανσέρ.

- Τι να πω κι εγώ που
ήµουν επί 3 ώρες εγκλωβισµέ-
νη στις κυλιόµενες σκάλες.

ΤΤοο  γγάάλλαα
-Το γάλα έληξε.
-Όχι  στις καθυστερήσεις  εί-

ναι…

ΟΟ  φφοούύρρννοοςς  
Η κυρία στον φούρνο:
-Είµαι τόσο θυµωµένη µαζί

σας, το ψωµί που µου δώσατε
ήταν µπαγιάτικο.

- Μα τι λέτε κυρία µου, εµείς
φτιάχνουµε ψωµί εδώ και 20
χρόνια!!!

Και η κυρία:
-Ναι, αλλά το πουλάτε τώ-

ρα!!!

ΤΤοο  λλεεξξιικκόό  
Έχεις δει ποτέ την Πρωτο-

χρονιά πιο µπροστά από τα
Χριστούγεννα. ΕΕΕ!!!

-Στο λεξικό.

ΟΟ  κκλλέέφφττηηςς  
Ένας δικαστής που εκδίκαζε

µία υπόθεση  λίγο πριν από τις
γιορτές των Χριστουγέννων
βρισκόταν σε καλή διάθεση
λόγω εορτών.

«Γιατί βρίσκεσαι εδώ» ρωτάει
τον κατηγορούµενο.

«Επειδή ψώνισα πολύ νωρίς

τα χριστουγεννιάτικα δώρα»!!!
« Αυτό δεν είναι ποινικό αδί-

κηµα» λέει έκπληκτος ο δικα-
στής.

« Τα ψώνισα λίγο πριν ανοί-
ξει το κατάστηµα».

ΤΤαα  ααγγγγλλιικκάά
Ο Τοτός τρέµει τα αγγλικά. Η

δασκάλα επιµένει, τα αγγλικά
είναι πολύ σηµαντικά ο µισός
πλανήτης τα µιλάει, ΕΜ, για
αυτό ακριβώς. Φτάνουν και πε-
ρισσεύουν απαντάει ο Τοτός.

ΟΟ  κκααφφέέςς
-Οι ξαπλώστρες είναι δωρε-

άν?
-Αν πάρεις καφέ.
-Εντάξει την καφέ θα πά-

ρω!!!

ΗΗ  µµααµµάά  κκααιι  οο  µµππααµµππάάςς      
Στην µαµά… Στον µπαµπά
Πεινάω… Που είναι η µαµά
Κρυώνω…
Ζεσταίνοµαι…
Μπορώ να έχω…
Θέλω να…
Με χτύπησε (Ο µαµάκιας)
Θέλω να πάω στο… 
Γιατί…
Πότε θα … 
Μπορείς να µε βοηθήσεις…
Θες να πάµε εκεί…

ΤΤσσίίχχλλεεςς
Τι τσίχλες τρώνε οι Κρητικοί?
Τσι µέντος!!!

Κείµενο: 
Γιάννης Παπαγιαννίδης 

∆ακτυλογράφηση: Άνθιµος
Παπαγιαννίδης

Αινίγµατα
1)      Αδειανό δε στέκεται

γεµάτο δε λυγίζει. Τι είναι;    Το
τσουβάλι!!!             

2)       Γεννιέται ψηλό πε-
θαίνει χαµηλό. Τι είναι;
Το κερί!!!

3)        Που υπάρχουν πολ-
λές πόλεις που δεν κατοικού-
νται;      Στο χάρτη!!!

4)         Στήνω δίχτυ µα όχι
για ψάρια. Ποια είµαι;       Η α-
ράχνη!!!       

5)         Ο µικρός δεν µεγαλώ-
νει και ο µεγάλος δεν γερνά.

Τι είναι;   Οι βράχοι!!!
Κείµενο: Ευθύµης  Σιπάκης -

Γ` τάξη
∆ακτυλογράφηση: 

Άνθιµος Παπαγιαννίδης

ΠΠααρροοιιµµίίεεςς
1) Μακριά κλωστή,

µουρλός ο ράφτης.
2) Αλλού πατά, κι αλλού

κοιτά.
3) Σπίτι χωρίς Γιάννη

προκοπή δεν κάνει.
4) Γέλα µε να σε  γελώ  ,

να περνάµε τον καιρό.
5) Η µισή ντροπή δική

µου και η µισή δική σου.
6) Μικροί και µεγάλοι, έ-

χει την αξία του καθένας.
7) Τα άδεια βαρέλια βρο-

ντούν περισσότερο.
8) Κι ο κόρακας έχει φω-

νή, αλλά δεν είναι αηδόνι.
9) Λάµπει και δεν κόφτει.
10) Μην ακούς έναν και

δικάζεις δύο.
11) Η δικαιοσύνη είναι τυ-

φλή.
12) Το δίκαιο πράγµα σε

χάνεται.
13) Καθαρός ουρανός α-

στραπές δεν φοβάται.
14) Στου κουφού την πόρ-

τα όσο θέλεις βρόντα.
15) Σε σκοτώνει τη νύχτα

και σε κλαίει τη µέρα.
16) Στη γειτονιά µέλι, στο

σπίτι φαρµάκι.
17) Εµείς µαζί δεν κάνου-

µε και χώρια δεν µπορούµε.
18) Τα έκανε όλα Γης Μα-

διάµ.
19) ∆ύο γάιδαροι µαλώνα-

νε σε ξένο αχυρώνα.
20) Στο σπίτι αγκάθι και

στη γειτονιά ρόδο.
21) ∆ύο δέρνονται, ο τρίτος

κερδίζει.
22) Όποιος δεν φυλάει το

βελόνι, χάνει και το καρφί.
23) Οι σταγόνες κάνουνε

τα πέλαγα.
24) Ρίχνει άδεια για να

πιάσει γεµάτα.
25) Τα µισά της χιλιάδας

πεντακόσια.
26) Τα σιγανά ποταµάκια

να φοβάσαι.
27) Λείπει ο γάτος χορεύ-

ουν τα ποντίκια.
28) ∆ώσε τόπο στην οργή.
29) Είναι όνοµα και πράγ-

µα.

Ανέκδοτα

«Σπαζοκεφαλιές»

Λύσεις
1) Όχι γιατί µεσολαβεί και η µέρα
2) Στις 11:59. Το πρώτο το βέλος το έριξε στις 11. Το

δεύτερο στις 11:01, το τρίτο στις 11:02 κτλ. 60ο στις 11:59.
3) Η τελευταία κοπέλα θα πάρει το τελευταίο µήλο

και το καλάθι µαζί. Έτσι ώστε να µένει ένα  µήλο στο καλά-
θι.

4) 9 προφανώς. ∆εν είπαµε ότι «όλα εκτός από 9»
πέθαναν.

5) Καµία. Σε 96 ώρες θα είναι πάλι µεσάνυχτα.
6) Ανοίγουµε τον πρώτο διακόπτη και τον αφήνουµε

αναµµένο για 15 λεπτά. Στη συνέχεια τον κλείνουµε, ανοί-
γουµε τον δεύτερο και µπαίνουµε στο δωµάτιο.  Αν η λά-
µπα είναι ανοιχτή τότε προφανώς θα είναι ο δεύτερος. Αν
δεν είναι αναµµένη αλλά είναι ζεστή τότε είναι ο πρώτος.
Αλλιώς είναι ο τρίτος.

7) Το σπίρτο.
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«Η γωνιά της ποίησης και της τέχνης»

Άνοιξη 

Άνοιξη ήρθε στο χωριό µας
την Άρνισσα περιτριγυρνά
µε τα χρωµατιστά λουλούδια
και τα πανέµορφα πουλιά.

Είσαι η πιο όµορφη εποχή
σε ολόκληρη τη γη 
Τις αµυγδαλιές ανθίζεις
και το έδαφος ποτίζεις
το γρασίδι ανασταίνεις 
και τις πασχαλίτσες φέρνεις.

Ο κάµπος έβγαλε χορτάρι
πεταλούδες να χαρείς  
Την µαρτίγκα σου στο χέρι 
Και βόλτα για πικ-νικ! 

Ποίηµα: Ανδρονίκη Λαζαρίδου 
– Ε` τάξη 

∆ακτυλογράφηση: 
Βασιλεία Λιόλιου – Ε` τάξη

Ο Rene Magritte  είναι ένας
διάσηµος ζωγράφος ο οποίος
έχει κάνει πολλούς πίνακες. Έ-
νας από αυτούς είναι ο πίνακας
«η λαϊκή γιορτή» που απεικονί-
ζει µία σκηνή, που στο εσωτε-
ρικό έχει έναν άνδρα χωρίς πό-
δια. Επίσης έχει τη πλάτη του
γυρισµένη. Φοράει ένα καπέλο
και τα χέρια του είναι κολληµέ-
να στο σώµα του. Πάνω από
τον άνθρωπο πετάει ένα πουλί
µε ανοιχτά τα φτερά και µε ένα
όµορφο πρόσωπο. Το πουλί
και ο άνθρωπος έχουν ένα κοι-
νό στοιχείο, τις µουσικές νότες
που είναι γραµµένες  πάνω στα
σώµατά τους.

Ο   Magritte ίσως έκανε αυ-
τόν τον πίνακα  για να δείξει ότι
η µουσική, σε αυτή τη περί-

πτωση οι νότες, µπορεί να γί-
νουν µια όµορφη ζωγραφιά.
Στην εικόνα υπάρχουν οι παρ-
τιτούρες, δηλαδή η µουσική
που είναι το βασικό µέρος µιας
λαϊκής γιορτής.

Κάποτε, κάπου σε µια γιορτή
Πάνω σε ξύλινη σκηνή,
Μια φιγούρα µουσική
Στέκει εκεί ακίνητη.

Ξάφνου µε νότες τραγουδεί
Μια µελωδία τρυφερή
Ο κόσµος τον χειροκροτεί
Και το πουλί ευχαριστεί.

Τι δύναµη έχει η µουσική!
Σ` αγκάλιασµα όλους καλεί
Φύση και  άνθρωπος πάντα µαζί
Σε µια ειρηνική ζωή.
Κείµενο – δακτυλογράφηση:

Μαρία Καραβίτη – Ε` τάξη

Η λαϊκή γιορτή Περιγραφή για τον πίνακα

του Ρενέ Μαγκρίτ
Ο πίνακας του Ρενέ Μαγκρίτ

«λαϊκή γιορτή»παριστάνει µια θε-
ατρική σκηνή.Ο άνθρωπος και το
περιστέρι αποτυπόνωνται ζωγρα-
φικά στο κέντρο της σύνθεσης και
είναι φτιαγµένοι από παρτιτού-
ρες.Ο άνθρωπος είναι µια µορφή
στατική,ενώ το περιστέρι πετά-
ει.Τα χρώµατα του πίνακα είναι ζε-
στά.Το περιστέρι συµβολίζει την ε-
λευθερία και την ειρήνη.Ο ζωγρά-
φος ίσως θέλει να µας δείξει πως η
µουσική(και γενικότερα κάθε µορ-
φή τέχνης, όπως το θέατρο)απε-
λευθερώνει τον άνθρωπο και τον
κάνει πιο ανοιχτό στην ουσιαστική

επικοινωνία µε τους συνανθρώ-
πους του.

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση:
Ιωάννα Παπαγιαννίδου – Ε` τάξη

ΜΜιιαα  φφαανντταασσττιικκήή
ιισσττοορρίίαα  γγιιαα

ττηηνν  ««λλααϊϊκκήή  γγιιοορρττήή»»
Κάποτε ζούσε ένας µοναχικός κύ-

ριος σε ένα µικρό σπιτάκι έξω από την
πόλη. Μοναδική του συντροφιά ήταν
ένα περιστέρι, το οποίο φρόντιζε ό-
πως µπορούσε. Ο κύριος αυτός λοι-
πόν, κάθε µέρα πήγαινε στον κεντρικό
δρόµο της πόλης µαζί µε το περιστέρι

του και τραγουδούσε προσπαθώντας
έτσι να βγάλει το ψωµί του. Το παρά-
ξενο όµως της υπόθεσης ήταν η µου-
σική που έπαιζε το περιστέρι, άλλοτε
χτυπώντας ρυθµικά τα φτερά του και
άλλοτε τιτιβίζοντας. ∆εν έβγαζαν αρ-
κετά χρήµατα όµως ήταν χαρούµενοι
γιατί  διασκέδαζαν τον κόσµο. Μία µέ-
ρα αποφάσισαν να πάνε στην λαϊκή
γιορτή που θα γινόταν στη πόλη τους
για να δείξουν το ταλέντο τους. Ανέβη-
καν στη σκηνή και ξεκίνησαν, ο κύ-

ριος να τραγουδάει και το περιστέρι
να χτυπάει τα φτερά του και να τιτιβί-
ζει συνοδεύοντας τον κύριο του στο
τραγούδι του. Ο κόσµος ενθουσιάστη-
κε βλέποντας τους, και τους χειρο-
κρότησαν όρθιοι. Στο τέλος ο κύριος
έβγαλε το καπέλο του και περνώντας
ο κόσµος έριχνε χρήµατα µέσα. Με
τα χρήµατα αυτά εξασφάλισαν το φα-
γητό τους για τις κρύες µέρες του Χει-
µώνα. Έτσι δεν χρειάστηκε να βγούνε
στο κρύο για να µαζέψουν χρήµατα.

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση: 
Παπαζήση Κωνσταντίνα – Ε` τάξη


