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ΠΠεερριιεεχχόόµµεενναα
� Το µήλο και η µηλόπιτα σελ.2
� Κολυµβητικοί Αγώνες Βεγορίτιδας -

Χαιρετισµός των  εκπαιδευτικών σελ.3
� Φθινόπωρο - Ειρήνη σελ.4
� Κόµικ Αγγλικών -  Μία µέρα διαφο-

ρετική από τις άλλες σελ.5
� Το εκκλησάκι της Αγίας Αναστασίας

-  Άγιος   ∆ηµήτριος και Νεκτάριος σελ.6 
� Η Άρνισσα στο πέρασµα του χρόνου

σελ.7
� Α' τάξη σελ.8
� Β' τάξη σελ.9
� ΤΟ MEGA  - Φωτιά στη Θάσο

σελ.10
� Μια µέρα στο κάστρο – 100 χρόνια

Μάχη του Καϊµακτσαλάν σελ. 11
� Ηµερολόγιο σχολικού κήπου

σελ.12
� Ηµέρα και νύχτα – Ηλιακό σύστηµα

σελ.13
� Ανέκδοτα - Παροιµίες  - Το αγαπη-

µένο µου ζώο σελ.14
� Παραολυµπιακοί Αγώνες – Γ.

Μπολτ - Το κολύµπι - Super League
σελ.15

� Μπότσια – 28η  Οκτωβρίου – Ηµέρα
αθλητισµού –Απελευθέρωση Έδεσσας
σελ.16

Στις 12 Σεπτεµβρίου έγινε
ο αγιασµός του σχολείου
µας. Στον αγιασµό παραβρέ-
θηκε ο Σχολικός σύµβουλος,

οι δάσκαλοι και ο Πάτερ Νι-
κόλαος ο οποίος τέλεσε τον
αγιασµό και ευλόγησε όλα
τα παιδιά όπως κάθε χρόνο.  

Στη συνέχεια υποδεχτή-
καµε τα παιδιά της πρώτης
τάξης µοιράζοντάς τους το
καθιερωµένο µπαλόνι που
συµβολίζει τον ενθουσιασµό
τους για το νέο τους ξεκίνη-

µα, το γλαστράκι µε το φυτό
το οποίο συµβολίζει την α-
νάπτυξη - εξέλιξη τους στο
σχολείο, τα ζαχαρωτά για να
τα γλυκάνουµε και τέλος ο
κύριος Σάκης φώναξε τα
παιδιά από την έκτη τάξη
που θα τα πρόσεχαν. Έπειτα
µπήκαµε στις τάξεις και  πή-
ραµε τα βιβλία µας, και αφού

οι δάσκαλοι και οι δασκάλες
µας µίλησαν και µας έδωσαν
τις σχολικές λίστες όλοι οι
µαθητές έφυγαν, περιµένο-
ντας την εποµένη ηµέρα. Και
έτσι µια νέα σχολική χρονιά
ξεκίνησε!  

Κείµενο: Κωνσταντίνα
Παπαζήση – Ιωάννα 

Παπαγιαννίδου – Βασι-
λεία Λιόλιου (ΣΤ` τάξη)

Ο αγιασµός του σχολείου µας

Τρύγος
Φέτος η ΣΤ` τάξη του σχολεί-

ου µας, σε συνεργασία µε την
Β` τάξη έκαναν τον τρύγο(5 Ο-
κτωβρίου). Στην είσοδο του
σχολείου µας έχουµε µια κλη-
µαταριά, την οποία τρυγήσαµε
και όταν ήµασταν στη  ∆` τάξη.
Αυτό έγινε και φέτος. 

∆ανειστήκαµε δυο σκάλες α-
πό τους γείτονες µας – κους
Χρήστο και Θεόφιλο Μπόγια –
τους οποίους και ευχαριστού-

µε. Μαζέψαµε πρώτα τα σταφύλια σε κουβάδες και στη συνέχεια σε κλουβάκια. Έ-
πειτα τα βάλαµε σε λεκάνες και  τα πατήσαµε. Ύστερα τις αδειάσαµε σε ένα βαρελά-
κι που έφερε ο κύριος µας. Θα πρέπει να µείνουν έτσι για λίγο καιρό(40 µέρες) και
στη συνέχεια θα τα πάµε στο καζάνι του χωριού µας για να κάνουµε τσίπουρο. 

Την ίδια µέρα η ΣΤ` τάξη φύτεψε µαρούλια και κρεµµύδια στον κήπο του σχολείου
και πότισε τα λουλούδια που είχε φυτέψει την προηγούµενη φορά!!!!!

Κείµενο- ∆ακτυλογράφηση: Κωνσταντίνα Παπαζήση -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

Γεωργίου Βερονίκη(ΣΤ`)

Καραβίτη Μαρία(ΣΤ`)

Λαζαρίδου Γεωργία(ΣΤ`)

Λιόλιου Βασιλεία(ΣΤ`)

Παπαγιαννίδης Άνθιµος(ΣΤ`)

Παπαγιαννίδου Ιωάννα(ΣΤ`)

Παπαζήση Κωνσταντίνα(ΣΤ`)

Καραθανάσης Γιώργος(Ε`)

Κέκης Μιχαήλ(Ε`)

Μπόγια  Ναταλία (Ε`)

Παπαγιαννίδου Τατιάνα(Ε`)

Τσιτιρίδου Κυριακή (Ε`)

Συντονιστές 
∆άσκαλοι
Ηλίας Κάρτας
Αθανάσιος Θεοδώρου

Το λογότυπο της εφη-
µερίδας σχεδίασαν η Ιω-
άννα Παπαγιαννίδου και ο
Χρήστος Χατζηγεωργού-
δης.

Συνδροµή για ένα
χρόνο 5 ευρώ

ΤΤαα  ααννήήσσυυχχαα
µµοολλύύββιιαα  ττηηςς
ΆΆρρννιισσσσααςς

ΗΗ  ΣΣΕΕΛΛΙΙ∆∆ΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΓΓΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ

Το µήλο
Το µήλο είναι ένα θρεπτι-

κό,ζουµερό,κόκκινο φρούτο
που βγαίνει απ’ το δέντρο µη-
λιά και το µαζεύουµε το Σε-
πτέµβριο.Μόλις τα µαζέψου-
νε οι αγρότες τα πηγαίνουνε
στο Συνεταιρισµό(ψυγείο)
Άρνισσα, που τα διατηρούνε
κρύα.

Μερικά απ’τα µήλα τα που-
λάνε στις αγορές ενώ κάποια
άλλα γίνονται χυµός.

Οι ποικιλίες,οι οποίες υπάρ-
χουν στην περιοχή της Άρνισ-
σας είναι αρκετές,µερικές α-
πο αυτές είναι:φούτζι,γκόλ-
ντεν,τζόνα,γκράν σµιθ και
πολλές άλλες.

Επίσης µε τα µήλα φτιά-
χνουµε λικέρ, µαρµελάδα, κο-
µπόστα, χυµό, γλυκό του κου-
ταλιού και µηλόπιτα.

Τέλος µε τα µήλα έχει βγει
και µια παροιµία που λέει: «Έ-
να µήλο την ηµέρα τον γιατρό
τον κάνει πέρα!»

Η µηλόπιτα
Υλικά:
5 αυγά
1 µπέικιν
2 φλιτζάνια ζάχαρη
1 φλιτζάνι σπορέλαιο
3 φλιτζάνια αλεύρι
2 κουταλιές κανέλα
λίγα καρύδια       4 µήλα
Εκτέλεση:
Καθαρίζουµε και κόβουµε

σε κύβους τα µήλα. Καθαρί-
ζουµε και ψιλοκόβουµε τα κα-
ρύδια. Σε ένα µπολ χτυπάµε

τα αυγά µε τη ζάχαρη, έπειτα
ρίχνουµε το σπορέλαιο, το α-
λεύρι, την κανέλα, το µπέικιν,
τα καρύδια και τέλος τα µήλα.
Τα ανακατεύουµε µε ένα κου-
τάλι και ρίχνουµε το µείγµα
σε ένα ταψί  Νο 40  και  το  ψή-
νουµε σε προθερµασµένο
φούρνο στους 180 CΟ.

Κείµενο: Ελπίδα Γκέσιου –
Ναταλία Παπατραϊανού –

Γ` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Τατιάνα

Παπαγιαννίδου – Ε` τάξη

Ευχαριστήριο
Ο Σύλλογος εκπαιδευτικών ∆ηµοτικού Σχολείου Άρνισ-

σας ευχαριστεί θερµά τον κ. Ντίνο Μπόγια για την ευγενι-
κή προσφορά µιας ηλεκτρικής κουζίνας (φούρνο) για το ο-
λοήµερο τµήµα του σχολείου µας, προκειµένου να ζε-
σταίνουµε τα φαγητά των παιδιών, καθώς και τον κ. Θωµά
Γάτσο (ηλεκτρολόγο), για την µεταφορά και τοποθέτησή
της στην τραπεζαρία εστίασης του ολοηµέρου.

Αληθινά είναι ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο, που µας δι-
ευκολύνει πολύ και προσφέρεται παράλληλα για χρήση
σε δράσεις των παιδιών (κουλουράκια, κλπ.) 
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Στις 17, 18, 19 Ιουνίου έ-
γιναν για πρώτη φορά Κο-
λυµβητικοί αγώνες στη µα-
γευτική λίµνη Βεγορίτιδα.
Να τονίσουµε ότι για πρώτη
φορά γίνονται αγώνες κο-
λύµβησης µεγάλων απο-
στάσεων σε λίµνη και θα συ-

νεχίσει να φιλοξενεί το χω-
ριό µας τους αγώνες για
τρία συνεχόµενα χρόνια. 

Η Κολυµβητική Οµο-
σπονδία Ελλάδας, σε συ-
νεργασία µε το ∆ήµο Έδεσ-
σας και το Σύλλογο Προ-
στασίας Βεγορίτιδας διορ-

γάνωσαν τους φετινούς α-
γώνες. Έτσι θα αναδει-
χθούν οι πολλές αναπτυξια-
κές δυνατότητες της λί-
µνης.

Οι εργασίες για τη δια-
µόρφωση του χώρου ξεκί-
νησαν από νωρίς µε ευθύνη
του δήµου, του Συλλόγου
Προστασίας της λίµνης Βε-
γορίτιδας και των εθελο-
ντών.

Ανάµεσα στους αθλητές
ήταν και ο Σπύρος Γιαννιώ-
της που βγήκε πρώτος αλλά
και ο µετέπειτα 2ος Ολυ-
µπιονίκης στην κατηγορία
του. Στους αγώνες συµµε-
τείχαν κολυµβητικοί σύλλο-

γοι από όλη την Ελλάδα µε
δεκάδες αθλητές. Τους α-
γώνες παρακολούθησαν
πολλοί κάτοικοι του χωριού
και αρκετοί επισκέπτες που
απόλαυσαν τις οµορφιές
της περιοχής µας.

Οι απονοµές των µε-
ταλλίων στους νικητές έγι-
ναν στο προαύλιο του Γυ-
µνασίου-Λυκείου Άρνισσας
µε παρουσία χορευτικών
συγκροτηµάτων και ακο-
λούθησε µετά λαϊκό γλέντι.

Ήταν ένα σηµαντικό α-
θλητικό γεγονός για το χω-
ριό µας που ανέδειξε τη φυ-
σική οµορφιά της περιοχής
µας.

Κείµενο – ∆ακτυλογρά-
φηση: Μαρία Καραβίτη –

ΣΤ` τάξη      

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΝΙΣΣΑ

Χαιρετισµός των εκπαιδευτικών
του σχολείου µας

Αγαπητά παιδιά, φίλοι γονείς,
Εκ µέρους όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου µας, ανέ-

λαβα να γράψω ένα σύντοµο σηµείωµα - χαιρετισµό για την
αρχή της σχολικής χρονιάς, µε την ευκαιρία της έκδοσης του
1ου φύλλου  της σχολικής µας εφηµερίδας για το τρέχον σχ. έ-
τος.

Είναι αλήθεια πως ζούµε σε δύσκολη εποχή, που απαξιώνει
τα πάντα. Κυρίως το σχολείο, το έργο του, τους δασκάλους του.
Ας φανταστούµε όµως µια κοινωνία χωρίς σχολείο και πόσα
θα είναι αυτά που θα χάσουµε. Κι αλήθεια τι είναι σχολείο και
τι προσφέρει;

Το σχολείο είναι ένας  ξεχωριστός  κόσµος. Είναι ένας µικρό-
κοσµος, µια µικροκοινωνία όπου πέρα από τη βασική του
µόρφωση, ο καθένας διαµορφώνει το χαρακτήρα του,  δοκι-
µάζει νέες εµπειρίες, χτίζει τα πιστεύω του και τις αξίες του επι-
δρώντας ο ένας στον άλλον, µέσα σε ένα συντροφικό, ασφαλές
και συνεργατικό περιβάλλον. 

Το σχολείο δεν υπήρχε από πάντα. Έγιναν πολύ µεγάλοι α-
γώνες για να υπάρξει και µάλιστα για όλους. Κι αυτά σας τα
λέω, για να  καταλάβετε πόσο σπουδαίο είναι να πηγαίνεις στο
σχολείο. Πόσο µεγάλο και σπουδαίο πράγµα είναι.  Γι’ αυτό ό-
λοι πρέπει να το φροντίζουµε, να µην το καταστρέφουµε, να
σεβόµαστε τους κανόνες και τους άλλους, λειτουργώντας ό-
µορφα και οργανωµένα. Χωρίς εγωισµούς και τσακωµούς.
Χωρίς ανταγωνισµούς και ζήλειες, αλλά µε αλληλοβοήθεια και
συνεργασία, σαν µια αληθινή οικογένεια, γιατί αυτό είµαστε. 

Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς για την αγάπη
και το ενδιαφέρον που περιβάλλουν το σχολείο και τις δράσεις
του, την κατανόηση για τις όποιες δυσκολίες προκύπτουν και
είµαστε σίγουροι εµείς οι εκπαιδευτικοί, πως θα συνεχίσουµε
να έχουµε την αµέριστη συµπαράστασή τους για το καλό των
παιδιών µας.

Καλή σχολική χρονιά µε υγεία και πρόοδο.
ΕΕκκ  µµέέρροουυςς  ττοουυ  σσυυλλλλόόγγοουυ  δδιιδδαασσκκόόννττωωνν  

ΟΟ  δδ//ννττήήςς
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ΕΙΡΗΝΗ
Ειρήνη είναι όταν δεν υπάρχει αδι-

κία  ανάµεσα στους ανθρώπους. Ει-
ρήνη είναι όταν ένα  παιδί πηγαίνει
στο σχολείο. Ειρήνη είναι το φαγητό
που έχουµε στο τραπέζι, µια αγκαλιά
της µαµάς, του µπαµπά, ένα φιλί, λί-
γη διασκέδαση, ένα ποτήρι νερό, ένα
µπράβο. Ειρήνη είναι να σέβεσαι
τους φίλους και την οικογένειά σου.

ΕΙΡΗΝΗ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Κείµενο/∆ακτυλογράφηση: 

Ναταλία Μπόγια - Ε` τάξη

Η χαρά της ειρήνης
Η χαρά της ειρήνης, η χαρά της ε-

πιστροφής,

η χαρά των µαµάδων και των παι-
διών

που γυρίζει ο µπαµπάς από τον πό-
λεµο,

που δεν θα φοβούνται για το αν θα
ζούνε αύριο.

Κείµενο: Μιχαήλ Κέκης - Ε` τάξη

Την   ειρήνη  την  χρειαζόµαστε  ό-
λοι  σε  όλη τη  γη, στην αδικία  κανείς
να µην παρασυρθεί. Ειρήνη  είναι τα
παιδιά να παίζουν  έξω στην αυλή κι
απ’  τον πόλεµο να γλυτώσουν στην
στιγµή. Ειρήνη  είναι µία µαµά να φι-
λάει το παιδί στο ζεστό του κρεβατά-
κι και καληνύχτα να του πει!

Μαρία Τζήκα- Ε` τάξη

Τ` όνειρο  του  παιδιού είναι  η ειρή-
νη. Τ` όνειρο της µάνας  είναι  ειρήνη.
Τα λόγια  της  αγάπης  κάτω απ’ τα
δέντρα είναι ειρήνη.

Ραφαήλ  Ιωσηφίδης – Ε` τάξη

Φθινόπωρο
Έρχεται φθινόπωρο

φώναξε τ αγέρι
χελιδόνια φύγετε

στου νοτιά τα µέρη.
Έρχεται φθινόπωρο
λέει το συννεφάκι

πρωτοβρόχια φτάνουνε
ξέψυχο δεντράκι.

Έρχεται φθινόπωρο
είπε το σχολείο

τα λουλούδια κλείστηκαν
µέσα στο βιβλίο.

Κείµενο: Ιωάννα Παπαγιαννίδου
∆ακτυλογράφηση: 

Φθινόπωρο
Το φθινόπωρο είναι η εποχή

που τα φύλλα των δέντρων αλ-
λάζουν χρώµα και σιγά σιγά
πέφτουν. Ανοίγουν τα σχολεία,
τα πρώτα κρύα ξεκινάνε, οι κα-
µινάδες σιγοκαίνε. Τα πουλιά
µαζεύονται για να φύγουν σε
χώρες πιο ζεστές. Έχει πολλά
αυτή η εποχή να µας δώσει.
Μαζεύουµε τα µήλα µας, ξεκι-
νάει ο τρύγος, έχουµε τις γιορ-
τές των αγίων µας. Τελικά αυτή
η εποχή έχει πολλά χρώµατα.
Είναι πανέµορφη.

Κείµενο: Άννα-Μαρία 
Παπαδοπούλου και 

Ειρήνη Λιµπάρη(Γ` τάξη) 
∆ακτυλογράφηση: 

Κωνσταντίνα Παπαζήση –
ΣΤ` τάξη



Χθες 5 Οκτωβρίου πήγαµε
στον κήπο του σχολείου. Εκεί
είδαµε την ΣΤ΄ τάξη να κόβει τα
σταφύλια της κληµαταριάς. Ο
κύριος Σάκης µας έδωσε ένα
τσαµπί σταφύλι για να δοκιµά-
σουµε. Σαν τα  σπουργιτάκια
φάγαµε και δεύτερο και τρίτο.
Μετά τα παιδιά της έκτης µας έ-
φεραν µία κλούβα µε σταφύλια
στην τάξη. Ύστερα βγάλαµε µία

µία τις ρώγες από κάθε τσαµπί
και τις ρίξαµε σε µια λεκάνη.
Έπειτα µε τα χέρια µας πατή-
σαµε τις ρώγες και κάναµε
µούστο. Στη συνέχεια η κυρία
µας έδωσε µούστο να δοκιµά-
σουµε . Ήπιαµε και µας άρεσε
πολύ! Αργότερα ο κύριος ∆η-
µήτρης άδειασε τον µούστο σε
ένα βαρέλι για να γίνει κρασί.

ΟΟιι  µµααθθηηττέέςς  ττηηςς  ΒΒ`̀  ττάάξξηηςς
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The kid who doesn’t like english

Μία µέρα διαφορετική
από τις άλλες….
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Το εκκλησάκι της Αγ. Ανα-
στασίας βρίσκεται, στο οµώ-
νυµο πάρκο, στον περιφερεια-
κό δρόµο της Άρνισσας και το-
ποθετήθηκε  εκεί στις 31 Μαρ-
τίου του 2010. Τα θυρανοίξεια,
δηλαδή ο αγιασµός για να έ-
χουµε την δυνατότητα να λει-
τουργείται ο ναός έγιναν,  την
ίδια χρονιά στις 29 Οκτωβρίου
2010 από τον Μητροπολίτη Ε-
δέσσης- Πέλλας  και Αλµω-
πίας  Ιωήλ. Το εκκλησάκι δεν
χτίστηκε επιτόπου, αλλά µε-
ταφέρθηκε και τοποθετήθηκε
αφού πρώτα κατασκευάστηκε
κάπου αλλού. Το σήκωσαν µε
γερανό και µε µεγάλο φορτη-
γό, µεταφέρθηκε  στο χωριό
και πάλι µε γερανό, το κατέβα-
σαν στη θέση που είναι σήµε-
ρα. Είναι  ένα από τα έργα του
τότε δήµου Βεγορίτιδας, για
να στολίσει το πάρκο. Το όνο-
µα που δόθηκε στο εκκλησάκι
- Αγία Αναστασία η Ρωµαία -
διαλέχτηκε από  τον Ιερέα του
χωριού µας Π. Νικόλαο, µαζί
µε κάποιους χωριανούς. Αυτοί
οι, χωριανοί, που θέλουν να
κρατήσουν την ανωνυµία τους
είδαν και έζησαν ένα θαύµα

της Αγίας, µία αποκάλυψη της
Αγίας, µία φανέρωση της. Έ-
νας χωριανός µας επισκέφτη-
κε κάποια στιγµή την Ιερά Μο-
νή Αγίου Γρηγορίου, στο Άγιο
Όρος, όπου υπάρχει το ιερό
λείψανο της Αγίας µας και την
τιµούν µε απέραντο σεβασµό
αλλά και ζουν καθηµερινά
θαύµατα που κάνει η Αγία Α-
ναστασία και πανηγυρίζουν

στης 10 Νοεµβρίου µε το δικό
τους το παλαιό ηµερολόγιο
που µε το νέο αντιστοιχεί στις
29 Οκτωβρίου . 

Σε µία τέτοια πανήγυρι,
βρέθηκε και αυτός ο χωριανός
µας, και όταν στην αγρυπνία,
έγινε η περιφορά της Αγίας ει-
κόνας της, ενώ όλοι έβλεπαν
την εικόνα, αυτός έβλεπε ολό-
σωµη και ολοζώντανη την Α-
γία, µε τα (κόκκινα-βισσυνή)
πορφυρά ενδύµατά της να
περπατά µόνη της, στη θέση
της εικόνας. Αυτό το γεγονός
τον συγκίνησε και το θεώρησε
ένα θαύµα, µια µεγάλη αποκά-
λυψη της Αγίας. Θεώρησε σω-
στό να το αναφέρει στον ιε-
ρέα του χωριού και όταν χρει-
άστηκε να φτιαχτεί και να ο-
νοµαστεί το εκκλησάκι , απο-

φασίστηκε από κοινού να δο-
θεί το όνοµά της σε αυτό. Εί-
ναι µεγάλη ευλογία το χωριό
και όλη την περιοχή, γιατί  γί-
νονταν από τότε πολλά θαύ-
µατα σε όσους την επικαλού-
νται, δηλαδή προσεύχονται σ`
αυτήν και ζητούν τη βοήθειά
της.

Πηγή: Τις πληροφορίες τις
πήρα από την πρεσβυτέρα κα
Χρύση Τσότση, που ήταν για
πολλά χρόνια δασκάλα και δι-
ευθύντρια του σχολείου µας.

Φωτογραφίες: 
Ηλίας Κάρτας

Κείµενο: Κυριακή 
Τσιτιρίδου – Ε` τάξη
∆ακτυλογράφηση:

Άνθιµος Παπαγιαννίδης –
ΣΤ` τάξη

Το εκκλησάκι της Αγ. Αναστασίας

Ο Άγιος 
∆ηµήτριος

Ο Άγιος   ∆ηµήτριος
γεννήθηκε περίπου το
280-284 µ.Χ. και µαρτύ-
ρησε το 303 µ. Χ.  Κατα-
γόταν από πλούσια οικο-
γένεια.   Ήταν   αξιωµατι-
κός  του στρατού, πολύ νω-
ρίς σε ηλικία 22  χρονών  πήρε
τον  ανώτατο βαθµό του  χιλίαρχου.
Το  303 µ.Χ.  όταν  αυτοκράτορας  ήταν  ο   ∆ιοκλητιανός ο
∆ηµήτριος  έγινε      χριστιανός  και γι’ αυτό φυλακίστηκε. Ό-
ταν ήταν στη φυλακή  βοήθησε έναν  νεαρό  χριστιανό τον
Νέστορα, του έδωσε την ευχή του και έτσι νίκησε τον Λιαίο.
Αυτό προκάλεσε την οργή του  αυτοκράτορα.  ∆ιέταξε να θα-
νατωθούν και ο ∆ηµήτριος και ο Νέστορας. Το σώµα του ∆η-
µήτριου τάφηκε στον τόπο που  µαρτύρησε. Εκεί ανέβλυζε
µύρο γι´ αυτό και  ονοµάστηκε Μυροβλήτης. Αργότερα εκεί
χτίστηκε ο ναός  του Αγίου   ∆ηµητρίου που είναι και πολιού-
χος της Θεσσαλονίκης. Η µνήµη του γιορτάζεται στις 26 Ο-
κτωβρίου.

Στην εικόνα του ο Άγιος ∆ηµήτριος είναι καβαλάρης πάνω
σε κόκκινο άλογο να σκοτώνει τον Λιαίο. 

Πηγή:www.saint.gr (Ορθόδοξος Συναξαριστής) 
Κείµενο: Σαµαράς ∆ηµήτρης – Γ` τάξη

Ο Άγιος  Νεκτάριος
Ο Άγιος Νεκτάριος ή Νεκτάριος

Πενταπόλεως ή Νεκτάριος Αιγί-
νης  είναι  σύγχρονος άγιος
της Ανατολικής Ορθοδόξου
Εκκλησίας. Το όνοµά του ή-
ταν Αναστάσιος Κεφαλάς.
Ο Άγιος Νεκτάριος επίσης
είναι θαυµατουργός διότι,
πραγµατοποίησε θαύµατα
ενώ βρισκόταν ακόµα εν
ζωή. Ο Αναστάσιος Κεφαλάς
γεννήθηκε στις 1 Οκτωβρίου
1846 στη Σηλυβρία της Ανατολι-
κής Θράκης. Γιος του ∆ηµοσθένη και
της Μαρίας Κεφαλά, ήταν το πέµπτο από τα έξι παιδιά φτω-
χής οικογένειας. Σύντοµα ήρθε αντιµέτωπος µε τη δύσκολη
πραγµατικότητα της εποχής, καθώς η οικογένειά του αδυνα-
τούσε να συντηρήσει όλα τα µέλη της.

Ο Νεκτάριος δεν ανακηρύχθηκε Άγιος αµέσως όταν πέθα-
νε. Χρειάστηκε να περάσουν 40 χρόνια και στις 20 Απριλίου
του έτους 1961 ο Οικουµενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας έ-
κρινε πως έπρεπε να τον ανακηρύξει Άγιο καθώς είχε πραγ-
µατοποιήσει πολλά µεγάλα έργα πάνω στη Θρησκεία και
στην Εκκλησία.

Κείµενο: Άνθιµος Παπαγιαννίδης – ΣΤ` τάξη
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Η Άρνισσα στο πέρασµα του χρόνου

Ο παππούς µου ονοµάζεται
Μπόγιας Τρύφων και ξεκίνησε
τη δουλειά του σαν σταθµάρχης
σε ηλικία  23 χρονών, στις 28
Αυγούστου του 1973. Ο πρώ-
τος σταθµός της νέας του δου-
λειάς ήταν τα Μέγαρα Αττικής.
Στον σταθµό αυτόν έµεινε µερι-
κά χρόνια και κατά καιρούς
δούλεψε ως επίκουρος σε κο-
ντινούς σταθµούς, όπως του Ι-
σθµού της Κορίνθου, της Ελευ-
σίνας Αττικής και των Αγίων Α-
ναργύρων Αττικής.

Το 1977 έφυγε από τα Μέ-
γαρα µε µετάθεση στον Σταθµό
του Άγρα Εδέσσης, όπου έµει-
νε 8 χρόνια. Εκεί ήταν ο µονα-
δικός σταθµάρχης επειδή ήταν
µικρός ο σταθµός, αλλά πέρασε

τα καλύτερα χρόνια της θητείας
του. Το 1985 πήρε µετάθεση
στον σταθµό της Άρνισσας όπου
ήταν και η καταγωγή του. Στον
σταθµό αυτόν, αν και µεγαλύ-
τερος και µε περισσότερη κίνη-
ση, η δουλειά κυλούσε πιο ευ-
χάριστα µιας και πρόσφερε υ-
πηρεσίες στον τόπο του.

Μετά από πολλά χρόνια λει-
τουργίας ο σταθµός της Άρνισ-
σας έκλεισε για οικονοµικούς
λόγους και έτσι άνοιξε ένα νέο
κεφάλαιο στην πορεία της δου-
λειάς του δουλεύοντας στον
σταθµό του Αµυνταίου και λίγο
αργότερα στης Εδέσσης.

Το 2003, αφού είχε συµπλη-
ρώσει πλέον τα απαραίτητα
χρόνια υπηρεσίας,  έγινε επιθε-

ωρητής και δούλευε στην Επι-
θεώρηση Έδεσσας και Θεσσα-
λονίκης, αντιµετωπίζοντας νέες
προκλήσεις και εµπειρίες.

Μετά από 33 χρόνια υπηρε-
σίας το 2006 ήρθε η ώρα να
πάρει σύνταξη. Όλα αυτά τα
χρόνια συνάντησε και έκανε
πολλούς φίλους µέσα από τη
δουλειά του, επίσης αντιµετώ-
πισε πολλές δύσκολες κατα-
στάσεις, είτε µε προβλήµατα εί-
τε ακόµη και µε ατυχήµατα
τρένων….  Ένα ατύχηµα που
θα µείνει βαθιά χαραγµένο στη
µνήµη του, ήταν, όταν πήρε
φωτιά ένα τρένο στο τελευταίο
τούνελ πριν το σταθµό του Ά-
γρα, παραµονή Χριστουγέν-
νων, και χρειάστηκε να κάνει
όλες τις απαραίτητες ενέργειες
για να µην πάθει κανένας επι-
βάτης τίποτα, αλλά και να τους
προσφέρει ό,τι µπορούσε αν-
θρώπινα µαζί µε τη γυναίκα
του. Τα συναισθήµατά του ήταν
ανάµεικτα την ώρα που σταµά-
τησε πλέον να δουλεύει. Αγα-
πούσε πολύ τη δουλειά του, ε-

ξυπηρετούσε το επιβατικό κοινό
µε χαρά και υποµονή και µέσα
από αυτή έβλεπε στα πρόσωπα
και των ταξιδιωτών αλλά και
των συγγενών τους που τους α-
ποχαιρετούσαν, τις αγωνίες, τις
χαρές και τις λύπες τους. ∆εν θα
είχε πρόβληµα να δουλέψει µε-
ρικά χρόνια ακόµη, αλλά το ε-
πάγγελµα του σταθµάρχη είναι
πάρα πολύ υπεύθυνο και το
παραµικρό λάθος µπορεί να
προκαλέσει σύγκρουση µεταξύ
δύο τρένων µε τραγικά αποτε-
λέσµατα. Έτσι λοιπόν θα τον α-
πέλυαν λόγω ηλικίας.

Παρόλες τις αλλαγές σταθ-
µών και πόλεων, παρόλες τις
δυσκολίες, σταµάτησε τη δου-
λειά του πάρα πολύ ικανοποιη-
µένος. Μέχρι και σήµερα έχουν
µείνει όλα αυτά τα γεγονότα
στο µυαλό του µε καλές ανα-
µνήσεις. Σας ευχαριστούµε για
τον χρόνο που αφιερώσατε. 

ΚΚεείίµµεεννοο  --  ∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::
ΒΒεερρόόννιικκαα  ΓΓεεωωρργγίίοουυ--  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

Ο µύλος  της Άρνισσας
Ο µύλος έγινε περίπου το 1945. Οι  ιδιοκτήτες του ήταν ο Μπό-

σκος Ευάγγελος και οι γιοί του Χρήστος και Θωµάς. Τα άτοµα που
δούλευαν εκεί ήταν επίσης οι γιοι του και ο ανιψιός του Πασχάλης
Κόντος. Ο µύλος βρίσκονταν περίπου στις γραµµές του τρένου.

Πριν γίνει ο µύλος οι άνθρωποι πήγαιναν στην Ζέρβη να αλέσουν
στον νερόµυλο. Ο µύλος δούλευε µε πετρελαιοκίνητη γεννήτρια. Ο
µύλος έφτιαχνε αλεύρι καλαµποκιού, σιταριού, κριθαριού και βρώ-
µης. Τον µυλωνά τον πλήρωναν ανάλογα µε τα προϊόντα  που έβγαζε
ο καθένας. Στον µύλο έρχονταν από άλλα χωριά επίσης.

Κείµενο: Γιώργος Σαµαράς – Ε` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Άνθιµος Παπαγιαννίδης – ΣΤ` τάξη

Η δουλειά του παππού µου
Ο παππούς µου, Γιώργος Λαζαρίδης, όταν ήταν ακόµα νέος ή-

ταν εργάτης στη συντήρηση των  σιδηροδροµικών γραµµών.
Προτού  ακόµα παντρευτεί τη γιαγιά µου δούλευε εκεί.

Η δουλειά του ήταν να φτιάχνει τις ράγες, να τις  στρώνει, ό-
που ήταν χαµηλή η γραµµή την διόρθωνε µε το αλφάδι. Επίσης
καθόριζε τα  έξω χαντάκια για να µην πάνε τα νερά στις ράγες,
και έκανε κι άλλες πολλές δουλειές .

Ο παππούς µου δε δούλευε µόνο σε  έναν σταθµό αλλά σε
πολλούς. Όταν πρωτοξεκίνησε δούλευε στη  Σίνδο, στο Πλατύ,
έπειτα στον Άγρα, στην Άρνισσα και τέλος στο Αµύνταιο και
στην Έδεσσα.

Όταν έφτασε 40 χρονών µπήκε σε µια πολύ καλή θέση που εί-
χε και δικό του γραφείο, ήταν εργοδηγός, και έλεγχε τρεις- τέσ-
σερις οµάδες που τις καθοδηγούσε τι να κάνουν. Σε  ηλικία 57 ε-
τών βγήκε στη σύνταξη και πλέον όταν ταξιδεύει µε τρένο σκέ-
φτεται την δουλειά αυτήν και συγκινείται.

Κείµενο: Ανδρονίκη Λαζαρίδου – ΣΤ` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Άνθιµος Παπαγιαννίδης(ΣΤ`) 

και Μάριος Ιωσηφίδης(Ε`)  

ΟΟ  ππααπππποούύςς  µµοουυ  οο  σσττααθθµµάάρρχχηηςς

ΣΣυυννέέννττεευυξξηη  
ααππόό  ττοονν  κκλλεειιδδοούύχχοο  

κκ..  ΧΧρρήήσσττοο  ΠΠ..  ΘΘεεοοδδώώρροουυ
• Πόσα χρόνια δουλεύατε στον

Ο.Σ.Ε.; 
Εγώ δούλευα 32 χρόνια ως κλει-

δούχος.
• Σας άρεσε η δουλειά σας;
Ήµουν ευχαριστηµένος πολύ, αλ-

λά ήταν πολλή δύσκολη η δουλειά.
• Τι δουλειές κάνατε στον Ο.Σ.Ε.;
∆ούλευα σαν κλειδούχος στην

µανούβρα των τρένων. Άλλαζα µε
τα ψαλίδια τις γραµµές των τρένων.
Ήµουν υπεύθυνος για το λύσιµο και
το δέσιµο των µηχανών.

• Τι ώρα πιάνατε δουλειά και πό-
σες ώρες δουλεύατε;

Στις 6:00 το πρωί ο πρωινός, στις
14:00 η ώρα το µεσηµέρι ο µεσηµε-
ριανός και στις 22:00 το βράδυ ο
βραδινός. ∆ούλευα 8 ώρες.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΧΧρρήήσσττοοςς  ΣΣττ..  ΘΘεεοοδδώώρροουυ
––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΒΒαασσιιλλεείίαα
ΛΛιιόόλλιιοουυ  ––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

Συνέχεια στη 10η σελίδα
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Οµαδικές εργασίες των παιδιών της Α τάξης

Μαθητές της Α’ τάξης: 
Γιάννης Ι./ Μαρκέλλα Λ. /Χρήστος Μ./ Κωνσταντίνος

Γ./  Σταύρος  Γ./ Βασίλης Σ./ Καλλίστη Σ./ Γιώργος Μπ./
Γιώτα Θ./ ∆ηµήτρης Λ./ Γιάννης Μπ. /Τρύφων. Β/ Κατε-
ρίνα Γ./ Σταύρος Ν./ Φωτεινή Γ./ Χριστίνα Γ.

Κείµενο: Οι µαθητές τις Α` τάξης 
∆ακτυλογράφηση: Άνθιµος Παπαγιαννίδης

Φθινοπωρινά φύλλα µέσα από τα µάτια των παιδιών της Α’ τάξης

Τα συναισθήµατα των παιδιών της Α` 
τάξης για το καινούργιο τους σχολείο.

Πουλιά στα σύρµατα 



ΤΑ ΑΝΗΣΥΧΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 9Οκτώβριος 2016

TTαα  κκοουυλλοουυρράάκκιιαα  ττηηςς  ΒΒ`̀  ττάάξξηηςς
Την  Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016 φτιάξαµε κουλουράκια µε µού-

στο, µε τη κυρία Γιώτα. Όλοι οι µαθητές της Β` τάξης φέραµε τα υλι-
κά και φτιάξαµε τη ζύµη.  Μετά πλάσαµε κουλουράκια µε τα χέρια
µας στο ξύλο κοπής σε σχέδια. Σε δύο ταψιά βάλαµε τα µουστοκού-
λουρα για να ψηθούν. Η µαµά του Ευθύµη  Σιδερά και η µαµά της
Βασιλείας Λιάση µας έψησαν τα µουστοκούλουρα. Η κυρία Γιώτα
µας τα µοίρασε δίκαια. Ήταν πεντανόστιµα.  Ευχάριστα περάσαµε,
θέλω να ξανακάνω κάτι σαν αυτό.

Κείµενο: Χρήστος  Γάτσος – Β` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Άνθιµος Παπαγιαννίδης - ΣΤ` τάξη

Μια µέρα διαφορετική από τις άλλες
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Το Μega είναι ο πρώτος
ιδιωτικός σταθµός. Μετά α-
πό πολλά χρόνια λειτουρ-
γίας του και σύµφωνα µε
κάποιες δηλώσεις που έ-
χουν γίνει το Μega θα κλεί-
σει. Θα κλείσει γιατί χρω-
στάει πολλά λεφτά. Σταµά-
τησε να πληρώνει τους η-
θοποιούς, σταµάτησε να

πληρώνει γενικά τους υ-
παλλήλους που δούλευαν
εκεί. Έτσι µερικά έργα στα-
µάτησαν να παίζουν λόγο
του θέµατος της πληρω-

µής. Οι τηλεθεατές γύρι-
σαν την πλάτη τους όταν έ-
µαθαν τι συµβαίνει. Έτσι η
ακροαµατικότητα του έπε-
σε.  Ο σταθµός δεν είχε ά-
δεια. Οι ιδιοκτήτες του αν
και είναι πάµπλουτη αποφά-
σισαν την αποσύνδεση του
Μega.       Εγώ πιστεύω µετά
από όλα αυτά που διάβασα
και άκουσα  στο διαδίκτυο
καλύτερα που θα κλείσει α-

πό τη µία πλευρά. Από την
άλλη όµως πολλοί  εργαζό-
µενοι θα µείνουν άνεργοι,
γιατί οι σταθµοί είναι λίγοι
και όλες οι θέσεις είναι ήδη
καλυµµένες σε αυτόν τον
τοµέα. Και µε την οικονοµική
κρίση δεν θα βρούνε εύκολα
δουλειά.

Κείµενο - ∆ακτυλογρά-
φηση: Μαρία Καραβίτη –

ΣΤ` τάξη

ΤΟ MEGA

Πύρινη κόλαση στη Θάσο
στις 11 Σεπτεµβρίου 2016
καθώς µαίνονταν 4 πύρινα
µέτωπα και η πυροσβεστική
ενίσχυε συνεχώς τις δυνά-
µεις της.  Η φωτιά είχε πλη-
σιάσει το χωριό Θεολόγος. 

Νωρίς το πρωί του Σαββά-
του εκκενώθηκε  το Καζαβί-
τη στον Πρίνο και τα µονα-
στήρια του Αγίου Παντελεή-
µονα και του Αρχαγγέλου.

Ένας πυροσβέστης τραυ-
µατίστηκε κατά τη διάρκεια
της κατάσβεσης και µετα-
φέρθηκε στο Γενικό Νοσο-
κοµείο Καβάλας. Στην επι-
χείρηση κατάσβεσης συµµε-
τείχαν 170 πυροσβέστες,  µε

73 οχήµατα, 53 άτοµα πεζο-
πόρο τµήµα, 15 εθελοντές,
36 στρατιώτες, 11 οχήµατα
ΟΤΑ, 3 µηχανήµατα, 7 αερο-
σκάφη, 16 ελικόπτερα και 2
πετζετέλ. Η φωτιά κράτησε
3 ολόκληρες µέρες.

Τελικός υπολογισµός πολ-
λές εκτάσεις γης καµένες.
Ευτυχώς δεν θρηνήσαµε αν-
θρώπινα θύµατα. 

Πηγή: www.cnn.gr

Κείµενο: Ναταλία Σιδερά
– Ελπινίκη Καραβίτη

(∆` τάξη)
∆ακτυλογράφηση: 

Μαρία Καραβίτη 
– ΣΤ` τάξη

Φωτιά στη Θάσο Συνέντευξη από 
τον σιδηροδροµικό
Χρήστο Λιαπούση     

1) Πόσα  χρόνια δουλεύατε εκεί;
30 χρόνια

2) Πόσο χρονών αρχίσατε αυτή την δουλειά;
26 χρονών

3) Τι δουλειά κάνατε εκεί;
Κλειδούχος

4) Τι ευθύνες είχατε;
Η δουλειά του κλειδούχου είναι η ζεύγη των βαγο-

νιών και το δέσιµο τους. Η δουλειά του κλειδούχου θέ-
λει πάρα πολύ προσοχή. Επίσης είναι υπεύθυνος για
την ασφάλεια των επιβατών.

5) Πώς υποδεχόσασταν αυτούς που ταξιδεύανε;
Τους ενηµερώναµε στην αίθουσα αναµονής για τις

καθυστερήσεις των τρένων.

6) Τι ώρα φεύγατε από εκεί;
Πρωινές ώρες: 2:00 µ.µ.  ή απόγευµα µέχρι να έρθει

το τελευταίο τρένο.

7) Τι ώρα ξυπνούσατε για να πάτε εκεί?
Στις 5:30.

8) Πως πηγαίνατε εκεί;
Στις αρχές µε τα πόδια και στο τέλος µε το αµάξι.

9) Τώρα πόσο χρονών είστε;
69

Κείµενο: Πετρούλα Νάντση- ΣΤ` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Κωνσταντίνα Παπαζήση – ΣΤ`τάξη
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Γεια σας, είµαι η Βασιλεία, κό-
ρη του Τέου του σιδερά και ζω
στο κάστρο του Οστροβού. Η οι-
κογένεια µου είναι πολύ πλού-
σια. Επίσης φτιάχνει τα πρωινά,
πολλά καρβέλια ψωµί και κά-
ποια από αυτά τα δίνει στους
στρατιώτες.  Πολλές φορές κε-
ντάω και προσέχω τη µικρή µου
αδελφή. Ο πατέρας µου είναι σι-
δεράς και φτιάχνει όπλα και πα-
νοπλίες για τους στρατιώτες. Εγώ
και η µεγάλη µου αδελφή, δεν
πηγαίνουµε στο σχολείο, γιατί εί-
µαστε κορίτσια, οπότε έχουµε α-
ναλάβει ένα µέρος της καθαριό-
τητας του σπιτιού. Το σπίτι µας εί-
ναι  πολύ µεγάλο αλλά άνετο και
βολικό. Είναι δύριχτο, πράγµα
που δεν συνηθίζεται στο δικό µας
κάστρο. Έχει δύο υπνοδωµάτια,
µικρή κουζίνα και µια τραπεζα-
ρία. Έχει δύο εξωτερικούς φούρ-
νους για να ψήνει η µαµά µου το
ψωµί. Έχει τέσσερα παράθυρα,
και είναι διώροφο. Εµείς ζούµε
στο πάνω µέρος και στο ισόγειο
είναι το εργαστήρι του πατέρα
µου. 

Στο κάστρο µας, έχουµε µια
µικρή εκκλησία όπου εκεί πη-
γαίνει ο κόσµος για να προσευ-
χηθεί και να εκκλησιαστεί. Έ-
χουµε τρεις κινστέρνες. Τα τοίχοι
µας είναι από διπλή πέτρα και εί-
ναι πολύ γέρα. Έχουµε τέσσερις
πύργους και πολλές επάλξεις. 

Το κάστρο µας βρίσκεται κο-
ντά στη λίµνη Βεγορίτιδα. Ευτυ-
χώς που στις λίµνες δεν υπάρ-
χουν πειρατές. Το κακό είναι ότι
οι Άραβες αυτό το καιρό µας επι-
τίθενται . Πάλι καλά που έχουµε
και τα λαγούµια για να γλυτώ-

σουµε από τους εχθρούς σε ώρες
κινδύνου. Είµαστε όµως τυχεροί,
γιατί ο άρχοντας του κάστρου µας
είχε µια µεγάλη κόρη, και την
πάντρεψε µε έναν από τους τρεις
πρίγκιπες των Αράβων, και για
προίκα της έδωσε δέκα στρατιώ-
τες, δέκα ιππότες και δέκα πέντε
άλογα. Εµείς τώρα διοργανώ-
νουµε µια µεγάλη γιορτή προς τι-
µή του Βασιλιά.

(Είναι µια µέρα από τη ζωή ε-
νός 11χρονου παιδιού στα Κά-
στρα του Οστροβού(Άρνισσας),
πριν από χίλια χρόνια περίπου,

όπως την φανταστήκαµε εµείς.
Είναι ένα µέρος µιας εργασίας
που κάναµε την περασµένη χρο-

νιά για να γνωρίσουµε αυτά τα
κάστρα.)

ΒΒαασσιιλλεείίαα  ΛΛιιόόλλιιοουυ                          
Μια µέρα στο Κάστρο!

Αφιέρωµα : 100 χρόνια από
τη  µάχη του Καϊµακτσαλάν
Στις 12 Σεπτεµβρίου του 2016 συµπλη-

ρώθηκαν 100 χρόνια από την µάχη του
Καϊµακτσαλάν που έγινε τον Α` Παγκό-
σµιο Πόλεµο (12-30 Σεπτεµβρίου 1916)
µεταξύ των δυνάµεων του Σέρβικου στρα-
τού ο οποίος πολεµούσε στο πλευρό της
Αντάντ (συµµάχων) και του Βουλγάρικου
στρατού οποίος πολεµούσε στο πλευρό
των Γερµανών.

Μετά από µερόνυχτα σκληρών µα-
χών και χιλιάδων νεκρών και τραυµατιών
ο σέρβικος στρατός κατέκτησε την κορυ-
φή και ανάγκασε τους Βούλγαρους σε ο-
πισθοχώρηση.

Στην µνήµη των πεσόντων στρατιω-
τών χτίστηκε το εκκλησάκι του Προφήτη
Ηλία µεταξύ 1922 - 1925 , από το υλικό

που έµεινε µετά τη µάχη.
Ένα µέρος αυτού του υλικού µετα-

φέρθηκε στο Βελιγράδι όπου στο πάρκο
απέναντι από τη Βουλή της Σερβίας χτί-
στηκε µνηµείο (πάνω εικόνα) αφιερωµένο
στους πάνω από 5.000 πεσόντες στρατιώ-
τες και γενναίους στρατηγούς τους.

Μιχαήλ Κέκης (Ε` τάξη) 

Χάρτης µε αναφορά στον Οστροβο, 
τέλη 13ου αι. - αρχές 14ου αι
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ΟΟ  κκήήπποοςς  ττοουυ  σσχχοολλεείίοουυ  µµοουυ
Στις 14 Σεπτεµβρίου αποφασίσαµε και εµείς να δουλέ-

ψουµε στον κήπο. Κι αυτό, επειδή µας δώρισε κάποια φυ-
τά η κ. Μπόγια και έπρεπε να φυτευτούν αµέσως.  Όλα τα
παιδιά πήραν τα εργαλεία τους και έπιασαν δουλειά. Τα
αγόρια ανοίγουν τρύπες µε τις τσάπες τους, και τα παιδιά
βάζουν µέσα ένα όµορφο φυτό, τον χαµαίρωπα (φοινικό-
δεντρο). Ο Γιώργος Γ. κλαδεύει τα φυτά. Ο ∆ηµήτρης
κουβαλάει τα κλαδιά και τα πάει σε µια γωνία του σχολεί-
ου. Η Βερόνικα και ο Άνθιµος µαζεύουν τα χόρτα. Εγώ κι
η Πετρούλα γράφουµε, η Βασιλεία βγάζει φωτογραφίες.
Επίσης ξέχασα να πω ότι ο κ. Ηλίας, η κ. Μάγδα και ο κ.
Σάκης µας βοήθησαν σε ότι χρειαζόµασταν. Ελπίζουµε
να γίνει ένας πανέµορφος κήπος.

Κείµενο – ∆ακτυλογράφηση: Γεωργία Λαζαρίδου 
– ΣΤ` τάξη

5 Οκτωβρίου, τρύγος
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Παραµύθι για τη Μέρα και τη Νύχτα
Κάποτε σε ένα όµορφο χωριό που λεγόταν Ουρανός

ζούσαν δύο πολύ καλές φίλες, η νεράιδα Μέρα και η νε-
ράιδα Νύχτα. Η νεράιδα Μέρα ήταν πολύ αγαπητή σε ό-
λους. Οι άνθρωποι προσευχόντουσαν σε αυτήν, επειδή
φοβόντουσαν µην τους φέρει καµία συµφορά η νεράιδα
Νύχτα. 

Η Μέρα ήταν πανέµορφη. Με µακριά, ξανθά µαλλιά και
φωτεινό δέρµα. Η Νύχτα ήταν και αυτή πολύ όµορφη. Με
µαύρα µακριά µαλλιά και µελαχρινό δέρµα. 

Ο βασιλιάς του χωριού είχε έναν γιο, που τον λέγανε Ή-
λιο. Ο Ήλιος αποφάσισε να διοργανώσει έναν χορό στο
παλάτι για να βρει την κοπέλα που θα γινόταν η γυναίκα
του. Έτσι κι έγινε. Η νεράιδα Μέρα και η νεράιδα Νύχτα
στολίστηκαν και πήγαν στον χορό. 

Τελικά ο Ήλιος διάλεξε για γυναίκα του την Μέρα. Η Νύ-
χτα στενοχωρήθηκε  αλλά δεν κράτησε κακία στην φίλη
της. Έτσι την επισκεπτόταν κάθε µέρα στο παλάτι. Η Μέ-
ρα όµως επειδή αισθανόταν άσχηµα, κρυβόταν από την
φίλη της. Έτσι όποτε ήταν στο χωριό η Μέρα, έφευγε η
Νύχτα και επέστρεφε όταν έφευγε η Μέρα. Από τότε δεν
ξανασυναντήθηκαν ποτέ.

Κείµενο: Ανδρονίκη, Βερονίκη, 
Μαρία, Ιωάννα, Βασιλεία- ΣΤ` τάξη

Επιµέλεια: Κωνσταντίνα Παπαζήση- ΣΤ` τάξη

Η αντιζηλία της Ηµέρας και της Νύχτας
Μια φορά και έναν καιρό, ζούσαν στην χώρα του  ουρανού δύο

κορίτσια, η Ηµέρα και η Νύχτα. Από µικρές έπαιζαν συνέχεια µαζί.
Όµως, καθώς µεγάλωναν άρχισε η µία να ζηλεύει την άλλη αλλά
και να προσπαθεί να  της κάνει κακό. Τότε οι γονείς τους για να τις
κάνουν να καταλάβουν την σηµασία της φιλίας, τις τιµώρησαν ως
εξής: έβαλαν την Ηµέρα στην Ανατολή και την Νύχτα στην ∆ύση.
Ανάµεσα τους έβαλαν τον Ήλιο. Έτσι όταν µιλούσε ο Ήλιος στην Η-
µέρα δεν άκουγε η Νύχτα και το αντίστροφο. Έτσι δεν τις άφηνε να
µιλάνε µετάξι τους. Όµως καµία δεν έβλεπε την άλλη και έτσι δεν έ-
γιναν ποτέ ξανά φίλες. Η αντιζηλία τους; Αυτή η αντιζηλία τους συ-
νεχίζεται εώς και σήµερα.

ΚΚεείίµµεεννοο//∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΆΆννθθιιµµοοςς  ΠΠααππααγγιιααννννίίδδηηςς  ––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

Κατασκευή ηλιακού συστήµατος
Με αφορµή το µάθηµα της Γλώσσας και της Γεωγραφίας η ΣΤ` τά-

ξη του σχολείου µας, αποφάσισε να φτιάξει µια µακέτα που αφορά
το ηλιακό σύστηµα. Τα υλικά που χρησιµοποίησε η κάθε οµάδα ήταν
διαφορετικά. Στην ώρα των εικαστικών κατεβήκαµε στο εργαστήριο
για να δουλέψουµε πιο άνετα. Όλες οι οµάδες κατάφεραν να τελει-
ώσουν την δραστηριότητα µε ένα πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσµα.

Κείµενο: Άνθιµος – Κων/να- Γιώργος Γ.-Τάσος-Βερονίκη-Μαρία -
Γεωργία Επιµέλεια - ∆ακτυλογράφηση: Κωνσταντίνα Παπαζήση –

ΣΤ` τάξη



Ανέκδοτα 
-Ρε γιατί µυρίζεις τυρί;

-Αχ ναι, είναι γιατί είµαι φέ-
τες!

-Γιατί πρέπει να εµπιστεύε-
σαι έναν τυροκόµο?

-Γιατί τον λόγο του τον τυρί.
-Τι διαβάζεις;
-Την ιστορία του Ντα Βίντσι.
-Ποιός είναι αυτός;
-Ιταλός της Αναγέννησης.
- Πήρε η Καρδίτσα Ιταλό;
-Πώς την λένε τη σερβιτό-

ρα;
-Ζωή.
-Μου έφερε λάθος καφέ!
-Τι να κάνουµε έτσι τα φέρ-

νει η ζωή.
-Έχω πολλές ελιές στην

πλάτη µου.
–Ε, κάνε τατουάζ µία χωριά-

τικη.
-Η µαµά µου σήµερα έφτια-

ξε σωλωµώ.
-∆εν γράφεται έτσι ρε.
-Αφού έχει Ω3.

Ένα κοριτσάκι, παρακολου-
θώντας για πρώτη φορά ένα
γάµο, ψιθυρίζει στην µητέρα
του : 

- " Γιατί η νύφη φοράει λευ-
κά ; "

- " Γιατί το λευκό είναι το
χρώµα της χαράς και σήµερα
είναι η πιο χαρούµενη µέρα
της ζωής της ! " , απαντάει η
µητέρα της , όσο πιο απλά
µπορούσε.

Το κοριτσάκι µετά από λίγη
σκέψη , λέει :

- " Τότε ο γαµπρός γιατί φο-

ράει µαύρα ; "

-Ποιόν µήνα δεν γεννούν οι
γυναίκες;

- Τον Νοέµβριο.

-Καλησπέρα.                                                                                                                                      
-Καλησπέρα
-Θέλω έναν Γαλλικό.
-Καφέ;
-Όχι διαφωτισµό, ρε!!        

Κείµενο- ∆ακτυλογράφη-
ση: Άνθιµος Παπαγιαννίδης –

ΣΤ` τάξη      

Τη λέει η καρφίτσα στο µπα-
λόνι;

Απόψε κάνεις µπαµ.

Την πεθερά µου την τσίµπη-
σε σκορπιός.

Και ήταν θανατηφόρο το
τσίµπηµα;

Ναι πέθανε αµέσως ο σκορ-
πιός.

Ο Τοτός: «Μαµά δεν ακούς
το ξυπνητήρι;

Σήκω να µε ξυπνήσεις». Έ-
να µαγαζί έχουµε στο χωριό.
Είναι φούρνος παύλα  mini
market παύλα καφενείο παύλα
πιτσαρία παύλα πλυντήριο αυ-
τοκινήτων.

Ένα µαγαζί έχουµε στο χω-
ριό. Είναι φούρνος παύλα
mini market παύλα καφενείο
παύλα πιτσαρία παύλα πλυ-
ντήριο αυτοκινήτων.

Ο Τάκης λέει την προσευχή
του.

«Και κάνε θεέ µου το Τόκυο

να είναι πρωτεύουσα της Ιτα-
λίας».

«Γιατί χρυσό µου;» ρωτάει η
µαµά.

«Γιατί έτσι έγραψα στο δια-
γώνισµα της Γεωγραφίας».

Σήµερα έσωσα τη ζωή ενός
ζητιάνου.

Μπα και πως; Να τον ρώτη-
σα τι θα έκανε αν του έδινα
1.000 ευρώ. Κι αυτός µου απά-
ντησε πως θα έπεφτε κάτω ξε-
ρός. Για να µην πάθει λοιπόν ο
άνθρωπος τέτοιο κακό, ξανά-
βαλα τα ευρώ.
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Το αγαπηµένο µου ζώο
Το αγαπηµένο µου ζώο είναι ο σκύ-

λος. Όλοι ξέρουµε ότι ο σκύλος είναι
ο καλύτερος και παντοτινός φίλος του
ανθρώπου. Ο µύθος λέει πως όταν ο
θεός χώριζε τα ζώα από τον άνθρωπο,
µε ένα δυνατό ποτάµι, ο σκύλος πήδη-
ξε στο ποτάµι και στάθηκε δίπλα στον
άνθρωπο. Μάλιστα έχω και εγώ ένα
σκυλί και έτσι µπορώ να σας πω πιο
εύκολα πως είναι ο καλύτερος φίλος
του ανθρώπου. Είναι θηλυκό. Το λένε
Ζίρα και είναι γερµανικό ποιµενικό. Εί-
ναι ένα πολύ προστατευτικό, υπάκουο
και έξυπνο σκυλί και µε αγαπάει πολύ. Τα χρώµατά του
είναι καφέ, µαύρο και άσπρο. Έχει µεγάλα σηκωµένα αυ-
τιά. Τρέχει σαν σίφουνας και όταν µε βλέπει  πηδάει πά-
νω µου. Το αγαπώ πολύ.

Κείµενο: Κωνσταντίνα Παπαζήση – ΣΤ` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Γεωργία Λαζαρίδου – ΣΤ` τάξη

ΠΠααρροοιιµµίίεεςς
--  ΤΤοονν  ΜΜάάρρττηη  ξξύύλλαα  φφύύλλααγγεε,,  µµηη

κκάάψψεειιςς  τταα  ππααλλοούύκκιιαα..
--  ΉΉλλιιοοςς  κκααιι  ββρροοχχήή  ππααννττρρεεύύοο--

ννττααιι  οοιι  φφττωωχχοοίί  κκααιι  ήήλλιιοοςς  κκααιι  φφεεγγ--
γγάάρριι  ππααννττρρεεύύοοννττααιι  οοιι  γγααϊϊδδάάρροοιι..

--  ΣΣττααλλααγγµµααττιιάά,,  σσττααλλααγγµµααττιιάά
γγεεµµίίζζεειι  ηη  σσττάάµµππαα  ηη  ππλλααττιιάά..

--  ΦΦαασσοούύλλιι  ττοο  φφαασσοούύλλιι,,  γγεεµµίίζζεειι
ττοο  σσαακκοούύλλιι..

--  ΤΤοο  κκρρύύοο  µµεε  ττοο  ττσσοουυββάάλλιι,,  µµππααίί--
ννεειι  κκααιι  µµεε  ττοο  ββεελλόόννιι  ββγγααίίννεειι..

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΚΚωωννσσττααννττίίνναα  ΠΠααππαα--
ζζήήσσηη  ––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΓΓεεωωρργγίίαα
ΛΛααζζααρρίίδδοουυ  ––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

Ολυµπιακοί   Αγώνες
Οι  ολυµπιακοί  είναι  αθλητική  διοργάνωση  πολλών  α-

γωνισµάτων   που  γίνεται  κάθε  τέσσερα  χρόνια. Η  κατα-
γωγή  των  αγώνων  είναι  η  Αρχαία  Ελλάδα    και     έχουν
αναβιώσει  από  τον Γάλλο  Βαρώνο  Πιέρ  ντε  Καµπερτέν
στα  τέλη  του  19ου   αιώνα. Οι  Αγώνες   της  Ολυµπιάδας
γνωστοί  και  ως  θερινοί  ολυµπιακοί  αρχίζουν  κάθε  τέσ-
σερα  από  το   1896 και  µετά   µε     εξαίρεση  τις  χρονιές
κατά  τη  διάρκεια των  παγκόσµιων  πολέµων. Το   1924  άρ-
χισαν  οι  ειδικοί  Ολυµπιακοί  Αγώνες   και  οι  Χειµερινοί  Ο-
λυµπιακοί  για  χειµερινά  αθλήµατα. Από  το  1994  οι  χει-
µερινοί  αγώνες  δεν  γίνονται  πια  την  ίδια  χρονιά  µε
τους  θερινούς  ολυµπιακούς.

Κείµενο: Κωνσταντίνος Γεωργίου  
Ευδόξης Παπατραϊανός -Γ’ Ταξη

∆ακτυλογράφηση: Τατιάνα Παπαγιαννίδου – Ε` τάξη
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Φέτος, στο Ρίο Ντε Τζανέι-
ρο της Βραζιλίας διεξήχθηκαν
οι 15οι θερινοί Παραολυµπια-
κοί Αγώνες. Οι αγώνες ξεκίνη-
σαν στις 7 Σεπτεµβρίου και έ-
ληξαν στις 18 Σεπτεµβρίου.

Συµµετείχαν 162 χώρες µε
πάνω από 4.500 αθλητές. Η
φετινή µασκότ ήταν ο Tom  (µε
µπλε σώµα και πράσινα µαλ-
λιά) που συµβολίζει την ποικι-
λία των φυτών της Βραζιλίας.

Οι παραολυµπιακοί
αγώνες είναι µια διοργάνωση
ισοδύναµη µε τους Ολυµπια-
κούς Αγώνες. ∆ιοργανώνο-
νται κάθε 4 χρόνια και δίνουν
τη δυνατότητα σε αθλητές µε

κινητικές, οπτικές  ή διανοητι-
κές αναπηρίες, να δείξουν τη
δύναµη της ψυχής τους. Οι
πρώτοι παραολυµπιακοί αγώ-
νες έγιναν το 1948, στο Στό-
ουκ Μάντεβιλ της Αγγλίας. 

Η Ελλάδα συµµετέ-
χει στους παραολυµπιακούς
αγώνες από το 1976 µε µεµο-
νωµένους αθλητές, ενώ από
το 1988 στέλνουµε Εθνικές α-
ποστολές. Στους αγώνες του
Ρίο η Ελλάδα συµµετείχε µε
54 αθλητές (41 άνδρες και 13
γυναίκες ) σε 11 αθλήµατα.

Η ελληνική αποστο-
λή φέτος τα πήγε περίφηµα
κατακτώντας την 24η θέση
στον πίνακα των µεταλλίων µε
13 µετάλλια(5 χρυσά, 4 αση-
µένια και 3 χάλκινα). Στην
πρώτη θέση ήταν η Κίνα µε
239 µετάλλια, ενώ µετάλλια
πήρανε 83 χώρες.

Αισθανόµαστε περή-
φανοι και τους ευχαριστούµε.

Κείµενο: Σταυρούλα 
Μπόγια - ∆' τάξη 

∆ακτυλογράφηση: Γιώργος
Καραθανάσης – Ε` τάξη

Παραολυµπιακοί Αγώνες

Το κολύµπι 
Το κολύµπι είναι υγεία. Η κολύµβηση  κάνει καλό στην καρδιά,

στους πνεύµονες, στους µυς µειώνει το άγχος, δροσίζει. Η κο-
λύµβηση είναι µια ευεργετική άσκηση. Είναι ένα άθληµα ζωής
που ωφελεί το σώµα και τον εαυτό µας.

Είναι µια δραστηριότητα που µπορεί  να γίνεται  σε όλη την
διάρκεια της ζωής και τα οφέλη που προσφέρει στην υγεία αξί-
ζουν τον κόπο  ώστε να µπούµε στο νερό,  όπου δουλεύουν όλοι
οι µύες του σώµατος. Το κολύµπι µπορεί να βελτιώσει τη γενική
δύναµη ενός ατόµου τη λειτουργία και την αντοχή. 

Κείµενο: Βασιλική Κόκλη – Γ` Τάξη 
∆ακτυλογράφηση: Άνθιµος Παπαγιαννίδης  - ΣΤ`τάξη 

Γιουσέιν Μπόλτ
Ο Μπόλτ γεννήθηκε στο

Τρελόνι στις 21 Αυγούστου
1986 που είναι Από την Τζα-
µάικα.  Είναι σπρίντερ των
200µ.,100µ. και των 4επί 100
µε την εθνική της Τζαµάι-
κας. Το ρεκόρ του στα 100µ.
είναι 9.58 στο Βερολίνο το
2009 στο Παγκόσµιο πρωτά-
θληµα. Το ρεκόρ του στα
200µ. είναι 19.19.

Σε ολυµπιακούς αγώνες
το ρεκόρ  του στα 100µ. εί-
ναι 9.63 στο Λονδίνο του

2012 και στα 200µ. έκανε
19.30 στο Πεκίνο το 2008.

Κείµενο: Τάσος Γεωργίου
– ∆` τάξη 

∆ακτυλογράφηση: 
Άνθιµος Παπαγιαννίδης – 

ΣΤ` τάξη

SSUUPPEERR  LLEEAAGGUUEE
ΕΕίίννααιι  ηη  µµεεγγααλλύύττεερρηη  κκααττηηγγοορρίίαα  σσττοο

ΕΕλλλληηννιικκόό  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα  ΠΠοοδδοοσσφφααίίρροουυ..
ΟΟιι  οοµµάάδδεεςς  πποουυ  σσυυµµµµεεττέέχχοουυνν  οοφφεείίλλοουυνν
νναα  ππλληηρροούύνν  κκάάπποοιιεεςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  οοιι
οοπποοίίεεςς  οορρίίζζοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  ΕΕ..ΠΠ..ΟΟ..,,  δδηηλλαα--
δδήή  ττηηνν  ΕΕλλλληηννιικκήή  ΟΟπποοσσπποοννδδίίαα  ΠΠοοδδοοσσφφααίί--
ρροουυ..              ΟΟ  ννιικκηηττήήςς  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ααννααδδεειι--
κκννύύεεττααιι  µµεε  ττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  κκααιι  κκαατταακκττάάεειι  ττηηνν  ππρρώώττηη  θθέέσσηη..
ΟΟιι  εεππόόµµεεννεεςς  ττέέσσσσεερριιςς  οοµµάάδδεεςς,,  πποουυ  έέχχοουυνν  µµιικκρρόόττεερρηη  ββααθθµµοολλοογγίίαα,,  θθαα
ππααίίξξοουυνν  ppllaayy--ooffff  γγιιαα  ττηηνν  κκααττάάττααξξήή  ττοουυςς..  ΟΟιι  δδύύοο  ττεελλεευυττααίίεεςς  οοµµάάδδεεςς  υυπποο--
ββιιββάάζζοοννττααιι  σσεε  χχααµµηηλλόόττεερρηη  κκααττηηγγοορρίίαα..          ΦΦέέττοοςς  ττοο  ππρρωωττάάθθλληηµµαα  κκααθθυυ--
σσττέέρρηησσεε  νναα  ξξεεκκιιννήήσσεειι,,  λλόόγγοο  ττηηςς  ααννττιιππααρράάθθεεσσηηςς  µµεεττααξξύύ  ττηηςς  ΕΕ..ΠΠ..ΟΟ..  κκααιι
ττοουυ  ΥΥφφυυπποουυρργγοούύ  ΑΑθθλληηττιισσµµοούύ..                                  ΚΚεείίµµεεννοο::ΤΤάάσσοοςς  ΜΜππαακκάάλληηςς  ((ΓΓ`̀  ττάάξξηη))  

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::ΚΚέέκκηηςς  ΜΜιιχχααήήλλ  ((ΕΕ`̀  ττάάξξηη))  
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28η  Οκτωβρίου
Η επέτειος του ΟΧΙ φέρνει στην µνήµη όλων µας την άρ-

νηση της Ελλάδας στις ιταλικές αξιώσεις που περιείχε το
τελεσίγραφο που δόθηκε στις 28 Οκτωβρίου του 1940 στον
Έλληνα  ∆ικτάτορα που έφερε τίτλο πρωθυπουργού, Ιωάν-
νη Μεταξά. Συνέπεια της άρνησης αυτής ήταν η είσοδος
της χώρας στο Β’ παγκόσµιο πόλεµο και η έναρξη του Ελλη-
νοϊταλικού πολέµου του 1940. Η ηµεροµηνία αυτή καθιερώ-
θηκε να εορτάζεται στην Ελλάδα κάθε χρόνο ως επίσηµη ε-
θνική εορτή και αργία.

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση: Κωνσταντίνα Παπαζήση –
ΣΤ` τάξη

Μπότσια
Την 3η πανελλήνια µέρα σχολικού αθλητισµού, δηλαδή 3 Οκτω-

βρίου, η  ΣΤ` και η Ε` τάξη του σχολείου µας έκαναν αναπαράσταση
του αθλήµατος Μπότσια. Τα Μπότσια είναι Παραολυµπιακό άθληµα
που το παίζουν οι άνθρωποι µε ειδικές ανάγκες.      Είναι δύο οµάδες
από τρία άτοµα η κάθε µία. Οι παίκτες τις κάθε οµάδας έριχναν µε τα
πόδια ή µε τα χέρια τις µπάλες όσο πιο κοντά µπορούσαν στο στόχο
που καλείται η µπάλα Jack. O παίκτης έριχνε τη µπάλα µέσα στο χώ-
ρο όπου επιτρεπόταν µια έγκυρη βολή. Αν βγει έξω από αυτό το χώ-

ρο τη βάζουµε στο σταυρό. Στο τέλους του κάθε γύρου ο δάσκαλός µας µετρούσε την απόσταση που είχαν
οι µπάλες των οµάδων από τη µπάλα Jack και έδινε από έναν βαθµό για κάθε µία από τις δύο  µπάλες που ήταν πιο κο-
ντά στη µπάλα στόχο. Η οµάδα µε την υψηλότερη βαθµολογία ήταν η νικήτρια στο τέλος του αγώνα.       Είναι ένα πολύ
ωραίο παιχνίδι που µέχρι να τελειώσει υπάρχει µεγάλη αγωνία όπως και σε κάθε διαφορετικό παιχνίδι.

Κείµενο: Γιώργος Γ. – Βερονίκη – Άνθιµος – Μαρία – Κων/να
Επιµέλεια: Κωνσταντίνα Παπαζήση και Μαρία Καραβίτη(ΣΤ` τάξη)

∆ακτυλογράφηση: Μαρία Καραβίτη

3η µέρα Σχολικού Αθλητισµού

ΤΤοο  ΦΦθθιιννόόππωωρροο
Είναι µια εποχή, κρύα πολύ, πέφτουν τα φύλλα όµορφα

και η βροχή δυνατή. Ο αέρας που µας φυσά και µας πάει
πιο ψηλά, τα φυτά όµως αυτά µε τη γνώµη την σωστή,
που θα το πούνε σε µια φωνή ανοίξτε τα αφτιά και ακού-
στε προσεκτικά. Το Φθινόπωρο µας ήρθε µε χαρά και ε-
µείς θα το υποδεχτούµε µε ανοιχτή την µεγάλη µας αγκα-
λιά.

Κείµενο: Μένια Πισλίνα – Ε` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Κωνσταντίνα Παπαζήση – ΣΤ` τάξη

18 Οκτωβρίου – Απελευθέρωση της Έδεσσας


