
Εδώ και αρκετό καιρό στο
πίσω µέρος του µυαλού µας υ-
πήρχε η σκέψη για την εκδρο-
µή στην Αθήνα. Αφού ανακοι-
νώθηκε, τέλος Σεπτεµβρίου,
στις βόλτες των διαλειµµάτων
µας η κουβέντα πήγαινε εκεί.
Λίγες µέρες πριν την αναχώ-
ρηση ασχοληθήκαµε εντατικά
µε τους προορισµούς µας. Κυ-
ρίως µε το βράχο της Ακρόπο-
λης, τις διαδροµές, αλλά και
για τη συµπεριφορά µας.

Πέµπτη 10 Νοεµβρίου 2016
Επιτέλους έφτασε η µέρα

για την εκδροµή της ΣΤ’ στην
Αθήνα. Ξεκινήσαµε 5:00 το
πρωί από τον Ι.Ν Αγίας Βαρ-
βάρας. Στις 5:30 κάναµε στά-
ση για να πάρουµε το 3ο ∆ηµο-
τικό Σχολείο Έδεσσας και λί-
γο αργότερα σταµατήσαµε για
να πάρουµε το 2ο ∆ηµοτικό
Σχολείο Σκύδρας και το ∆ηµο-

τικό Σχολείο Αρσενίου. Στις
8:30 κάναµε την πρώτη στάση
στο Κορινό Κατερίνης. Αφού
τσιµπήσαµε κάτι συνεχίσαµε
τη διαδροµή µας. Στο δρόµο
είδαµε τον Όλυµπο το κάστρο
του Πλαταµώνα και τον Πη-

νειό. Στις 11:30 κάναµε ακόµα
µία στάση στη Λαµία. Με τον
κύριο Ηλία παίξαµε ένα παι-
χνίδι. Στη συνέχεια έκανε µια
έρευνα για το τι πιστεύουµε ό-
τι θα µας αρέσει στην Αθήνα.
Σε όλη τη διαδροµή τραγου-

δούσαµε και είχαµε απεριόρι-
στο κέφι. Στις 2:15 φτάσαµε
στο Αττικό Πάρκο όπου εκεί
είδαµε διάφορα είδη ζώων και
τη µεγαλύτερη εντύπωση µας
έκανε η εκπληκτική παράστα-
ση των δελφινιών, που παρα-
κολουθήσαµε, και οι λεµούρι-
οι. Στις 6:00 µ.µ. φτάσαµε στο
STANLEY, το ξενοδοχείο
µας, όπου εκεί πήραµε τα κλει-
διά των δωµατίων µας και πή-
γαµε να ταχτοποιηθούµε και
να ξεκουραστούµε. Το ξενοδο-
χείο ήταν τεράστιο και µπο-
ρούσες να χαθείς. Στις 7:30
µ.µ. κατεβήκαµε για δείπνο. Ο
µπουφές του ξενοδοχείου ή-
ταν µεγάλος και έπαιρνες ότι
ήθελες. Στις 9:00 µ.µ. φτάσα-
µε στο Κολωνάκι κι αφού ανε-
βήκαµε αρκετά σκαλοπάτια
φτάσαµε στο τελεφερίκ. Με
αυτό ανεβήκαµε στο λόφο του
Λυκαβηττού. Από εκεί είδαµε
φωτισµένη όλη την Αθήνα.
Μια υπέροχη θέα!!!!!! Ύστερα
επιστρέψαµε στο ξενοδοχείο
και ανεβήκαµε στα δωµάτια
µας για να ξεκουραστούµε.

Παρασκευή 11 Νοεµβρίου 2016
Την δεύτερη µέρα ξυπνήσα-

µε στις 7:30 το πρωί. Ετοιµα-
στήκαµε και κατεβήκαµε για
πρωινό. Στις 9:00 π.µ. κατεβή-
καµε στο σταθµό του µετρό,
που βρισκόταν έξω από το ξε-
νοδοχείο µας. Κατεβήκαµε ορ-
γανωµένα, χωρισµένοι σε δύο
οµάδες µε τη συνοδεία των δα-
σκάλων µας. Το µετρό πάει
πάρα πολύ γρήγορα και στα-
µατά απότοµα. Κατεβήκαµε
στο σταθµό της Ακρόπολης κα
φτάσαµε σε λίγα λεπτά στο
Θέατρο Τέχνης «Κάρολος
Κουν» στην Πλάκα. Εκεί πα-
ρακολουθήσαµε την παράστα-
ση «Ο Σέρλοκ Χόλµς και το
γαλάζιο ρουµπίνι». Στις 11:30
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ΓΚΟΥΛΑΣ 
Το γκούλας (ουγγρικά:

gulyás) είναι ουγγρική συντα-
γή και η ονοµασία του στα
ουγγρικά σηµαίνει αγρότης.

Υλικά:1 κιλό κρεµµύδια,1
κιλό µοσχαρίσιο κρέας, κοµ-
µένο σε µικρούς κύβους, α-
λάτι, πιπέρι, νερό και λίγο
λάδι για το σοτάρισµα.

Εκτέλεση: Ψιλοκόβουµε
το κρεµµύδι σε µικρά κοµµα-
τάκια, ρίχνουµε λάδι στην
κατσαρόλα, ίσα να σκεπάσει
το πάτο της. Το ζεσταίνουµε
και βάζουµε το ψιλοκοµµένο

κρεµµύδι να σοταριστεί για
2-3 λεπτά. Προσθέτουµε το
κρέας, ανακατεύουµε, προ-

σθέτουµε νε-
ρό, τόσο νερό
όσο να καλύ-
ψει το κρέας.
Προσθέτουµε
ένα µικρό κου-
ταλάκι αλάτι
και µισό κου-
ταλάκι µαύρο
πιπέρι. Όταν

πάρει βράση χαµηλώνουµε
την φωτιά, το σκεπάζουµε µε
καπάκι και το βράζουµε 1 µε
2 ώρες σε σιγανή φωτιά. Το
ελέγχουµε κατά διαστήµατα,
προσθέτοντας λίγο νερό, αν
χρειαστεί. Το φαγητό αυτό
σερβίρεται συνήθως µε που-
ρέ πατάτας ή βραστές πατά-
τες, ή µε κάποιο ζυµαρικό
της αρέσκειάς µας.

Μιχαήλ Κέκης- (Ε` 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`)

Παπαγιαννίδης Άνθιµος(ΣΤ`)

Παπαζήση Κωνσταντίνα(ΣΤ`)

Γέσιου Αννα (Ε`)

Κέκης Μιχαήλ(Ε`)

Μιχαηλίδης Γιώργος(Ε`)

Παπαγιαννίδου Τατιάνα(Ε`)

Πισλίνα Μένια(Ε`)

Τζήκα Μαρία(Ε`)

Συντονιστές 
∆άσκαλοι
Ηλίας Κάρτας
Αθανάσιος Θεοδώρου

Το λογότυπο της εφηµε-
ρίδας σχεδίασαν η Ιωάννα
Παπαγιαννίδου και ο Χρή-
στος Χατζηγεωργούδης.

Συνδροµή για ένα
χρόνο 5 ευρώ

ΤΤαα  ααννήήσσυυχχαα
µµοολλύύββιιαα  ττηηςς
ΆΆρρννιισσσσααςς

ΗΗ  ΣΣΕΕΛΛΙΙ∆∆ΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΓΓΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ

Μηλόπαστο: 
µια ιταλική

µεσαιωνική συνταγή
Είναι συνταγή του 14ου αιώνα. Προσφέρετε την

σαν χριστουγεννιάτικη λιχουδιά.  
Υλικά: 800 γραµ. µήλα, 500 γραµ. µέλι, 1 κουτα-

λάκι πιπερόριζα και κανέλα
Εκτέλεση: Καθαρίστε τα µήλα και τρίψτε τα στο

µίξερ. Βάλτε τα σε µια κατσαρόλα µαζί µε το µέλι.
Βράστε τα σε χαµηλή φωτιά για µία ώρα ανακατεύ-
οντάς τα συχνά µε µια ξύλινη κουτάλα. Ένα τέταρ-
το πριν το τέλος του βρασίµατος προσθέστε την
κανέλα και την πιπερόριζα. Όταν το µηλόπαστο
βράσει, αδειάστε το σε µια βουτυρωµένη ρηχή
φόρµα, σε πάχος 1 εκ. Αφήστε το αρκετές µέρες
να ξεραθεί. Κόψτε το µηλόπαστο σε ρόµβους µε έ-
να µαχαίρι. Σερβίρεται µε πασπαλισµένη άχνη ζά-
χαρη.

Μιχαήλ Κέκης - Ε` τάξη       

Ευχαριστήριο
Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών του ∆η-

µοτικού Σχολείου  Άρνισσας, ευχαρι-
στεί θερµά τον κ. Κάρτα Χρήστο, κάτοι-
κο Άρνισσας, για τη δωρεά στο  Σχολείο
µας του ποσού των  50 ευρώ, στη µνήµη
της εκλιπούσης συζύγου του.

Έδεσσα, ∆ευτέρα, 07-11-2016, 
Αγαπητέ Ηλία.
Το περιοδικό σας "Ανήσυχα µολύβια"

(φ. 14ο) είναι θαυµάσιο και ως προς τη
µορφή και ως προς το περιεχόµενο. Είναι
γενικώς ένα ξάφνιασµα και σας αξίζει ό-
λους σας ο έπαινος.

Σε παρακαλώ πολύ να µεταφέρεις τα
συγχαρητήρια και τις ευχές µου προς όλα
τα παιδιά και γενικώς προς όλους, όσοι
συνετέλεσαν, ώστε να κυκλοφορήσει και
πάλι το εξαιρετικό περιοδικό σας. Είµαι
βέβαιος ότι έτσι πάµε µπροστά.

Καλή επιτυχία.
Σας χαιρετώ.

Με τις καλύτερες ευχές
Κωνσταντίνος Γ. Σταλίδης

Eκτύπωση
Γραφικές Tέχνες

Σ. Bαγουρδής ΑΒΕΕ
Tηλ.: 23810 25019

email: vagourdi@otenet.gr



Ο σεισµός είναι φαινόµε-
νο το οποίο εκδηλώνεται,
χωρίς σαφή προειδοποίη-
ση, δεν µπορεί να αποτρα-
πεί και παρά τη µικρή χρο-
νική διάρκεια του, µπορεί
να προκαλέσει µεγάλες υ-
λικές ζηµιές, σοβαρούς
τραυµατισµούς και απώλει-
ες ανθρώπινων ζωών. Επί-
σης έχει ως επακόλουθα

την ρευστοποίηση εδα-
φών, καταπτώσεις βράχων,
κατολισθήσεις και τσουνά-
µι.

Ισχυρή σεισµική δόνηση
«ταρακούνησε» νωρίς το
πρωί της Τετάρτης
9/11/2016 την κεντρική Ιτα-
λία.

Ο σεισµός σηµειώθηκε
στις 8:15 ώρα Ελλάδας

(7:15) ώρα Ιταλίας σύµφω-
να µε τη µέτρηση ήταν 4,2
ρίχτερ .Το επίκεντρο του
σεισµού εντοπίστηκε στα
12 χλµ από το Μαλτινιάνο
της κεντρικής  Ιταλίας και
38χλµ από την Λ' Άκουιλα
την οποία είχε πλήξει φονι-
κός σεισµός το 2009.

Ο δεύτερος µεγαλύτε-
ρος σεισµός σηµειώθηκε
στις 21:10  τοπική ώρα  Ιτα-
λίας και είχε µέγεθος 6,1
ρίχτερ και εστιακό βάθος
10χλµ. Το επίκεντρο εντο-

πίστηκε στο χωριό Βίσο
της περιφέρειας Μάρκε.

Αυτός ο σεισµός προκά-
λεσε πολλά γεγονότα ό-
πως : ένας  νεκρός, αρκε-
τοί τραυµατίες πολλοί ά-
στεγοι και µεγάλες κατα-
στροφές.

Επιµέλεια-∆ακτυλογρά-
φηση: Μάριος Ιωσηφίδης
–(Ε` τάξη) Ιωάννα Παπα-

γιαννίδου-Βερονίκη Γεωρ-
γίου(  ΣΤ’ τάξη)

Κείµενο: Θανάσης
και Τάσος Μπακάλης-

Κωνσταντίνος Γεωργίου
Γ’τάξη-Σταυρούλα Μπόγια

∆’τάξη
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O σεισµός στην Ιταλία

Άσκηση σεισµού
Στις 3 Νοεµβρίου 2016 µας ειδοποίησαν για την άσκηση

σεισµού µα για να είµαστε έτοιµοι δεν µας είπαν πια σχο-
λική ώρα.

Εγώ που είµαι καινούργιος σε αυτό το σχολείο δεν ήξε-
ρα τι πρέπει να κάνουµε αν και στην Παναγίτσα κάναµε ά-
σκηση σεισµού, µα υπέθεσα πως θα ήταν διαφορετικά. Ε-
γώ και όλη η τάξη νοµίζω πως ήµασταν έτοιµοι µόλις χτύ-
πησε το χειροκίνητο κουδούνι πανικοβληθήκαµε στην αρ-
χή, έπρεπε να µπούµε κάτω από τα θρανία προστατεύο-
ντας το κεφάλι µας. Αµέσως µετά µε την σειρά των αριθ-
µών που µας έβαλε ο δάσκαλος αµίλητοι και χωρίς να γε-
λάµε κατεβήκαµε τις σκάλες χέρι-χέρι και φτάσαµε στη
πίσω αυλή.

Μετά είπαµε τους αριθµούς µας για να δούµε αν λείπει
κανείς. Έπειτα προχωρήσαµε  στις τάξεις µας µιλήσαµε
για τις παρατηρήσεις και τα λάθη µας.

Ήταν  ωραία και θα ήθελα να ξαναγίνει άσκηση σεισµού
στην Άρνισσα!!!

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

Η γιορτή του Πολυτεχνείου
Στις 17 Νοεµβρίου 2016, ηµέρα Πέµπτη, γιορτάσαµε

την  επέτειο του Πολυτεχνείου.
Λίγες µέρες  πριν, την 1η ώρα του µαθήµατος, ο κ.

Σάκης , ο δάσκαλός µας, µας χώρισε σε οµάδες  για
καλύτερη και ευκολότερη διεξαγωγή της γιορτής. 

Όλη η  Ε΄ και η ΣΤ` τάξη, το πρωί της 17ης Νοεµβρί-
ου, θυµηθήκαµε τους φοιτητές που αγωνίστηκαν για
τη δηµοκρατία και για την ελευθερία της Ελλάδας.

Στην αρχή της γιορτής αναφερθήκαµε στον τρόπο
µε τον οποίο οι δικτάτορες πήραν την εξουσία στην
Ελλάδα, εξόρισαν ή φυλάκισαν τους πολιτικούς και
κατάργησαν την δηµοκρατία και τις εκλογές. Έπειτα
µιλήσαµε για την αντίδραση των φοιτητών µε διαδη-
λώσεις, µε απεργίες και συνθήµατα. Ενδιάµεσα απαγ-
γέλναµε ποιήµατα.

Στο τέλος είδαµε βίντεο σχετικά µε τη δικτατορία. Α-
κόµη παρακολουθήσαµε ένα πολύ συγκινητικό βίντεο
µε τίτλο «12.410 και 1 τριαντάφυλλα».

Ήταν µια ωραία γιορτή και ελπίζουµε του χρόνου να
είναι καλύτερη!

Κείµενο – ∆ακτυλογράφηση: Γιώργος Σαµαράς - Ε΄
τάξη
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Επέτειος 28ης Οκτωβρίου
Φέτος όπως και κάθε χρόνο στης 27 Οκτωβρίου στο σχολείο µας πραγµατοποιήθηκε η σχολική γιορτή για την ε-

πέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Αυτή είναι η µέρα τιµής και µνήµης για τους αγώνες του ελληνικού λαού ενάντια στο
φασισµό και τους κατακτητές. Οι Έλληνες πριν από 76 χρόνια έµπαιναν σε ένα πόλεµο που έµελε να είναι ο πιο αι-
µατηρός που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα. Η επέτειος του «ΟΧΙ» όπως λέγεται µνηµονεύει την άρνηση της Ελλά-
δας στης ιταλικές απαιτήσεις, που περιείχε το τελεσίγραφο που δόθηκε στης 28 Οκτωβρίου του 1940 στον Ιωάννη
Μεταξά. Για να τιµήσουµε κι εµείς τους ήρωες, τους αγώνες και την αυτοθυσία τους πραγµατοποιήσαµε µια µικρή
γιορτή µε αφηγήσεις της ιστορίας από τους µαθητές της ∆` τάξης, θεατρικά από τους µαθητές της Γ` τάξης και διά-
φορα τραγούδια. 

Κείµενο: Βασιλική Παπατραϊανού -  ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Μαρία Καραβίτη – ΣΤ` τάξη
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CChhaarrlleess  DDiicckkeennss
He was an English writer and social critic. He was the

greatest creator of character in English fiction after
Shakespeare. Dickensian characters are amongst the
most memorable in English literature, especially so
because of their typically whimsical names.  Ebenezer
Scrooge, Oliver Twist and David Copperfield are so well
known as to be part and parcel of British culture. Born in
Portsmouth in 1812, Dickens left school to work in a
factory when his father was put in a debtors' prison.
Despite his lack of formal education, he edited a weekly
journal for 20 years, wrote 15 novels, five novellas,
hundreds of short stories and non-fiction articles, lectured
and performed extensively, was an indefatigable letter
writer, and campaigned vigorously for children's rights,
education, and other social reforms. Among his popular
novels are “Oliver Twist”, “A Christmas Carol”, “David
Copperfield”, “Great Expectations” and “The tale of two
cities”. He died in 1870 at the age of 58.

Κείµενο:  Μαρία Καραβίτη και Άνθιµος  Παπαγιαννίδης
∆ακτυλογράφηση: Άνθιµος Παπαγιαννίδης

Christmas Poem
In December we’re happy
Whatever the weather,
For Christmas 
helps people,
Be happy together.

A carpet of snow,
Covers the ground,

The sweet sound of
carols,

Is heard around.

Candles and stars,
And Christmas tree lights,
Twinkle and glow,
In the velvet night.
Κείµενο δακτυλογράφηση:

Ιωάννα Παπαγιαννίδου

The custom of sending Christmas cards
started in America in 1843 by Sir Henry Cole
Sir Henry Cole had the idea of Christmas Cards with his

friend John Horsley, who was an artist. They designed the
first cards and sold them for 1 shilling each.  The cards had
three panels. The outer two panels showed people caring
for the poor and in the center panel there was a family
having a large Christmas dinner! Some people didn't like the
card because it showed a child being given a glass of wine!
About 1000 were printed and sold. They are now very rare
and cost thousands of Pounds or Dollars to buy!

Κείµενο: Kωνσταντίνα Παπαζήση 

Muffins
Ingredients
2 1/4 cups  flour
1 1/4  teaspoon sugar 
¼ tablespoon loutter
2 cups milk
1 teaspoon yeast
Implementation
In a large pot, mix the salt, sugar,

flour  and yeast. Then add the milk, mix
in another pot and let the dough rise for
an hour. Then form the cupcakes. Bake
for twenty minutes at 180. Good luck!!!

Κείµενο: Ανδρονίκη Λαζαρί-
δου – ΣΤ` τάξηm ∆ακτυλογράφη-
ση: Κωνσταντίνα Παπαζήση- ΣΤ
τάξη
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Πεταλωτής 
Παλιά υπήρχαν πολλοί πεταλωτές µια και ήταν απα-

ραίτητοι αφού κάθε σπίτι στο χωριό είχε και ένα ζώο για
τις δουλειές του, γαϊδούρι ή µουλάρι. Ο πεταλωτής έ-
βαζε στα ζώα τα πέταλα που ήταν ας πούµε τα παπού-
τσια τους. Τα εργαλεία που χρησιµοποιούσε ο πεταλω-
τής ήταν τα πέταλα, το σφυρί, η τανάλια, το σατράτσι
και τα καρφιά. Στην αρχή ακινητοποιούσαν το πόδι του
ζώου και ο πεταλωτής έβγαζε το παλιό φθαρµένο πέ-
ταλο. Μετά µε το σατράτσι που ήταν ένα µαχαίρι σε
σχήµα µικρού τσεκουριού έκοβε την οπλή του ζώου α-
πό κάτω έτσι ώστε να την ισιώσει. Μετά έβαζε το και-
νούργιο το πέταλο και το κάρφωνε µε τα ειδικά καρ-

φιά. Τα καρφιά αυτά είχαν µεγάλο κεφάλι έτσι ώστε να προεξέχουν
από την πατούσα του ζώου και να µη γλιστράει. Τα πέταλα ήταν σε διάφορα µεγέθη και τα κατασκεύ-

αζαν από σίδερο. Τα πέταλα είχαν τρύπες γύρω - γύρω για να µπαίνουν τα καρφιά. Το πετάλωµα γινόταν και στα τέσ-
σερα πόδια του ζώου. Αυτό γινόταν για να µπορεί να περπατάει στους κακοτράχαλους δρόµους χωρίς να πληγώνο-
νται τα πόδια του και για να διατηρεί την ισορροπία του.

Κείµενο: Νίκος Κισκίνης -  ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Άνθιµος Παπαγιαννίδης – ΣΤ` τάξη 

Ο Βασίλειος γεννήθηκε
το 330 στην Καισάρεια
της Καππαδοκίας από Ά-
γιους γονείς. Στην οικο-
γένειά του εκτός από τον
Βασίλειο υπήρχαν άλλα
οκτώ ή εννέα παιδιά.

Τα  πρώτα µαθήµατα
τα πήρε στην πατρίδα
του, ύστερα στάλθηκε
στην Κωνσταντινούπολη
για ευρύτερες σπουδές.
Σπούδασε ρητορική, φι-
λοσοφία, αστρονοµία,
γεωµετρία, ιατρική, φυσι-
κή κ.α. Άσκησε το επάγ-
γελµα του ρήτορα και ξε-
κίνησε ένα πνευµατικό
ταξίδι στην Αίγυπτο, την
Παλαιστίνη, την Μεσοπο-
ταµία και τη Συρία. Έκανε
ασκητική ζωή στον Πόντο
και µοναχός στην έρηµο
περίπου για µια πενταε-
τία. Παρέµεινε για εννέα
χρόνια επίσκοπος Καισα-
ρείας και άφησε σπου-
δαίο έργο. Ίδρυσε µια
σειρά από φιλανθρωπικά ιδρύµατα
που έγιναν γνωστά ως «Βασιλικά».  Ε-
ξέχουσα προσωπικότητας της χρι-
στιανικής εκκλησίας, σπουδαίος ιε-
ράρχης και κορυφαίος Θεολόγος, και

γι’αυτό ανακηρύχτηκε Άγιος και Μέ-
γας. Επίσης, είναι ένας από τους τρεις
Ιεράρχες. Η µνήµη του εορτάζεται την
1η Ιανουαρίου από τους Ορθόδοξους
και στις 30 Ιανουαρίου κατά την εορτή
των Τριών Ιεραρχών, µε τους άλλους

δύο πατέρες της εκκλησίας, τον Γρη-
γόριο Θεολόγο και τον Ιωάννη τον
Χρυσόστοµο που θεωρούνται προστά-
τες της παιδείας.

Ο Μέγας Βασίλειος πέθανε την 1η
Ιανουαρίου του 379 σε ηλικία 49 ετών. 

Η ορθόδοξη παράδοση συνδέει το έ-
θιµο της βασιλόπιτας µε τον Μέγα Βα-
σίλειο.

Παπατραϊανού  Ναταλία - Γκέσιου
Ελπίδα(Γ` τάξη)

Η ζωή του Μεγάλου Βασιλείου

ΟΟ  δδιιααγγωωννιισσµµόόςς  µµήήλλοουυ              
Και φέτος όπως κάθε χρόνο έγινε ο διαγω-

νισµός µήλου. Στις αρχές του σχολικού έ-
τους,  µόλις ο κύριος Σάκης είδε την Κυριακή
Τσιτιρίδου να κρατάει ένα µήλο στα χέρια
της µας πρότεινε να κάνουµε το διαγωνισµό
µήλου, επειδή εκείνη την εποχή ήταν η συ-
γκοµιδή των µήλων. Στην αρχή ήταν για όλο
το σχολείο µα η Ε΄ τάξη άργησε πολύ να
τους το πει για να βρουν τα µεγαλύτερα µήλα
του διαγωνισµού έτσι διοργανώθηκε µόνο
για την Ε΄ τάξη.

Για αρκετό καιρό ήταν τα µήλα µέσα στη
τάξη και µας βοηθούσαν στη Γλώσσα, στα
Μαθηµατικά και στα Φυσικά. 

Μια µέρα ο κύριος Σάκης βρήκε την α-
φορµή στα µαθηµατικά να ζυγίσουµε τα µή-
λα και να γράψουµε την µάζα τους µε συµµι-
γή αριθµό, µε λέξεις, µε κλάσµα και µε δε-
καδικό αριθµό. Έτσι γράψαµε τα αποτελέ-
σµατα στο τετράδιό µας. 

Νικητές από αυτόν τον υπέροχο διαγωνι-
σµό βγήκε το µήλο της Κυριακής Τσιτιρίδου
µε 800 γραµµάρια, δεύτερη θέση το µήλο
της Βασιλικής Γκέσιου µε 710 γραµµάρια
και τρίτη θέση το µήλο της Ελένης και της
Ευαγγελίας Πισλίνα µε 562 γραµµάρια.

Ήταν ο πιο τέλειος  διαγωνισµός!!!      
ΚΚεείίµµεεννοο  ::ΓΓιιώώρργγοοςς  ΜΜιιχχααηηλλίίδδηηςς--  ΚΚυυρριιαακκήή

ΤΤσσιιττιιρρίίδδοουυ  ((ΕΕ΄́ττάάξξηη))
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη  ::ΓΓιιώώρργγοοςς  ΜΜιιχχααηηλλίίδδηηςς  --

ΕΕ΄́ττάάξξηη
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Η Άρνισσα στο πέρασµα του χρόνου

Στις 5-11-2016 γιορτάσαµε
την απελευθέρωση της Άρνισ-
σας και η Ε` τάξη και ΣΤ τάξη
του σχολείου µας πήγαν στο
µνηµείο της µάχης του Οστρό-
βου για να  τιµήσουµε τους πε-
σόντες της µάχης. 

Αυτή την ηµέρα πήγαµε κα-
λοντυµένοι στο µνηµείο που
βρίσκεται στο δρόµο µπαίνο-
ντας στην Άρνισσα και είδαµε

πολλούς επισήµους, παπάδες
και στρατιωτικούς στο µνη-
µείο οπού έγινε η δοξολογία
και ακολούθησε η οµιλία από
τον δάσκαλο της ΣΤ` τάξης Η-
λία Κάρτα που µας µίλησε για
τις κύριες µάχες που έγιναν
και τις στρατηγικές θέσεις ελ-
ληνικού και τούρκικου στρα-
τού. Στη συνέχεια ακολούθη-
σαν οι καταθέσεις στεφάνων

από τους εκπροσώπους του
στρατού, της αστυνοµίας, της
πυροσβεστικής, από τοπικούς
συλλόγους, από τα σχολεία
και άλλα άτοµα. Από το δικό
µας σχολείο κατέθεσαν στεφά-
νι η Γεωργία Λαζαρίδου και η
Βερονίκη Γεωργίου. Μετά ψά-
λαµε τον εθνικό ύµνο και τέ-
λος, υπήρξε 1 λεπτού σιγή
προς τιµήν των πεσόντων της
µάχης και φύγαµε.

Η απελευθέρωση της Άρνισ-
σας έγινε στις 5-11-1912 από

τον τούρκικο ζυγό και ήταν
πολύ σηµαντική, γι’ αυτό είναι
γραµµένη στο µνηµείο του ά-
γνωστου στρατιώτη στην Αθή-
να, και χάρη σε αυτή την µάχη
εµποδίσαµε τους Τούρκους να
πάνε στα Γιάννενα για να τους
εφοδιάσουν µε όπλα.

Κείµενο: Βασιλική Γκέσιου-
Κυριακή Τσιτιρίδου-Γιώργος

Σαµαράς (Ε` τάξη)
∆ακτυλογράφηση: Μιχαήλ

Κέκης- (Ε`τάξη)

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ

ΜΕΣΝΑ
Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστι-

κός Σύλλογος νέων Άρνισσας ι-
δρύθηκε το 1978 από µία παρέα
νέων ανθρώπων που στόχος
τους ήταν:

Η σύσφιξη των σχέσεων των
νέων του χωριού. 

Η συνειδητοποίηση των προ-
βληµάτων και η επίλυση τους.

Η ανύψωση του πνευµατικού
επίπεδου των κατοίκων. 

Ο προσανατολισµός της νεο-
λαίας σε υγιείς µορφές ψυχα-
γωγίας.

Η ανάπτυξη κοινωνικών δε-
σµών ανάµεσα στους κατοίκους
για την κοινωνική πρόοδο, την

ειρήνη και την δηµοκρατία.
Η διαχείριση του πολιτισµού

και των εθίµων. 
Ο Σύλλογος σήµερα έχει σα-

ράντα µέλη. Τα τµήµατα που
λειτουργούν σήµερα είναι τα
χορευτικά. Επίσης κατά την
διάρκεια του χρόνου αναβιώνει
τοπικά έθιµα. Παλιά υπήρχε και
η εφηµερίδα του Συλλόγου κα-
θώς και τµήµατα ζωγραφικής,
χειροτεχνίας, θεατρικής οµά-
δας, οµάδα  περιβαλλοντικής

δράσης, τµήµα εκµά-
θησης υπολογιστών.
Επίσης ήταν αυτός
που επισήµανε τα
προβλήµατα που α-
φορούσαν το χωριό
µας. Ελπίζουµε κι
ευχόµαστε σαν κά-
τοικοι της µικρής µας
κοινωνίας στην λει-
τουργία του για πολ-
λά χρόνια ακόµη.

Κείµενο: Γλυκε-
ρία Λαζαρίδου 

– ∆` τάξη
∆ακτυλογράφη-

ση: Κωνσταντίνα
Παπαζήση – 

ΣΤ` τάξη

Η ΒΑΡΒΑΡΙΤΣΑ
Στις 4 ∆εκεµβρίου γιορτάζεται

η Αγία Βαρβάρα κι είναι έθιµό
µας την παραµονή της γιορ-
τής να ανάβουµε µια φωτιά
που τη λένε Βαρβαρίτσα. Η
Βαρβαρίτσα όπως πάντα γί-
νεται δίπλα στην εκκλησία
της Αγίας Βαρβάρας και είναι
εκεί όλο το χωριό για να την τι-
µήσουµε. Εκεί µας κερνάνε πιτουλί-
τσες και χορεύουµε πολλούς χορούς µα
όλα αυτά όταν τελειώνει η εκκλησία. Την οργάνωση της φωτιάς την είχε ο
ΜΕΣΝΑ.Φέτος στον εσπερινό ήρθε και ο δεσπότης.

Κείµενο: Μένια Πισλίνα (Ε΄τάξη)
∆ακτυλογράφηση: Μιχαήλ Κέκης- (Ε΄τάξη)
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Οµαδικές εργασίες των παιδιών της Α τάξης

∆ηµοτικό Σχολείο Άρνισσας – Ζωγραφίζω
το καινούριο µου σχολείο 

(∆ηµήτρης Λιάσης – Α` τάξη)

Ένα συναίσθηµα που νιώθω έντονα, όταν είµαι στο
σχολείο. (Οµαδική εργασία των µαθητών της Α` τάξης:
Γιάννης Ι., Γιώτα Θ., Γιώργος Μπ., Καλλίστη Σ., ∆ηµή-
τρης Λ., Τρύφων Β., Μαρκέλλα Λ., Κωνσταντίνος Γ.,
Σταύρος Γ., Χρήστος Μ., Σταύρος Ν., Γιάννης Μπ., Κατε-
ρίνα Γ., Βασίλης Σ., Φωτεινή Γ., Χριστίνα Γ.)

∆έντρα του Νοέµβρη 
(Οµαδική εργασία

των µαθητών της Α` τάξης)
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Οι µαθητές της Β` τάξης ζωγραφίζουν το αγαπηµένο τους ζώο



Το αγόρι µε τις ριγέ πιτζά-
µες είναι µια ταινία επνευ-
σµένη από τον Β` Παγκό-
σµιο Πόλεµο. ∆ύο αγόρια
συνοµήλικα µε διαφορετι-
κές ζωές το καθένα γίνονται
φίλοι και µε την δύναµη της
φιλίας προσπαθούν να σω-
θούν αλλά δεν τα καταφέρ-
νουν και πεθαίνουν και οι
µάνες τους όπου και αν βρί-
σκονται πονάνε για τα παι-
διά τους και ένας µετανιω-
µένος πατέρας. Μια ιστορία
γλυκόπικρη που ίσως σας
κάνει να κλάψετε ή απλώς
να συγκινηθείτε. Ο οκτά-
χρονος  Μπρούνο γεµίζει
θλίψη όταν µετακοµίζει από
το Βερολίνο στο τροµερό Ά-
ουσβιτς όπου παίρνει µετά-
θεση ο στρατιωτικός πατέ-
ρας του. Εκεί συναντάει παι-

διά και µεγαλύτερους σε η-
λικία ανθρώπους, ντυµέ-
νους µε ριγέ πιτζάµες. Στο
νέο σπιτικό του τα πράγµα-
τα δεν είναι και πολύ καλά.
Ο Μπρούνο νιώθει µοναξιά.
Η αδελφή του  φανατίζεται
µε τη Γερµανική Ιστορία. Α-
κούγοντας τον πατέρα του
και την αδελφή του να λένε
ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν εί-
ναι καν άνθρωποι αλλά επι-
κίνδυνα παράσιτα, αρχίζει
να εξερευνεί τον κόσµο
τους. Μια απλή εξερεύνηση
του Μπρούνου που τον οδη-
γεί µπροστά στα στρατόπε-
δα συγκέντρωσης των Ε-
βραίων. Εκεί βρίσκει ένα πο-
νεµένο εβραιόπουλο στην
ηλικία του µε ριγέ πιτζάµες
τον Σµούελ. Τελικά τα δύο
αγόρια γίνονται φίλοι κρυφά

από όλους και όλα. Κάποια
στιγµή όµως συναντιούνται
µαζί  πίσω από τα συρµατο-
πλέγµατα. Έτσι ο Μπρούνο
καταλαβαίνει την σκληρή
καθηµερινότητα του Σµούελ
και έτσι µε τη δύναµη της φι-
λίας ο Μπρούνο προσπαθεί
να βοηθήσει τον Σµούελ να
βρει τον πατέρα του αλλά ο-
δηγούνται και οι δύο στον
θάνατο.  Καίγονται χέρι - χέ-
ρι  στους  φούρνους του
στρατοπέδου Άουσβιτς. 

Αυτή η ταινία µας άρεσε
πολύ. Ήταν πολύ συγκινητι-
κή. Με αυτή την ιστορία
µπορείς να καταλάβεις τι
περνούσαν τα παιδιά τότε.
Οι Γερµανοί  Ναζί είχαν σχε-
διάσει να σκοτώσουν όσους
είχαν διαφορετική ιδεολο-
γία µε αυτούς βάζοντάς
τους στο θάλαµο αερίων, α-
φού πρώτα έχουν υποστεί
βασανιστήρια. Προτείνουµε
να την δουν και άλλοι αυτή
την ταινία. Ειδικά παιδιά µε-
γαλύτερης ηλικίας, γιατί θα
καταλάβουν περισσότερα.
Το µήνυµα που δίνει αυτή η
ταινία είναι ότι ο καθένας
πρέπει να πιστεύει αυτό που
θέλει. Και όχι αυτό που θέ-
λει ο ένας να το πιστεύουν

όλοι όπως έκαναν οι Γερµα-
νοί  Ναζί.

Κείµενο: Βερόνικα Γεωρ-
γίου - Μαρία Καραβίτη –
Κωνσταντίνα Παπαζήση

(ΣΤ` τάξη)
∆ακτυλογράφηση:

Μαρία Καραβίτη

Μια ταινία  βγαλµένη από
πόνο και δυστυχία. Μια ται-
νία που διδάσκει και σίγου-
ρα δεν έχει happy end. Ίσως
τροµάξεις ή ανατριχιάσεις.
Ίσως ένα δάκρυ κυλήσει στο
µάγουλο σου. Μάλλον. Σκέ-
ψου ότι εσύ βλέπεις. Οι άλ-
λοι όµως; Βιώνουν.

∆ύο παιδιά τόσο διαφορε-
τικά µα τόσο ίδια.Γεννηµένα
την ίδια ηµερο-µηνία,το ίδιο
και νεκρά.Μια µάνα πονεµέ-
νη και ένας πατέρας σκλη-
ρός αλλά µετανιωµένος. Ί-
σως τα δύο αγόρια δεν εί-
χαν την ίδια µοίρα. Ίσως η
φιλία τους γλιτώσει από τον
πικρό θάνατο. Μια ταινία
βγαλµένη από τον πόλεµο.

Κείµενο: Ανδρονίκη
Λαζαρίδου- ΣΤ` τάξη

∆ακτυλογράφηση: 
Ιωάννα Παπαγιαννίδου

ΣΤ’ τάξη
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Το αγόρι µε τις ριγέ πιτζάµες
(Λίγα λόγια για µια ταινία που παρακολουθήσαµε στις 26 Οκτωβρίου στην τάξη µας) 
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∆ΡΑΚΟΣΥΜΜΟΡΙΑ
Μια φορά κι έναν καιρό και

σήµερα ζούσε στην Άρνισσα έ-
νας δράκος που τον έλεγαν
∆ράκο, και επειδή δεν είχε δου-
λειά, λέει στον εαυτό του:

-∆εν κάνω µια συµµορία να
σπάσω πλάκα µε τους ανθρώ-
πους;

Πάει στον φίλο του τον Γύρα-
σον, που τρώει όλους τους γύ-
ρους από τα µαγαζιά. Του λέει:

-Γεια Γύρασον, τι νέα;
-Να, πάω στην Ντράγκον να

γελάσουµε.
(Η Ντράγκον είναι κάτι σαν

την Ντρακοντισκοτέκ της Άρ-
νισσας)

-Ρε ‘συ φιλαράκο, δεν κάνου-
µε µια συµµορία, να γελάµε µε
τους ανθρώπους; λέει ο ∆ρά-
κος.

-Άντε, ας κάνουµε, αλλά ποι-
ος θα έρθει;

-Οοού! Όλοι αυτοί της πλά-
κας!

-Ποιοι είναι αυτοί;
-Καλά, παιδάκι µου πού ζεις;
-Στον 21ο αιώνα.
-Καλά, ζεις στον 21ο αιώνα

και δεν ξέρεις τον Χωµατοδρο-
µίξ;

-Όχι, δεν τον ξέρω;
-Ούτε τους υπόλοιπους;
-Μήτε.
-Ο Χωµατοδροµίξ χαλάει

τους χωµατόδροµους, ο Τσιµε-
ντόλ χαλάει τους ασφαλτόδρο-
µους, ο Καφ κάνει άνω κάτω τα
καφενεία, ο Βρυσόλ βρίζει συ-
νέχεια όταν κάνουν λάθος οι άν-
θρωποι, η Καπνιόλα καπνίζει
σαν φουγάρο και γεµίζει τους
λέβητες µε όλων των ειδών
σκουπίδια, ώστε οι καµινάδες να

βγάζουνε τόσο πολύ καπνό και
οι κάτοικοι δεν µπορούν να ανα-
σάνουν, η Σκουπιδέλα αναποδο-
γυρίζει τους κάδους απορριµµά-
των και σκορπάει τα σκουπίδια
σε όλο το χωριό και την λίµνη, ο
Φαγουρίξ κουβαλάει αδέσποτα
ζώα στα πάρκα και στα γήπεδα,
οποία τα γεµίζουν µε ψύλλους
και ακαθαρσίες και µολύνουν το
δέρµα των κατοίκων και ο Γα-
στρεντερίξ µολύνει το νερό του
χωριού και όσοι το πίνουνε αρ-
ρωσταίνουν από γαστρεντερίτι-
δα. Την επόµενη ηµέρα είχε
σχηµατιστεί η συµµορία, µε το
όνοµα ¨∆ρακοσυµµορία¨ που α-
ποτελείτε από τα εξής µέλη:
∆ράκος (αρχηγός), Γύρασον,
Καφ, Βρυσόλ, Καπνιόλα, Σκου-
πιδέλα, Φαγουρίξ και Γαστεντε-
ρίξ. Κανένας δεν θα γλύτωνε.

Μιχαήλ Κέκης - Ε` τάξη

Μια δρακοσχολικοσυµµορία
Κάποτε ήταν ένας ∆ράκος χωρίς όνοµα που ζούσε πάνω στη σκεπή

του  ∆ηµοτικού Σχολείου Άρνισσας.  Κάθε βράδυ πετούσε ψηλά απ’ το
δασάκι του σχολείου  και    έσπαγε τους κορµούς των δέντρων µε τα πε-
λώρια χέρια του.

Μια  από αυτές τις νύχτες σκέφτηκε να φτιάξει µια συµµορία. Έπει-
τα ντύθηκε και πήρε το µαγικό ραβδί, είπε τις µαγικές  λέξεις και εξα-
φανίστηκε µέσα σ’ ένα σύννεφο καπνού. Ξαφνικά εµφανίστηκε Ντρα-
γκοµπάρ. Εκεί συνάντησε τον γείτονά του, τον Τσιµεντέρ, που κάθε Πέ-
µπτη έριχνε καµιά δεκαριά  παιδιά και χτυπούσαν.

-Γεια σου, Τσιµεντέρ. Πώς είσαι;
- Ξεκουράζοµαι .Σήµερα είναι µέρα ξεκούρασης. ∆εν δηµιουργώ

προβλήµατα σήµερα.
-Ξέρεις κανέναν δράκο που του αρέσει να καταστρέφει;
-Ένα σωρό! Ο Θρανιοφαγάνας  και ο Τρυπέισον, οι δίδυµοι! Ο ένας

τρώει τα θρανία και     ο άλλος περιµένει να πέσουν πάνω του.
-Καµιά γυναίκα ξέρεις;
-Ναι. Την Πειραχτίξ. Ενώ τα παιδιά παίζουν, τα τσιµπάει µε τα αγκά-

θια της ουράς της  και µαλώνουν.
Μέχρι το βράδυ η συµµορία ήταν έτοιµη.  Όλη την υπόλοιπη µέρα έ-

µπαιναν στα σπίτια των  ανθρώπων γύρω από το  σχολείο και τα έκαι-
γαν µε τις φωτιές τους.

Όµως είχαν ξεχάσει ότι στο χωριό υπήρχε πυροσβεστική! Οι πυρο-
σβέστες έφθασαν στην περιοχή και συµβούλεψαν τους δράκους να µη
µολύνουν το περιβάλλον επειδή οι ίδιοι ζουν εκεί. Έτσι κατάλαβαν το
µεγάλο λάθος τους και άλλαξαν χαρακτήρα. Μάλιστα έφτιαξαν  µια α-
πό τις πιο οικολογικές συνειδήσεις στο χωριό. 

Γιώργος Σαµαράς - Ε΄τάξη

ΣΣχχοολλεειιοοππααρρααµµύύθθιι  
µµεε  δδρράάκκοουυςς

Μια φορά κι έναν καιρό στο όµορ-
φο σχολείο της Άρνισσας την τρίτη ώ-
ρα που η Ε΄τάξη είχε Γεωγραφία ξε-
πετάχτηκαν από το πουθενά κάτι δρά-
κοι που φώναζαν, γελούσαν και τρα-
γουδούσαν δυνατά.

-Τι έγινε εδώ; ρώτησαν κάτι µαθη-
τές της Ε΄ταξης.

-Τι να γίνει φιλαράκια εδώ κάθε
µέρα το γλεντάµε!

-Μα πως κάθε µέρα, δεν σας έ-
χουµε δει ποτέ εδώ               πέρα;

-Κάθε µέρα από σήµερα!
-Μα ποιοί είστε;
-Α! Ναι να συστηθούµε. Εγώ είµαι

ο Αδεσποτέισον κι εκείνος στην άκρη
είναι ο Σκουπουδαρόλ! 

-Ωραία λοιπόν τι δουλειά έχεις ε-
δώ εσύ και ο φίλος σου;

-Να στην χώρα µας έχει παντού
σκουπίδια και δεν µπορούµε να την
κάνουµε χειρότερη.

-Εντάξει καθίστε εδώ µα µην κά-
νετε ζηµίες και φασαρία γιατί κάνου-
µε µάθηµα.

-Ευχαριστούµε πολύ!
Την άλλη ηµέρα ο Αδεσποτέισον

φώναξε κι άλλους δράκους για να συ-
νεχίσουν την φασαρία όπως τον: Γρυ-
ποταράν, τον Σεισµολίξ και τον Καυ-
σαέριον! Οι άνθρωποι  όµως δεν άντε-
ξαν για πολύ! Σκέφτηκαν να πάνε πί-
σω στην Χώρα των ∆ράκων να καθαρί-
σουν τους δρόµους και να επιστρέ-
ψουν οι δράκοι πίσω. Ξεκίνησαν λοι-
πόν να καθαρίζουν και έβλεπαν πα-
ντού σκουπίδια, σακούλες από νάιλον
και πάνες.(∆εν θέλω να µάθω τι έχουν
οι πάνες και καλύτερα να µην προ-
σπαθήσετε να µάθετε.) Μόλις οι άν-
θρωποι καθάρισαν όλα τα σκουπίδια,
οι δράκοι επέστρεψαν στην χώρα
τους αφήνοντας  πίσω τα σκουπίδια,
ενώ στην Άρνισσα ακόµα καθαρίζο-
νται τα σκουπίδια.

ΓΓιιώώρργγοοςς  ΜΜιιχχααηηλλίίδδηηςς    --    ΕΕ΄́  ττάάξξηη
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πήγαµε µε τα πόδια στο Μου-
σείο της Ακρόπολης όπου εκεί
ξεναγηθήκαµε από την κ. Νι-
κολέτα,  την ξεναγό µας.  Μας
είπε πως είναι το τρίτο σπου-
δαιότερο µουσείο στον κόσµο.
Εκεί είδαµε τα εντυπωσιακά
εκθέµατα και ιδιαίτερα τις υ-
πέροχες Καρυάτιδες. Ύστερα
ξαναπήραµε  το µετρό και πή-
γαµε στο Μοναστηράκι όπου
εκεί φάγαµε σε µια ωραία τα-
βέρνα και µετά κάναµε µια
βόλτα στην αγορά για να ψω-
νίσουµε και κάτι από εκεί.
Φτάσαµε στο ξενοδοχείο και
µαζευτήκαµε όλα τα παιδιά
της τάξης µας στο δωµάτιο
του Γιώργου και του Άνθιµου.
Περάσαµε πολύ ωραία. Στο τέ-
λος της µέρας, αφού φορέσαµε
τα καλά µας πήγαµε σε µια ό-
µορφη ταβέρνα στου Ψυρρή.
Φάγαµε, ήπιαµε, γλεντήσαµε
και γυρίσαµε στο ξενοδοχείο
για να ξεκουραστούµε από αυ-
τή την τόσο κουραστική µέρα. 

Σάββατο 12 Νοεµβρίου 2016

Η τρίτη µέρα ήταν δυστυ-
χώς η τελευταία. Ξυπνήσαµε
στις 7:15 το πρωί. Ετοιµάσαµε
τις βαλίτσες µας, φάγαµε πρω-
ινό και αναχωρήσαµε από το
ξενοδοχείο. Στις 9:00 επισκε-
φτήκαµε την Παλιά Βουλή των
Ελλήνων όπου εκεί είδαµε
πολλά προσωπικά αντικείµε-
να σπουδαίων αγωνιστών του
1821.  και όχι µόνο. Αυτό που
µας έκανε περισσότερο εντύ-
πωση ήταν η νεκρική µάσκα
του Κολοκοτρώνη και η περι-
κεφαλαία του, η σφαίρα που
πυροβόλησαν τον Μάρκο
Μπότσαρη και οι  παραδοσια-
κές στολές από κάθε περιοχή
της Ελλάδας εκείνης της επο-
χής. Μετά πήραµε την ξεναγό
µας και πήγαµε στην Ακρόπο-
λη. Εκεί είδαµε τον Παρθενώ-
να, το Ερέχθειο και το Ναό της
Αθηνάς Νίκης. Μετά επισκε-
φθήκαµε την Βουλή των Ελλή-
νων. Πρώτα είδαµε ένα σχετι-
κό βίντεο για την ιστορία του
κτιρίου και στη συνέχεια µπή-
καµε στην αίθουσα ολοµέλει-
ας. Στη συνέχεια ξεναγηθήκα-

µε και στη Βουλή από µία ξε-
ναγό για να µάθουµε περισσό-
τερα πράγµατα για αυτήν. Έ-
πειτα πήγαµε στο Μνηµείο του
Άγνωστου Στρατιώτη όπου ε-
κεί παρακολουθήσαµε την αλ-
λαγή φρουράς από τους τσο-
λιάδες και µερικοί βγήκαµε
φωτογραφία µε αυτούς. Εκεί
είδαµε την πλάκα πάνω στην
οποία αναγράφεται η µάχη
του Οστρόβου, µια από τις ση-
µαντικότερες στη νεώτερη ι-
στορία της Ελλάδας. Έτσι ξε-
κινήσαµε για το δρόµο της επι-
στροφής. 60 χµ. έξω από την
Αθήνα κάναµε την πρώτη στά-
ση  για φαγητό. Μετά κάναµε
ακόµη δύο στάσεις στην Λα-
µία και στον Κορινό Κατερί-
νης. Στο δρόµο της επιστρο-

φής κάναµε µε τους δασκά-
λους µας ένα quiz για  αυτά
που είδαµε και µάθαµε. Επί-
σης ο δάσκαλός µας έκανε µια
έρευνα για τις µουσικές προτι-
µήσεις µας και τι µας άρεσε
στην εκδροµή. Φτάνοντας α-
φήσαµε πρώτα τα παιδιά της
Σκύδρας και του Αρσενίου.
Στη συνέχεια αφήσαµε τα παι-
διά της Έδεσσας και τέλος
φτάσαµε στην Άρνισσα στις
10:40 µµ. Από αυτή την εκδρο-
µή αποκτήσαµε καινούριες ε-
µπειρίες, γνωρίσαµε καινού-
ρια µέρη και καινούριους φί-
λους. Περάσαµε καταπληκτι-
κά σε αυτή την εκδροµή. Θα
µας µείνει αξέχαστη.    

Οι µαθητές της ΣΤ` τάξης

Επιστολή από το 3ο ∆.Σ. Έδεσσας
Τον φετινό Νοέµβριο του 2016 ξεκινήσαµε πέντε σχο-

λεία όπως το 3ο δηµοτικό Έδεσσας, το 1ο και το 2ο δηµο-
τικό Σκύδρας, το Αρσένι και η Άρνισσα για να πάµε στην
Αθήνα. Το ταξίδι κράτησε 9 περίπου ώρες και για να µην
βαρεθούµε στο λεωφορείο ο κύριος Ηλίας –ο δάσκαλος
της Άρνισσας-µας έκανε ερωτήσεις και όποιος τις απα-
ντούσε σωστά έπαιρνε έναν βαθµό το σχολείο του.

Μόλις φτάσαµε στην Αθήνα πήγαµε απ’ ευθείας στο Ατ-
τικό Πάρκο. Ήταν όλα πανέµορφα. Μόλις φύγαµε από το
Αττικό Πάρκο πήγαµε να ταχτοποιήσουµε τα πράγµατά
µας στο ξενοδοχείο. Αφού ταχτοποιηθήκαµε πήγαµε για
φαγητό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου. Στο τέλος πριν
κλείσουµε την βραδιά µας ανεβήκαµε στον Λυκαβηττό µε
το τελεφερίκ.

Τη δεύτερη µέρα το πρωί πήραµε το πρωινό µας και µε-
τά πήγαµε να δούµε θέατρο στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος
Κουν. Μετά αφού τελείωσε το θέατρο πήγαµε να δούµε
το Μουσείο της Ακρόπολης. Αφού το είδαµε κι αυτό πή-
γαµε να φάµε στον ΜπαΪρακτάρη. Όταν φάγαµε πήγαµε
για ψώνια στο Μοναστηράκι. Μετά τα ψώνια πήγαµε να
ξεκουραστούµε στο ξενοδοχείο πριν πάµε «Στου Ψυρρή»
για βραδινό. Εκαί περάσαµε πολύ ωραία επειδή χορεύαµε
όλη την ώρα.

Την τρίτη και τελευταία µέρα αφού ξυπνήσαµε πήγαµε
για πρωινό. Μόλις φάγαµε πήγαµε στην παλιά Βουλή, κι
από  εκεί στην Ακρόπολη και τέλος στην σηµερινή Βουλή,
όπου είδαµε και την αλλαγή φρουράς στον Άγνωστο
Στρατιώτη. Στη συνέχεια ξεκινήσαµε το µεγάλο ταξίδι
της επιστροφής.

Η εκδροµή αυτή µας άρεσε πολύ γιατί γνωρίσαµε πολ-
λούς καινούριους φιλους όπως τα παιδιά της Άρνισσας
και του Αρσενίου. Πίσω στην ‘Εδεσσα γυρίσαµε γεµάτοι
φαντασία, έµπνευση και δύναµη. ∆εν θα τη ξεχάσουµε
ποτέ!!!

Ευχαριστούµε πολύ τους δασκάλους µας και τους διορ-
γανωτές µας για αυτή την υπέροχη εκδροµή.

Οι µαθητές της ΣΤ` τάξης

Γνωρίζοντας την πρωτεύουσα

συν. απ’ την 1η σελ.



ΤΑ ΑΝΗΣΥΧΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 13∆εκέµβριος 2016

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆’ ΤΑΞΗΣ

Ο ∆ον Κιχώτης
Σε ένα µικρό χωριό της Ισπανίας πριν από πολλούς αιώ-

νες ζούσε ο ∆ον Κιχώτης, ένας άνθρωπος που ήθελε να
γίνει ιππότης. Μαζί του ήταν και ο Σάντσο, που δούλευε
σαν ιπποκόµος του και φρόντιζε το άλογο, το Ροσινάντε.
Ο ∆ον Κιχώτης πέρασε διάφορες περιπέτειες. Στη ζωή του

υπήρχε και η ∆ουλτσινέα. Στο τέλος, πολέµησε µε έναν
φοβερό ιππότη και έχασε. Γύρισε στο χωριό του, αρρώ-
στησε και πέθανε. Όλη του την περιούσια την άφησε στο
φίλο του το Σάντσο.

Συγγραφέας:Μιγκουέλ Θερβάντες  
Κείµενο: Ναταλία Σιδερά - ∆` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Γιώργος Καραθανάσης – Ε` τάξη

Ο ΗΛΙΟΣ ΕΙΝΑΙ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Αυτό το βιβλίο µιλάει για
ένα αγόρι  που το έλεγαν
Βασίλειο .Στον Βασίλειο ά-
ρεσε να  φτιάχνει  δικά του
παραµύθια. Επειδή, ήταν
καλός παραµυθάς τον ζή-
τησε να πάει ο άρχοντας
στο παλάτι του. Έλεγε πο-
λύ ωραία παραµύθια δεν ή-
θελε να φύγει και τα παρα-
µύθια άρεσαν και στην αρ-
χοντοπούλα. Η αρχοντο-
πούλα επειδή δεν µπορού-
σε να βγει έξω την ηµέρα
αλλά µόνο το βράδυ ο Βα-

σίλειος την βοήθησε. Έτσι,
µετά από λίγο καιρό πα-
ντρεύτηκαν. 

Παπατραϊανού  
Βασιλική - ∆` τάξη

Ο  σπόρος της  ειρήνης της  Ιζαµπέλ  Πιν
Μια φορά κι έναν καιρό έπεσε από τον ουρανό  ένας σπόρος πά-

νω στη γραµµή από τα σύνορα της χώρας των σκαραβαίων και των
κατσαρίδων. 

Τότε άρχισαν να µαλώνουν ποιος θα πάρει το κουκούτσι και απο-
φάσισαν να κάνουν πόλεµο. Πολλά χρόνια ετοιµάζονταν για τον
πόλεµο. Όταν ήταν έτοιµοι οι δύο εχθροί αρχηγοί είδαν ότι στη θέ-
ση του κουκουτσιού είχε φυτρώσει µια πανέµορφη κερασιά. Οι δύο
αρχηγοί χαµογέλασαν και κατάλαβαν ότι δεν έπρεπε να πολεµή-
σουν. Αυτό το κουκούτσι ήταν ο σπόρος της ειρήνης!!!!!

Κείµενο: Γιάννης Παπαγιαννίδης - ∆` τάξη 
∆ακτυλογράφηση: Κάρτας Θεόδωρος  – ∆` τάξη

Όλοι µαζί
Συγγραφέας: Παναγιώτα Μπαλινάκου

Αυτό το βιβλίο µου άρεσε πολύ γιατί µου διδάσκει διάφορα
πράγµατα. Πρέπει να έχουµε εµπιστοσύνη στον εαυτό µας, επί-

σης να µην ζηλεύουµε και να µην φερόµαστε άσχηµα σε κάποι-
ους που δεν συµπαθούµε. Αν συµβεί ένα µικρό κακό να µην το
βάζουµε στα πόδια και να µην πανικοβαλλόµαστε για κάτι που
δεν είναι σοβαρό. Μερικές φορές οι γονείς να έχουν εµπιστοσύνη
στα παιδιά τους. Αν υπάρχει ένα παιδί µε ειδικές ανάγκες να προ-
σπαθεί, γιατί στο τέλος θα τα καταφέρει. Πρέπει να είµαστε ενωµέ-

νοι, γιατί κάποια στιγµή θα χρειαστούµε τη βοήθεια του άλλου. 

Κείµενο: Ελπινίκη Καραβίτη – ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Μαρία Καραβίτη – ΣΤ` τάξη   



Ανέκδοτα 
1)   -Πώς λένε το µάγο που
είναι κολληµένος στον τοί-
χο?
-Χάρι Πόστερ
2)   -Είναι δύο και συζητάνε:
– Τι κάνει ο γιος σου? Καιρό
έχω να τον δω.
- Βιολόγος τελείωσε, καλά
είναι.
- Πόσο χρονών είναι?
- 20.
- Καλά µικρός δεν είναι?
– Εε ναι, είναι µικροβιολό-
γος.
3)   - Ήταν δύο πλαστικοί χει-
ρουργοί δίπλα σε ένα τζάκι.
- Και έλιωσαν.

4)  - Τελείωσα Φυσικός αλλά
δεν ξέρω τι κλάδο να ακο-
λουθήσω.
– Τι ύψος έχεις?
- 1.52.
- Το βρήκα << νανοτεχνολο-
γία>>.
5)  - Πήγα σε ψυχίατρο.
– Και τι σου είπε?
- Πού’ σε ρε τρελέ?
6)  - Τι κάνουν δύο αβγά ό-
ταν τσακώνονται?
- Καβγά.
7)- Ωραίοι τοίχοι!
– Ευχαριστώ πρώτη φορά
βάφω!
– Οι τοίχοι του πρωτάρη.
Κείµενο- ∆ακτυλογράφηση:

Άνθιµος Παπαγιαννίδης
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Καποέιρα! 
Η καποέιρα δεν είναι χορός, δεν είναι παιχνίδι δεν είναι απλά

ένα είδος γυµναστικής. Είναι όλα αυτά µαζί αλλά κυρίως είναι ε-
παναστατική. Την διάσηµη πλέων πολεµική τέχνη εµπνευστήκαν
500 χρόνια πριν Αφρικανοί σκλάβοι που ήθελαν να υπερασπι-
στούν τον εαυτό τους από τις κινήσεις των ζώων.       Ξεκινήσαµε
να κάνουµε καποέιρα, γιατί την είδαµε και µας άρεσε πολύ. Στην
πορεία διαπιστώσαµε ότι µας προσφέρει ευλυγισία, και γυµνάζει
όλο το σώµα µας. Επίσης επειδή είναι οµαδικό άθληµα. Μας βοη-
θάει στην κοινωνικότητα, στο σεβασµό των γύρων µας και µας ω-
φελεί σωµατικά και ψυχικά.

Αποφασίσαµε να γράψουµε για την καποέιρα για να γίνει όσο
το δυνατόν ποιο γνωστή. Πραγµατικά είναι ένα άθληµα που έχει
να προσφέρει πολλά σε όποιον το παρακολουθεί!

Κείµενο: Ελπινίκη Καραβίτη-Ναταλία Σιδερά- ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Βασιλεία Λιόλιου – ΣΤ` τάξη

Γιατί 
ο Νοέµβριος
ονοµάζεται
Νοέµβριος;

Ο  Νοέµβριος ή Βροχάρης
είναι ο ενδέκατος κατά σειρά

µήνας του         Γρηγοριανού
Ηµερολογίου, µε διάρκεια 30
ηµερών. Η ονοµασία του ετυ-
µολογείται από τη λατινική
λέξη Νοvember, η οποία προ-
έρχεται από το αριθµητικό
novem εννέα, επειδή στο αρ-
χαίο δεκάµηνο ρωµαϊκό ηµε-
ρολόγιο ο Νοέµβριος ήταν ο

ένατος κατά σειρά µήνας που
αρχίζει η συγκοµιδή της ε-
λιάς ενώ τελειώνει η σπορά
και τα κοπάδια κατεβαίνουν
στα χειµάδια τους να ξεχει-
µωνιάσουν. Τον λέµε Κρασο-
µήνα γιατί ανοίγονται τα και-
νούργια κρασιά, Ανακατωµέ-
νο για τον άστατο καιρό του,

Χαµένο γιατί είναι µεγάλες οι
νύχτες του και µικρότερη η
διάρκεια της µέρας του, αλλά
και Αρχαγγελίτη από την µε-
γάλη γιορτή των Αρχαγγέ-
λων Γαβριήλ και Μιχαήλ στις
8 Νοεµβρίου.

Γιώργος Μιχαηλίδης –
Γιώργος Καραθανάσης 

Τα καναρίνι
Ένα από τα αγαπηµένα µου ζώα είναι το καναρίνι. Είναι

ένα ξεχωριστό πουλί που κελαηδάει όλη την ηµέρα γλυ-
κά, κυρίως αν έχει ήλιο και ζέστη. Κάθε µέρα κελαηδεί α-
πό το πρωί και µας ξυπνά όλους.

Είναι αρσενικό και το όνοµά του είναι κιτρινούλης. Το
αγαπηµένο του φαγητό είναι  το µήλο και τα σποράκια. Ε-
ξωτερικά είναι κίτρινο και άσπρο. Αυτό έχει ένα κοφτερό
ράµφος και µία µικρή µύτη. 

Εγώ το αγαπώ πολύ και είναι ξεχωριστό για εµένα αυ-
τό το ζώο.

Κείµενο: Γέσιου Άννα – Ε` τάξη
∆ακτυλογράφηση:  Καραβίτη Μαρία – ΣΤ` τάξη
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Πολωνία
Η παραµονή των Χριστουγέννων στην

Πολωνία ονοµάζεται Γιορτή του Αστεριού.
Εκείνη  ηµέρα πολλοί ετοιµάζουν ένα ειδι-
κό γεύµα και κάθονται στο τραπέζι όταν το
πρώτο αστέρι βγει στον ουρανό. Στη συνέ-
χεια τραγουδούν τα κάλαντα και ανάβουν
κεριά. Σε µερικά σπίτια, τα αγόρια ντύνο-
νται σαν τους τρεις µάγους και προσφέρουν
τα δώρα.

ΜΜεεξξιικκόό
Στο Μεξικό οι άνθρωποι διασκεδάζουν

πολύ. Οι γιορτές αρχίζουν στις 16 ∆εκεµβρί-
ου µε την αναπαράσταση της άφιξης της
Μαρίας και του Ιωσήφ στη Βηθλεέµ. Στη
συνέχεια, ο κόσµος συγκεντρώνεται στα
σπίτια, όπου πάντα υπάρχει µια φάτνη σε
µια γωνιά και γιορτάζουν. Αυτό επαναλαµ-
βάνεται σε διαφορετικό σπίτι κάθε νύχτα,
µέχρι τα Χριστούγεννα.

ΑΑυυσσττρρααλλίίαα  κκααιι  
ΝΝέέαα  ΖΖηηλλααννδδίίαα

Στην  Αυστραλία και στην Νέα  Ζηλανδία
τα Χριστούγεννα πέφτουν κατακαλόκαιρο.
Για αυτό και τα κάλαντα µιλούν για ήλιο και
όχι για χιόνι. Πολλοί τρώνε το χριστουγεν-
νιάτικο γεύµα σε πικνίκ στην παραλία αλλά
υπάρχουν και αρκετοί άλλοι που απολαµ-
βάνουν ένα παραδοσιακό γεύµα µε γαλο-
πούλα.

ΚΚααννααδδάάςς
Στο Μόντρεαλ κάθε χρόνο γίνεται η µε-

γάλη παρέλαση του Αι-Βασίλη, ο οποίος
µέσα σε άρµα πετάει πάνω από τα µάτια

των παιδιών. Το έθιµο προτείνει στα παιδιά
να αφήνουν µπροστά στο τζάκι γάλα και
µπισκότα για τον Αι-Βασίλη.

ΓΓααλλλλίίαα,,  ΟΟυυγγγγααρρίίαα,,  
ΕΕλλλλάάδδαα  ττηηνν  ηηµµέέρραα  

ττωωνν  ΦΦώώττωωνν
Στη Γαλλία τη µέρα των Θεοφανίων

φτιάχνουν µια πίτα και µέσα στη ζύµη κρύ-
βουν ένα φλουρί. Όποιος βρει το φλουρί ο-
νοµάζεται βασιλιάς ή βασίλισσα.

Στην Ουγγαρία τη µέρα αυτή τα παιδιά
µεταµφιέζονται σε µάγους και µεταφέρουν
τη φάτνη από πόρτα σε πόρτα ζητώντας ένα
µικρό φιλοδώρηµα.

Στη χώρα µας ρίχνουµε τον σταυρό στη
θάλασσα για να τον πιάσει ο καλύτερος και
γρηγορότερος κολυµβητής.

ΚΚεείίµµεεννοο--∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::
ΆΆννθθιιµµοοςς  ΠΠααππααγγιιααννννίίδδηηςς

Τα  Χριστούγεννα
στον κόσµο

ΑΥΣΤΡΙΑ
Στην Αυστρία όπως και στις άλλες χώρες η περίοδος

των εορτών ξεκινάει την τελευταία Κυριακή του Νοεµβρί-
ου ή την πρώτη του ∆εκεµβρίου. Στα παραδοσιακά στεφά-
νια που κατασκευάζονται τις ηµέρες αυτές τοποθετούνται
κεριά. Κάθε Κυριακή που ακολουθεί ανάβουν και ένα ακό-
µη κερί µέχρι και την 24 ∆εκεµβρίου. Τα δώρα στα παιδιά
τα µοιράζει ο Άγιος Νικόλαος µε βοηθό του τον Krampus
στις 6 ∆εκεµβρίου. Το χριστουγεννιάτικο τραγούδι «Silent
Night, Holy Night» το οποίο µεταφράστηκε σε πολλές
γλώσσες, στην Ελληνική «Άγια Νύκτα», τραγουδήθηκε
για πρώτη φορά στην Αυστρία στις αρχές του 19ου αιώνα.
Η εορταστική περίοδος τελειώνει επίσηµα στις 2 Φεβρου-
αρίου, αν και οι Αυστριακοί θεωρούν ως τέλος τη εορτα-

στικής περιόδου τα Θεοφάνια, στις 6 Ιανουαρίου. Τα παι-
διά ντυµένα σαν τους τρεις Μάγους γυρίζουν τα σπίτια και
τραγουδούν τα κάλαντα, εύχονται ένα ειρηνικό και ευλο-
γηµένο νέο έτος, ενώ τα χρήµατα που συγκεντρώνουν τα
προσφέρουν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Τα στεφάνια
κατασκευάζονται κάθε χρόνο σε πολλές παραλλαγές.
Ποικίλουν από κλασσικά στρογγυλά µε σκουροπράσινα
κλαδιά πεύκου, κουκουνάρια και κόκκινους φιόγκους µέ-
χρι τα πιο µοντέρνα µε πολύχρωµα αλεξανδριανά. Αµέ-
σως µετά το κόψιµο των κλαδιών τα περνούν πάνω από
φλόγα κεριού για να διατηρηθούν µεγαλύτερο χρονικό
διάστηµα.

Κείµενο - ∆ακτυλογράφηση
Βερονίκη Γεωργίου. Στ’ Τάξη

Μέγας Αλέξανδρος Άρνισσας 
Η ποδοσφαιρική οµάδα του χωριού µας λέγεται Μέγας Αλέξανδρος

Άρνισσας ιδρύθηκε το 1954 δηλαδή πριν 62 χρόνια. Η µεγαλύτερη κα-
τηγορία που έχει παίξει σε αυτά τα 62 χρόνια είναι η Α1. Κάποια χρο-
νιά για έναν αγώνα που βγήκε ισοπαλία δεν ανέβηκε η οµάδα στην Γ`
εθνική. Το 1985 ανεβήκαµε για πρώτη φορά στη Α1 ερασιτεχνική και
µέχρι το 1988 παραµείναµε. Από τότε ανεβήκαµε άλλες 13 φορές. Έ-
νας από τους πρώτους σε συµµετοχές είναι ο Χρήστος ο Μπαϊρακτα-
ρίδης, καθώς και άλλοι µε περισσότερες από 900 συµµετοχές. Σε φιλι-
κά, κύπελλα και πρωταθλήµατα.

Η σηµαντικότερη χρονιά για την οµάδα του χωριού µας ήταν το
1984 επειδή πήραµε
το κύπελο ήθους δη-
λαδή δεν δεχτήκαµε
ούτε µία κόκκινη κάρ-
τα.

Κείµενο: Γεωργίου
Αναστάσιος και Κων-
σταντίνος Παπατραϊ-

ανός – ∆` τάξη 
∆ακτυλογράφηση:

Άνθιµος Παπαγιαννί-
δης – ΣΤ` τάξη

Καλικάντζαροι
Ο λαός φαντάζεται

τους καλικάντζα-
ρους µε διάφορες
µορφές, ψηλοί,
νάνοι,  σκουρό-
χρωµα µαλλιά, µι-
κρά, ατηµέλητα και
µάτια κόκκινα. Επίσης
πολλοί άνθρωποι τους φαντάζονται γυµνούς
και άλλοτε µε σκούφο ή µε σιδερένια παπού-
τσια ή µε τσαρούχια. Οι καλικάντζαροι τρώνε
σκουλήκια, βατράχια, φίδια, ποντίκια και άλ-
λα. Σε µερικά µέρη οι καλικάντζαροι συνο-
δεύονται από την µητέρα τους την “καλικα-
ντζαρού” που τους λέει τι να πουν, τι να πει-
ράξουν. Οι καλικάντζαροι βγαίνουν την πα-
ραµονή Χριστουγέννων από τον κάτω κόσµο
τον Άδη. Συνήθως µένουν σε µύλους, σε γε-
φύρια και σε ποτάµια. Οι καλικάντζαροι δεν
µπορούν να βλάψουν τους ανθρώπους παρά
µόνο να τους ενοχλήσουν και να τους φοβί-
σουν, όµως δεν τους συµπαθεί κανείς.

Κείµενο: Γιάννης Παπαγιαννίδης - ∆` Τάξη
∆ακτυλογράφηση: Βερονίκη Γεωργίου – ΣΤ` τάξη
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ΤΤιι  εείίννααιι  τταα  λλίίµµεερριικκ      
Τα λίµερικ είναι ποιήµατα,

σύντοµα και χιουµοριστικά,
χωρίς ιδιαίτερο νόηµα. Ξακου-
στά είναι εκείνα του Έντουαρντ
Λιρ(Edward Lear),που το 1864
δηµοσίευσε µία ποιητική συλ-
λογή µε λίµερικ, µε το όνοµα
The book of nonsense. Στην
Ελλάδα ο πρώτος ενδιαφέρθη-
κε να γράψει ένα λίµερικ ήταν
ο Γιώργος Σεφέρης. Μάλιστα,
τους έδωσε και µια ελληνική ο-
νοµασία: Ληρολογήµατα, συν-
δυάζοντας το επώνυµο του Λιρ
µε τη λέξη «λήρος», που σηµαί-
νει τρελή κουβέντα, ασυνάρτη-
τα λόγια. Το 1975 εξέδωσε και
αυτός µια συλλογή µε τα δικά
του λίµερικ, µε τον τίτλο: Ποιή-
µατα και ζωγραφιές για παιδιά.

ΚΚεείίµµεεννοο--
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::IIωωάάνννναα  

ΠΠααππααγγιιααννννίίδδοουυ  ΣΣΤΤ΄́ττάάξξηη      

1) Ένας αράπης από την Κίνα, 
έπαιζε µπάλα µέσα στα κρίνα
και όταν είχε τρικυµία
έκανε απόλυτη ησυχία
ο αράπης από την Κίνα.

2) Ήταν µια κοπέλα από την Σάµο
που έχωσε το δεξί της στην άµµο
και µε τ’ άλλο χέρι
κρατούσε ένα αστέρι 
η κοπέλα από την Σάµο.

ΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΟΟ  --  
∆∆ΑΑΚΚΤΤΥΥΛΛΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗΣΣΗΗ::  

ΑΑΝΝΘΘΙΙΜΜΟΟΣΣ  ΠΠΑΑΠΠΑΑΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΙΙ∆∆ΗΗΣΣ

Ήταν µια κοπέλα απ’τη Χαβάη,
που όλο αγόραζε να φάει,
και έγινε η πιο χοντρή,
που υπήρξε σ’όλη τη γη.
Η χοντρή κοπέλα απ’τη Χαβάη.

Ήταν ένας άντρας απ’το Λονδίνο,
που ήθελε να πάει στο Πεκίνο.
Μα τον διέκοψε ο ΟΤΕ,
και δεν πήγε ποτέ.
Ένας άντρας απ` το Λονδίνο.

ΚΚεείίµµεεννοο--∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::
ΙΙωωάάνννναα  ΠΠααππααγγιιααννννίίδδοουυ  

Ήταν κάποτε ένα µύδι,
που ζούσε πάνω σε ένα κε-

ραµίδι.
Τη θάλασσα από εκεί κοιτούσε   
Και όλα τα πουλιά τσιγκλούσε.
Το κακόµοιρο το µύδι!

ΒΒαασσιιλλεείίαα  ΛΛιιόόλλιιοουυ!!    

Ήταν κάποτε ένα παιδάκι α-
πό τη Φλαµουριά,

που του αρέσαν το φλουριά.
Αυτός τα νόµιζε χρυσά,
Αλλά αυτά ήτανε µισά.
Και ανέβηκε σε µια µουριά!

ΓΓιιώώρργγοοςς  ΧΧααττζζηηγγεεωωρργγοούύδδηηςς!!  

Ήτανε κάποτε ένα µύδι, 
Που πήγαινε στο Παλαµήδι.
Μια µέρα όµως που πήγε εκεί,
Είδε ένα ζωάκι.
Και τρόµαξε λιγάκι!

ΧΧρρήήσσττοοςς  ΘΘεεοοδδώώρροουυ!!        

Ήταν κάποτε µια µαϊµού 
από την Χονολουλού
που της άρεσε η µπαγιάτικη

παπάρα
που την τάιζε η Ποπάρα
της µαϊµούς όµως της άρεσε

το µπαµπού
ΚΚεείίµµεεννοο::  ΒΒεερρόόννιικκαα  ΓΓεεωωρργγίίοουυ

&&  κκααιι  ΜΜααρρίίαα  ΚΚααρρααββίίττηη

Η γάτα από το κοτέτσι 
όλο έτρωγε γιουβέτσι
και έβαλε δύο κιλά 
αφού έφαγε µπουγάτσα µε κιµά
λιγουρεύτηκε και το κοκορέτσι

Ένα χαζούλη ζώδιο
που στάθηκε εµπόδιο
έκανε καντάδα
σε µία αγελάδα
χωρίς καλώδιο

ΑΑννδδρροοννίίκκηη  ΛΛααζζααρρίίδδοουυ

Ήταν ένα πιτσιρίκι
από το Πόρτο Ρίκι,
Τραγουδούσε µε ένα βίτσι
Σαν ένα χαζό κορίτσι
Και φορούσε σκουλαρίκι.

ΚΚωωννσσττααννττίίνναα  ΠΠααππααζζήήσσηη  

Ήταν η Μαρία 
από την Ελβετία
που έπαιζε βιολί
σαν τη γάτα τη κουτσή.
Έτσι η Μαρία πήγε στην Ολ-

λανδία. 
ΜΜααρρίίαα  ΚΚααρρααββίίττηη

Τα   Λίµερικ της ΣΤ’ τάξης

ΕΕΥΥΧΧΕΕΣΣ  ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΥΥΓΓΕΕΝΝΝΝΩΩΝΝΕΕύύχχοοµµααιι  σσεε  όόλλοο  ττοονν  κκόόσσµµοο  ηη  µµααγγεείίαα  ττωωνν  ΧΧρριισσττοουυγγέέννννωωνν  νναα  µµααςς

ααγγγγίίξξεειι  κκααιι  νναα  µµααςς  δδώώσσεειι  ααυυττόό  ττοο  κκάάττιι  πποουυ  χχρρεειιααζζόόµµαασσττεε  γγιιαα  νναα  εείί--

µµαασσττεε  εευυττυυχχιισσµµέέννοοιι..  ΑΑςς  εείίννααιι  ττοο  ξξεεκκίίννηηµµαα  ττηηςς  ΝΝέέααςς  ΧΧρροοννιιάάςς  ααφφεεττηη--

ρρίίαα  µµιιααςς  δδηηµµιιοουυρργγιικκήήςς  εεπποοχχήήςς..  ΑΑςς  εευυχχηηθθοούύµµεε  όόττιι  ττοο  ννέέοο  έέττοοςς  θθαα  κκάά--

ννεειι  τταα  όόννεειιρραα  όόλλοουυ  ττοουυ  κκόόσσµµοουυ  ππρρααγγµµααττιικκόόττηητταα  κκααιι  θθαα  σσκκοορρππίίσσεειι  εευυ--

ττυυχχίίαα  κκααιι  υυγγεείίαα  σσεε  όόλλοουυςς..    ΕΕύύχχοοµµααιι  µµεε  όόλληη  µµοουυ  ττηηνν  κκααρρδδιιάά  κκααλλάά

ΧΧρριισσττοούύγγεενννναα  σσεε  όόλλοουυςς,,  υυγγεείίαα  ππάάννωω  ααππ`̀  όόλλαα,,  ααγγάάππηη  κκααιι  εευυττυυχχίίαα..ΚΚεείίµµεεννοο  ––  ∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::ΒΒεερροοννίίκκηη  ΓΓεεωωρργγίίοουυ..
ΣΣΤΤ’’  ΤΤάάξξηη


