
Την παραµονή των Θεοφα-
νείων ξέσπασε µεγάλη κακο-
καιρία στην περιοχή µας. Ξεκί-
νησε από το βράδυ µε έντονο
χιονόνερο και στην διάρκεια
της νύχτας εξελίχθηκε σε έ-
ντονη χιονόπτωση. Όταν ξυ-

πνήσαµε το πρωί ήταν όλα
ντυµένα στα λευκά. Από τη
µια µεριά χαρήκαµε από την
άλλη όµως το κρύο ήταν τόσο
τσουχτερό σαν να ήµασταν
στον Βόρειο Πόλο.

Το χιόνι κράτησε αρκετές η-

µέρες και οι θερµοκρασίες
που επικρατούσαν ήταν πολύ
χαµηλές. Η θερµοκρασία έ-
φτασε έως µείον 20 και οι µό-
νοι που το διασκεδάσανε ήταν
τα παιδιά. Σε κάθε σπίτι έβλε-
πες και από έναν χιονάνθρω-
πο. Η κακοκαιρία αυτή προκά-
λεσε πολλά σοβαρά προβλή-
µατα όπως η δυσκολία της κυ-
κλοφορίας στους δρόµους κα-
θώς τα αµάξια χρειάζονταν α-
λυσίδες και χιονολάστιχα για
να κυκλοφορήσουν, παγωµέ-
νες σωληνώσεις ύδρευσης,
προβλήµατα στην θέρµανση
αφού τα σπίτια ήταν πολύ δύ-
σκολο να ζεσταθούν. Επίσης
λόγω της έντονης χιονόπτω-
σης τα σχολεία έµειναν κλει-
στά για πάνω από µία εβδοµά-
δα. Όλα αυτά τα προβλήµατα

δηµιούργησαν µεγάλη ταλαι-
πωρία στους κατοίκους όλου
του λεκανοπεδίου. Τα εκχιονι-
στικά µηχανήµατα καθάριζαν
τους δρόµους και έριχναν α-
λάτι για να διευκολύνουν την
κυκλοφορία. Αυτό όµως συνέ-
βαινε µόνο στους κεντρικούς
δρόµους. Στο υπόλοιπο χωριό
ο καθένας καθάριζε τον δρό-
µο έξω από το σπίτι του µόνος
του. Ακόµα αρκετοί κάτοικοι
κάλεσαν και υδραυλικούς για
να αποκαταστήσουν τις ζη-
µιές και τις φθορές που προ-
κλήθηκαν από την κακοκαιρία.

Κείµενα: Χρήστος Θεοδώ-
ρου - Κωνσταντίνα Παπαζήση

– Γιώργος Γιαλαµουίδης
(ΣΤ` τάξη) –

Επιµέλεια: Κωνσταντίνα
Παπαζήση
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ΠΠεερριιεεχχόόµµεενναα
� Το όνοµα του Φεβρουάριου και

του Μαρτίου- Παροιµίες – Μαντινά-
δες σελ.2

� Το δέντρο που πληγώναµε - Ο
Άγιος Άνθιµος της Χίου – Βράβευση
µαθητών σελ.3

� Χριστουγεννιάτικη γιορτή Α` και
Β` τάξης σελ.4

� Αγγλική γωνιά – Χιόνι και ζη-
µιές σελ.5

� Αποκριάτικα έθιµα στην Ελλά-
δα σελ. 6 

� Η Άρνισσα στο πέρασµα του
χρόνου σελ.7

� Α` τάξη σελ.8
� Β` τάξη σελ.9
� Βιβλία σε Ρόδες - Βιβλιοπαρου-

σιάσεις σελ.10 - 11
� Θεατρική  παράσταση στο σχο-

λείο µας σελ.12
� Το σκιάχτρο - Τα τρία καρυδά-

κια σελ.13
� Ανέκδοτα - Χαϊκού – Παιχνίδια

στην αρχαιότητα σελ.14
� Ασφάλεια στο διαδίκτυο – Αντε-

τοκούµπο – ΝΒΑ σελ.15
� Μαντινάδες για την φιλία - 7ος

Ηµιµαραθώνιος Βεγορίτιδας σελ.16

Η κακοκαιρία στην Άρνισσα

Φτάσαµε λοιπόν και στην Κα-
θαρά ∆ευτέρα που είναι η πρώτη
µέρα της νηστείας. Στο χωριό µας
την Άρνισσα οι νοικοκυρές τον
σπιτιών πηγαίνουν στον φούρνο
πρωί πρωί και φέρνουν τις λαγά-
νες ή τις φτιάχνουνε µόνες τους.
Είναι ένα ψωµί σαν πίτα όχι φου-
σκωτό, που µόνο την Καθαρά
∆ευτέρα το φτιάχνουν οι φούρ-
νοι. Μαζί µε τις λαγάνες παίρνου-
µε όλες τις λιχουδιές όπως ελιές,
ταραµά, χαλβά και υπέροχους
θαλασσινούς µεζέδες όπως κα-
λαµαράκια, χταποδάκι και φυσι-
κά φασόλια είτε βρασµένα ως
φασολάδα είτε φασόλια γίγαντες.
Ο σύλλογος Μ.Ε.Σ.Ν.Α ετοιµάζει

ζεστή φασολάδα υπέροχους µε-
ζέδες και όποιοι άνθρωποι θέ-
λουν πηγαίνουν να φάνε. Στο
χωριό µας οι άνθρωποι πηγαί-
νουν ή στη λίµνη ή σε έναν ανοι-
χτό χώρο για να πετάξουν πολύ-
χρωµους χαρταετούς µε φουντω-
τές ουρές. Αν το αεράκι φυσάει οι
χαρταετοί θα πετάξουν ψηλά και
ο ουρανός θα γεµίσει µε αυτούς.
Και την Παρασκευή αυτής της ε-
βδοµάδας αρχίζουν οι Χαιρετι-
σµοί.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΝΝααττααλλίίαα  ΠΠααππααττρρααϊϊαα--
ννοούύ  --  ΕΕλλππίίδδαα  ΓΓκκέέσσιιοουυ  ––  ΓΓ`̀  ττάάξξηη

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΤΤάάσσοοςς
ΜΜππόόγγιιααςς  ––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

Την Καθαρά ∆ευτέρα κάθε τό-
πος έχει τα έθιµα του. Στο χωριό
µου πετάµε χαρταετό , τρώµε λα-
γάνα που είναι ένα είδος ψωµι-
ού, άζυµο που παρασκευάζεται
µόνο εκείνη την ηµέρα. Την έξο-
δο εκείνης της ηµέρας  την  ονο-
µάζουµε κούλουµα, που σηµαί-
νει  αφθονία άλλα και το τέλος
,δηλαδή το τέλος της Αποκριάς
και  η αρχή της Σαρακοστής, που
είναι η αφετηρία της νηστείας
και η προετοιµασία για το Πά-
σχα.

ΚΚεείίµµεεννοο::ΤΤάάσσοοςς  ΜΜππαακκάάλληηςς  ––  ΓΓ`̀  ττάάξξηη
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΓΓιιώώρργγοοςς
ΧΧααττζζηηγγεεωωρργγοούύδδηηςς  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη
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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
Σελιδοποίηση
Γεωργίου Βερονίκη
Καραβίτη Μαρία
Άνθιµος Παπαγιαννίδης
Παπαζήση Κωνσταντίνα
∆ακτυλογράφηση κειµένων
Γεωργίου Βερονίκη(ΣΤ`)
Καραβίτη Μαρία(ΣΤ`)
Λαζαρίδου Γεωργία(ΣΤ`)
Λιόλιου Βασιλεία(ΣΤ`)
Παπαγιαννίδης Άνθιµος(ΣΤ`)
Παπαγιαννίδου Ιωάννα(ΣΤ`)
Παπαζήση Κωνσταντίνα(ΣΤ`)
Κέκης Μιχαήλ(Ε`)
Μιχαηλίδης Γιώργος(Ε`)
Παπαγιαννίδου Τατιάνα(Ε`)
Πισλίνα Μένια(Ε`)
Τζήκα Μαρία(Ε`)
Σαρωτές εικόνων
Μπόγιας Τάσος
Χατζηγεωργούδης Γιώργος
Συντονιστές ∆άσκαλοι
Ηλίας Κάρτας
Αθανάσιος Θεοδώρου

ΤΤαα  ααννήήσσυυχχαα
µµοολλύύββιιαα  ττηηςς
ΆΆρρννιισσσσααςς

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων του ∆ηµοτι-

κού Σχολείου Άρνισσας ευχαριστεί την κ.
Τρυφωνία Γκίρµπα για την προσφορά της
(50 Ευρώ)  προς το ∆ηµοτικό Σχολείο Άρ-
νισσας εις µνήµην της  µητέρας της Ευ-
φροσύνης Γκίρµπα.

Ο ∆ιευθυντής
Γιάννης Γκουγκούδης

Eκτύπωση
Γραφικές Tέχνες

Σ. Bαγουρδής ΑΒΕΕ
Tηλ.: 23810 25019

email: vagourdi@otenet.gr

Ο Φεβρουάριος, Φλεβάρης, ή
ο Κουτσοφλέβαρος είναι ο δεύ-
τερος µήνας του έτους, κατά το
Γρηγοριανό ηµερολόγιο, είναι ο
κουτσός µε 28 ηµέρες στα κοινά
έτη και 29 στα δίσεκτα. 

Στα λατινικά η λέξη Φεβρου-
άριος προέρχεται από το ουσια-
στικό februum που σηµαίνει κα-
θαρµός, κάθαρση, λόγο των
θρησκευτικών εορτών εξαγνι-
σµού. Επίσης προέρχεται από
τις (φλέβες) δηλαδή τα υπόγεια
νερά που αναβλύζουν στη διάρ-
κειά του από τις πολλές βροχές,
ενώ η γιορτή του Αγίου Τρύφω-
να 1η του µήνα του έδωσε το ό-
νοµα Αϊ-Τρύφωνας.

Οι χαρακτηριστικές του εορ-
τές είναι οι Απόκριες, η Καθαρά
∆ευτέρα που πετάµε χαρταετό,

η Τσικνοπέµπτη, το Ψυχοσάβ-
βατο και ξεκινάει η Σαρακοστή.

Το όνοµα του Μαρτίου
Ο Μάρτιος ή Μάρτης (Μάρτς

στα Ποντιακά) είναι ο τρίτος µή-
νας του πολιτικού έτους κατά το
Γρηγοριανό ηµερολόγιο έχει 31
ηµέρες.

Ο λαός µας έχει δώσει στον
Μάρτιο διάφορες ονοµασίες
που σχετίζονται κυρίως µε τις α-
σταθείς καιρικές συνθήκες της
διάρκειας του. Γι΄αυτό είναι
γνωστός ως Κλαψοµάρτης, αλ-
λά και Πεντάγνωµος, θεωρείτε
καλύτερος µήνας για φύτεµα
δέντρων γι΄αυτό ονοµάζεται
και Φυτευτής, ενώ λόγο της
γιορτής του Ευαγγελισµού ονο-
µάζεται και Βαγγελιώτης.

Τον Μάρτη ξεκινά η άνοιξη,
περιλαµβάνει επίσης το κύριο
µέρος της νηστείας της Μεγά-
λης Τεσσαρακοστής.      

Τον Μάρτιο είναι η επέτειος
της Ελληνικής Εθνεγερσίας µε
την κήρυξη της Επανάστασης
του 1821 την 25η του µηνός. Η
επέτειος καθιερώθηκε το 1838
για να συµπέσει µε τη µεγάλη ε-
ορτή της Χριστιανοσύνης, τον
Ευαγγελισµό της Θεοτόκου. 

Την 1η του µήνα οι µητέρες
φορούν ένα βραχιολάκι  στον
καρπό του χεριού των παιδιών
τους φτιαγµένο από στριµµένη
από άσπρη και κόκκινη κλωστή
τον Μάρτη για να τα προστατεύ-
ει από τον πρώτο ήλιο της άνοι-
ξης.    

Πηγή: ∆ιαδίκτυο 
∆ακτυλογράφηση: Γιώργος

Μιχαηλίδης – Ε` τάξη

Το όνοµα του Φεβρουαρίου

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ
-Ο Φλεβάρης µε νερό,κουτσός µπαίνει στο χορό.
-Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει,καλοκαίρι θα µυρίσει.
-Ο Φλεβάρης κι αν χιονίσει,πάλι η άνοιξη θα ανθί-

σει.
-Αδελφέ Μιχάλη,τώρα το Γενάρη,οι δύο ένας γίνο-

νται και ο µοναχός                                                                         
κουβάρι.

-Αρχιµηνιά,καλή χρονιά,µε σύγκρια και παγωνιά.
-Κάλλιο να ‘δω σκυλί λυσσασµένο παρά ζεστό ήλιο

τον Γενάρη.
∆εκέµβρη µου,µε πάγωσες και πως να ξεπαγιάσω.
-Γύρω γύρω του Χριστού,η κορφή του χειµωνιού.
-∆εκέµβρης µε επλάκωσε,το κρύο µας φαρµάκω-

σε.
ΤΤααττιιάάνναα  ΠΠααππααγγιιααννννίίδδοουυ  ––  ΕΕ`̀  ττάάξξηη

ΜΜααννττιιννάάδδεεςς  ττοουυ  χχεειιµµώώνναα!!!!!!!!
1.  Χιόνια, βροχή και παγωνιά την Άρνισσα σαρώ-

νουν
και  στο σχολειό οι µαθητές  συνέχεια κρυώ-

νουν!!!!
2.  Έξω χειµώνας, παγωνιά, βρέχει, φυσά, χιονί-

ζει
µα  τη δική µου την καρδιά, η  Άνοιξη   στολί-

ζει!!!!
3.  Στις  κορφές  της  Άρνισσας τα χιόνια δεν τελει-

ώνουν
ώσπου να  λιώσουν τα παλιά καινούρια τα πλα-

κώνουν!!!!
4. Θε µου ρίξε µια χιονιά να κλείσουν τα σχο-

λεία που  τυραννούν τους µαθητές σε τέτοια ηλι-
κία!!!!

ΣΣααµµααρράάςς  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς    ΓΓ΄́  ττάάξξηη

Το λογότυπο της εφηµερίδας 
σχεδίασαν η Κωνσταντίνα Παπαζήση
και ο Χρήστος Χατζηγεωργούδης

Συνδροµή για ένα χρόνο 5 ευ-
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Με αφορµή το µάθηµα της
Γλώσσας και συγκεκριµένα
την ενότητα «Η  ζωή έξω α-
πό την πόλη»  είδαµε µια ται-
νία  σχετική: «Το δέντρο που
πληγώναµε»  του ∆ήµου Α-
βδελιώδη.

Η ταινία αναφέρεται σε έ-
να γραφικό χωριό της Χίου
το 1960 και στη φιλία δυο α-
γοριών.

Καθώς η σχολική χρονιά
φτάνει στο τέλος της και η
ανεµελιά του καλοκαιριού
είναι αυτό που περίµεναν ό-
λα τα παιδιά όλη τη χρονιά.
Τότε ενώνονται τα δυο αγό-
ρια αλλά το µισό καλοκαίρι
το περνούν χώρια. Το ένα α-
πό τα δυο αγόρια βοηθά την
µητέρα του στη συλλογή µα-
στίχας όπου τα δέντρα τα
πληγώνουν χαράζοντάς τα
για να φύγει τα δάκρυ της
µαστίχας σε ειδικό χώµα.
Παράλληλα το άλλο αγόρι
προσπαθεί να αποφύγει την

αυταρχική µάνα του που τον
κυνηγά συνεχώς και τον
χτυπά πολύ, γιατί ότι και αν
κάνει το αγόρι αυτή το θεω-
ρεί αντίθετο. Όµως σε µια
τυχαία τους συνάντηση είναι
αφορµή να περάσουν το υ-
πόλοιπο καλοκαίρι τους µα-
ζί. Τα αγόρια αυτά περνούν
το καλοκαίρι τους στην φύ-
ση και στον καθαρό αέρα
παίζοντας και δουλεύοντας . 

Λίγο πριν το καλοκαίρι
φτάσει στο τέλος του επι-
σκέπτεται το χωριό ένα
πλούσιο κορίτσι από την πό-
λη µαζί µε τους γονείς της,
αυτό ήταν και η πρώτη αγά-
πη του ενός από τα δυο αγό-
ρια, συγκεκριµένα του αγο-

ριού που βοηθούσε τη µητέ-
ρα του στη συλλογή της µα-
στίχας. Μετά από λίγες µέ-
ρες το κορίτσι αυτό συµµε-
τείχε στο έθιµο « Καλλινί-
τσα» όπως και τα αγόρια αλ-
λά και φυσικά όλο το χωριό!!
Μετά από πολύ καιρό το κο-
ρίτσι έπρεπε να φύγει και
µαζί της και το καλοκαιράκι.
Λοιπόν, έφτασαν τα πρωτο-
βρόχια και τα  λίγα ελαφριά
κρύα, ήρθε το φθινόπωρο και
χωρίς να το καταλάβουν τα
παιδιά ξεκίνησαν και τα σχο-
λεία, πάει το καλοκαιράκι και
η ανεµελιά του!! ΩΡΑ ΓΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ!!!!!! Αυτή η ταινία
µου άρεσε πάρα πολύ σας
προτείνω να την δείτε!!

Βερονίκη Γεωργίου
- ΣΤ` τάξη

TTοο  δδέέννττρροο  πποουυ  ππλληηγγώώννααµµεε!!!!!!

ΟΟ  ΆΆγγιιοοςς  ΆΆννθθιιµµοοςς  ττηηςς  ΧΧίίοουυ
Ο αγαπηµένος µου Άγιος είναι ο Άγιος

Άνθιµος της Χίου. Ο Άγιος Άνθιµος γεννή-
θηκε στα Λειβάδια της Χίου, την 1 Ιουλίου
του 1869. Η εποχή που έζησε ο Άγιος ήταν
εξαιρετικά δύσκολη, αφού οι σφαγές τον
Τούρκων µόλις είχαν αρχίσει. Οι συνθήκες
εµπόδιζαν τα φτωχά παιδιά να σπουδά-
σουν. Από πολύ µικρός προσευχόταν και
νήστευε. Όταν έγινε έφηβος συνδέθηκε µε
τον Μοναχό Παγώµιο. Τα θαύµατα του Αγί-
ου ήταν και είναι αναρίθµητα.  Ο Άγιος, θέ-
λοντας να ελευθερώσει τους συλλειτουρ-
γούς του, αποφάσισε να αναχωρήσει για το
Άγιο Όρος το 1911. Οι Αγιορείτες κατάλα-
βαν αµέσως την αρετή του Αγίου και εκδή-
λωναν τον σεβασµό και την αγάπη τους µε
πολλούς τρόπους καθώς και µε πολλά δώ-
ρα Ήδη από τον έβδοµο αιώνα, οι λεπροί ε-

ξορίζονταν, έχαναν τα δικαιώµατά τους,
την περιουσία τους και γίνονταν ίσοι µε
τους νεκρούς. Η λέπρα θεωρούταν σηµείο
αµαρτίας. Επιστρέφοντας στην Χίο, ο Άγιος
Άνθιµος αποφασίζει να ζήσει στο λεπροκο-
µείο. Με την ιερή του διακονία µετέτρεψε
το άθλιο “Λωβoκoµείo” σε επίγειο παράδει-
σο. Οι ασθενείς τον αγάπησαν µε όλη τους
την καρδιά. Όλα τα φρόντιζε ο ίδιος. Όλοι
άνηκαν στην οικογένειά του. Ήταν µάλι-
στα πάρα πολλοί ασθενείς που µπήκαν στο
µοναχικό σχήµα. Ύστερα από µια σειρά α-
γώνων (εξαιτίας τις αντίθετης στάσης του
Μητροπολίτη προς τον µοναχικό βίο), ο Ά-
γιος κατάφερε να κτίσει την γυναικεία Μο-
νή της Παναγίας Βοηθείας στην Χίο, όπου
φιλοξενήθηκαν µοναχές που είχαν φτάσει
στην Χίο από τον διωγµό του 1914. Ο ίδιος
εκτελούσε χρέη αρχιτέκτονα, διευθυντή,

γραµµατέα και ταµία. Με δύσκολο καιρό
εργαζόταν µαζί µε τους µαστόρους. 

∆ιέθεσε όσα χρήµατα είχε συγκεντρώσει
από τις οικονοµίες του και από την βοήθεια
του λαού της Χίου. Οι εµφανίσεις και η ι-
σχυρή προστασία της Θεοτόκου τον συ-
ντρόφευαν και τον ενίσχυαν στον αγώνα
του να κτίσει τον ‘Ιερό Παρθενώνα’, απο-
τρέποντας τις προσπάθειες ορισµένων να
κατεδαφίσουν την Μονή. Ο Άγιος είχε σκο-
πό της ζωής του να δίνει – χωρίς να ζητά ή
να παίρνει τίποτε. Η ιατρική του ήταν καθα-
ρή, εµπειρική και τίµια. Η ασθένειά του
χειροτέρευε µέρα µε την µέρα, ώσπου κοι-
µήθηκε  στις 15 Φεβρουαρίου του 1960 σε
ηλικία 91 χρόνων. Γιορτάζουµε την ιερή
του µνήµη στις 15 Φεβρουαρίου.

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

ΒΒρράάββεευυσσηη  µµααθθηηττώώνν  ααππόό
ττοονν  σσύύλλλλοογγοο  ««ΠΠααννααγγίίαα

ΣΣοουυµµεελλάά»»
Ο Σύλλογος Ποντίων Έδεσσας «Ά-

γιος Θεόδωρος Γαβράς» και το σωµα-
τείο « Παναγία Σουµελά» βραβεύουν
κάθε χρόνο µαθητές της πέµπτης και
της έκτης τάξης των δηµοτικών σχολεί-
ων για την επίδοση τους στο σχολείο. Η
βράβευση αυτή γίνεται κάθε χρόνο σε
άλλο νοµό ή δήµο της Ελλάδας. Φέτος
η βράβευση αυτή έγινε στον ∆ήµο Έ-
δεσσας και βραβεύτηκαν τέσσερα
παιδιά από κάθε σχολείο του δήµου,
δύο παιδιά από την Πέµπτη τάξη και
δύο από την Έκτη. Η εκδήλωση έγινε
στις 29 Ιανουαρίου 2017 στο Πνευµατι-
κό κέντρο της Μητρόπολης Έδεσσας,
µε αφορµή την γιορτή των γραµµάτων,
των Τριών Ιεραρχών. 

Από το ∆ηµοτικό Σχολείο Άρνισσας
βραβεύτηκαν(µετά από κλήρωση) οι
µαθήτριες της έκτης τάξης Παπαγιαν-
νίδου Ιωάννα και Παπαζήση Κωνστα-
ντίνα και από την Πέµπτη τάξη οι µαθη-
τές Γιώργος Σαµαράς και Γιώργος
Μιχαηλίδης. Στην εκδήλωση παρα-

βρέθηκαν εκπρόσωποι του δήµου, της
εκκλησίας, βουλευτές, εκπρόσωποι
του Συλλόγου Άγιος Θεόδωρος Γα-
βράς της Έδεσσας, εκπρόσωποι της
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, οι γονείς
και οι δάσκαλοι των παιδιών. 

Η γιορτή ξεκίνησε µε την χορωδία
των Ιεροψαλτών της ενορίας του Αγίου
∆ηµητρίου του Άγρα. Το σωµατείο α-
πένειµε τιµητική διάκριση στον Πρωτο-
πρεσβύτερο Αβραάµ Τουµπίδη, ο ο-
ποίος έδειξε πολύ συγκινηµένος µε
την τιµή που του έκαναν. Στη συνέχεια

ακολούθησαν οµιλίες από τον πολιτικό,
ιερατικό και πολιτιστικό χώρο. Ακολού-
θησαν ποντιακοί χοροί από τον Ποντια-
κό Σύλλογο «Άγιος Θεόδωρος Γα-
βράς». Επίσης δύο µαθητές απήγγει-
λαν ποιήµατα αφιερωµένα στους προ-
στάτες των γραµµάτων. Η γιορτή έ-
κλεισε µε την βράβευση των παιδιών
και τη φωτογράφηση τους.

Στην εκδήλωση αυτή  µάθαµε πολλά
πράγµατα για την ιστορία των γραµµά-
των και για τους ανθρώπους που τα δι-
δάσκουν. Επίσης για να µας βοηθή-

σουν να κρατήσουµε την καλή µαθητι-
κή επίδοσή µας, µας έδωσαν δώρο µια
εγκυκλοπαίδεια, ένα λεξικό της ελλη-
νικής γλώσσας και το βιβλίο της Πηνε-
λόπης Σ. ∆έλτα «για την Πατρίδα»
Νιώσαµε πολύ όµορφα και χαρήκαµε
που βραβευτήκαµε ως αριστούχοι µα-
θητές  για πρώτη φορά στη ζωή µας! 

ΚΚεείίµµεεννοο--  δδαακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΙΙωωάάνννναα
ΠΠααππααγγιιααννννίίδδοουυ,,  ΚΚωωννσσττααννττίίνναα  ΠΠααππααζζήή--
σσηη,,  ΓΓιιώώρργγοοςς  ΣΣααµµααρράάςς,,  ΓΓιιώώρργγοοςς  ΜΜιι--
χχααηηλλίίδδηηςς
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Χριστουγεννιάτικη γιορτή της Α’ & Β’ τάξης
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ENGLISH GARDENS
The English landscape garden, also called English landscape park or

simply the English garden is a style of "landscape" garden which
emerged in England in the early 18th century, and spread across
Europe, replacing the more formal, symmetrical jardin à la française of
the 17th century as the principal gardening style of Europe. The English
garden presented an idealized view of nature. It drew inspiration from
paintings of landscapes and, in the Anglo-Chinese garden, from the
classic Chinese gardens of the East, which had recently been described
by European travellers. The English garden usually included a lake,
sweeps of gently rolling lawns set against groves of trees, and
recreations of classical temples, Gothic ruins, bridges, and other
picturesque architecture, designed to recreate an idyllic pastoral
landscape. By the end of the 18th century the English garden was being
imitated by the French landscape garden, and as far away as St.
Petersburg, Russia, in Pavlovsk, the gardens of the future Emperor
Paul. It also had a major influence on the form of the public parks and
gardens which appeared around the world in the 19th century. 

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση: Μαρία Καραβίτη

Halloween 
Halloween is a celebration on the 31 st of October that is

observed in a lot of countries. This celebration is dedicated to
remembering the dead. Halloween activities is: include trick or
treating, attending Halloween costume parties, carving
pumpkins into lanterns, lighting bonfires, playing pranks,
visiting haunted attractions and telling scary stories. 

Some Christians  historically abstained from meet on All
Hollow’s  Eve, a tradition reflected in eating certain foods
including apples, potatoes  and pancakes. However for the
most people it is only a commercial celebration.

Veronica Georgiou

Flying Kites
Kites have been bringing joy and relaxation since the 5th

century in China. Kites are made of different parts that when
working together allow for the high-flying tricks that we all love
to watch. Those parts are the wings, tethers, and anchors.  Kite
Flying Day was created to remind us of the feeling of freedom
that one feels when guiding a kite through the currents of air. 

Clean Monday is a Greek traditional day off in the
community, celebrating the beginning of Lent. Families take
the day off work and enjoy being outside with their family. They
often bring along colorful kites to fly all day long. Throughout
Greece, festivals are celebrated with music, food, and plays.
This begins the first day of Lent which is called Clean Monday.
A special bread is served call Lagana with a Taramosalata Dip. 

ΚΚωωννσσττααννττίίνναα  ΠΠααππααζζήήσσηη

Χιόνι και ζηµιές
Αυτό το γεγονός που υπάρχει στα Ξανθόγεια είναι

τραγικό. Μετά από τόσα χρόνια χιόνισε τόσο πολύ. Όλοι
οι κάτοικοι των Ξανθογίων έχουν πάθει ζηµιές κυρίως οι
κτηνοτρόφοι. ∆εν µπορούν να µετακινηθούν στα ζώα
τους και αναγκάζονται να ξεπαγώνουν νερά και να βά-
ζουνε αλυσίδες. Ο πάγος στις αυλές των κατοίκων τους
εµποδίζει να πάνε στους λέβητες για να έχουνε θέρµαν-
ση στα σπίτια τους, σπάνε οι σωλήνες. Αυτά τα γεγονό-
τα έγιναν 6 Ιανουαρίου και 16 Ιανουαρίου. Επίσης τα παι-
διά δεν µπορούν να πάνε στο σχολείο γιατί όλοι οι δρό-
µοι είναι παγωµένοι. Το µόνο που µας έσωσε από αυτό
το γεγονός είναι οι αλατιέρες, τα εκχιονιστικά, οι αλυσί-
δες και οι επισκευές που έκανε ο παππούς µου δηλαδή ε-
πισκεύασε τα πάντα αν και ήταν άρρωστος. Επίσης ξέχα-
σα να πω ότι τα σχολεία δεν µπορούσαν να ζεσταθούν
και όλα είχαν παγώσει όπως και παντού. 

Κείµενο: Πετρούλα Νάντση – ΣΤ` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Μαρία Καραβίτη – ΣΤ` τάξη
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ΞΞάάννθθηη
Ο Τζάρος ή Τζάρους κατά

τους κατοίκους της Ανατολικής
Θράκης ήταν ένα κατασκευα-
σµένο ανθρώπινο οµοίωµα, το-
ποθετηµένο πάνω σε ένα σωρό
από πουρνάρια.

Την τελευταία Κυριακή της
Αποκριάς καιγόταν σε κέντρο
αλάνας, πλατείας ή σε υψώµα-
τα για να µην έχουν το καλο-
καίρι ψύλλους. Το έθιµο αυτό
το έφεραν οι πρόσφυγες από το
Σαµακώβ της Ανατολικής Θρά-
κης και αναβιώνει κάθε χρόνο
από τους κατοίκους του συνοι-
κισµού, ο οποίος βρίσκεται στη
γέφυρα του ποταµού Κόσυν-
θου.

ΟΟιι  µµπποουυµµπποούύννεεςς  
ττηηςς  ΚΚαασσττοορριιάάςς  ((φφωωττόό))
Στην Καστοριά την Κυριακή

της µεγάλης Αποκριάς αναβιώ-
νουν κατά το σούρουπο οι µε-
γάλες φωτιές στις µεγάλες πλα-
τείες της πόλης.  Πρόκειται για
προχριστιανικό έθιµο, που επέ-
ζησε µέσα στον χρόνο και έ-
φτασε ως τις µέρες µας.

Οι µεγαλύτεροι µπουµπού-
νες είναι της πλατείας Ντουλ-
τσό, της γειτονιάς του Απόζαρι,
της πλατείας Οµονοίας και της
γειτονιάς του παλαιού Νοσοκο-
µείου. Γύρω από την αναµµέ-
νη µπουµπούνα, οι παρευρι-
σκόµενοι πίνουν και γεύονται
κεράσµατα της µέρας της Απο-
κριάς, που καταναλώνονται εν
όψει της Καθαράς ∆ευτέρας.
Λαϊκές ορχήστρες παίζουν το-
πικούς παραδοσιακούς σκο-
πούς και ακολουθεί χορός µέ-
χρι να σβήσει η µπουµπούνα.   

Στα σπίτια, οι νοικοκυραίοι
τηρούν το έθιµο του "Χάσκα-
ρη". Μετά το βραδινό φαγητό
διασκεδάζουν όλοι µε τις προ-
σπάθειες που καταβάλουν όλα
τα µέλη της οικογένειας για να
"πιάσουν" µε το στόµα ολάνοι-
χτο το βρασµένο αυγό που τους
προσφέρεται µε τη βοήθεια ε-
νός ξύλινου ραβδιού και µιας
κλωστής στην οποία δένεται το
αυγό.

Το νόηµα αυτού του εθίµου
είναι συµβολικό: Με το αυγό
κλείνει το στόµα για την Σαρα-
κοστιανή νηστεία - Με το αυγό
ανοίγει ξανά τη νύχτα της Ανά-
στασης.

ΟΟιι  ΑΑππόόκκρριιεεςς  σσττιιςς  ΚΚυυκκλλάάδδεεςς
Στα νησιά των Κυκλάδων τα

κύρια στοιχεία της Αποκριάς εί-
ναι, όπως παντού στη Χώρα, το
κέφι, οι αστεϊσµοί και οι µεταµ-
φιέσεις που δίνουν ευκαιρία για
ξεφάντωµα, οινοποσία και πει-
ράγµατα. Στις Κυκλάδες οι εορ-
τασµοί του Καρναβαλιού, χα-
ρακτηριστικοί και ευφάνταστοι,
αποτελούν την έκφραση ενός
αξιόλογου και ιδιότυπου λαϊκού
πολιτισµού µε επιρροές από
διάφορες κουλτούρες. Κατά την
αποκριάτικη περίοδο στα Κυ-
κλαδονήσια ιδιαίτερη θέση έχει
η Πέµπτη της Κρεατινής εβδο-
µάδας, η λεγόµενη «Τσικνοπέ-
µπτη», ενώ ο παραδοσιακός ε-
ορτασµός της Αποκριάς κορυ-
φώνεται την τελευταία Κυρια-
κή, την Κυριακή της Τυρινής, η
οποία ονοµάζεται και «Τρανή
Αποκριά». Οι συνεστιάσεις που
γίνονται εκείνη την ηµέρα έ-
χουν εύθυµο γιορταστικό χαρα-
κτήρα µε τραγούδια χαρακτη-
ριστικά των αισθηµάτων που ε-
πικρατούν. Στην Κίµωλο, λό-
γου χάριν, τραγουδούν: «Τού-
τες οι µέρες το 'χουνε, τούτες οι
βδοµάδες, οπού 'χει φίλους
κράζει τους, οπού 'χει εχθρούς
καλεί τους, οπού 'χει στην ξενι-
τιά στέλνει και φέρνει τους του».

Στην Σαντορίνη στην κεντρι-
κή πλατεία των Φηρών, την τε-
λευταία Κυριακή των Απο-
κριών ο ∆ήµος Θήρας οργανώ-
νει Καρναβάλι στο οποίο συµ-
µετέχουν όλα τα σχολεία του
νησιού. Στην Σύρο, το Καρνα-
βάλι του ∆ήµου Άνω Σύρου, µε
αναβίωση παραδοσιακών εθί-
µων στα σοκάκια του µεσαιω-
νικού οικισµού, είναι µια από
τις σηµαντικότερες εκδηλώσεις
του νησιού µε µασκαράδες, τα
περίφηµα «ζεϊµπέκια», χορούς
και ζωηρά και εύθυµα απο-
κριάτικα  ακούσµατα από πα-
ραδοσιακά λαϊκά όργανα. Την
Καθαρή ∆ευτέρα, στο χωριό
Γαλησσά του ∆ήµου Άνω Σύ-
ρου επίσης, γιορτάζονται τα
«Κούλουµα» µε πέταγµα του
χαρταετού, σαρακοστιανά εδέ-
σµατα και µουσική από τοπική
λαϊκή ορχήστρα.

ΕΕππιιµµέέλλεειιαα::  
ΚΚωωννσσττααννττίίνναα  ΠΠααππααζζήήσσηη

Αποκριάτικα έθιµα στην Ελλάδα

ΑΑππόόκκρριιεεςς
Απόκριες ονοµάζονται οι τρεις εβδοµάδες πριν από τη Μεγάλη Σαρακο-

στή. Ταυτίζονται µε την περίοδο του Τριωδίου, µια κινητή περίοδο στην Ορθό-
δοξη Χριστιανική παράδοση από την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου
µέχρι την Κυριακή της Τυροφάγου ή Τυρινής. Η πρώτη εβδοµάδα των Απο-
κριών που τελειώνει την Κυριακή του Ασώτου, λέγεται και Προφωνή, επειδή
παλιά προφωνούσαν, δηλαδή διαλαλούσαν ότι άρχιζαν οι Απόκριες. 

Η δεύτερη εβδοµάδα λέγεται Κρεατινή ή της Κρεοφάγου, επειδή έτρωγαν
κρέας και δεν νήστευαν ούτε την Τετάρτη ή την Παρασκευή. Η εβδοµάδα αυ-
τή γιορτάζεται µε γλέντια και φαγοπότια χωρίς κανένα θρησκευτικό περιορι-
σµό. Η Κυριακή της εβδοµάδας αυτής, η Κυριακή της Απόκρεω ονοµάστηκε
έτσι, επειδή συνηθίζεται να µην τρώνε κρέας οι χριστιανοί, δηλαδή «να απέ-
χουν από το κρέας».  Η τρίτη εβδοµάδα λέγεται Τυρινή ή της Τυροφάγου, ε-
πειδή έτρωγαν γαλακτοκοµικά προϊόντα σαν ενδιάµεση κατάσταση µεταξύ
κρεοφαγίας και νηστείας, για να προετοιµαστούν σιγά - σιγά για τη νηστεία
της Σαρακοστής. Τις µέρες αυτές γίνεται το έθιµο του γλεντιού, της ψυχαγω-
γίας και του «µασκαρέµατος», της µεταµφίεσης, που έχει παραµείνει από τις
αρχαιότερες «∆ιονυσιακές γιορτές» των Ελλήνων, όπου οι άνθρωποι µεταµ-
φιέζονταν, χόρευαν, τραγουδούσαν πίνοντας κρασί και το κέφι έφτανε στο
κατακόρυφο προς τιµή του ∆ιόνυσου.

ΠΠηηγγήή::  hhttttppss::////eell..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii//
ΕΕππιιµµέέλλεειιαα  κκεειιµµέέννοουυ::  ΜΜααρρίίαα  ΚΚααρρααββίίττηη  

Το Ζακυνθινό Καρνα-
βάλι χρόνο µε το
χρόνο πλησιάζει
τη µεγαλοπρέ-
πεια των πε-
ρ ί φ η µ ω ν
κ α ρ ν α β α -
λιών των πε-
ρ α σ µ έ ν ω ν
καιρών. Ένας
παραδοσ ιακός
ντελάλης γυρίζει το
νησί και διαλαλεί το πρό-
γραµµα του καρναβαλιού. Σ’ ό-
λη τη διάρκεια της Αποκριάς
διοργανώνονται χοροί, παρελά-
σεις και άλλα δρώµενα. Τις Κυ-
ριακές των Αποκριών και της
Τυρινής γίνεται η περιφορά του
Καρνάβαλου µε τη συνοδεία αρ-
µάτων από όλες τις περιοχές του
νησιού. Οι εκδηλώσεις κλείνουν
µε την πολύ διασκεδαστική
«Κηδεία της Μάσκας». Πρόκειται
για µια αναπαράσταση – παρω-
δία κηδείας µε πολύ γέλιο, όπου
τη θέση του νεκρού παίρνει ο
Καρνάβαλος, ενώ ακολουθούν
οι θλιµµένοι συγγενείς, µε απε-
ρίγραπτη εξέλιξη. 

Ένα ξεχωριστό σε είδος και α-
ξία δρώµενο που παίρνει ζωή

στο νησί κατά τη διάρ-
κεια της Αποκριάς

είναι οι περίφη-
µες Οµιλίες.
Πρόκειται για
ένα είδος
λαϊκού θεά-
τρου που
διαδραµατί-

ζεται στο δρό-
µο και στις πλα-

τείες. Οι Οµιλίες αν-
θίζουν κατά το 17ο και

18ο αιώνα στη Ζάκυνθο. Έχουν
τις ρίζες τους στη Βενετοκρατία,
ενώ εµφανείς είναι οι επιρροές
από την commedia del’ arte και
το κρητικό θέατρο. Με το πέρα-
σµα των χρόνων οι Οµιλίες απο-
κτούν δική τους ταυτότητα και
παρουσιάζουν στο κοινό χαρα-
κτήρες που σατιρίζουν τα φλέγο-
ντα θέµατα της επικαιρότητας
καθώς και τα πρόσωπα που την
απασχολούν. Το καρναβάλι δεν
περιορίζεται µόνο στην πόλη,
αλλά µεταφέρεται και σ’ όλα τα
χωριά του νησιού. Έτσι γιορτά-
ζονται τα καρναβάλια στην Ζά-
κυνθο!

ΚΚεείίµµεεννοο--∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::
ΙΙωωάάνννναα  ΠΠααππααγγιιααννννίίδδοουυ  --ΣΣΤΤ`̀ττάάξξηη

Οι αποκριές στην Ζάκυνθο
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Η Άρνισσα στο πέρασµα του χρόνου
Η γειτονιά µου

Πιστεύω πως  έχω την καλύτερη γειτονιά. Έχουµε πολύ
καλούς γείτονες, πολλά σκυλιά, 5 κερασιές, 2 κοτέτσια,
µια µεγάλη αλάνα µε πολλά µεγάλα χόρτα. Μάλιστα µπο-
ρεί να έχει λουλούδια και 5 καρότσες από εδώ και από ε-
κεί. Επίσης µπορείς να κάνεις και ποδήλατο αλλά το καλο-
καίρι είναι καλό να προσέχεις για φίδια. Ακόµη υπάρχει έ-
να εργοστάσιο που δεν λειτουργεί. Αυτό είµαι σίγουρος,
πως δεν το έχει καµιά γειτονιά άµα πάς, είναι σε ένα στε-
νό. Έχει έναν χωµατόδροµο που άµα κάνεις άλλο ένα βή-
µα έχει µια µεγάλη κατηφόρα που όταν βρέχει γίνεται ένα
ποτάµι και όταν δεν βρέχει δεν υπάρχει ποτάµι. Πιο πέρα
έχει έναν συνεταιρισµό που παραδίδουµε τα µήλα και τα
ροδάκινα. Γι αυτό πιστεύω πως έχω την καλύτερη γειτο-
νιά.

Κείµενο: Νίκος Μπαραϊκταρίδης – Γ` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Μαρία Καραβίτη – ΣΤ` τάξη

Συνέντευξη από 
τη γιαγιά Ελπινίκη
Η Άρνισσα παλιά!!!! 
- Γεια σου γιαγιά. 
- Γεια 
- Έχεις λίγο χρόνο να σου κά-

νω κάποιες ερωτήσεις για το
πώς ήταν η Άρνισσα παλιά;

- Ναι έχω χρόνο.
- Πώς περνούσατε τις γιορτές

όπως τα Χριστούγεννα και το
Πάσχα; 

- Τα Χριστούγεννα συνήθως
τα περνούσαµε οικογενειακά, α-
νάβαµε φωτιές, λέγαµε τα κά-
λαντα από πολύ νωρίς το πρωί
και σφάζαµε το γουρούνι.

- Στις φωτιές συµµετείχε όλο
το χωριό;

- Όχι γιατί η κάθε παρέα άνα-

βε τη δικιά της φωτιά.
- Το Πάσχα το περνούσατε οι-

κογενειακά;
- Ναι και συνήθως µαζευόταν

όλο το χωριό στην εκκλησία.
- Τι άλλο κάνατε το Πάσχα;
- Λέγαµε το « βάγιο,βάγιο»

και σφάζαµε το αρνί. Επίσης βά-
φαµε τα αυγά. 

- Το Πάσχα σχετικά µε τα Χρι-
στούγεννα είχαν κάποια οµοιό-
τητα;

- Ναι µαζευόντουσαν οικογε-
νειακά, αυτή είναι η οµοιότητα.

- Σε ευχαριστώ πολύ για το
χρόνο που αφιέρωσες!! 

- Ευχαριστώ!!
Κείµενο:

Ελπινίκη Καραβίτη-  ∆` τάξη 
∆ακτυλογράφηση: Βερονίκη

Γεωργίου - ΣΤ` τάξηΗ βά�τιση της ξαδέρφης µου
Θα πω την εµπειρία µου από τη βάπτιση της πρώτης µου ξα-

δέρφης, στην οποία έγινα και νονά της, το καλοκαίρι του
2013.

Μία βάφτιση δεν είναι απλά ένα πανηγύρι, αλλά είναι ένα µυ-
στήριο, µία ιερή τελετή για το παιδί, τους γονείς του και τη νονά
του. Εκείνη την ηµέρα η νονά δε δίνει µόνο το όνοµα και δε γίνε-
ται απλά χριστιανός το παιδί, αλλά γίνεται και πνευµατικός γο-
νιός του παιδιού, που την κάνει να αισθάνεται πολλά συναισθή-
µατα και ευθύνες απέναντι στο παιδί για την πνευµατική και
θρησκευτική του πορεία.

Η τελετή ξεκινάει µε τους γονείς, τους νονούς, το µωρό και
τους καλεσµένους. Υπάρχει χαρά! Ο ιερέας κάποια στιγµή
στην αρχή του µυστηρίου, και όσο ακόµη βρίσκονται στον προ-
θάλαµο του ναού, ρωτάει τη νονά ποιο όνοµα θα δώσει στο παι-
δί. Στη συνέχεια η νονά λέει το Σύµβολο της Πίστεως µαζί µε
τον ιερέα. Ο ιερέας κατά τη διάρκεια του µυστηρίου διαβάζει
κάποιες ευχές για το παιδί και συγχρόνως εξηγεί τι σηµαίνει το
κάθε τι που κάνει. Ο ιερέας αλείφει το παιδί µε λάδι σε όλο το
κορµί του και στη συνέχεια το βουτάει στην κολυµπήθρα για να
πάρει το παιδί την ευλογία του Χριστού και να χριστεί χριστια-
νός. Τα µάτια των καλεσµένων είναι στραµµένα προς το παιδί
που είτε κλαίει, είτε γελάει!

Στο τέλος της τελετής όλοι είναι χαρούµενοι και δίνουν ευ-
χές για το παιδί στους γονείς και τη νονά.

Εγώ προσωπικά αισθανόµουν έντονη συγκίνηση και χαρά που
βάφτισα ένα παιδί, την ξαδερφούλα µου!

ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΒΒεερροοννίίκκηη  --  ΣΣTT  ΤΤάάξξηη

Οι εντυπώσεις µου από έναν γάµο
Πριν από τέσσερα χρόνια παντρεύτηκε η ξαδέρφη του µπαµπά

µου. Είχα χαρεί πολύ γιατί µου είχε πει ότι θα ντυνόµουν παρανυφά-
κι. Λίγες ηµέρες πριν τον γάµο, πήγα κι έκανα την πρόβα του φορέ-
µατος που θα φορούσα. Επιτέλους ήρθε η µέρα του γάµου. Ετοιµα-
στήκαµε και πήγαµε στην Έδεσσα, όπου και µένει. 

Το σπίτι τους εκεί ήταν γεµάτο κόσµο, είχε επίσης και µία ορχή-
στρα η οποία έπαιζε παραδοσιακή µουσική και ο κόσµος χόρευε. Ε-
µείς µπήκαµε µέσα στο σπίτι και βρήκαµε την νύφη να ετοιµάζεται.
Σε λίγη ώρα κατεβήκαµε όλοι µαζί, γιατί έπρεπε να φύγουµε για την
εκκλησία. Αυτό που µου έκανε εντύπωση ήταν ένα ποτήρι που έσπα-
σε η νύφη κλοτσώντας το, βγαίνοντας από το σπίτι. Αυτό µου είπαν
ότι συµβολίζει το σπάσιµο του δεσµού µε τους γονείς της και το ξεκί-
νηµα της νέας της ζωής. Πήγαµε σε ένα εξωκκλήσι στο χωριό Σωτή-
ρα της Έδεσσας, όπου έγινε ο γάµος. Εδώ µου προκάλεσε µεγάλο
ενδιαφέρον ο χορός του Ησαΐα και το πέταγµα του ρυζιού στο ζευ-
γάρι. Στην συνέχεια πήγαµε σε µία ωραία και µεγάλη αίθουσα όπου
έγινε το γλέντι του γάµου. Όλος αυτός ο γάµος µου έκανε µεγάλη ε-
ντύπωση, γιατί ήταν η πρώτη φορά που πήγαινα σε γάµο και βρισκό-
µουν ανάµεσα σε τόσο κόσµο.

Κωνσταντίνα Παπαζήση

ΤΤοο  ππααλλιιόό  ππααννηηγγύύρριι  ττοουυ  χχωωρριιοούύ  µµοουυ
((ΞΞααννθθόόγγεειιαα))

Ένα από τα πανηγύρια του χωριού µου είναι του Αγίου
Αθανασίου που γιορτάζεται στης 2 Μαΐου. Γίνεται τη µέρα
µετά την λειτουργία στο προαύλιο της εκκλησίας που εί-
ναι ψηλά στο βουνό. Έχουµε ορχήστρα που παίζει τοπική
µουσική και ανοίγουν το  πανηγύρι τα χορευτικά. Μαγει-
ρεύουνε γίδα και την µοιράζουνε στους καλεσµένους. Αυ-
τό το πανηγύρι γινόταν στο παλιό χωριό.

Κείµενο: Πετρούλα Νάντση – ΣΤ` τάξη
∆αχτυλογράφηση: Γιώργος Χατζηγεωργούδης

– ΣΤ` τάξη
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Οµαδικές εργασίες των παιδιών της Α τάξης

Ο άγριος και βαρύς γερο-χειµώνας του 2017 µαζί µε
τους τρεις γιους του.

Οι µαθητές της Α` τάξης:
∆ηµήτρης Λ., Κατερίνα Γ., Φωτεινή Γ., Σταύρος Ν.,

Γιάννης Ι.

Πρωτότυπες µάσκες 2
Οι µαθητές της Α` τάξης: Χριστίνα Γ., Καλλίστη Σ., Βα-

σίλης Σ., Παναγιώτα Θ., Κων/νος Γ., Γιώργος Μπ.

Πρωτότυπες µάσκες 1
Οι µαθητές της Α` τάξης:

Χρήστος Μ., Μαρκέλλα Λ., Σταύρος Γ., Τρύφωνας Β.,
Γιάννης Μπ.
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Οι µέρες της εβδοµάδας

Oι µαθητές της Β΄ τάξης γρά-
φουν στιχάκια για τις µέρες της
εβδοµάδας

Την ∆ευτέρα πάω στο σχολείο,
και την Τρίτη στο ωδείο.
Την Τετάρτη πάω εκδροµή µε

χαρά,
και παίζω µε όλα τα παιδιά.
Την Πέµπτη και την Παρασκευή
όλη µέρα παίζω στην αυλή.

Ρασούλη Αναστασία

Σήµερα ∆ευτέρα
τρέχω όλη µέρα
αύριο είναι Τρίτη

θα κάτσω µέσα στο σπίτι 
να κοιµηθώ λιγάκι 
και αύριο Τετάρτη
Πέµπτη θα ξυπνήσω
για να ξεκινήσω
Παρασκευή στο αεροπλάνο
το ταξίδι δε χάνω.

Τσιτιρίδης ∆αυίδ

∆ευτέρα δεν κρατιέµαι
Τρίτη πως βαριέµαι
Τετάρτη βγάζουµε εφηµερίδα 
Αύριο Πέµπτη βγάζουµε σελίδα.

Μπόγια Ηλιάνα

Φέτος στη χριστουγεννιάτικη γιορτή η 
Β΄ Τάξη παρουσίασε το θεατρικό µε τίτλο 

«Η βαρυστοµαχιά του Αϊ-Βασίλη»

Η βαρυστοµαχιά του Αϊ-Βασίλη
Φτάνουν και πάλι τα Χριστούγεννα.Ο Αϊ-Βασίλης καθώς πηγαίνει

τα δωράκια του να φέρει,ξαφνικά τον έπιασε µια βαρυστοµαχιά.Οι
τάρανδοι οι καηµένοι ήταν απελπισµένοι,έπρεπε να κάνουν κάτι µέ-
χρι η άλλη µέρα να ΄ρθει.Έτσι φώναξαν αρκουδάκια,µάγισσες και
γιατρουδάκια.Όµως κανείς δεν τον βοήθησε κι όλο αγκωµαχού-
σε.Έτσι τα παιδιά έκαναν µια ευχή,ο  Αϊ-Βασίλης να ξεφουσκώσει
περιµένοντας δωράκια να τους δώσει.Τελικά τα κατάφεραν κι  ο Αϊ-
Βασίλης έγινε καλά και συνέχισε τη δουλειά του και τούτη τη χρο-
νιά του.Χρόνια πολλά και καλή Πρωτοχρονιά σε όλους µας.

Κείµενο: Βασιλεία Λιάση – Β` τάξη
∆αχτυλογράφηση: Παπαγιαννίδου Τατιάνα – Ε` τάξη
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Μια µέρα ήρθε στον κήπο έ-
να συνεργείο. Άρχισαν να µε-
τράνε και να βάζουν σηµά-
δια.Κράτουσαν κάτι µεγάλους
χάρτες λες και έψαχναν κάνα
θησαυρό.Οι γάτες που τον τε-
λευταίο καιρό δεν τις τάϊ-
ζαν,κοίταζαν σιωπηλές απο
τον τοίχο.«Τι τους θέλουν
τους χάρτες; Ο κήπος είναι
µπροστα στα µάτια τους,δεν
χρειάζεται να ψάξουν»σκέ-
φτονταν.

Όµως όπως πάντα οι άν-
θρωποι πρέπει να τα σκέφτο-
νται όλα µε ακρίβεια.Πρέπει να
βρουν σε ποιο µέρος πρέπει να
το πεύκο και που πρέπει να φυ-
τρώνουν οι πασχαλιές.Οι άν-
θρωποι όµως άφησαν τον κήπο
στην τύχη του,και εκείνος γέ-
µισε πανύψηλα και όµορφα δέ-
ντρα και πολύ περίεργα φυ-

τά.Αυτός ο κήπος έµοιαζε µε
ζούγκλα.Επιπλέον,είχε γεµίσει
µε πολλές γάτες.

Οι γάτες του κήπου άρχισαν
να τα παίρνουν πολύ στα σο-
βαρά.Φρόντι-ζαν τα φυτά και
τα δέντρα,µετρούσαν τις λια-
κάδες και τις σκιές και έλεγχαν
ότι υπήρχε µέσα σ’αυτόν τον
κήπο.Ξέρουν διάφορα πράγ-
µατα που οι άνθρωποι δεν µπο-
ρούν καν να φανταστούν .Οι
ευχές που κάνουν πιά-
νουν,όπως και οι κατάρες
τους.Οι γάτες αυτές δεν ήταν
τυχαίες.Ήταν γενναίες και µα-
γικές.Τι θα κάνουν λοιπόν,όταν
οι άνθρωποι αποφασίσουν να
καταστρέψουν τον κήπο;

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση:
Ιωάννα Παπαγιαννίδου 

-ΣΤ΄τάξη 

Ο κήπος µε τα γκρι
Της Θεοφανώς Καλογιάννη – Εκδόσεις Εστία

Ο κήπος των 
µεταµορφώσεων 

της Ζωής Βαλάση   -
Εκδόσεις  Κέδρος 

Ένα από τα αρκετά «βι-
βλία σε ρόδες» ήταν και
αυτό που επέλεξα εγώ, ο
κήπος των µεταµορφώσε-
ων, και γιατί το λένε έτσι
θα σας πω αµέσως!!

Αυτό το βιβλίο είναι
φυτολόγιο θρύλων, δηλα-
δή σε αυτό το βιβλίο περιέ-
χονται αρχαίοι µύθοι για
τις µεταµορφώσεις θεών,
νυµφών, ανθρώπων αλλά
και ζώων σε άνθη, φυτά και
δέντρα και για αυτό ο τίτ-
λος του βιβλίου είναι κή-
πος µεταµορφώσεων. Σε
κάθε θρύλο περιέχεται και
ένα φυτό όπως: η αγαύη,
ανεµώνα, λευκοθόη, λευ-
κόιον, συρίγξ, λωτός, ρείκι,
δελφίνιο κ.α. Ο έρωτας, ο
πόνος, η ευτυχία, ο καη-

µός, η απελπισία, η περιέρ-
γεια, η τρέλα όλα τα αν-
θρώπινα πάθη είναι ικανά ν
αλλάξουν τον κόσµο. Ο κό-
σµος δεν είναι ότι βλέπου-
µε και ακούµε όµως δεν ή-
ταν πάντα όπως εί-
ναι!!!!!!!Αυτό το βιβλίο ήταν
αρκετά καλό!!!!!!

Βερονίκη Γεωργίου 
–ΣΤ` τάξη 

ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟ∆ΕΣ
Τα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟ∆ΕΣ® (http://www.vivliaserodes.gr) είναι ένα πρω-

τοποριακό πρόγραµµα προαγωγής της ανάγνωσης και στήριξης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας µέσα από την απόλαυση του διαβάσµα-
τος.  Έχουν τη µορφή µικρών, κινητών, δανειστικών, θεµατικών βι-
βλιοθηκών που διακινούνται µέσα σε σάκους (βαλιτσάκι)µε ρόδες.
Εµείς υποδεχτήκαµε το βαλιτσάκι από της 20 Ιανουαρίου ως  της 3
Φεβρουαρίου στο σχολείο µας σε συνεργασία µε την Υπεύθυνη Σχο-
λικών ∆ραστηριοτήτων κ. Μπέτυ Φράγκου. Το θέµα που είχε το συ-
γκεκριµένο βαλιτσάκι ήταν οι Κήποι. Το απολαύσαµε ιδιαίτερα διαβά-
ζοντας, ζωγραφίζοντας, δραµατοποιώντας και γενικά παρουσιάζο-
ντας τα βιβλία µεταξύ µας. 

Οι µαθητές της ΣΤ` τάξης

Μικροί κήποι µε λαχανικά
Αυτό το βιβλίο µας συµβουλεύει πώς να δηµιουργήσουµε

έναν κήπο,  µας προτείνει αν θέλουµε να κάνουµε κοµπόστ
, επίσης λέει για κάθε φυτό πόσο νερό θέλει και  τι πρέπει
να κόβουµε από το φυτό.  ∆είχνει πώς να τον διακοσµίσου-
µε  µας λέει ποια έντοµα χρειάζεται  να αφήνουµε στον κή-
πο και πια να σκοτώνουµε, σε τι σειρά  πρέπει  να βάζουµε
τα φυτά και  πως  να ποτίζουµε.  Αυτό ήταν το βιβλίο που
διάβασα και το προτείνω και σε εσάς.

Κείµενο-δακτυλογράφηση: Γιώργος Γιαλαµουίδης – ΣΤ` τάξη
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ΣΣΥΥΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΑΑΣΣ::  JJeenn  WWoojjttoowwiicczz
ΕΕΚΚ∆∆ΟΟΣΣΕΕΙΙΣΣ::  ΕΕππόόµµεεννοοςς  ΣΣττααθθµµόόςς  
Ο Τριαντάφυλλος Φίλιας ήταν ένα αγόρι

που ζούσε στην εξοχή κοντά στα αιωνόβια
δέντρα του πυκνού δάσους και κοντά στο
ρυάκι της Καφέ Αρκούδας και το σπίτι τπου
ήταν πάνω στο µοναχικό βουνό. 

Η οικογένειά του ήταν πολύ παράξενη
κάτω στην πόλη µιλούσαν συνέχεια για
αυτούς. Το σόι Φίλια ήταν άνθρωποι µε πα-
ράξενα κι ασυνήθιστα χαρίσµατα. Στο θείο
του άρεσε να εξηµερώνει κροταλίες και τα
αδέλφια και τα ξαδέλφια του µπορούσαν να
αλλάξουν µορφές!! Όµως το πιο παράξενο
χάρισµα το είχε ο Τριαντάφυλλος! Κάθε
φορά που είχε πανσέληνο, ξεφύτρωναν
λουλούδια σε όλο του το σώµα!! Την άλλη
µέρα το πρωί όµως τα λουλούδια έφευγαν!

Ο Τριαντάφυλλος αγαπούσε πολύ το
σχολείο, όµως ήταν ντροπαλός, ήσυχος και
διαφορετικός και έτσι καθότανε στο τελευ-
ταίο θρανίο και τα άλλα παιδιά του κρατού-
σαν απόσταση. Μια µέρα όµως εµφανίστη-
κε που η οικογενειά της είχε σχολή χορού,
ήταν ένα απλό κορίτσι, είχε ένα φωτεινό
χαµόγελο και ήταν άνετη και το δεξί της
πόδι ήταν λίγο πιο κοντό από το αριστερό
και φορούσε πάντα ένα λουλούδι στο δεξί

της αυτί. Ο Τριαντάφυλλος την συµπάθισε
αµέσως.

Ένα απόγευµα η δασκάλα τους τους α-
νακοίνωσε ότι ο χορός του σχολείου θα γι-
νόνταν το ερχόµενο Σάββατο στην αίθουσα
των εκδηλώσεων της εκκλησίας. Τότε αρ-
κετά αγόρια πρότειναν στην Ανθή να τους
συνοδεύσει. Εκείνη όµως αρνήθικε. Ο
Τριαντάφυλλος βλέποντας αυτή την αντί-
δραση έτρεξε προς το σπίτι του και όταν έ-
φτασε πήγε κατευθείαν στο δωµάτιο του
θείου Νόντα και πήρε µερικά µέτρα δέρµα
φιδιού, µετά πήρε από την στάντα της µα-
µάς του µια βελόνα κι ένα καρούλι µε χρυ-
σή κλωστή, µετά πήγε στην αποθήκη και
πήρε µια παλιά σέλα αλόγου! Σκέφτηκε,
σκέφτηκε και στο τέλος έφερε στο µυαλό
του τα πόδια της Ανθής!! Υπολόγισε και τότε
έκοψε και έραψε ξανά και ξανά, δούλευε
συνέχεια από την Πέµπτη το απόγευµα µέ-
χρι το Σάββατο το πρωί!!!! Όταν τελείωσε
πάνω στο τραπέζι στέκονταν τα πιο χαριτω-
µένα γοβάκια από φισόδερµα που είδε πο-
τέ κανείς.

Εκείνο το απόγευµα ο Τριαντάφυλλος ε-
πισκέυτηκε το σπίτι της Ανθής! Η Ανθή

βοηθούσε την µητέρα της να ράξει το πανέ-
µορφό φόρεµα για το χορό! Όταν η Ανθή ά-
κουσε το χτύπιµα της της πόρτας η καρδιά
της χτύησε  δυνατά  και όταν άνοιξε τη πόρ-
τα είδε τον Τριαντάφυλλο µε µια αγκαλιά
ροζ τριαντάφυλλα κι ένα ζευγάρι γοβάκια,
ήταν όλα για την Ανθή η Ανθή ρώτησε τον
Τριαντάφυλλο αν θέλει να την συνοδέυσει
στο χορό και ο Τριαντάφυλλος συµφόνισε.
Όταν τελείωσε ο χορός ο Τριαντάφυλλος
συνόδευσε την Ανθή στο σπίτι της και στα
µισά του δρόµου σταµάτησαν και µιλίσαν
για της οικογένειές τους τότε της αποκάλη-
ψε το µυστικό του, ότι φύτρωναν λουλούδια
σε όλο του το σώµα κάθε πανσέληνο και η
Ανθή του αποκάληψε και το δικό της µυστι-
κό ότι το λουλούδι πίσω από το αυτί της φύ-
τρωνε πίσω από το αυτί της από εκείνη την
µέρα έγιναν αχόριστει φίλοι, η Ανθή φο-
ρούσε τα φιδίσια γοβάκια της καθηµερινά!!
25 χρόνια ήταν µαζί! Είχαν δικό τους σπίτι
στο µοναχικό βουνό που τώρα το λένε λόφο
των Ανθισµένων λουλουδιών. Και οι 2 έγι-
ναν κηπουροί και κάθε από τα 7 παιδιά
τους γεννήθηκε µε έµφυτο ταλέντο στην
κηπουρική και µε αγάπη για κάθε τι πρά-
σινο!!!!!!! Αυτό το βιβλίο µου άρεσε πολύ!!!  

ΒΒεερρόόννιικκαα  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

TA ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΩΝ ΛΟΥΛΟΥ∆ΙΩΝ!!!

Η πιο όµορφη πορτοκαλιά του κάµπου
Της Μάρως Λοΐζου, Εκδόσεις Πατάκη
Ο κύκλος της ζωής µέσα από την ιστορία της πιο όµορφης πορτο-

καλιάς του κάµπου: Η πορτοκαλιά ενός κάµπου µεγάλωσε και ήρθε η
ώρα να αποχωριστεί τα παιδιά της, δηλαδή τα πορτοκάλια της, τα ο-
ποία µαζεύει ο κυρ- Γιώργης ο παραγωγός για να τα πουλήσει. Πριν
φύγουν όµως η πορτοκαλιά τους χαρίζει το βιβλίο που της είχε εµπι-
στευτεί η µητέρα της για το πώς να φτιάξουν τις ρίζες τους, τα φύλ-
λα τους, τον κορµό τους και όλα τα απαραίτητα βήµατα για να γίνουν
κι αυτά µεγάλες και όµορφες πορτοκαλιές σαν αυτήν. Στην πορεία
τους µέχρι να µεγαλώσουν και να φτιάξουν τα δικά τους πορτοκάλια
βρίσκεται ο ίσκιος της ο οποίος την προστατεύει από τον µεσηµερια-
νό ήλιο.

Κωνσταντίνα Παπαζήση

Ο Αδάµ και η Εύα και
ο Κήπος της Εδέµ!
Στη αρχή ο Θεός δηµιούργησε τον

κόσµο. Έπειτα έριξε πρωινή πάχνη και
µε τα χέρια του πήρε από το φρεσκο-
βρεγµένο χώµα και έπλασε τον άν-
θρωπο. Άµεσος  φύσηξε πνοή ζώνης
στα ρουθούνια του και ο άνθρωπος ζω-
ντάνεψε και τον ονόµασε Αδάµ, που
σηµαίνει <<χωµατένιος>>. Έπειτα
φύτεψε έναν κήπο για να τον καλλιερ-
γεί ο Αδάµ. Αλλά του απαγόρευσε να
φάει καρπούς από δυο δέντρα. Αλλά
επειδή ο Αδάµ ήταν µόνος ο Θεός έ-
πλασε όλα τα ζώα και ο Αδάµ µε την

σειρά του  έδωσε στο καθένα ξεχωρι-
στά το δικό του όνοµα. Μετά ο Θεός
δηµιούργησε την Εύα και µαζί µε τον
Αδάµ θα καλλιεργούσαν τον κήπο. Μια
ηµέρα η Εύα καθόταν στις στη σκιά
του δέντρου της γνώσης του Καλού και
του Κακού. Και τότε το φίδι της είπε να
φάει από τον απαγορευµένο δέντρο
για τι θα γινόταν ποιο έξυπνη και Θεά.
Η Εύα δοκίµασε και έπειτα έδωσε και
στον Αδάµ. Όταν ο Θεός το κατάλαβε
αυτό που έκαναν τους έδιωξε από τον
Παράδεισο και έβαλε αγγέλους να
φυλάνε την είσοδο!   

ΕΕκκδδόόσσεειιςς::  ΠΠααττάάκκηη    
ΗΗµµεερροοµµηηννίίαα::  ΤΤρρίίττηη  2244  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001177  

ΒΒαασσιιλλεείίαα  ΛΛιιόόλλιιοουυ--  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

Η πριγκίπισσα των κουκουτσιών
ΤΤηηςς  ΤΤζζέέηηνν  ΡΡέέυυ,,  εεκκδδόόσσεειιςς  ΤΤεερρζζόόπποουυλλοοςς

Σε µια χώρα η οποία πλέον έχει καταντήσει άγονη, καµένη από την ξηρα-
σία και ρηµαγµένη από την παγωνιά, βρίσκεται ένα βασίλειο που καταρρέει. 

Ο βασιλιάς µια µέρα φτάνει στο σηµείο να διαλέξει ποια από τις τρεις κό-
ρες του θα κυβερνήσει το βασίλειο όταν θα πεθάνει. Πρώτα όµως τους αναθέ-
τει µια αποστολή. Η καθεµία να κάνει κάτι που θα φέρει το σηµάδι της κάτι δη-
λαδή για το οποίο θα τον κάνει να νιώσει περήφανος για αυτήν. Οι δύο µεγαλύ-
τερες κόρες οι οποίες έχουν µεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους φτιάχνουν δύο
τεράστιους πύργους από ξύλο και µέταλλο. Η µικρότερη όµως χρησιµοποιώ-
ντας τα υλικά του κουτιού που είχε µαζέψει η µητέρα της από λόφους και βου-
νά και της τα είχε δώσει δηλαδή ένα κουκούτσι µήλου, µια χούφτα σταγόνες
βροχής, µια στάλα ηλιαχτίδας, µια σπιθαµή ουράνιου τόξου, ένα φτερό αστρο-

πουλιού, έναν δροσοσταλι-
σµένο ιστό αράχνης και µια
χαρωπή τρίλια αηδονιού κα-
ταφέρνει µετά από σκληρή
δουλειά και κόπο να ανθίσει
την γη της χώρας ξανά µετά
από τόσα χρόνια. 

Έτσι λοιπόν ο βασιλιάς συ-
γκινηµένος της λέει ότι αυτή
θα κυβερνήσει το βασίλειο.
Ζουν έτσι και πάλι ευτυχισµέ-
νοι µε την χώρα τους γεµάτη
φυτά και λουλούδια.

ΚΚωωννσσττααννττίίνναα  ΠΠααππααζζήήσσηη  
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Στις 9 ∆εκεµβρίου 2016 στο
∆ηµοτικό σχολείο της Άρνισσας
είδαµε την θεατρική παράστα-
ση «ο µαγεµένος αυλός».

Το θέµα της θεατρικής παρά-
στασης αναφερόταν σε µία πό-
λη που την έλεγαν Χάλερι. Ε-
κεί είχε πλούσιους ανθρώπους,
αλλά ο πιο πλούσιος ήταν ο ∆ή-
µαρχος. Είχε ένα µεγάλο κα-
πέλο κι ήταν πολύ χοντρός.  Ε-
ξαιτίας της απληστίας του επέ-
βαλε στην πόλη  νόµους που α-
παγόρευαν τη µουσική, τον χο-
ρό, την ζωγραφική, το θέατρο
και γενικά κάθε είδος διασκέ-
δασης.

Κάποια µέρα όµως η πόλη
γέµισε µε πάρα πολλά ποντίκια
τα οποία έκλεβαν τις τροφές και
δηµιουργούσαν καταστροφές
στα σπίτια των πολιτών. Έπρε-
πε να βρεθεί µια λύση ! Έφε-
ραν στα σπίτια τους γάτες, φά-
κες, γιατρό για να τους δώσει
φάρµακο, δικαστή για να βά-
λουν κάγκελα στα σπίτια τους.
Ήρθε κι ένας αστυνοµικός αλ-
λά τίποτα δεν έπιασε, τίποτα.
Τα ποντίκια συνέχισαν να ενο-
χλούν.

Έτσι ο δήµαρχος έβαλε χρη-
µατική αµοιβή για όποιον διώ-
ξει τα ενοχλητικά ποντίκια. Έ-
νας νέος άντρας µουσικός είδε
την πινακίδα που έλεγε ότι ό-

ποιος πιάσει όλα τα ποντίκια θα
πάρει χίλια χρυσά φλουριά.
Πήρε τότε τον αυλό του κι άρχι-
σε να παίζει Με τον µαγικό αυ-
λό του µάγεψε τα ποντίκια. Ό-
λα τα ποντίκια τον ακολούθη-
σαν κι έφτασαν µέχρι το ποτάµι
και πνίγηκαν. 

Ο  δήµαρχος όµως αρνήθηκε

να του δώσει την αµοιβή διότι
πίστευε πως αυτός έκανε όλη
την δουλειά.

Μια από τις επόµενες ηµέρες
ο δήµαρχος τιµώρησε τα παιδιά
της πόλης επειδή έκαναν φα-
σαρία πανηγυρίζοντας και τρα-
γουδώντας για τον διωγµό τον
ποντικιών. Ο αυλητής πήρε τα

στενοχωρηµένα παιδιά µαζί
του για µια βόλτα στο βουνό. Ο
δήµαρχος έψαχνε απεγνωσµέ-
να την κόρη του, η οποία ήταν
µαζί µε τον αυλητή. Ο αυλητής
από την άλλη ήθελε να δώσει
ένα µάθηµα στον άπληστο δή-
µαρχο,  ότι το παν δεν είναι τα
χρήµατα αλλά η χαρά στη ζωή
µας.

Όλοι τα έψαχναν όµως κανέ-
νας δεν τα έβρισκε. Κι εµφανί-
στηκε ο µουσικός µε τα παιδιά
και ζήτησε να του δώσουν το
χρυσό του. Ζήτησε ακόµη να
αφήσουν τα παιδιά να παίζουν
να ζωγραφίζουν και να διαβά-
ζουν παραµύθια.  Έτσι ο δή-
µαρχος από την χαρά του που
επέστρεψε η κόρη του και τα υ-
πόλοιπα παιδιά κατάργησε ό-
λους τους κακούς νόµους που
αυτός είχε ορίσει έδωσε και την
χρηµατική αµοιβή στον νέο αυ-
λητή. Το συµπέρασµα αυτής
της ιστορίας ήταν ότι η απλη-
στία του ανθρώπου οδηγεί στην
δυστυχία!!!

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΓΓιιώώρργγοοςς  ΜΜιιχχααηηλλίί--
δδηηςς((  ΕΕ''  ττάάξξηη))  --  ΕΕυυδδόόξξηηςς  ΠΠααππαα--

ττρρααϊϊααννόόςς  ((ΓΓ''ττάάξξηη))
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΓΓιιώώρργγοοςς

ΜΜιιχχααηηλλίίδδηηςς    

Θεατρική παράσταση στο ∆ηµοτικό Σχολείο της Άρνισσας

Συνέντευξη από τους ηθοποιούς 
της παράστασης 

«Ο µαγεµένος αυλός»
Πριν ξεκινήσει η Θεατρική παράσταση στο σχολείο µας πήραµε

συνέντευξη από τους ηθοποιούς. Ένας από τους ηθοποιούς ήταν
και ο αδελφός του Παπα Νικόλα , ο κ. Γιώργος Τούλης. 

1)Πώς λέγεται το έργο; - Το έργο λέγεται ̈ Ο µαγεµένος αυλός¨.
2)Πόσες ηµέρες χρειάζεστε για να φτιάξετε ένα σκηνικό;
- Σκηνικά µπορεί να χρειαστεί 5-6 µέρες ο σκηνογράφος έχει πολλά

πράγµατα που θα γίνει η παράσταση.
3)Πόσες φορές κάνατε πρόβα; - Κάναµε περίπου 40 φορές πρόβα.
4)Τι γίνεται όταν κάποιος ξεχνά τα λόγια του;
- Απλώς ο της λέει µία ατάκα για να καταλάβει τι θα πει.
5)Γιατί επιλέξατε ένα µέρος της Γερµανίας και όχι σε κάποια άλ-

λη χώρα;
- Γιατί η Γερµανία είναι η χώρα που µας δανείζει χρήµατα.
6)Σε πόσα σχολεία έχετε παίξει θέατρο; - Έχουµε παίξει σε αµέ-

τρητα σχολεία.
7)Ποιοι είναι οι ηθοποιοί;
Οι ηθοποιοί είναι ο κύριος Παντελής Καραγιάννης, η κυρία Μα-

ρία Αλβανού και εγώ 
ο Γιώργος Τούλης.
Ευχαριστούµε για τον χρόνο σας!

Κείµενο: Μαρία Τζήκα-Ε` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Μιχαήλ Κέκης- Ε` τάξη
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Το σκιάχτρο
Μια µέρα κάναµε στην γλώσ-

σα ένα µάθηµα για το σκιάχτρο.
Από εκεί µας ήρθε η ιδέα να κά-
νουµε από ένα σκιάχτρο κάθε ο-
µάδα την Παρασκευή(10 Φε-
βρουαρίου)  και έτσι έγινε, φέρα-
µε όλοι υλικά και κάναµε τρία
σκιάχτρα ανά οµάδα.  Αυτά τα
τρία σκιάχτρα που κάναµε ήταν
πολύ ωραία.  Μέσα στην άνοιξη
θα τα βάλουµε στον κήπο µας.

∆ιαβάστε ακόµα και παίξτε:
«Το όνειρο του σκιάχτρου» του
Ευγένιου Τριβιζά

∆είτε:  Η ιστορία ενός... δια-
φορετικού σκιάχτρου που ήθελε
να αποκτήσει φίλους. Μια ταινία
κινουµένων σχεδίων που µιλάει
για τη διαφορετικότητα, τη µο-
ναξιά. 

Ο θρύλος του σκιάχτρου

(https://www.youtube.com/watch
?v=cuSHI4uREb4)

Κείµενο: Χρήστος Θεοδώρου
- ΣΤ` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Γιώργος
Γιαλαµουίδης – ΣΤ` τάξη

Τα τρία καρυδάκια
Μια φορά κι έναν καιρό, σε ένα µικρό δάσος,

ζούσαν τρία καρύδια, που έπαιζαν ανέµελα µε την
µπάλα τους. Μόνο το ένα από αυτά καθόταν και έ-

κλαιγε σε ένα πεσµένο κορµό δέντρου.Τα άλ-
λα δύο απλά το αγνόησαν και συνέχισαν το
παιχνίδι. Μετά από λίγη ώρα το λυπήθηκαν
και κάθησαν δίπλα του.Έµειναν έκπληκτα µό-
λις είδαν µια φωτογραφία των γονιών τους.

Ύστερα από πέντε λεπτά παρηγοριάς, επιτέ-
λους το πήραν µαζί τους και πήγαν µια βόλτα στο

δάσος.
Καθώς περπατούσαν, είδαν ένα µικρό σπιτάκι. Έτσι, έχοντας

µεγάλη περιέργεια, τα καρυδάκια µπήκαν µέσα. Το µόνο που υ-
πήρχε,ήταν ένα µικρό µπαούλο,το οποίο έγραφε πάνω του κάτι.
Τότε το µικρότερο καρύδι, πλησίασε το µπαούλο και φύσηξε τη
σκόνη που είχε πάνω του. Ξαφνικά, το µπαούλο άνοιξε και τα
γράµµατα εξαφανίστηκαν.Μέσα στο µπαούλο αυτό υπήρχε ένα
γράµµα,σε ένα µπουκάλι βαµµένο µε κόκκινη µπογιά. Τα µικρά κα-
ρύδια άνοιξαν το µπουκάλι και διάβασαν το γράµµα το οποίο έλε-
γε: «Αγαπηµένα µας παιδιά, σας γράφουµε αυτό το γράµµα για
να ζητήσουµε συγγνώµη που σας εγκαταλείπουµε για πάντα
φεύγοντας από την ζωή, για αυτό σας έχουµε έναν µικρό θησαυ-
ρό.Αν τραβήξετε το σχοινί που υπάρχει µέσα στο µπαούλο θα
βρείτε έναν χάρτη για τον θησαυρό αυτό. Καλή σας διασκέδαση».

Έτσι, µετά απ’ αυτήν την αναζήτηση, βρήκαν επιτέλους το ση-
µείο που κρυβόταν ο θησαυρός. Πήραν τα φτυάρια τους και ξεκί-
νησαν να σκάβουν. Ύστερα από λίγη ώρα, βρήκαν ένα κουτί. Το ά-
νοιξαν και αντίκρισαν.... Άλλο ένα κουτί.Και µετά άλλο ένα...Και
άλλο ένα....Ώσπου επιτέλους έφτασαν στον θησαυρό. Ήταν ένα
µικρό φυτό. Το µεγαλύτερο καρύδι κατάλαβε τι σήµαινε.Το φυτό
αυτό ήταν για να φυτέψουν τα ίδια τους µια καρυδιά. Αυτά, µες
την καλή χαρά ότι θα αποκτήσουν φίλους, ξεκίνησαν την δουλειά.

Έτσι τα κατάφεραν και περίµεναν να βγει η καρυδιά. Μέρα και
νύχτα καθόντουσαν εκεί.Τα χρόνια περνούσαν όταν η καρυδιά
φύτρωσε,και τα τρία καρύδια γέρασαν,αγκάλιασαν το δέντρο και
εκεί πέθαναν. 

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση: Ιωάννα Παπαγιαννίδου – ΣΤ` τάξη



1) Μια µέρα πάει ο Τοτός
στο σχολείο και η δασκάλα
του λέει να βρει στο σπίτι
τρεις προτάσεις. 

Πάει σπίτι του και ρωτάει τη
µαµά του: 

- Θα µου πεις µια πρόταση
µαµά; 

- Aσε µε τώρα έχω δουλειά! 
Και το γράφει ο Τοτός. Μετά

πάει στον αδερφό του που µι-

λούσε στο τηλέφωνο: 
- Θα µου πεις µια πρόταση; 
- Ποιον αυτόν τον καράφλα; 
Μετά πάει στον πατέρα:
- Θα µου πεις µια πρόταση; 
- Ανέβα στο µηχανάκι µου α-

γάπη µου και φύγαµε. 
Την άλλη µέρα στο σχολείο: 
- Τοτό πες µας τις προτά-

σεις που έγραψες. 
- Άσε µε ήσυχο έχω δου-

λειά. 
- Τοτό έλα να σε πάω στον

διευθυντή. 
- Ποιον αυτόν τον καράφλα; 
- Τοτό έλα τώρα αµέσως! 
- Ανέβα στο µηχανάκι µου

µωρό µου και φύγαµε.

2) Στο τέλος της σχολικής
χρονιάς ένας µαθητής πλησιά-

ζει τον καθηγητή του και του
λέει: 

- Αν µε αφήσετε στην ίδια
τάξη κύριε καθηγητή, θα πέσω
στη θάλασσα να πνιγώ! 

- Μη φοβάσαι Γιωργάκη, τα
κούτσουρα επιπλέουν!

3) Μπορείς να µου πεις Τοτέ
τι σηµαντικό έγινε το 1789; 

- Γεννήθηκε ο Μέγας Ναπο-
λέων, κύριε. 

- Πολύ σωστά. Και το 1792; 
- Εεεε. Χµ. Ο Μέγας Ναπο-

λέων έγινε 3 χρονών.

4) Ο µικρός Κωστάκης γυρ-
νάει την πρώτη µέρα από σχο-
λείο. 

- Σας έµαθαν τίποτα παιδί
µου σήµερα; τον ρωτάει η µη-

τέρα του. 
- Τίποτα. Αφού, να φαντα-

στείς, πρέπει να πάω κι αύριο!

5) ∆ύο συµµαθητές συζητά-
νε µεταξύ τους. 

-Τι καλά που θα ήταν αν εί-
χαµε γεννηθεί έναν αιώνα
πριν, λέει ο ένας στον άλλο. 

-Και γιατί θα ήταν καλά; Ρω-
τάει ο άλλος. 

-Γιατί θα ήταν και η Ιστορία
πιο µικρή! 

6) ∆άσκαλος: "Για πες µου
Γιώργο, πόσο κάνει 8-8;" 

Γιώργος: "∆εν ξέρω κύριε." 
∆άσκαλος: "Για σκέψου λί-

γο. Αν έχω 8 κεράσια και φάω
και τα 8 τι θα µου µείνουν;" 

Γιώργος: "Τα κουκούτσια
κύριε!

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση:
Άνθιµος Παπαγιαννίδης
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Ανεκδοτάκια

Τα κυριότερα παιχνί-
δια των παιδιών της
Αρχαίας Ελλάδας

Τα παιδιά της Αρχαίας Α-
θήνας αλλά και όλης της
Ελλάδος συνήθιζαν να
παίζουν µε τη σφαίρα, τη
µπάλα, το στεφάνι, τη
σβούρα, τους βόλους, τα
καρύδια ενώ γνωστά παι-
χνίδια τους ήταν το κου-
τσό, ο εφεδρισµός. Κάποια
από τα παιχνίδια αυτά παί-
ζονται ακόµη και σήµερα
από πολλά παιδιά, ίσως όχι
µε τον ίδια τρόπο αλλά κά-
πως αλλαγµένα, ενώ άλλα
παιχνίδια δεν παίζονται
σήµερα. 

Αυτή πάντως η οµοιότη-
τα των παιδικών παιχνι-
διών ανά τους αιώνες απο-
δεικνύει πως κάποιες σύγ-
χρονες συνήθειες µας δεν
είναι τελικά και τόσο σύγ-
χρονες, αφού προέρχο-
νται από τους αρχαίους
προγόνους µας.

Κείµενο: Γιάννης Παπα-
γιαννίδης – ∆` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Άνθι-
µος Παπαγιαννίδης – ΣΤ`

τάξη 

Χαϊκού 
Στην τάξη µας (Γ` τά-

ξη) µάθαµε τι είναι τα
χαϊκού. Είναι γιαπωνέ-
ζικη µορφή ποίησης µε
στίχους που έχουν πο-
λύ λίγες συλλαβές. Ύ-
στερα γράψαµε δικά
µας για τις απόκριες.

Χαρταετός είναι ψηλά
Παιδί τον πετάει
Και φεύγει
Ντύνοµαι καουµπόισσα, 
Να µη µε γνωρίσουν 
Οι άλλοι.

Παπατραϊανού Ναταλία

Μασκαράδες παίζουν
Σερπαντίνες στο πάτωµα
Και κοµφετί
Χαρταετοί ψηλά 
Στον αέρα χορεύουν
Με τα δέντρα µιλούν.

Γκέσιου Ελπίδα

Χαρταετός γρήγορα ανεβαί-
νει

Και χορεύει τρελά
Κων. Μήτσκος

Καθαρά ∆ευτέρα χαρταετός
Πετάει και εµείς 
Τραγουδάµε.

Παπαδοπούλου Ευαγγελία

Καθαρά ∆ευτέρα
Τον ουρανό θα δεις 

Γεµάτο χρώµατα!
Όταν µπεις στο πάρτι
Ζογκλέρ και  µασκαράδες

Κων. Γεωργίου

Χαρταετός πετάει,
Γρήγορα πάει
Χρώµα ωραίο έχει.
Το πάρτι αρχίζει
Κοµφετί παντού πετάει
Χρωµατιστό.

Σαµαράς ∆ηµήτρης

Χαρταετός πετάει
στα σύννεφα ψηλά 
ανεβαίνει.
Κουστούµια λαµπερά
Και όµορφα ρούχα
Απίθανα φοράµε.

Χρήστος Θεοδώρου

Το πάρτι αρχίζει
Πετάνε σερπαντίνες 
Και κοµφετί
Θανάσης Μπακάλης

Πετάνε σερπαντίνες
Στον αέρα, όλοι τρέχουν 
Να τις πιάσουν.
Γέσιου Μαρία

Χρωµατιστές στολές 
Θα δούµε και µερικές
Είναι αστείες.
Λιµπάρη Ειρήνη

Χαρταετοί πετάν 

στον ουρανό 
Με διάφορα χρώµατα
Μπαϊρακταρίδης Νίκος

Χρωµατιστές στολές
Φοράµε στα καρναβάλια
Και κοµφετί απλώνεται.
Κόκλη Βασιλική

Το πάρτι αρχίζει
Πετάµε κοµφετί
Και χορεύουµε.
Άννα Μαρία Παπαδοπούλου

Στολές χρωµατιστές
Υπέροχες, γαλάζιες,

µαλακές.
Στήβεν Κουτσάι

Καθαρά ∆ευτέρα
Στα καρναβάλια
βλέπουµε ανθρώπους
Που ντύνονται αστεία.
Την Καθαρά ∆ευτέρα
Χαρταετούς θα δεις
Στους ουρανούς
Μπόγιας Βαγγέλης

Χαρταετός στον αέρα
Πάνω και το παιδί στο 
Χορτάρι τρέχει.
Παπατραϊανός Ευδόξης
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Ενηµέρωση για το διαδίκτυο
Την Τρίτη 13 ∆εκεµβρίου 2016 ο κ. Μπαζούκης µας ενηµέρωσε

για το διαδίκτυο και πώς µπορούµε να προστατευτούµε από τους πιθα-
νούς κινδύνους.

Στην αρχή µας ρώτησε πόση ώρα είµαστε στο διαδίκτυο και για
ποιο λόγο µπαίνουµε. Έπειτα µας έδειξε ένα βίντεο από την Μ. Βρετα-
νία για ένα κοριτσάκι, την Μπέτυ, που πόσταρε τα στοιχεία της και τις
φωτογραφίες της για να αντιγράψει την µεγάλη της αδελφή που έπαι-
ζε ένα παιχνίδι σε αυτήν τη ιστοσελίδα. Ένας παιδόφιλος,  o Σάιµον
της έδωσε ψεύτικα στοιχεία για να την προσελκύσει. Όµως αργότερα
ανακάλυψε πως έκανε µεγάλο λάθος. Λίγες µέρες αργότερα, στο σχο-
λείο όλα τα παιδιά έβλεπαν µία πολύ προσωπική φωτογραφία της που
ο Σάιµον είχε στείλει. Επίσης, κάθε απόγευµα την παρακολουθούσε
στο πάρκο, γιατί η Μπέτυ του είπε ότι πηγαίνει για rollers µε τις φίλες
της και όχι µε κάποιον ενήλικα. Ύστερα η Μπέτυ υποψιάστηκε ότι ο
Σάιµον έστειλε τις φωτογραφίες της στα παιδιά και τις µετέτρεψε από
δηµόσιες σε ιδιωτικές, έκανε ηλεκτρονική καταγγελία και διέγραψε ό-
λα τα µηνύµατα που της έστειλε ο Σάιµον. Στην συνέχεια η αστυνοµία
τον έπιασε. Αφού η Μπέτυ κατάλαβε πως δεν πρέπει να δίνουµε προ-
σωπικές φωτογραφίες και να µην απαντάµε σε µηνύµατα αγνώστων,
η ζωή της επέστρεψε σε φυσιολογικά επίπεδα.

Το επόµενο βίντεο παρουσίαζε έναν Βέλγο έφηβο που δεν είχε όρε-
ξη να κάνει τίποτα από το να παίζει στον υπολογιστή. ∆εν ζούσε στην
πραγµατική του ζωή! Ο κύριος µας εξήγησε πώς µπορούµε να βοηθή-
σουµε κάποιον που έχει εθιστεί µε κάτι. Μπορούµε να ασχοληθούµε
µαζί του πιο πολύ και να ενδιαφερθούµε.

Το τρίτο βίντεο  είχε θέµα το bulling µέσω διαδικτύου. Ήταν δύο
παιδιά. Και το ένα έκανε bulling στο άλλο και το απείλησε µέσω του
e-mail. Έτσι µάθαµε ότι bulling µπορεί να ασκείται και µέσω του δια-
δικτύου. 

Στο τέλος είδαµε ένα βίντεο νορβηγικής παραγωγής που µας έδειξε
µία δασκάλα, δύο γονείς και ένα παιδί. Η δασκάλα ενηµέρωσε τους
γονείς ότι το παιδί της είπε ψέµατα ότι είναι διακοπές. Το κατάλαβε α-
πό τις φωτογραφίες του παιδιού που ανέβασε. Ενώ µιλούσε το αγοράκι
συνειδητοποίησε ότι οι δάσκαλοι ήξεραν πολλά περισσότερα από τι οι
µαθητές νοµίζουν.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΓΓιιώώρργγοοςς  ΣΣααµµααρράάςς  ΕΕ΄́ττάάξξηη
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΜΜιιχχααήήλλ  ΚΚέέκκηηςς  ΕΕ΄́ττάάξξηη  

10 κανόνες που πρέπει να τηρήσουµε στο διαδίκτυο
11..  ∆ΕΝ δίνουµε ποτέ προσωπικούς µας κωδικούς, ΠΟΤΕ!
22.. Ποτέ δεν συνοµιλούµε µε αγνώστους στο διαδίκτυο.
33..  Πάντα λέµε στους γονείς µας τι ιστοσελίδες επισκεπτόµαστε.
44.. ∆εν φτιάχνουµε λογαριασµούς στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς την άδεια

των γονέων µας, άµα δεν είµαστε µεγαλύτεροι των 12 χρονών.
55.. ∆ιαλέξτε, πριν µπείτε στο διαδίκτυο, ποιες ιστοσελίδες θα επισκεφτείτε.
66.. Μην ανοίγετε µηνύµατα e-mail και επισυναπτόµενα αρχεία από άγνωστους απο-

στολείς µε περίεργα θέµατα ή χωρίς θέµα. Είναι πολύ πιθανό να περιέχουν ιούς και να
προκαλέσουν σοβαρά προβλήµατα στον υπολογιστή σας.

77.. Συζητήστε µε τους δασκάλους σας, τους γονείς σας και µε πρόσωπα που εµπιστεύ-
εστε για τις δραστηριότητες σας στο ∆ιαδίκτυο, ιδιαίτερα αν αντιµετωπίσετε οτιδήποτε πε-
ρίεργο ή ασυνήθιστο.

88. Μην επιχειρείτε συναλλαγές µέσω του ∆ιαδικτύου για την αγορά προϊόντων και
µην δίνετε στοιχεία που αφορούν πιστωτικές κάρτες.

99.. Μην χρησιµοποιείτε άκριτα οποιοδήποτε πρόγραµµα βρίσκετε στο ∆ιαδίκτυο. ∆εν
είναι όλα τα προγράµµατα ασφαλή, ακόµα και αν εµφανίζονται ως παιχνίδια.

1100.. Τα άτοµα που γνωρίζετε στο ∆ιαδίκτυο δεν είναι πάντοτε αυτά που ισχυρίζονται ότι
είναι. Μπορεί να σας λένε ψέµατα για να κερδίσουν την εµπιστοσύνη σας.

ΠΠηηγγήή::  hhttttpp::////eeccllaassss3311..wweeeebbllyy..ccoomm
ΚΚεείίµµεεννοο  --  ∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΜΜιιχχααήήλλ  ΚΚέέκκηηςς  ––  ΕΕ`̀  ττάάξξηη

Γιάννης 
Αντετοκούµπο
Ο Γιάννης Αντετοκούµπο είµαι

γεννηµένος  στις 6 ∆εκεµβρίου το
1994 στου Ζωγράφου, είναι Έλλη-
νας επαγγελµατίας καλαθοσφαιρι-
στής µε καταγωγή από τη Νιγηρία.
Έχει ύψος 2,11 µέτρα και παίζει
στις θέσεις Σµολ Φόργουορντ και
Σούτινγκ Γκαρντ. Ξεκίνησε την κα-
ριέρα του από το Φιλαθλητικό στην
Α2 κατηγορία του Ελληνικού Πρω-
ταθλήµατος Καλαθοσφαίρισης.  Το
µεγάλο άλµα στην καριέρα του ήρ-
θε όταν επιλέχθηκε στο NBA, Draft
το 2013 στη θέση 15, από τους
Μλγουόκι Μπάκς. Ο Αντετοκού-

µπο έχει δύο µεγαλύτερα αδέρφια και 2 µικρότερα. Παρόλο που εί-
ναι Νιγηριανής καταγωγής  δεν έχει την ιθαγένεια. Απέκτησε την
ελληνική ιθαγένεια στις 9 Μαΐου το 2013.  

Πηγή: Giannis Antetokoumpo Βιογραφικό. Gr
Κείµενο: Ευθύµης Σιπάκης – ∆` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Άνθιµος Παπαγιαννίδης –ΣΤ` τάξη

NNBBAA
To ΝΒΑ (National Basketball

Association, προφορά: Εθνική Καλα-
θοσφαιρική Οµοσπονδία) είναι η
διοργανώτρια αρχή του οµώνυµου
πρωταθλήµατος καλαθοσφαίρισης
των ΗΠΑ. Απαρτίζεται από 30 δικαιο-
δόχες οµάδες (29 µε έδρα στις ΗΠΑ
και 1 µε έδρα στον Καναδά) και είναι
µέλος της Οµοσπονδίας Καλαθο-
σφαίρισης των ΗΠΑ (USAB), η οποία
είναι αναγνωρισµένη από τη ∆ιεθνή
Οµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης
(FIBA) ως αρµόδια για το άθληµα
στις Ηνωµένες Πολιτείες. Το πρωτά-
θληµα του NBA αποτελεί ένα από τα
τέσσερα µεγάλα πρωταθλήµατα σε
επίπεδο επαγγελµατικού αθλητισµού
στη Βόρεια Αµερική. 

Οι παίκτες που αγωνίζονται στο
πρωτάθληµα του NBA είναι οι καλύτε-
ρα αµειβόµενοι αθλητές του κόσµου,
µε βάση το µέσο ετήσιο µισθό για κά-
θε παίκτη. Ιδρύθηκε στη Νέα Υόρκη
στις 6 Ιουνίου του 1946 µε την επωνυ-
µία BAA (Basketball Association of
American). Στις 3 Αυγούστου του
1949 µετονοµάστηκε σε NBA
(National Basketball Association) έ-

πειτα από τη συγχώνευση της BAA µε
την ανταγωνίστρια της NBL (National
Basketball League). Στις 3 Αυγού-
στου του 1949 µετονοµάστηκε σε
ΝΒΑ (National Basketball
Association) έπειτα από την συγχώ-
νευση της ΒΑΑ µε την ανταγωνίστρια
της ΝΒL ( National Basketball
League). 

Για την καλύτερη διεξαγωγή του
πρωταθλήµατος οι οµάδες έχουν χω-
ριστεί σε δύο περιφέρειες, την Ανα-
τολική και τη ∆υτική. Αυτές µε την
σειρά τους χωρίζονται σε τρία µικρό-
τερα γκρουπ οµάδων (5). Η Ανατολι-
κή Περιφέρεια χωρίζεται στις
Atlantic (Ατλαντική), Centre (Κεντρι-
κή) και Southeast (Νοτιοανατολική)
ενώ η ∆υτική στις Southwest (Νοτιο-
δυτική), Northwest (Βορειοδυτική)
και Pacific (Ειρηνικού). Επίτροπος
είναι ο Adam Silver το σύνθηµα της
διοργάνωσης είναι Where amazing
happens. Τους περισσότερους τίτ-
λους τους έχουν κατακτήσει οι
Boston Celtics. 

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΝΝίίκκοοςς  ΚΚιισσκκίίννηηςς--  ∆∆`̀  ττάάξξηη
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΚΚωωννσσττααννττίίνναα

ΠΠααππααζζήήσσηη  ––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη
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Μέσα στον βούρκο, στην
ψευτιά, στην τόση αδικία,
υπάρχει κάτι όµορφο που
λέγεται φιλία.

Φίλος θα πει να µην ζητά,

µα όταν του δίνεις ένα, αυ-
τός να λέει ευχαριστώ µε
µάτια βουρκωµένα.

Σε φίλο να µην εµπιστευ-

τείς ποτέ το µυστικό σου.
Φίλος σε φίλο θα το πει και
είναι κακό δικό σου.

Ο φίλος που δεν εκτιµά
τα λίγα που προσφέρεις
µην περιµένεις µε πολλά
να αλλάξει να το ξέρεις.

Φίλους σε εισαγωγικά
γνωρίζω κάθε µέρα, όµως
καλούς και µπιστικούς µε-

τρώ στην µια µου χέρα.

Άτοµα που δεν σε εκτι-
µούν και  δεν σε υπολογί-
ζουν, φίλοι σου να µην λέ-
γονται γιατί δεν το αξί-
ζουν.

Φόβους, τροµάρες ανοι-
χτές, φουρτούνες κι’ αν
σηκώσουν, δεν ηµπορούν
µια φιλία ποτέ να ξεριζώ-
σουν.

Κωνσταντίνα Παπαζήση

Μαντινάδες για την φιλία


