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ΠΠεερριιεεχχόόµµεενναα
� Η σελίδα της γεύσης σελ.2
� Επιστολή Πολυχρονιάδη Μ.

– Σκάκι – ∆ιαγωνισµός Μαθηµα-
τικών – Σερέτης Λ. σελ.3

� Το σχολείο µου (Συνέντευξη
∆ιευθυντή – παλιού δασκάλου –
γονέα –παππού) – Παρουσίαση
σχολείου και γράφηµα δύναµης
µαθητών 1946-2017 σελ.4 – 5

� Άνοιξη – Πασχαλινά σελ.6
� Αγγλική γωνιά – Ποιήµατα

∆` τάξης σελ.7
� Α`και Β`τάξη σελ.8
� Β` τάξη σελ.9
� Βιβλιοπαρουσιάσεις σελ.10

- 11
� Εορτασµός 25ης Μαρτίου –

ο παραµυθάς σελ.12
� Οι µικροί Edmodistes –

Κουτσουπιά –Σπορείο σελ.13
� Μουσείο Βρέλλη – KidRex –

site Μ. Κέκη - Ανέκδοτα σελ.14
� Συνέντευξη από τον γυµνα-

στή του σχολείου µας – Βόλεϊ –
Συναισθήµατα – Μπίλιες σελ.15

� Επιστολή Εράσµειου – Ηµι-
ναραθώνιος Βεγορίτιδας σελ.16

Τα χελιδόνια (στη χώρα
µας απαντώνται πέντε δια-
φορετικά είδη) έρχονται κά-
θε Άνοιξη στην Ελλάδα από
την Αφρική. Για την ακρίβεια
έρχονται από µέρη της Α-
φρικής που βρίσκονται νότια
της Σαχάρας.

Η απόσταση που διανύ-
ουν, πετώντας σε µεγάλα
σµήνη (τα οποία φτάνουν έ-
ως και τα εκατό χιλιάδες
πουλιά), πλησιάζει τα δέκα
χιλιάδες χιλιόµετρα. Πρόκει-
ται για ταξίδι που διαρκεί
πολλές εβδοµάδες, καθώς
τα χελιδόνια αναγκάζονται
να σταµατούν αρκετές φο-
ρές για να βρουν τροφή και
να ξεκουραστούν.

Το αναµφίβολα απαιτητικό
αυτό ταξίδι γίνεται ακόµη
πιο δύσκολο εξαιτίας των α-
ντίξοων συνθηκών που επι-
κρατούν στις περιοχές που

οφείλουν να διασχίσουν.
∆ιότι στη µετανάστευσή
τους αυτή πρέπει πρώτα να
πετάξουν πάνω από τη Σα-
χάρα και στη συνέχεια πάνω
από τη Μεσόγειο (Λιβυκό και
Αιγαίο), δηλαδή πάνω από
περιοχές όπου η τροφή σπα-
νίζει.

Είναι πράγµατι θεαµατικό.
Τα µικρά αυτά πουλιά κατορ-
θώνουν κάθε χρόνο ένα τα-
ξίδι ‘άθλο’ και µάλιστα δύο

φορές, καθώς στα τέλη του
φθινοπώρου, ακολουθώντας
την αντίστροφη πορεία, ε-
γκαταλείπουν τη χώρα µας
και επιστρέφουν στην Υπο-
σαχάρια Αφρική.

Βερονίκη Γεωργίου ΣΤ τάξη 

Χελιδονίσµατα
της Άρνισσας!
Χθες 21 Μαρτίου 2017 η Γ`

και ∆` Τάξη ξεκινήσαµε από

το σχολείο να πούµε τα χε-
λιδονίσµατα. Τα χελιδονί-
σµατα είναι παλιό έθιµο. Α-
πό τα αρχαία χρόνια τα παι-
διά γιορτάζανε την Άνοιξη
και τον ερχοµό των χελιδο-
νιών. Εµείς µαζί µε τους δα-
σκάλους µας και τον διευθυ-
ντή µε την κιθάρα του τρα-
γουδούσαµε. Όταν φτάσαµε
στη λαϊκή, σταµατούσαµε
στους πάγκους και λέγαµε
ένα τραγούδι. Στο τέλος ό-
λοι µας χειροκροτούσαν και
µας έδιναν λεφτά οι µαµά-
δες, οι γιαγιάδες και αυτοί
που ήταν στους πάγκους. Έ-
πειτα πήγαµε σε πολλά µα-
γαζιά και κάποιοι µας έδιναν
γλυκά. Πριν τελειώσουµε τη
βόλτα µας πήγαµε στο γυ-
µνάσιο, χτυπήσαµε το κου-
δούνι και όλα τα παιδιά κατέ-
βηκαν να µας ακούσουν. Στο

ΧΧεελλιιδδόόννιιαα,,  ττοο  ττααξξίίδδιι  ττοουυςς  σσττηηνν  ππααττρρίίδδαα  µµααςς

συν. στην 11η σελ.

Τι συµβολίζουν τα κόκκινα
αυγά του Πάσχα

Το βάψιµο των αυγών είναι το κατεξοχήν
πασχαλινό έθιµο και γίνεται κάθε Μεγάλη Πέ-
µπτη.  Η ιστορία του κόκκινου αυγού.  Τα
κόκκινα ή διακοσµητικά αυγά τα συναντάµε
πριν από τα χρόνια του Χριστού, στην αρχαία
Ρώµη, την Κίνα , την Γαλλία, την Περσία και
την Αίγυπτο όπου µοιράζονταν σε ανοιξιάτικες
γιορτές, όπου µαζί µε τα κουνέλια αποτελού-
σαν αρχαία σύµβολα της γονιµότητας.

Σήµερα το βάψιµο των αυγών γίνεται την
Μεγάλη Πέµπτη και γι’ αυτό τον λόγο πολλοί
την ονοµάζουν κόκκινη Πέµπτη ή Κοκκινο-
πέφτη.  Η µέρα αυτή είναι η ηµέρα του Μυστι-
κού ∆είπνου, όπου ο Χριστός πρόσφερε άρτο
και οίνο ως συµβολισµό για το σώµα και το αί-
µα Του.  Το βάψιµο των κόκκινων αυγών
συµβολίζει το αίµα Του Ιησού Χριστού που έ-
σταξε όταν τον λόγχισε ο Ρωµαίος στρατιώτης.
Παράλληλα το κόκκινο χρώµα συµβολίζει
στην ορθόδοξη παράδοση την χαρά.

Οι Χριστιανοί συµβολίζουν µε αυγό τον τά-
φο από τον οποίο εξήλθε όταν αναστήθηκε ο
Χριστός.  Σύµφωνα µε την λαϊκή παράδοση
τα αυγά οφείλουν το χρώµα τους στην εξής
παράδοση: << … Όταν είπαν ότι αναστήθηκε
ο Χριστός κανείς δεν το πίστευε και κάποιος

φώναξε : µπορεί από άσπρα να γίνουν κόκκι-
να τ΄ αυγά; Και πράγµατι τ΄αυγά έγιναν κόκ-
κινα>>.  Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας το
πρώτο από τα βαµµένα αυγά είναι της Πανα-
γίας και το φιλάνε στο εικονοστάση για όλο
τον χρόνο. Έχει θεραπευτικές και προστατευ-
τικές ιδιότητες.

ΓΓΙΙΑΑΤΤΙΙ  ΤΤΣΣΟΟΥΥΓΓΚΚΡΡΙΙΖΖΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΤΤ’’  ΑΑΥΥΓΓΑΑ
Πριν φάµε τα κόκκινα αυγά το βράδυ της Α-

νάστασης ή την Κυριακή του Πάσχα, ο καθέ-
νας διαλέγει το αυγό του και το τσουγκρίζει µε
τους άλλους.  Όποιος έχει το πιο δυνατό αυγό
και δεν του σπάσει συνεχίζει την <<αυγοµα-
χία>> µε τον επόµενο κ.ο.κ.  Κάθε φορά που
τσουγκρίζουµε το αυγό λέµε Χριστός Ανέστη
και παίρνουµε τη απάντηση Αληθώς ο Κύ-
ριος.  Το τσούγκρισµα των πασχαλινών αυγών
συµβολίζει την Ανάσταση του Χριστού µας και
το αυγό συµβολίζει την ζωή και την δηµιουρ-
γία που κλείνει µέσα του την ζωή.  Καθώς ό-
ταν σπάει το κέλυφος του αυγού γεννιέται µια
ζωή, έτσι και το πασχαλινό αυγό συµβολίζει το
<<σπάσιµο>> του τάφου του Χριστού και την
Ανάστασή Του.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΝΝααττααλλίίαα  ΠΠααππααττρρααϊϊααννοούύ--  ΕΕλλππίίδδαα
ΓΓκκέέσσιιοουυ  ––  ΓΓ`̀  ττάάξξηη

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΓΓιιώώρργγοοςς  ΓΓιιααλλααµµοουυίίδδηηςς  ––
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`)
Γιαλαµουίδης  Γιώργος (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`)
Σαρωτές εικόνων
Πισλίνα Μένια(Ε`)
Τζήκα Μαρία(Ε`)
Μπόγιας Τάσος
Χατζηγεωργούδης Γιώργος
Συντονιστές ∆άσκαλοι
Ηλίας Κάρτας
Αθανάσιος Θεοδώρου

ΤΤαα  ααννήήσσυυχχαα
µµοολλύύββιιαα  ττηηςς
ΆΆρρννιισσσσααςς

ΗΗ  ΣΣΕΕΛΛΙΙ∆∆ΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΓΓΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ

Eκτύπωση
Γραφικές Tέχνες

Σ. Bαγουρδής ΑΒΕΕ
Tηλ.: 23810 25019

email: vagourdi@otenet.gr

Το λογότυπο της εφηµερίδας 
σχεδίασαν η Ιωάννα Παπαγιαννίδου
και ο Χρήστος Χατζηγεωργούδης

Συνδροµή για ένα χρόνο 5 ευρώ

Γεµιστές
ξερές

πιπεριές
Υλικά 
Κόκκινες µεγάλες 
πιπεριές
κλωστή
βελόνα 
2 κούπες ρύζι 
µισή κούπα λάδι
αλάτι µαϊντανός
3 κρεµµύδια
λίγο κόκκινο πιπέρι 
Εκτέλεση

Πλένουµε τις πιπεριές, τις
σκουπίζουµε καλά και τις κρε-
µάµαι το καλοκαίρι έξω στον ή-
λιο για να ξεραθούνε. Το χειµώ-
να τις ζεµατάµε σε καυτό νερό
σε µια κατσαρόλα και τις στραγ-
γίζουµε καλά. Σε ένα τηγάνι κα-
βουρδίζουµε το λάδι και το
κρεµµύδι, µετά ρίχνουµε το ρύ-
ζι, το µαϊντανό, το αλάτι και το
κόκκινο πιπέρι. Γεµίζουµε τις πι-
περιές και τις βάζουµε σε ένα
µεγάλο ταψί και τις ψήνουµε
στο φούρνο ή στην σόµπα για 3
τέταρτα. Καλή σας όρεξη!!!!!        

Βερόνικα Γεωργίου
– ΣΤ` τάξη

Πασά κιόφτε
Υλικά: 
Φρέσκο ψιλοκοµµένο κρεµµύδι
λίγο δυόσµο
λάδι
αλάτι
3 αυγά 
200 γρ. τυρί

αλεύρι 
1 κουταλιά µπέικιν
σάλτσα 
1 φλιτζάνι νερό 
Εκτέλεση: Βάζουµε σε ένα

τηγάνι το λάδι, το φρέσκο ψιλο-
κοµµένο κρεµµύδι και το αχνί-
ζουµε ώσπου να µαλακώσει.
Μετά ρίχνουµε τη σάλτσα, το
δυόσµο, λίγο αλάτι και τα αφή-
νουµε να βράσουν για λίγο. Σε
ένα µπολ σπάµε τα αυγά και τα
χτυπάµε. Προσθέτουµε επίσης
το µπέικιν και το αλεύρι. Έτσι έ-
χουµε δηµιουργήσει έναν χυλό.
Ανακατεύουµε και το τυρί. Στη
συνέχεια ρίχνουµε το κρεµµυ-
δάκι σε ένα ταψί και βάζουµε έ-
να φλιτζάνι νερό. Τέλος προ-
σθέτουµε το χυλό κουταλιά
κουταλιά και τοποθετούµε το
ταψί στο φούρνο στους 250
βαθµούς µέχρι που να ξεροψη-
θεί ο χυλός. Καλή σας όρεξη! 

Μαρία Καραβίτη
- ΣΤ` τάξη

Σούτο  µακάλο
Υλικά:
λίπος
µία κουταλιά κόκκινο πιπέρι
τέσσερις ή πέντε κουταλιές

αλεύρι
δύο αυγά
λίγο τυρί και νερό
Εκτέλεση:
Σε ένα τηγάνι λιώνουµε το λί-

πος. Προσθέτουµε το κόκκινο
πιπέρι και το αλεύρι και τα σο-
τάρουµε όλα µαζί. Ρίχνουµε το
νερό και όταν χυλώσει, προσθέ-

τουµε δύο χτυπηµένα αυγά και
το τυρί. Καλή σας όρεξη!!!!! 

Καβουρµάς
Σε ένα µεγάλο καζάνι ρίχνου-

µε κοµµάτια λίπους από το
σφαγµένο γουρούνι για να λιώ-
σουνε. Όταν αυτά λιώσουνε ρί-
χνουµε µέσα κοµµάτια ψαχνού
κρέατος σε µερίδες, λίγο αλάτι
και τα αφήνουµε να σιγοψη-
θούν για περίπου δύο ώρες σε
µέτρια φωτιά. Όταν το κρέας
µαγειρευτεί ( γίνεται περίπου
σαν την σηµερινή τηγανιά), το
αφαιρούµε µε µια τρυπητή κου-
τάλα και το βάζουµε µέσα σε
δοχείο να µείνει για µία µέρα.
Την επόµενη ηµέρα ξαναλιώ-
νουµε το λίπος που αφήσαµε
στο καζάνι και το ρίχνουµε στο
κρέας µέχρι να σκεπαστεί.
Σφραγίζουµε το δοχείο κλείνο-
ντας το καλά. Με αυτόν τον
τρόπο έχουµε έτοιµο φαγητό α-
νά πάσα στιγµή, µπορούµε να
το βάλουµε σε ένα τηγανάκι να
λιώσει ή να το µαγειρέψουµε µε
ζυµαρικά ή απλά να του προ-
σθέσουµε αυγά και να έχουµε
ένα τέλειο γεύµα.

Κωνσταντίνα Παπαζήση –
ΣΤ` τάξη

Οι παρακάτω συνταγές και συνήθειες είναι
προϊόν έρευνας και σφραγίζουν την εποχή των
παππούδων και των γιαγιάδων µας.

Άνοιξη
Η άνοιξη ήρθε
Τα λουλούδια ανθίζουν
Τα χελιδόνια πίσω γυρίζουν
Και φτιάχνουν φωλιές 

Το Πάσχα θα έρθει 
Θα βάψουµε κόκκινα αυγά 
ο ήλιος θα λάµπει 
θα χαρούν τα πουλιά!
Ποίηµα: Βαγγέλης Μπόγιας –

Γ` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Βασιλεία

Λιόλιου - ΣΤ` τάξη     
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∆ιαγωνισµός Μαθηµατικών
...Την Παρασκευή 10-3-2017 πραγµατοποιήθηκε από ό-

λα τα σχολεία της Ελλάδος ένας διαγωνισµός µαθηµατι-
κών. Οι τάξεις που θα έπαιρναν µέρος είναι η Ε' τάξη και η
ΣΤ' τάξη. Όταν έµαθαν για τον διαγωνισµό χάρηκαν, νοµί-
ζω όµως οι µισοί. Τις ηµέρες αυτές οι τάξεις προπονού-
νταν σε ένα site τον Μικρό Ευκλείδη. Εκεί είχε διάφορες
ασκήσεις µαθηµατικών. Ήρθε και η Παρασκευή, οι τάξεις
όλης της Ελλάδας ανυποµονούσαν να πάρουν στα χέρια
τους αυτό το φυλλάδιο. Αφού µας έδωσαν τα φυλλάδια
αρχίσαµε να σταυροκοπιόµαστε περίπου µισό λεπτό. Γρά-
φαµε, σκεπτόµασταν γράφαµε και ξανά γράφαµε ασταµά-
τητα. Ο διαγωνισµός ήταν πολύ ωραίος, περιµέναµε µε α-
νυποµονησία τα φυλλάδια στα χέρια µας. Νοµίζω όλοι µας
αγχωθήκαµε αλλά µην ανησυχείτε και εσείς θα παίξετε
κάποτε.

Κείµενο:  Μαρία Τζήκα – Ε` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Γεωργία Λαζαρίδου- ΣΤ` τάξη

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙ

Στις 17/03/2017 διοργανώθηκε το Τουρνουά Σκάκι στην
Έδεσσα στο οποίο συµµετείχαν 5 µαθητές από το ∆ηµοτικό
Σχολείο Άρνισσας( Γιώργος Μιχαηλίδης, Τάσος Μπόγιας,
Άνθιµος Παππαγιαννίδης, Τάσος Γεωργίου, Ευθύµης Σιπά-
κης) και πάρα πολλά παιδιά από την Έδεσσα. 

Στις 9:30 ξεκινήσαµε για το 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο Έδεσ-
σας όπου διοργανώθηκε το Τουρνουά και στις 12:30 τελεί-
ωσε. Κατά τη διάρκεια του Τουρνουά επικρατούσε πάρα
πολύ ησυχία, µα µόλις τελείωσαν όλοι οι αγώνες άρχισαν
οι φωνές. Τελικά ησύχασαν µόλις έφυγαν τα περισσότερα
παιδιά. Όλοι εµείς από την Άρνισσα  που πήγαµε στο Τουρ-
νουά Σκάκι πήραµε πολύ καλή θέση και ήµασταν πολύ χα-
ρούµενοι!!!

Ήταν υπέροχα και θα ήθελα να ξαναπάω στο Τουρνουά
Σκάκι όπως και οι υπόλοιποι!!!

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση: Γιώργος Μιχαηλίδης – Ε` τάξη

Συγχαρητήρια επιστολή
Αγαπητοί µαθητές, µικροί ∆ηµοσιογράφοι του ∆ηµοτι-

κού Σχολείου Άρνισσας, διαβάζω κάθε µήνα την εφηµερί-
δα σας «ΑΝΗΣΥΧΑ ΜΟΛΥΒΙΑ» µε το εξαιρετικό ποικίλο
περιεχόµενό της και η χαρά µου είναι µεγάλη.

Σας συγχαίρω γι’ αυτήν τη δραστηριότητα που σας ενέ-
πνευσαν οι ∆άσκαλοί σας. Συνιστώ να συνεχίσετε την
προσπάθεια αυτή για το καλό του Σχολείου και δικό σας.
Κάνετε µια πρώτης τάξης εξάσκηση στο δηµοσιογραφικό
επάγγελµα, που ίσως κάποιος από εσάς να ακολουθήσει
όταν µεγαλώσει…

Με την ευκαιρία της γιορτής του Πάσχα που έρχεται,
εύχοµαι από την καρδιά µου να γιορτάσετε µε ευλάβεια
αγάπη και χαρά και σας εύχοµαι επίσης το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕ-
ΣΤΗ. Σας αποστέλλω συµβολικά ένα ποσό για  που µπο-
ρείτε να διαθέσετε στην έκδοση της εφηµερίδας σας ή ο-
πουδήποτε έχετε ανάγκη. Και πάλι εκφράζω τα συγχαρη-
τήριά µου προς όλους τους παράγοντες που συντελούν
στην έκδοση της εφηµερίδας του Σχολείου σας.

Έδεσσα 26/3/2017
Με αγάπη 

Μανώλης Πολυχρονιάδης 
Συνταξιούχος δάσκαλος

ΕΕυυχχααρριισσττήήρριιοο
Ο Σύλλογος εκπαιδευτικών του ∆ηµοτικού Σχολείου Άρ-

νισσας, ευχαριστεί θερµά τον κ. Πολυχρονιάδη Μανώλη,
συνταξιούχο δάσκαλο, για την προσφορά του ποσού των 50
ευρώ, ως βοήθεια για την έκδοση της µαθητικής µας εφηµε-
ρίδας «τα Ανήσυχα µολύβια». Χειρονοµίες σαν αυτήν µας
κάνουν να αισθανόµαστε πως δεν παλεύουµε µόνοι µας και
να νιώθουµε ότι υπάρχει ανταπόκριση και στήριξη στο δύ-
σκολο έργο της έκδοσης της εφηµερίδας µας. Ευχαριστού-
µε και πάλι και του ευχόµαστε Καλό Πάσχα.

Σύλλογος εκπαιδευτικών 
∆ηµοτικού Σχολείου Άρνισσας

ΟΟ  άάννθθρρωωπποοςς  πποουυ  εείίννααιι
σσττηηνν  φφωωττοογγρρααφφίίαα  οοννοοµµάάζζεε--
ττααιι  ΣΣεερρέέττηηςς  ΛΛάάζζααρροοςς..      

Γεννήθηκε το 1907. Το
1925 ήταν φαντάρος. Μετά
την στρατιωτική του θητεία
διορίστηκε στον Ελληνικό
στρατό ως φύλακας της πε-
ριφερειακής οδού Θεσσα-
λονίκης, Φλώρινας στο ύ-
ψος της περιοχής που βρί-
σκονται σήµερα τα Νέα
Ξανθόγεια. Μετά τον πόλε-
µο του 21 ορίστηκε επίση-
µα φύλακας και ναρκοσυλ-
λέκτης. Η δουλειά του ήτα-
νε ο εντοπισµός των ναρ-
κών και η αφαίρεση αυτών.
Σε περίπτωση εντοπισµού
ναρκοπεδίου καλούσε τον
στρατό. Όταν ήταν 45 ετών
ξεκίνησε να πάει στην υπη-
ρεσία του στα σηµερινά Νέα
Ξανθόγεια στη περιοχή δια-
σταύρωση, όπου και βρήκε
δίπλα στο ποτάµι νάρκα και
στην προσπάθειά του να
την εξουδετερώσει ανατινά-
χτηκε και του έκοψε το ένα
πόδι, τότε οι συνάδελφοι

του κάλεσαν ασθενοφόρο
και µέχρι να τον πάνε στο
νοσοκοµείο πέθανε από αι-
µορραγία. Το εκκλησάκι
που βρίσκεται στη διασταύ-
ρωση το Νέων Ξανθογείων
το έχτισε ο καλύτερος του
φίλος προς τιµή του στο ση-
µείο όπου σκοτώθηκε.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΘΘοοδδωωρρήήςς  
ΝΝάάννττσσηηςς  --  ΕΕ`̀  ττάάξξηη

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΓΓεεωωρργγίίαα
ΛΛααζζααρρίίδδοουυ--  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη
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ΦΦέέττοοςς  ηη  ΣΣΤΤ’’  ττάάξξηη  αασσχχοολλεείί--
ττααιι  µµεε  έένναα  ππρρόόγγρρααµµµµαα
πποουυ  έέχχεειι  ττίίττλλοο  ««ΟΟ  γγύύρροοςς

ττηηςς  ΆΆρρννιισσσσααςς  σσεε  8800  κκααιι  κκάάττιι……φφωω--
ττοογγρρααφφίίεεςς»»..  ΕΕίίννααιι  µµιιαα  έέρρεευυνναα  γγιιαα  ττηη
ννεεώώττεερρηη  κκααιι  σσύύγγχχρροοννηη  ιισσττοορρίίαα  ττηηςς
ΆΆρρννιισσσσααςς  κκααιι  έέχχεειι    ττρρεειιςς  κκααττεευυθθύύνν--
σσεειιςς::  11))  ττοο  σσχχοολλεείίοο,,  22))  ττηη  γγεειιττοοννιιάά
κκααιι  33))ττοονν  οοιικκιισσµµόό,,  ττοο  χχωωρριιόό  δδηηλλαα--
δδήή..  ΑΑννααζζηηττοούύµµεε  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  µµέέ--
σσαα  ααππόό  φφωωττοογγρρααφφιικκόό  υυλλιικκόό,,  µµέέσσαα
ααππόό  σσυυννεεννττεεύύξξεειιςς  ααλλλλάά  κκααιι  µµέέσσαα  αα--
ππόό  δδηηµµοοσσιιεεύύµµαατταα  ήή  άάλλλλαα  έέγγγγρρααφφαα
πποουυ  ααφφοορροούύνν  ττοο  ΧΧΤΤΕΕΣΣ  κκααιι  ττοο  ΣΣΗΗ--
ΜΜΕΕΡΡΑΑ..  ΣΣττηη  σσυυννέέχχεειιαα,,  θθαα  ππρροοττεείί--
ννοουυµµεε  εεµµεείίςς  ππωωςς  θθέέλλοουυµµεε  νναα  εείίννααιι
ττοο  ΑΑΥΥΡΡΙΙΟΟ  όόλλωωνν  ααυυττώώνν..

ΠΠααρράάλλλληηλλαα  υυππάάρρχχεειι  σσυυννεερργγαα--
σσίίαα  µµεε  ττοο  ΚΚέέννττρροο  ΠΠεερριιββααλλλλοοννττιικκήήςς
ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς  ΚΚοορρδδεελλιιοούύ//ΘΘεεσσσσαα--
λλοοννίίκκηηςς  σσττοο  ∆∆ίίκκττυυοο  ««ΒΒιιώώσσιιµµηη  ΠΠόό--
λληη»»,,  όόπποουυ  σσυυµµµµεεττέέχχοουυνν  κκααιι  άάλλλλαα
σσχχοολλεείίαα  ααππόό  όόλληη  ττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα..  ΑΑ--
πποοσσππάάσσµµαατταα  ααυυττήήςς  ττηηςς  ππρροοσσππάάθθεειι--
ααςς  δδηηµµοοσσιιεεύύοουυµµεε  σσ`̀  ααυυττόό  ττοο  φφύύλλλλοο
ττηηςς  εεφφηηµµεερρίίδδααςς..

Γι’ αυτόν τον λόγο στις 2 Μαρτί-
ου 2017 δύο µαθητές από την ΣΤ’
τάξη, πήγανε  στον κύριο Γιάννη
Γκουγκούδη, τον διευθυντή του
σχολείου µας, και του πήρανε µία
συνέντευξη. Οι ερωτήσεις και οι α-
παντήσεις ήταν οι εξής:

ΚΚααλληηµµέέρραα  σσααςς..  ΘΘαα  θθέέλλααµµεε  νναα
σσααςς  κκάάννοουυµµεε  οορριισσµµέέννεεςς  εερρωωττήήσσεειιςς
σσχχεεττιικκάά  µµεε  ττοο  σσχχοολλεείίοο  κκααιι  ττηηνν  εε--
µµππεειιρρίίαα  σσααςς  ωωςς  δδάάσσκκααλλοοςς,,  γγιιααττίί  ααυυ--
ττήήνν  ττηηνν  χχρροοννιιάά  ηη  ττάάξξηη  µµααςς  αασσχχοολλεείί--
ττααιι  µµεε  ααυυττόό  ττοο  θθέέµµαα,,  κκααιι  θθαα  θθέέλλααµµεε
νναα  εεννηηµµεερρωωθθοούύµµεε..

ΈΈχχοουυµµεε  σσυυγγκκεεννττρρώώσσεειι  κκααττάά  ττηηνν
πποορρεείίαα  ττηηςς  έέρρεευυννάάςς  µµααςς  ττηη  δδύύννααµµηη
ττωωνν  µµααθθηηττώώνν  ααππόό  ττοο  11994499  µµέέχχρριι  ττοο
22000044..  ΜΜπποορρεείίττεε  νναα  µµααςς  δδώώσσεεττεε  ττηηνν
δδύύννααµµηη  ττωωνν  µµααθθηηττώώνν  ττοουυ  σσχχοολλεείίοουυ
ααππόό  ττοο  22000055  µµέέχχρριι  κκααιι  σσήήµµεερραα,,  γγιιαα
νναα  οολλοοκκλληηρρώώσσοουυµµεε  ααυυττόό  ττοο  σσττάάδδιιοο
ττηηςς  έέρρεευυννάάςς  µµααςς;;

Οι µαθητές το έτος 2005-2006
ήταν 119, το έτος 2006-2007 ήταν
102, το έτος 2007-2008 ήταν 124,
το έτος 2008-2009 ήταν 100, το έ-
τος 2009-2010 ήταν 103, το έτος
2010-2011 ήταν 98, το έτος 2011-
2012 ήταν 91, το έτος 2012-2013
ήταν 93, το έτος 2013-2014 ήταν
95, το έτος 2014-2015 ήταν 88, το
έτος 2015-2016 ήταν 92 και το έ-
τος 2016-2017 είναι 97.

ΠΠόόττεε  χχττίίσσττηηκκεε  ττοο  σσχχοολλεείίοο  µµααςς;;
Το σχολείο χτίστηκε το 1952.

Πιο παλιά υπήρχε άλλο σχολείο
κοντά στις γραµµές αλλά ανέβηκε
η στάθµη της λίµνης και αναγκά-
στηκαν να χτίσουν σχολείο ψηλά
στο βουνό. Γι’ αυτό και το σχολείο
µας βρίσκεται τόσο ψηλά. 

ΠΠόόττεε  γγίίννααττεε  δδιιεευυθθυυννττήήςς;;
∆ιευθυντής έγινα τον Σεπτέµβριο

του 2013. 
ΜΜεε  πποοιιοονν  ττρρόόπποο  σσυυµµµµεεττέέχχοουυνν  οοιι

γγοοννεείίςς  σσττηηνν  σσχχοολλιικκήή  ζζωωήή;;
Οι γονείς και ιδιαίτερα ο Σύλλο-

γος γονέων συµµετέχει σε πολλές
δραστηριότητες του σχολείου. Ό-
ποτε το σχολείο χρειαστεί βοήθεια
οικονοµική ή τεχνική οι γονείς εί-

ναι πάντα δίπλα µας και µας έχουν
κάνει πολλές προσφορές. Πολλά
µηχανήµατα που υπάρχουν µέσα
στις τάξεις όπως υπολογιστές, προ-
τζέκτορες και άλλα έγιναν σε συ-
νεργασία µε τον Σύλλογο. Ο Σύλ-
λογος επίσης πραγµατοποιεί χο-
ρούς και τα χρήµατα τα δίνει στο
σχολείο. Ακόµη έχουµε λύσει και
άλλα προβλήµατα, τεχνικά π.χ την
υγρασία που υπήρχε στο εστιατό-
ριο του ολοήµερου, στην αυλή κά-
ναµε παρεµβάσεις, βάλαµε κάγκε-
λα στα παράθυρα και άλλα. Επι-
πρόσθετα γίνονται τακτικές ενηµε-
ρώσεις των γονέων για την πρόοδο
των παιδιών αλλά και για τα προ-

βλήµατα του σχολείου. Έχουµε
πολύ καλή συνεργασία και πι-
στεύω να συνεχίσει έτσι. 

ΠΠοοιιοοςς  έέχχεειι  σσχχεεδδιιάάσσεειι  ττοο  ππρρόό--
γγρρααµµµµαα  ττωωνν  µµααθθηηµµάάττωωνν  [[ββιιββλλίίαα,,  ύύ--
λληη,,  ππρροογγρρααµµµµααττιισσµµοοίί;;

Τα βιβλία σχεδίασε το Υπουργείο
Παιδείας, η πολιτεία δηλαδή, το
πρόγραµµα σχεδίασε το Ινστιτού-
το, ενώ οι δάσκαλοι το προσαρµό-
ζουν ανάλογα µε τις ανάγκες της
τάξης.

ΠΠοοιιοοςς  ααπποοφφαασσίίζζεειι  γγιιαα  ττηηνν  οορργγάά--
ννωωσσηη  µµιιααςς  εεκκδδρροοµµήήςς;;

Όλοι οι δάσκαλοι µαζί αποφασί-
ζουν και προτείνουν ιδέες και στο
τέλος αποφασίζει ο Σύλλογος. 

ΠΠοοιιαα  εείίννααιι  ηη  γγννώώµµηη  σσααςς  γγιιαα  ττοουυςς
µµααθθηηττέέςς  πποουυ  εείίννααιι  ββίίααιιοοιι;;

Ένας µαθητής που ασκεί βία,
προφανώς έχει υποστεί. Όλα ξεκι-
νάνε από το οικογενειακό περιβάλ-
λον, αν στο σπίτι υπάρχει θυµός, ο
µαθητής ασκεί βία και στο σχολείο.
Για να λυθεί αυτό, χρειάζεται οικο-
γενειακή συνεργασία και όχι τιµω-
ρίες. Πρέπει το παιδί να νιώθει α-
σφαλές για να µην ασκεί βία. Οι
τρόποι που σου έµαθαν οι γονείς α-
ντανακλούνται στο σχολείο. 

ΣΣααςς  ααρρέέσσεειι  ηη  δδοουυλλεειιάά  σσααςς;;
Μου αρέσει πάρα-πολύ. Αν δεν

µου άρεσε δεν θα βρισκόµουν στο
σχολείο. 

ΣΣεε  ππόόσσαα  σσχχοολλεείίαα  έέχχεεττεε  γγίίννεειι  δδιι--
εευυθθυυννττήήςς;;

Σε αρκετά σχολεία τα οποία εί-
ναι ολιγοθέσια. Σε µεγάλα έχω
δουλέψει στο δικό σας. 

ΑΑππόό  ττηηνν  γγεεννιικκήή  κκααιι  εειιδδιικκόόττεερρηη  εε--
µµππεειιρρίίαα  κκααιι  γγννώώσσηη  σσααςς  σσεε  ττιι  ββααθθµµόό
ππιισσττεεύύεεττεε  όόττιι  τταα  ππρροογγρράάµµµµαατταα  εεππιι--
µµόόρρφφωωσσηηςς  ττωωνν  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  σσττιιςς
ττεεχχννοολλοογγίίεεςς  ππλληηρροοφφοορριικκήήςς  κκααιι  εεππιι--
κκοοιιννωωννιιώώνν  ααννττααπποοκκρρίίννοοννττααιι  σσττιιςς  αα--
ννάάγγκκεεςς  ττηηςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  σσήήµµεερραα;;

Χρειάζεται πολύ. Αλλά δεν ξέ-
ρουν όλοι οι δάσκαλοι να χρησιµο-
ποιούν τους υπολογιστές. Μακάρι
να φτάσουµε στο σηµείο να υπάρ-
χει µία διαρκής επιµόρφωση όσον
αφορά τις τεχνολογίες όπου όλοι οι
εκπαιδευτικοί θα παίρνουνε µέρος

χωρίς περιορισµούς. Χρειάζεται
πολύ η τεχνολογία στις µέρες µας
αλλά δεν λύνει και όλα τα προβλή-
µατα µας. Σου δίνει άπειρο υλικό
για έρευνα, για εργασίες, για επο-
πτεία, πράγµατα που δεν υπήρχαν
παλιά. 

ΕΕυυχχααρριισσττοούύµµεε  πποολλύύ  γγιιαα  ττοονν  χχρρόό--
ννοο  σσααςς!!!!!!

ΣΣυυννέέννττεευυξξηη::  ΙΙωωάάνννναα  ΠΠααππααγγιιααννννίίδδοουυ
--    ΚΚωωννσσττααννττίίνναα  ΠΠααππααζζήήσσηη

ΑΑπποοµµααγγννηηττοοφφώώννηησσηη::  
ΚΚωωννσσττααννττίίνναα  ΠΠααππααζζήήσσηη

ΣΣυυννέέννττεευυξξηη  ααππόό  ττοονν  δδιιεευυθθυυννττήή  ττοουυ  σσχχοολλεείίοουυ  µµααςς



11))  ΠΠόόσσαα  χχρροοννιιάά  ήήσσαασστταανν  δδάάσσκκαα--
λλοοςς;;

34 χρόνια δάσκαλος εκ των οποί-
ων 28 ∆ιευθυντής.

22))ΠΠοοιιεεςς  ττάάξξεειιςς  εείίχχααττεε;;
Κατά τη διάρκεια της θητείας µου

είχα διδάξει σε όλες τις τάξεις.
33))  ΠΠόόσσαα  χχρροοννιιάά  δδιιδδάάσσκκααττεε  σσττοο

σσχχοολλεείίοο  µµααςς;;

Από το 1977 έως το 1987 δηλαδή
10 χρόνια.

44))  ΠΠόόσσοουυςς  µµααθθηηττέέςς  εείίχχεε  ττόόττεε  ττοο
σσχχοολλεείίοο  µµααςς;;

Κατά προσέγγιση κατά τη διάρ-
κεια της θητείας µου θα πρέπει να
κυµαίνονταν από 85 έως 100.

55))  ΠΠόόσσοουυςς  δδαασσκκάάλλοουυςς  εείίχχεε  ττοο  σσχχοο--
λλεείίοο;;

Το σχολείο τα πρώτα χρονιά της
θητείας µου είχε έξι δασκάλους και
µετέπειτα επτά.

66))  ΉΉτταανν  ττοο  σσχχοολλεείίοο  ίίδδιιοο;;  ((κκττιιρριιαακκάά))  
Το σχολείο παρέµεινε ίδιο από

πλευράς κτιρίου.
77))  ΠΠώώςς  ααννττιιδδρράάσσααττεε  όότταανν  κκάάπποοιιοοςς

µµααθθηηττήήςς  ήήτταανν  άάτταακκττοοςς  ήή  ααδδιιάάββαασσττοοςς;;
Ανάλογα την περίπτωση, µε δια-

φορετικές παιδαγωγικές προσεγγί-
σεις. Είτε συµβουλευτικά είτε µε επί-
πληξη και µε ταυτόχρονη ενηµέρω-
ση των γονιών. 

88))  ΕΕππιιββρρααββεεύύααττεε  έένναανν  φφρρόόννιιµµοο
µµααθθηηττήή  κκιι  αανν,,  ννααιι  ππωωςς;;

Βεβαίως και η έννοια της επιβρά-
βευσης ήταν σηµαντική, είτε µε τη
βαθµολογία είτε µε προφορικό έπαι-
νο. 

99))  ΠΠόόττεε  φφύύγγααττεε  ααππόό  ττοο  σσχχοολλεείίοο
κκααιι  γγιιααττίί;;

Έφυγα το έτος 1987 και ο λόγος
αφορούσε τη µετάθεση µου στο µόνι-
µο τόπο κατοικίας µου. 

1100))  ΈΈχχεεττεε  ππάάεειι  σσεε  πποολλλλάά  σσχχοολλεείίαα;;
Αρκετά, ειδικότερα, ως νεοδιόρι-

στος µε υποχρεωτικό διορισµό υπη-
ρέτησα στο Ν. Ροδόπης, έπειτα µετα-
τέθηκα στην Αριδαία, εν συνεχεία
στην Άρνισσα και συνταξιοδοτήθηκα
στον Παπαγιάννη Φλώρινας. 

1111))  ΈΈχχεεττεε  δδοουυλλέέψψεειι  σσττοονν  ττόόπποο
κκααττααγγωωγγήήςς  σσααςς;;  

Όπως προανέφερα εργάστηκα τα
τελευταία χρόνια της θητείας µου και
συγκεκριµένα από το 1987 έως  το
2005.

1122))  ΠΠώώςς  ήήτταανν  τταα  σσχχοολλεείίαα  εεκκεείίνναα
τταα  χχρρόόννιιαα;;

Κατά το πέρας των ετών εντοπίζω
πολλές διαφοροποιήσεις: 1) Οι ηµέ-
ρες εργασίας των δασκάλων, δηλαδή
έξη µέρες εργασίας την εβδοµάδα
και υποχρεωτικό εκκλησιασµό την
Κυριακή. 2) ∆εν υπήρχαν ειδικότη-
τες πχ. Γυµναστής, Καλλιτεχνικών,
µουσικής, στην αρχή, µετέπειτα έγι-
ναν σχολεία ειδικών εφαρµογών µε
ειδικότητες που υπάρχουν µέχρι και
σήµερα. 3) Η υλικοτεχνική υποδοµή
κάθε σχολείου ήταν ελλιπής (θέρ-
µασνη, νερό) και τέλος υπήρχε ο θε-
σµός του επιθεωρητή που σήµερα έ-
χει αντικατασταθεί από τον σύµβου-
λο. 

1133))  ΣΣααςς  άάρρεεσσεε  ηη  δδοουυλλεειιάά  σσααςς;;        
Ήταν συνειδητή επιλογή εποµέ-

νως ήταν κάτι που µου άρεσε εκ των
προτέρων. Κατά τη διάρκεια της θη-
τείας µου η αγάπη για τη δουλειά
µου µεγάλωνε περισσότερο, καθώς
η διαδραστική σχέση µε τα παιδιά γι-
νόταν ισχυρότερη.

1144))  ΠΠοοιιοο  ήήτταανν  ττοο  ααγγααππηηµµέέννοο  σσααςς
µµάάθθηηµµαα,,  ττιι  µµααθθήήµµαατταα  δδιιδδάάσσκκοονντταανν
σστταα  ππααιιδδιιάά,,  ττιι  ββιιββλλίίαα  υυππήήρρχχαανν;;  

∆εν είχα µονό ένα αγαπηµένο µά-
θηµα, τα παιδιά διδάσκονταν µαθή-
µατα όπως: ανάγνωση, γραµµατική,
ιστορία, φυσική, χηµεία, µαθηµατι-
κά, θρησκευτικά και είχαν εξωσχολι-
κές δραστηριότητες µία φόρα την ε-
βδοµάδα. Αναφορικά µε τα βιβλία,
για κάθε µάθηµα που προαναφέρθη-
κα υπήρχε και το αντίστοιχο βιβλίο,
χωρίς να υπάρχουν βοηθήµατα όπως
χάρτες ιστορικοί-γεωγραφικοί.

1155))  ΠΠώώςς  ήήτταανν  ηη  ααυυλλήή;;          
Η αυλή ήταν όµορφη και περιποι-

ηµένη µε αµφιθέατρο χωρίς γήπεδα
µπάσκετ ή ποδοσφαίρου αλλά ήταν
όµορφη και περιποιηµένη όπως και
ο γύρω περιβαλλοντικός χώρος µε
δέντρα και λουλούδια. 

1166))  ΚΚάάννααττεε  θθεεααττρριικκέέςς  ππααρραασσττάά--
σσεειιςς..  ΑΑνν  ννααιι,,  πποούύ  κκααιι  ππώώςς;;    

Βεβαίως κάναµε θεατρικές παρα-
στάσεις σε όλες τις γιορτές και στη
λήξη του σχολικού έτους. Οι παρα-
στάσεις γίνονταν είτε στην αίθουσα
του σχολείου που ήταν κατάλληλα
διαµορφωµένη,

είτε στην αίθουσα της κοινότητας. 
1177))  ΥΥππήήρρχχεε  ιιδδιιααίίττεερρηη  φφοορρεεσσιιάά  σστταα

ππααιιδδιιάά  εεκκεείίννηη  ττηηνν  εεπποοχχήή;;    
Μόνο για κάποιο χρονικό διάστη-

µα στο σχολείο της Άρνισσας υπήρχε
η µπλε ποδιά ως ιδιαίτερη ενδυµα-
σία. 

1188))  ΟΟ  ττρρόόπποοςς  δδιιδδαασσκκααλλίίααςς  ήήτταανν  ίί--
δδιιοοςς  µµεε  σσήήµµεερραα;;  

Υπάρχουν διαφοροποιήσεις στον
τρόπο διδασκαλίας, καθώς δεν υπήρ-
χε η υλικοτεχνική υποδοµή να συ-
µπληρώσει τη φυσική παρουσία του
δασκάλου.

1199))  ΠΠώώςς  ννιιώώθθεεττεε  γγιιαα  τταα  χχρρόόννιιαα
πποουυ  δδιιδδάάξξααττεε;;        

Γεµάτος, χαρούµενος και πλήρης
νιώθω για τα χρόνια που έχω διδάξει.

2200))  ΘΘαα  θθέέλλααττεε  νναα  γγύύρριιζζαανν  εεκκεείίνναα
τταα  χχρρόόννιιαα  ππίίσσωω;;  

Ήταν όµορφα χρόνια αλλά έχουν
περάσει, έκλεισε ένας κύκλος και
τώρα απολαµβάνω τη σύνταξή µου
παρέα µε τα εγγόνια µου.

2211))  ΤΤαα  ππααιιδδιιάά  σσααςς  δδιιάάββααζζαανν;;  
Τα παιδιά µου µελετούσαν και µε

χαροποιούσαν. Από την άλλη πλευ-
ρά το επίπεδο το επίπεδο τον µαθη-
τών µου είχε διαφοροποιήσεις αλλά
σε γενικές γραµµές διάβαζαν. 

2222))  ΠΠόόσσεεςς  ώώρρεεςς  ήήτταανν  ττοο  σσχχοολλεείίοο
κκααιι  πποοιιεεςς  ηηµµέέρρεεςς;;

Έχω απαντήσει στην ερώτηση
αυτή. Σύνολο ωρών έξι ώρες την η-
µέρα. 

2233))  ΠΠιισσττεεύύεεττεε  όόττιι  ττοο  εεκκππααιιδδεευυττιικκόό
σσύύσσττηηµµαα  σσττηη  χχώώρραα  µµααςς  εείίννααιι  κκααλλόό..
ΑΑνν  όόχχιι  ττιι  ννοοµµίίζζεεττεε  όόττιι  ππρρέέππεειι  νναα  ααλλλλάά--
ξξεειι;;

Το εκπαιδευτικό σύστηµα της Ελ-
λάδος θα µπορούσε να είναι ακόµα
καλύτερο αν και εφόσον όλες οι εκ-
παιδευτικές µεταρρυθµίσεις που έ-
χουν πραγµατοποιηθεί, είχαν µεγα-
λύτερη χρονική διάρκεια, έτσι ώστε
να αξιολογείται σωστότερο το εκά-
στοτε αποτέλεσµα.

2244))  ΣΣεε  πποοιιαα  ηηλλιικκίίαα  δδιιοορριισσττήήκκααττεε;;
∆ιορίστηκα στο 25 έτος της ηλι-

κίας µου.
2288))  ΦΦττάάσσααττεε  πποοττέέ  σσεε  σσηηµµεείίοο  ττόόσσοο

ώώσσττεε  νναα  ππααρρααφφεερρθθεείίττεε  µµεε  κκάάπποοιιοονν
µµααθθηηττήή;;

∆εν έχω παραφέρθει ποτέ.
2299))  ΉΉσσαασστταανν  εευυχχααρριισσττηηµµέέννοοςς  µµεε

ττοονν  µµιισσθθόό  πποουυ  ππααίίρρννααττεε;;
Θα µπορούσε να υπάρχει καλύτε-

ρη αναλογία στο µισθό και την προ-
σφερόµενη εργασία που σηµαίνει ότι
ο θεσµός  του δασκάλου είναι λει-
τούργηµα.      

ΣΣτταα  εερρωωττήήµµαατταα  ααππάάννττηησσεε  οο  ππρρώώ--
ηηνν  ∆∆ιιεευυθθυυννττήήςς  ττοουυ  ∆∆..  ΣΣ..  ΆΆρρννιισσσσααςς

κκοοςς  ΗΗλλίίααςς  ΣΣοολλάάκκηηςς..
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΒΒαασσιιλλεείίαα  ΛΛιιόό--

λλιιοουυ  ––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη
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ΤΤοο  σσχχοολλεείίοο  µµοουυ
Το σχολείο µου είναι ένα µεγάλο πέτρινο κτίριο και βρίσκεται στο βουνό. Απο-

τελείται από δύο ορόφους. Στον κάτω όροφο βρίσκονται οι µικρότερες τάξεις,
δηλαδή η πρώτη, η ∆ευτέρα, η Τρίτη και η Τετάρτη, καθώς επίσης βρίσκονται τα
γραφεία των δασκάλων και του διευθυντή, το εργαστήριο της Πληροφορικής, ο
διάδροµος και η µεγάλη βιβλιοθήκη του σχολείου, όπου από εκεί µπορείς να δα-
νειστείς ότι βιβλίο εσύ θες. 

Στον πάνω όροφο βρίσκονται οι δύο µεγαλύτερες τάξεις δηλαδή η Πέµπτη και
η Έκτη. Στο σχολείο µου επίσης υπάρχουν οι τουαλέτες και ένας χώρος τον οποίο
αποκαλούµε γυµναστήριο, ή χώρο εκδηλώσεων αφού τις βροχερές µέρες επει-
δή η αυλή έξω γλιστράει και δεν µπορούµε να κάνουµε γυµναστική, κάνουµε εκεί
µέσα καθώς επίσης γίνονται και οι γιορτές και οι εκδηλώσεις του σχολείου. 

Έχει µια µεγάλη αυλή από τσιµέντο η οποία είναι ζωγραφισµένη µε διάφορα
παιχνίδια όπως το four square, το κουτσό κ.α. Αποτελείται από ένα µονόζυγο, δύο
µπασκέτες, ένα σκάµα και τις κερκίδες. Ακριβώς πάνω από τις κερκίδες βρίσκε-
ται ένα δασάκι µε πολλά δέντρα και χόρτα. Ξέχασα να αναφέρω πως το σχολείο
µου έχει έναν πανέµορφο κήπο µε λουλούδια τον οποίο φροντίζουµε όπως µπο-
ρούµε  και το παλιό νηπιαγωγείο το οποίο έχουµε ζωγραφίσει τους τοίχους µε διά-
φορα cartoon και άλλα σχέδια για να κάνουµε τις κατασκευές µας πιο ευχάριστα. 

Τέλος υπάρχει ένας χώρος που τον λένε Σπιναλόγκα και εκεί έχουµε τα πα-
πούτσια µας, τα εργαλεία µας και τα γάντια µας για τον κήπο καθώς επίσης υπάρ-
χει η κουζίνα του ολοήµερου στην οποία τα παιδιά του ολοήµερου τρώνε το φαγη-
τό τους και εµείς φτιάχνουµε τα λαζαράκια, γλυκά και διάφορα άλλα. Αυτό είναι
το σχολείο µου και το αγαπώ πολύ.

ΤΤαα  ππλλεεοοννεεκκττήήµµαατταα  κκααιι  τταα  µµεειιοοννεεκκττήήµµαατταα  ττοουυ  σσχχοολλεείίοουυ
Το σχολείο είναι ένας χώρος στον οποίο περνάω τις περισσότερες ώρες µου.

Υπάρχουν ορισµένα πράγµατα που µου αρέσουν και άλλα που µε απωθούν. Ένα
πράγµα που µου αρέσει πολύ είναι ο κήπος, που είναι φυτεµένος µε διάφορα ό-
µορφα φυτά και τον προσέχουµε όπως µπορούµε. Οι κερκίδες βρίσκονται στην
αυλή του σχολείου και είναι το αγαπηµένο µου µέρος για να κάθοµαι και να συζη-
τάω µε τους φίλους µου. 

Επίσης ξέχασα να αναφέρω κάτι πολύ σηµαντικό. Είµαι πολύ ευχαριστηµένη
που κάνουµε µάθηµα µέσω του διαδικτύου, γιατί έτσι πιστεύω µαθαίνουµε καλύ-
τερα το µάθηµα. 

Ωστόσο υπάρχουν ορισµένα πράγµατα που θα ήθελα να διορθωθούν. Ένα
πράγµα που δεν µου αρέσει είναι ότι στις τουαλέτες  δεν υπάρχει χαρτί και σα-
πούνι για καλύτερη υγιεινή. Επίσης κάτι ακόµη που µε προβληµάτιζε ήταν ότι οι υ-
πολογιστές στο εργαστήριο της Πληροφορικής κολλούσαν µε αποτέλεσµα να µην
µπορούµε να κάνουµε την δουλειά µας αλλά αυτό το θέµα γρήγορα λύθηκε και οι
παλιοί υπολογιστές αντικαταστάθηκαν από καινούργιους και γρήγορους.

ΤΤιι  θθαα  ήήθθεελλαα  νν`̀  ααλλλλάάξξεειι  σσττοο  σσχχοολλεείίοο
Υπάρχουν µερικά πράγµατα που θα ήθελα να αλλάξουν στο σχολείο µου. Αρχι-

κά θα προτιµούσα η αυλή να µην είναι φτιαγµένη από τσιµέντο αλλά από χόρτο. Έ-
τσι τα παιδιά δεν θα είναι επίφοβο να πέσουν. Καλό θα ήταν στην αυλή να τοποθε-
τηθούν µερικά παγκάκια για να κάθονται τα παιδιά και να τρώνε το φαγητό τους,
χωρίς να κάθονται στις κερκίδες οι οποίες είναι βρεγµένες όταν βρέχει. 

ΚΚωωννσσττααννττίίνναα  ΠΠααππααζζήήσσηη  ––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

Ερωτηµατολόγιο για παλιό δάσκαλο
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Η Μεγάλη Εβδοµάδα είναι η
εβδοµάδα πριν το Πάσχα (από
την Κυριακή των Βαΐων το
βράδυ µέχρι το Μ. Σάββατο) και
ονοµάζεται «Μεγάλη», όχι γιατί
έχει περισσότερες µέρες ή ώρες
από τις άλλες εβδοµάδες, αλλά
γιατί τα γεγονότα όπου τελού-
νται και βιώνονται στους Ιερούς
Ναούς είναι κοσµοσωτήρια για
τον άνθρωπο! Μεγάλη ∆ευτέ-
ρα:

ΤΤηηνν  ΜΜεεγγάάλληη  ∆∆εευυττέέρραα  κκυυ--
ρριιααρρχχοούύνν  δδύύοο  γγεεγγοοννόότταα::

α) Η ζωή του Ιωσήφ του
11ου γιού του Πατριάρχη Ια-
κώβ, του ονοµαζόµενου Πα-
γκάλου, δηλαδή του ωραίου
στο σώµα και τη ψυχή. Ο Ιω-
σήφ προεικονίζει µε την περι-
πέτειά του τον ίδιο τον Χριστό
και το πάθος Του.

β) Το περιστατικό της άκαρ-
πης συκιάς που ξέρανε ο Χρι-
στός .

Συµβολίζει την Συναγωγή
των Εβραίων και γενικά την
ζωή του Ισραηλιτικού λαού που
ήταν άκαρποι από καλά έργα.

ΜΜεεγγάάλληη  ΤΤρρίίττηη
Την Μεγάλη Τρίτη θυµόµα-

στε και ζούµε δύο παραβολές:
α) Των δέκα παρθένων  που

µας διδάσκει να είµαστε έτοιµοι
και γεµάτοι από πίστη και φι-
λανθρωπία.

β) Των Ταλάντων, που µας
διδάσκει να είµαστε εργατικοί
και πρέπει να καλλιεργούµε
και να αυξήσουµε τα πνευµατι-
κά µας χαρίσµατα.

ΜΜεεγγάάλληη  ΤΤεεττάάρρττηη::
Η Μεγάλη Τετάρτη είναι α-

φιερωµένη στην αµαρτωλή γυ-
ναίκα, που µετανιωµένη άλει-
ψε τα πόδια του Κυρίου µε µύ-
ρο και συγχωρήθηκε για τα α-
µαρτήµατά της, γιατί έδειξε µε-
γάλη αγάπη και πίστη στον Κύ-
ριο. Ψάλλεται το περίφηµο τρο-
πάριο (δοξαστικό) της Υµνο-
γράφου Μοναχής Κασσιανής.

ΜΜεεγγάάλληη  ΠΠέέµµππττηη::
Την Μεγάλη Πέµπτη γιορτά-

ζουµε 4 γεγονότα :
α) Τον Ιερό Νιπτήρα, το πλύ-

σιµο δηλαδή των ποδιών των
µαθητών από τον Κύριο, δεί-
χνοντας για το ποια πρέπει να
είναι η διακονία των πιστών
στην Εκκλησία.

β) Τον Μυστικό ∆είπνο, δη-
λαδή την παράδοση του Μυ-
στηρίου της Θείας Ευχαριστίας.

γ) Την Προσευχή του Κυρί-
ου, στο Όρος των Ελαιών και

δ) την Προδοσία του Ιούδα,
δηλαδή την αρχή του Πάθους
του Κυρίου.

ΜΜεεγγάάλληη  ΠΠααρραασσκκεευυήή::
Την Μεγάλη Παρασκευή έ-

χουµε την Κορύφωση του θεί-
ου δράµατος, τελείται η «Ακο-
λουθία των Παθών» και θυµό-
µαστε και βιώνουµε τα Σωτήρια

και φρικτά Πάθη του Κυρίου
και Θεού µας. ∆ηλαδή:

α) Τα πτυσίµατα
β) τα µαστιγώµατα
γ) τις κοροϊδίες
δ) τους εξευτιλισµούς
ε) τα κτυπήµατα
στ) το αγκάθινο στεφάνι και

κυρίως την
ζ) Σταύρωση και
η) τον θάνατο του Χριστού

µας.
ΜΜεεγγάάλλοο  ΣΣάάββββααττοο::
Το Μεγάλο Σάββατο το πρωϊ

γιορτάζουµε:
α) την Ταφή Του Κυρίου και
β) την Κάθοδο Του στον Άδη,

όπου κήρυξε σε όλους τους νε-
κρούς. Έτσι Μεγάλη Παρα-
σκευή το πρωϊ (ηµερολογια-
κά), τελούνται οι εξής ακολου-
θίες: Ακολουθία των Μεγάλες
Ωρών και στις 12.00 το µεση-
µέρι της Αποκαθηλώσεως, δη-
λαδή την Ταφή Του Κυρίου α-
πό τον Ιωσήφ τον Αριµαθαίας
και το Νικόδηµο τον Φαρισαίο,
µέλος του Μ. Συµβουλίου και
κρυφό µαθητή του Κυρίου.

Την Μεγάλη Παρασκευή το
βράδυ (ηµερολογιακά) ψάλλο-
νται τα Εγκώµια και έχουµε
την περιφορά του Επιταφίου!

ΚΚυυρριιαακκήή  ττοουυ  ΠΠάάσσχχαα  ((ΜΜ..  ΣΣάάββ--
ββααττοο  ππρρωωϊϊ  κκααιι  ννύύχχτταα  ααππόό  ττιιςς
1122..0000  ππ..µµ))::

Το Μεγάλο Σάββατο (ηµερο-
λογιακά) το πρωϊ, έχουµε την
λεγόµενη «1η Ανάσταση», δη-
λαδή το προανάκρουσµα της
Αναστάσεως που µεταδίδουν οι
ύµνοι και της προσµονής της
λυτρώσεως όλης της κτίσεως α-
πό την φθορά και τον θάνατο!

Το Μεγάλο Σάββατο στις
12.00 (δηλαδή ουσιαστικά την
Κυριακή), έχουµε την ζωηφό-
ρο Ανάσταση του Κυρίου µας,
την ήττα του θανάτου και της
φθοράς και την αφή του Αγίου
Φωτός στον κόσµο από το Πα-
νάγιο Τάφο.

Κυριακή του Πάσχα στις
11.00 π.µ. ή το απόγευµα, τε-
λείται ο «Εσπερινός της Αγά-
πης», όπου σε πολλές γλώσσες
διαβάζεται το Ιερό Ευαγγέλιο
και διατρανώνεται παγκοσµίως
η νίκη του θανάτου και η επο-
χή της καινούριας ∆ιαθήκης,
της χαράς και της Αναστάσιµης
ελπίδας.

Πηγή:
http://www.newsbomb.gr/el
lada/ekklhsia/story/690367

/giati-onomazetai-megali-
evdomada-kai-ti-

giortazoyme-kathe-imera-
tis#ixzz4byhPqbxy

ΕΕππιιµµέέλλεειιαα::  ΜΜααρρίίαα  ΚΚααρρααββίίττηη
––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

ΜΜεεγγάάλληη  ΕΕββδδοοµµάάδδαα ττιι  εεοορρττάάζζοουυµµεε
κκααθθηηµµεερριιννάά ΗΗ  ΆΆννοοιιξξηη

Η Άνοιξη είναι µια από τις τέσσερις εποχές της εύκρατης ζώνης.  Α-
στρονοµικά ξεκινά µε την εαρινή Ισηµερία κατά τις 21 Μαρτίου στο βό-
ρειο ηµισφαίριο, Περιλαµβάνει τους µήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και τε-
λειώνει µε το θερινό ηλιοστάσιο στις 21 Ιουνίου. Στο Νότιο ηµισφαίριο η ε-
αρινή Ισηµερία ξεκινά στις 21 Σεπτεµβρίου.  Περιλαµβάνει τους µήνες
Σεπτέµβριο, Οκτώβριο και Νοέµβριο και τελειώνει στο χειµερινό ηλιο-
στάσιο, στις 21 ∆εκεµβρίου.  Στη µετεωρολογία αναφέρονται συµβατικά
οι τρεις µήνες του βόρειου είτε του νότιου ηµισφαίριου ως άνοιξη παρ’ ό-
λο που η πραγµατική διάρκεια της εν λόγω εποχής είναι 21 Μαρτίου – 21
Ιουνίου και 21 Σεπτεµβρίου – 21 ∆εκεµβρίου  αντίστοιχα.   

Όπως και το καλοκαίρι η αξονική κλίση της γης στρέφει το βόρειο ηµι-
σφαίριο προς τον ήλιο και το φως της ηµέρας διαρκεί περισσότερο ή α-
κριβώς 12 ώρες.  Το ηµισφαίριο αρχίζει να ζεσταίνεται σηµαντικά χωρίς
να έχει υπερβολική ζέστη, γι’ αυτό και θεωρείται ο ιδανικότερος καιρός
απ’ όλες τις εποχές του χρόνου, γεγονός που εννοεί την ανθοφορία και
την φυτική ανάπτυξη.  Το χιόνι αρχίζει να λιώνει, το πολύ κρύο του χειµώ-
να υποχωρεί και τα ποτάµια ή οι χείµαρροι φουσκώνουν.  Τα περισσότε-
ρα φυτά ανθίζουν αυτή την εποχή του χρόνου, ακόµα κι αν υπάρχουν χιό-
νια σε ορεινές περιοχές.  Σε περιοχές που δεν υπάρχουν βαριές χιονο-
πτώσεις η Άνοιξη είναι δυνατόν να ξεκινήσει νωρίς τον Φεβρουάριο.  Στις
υποτροπικές περιοχές οι αλλαγές των εποχών παρουσιάζουν πολύ µι-
κρές διαφορές µεταξύ τους και οι τροπικές σχεδόν καµία.  Οι υποαρκτι-
κές περιοχές αντιλαµβάνονται την Άνοιξη κατά τον Μάιο ή τον Ιούνιο και
στην Ανταρκτική το ∆εκέµβριο.

ΕΕππιιµµέέλλεειιαα::  ΒΒαασσιιλλιικκήή  ΠΠααππααττρρααϊϊααννοούύ  ––  ∆∆`̀  ττάάξξηη

Εντυπωσιακό και θορυβώδες, το
Πάσχα στην Κέρκυρα φέρνει στο
νου όλων το περίφηµο έθιµο µε
τους µπότηδες που λαµβάνει χώρα
το Μεγάλο Σάββατο στην καρδιά
της όµορφης πόλης. Η φύση είναι
ντυµένη στα πράσινα, µε τις ευω-
διές των λουλουδιών, και η πόλη
να ετοιµάζεται να υποδεχτεί ένα
µεγάλο θρησκευτικό γεγονός. Το
έθιµο Μπότηδες στη Σπιανάδα
στην Κέρκυρα είναι ένας συνδυα-
σµός Ενετικών Παραδόσεων και
Ορθόδοξων εθίµων.

Με το σήµα της πρώτης Ανάστα-
σης στις 12µµ, οι κάτοικοι της Κέρ-
κυρας πετούν τεράστια κανάτια γε-
µάτα νερό - τους µπότηδες - από τα
µπαλκόνια τους. Οι µπότηδες ςίναι
τα πήλινα κανάτια µε στενό στόµιο
και δυο χερούλια στο πλάι για τη
µεταφορά τους. Τα µπαλκόνια εί-
ναι στολισµένα και οι κάτοικοι δέ-
νουν στους µπότηδες κόκκινες
κορδέλες - το κόκκινο είναι το
χρώµα της Κέρκυρας.

Το έθιµο µε το σπάσιµο των κα-
νατιών το Πάσχα στην Κέρκυρα έ-
χει µακρά ιστορία που χάνεται πά-
λι στην εποχή της Ενετοκρατίας,

ωστόσο υπάρχουν διαφορετικές
θεωρίες για το πώς ξεκίνησε. Και ε-
πειδή βρισκόµαστε στην Ελλάδα
όπου ο χριστιανισµός και το ∆ωδε-
κάθεο αλληλοµπλέκονται, οι θεω-
ρίες έχουν τις αναφορές τους στις
δυο αυτές θρησκείες.

Αν βρεθείτε στην Κέρκυρα κατά
το σπάσιµο των Μπότηδων, µην
παραλείψετε να πάρετε µαζί σας
και ένα κοµµατάκι και να το κρα-
τήσετε µαζί σας όλο το χρόνο - οι
ντόπιοι θα σας πουν ότι θα σας φέ-
ρει καλή τύχη. Κι εκεί που η φα-
σαρία των µπότηδων τελειώνει, οι
Φιλαρµονικές ξεχύνονται στους
δρόµους παίζοντας χαρµόσυνη
µουσική αυτή τη φορά - το εµβατή-
ριο "Μη φοβάστε Γραικοί" κυριαρ-
χεί στον αέρα.

ΠΠρροοττάάσσεειιςς  γγιιαα  νναα  δδεείίττεε
ττοουυςς  ΜΜππόόττηηδδεεςς

Αν θέλετε να απολαύσετε το ό-
µορφο Πάσχα στην Κέρκυρα και
να δείτε την αναβίωση των εθίµων,
το Σάββατο το πρωί πρέπει να ξυ-
πνήσετε νωρίς και να πιάσετε θέση
στην πλατεία Σπιανάδα, η οποία
µετά τις 10 κατακλύζεται από κό-
σµο.

ΠΠάάσσχχαα  σσττηηνν  ΚΚέέρρκκυυρραα::  ΤΤοο  έέθθιιµµοο  ΜΜππόόττηηδδεεςς
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Τα ποιήµατα της ∆΄τάξης
Ένα ήσυχο µωρό
στο καρότσι ξαπλωτό
παίζει µε την κουδουνίστρα
και του έρχεται η νύστα

Ένα όµορφο παιδί 
κάνει βόλτα στην αυλή
χαιρετάει την γιαγιά του
και πετάει από την χαρά του

Εγώ µε µια φιλενάδα
πίναµε πορτοκαλάδα 
στην ωραία την λιακάδα 
κάναµε και µια βαρκάδα 

Η µικρή η Ναταλία 
παίζει βόλεϊ στην πλατεία 
µε την όµορφη παρέα 
τα περνάν πολύ ωραία 

Τα αηδόνια θα κελαηδάνε 
τα χελιδόνια ψηλά θα πετάνε
τα σπουργίτια θα κρυφοκοι-

τάνε
τα παιδιά που τραγουδάνε

Τρωγόµαστε βδοµάδες,
παίρνεις και δίνεις ξύλο.
Ας πάψουν οι καβγάδες 
και δέξου µε για φίλο.

Και δίπλα στο τιµόνι
όταν γυρίσαµε
το πρώτο χελιδόνι 
καλωσορίσαµε.

∆ακτυλογράφηση: 
Μαρία Καραβίτη

Bullying
Bullying is the use of force,

threat, or coercion to abuse,
intimidate, or aggressively
dominate others. The
behavior is often repeated
and habitual. Behaviors used to
assert such domination can include
verbal harassment or threat, physical assault or coercion, and such acts
may be directed repeatedly towards particular targets. Rationalizations
for such behavior sometimes include differences of social class, race,
religion, gender, sexual orientation, appearance, behavior, body
language, personality, reputation, lineage, strength, size or ability. If
bullying is done by a group, it is called mobbing. 

Bullying can be defined in many different ways. Bullying is divided
into four basic types of abuse – emotional (sometimes called relational),
verbal, physical, and cyber. It typically involves subtle methods of
coercion, such as intimidation.

Bullying ranges from one-on-one, individual bullying through to group
bullying called mobbing, in which the bully may have one or more
"lieutenants" who may seem to be willing to assist the primary bully in
his or her bullying activities. Bullying in school and the workplace is also
referred to as peer abuse.

It can be really frustrating and, at times lethal, since many young
people are led to isolation or even death, by committing suicide. The 6th
of March is the International Day against bullying and the whole society
must realize its destructive consequences. We must all stop bullying by
talking and taking action.

Vasilia-Androniki!

LLoorrdd  BByyrroonn
George Gordon Byron, 6th Baron Byron, FRS (22
January 1788 – 19 April 1824), commonly known
simply as Lord Byron, was a British poet, politician,
and a leading figure in the Romantic movement.
Among his best-known works are the lengthy
narrative poems, Don Juan and Childe Harold's
Pilgrimage, and the short lyric poem, "She Walks in
Beauty".
Byron is regarded as one of the greatest British
poets[1] and remains widely read and influential,
due in part to his ability to reverse accepted and
acknowledged gender stereotypes.[2] He travelled
extensively across Europe, especially in Italy,
where he lived for seven years with the struggling
poet Percy Bysshe Shelley.[3] Later in his brief life,
Byron joined the Greek War of Independence
fighting the Ottoman Empire, for which many
Greeks revere him as a national hero.[4]
He died in 1824 at the age of 36 from a fever
contracted while in Missolonghi. Often described
as the most flamboyant and notorious of the major
Romantics, Byron was both celebrated and
castigated in life for his aristocratic excesses,
including huge debts, numerous love affairs – with
men as well as women, as well as rumours of a
scandalous liaison with his half-sister – and self-
imposed exile.[5]
He also fathered Ada, Countess of Lovelace, whose
work on Charles Babbage's Analytical Engine is
considered a founding document in the field of
computer science, and Allegra Byron, who died in
childhood – as well as, possibly.

ΒΒεερρόόννιικκαα  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

Poland
The butter lamb is a traditional

addition to the Easter Meal for 
many Polish Catholics. Butter

is shaped into a lamb either by
hand or in a lambshaped mould.

Germany
In Germany , decorated eggs

are hung on branches of buches
and trees to make them Easter
eggs trees.Eggs also used to
dress wells for Easter, the
Osterbrunnen most prominently
in the Franconian Switzerland.

In Bosnia and Herzegovina ,
Croatia and Slovenia , a basket of
food is prepared and covered
with a handmade cloth, and

brought to the church to be
blessed. A typical Easter basket
includes bread, colored eggs,
ham, horseradish and a type of
nut cake called ''potica''.

Norway
Easter in  Norway is dominated

by Easter egg in all colors and
occasionally  Easter bunnies.

Ukraine
Easter for Ukraine is a  highly

spiritual  celebration.When they
go home from the clink eggs, cut
the traditional kulich and they
sing Easter songs.

Κείµενο: Βασιλική Γκέσιου –
∆ακτυλογράφηση: Ναταλία

Μπόγια (Ε` τάξη)

Easter traditions around Europe

Hans Christian
Andersen

Hans Christian Andersen
was born on 2nd April 1808  in
Odense, Denmark and lived for
70 years. His first fairy tale was
«The girl with the matches»
which speaks about the
dreams a poor girl has before
she dies. Hans Christian
Andersen was very poor
because his father and mother
were shoemakers. Hans was
strange as a boy with a
fabulous imagination. A lot of
times he looked the street and

dreamed .His stories have
been translated into 100
languages. His birthday is
celebrated on 2nd April which
is the international book day.

Πηγή:Wikipedia            
Κείµενο: Ευαγγελία

Πισλίνα - Τατιάνα Παπα-
γιαννίδου (Ε` τάξη)
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Οµαδικές εργασίες των παιδιών της Α &Β’ τάξης

Ο γάτος Γιούρι
Ήταν µια φορά ένας γά-

τος που τον έλεγαν Γιούρι.
Το πρωί το ξυπνητήρι του
χτυπούσε. Τότε ο γάτος
πήγε στο γατοκαφενείο.
Μια µέρα συνάντησε την
γάτα Μάτα, και της είπε να
πάνε για έναν γατόδειπνω.
Η γάτα Μάτα δέχτηκε τον
γατόδειπνω. Η Μάτα ετο-
µάστηκε και ο Γιούρι το ί-
διο. Μετά από τον γατόδει-
πνο η γάτα Μάτα πήγε σε
µια γατοφίλη της. Η γατο-
φίλη της είχε δύο παιδιά,
και είπαν στην γάτα Μάτα
το καθένα από ένα ποίηµα.
Η γάτα είπε πως είναι πολύ
ωραία τα ποιήµατα των
παιδιών της.  Στο τέλος ο

γάτος Γιούρι έγραψε στο
γατοηµερολόγιό του ότι έ-
γινε σήµερα.

∆ακτυλογράφηση: Γεωρ-
γία Λαζαρίδου- ΣΤ' τάξη

Κείµενο: Ηλιάνα Μπόγια-
Β' τάξη

Ο Τρωικός πόλεµος
Βρισκόµαστε στον δέκατο χρόνο του Τρωικού πολέ-

µου. Ο Αχιλλέας σκότωσε µε το κοντάρι του τον Έκτορα
που σκότωσε τον Πάτροκλο. Την άλλη µέρα ο Αχιλλέας
έθαψε τον φίλο του και έκανε λαµπρούς αγώνες µε πλού-
σια έπαθλα. Την επόµενη µέρα ο Πρίαµος µπήκε στην
σκηνή του Αχιλλέα και τον παρακαλούσε να του δώσει
τον γιο του. Σε µία µάχη, ο Πάρης µε το κοντάρι του πέτυ-
χε στην δεξιά χείρα, το µόνο µέρος που µπορούσε να
πληγωθεί ο αθάνατος ήρωας. Μετά από δύο µέρες, ο Ο-
δυσσέας διέταξε τον στόλο του να φτιάξει ένα ξύλινο ά-
λογο που το ονόµασαν ∆ούρειο Ίππο. Μέσα στο άλογο
µπήκαν οι πιο γενναίοι Έλληνες πολεµιστές, οι Έλληνες
τοποθέτησαν το άλογο έξω από τα τείχη της Τροίας. Οι
Τρώες είδαν το άλογο και νόµιζαν ότι είναι δώρο της θεάς
Αθηνάς και το έβαλαν µέσα στην πόλη. Όταν έγινε βρά-
δυ, οι Έλληνες βγήκαν από το άλογο και έβαλαν φωτιά σε
όλη την πόλη. Μετά την πτώση της Τροίας ήθελαν πια να
επιστρέψουν γρήγορα στις οικογένειές τους. Όµως µε το
θέληµα των θεών, το ταξίδι της επιστροφής  θα ήταν χω-
ρίς περιπέτειες και βάσανα. 

Κείµενο: Αναστασία Κισκίνη- B` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Κωνσταντίνα Παπαζήση – ΣΤ` τάξηΈντοµα της άνοιξης ( πασχαλίτσες, πεταλούδες, µέλισ-

σες, µύγες, σκαθάρια). ( Οµαδική εργασία της Α’ τάξης).

Το αλφαβητάρι των συναισθηµάτων. (Οµαδική εργασία
της Α’ τάξης)
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Ποίηµα για την άνοιξη

Η αστραφτερή άνοιξη,
λουλούδια µας προσφέ-

ρει.
Και µυρωδιές ολόγυρα
θυµίζει καλοκαίρι.

Κατερίνα Μπιτσίµη
– Β` τάξη

Η εβδοµάδα των παθών!
Μεγάλη ∆ευτέρα, µεγάλη µέρα.
Μεγάλη Τρίτη, µεγάλη κρίση.
Μεγάλη Τετάρτη, µεγάλο σκοτάδι.
Μεγάλη Πέµπτη, δάκρυο πέφτει.
Μεγάλη Παρασκευή, θλίψη πολλή.
Μεγάλο Σάββατο, χαρές γιοµάτο.
Μεγάλη Λαµπρή, αβγό κι αρνί!

Καλό Πάσχα! 

Κείµενο: ∆αυίδ Τσιτιρίδης   - Β΄ Τάξη
∆ακτυλογράφηση: Βασιλεία Λιόλιου - ΣΤ΄ Τάξη
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Παγκόσµια Ηµέρα Παιδικού Βιβλίου
Ο µικρός 

πρίγκιπας
Του Αντουάν Ντε Σαιντ – 

Εξυπερύ, εκδόσεις Ηριδανός
Ένας πιλότος που κου-

ρασµένος από την σχέση
του µε τους ανθρώπους,
ζει αποτραβηγµένος από
αυτούς, σε µια από τις πτή-
σεις του αναγκάζεται να
προσγειωθεί στην έρηµο
της Σαχάρας, γιατί το αε-
ροπλάνο του παθαίνει βλά-
βη. Βρίσκεται στη µέση του
πουθενά, µε προµήθειες
νερού ίσα, ίσα για οχτώ µέ-
ρες. Εκεί συναντάει τον µι-
κρό πρίγκιπα, ένα χρυσα-
φένιο παιδί, φερµένο από
έναν άγνωστο πλανήτη µε-
γάλο όσο ένα σπίτι. 

Ο µικρός πρίγκιπας ταξι-
δεύει εδώ κι έναν χρόνο, ε-
πισκέπτεται καινούργιους
πλανήτες, θέλει να δει και
να µάθει. Ο πιλότος την ώ-
ρα που αγωνίζεται να επι-
σκευάσει το χαλασµένο α-
εροπλάνο του αναγκάζε-
ται να αντιµετωπίσει ένα
παραµυθένιο πλάσµα που
είναι ερωτευµένο µε ένα
τριαντάφυλλο, που παρη-
γορεί την µοναξιά του µε
ηλιοβασιλέµατα, που έχει
όλα κι όλα τρία µικροσκο-
πικά ηφαίστεια και λαχτα-
ράει να αποκτήσει ένα αρ-
νάκι έστω κι αν αυτό είναι
σε ζωγραφιά και δε φαίνε-
ται γιατί είναι κλεισµένο
µέσα σε ένα κασόνι. Η συ-

νάντηση του πιλότου και
του παιδιού εξελίσσεται σε
µια ιστορία αγάπης και, ό-
πως σε κάθε ιστορία αγά-
πης  υπάρχει και σε αυτήν
ένα τέλος, ένας αποχωρι-
σµός. Ένα θαύµα η επι-
σκευή του αεροπλάνου κι
ένας θάνατος που δεν εί-
ναι ακριβώς θάνατος αλλά
µια µεταµόρφωση. 

Ο µικρός πρίγκιπας επι-
στρέφει στον πλανήτη του.
Πριν φύγει όµως κάνει ένα
δώρο στον φίλο του. Του
χαρίζει το γέλιο των αστε-
ριών την γνώση πως τα α-
στέρια γι’ αυτούς που ξέ-
ρουν να τα κοιτάζουν είναι
µηνύµατα αγάπης, αισιο-
δοξίας κι οµορφιάς.

Κωνσταντίνα Παπαζήση
– ΣΤ` τάξη

Όπως κάθε χρόνο, έτσι
και φέτος, στις 2 Απριλίου,
ηµέρα γέννησης του µεγά-
λου ∆ανού παραµυθά Χανς
Κρίστιαν Άντερσεν (2 Απρι-
λίου 1805), γιορτάζεται η
Παγκόσµια Ηµέρα Παιδικού
Βιβλίου.

Καθιερώθηκε πριν από 50
χρόνια (1966), από τη ∆ιε-
θνή Οργάνωση Βιβλίων για
τη Νεότητα, µε σκοπό να το-
νώσει την αγάπη για το διά-
βασµα και να στρέψει την
προσοχή στα παιδικά βιβλία,
σε µια προσπάθεια διεθνούς
συνεργασίας για την ανά-
πτυξη και τη διάδοση της
παιδικής λογοτεχνίας.

Κάθε χρόνο, ένα διαφορε-
τικό εθνικό τµήµα της ΙΒΒΥ
(International Board on
Books for Young People) έχει
την ευκαιρία να γίνει χορη-
γός της Παγκόσµιας Ηµέ-
ρας Παιδικού Βιβλίου. Επι-
λέγει ένα θέµα και καλεί έ-

ναν γνωστό συγγραφέα να
γράψει ένα µήνυµα για όλα
τα παιδιά του κόσµου και έ-
ναν γνωστό εικονογράφο
να φιλοτεχνήσει µια αφίσα.

Το υλικό αυτό χρησιµο-
ποιείται µε διάφορους τρό-
πους για την προώθηση των
βιβλίων και της ανάγνωσης
σε όλο τον κόσµο.

Βερονίκη  Γεωργίου 
– ΣΤ`  τάξη 

Το καπλάνι της βιτρίνας
Το καπλάνι της βιτρίνας είναι ένα µυθιστόρηµα της Άλκης Ζέης

και είναι το πρώτο της βιβλίο, που γράφτηκε το 1963, την εποχή
που ζούσε στην Μόσχα. Το βιβλίο έχει µεταφραστεί σε 23 διαφο-
ρετικές γλώσσες.  Πρόκειται για το πρώτο δηµοσιευµένο µυθι-
στόρηµα της συγγραφέως που την καταξίωσε στην Ελλάδα και
το εξωτερικό, ενώ παραµένει ευπώλητο και σήµερα. Πρόκειται
για έργο-σταθµό στην ελληνική λογοτεχνία. 

Κεντρικές ηρωίδες είναι δύο µικρά κορίτσια η Μυρτώ και η Μέ-
λια (Μέλισσα) που µεγαλώνουν στη Σάµο, το 1936. Ο παππούς
τους µεγαλώνει τις δύο αδερφές µε ιστορίες της ελληνικής µυ-
θολογίας. Το καπλάνι, δηλαδή µία τίγρης βρίσκεται βαλσαµωµέ-
νο σε µια βιτρίνα του σπιτιού τους. Ο ξάδερφός τους, ο Νίκος
που είναι φοιτητής στην Αθήνα, τις µαγεύει µε τις περιπέτειες
του καπλανιού στο νησί τους και ζουν ανέµελα µέχρι την 4η Αυ-
γούστου 1936 που γίνεται η δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά που
θα πρέπει να λειτουργούν σαν ενήλικα κορίτσια.

Το βιβλίο κυρίως απευθύνεται σε παιδία ηλικίας 7+ και είναι έ-
να ωραίο παραµύθι µε ωραίο νόηµα που πρέπει να το διαβάσετε!

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση: Μιχαήλ Κέκης – Ε` τάξη
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τέλος όλοι µας χειροκρότη-
σαν και φύγαµε. Έπειτα πή-
γαµε και τα είπαµε στο µε-
γάφωνο του δηµαρχείου.
Στο τέλος κουρασµένοι, αλ-
λά χαρούµενοι, γυρίσαµε
στο σχολείο µας! 

Ήρθε, ήρθε η χελιδόνα
ήρθε και άλλη µεληδόνα
κάθισε και λάλησε
και γλυκά κελάηδησε!

Μάρτη, Μάρτη µου καλέ,
και Φλεβάρη φοβερέ
κι αν φλεβίσεις κι αν τσι-

κνίσεις 
καλοκαίρι θα µυρίσεις!

Μάρτη, Μάρτη µου καλέ,
και Φλεβάρη φοβερέ
κι αν χιονίσεις κι αν κακί-

σεις,
πάλιν άνοιξη θ’ανθίσεις!
Κείµενο: Γκέσιου Ελπίδα-

∆ηµήτρης Σαµαράς - Γ`τάξη
∆ακτυλογράφηση: Βασι-

λεία Λιόλιου - ΣΤ`τάξη 

ΧΧεελλιιδδόόννιιαα,,  ττοο  ττααξξίίδδιι  ττοουυςς  σσττηηνν  ππααττρρίίδδαα  µµααςς

συν. απ’ την 1η σελ.

Το σεντούκι µε τις 5 κλειδαριές
Το σεντούκι µε τις 5 κλειδαριές είναι ένα µυθιστόρηµα

του Ευγένιου Τριβιζά.
Πριν φύγει για τις Ινδίες για κυνήγι, ο ιδιόρρυθµος λόρ-

δος Φιλιµπούστερ κληροδοτεί το θησαυρό του σ' έναν ά-
γνωστο κουρδιστή πιάνων, το όνοµα του οποίου έτυχε να
βρει στον τηλεφωνικό κατάλογο. Ο µπάτλερ του λόρδου,
Σάιµον Μακ Φουτζ, εξοργίζεται µε την απόφαση αυτή και
βάζει στόχο να φτάσει  στα χρήµατα πρώτος. Μετά από
λίγες µέρες, ένα κουτί παραδίδεται ως κληρονοµιά στον
φτωχό κουρδιστή πιάνων Τιµόθεο Πεπεριµέντ που έχει να
πληρώσει 14-15 νοίκια, και δεν αντέχει τον Έλληνα γείτο-
νά του που παίζει συνέχεια µπουζούκι... δεν περιέχει χρή-
µατα, µα έναν γρίφο, που για να τον λύσει θα πρέπει να
ταξιδέψει στα 4 σηµεία του ορίζοντα! Σάµος, Ρίο Ντε Τζα-
νέιρο, Ουγγαρία, Νιγηρία και Τασµανία είναι οι προορι-
σµοί που θα του προσφέρουν απίστευτες περιπέτειες αλ-
λά και σοφία, ενώ ο µπάτλερ του λόρδου θα τον ακολου-
θάει µε στόχο να τον σκοτώσει για να πάρει τα χρήµατα! 

Το βιβλίο απευθύνεται σε νέους από 9 χρονών και άνω,
και είναι ένα µυθιστόρηµα µε πολλή δράση, αγωνία και χι-
ούµορ!

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση: Μιχαήλ Κέκης-Έ τάξη

Η µεγάλη δίψα
Φυτά και δέντρα πρό-

σφεραν την ευχάριστη
σκιά τους. Στο πιο όµορφο
σηµείο της όασης λαµπύρι-
ζε µια υπέροχη βαθιά λί-
µνη. Τα ζώα συγκεντρώνο-
νταν εκεί καθηµερινά. Μια
µέρα, όµως ανακάλυψαν
κάτι τροµακτικό. Η λίµνη
δεν υπήρχε πια. Στη θέση
της υπήρχε µια βαθιά, ά-
δεια τρύπα µε δυο ψάρια
που κοιτούσαν προς τα έ-
ξω. Την κοιτάζανε µε ανοι-
χτό το στόµα.

Συγγραφέας: Καρόλα
Γκίζε

Κείµενο: Βασιλική 
Κόκλη - Γ΄ τάξη

∆ακτυλογράφηση: 
Κυριακή Τσιτιρίδου

- Ε΄ τάξη   

Το µαγικό τσουκάλι
του Ορέστη

Όταν Ο Ορέστης ήταν µι-
κρός δεν πίστευε σε µάγους
και δράκους, ούτε σε γίγαντες
νεράιδες και ξωτικά. Μέχρι
που συνέβη µια πολύ παράξε-
νη ιστορία. Η οικογένεια του
Ορέστη την Άνοιξη ξεκίνησε
για µεγάλα ταξίδια. Έτσι έκα-
ναν οι γανωτήδες επισκεύα-
ζαν τσουκάλια. Ο Ορέστης
που δεν καθόταν ποτέ σε ησυ-
χία πήρε το καλάθι του και ξε-
κίνησε για το δάσος Εκεί συ-
νάντησε πολλά παράξενα
πράγµατα.

Συγγραφέας: Ντορίνα Πα-
παλιού

Κείµενο: Ειρήνη Λιµπάρη -
Γ`  τάξη

Η χελιδονοφωλιά
Στο αντικρινό µπαλκόνι 
ήρθε ένα χελιδόνι
για να χτίσει την φωλιά 
στα παιδιά του, τα πουλιά

του
και µια µέρα οι εργολάβοι,
που όρθιο σπίτι δεν θα αφή-

σουν, 
το χελιδονοµπαλκόνι 
ήρθαν να κατεδαφίσουν
κι έκλαιγα η κακοµοίρα

του χελιδονιού την µοίρα 
την χελιδονοφωλιά του
τα µικρά του, τα πουλιά του
κι έρχεται ο παππούς µε πιά-

νει 
και µου δίνει δυο φιλιά,
και τι βλέπω! Μες τα γένια
την χελιδονοφωλιά.
Γιώργος Μ. Μαρίνος

Πηγή:
http://www.meleniro.gr/

∆ακτυλογράφηση: Μαρία
Τζήκα
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Στις 24 Μαρτίου τα παι-
διά της ΣΤ’ τάξης πραγµα-
τοποίησαν  ένα σύντοµο
θεατρικό, συγκεκριµένα
<<Ο καραγκιόζης στην ε-
πανάσταση>> για να γιορ-
τάσουν την µεγάλη επανά-
σταση που πραγµατοποιή-
θηκε στις 25 Μαρτίου του

1821.
Έτσι λοιπόν µετά από µία

ολόκληρη εβδοµάδα µε
µπόλικη πρόβα και την δια-
κόσµηση του χώρου τα παι-
διά ήταν έτοιµα για να δώ-
σουν τον καλύτερο τους ε-
αυτό. Έτσι η γιορτή ξεκίνη-
σε µε µία όµορφη οµιλία

του κύριου Ηλία, µε τα υπέ-
ροχα ποιήµατα που απήγ-
γειλαν τα παιδιά της Ε’ τά-
ξης και µε τα τραγούδια
που τραγούδησαν τα παι-
διά της ΣΤ’ τάξης, τη Υπερ-
µάχω και τον καραγκιόζη.
Όλα τα παιδιά έπαιξαν
τους ρόλους τους πολύ κα-
λά και το κοινό, δηλαδή τα
παιδιά και οι µαµάδες, γέ-
λασαν αρκετά µε τις ατά-

κες του Καραγκιόζη και του
Χατζηαβάτη. Κάνοντας αυ-
τές τις γιορτές σε αυτές
τις εθνικές επετείους εµείς
οι µαθητές ευχαριστούµε
και τιµούµε τους ήρωες
που έδωσαν την ζωή τους
για να είµαστε εµείς τώρα
ελεύθεροι.

Κωνσταντίνα Παπαζήση
– ΣΤ` τάξη

Εορτασµός επετείου 25ης Μαρτίου

Ο παραµυθάς
Στις 22/02/2017 το ∆ηµοτικό Σχολείο Άρνισσας επισκέ-

φτηκε ο ∆ηµήτρης Αβούρης ένας πολύ καλός «παραµυ-
θάς» και µας διηγήθηκε τα πιο όµορφα και χαρούµενα πα-
ραµύθια. Τα παραµύθια που µας διηγήθηκε δεν τα διάβαζε
από βιβλία, τα αφηγούνταν. Αλλά όχι µόνος του, µε τη
βοήθεια των παιδιών που έπαιζαν τους ρόλους.

Ήταν υπέροχα και µου έκανε µεγάλη εντύπωση το πώς
άκουγαν τα παιδιά τον κ. ∆ηµήτρη Αβούρη την ώρα που µι-
λούσε, αν και όταν τελείωνε το ένα παραµύθι όλοι άρχι-
ζαν να µιλάνε. Ήταν τέλεια και θα ήθελα να ξαναέρθει ο κ.
∆ηµήτρης Αβούρης.

Κείµενο –∆ακτυλογράφηση: Ναταλία Μπόγια – Ε` τάξη         
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Οι µικροί
Edmodistes

Φέτος, η ΣΤ` και η Ε` τάξη
του σχολείου, προκειµένου
να διευκολύνουν  τον τρόπο
διδασκαλίας  έγιναν µέλη
στο Edmodo. Το Εdmodo εί-
ναι µια ψηφιακή τάξη που α-
φορά τη δηµιουργία ενός δι-
κτύου επικοινωνίας και εκ-
παίδευσης µεταξύ του εκ-
παιδευτικού και των µαθη-
τών, καθώς και την επικοινω-
νία των µαθητών µεταξύ
τους. Αφού οι µαθητές είναι
εξοικειωµένοι µε τις νέες τε-

χνολογίες, τους ηλεκτρονι-
κούς υπολογιστές και το δια-
δίκτυο, θεωρήθηκε ότι η
χρήση αυτών των µέσων στη
διδασκαλία θα ζωντάνευε το
ενδιαφέρον τους για το µά-

θηµα και, ειδικότερα, θα ω-
φελούσε τους πιο αδύνα-
τους µαθητές. 

Έτσι λοιπόν µέσα από αυ-
τό η ΣΤ` τάξη µπορεί να
στέλνει τις ασκήσεις διάφο-
ρων µαθηµάτων καθώς επί-
σης µπορεί να εκφράζει τις
απορίες για διάφορα θέµατα
στον δάσκαλό της. Είναι κά-
τι που µας διευκόλυνε πολύ
και για αυτό το χρησιµοποι-
ούµε αρκετά. Ακόµα υπάρχει
µια 2η οµάδα, όπου συµµε-
τέχουν οι µαθητές της Ε` και
ΣΤ` τάξης µε τους δασκά-
λους τους που συνεργάζο-
νται στη Συντακτική οµάδα

της εφηµερίδας µας  και α-
νταλλάσσουν θέµατα για
την εφηµερίδα.

Πιστεύουµε πως το
Edmodo είναι ένας πολύ κα-
λός τρόπος εκµάθησης, διό-
τι είναι καλύτερο από το να
έχεις σχολείο όλη την ηµέρα
και επίσης είναι δωρεάν. Το
µόνο που χρειάζεται είναι να
δηµιουργήσεις έναν λογα-
ριασµό για να µπορείς να
συνδέεσαι όποτε θέλεις.

Κείµενο: Γιώργος Μιχαηλί-
δης -Κωνσταντίνα Παπαζήση

∆ακτυλογράφηση: Κωνστα-
ντίνα Παπαζήση

Φύτεµα κουτσουπιάς
Μια µέρα του Μάρτη ο κύριος µας µάς έφερε 3 κου-

τσουπιές. Την άλλη µέρα ανοίξαµε τρύπες  στο παρτέρι
που είναι δίπλα στο κτίριο του σχολείου. Μόλις τα φυτέ-
ψαµε,  ρίξαµε από πάνω τους χώµα  µετά από λίγο ρίξαµε
νερό   και τώρα περιµένουµε πώς και πώς να ανθίσουνε.

Η κουτσουπιά είναι φυλλοβόλο δέντρο που φτάνει σε
ύψος τα πέντε µέτρα. Έχει φύλλα καρδιόσχηµα και άνθη
έντονα µωβ. Η περίοδος ανθοφορίας της είναι από τα τέ-
λη Φεβρουαρίου µέχρι και τα τέλη Απριλίου. Αναπτύσσε-
ται τόσο στην παραθαλάσσια όσο και στην ορεινή ζώνη.
Φυτεύεται συχνά σε πάρκα στις πόλεις ως καλλωπιστικό
φυτό και πολλαπλασιάζεται µε σπέρµατα. Στα Αγγλικά α-
ναφέρεται ως «∆έντρο του Ιούδα» από παράφραση του
arbre de Judée (δέντρο της Ιουδαίας).

Επιµέλεια: Γιώργος Χατζηγεωργούδης - Γιώργος 
Γιαλαµουίδης (ΣΤ` τάξη)

Σπορείο
Την Παρασκευή στις 10/3/ 2017 η ΣΤ` τάξη απο-

φάσισε να κάνει ένα σπορείο.  
Πρώτα συγκεντρώσαµε διάφορους σπόρους ό-

πως: αγγούρια, κολοκυθάκια, λεβάντα, µπιζέλια, η-
λιόσπορους, κουνουπίδια, tagete µοβ, µπρόκολο,
πεπόνι, κόκκινη πιπεριά, λάχανα, φράουλες, παν-
σέδες, καλαµπόκια, φασολάκια και µπάµιες. Όµως
µόνο λίγα από αυτά φυτέψαµε, αφού πρώτα τα το-
ποθετήσαµε σε µικρά γλαστράκια, µέσα σε τελάρα,
έπειτα τα γεµίσαµε µε φυτόχωµα και τότε συνερ-
γαστήκαµε όλα τα παιδιά για να φυτέψουµε τους
σπόρους, αφού πρώτα τους διαλέξαµε.  Μετά από
τη διαδικασία αυτή κάποια από τα αγόρια της τάξης
έφτιαξαν ποτιστήρια από µπουκάλια και άρχισαν να
ποτίζουν τους µικρούς µας φίλους που σύντοµα θα
φύτρωναν µε λίγη φροντίδα.  

Εµείς τα κορίτσια καταγράψαµε τους σπόρους
που φυτευτήκαν και κατασκευάσαµε µικρές ταµπέ-
λες µε τα ονόµατα των φυτών και τις κολλήσαµε
πάνω στα τελάρα. 

Eλπίζουµε αυτά τα µικρά φυτάκια  να µεγαλώ-
σουν και να µας δώσουν νοστιµότατους και πολύ
θρεπτικούς καρπούς ή λουλούδια!!!!!

Επιµέλεια κειµένου: Ανδρονίκη Λαζαρίδου και Ιω-
άννα Παπαγιαννίδου – ΣΤ` τάξη 

∆ακτυλογράφηση: Βερονίκη Γεωργίου – ΣΤ` τάξη



1) Ένας Λαρισαίος µε
την καινούρια του Μερσεντές
πάει στο κοσµηµατοπωλείο να
πάρει στην αρραβωνιαστικιά
του ένα δώρο.(Πολύ χρήµα) Ξε-
χνάει όµως το φλας αναµµένο.
Πάει µέσα. Ο κοσµ/πώλης: Πό
πο ρε συ! Κινούριο αµάξι; Λαρι-

σαίος: Ναι σ ιρέσι; Ο κοσµ/πώ-
λης: Ναι, αλλά το φλας ρε συ.
Λαρισαίος: Αν το φλάω λέει. Σα
τα µάτια µου το φλάω.

2) Ήταν δυο χωριάτες
στον κάµπο και θέριζαν. Ξαφνι-
κά περνούν από πάνω τους δύο
Μιράζ 2000 (αεροπλάνα). 

Λέει ο ένας: 
- Το είδες; 
- Τι ήταν; ρωτά ο άλλος. 
- Μιράζ 2000! 
Σιγά µη µοιράζει και πεντοχί-

λιαρα, απαντά ο άλλος.
3) ∆ύο φίλοι συζητούν: 
-"Πολύ στεναχωριέµαι όταν

βλέπω φαλακρούς ανθρώ-
πους", λέει ο ένας. 

Και τον ρωτάει ο άλλος: 
-"Γιατί; Φοβάσαι µήπως γίνεις

και εσύ φαλακρός;" 
-"Όχι, αλλά έχω εργοστάσιο

µε χτένες.
Κείµενο-∆ακτυλογράφηση:

Άνθιµος Παπαγιαννίδης

ΕΥΓΕΝΙΚΗ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
- Μαρία, λέει η οδοντίατρος,

άνοιξε καλά το στόµα σου. 
- Α, κυρία, είστε πολύ πιο ευ-

γενική από την δασκάλα µου
και την οικογένεια µου! 

- Γιατί το λες αυτό, Μαρία;

- Γιατί στο σπίτι και στο σχο-
λείο µου λένε συνέχεια να κρα-
τάω το στόµα µου κλειστό!

Εξέταση... άκρως επικίνδυ-
νη...

Στο µάθηµα της Χηµείας: 
- Θα µας πεις παιδί µου τι εί-

ναι το θειικό οξύ; 
- Μα... µάλιστα κύριε. Χµµµ...

το ξέρω... εδώ το έχω στην ά-
κρη της γλώσσας µου... 

- Φτύστο παιδί µου γρήγορα,
θα δηλητηριαστείς...!!

Γιατί οι ελέφαντες είναι µε-
γάλοι, χοντροί και γκρίζοι; 

- Γιατί αν ήταν µικροί, λεπτοί
και άσπροι θα τους µπερδεύαµε
µε τις ασπιρίνες!
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Ανεκδοτάκια

Στο Μπιζάνι των Ιωαννίνων
βρίσκεται το µουσείο του Παύ-
λου Βρέλλη (καλλιτέχνης 1923-
2010).Το µουσείο στεγάζεται σε
έναν χώρο που αγόρασε και δια-
µόρφωσε ο ίδιος. Χρειάστηκαν
13 χρόνια για τη διαµόρφωση
του κτιρίου, ενώ για την υλοποί-
ηση αυτού του έργου(έ-ρευνα,
µελέτη, καλλιτεχνική δου-
λειά)χρειάστηκαν 50 χρόνια. Ο
Παύλος Βρέλλης δούλεψε µό-
νος του ως: Γλύπτης, Αρχιτέ-
κτονας, Ζωγράφος, Ε-νδυµατο-
λόγος. 

Το µουσείο εξωτερικά φαίνε-
ται σαν Ηπειρωτικό Αρχοντι-
κό.Εσωτερικά πρόκειται για ένα
βιωµατικό µουσείο(δηλαδή χω-
ρίς ξενάγηση),χωρισµένο σε 36
θέµατα. Σκοπός του Βρέλλη ή-

ταν να αναπαραστήσει τα γεγο-
νότα σε φυσικό µέγεθος και να
βοηθήσει τον επισκέπτη να τα
ζήσει. Αντλεί τα θέµατα του κυ-

ρίως από τη Τουρκοκρατία αλλά
ασχολήθηκε και µε την Αρχαιό-
τητα,τη Μικρασιατική Κατα-
στροφή,τον Β’Παγκόσµιο Πόλε-

µο,την Κύπρο κ.α.
Από την επίσκεψή µου που έ-

κανα στις 20\7\2015 είδα ότι ο
καλλιτέχνης πέτυχε απόλυτα
τον σκοπό του γιατί όπως περ-
πατούσα µέσα στο µουσείο έ-
νιωθα σαν να ορκιζόµουνα µαζί
µε τους Φιλικούς,να βαδίζω µε
την κυρά Βασιλική στο νησάκι
των Ιωαννίνων, να ετοιµάζοµαι
για την τελευταία µάχη µε τον
Παύλο Μελά και να ξεριζώνοµαι
µαζί µε τους πρόσφυγες της Μι-
κράς Ασίας.

Πηγές:www.vrellis.gr
Κείµενο: Σταυρούλα Μπόγια

– ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Ιωάννα
Παπαγιαννίδου – ΣΤ` τάξη

Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Παύλου Βρέλλη κέρινα οµοιώµατα

KidRex-Ασφαλής µηχανή
αναζήτησης για τα παιδιά
Το KidRex είναι η µοναδική ασφαλής

µηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο για
τα παιδιά. Ιδρύθηκε τον ∆εκέµβριο του
2008 και το περιοδικό Time το συγκατα-
λέγει στα 50 καλύτερα website του κό-

σµου, συγκρίνοντάς την µε την Google.
Είναι από τις πιο ασφαλές µηχανές α-
ναζήτησης, διαγράφοντας από τα απο-
τελέσµατα κακόβουλα site, και προστα-
τεύοντάς το από ιούς. ∆εν είναι η πιο α-
σφαλής µηχανή αναζήτησης, αλλά κά-
νει πάρα πολύ καλή δουλειά. Εγώ το α-
νακάλυψα τυχαία, σε ένα εκπαιδευτικό

site και το πάτησα να δω περί τίνος πρό-
κειται. Στην αρχή µου άρεσε, και έµπαι-
να εκεί πού και που, µια, δυο, τρείς και
µου έγινε συνήθεια. Είναι χρήσιµο, και
σας το προτείνω να το επισκεφτείτε!

www.kidrex.org
Κείµενο-∆ακτυλογράφηση: Μιχαήλ

Κέκης - Ε` τάξη

Τα site µου!
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ-http://athlitikisalpigga.

simplesite.com/ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΤΟΥΝΤΟΥΚΑ-http://
athlitikidoudouka.blogspot.gr/

Τα site µου, Αθλητική Σάλπιγγα και Αθλητική Ντουντούκα είναι
µερικά site τα οποία στην αρχή τα έκανα δοκιµαστικά αλλά τελικά
έγινε το χόµπι µου.  Στην αρχή ρώτησα την αδελφή µου αν γίνεται
να φτιάξω ένα site και µου είπε ναι. Αφού συµφώνησε και η µαµά,
µια µέρα δηµιούργησα το 1ο site, την Αθλητική Σάλπιγγα! Το έδει-
ξα και στην µαµά και ενθουσιάστηκε. Την πρώτη µέρα, η Σάλπιγ-
γα είχε φτάσει τους 12 επισκέπτες! Μετά σκέφτηκα να φτιάξω και
2ο, και το έφτιαξα. Ήταν η Αθλητική Ντουντούκα, που και µε αυ-
τήν ενηµέρωνα τον κόσµο. Άρχισε να µπαίνει τόσος κόσµος στα
site µου, που στην Σάλπιγγα, µέσα σε µια νύχτα, µπήκαν 50 άτο-

µα! Τελικά, µετά από την ενθάρρυνση του κόσµου, τα έκανα το χό-
µπι µου.

Τελικά η δηµιουργία αυτών των site µε βοήθησαν να ενηµερώ-
νω τον κόσµο για τα αθλητικά θέµατα του τόπου µας, και όχι µόνο.

ΚΚεείίµµεεννοο--∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΜΜιιχχααήήλλ  ΚΚέέκκηηςς  --  ΕΕ`̀  ττάάξξηη
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Συνέντευξη από τον γυµναστή του σχολείου µας
Εδώ και 3 χρόνια, γυµναστής στο σχολείο µας είναι ο κύριος Γά-

τσης Νίκος, ο οποίος ήταν αθλητής του βόλεϊ( πετοσφαίριση) µε α-
ξιόλογη καριέρα.

--  ΓΓεειιαα  σσααςς  κκύύρριιεε  ΝΝίίκκοο..  ΘΘαα  µµπποορροούύσσααττεε  νναα  µµοουυ  ααππααννττήήσσεεττεε  σσεε
κκάάπποοιιεεςς  εερρωωττήήσσεειιςς  σσχχεεττιικκάά  µµεε  ττηηνν  κκααρριιέέρραα  σσααςς  σσττοο  ββόόλλεεϊϊ;;

- Βεβαίως!
--    ΠΠόόσσοο  χχρροοννώώνν  ξξεεκκιιννήήσσααττεε  νναα  ππααίίζζεεττεε  ββόόλλεεϊϊ;;
- Ξεκίνησα όταν ήµουν 16 χρονών!
--  ΠΠοοιιαα  ήήτταανν  ηη  ππρρώώττηη  σσααςς  οοµµάάδδαα;;  ΣΣεε  πποοιιεεςς  άάλλλλεεςς  οοµµάάδδεεςς  ααγγωωννιι--

σσττήήκκααττεε;;
- Η πρώτη µου οµάδα ήταν ο Εδεσσαϊκός στον οποίο έπαιζα για

7 χρόνια. Έπειτα αγωνίστηκα στα Ναυπηγεία για 10 χρόνια και
στον Τελαµώνα Σαλαµίνας για 7 χρόνια σαν παίκτης και σαν  προ-
πονητής!

--  ΣΣεε  πποοιιαα  θθέέσσηη  σσααςς  άάρρεεσσεε  νναα  ααγγωωννίίζζεεσσττεε;;
- Μου άρεσε πιο πολύ η θέση του ακραίου, η θέση 4!
--  ΠΠοοιιοονν  ααρριιθθµµόό  εείίχχααττεε  σσττηηνν  φφααννέέλλαα  σσααςς;;
- Το 11 για 25 συνεχόµενα χρόνια!
--  ΠΠοοιιαα  οοµµάάδδαα  ααγγααππήήσσααττεε  ππιιοο  πποολλύύ;;
- Όλες τις αγάπησα εξίσου!
--  ΠΠοοιιοονν  ααγγώώνναα  δδεε  θθαα  ξξεεχχάάσσεεττεε  πποοττέέ;;
- Τον αγώνα Ναυπηγεία- Παναθηναϊκός, τον οποίο κερδίσαµε!
--  ΠΠοοιιαα  σσττιιγγµµήή  θθέέλλεεττεε  νναα  ξξεεχχάάσσεεττεε;;
- Όταν τραυµατίστηκα!
--  ΣΣεε  πποοιιεεςς  οοµµάάδδεεςς  δδοουυλλέέψψααττεε  σσαανν  ππρροοπποοννηηττήήςς;;
- Στην οµάδα του Αιγάλεω Αττικής, στον Εδεσσαϊκό και στον Τε-

λαµώνα Σαλαµίνας!
--  ΑΑκκοολλοουυθθεείί  κκάάπποοιιοο  ααππόό  τταα  ππααιιδδιιάά  σσααςς  τταα  χχννάάρριιαα  σσααςς;;
- Και τα δύο µου παιδιά παίζουν βόλεϊ!
--  ΣΣεε  πποοιιεεςς  οοµµάάδδεεςς  ααγγωωννίίζζοοννττααιι;;
- Ο γιος µου Τάσος αγωνίζεται στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης και η

κόρη µου η Μαρία στον Παναξιακό!
--  ΑΑγγωωννιισσττήήκκααττεε  σσττηηνν  ΕΕθθννιικκήή  ΕΕλλλλάάδδοοςς;;
- Όχι, αν και ήταν το όνειρο µου, που το πλησίασα πάρα πολύ!
- Ευχαριστούµε πολύ και ευχόµαστε τα παιδιά σας να πετύχουν

αυτό που δεν µπορέσατε εσείς.
ΣΣυυννέέννττεευυξξηη::  ΤΤάάσσοοςς  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  --  ∆∆΄́    ττάάξξηη  

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΆΆννθθιιµµοοςς  ΠΠααππααγγιιααννννίίδδηηςς  --  ΣΣΤΤ΄́  ττάάξξηη

ΤΤοο  ββόόλλεεϊϊ
Το άθληµα βόλεϊ ή αλλιώς πε-

τοσφαίριση ξεκινά µε σερβίς
της µιας οµάδας. Με την εκτέ-
λεση του σερβίς η µπάλα πρέ-
πει να περάσει πάνω από το φι-
λέ προς την µεριά της αντίπαλης
οµάδας, χωρίς όµως να ακουµπήσει
στο φιλέ. Κάθε φορά που η µπάλα φτάνει στην
αντίπαλη περιοχή, η οµάδα προσπαθεί να την επαναφέρει στην αντίπαλη περιοχή µε
τρείς µπαλιές. Συνήθως ο πρώτος παίχτης αποκρούει, ένας δεύτερος υψώνει δίνοντας
πάσα και ο τρίτος καρφώνει µε δύναµη προς το αντίπαλο µέρος. Μια οµάδα κερδίζει
πόντο, όταν καταφέρει να στείλει την µπάλα στο έδαφος της αντίπαλης οµάδας (µέσα)
ή όταν η αντίπαλη οµάδα στείλει την µπάλα έξω από το γήπεδο (άουτ). Η οµάδα που
κερδίζει πόντο εκτελεί και το σερβίς. Όσο συνεχίζει να κερδίζει πόντους, το εκτελεί ο
ίδιος παίχτης. Όταν χάσει πόντο, παίρνει το σερβίς η άλλη οµάδα, οι παίχτες της οποίας
µετακινούνται µια θέση δεξιά, οι παίχτες µετακινούνται µία θέση δεξιά, κατά την φορά
των δεικτών του ρολογιού. Νικήτρια είναι η οµάδα που κερδίζει τρία σετ. Το κάθε σετ
τελειώνει όταν µία οµάδα φτάσει στους 25 πόντους και έχει τουλάχιστον 3 πόντους προ-
βάδισµα (25-23) Το βόλεϊ είναι το αγαπηµένο µου άθληµα!

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΝΝααττααλλίίαα  ΣΣιιδδεερράά  --  ∆∆΄́  ττάάξξηη
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΜΜιιχχααήήλλ  ΚΚέέκκηηςς  --  ΕΕ`̀  ττάάξξηη

Αν η ευτυχία είχε χρώµα ποιο
θα ήταν αυτό; Κι αν είχε χρώµα η
ευτυχία γιατί να µην έχει κι η αγά-
πη; Και κοντά στην αγάπη θα ζή-
λευε η χαρά, η νοσταλγία, η θλί-
ψη, ο αποχωρισµός, η απογοή-
τευση. Και θα ήθελαν το δικό τους
χρώµα. Κι αν θα έπρεπε να επιλέ-
ξεις εσύ τα χρώµατα που θα έδι-
νες στα συναισθήµατά σου, σκέ-
φτηκες ποια θα µπορούσαν να εί-
ναι; 

Συνήθως επιλέγεις τα έντονα
χρώµατα, τα φωτεινά να ντύσεις
τα χαρούµενα συναισθήµατά σου
και να τα κάνεις ακόµα πιο όµορ-
φα. Τα µουντά και σκοτεινά τα
κρατάς για τις µαύρες σκέψεις,
για την θλίψη. Άλλες φορές πάλι
ντύνεις βιωµατικά τα συναισθή-
µατά σου µε τα αντίστοιχα χρώ-
µατα. Κι όχι δεν είναι πάντα κόκκι-
νο το συναίσθηµα της αγάπης,
γιατί όταν την ένιωσες, όταν την
συνάντησες φορούσε έναν κίτρι-
νο ήλιο και σου έφερε πίσω το χα-
µόγελο. Εκείνο το χαµόγελο που
είχε χαθεί εξαιτίας ενός µπλε

τρένου, κι από τότε το µπλε σου
θυµίζει την θλίψη και την απογοή-
τευση.  Έχουν λοιπόν χρώµατα τα
συναισθήµατα και είναι τα χρώµα-
τα που εµείς δίνουµε, ανακατεύο-
ντάς τα και φτιάχνοντας τις δικές
µας αποχρώσεις. Γιατί θα ήταν
µουντή η ζωή χωρίς χρώµατα και
καθόλου συναρπαστική χωρίς συ-
ναισθήµατα.

Κωνσταντίνα Παπαζήση – ΣΤ`
τάξη

Τα χρώµατα των συναισθηµάτων

Παιχνίδια µε µπίλιες
Εδώ και  πολύ καιρό στο σχολείο µας αγόρια και κορίτσια φέρ-

νοντας µπίλιες [βόλους] στο σχολείο παίζουν µε αυτές.
Υπάρχουν πολλά παιχνίδια  µε µπίλιες. Αυτό  που παίζουµε ε-

µείς τα παιδιά το λατρεύουµε. Οι κανόνες του είναι. ∆ύο παίκτες
διαλέγουν από µία  µπίλια. Τις στήνουν έχοντας µία απόσταση
και το παιχνίδι ξεκινάει. Κάθε παίκτης προσπαθεί να χτυπήσει
την µπίλια του άλλου παίκτη 3 φορές, προσέχοντας όµως να µην
τον χτυπήσει ο άλλος .Ένα άλλο γνωστό παιχνίδι είναι αυτό µε
το τρίγωνο. Πρώτα πρέπει να σχηµατίσεις ένα τρίγωνο µε µπί-
λιες . Έπειτα µε την µπαταρόκα [µεγάλη µπίλια] προσπαθείς να
πετύχεις τις άλλες. Όσο περισσότερες πετυχαίνει κανείς, τότε
συνεχίζει. Αυτός που θα πάρει τις περισσότερες είναι ο νικητής.
Επίσης και παλιά  παίζανε µπίλιες. Όµως δεν ήταν ίδιες µε τις
σηµερινές. Τα παιδιά τις έφτιαχναν µόνα τους από λάσπη και νε-
ρό. Ύστερα τις άφηναν να στεγνώσουν.                                                                    

Εγώ πιστεύω ότι οι µπίλιες είναι ένα ωραίο παιχνίδι και έτσι
οι παππούδες και οι γιαγιάδες θυµούνται τα παιδικά τους χρό-
νια!

Κείµενο: Ελπινίκη Καραβίτη - ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Ναταλία Μπόγια – Ε` τάξη
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Επιστολή γνωριµίας από την Εράσµειο 
Ελληνογερµανική Σχολή Αθηνών

Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017
Αγαπητοί µας συµµαθητές,
Είµαστε µαθητές της Ε’ τάξης του πέµπτου τµήµατος, ενός ι-

διωτικού σχολείου, που ονοµάζεται Εράσµειος Ελληνογερµανική
Σχολή. Το σχολείο µας βρίσκεται στην περιοχή Κάντζα Παλλήνης
στον νοµό Αττικής. 

Κάθε χρόνο, κάθε τάξη του σχολείου µας,  παίρνει µέρος σε ένα
διαθεµατικό project. Φέτος, η δική µας τάξη η Ε’, ασχολείται µε το
θέµα της ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Με αφορµή λοιπόν αυτό, αποφασίσαµε
να έρθουµε σε επαφή- επικοινωνία µε ένα σχολείο της Ελλάδας.
Επιλέξαµε το δικό σας σχολείο, βρίσκοντας στο διαδίκτυο µερικά
φύλλα από την εφηµερίδα σας, στην προσπάθεια να φτιάξουµε
και την δική µας. Εντυπωσιαστήκαµε και εµπνευστήκαµε από την
υπέροχη και συντονισµένη δουλειά που κάνετε…. Φτιάξαµε έτσι
και εµείς δειλά, δειλά το πρώτο φύλλο, που εκδόθηκε τον ∆εκέµ-
βριο και το οποίο µε χαρά σας αποστέλλουµε. Τώρα, είµαστε σε
διαδικασία έκδοσης του δεύτερου µας φύλλου. 

Με το γράµµα µας αυτό ευελπιστούµε να έχουµε την ευκαιρία
να πληροφορηθούµε και να δεχτούµε τις συµβουλές σας για τον
τρόπο λειτουργίας της εφηµερίδας σας, αλλά κυρίως να γνωρι-
στούµε καλύτερα. Πώς θα σας φαινόταν άραγε, στην προσπάθεια
µας αυτή, να ανταλλάσσαµε οι µαθητές µεταξύ µας επιστολές, ό-
που ο καθένας µας θα µπορέσει να έρθει σε επαφή µε έναν συνο-
µήλικό του και να τον γνωρίσει καλύτερα, ρωτώντας τον κάποια
πράγµατα για την καθηµερινότητα του;

Περιµένουµε µε αγωνία την απάντηση σας!!!!
Με εκτίµηση

Οι µαθητές της Εράσµειου  Ελληνογερµανικής Σχολής
∆ακτυλογράφηση: Κωνσταντίνα Παπαζήση –ΣΤ` τάξη

Ευχές για το Πάσχα
Το Φως της Ανάστασης να φωτίζει τις ζωές όλων σας και να σας χαρί-

ζει υγεία, οικογενειακή ευτυχία και επαγγελµατική προκοπή. Τις καλύτε-
ρες ευχές µου, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα, µε υγεία, ευτυχία και
χαρά! Εύχοµαι αυτό το Πάσχα η Ανάσταση του Κυρίου να φέρει την λύ-
τρωση στις ψυχές όλων µας!  Ο Θείος λόγος και η θυσία της Σταύρωσης
ας καθοδηγούν την σκέψη για να βλέπουµε πίσω µε κατανόηση, µπροστά
µε ελπίδα, γύρω µας µε αγάπη! Εύχοµαι σε όλους σας Καλό Πάσχα, Κα-
λή Ανάσταση και καλά… τσουγκρίσµατα!

ΜΜααρρίίαα  ΚΚααρρααββίίττηη  ––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

Ηµιµαραθώνιος 
Βεγορίτιδας

Στις 25/02/2017 στην Άρνισ-
σα διοργανώθηκε ο 7ος Ηµιµα-
ραθώνιος Βεγορίτιδας όπως κά-
θε χρόνο. Οι αθλητές ήταν περί-
που από ηλικίες 5-70 ετών. Επί-
σης υπήρχαν τρεις διαδροµές
(21km, 5km, 1km). 

Όλο σχεδόν το ∆ηµοτικό
Σχολείο Άρνισσας έλαβε συµµε-
τοχή στο 1χιλιόµετρο, ενώ και
κάποια παιδιά του ∆ηµοτικού
Σχολείου Παναγίτσας τρέξανε κι
αυτά στην ίδια διαδροµή.

Στις 9 το πρωί ξεκινήσαµε
για το γήπεδο. Εκεί µας έδωσαν
τα νούµερά µας. Από εκεί στις
11 ξεκινήσαµε για το Κέντρο Υ-
γείας, διότι από εκεί θα ξεκινού-
σε η διαδροµή των 1000µ. Ο κύ-
ριος Κώστας Κάρτας µας έδωσε
οδηγίες και ύστερα δόθηκε το
σύνθηµα από τον κύριο Βασίλη
Καραβίτη. Η διαδροµή αυτή ήθε-

λε τις αντοχές του κάθε αθλητή
και µόλις τερµατίσαµε µας δώ-
σανε ένα µετάλλιο και ένα µπου-
κάλι µε νερό.

Στις 11 και µισή τρέξανε οι α-
θλητές των 5.000µ., η οποία δια-
δροµή ήταν η διαδροµή των παι-
διών επί πέντε φορές. Αυτοί οι
αθλητές βραβεύτηκαν µε ένα
µετάλλιο και µε µια σακούλα µε
φρούτα και διάφορα άλλα.

Τέλος στις 12 και µισή τρέ-
ξανε οι αθλητές των 21 χιλιοµέ-
τρων, οι οποίοι κατευθύνθηκαν
προς τον Άγιο Παντελεήµονα
και τερµάτισαν µε την διαδροµή
των παιδιών για να ολοκληρώ-
σουν τα 21χιλιόµετρα.Οι αθλη-
τές αυτοί βραβεύτηκαν όπως και
οι αθλητές των 5χιλιοµέτρων.

Η εµπειρία αυτή ήταν υπέρο-
χη αν και λίγο κουραστική και θα
ήθελα να συνεχιστεί αυτός ο Η-
µιµαραθώνιος.

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση:
Γιώργος Μιχαηλίδης – Ε` τάξη


