
∆ίπλα της υπάρχει επίσης το
βουνό Βόρας(Καϊµακτσαλάν).
Έχει το Τζαµί από την περίοδο
της Τουρκοκρατίας, το επάνω
µέρος του οποίου το ανατίναξαν
στον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πό-
λεµο οι Γερµανοί και τέλος ση-
µαντικά αξιοθέατα είναι οι ιεροί
ναοί της Κοιµήσεως της Θεοτό-
κου (1860) και της Αγίας Τρία-
δας (κτίσµα του 1865) και τα
µνηµεία της απελευθέρωσης
της Άρνισσας και των προσφύ-
γων .

Το χωριό µας µάς αρέσει πο-
λύ. Πρώτον γιατί έχει τη λίµνη,
δεύτερον γιατί είναι µεγάλο και
τρίτον γιατί έχει πολλές ανέσεις
όπως Κέντρο Υγείας, super
market, ∆ηµοτικές Υπηρεσίες,
φαρµακείο, σχολεία (∆ηµοτικό
σχολείο και Γυµνάσιο- Λύκειο).

Τα γειτονικά χωριά όπως ο Ά-
γιος Αθανάσιος, η Περαία, η
Παναγίτσα, τα Ξανθόγεια, η
∆ροσιά, η Ζέρβη και το Γραµ-
µατικό έρχονται στο χωριό µας
για τους παραπάνω λόγους.

Στην Άρνισσα τα πράγµατα
που µας αρέσουν περισσότερο
είναι το γήπεδο της που είναι
πολύ µεγάλο και συνήθως πά-
νε τα παιδιά και παίζουν, τα
πολλά πάρκα και τα πολλά χω-
ράφια. Οι περισσότεροι άνθρω-
ποι της Άρνισσας για αυτόν τον
λόγο είναι αγρότες (περίπου το
90%). Είναι γνωστή για τις
καλλιέργειες των µήλων της, ε-
νώ δραστηριοποιείται και Γυ-
ναικείος Συνεταιρισµός που πα-
ράγει µε πατροπαράδοτα µέσα,
ζυµαρικά, γλυκά του κουταλι-
ού, τουρσιά, πάπρικα και κο-

µπόστες. Λίγες οικογένειες α-
σχολούνται µε την κτηνοτροφία
και επίσης λίγοι ζουν δουλεύο-
ντας σε δηµόσιες υπηρεσίες ό-
πως: ∆ΕΗ κ.α. Στην Άρνισσα τα
χρώµατα που κυριαρχούν πε-
ρισσότερο το φθινόπωρο είναι
το κίτρινο, το πορτοκαλί και το
καφέ, τον χειµώνα τα χρώµατα
που κυριαρχούν είναι το γκρι
και το άσπρο, ενώ αντικρίζουµε
ένα πολύχρωµο τοπίο την άνοι-
ξη(ανθισµένα δέντρα) και το
καλοκαίρι(φρούτα).

Υπάρχουν πολλοί ελεύθεροι
επαγγελµατίες του χωριού οι ο-
ποίοι έχουν κοµµωτήρια, ξενο-
δοχεία, super market, καφετέ-
ριες, κρεοπωλεία, φούρνους,
φροντιστήρια, βενζινάδικα και
περίπτερα. Άλλοι εργάζονται ως
υδραυλικοί και ηλεκτρολόγοι.
Επίσης κάποιοι είναι µηχανικοί
αυτοκινήτων και τρακτέρ και έ-
χουν συνεργεία.

Εάν έπρεπε να δώσουµε 5 ε-
πίθετα στο χωριό το πρώτο από
όλα θα ήταν ιστορική, γιατί η ι-
στορία ξεκινά από πάρα πολύ
παλιά, το παλιό της όνοµα ήταν
Οστροβός και εδώ δόθηκε µία

πολύ µεγάλη µάχη ενάντια
στους Τούρκους(1912). Η Άρ-
νισσα έχει αλλάξει πολύ. Παλιά
η λίµνη Βεγορίτιδα έφτανε µέ-
χρι τις γραµµές του τρένου µε
αποτέλεσµα να υπάρχουν πολύ
λιγότερα σπίτια και µικρότερος
πληθυσµός. Το δεύτερο επίθετο
που θα έδινα είναι γραφική, ε-
πειδή έχει τόσα πολλά αξιοθέα-
τα, το τρίτο θα ήταν εύφορη, το
τέταρτο θα ήταν καταπράσινη
και το πέµπτο και τελευταίο θα
ήταν ηρωική εξαιτίας των πολ-
λών µαχών που έδωσε .

Αν θέλαµε να προτείνουµε
µια διαδροµή σε έναν επισκέ-
πτη µέσα στο χωριό, θα του
προτείναµε να ξεκινήσει από
την Αγία Βαρβάρα. Στη συνέ-
χεια θα κινηθεί δεξιά µετά την
διάβαση του τρένου µέχρι να
φτάσει στην συνοικία του Βα-
ροσίου που είναι η πιο παλιά
γειτονιά του χωριού. Στην άλλη
άκρη της γειτονιάς υπάρχει η
εκκλησία της Παναγίας που εί-
ναι η πιο παλιά του χωριού. Ε-
κεί µπορεί να θαυµάσει την υ-
πέροχη θέα της λίµνης Βεγορί-

Έκδοση των µαθητών του ∆ηµοτικού Σχολείου Άρνισσας - Φύλλο 18ο - Ιούνιος 2017 - Tιµή 1 S

ΠΠεερριιεεχχόόµµεενναα
� Η σελίδα της γεύσης - δια-

τροφής σελ.2
� Επίσκεψη στο Γυµνάσιο –

Γκάντι – Πρόγραµµα εκδηλώσε-
ων λήξης σελ.3

� Γιορτή παιδικού βιβλίου –
Μπαρούτιδα σελ.4

� Εκδροµή στη Θεσσαλονίκη
– Καζαντζάκης σελ.5

� Σταθµοί στην Ιστορία της Άρ-
νισσας – Γειτονιές – Σχολείο σελ.6

� Αγγλική γωνιά – Το χωριό
µου (Ξανθόγεια) σελ.7

� Α’ & Β’ τάξεις σελ.8, 9
� Ιστορίες µέσα από πίνακες

σελ.10
� Φανταστικές ιστορίες - Ποιή-

µατα Γ` τάξης σελ.11
� Εκδροµή στην Έδεσσα σελ.12
� Ζήλια σελ. 13 
� Πρωτοµαγιά – Γιορτή µητέ-

ρας – Σιτάρι  - Ανέκδοτα –
Survivor σελ.14

� Κύπελλο Συνοµοσπονδιών –
Παρκούρ – Κότσια σελ.15

� Αποχαιρετιστήριος λόγος
ΣΤ` τάξης και αντίλογος Ε` τάξης
– Ευχές σελ.16

ΆΆρρννιισσσσαα,,  ττοο  σσττοολλίίδδιι  ττηηςς  ΒΒεεγγοορρίίττιιδδααςς

Ζούµε στην Άρνισσα, ένα µικρό αλλά  γνωστό  χωριό του
Νοµού Πέλλας, που απέχει 22 χµ. από την Έδεσσα.

Όπως είπαµε και  πιο πριν η Άρνισσα είναι γνωστή, επειδή
δίπλα της, υπάρχει η λίµνη Βεγορίτιδα που είναι η τρίτη µεγα-
λύτερη στην Ελλάδα (χωρίς τις τεχνητές), την Βεγορίτιδα την
επισκέπτονται πολλοί τουρίστες. 

συν. στην 7η σελ.
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ΕΕΚΚ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  
ΤΤΩΩΝΝ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΤΤΩΩΝΝ

ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ
ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ  
ΑΑΡΡΝΝΙΙΣΣΣΣΑΑΣ
∆ιεύθυνση

∆ηµοτικό Σχολείο
Άρνισσας

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

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 
ΟΜΑ∆Α 

(Ε’-ΣΤ` ΤΑΞΗ)
∆ακτυλογράφηση

κειµένων
Σελιδοποίηση
Καραβίτη Μαρία
Παπαζήση Κωνσταντίνα
Μιχαηλίδης Γιώργος
∆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`)
Τζήκα Μαρία(Ε`)
Σαρωτές εικόνων
Μπόγιας Τάσος(ΣΤ`)
Χατζηγεωργούδης Γιώργος(ΣΤ`)
Παπαγιαννίδου Τατιάνα(Ε`)
Πισλίνα Ελένη(Ε`)
Πισλίνα Μένια(Ε`)
Τζήκα Μαρία(Ε`)
Γιαλαµουίδης Γιώργος(ΣΤ`)
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

Συνταγή παγωτού! 
Υλικά Συνταγής    
• 250 γραµµ. (1 συσκευασία) φυτική σαντιγί
• 400 γραµµ. (1 συσκευασία) ζαχαρούχο γάλα
• 410 γραµµ. (1 συσκευασία) γάλα εβαπορέ
• 1 + 1/2 κ. γλ. εκχύλισµα βανίλιας
• Βανίλια
Εκτέλεση
Το πιο εύκολο σπιτικό παγωτό που έχετε

φτιάξει και το πιο απολαυστικό που έχετε δοκι-
µάσει! Με µίξερ χειρός χτυπάµε για 5΄τη φυτική
σαντιγί να αφρατέψει καλά και να φουσκώσει.
Λίγο λίγο και πάντα χτυπώντας µε το µίξερ,
προσθέτουµε το ζαχαρούχο γάλα. Τώρα το
µείγµα µας έχει γίνει µια παχιά κρέµα.

Σιγά σιγά προσθέτουµε το εβαπορέ, χαµηλώ-

νοντας την τα-
χύτητα του µί-
ξερ, γιατί το
µείγµα αραιώ-
νει και πιτσιλά-
ει. Τέλος, προ-
σθέτουµε τη
βανίλια.

Παγώνουµε
το παγωτό για περίπου 1 ώρα, µέχρι να αρχίσει
να πήζει. Το ξαναχτυπάµε µε το µίξερ χειρός,
να αφρατέψει καλά, για 5, σε δυνατή ταχύτη-
τα. Παγώνουµε στην κατάψυξη.

Όσες περισσότερες φορές επαναλάβουµε
αυτή τη διαδικασία (προτείνω 2-3 φορές) τόσο
πιο αφράτο θα είναι στο τέλος το αποτέλεσµα.

Μαρία Καραβίτη

Πριν από πολλά χρόνια πριν
γεννηθούν ακόµα οι γονείς µας,
όταν κάποτε οι παππούδες και
οι γιαγιάδες µας ήταν νέοι, ο
τρόπος διατροφής αλλά και το
µενού της εποχής εκείνης ήταν
διαφορετικό. Τα χρόνια εκείνα
επικρατούσε φτώχεια. Ο κό-
σµος ζούσε από τα υλικά που
του παρείχαν τα ζώα και τα χω-
ράφια. Χρησιµοποιούσαν ένα
µέρος των προϊόντων για την ε-
πιβίωση τους, και το υπόλοιπο

το πουλούσαν µε σκοπό να αγο-
ράσουν ένα άλλο προϊόν.

Σύµφωνα από µια συνέντευ-
ξη που πήρα από τον παππού
µου οι διατροφικές συνήθειες
ήταν λιτές. Τις περισσότερες
φορές για πρωινό έπινε γάλα
και έτρωγε µαλαχτό ή χαβιτς.
Έπειτα όταν πήγαινε στο χωρά-
φι µε τους γονείς του έτρωγε
ψωµί µε ελιές ή µε τυρί.

Όταν επέστρεφαν σπίτι η
γιαγιά είχε ετοιµάσει ζυµαρικά,
φασολάκια, φακές, φασολάδα,
πατάτες, ρύζι κ.α. Κότα έτρω-
γαν κάθε Κυριακή και χοιρινό
στις γιορτές.

Για βραδινό έτρωγε ότι είχε
µείνει από το µεσηµέρι ή λίγο
τραχανά, χορταρικά ή γιαούρτι.
Το ψωµί συνόδευε πάντα το µε-
σηµεριανό ήταν και αυτό σπιτι-
κό όπως και όλα τα υπόλοιπα υ-
λικά. 

Πάντα µέσα σε ένα νοικοκυ-
ριό θα υπήρχε κάτι γλυκό. Η
προγιαγιά µου έφτιαχνε γλυκό
κυδώνι, γλυκό σύκο και γλυκό
κεράσι. Το αγαπηµένο φαγητό
του παππού µου ήταν η κοτό-
σουπα και η φασολάδα. Το δικό
µου αγαπηµένο φαγητό είναι ο
µουσακάς. 

Τα υλικά σήµερα είναι συ-
σκευασµένα και τα προµηθευό-
µαστε από το super-market, από
το κρεοπωλείο, από τη λαχανα-
γορά ή την λαϊκή. Τότε δεν υ-
πήρχαν κιµαδοµηχανές, ούτε

Η διατροφή παλιότερα και σήµερα

ΜΜοουυςς  σσοοκκοολλάάττααςς
ΥΥλλιικκάά::
150 γραµµ. κουβερτούρα κοµµέ-

νη σε πολύ µικρά κοµµάτια
5 ολόφρεσκα βιολογικά αυγά (θα

χρησιµοποιήσετε µόνο τ' ασπράδια)
175 ml κρέµα γάλακτος κακάο

(για το γαρνίρισµα)
ζάχαρη άχνη (επίσης για το γαρ-

νίρισµα)
Εκτέλεση:
Λιώνετε την κοµµατιασµένη σο-

κολάτα σε µπεν µαρί. Αφού λιώσει,
την αφήνετε να γίνει χλιαρή για λίγα
λεπτά.

Χτυπάτε την κρέµα γάλακτος µε
το µίξερ χειρός σε µέτρια ταχύτητα,
µέχρι να γίνει παχύρρευστη (περί-

που 4΄ µε 5΄). Ύστερα χτυπάτε και τ'
ασπράδια στην ίδια ταχύτητα για
5΄µε 6΄, έως ότου σχηµατιστούν απα-
λές κορυφές.

Απαλά και κουταλιά-κουταλιά ρί-
χνετε τα χτυπηµένα ασπράδια στη
σοκολάτα, διπλώνοντας το µείγµα
µε σπάτουλα µέχρι να οµογενοποιη-
θεί. Τέλος, µε τον ίδιο τρόπο προσέ-
θετε και την παχύρρευστη κρέµα.

Μοιράζετε τη µους σε 4 ποτήρια
και την αφήνετε να παγώσει καλά.
Για να τη σερβίρετε, µπορείτε να
πασπαλίσετε µε κακάο και άχνη τέσ-
σερα µεγάλα πιάτα και µε τη βοή-
θεια δύο κουταλιών να αφήσετε µέ-
σα κουταλιές από την κρέµα.

ΚΚααλλήή  όόρρεεξξηη
ΚΚωωννσσττααννττίίνναα  ΠΠααππααζζήήσσηη συν. στην 3η σελ.
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Στις 9 Μαΐου 2017 η τάξη
µας, δηλαδή η έκτη, έκανε µια
επίσκεψη στο µελλοντικό της
σχολείο δηλαδή το Γυµνάσιο-
Λύκειο Άρνισσας.

Έτσι λοιπόν πρωί- πρωί ανα-
χωρήσαµε από το ∆ηµοτικό µε
αρκετή βροχή. Μόλις φτάσαµε
στο Γυµνάσιο συναντηθήκαµε
και µε τα παιδιά της ΣΤ` τάξης

των γύρω χωριών, δηλαδή τους
µελλοντικούς µας συµµαθητές.
Μπήκαµε µέσα και κάναµε προ-
σευχή µαζί µε το υπόλοιπο σχο-
λείο. Έπειτα, η τάξη µας χωρί-
στηκε µαζί µε τα παιδιά των άλ-
λων σχολείων  σε τρεις οµάδες
και η κάθε µία µαζί µε µία καθη-

γήτρια πήγε στην πρώτη Γυµνα-
σίου και στα τµήµατα Β1 και Β2
µε την δευτέρα γυµνασίου. Η κυ-
ρία Παπαντωνίου, µίλησε στην
οµάδα που πήγε στο Β1για τα ω-
ράρια του Γυµνασίου, για τις τι-
µωρίες που υπάρχουν, τους κα-
νόνες του σχολείου καθώς επί-

σης συστηθήκαµε µεταξύ µας,
ενώ η οµάδα που πήγε στο Β2
έκανε τεχνολογία µε την κυρία
Στόλη. Μόλις τελείωσε η ώρα,
βγήκαµε για διάλειµµα όπου ε-
κεί γνωριστήκαµε και µε άλ-
λους καθηγητές και καθηγή-
τριες. Χτύπησε το κουδούνι και
η µία οµάδα έκανε µάθηµα µε
την Τρίτη γυµνασίου, όπου εκεί
παρακολούθησε ένα βίντεο, ενώ
η άλλη πήγε στην ίδια τάξη που
είχε επισκεφτεί και πριν  δηλαδή
στο Β2, και έκανε γερµανικά µε
την κυρία Βούρου. Κύλησε και η
δεύτερη ώρα πολύ γρήγορα και
ξανακούστηκε ο χτύπος του κου-
δουνιού. Αποχαιρετιστήκαµε µε
το Γυµνάσιο και πήραµε τον δρό-
µο της επιστροφής µε µία πολύ έ-
ντονη βροχή που µας έβρεξε
αρκετά. Ήταν µια πολύ ωραία
εµπειρία γιατί γνωρίσαµε το
µελλοντικό µας σχολείο στο ο-
ποίο θα περάσουµε τα επόµενα
µας χρόνια.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΜΜααρρίίαα  ΚΚααρρααββίίττηη
κκααιι  ΚΚωωννσσττααννττίίνναα  ΠΠααππααζζήήσσηη  

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  
ΚΚωωννσσττααννττίίνναα  ΠΠααππααζζήήσσηη

Η επίσκεψή µας στο γυµνάσιο

Μαχάτμα Γκάντι
Στις 4 Μαΐου η

τάξη µου παρα-
κολούθησε την
ταινία Μαχάτµα
Γκάντι η οποία ή-
ταν πολύ ωραία
και συγκινητική. 

Ο Μαχάτµα
Γκάντι ήταν ένας
Ινδός πολιτικός,
στοχαστής και ε-
παναστάτης. Υ-
πήρξε το πρόσωπο το οποίο  έφερε την ινδική α-
νεξαρτησία από τους Βρετανούς και ήταν ε-
µπνευστής της µεθόδου παθητικής αντίστασης,
χωρίς χρήση βίας, εναντίον των καταπιεστών. Η
διδασκαλία του επηρέασε το διεθνές κίνηµα για
την ειρήνη και µαζί µε τον ασκητικό βίο του συ-
νέτειναν στο να καθιερωθεί σαν ένα από τα πα-
γκόσµια σύµβολα του 20ου αιώνα. 

Σε όλο αυτό το σηµαντικό έργο του τον βοή-
θησε η γυναίκα του η οποία δυστυχώς πέθανε,
κάτι που του προκάλεσε µεγάλη στενοχώρια.
∆εν τα παράτησε όµως. Στο τέλος ο Γκάντι προ-
κειµένου να πείσει τους µουσουλµάνους και
τους ινδουιστές να τα βρουν µεταξύ τους και να
σταµατήσουν τον πόλεµο ξεκίνησε µια πολύ δύ-
σκολη και βασανιστική νηστεία λέγοντας πως θα
την σταµατούσε µόνο αν τα έβρισκαν. Όταν εκ-
πληρώθηκε η επιθυµία του, σταµάτησε την νη-
στεία όµως δολοφονήθηκε το 1948 από ένα φα-
νατικό ινδουιστή, λίγο µετά την απελευθέρωση
της χώρας.

ΚΚωωννσσττααννττίίνναα  ΠΠααππααζζήήσσηη

ψυγεία για να συντηρήσουν το κρέας.
Χρησιµοποιούσαν την τακτική του κα-
βουρµά. Πάστωναν το κρέας µε αλάτι και
βούτυρο.

Τα µόνα υλικά που προµηθευόταν ο
παππούς µου από το µπακάλικο ήταν ο
χαλβάς, οι ελιές, το λάδι και το αλάτι. Το
τότε περίπτερο πουλούσε- τσιγάρα, φα-
κέλους για γράµµατα, µπισκότα, τσίχλες
και µαστίχες. Το τωρινό περίπτερο που-
λάει- σνακς, πατατάκια, αναψυκτικά, σο-
κολάτες, µπισκότα, τσιγάρα, αναπτήρες,

χυµούς, παιχνιδάκια, µαστίχες, µπαλόνια
κ.τ.λ. Ανάµεσα στις δύο εποχές υπάρχει
µεγάλη διαφορά. Η τεχνολογία αναπτύ-
χθηκε. Πλέον το γάλα δεν το πέρνουµε α-
πό τις αγελάδες µας, αλλά από το super -
market.

Κείµενο: Ανδρονίκη 
Λαζαρίδου - ΣΤ' τάξη

∆αχτυλογράφηση: Γεωργία Λαζαρί-
δου - ΣΤ' τάξη

Η διατροφή παλιότερα
και σήµερα

συν. απ’ την 2η σελ.
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Στις 3 Απριλίου 2017 το ∆ηµο-
τικό Σχολείο Άρνισσας αφιέρωσε
όλη τη σχολική ηµέρα στην Πα-
γκόσµια Ηµέρα Παιδικού Βιβλίου
που ήταν µια µέρα πριν, στις 2 Α-
πριλίου. Όλες οι τάξεις οργάνω-
σαν µια γιορτή αφιερωµένη στο
παιδικό βιβλίο. Η Ε` τάξη και η ΣΤ`
τάξη έκαναν  παρουσιάσεις στις
άλλες τάξεις  ενώ οι µικρότερες
τάξεις συµµετείχαν παρακολου-
θώντας τη γιορτή παίζοντας παι-
χνίδια και διακοσµώντας το διά-
δροµο µε τις υπέροχες αφίσες
που ζωγράφισαν. 

Η γιορτή ξεκίνησε στις 10 πε-
ρίπου. Το πρόγραµµα περιελάµ-
βανε ενηµέρωση  για το τι κα γιατί
γιορτάζουµε κείµενο  για  έναν
µεγάλο αρχαίο Έλληνα συγγρα-
φέα τον Αίσωπο ένα κείµενο για
τον Ευγένιο Τριβιζά παρουσίαση
µε 9 λόγους για να διαβάζουµε βι-
βλία  ένα βίντεο για αυτό το θέµα
παρουσίαση για το πως επιλέγου-
µε ένα βιβλίο  γράµµα προς έναν
φανταστικό φίλο που δεν διαβά-
ζει βιβλία βιβλιοπαρουσιάσεις µα-
θητών και παιχνίδια. Κάθε τάξη
µπήκε ξεχωριστά.

Στην αρχή  η µαθήτρια της Έ
τάξης Μαρία Τζήκα παρουσίασε
τι και γιατί γιορτάζουµε. Έπειτα η
Βασιλική Γκέσιου έδωσε πληρο-
φορίες για το ξακουστό '' παππού
παραµυθά '' της Αρχαίας Ελλάδας
τον Αίσωπο ενώ ο Μιχάλης Κέκης
έγραψε για έναν σύγχρονο µεγά-
λο Έλληνα παραµυθά τον Ευγένιο
Τριβιζά. Όταν τελείωσε τρεις µα-
θητές της Ε` τάξης έδειξαν 9 λό-
γους για να διαβάζουµε βιβλία και
πως επιλέγουµε ένα βιβλίο. Ενδιά-
µεσα προβλήθηκε βίντεο µε πολ-
λούς  λόγους για να διαβάζεις βι-
βλία. Στη συνέχεια ακολούθησε
ανάγνωση ενός γράµµατος προς
έναν φανταστικό φίλο που δεν
διαβάζει καθόλου βιβλία. 

Στο τέλος η Βασιλική Γκέσιου
και ο Μιχάλης Κέκης παρουσία-
σαν το site του '' Μικρού Αναγνώ-

στη '' και το τι  µπορείς να κάνεις
εκεί. Για το κλείσιµο της γιορτής έ-
γινε  προβολή ενός τραγουδιού
για το βιβλίο απ' το  4ο ∆ηµοτικό
Σχολείο Τύρναβου. 

Πιστεύω ότι  στην αρχή τα παι-
διά που παρουσίασαν ήταν λιγάκι
αγχωµένα αλλά µετά την 5η ώρα
κουράστηκαν.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΓΓιιώώρργγοοςς  ΣΣααµµααρράάςς
--  ΕΕ΄́  ττάάξξηη

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΝΝααττααλλίίαα  
ΜΜππόόγγιιαα  ––ΕΕ΄́  ττάάξξηη

Στις 2 Απριλίου ήταν η ηµέρα
παιδικού βιβλίου. Εµείς στο σχο-
λείο τα τελευταία δύο χρόνια κά-
νουµε ένα αφιέρωµα για αυτό.
Φέτος όµως ήταν Κυριακή και έ-
τσι κάναµε το αφιέρωµα την ∆ευ-
τέρα 3 Απριλίου.

∆ύο οµάδες κοριτσιών της ΣΤ΄
τάξης κάναµε δύο ώρες πρόγραµ-
µα στις τάξης Α` & Β`. Η οµάδα
που πήγε στην Α` τάξη αποτελού-
ταν από τη Βασιλεία, την Ανδρονί-
κη, την Κωνσταντίνα και την Ιωάν-
να. Η άλλη οµάδα που πήγε στη Β`
τάξη αποτελούταν από τη Μαρία,
τη Βερόνικα, τη Πετρούλα και τη
Γεωργία. Aφού διαλέξαµε   βιβλία
αρχίσαµε να µαθαίνουν τα λόγια
µας ώστε να τα αφηγηθούµε στα
µικρά παιδιά!!! Εµείς τους παρου-
σιάσαµε ένα παραµύθι που λεγό-
ταν « Ο σκαντζόχοιρος που ήθελε
να τον χαϊδέψουν», της Κατερί-
νας Αναγνώστου, ενώ η άλλη διη-
γήθηκε το παραµύθι « Ο µαύρος
κότσυφας και ο άσπρος γλάρος»,
της Κίτυ Κρόουθερ. 

Στη συνέχεια η κάθε οµάδα
τους έκανε κάποιες ερωτήσεις
σχετικά µε το παραµύθι. Μετά
χωριστήκαµε σε 4 οµάδες και κά-
θε κορίτσι πήρε 4 παιδιά για να
τους βοηθήσει να παίξουν παντο-
µίµα. Με την καθοδήγηση µας κα-
τάφεραν τα πρωτάκια και τα δευ-
τεράκια να ολοκληρώσουν και αυ-
τή τη δραστηριότητα. Ένα ακόµα
µέρος του προγράµµατος ήταν να

µας πουν τι είναι γι αυτούς το πα-
ραµύθι, αν τους αρέσει να διαβά-
ζουν παραµύθια και άλλες τέτοιου
τύπου ερωτήσεις. Ακούσαµε διά-
φορες ενδιαφέρουσες απαντή-
σεις από τους µαθητές. Τέλος ζω-
γράφισαν κάτι που τους άρεσε πιο
πολύ από όλο το παραµύθι.    

Ήταν µια πολύ ωραία εµπειρία
γιατί είδαµε τον ενθουσιασµό στα
µάτια των µικρών παιδιών και πε-
ράσαµε όµορφα µαζί τους. Ήταν
ένα ευχάριστο δίωρο και για εµάς

αλλά περισσότερο για τα παιδιά.
Είχε όµως και µια δυσκολία γιατί
τα παιδιά ήταν πολλά και  κάποιοι
έκαναν φασαρία, δεν συµµετεί-
χαν και έπρεπε να µπούµε στη
διαδικασία να κάνουµε παρατη-
ρήσεις. Ελπίζω αυτό που κάναµε
φέτος να συνεχιστεί και τις άλλες
χρονιές.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΚΚωωννσσττααννττίίνναα  ΠΠααππαα--
ζζήήσσηη  ,,  ΜΜααρρίίαα  ΚΚααρρααββίίττηη,,  ΒΒεερροοννίίκκηη  

ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη  ∆∆αακκττυυλλοο--
γγρράάφφηησσηη::  ΜΜααρρίίαα  ΚΚααρρααββίίττηη  

Η γιορτή παιδικού βιβλίου

Μ�αρούτιδα (Φανταστική ιστορία)
Ορεινή πόλη δίπλα από τις κορφές του Έβερεστ. Ήταν από τις µεγα-

λύτερες πόλεις της Ιστορίας. Βασιλιάς της ήταν ο Μπάρωνας ένας ε-
ξόριστος Αθηναίος πρίγκιπας ο οποίος µε τους 70.000 στρατιώτες και
εργάτες του που πήρε από την Πελοπόννησο έχτισε την Μπαρούτιδα
το 900π.Χ. περίπου. 

Το όνοµά της το πήρε από το µπαρούτι το οποίο παρήγαγαν εκεί. Ε-
πίσης παρήγαγαν πολλά λαχανικά, φρούτα και πολλά είδη ζώων.

Το 860 π.Χ. οι Αθηναίοι για να εκδικηθούν τον Μπάρωνα έκαναν ένα
τεράστιο ταξίδι για να κατακτήσουν την Μπαρούτιδα η οποία είχε ανα-
πτυχτεί εκείνη την εποχή. Μα ο Μπάρωνας µιας και ήταν Αθηναίος το
εκµεταλλεύτηκε, έµαθε στους στρατιώτες πως πολεµούν οι Αθηναίοι.
Επί 10 χρόνια οι Αθηναίοι προσπαθούσαν να τους νικήσουν µα έκαναν
το λάθος γιατί θέλησαν να πολεµήσουν παλικάρια από την Πελοπόν-
νησο και την Αθήνα. Έτσι τον 12 χρόνο οι Αθηναίοι ηττήθηκαν και δεν
ξαναενόχλησαν την Μπαρούτιδα η οποία όλο και άκµαζε. Το 100  µ.Χ.
οι Πέρσες της επιτέθηκαν το βράδυ ενώ όλοι γλεντούσαν για µία γιορ-
τή και χωρίς έλεος έκαψαν τα πάντα γιατί έµαθαν πως παρήγαγαν µπα-
ρούτι. Στις 14 Αυγούστου η Μπαρούτιδα τυλίχτηκε στις φλόγες ενώ
ταυτόχρονα υπήρχε το υπέροχο θέαµα των εκρήξεων που παρακολου-
θούσαν οι Πέρσες από µακριά και γελώντας για το τέχνασµα αυτό.

Μέχρι τώρα το 2017 κανείς δεν ξέρει ακριβής γεωγραφική θέση για
το που βρισκόταν ή αν είναι αλήθεια η ιστορία αυτή που βρέθηκε θαµ-
µένη στην Περσία.

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση: Γιώργος 
Μιχαηλίδης Ε΄ τάξη



ΤΑ ΑΝΗΣΥΧΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 5Ιούνιος 2017

Στις 25 Απριλίου 2017 η
Ε` και η ΣΤ` τάξη του σχο-
λείου µας πήγε µία εκπαι-
δευτική εκδροµή στην
Θεσσαλονίκη  µε θέµα
την βιώσιµη πόλη µε την
οποία ασχολείται η ΣΤ’ τά-
ξη. Έτσι λοιπόν πρωί-
πρωί στις 7:40 συγκε-
ντρωθήκαµε οι δύο τάξεις
στον Ιερό Ναό της Αγίας
Βαρβάρας και µόλις έφτα-
σε το λεωφορείο ξεκινή-
σαµε τον δρόµο µας.

Στην διαδροµή µας αντι-
κρίσαµε πολλά κτίρια και
σπίτια, τα νεκροταφεία
των τρένων και ο κύριος
Σάκης έκανε κάποιες ε-
ρωτήσεις στα παιδιά των
δύο τάξεων. Έτσι η ώρα
πέρασε και φτάσαµε στην
Θεσσαλονίκη. Μόλις φτά-
σαµε αποβιβαστήκαµε α-
πό το λεωφορείο και καθί-
σαµε να φάµε σε ένα πο-
λύ όµορφο µέρος απέναντι
από τον Λευκό Πύργο στο
οποίο υπήρχαν πολλά πε-
ριστέρια τα οποία ταΐσαµε.
Εκεί κατέφτασαν και οι
εκπαιδευτικοί του ΚΠΕ
που µας υποδέχτηκαν πο-
λύ φιλικά. Αµέσως µετά ό-
λοι κάναµε έναν µεγάλο
κύκλο πρώτα συστηθήκα-
µε και µετά είπαµε ο κα-
θένας τι µας έρχεται στο
µυαλό όταν ακούµε την
λέξη Θεσσαλονίκη. Έπει-
τα σύµφωνα µε τις οδηγίες
των τριών εκπαιδευτικών
χωριστήκαµε σε οµάδες
µε έναν µαγικό τρόπο ό-
πως αποκαλείται στο ΚΠΕ
και πήραµε η καθεµία α-
πό ένα ντοσιέ µε ερωτή-
σεις  σχετικά µε την Θεσ-

σαλονίκη και τα µέρη της.
Μόλις τις συµπληρώσαµε,
κάναµε ξανά έναν κύκλο
και τις ανακοινώσαµε στις
άλλες οµάδες.

Στην συνέχεια, µπήκα-
µε µέσα στον Λευκό Πύρ-
γο, όπου εκεί   η κάθε ο-
µάδα πήγε στον όροφο
που ζητούσε το φύλλο ερ-
γασίας για να καταγράψει
τις απαντήσεις της. Μόλις
τελειώσαµε όλες οι οµά-
δες,  συναντηθήκαµε στο
πέµπτο  όροφο για να δια-
βάσουµε αυτά που γράψα-
µε και να συζητήσουµε
για την ιστορία της πανέ-
µορφης συµπρωτεύουσας.
Αυτό ήταν λίγο βαρετό για-
τί υπήρχαν πάρα πολλές
πληροφορίες και µερικές
φορές γεννιόντουσαν και
καινούργιες αφορµές για
νέες συζητήσεις. Στο τέλος
της ξενάγησής µας, ανε-
βήκαµε στον έκτο όροφο.
Ήταν υπέροχος διότι είχε
µαγευτική θέα κι εκεί βγά-
λαµε πολλές φωτογρα-
φίες. Αργότερα,µετά το
δεύτερο διάλειµµα για φα-
γητό, περπατήσαµε στους
πανέµορφους δρόµους της
πόλης και είδαµε πολλά ι-
στορικά µνηµεία όπως το
άγαλµα του ευεργέτη Ιω-
άννη Παπάφη  και το ανά-
κτορο του Γαλέριου και
δείγµατα υψηλής αρχιτε-
κτονικής νοηµοσύνης ό-
πως την οδό Τσιµισκή.
Στην συνέχεια, συγκε-
ντρωθήκαµε σε ένα µέρος
όλες οι οµάδες, όπου εκεί
δώσαµε τα ντοσιέ στους
τρεις ξεναγούς µας, τους
χαιρετήσαµε και τους ευ-

χαριστήσαµε. Επιβιβαστή-
καµε στο λεωφορείο και
ξεκινήσαµε τον δρόµο της
επιστροφής. Στον γυρισµό
ο κύριος Σάκης και ο κύ-
ριος Ηλίας µας έκαναν
quiz για να περάσουµε
την ώρα µας.

Αυτή ήταν η εκδροµή
µας στην Θεσσαλονίκη
που µπορεί να ήταν κου-
ραστική αλλά µάθαµε
πολλά πράγµατα για την
Θεσσαλονίκη, θαυµάσα-
µε τον υπέροχο Λευκό
Πύργο, µάθαµε πολλές ι-
στορικές πληροφορίες και
εξερευνήσαµε καλύτερα
µια πολύ κοντινή µας πό-
λη!

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΒΒεερροοννίίκκηη  ΓΓ..,,
ΙΙωωάάνννναα  ΠΠ..,,  ΒΒαασσιιλλεείίαα  ΛΛ..,,

ΚΚωωννσσττααννττίίνναα  ΠΠ..((ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη))    
ΓΓιιώώρργγοοςς  ΜΜ..,,  ΓΓιιώώρργγοοςς  ΣΣ..

((ΕΕ`̀  ττάάξξηη))  
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  

ΚΚωωννσσττααννττίίνναα  ΠΠααππααζζήήσσηη

Η εκδροµή στη Θεσσαλονίκη (Λευκός Πύργος)

ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
Ο Νίκος Καζαντζάκης ή-

ταν γνωστός Έλληνας
συγγραφέας που έγινε
γνωστός στο κοινό µέσα
από τα βιβλία ¨Βίος και
Πολιτεία του Αλέξη Ζορ-
µπά¨ και ̈ Ο Χριστός ξανα-
σταυρώνεται¨. Γεννήθηκε
στο Ηράκλειο της Κρήτης
της τότε Οθωµανικής Αυ-
τοκρατορίας στις 18 Φε-
βρουαρίου 1883. Τα παιδι-
κά του χρόνια τα έζησε στο χωριό Μυρτιά οπού βρίσκε-
ται και το µουσείο Καζαντζάκη. Το 1902 µετα-
κόµισε στην Αθήνα για να τελειώσει τις σπουδές του στη
Νοµική Σχολή Αθηνών. Όταν ολοκλήρωσε τις σπουδές
του, ξεκίνησε την ενασχόλησή του µε την λογοτεχνία..
Απέκτησε µία στενή φιλία µε τον Άγγελο Σικελιανό και
µε τον Γιώργο Ζορµπά, στον οποίο αφιέρωσε την µεγα-
λύτερη επιτυχία της ζωής του, ¨Βίος και πολιτεία του Α-
λέξη Ζορµπά¨. Άλλα σηµαντικά του έργα ήταν: ̈ Ο καπε-
τάν Μιχάλης¨, ̈ Αναφορά στον Γκρέκο¨ και ̈ Ο τελευταί-
ος πειρασµός¨.

Στις 26 Οκτωβρίου 1957 άφησε την τελευταία του
πνοή στο Φράιµπουργκ της Γερµανίας σε ηλικία 74 ετών,
αλλά η κληρονοµία του θα τρέφει γενιές και γενιές. Κη-
δεύτηκε µε όλες τις τιµές στο Ηράκλειο της Κρήτης στις
5 Νοεµβρίου 1957. Τον Φεβρουάριο του 2017 ολοκληρώ-
θηκαν τα γυρίσµατα της ταινίας της βιογραφίας του στην
Νότια Γαλλία. Το αεροδρόµιο του Ηρακλείου φέρει το ό-
νοµά του.

Μιχαήλ Κέκης - Ε` τάξη

Πισλίνα Ευαγγελία
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• Στα τέλη του 14ου αιώνα, µε την ο-
θωµανική κατάκτηση, το Όστροβο µετα-
τράπηκε σε έδρα µουδιρλικίου (ιεροδι-
κείου)

• Ανέγερση τζαµιού – οθωµανικού
λουτρού (15ος αιώνας)

•  Περνάει στη δικαιοδοσία του Αλή
Πασά των Ιωαννίνων -  1798

• Πέρασµα Edward Lear – Σεπτέµ-
βριος 1848

• Ι.Ν. Κοίµησης  της  Θεοτόκου ~
1850-1860

• Ι.Ν. Αγίας Τριάδας – 1865
• Στα τέλη του 19ου αιώνα στον οικι-

σµό κατοικούσαν 300 περίπου οικογένει-
ες από τις οποίες οι 200 ήταν χριστιανι-
κές και οι υπόλοιπες µουσουλµανικές
https://el.wikipedia.org/

•  Μετανάστευση στην Αµερική – τέ-
λη 19ου αι. και αρχές 20ου αι.

• Σιδηροδροµική σύνδεση Θεσσαλο-
νίκης – Μοναστηρίου και κατασκευή του
1ου σιδηροδροµικού σταθµού(παλιός
σταθµός) του Οστρόβου(Άρνισσας)– Ι-
ούνιος 1894

• Απελευθέρωση Οστρόβου(Άρνισ-
σας) – 5 Νοεµβρίου 1912

• Χώρος στρατοπέδευσης ξένων
στρατευµάτων το καλοκαίρι του 1916, το
χωριό και η γύρω περιοχή έχουν µετα-
µορφωθεί σε ένα τεράστιο στρατόπεδο
µε αποθήκες ανεφοδιασµού, νοσοκο-
µεία, στάβλους αλόγων, τραίνα που φορ-
τώνονται και ξεφορτώνονται, στρατιωτι-
κούς καταυλισµούς: οι Γάλλοι στρατοπε-
δευµένοι µέσα στο χωριό και στη Μπό-
φτσα, οι Άγγλοι στις Τούµπες, οι Σέρβοι
στο Τσαΐρι µπροστά στον Παλιό Σταθµό ,
οι Ιταλοί στη Λιουµπάνα , οι Ρώσοι στην
περιοχή όπου είναι χτισµένα σήµερα τα
Νέα Ξανθόγεια.

• Ανέγερση νέου Σιδηροδροµικού
Σταθµού, εντός του οικισµού, λόγω ανό-
δου της στάθµης της λίµνης Βεγορίτιδας
– δεκαετία του 1920

• Ανταλλαγή πληθυσµών – άφιξη
προσφύγων από τον Πόντο και τη Μικρά
Ασία ~ 1926 – Αποχώρηση µουσουλµά-
νων κατοίκων

• Αλλαγή ονοµασίας οικισµού από Ό-
στροβο σε Άρνισσα – 1926

• Ίδρυση του Γεωργικού Πιστωτικού
Συνεταιρισµού Άρνισσας - 1927

• Εµφύλιος πόλεµος – διαµονή γειτο-
νικών χωριών στην Άρνισσα (πλην Πανα-
γίτσας)– 1946-1949

• Λειτουργία νέου διδακτηρίου του
∆ηµοτικού Σχολείου Άρνισσας - 1952

• Ίδρυση του Αθλητικού Συλλόγου
Μέγας Αλέξανδρος Άρνισσας – 1953

• Κατασκευή υπόγειας σήραγγας α-
πό την Άρνισσα στα Βρυτά (µήκους 6
χλµ.) στο πλαίσιο των πολεµικών αποζη-
µιώσεων από την Ιταλία – (1950 – Ιούνιος
1954)

• 2ο κύµα µετανάστευσης σε ∆υτική
Ευρώπη(κυρίως ∆υτική Γερµανία –Βέλ-
γιο) – ΗΠΑ – Καναδά – Αυστραλία(1960 -
1970)

• Σταδιακή καλλιέργεια µήλων και
ροδακίνων – Αρχές δεκαετίας ̀ 70

• Λειτουργία Κέντρου Νεότητας -
1970

• Ενεργοποίηση Αγροτικού Συνεται-
ρισµού µε σταδιακή δηµιουργία Πρατη-
ρίου Τροφίµων (1976) και Κατασκευή
Ψυγείου – ∆ιαλογητηρίου(1984)

• Ίδρυση Γυµνασίου Άρνισσας  -
1977

• Ίδρυση ΜΕΣΝΑ – 1978
• Ίδρυση Συλλόγου Ποντίων και Μι-

κρασιατών  Άρνισσας «Οι Αργοναύτες» -
1981

• Λειτουργία νέου διδακτηρίου Γυ-
µνασίου Άρνισσας – 1982 

• ∆ιάνοιξη δρόµου στα πευκάκια και
δηµιουργία προβλήτας στη θέση «Παρά-
δεισος» (1982 -1984)

• Ίδρυση ΠΑΟΚ Άρνισσας  - 1982
• 1η Αναβίωση εθίµου την ηµέρα των

Θεοφανείων «Τζαµαλάρια» - 1983
• Αναδασµός ορεινού κάµπου – 1984
• Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς – 1988
• Θυρανοίξια Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας

1990, εργασίες ανέγερσης 1962 – 1988
• Ίδρυση Παραγωγικού Συνεταιρι-

σµού Γυναικών – 1998
• Έδρα του νεοσύστατου ∆ήµου Βε-

γορίτιδας - 1998
• Ίδρυση Συλλόγου Προστασίας Βε-

γορίτιδας – 2001
• Λειτουργία Κέντρου Υγείας – Φε-

βρουάριος 2002
• Λειτουργία επέκτασης ∆ηµοτικού

Σχολείου Άρνισσας -2008
• Ενσωµάτωση στον διευρυµένο ∆ή-

µο Έδεσσας – 2010
• Θυρανοίξια Ι.Ν. Αγίας Αναστασίας

της Ρωµαίας – 29 ΟΚΤ 2010
• 1η διεξαγωγή Ηµιµαραθωνίου Βε-

γορίτιδας – 2011
• Ίδρυση Λυκειακών Τάξεων Άρνισ-

σας – 2011
• Πανελλήνιοι Αγώνες Κολύµβησης

στη Βεγορίτιδα – 2016
Εφηµερίδες Άρνισσας

• «Νέα Άρνισσα» από τον ΜΕΣ-
ΝΑ(27 φύλλα) – 1978 -1987

• «το χωριό µου…η Άρνισσα από το
∆ηµοτικό Σχολείο(~32 φύλλα) – 2001 –
2005

• «Λίµνη Βεγορίτιδα» από τον Σύλλο-
γο Προστασίας Βεγορίτιδας(24 φύλλα) –
2005 – 2011

•   «Τα Ανήσυχα Μολύβια» από το ∆η-
µοτικό Σχολείο Άρνισσας(18 φύλλα) –
2013 - 2017

Σταθµοί στην Ιστορία της Άρνισσας

ΤΤαα  σσχχοολλιικκάά  χχρρόόννιιαα  ττοουυ  ππααπππποούύ  µµοουυ  
Τα σχολικά χρόνια του παππού µου ήταν ως εξής:
Το σχολείο ήταν σχεδόν ίδιο µε σήµερα τη χρονιά που πήγε ο

παππούς το 1955 εκτός από τις προεκτάσεις  και το καινούργιο εξο-
πλισµό. Η αυλή ήταν χωµάτινη ,υπήρχε µεγάλος ανθόκηπος µε
πολύ ωραία λουλούδια ειδικά άσπρα και κόκκινα γαρίφαλα.

Το σχολείο ήταν οκταθέσιο από µικρά νήπια  µέχρι ΣΤ τάξη. Στο
σχολείο πήγαιναν µε τα  πόδια και κουβαλούσαν και από ένα ξύλο
το κάθε παιδί για να βάλουν στη σόµπα της τάξης να ζεσταθούνε. Οι
δάσκαλοι ήταν πολύ αυστηροί ,και αν κάνανε πολύ φασαρία ή χα-
ζοµάρες τους έδιναν και από λίγο ξύλο στα παιδιά. Τα βιβλία που
χρησιµοποιούσαν την εποχή εκείνη ήταν: το αναγνωστικό το οποίο
το χορηγούσε το κράτος, τα άλλα βιβλία ήταν: φυσικής ιστορίας,
θρησκευτικά, φυσική, χηµεία, ιστορία, γεωγραφία.

Αυτά τα βιβλία τα αγόραζαν όσοι είχαν τη οικονοµική δυνατότητα,
όσοι δεν είχαν τη δυνατότητα δανείζονταν από άλλους συµµαθητές
τους.

Έκαναν  πολλές ηµερήσιες εκδροµές στα περίχωρα µε τα πόδια,
περνούσαν πολύ ωραία µε τα παιδιά από τα άλλα σχολεία στις εκ-
δροµές τους.

Κάθε χρόνο σε όλες τις εθνικές γιορτές έκαναν  πολύ ωραία θεα-
τρικά στις σηµερινές αίθουσες ∆ευτέρα και Τετάρτη, τα θεατρικά τα
παρακολουθούσε όλο το χωριό. Κάθε χρόνο στο τέλος της χρονιάς
έκαναν γυµναστικές επιδείξεις και αγωνίσµατα τα οποία παρακο-
λουθούσαν οι χωριανοί.

Οι αναµνήσεις του παππού µου από τα σχολικά του χρόνια είναι
πολλές πέρασε καταπληκτικά στο σχολείο, όλα αυτά που έζησε στο
σχολείο θα του µείνουν αξέχαστα!!!!!

ΚΚεείίµµεεννοο  ––  ∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΒΒεερροοννίίκκηη  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  
––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

Η γειτονιά µου
ΣΣκκέέφφττοοµµααιι    ττιι  κκάάννωω  κκααθθηηµµεερριιννάά

κκααιι  σσυυννδδέέεεττααιι  µµεε    ττηη  γγεειιττοοννιιάά  µµοουυ;;
Περνάω κάθε µέρα από τους

δρόµους, φροντίζω να την κρα-
τάω καθαρή και κάποιες φορές α-
σχολούµαι µε τα σκυλιά. 

ΠΠοοιιαα  εείίννααιι  τταα  ααιισσθθήήµµαατταα  πποουυ
ννιιώώθθωω  σσυυννήήθθωωςς  σσττιιςς  δδιιααδδρροοµµέέςς
µµοουυ  σσττηη  γγεειιττοοννιιάά;;

Τα αισθήµατα µου είναι χαρά
γιατί ξέρω όλους του κατοίκους
και µπορώ να κυκλοφορώ  άφοβα.

ΠΠοοιιεεςς  σσκκέέψψεειιςς  µµοουυ  έέρρχχοοννττααιι
σσυυννήήθθωωςς  σσττοο  ννοουυ;;  

Οι σκέψεις που µου έρχονται
στο µυαλό είναι ότι πρέπει να την
κρατάµε καθαρή, να έχουµε κα-
λές σχέσεις µε τους γείτονες µας
και να προσπαθήσουµε να κάνου-
µε το καλύτερο για την γειτονιά
µας γιατί εκεί είναι το σπίτι µας, ο

χώρος µας.
ΣΣεε  πποοιιοουυςς  χχώώρροουυςς  σσυυννααννττιιέέµµααιι

σσττηη  γγεειιττοοννιιάά  µµοουυ  µµεε  ττοουυςς  φφίίλλοουυςς
µµοουυ;;

Με τους φίλους µου δεν συνα-
ντιέµαι στη γειτονιά µου. Με αυ-
τούς συναντιέµαι στο πάρκο µε
την άµµο και στο πάρκο του Gogo. 

ΑΑνν  ππρρέέππεειι  νναα  κκααττααγγρράάψψωω  φφυυσσιι--

κκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ττηηςς  γγεειιττοοννιιάάςς  µµοουυ,,
πποοιιαα  εείίννααιι  ααυυττάά;;

Φυσικά στοιχεία είναι η χαρά-
δρα και το κυπαρίσσι απέναντι α-
πό το σπίτι µου.  

ΣΣεε  πποοιιαα  κκααττάάσστταασσηη  ββρρίίσσκκοοννττααιι
τταα  ππααλλιιάά  κκττίίρριιαα;;

συν. στην 15η σελ.



Το χωριό µου είναι  πολύ µι-
κρό(90 κάτοικοι) και ήσυχο για
αυτό µου αρέσει πολύ. Επίσης
δεν θα ήθελα να έχει απέναντι
από το σπίτι µου χωράφια γιατί
όταν ραντίζουνε το φάρµακο
µας ενοχλεί και για αυτό το
πράγµα δεν µου αρέσει.

Θέλω να έχει µαγαζιά για να
µην πηγαινοερχόµαστε. Τα επί-
θετα που θα του έδινα είναι: ω-
ραίο, µικρό, όµορφο, ήσυχο και
φανταστικό. Τα απογεύµατα πά-
µε στην παιδική χαρά εφόσον εί-
ναι ελεύθερος χώρος. Οι κάτοι-
κοι του χωριού  µου ασχολού-

νται κυρίως µε την κτηνοτροφία
και την γεωργία. 

Το χωριό µου δεν έχει αξιοθέ-
ατα. Μετά από 50 χρόνια το φα-
ντάζοµαι µε µαγαζιά, µε πολλά
σπίτια και σχολείο. Τα χρώµατα
που κυριαρχούν κατά εποχή εί-
ναι: 

Φθινόπωρο: πορτοκαλί
Χειµώνας: Άσπρο

Άνοιξη, Καλοκαίρι: πράσινο,
ροζ άνθη πολύχρωµα λουλούδια

Κείµενο: Πετρούλα Νάντση
Στ΄τάξη                                                                     

∆ακτυλογράφηση: Άνθιµος
Παπαγιαννίδης  ΣΤ΄ τάξη
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τιδας. Επιστρέφοντας πίσω, θα
συναντήσει µια διχάλα όπου θα
κατευθυνθεί στα δεξιά µέχρι να
φτάσει στην Αγία Τριάδα. Από
την Αγία Τριάδα θα φτάσει στην
ανατολική πλευρά του χωριού
θα πάρει τον κατηφορικό δρό-
µο θα συνεχίσει παράλληλα µε
τις σιδηροδροµικές γραµµές
και θα φτάσει στη γειτονιά των
Μπόγηδων πάνω από την ο-
ποία βρίσκεται το πέτρινο ∆η-
µοτικό Σχολείο Άρνισσας. Αφού
θα κατηφορίσει από το σχολείο
θα κατευθυνθεί προς το Σιδηρο-
δροµικό Σταθµό. Από εκεί θα
προχωρήσει στο κέντρο του
χωριού και εµείς θα του προτεί-
ναµε να πάει στον «Κατάµα» για
καφέ ή γλυκό. Μετά από εκεί
µπορεί να πάει στην πανέµορ-
φη λίµνη Βεγορίτιδα, να φωτο-
γραφίσει το µαγευτικό τοπίο και
να αγναντέψει τα νερά της. Τέλος
µπορεί να πάει να φάει σουβλά-
κια στο Μαϊντανό, ή στην πιτσα-
ρία του Χάρη ή στην ταβέρνα «η
Λίµνη». 

Παρόλα αυτά η Άρνισσα έχει
και µειονεκτήµατα δηλαδή
πράγµατα που δεν µας αρέσουν
και θα θέλαµε να αλλάξουν. Ένα
από αυτά είναι τα σκουπίδια σε
πάρκα, σε γήπεδα, στον δρόµο
και σε πολλά άλλα µέρη, καθώς
επίσης οι τρύπες στους δρόµους.
Άλλα πράγµατα είναι τα σκυλιά.
Υπάρχουν πολλά αδέσποτα σκυ-
λιά, τα οποία µερικές φορές µπο-
ρεί να γίνουν πολύ επιθετικά και
να κάνουν κακό στους ανθρώ-
πους. Επίσης  η λίµνη δεν είναι
τόσο καθαρή όσο θα θέλαµε για
να κάνουµε µπάνιο. Θα θέλα-
µε να αξιοποιηθεί η λίµνη, δη-
λαδή, να καθαριστεί αλλά και
να διαµορφωθεί κατάλληλα ο
χώρος,  να περνάει πιο συχνά
το απορριµµατοφόρο, ο δήµος
να κλείσει τις τρύπες και να υ-
πάρχει η κατάλληλη φροντίδα
για τα αδέσποτα.  

Σε 50 χρόνια πιστεύουµε ότι
στο χωριό δεν θα υπάρχει νεο-
λαία γιατί δεν θα υπάρχουν
πολλές δουλειές. Η λίµνη θα εί-
ναι καθαρή και θα έχει διαµορ-
φωθεί ο χώρος  έτσι ώστε  το
χωριό να µπορεί να δεχτεί του-
ρίστες. Έτσι θα έχουµε άνοδο
στο τουρισµό . Αυτοί που έχουν
φύγει θα έρχονται να µένουν
για λίγες µέρες στην οικογένεια
τους. Οι αγρότες θα έχουν πε-
ρισσότερα στρέµµατα αφού
πλέον δεν θα υπάρχουν πολ-
λοί. Οι άνθρωποι που θα µέ-
νουν στο χωριό θα έχουν πε-
ρισσότερες γνώσεις στη τεχνο-
λογία εφόσον έχει αναπτυχθεί.
Ίσως µείνουν κάποιοι νέοι στο
χωριό και ασχοληθούν είτε µε
τη γεωργία, είτε µε τη τεχνολο-
γία ή  µε κάτι άλλο που θα µπο-
ρούν να το κάνουν στο χωριό.
Επίσης  την φανταζόµαστε µε-
γαλύτερη από ότι τώρα, πιο κα-
θαρή µε περισσότερους χώρους
αναψυχής, µε λιγότερα αδέ-
σποτα ζώα, περιποιηµένους
δρόµους, θέατρα, σινεµά, ε-
στιατόρια, καφετέριες και πιο υ-
πεύθυνους ανθρώπους που θα
φροντίζουν για όλα αυτά. 

Είναι ένα πολύ όµορφο µέρος
και το αγαπούµε πολύ!!!

(Απόσπασµα από το πρόγραµ-
µα της ΣΤ` τάξης που έχει τίτλο
«Ο γύρος της Άρνισσας σε 80 και
κάτι…φωτογραφίες». Είναι µια έ-
ρευνα για τη νεώτερη και σύγ-
χρονη ιστορία της Άρνισσας και
έχει  τρεις κατευθύνσεις: 1) το
σχολείο, 2) τη γειτονιά και 3)τον
οικισµό, το χωριό δηλαδή. Α-
ναζητούµε πληροφορίες µέσα
από φωτογραφικό υλικό, µέσα
από συνεντεύξεις αλλά και µέ-
σα από δηµοσιεύµατα ή άλλα
έγγραφα που αφορούν το
ΧΤΕΣ και το ΣΗΜΕΡΑ. Στη συ-
νέχεια, θα προτείνουµε εµείς
πως θέλουµε να είναι το ΑΥΡΙΟ
όλων αυτών)

ΟΟιι  µµααθθηηττέέςς  ττηηςς  ΣΣΤΤ’’  ττάάξξηηςς

ΆΆρρννιισσσσαα,,  ττοο  σσττοολλίίδδιι  ττηηςς  ΒΒεεγγοορρίίττιιδδααςς
συν. απ’ την 1η σελ.

TThhee  ssuummmmeerr
This summer is great
And we can create
A summery world
The children walking on the

road
The children are happy and

go out!!!
Girls and boys shout
The summer has come
Go out and say
«I LOVE SUMMER»

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΚΚυυρριιαακκήή  ΤΤσσιιττιιρρίί--
δδοουυ--  ΜΜααρρίίαα  ΤΤζζήήκκαα--ΕΕ΄́  ττάάξξηη

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΚΚυυρριιαακκήή
ΤΤσσιιττιιρρίίδδοουυ--ΕΕ΄́  ττάάξξηη                  

MMyy  mmaaggiicc  wwaanndd
If I had a magic wand I

would make my school bigger
.I would make a better
basketball court and the
school yard would be bigger.
The Information Technology
class would have new and
fast computers and more
seats. The classrooms would
have new desks and more
comfortable chairs. Each
student would have his own
computer and there would be
more things for the art
classes. Outside I would
make a playground for the
younger children. An interior

swimming pool is something I
would really like and also a
canteen. Also a big football
stadium. I think we can paint
our school. I would change
anything that would be good
for my school.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΤΤααττιιάάνναα  ΠΠααππααγγιιαανν--
ννίίδδοουυ  --ΓΓιιώώρργγοοςς    ΚΚααρρααθθααννάάσσηηςς

--  ΕΕ`̀  ΤΤάάξξηη
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΤΤααττιιάάνναα

ΠΠααππααγγιιααννννίίδδοουυ

GGooooddbbyyee  ttoo
pprriimmaarryy  sscchhooooll

We are writing this essay to
express our opinions about
the primary school.

Firstly, something we
definitely   keep is the school
trip to Athens. Furthermore,
we remember our school
celebrations since we were
little, until now we are in the
last class. We would like to
thank all our teachers
because they taught us a lot
of interesting and important
things. We want to forget all
our fights, the punishments
and all the bad times we had.
So, we are looking forward to
going to High School.

ΚΚωωννσσττααννττίίνναα  ΠΠααππααζζήήσσηη  --
ΜΜααρρίίαα  ΚΚααρρααββίίττηη

Το χωριό µου (Ξανθόγεια) 
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Οµαδικές εργασίες των παιδιών της Α τάξης

Το καλοκαίρι
µας!

Καλοκαίρι µου γλυκό,
πόσο πολύ σε λαχταρώ.
Με τον ήλιο τον ζεστό,
Κάθε µέρα τραγουδώ.
Παίζω, τρέχω και γελώ,
Κάνω ότι θέλω εγώ.
Τώρα πια σας χαιρετώ.
Πάω να ξεκουραστώ.

Οι µαθητές της Α’ τάξης

Μητέρα όλου
του κόσµου

Μητέρα όλου του κόσµου 
την αγάπη σου δωσ’ µου.
Όπου κι αν είµαι µακριά,
εγώ σε νιώθω πολύ κοντά
γιατί είσαι πάντα εκεί,
στο µυαλό και στην ψυχή. 
Και κάνω µια ευχή,
να µε προσέχεις µια ζωή.

Οι µαθητές της Α’ τάξης

Η κυρία Άνοιξη

Όπου περνάς µοσχοβολάς
Άνοιξη σαν λουλούδι
γ’ αυτό κι εγώ σε αγαπώ
και σ’ έκανα τραγούδι. 
Χρώµατα έχεις ζωηρά
σε βουνά, λιβάδια και νερά.
Πεταλούδες και πουλιά,
όλα είναι παρδαλά.
Όµορφη κυρία, Άνοιξη µας
∆ίνει τόση χαρά.

Οι µαθητές της Α’ τάξης
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Μια φορά κι έναν καιρό… ήταν ένα
δεντράκι που ήθελε να ταξιδέψει… 

Τα κατάφερε άραγε;

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένα
δεντράκι που ήθελε  να ταξιδέψει.  Ένα
βράδυ πήγε εκεί µια νεράιδα και τον έ-
δωσε πόδια.  Την άλλη µέρα µπορούσε
να περπατήσει.  Και πήγε στο αντικρινό
βουνό.

Εκείνη την ώρα, περνούσε ένα κορι-
τσάκι µε τον µπαµπά  της.  Το κοριτσάκι
του ζήτησε να πάρουν το δέντρο στο σπίτι
τους.  Έτσι το πήραν και το φύτεψαν πίσω
στην αυλή τους που ήταν στο αντικρινό
βουνό.  Κι έζησαν αυτοί καλά κι εµείς κα-
λύτερα.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΕΕυυθθύύµµηηςς  ΣΣιιδδεερράάςς  ––  ΒΒ`̀  ττάάξξηη

Μια φορά ήταν ένα δέντρο που ήθελε
να ταξιδέψει. Οι δροσοσταλίδες µαζεύ-
τηκαν και κάλεσαν µια νεράιδα για να κά-
νει τα µαγικά της και να πραγµατοποιή-
σει το όνειρο του δέντρου. Όταν εµφανί-
στηκε η νεράιδα το δέντρο στην αρχή
τρόµαξε µετά όµως χάρηκε γιατί θα έκα-
νε πραγµατικότητα το όνειρό του. Η νε-
ράιδα είπε στο δέντρο να πει δυνατά την
ευχή του και τότε µε το ραβδί της πήγε το
δέντρο στο αντικρινό βουνό και το δέντρο
ήταν πολύ χαρούµενο. 

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΑΑνναασστταασσίίαα  ΚΚιισσκκίίννηη  --  ΒΒ`̀  ττάάξξηη  
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  

ΜΜααρρίίαα  ΚΚααρρααββίίττηη  

Οι δροσοσταλίδες δεν ήξεραν τι να
κάνουν για να βοηθήσουν το δεντράκι. Α-
φού σκέφτηκαν πολύ, του πρότειναν να
στείλει τις βελόνες του ένα ταξίδι µε τη
βοήθεια του αέρα. Το δεντράκι χάρηκε
και ζήτησε από τις βελόνες του να έρ-
θουν πάλι πίσω για να του πουν πώς είναι
στην άκρη της γης.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΑΑννδδρροοννίίκκηη  ΜΜππόόγγιιαα
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΤΤάάσσοοςς  ΜΜππόόγγιιααςς

Το δεντράκι ξεκίνησε για το αντικρινό
βουνό. Και ξαφνικά είδε ένα άλλο δε-
ντράκι να του µιλάει.

-Πού πας φίλε;
-Πάω στο αντικρινό βουνό. Και εκεί µε

περιµένει ο φίλος µου ο ∆αυίδ. Αφού συ-
νάντησε το δεντράκι τον ∆αυίδ άρχισαν
το µακρινό ταξίδι τους. Γύρισαν πολλές
χώρες και ηπείρους του κόσµου. Στη συ-
νέχεια συνάντησαν πολλές χώρες  και η-
πείρους του κόσµου. Στη συνέχεια συνά-
ντησαν ποτάµια, µεγάλες λίµνες, και λι-
βάδια.

Και το όνειρο του ∆έντρου και του φί-

λου του έγινε µια ωραία πραγµατικότητα. 
ΚΚεείίµµεεννοο::  ∆∆ααυυίίδδ  ΤΤσσιιττιιρρίίδδηηςς  --  ΒΒ`̀  ττάάξξηη

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα δε-
ντράκι που το όνειρό του ήταν να ταξιδέ-
ψει. Για καλή του τύχη ένα κοριτσάκι µε
τον πατέρα του πήγαν στο βουνό που ή-

ταν εκείνο το δεντράκι. Τότε το κοριτσάκι
επειδή το δεντράκι ήταν στενοχωρηµένο
φώναξε τον πατέρα του επειδή της άρε-
σε το δεντράκι, και του ζήτησαν να το πά-
ρουν στο σπίτι τους.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΗΗλλιιάάνναα  ΜΜππόόγγιιαα
--  ΒΒ`̀  ττάάξξηη

Μια φορά κι έναν καιρό, ζούσε στο
καταπράσινο λιβάδι ένα όµορφο δεντρά-
κι. Μια νύχτα όµως το δεντράκι είδε ένα
παράξενο όνειρο, νόµιζε ότι ταξίδευε.
Μα όταν ξύπνησε είδε πως ήταν στην ί-
δια θέση. Το επόµενο βράδι έπεσε ένα
λαµπερό αστέρι. Αυτό του έδωσε θάρ-
ρος να ανέβει στο αντικρινό βουνό. Ε-
ντωµεταξύ το άλλο πρωί βρέθηκε µε
τους φίλους του παίξανε, τραγούδησαν,
και πέρασαν αυτοί καλά και εµείς καλυ-
τέρα. 

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΒΒαασσιιλλεείίαα  ΛΛιιάάσσηη  ––  ΒΒ`̀  ττάάξξηη
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΒΒαασσιιλλεείίαα  ΛΛιιόόλλιιοουυ  --

ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη    

Μπροστά στο δεντράκι εµφανίστηκε έ-
νας ξυλοκόπος και το δεντράκι του είπε: 

-Μπορείς να µε πας στο αντικρινό
βουνό;

-Ναι, βεβαίως θα σε πάω στο αντικρι-
νό βουνό. Ο ξυλοκόπος έκοψε το δεντρά-
κι και το πήγε στο αντικρινό βουνό. Το δε-
ντράκι και ο ξυλοκόπος από τότε γίνανε
οι καλύτεροι φίλοι.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΧΧρρήήσσττοοςς  ΓΓάάττσσοοςς  ––  ΒΒ`̀  ττάάξξηη    

Μετά το δεντράκι έβαλε δύναµη στις
ρίζες του  και βγήκαν από το χώµα. Έτσι
µπόρεσε να πάει στο αντικρινό βουνό. Ε-
κεί γνώρισε και άλλα δέντρα σαν αυτό
και έγιναν φίλοι.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΠΠααννττεελλήήςς  ΚΚααρρααββίίττηηςς  ––  ΒΒ`̀  ττάά--
ξξηη  

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΚΚωωννσσττααννττίίνναα  ΠΠαα--
ππααζζήήσσηη

Η δροσοσταλίδα και η αδελφή της
στεναχωρήθηκαν που το δεντράκι δεν
µπορούσε να κάνει το όνειρο του. Έτσι,
αποφάσισαν να κάνουν κάτι για να το
πραγµατοποιήσει. Μόλις το δεντράκι κοι-
µήθηκε οι δροσοσταλίδες µίλησαν στα
σύννεφα και τα έπεισαν να φτιάξουν ένα
έλκηθρο για να κάνουν µια βόλτα το δε-
ντράκι. Το επόµενο πρωί, τα σύννεφα κα-
τέβηκαν χαµηλά στη γη, πήραν το δε-
ντράκι και το πήγαν στην άλλη άκρη της
γης, µακριά στο αντικρινό βουνό. Το δε-
ντράκι χάρηκε πολύ και τους ευχαρίστη-
σε. Όταν, όµως αντίκρισε µια πόλη τσιµε-
ντένια, γεµάτη σπίτια και εργοστάσια χω-
ρίς καθόλου πράσινο. Αµέσως ζήτησε α-
πό τα σύννεφα να το γυρίσουν στη θέση
του µέσα στο δάσος. Και από τότε δεν θέ-
λησε να φύγει ποτέ ξανά από εκεί. 

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΠΠαασσχχάάλληηςς
ΠΠααλλάάκκααςς  ––  ΒΒ`̀  ττάάξξηη

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΜΜααρρίίαα  ΚΚααρρααββίίττηη  ––
ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

Ένα δεντράκι ταξιδεύει…
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Ιστορίες µέσα από πίνακες
Ο θερισµός στην Άρνισσα
Τα σχολεία επιτέλους έκλεισαν και ήταν Ι-

ούνιος. Αχ! η ανεµελιά του καλοκαιριού έ-
φτασε και µαζί µε αυτήν και ο θεριστής!!!!

Ήταν 6:00 το πρωί όταν σηκώθηκα µαζί µε
την εξάχρονη αδελφή µου την Μυρσίνη. Ο
θόρυβος που µας σήκωσε ήταν η φωνή της
µητέρας µου που µας φώναζε να σηκωθούµε
για να ετοιµαστούµε και να πάµε µαζί µε το
υπόλοιπο χωριό να βοηθήσουµε στο θερι-
σµό!!!! Η µητέρα και ο πατέρας είχαν ίδει ε-
τοιµαστεί, είχαν ξυπνήσει από τις 5:00 το
πρωί. Ο πατέρας ετοίµαζε το ζώο το τάιζε
και το σαµάρωνε, η µαµά µου ετοίµαζε φαΐ,
λίγο ψωµί, ελιές και ντοµάτες µε αγγούρια
από τον κήπο. Φέτος θα έρθει και ο παππούς,
πέρσι δεν ήρθε γιατί αντιµετώπισε σοβαρό
πρόβληµα  υγείας και ήταν πολύ αδύναµος
για να δουλέψει στο καυτό ήλιο. Στις 6:30
ξεκινήσαµε για το χωράφι όπως και όλο το
χωριό. Στις 7:00 ήµασταν   εκεί και ξεκινήσα-
µε την δουλειά. Μέχρι το µεσηµέρι είχαµε
κάνει τουλάχιστον 50 δεµάτια!!! Τότε επειδή
είχαµε κουραστεί κάτσαµε να φάµε λίγο
στην σκιά ενός δέντρου. Μέχρι το το βραδά-
κι είχαµε κάνει σχεδόν το µισό χωράφι, { το
υπόλοιπο αύριο} ήταν τα λόγια του παππού
αλλά δεν είχαµε µόνο ένα χωράφι αλλά 2
και ήταν δύσκολο να τα θερίσουµε. 

Την επόµενη µέρα σηκωθήκαµε πάλι νω-
ρίς και πήγαµε στο χωράφι. Ξαφνικά όµως η

Μυρσίνη εκεί που θέριζε  κάτω από τα στά-
χια αντίκρισε ένα φίδι πιο µεγάλο από το
µπόι της. Όχι πως ήταν καµιά ψηλή 1,18 µ.,
ούτε 1,20!!  Εκείνη τη στιγµή δεν ήξερε τη να
κάνει ούτε να φωνάξει είχε δύναµη από την
τροµάρα που πήρε, εκείνο όµως την πλησία-
σε και αυτή από το φόβο λιποθύµησε και την
τρέχαµε στους γιατρούς. Η µαµά µου και η
γιαγιά µου µείναν µαζί της στο σπίτι και εµέ-
να ο µπαµπάς µου µε χάρισε και µε άφησε να
πάω να παίξω στο σχολείο µε τα παιδιά της
γειτονιάς. Όµως ο µπαµπάς µου µε τον παπ-
πού µου δεν µπόρεσαν να κάνουν καλή δου-
λειά και επειδή µαζεύονταν µάυρα σύννεφα
µαζέψανε τα στάχια τα αποθήκευσαν στην
αποθήκη και στα µισά του δρόµου τους έπια-
σε η βροχή. Ούτε την επόµενη µέρα πήγαµε
στο χωράφι γιατί δεν σταµατούσε να βρέ-

χει!!Μια εβδοµάδα δεν πηγαίναµε στο χωρά-
φι χαρά για εµένα και την αδελφή µου που
θα µέναµε σπίτι αλλά και λύπη που δεν θα
µπορούµε να παίζουµε µε τα παιδιά της γει-
τονιάς, την Μαρία, την Γεωργία, την Βασι-
λεία, την Ιωάννα, την Ανδρονίκη, την Κων-
σταντίνα, την Πετρούλα, τον Γιώργο Χ, τον
Γιώργο Γ, τον Τάσο, τον ¨Άνθιµο, τον Χρή-
στο και τον ∆ηµήτρη. Αλλά µεγάλη στενο-
χώρια για τους γονείς µας. Έτσι κυλούσαν οι
µέρες µαζέψαµε την σοδειά και πέρασε ο Ι-
ούνιος. Ήρθε και η ώρα του αλωνίσµατος. Ή-
ταν όµως µια ωραία εµπειρία αλλά δεν θα
σας πω για αυτήν. 

20 Ιουλίου σήµερα θα πάµε στο πανηγύρι
του Προφήτη Ηλία και 27 στου Άγιου Παντε-
λεήµονα. Σήµερα αποφάσισα µε τα παιδιά
της γειτονιάς µου που σας είπα πιο πάνω να
κοιµηθούµε κάτω από τα άστρα στους πρό-
ποδες του βουνού!!! Αλλά χωρίς την αδελφή
µου µόνοι η δικοί µου φίλοι!! Περάσαµε κα-
ταπληκτικά!! Την επόµενη µέρα επίσης παί-
ξαµε µπουγέλο στην λίµνη!! Ήταν η καλύτε-
ρη µέρα του καλοκαιριού!!!

Ήρθε ο Αύγουστος στις 15 Αυγούστου πή-
γαµε όλοι στην εκκλησία και το απόγευµα µε
τους φίλους µου πήγα στη φίλη µας την Μα-
ρία, το βραδάκι πήγαµε στο πανηγύρι του
χωριού. Έτσι πέρασε το καλοκαίρι και ήρθε
το φθινόπωρο!!!!   

Βερόνικα Γεωργίου – ΣΤ` τάξη

Οι σταχοµαζώχτρες.
1857. Jean François Millet. Παρίσι.

Στον παρακατω πίνακα βλέπουµε τρεις γυναίκες οι οποίες έχουν
ξυπνήσει  πριν το ξηµέρωµα για να κάνουν πρώτα τις δουλειές του
σπιτιού και µετά να πάνε στο χωράφι να µαζέψουνε τα υπολείµµατα
του σιταριού που πέφτουν από τα φορτωµένα κάρα. Πηγαίνουνε πο-
λύ νωρίς στο χωράφι για να µην τις πιάσει η ζέστη και κάνει ακόµη
δυσκολότερη την εργασία τους. Το σιτάρι που θα µαζέψει η καθεµία
θα το αλέσουν στον µύλο για να γίνει αλεύρι και µε αυτό να κάνουν
καρβέλια φρέσκου ψωµιού για την οικογένεια τους. Είναι πολύ δύ-
σκολη η ζωή στην ύπαιθρο για µια γυναίκα γιατί θα πρέπει να είναι ό-
λη την ηµέρα στο χωράφι και να δουλεύει σκληρά και γυρνώντας αρ-
γά το βράδυ στο σπίτι θα πρέπει να φροντίσει την οικογένεια της, το
σπίτι, το πλύσιµο των ρούχων, το µαγείρεµα και να ξυπνήσει την άλ-
λη µέρα χαράµατα για να ξεκινήσει και πάλι την ίδια δουλειά.

Κωνσταντίνα Παπαζήση ΣΤ’ τάξη Το άσπρο άλογο! 
Πριν από πολλά χρόνια ζούσε σε ένα µακρινό νησί ένα ζευγάρι

πολύ αγαπηµένο στο µικρό φτωχικό τους. Αυτοί ήταν άτεκνοι για
αυτό είχαν υιοθετήσει ένα µικρό κοριτσάκι. Ήταν πανέµορφη και
όσο µεγάλωνε οµόρφαινε περισσότερο, έµοιαζε σαν ένας µικρός
άγγελος. Για αυτό και την φώναζαν Αγγελική. Αγαπούσε πολύ τα
ζώα ήταν οι µοναδικοί της φίλοι και συγκεκριµένα  ένα άσπρο άλο-
γο που της το είχε κάνει δώρο ο παππούς της όταν έκλεισε τα επτά. 

Κάθε ηµέρα η Αγγελική ξυπνούσε πρωί-πρωί και έβγαζε βόλτα
το άλογο. Μια ηµέρα καθώς καθόντουσαν σε µια πεντακάθαρη α-
κτή και πετούσαν βότσαλα στην θάλασσα, άκουσαν ένα παράξενο
δυνατό θόρυβο. Ξαφνικά ένα πελώριο κύµα τους κάλυψε. Η Αγγε-
λική µε πολλή προσπάθεια κατάφερε να βγει από την θάλασσα µια
που δεν ήξερε κολύµπι, αλλά δεν είδε εκεί το µονάκριβο άλογό της.
Τότε άρχισε να κλαίει µε λυγµούς ώσπου την είδαν οι γονείς της.
Αυτή τους είπε τι είχε συµβεί και οι γονείς της, προσπαθούσαν να
την παρηγορήσουν. Μετά από λίγο καιρό οι  γονείς της, της έδωσαν
ένα νέο άσπρο άλογο αλλά αυτή δεν ξέχασε ποτέ το παλιό!!!

ΚΚεείίµµεεννοο--∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΒΒαασσιιλλεείίαα  ΛΛιιόόλλιιοουυ  ΣΣΤΤ’’  ΤΤάάξξηη
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Ο µύθος της χαµένης Αχλαντίδας
Κάποτε τα πολύ παλιά χρόνια, σε έναν µαγικό και µακρινό

τόπο όπου ζούσαν βασιλιάδες, πρίγκιπες και πριγκίπισσες σε
µεγαλοπρεπή παλάτια και νεράιδες  µε ξωτικά µέσα σε απέ-
ραντα δάση γεµάτα πολλά κριµένα µυστικά.

Στα ποτάµια του µικρά πλασµατάκια πλατσούριζαν και τρα-
γουδούσαν µε µια αρχαία και ταυτόχρονα όµορφη γλώσσα τα
τραγούδια του νερού. Ο ήλιος πέρναγε µέσα από τα δέντρα
και έπεφτε το φως του σε ένα ξέφωτο όπου ζούσε µια όµορ-
φη αχλαντίδα, γεµάτη ευωδιαστά κατάλευκα άνθη. Κάθε τό-
σο έρχονταν οι µέλισσες την γύρη της αλλά και άλλα ζωάκια
κάθονταν για να απολαύσουν το υπέροχο άρωµα της και τους
γευστικούς καρπούς της. Κάποιοι κοιµήθηκαν κάτω από την
αχλαντίδα αυτή και ήταν τόσο όµορφα που έδωσαν εντολή
στους στρατιώτες να την περιποιούνται και να την προστα-
τεύουν.

Ήταν τόση η φήµη της που έφτασε µέχρι και τα πιο µακρινά
βασίλεια. Κάποιοι µελωδοί , µάλιστα έγραψαν και τραγούδια
για αυτήν. Άλλοτε οι µάγοι που ζούσαν στα σκοτεινά δάση έ-
παιρναν από τα λουλουδάκια της και έφτιαχναν µαγικά φίλ-
τρα. Όλο και πιο πολλοί την επισκέπτονταν τώρα, γιατί γιά-
τρεψε πολλές πικραµένες καρδιές µε το άρωµα και την οµορ-
φιά της. 

Ηλικιωµένοι και νέοι, φτωχοί και πλούσιοι, έµποροι, ξυ-
λουργοί, ναύτες, κηπουροί και τόσοι άλλοι έρχονταν. Αυτό ό-
µως την κούρασε την καηµένη την αχλαντίδα µας, γιατί δεν
έβρισκε χρόνο να ξεκουραστεί. Όλοι έπαιρναν από τα άνθη
τους την άνοιξη και τους καρπούς το καλοκαίρι και όλο ζη-
τούσαν όλο και πιο πολύ. Η στεναχώρια της ήταν µεγάλη αλ-
λά δεν ήθελε να πικράνει κανέναν. Έτσι παρακάλεσε την αρ-
χηγό των νεραϊδών να την βοηθήσει. Η πανέµορφη νεράιδα
τότε την λυπήθηκε και την πήρε µακριά σε κάτι πανύψηλα
βουνά! 

Εκεί σε µια σπηλιά την άφησε να ζήσει ήσυχα. Πρόσταξε
τια άλλες νεράιδες να αφήνουν φρούτα και λουλούδια στο
σηµείο που ήταν πριν η αχλαντίδα ώστε να µην νιώθουν ά-
σχηµα όσοι έρχοντουσαν να την δουν αργότερα. Έτσι έµεινε
στην ιστορία η καλοσύνη της και η οµορφιά της που ακόµα
και τώρα µιλούν για αυτήν. Κανείς δεν έµαθε που βρίσκεται η
αχλαντίδα µας παρά µόνο εσείς που ακούσατε την ιστορία
της.

Σας ευχαριστεί και σας παρακαλεί να µην πείτε το µυστικό
της πουθενά και θα ανθίζει κάθε άνοιξη για εσάς.

Κείµενο: Τατιάνα Παπαγιαννίδου - Ε΄ τάξη
∆ακτυλογράφηση: Άνθιµος Παπαγιαννίδης - ΣΤ΄ τάξη

Ο περίεργος πλανήτης
χρώµα

Μια φορά κι έναν καιρό στον
πλανήτη Χρώµα ζούσαν 19 εξω-
γήινοι µαζί µε τον βασιλιά τους
τον Μπόµι Ζόνι. Αυτοί οι εξωγή-
ινοι είχαν πολλά µάτια, πολλά
χέρια, πολλά πόδια και πολλά
χρώµατα. Μια µέρα όµως, πέντε
εξωγήινοι χάθηκαν, τους είχε
πάρει ένας κακός µπλε εξωγήι-
νος που τον έλεγαν Ξυλούργο.
Αυτός ο εξωγήινος είχε δέκα
µάτια, δύο µύτες και γ’ αυτό εί-
χε πολύ καλή όραση και όσφρη-
ση. Την άλλη µέρα ο Μπρούντι
ένας άλλος εξωγήινος, πήγε
στον βασιλιά και του είπε: 

Μπρούντι: Βασιλιά µου χάθη-
καν πέντε εξωγήινοι.

Βασιλιάς: Ποιοι εξωγήινοι
Μπρούντι; 

Μπρούντι: Αυτοί που προστά-
τευαν όλο τον πλανήτη Χρώµα.

Βασιλιάς:  Γιατί χάθηκαν;
Μπρούντι: Μην ανησυχείτε

βασιλιά µου, θα στείλω τρεις
φρουρούς να ψάξουν. 

( Και έτσι ο Μπρούντι έστειλε
τρεις φρουρούς να ψάξουν).

Την άλλη µέρα όµως χάθηκαν
άλλοι 10 εξωγήινοι, τότε ο βασι-
λιάς το κατάλαβε και µε τους
τρεις φρουρούς που είχαν απο-
µείνει πήγε να τους ψάξει. Εκεί
που περπατούσαν άκουσαν έ-
ναν δυνατό ήχο και σταµάτησαν
να δουν τι κάνει έτσι. Τότε αντί-
κρισαν έναν πολύ πιο µεγάλο ε-
ξωγήινο από αυτούς που είχε
πάρει όλους τους άλλους. Έπει-
τα ο βασιλιάς µε τους φρουρούς
έκαναν ένα σχέδιο για να τους
πάρουν πίσω. Πράγµατι το σχέ-
διο τους πέτυχε, πήραν πίσω και
τους εξωγήινους αλλά και τον
κακό βασιλιά Ξυλούργο για να
τον κάνει καλό ο βασιλιάς, για
να γίνουν όλοι φίλοι και να γί-
νουν 20 εξωγήινοι στον πλανή-
τη Χρώµα. Και πράγµατι, τον έ-
κανε καλό και ζήσαν αυτοί καλά
κι εµείς καλύτερα. 

Κείµενο: Ελπίδα Γκέσιου και
Ναταλία Παπατραϊανού – Γ` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Κωνστα-
ντίνα Παπαζήση – ΣΤ` τάξη

Μάης
Ήρθε ο Μάης ο καλός
Και έτρεχε χρωµατιστός 
Με τα λουλούδια αγκα-

λιά
Γεµάτος χρώµατα, φιλιά.
Μοιράζει στα παιδιά γλυ-

κά αρώµατα!
Στεφάνια φτιάχνει εδώ

και εκεί
Και όλος ο κόσµος αντη-

χεί, 
Τραγούδια , γέλια και χα-

ρές, 
Ήρθε ο Μάης , έλα δες!

Για την µητέρα
∆εύτερη Κυριακή του

Μάη, 
η µαµά γιορτάζει πάλι. 
Θέλω σ’ όλον τον κόσµο

να ακουστεί
Πως σ ‘αγαπώ πάρα  πο-

λύ
Γιατί η ζεστή σου αγκα-

λιά
Είναι για µένα µια φωλιά
Που πάντα µε παρηγορεί
Ό, τι και να µου συµβεί.
Σε αγαπώ µαµά

Γ΄ Τάξη

Φανταστικές ιστορίες
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Η αρχή της εκδροµής µας ξε-
κίνησε από τις 8 η ώρα το πρωί
που είχαµε κανονίσει να συνα-
ντηθούµε στην Αγία Βαρβάρα.
Τα παιδιά της Γ’ και ∆’ δηµοτι-
κού είχαµε συγκεντρωθεί και
χαρούµενοι όλοι ξεκινήσαµε.
Αρχικά πήγαµε στο δηµαρχείο.
Εκεί κάναµε µια αναπαράστα-
ση ενός διοικητικού συµβουλί-
ου. Τα παιδιά ως σύµβουλοι κά-
ναµε ερωτήσεις στον δήµαρχο,
τον αντιδήµαρχο και τον πρόε-
δρο. Μιλήσαµε για πολλά και
ενδιαφέρων θέµατα. Επικε-
ντρωθήκαµε περισσότερο στο
θέµα της πλαστικής σακούλας.
Αυτά που µας είπαν ήταν πολύ
χρήσιµα.     Έπειτα ανεβήκαµε
στην ταράτσα του δηµαρχείου
που εντυπωσιαστήκαµε βλέπο-
ντας ότι είχανε δηµιουργήσει έ-
να µικρό φυτώριο. Ήταν πολύ ό-
µορφα. Αυτά τα φυτά χρειάζο-
νται λίγο νερό και πολύ ήλιο. Α-
κόµα τα φυτά λειτουργούν και
σαν µόνωση προσφέροντας ζέ-
στη τον χειµώνα και δροσιά το
καλοκαίρι. Φεύγοντας για να
µας ευχαριστήσουν µας πρό-
σφεραν αναµνηστικά δωράκια.

Ο επόµενος προορισµός
µας ήταν το λαογραφικό µου-
σείο, που πραγµατικά µας εντυ-
πωσίασε και µπορέσαµε να κα-
ταλάβουµε το πόσο διαφορετικά
ζούσαν στα παλιά τα χρόνια. Το
µουσείο είναι ένα διώροφο νεο-
κλασικό κτίριο που έχει αντικεί-
µενα, εργαλεία, και µια µεγάλη
συλλογή από παραδοσιακές εν-
δυµασίες µακεδονικές, βλάχι-
κες, προσφυγικές, αντρικές και
γυναικείες. Όλα είναι δωρεές α-
πό κατοίκους της Πέλλας. Στον
κάτω χώρο είδαµε γεωργικά ερ-
γαλεία και µηχανήµατα και ερ-
γαλεία από διάφορα άλλα επαγ-
γέλµατα.

Ακόµα είδαµε κουζίνα του
΄50, αργαλειός, διάφορα έγγρα-
φα, βιβλία και χειροποίητα παι-
δικά παιχνίδια. Εντύπωση µας
έκαναν και οι µεταξοσκώληκες
που υπήρχαν, και από το κου-
κούλι τους έκαναν το µετάξι, µια
πολύτιµη υφαντική κλωστή.

Και κάπως έτσι τελείωσε η
επίσκεψη µας στο λαογραφικό

µουσείο.
ΚΚεείίµµεεννοο::  ΝΝααττααλλίίαα  ΣΣιιδδεερράά--

ΕΕλλππιιννίίκκηη  ΚΚααρρααββίίττηη  ∆∆’’  ττάάξξηη

Συνέχεια…
Μόλις βγήκαµε από το λαο-

γραφικό µουσείο µας περίµενε
µια κυρία η οποία θα ήταν η ξε-
ναγός µας στον υπόλοιπο δρόµο
µας. Έπειτα µας οδήγησε µέσα
από την συνοικία του Βαροσίου
στον παλιό αλευρόµυλο που λει-
τουργούσε µε τη βοήθεια του ιε-
ρού. Το πρώτο πράγµα που α-
ντικρίσαµε ήταν ένα κτίριο σαν
σπίτι και από έξω του ένα µεγά-
λο τροχό κι άλλους µικρότερους
που συνδέονταν µε έναν ιµάντα.
Στη συνέχεια η ξεναγός µας µας
είπε πως όλοι αυτοί οι τροχοί έδι-
ναν κίνηση σε 3 άλλους τροχούς
που ήταν µέσα στο κτίριο οι ο-
ποίοι πατούσαν το σιτάρι για να
γίνει αλεύρι. Έπειτα τα παιδιά
της Γ’ τάξης της έκαναν ερωτή-
σεις σχετικά µε τον µύλο.

Μετά η κυρία µας οδήγησε
µέσα από µικρές πλατειούλες α-
πό πέτρα στο µουσείο γεύσεων (

παλιό σησαµοτριβείο). Μόλις
µπήκαµε µέσα είδαµε κάτι ξύλι-
νες κατασκευές και µια µεγάλη
τρύπα στο έδαφος από την ο-
ποία φαινόταν ένας πέτρινος
τροχός. Εκεί µια νέα ξεναγός
µας είπε πως και αυτό δούλευε
µε την βοήθεια του νερού και
την διαδικασία µε την οποία πα-
ραγόταν τοι σησαµέλαιο και το
παστέλι. Έπειτα µας οδήγησε σε
µία οθόνη στην οποία παρακο-
λουθήσαµε ένα νέο video σχετι-
κά µε το σουσάµι. Την ώρα που
βγαίναµε από το µουσείο µας
κέρασαν ένα ποτήρι χυµό βύσ-
σινο και ένα µικρό παστέλι.

Στη συνέχεια πήγαµε σε έ-
να ηλιακό ρολόι που λειτουρ-
γούσε µόνο όταν είχε ήλιο. Η ξε-
ναγός µας στη συνέχεια τοποθέ-
τησε ένα παιδί στο κέντρο του
ρολογιού και πραγµατικά η σκιά
του παιδιού έδειχνε την ώρα που
είχαµε εκείνη την στιγµή.

Έπειτα ανεβήκαµε κάτι
σκαλιά και βρεθήκαµε σε ένα ό-
µορφο ίσιωµα. Μετά µπήκαµε
σε ένα µικρό κτίριο το οποίο ό-

πως µας είχαν πει οι δάσκαλοι
ήταν το ∆ηµοτικό Ερπετάριο Έ-
δεσσας «Το παλάτι των ερπε-
τών». Όταν µπήκαµε είδαµε
πολλές γυάλες µε διάφορα είδη
ερπετών. Έπειτα αυτοξεναγη-
θήκαµε µέσα στον χώρο που εί-
χε πολλά είδη φιδιών και ερπε-
τών και λίγα βαλσαµωµένα ζώα.

Σε λίγη ώρα βγήκαµε όλοι
έξω και οδηγηθήκαµε στον χώ-
ρο του µεγάλου καταρράκτη, ε-
κεί η ξεναγός µας µίλησε για την
δηµιουργία των καταρρακτών.
Έπειτα πήγαµε και είδαµε τη
θέα των καταρρακτών από ψη-
λά. Αφού τελειώσαµε από την
ξενάγηση από τους καταρρά-
κτες κάτσαµε λίγο για ξεκούρα-
ση. Μετά από 10 λεπτά πήγαµε
στον χώρο οπού ήταν το λεωφο-
ρείο και το ταξίδι της επιστροφής
άρχισε. Σε όλο το λεωφορείο α-
ντηχούσαν γέλια και τραγούδια.
Ήταν µια τέλεια εµπειρία και θα
σας προτείναµε να την κάνετε κι
εσείς! 

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΣΣττααυυρροούύλλαα  ΜΜππόόγγιιαα--
ΓΓλλυυκκεερρίίαα  ΛΛααζζααρρίίδδοουυ  --  ∆∆’’  ττάάξξηη

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΜΜααρρίίαα
ΤΤζζήήκκαα  --  ΕΕ’’  ττάάξξηη  

Εκδροµή στην Έδεσσα 

Στο ∆ηµαρχείο µας υποδέ-
χτηκαν οι Αντιδήµαρχοι κ.  ∆.
Ταπαζίδης (Τεχνικών Έργων)
και ο  κ. Ι. Χατζόγλου (Εκπαι-
δευτικών Θεµάτων). Αργότερα
µας µίλησε και ο ∆ήµαρχος ∆.
Γιάννου. Μας οδήγησαν στην
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµ-
βουλίου όπου και καθίσαµε και
εκεί απάντησαν στις ερωτήσεις
µας.

11))  ΠΠόόττεε  χχττίίσσττηηκκεε  ττοο  ∆∆ηηµµααρρ--
χχεείίοο;;  -  Τη δεκαετία του 1980.

22))  ΠΠόόσσοουυςς  οορρόόφφοουυςς  έέχχεειι  ττοο
∆∆ηηµµααρρχχεείίοο;; - ‘Έχει τέσσερις ο-
ρόφους.

33))  ΠΠόόσσαα  γγρρααφφεείίαα  έέχχεειι  ττοο  ∆∆ηη--
µµααρρχχεείίοο;;  - Έχει δώδεκα γρα-
φεία.

44))ΠΠόόσσαα  άάττοοµµαα  δδοουυλλεεύύοουυνν
σσττοο  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοο;;

∆ουλεύουν 280 άτοµα, αλλά
δεν είναι µόνο αυτά που δου-
λεύουν µέσα στο ∆ηµαρχείο,
αλλά και άλλοι όπως οι υπάλ-
ληλοι των ΚΕΠ, των παιδικών

σταθµών των κοινοτήτων και
πολλοί άλλοι.

55))  ΤΤιι  αακκρριιββώώςς  κκάάννοουυνν  οοιι  υυ--
ππάάλλλληηλλοοιι  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ;;

Κάθε υπάλληλος έχει το δικό
του τοµέα, άλλοι δουλεύουν
στα γραφεία για να εξυπηρε-
τούν τον κόσµο και άλλοι έχουν
διάφορες εργασίες, αναλόγως
µε τον τοµέα που έχουν.

66))  ΠΠοοιιεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  υυππάάρρ--
χχοουυνν  σσττοο  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοο;;

Ο ∆ήµος έχει υπηρεσίες και
σε άλλα κτήρια και όχι µόνο
στο ∆ηµαρχείο γιατί δε χωράνε
όλα εδώ. Έχει  υπηρεσίες όσες
και οι Αντιδηµαρχείες.

77))  ΠΠώώςς  µµααθθααίίννεεττεε  πποουυ  υυππάάρρ--
χχοουυνν  ππρροοββλλήήµµαατταα  γγιιαα  νναα  τταα  λλύύ--
σσεεττεε;;

Είτε από τους ανθρώπους
που δουλεύουν στον ∆ήµο είτε
από τους πολίτες που µας ενη-
µερώνουν. Καλό είναι πάντα

να µας ενηµερώνετε για τα
προβλήµατα που βρίσκονται
γιατί δεν µπορούµε να τα ξέ-
ρουµε όλα.

88))ΠΠοοιιοοςς  ααπποοφφαασσίίζζεειι  γγιιαα  ττοο  ττιι
θθαα  γγίίννεειι  σσττοονν  ∆∆ήήµµοο;;  

Υπάρχουν  δύο τρόποι για να
παίρνονται αποφάσεις. Κάποιες
φορές µπορεί να αποφασίζει
µόνος του ο ∆ήµαρχος και σε
άλλες περιπτώσεις αποφασίζει
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

99))  ΠΠοούύ  ββρρίίσσκκεειι  λλεεφφττάά  οο  ∆∆ήή--
µµοοςς  γγιιαα  νναα  ππλληηρρώώννεειι;;

Από τους πολίτες του ∆ήµου
που πληρώνουν ∆ηµοτικά Τέ-
λη και από το κράτος που µε
τους φόρους µαζεύει λεφτά και
τα δίνει και στους ∆ήµους.

1100))ΠΠοοιιοοςς  φφρροοννττίίζζεειι  ττώώρραα  ττηηνν
ΆΆρρννιισσσσαα  πποουυ  έέγγιιννεε  ∆∆ήήµµοοςς  ΈΈ--
δδεεσσσσααςς;;

Συνεντεύξεις της Γ` τάξης
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Η γιορτή της µητέρας 
Η γιορτή της µητέρας ή ηµέρα της µητέρας είναι ε-

ορτή προς τιµήν της µητέρας και της µητρότητας. Στην
Ελλάδα και σε πολλές άλλες χώρες, γιορτάζεται την
δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη.

Οι πρώτες αναφορές για τη Γιορτή της Μητέρας και
της µητρότητας έρχονται από την αρχαία Ελλάδα. 

Η µητέρα Γη (Γαία) σύζυγος του Ουρανού είναι η
προσωποποίηση της φύσης, που γεννά όλο τον κόσµο
και λατρεύεται σαν η υπέρτατη θεότητα. Η λατρεία
περνά στη συνέχεια στην κόρη της, Ρέα, σύζυγο και α-
δερφή του Κρόνου. Η Ρέα λατρεύεται σαν η "Μητέρα
των Θεών", καθώς φαίνεται να είναι η πρώτη, που γέν-
νησε µε τοκετό και ανάθρεψε τα παιδιά της µε µητρικό
γάλα. Οι αρχαίοι Έλληνες απέδιδαν τιµές στη Ρέα κά-
θε άνοιξη, καθώς ήταν και θεά της γης και της γονιµό-
τητας.

Καθιερώθηκε τον 20ό αιώνα και προέρχεται από το
αγγλικό και το αµερικανικό κίνηµα των γυναικών. Στην
Ελλάδα η γιορτή της µητέρας συνδέθηκε µε την εορτή
της Υπαπαντής (2 Φεβρουαρίου). Τότε η ορθόδοξη εκ-
κλησία γιορτάζει την Παναγία µε τον Ιωσήφ που πηγαί-
νουν τον 40ήµερο Ιησού στο Ναό για ευλογία. Να "σα-
ραντίσει", µε σύγχρονη ορολογία. Μια κίνηση που ακό-
µα και σήµερα κάνουν οι χριστιανές µητέρες (Σαραντι-
σµός). Ο παράλληλος εορτασµός της µητέρας ξεκίνη-
σε το 1929 µε προφανή τον συµβολισµό. Όµως κατά
την δεκαετία του 1960, ο εορτασµός ατόνησε και ενι-
σχύθηκε η δυτικόφερτη συνήθεια εορτασµού της 2ης
Κυριακής του Μαΐου. Η εκκλησία όµως επιµένει στην
παλαιά ηµέρα εορτασµού και διοργανώνει σχετικές
εκδηλώσεις.

Πηγή: Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 
∆ακτυλογράφηση: Βασιλεία Λιόλιου – ΣΤ` τάξη

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
Τι είναι ζήλια;

Η ζήλια είναι ένα ανθρωπάκι δύσπιστο µε ένα τεράστιο µάτι που
ψάχνει να βρει  εχθρούς εκεί που δεν υπάρχουν.

Το αντίθετο είναι η εµπιστοσύνη έχει την ίδια µορφή, αλλά µε δύο
χαρακτήρες. Είναι πάντα χαµογελαστή και ποτέ δεν δυσπιστεί.

Η ζήλια έχει µόνο ένα σκοπό να σε κάνει να νοµίζεις ότι οι άλλοι
δεν σε αγαπούν κάποιον άλλον περισσότερο από εσένα

ΣΥΝΤΑΓΗ για να ξεπεράσεις την ζήλια φθονερή µαρτυρία κάνει
την κάθε στιγµή στα αλήθεια είναι τροµερή, να απολαύσεις δε σε α-
φήνει στη ζωή. 

Κείµενο: Άννα Γέσιου - Ε΄ τάξη
∆αχτυλογράφηση: Μένια Πισλίνα - Ε΄ τάξη

Η Άρνισσα τώρα που ανήκει
στον ∆ήµο Έδεσσας εξυπηρε-
τείται από τις υπηρεσίες του ∆ή-
µου  όπως και κάθε άλλος πο-
λίτης του ∆ήµου Έδεσσας.

1111))  ΓΓιιααττίί  δδεενν  κκάάννεεττεε  κκάάττιι  γγιιαα
τταα  ααδδέέσσπποοτταα  πποουυ  έέχχοουυµµεε  σσττοο
χχωωρριιόό;;

Τα αδέσποτα είναι ένα πολύ
σοβαρό πρόβληµα , όχι µόνο
του ∆ήµου αλλά και όλης της
χώρας. Ευθύνη για αυτά έχουν
και οι πολίτες που παίρνουν έ-
να ζωάκι και µετά το παρατάνε
και αυτό γίνεται αδέσποτο και
γεννάει και άλλα σκυλάκια. Οι
φιλοζωικές οργανώσεις προ-
σπαθούν να τα φροντίσουν και
να τα στειρώσουν και ο  ∆ήµος
προσπαθεί να τα συγκεντρώσει
στο κυνοτροφείο. Πρέπει όµως
να σεβαστούµε τα δικαιώµατα
των ζώων και εµείς και οι πολί-
τες.

1122))  ΓΓιιααττίί  δδεενν  κκόόββεεττεε  τταα  χχόόρρτταα
σσττοο  ππάάρρκκοο  ττηηςς  ΆΆρρννιισσσσααςς  πποουυ  εείί--
ννααιι  δδίίππλλαα  σσττοονν  ΣΣυυννεεττααιιρριισσµµόό;;

Το πάρκο αυτό δεν είναι παι-
δική χαρά, είναι απλά ένα πάρ-
κο που πρέπει να διορθωθεί για
να µην είναι επικίνδυνο για τα
παιδιά. Θα το αναµορφώσουµε
και θα βγάλουµε τις σπασµένες
κούνιες. Πάντως αυτό τον και-
ρό οι υπάλληλοι του ∆ήµου κό-
βουν τα χόρτα στα πάρκα. Στις
επόµενες δέκα µέρες θα τα έ-
χουν κόψει και εκεί.

ΛΛΑΑΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΟΟ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΕΙΙΟΟ
11)) ΑΑππόό  ππόόττεε  λλεειιττοουυρργγεείί

ττοο  ΛΛααοογγρρααφφιικκόό  ΜΜοουυσσεείίοο;;  - Από
το 1989.

22)) ΤΤιι  ήήτταανν  ππααλλιιάά  ττοο  ΛΛααοο--
γγρρααφφιικκόό  ΜΜοουυσσεείίοο;;

Ήταν σπίτι της οικογένειας
Σιβένα, που το δώρισε για να γί-
νει  Μουσείο.

33)) ΤΤιι  ββρρίίσσκκοουυµµεε  σσεε  ααυυττόό
ττοο  ΜΜοουυσσεείίοο;;

Βρίσκουµε εργαλεία γης,
µαγειρικά εργαλεία καθώς και
όσα χρησιµοποιούσαν οι γυναί-
κες για φτιάχνουν ρούχα, κου-
βέρτες και κιλίµια, να επεξερ-
γάζονται το µαλλί ,αλλά και το
µετάξι. Θα βρείτε επίσης εκθέ-
µατα για την παραγωγή  µετα-
ξιού  και την καλλιέργεια του
µεταξοσκώληκα.

Στους επάνω ορόφους θα
βρείτε παραδοσιακές στολές
γυναικών και αντρών, αλλά και
παλιά βιβλία.

44)) ΑΑππόό  πποούύ  ββρρήήκκααττεε  τταα
εεκκθθέέµµαατταα;;  -- Όλα τα εκθέµατα
είναι δωρεές πολιτών.

55)) ΠΠωωςς  ήήτταανν  τταα  ρροούύχχαα
ττόόττεε;;

Ήταν υφαντά και µεταξωτά
που τα έφτιαχναν µόνες τους οι
γυναίκες στον αργαλειό.

66)) ΑΑππόό  ττιι  ήήτταανν  φφττιιααγγµµέέ--
νναα  τταα  µµααγγεειιρριικκάά  σσκκεεύύηη;;

Κυρίως από χαλκό, υπήρχαν
όµως και ξύλινα.

77)) ΤΤιι  εείίδδοουυςς  εερργγααλλεείίαα  εείί--
χχαανν  κκάάπποοττεε;;

Τσουγκράνες, φτυάρια, αλέ-
τρια όλα οσα χρειαζόντουσαν

για να καλλιεργούν τη γη.

ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΕΙΙΟΟ  ΝΝΕΕΡΡΟΟΥΥ
11))  ΤΤιι  ήήτταανν  ππααλλιιάά  ττοο  ΜΜοουυσσεείίοο

ΝΝεερροούύ;;
Ήταν διάφορα εργοστάσια

που µε τη βοήθεια του νερού
παρήγαγαν ενέργεια για να
δουλεύουν τα µηχανήµατά
τους.

22))  ΠΠώώςς  λλεειιττοουυρργγεείί  οο  ΝΝεερρόόµµυυ--
λλοοςς;;  - Με τη δύναµη του νερού

33))ΠΠώώςς  λλεειιττοουυρργγοούύσσαανν  ππααλλιιόό--
ττεερραα  τταα  εερργγοοσσττάάσσιιαα;;

Το νερό πέφτει µε δύναµη σε
ένα αυλάκι που λέγεται καρού-
τα  και πέφτει πάνω στον µύλο .
Όταν γυρίζει ο µύλος οι ιµάντες
που είναι δεµένοι πάνω  γυρί-
ζουν µικρότερους µύλους  και η
ενέργεια µεταφέρεται στις µη-
χανές του εργοστασίου.

44))ΑΑππόό  ττιι  σσυυννττηηρρεείίττααιι  ττοο  ΜΜοουυ--
σσεείίοο;;  - Από τον ∆ήµο Έδεσσας.

55))  ΠΠώώςς  γγιιννόότταανν  νναα  ππέέφφττεειι  ττοο
ννεερρόό  µµέέσσαα  σσττοονν  µµύύλλοο;;

Οι µύλοι ήταν φτιαγµένοι έ-
τσι ώστε  η κλίση του εδάφους
να οδηγεί το νερό πάνω τους.
Το νερό έπεφτε µε δύναµη και
γύριζε τον µύλο.

66))ΑΑππόό  ττιι  υυλλιικκάά    ήήτταανν  φφττιιααγγ--
µµέέννοοςς  οο  µµύύλλοοςς;;

Όλη η περιοχή είναι χτισµέ-
νη πάνω σε πορόπετρα . Τα
κτήρια είναι φτιαγµένα από τέ-
τοια πέτρα, ο τροχός από σίδε-
ρο.  

77))ΤΤιι  άάλλλλαα  εερργγοοσσττάάσσιιαα  λλεειι--
ττοουυρργγοούύσσαανν  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή;;

Λειτουργούσε το κανναβουρ-
γείο, το σησσαµοτριβείο, αρκε-
τοί αλευρόµυλοι, η Εστία και
άλλα.

88))ΓΓιιααττίί  σσττααµµάάττηησσαανν  νναα  λλεειι--
ττοουυρργγοούύνν  τταα  εερργγοοσσττάάσσιιαα;;

Γιατί άλλαξαν οι εποχές , ο
κόσµος µπορούσε να αγοράσει
αλεύρι από τα µπακάλικα, και
δεν έφτιαχνε τα σιτάρια του ό-
πως παλιά. Ακόµη άρχισε να
λειτουργεί το ηλεκτρικό ρεύµα
και αυτό άλλαξε τα πράγµατα.

ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΕΙΙΟΟ  ΓΓΕΕΥΥΣΣΕΕΩΩΝΝ
11)) ΑΑππόό  ππόόττεε  λλεειιττοουυρργγεείί

ττοο  ΜΜοουυσσεείίοο  ΓΓεεύύσσεεωωνν;;  - Τα τε-
λευταία χρόνια.

22)) ΤΤιι  ήήτταανν  ππααλλιιάά;;  - Ήταν
ένα σησαµοτριβείο. 

33)) ΤΤιι  ππααρράάγγεεττααιι  σσττοο  σσηη--
σσααµµοοττρριιββεείίοο;;  - Παρήγαγαν ση-
σαµέλαιο και ταχίνι. 

44)) ΠΠώώςς  γγίίννεεττααιι  ττοο  σσηησσαα--
µµέέλλααιιοο;;

Πρώτα έπλεναν σε µεγάλες
γούρνες το σησάµι.  Με τη βοή-
θεια του νερόµυλου κινούσαν
τις µυλόπετρες και έλιωναν το
σησάµι . Έτσι έφτιαχναν το ση-
σαµέλαιο και το ταχίνι. 

55))ΤΤιι  χχρρεειιάάζζεεττααιι  γγιιαα  νναα  γγίίννεειι  έέ--
νναα  ππαασσττέέλλιι;;  - Μέλι και σησάµι.

66))ΤΤώώρραα  ππααρράάγγεεττααιι  τταα  ππρροοϊϊόό--
νντταα  όόππωωςς  κκάάπποοττεε;;

Όχι. Τώρα χρησιµοποιούν
σύγχρονα µηχανήµατα σε µε-
γάλα εργοστάσια.
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Κάποτε η µαµά του Τοτού τον έστειλε να αγορά-
σει τρία κουτιά γάλα Νουνού. Φτάνει ο Τοτός στο
σούπερ µάρκετ και βλέπει µια αφίσα που λέει: "Γά-
λατα υπάρχουν πολλά. Νονού, όµως, ένα"! 

Ο Τοτός γυρνάει σπίτι του, χωρίς να αγοράσει
γάλα. Τον ρωτάει η µαµά του: 

- Πού είναι, Τοτό το γάλα; 
- Μα, µαµά... Έξω από το σούπερ µάρκετ υπήρχε

µια αφίσα που έλεγε: "Γάλατα υπάρχουν πολλά.
Νονού, όµως, ένα"! 

Ο µπαµπάς λέει στο γιο του:
- Πρόσεχε, Άκη τα παλιά και σκονισµένα βιβλία,

γιατί έχουν µικρόβια.
- Μη φοβάσαι, µπαµπά... ∆εν πιάνω ποτέ µου βι-

βλίο.

Ρωτάει ο δάσκαλος τη Μαρία:
- Μαρία, είπαµε ότι ερπετά λέγονται τα ζώα που

σέρνονται πάνω στη γη. Μπορείς να µου πεις ένα
τέτοιο ζώο;

- Μάλιστα, κύριε, τον µπέµπη µας!Πηγή:
akrasakis.blogspot.gr/2011/04/blog-post_08.html

Κωνσταντίνα Παπαζήση

Ανέκδοτα

Survivor
Το "Survivor", που προβάλλεται σε πάνω

από 70 χώρες στον κόσµο και έχοντας στο
ενεργητικό του επτά βραβεία ΕMMY έρχε-
ται µέσα από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ για
να κατακτήσει και το ελληνικό κοινό.24
παίκτες έφτασαν στον εξωτικό Άγιο ∆οµίνι-
κο όπου θα παραµείνουν για εβδοµάδες, έ-
χοντας στις αποσκευές τους τα απαραίτητα
ρούχα και βασική προµήθεια φαγητού. 

Υπάρχουν δύο οµάδες στο Survivor από
την µία οι διάσηµοι που είναι άτοµα που εί-
ναι γνωστά σε εµάς και από την άλλη είναι
οι µαχητές που είναι άτοµα που δεν γνωρί-
ζουµε. 

Το Survivor  για µια ακόµα φορά µονο-
πώλησε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών,
που στις γυναίκες 15-24 σκαρφάλωσε κατά
µέσο όρο στο 75,1%, ενώ στους άνδρες 25-
34 σηµείωσε κατά µέσο όρο 71,7%. Τα
προηγούµενα επεισόδια παρακολούθησαν
έστω και για ένα λεπτό 2.185.062 τηλεθεα-
τές, που στο νεανικό κοινό 15-44 είχε κα-
ταγράψει σε προηγούµενα survivor κατά
µέσο όρο 56,1%,ενώ έφτασε µέχρι 65,8%.

ΕΕππιιµµέέλλεειιαα--∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  
ΆΆννθθιιµµοοςς  ΠΠααππααγγιιααννννίίδδηηςς

Η Πρωτοµαγιά
Την Πρώτη Μαΐου γιορτάζεται η µέρα των εργατών . Είναι στην πραγµατικότητα

η καθιερωµένη γιορτή της εξέγερσης των εργατών του Σικάγου . Το Μάιο του
1886 τα εργατικά συνδικάτα του Σικάγου ξεσηκώθηκε διεκδικώντας  ωράριο ερ-
γασίας στις 8 ώρες και καλύτερες συνθήκες εργασίας . Εορτάζετε επίσης και
σαν µέρα των λουλουδιών και της Άνοιξης . Η µέρα θεσπιστεί ως εργατική απερ-
γία και όλες οι επιχειρήσεις  και οι υπηρεσίες παραµένουν κλειστές.

Το 1892 έγινε η πρώτη πρωτοµαγιά . Το 1893, 2.000 εργάτες διαδήλωσαν ζη-
τώντας  οκτάωρο , Κυριακή αργία και κρατική ασφαλιστική στα θύµατα εργατικών
ατυχηµάτων . Το 1936 έχουµε τους καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης . Τα γεγονότα
ξεκίνησαν γύρω στο Φεβρουάριο , µε κατάληψη ενός εργοστασίου ύστερα από την
απόρριψη των αιτηµάτων των εργατών και συνεχίστηκε µε συµπαράσταση  υπήρ-
χε κεντρική συγκέντρωση , αλλά µικρές συγκεντρώσεις µε οµιλητές  σε διάφορα
µέρη της πόλης . Σε µια συγκέντρωση  στη διασταύρωση στην Εγνατία και Βενιζέ-
λου, χωροφύλακες πυροβόλησαν και σκότωσαν 7-8 εργάτες . Σ` αυτό το σηµείο
έχει στηθεί το µνηµείο του Καπνεργάτη . Με πυροβολισµούς διαλύθηκαν και οι
άλλες  συγκεντρώσεις και συνολικά είχαµε  τουλάχιστον 12 νεκρούς και 300
τραυµατίες.

ΚΚεείίµµεεννοο::    ΠΠααππααττρρααιιααννοούύ      ΒΒαασσιιλλιικκήή  --    ∆∆`̀  ττάάξξηη  
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::    ΓΓκκέέσσιιοουυ    ΒΒαασσιιλλιικκήή  --    ΕΕ`̀  ττάάξξηη  

ΠΠηηγγήή  ΒΒιικκιιππέέδδιιαα

Πώς δούλευαν το σιτάρι παλιά
Το φθινόπωρο οι αγρότες όργωναν τα χωράφια 2 φορές και τα έ-

σπερναν. Όλο τον χειµώνα έµενε εκεί µε το χώµα να σκεπάζει το σιτά-
ρι.

Την Άνοιξη πήγαιναν και τα θέριζαν µε το δρεπάνι και τα έκαναν δέ-
µατα. Στο αλώνισµα πέρναγαν 2 µουλάρια και το ξεχώριζαν µε τα πέ-
ταλα.

Στο λίχνισµα µε το δικράνι τα πετούσαν και ο άνεµος τα ξεχώριζε
τον σπόρο από τον φλοιό. Μετά το πήγαιναν στους µύλους οπού το έ-
τριβαν στις µυλόπετρες και γινόταν το αλεύρι.

Πώς το καλλιεργούν σήµερα
Το φθινόπωρο οι αγρότες το οργώνουν το χωράφι 2 φορές. Όλον τον

χειµώνα µένει εκεί µε το χώµα σκεπασµένο. Την Άνοιξη πηγαίνει η
κουµπίνα και θερίζει το σιτάρι και κάνει όλες τις δουλειές της διαδικα-
σίας του θερίσµατος. Η κουµπίνα όµως ρίχνει κάτω το στάχυ και το
σποράκι το βάζει σε ένα φορτηγό. Εκείνο το στάχυ που είχε πέσει το
παίρνουν, το βάζουν σε ένα ειδικό µηχάνηµα και το κάνει τετράγωνα η
µπάλες. 

Κείµενο: Κωνσταντίνος Γεωργίου-Γ΄ τάξη
∆ακτυλογράφηση: Μιχαήλ Κέκης-Ε΄ τάξη
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Όλα τα παλιά κτήρια βρίσκο-
νται σε πολύ καλή κατάσταση.

ΠΠοοιιαα  εείίννααιι  ηη  ιισσττοορρίίαα  ττοουυςς;;
Το σπίτι της γιαγιάς µου χτίστηκε το

1938 ενώ τα άλλα δύο πιο παλιά χτί-
στηκαν τη δεκαετία του 40`. Τα υπό-
λοιπα τη δεκαετία του 50`.

ΤΤιι  γγννωωρρίίζζωω  γγιιαα  ττηηνν  ιισσττοορρίίαα  ττηηςς  γγεειι--
ττοοννιιάάςς  µµοουυ;;

Για τη γειτονιά µου δεν γνωρίζω
πολλά. Ξέρω ότι το σπίτι µου χτίστηκε
το 1938. Τα άλλα δύο πιο παλιά χτίστη-
καν τη δεκαετία του 40`. Τα υπόλοιπα
χτίστηκαν τη δεκαετία του 50`. Όλα ή-
ταν πέτρινα µέχρι και σήµερα. Επίσης
τότε όλα τα σπίτια είχαν κήπο και αχυ-
ρώνα. Ενώ σήµερα δεν είναι έτσι. 

ΤΤιι  σσααςς  ααρρέέσσεειι  σσττηη  γγεειιττοοννιιάά  µµααςς;;
Η γειτονιά µου µου αρέσει γιατί, έ-

χει ένα πράσινο πάρκο µε ένα κιόσκι,
ένα µεγάλο πεύκο που υπάρχει πάρα
πολλά χρόνια, ένα παγκάκι που κάθο-
νται οι παππούδες της γειτονιάς και η
χαράδρα.  

ΤΤιι  σσααςς  εεννοοχχλλεείί;;
Με ενοχλεί ο ήχος από τα αυτοκί-

νητα και από τα σκυλιά.
ΥΥππάάρρχχοουυνν  ππααλλιιάά  κκττίίρριιαα  πποουυ  γγννωωρρίί--

ζζεεττεε;;
Παλιά κτήρια είναι της γιαγιάς µου

και του Πανταζή.
ΈΈχχεεττεε  κκάάπποοιιαα  ιισσττοορρίίαα  ααππόό  ττηη  γγεειιττοο--

ννιιάά  σσααςς    νναα  µµααςς  ππεείίττεε;;
Σύµφωνα µε αυτά που µου διηγή-

θηκε η γιαγιά µου η Τραϊανή, η γειτο-
νιά µου δεν έχει καµία σχέση µε το
παλιά.

Τη δεκαετία του `40 ήταν τρία σπί-
τια. Το δικό µας, του Πανταζή και του
Καλλίνα. Τη δεκαετία του `50 άρχισε
να αναπτύσσεται το χωριό. Έτσι έγι-
ναν και τα υπόλοιπα σπίτια στη γειτο-
νιά µου. 

Το κάθε σπίτι είχε κι από έναν κήπο
που καλλιεργούσαν λαχανικά και στά-
βλο αφού οι περισσότεροι ασχολού-
νταν µε τα ζώα. Η γειτονιά µου είχε
πολλά αλώνια, Επίσης είχε πολλά παι-
διά που έπαιζαν διάφορα παιχνίδια
στα αλώνια, στα σπίτια και στους δρό-
µους. Οι δρόµοι ήταν χωµατόδροµοι.
Βρύσες δεν είχαν γι αυτό οι νέες πή-
γαιναν στη λίµνη µε τους τενεκέδες
τους, γέµιζαν νερό και το κουβαλού-
σαν στο κεφάλι. 

ΕΕίίσσττεε  ιικκααννοοπποοιιηηµµέέννοοιι  µµεε  ααυυττάά  πποουυ

υυππάάρρχχοουυνν  εεκκεείί;;((ππρράάσσιιννοο,,  εελλεεύύθθεερροοιι
χχώώρροοιι))

Είµαι ικανοποιηµένη. Το µόνο ίσως
που θα ήθελα να αλλάξει είναι το πάρ-
κο. Θα µπορούσαµε να κόβουµε το
χόρτο. Ο δήµος θα µπορούσε να βά-
λει κούνιες τσουλήθρες και τραµπά-
λες. Επίσης τα σκυλιά να µην πήγαι-
ναν εκεί. 

ΠΠοοιιαα  εείίννααιι  ηη  γγννώώµµηη  σσααςς  γγιιαα  ττηηνν  κκαα--
θθααρριιόόττηητταα  σσ`̀  ααυυττήή;;  

Η γειτονιά µου είναι καθαρή και
περιποιηµένη. Κάποιες φορές  όταν
δεν περνάει το απορριµµατοφόρο
γεµίζουν οι κάδοι και τα σκουπίδια
είναι γύρω από το κάδο. Αυτό έχει
ως αποτέλεσµα τα σκυλιά να τα
παίρνουν και να τα πετάν οπουδή-
ποτε.   

ΓΓννωωρρίίζζεεττεε  ττοουυςς  κκααττοοίίκκοουυςς  ττηηςς
γγεειιττοοννιιάάςς  σσααςς;;  ΜΜιιλλάάττεε  µµααζζίί  ττοουυςς;;      

Γνωρίζω όλους τους κατοίκους
της γειτονιάς µου. Μιλάω µαζί
τους. Επίσης µε τους περισσότε-
ρους ήµαστε συγγενείς.     

ΚΚυυκκλλοοφφοορρεείίττεε  εεύύκκοολλαα  σσττοο  δδρρόό--
µµοο  ήή  σσααςς  εεµµπποοδδίίζζεειι  κκάάττιι;;

Κυκλοφορώ πολύ εύκολα στο
δρόµο την ηµέρα αλλά και την νύ-
χτα δεν έχω θέµα. ∆εν έχω κάτι να
φοβάµαι.

ΑΑιισσθθάάννεεσσττεε  αασσφφααλλήήςς;;    
Αισθάνοµαι πολύ ασφαλής γιατί

όλους τους ξέρω και όλοι µε ξέ-
ρουν δεν έχω κάποιο λόγο να φο-
βάµαι. 

ΜΜααρρίίαα  ΚΚααρρααββίίττηη  ––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

Η γειτονιά µουσυν. απ’ την 6η σελ.

ΠΠααγγκκόόσσµµιιοο  κκύύππεελλλλοο  
ΣΣυυννοοµµοοσσπποοννδδιιώώνν  22001177

Το Παγκόσµιο
κύπελλο συνο-
µ ο σ π ο ν δ ι ώ ν
2017 θα γίνει
στις 17 Ιουνίου-2
Ιουλίου 2017
στην Ρωσία. Εί-
ναι η 10η  φορά
που γίνεται αυτή
η διοργάνωση.
Οι πόλεις της
διοργάνωσης εί-
ναι η Μόσχα, η
Αγία Πετρούπολη, το Σότσι και το Καζάν.
Οι χώρες που θα συµµετάσχουν είναι οι ε-
ξής: Ρωσία (διοργανώτρια), Πορτογαλία,
Νέα Ζηλανδία, Χιλή, Καµερούν, Γερµα-
νία, Μεξικό Οι όµιλοι είναι οι εξής: (Όµιλος
Α:Ρωσία (∆ιοργανώτρια Παγκοσµίου Κυ-
πέλλου 2018), Νέα Ζηλανδία (Πρωτα-
θλήτρια Ωκεανίας), Πορτογαλία (Πρωτα-
θλήτρια Ευρώπης), Μεξικό (Πρωταθλητής
Βόρειας, Κεντρικής Αµερικής & Καραϊβι-
κής). Όµιλος Β:Καµερούν (Πρωταθλητής
Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, Χιλή (Πρωτα-
θλήτρια Νοτίου Αµερικής), Αυστραλία
(Πρωταθλήτρια Ασίας), Γερµανία (Παγκό-
σµια Πρωταθλήτρια). Η νικήτρια οµάδα
του κυπέλλου αν δεν έχει προκριθεί στο
Μουντιάλ του επόµενου χρόνου, παίζει
µπαράζ µε µια επιλεγµένη εθνική για
πρόκριση. Η διοργάνωση θα µεταδοθεί α-
πό την ΕΡΤ.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΜΜιιχχααήήλλ  ΚΚέέκκηηςς  ––ΕΕ΄́  ττάάξξηη  
Πηγή:

http://www.sport24.gr/football/confede
rations-cup/oi-omiloi-toy-kypelloy-

synomospondiwn.4392349.html,
Wikipedia

Παρκούρ: Το αστικό σπορ των δρόµων
Το παρκούρ  γνωστό και ως Τέχνη της Κίνησης, είναι

µια γαλλικής καταγωγής µη-ανταγωνιστική σωµατική και
πνευµατική τέχνη που έχει ως στόχο την ταχύτατη και
βέλτιστη δυνατή µετακίνηση από οποιοδήποτε σηµείο
του χώρου σε διαφορετικό σηµείο, χρησιµοποιώντας µό-
νο τις ανθρώπινες σωµατικές ικανότητες. Οι µαθητές του
παρκούρ ονοµάζονται τρασέρ) και οι µαθήτριες τρασέζ).
Στόχος του παρκούρ είναι ουσιαστικά η υπερπήδηση ε-
µποδίων, φυσικών και τεχνητών, όπου ως εµπόδια µπο-
ρούν να θεωρηθούν τα πάντα, από βράχοι, ποτάµια, ή
κλαδιά µέχρι τοίχοι, πεζούλια ή κάγκελα. 

Ένας traceur καλλιεργεί την ικανότητα να εντοπίζει ε-
ναλλακτικούς τρόπους κίνησης και πορείας, τους οποίους
ενδέχεται να χρησιµοποιήσει τόσο στην καθηµερινή του
ζωή, όσο και σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών. Γι’ αυτό
το λόγο το παρκούρ ως δραστηριότητα είναι δύσκολη, α-
φού κάποιοι το θεωρούν extreme άθληµα ενώ κάποιοι πο-
λεµική τέχνη. Πολλοί, ωστόσο, είναι ευχαριστηµένοι µε
το να τοποθετούν το παρκούρ στη ζωή τους.

Κωνσταντίνα Παπαζήση

Το κύπελλο του ΠΑΟΚ
Για 5η φορά στην ιστορία του ο

ΠΑΟΚ στέφθηκε Κυπελλούχος
Ελλάδας, καθώς στον τελικό που
διεξήχθη στο Πανθεσσαλικό στά-
διο στο Βόλο και σηµαδεύθηκε α-
πό σοβαρά επεισόδια πριν την έ-
ναρξη, νίκησε 2-1 την ΑΕΚ. 

Ο «∆ικέφαλος του Βορρά»
προηγήθηκε στο 24' µε τον Μπίσε-
βαρ, η Ένωση ισοφάρισε στο 26'
µε τον Χριστοδουλόπουλο και ο
Ενρίκε στο 81' έδωσε τη νίκη και
το τρόπαιο. Είναι η πρώτη φορά
που ο ΠΑΟΚ νικά την ΑΕΚ σε έναν
τελικό. 

http://sports.in.gr/football
Μαρία Καραβίτη 

ΚΚόόττσσιιαα
Με αφορµή το κεφάλαιο στο

µάθηµα της γλώσσας «παραδο-
σιακά παιχνίδια» η Ε΄ τάξη έγρα-
ψε κάποια κείµενα σχετικά µε
αυτά.

Τα κότσια είναι ένα από τα
αρχαιότερα αλλά από τα ωραιό-
τερα παιχνίδια που παίζανε όλα
τα παιδιά και συνήθως κορίτσια.
Το παιχνίδι παίζεται µε όσους
παίκτες και να θέλουµε αρκεί ο
κάθε παίκτης να έχει 4 κότσια
και µια µπαλίτσα που να αναπη-
δάει. Επίσης το παιχνίδι χρειάζε-
ται γρήγορα αντανακλαστικά. 

Η σειρά ορίζεται µε λάχνισµα
δηλαδή µε λαχνό και ο κάθε παί-
κτης ξεκινάει µε την µπαλίτσα
και τα κότσια στο χέρι και πρέπει
να ρίξει την µπάλα κάτω ώστε να
αναπηδήσει κερδίζοντας έτσι
χρόνο για να ακουµπήσει τα κό-
τσια κάτω και να ξαναπιάσει την
µπάλα. Έπειτα πρέπει να ρίξει
την µπάλα όσες φορές χρειαστεί
αρκεί να σκάσει µια φορά στο έ-
δαφος, για να στερεώσει όρθια ό-
σα κότσια είναι µπρούµυτα. Μό-
λις το κάνει αυτό σε όλα τα κό-
τσια, πρέπει να ξαναρίξει την
µπάλα και µε το ένα χέρι να αρ-
πάξει όσα κότσια µπορεί κάθε
φορά, έτσι µόλις αρπάξει όλα τα
κότσια µετρούν πόσες προσπά-
θειες χρειάστηκαν για όλη την
διαδικασία. Σκοπός του παιχνιδι-
ού είναι να χρειαστείς πιο λίγες
προσπάθειες από όλους για να ο-
λοκληρώσεις την διαδικασία.

ΚΚεείίµµεεννοο--∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::
ΓΓιιώώρργγοοςς  ΜΜιιχχααηηλλίίδδηηςς  ––  ΕΕ`̀  ττάάξξηη          
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Aποχαιρετιστήριος λόγος 
προς την ΣΤ΄ τάξη 

Κι εµείς µε τη σειρά µας θα θέλαµε να σας απευθύνουµε ένα απο-
χαιρετιστήριο µήνυµα ως ένδειξη ευχαρίστησης και να σας ξεπρο-
βοδίσουµε προς το δρόµο σας σε ένα άλλο σχολείο, το γυµνάσιο.

Σας ευχαριστούµε θερµά για όσα προσφέρατε σε τούτο το σχο-
λείο, που βάλατε τη δικιά σας πινελιά σε πολλές γωνιές τούτου του
τόπου και πάνω από όλα γιατί δείξατε ότι είστε από τα πιο δηµιουρ-
γικά και χρήσιµα παιδιά που πέρασαν ποτέ από εδώ.

Σας ευχόµαστε στο άλλο σχολείο που θα πάτε να δείτε καινούρι-
ους χαρακτήρες, να τους γνωρίσετε καλύτερα και να αναπτύξετε
καλές σχέσεις µαζί τους. Στη συνέχεια, να µάθετε  πολλά πράγµα-
τα στο χώρο του σχολείου να αντιληφθείτε περισσότερα από ότι
πριν και γενικά να κάνετε ένα βήµα µπροστά στο επίπεδο της προ-
σωπικότητά σας.

Κλείνοντας, ελπίζουµε να έχετε καλές διακοπές όπου και αν θα
βρίσκεστε, να ξεκουραστείτε και να κοιµηθείτε πολύ ώστε τον Σε-
πτέµβριο, µε όρεξη και ευθυµία να κάνετε ένα µεγάλο βήµα στην ε-
ξέλιξη της ζωής σας! Καλές διακοπές σε όλους!!!

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση: Γιώργος Σαµαράς-Ε΄ τάξη

Αποχαιρετιστήριος λόγος ΣΤ’ τάξης
Αγαπητοί δάσκαλοι, συµµαθητές, παιδιά όλων των τάξεων, κι αυτή

η σχολική χρονιά φτάνει στο τέλος της.  Είναι µια πολύ κοντινή ανά-
µνηση η ηµέρα που ήρθαµε για πρώτη φορά στο ∆ηµοτικό Σχολείο, η
πρώτη µέρα του Αγιασµού για να αρχίσουµε την πρώτη τάξη. Φαίνο-
νταν όλα τόσο µεγάλα, τόσο πρωτόγνωρα και ξένα σε εµάς που σχε-
δόν µας φόβιζαν. Όµως όλα αυτά τα ξεπεράσαµε όταν τα παιδιά της
έκτης µας υποδέχτηκαν µε ένα µεγάλο χαµόγελο, µε ένα γλαστράκι,
µε ένα µπαλόνι και µε ένα ζαχαρωτό. 

Ξεκινούσε για εµάς µια νέα εµπειρία και µια νέα ζωή, αφού θα έ-
πρεπε να ξυπνάµε νωρίτερα, να διαβάζουµε, να γράφουµε, να µαθαί-
νουµε την ορθογραφία µας, να µην σηκωνόµαστε µέσα στην τάξη ό-
ποτε θέλαµε όπως κάναµε στο προηγούµενο σχολείο µας το νηπια-
γωγείο και να µάθουµε να φροντίζουµε τον εαυτό µας µόνοι µας από
τα άλλα παιδιά µικρότερα και µεγαλύτερα. Έπρεπε να σεβόµαστε και
να ακούµε τους δασκάλους µας και να είµαστε καλά παιδιά.

Όλα αυτά τα µάθαµε µε τη βοήθεια της κ. Γιώτας. Μετά αρχίσαµε
να συνηθίζουµε την καινούρια µας καθηµερινότητα. Τη θέση της κ.
Γιώτας για τα επόµενα δύο χρόνια την πήρε η κ. Μάγδα. Τις δύο τε-
λευταίες µας χρονιές δάσκαλος µας ήταν ο κ. Ηλίας. Πέρασε λοιπόν
γρήγορα ο καιρός από τότε που ήµασταν πρώτη δηµοτικού οι πιο µι-
κροί  και φθάσαµε έκτη τάξη η πιο µεγάλη τάξη του σχολείου.  Από ό-
λα αυτά τα χρόνια έχουµε να θυµόµαστε πολλά. Τιµωρίες, καλές και
κακές στιγµές, γιορτές και εκδροµές.  Όµως ποτέ δεν θα ξεχάσουµε
την υπέροχη τριήµερη εκδροµή που κάναµε στην Αθήνα.  Σήµερα έξι
χρόνια µετά, νοµίζουµε ότι ήµασταν αρκετά καλά παιδιά, καλοί µαθη-
τές και µάθαµε να σεβόµαστε και να υπακούµε τους µεγαλύτερους
µας. Μάθαµε πάρα- πολύ χρήσιµα πράγµατα στο ∆ηµοτικό, πήραµε
εµπειρίες, γνώσεις και εφόδια για να συνεχίσουµε σε άλλα µεγαλύ-
τερα σχολεία.  Θέλουµε να πούµε ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους
τους δασκάλους µας, σε όσους βρίσκονται εδώ και σε όσους έχουν
φύγει από το σχολείο µας, για τις γνώσεις και τα εφόδια που µας έ-
δωσαν ώστε να γίνουµε καλύτεροι άνθρωποι. Τους ευχόµαστε καλή
δύναµη, καλή συνέχεια και να συνεχίσουν να βοηθάνε τα παιδιά για
να κατακτήσουν τη γνώση. Βασικό ρόλο εκτός από τους δάσκαλους
έπαιξαν και οι γονείς για αυτό θέλουµε να ευχαριστήσουµε και αυ-
τούς. Τέλος ευχαριστούµε τους µαθητές της Ε’ τάξης  που περάσαµε
µαζί όλα αυτά τα χρόνια και όµορφα και δύσκολα και τους ευχόµαστε
να είναι υπεύθυνοι και να προσέχουν τα µικρά παιδιά. Φεύγοντας α-
πό το ∆ηµοτικό Σχολείο είµαστε γεµάτοι από αναµνήσεις, περισσό-
τερο χαρούµενες και ευτυχισµένες µέρες και λιγότερο αναµνήσεις
πίκρας και λύπης. Θα σας θυµόµαστε πάντα µε την πιο γλυκιά σκέψη
στο µυαλό και την καρδιά µας.                            Οι µαθητές της ΣΤ’ τάξης

Καλοκαίρι!  
Το καλοκαίρι, πιστεύω, πως είναι η καλύτερη εποχή του

χρόνου. Κλείνουν τα σχολεία, ξεκουραζόµαστε, βγαίνου-
µε καθηµερινά βόλτες, πάµε διακοπές σε καινούρια µέρη
µε πλοίο, µε αεροπλάνο γνωρίζουµε καινούριους ανθρώ-
πους που στην πορεία γίνονται πολύ καλοί µας φίλοι, απο-
κτούµε νέες εµπειρίες. Όπως και κάθε καλοκαίρι είναι δια-
φορετικό. Εύχοµαι σε όλους πολύ ξεκούραση, πολλά
µπάνια, υπέροχες φεγγαρόλουστες βραδιές µε πολλά
δροσερά ποτά, καλές διακοπές και  να βρεθεί ο καθένας ε-
κεί που πιο πολύ επιθυµεί µε τους αγαπηµένους του και
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!

Μαρία Καραβίτη 


