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Στην Άρνισσα την Κυριακή
της Αποκρέω οι νοικοκυρές έ-
σφαζαν έναν πετεινό τον ο-
ποίο µαγείρευαν µε ρύζι. Η ε-
βδοµάδα µετά την Κυριακή
της Αποκρέω µέχρι την Κυ-
ριακή της Τυροφάγου λεγόταν
"Άσπρη Εβδοµάδα", γιατί υ-
πήρχε η συνήθεια να τρώνε µό-
νο γαλακτοκοµικά προϊόντα
και αυγά. Οι γυναίκες δεν λού-
ζονταν την εβδοµάδα αυτή,
για να µην ασπρίσουν τα µαλ-
λιά τους.

Την Κυριακή της Τυροφά-
γου έβγαζαν όργανα στην πλα-
τεία του χωριού και κόσµος
χόρευε και διασκέδαζε. Πολ-
λοί µασκαρεµένοι πήγαιναν α-
πό σπίτι σε σπίτι, και οι νοικο-
κυρές τους υποδέχονταν µε
γλυκά και ελάχιστα χρήµατα.
Την εποχή εκείνη οι στολές
των µασκαράδων βασίζονταν
στην φαντασία όσων τις φο-
ρούσαν και τις έραβαν από
παλιά κοµµένα ρούχα. Την ί-

δια ηµέρα έφτιαχναν πίτα µό-
νο µε τυρί(µπούρικ). Έπειτα
άρχιζε η νηστεία του Πάσχα.

Το βράδυ της Τυρινής επι-
κρατούσε το έθιµο της "συγ-
χώρεσης" (Προσταβάινε). Οι

κάτοικοι επισκέπτονταν τους
γονείς τους, τα πεθερικά τους,
τους κουµπάρους τους και α-
φού τους φιλούσαν το χέρι,
ζητούσαν µε αυτό τον τρόπο
συγχώρεση. Στα παιδιά έδιναν

χρήµατα οι συγγενείς.

Άννα Ράδη -
Κατερίνα Παλάκα

(Ε` τάξη)

Αποκριάτικα Έθιµα της Άρνισσας

ΠΠεερριιεεχχόόµµεενναα
� Η σελίδα της Γεύσης σελ.2
� Επιστολή αναγνώστη σελ.3
� Έθιµο της Λάµκας και της Συγχώρεσης σελ.4
� Μπόυλες, Καθαρά ∆ευτέρα, Έθιµα της Άνοιξης 

σελ.5
� Επαγγέλµατα του παρελθόντος σελ.6 -7
� Επίσκεψη στον Αγροτικό Συνεταιρισµό σελ.8
� Βιολογική Γεωργία σελ.9
� Σεισµός Κεφαλονιάς σελ.10
� Χιονοδροµικό, Άρνισσα, Ανοιξιάτικες εργασίες 

σελ.11
� Μια ιστορία της Α` τάξης σελ.12
� Σχολικός Κήπος σελ.13
� ∆ραστηριότητες και Ποιήµατα σελ.14
� Ανέκδοτα – Γνωµικά – Αθλητικά σελ.15
� Σαρακοστή – Βράβευση τηγανέλαιου – Ονοµα-

τοδοσία εφηµερίδας σελ.16

Αποκριές και Καρναβάλι είναι ηµέ-
ρες γλεντιού, µεταµφίεσης και ξενοι-
ασιάς. Η λέξη Αποκριά προέρχεται
απ’ το Βυζάντιο <<Απόκρεω>> ,που
σηµαίνει αποχή απ’ το κρέας. Το ίδιο
επίσης σηµαίνει και η Λατινική λέξη
«Καρναβάλε». Οι Αποκριές έχουν
προέλευση Θρακική και προέρχονται
από την αρχαιότητα, απ’ την λατρεία
του Θεού του κρασιού και του κεφιού
∆ιόνυσου, αλλά και της ζωής και της
αναπαραγωγής.

Κατά τη Χριστιανοσύνη είναι η πε-
ρίοδος προετοιµασίας του ανθρώπου,

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ 
στην περιοχή µας

Συνέχεια στην 4η 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 

(ΣΤ` ΤΑΞΗ)
Βερικούκη Κωνσταντίνα
Γέσιου Κωνσταντίνα
Γκέσιου Μαρία
Λιόλιου Τατιάνα
Παπαδοπούλου Συµέλα
Σουγάρη Γεωργία
Στοΐδης Θανάσης
Χούκι Αλεξάνδρα
Το λογότυπο της εφη-

µερίδας σχεδιάστηκε από
τους Χατζηγεωργούδη
Χρήστο και Τατιάνα Λιόλι-
ου (ΣΤ` Τάξη)

Συντονιστής-∆άσκαλος
Ηλίας Κάρτας

Συνδροµή για ένα
χρόνο 5 ευρώ

ΤΤαα  ααννήήσσυυχχαα
µµοολλύύββιιαα  ττηηςς
ΆΆρρννιισσσσααςς

Η µποµπότα ήταν το ψωµί
των φτωχών, ήδη από το 1930
και κατά τη διάρκεια της κατο-
χής στην Ελλάδα όταν το αλεύ-
ρι από σιτάρι δεν υπήρχε ενώ
το αλεύρι καλαµποκιού ήταν ά-
φθονο. Έτσι, τα περισσότερα
νοικοκυριά χρησιµοποιούσαν
το καλαµποκάλευρο για να
φτιάξουν ψωµί αλλά και πίτες
και κάποια "γλυκά" της επο-
χής, για να καλύψουν τις δια-
τροφικές τους ανάγκες.

Συνήθως, η µποµπότα ήταν
το ψωµί ή η "πίτα" ένας χυλός
από ζεστό αλατισµένο νερό,
καλαµποκάλευρο, χόρτα και ί-
σως λίγο λάδι ή αυγό εάν και ό-
ταν υπήρχε .Η µποµπότα είναι
καλαµποκόψωµο του ταψιού.
Και την έφτιαχναν βέβαια στο
χωριό  σε περιπτώσεις που δεν
είχαν καθάριο να ζυµώσουν
ψωµί. Η ιστορία της ξεκινάει α-
πό τη Βοιωτία κάποιες περιοχές
της Θεσσαλίας και την Ορεινή
Ναυπακτία. Έχουµε δυο ειδών:
την ανεβατή και τη λειψή. Την
ανεβατή τη ζύµωναν µε κανο-
νικό προζύµι στο σκαφίδι. Μό-
νο που το καλαµποκάλευρο το
ζεµάτιζαν µε αλατισµένο νερό.
Το’ καναν κανονικό ζυµάρι και
το έριχναν στα ταψιά. Εκεί το ά-
φηναν πολλές ώρες να γίνει,
δηλαδή να φουσκώσει, κι ύστε-
ρα το έριχναν στο φούρνο. Στο

τραπέζι τη µποµπότα την έκο-
βαν φέτες, όπως το ψωµί. Στην
κατοχή η µποµπότα έσωσε τον
κόσµο από την πείνα, σε πολ-
λές περιοχές. Η λειψή γίνεται
χωρίς προζύµι. Το αλεύρι ζεµα-
τίζεται κι ύστερα τρίβεται από τη
νοικοκυρά µε λάδι. Ρίχνουν µέ-
σα και σταφίδα µαύρη και κα-
νέλα. Γίνεται έτσι τραγανή και
νόστιµη. Σωστή νοστιµιά...

Σε κάποιες περιοχές έβαζαν
νερό µε καλαµποκάλευρο, κα-
νέλα, σταφίδες και λάδι (σπα-
νιότερο είδος), το έβραζαν και
ρίχνοντας από πάνω πετιµέζι,
έφτιαχναν το "κατσαµάκι", ένα
είδος γλυκού σαν τον µετέπειτα
σιµιγδαλένιο χαλβά. Αυτές, εί-
ναι µαρτυρίες όσων έζησαν ε-
κείνες τις ταραγµένες και δύ-
σκολες εποχές. Μετέπειτα, το
καλαµποκόψωµο περιφρονή-
θηκε και υπήρχαν άτοµα που
έχοντας την εµπειρία των χρό-
νων εκείνων δεν ήθελαν ούτε

να το δουν. Κι όµως, οι σύγχρο-
νοι διατροφολόγοι επιµένουν ό-
τι το αλεύρι από καλαµπόκι εί-
ναι ένας διατροφικός θησαυρός
καθώς περιέχει θειαµίνη, νιασί-
νη αλλά και φυλλικό όξυ. 

Μία συνταγή για παραδοσια-
κή µποµπότα είναι η εξής :

ΥΥλλιικκάά: 1 και 1/2 κούπα κα-
λαµποκάλευρο, 3 κουταλιές
ζάχαρη ,1 και 1/2 κούπα α-
λεύρι για όλες τις χρήσεις , 1
κουτάλακι µαγιά ξερή ,1 και
1/2 κουταλάκι αλάτι , 1/2
κούπα γάλα , 1/2 κούπα νερό ,
1 αυγό , 1/3 κούπας λάδι ή
µαργαρίνη , 1 κούπα καλα-
µπόκι κονσέρβας στραγγισµένο
και ψιλοκοµµένο.

ΕΕκκττέέλλεεσσηη::  
Ανακατέψτε όλα µαζί τα στε-

ρεά υλικά, εκτός από το καλα-
µπόκι, στο µπολ του µίξερ.
Προσθέστε τα υγρά υλικά και
χτυπήστε τα όλα µαζί 1'. 

Ρίξτε και ανακατέψτε το κα-
λαµπόκι. Αδειάστε και στρώστε
το µίγµα σε µια πολύ καλά βου-
τυρωµένη και αλευρωµένη
φόρµα για ψωµιά 22x10x7 εκ. 

Σκεπάστε το µε πλαστική
µεµβράνη κι αφήστε το να
φουσκώσει, ώσπου να διπλα-
σιαστεί σε όγκο. Ψήστε το στους
210 βαθµούς Κελσίου 30'-35',
ώσπου να πάρει καστανό γλυ-
κό χρώµα η επιφάνεια. Αναπο-
δογυρίστε το σε σχάρα κι αφή-
στε το να κρυώσει ελαφρά. 

ΚΚααττεερρίίνναα  ΠΠααλλάάκκαα  --  ΕΕ`̀  ττάάξξηη

Μποµπότα – το ψωµί των φτωχών … 

ΗΗ  ΣΣΕΕΛΛΙΙ∆∆ΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΓΓΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ

Ο «δαίµονας» του
τυπογραφείου

Στο 1ο φύλλο µας στην 5η
σελίδα, όπου φιλοξενούσα-
µε το άρθρο για τα Τζαµα-
λάρια , αντί για 7 Ιανουαρί-
ου(στον υπότιτλο) έπρεπε
να γράφει 6 Ιανουαρίου. Ελ-
πίζουµε στη συνέχεια να
µην έχουµε τέτοια απρόο-
πτα και ευχαριστούµε για
την κατανόησή σας.

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούµε τον ανα-

γνώστη µας κ. Πέτρο-Παύ-
λο Θεοδώρου για την ενί-
σχυση της εφηµερίδας
µας µε το ποσό των 20 ευ-
ρώ.

ΜΜυυττζζηηθθρρόόππιιτταα
Την εβδοµάδα της Τυρινής ,οι

µυτζηθρόπιτες έχουν την τιµητική
τους. Με ξινή ή µε γλυκιά µυτζή-
θρα, µε µέλι ή µε άχνη ζάχαρη.
Παρακάτω είναι µια παραδοσια-
κή συνταγή µυτζηθρόπιτας, της
µυτζηθρόπιτας φούρνου. Είναι
µια µυτζηθρόπιτα,που γίνεται πο-
λύ γρήγορα και είναι τόσο εύκολη
που δεν θέλει ούτε πλάστη ούτε
πολλά σκεύη! Φυσικά αντί για
µαργαρίνη χρησιµοποιούµε ελαι-
όλαδο.

ΥΥλλιικκάά
-Για το φύλλο:
1 γιαούρτι των 200ml (µπορεί

να είναι 2%)
Ελαιόλαδο καλής ποιότητας

(200ml έξυπνη λύση να χρησιµο-
ποιήσουµε το κουπάκι του για-
ουρτιού µέχρι το σηµείο που υ-
πήρχε το γιαούρτι)

½ κουταλάκι του γλυκού 
Αλάτι
1 σφηνάκι τσίπουρο γράπα 
Περίπου 3,5 κούπες αλεύρι

που φουσκώνει µόνο του

-Για την γέµιση
1,5-2 κούπες ξινή µυτζήθρα(ή

φέτα)
-Για την κάλυψη
1-2 κουταλιές γάλα
1-2 κουταλιές σουσάµι απο-

φλοιωµένο 
--ΤΤρρόόπποοςς  ππααρραασσκκεευυήήςς
Ανακατεύουµε τα υλικά του

φύλλου εκτός από το αλεύρι. Ό-
ταν αναµειχθούν προσθέτουµε το
αλεύρι. Ζυµώνουµε να οµογενο-
ποιηθούν τα υλικά και αφήνουµε
στην συνέχεια να ξεκουραστεί η
ζύµη για 25-30 λεπτά. Ανάβουµε
τον φούρνο στους 180 βαθµούς
για να τον προθερµάνουµε.

-Χωρίζουµε την ζύµη σε δυο
µέρη, το ένα ελάχιστα µεγαλύτε-
ρο από το άλλο. Πιέζουµε µε το
χέρι µας το µεγαλύτερο κοµµάτι,
πάνω σε αντικολλητικό  χαρτί ώ-
στε να απλώσει και να γίνει  ένα
χοντρό  φύλλο µε διάµετρο 32-35
εκατοστά περίπου. Όπως είναι
µε το αντικολλητικό χαρτί ,το µε-
ταφέρουµε σε ταψί κατάλληλου
µεγέθους.

-Σκορπάµε την µυτζήθρα στην

επιφάνεια του φύλλου. Ανοίγου-
µε και την υπόλοιπη ζύµη  σε λίγο
πιο µικρό φύλλο, πάλι µε το χέρι
πάνω σε ένα χαρτί και το αναπο-
δογυρίζουµε πάνω από την πίτα.
Αν κάπου γίνουν τρυπίτσες τρα-
βάµε την ζύµη να τις κλείσουµε.
Είναι  τόσο εύπλαστη που δεν θα
µας δυσκολέψει καθόλου. Στη
συνέχεια ανασηκώνουµε τις ά-
κρες του κάτω φύλλου και τις ε-
νώνουµε µε το πάνω.

-Αλείφουµε την επιφάνεια µε
το γάλα και την πασπαλίζουµε µε
το σουσάµι.

-Ψήνουµε την πίτα για 40 περί-
που λεπτά στην µεσαία σχάρα. Αν
χρειαστεί µετά το µισάωρο την
σκεπάζουµε ή την κατεβάζουµε
στην πιο κάτω σχάρα.

ΠΠααρρααττηηρρήήσσεειιςς
1)Η ζύµη είναι µια παραλλαγή

της κουρου µε λάδι
2)Μπορούµε να παραλείψου-

µε το χαρτί για το πρώτο φύλλο
και να στρώσουµε την ζύµη κα-
τευθείαν στο ταψί το οποίο θα εί-
χαµε λαδώσει πολύ ελαφρά.

ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΒΒεερροοννίίκκηη  --  ΓΓ’’ΤΤααξξηη
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ψυχικής και σωµατικής. Η α-
ποκριά διαρκεί τρεις εβδοµά-
δες και ξεκινάει 60 µέρες πριν
το Πάσχα, που ονοµάζεται
Τριώδιο. Η λέξη προέρχεται
απ’ το «τρεις ωδές» που ση-
µαίνει οι τρεις ύµνοι που συ-
νηθίζουν να λένε στην εκκλη-
σία.

Σε κάθε περιοχή της Ελλά-
δος τα καρναβάλια τα γιορτά-
ζουν διαφορετικά. Στην περιο-
χή µου στις αρχές της δεκαε-
τίας του `60 το καρναβάλι
γιορταζόταν από κάποια άτο-
µα µε µεταµφιέσεις Συνήθιζαν
να ντύνονται γύφτοι και αρ-
κούδες και να γυρνάνε σε όλο
το χωριό διασκεδάζοντας
τους κατοίκους.

Περνώντας τα χρόνια τη δε-
καετία του `80 τότε που οι γο-
νείς µας ήταν παιδιά, οι γειτο-
νιές γεµίζανε από µεγάλες
παρέες παιδιών, ντυµένοι µε

παλιά ρούχα απ’ τους γονείς
και τους παππούδες και για
µάσκα φορούσαν σκούφους,
καλτσόν ή ότι άλλο έβρισκε ο
καθένας, για να κρύψουν τα
πρόσωπά τους. Γυρνούσανε
τα βράδια στις γειτονιές από
σπίτι σε σπίτι χτυπώντας τις
πόρτες και µπαίνανε µέσα.
Προετοιµασµένοι οι νοικοκυ-
ραίοι τους κερνούσανε και
προσπαθούσανε να βρουν
ποιοι ήταν. Τέλος κάνανε πλά-
κες οι παρέες µεταξύ τους
στους δρόµους.

Σήµερα ντύνονται τα παιδιά
µε στολές που συµβολίζουν
κάποιους ήρωες παραµυθιών
σε παιδικά πάρτι ή στις παρε-
λάσεις ντυµένοι µε στολές
σατιρίζοντας κάποιους όπως
στην Έδεσσα τα τελευταία 10
χρόνια.

Το κέφι, η διασκέδαση και η
αγάπη για το καρναβάλι παρα-
µένει ίδια. 

Μαρία Γκέσιου – ΣΤ` τάξη

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ 
στην περιοχή µας

Συνέχεια απ ‘την 1η σελ.

Το έθιµο της "Λάµκας" υπάρχει από τα πολύ παλιά χρόνια και επιβιώνει
έως τις µέρες µας στα χωριά της περιοχής µας.

Την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς µαζεύονταν όλη η οικογένεια γύ-
ρω από το τραπέζι, συνήθως το βράδυ, και πριν αρχίσει το φαγητό , ο παπ-
πούς της οικογένειας έπαιρνε τη ρόκα που έγνεθαν οι γυναίκες το µαλλί ή
έναν πλάστη, και έδενε στο κέντρο µια µακριά κλωστή. Στην άλλη άκρη της
κλωστής έδενε ένα αυγό βρασµένο και ξεφλουδισµένο. Κούναγε τη ρόκα
περιστροφικά στο τραπέζι και όλα τα παιδιά καθισµένα πάντοτε, προσπα-
θούσαν να πιάσουν το αυγό µε το στόµα τους.  Όποιο παιδί έπιανε το αυγό
είχε την έννοια της οικογένειας και γινόταν όλα τα χατίρια του επειδή θεω-
ρούνταν το πιο επιδέξιο από όλα τα παιδιά ή ο παππούς του έδινε ένα συµ-
βολικό δώρο σαν επιβράβευση.  Έτσι µ' αυτή την συµβολική εκδήλωση η οι-
κογένεια ετοιµάζονταν να µπει στην Σαρακοστή "καθαρή" από µικρές ή µε-
γάλες "αµαρτίες" και να προετοιµαστεί για τη µεγάλη γιορτή της Ορθοδο-
ξίας, το Πάσχα.   Λέγεται ότι συµβολικά το στόµα σφραγίζει µε το αυγό και
ανοίγει µε το αυγό το Πάσχα (κόκκινα αυγά). 

ΠΠααππααζζήήσσηη  ΚΚωωννσσττααννττίίνναα((ΓΓ`̀  ττάάξξηη))  ––ΣΣοουυγγάάρρηη  ΓΓεεωωρργγίίαα  ((ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη))

Το έθιµο του αυγού ή της Λάµκας Το έθιµο της συγχώρεσης

Το έθιµο της συγχώρεσης είναι ένα έθιµο που επικρά-
τουσε στην περιοχή µας και σε πολλές περιοχές της
Ελλάδας από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας.

Την τελευταία Κυριακή(Τυροφάγου)  της Αποκριάς
µαζεύονταν όλη  η οικογένεια στο τραπέζι. Πριν αρχί-
σει το φαγητό οι νεότεροι φιλούσαν το χέρι των µεγα-
λύτερων της οικογένειας, ζητώντας την συγχώρεση
τους για κάτι που ίσως είχαν κάνει έστω και άθελα
τους. Το βράδυ της ίδιας ηµέρας τα νεότερα ζευγάρια
πήγαιναν στους γονείς τους, αν δε ζούσαν  µαζί τους,
για να φιλήσουν το χέρι τους, και να ζητήσουν  µ' αυτό
το τρόπο την συγχώρεσή τους για τα σφάλµατά τους.

Στην επίσκεψη τους αυτή, έπαιρναν µαζί τους πορτο-
κάλια και λεµόνια για να τα δώσουν εκεί που πήγαιναν.

Την ίδια επίσκεψη έκαναν και στους κουµπάρους
τους, αυτούς που τους  πάντρεψαν και βάπτισαν τα παι-
διά τους, δείχνοντας έτσι τον σεβασµό και την εκτίµη-
ση  στα πρόσωπά τους.

Παπαζήση Κωνσταντίνα (Γ` τάξη)
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Στη Νάουσα, κάθε χρόνο
αναβιώνει το έθιµο''Γενί-
τσαροι και Μπούλες'' που
έχει τις ρίζες του στην
Τουρκοκρατία. Οι γενίτσα-
ροι φορούν φουστανέλες,
τσαρούχια, µάλλινες µα-
κριές κάλτσες και γιλέκο,
ενώ στο πρόσωπο φορούν
κερωµένο πανί µε ζωγρα-
φιστό µουστάκι. 

Στο κεφάλι, στη µέση και
στο χέρι τους δένουν από
µαντήλι, ενώ στο λαιµό

κρεµούν σταυρό και αλυσί-
δα µε φυλακτό. Οι Μπού-
λες είναι επίσης άνδρες
ντυµένοι µε γυναικεία ρού-
χα και στο πρόσωπο φο-
ρούν βαµµένες µάσκες. 

Σύµφωνα µε το έθιµο, τα
χρόνια της Τουρκοκρατίας
οι αµαρτωλοί έβρισκαν
στις απόκριες την ευκαιρία
να κατέβουν στην πόλη µα-
σκαρεµένοι και να γλεντή-
σουν µε συγγενείς και φί-
λους, χωρίς να φοβούνται

ότι θα τους αναγνωρίσουν
οι Τούρκοι.

Βερονίκη Γεωργίου 
- Γ' τάξη

Γενίτσαροι και Μπούλες

ΤΤρρααγγοούύδδιι  ττοουυ  ΑΑγγίίοουυ  ΘΘεεοοδδώώρροουυ
((γγιιαα  ττηη  σσπποορράά))

Άγιε  Θεόδωρε  καλέ  µου και καλέ
Τη  στράτα στράτα που πας  
Και τις τύχες απαντάς 
Βρες  και τη  δική µου 
Και φανέρωσέ  την.

Μαρία Γκέσιου – ΣΤ` τάξη

Καθαρά ∆ευτέρα
Με την Καθαρά ∆ευτέρα ξεκινά η

Σαρακοστή για την Ορθόδοξη εκ-
κλησία, ενώ ταυτόχρονα σηµάνει το
τέλος των Απόκρεω. Η Καθαρά ∆ευ-
τέρα ονοµάστηκε έτσι
γιατί οι Χριστιανοί
" κ α θ α ρ ί ζ ο ν τ α ν "
πνευµατικά και σω-
µατικά. Είναι µέρα
νηστείας αλλά και
µέρα αργίας για τους
Χριστιανούς. Η νη-
στεία διαρκεί για 40 µέρες,
όσες ήταν και οι µέρες νηστείας του
Χριστού στην έρηµο.

Την Καθαρά ∆ευτέρα συνηθίζεται
να τρώγεται λαγάνα (άζυµο ψωµί
που παρασκευάζεται µόνο εκείνη τη
µέρα),ταραµάς και άλλα νηστίσιµα
φαγώσιµα, κυρίως λαχανικά, όπως
και φασολάδα χωρίς λάδι. Επίσης
συνηθίζεται το πέταγµα χαρταετού.

Η Καθαρά ∆ευτέρα εορτάζεται 48
ηµέρες πριν την Κυριακή της Ανά-
στασης του Χριστού, το χριστιανικό
Πάσχα.

Από παλιά η Καθαρή ∆ευτέρα, πέ-
ρασε στην συνείδηση του λαού, σαν
µέρα καθαρµού. Οι βυζαντινοί, την
Καθαρή ∆ευτέρα την ονόµαζαν Από-
θεση -Απόδοση, και τελούσαν δρώ-
µενα. Τραγουδούσαν σχετικά άσµα-
τα, από τα οποία έχουν σωθεί µικρά
µέρη µέχρι στις µέρες µας. «Ίδε το
έαρ το καλόν πάλιν επανατέλλει, φέ-
ρον υγείαν και χαρά και την ευηµε-

ρίαν».
Το πέταγµα του χαρταετού, είναι

ένα έθιµο µεταγενέστερο. Κούλουµα
ονοµάζεται η καθαροδευτεριάτικη
έξοδος στην εξοχή και το πέταγµα
του αετού. Οι χριστιανοί, παρέες πα-
ρέες βγαίνουν στην εξοχή, παίρνο-
ντας µαζί τους νηστίσιµα φαγητά,
και το ρίχνουν στην διασκέδαση και
τον χορό. Τα κούλουµα από τόπο σε

τόπο γιορτάζονται διαφορετικά,
µε διάφορες εκδηλώσεις. Πα-

ντού όµως επικρατεί κέφι, χο-
ρός και τραγούδι.

Για την ετυµολογία
της λέξης κούλουµα
υπάρχουν πολλές εκ-
δοχές. Κατά τον Νι-

κόλαο Πολίτη, πατέρα της ελληνικής
λαογραφίας, η λέξη προέρχεται από
το λατινικό Cumulus (κούµουλους)
που σηµαίνει σωρός, αφθονία αλλά
και το τέλος. Εκφράζει δηλαδή το τέ-
λος, τον επίλογο της Απόκριας. Σύµ-
φωνα µε µια άλλη εκδοχή προέρχε-
ται από µια άλλη λατινική λέξη, την
λέξη «κόλουµνα» δηλαδή «κολώνα».
Κι αυτό επειδή το πρώτο γλέντι της
Καθαράς ∆ευτέρας στην Αθήνα, έγι-
νε στους Στύλους του Ολυµπίου
∆ιός.

Όποια όµως κι αν είναι η ρίζα της
λέξης, απ’ όπου κι αν προέρχεται, τα
κούλουµα είναι µια καλή ευκαιρία
για όλους να διασκεδάσουν κοντά
στην φύση.

ΓΓεεωωρργγίίαα  ΣΣοουυγγάάρρηη  ((ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη))  ––
ΕΕυυααγγγγεελλίίαα  ΣΣηηππάάκκηη  ((ΕΕ`̀  ττάάξξηη))

Έθιµα της Άνοιξης
Τα πολύ παλιά χρόνια,την

εποχή που οι παππούδες µας
ήταν παιδιά σαν κι εµάς, στις
1 Μαρτίου έβαζαν Μαρτίγκες
όπως και σήµερα. Όταν έβλε-
παν χελιδόνι άφηναν την
Μαρτίγκα τους (από την 1η
ως τις 31 του Μάρτη, τα
παιδιά φορούν στο
χέρι τους, στον
καρπό, ένα
βραχιολάκι
φτιαγµένο
από στριµ-
µένη ά-
σπρη και
κ ό κ κ ι ν η
κ λ ω σ τ ή ,
τον «Μάρ-
τη» ) στο δέ-
ντρο και ένα
χελιδόνι από
χαρτί. Το χελιδόνι
κοιτούσε προς τη θά-
λασσα, λέγοντας το τραγούδι
της χελιδόνας.

Χείλη-χειλιδόνα
Χειλιδόνα έρχεται 
απ΄τη Μαύρη Θάλασσα
θάλασσα επέρασε
τη φωλιά θεµέλιωσε,
κάθισε και λάλησε:
Μάρτη, Μάρτη βροχερέ 
και Απρίλη χιονερέ.
Μαρία Γκέσιου – ΣΤ` τάξη

Στα πρώτα βυζαντινά χρό-
νια, το έθιµο της χελιδόνας
θεωρήθηκε ειδωλολατρικό
και στην αρχή απαγορεύτηκε
από την εκκλησία Παρ' όλα
αυτά όµως τα παιδιά συνέχι-

ζαν να τραγουδούν τον ερχο-
µό της Άνοιξης και έτσι το έ-
θιµο διατηρήθηκε όπως ακρι-
βώς και στην αρχαιότητα. Σε
κάθε µεριά της Ελλάδας, την
1η του Μάρτη τα παιδιά ξεχύ-
νονταν στους δρόµους για να
καλωσορίσουν τα χελιδόνια

τους, τους αγγελιοφό-
ρους της Άνοιξης.

Κ ρ α τ ο ύ σ α ν
στα χέρια

τους ένα
ξ ύ λ ι ν ο
χελιδό-
νι και
τ ο υ
κ ρ ε -
µ ο ύ -
σ α ν

στο λαι-
µό κου-

δουνάκια .
Πήγαιναν α-

πό σπίτι σε σπίτι
και έλεγαν τα "χελιδο-

νίσµατα" ενώ τα κουδουνά-
κια συνόδευαν το τραγούδι
τους.

Ήρθε ήρθε χελιδόνα
ήρθε και άλλη µεληδόνα
κάθησε και λάλησε
και γλυκά κελάηδησε:
κι αν φλεβίσεις κι αν τσι-

κνίσεις
καλοκαίρι θα µυρίσεις. 
Κι αν χιονίσεις κι αν κακί-

σεις,
πάλιν άνοιξη θ' ανθίσεις.
"Μάρτη, Μάρτη µου καλέ,
και Φλεβάρη φοβερέ

Γεωργία Σουγάρη –ΣΤ` τάξη
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ΣΣιιδδεερράάςς
Πολλά επαγγέλµατα έχουν χαθεί στο βάθος του

χρόνου. Μερικά απ΄ αυτά έχουν αντικατασταθεί
µε άλλα, ενώ σε κάποια τα τεχνικά µέσα πήραν τη
θέση του εργαζόµενου. Όλα έδιναν το δικό τους
στίγµα στην οµορφιά του χωριού µας.

Θα σας παρουσιάσω τρία επαγγέλµατα που έ-
χουν σχέση µε πρόσωπα από το οικογενειακό µου
περιβάλλον. Του σιδερά,του πεταλωτή και του

ιδιοκτήτη καζανιού. Σύµφωνα µε τις διηγήσεις
του παππού µου του Παύλου Τσότση ο πατέρας
του, και προπάππος µου Θωµάς Τσότσης, ασκού-
σε το επάγγελµα του Σιδηρουργού. Ένα δύσκολο
και επικίνδυνο επάγγελµα, ωστόσο όµως πολύ δη-
µιουργικού. Είχε το σιδηρουργείο του πάνω απ’ τις
σιδηροδροµικές γραµµές στο  κέντρο του χωριού.

Όπως θυµάται ο παππούς µου µικρό παιδάκι, α-
φού σχολνούσε από το σχολείο πήγαινε και βοη-
θούσε τον πατέρα του στο «σιδεράδικο».

Εκείνη την εποχή κατασκεύαζαν αλέτρια και υ-
νιά, τα οποία είχαν µεγάλη ζήτηση όχι µόνο στην
Άρνισσα αλλά και στη γύρω περιοχή, καθώς οι πε-
ρισσότεροι κάτοικοι ασχολούνταν µε τα χωράφια
και τα χρησιµοποιούσαν στο όργωµα. Άναβαν το
καµίνι µε τονπαραδοσιακό τρόπο, µε το φυσερό,
χρησιµοποιούσαν ξυλοκάρβουνο καστανιάς για τη
βράση του σίδερου στους 2.500οC. Το κάρβουνο
αυτό το προµηθευόντουσαν από καρβουνάδες του
Παλαιού Άγιου Αθανάσιου ή του Άγρα. Όταν λοι-
πόν µαλάκωνε το σίδερο στη φωτιά, το έβγαζαν α-
πό το καµίνι µε µια λαβή, το τοποθετούσαν στο α-
µόνι και του έδιναν µε το σφυρί το σχήµα που ήθε-
λαν. Στις πιο δύσκολες απαιτήσεις, όταν έπρεπε
να δώσουν κλίσεις στα πλαίσια του αρότρου χτυ-
πούσαν µε τη βαριοπούλα. Ο παππούς Θωµάς κα-
θοδηγούσε µε τη βαριοπούλα και ο παππούς Παύ-
λος συγχρονιζόταν µε τη βαριά τάκα-τούκα, τάκα-
τούκα συνέχεια, µέχρι να δώσουν σφυρηλατώντας
το σχήµα που ήθελαν. Μια διαδικασία αρκετά δύ-
σκολη, καθώς απαιτούσε µεγάλη δύναµη, υποµο-
νή και επιµονή κάτι που διέθεταν και οι δυο. 

Παράλληλα κατασκεύαζαν πόρτες και κάγκε-
λα. Για να τα ενώσουν χρησιµοποιούσαν την ηλε-
κτροσυγκόλληση και τον τροχό για να τα κόψουν.
Έπρεπε να φορούν µάσκα ή ειδικά γυαλιά για την
προστασία των µατιών. Ήθελε µεγάλη προσοχή
και στις λεπτοµέρειες για να µη φαίνεται η ένωση,
πράγµα που ακολουθούσε µε µεγάλη επιµέλεια ο

παππούς µου ο Παύλος. Τα λεπτά ελάσµατα, όπως
παράδειγµα λαµαρίνες τα ένωναν µε τηνοξυγονο-
κόλληση. Υπήρχαν δύο φιάλες. Του οξυγόνου και
τηςασετιλίνης. Ο προπάππος Θωµάςτις χρησιµο-
ποιούσε µε µεγάλη προσοχή γιατί υπήρχε κίνδυ-
νος έκρηξης αφού η ασετιλίνη είναι εύφλεκτο υλι-
κό.

Αργότερα έφτιαχναν πλατφόρµες και φορτω-
τές,γρήγορα όµως αντικαταστάθηκαν από τις έτοι-
µες. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η διάθεση
στην αγορά έτοιµων µηχανηµάτων και άλλων από
τις µεγάλες βιοµηχανίες,άλλαξαν και την πορεία
του σιδεράδικου καθώς εξελίχθηκε σε εµπορία
µηχανηµάτων και υλικών που χρησιµοποιούν οι α-
γρότες της περιοχής και συνεχίζουν την παράδο-
ση ταυτόχρονα µε τον παππού Παύλο και οι γονείς
µου έχοντας αντίστοιχο κατάστηµα.

ΠΠεεττααλλωωττήήςς
Άλλο επάγγελµα που είχε ο προπάππος µου ο

Θωµάς ήταν του πεταλωτή.
Τα πέταλα ήταν κάτι σαν σιδερένια παπούτσια

που τοποθετούσαν στις οπλές των αλόγων για να
µη φθαρούν και για να διατηρούν τα ζώα τηνισορ-
ροπία τους κατά τις µεταφορές, ώστενα µην γλι-
στράνε και να µην πληγώνονται στους κακοτράχα-
λους δρόµους της δεκαετίας του 1960, όταν όλες
οι µετακινήσεις και εργασίες γίνονταν µε τα ζώα,
µουλάρια ή γαϊδούρια.

Το πετάλωµα γινόταν κάθε τρείς ή έξι µήνες και
στα τέσσερα πόδια. Έδενε το ζώο και µε την τανά-
λια έβγαζε τα παλιά φθαρµένα πέταλα,έκοβε µε
το σανατράτσι (ένα µαχαίρι σε σχήµα µικρού τσε-

κουριού) το νύχι που περίσσευε και το καθάριζε.
Ζέσταινε τα πέταλα και τα κάρφωνε προσέχοντας,
ώστε το καρφί να µπει στο ξερό µέρος του ποδιού
για να µη πληγωθεί το ζώο. Το επάγγελµα του πε-
ταλωτή δεν υπάρχει σήµερα, καθώς τα ζώα δε
βοηθούνπλέον στιςδουλειέςτωνανθρώπων,αλλάη
µηχανή έχει αναλάβει αυτό το ρόλο.

ΆΆµµββυυκκααςς  --  ΚΚααζζάάννιι  
γγιιαα  ττηηνν  ααππόόσσττααξξηη  ττοουυττσσίίπποουυρροουυ..

Παλιά το παραδοσιακό καζάνι του προπάππου-
µου ΘωµάΤσότση λειτουργούσεµεξύλακαι κάθε
δυο ώρεςάλλαζανκαζάνι.Πετούσαντα τσάµπου-
ρα, το ξαναγέµιζαν µε τοµείγµαπου είχε ζυµωθεί
και το σφράγιζαν καλάµεζυµάρι και στάχτη για να
µη χάνεται ο ατµός. Αυτό συνεχιζότανγια µεγάλο
διάστηµα µέρα-νύχτα προςτο τέλος του φθινοπώ-
ρου.

Όπως παλιά έτσι και σήµερα,κάθεχρόνο, µετά
τον τρύγο τα σταφύλια τασυγκεντρώνουν στα πα-
τητήρια ή στα βαρέλια όπου τα πατούν και τα αφή-
νουν για σαράνταπερίπου ήµερες, ανάλογαµε
τηνποικιλία, να γίνειη ζύµωση, η µετατροπή δηλα-
δή των σακχάρωνσε αλκοόλη για την παρασκευή
του κρασιού.

Στο τέλος της ζύµωσηςτραβούν την ποσότητα
του κρασιού που επιθυµεί ο κάθε έναςκαι το υπό-
λοιπο µίγµα (κρασί-τσάµπουρα-φλούδες) το µετα-
φέρουν στακαζάνια του χωριούόπου γίνεται η α-
πόσταξη και παραγωγήτου τσίπουρου. Βράζουν το
µίγµα σε δυνατή φωτιά, αφού προσθέσουν γλυκά-
νισο. Χωρίς γλυκάνισο λέγετε γράπα. Μετά από
δυο ώρες ο ατµός από το βρασµό περνάειαπό ένα
σωλήνα και καθώςβγαίνει, κρυώνει, υγροποιείται
και τρέχει σε µεγάλα δοχεία λίγο-λίγο το τσίπουρο.
Στην αρχή είναι δυνατό αλλά σιγά-σιγά ισορροπεί
στη γεύση και µε το γραδόµετροµετρούν αν είναι
κατάλληλα τα γράδα του (20) περίπου αλκοολι-
κούς βαθµούς. 

Ένα τέτοιο καζάνι σήµερα έχει ο θείος µου Α-
ντώνης Τσότσης, αδελφός του πάππου µου Παύ-
λου, συνεχίζοντας τηνπαράδοση.

Σήµερα το κλείσιµο του καζανιού γίνεταιµε µια
φλάντζα οπότε οι αλλαγές δεν είναι τόσο δύσκο-
λες όπως παλιά. Σήµερα, αντί για ξύλα για το βρά-
σιµοχρησιµοποιούν υγραέριο.

Πάντα αυτή την περίοδο όσοι βράζουν τσίπου-
ρο κατά τη διάρκεια της απόσταξης διασκεδάζουν
και λίγο, έτσι για το καλό. Τρώνε διάφορα ψητά, πί-
νουν τσίπουρο και επικρατεί ευθυµία και ευχάρι-
στη ατµόσφαιρα. Σ' αυτό συµβάλει και ο θείος Α-
ντώνης που µε το µουσικό ταλέντο του µεταδίδει το
κέφι στην παρέα και ξεσηκώνει στο χορό όλους ό-
σους βρίσκονται στο καζάνι. Μικρούς και µεγά-
λους. Σ' ένα τέτοιο γλέντι συµµετείχα φέτος και ε-
γώ.

ΘΘεεοοφφααννίίαα  ΓΓέέσσιιοουυ  ––  ΣΣΤΤ''  ττάάξξηη
(Η δακτυλογράφηση του άρθρου έγινε από

τους µαθητές της ΣΤ' τάξης : Μάριο Γκήρµπα -
Κατερίνα Καραθανάση- Σωτήρη Λιµπάρη)

Πηγές: Η φωτογραφία του Θωµά Τσότση είναι
από το Ηµερολόγιο του ΜΕΣΝΑ(Μορφωτικού
Συλλόγου Άρνισσας) 1986

ΕΕππααγγγγέέλλµµαατταα  ττοουυ  ππααρρεελλθθόόννττοοςς
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Ο Σάββας Καρυπίδης γεννή-
θηκε περίπου το 1900 και στα 24
χρόνια του ήρθε στην Ελλάδα
πρόσφυγας από τον Πόντο. Το
σιδηρουργείο χτίστηκε το 1924
µε σίδερα από τον παππού τον
Σάββα. Το επάγγελµα που ακο-
λούθησε ήταν σιδεράς και είχε το
εργαστήριο του στο σηµείο που
βρίσκεται µέχρι σήµερα. Στην
αρχή έφτιαχνε πέταλα και καρ-
φιά. Ήταν χρήσιµο που υπήρχε
σιδεράς για όλο το χωριό και τα
περίχωρα, δηλαδή έξω από το
χωριό. Μετά άρχισε να φτιάχνει

διάφορα εργαλεία άροτρα, τσά-
πες, δρεπάνια και πολλά άλλα
χρήσιµα εργαλεία.

Το 1955 πεθαίνει, αλλά τα ερ-
γαστήριο του το αναλαµβάνει ο
γιος του, Ιάσωνας Καρυπίδης.
Από το 1951, µαζί µε τον γιο του
Κυριάκο, εκτός από τα γεωργικά
εργαλεία, ( τσάπες, άροτρα,
τσουγκράνες, κλαδευτήρια
κ.τ.λ.) κατασκευάζουν και διά-
φορα εξαρτήµατα για τις εγκα-
ταστάσεις του εργοστασίου τις
∆ΕΗ στον Άγρα. 

Τα εργαλεία που χρησιµοποι-

εί ένας σιδεράς είναι: αµόνι,
σφυριά, φυσερό, δράπανος και
µία ηλεκτρόλυση. Χρήσιµος εί-
ναι επίσης ο σιδεράς για τους α-
γρότες. Για να φτιάξει το άροτρο
θα κάνει 2 ώρες, την τσάπα µισή
ώρα όπως και το δρεπάνι.

Ένας σιδεράς δουλεύει 10-12
ώρες συνεχόµενες, ούτε για φα-
γητό δεν πηγαίνει. Για να γίνει
κάποιος πολύ καλός σιδεράς θέ-
λει 2 χρόνια. Αν είναι προσεκτι-
κός σε ένα χρόνο µαθαίνει την

τέχνη. Οι σιδεράδες φτιάχνουν
ακόµα και σόµπες, κάγκελα και
σιδερένιες πόρτες.

Το εργαστήριο του σιδερά πα-
ραµένει στα χέρια της οικογένει-
ας µέχρι σήµερα που το έχει ανα-
λάβει ο γιος του Κυριάκου και
πατέρας µου Ιάσωνας.

Κυριάκος Καρυπίδης – Ε` τάξη
(∆ακτυλογράφηση κειµένου:

Θανάσης Στοΐδης (ΣΤ` τάξη) -
Φωτογραφία πινακίδας: Ηλίας
Κάρτας)

Ο ΣΙ∆ΕΡΑΣ

Ο σιδεράς Αριστείδης Τσιρακίδης
Ο προπάππος µου ο Αριστείδης Τσιρακίδης ήταν σιδε-

ράς µε καταγωγή
από το Κάτω Γραµµατικό. Το σιδεράδικο το άνοιξε το

1951 και το δούλεψε µέχρι το 1986.
Βρισκόταν πάνω στο δρόµο για το ∆ηµοτικό Σχολείο

Άρνισσας. Τα εργαλεία που 
χρησιµοποιούσε ήταν το αµόνι, το φυσερό, το ψαλίδι

και τα σφυριά. Την τέχνη
την έµαθε από µόνος του, τα εργαλεία που έφτιαχνε ή-

ταν τα άροτρα, τα τσεκούρια,
οι τσάπες, τα δρεπάνια, τα ψαλίδια, οι σόµπες  και άλλα

χρήσιµα εργαλεία που ήταν χειροποίητα, γιατί δεν υπήρ-
χε ηλεκτροσυγκόλληση. Το επάγγελµα αυτό ήταν και εί-
ναι πολύ χρήσιµο.

Χρήστος Χατζηγεωργούδης –ΣΤ` τάξη
Πηγές: Η φωτογραφία του Αριστείδη Τσιρακίδη είναι α-

πό το Ηµερολόγιο του ΜΕΣΝΑ (Μορφωτικού Συλλόγου
Άρνισσας) 1986
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(Συνέντευξη της ΣΤ` τάξης από
τον κ. Θεοδώρου Στέφανο, υπεύθυνο
για την εκτέλεση των εργασιών στο
∆ιαλογητήριο κατά τη διάρκεια της ε-
πίσκεψης µας στις 29 Ιανουαρίου
2014)

ΤΤιι  εείίννααιι  σσυυννεεττααιιρριισσµµόόςς??
-Συνεταιρισµός είναι µια οµάδα

ανθρώπων που εργάζονται εδώ.
ΠΠοοιιέέςς  εείίννααιι  οοιι  δδοουυλλεειιέέςς  πποουυ  κκάάννεε--

ττεε  εεδδώώ??
-Οι δουλειές που κάνουµε εδώ εί-

ναι: Ηλεκτρολόγος, Κλαρκατζής, Γε-
ωπόνος, Λογιστής και οι Υπάλληλοι
που δουλεύουν εδώ.

ΤΤιι  ππρροοϊϊόόνντταα  δδιιααχχεειιρρίίζζεεττααιι  οο  σσυυννεε--
ττααιιρριισσµµόόςς??

-Τα προϊόντα που διαχειριζόµαστε
είναι: τα µήλα, τα ροδάκινα που πάνε
στα κονσερβοποιεία ,τα κεράσια και
τα επιτραπέζια ροδάκινα που τρώνε
οι άνθρωποι.

ΠΠοοιιάά  εείίννααιι  ηη  πποοσσόόττηητταα  ττωωνν  ππρροοϊϊόό--
ννττωωνν  πποουυ  δδιιααχχεειιρριισσττήήκκααττεε  ττηηνν  ππρροοηη--
γγοούύµµεεννηη  χχρροοννιιάά??

-Η ποσότητα των µήλων ήταν
3.500.000 κιλά δηλαδή 3.500 τόνους,
τα ροδάκινα ήταν 8.000.000 κιλά και
τα κεράσια ήταν 500 τόνοι.

ΠΠώώςς  γγίίννοοµµααιι  µµέέλλοοςς  σσεε  έένναανν  σσυυννεε--
ττααιιρριισσµµόό  ήή  ππώώςς  µµπποορρώώ  νναα  ββοοηηθθήήσσωω??

-Μέλος µπορείς να γίνεις αν έχεις
κάποια κτήµατα µπορείς να µπεις
στην οµάδα παραγωγών και να πλη-
ρώσεις κάποιο αντίτιµο και να πάρεις
τη µερίδα εδώ. Αν µπορείς να βοηθή-
σεις;  Ο τρόπος είναι  να φέρεις εδώ
πέρα τα προϊόντα σου και έτσι να τον
στηρίζεις.

ΠΠώώςς  δδιιαασσφφααλλίίζζοοννττααιι  τταα  λλεεφφττάά  ττωωνν
µµεελλώώνν??

-Έχουµε κάνει µια συµφωνία µε
τους Αιγύπτιους, κάποια συµβό-
λαια.Τα µήλα φεύγουνε από εδώ στη
Αίγυπτο. Είναι όλα ήδη πληρωµένα.

∆εν κρατάµε χρήµατα από τα µήλα.
ΈΈχχεεττεε  δδιιααµµοορρφφώώσσεειι  εεππιιχχεειιρρηηµµααττιι--

κκόό  σσχχέέδδιιοο??
-Έχουµε κάνει κάποια πλάνα. Έ-

χουµε κάνει συνεργασία µε τους Αι-
γύπτιους οι οποίοι θέλουν πάρα πολ-
λά µήλα για πάρα πολλά χρόνια. Ανοί-
γουµε αγορές και για τα άλλα προϊό-
ντα.

ΠΠώώςς  σσυυσσκκεευυάάζζεεττεε  τταα  ππρροοϊϊόόνντταα??
-Τα συσκευάζουµε κατόπιν εντο-

λής του πελάτη είτε σε απλά κιβώτια
των 15 κιλών µιας χρήσεως είτε δύ-
σειρα που είδαµε πριν είτε όπως αυ-
τός θέλει. Έχουµε αρκετές επιλογές.

ΠΠοοιιάά  εείίννααιι  τταα  ππιιοο  σσηηµµααννττιικκάά  µµηηχχαα--
ννήήµµαατταα  πποουυ  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείίττεε??

-Χρησιµοποιούµε το διαλογητήριο
αυτό. Είναι ιταλικό. Το αγοράσαµε
πριν από 7 χρόνια και κοστίζει
700.000 ευρώ και το διαλογητήριο απ`
τα κεράσια που το πήραµε πέρυσι κό-
στιζε 150.000 ευρώ.

ΠΠοοιιέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ππρροοσσφφέέρρεειι  οο  σσυυ--
ννεεττααιιρριισσµµόόςς  σσττοουυςς  ππααρρααγγωωγγοούύςς??

-Έχει ένα γεωτεχνικό τµήµα, είναι
και δύο γεωπόνοι που συµβουλεύου-

νε το τι θα κάνουν οι παραγωγοί. Άλ-
λες υπηρεσίες είναι ο χώρος που
προσφέρετε εδώ στους παραγωγούς
για την διαχείριση των προϊόντων
τους και ότι άλλο χρειαστούν.

ΠΠόόσσοοιι  εερργγάάζζοοννττααιι  σσττοο  σσυυννεεττααιιρριι--
σσµµόό  κκααιι  µµεε  πποοιιάά  εειιδδιικκόόττηητταα??

-Εργάζονται συνολικά 16 άτοµα έ-
χουµε ειδικότητες, λογιστών, παιδιά
που οδηγούν τα κλαρκ και γεωπό-
νους.

ΠΠόόσσοουυςς  θθααλλάάµµοουυςς  έέχχεεττεε??
-Οι θάλαµοι εδώ στο ψυγείο είναι

22  και έχουµε ένα ακόµα ψυγείο µι-
κρό το οποίο τώρα δεν δουλεύει και
εκεί έχουµε άλλους 8 θαλάµους. Οι
θαλάµοι χωράνε 220.000 κλούβες δη-
λαδή 6.000.000 κιλά.

ΠΠόόσσεεςς  ππααλλέέττεεςς  χχωωρράάεειι  οο  κκάάθθεε  θθάά--
λλααµµοοςς??

-Χωράει 10.000 κλούβες. Κάθε πα-
λέτα έχει 24 κλούβες.

ΠΠοοιιέέςς  εείίννααιι  οοιι  ττιιµµέέςς  πποουυ  πποουυλλάάττεε
τταα  φφρροούύτταα??

-Οι τιµές που πουλάµε τα φρούτα
έχουνε συµφωνηθεί πριν τη συγκοµι-
δή. Οι τιµές των φρούτων είναι πάρα
πολύ καλές, τα φρούτα πουλιούνται
µε µεγέθη όπως είδαµε πριν, άλλη τι-
µή έχει το πρώτο το µήλο, άλλο το
δεύτερο, άλλο το άχρωµο. Η ενδεικτι-
κή τιµή  για τα µήλα τα οποία είναι Α
πωλούνται 72 λεπτά. Τα κεράσια τα
καλά, τα χοντρά, τα Α, υπάρχει δυνα-
τότητα να πουληθούν 2 ευρώ 2,20 ευ-
ρώ το κιλό, τα ροδάκινα τα επιτραπέ-
ζια µισό ευρώ,60 λεπτά.

ΠΠοουυλλάάττεε  κκααιι  άάλλλλαα  ππρράάγγµµαατταα??
-Όχι δεν πουλάµε κάτι άλλο. Που-

λάµε µόνο φόρµες, παπούτσια, εργα-
λεία για τους αγρότες.

ΤΤαα  χχρρήήµµαατταα  πποουυ  ββγγάάζζεεττεε  ππωωςς  τταα
χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείίττεε??

-Τα χρήµατα τα οποία µένουν στον
συνεταιρισµό, τα χρησιµοποιούµε για
άλλες δράσεις της οργάνωσης, δη-
λαδή για να πάρουµε καινούρια µη-
χανήµατα, εξοπλισµούς.

ΑΑνν  χχααλλάάσσεειι  κκάάπποοιιοοςς  ψψυυκκττιικκόόςς  θθάά--
λλααµµοοςς,,  πποουυ  ββάάζζεεττεε  τταα  φφρροούύτταα??

-Έχουµε υπάλληλο, ψυκτικό, ο ο-
ποίος αν υπάρχει κάποιο πρόβληµα
θα το φτιάξει αν τυχόν δεν φτιάχνετε
θα ανοίξουµε άλλο θάλαµο.

ΠΠααίίρρννεεττεε  κκααιι  φφρροούύτταα  πποουυ  δδεενν  εείί--
ννααιι  κκααλλάά??

-Γίνετε ένας ποιοτικός έλεγχος
κατά την παράδοση των φρούτων ε-
δώ, οπότε κάποια φρούτα τα οποία εί-
ναι µη αποδεκτά δεν παραλαµβάνο-
νται.

ΑΑνν  χχααλλάάσσεειι  ηη  ζζυυγγααρριιάά  πποουυ  ζζυυγγίίζζεε--
ττεε  τταα  φφρροούύτταα??

-Έχουµε 4 ζυγαριές εδώ οπότε
δεν πρόκειται να έχουµε κάποιο πρό-
βληµα µε αυτό.

ΠΠοουυλλάάττεε  φφάάρρµµαακκαα??........ΚΚααιι  ττιι  φφάάρρ--
µµαακκαα??

-Πουλάµε φυτοφάρµακα τα οποία
είναι για τις καλλιέργειες των µήλων,
των ροδακίνων, των κερασιών, πατά-
τες, δαµάσκηνα, τα οποία πουλάµε
στους παραγωγούς του χωριού και το
φυτοφαρµακείο είναι 20 χρόνια στο
συνεταιρισµό.

ΤΤιι  ώώρραα  σσχχοολλάάττεε  σσυυννήήθθωωςς??
-Κανονικά δουλεύουµε 7:30 π.µ. µε

3:00 µ.µ. κάποιες εποχές στις οποίες
υπάρχει φόρτο εργασίας µπορεί να
δουλέψουµε µέχρι το βράδυ µέχρι
τις 23:00.

ΠΠώώςς  σσυυννττηηρροούύννττααιι  τταα  µµήήλλαα??  
Τα µήλα συντηρούνται σε θαλά-

µους στους 0 βαθµούς.0 βαθµούς
+1.Όταν βάζουµε τα µήλα κάποιου
παραγωγού, αυτός ο παραγωγός έχει
έναν κωδικό. Ο κωδικός αυτός οδη-
γεί τα µήλα του µέχρι την Αίγυπτο. Αυ-
τός ο κωδικός το 4310 είναι ενός πα-
ραγωγού για όλη τη χρονιά. Αυτό το
κωδικό τον χρησιµοποιούν για να
δουν αν υπάρχει κάποιο πρόβληµα
στον πελάτη. Πριν πάρουµε αυτό το
µηχάνηµα το αυτόµατο δέναµε τις
παλέτες µε τα χέρια. Τώρα αυτό εί-
ναι αυτόµατο και είναι ένα απότοµο
µηχάνηµα του συνεταιρισµού. Εδώ
είναι ο χώρος αποθήκευσης κάποιων
υλικών συσκευασίας, είναι τα πλαστι-
κά τα κλουβάκια, τα δύσειρα απένα-
ντι µας βλέπουµε το χώρο αποθήκευ-
σης των µπιντς. Ο συνεταιρισµός έχει
και ένα φορτηγό το οποίο µεταφέρει
τα προϊόντα µας στην λαχαναγορά
στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα και
πίσω από το φορτηγό εκείνα τα δύο
τα στρόγγυλα είναι τα σιλό. Τα νοικιά-
ζουµε σε κάποιους εµπόρους οι ο-
ποίοι εκεί µέσα βάζουνε το καλαµπό-
κι ή το σιτάρι για αποθήκευση!

ΑΑπποοµµααγγννηηττοοφφώώννηησσηη  σσυυννέέννττεευυ--
ξξηηςς::  ΚΚωωννσσττααννττίίνναα  ΓΓέέσσιιοουυ

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  
ΚΚωωννσσττααννττίίνναα  ΒΒεερριικκοούύκκηη

ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοονν  ΑΑγγρροοττιικκόό  ΣΣυυννεεττααιιρριισσµµόό  ΆΆρρννιισσσσααςς
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Τι είναι η Βιολογική Γεωργία
Η πιο απλή απάντηση στο ερώτηµα

αυτό είναι, η  συνεργασία του καλ-
λιεργητή µε την φύση και τους µικρο-
οργανισµούς του εδάφους. Είναι η
καλλιέργεια που εφάρµοζαν οι προ-
παππούδες µας και οι παππούδες
µας, χωρίς χηµικά λιπάσµατα, φυτο-
φάρµακα, ορµόνες, συντηρητικά µε-
ταλλαγµένα και άλλα.

Η Βιολογική Γεωργία είναι ένας
διαφορετικός τρόπος καλλιέργειας,
µια διαφορετική φιλοσοφία παραγω-
γής µε σεβασµό στον φυσικό κόσµο
(ζώα, φυτά), προστατεύει και δεν µο-
λύνει το περιβάλλον, παράγει υγιει-
νά και νόστιµα προϊόντα.

∆εν είναι πια µυστικό και ούτε µπο-
ρεί κανείς να το αρνηθεί ότι το φυσι-
κό περιβάλλον  έχει γεµίσει κινδύ-
νους, και ότι η φύση έχει αρχίσει να
αλλάζει. Μπροστά στα µολυσµένα υ-
πόγεια και επίγεια νερά, την όξινη
βροχή, τις τροφές µε υπολείµµατα
και ένα σωρό άλλα ο σηµερινός άν-
θρωπος έχει µείνει απλός θεατής, α-
δύναµος να αµυνθεί.

Όµως αν και είµαστε κοντά στο πα-
ρά πέντε δεν είναι αργά γι’ αυτούς
που αγαπούν τη ζωή τους και σέβο-
νται το φυσικό περιβάλλον να αλλά-
ξουν νοοτροπία και τρόπο σκέψης!  

Θανάσης Στοΐδης

Ανοιξιάτικες εργασίες στην Άρνισσα
Την Άνοιξη όταν ανοίγει ο καιρός µετά τον χειµώνα αρχίζουν οι περισσότε-

ρες εργασίες . Αφού τελειώσει το κλάδεµα των δέντρων, πρέπει να καθαρί-
σουν τα χωράφια από το κλαδιά, για να γίνουν πιο εύκολα τα πρώτα ραντίσµα-
τα .

Αυτοί που φυτεύουν πατάτες ετοιµάζουν τα χωράφια για την σπορά. Μετά
την σπορά και όταν αρχίσει να φυτρώνει η πατάτα αρχίζουν και τα πρώτα ποτί-
σµατα. Όταν τα δέντρα αρχίζουν να καρπίζουν οι παραγωγοί ξεκινούν το α-
ραίωµα των καρπών για να πετύχουν ένα καλό µέγεθος.

Και σιγά σίγα αρχίζουν τα πρώτα ποτίσµατα των χωραφιών που είναι και πο-
λύ σηµαντικά για τα δένδρα αλλά και για τις άλλες καλλιέργειες.

Θανάσης Στοΐδης – ΣΤ` τάξη
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Νύχτα αγωνίας πέρασαν
οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς
µετά από ισχυρό σεισµό 5,9
ρίχτερ που σηµειώθηκε στις
15.55 το απόγευµα της Κυ-
ριακής 26 Ιανουαρίου 2014.
Οι µετασεισµοί στο νησί εί-
ναι δεκάδες και έχουν κατα-
γραφεί πολλές υλικές ζη-
µιές. Ο πιο ισχυρός σεισµός
σηµειώθηκε στις 20.45 το
βράδυ. Ο σεισµός χτύπησε
για άλλη µια φορά στο νησί
και θύµισε στιγµές από το
1953 που είχε σχεδόν ισοπε-
δώσει το νησί.

Στην Πυροσβεστική Υπη-
ρεσία αναφέρθηκαν ζηµιές
σε καταστήµατα στην πόλη
του Αργοστολίου και του
Ληξουρίου. Ευτυχώς όµως
πέρα από υλικές ζηµιές δεν
υπήρξαν τραυµατίες.

Από την Αστυνοµική ∆ιεύ-
θυνση της Κεφαλονιάς ανα-
φέρθηκαν κατολισθήσεις
βράχων µε αποτέλεσµα να
έχουν αποκλειστεί δρόµοι
κυρίως στο βόριο τµήµα του
νησιού. Συγκεκριµένα οι κά-
τοικοι αναφέρουν ότι υπάρ-
χει δρόµος που κοπεί στα
δύο και έτσι δεν υπάρχει επι-
κοινωνία ανάµεσα σε ορι-
σµένα χωριά. Το χειρότερο
όµως είναι ότι δεν µπορούν
να γίνουν επισκευές αν δεν
σταµατήσουν οι µετασει-

σµοί.
Οι µαθήτριες της ∆'τάξης
Καραβίτη Άννα, Ολίδου

Ιωάννα, Νάντση Παρα-
σκευή, Γκέσιου Χρυσάνθη

Ο νέος µετασεισµός
στην Κεφαλονιά

Τη ∆ευτέρα 3 Φεβρουαρί-
ου έγινε νέος µετασεισµός
στην Κεφαλονιά µε µέγεθος
5,7 ρίχτερ. Οι κάτοικοί της
αλλά και των γύρω νησιών
και περιοχών τροµοκρατή-
θηκαν. Πέσανε τοίχοι, µπαλ-
κόνια, άνοιξαν δρόµοι στη
µέση και πλοία πετάχτηκαν
στο λιµάνι. Ένα καµπαναριό
έγειρε και είναι έτοιµο να
πέσει. Μέσα στα σπίτια και

στα µαγαζιά έπεσαν ντουλά-
πες , ράφια και αντικείµενα.
Τα περισσότερα µαγαζιά εί-
ναι κλειστά από τις κατα-
στροφές ,ενώ ο   κόσµος δεν
έχει λεφτά  γιατί είναι κλει-
στές και οι τράπεζες. 

Οι κάτοικοι έχουν φύγει
σε διπλανά χωριά που είχαν
λιγότερες ζηµιές ή έχουν
φύγει και από το νησί. Αντί
να κοιµούνται στα σπίτια
τους κοιµούνται στα αυτοκί-
νητά τους ή σε σκηνές στο
γήπεδο. ∆εν µπορούν να µα-
γειρέψουν για να φάνε άλλα
και δεν είναι εύκολο  να αγο-
ράσουν φαγητό. Εκτός από
όλα αυτά όµως φοβούνται
για λεηλασίες γιατί έχουν ε-
γκαταλείψει τα σπίτια τους.

Το κράτος έστειλε ένα αρ-
µαταγωγό που έφερε σκη-
νές, µαγειρεία και χηµικές
τουαλέτες. Έδωσε και νερό
σε µπουκάλια , αλλά µόνο έ-
να µπουκάλι στον καθένα. Οι
κάτοικοι κοιµούνται  σε
στρατιωτικές σκηνές αλλά
κάνουν και πολλά παράπονα
γιατί είναι όλα βρεγµένα α-
πό τις πολλές βροχές.

Οι µαθητές της ∆' τάξης
Σιδερά Σόφη - Ποκιάκης

Νίκος

Τι να κάνετε πριν, κατά
τη διάρκεια και µετά

από ένα σεισµό
Η Ελλάδα είναι µια χώρα

µε µεγάλη σεισµικότητα .
Πολλές περιοχές της κινδυ-
νεύουν  να πάθουν ζηµιές
µικρές ή µεγάλες. Πρέπει
λοιπόν να γνωρίζετε και να
έχετε πάρει τα κατάλληλα
µέτρα.

Α)  Τι πρέπει να κάνετε
πριν τον σεισµό. Συζητήστε
µε την οικογένειά σας και
φτιάξτε σχέδια έκτακτης α-
νάγκης. Όλοι στην οικογέ-
νεια πρέπει να γνωρίζουν τι
να κάνουν σε περίπτωση
σεισµού:

-Προγραµµατίστε που θα
πάει ο καθένας µετά τον σει-
σµό

-κανονίστε που και πως θα
συναντηθείτε

-µάθετε τα τηλέφωνα έ-
κτακτης ανάγκης 

-να ξέρετε από πού κλεί-
νουν οι γενικοί διακόπτες η-
λεκτρικού, αερίου και νερού

-στερεώστε καλά στους
τοίχους τα βαριά αντικείµε-
να (όπως ντουλάπες)

- να έχετε κάπου πράγµα-
τα που θα χρειαστείτε όπως
κουτί πρώτων βοηθειών,
σφυρίχτρα,  πυροσβεστήρα,
φακό, ραδιόφωνο αλλά και
φαγητό.

Β) Τι πρέπει να κάνετε την
ώρα του σεισµού:

Ο µεγάλος σεισµός της Κεφαλονιάς
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-Μείνετε ψύχραιµοι. Ο πα-
νικός προκαλεί θύµατα.

-Ανείστε µέσα σε κτίριο
µην τρέχετε προς την έξοδο
αλλά καλυφθείτε κάτω από
ένα γερό τραπέζι ή άλλο έπι-
πλο.

-Μην λησιάζετε κοντά σε
τζαµαρίες ή βαριά έπιπλα.

-Μη βγαίνετε  σε µπαλκό-
νια.

-Αν είστε έξω µείνετε µα-
κριά από κοµµένα καλώδια,
φανάρια και γέφυρες.

Γ) Τι πρέπει να κάνετε α-
µέσως µετά τον σεισµό:

-Κλείστε τους γενικούς
διακόπτες του σπιτιού

-πάρτε µαζί σας τα απα-

ραίτητα (φακό, ραδιοφωνά-
κι, νερό ή ότι άλλο έχετε α-
νάγκη)

-Βγείτε προσεκτικά έξω α-
πό το κτίριο. Περπατάτε
γρήγορα, αλλά µην τρέχετε.

-Μην χρησιµοποιείτε α-
νελκυστήρα.

-Πηγαίνετε σε ανοιχτό και
ασφαλή χώρο όπως πλατεία
ή πάρκο.

-Μην πλησιάζετε τις α-
κτές.

-Μην χρησιµοποιείτε το
αυτοκίνητό σας, µπορεί να
βρεθείτε σε µποτιλιάρισµα.

Ακολουθείστε πιστά τις ο-
δηγίες των αρχών. Μην πι-
στεύετε σε φήµες και πρέπει

να γνωρίζετε ότι θα ακολου-
θήσουν µετασεισµοί.

Οι µαθητές της ∆' τάξης
Θεόδωρος Ανδρονικίδης

– Ελισάβετ - Ειρήνη
Παπαδοπούλου

Η Άρνισσα ήταν η πρωτεύουσα
του πρώην δήµου Βεγορίτιδας και
βρίσκεται στις όχθες της λίµνης
Βεγορίτιδας και στους πρόποδες
του όρους Βόρα. Κατά την απογρα-
φή του 2001, το ∆.∆. Αρνίσσης είχε
πραγµατικό πληθυσµό 1.550 κατοί-
κων. Έχει έκταση 63.028 τετρ. χλµ.
και βρίσκεται σε υψόµετρο 560 µέ-
τρα.   Παλαιότερα ονοµαζόταν Ό-

στροβο, σλαβική λέξη που σηµαί-
νει νησί, ονοµασία που διατηρήθη-
κε µέχρι το 1926 οπότε πήρε το ό-
νοµα Άρνισσα, το οποίο είναι προϊ-
στορικό και οµόρριζο µε το όνοµα
της πόλης Άρνη, στη λίµνη της Κω-
παΐδας. Κατά τη διάρκεια του Μα-
κεδονικού Αγώνα, πολλοί Οστροβί-
τες συµµετείχαν στα Ελληνικά α-
ντάρτικα σώµατα, µε κυριότερους
Μακεδονοµάχους τον οπλαρχηγό
Χρήστο Στογιαννίδη και τον διευ-
θυντή του Εθνικού Κέντρου Οστρό-
βου Σταύρο Χατζηχαρίση. Άλλοι
Μακεδονοµάχοι ήταν οι Παντελής
Θεοδώρου, Φώτιος Θεοδώρου και
Ιωάννης Κουτσάλης (Μακρής).
Στην περιοχή σηµειώθηκαν συ-
γκρούσεις µεταξύ του ελληνικού
και του τουρκικού στρατού στις 3
και 4 Νοεµβρίου 1912, κατά τη
διάρκεια των Βαλκανικών Πολέ-
µων.

Το 1953, όταν υποχώρησαν τα
νερά της λίµνης, αποκαλύφθηκαν
ερείπια προϊστορικής νεκρόπολης,
τα οποία είναι και ένα απ’ τα αξιο-
θέατα της περιοχής.

Απέχει 22 χλµ. από την Έδεσσα
και είναι στα σύνορα µε τον νοµό
Φλωρίνης, ενώ σε µικρή απόστα-
ση, σε υψόµετρο 1150µ, βρίσκεται
ο παλαιός οικισµός του Αγίου Αθα-
νασίου, ένα απ’ τα πιο γνωστά του-
ριστικά µέρη της περιοχής. Η Άρ-
νισσα είναι γνωστή για τις καλλιέρ-
γειες των µήλων της, ενώ δραστη-
ριοποιείται και γυναικείος συνεται-
ρισµός που παράγει µε πατροπα-
ράδοτα µέσα, ζυµαρικά, γλυκά του
κουταλιού, τουρσιά, πάπρικα και
κοµπόστες.

ΣΣωωττήήρρηηςς  ΛΛιιµµππάάρρηηςς
––  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς    ΛΛααζζααρρίίδδηηςς

((ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη))

Άρνισσα Πέλλας

ΧΧιιοοννοοδδρροοµµιικκόό  ΚΚέέννττρροο  ΚΚααϊϊµµαακκττσσααλλάάνν
• Το Χιονοδροµικό Κέντρο “Καϊµάκτσαλαν” βρί-

σκεται στο όρος Βόρας, σε υψόµετρο 2.000-
2.480µ., οι δε πίστες του εφάπτονται των συνό-
ρων µε την FYROM.

• Είναι το ψηλότερο χιονοδροµικό στην Ελλάδα
και χάρη στη θέση του και την υποστήριξη µε το
σύστηµα τεχνητής χιόνωσης, λειτουργεί από τέλη
Νοεµβρίου έως αρχές Μαΐου. Είναι ένα από τα λί-
γα στην Ελλάδα µε τόσο µεγάλη διάρκεια χιονιού,
έχει πίστες πολλών χιλιοµέτρων και διαφόρων ε-
πιπέδων δυσκολίας και ζεστή φιλοξενία από τους
ανθρώπους της περιοχής.

• Οι εγκαταστάσεις του κέντρου αποτελούνται
από:

• Κεντρικό σαλέ τριών ορόφων και συνολικού
εµβαδού 2.000 τ.µ., ανακαινισµένου ριζικά µόλις
τον ∆εκέµβριο του 2013, που περιλαµβάνει χώ-
ρους γραφείων διεύθυνσης, εστιατορίου τύπου
self service, δύο καφετέριες, fast food, µπαρ,
σταθµό πρώτων βοηθειών και επτά πολυτελών
δωµατίων µε υψηλές παροχές για απαιτητικούς,
καταπληκτική θέα και συνολικής δυναµικότητας
27 ατόµων.

• Κτίριο 120 τ.µ. ενοικιάσεων ειδών σκι κατα-
σκευής 2013 εξ ολοκλήρου από ξύλο µε όλες τις
ανέσεις για την εξυπηρέτηση των πελατών.

• Κτίριο 200 τ.µ. δίπλα στις πίστες που λειτουρ-
γεί café bar 

• Κτίριο για την φύλαξη οχηµάτων και µηχανη-
µάτων 400 τ.µ.

• Έναν εναέριο αναβατήρα τύπου διθέσιας κα-
ρέκλας, τρεις συρόµενους αναβατήρες τύπου πιά-
του και άγκυρας, δύο παιδικούς αναβατήρες, ε-
γκατάσταση τεχνητής χιόνωσης, 12 πίστες διαφό-

ρων δυσκολιών, ασφαλτοστρωµένο χώρο στάθ-
µευσης για 1.000 οχήµατα και οδική πρόσβαση
από δύο διαφορετικά ασφαλτοστρωµένα οδικά δί-
κτυα, δυνατότητα ενηµέρωσης των επισκεπτών
για την κατάσταση του καιρού και των δροµολο-
γίων µέσω µηνύµατος από το κινητό τηλέφωνο.

• Επιπλέον, είναι το µοναδικό που παρέχει την
δυνατότητα να απασχολούνται οι επισκέπτες σε
δραστηριότητες στο χιόνι εκτός της χιονοδροµίας
όπως snow tubing, snow mobile, περιήγηση µέ-
χρι την κορυφή 2.524µ στο εκκλησάκι του Προ-
φήτη Ηλία µε ειδικά διαµορφωµένο όχηµα.

ΆΆνννναα  ΚΚααρρααββίίττηη  ––  ∆∆`̀  ττάάξξηη
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Μια γάτα µα ποια γάτα;
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν µία γάτα που όλο έπινε γάλα. Μεγάλωσε και έµαθε να κάνει πολλά πράγµατα. Μια µέ-

ρα πήγε στα σκουπίδια και βρήκε ένα µαχαίρι. Τη γάτα τη λέγανε Φρόσω και δεν τις άρεσαν καθόλου τα ψαροκόκαλα
και έτρωγε όλο λαζάνια. Συνέχεια πήγαινε βόλτες, στην πιτσαρία του Βίτω και µάθαινε πολλά πράγµατα.       

Μετά γέννησε πολλά γατάκια που ήτανε µωράκια. Τα τάιζε και µεγάλωσαν. Πίνανε γάλα και βγαίνανε βόλτες. Ό-
ταν ήταν ∆ευτέρα έβρεχε πράγµατα στο κεφάλι τους. Αλλά κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Πέµπτη, Παρασκευή τρώγανε ένα
τεράστιο σάντουιτς. 

Κάθε Σάββατο πετούσανε   χαρταετό. Κάποια µέρα που έγιναν 7 χρονών πήγαν στην Α΄ τάξη και µάθαιναν γράµ-
µατα και λέξεις και πήγαιναν και χορευτικό. Όταν µεγάλωσαν σαν τη γάτα έκαναν γατάκια και πήγαιναν βόλτες.

Μια ιστορία της Α` τάξης
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∆ραστηριότητες

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΕΤΡΗΜΑ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΝΕΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΤΕΡΙΟΥ ΣΠΟΡΑ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ

ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΠΡΟΚΟΛΟ

ΛΑΧΑΝΑ



∆άσος
∆ασάκι µε τα χόρτα
και τα δέντρα
τα πράσινα και τα όµορφα
ζώα που βγάζει
φωτογραφίες ο κόσµος.

Να αγαπάµε τα ζώα,
να τα χαϊδεύουµε
και να κάνουµε πικ- νικ.

Επίσης να παίζουµε
στην πεδιάδα που
είναι καταπράσινη
και να φύγουµε 
στο σπίτι µε αναµνήσεις 
από το όµορφο δάσος.

Νίκος Ποκιάκης  - ∆` τάξη

«Εκεί στη θάλασσα»
Εκεί που τα πουλιά 
κελαΪδίζουν
πετούν στον ουρανό
και φτερουγίζουν…

Εκεί που τα ψάρια
κολυµπούν στη θάλασσα,
εκεί που οι άνθρωποι
κολυµπούν στη ζεστασιά…

Εκεί που έχει ζέστη και κρύο
εκεί που έχει κοχύλια και άµ-

µο,
εκεί που τα καβουράκια
περπατούν δεξιά και αριστερά…

Εκεί που θέλω να βρεθώ
και είναι το όνειρό µου!

Ειρήνη Παπαδοπούλου
– ∆` τάξη

Το σχολείο µας
το τέλειο

Το σχολείο µας το τέλειο 
Μέρα παρά µέρα πάµε 
Πολλά πράγµατα µαθαίνουµε 
Και ποτέ δεν τα ξεχνάµε 
∆ύο διαλείµµατα κάνουµε
Αν εξάωρο έχουµε
Άλλοι κάνουν πεντάωρο
Άλλα κανείς τετράωρο 
Το σχολειό είναι µεγάλο 
Κοντά σε ένα δάσος 
Έξι τάξεις υπάρχουν 

Μία είναι  η Πρώτη 
Μία είναι η ∆ευτέρα 
Μία είναι η Τρίτη,
Υπάρχει και η Τετάρτη 
Υπάρχει µόνο η Πέµπτη
Υπάρχει και η Έκτη.
Πέντε µέρες στο σχολείο πά-

µε
Τις άλλες τα σχολεία κλεί-

νουν 
Την ∆ευτέρα ξεκινάει
Στις 7:30 ξυπνάµε
8:10 στο σχολειό.
Έρχεται το βράδυ ώρα για να

κοιµηθώ!
Καρυπίδης Κυριάκος   

- Ε` τάξη
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ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ
Πριν από τα Χριστούγεννα τα παιδιά της ΣΤ’ τάξης πή-

γαν για κάλαντα µε τον κ. Σάκη , µε τον κ.  Ηλία και µε τον
κ. Γιάννη. Ο  κ. Γιάννης έπαιζε  τη κιθάρα , ο κ. Σάκης έπαι-
ζε το ακορντεόν και τα παιδιά κρατούσαν στα χέρια τους
ξυλάκια .Τα παιδιά επίσης φορούσαν καπελάκια χριστου-
γεννιάτικα . Νοµίζω πήγαν Τρίτη για να πάνε και στο πα-
ζάρι. Φύγανε στο πρώτο διάλειµµα και γυρίσανε κατά τις
12:00 το µεσηµέρι . Πρέπει να πέρασαν πολύ ωραία !!Θα
ήθελα και εγώ να πάω !!!

Καραβίτη Άννα - ∆΄ τάξη

∆ραστηριότητες

ΕΚΘΕΣΗ 
ΒΙΒΛΙΟΥ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΕννηηµµέέρρωωσσηη  ααππόό  ττοονν  γγεεωωππόόννοο  ττηηςς  ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηηςς  ΑΑγγρροοττιικκήήςς  ΟΟιικκοοννοο--
µµίίααςς  ––  ΚΚττηηννιιααττρριικκήήςς  ττηηςς  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήήςς  ΕΕννόόττηηττααςς  ΠΠέέλλλλααςς  κκ..  ΜΜααρρνναα--
σσίίδδηη  ΣΣυυµµεεώώνν  --έέγγιιννεε  σσττιιςς  55  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ--  σσττοουυςς  µµααθθηηττέέςς  ττωωνν  µµεεγγάάλλωωνν
ττάάξξεεωωνν  ττοουυ  σσχχοολλεείίοουυ  µµααςς  µµεε  θθέέµµαατταα    ««ΒΒιιοολλοογγιικκήή  ΓΓεεωωρργγίίαα  ––  ΚΚττηηννοοττρροο--
φφίίαα  ––ΜΜεελλιισσσσοοκκοοµµίίαα,,  ΧΧρρήήσσηη  κκααιι  ωωφφέέλλεειιεεςς»»  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττωωνν  σσχχοολλιικκώώνν
δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  πποουυ  ππρρααγγµµααττοοπποοιιοούύνν..



ΤΑ ΑΝΗΣΥΧΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 15Φεβρουάριος 2014

ΦΙΛΟΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
Ό,τι κι αν συµβεί στις καλές
και  κακές στιγµές της ζωής σου,
να ξέρεις πως θα βρίσκοµαι
πάντοτε στο πλάι σου!

Κάθε φορά που συναντιόµαστε,
Οι σελίδες του ηµερολογίου µου
πληµµυρίζουν από γλυκές αναµνήσεις.
Κάθε φορά που αποχωριζόµαστε,
η καρδιά µου πληµµυρίζει µοναξιά.

Οι όµορφες στιγµές που µοιραστήκαµε
Φαντάζουν σαν µέρες ηλιόλουστες
δίχως τέλος. Κι είναι τόσο µεγάλη
η ανυποµονησία µου να ξαναβρεθούµε

και να τα ζήσουµε όλα απ’ την αρχή…

Μέτρα τη νύχτα σε αστέρια
Κι όχι σε σκιές.
Μέτρα τη ζωή σου σε χαµόγελα
κι όχι σε δάκρυα.
Μέτρα τις µέρες σου σε ηλιαχτίδες.
Μέτρα την ηλικία σου σε φίλους
κι όχι σε χρόνια!

Τα λουλούδια µπορεί να είναι όµορφα
αλλά τα χρώµατά τους δεν αργούν να ξε-

θωριάσουν.
Η φιλία µας, µέρα µε τη µέρα, ανθίζει και

δυναµώνει
ολοένα και περισσότερο!

Κάθε φορά που διαβάζω κάπου
τη λέξη «φίλος», κοντοστέκοµαι…
Η σκέψη µου ταξιδεύει σ’ εσένα και τότε
στα χείλη µου ζωγραφίζεται ένα χαµόγελο.

Όταν κοιτώ τ’ αστέρια, ο νους µου
ταξιδεύει σ’ εσένα. Όταν κοιτάς τ’ αστέρια
θα δεις ένα αστέρι να χαµογελά.
Να θυµάσαι ότι είναι το αστέρι
της φιλίας µας!

Θα σου πω ένα µυστικό…
Κάθε φορά που χρειάζοµαι ένα φίλο
Θα έρχοµαι σε σένα!

Τατιάνα Λιόλιου – ΣΤ` τάξη

Το 0 κοροϊδεύει τους
άλλους αριθµούς!

1)Τι λέει το 0 στο 6,σου πε-
τάει ένα τσουλούφι.

2)Τι λέει το 0 στο 8,έβαλες
και ζώνη?

3)Τι λέει το 0 στο άλλο 0
µε αντιγράφεις?!

4)Τι λέει το 0 στο 10 πήρες
και φίλο?

5)Τι λέει το 0 στο 110 έκα-
νες και δίδυµα?

6)Τι λέει το 0 στο 7,τι µε-
γάλη µύτη!

7)Τι λέει το 0 στο 1,είσαι
πολύ λεπτός!

8)Τι λέει το 0 στο 5,θα γεν-
νήσεις?

9)Τι λέει το 0 στο 2,στρά-

βοσες?
10)Τι λέει το 0 στο 3,είσαι

ανάποδος?.....δεν ήσουν το
έψιλον?

Κωνσταντίνα Βερικούκη –
ΣΤ` τάξη

Η πυραµίδα του Χέοπα
Η πυραµίδα του Χέοπα έχει

ύψος 146,60 µ. και τέλεια τε-
τράγωνη βάση µε πλευρά
230,35 µ. Έχει όγκο 2.521.000
κυβικά µέτρα, καλύπτει επιφά-
νεια 54.000 τετραγωνικών µέ-
τρων και το υπολογιζόµενο βά-
ρος της φθάνει τους 6,5 εκα-
τοµµύρια τόνους. Συµπεριλαµ-
βάνονταν στα Επτά Θαύµατα
του κόσµου. Για την αποπερά-

τωσή της χρειάστηκαν 30 χρόνια δουλειάς από 100.000 εργάτες-δού-
λους, πολλοί από τους οποίους πέθαναν κατά τη διάρκεια κατασκευής
της. Εξωτερικά, η πυραµίδα του Χέοπα είναι επιστρωµένη µε πλάκες
από γρανίτη. Το εσωτερικό ήταν λαβύρινθος από διαδρόµους και δω-
µατιάκια, που εµπόδιζαν την εύκολη διείσδυση στον κύριο χώρο, όπου
βρισκόταν η σαρκοφάγος του Φαραώ. Ο χώρος αυτός είχε ύψος 5 µ.,
πλάτος 5,34 µ. και µήκος 10,33 µ. Η λάρνακα, µέσα στην οποία βρισκό-
ταν η µούµια του Φαραώ, ήταν από ροζ γρανίτη.

πηγή wikepedia                    
ΠΠααππααδδοοπποούύλλοουυ  ΘΘεεοοδδώώρραα  --  ΣΣηηππάάκκηη  ΕΕυυααγγγγεελλίίαα    ((ΕΕ`̀  ττάάξξηη))

Μπάγερν Μονάχου
Η Μπάγερν Μονάχου  είναι α-

θλητικός σύλλογος του Μονάχου
της Γερµανίας. Είναι γνωστή κυ-
ρίως από την επαγγελµατική πο-
δοσφαιρική της οµάδα. Το γήπε-
δό της είναι η Αλιάντς Αρένα, ό-
που το 2006 έγιναν αγώνες για το
Παγκόσµιο Κύπελλο Ποδοσφαί-
ρου 2006. Ο πρόεδρος της οµά-
δας είναι ο Ούλι Χένες, ενώ ο
προπονητής της Μπάγερν είναι
ο Ζοζέπ Γκουαρδιόλα. 

ΗΗ  ΊΊδδρρυυσσηη  κκααιι  τταα  ππρρώώτταα  χχρρόόννιιαα
Η Μπάγερν ιδρύθηκε στις 27

Φεβρουαρίου 1900. Από την αρ-
χή της ίδρυσής της, η οµάδα έκα-
νε µία καλή πορεία στα επόµενα
πρωταθλήµατα της Γερµανίας.
Στον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο οι
δραστηριότητες της Μπάγερν
σταµάτησαν, για να ξαναλειτουρ-
γήσουν το 1918. Μέχρι το 1940 η
Μπάγερν έκανε σποραδικές ε-
πιτυχίες.

ΗΗ  χχρρυυσσήή  1155εεττίίαα  11996655--11997799
Μετά τον πόλεµο, το 1966 στην

τρίτη σεζόν της Μπουντεσλίγκα
η Μπάγερν κατέλαβε την τρίτη
θέση, ενώ παράλληλα κατέκτησε
το Κύπελλο Γερµανίας και το Κύ-
πελλο Κυπελλούχων. Την επόµε-
νη χρονιά, κατέκτησε ξανά το κύ-
πελλο Γερµανίας. Το 1970 η οµά-
δα κατέκτησε το κύπελλο, ενώ
πήρε τα επόµενα 2 πρωταθλήµα-
τα. Το 1974 κατέκτησε η Μπά-
γερν το πρώτο της Κύπελλο Πρω-
ταθλητριών. Την επόµενη σεζόν
κατέκτησε ξανά το Κύπελλο
Πρωταθλητριών, αλλά δεν κατέ-
κτησε κανένα εγχώριο κύπελλο.
Το 1976 κατακτά το τρίτο συνεχό-
µενο Κύπελλο Πρωταθλητριών.

11997799--11999988
Η Μπάγερν στη δεκαετία του

'80 είχε πολλές αλλαγές στο προ-
σωπικό της οµάδας, καθώς και
οικονοµικά προβλήµατα. Παρ' ό-
λα αυτά κατέκτησε το 1980 και το
1981 το πρωτάθληµα. Το 1982
και το 1984 κατέκτησε µόνο το
κύπελλο. Τα επόµενα πρωταθλή-
µατα ήρθαν το 1989 και 1990, αλ-
λά τη σεζόν 1991-1992 η Μπά-
γερν τερµάτισε στη 10 θέση, µό-
λις 5 βαθµούς από τη ζώνη του υ-
ποβιβασµού. Ο επόµενοι τίτλοι
ήρθαν το 1994, το 1995 και το
1998 κατακτώντας το πρωτάθλη-
µα και το 1996 κατακτώντας το
Κύπελλο ΟΥΕΦΑ.

11999988--σσήήµµεερραα
Η Μπάγερν το 1999 πήρε τον

τελευταίο τίτλο του 20ού αιώνα.
Το 2000 κατέκτησε το πρωτάθλη-
µα και το κύπελλο, ενώ µόνο το
πρωτάθληµα την επόµενη σεζόν.
Τη σεζόν 2002-2003 κατέκτησε
το επόµενο πρωτάθληµα. Το
2005 κατέκτησε κι άλλο πρωτά-
θληµα. Λίγο πριν αρχίσει η σεζόν
2005-2006 η Μπάγερν µετακόµι-
σε στο νέο γήπεδο Αλιάντς Αρέ-
να κερδίζοντας ακόµα ένα πρω-
τάθληµα. Το 2008 το κατέκτησε
όπως και το 2010 καθώς και τη
σεζόν 2012-2013 πήρε το πρωτα-
θληµά. Την ίδια σεζόν κατέκτησε
το Champions League και ακόµα
πήρε και το κύπελλο Γερµανίας
την ίδια σεζόν, έτσι ώστε να γίνει
η πρώτη γερµανική οµάδα που
κερδίζει το <<τρεµπλ>> (τους
3 βασικούς τίτλους).Η Μπάγερν
έγινε υπερπρωταθλήτρια Ευρώ-
πης νικώντας το Super Cup.

∆∆ηηµµήήττρρηηςς  ΝΝιικκοολλααΐΐδδηηςς  
––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη
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Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή ή
Σαρακοστή είναι χριστιανική
χρονική περίοδος νηστείας. Εί-
ναι η αρχαιότερη από τις µεγά-
λες νηστείες της Ορθόδοξης
Εκκλησίας. Καθιερώθηκε τον
4ο αιώνα. Αρχικά διαρκούσε έ-
ξι εβδοµάδες ενώ αργότερα
προστέθηκε και η έβδοµη ε-
βδοµάδα.

ΟΟννοοµµαασσίίαα
Ονοµάζεται "Σαρακοστή"

γιατί περιλαµβάνει σαράντα
ηµέρες νηστείας.Η ονοµασία
Τεσσαρακοστή κατ'αρχάς σή-
µαινε την τεσσαρακοστή η-
µέρα πριν το Πάσχα, γρήγο-
ρα όµως το όνοµα δώθηκε σε
όλη την περίοδο της νηστείας
πριν το Πάσχα. Πολλοί ε-
κλάµβαναν και τη Μεγάλη Ε-
βδοµάδα ως συµπεριλµβανό-
µενη στη Μεγάλη Τεσσαρα-
κοστή, οπότε ο χρόνος των
τεσσαράκοντα ηµερών διευ-
ρυνόταν. Ο χαρακτηρισµός
"Μεγάλη" δε δίνεται για τη
µεγάλη διάρκειά της, αλλά

για τη σηµασία της, σε ανά-
µνηση των Παθών του Χρι-
στού.

∆∆ιιάάρρκκεειιαα
Η Μεγάλη Σαρακοστή α-

ποτελεί την προετοιµασία των
πιστών για τη γιορτή της Ανά-
στασης του Χριστού από την
οποία και προσδιορίζεται κατ'
έτος ως κινητή περίοδος.
∆ιαρκεί από την Καθαρά
∆ευτέρα µέχρι και την Παρα-
σκευή πριν το Σάββατο του
Λαζάρου, οπότε ακολουθεί η
Κυριακή των Βαΐων και η
Μεγάλη Εβδοµάδα. Η δε Κυ-
ριακή των Βαΐων είναι η τε-
λευταία ηµέρα της περιόδου
αυτής.

Η Μεγάλη Εβδοµάδα δεν
περιλαµβάνεται στη Σαρακο-
στή αν και συνεχίζεται η νη-
στεία που είναι ιδιαίτερα αυ-
στηρότερη. Στη πραγµατικό-
τητα µαζί µε την εβδοµάδα
των Αγίων Παθών είναι πε-
ντηκονθήµερη περίοδος( 50
ηµερών).

ΝΝηησσττεείίαα
Σε όλες τις ηµέρες της Με-

γάλης Σαρακοστής τηρείται
αυστηρή νηστεία εκτός του
Σαββάτου και Κυριακής, ό-
που γίνεται κατάλυση οίνου
και ελαίου, επιτρέπεται δηλα-
δή η κατανάλωση κρασιού

και λαδιού. Στις υπόλοιπες η-
µέρες η νηστεία συνίσταται
σε ξεροφαγία , δηλαδή σε
φυτικές τροφές χωρίς λάδι. Ε-
ξαίρεση αποτελεί:

Κατά τη Μεγάλη Εβδοµά-
δα τηρείται αυστηρή νηστεία
ακόµα και το Μεγάλο Σάββα-
το όπου είναι και το µόνο
Σάββατο του έτους που, σύµ-
φωνα µε τους κανόνες της
εκκλησίας, δεν καταλύεται το
λάδι.

Εκ της ονοµασίας αυτής τα
προς κατανάλωση νηστίσιµα
τρόφιµα της περιόδου αυτής,
αλλά και οποιαδήποτε έχουν
σχέση µ΄ αυτή ονοµάζονται
σαρακοστιανά σε αντίθεση µε
τα πασχαλινά.

ΓΓεεωωρργγίίαα  ΣΣοουυγγάάρρηη
((ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη  ––  ΕΕυυααγγγγεελλίίαα  

ΣΣηηππάάκκηη((  ΕΕ`̀  ττάάξξηη))

Σαρακοστή

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΟΛΑ∆ΟΥ  
Στις 20 ∆εκεµβρίου 2013 έγινε η βράβευση  για τα Σχολεία

που  συµµετείχαν στο πρόγραµµα συλλογής  τηγανόλαδου  .
Η βράβευση έγινε στην ΝΟΜΑΡΧΙΑ  Ε∆ΕΣΣΑΣ. Τα σχολεία

που µάζεψαν  την µεγαλύτερη ποσότητα λαδιού είναι 
1) ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
2) ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΡΒΗΣ
3) ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΞΟΥ
Η βράβευση έγινε από τον Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας  κ Θε-

οδωρίδη .
Αυτό που µας έµενε  σαν εµπειρία είναι  ότι  βραβευτήκαµε

από έναν σπουδαίο άνθρωπο. Επίσης  η ανακύκλωση λαδιού
είναι πολύ σηµαντική για να µην µολυνθεί η γη.

Τέλος  µε την ανακύκλωση σαν σχολειό κερδίζουµε κάποια
λίτρα πετρέλαιο.

Σωτήρης Λιµπάρης – ΣΤ` τάξη

Ονοµάσαµε την εφηµερίδα
µας Ανήσυχα Μολύβια, 

γιατί εµείς τα παιδιά ανησυ-
χούµε για να βγει ωραία και ε-
ντυπωσιακή η εφηµερίδα µας.
(Γεωργία )

επειδή εκείνη τη στιγµή που
κρατούσαµε τα µολύβια και ή-
µασταν ανήσυχοι τι θα βάλου-
µε. Καθώς κρατούσαµε τα µο-
λύβια ξεπετάχτηκε ένα ''ανή-
συχα  µολύβια' 'και ακόµα δεν
ξέρουµε ποιος το είπε επειδή
µάλλον θα ντρέπονταν να το
πει πει πάντως βολευτήκαµε
µια χαρά µε αυτό το όνοµα και
όπως λένε ''τέλος καλό όλα
καλά''. (Συµέλα )

γιατί όταν ψάχναµε ονοµα-
σία για την εφηµερίδα ήµα-
σταν ανήσυχοι και πολύ αγ-
χωµένοι αν θα προλάβουµε να
την εκδώσουµε. Την ανησυχία
την µεταφέρουµε στην εφη-

µερίδα και τα µολύβια συµβο-
λίζουν την δουλειά που πρό-
σφεραν οι µαθητές του σχο-
λείου. ( ∆ηµήτρης Γιαλ.)

γιατί ότι σκεφτόµαστε αυτό
γράφουµε και είναι ανήσυχα,
γιατί αν γράφουµε κάτι λάθος
αυτά ανησυχούν.(Θεοφανία)

γιατί ανησυχούµε για το αν
θα βγουν καλές οι εφηµερίδες
µας.(Κωνσταντίνα Βερ.)

γιατί είµαστε και εµείς ανή-
συχοι.(Κωνσταντίνα Βερ.)

γιατί µας αρέσει να γρά-
φουµε.

γιατί τα µολύβια µας όλο
γράφουν!!

γιατί τα µολύβια µας είναι
τρεχαντηράκια!!

γιατί την ανησυχία που νιώ-
θουµε την µεταφέρουµε στην
εφηµερίδα!!!

γιατί ήµαστε τόσο ανήσυχοι
που τρελαίνονται και τα µολύ-
βια µας. (ΣΤ` τάξη)

Γιατί δώσαµε το όνοµα  «Τα Ανήσυχα
Μολύβια» στην εφηµερίδα µας


