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Τις πρώτες πρωινές ώρες της
28ης Οκτωβρίου του 1940, ο Ιτα-
λός πρέσβης στην Αθήνα, έδωσε
στον Έλληνα Πρωθυπουργό τε-
λεσίγραφο µε το οποίο απαιτούσε
την ελεύθερη διέλευση του Ιταλι-
κού στρατού από την Ελλάδα. Ο
Πρωθυπουργός είπε ΟΧΙ και η
Ελλάδα βρισκόταν πια σε πόλε-
µο. Ακούγεται παντού βροντερό
το ΟΧΙ!  Οι άντρες φεύγουν από
το σπίτι στον πόλεµο στα Αλβα-
νικά σύνορα. Οι Ιταλοί προσπα-
θούν, αλλά δεν µπορούν να
µπουν µέσα στην Ελλάδα. Αντί-
θετα οι Έλληνες νικούσαν και έ-
µπαιναν µέσα στην Αλβανία και
κατακτούσαν και πάλι ελληνικά
χωριά της βορείου Ηπείρου. Για
σύνθηµά τους φώναζαν ΑΕΡΑΣ.
Έτσι διώξανε οι Έλληνες τους Ι-
ταλούς. Μετά όµως ήρθαν οι Γερ-
µανοί να βοηθήσουν τους συµµά-
χους τους και µπήκαν στην Ελλά-
δα. Οι Γερµανοί έκαναν πολλές
και κακές καταστροφές στην Ελ-
λάδα και σκότωσαν πολλούς αν-
θρώπους.

Βασιλική Γκέσιου – Ναταλία
Μπόγια- Νικολέτα Χατζηγεωρ-

γούδη- Χρήστος Βοζίνης 
(Γ' τάξη)

Η κατοχή
Η κατοχή είναι η περίοδος ό-

που την Ελλάδα είχαν κατακτή-
σει οι Γερµανοί και οι σύµµαχοί
τους οι Ιταλοί και οι Βούλγαροι.
Άρχισε τον Απρίλιο του 1941 και
τελείωσε τον Οκτώβριο του 1944.

Οι Έλληνες στην κατοχή ζού-
σαν φτωχικά και δεν είχαν πλού-
σια ρούχα και φαγητό. Οργανώ-
θηκαν συσσίτια για να τρων οι
άνθρωποι. Αλλά και πάλι πέθα-
ναν πολλοί από την πείνα.
Οι Έλληνες αντιστάθηκαν στους
Γερµανούς και στους Ιταλούς µε
κάθε τρόπο. Πρώτα έκλεβαν φα-
γητά από τα φορτηγά και τα µοί-
ραζαν στον κόσµο που πέθαινε α-
πό την πείνα. Έµπαιναν κρυφά
στις αποθήκες
των Γερµανών

και έπαιρναν ό-
πλα και πυροµα-
χικά. Ακόµη µοί-
ραζαν προκηρύ-
ξεις και έγραφαν

συνθήµατα
στους τοίχους
για να ξεσηκώ-

σουν τον λαό. Επίσης γκρέµιζαν
γέφυρες και δρόµους για να µην

περνούν οι Γερµανοί.
Ευαγγελία Πισλίνα - Μένια Πι-
σλίνα - Μαρία Τζήκα- Ιωάννης

Σουγάρης(Γ' τάξη)

Στις 14 Απριλίου 1941 µπήκαν
οι Γερµανοί στην Αθήνα και σή-
κωσαν τη Γερµανική σηµαία στην
Ακρόπολη. Μια φοβερή πείνα α-
κολούθησε. Τα παιδιά δεν άντε-
χαν και τα σώµατά τους ήταν
σκελετωµένα. Στις πόλεις δεν εί-
χαν να φάνε, ενώ στα χωριά όλο
και κάτι βρίσκανε στα χωράφια
και στα βουνά. ∆εν είχαν ούτε νε-
ρό να πιούνε. Κάποιοι πέθαιναν
στους δρόµους και τους έπαιρ-

ναν µε τα φορεία. Όταν οι Έλλη-
νες αντιστέκονταν οι Γερµανοί έ-
καιγαν τα σπίτια των Ελλήνων
και τα παιδιά έκλαιγαν και έφευ-
γαν σε άλλα χωριά. Κάποιοι Έλ-
ληνες έστηναν οδοφράγµατα για
να µην µπορούν να περάσουν τα
Γερµανικά φορτηγά. Οι Γερµανοί
µάζευαν όλους τους άντρες του
χωριού και τους εκτελούσαν.
Βοµβάρδιζαν τις πόλεις και τα
χωριά και έκαναν πολλές κατα-
στροφές. 

Οι Γερµανοί όµως πιο πολύ α-
πό όλους µισούσαν τους Εβραί-
ους και τους έβαζαν όλους µαζί
σε στρατόπεδα συγκέντρωσης σε
µια πόλη της Γερµανίας και τους
έκαιγαν.

Γιώργος Σαµαράς - Ελένη Πι-
σλίνα - Άννα Γέσιου - Κυριακή
Τσιτιρίδου(Γ' τάξη)

Ο Ελληνοϊταλικός πόλεµος

ΧΧρρυυσσάάννθθεεµµαα
Τα χρυσάνθεµα ,γνωστά ως αγιοδηµη-

τριάτικα, ανθίζουν αυτή την εποχή και βγά-
ζουν λευκά, κίτρινα ή κόκκινα πέταλα. Χρη-
σιµοποιούνται για καλλωπιστικούς σκο-
πούς, είτε στο έδαφος είτε σε γλάστρα. Ε-
πίσης τα βλαστάρια τους χρησιµοποιούνται
στην Κίνα στις σαλάτες ενώ τα φύλλα και τα
άνθη βράζονται ώστε να παραχθεί γλυκό α-
φέψηµα, γνωστό ως τσάι χρυσανθέµων. Έ-
να είδος χρυσάνθεµου, το πύρεθρο, χρησι-
µοποιείται ως εντοµοκτόνο. Οι δραστικές
ουσίες, γνωστές ως πυρεθρίνες επιδρούν
στο νευρικό σύστηµα των εντόµων και σε µι-

κρές δόσεις είναι εντοµοαπωθητικές.(Η
φωτογραφία είναι από τον σχολικό κήπο)

Βενετία Ράδη – ΣΤ` τάξη

Καλοκαιράκι του Αγίου ∆ηµητρίου
Έτσι ονοµάζει ο λαός µας τις λίγες µέρες κοντά στην γιορτή του Αγίου, όπου ο και-

ρός είναι σαν καλοκαιρινός. Αυτή η καλοκαιρία χρειάζεται για το όργωµα και η συµ-
βολική εγγύηση της είναι τα χρυσάνθεµα (ή Αγιοδηµητριάτικα). Αυτές τις µέρες ό-
µως,τις αποκαλούµε και γαϊδουροκαλόκαιρο. Ο γαϊδαρος είναι ένα συµπαθές τετρά-
ποδο και το καλοκαίρι της πατρίδας µας είναι ένα από τα ωραιότερα καλοκαίρια του
κόσµου, αλλά η λέξη γαϊδουροκαλόκαιρο παραπέµπει σε κάτι που σαφώς δεν είναι
ευχάριστο. Παραπέµπει σε ένα καλοκαίρι εφτάψυχο που αρνείται µε πείσµα να µας ε-
γκαταλείψει. Ένα καλοκαίρι που έχει πλέον τη δύναµη και το θράσος να κλέβει µέρες
και εβδοµάδες όχι µόνο από τον Σεπτέµβριο αλλά και από τον Οκτώβριο. Ας χαρούµε
λοιπόν το φετινό γαϊδουροκαλόκαιρο την τελευταία αναλαµπή του καλοκαιριού.
Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες  της ηµέρας, και χρόνια πολλά στην Θεσσαλονίκη.

Βασιλική Γκέσιου - Γ' τάξη,(∆ακτυλογράφηση Ράδη Άννα- ΣΤ' τάξη)
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ΕΕΚΚ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  

ΤΤΩΩΝΝ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΤΤΩΩΝΝ
ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ

ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ  

ΑΑΡΡΝΝΙΙΣΣΣΣΑΑΣ

∆ιεύθυνση

∆ηµοτικό 

Σχολείο

Άρνισσας

58002 Άρνισσα

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

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 

ΟΜΑ∆Α 

(Ε’-ΣΤ` ΤΑΞΗ)

∆ακτυλογράφηση

κειµένων
Καραβίτη Άννα(Ε`)

Γιάντσης Χρήστος(ΣΤ`)

Νιώτη Αρετή(ΣΤ`)

Παλάκα Κατερίνα(ΣΤ`)

Ράδη Άννα (ΣΤ`)

Ράδη Βενετία(ΣΤ`)

Σιπάκη Ευαγγελία(ΣΤ`)

Σάρωση εικόνων

Καραβίτη Άννα(Ε`)

Γκέσιου Βασιλική(Γ`)

Συντονιστές ∆άσκαλοι

Ηλίας Κάρτας

Αθανάσιος Θεοδώρου

Γεώργιος Γώγης

Το λογότυπο της εφη-

µερίδας σχεδίασε ο Χρή-

στος Χατζηγεωργούδης

και η Ευαγγελία Σιπάκη

Συνδροµή για ένα

χρόνο 5 ευρώ

ΤΤαα  ααννήήσσυυχχαα
µµοολλύύββιιαα  ττηηςς
ΆΆρρννιισσσσααςς

ΗΗ  ΣΣΕΕΛΛΙΙ∆∆ΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΓΓΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ

Υλικά: 
4 αυγά
3 κούπες αλεύρι (για όλες

τις χρήσεις)  
2 κούπες ζάχαρη 
1 κούπα  ηλιέλαιο ή καλα-

µποκέλαιο 
½ κούπα γάλα 
3 µήλα κοµµένα σε µικρούς

κύβους 
1 κουταλάκι µπέικην πάου-

ντερ
½  κουταλάκι του γλυκού

κανέλα 
Εκτέλεση:
Χτυπάµε  τ’ αυγά  µε τη  ζά-

χαρη να φουσκώνουν για λίγα
λεπτά.

Έπειτα  ρίχνουµε το ηλιέ-
λαιο και το γάλα και ανακα-
τεύουµε  ελαφρά.

Μετά ρίχνουµε λίγο-λίγο το
αλεύρι µέχρι να ενωθεί µε τα
υγρά και στο τέλος τα µήλα.
Τα πασπαλίζουµε µε την κανέ-
λα και ανακατεύουµε πολύ  ε-
λαφρά να ενωθούν όλα τα υλι-
κά µαζί. Ψήνουµε σε  προθέρ-
µανση φούρνου  στους 180
βαθµούς  για 40-50 λεπτά.

Ναταλία Μπόγια - Γ` Τάξη
(∆αχτυλογράφηση Άννα

Ράδη – ΣΤ` τάξη)

ΜΗΛΟΠΙΤΑ

ΚΑΡΑΜΕΛΩΜΕΝΑ 
ΜΗΛΑ

Υλικά:
1 κιλό φιρίκια ή µικρά µήλα
500γρ ζάχαρη, 200γρ γλυκόζη
200γρ νερό, λίγες σταγόνες κόκκινο χρώµα ζα-

χαροπλαστικής
Εκτέλεση:
Πλένουµε καλά τα µήλα και τα σκουπίζουµε να

φύγει όλη η υγρασία και τα τρυπάτε στο κέντρο µε
ένα ξύλινο σουβλάκια ή µε αυτό που εξετάζουν
τον λαιµό των παιδιών οι γιατροί. 

Σε µια βαθιά κατσαρόλα βάζουµε όλα τα υλικά
µαζί και την αφήνουµε να βράσει µέχρι τους 147
βαθµούς Κελσίου. 

αν δεν έχετε θερµόµετρο θα πάρετε ένα ποτήρι
κρύο νερό, όταν θα ρίχνετε µέσα µια σταγόνα και
αυτή θα κρυσταλλώνει, δε θα λιώνει  ή να διαλύετε
θα πρέπει δηλαδή να στέκετε µέσα στο ποτήρι µε
το που το ρίχνετε και όχι στον πάτο του ποτηριού,
η καραµέλα είναι έτοιµη, (παραπάνω λίγο δε πει-
ράζει να βράσει λιγότερο πειράζει) αποσύρετε α-
πό το µάτι, το αφήνετε για 1 λεπτό να ηρεµήσει.
Βουτάµε µέσα τα µήλα  τα κρατάµε λίγο στον αέ-
ρα να στραγγίξουν και τα ακουµπάµε πάνω σε

µια λαδόκολλα.
Υ.Γ. Τα µήλα θα τα ετοιµάσετε 1 µε 2 µέρες πριν

τα χρησιµοποιήσετε αλλιώς η καραµέλα λιώνει α-
πό την υγρασία που βγάζει το µήλο.

Άννα Καραβίτη – Ε` τάξη

Χτυπητή
Υλικά: 3 πράσινες µακριές καυτερές πι-

περιές, 300 γρ. φέτα, 1/3 φλιτζάνι ελαιό-
λαδο, 3 κουταλιές χυµό λεµονιού

(για 6 µερίδες)
Χτυπάµε τις πιπεριές στο µούλτι να γί-

νουν κρέµα. Ρίχνουµε τη φέτα σε 3 δόσεις
και χτυπάµε µαζί. Προσθέτουµε λάδι και
λεµόνι και χτυπάµε µέχρι το µείγµα να γί-

νει τελείως λείο.
Το βάζουµε

στο ψυγείο για 1
ώρα πριν το σερ-
βίρουµε µε ψητό
ψωµί.

Κατερίνα  
Παλάκα  - 
ΣΤ ' τάξη
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‘Έναρξη σχολικής  χρονιάς 
Στις 10 Σεπτεµβρίου άρχισε η νέα σχολική χρονιά .Όλοι ήταν χα-

ρούµενοι και η µαµάδες που έβλεπαν τα παιδιά τους να µεγαλώνουν
µε τον καιρό . Εµείς είχαµε αγχωθεί  λιγάκι, γιατί  πρώτη  φορά  ανα-
λαµβάναµε  παιδιά και δεν ξέραµε πως γίνεται . Χτύπησε το κουδούνι
και κάναµε σειρές ανά  τάξη ,ο κύριος µας σε δυο παιδιά τον Ηλία τον
Θεοδώρου και τον Ανέστη τον Τσιτιρίδη να πάνε στην σηµαία για να
πούµε τον εθνικό ύµνο .Τελειώνει ο εθνικός ύµνος και ξεκινάει ο α-
γιασµός µε   ψαλµωδίες . Ήρθε η ώρα για να αναλάβουµε τα παιδιά
.Πρώτο πρώτο όνοµα που είπαν ήταν Αρετή  Νιώτη  πήρα δυο κορι-
τσάκια και η Ευαγγελία η Σηπάκη δυο  αγοράκια όλη η υπόλοιπη τάξη
πήρε από ένα παιδί . Μόλις  τελείωσε κι αυτό µπήκαµε στις  τάξεις
για να πάρουµε τα βιβλία µας. Μετά πήραµε τα παιδιά που αναλάβα-
µε. Αρετή Νιώτη – ΣΤ` τάξη

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΜΗΛΟΥ
Με το ξεκίνηµα του σχολείου, η ΣΤ` τάξη, οργάνωσε έ-

ναν διαγωνισµό, όπου ο νικητής θα ήταν αυτός που θα έ-
φερνε το µεγαλύτερο µήλο. Ο διαγωνισµός αυτός έγινε,
γιατί είναι η περίοδος που στην περιοχή µας ο κόσµος µα-
ζεύει τα µήλα. Κάθε µέρα πηγαίναµε παιδιά από την
ΣΤ`τάξη και µαζεύαµε απ’ όλο το σχολείο τα µήλα που εί-
χαν φέρει, ο δάσκαλός µας τα µετρούσε µε το παχύµετρο
και σηµείωνε την διάµετρό του κάθε µήλου σ έναν κατά-
λογο. Συµµετείχαν εβδοµήντα εφτά παιδιά, και τελικά
κέρδισε στο διαγωνισµό το µήλο που είχε διάµετρο
130εκ.. Το δώρο του διαγωνισµού ήταν ένα βιβλίο. Ήταν

ένας πολύ ωραίος διαγωνισµός που µας κρατούσε κάθε
µέρα σε αγωνία, και εντυπωσιαζόµασταν µε το µέγεθος
των µήλων συνέχεια..

Ράδη Άννα - Στ’ τάξη

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή
αρχές του Σεπτέµβρη µέχρι
τέλος Οκτωβρίου στην πε-
ριοχή µας είναι η συγκοµιδή
του µήλου.

Ο κόσµος πηγαίνει καθη-
µερινά στα χωράφια µε ή
χωρίς  εργάτες για να µαζέ-
ψει  τα µήλα  που ωριµάζουν.
Άλλοι τα έχουν  πουλήσει

και άλλοι  τα πηγαίνουν στα
ψυγεία όπου  θα τα κρατή-
σουν µέχρι να πουληθούν .

Εκεί συντηρούνται έως και
την άνοιξη. Τα  µήλα της πε-

ριοχής µας είναι γνωστά για
την ποιότητα τους  λόγο του
κλίµατός µας που τα ευνοεί.
Γνωστές ποικιλίες είναι το
γκόλντεν, το ρεντζίφ, το
φούτζι, το στάρκιν και άλλες
πολλές.

Άννα Ράδη – ΣΤ` τάξη

Η ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η ΤΩΝ ΜΗΛΩΝ
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Τα παιδιά της Άρνισσας λένε ΟΧΙ στον ρατσισµό

Ενδοσχολική βία
Η ενδοσχολική βία είναι το χειρότερο πράγµα σ ένα σχο-

λείο και σηµαίνει βία µέσα στο σχολείο. Υπάρχουν πολλά εί-
δη βίας, δεν είναι µόνο η σωµατική είναι και η λεκτική, η ψυ-
χολογική κ.α. Η ενδοσχολική βία έχει προκαλέσει σοβαρά
προβλήµατα σε παιδιά που τα προκαλούν άλλοι που θεω-
ρούν τον εαυτό τους ανώτερο. Στο σχολείο έχουµε τονίσει
πόσο κακό είναι αυτό το πράγµα βλέποντας βίντεο ή µιλώ-
ντας στην τάξη µε τον δάσκαλο µας. Εµείς τα παιδιά δεν
πρέπει να επικροτούµε αυτούς που ασκούν βία ίσα ίσα πρέ-
πει να προφυλλάσουµε τους παθόντες και να µαλώνουµε αυ-
τά τα παιδιά που ασκούν σωµατική βία. Επίσης πρέπει να ε-
νηµερώνουµε τους δασκάλους και τους γονείς µας. Πρέπει
τα παιδιά να ενηµερώνουν τους γονείς τους όταν είναι παθό-
ντες ενδοσχολικής βίας, γι’αυτό όσο γίνεται περισσότερο
προσπαθούµε να τη σταµατήσουµε.!!

Ανέστης Τσιτιρίδης – ΣΤ` τάξη
(∆ακτυλογράφηση: Ράδη Άννα – ΣΤ` τάξη)
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Η ελληνική σηµαία έχει εν-
νέα λωρίδες, γαλάζιες  και ά-
σπρες. Το γαλάζιο συµβολίζει
τη γαλάζια θάλασσα και τον ου-
ρανό της Ελλάδας. Οι γαλάζιες
λωρίδες είναι  πέντε, όσες και
οι θάλασσες γύρω από την Ελ-
λάδα. Το άσπρο συµβολίζει τον
αφρό της θάλασσας και τις χιο-
νισµένες κορυφές των βουνών.
Επάνω αριστερά έχει έναν µε-
γάλο σταυρό που δείχνει ότι οι
Έλληνες είµαστε ορθόδοξοι

χριστιανοί.    Σε κάθε λωρίδα
της σηµαίας αντιστοιχεί ένα
γράµµα από τη λέξη Ε-Λ-Ε-Υ-
Θ-Ε-Ρ-Ι-Α, αλλά και µια συλλα-
βή από το σύνθηµα Ε-ΛΕΥ-ΘΕ-
ΡΙ-Α- Ή – ΘΑ-ΝΑ-ΤΟΣ.

Η σηµαία αυτή καθιερώθη-
κε το 1978. Μέχρι τότε υπήρχε
η γαλάζια σηµαία µε έναν ά-
σπρο σταυρό στη µέση.

Μιχάλης Κέκης – Μάριος και
Ραφαήλ Ιωσηφίδης - Στεφανία

Γάτσου(Γ` τάξη)

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ

Ο ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ο Άγιος ∆ηµήτριος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 260 µ.Χ.

Καταγόταν από πλούσια και αριστοκρατική οικογένεια. Την
εποχή εκείνη αυτοκράτορας ήταν ο ∆ιοκλητιανός που µι-
σούσε πολύ τους Χριστιανούς. Ο Άγιος ∆ηµήτριος ξεχώρι-
ζε για την ανδρεία , την εξυπνάδα, την καλοσύνη και τις
στρατιωτικές του ικανότητες. Έτσι  22 χρονών έγινε Στρα-
τηγός της Θεσσαλίας και ∆ούκας της Θεσσαλονίκης. Ή-
ταν όµως πολύ πιστός Χριστιανός και συχνά µιλούσε για το
Χριστό και είχε πολλούς µαθητές. Όταν ο ∆ιοκλητιανός έ-
µαθε για τη δράση του του ζήτησε να απαρνηθεί το Χριστό.
Ο Άγιος ∆ηµήτριος  αρνήθηκε να υπακούσει και εκείνος τον
φυλάκισε σε ένα παλιό λουτρό της πόλης και διέταξε να τον βα-
σανίζουν. Μαζί του φυλακίστηκε και ο µαθητής του ο Νέστορας.
Ο Άγιος ευλόγισε  τον µαθητή του Νέστορα και νίκησε  τον µεγαλόσω-
µο και ανίκητο Λυαίο. Ο ∆ιοκλητιανός  έµαθε τα γεγονότα και διέταξε να
σκοτώσουν και τους δύο. Αποκεφάλισαν τον Νέστορα και σκότωσαν τον Άγιο
∆ηµήτριο  χτυπώντας τον σε όλο του το σώµα µε λόγχη.

Κάποιοι Χριστιανοί έθαψαν το σώµα του Αγίου στο µέρος που µαρτύρησε

Από το νεκρό σώµα του ανάβλυζε µύρο και για αυτό τον ονό-
µασαν «µυροβλύτη» .Εκεί  χτίστηκε  ναός αφιερωµένος

σ’ αυτόν  και γιορτάζουµε τη µνήµη του  στις 26 Οκτω-
βρίου. Μαζί του γιορτάζει και η πόλη της Θεσσαλονί-

κης αφού θεωρείται προστάτης της.
Στις εικόνες της εκκλησίας µας παρουσιάζεται

καβαλάρης πάνω σε ένα κόκκινο άλογο να σκοτώ-
νει µε το δόρυ του τον τσάρο των Βουλγάρων Σκυ-
λογιάννη όταν εκείνος πολιορκούσε την Θεσσαλο-
νίκη.

Τον καιρό της Τουρκοκρατίας ο Γιουσούφ Αγάς
επέτρεψε στους Χριστιανούς να γιορτάσουν τον Ά-

γιο ∆ηµήτριο. Σκοπό είχε να γκρεµίσει την εκκλησία
και να σκοτώσει πολλούς Χριστιανούς. Έστησε τα κα-

νόνια του και τη «λουµπάρδα» του, µεγάλο κανόνι, και α-
νήµερα της γιορτής έπεσε ένας κεραυνός και σκότωσε τον ί-

διο, την οικογένεια του καθώς και 200 Τούρκους. Για να θυµούνται
αυτό το θαύµα η εκκλησία ονοµάζεται ο Άγιος ∆ηµήτριος ο Λουµπαρδιάρης.    

Σαµαράς Γιώργος – Γ` τάξη
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ΤΟ   ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ
Παλιά το νηπιαγωγίο ήταν µαζί µε το δηµοτικό.Εκεί που είναι η αί-

θουσα για τα πράγµατα του κήπου παλιά ήταν τα µεγάλα νήπια.Το ε-
στιατόριο ήταν τα µικρά νήπια,το νηπιαγωγίο έβγαιναν διάλλειµα
στη κάτω αυλή. Όπως µπαίνουµε στο σχολείο, από τη δεξιά µεριά ή-
ταν οι τάξεις πρώτη, βδευτέρα και τρίτη τάξη ενώ τώρα είναι η πρώ-
τη, πάλι ίδια, αίθουσες µε παλιά ,η βιβλιοθήκη ήταν η τρίτη τάξη και ε-
κεί που είναι η τρίτη ήταν η δευτέρα.Απο την αριστερή µεριά ήταν η
τετάρτη,η πέµπτη και η έκτη και το γραφείο του διευθιντή.Ενώ τώρα
η τετάρτη είναι η δευτέρα τάξη, η πέµπτη  είναι η τετάρτη  και έκτη εί-
ναι τώρα το γραφείο των δασκάλων. ∆εν υπήρχε η προέκταση µε τις
νέες αίθουσες, τους καµπινέδες και το γυµναστήριο. Και τότε ήταν
πολλά τα παιδιά στο σχολείο όπως και τώρα. Οι σχολικές γιορτές γί-
νονταν στην τετάρτη και στην πέµπτη.  Ενδιάµεσα στις δύο αίθουσες
υπήρχε µια µεγάλη πόρτα η οποία άνοιγε και γινόταν µια µεγάλη αί-
θουσα. Την εξέδρα την έστηναν στην τετάρτη τάξη και η υπόλοιπη
τάξη γέµιζε µε καρέκλες  για να κάθονται οι θεατές και να απολαµβά-
νουν τα παιδιά τους.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΒΙΤΗ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ –∆` τάξη

Μορφωτικός  Εκπολιτιστικός
Σύλλογος Νέων Άρνισσας

Ο Μορφωτικός  Εκπολιτιστικός Σύλλογος Νέων Άρνισσας ι-
δρύθηκε το 1978 µε σκοπό την διατήρηση της πολιτιστικής κληρο-
νοµιάς του τόπου µας ,ευαισθητοποίηση των νέων του χωριού πά-
νω στα προβλήµατα του τόπου µας. Ο Μ.Ε.Σ.Ν.Α. δηµιούργησε τα
εξής τµήµατα: χορευτικό, θεατρικό, σκακιστικό, δανειστική βι-
βλιοθήκη, κυκλοφορούσε την εφηµερίδα «Νέα Άρνισσα». Επίσης
κάθε χρόνο αναβιώνει το έθιµο Τζαµαλάρια και πραγµατοποιεί
πολιτιστικές εκδηλώσεις. Στο  κτήριο του συλλόγου που άνοιγε κα-
θηµερινά µαζεύονταν οι νέοι του χωριού και συζητούσαν.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΒΙΤΗ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ –∆` τάξη
(∆ακτυλογράφηση από Βενετία Ράδη – ΣΤ` τάξη)

“Περιστατικά κατά την κατοχή
στην Άρνισσα”

Το περιστατικό µου το διηγήθηκε ο µπαµπάς µου που του
το είχε πει ο παππούς µου. Έγινε την Άνοιξη του 1942.

Στην αρχή έφεραν οι Γερµανοί καινούρια κανόνια. Ύστε-
ρα από λίγες µέρες τα δοκίµασαν. Αλλά πριν την δοκιµή τα
στήσανε στο σταθµό. Μετά τα ρυθµίσανε να στοχεύουν το
τζαµί. Τότε άρχισαν να βοµβαρδίζουν το µιναρέ. Και τέλος
το τζαµί έµεινε µισό.

Σόφη Σιδερά
Ε΄ τάξη

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ
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Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ
Γενικά στοιχεία   για  την   µέλισσα
Το σώµα των µελισσών έχει συνολι-

κό µήκος 1,5 εκ και αποτελείται από
τρία µέρη το κεφάλι, το θώρακα και την
κοιλία. Η µέλισσα έχει τρίχωµα διαφο-
ρετικού χρώµατος στο σώµα της. Αυ-
τές οι τρίχες κάνουν τις ρίγες των µε-
λισσών να φαίνονται καφέ και κίτρινες.

Στο κεφάλι των µελισσών υπάρχουν
δυο µεγάλα  και σύνθετα µάτια στα
πλάγια (13.000 µικρά µάτια αποτελούν
κάθε ένα µεγάλο) και τρία απλά στο
πάνω µέρος που σχηµατίζουν ένα τρί-
γωνο, αυτό της δίνει τη δυνατότητα να
βλέπει ταυτόχρονα προς όλες τις κα-
τευθύνσεις. Από το τµήµα που βρίσκε-
ται ανάµεσα στα µάτια, φυτρώνουν
δυο κεραίες, πάνω στις οποίες βρίσκο-
νται τα αισθητήρια όργανα της ακοής
και της όσφρησης. 

Η κοιλιά είναι χωρισµένη σε δακτυλί-
ους, που ανάµεσά τους βρίσκονται οι
κηρογόνοι αδένες. Ο τελευταίος απ'
τους δακτυλίους έχει το κεντρί. Τα αρ-
σενικά δεν διαθέτουν ούτε κηρογό-
νους αδένες ούτε κεντρί.

Στο στόµα η µέλισσα έχει µια γλώσ-
σα µακριά, παχιά και εύκαµπτη. Στην ά-
κρη είναι σαν προβοσκίδα που µοιάζει
µε κουταλάκι, µε την προβοσκίδα ρου-
φά το νέκταρ από τα λουλούδια και
χρησιµεύει σαν όργανο αφής και γεύ-
σης. Όταν δεν τη µεταχειρίζεται, την
κρατά κουλουριασµένη στην κοιλιά
της.

Στο θώρακα στηρίζονται δυο ζευγά-

ρια διάφανα, λεπτά αλλά δυνατά φτε-
ρά µε µεµβρανώδη υφή που τη βοη-
θούν να πετά µακριά. Η έντονη κίνηση
των φτερών της µέλισσας προκαλεί το
χαρακτηριστικό τους ζουζούνισµα. Τα
6 πόδια της µέλισσας είναι κι αυτά τρι-
χωτά και τελειώνουν στις άκρες τους
σε νύχια αγκιστρωτά. Στα πίσω πόδια
της έχει µικρές κοιλότητες, που λέγο-
νται καλάθια και  χρησιµεύουν για τη
µεταφορά της γύρης.

Η κοιλιά της µέλισσας αποτελείται α-
πό 6 δαχτυλίδια. Στην άκρη της κοιλιάς
υπάρχει το κεντρί το οποίο είναι κού-
φιο και συγκοινωνεί µε έναν αδένα,
που έχει µέσα δηλητήριο. Είναι το µο-
ναδικό της όπλο εναντίον των εχθρών
της.

Η µέλισσα δεν αναπνέει όπως ο άν-
θρωπος, αλλά έχει τρύπες στο σώµα,
µέσα από τις οποίες περνά ο αέρας.

Η µέλισσα, την άνοιξη και το καλο-
καίρι τρέφεται από τη γύρη και το γλυ-
κό νέκταρ  των λουλουδιών ενώ το χει-
µώνα τρέφεται µε µέλι, που έχει απο-
θηκεύσει στις κηρήθρες της κυψέλης.

Χρήστος Γιάντσης – ΣΤ` τάξη

Γωνιά της ποίησης
Τα φύλλα

Φθινόπωρο φτάνει
Τα φύλλα όλο πέφτουν
Θα πάνε ταξίδι πολύ µακριά
Το ένα στη στέγη το άλλο στον κήπο
Το τρίτο σε κάποιο µικρούλι σχολειό!!!

Ευαγγελία Πισλίνα – Γ` τάξη

Το σχολείο µου !!!
Στο σχολείο µου αν θα ρθεις  
Θα το θαυµάσεις θα το δεις
είναι µεγάλο και έχει κήπο

καθαρό  
φωτεινό, όµορφο και λαµπερό.

Τον Σεπτέµβρη στο σχολείο
κάνουµε τον αγιασµό. Αν   πω 
και για τις εκδροµές είναι 
συναρπαστικές!!!

Ανδρονίκη Λαζαρίδου
∆` τάξη

Φθινόπωρο 

Φύλλα κίτρινα,ξερά 
και βροχή λούζει τα κλαδιά.
Νύχτα πέφτει ξαφνικά
Το φθινόπωρο αρχινά.

Τα σχολεία γεµίζουνε µε
παιδιά 

Που ανταµώνουνε και έ-
χουν πολλά 

Να πούνε να  αλληλοδιη-
γηθούνε.

Είναι η φύση ροµαντική
και παράξενη, µελαγχο-

λική.
Όλα µοιάζουνε µαγικά
Το φθινόπωρο αρχινά.

Τα σχολεία γεµίζουνε
και οι

σάκες φορτώνονται
Τα βιβλία πιο πολλά για

τη νέα τη χρονιά.
Γεωργία Λαζαρίδου 

– ∆` τάξη
(∆ακτυλογράφηση: 

Ράδη Άννα – ΣΤ` τάξη)
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Zωγραφιές της Α’ τάξης
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ΣΣΤΤΗΗ  ΧΧΩΩΡΡΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΧΧΑΑΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΠΠΑΑΙΙΧΧΝΝΙΙ∆∆ΙΙΩΩΝΝ
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ο πιγκουίνος ο Πίγκ, ο ποντικός ο Πόντ και το ανθρωπάκι ο Χρήστος. Είναι φίλοι κολ-

λητοί. Μια µέρα αποφάσισαν να πάνε στη χώρα των χαρούµενων παιχνιδιών. Το ταξίδι ξεκίνησε. Εκεί που περπα-
τούσαν ο Πόντ  έπεσε µέσα σε µια τρύπα. Ο Πίγκ και ο Χρήστος φτιάξανε µια αλυσίδα µε το σώµα τους και τον τράβη-
ξαν έξω. Στη συνέχεια µπροστά τους βρήκαν µια λίµνη. Πώς θα περάσουν απέναντι; Ο Πόντ ανέβηκε στην πλάτη του
Πίγκ και µαζί µε το Χρήστο την πέρασαν κολυµπώντας. Ξαφνικά καθώς ο Πίγκ και ο Χρήστος βγάζανε φωτογραφίες
µπλέχτηκαν σε ένα δίχτυ κυνηγών. Γρήγορα ο Πόντ έκοψε το δίχτυ µε τα δόντια του και τους ελευθέρωσε. Ύστερα
βρέθηκαν µπροστά σε ένα πελώριο βράχο. Ο Χρήστος µε τα σχοινιά που είχε τους βοήθησε να σκαρφαλώσουν. Α! τι
έκπληξη ! Από εκεί είδαν τη χώρα των Χαρούµενων Παιχνιδιών. 

(Από τη Β` τάξη)
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ΙΟΣ ΕΜΠΟΛΑ
Η Νόσος του Έµπολα (EVD) ή αιµορραγικός πυρετός Έµπολα

(EHF) είναι µια ανθρώπινη νόσος που προκαλείται από τον ιό Έµπο-
λα. Τα συµπτώµατα συνήθως εµφανίζονται δύο µέρες έως και τρεις ε-
βδοµάδες µετά την επαφή µε τον ιό και σε αυτά περιλαµβάνονται πυ-
ρετός, πονόλαιµος, µυϊκοί πόνοι και πονοκέφαλος. Συνήθως, συνο-
δεύονται από ναυτία, εµετό και διάρροια, και ταυτόχρονα µειωµένη
λειτουργία του συκωτιού και του/των νεφρού/ών. Σε αυτό το στάδιο,
ορισµένα άτοµα αρχίζουν να εµφανίζουν προβλήµατα αιµορρα-
γίας.[1]

Ο ιός µπορεί να µεταδοθεί µετά από επαφή µε το αίµα ή µε τα υγρά
του σώµατος κάποιου µολυσµένου ζώου (κυρίως πίθηκοι ή φρουτο-
φάγα χειρόπτερα.[1]) ∆εν έχει τεκµηριωθεί η διάδοση µέσω του αέρα
στο φυσικό περιβάλλον.[2] Πιστεύεται ότι τα φρουτοφάγα χειρόπτερα
µεταφέρουν και µεταδίδουν τον ιό, χωρίς να µολυνθούν. Μόλις επέλ-
θει µόλυνση σε ανθρώπινο οργανισµό, η νόσος µπορεί να εξαπλωθεί
και µεταξύ των ανθρώπων. Οι άντρες επιζώντες είναι σε θέση να µετα-
δώσουν τη νόσο µέσω του σπέρµατος επί σχεδόν δύο µήνες. Για να γί-
νει η διάγνωση, συνήθως εξαιρούνται πρώτα άλλες ασθένειες µε παρό-
µοια συµπτώµατα, όπως ελονοσία, χολέρα και άλλοι ιογενείς αιµορ-
ραγικοί πυρετοί. Προκειµένου να επιβεβαιωθεί η διάγνωση, τα δείγµα-
τα αίµατος ελέγχονται για ιογενή αντισώµατα, ιικό RNA, ή για τον ιό
καθαυτόν.[1] ∆εν υπάρχει ειδική θεραπεία για την ασθένεια. Στις προ-
σπάθειες για παροχή βοήθειας σε άτοµα που έχουν µολυνθεί περιλαµ-
βάνονται είτε η από του στόµατος θεραπεία ενυδάτωσης (η πόση ελα-
φρώς γλυκού ή αλµυρού νερού) ή τα υγρά µε ενδοφλέβια έγχυση[1]. Η
νόσος έχει υψηλά ποσοστά θνησιµότητας: ποσοστό 50% έως και 90%
των ατόµων που µολύνονται από τον ιό, καταλήγει συνήθως στον θά-
νατο.[1][3] Το EVD εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο Σουδάν και τη
Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό. Κρούσµατα της νόσου εµφανίζονται
συνήθως σε τροπικές περιοχές της Υποσαχάριας Αφρικής.[1] Από το
1976 όταν εντοπίστηκε για πρώτη φορά, έως το 2013, έχουν µολυνθεί
λιγότερα από 1.000 άτοµα ανά έτος.[1][4] Η µεγαλύτερη έξαρση µέχρι
σήµερα είναι η συνεχιζόµενη Έξαρση του ιού Έµπολα 2014, η οποία ε-
πηρεάζει τη Γουινέα, τη Σιέρα Λεόνε, τη Λιβερία και τη Νιγηρία.[5][6]
Ήδη, τον Αύγουστο του 2014 έχουν εντοπιστεί περισσότερα από 1.600
κρούσµατα.[7] Οι προσπάθειες για τη δηµιουργία ενός εµβολίου συνε-
χίζονται, ωστόσο, το κατάλληλο εµβόλιο δεν έχει αναπτυχθεί ακό-
µα.[1]

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΚΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ ΡΑ∆Η (ΣΤ` τάξη)

Κάθε χρόνο το βράδυ της 31ης Ο-
κτωβρίου, παράξενα και «τροµακτι-
κά» πράγµατα συµβαίνουν στη Βό-
ρειο Αµερική. Φωτισµένες κολοκύ-
θες, ανθρώπινοι σκελετοί, χαρούµε-
να φαντάσµατα, µάγισσες καβάλα
σε σκούπες κάνουν την εµφάνισή
τους στους δρόµους των αµερικανι-
κών πόλεων. Παιδιά γυρίζουν από
σπίτι σε σπίτι τραγουδώντας και οι
νοικοκύρηδες τους προσφέρουν
κέικ η ζαχαρωτά για την ανάπαυση
των ψυχών.

Οι ΗΠΑ και ο Καναδάς γιορτά-
ζουν το Χάλογουιν (Halloween), µια
γιορτή µε µαζική συµµετοχή που θυ-
µίζει καρναβάλι και κάλαντα µαζί,
όπου ο φόβος δύσκολα ξεχωρίζει α-
πό το γέλιο και ο τρόµος από το ξε-
φάντωµα. Σύµφωνα µε τη Στατιστι-
κή Υπηρεσία των ΗΠΑ, 36,1 εκα-
τοµµύρια παιδιά συµµετείχαν στο
Halloween την περασµένη χρονιά
και επισκέφθηκαν 108 εκατοµµύρια
σπίτια.

Ο όρος Halloween είναι συνε-
πτυγµένη µορφή των λέξεων All-
Hallow-even και σηµαίνει το «Βρά-
δυ πριν από την Ηµέρα των Αγίων
Πάντων», που γιορτάζεται την 1η
Νοεµβρίου στις καθολικές χώρες. Η
γιορτή χάνεται στα βάθη των αιώ-
νων. Έχει ειδωλολατρικές ρίζες και
σχετίζεται µε τη λατρεία των ∆ρυί-
δων από τους Κέλτες στην Ιρλαν-
δία.

Πιστεύεται ότι οι ψυχές των αν-
θρώπων που πέθαναν κατά τη διάρ-

κεια του έτους ψάχνουν να µπουν σ'
ένα σώµα για να κερδίσουν την αθα-
νασία. Οι ζωντανοί από την πλευρά
τους, ντυµένοι µε παράξενα κο-
στούµια και κάνοντας θόρυβο, προ-
σπαθούν να φοβίσουν και να διώ-
ξουν τα πνεύµατα. Τη γιορτή έφε-
ραν στην Αµερική ιρλανδοί µετανά-
στες κάπου στα µέσα του 19ου αιώ-
να.

Οι χριστιανικές οργανώσεις α-
ντιδρούν, θεωρώντας ότι το έθιµο έ-
χει ειδωλολατρικές ρίζες και σατα-

νιστική χροιά. Το Βατικανό το βλέ-
πει σαν ένα παιδικό παιγνίδι και γι'
αυτό το συγχωρεί.

Τη µέρα αυτή περιµένουν πώς
και πώς οι ζαχαροπλάστες της Αµε-
ρικής. Ο τζίρος σε γλυκά και ζαχα-
ρωτά την ηµέρα του Halloween υ-
περβαίνει κατά πολύ τον αντίστοιχο
των Χριστουγέννων, του Αγίου Βα-
λεντίνου και του Πάσχα.

Καλύτερο υλικό δεν θα µπορούσε
να υπάρξει για τους ανθρώπους του
κινηµατογράφου. Εκτός από τις
ταινίες τρόµου, αρκετές άλλες έ-
χουν για φόντο τους τη βραδιά του
Halloween, από τη βουβή κωµωδία
του 1904 Halloween Night at the
Seminary, ως την πρόσφατη παρω-
δία Scary Movie. Ταινία αναφοράς
για τη γιορτή παραµένει το θρίλερ
τρόµου Halloween, παραγωγής
1978, του µετρ Τζον Κάρπεντερ, µε
πρωταγωνιστές τους Ντόναλντ
Πλέζανς και Τζέιµι Λι Κέρτις.

Αρετή Νιώτη – ΣΤ` τάξη

Χάλογουιν (Halloween)

ΤΑ  Α∆ΕΣΠΟΤΑ  ΖΩΑ 
Αδέσποτα ζώα  λέµε τα ζώα που δεν  έχουν σπίτι

,ζουν µόνα τους στους δρόµους .
Πρέπει να µην τα χαϊδεύουµε τα αδέσποτα, γιατί µπο-

ρεί να έχουν κάποια αρρώστια και να κολλήσουµε , ε-
πειδή δεν είναι εµβολιασµένα .

Έρχονται στο σχολείο µας  για να βρουν φαγητό . 
Εµείς τα  παιδιά δεν πρέπει  να αφήνουµε το φαγητό

µας,   γιατί  µπορεί  να µας   το   πάρει κάποιο  και να µεί-
νουµε νηστικοί  .  

Γι’ αυτό   πρέπει  να προσέχουµε  να µην µας πλησιά-
ζουν τα  αδέσποτα  ζώα  .

Κλιτέα  Κουτσάι – ΣΤ` τάξη
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Η Εγνατία οδός (αυτοκι-
νητόδροµος 2,Α2) είναι ο
µεγαλύτερος αυτοκινητό-
δροµος της Ελλάδας µε
µήκος 670χ.λ.µ. ∆ιασχίζει
ολόκληρη τη βόρεια Ελλά-
δα, από τα δυτικά στα ανα-
τολικά     ξεκινάει από την

Ηγουµενίτσα στην Ήπειρο,
διέρχεται απο πολλές ση-
µαντικές πόλεις της Μακε-
δονίας, µε κυριότερη την
Θεσσαλονίκη, δεύτερη µε-
γαλύτερη πόλη της Ελλά-
δας, συνεχίζει ανατολικά
στην Θράκη, περνώντας α-

πο την Αλεξανδρούπολη,
και καταλήγει στα Ελληνο-
τουρκικά σύνορα στους κή-
πους του ποταµού Έβρου.
Το όνοµά της προέρχεται
από την Αρχαία Εγνατία Ο-
δό, που διέσχιζε την ίδια
σχεδόν περιοχή.Η Εγνατία
είναι µέρος της Ευρωπαϊ-
κής ∆ιαδροµής Ε90.Η κα-
τασκευή της Εγνατίας ξε-
κίνησε το 1994 και ολοκλη-
ρώθηκε ως προς το κυριό-
τερο µέρος της τον Ιανου-
άριο του 2009,ενώ τον
Μάιο του 2014 ολοκληρώ-
θηκε και τυπικά στο σύνο-
λο της, µε την παράδοση
στην κυκλοφορία της γέ-
φυρας Περιστεριού στην
περιοχή του Μετσόβου. Η
σύγχρονη Εγνατία Οδός
κατασκευάστηκε πάνω
στην Εθνική Οδό 2.Ο αυτο-
κινητόδροµος έχει δύο
ρεύµατα κυκλοφορίας, ένα
µε κατεύθυνση προς Ηγου-

µενίτσα κι ένας µε κατεύ-
θυνση προς Κήπους Έ-
βρου. Χωριζόµενα από δια-
χωριστική νησίδα στη µέ-
ση. Κάθε ρεύµα διαθέτει
δύο λωρίδες κυκλοφορίας
και µια λωρίδα έκτακτης α-
νάγκης.Η µέγιστη επιτρε-
πόµενη ταχύτητα είναι τα
130 χ.λ.µ./ώρα. Τροφοδο-
τείται απο τέσσερα λιµάνια
και έξι αεροδρόµια και πε-
ριλαµβάνει πλήθος σηράγ-
γων, γεφυρών και ανισόπε-
δων κόµβων. Τη διαχείριση
και συντήρηση του αυτοκι-
νητόδροµου έχει αναλάβει
η Εγνατία Οδός Α.Ε. η ο-
ποία κατασκευάζει παράλ-
ληλα και πέντε κάθετους ο-
δικούς άξονες που συνδέ-
ουν την Εγνατία  µε τα βό-
ρεια σύνορα της χώρας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΠΑΠΑΖΗΣΗ – ∆` τάξη

(∆ακτυλογράφηση Βενετία
Ράδη – ΣΤ` τάξη) 

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ

Με την ονοµασία τρυγόνα (θηλυκό
τρυγόνι) φέρεται ένας από τους λι-
γότερο γνωστούς ποντιακούς χο-
ρούς.

Πρόκειται για σχετικά κεφάτο σι-
γανό χορό, απλό στη µορφή του, µε
το χαρακτηριστικό του αριστερό-
στροφου, ανήκει δηλαδή στους λί-
γους ποντιακούς χορούς, που χορεύ-
ονται από δεξιά προς τα αριστερά. Οι
κινήσεις του χορού παρουσιάζουν
την κίνηση της κρυµµένης τρυ-
γόνας ανάµεσα σε θάµνους
και ξερόκλαδα. Ο χορός τρυ-
γόνα παραδοσιακά ήταν γυ-
ναικείος χορός, σήµερα όµως
χορεύεται και από άντρες.

Μετά από κάθε στίχο ακο-
λουθεί το ρεφρέν: η Τρυγόνα, η
κορώνα.

Ακεί πέρα σ' ορµανόπον,
έστεκεν κι εποίνεν ξύλα.
Τα ξύλα τ'ς έταν οξέας,
κι άντρας ατ'ς έτον µυξέας.
Πορπατεί και πάει οµάλα,
το ορταρόπα τ'ς αρνοµάλλα.
Πορπατεί και πάει τίκα
τ' ορταρόπα τ'ς είν' τιφτίκα.
Ερµηνεία
Κατά λαογραφική παραλλαγή το

κείµενο του συγκεκριµένου τραγου-
διού που συνοδεύει το χορό αναφέ-
ρεται στη γυναίκα ενός µυξιάρη και
οκνηρού άντρα ο οποίος είναι ανίκα-
νος να φέρει ξύλα από το δάσος. Το

ό ν ο µ α

π ο υ
δίνεται στη γυναίκα αυτή στο τρα-
γούδι είναι «Τρυγόνα». Αντί για τον
άντρα της ξεκινά η ίδια να πάει στο
δάσος, να κόψει και να κουβαλήσει
τα ξύλα στο σπίτι. Βάσει µιας πρώτης
εξήγησης το όνοµα «Τρυγόνα» ήταν
γυναικείο όνοµα αρκετά συνηθισµέ-
νο στους Έλληνες της Μαύρης Θά-
λασσας. Μια άλλη εξήγηση λέει ότι

το όνοµα της γυναίκας παραπέµπει
απευθείας στο πουλί τρυγόνα, που
συχνά αναφέρεται στα δηµώδη ά-
σµατα (τρυγόνι µ' = αγάπη µου), την
κίνηση της οποίας ερµηνεύει και ο
χορός.

Βήµατα χορού
Οι χορευτές της "τρυγόνας" χο-

ρεύουν διατηρώντας την ελάχιστη α-
πόσταση κατά πλευρά µεταξύ τους
κρατώντας ο ένας την παλάµη του

άλλου και έχοντας τους αγκώνες
κεκλιµένους κατά 90 µοίρες
(σαν κλειστές φτερούγες). Με
την έναρξη του χορού στρέφο-
ντας το κεφάλι τελείως αριστε-
ρά όλοι µαζί επιχειρούν δύο

ρυθµικά βήµατα πλάγια αριστερά,
στη συνέχεια στρέφοντας το κεφά-

λι τελείως µπροστά επιχειρούν δύο
ρυθµικά επιτόπου βήµατα όπου και ε-
παναλαµβάνεται από την αρχή την ί-
δια κίνηση µετακινούµενος έτσι όλος
ο χορός αριστερόστροφα µέχρι να ο-
λοκληρωθεί ο κύκλος και να επανέλ-
θουν οι χορευτές στην αρχική θέση,
όπου στο τέλος υψώνουν ενωµένα
τα χέρια προς τα πάνω δηλώνοντας
το πέταγµα της τρυγόνας.

Κυριάκος Καρυπίδης - Ε` τάξη

ΤΤΡΡΥΥΓΓΟΟΝΝΑΑ
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Ο  κήπος   του   σχολείου  µας 
Τη  Παρασκευή   10  Οκτωβρίου   πήγαµε  στον  κήπο.

Ένα  παιδί  έφερε  κοκκάρι.   Πρώτα  περιποιηθήκαµε  το
έδαφος.  ∆ηλαδή  σκάψαµε  τσαπίσαµε   βγάλαµε  τα
χόρτα.  Μετά   όλοι  µαζί  φυτέψαµε  κρεµµυδάκια.

Αργότερα  τα  πατήσαµε  και  βάλαµε  ταµπελίτσες.
Αυτή  η µέρα  ήταν  αφιερωµένη  στον   κήπο.  Την  ίδια  α-
κριβώς  διαδικασία  κάναµε  και  για  τον  αρακά. 

Μαρία   Καραβίτη   - ∆’  τάξη
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ΟΟ    σσχχοολλιικκόόςς  µµααςς    κκήήπποοςς
Η  σηµερινή   µέρα   ήταν  ξεχωριστή. Την   4η  ώρα  κα-

τεβήκαµε  στον  κήπο  και  φυτέψαµε   διάφορα  αρωµατι-
κά   φυτά  που  µας  τα   έφερε  ο  κύριος  Ηλίας  από  το
φυτώριο  του   ∆ήµου.

Τα  φυτά  είναι :2  λεβάντες,2 θυµάρια,1 καλαµίνθη,1
λεβαντίνη, 1δεντρολίβανο, 1γιασεµί χειµωνιάτικο και  έ-
να  βιβούρνο.  

Όλοι  µας  υιοθετήσαµε  από  ένα  φυτό  
Η  Μαρία   Καραβίτη  λεβάντα 
Τάσος   Μπόγιας  θυµάρι        
Γιώργος  Γιαλαµουίδης   θυµάρι
∆ηµήτρης  Πετρόφ  λεβαντίνη 
Χρήστος      Θεοδώρου    λεβαντίνη
Ανδρονίκη  γιασεµί  χειµωνιάτικο 
Βερόνικα    γιασεµί     χειµωνιάτικο 
Ιωάννα  λεβάντα 
Βασιλεία   λεβάντα 
Κωνσταντίνα   καλαµίνθη 
Κυρία  καλαµίνθη 
Άνθιµος   δεντρολίβανο
Είµαστε   αποφασισµένοι   να   τα   φροντίζουµε    πά-

ντα.  
∆` τάξη
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ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΕΕΣΣ  
ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ

1.∆εν χτυπάµε
2.∆εν σπρώχνουµε 
3.∆εν βρίζουµε 
4.∆εν εκβιάζουµε 
5.∆εν κοροιδεύουµε 
6.∆εν αντιγράφουµε 
7.∆εν µιλάµε την ώρα του µα-

θήµατος 
8.Σεβόµαστε τους δασκάλους

και τους συµµαθητές µας
9.Πετάµε τα σκουπίδια στον

κάδο 
Κυριακή Τσιτιρίδου 

Γ’τάξη 
Από Κατερίνα Παλάκα

(ΣΤ` τάξη)

Η καθαριότητα
του σχολείου

Το σχολείο πρέπει να είναι κα-
θαρό κάθε µέρα γιατί το σχολείο εί-
ναι η ζωή µας και πρέπει να το α-
γαπάµε πολύ και µας µαθαίνει
πολλά πράγµατα . ∆εν πρέπει να
πετάξουµε τίποτα ας’ πούµε αλου-
µίνιο , φαγητά , χυµούς κλπ αλλά
κάποια παιδιά τα κάνουν αυτά τα
πράγµατα οι κύριοι µας το λένε κά-
θε πρωί και κάθε µέρα αλλά τα
παιδιά δεν καταλαβαίνουν καθό-
λου . Οι κύριοι µας µας τα λένε πο-
λύ καλά εγώ που πάω ΣΤ’ τάξη και
η τάξη µου καταλαβαίνουν πολύ
αλλά τα µικρά όχι εγώ που τρώω
στα διαλλείµατα τα βάζω στο κάδο
γιατί έχουµε 4 κάδους χτυπάει το
κουδούνι για να µπούµε µέσα κά-
ποια παιδιά που δεν πρέπει να το
κάνουν µπαίνουν τρώνε τσίχλα και
πετάνε µέσα στο πάτωµα που δεν
έπρεπε να το κάνουν ή αλουµίνιο
φαγητό κλπ για αυτό δεν πρέπει
να το κάνουν γιατί το σχολείο πρέ-
πει να είναι καθαρό γιατί είναι η
ζωή µας και πρέπει να το αγαπάµε
πάρα πολύ το σχολείο . 

Κλιτέα Κουτσάι 

Τα έθιµα  του νερού
του τόπου  µας

Έθιµα µε νερό  στον  τόπο µας έχουµε
τα Θεοφάνια  που  τα γιορτάζουµε
τον Ιανουάριο.  Στα Θεοφάνια είναι  όλο
το  χωριό µαζεµένο στη προβλήτα  της
λίµνης µας. Εκεί  πετάµε  τον σταυρό και
έχουµε  3µε 4  παλικάρια  για  να  πια
σουν  το  σταυρό  που  πετάει ο  ιερέας
µέσα  στην  λίµνη (του  χωριού)  και αυτή
βουτάνε  να  τον  πιάσουνε  όποιος τον
πιάσει  έχει  την  ευλογία για  όλον  τον
χρόνο.  Επίσης έχουµε  κι  ένα  άλλο  έθι-
µο. Αυτό  το  έθιµο  είναι  ο  αγιασµός
που  κάνουµε στο  σχολείο  πριν  ξεκινή-
σει  η  νέα  σχολική  χρονιά  ιερέας  έχει
ένα  µπολ  µε  νερό και  µια  ανθοδέσµη

µε  βασιλικό  και  µας  αγιάζει.

ΤΟ ΕΘΙΜΟ  ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ  
Στους γάµους βάζουµε  ένα  ποτήρι

νερό  να  το  σπάσουν  µε  το πόδι τους  
για  να  κυλίσει  η  ζωή  τους σαν ποτά-

µι.

Όταν  πάει  κάποιος  
φαντάρος  

Όταν  πάει  κάποιος  ένα  µακρινό  ταξί-
δι  όπως  τους  φαντάρους ρίχνουν ένα
ποτήρι  νερό  στον  δρόµο για  να  είναι
το  ταξίδι  τους  καλό. 

Βερονίκη Γεωργίου ∆’ τάξη 
(∆ακτυλογράφηση από 

Χρήστο Γιάντση – ΣΤ` τάξη)

Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ
Ο τόπος µας είναι η Άρνισσα ένα ήσυχο και όµορ-

φο χωριό.Έχουµε στο χωριό µας µια µεγάλη λίµνη
που ονοµάζεται Βεγορίτιδα.Η Βεγορίτιδα είνα µια
πολλή µεγάλη και όµορφη λίµνη και είναι ένα στο-
λίδι για τον τόπο µας.Έχει µια προβλήτα που εκεί
δένουν τις βάρκες τους οι ψαράδες.Έχει και ένα
νησάκι µέσα και φαίνεται όµορφο έξω.Η λίµνη έχει
πολλές οµορφιές και κάθε εποχή έχει και άλλη χάρη.Το καλοκαίρι τα νερά της είναι γαλανά
και ήρεµα,το φθινώπορο αρχίζουν να ξερένονται τα φύλλα απο τα δέντρα και να αλάζει η ει-
κόνα που έχει το νησάκι απο το καλοκαίρι.Το χειµώνα όταν χιονίζει είναι ένα όνειρο να βλέ-
πεις τις βάρκες χιονισµένες,τις πάπιες µέσα στην λίµνη να κολυµπούν και το νησάκι χιονισµέ-
νο,αλλα το χειµώνα µπορεί να την δείς και αγριεµένει και να είναι τα νερά της πράσινα και να
την φοβιθείς.Την άνοιξη πάλι αλάζουν να είναι όµορφα αφού αρχίζουν να ανθίζουν τα φυ-
τά,να κελαηδούν τα πουλιά και η λίµνη να είναι πάλι ήρεµη και γαλανή.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ
∆ ΤΑΞΗ
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Κούπα καπακωτή, κούπα
καπακωµένη, κούπα ξεκαπά-
κωτη, κούπα ξεκαπακωµένη.

Έχω µια αµυγδαλιά, που κά-
νει µύγδαλα, τσίγδαλα, µύ-
γδαλοτσιγδαλοτσιγδα.

Ανέβηκα στην µιτσιριά, στη
τσιτσιχοµιτσιριά να κόψω µί-
τσιρα,τσίτσιρα,τσιτσιχοµιτσι-
χότσιρα και έσπασε η µιτσι-
ριά,η τσιτσιριά,η τσιτσιχοµι-
τσιχοµιτσιριά,και µου έπεσαν
τα τσίτσιρα,τα µίτσιρα,τα τσι-
τσιχοµιτσιχότσιρα.

Εβγήκα στην πήλινη,τη δή-

λινη, στην πιρνολινοκούκου-
δα και ήρθε ο λύκος, ο πήλι-
νος, ο δήλινος, ο πιρνολινο-
κούκουδος να µου φάει την
όρνιθα την πήλινη, τη δήλινη,
την πιρνολινοκούκουδη που
κάνει τ’ αυγά τα πήλινα τα δή-
λινα τα πιρνολινοκούκουδα.

Παρεµπιπτόντως, επί του
παρόντος όντος, διεπιστώθει
πονόδοντος και διετάχθει κα-
τεπειγόντως η εξαγωγή του
όδοντος.

Ανεβαίνω στη µηλιά και πα-
τώ στην καρυδιά, πίνω το γλυ-
κό κρασί µε την κούπα την
χρυσή.

Κοράλι,ψιλοκόραλο,και ψι-
λοκοραλάκι.

Φίλος έδωσε σε φίλο τρια-
ντάφυλλο µε φύλλο. Φίλε φύ-
λαγε το φύλλο µην το δώσεις
σε άλλο φίλο.

Πίτα σπανακόπιτα, σπανα-
κολαδοφραγκοσυκοπατζαρο-
κολοκυθόπιτα.

Νερό λινάρι νερολίναρο νε-
ροκαθαλίναρο.

Τρεις έντεκα, τρεις δώδεκα,
τρεις δεκαπέντε κι έντεκα κι
εφτά κι οχτώ και δεκαοχτώ
και πέντε και έξι και µισό κι έ-
να και δύο κι ενάµισι και πε
µου πόσα κάνουν.

Μαρία Καραβίτη – ∆` τάξη
(∆ακτυλογράφηση: Ράδη

Άννα – ΣΤ` τάξη)

Γλωσσοδέτες

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ
Έτσι λέµε κάτι πολύτιµο, που

το  διεκδικούν πολλοί:
Το µήλον της Έριδος.

Οι κακές συντροφιές  µας πα-
ρασύρουν. Γι’ αυτό λέµε:

Όποιος κάτσει µε στραβό το
πρωί αλληθωρίζει.

Το λέµε όταν κάποιος  ταρά-
ζεται  πολύ ή φοβάται:

Άλλαξε δέκα χρώµατα.

Λέγεται για τον υπερβολικά
φιλάργυρο άνθρωπο:

∆ε δίνει  του αγγέλου του  νερό.

Το λέµε, όταν κάποιος διηγεί-
ται απίθανα  ή ακατόρθωτα
πράγµατα:

Πράσινα άλογα.

Όταν µιλάς για άσχετα πράγ-
µατα λένε, ότι µιλάς:

Περί ανέµων και υδάτων

Λέγεται, όταν κάποιος πήρε
αποφάσεις για θέµατα που αφο-
ρούν άλλους:

Έκανε λογαριασµό χωρίς τον
ξενοδόχο.

Αν θέλεις να καταστραφείς,

ξανάκανε το λάθος που έκανες.
Γι αυτό λέµε:

Αν σ’ αρέσει  µπαρµπα-Λά-
µπρο ξαναπέρνα από την  Άν-
δρο.

Ανακοίνωσαν το µυστικό σε
όλο τον κόσµο:

Το ‘καναν βούκινο.

Όλα στη ζωή πάνε κι έρχο-
νται. Η  ζωή έχει πολλές αλλα-
γές. Γι αυτό λέµε:

Η ανηφόρα θα φέρει την κα-
τηφόρα.

Όταν ζητάς  να γίνει κάτι , σε
ακατάλληλη στιγµή, λέµε:

Τέτοια ώρα τέτοια λόγια.

Άνθιµος  Παπαγιαννίδης(∆`
τάξη)

Όσα φέρνει η ώρα ,δεν τα
φέρνει ο χρόνος όλος.

Κάθε πράγµα στον καιρό του
κι ο κολιός τον Αύγουστο.

Ο Έρως χρόνια δεν κοιτά.
Τον αράπη κι αν  τον πλένεις

το σαπούνι σου χαλάς.
Γιώργος Χατζηγεωργού-

δης(∆` τάξη)
(∆ακτυλογράφηση Άννα Ράδη

– ΣΤ` τάξη)

Ανέκδοτα 
1 ) ∆άσκαλος : Γιατί τα ψάρια δεν µιλούν Τοτέ ;
Τοτός : Γιατί όταν ανοίγουν το στόµα τους µπαίνει νε-

ρό .
2) ∆άσκαλος : Τοτέ πόσο κάνει 2-2.Πες πως έχεις 2

κεράσια και τρως τα 2 τι θα σου µείνει ;
Τοτός : Τα κουκούτσια κύριε  .

Πισλίνα Μένια – Γ` τάξη

Aινίγµατα 

Αν µε κυνήγι πάντα ζω
τουφέκι δε βαστώ ψαράς
δεν είµαι , µα παντού τα δί-
χτυα µου στήνω .

Τι είναι ;                  αράχνη 

Αναίµακτος  και άψυχος
στον ουρανό ανεβαίνει .

Τι είναι ;  καπνός

Ανεβαίνει κατεβαίνει και
χωρίς να τρώει παχαίνει ,
µονάχα στριφογυρίζει κι η
κοιλίτσα της γεµίζει .

Τι είναι ;                        κου-
βαρίστρα

Ανεβαίνει κατεβαίνει και
στην ίδια θέση µένει .

Τι είναι ;         στόµα

Ανεβαίνει κατεβαίνει κι ο
γιατρός µας µπαίνει .

Τι είναι ;                      θερµό-
µετρο

Ααίµατο κι ακόκκαλο τη
θάλασσα περνάει .

ι είναι;              πεταλούδα

Αγκαθό , καλάγκαθο κα-

λαγκαθένιο το µαντρί και
κόκκινα τα γίδια .

Τι είναι ;    ρόδι
Αίµα και τοµάρι έχει µα

µαλλί κι ουρά δεν έχει .
Τι είναι ;                     ψύλλος

Άκου το και που είναι το
στα δέντρα τριγυρίζει .

Τι είναι ;     αέρας

Άµα τη δέσω , περπατάει
, κι άµα τη λύσω στέκει.

Τι είναι ;                        ανα-
πνοή

Μαρία Καραβίτη – ∆` τάξη
(∆ακτυλογράφηση: Άννα

Καραβίτη – Ε` τάξη)
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Πληροφορίες για τα φυτά
που φυτέψαµε

ΒΒιιββοούύρρννοο Θάµνος αειθαλής, µε υπέροχο
βαθυπράσινο, γυαλιστερό φύλλωµα, γρή-
γορη ανάπτυξη και τελικό ύψος 3-4m. Ιδι-
αίτερα ανθεκτικός στο ψύχος και στις ηµι-
σκιερές θέσεις. Επειδή τα νέα φύλλα του εί-
ναι γυαλιστερά, τον λένε και λουσάτο. Αν-
θίζει την Ανοιξη µε άνθη λευκά, µικρά, σε
επάκριες ταξιανθίες. Ιδανικός θάµνος για
ψηλούς και πυκνούς φράχτες µε ύψος πά-
νω απο 2 µέτρα, καθώς έχει φύλλα απο το
επίπεδο του χώµατος. Κλαδεύεται αρχές Α-
νοιξης ή Σεπτέµβριο και αµέσως µετά προ-
τείνεται να ακολουθεί λίπανση. Την περίο-
δο του Καλοκαιριού δεν πρέπει να µένει α-
πότιστος για να αποφεύγεται η φυλλόπτω-
ση.

ΓΓιιαασσεεµµίί  χχεειιµµωωννιιάάττιικκοο  --  NNUUDDIIFFLLOORRUUMM
Φυλλοβόλο φυτό, πολύ ανθεκτικό στο

κρύο. Έχει θαµνώδη εµφάνιση και ανθίζει
στα γυµνά κλαδιά από φύλλα, που σχηµα-
τίστηκαν την προηγούµενη χρονιά. Κίτρινα
λουλούδια, αρωµατικά, από τα αρχές του
χειµώνα. (-30οC).

∆∆εεννττρροολλίίββααννοο
Βότανα και αρωµατικά. Καλλιεργούνται

εύκολα στον κήπο και ακόµη πιο εύκολα
στο µπαλκόνι µας. ∆εν έχουν ιδιαίτερες α-
παιτήσεις στη φροντίδα τους ενώ τα οφέλη
που έχουµε είναι πολλά. Νοστιµεύουν τα
φαγητά µας, βελτιώνουν την υγεία µας και
οµορφαίνουν τη ζωή µας. Σε αυτή την ενό-
τητα θα µάθουµε όλα τους τα µυστικά των
αρωµατικών και των βοτάνων και τις χρή-
σεις τους.

Η λλεεββάάνντταα είναι αειθαλής, πολυετής θά-
µνος µε πολλά κλαδιά.

Οι βλαστοί της είναι όρθιοι και ελαφρώς
πλαγιαστοί, µε ύψος που ποικίλει από 30-

70 εκ. Τα φύλλα της έχουν µήκος 5 εκ., εί-
ναι στενόµακρα, λογχοειδή, µαλακά, µε
γκριζοπράσινο ή αργυροπράσινο χρώµα,
ανάλογα και µε την ποικιλία. Αναλόγως
και των κλιµατολογικών συνθηκών, ανθί-
ζει έντονα από Μάιο µέχρι και Αύγουστο,
µε µικρά µοβ ή βιολετί λουλουδάκια.

ΘΘυυµµάάρριι
Είναι ένας χαµηλός, πολυετής µε µεγά-

λη αντοχή θάµνος. Έχει πολύ δυνατό και
ευχάριστο άρωµα. Ανθίζει το καλοκαίρι και
βγάζει µικρά ανθάκια χρώµατος µωβ στις
κορυφές των κλαδιών του. Φυτρώνει σε ά-
γονες περιοχές σ’ ολόκληρη την Ελλάδα,

τελευταία όµως το βλέπουµε και σε πολ-
λούς κήπους σπιτιών ως καλλωπιστικό φυ-
τό.

κκααλλααµµίίννθθηη
(calamintha). Θαµνώδες φυτό, εύοσµο,

µε άνθη ρόδινα ή ερυθρά, το οποίο φύεται
σε περιοχές ακαλλιέργητες. Είναι ανθεκτι-
κή στις υψηλές θερµοκρασίες και στην ξη-
ρασία. Ανθεί στα τέλη του καλοκαιριού.
Περιλαµβάνει πολλά είδη, ορισµένα από τα
οποία απαντούν και στην Ελλάδα. Τα κυ-
ριότερα από αυτά είναι το πετροκαλαµίθρι,
το φλυσκούνι, η αγριορίγανη, το ασπρο-
βάλσαµο και το λιβανόχορτο.

Η λλεεββααννττίίννηη είναι ένα πολύ δηµοφιλές
φυτό στην Ελλάδα. Είναι πυκνή, συµπα-
γής, αρωµατική, πολύ ανθεκτική και ευ-
προσάρµοστη. Μπορεί να βρεθεί πολύ εύ-
κολα στα περισσότερα φυτώρια και ανθο-
εκθέσεις. Η λεβαντίνη ενδηµεί στις µεσο-
γειακές χώρες, συµπεριλαµβανοµένης και
της χώρας µας. Στη φύση φυτρώνει συνή-
θως σε ζεστά, ανοιχτά και ηλιόλουστα µέρη
µε ασβεστώδες αλκαλικό έδαφος όπως
πλαγιές, µεσογειακές παράκτιες περιοχές,
ξερά λιβάδια κ.ά.

Σάκης Γάτσος – ΣΤ` τάξη

ΒΙΒΟΥΡΝΟ

ΓΙΑΣΕΜΙ

ΘΥΜΑΡΙ

A Day In My Life
Every morning I get up at

7:00, I eat my breakfast and
brush my teeth. Then I go to
school.

School starts at 8:10 and
ends at 13:10 or 14:00. At
school we learn Maths,
English, Language, History,
German, Geography, Science,
Religion, PE, Music etc. 

In the afternoon I eat lunch.
Then I do my homework, I
watch TV and I play with my
friends. 

At 10:00 I drink my milk and I
go to bed.

Το βασικό κείµενο και οι ζω-
γραφιές είναι της Χρυσάνθης

Γκέσιου. Επεξεργασία – συ-
µπλήρωση: Ε΄τάξη.

The place we live in
Arnissa, our hometown is in

the North of Greece. Greece
borders Africa in the South,
Turkey in the East, Italy in the
West and Bulgaria and Albania
in the North. It has many cities

like Athens (its capital),
Thessaloniki, Nafplio, Heraklio,
Patra and many more.

The country is mountainous
in the north with green plains
and lakes. There are many
rivers, of which the most
famous is Evros, in the borders
of Turkey. The most famous
sight of Greece is the
Acropolis.

The weather is mild, cold in
winter and warm in summer.

In Greece you can meet

different people from different
countries, it’s a multicultural
country. The Greeks are very
friendly people.

I think it’ s exciting to live in
Greece because it’s welcoming
and it opens the doors to
everyone. 

Το βασικό κείµενο είναι της
Άννας Ράδη και του Ανέστη

Τσιτιρίδη( ΣΤ` τάξη)

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΩΝΙΑ

Primary School Of Arnissa
Our  school is in Arnissa and has got six classes and many

teachers.
It’s a big building with many facilities, such as basketball court, a

library, a gym, big classrooms and a big playground. We have an
English teacher, a German teacher and  a  P.E.  teacher. For all the
other subjects we have  our  teacher.

Some students stay  at school until four and eat and do their
homework. We like our school very much, we love it.

Κείµενο: Στ΄τάξη 
Ζωγραφιά: Θεοδώρα Παπαδοπούλου


