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ΠΠεερριιεεχχόόµµεενναα
� Κέικ - Φούρνος – Το σχο-

λείο µου σελ.2
� Επιστολή Γιάννη Παπαλα-

ζάρου σελ.3
� Η γωνιά της ποίησης σελ.4
� Ηµερολόγιο σχολικού κή-

που- Αιολική ενέργεια σελ.5
� Η Άρνισσα στο πέρασµα

του χρόνου σελ.6 - 7
� Α' τάξη σελ.8
� Β' τάξη σελ.9

� Φανταστικές ιστορίες µι-
κρών συυγραφέων σελ.10 - 11

� Ο παράνοµος επιβάτης
σελ.12

� Εκδήλωση  συνεργαζόµε-
νων δηµοτικών σχολείων ορει-
νού όγκου Έδεσσας σελ.13

� Στίβος – Ευρωµπάσκετ –
Προφήτης Ηλίας σελ.14

� Σπαζοκεφαλιές –Ανεµόµυ-
λος – καταστροφή τοίχου Κ∆ΑΠ
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ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗΣ ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ

Η τελετή του αγιασµού ση-
µατοδοτεί κάθε χρόνο την έ-
ναρξη µιας νέας σχολικής
χρονιάς. Με τον αγιασµό επι-
τυγχάνεται η ανάµνηση της
βάπτισης του Χριστού. Ο ιε-
ρέας αγιάζει το νερό µε ευ-
χές και ταυτόχρονα καλεί το
Άγιο Πνεύµα. Έτσι το νερό
µετατρέπεται µε τη θεία χάρη
σε αγιασµό ο οποίος θεωρεί-
ται προστατευτικός στην χρι-
στιανική κοινωνία. Για αυτό
το λόγο λοιπόν ο ιερέας αγιά-
ζει τον κάθε µαθητή ξεχωρι-
στά όπως και όλους τους χώ-
ρους του σχολείου έτσι ώστε
µε την ευλογιά του Θεού να
κυλήσει δίχως προβλήµατα η
σχολική χρονιά!    

Κείµενο: Χρήστος 
Θεοδώρου - Ε` τάξη

∆ακτυλογράφηση Βασιλεία
Λιόλιου – Ε` τάξη                                                   

«ΑΓΙΑΣΜΟΣ»
Πέρασε το καλοκαίρι και το

σχολείο άνοιξε ξανά στις 11
Σεπτεµβρίου. Χτύπησε το κου-
δούνι και τα παιδιά µπήκαν
στις γραµµές τους για να ξεκι-
νήσει ο σχολικός αγιασµός. Ο
αγιασµός είναι µια ακολουθία
που γίνεται για να αγιαστεί το
νερό, και το κάνουµε όταν αρ-
χίζουµε κάτι καινούργιο, για

να µας ευλογήσει ο Θεός. Ήρ-
θε ο παπάς και ο αγιασµός ξε-
κίνησε. Ο παπάς µας αγίασε,
έδωσε ευχές σε όλα τα παιδιά
και τους δασκάλους. Μας είπε
µια ιστορία για παιδάκι που δυ-
σκολευόταν στα µαθήµατα και
πήγε και κρύφτηκε στην εκ-
κλησία κάτω από την Αγία Τρά-
πεζα. Εκεί προσευχόταν συνέ-
χεια στην Παναγία να τον κά-
νει καλύτερο µαθητή. Η Πανα-
γία τον ευλόγησε και τον βοή-
θησε να µάθει να διαβάζει. Στο
τέλος καλωσορίσαµε τα παι-
διά της Α΄ τάξης και οι δάσκα-
λοι τους έδωσαν ένα µπαλόνι,
ένα σακουλάκι µε ζαχαρωτά
και το φυτό της χαράς. ‘Ήταν
µια πολύ όµορφη µέρα!

Κείµενο: Παπατραϊανού
Βασιλική - Λαζαρίδου

Γλυκερία( Γ` τάξη)

Ο αγιασµός στο σχολείο µου

Μέσα στο καλοκαίρι χιλιάδες
πρόσφυγες-µετανάστες ταξι-
δεύουν παράνοµα στα νησιά
του  Αιγαίου. Οι περισσότεροι
είναι  Μουσουλµάνοι. Στη χώ-
ρα τους επικρατούν πόλεµοι
και φτώχεια. Έρχονται στην
Ελλάδα µε σκοπό να ζήσουν.
Όµως πολλοί πνίγονται, µικροί
και µεγάλοι, διότι µπαίνουν
πολλά άτοµα, σε µια βάρκα και
βουλιάζει λόγο του βάρους. Ό-
ταν φτάνουν στη στεριά ευγνω-
µονούν και ευχαριστούν το θεό
τους που τους κράτησε ζωντα-
νούς. Κατασκηνώνουν σε µι-
κρές σκηνές αναζητώντας φα-
γητό. Η αστυνοµία και οι πολί-
τες είχανε συγκρούσεις µε τους
λαθροµετανάστες. Με αίµατα
στο σώµα και στο κεφάλι κλαί-
νε για τη µαύρη τους τη ζωή.
Συνεντεύξεις από συγγενείς νε-
κρών λαθροµεταναστών παίρ-
νουν οι δηµοσιογράφοι.  

Κείµενο: Μαρία Καραβίτη
και Ανδρονίκη Λαζαρίδου-  Ε`

Τάξη

ΠΠρρόόσσφφυυγγεεςς

Σε όλους είναι γνωστή η ει-
κόνα τους:

Ορδές ανθρώπων µε ζωγρα-
φισµένη στο πρόσωπό τους την
φρίκη, παίρνουν τον δρόµο της
φυγής µε την ελπίδα όχι για
καλύτερη ζωή, αλλά για ζωή.
Είναι πρόσφυγες, δηλαδή άτο-
µα που εξαιτίας δικαιολογηµέ-
νου φόβου διότι για λόγους φυ-
λής, θρησκείας, εθνικότητας,
εξαιτίας των πολιτικών τους πε-
ποιθήσεων, βρίσκονται εκτός
της χώρας της οποίας έχουν
την ιθαγένεια και δεν µπορούν
να απολαµβάνουν την προστα-
σία της χώρας αυτής. Είναι δέ-
ντρα ξεριζωµένα που πρέπει να
ευδοκιµήσουν σε όποιο χώµα
και να µεταφυτευτούν.   Μπο-
ρούν;  Έφυγαν γιατί πίστεψαν
πώς κάτι καλύτερο από το θά-
νατο θα βρουν κάπου να τους
περιµένει. 'Ενα χαρακτηριστι-
κό τους γνώρισµα είναι ο αγώ-
νας τους για την επιβίωση.

Κουβαλάνε τα λίγα υπάρχο-
ντά τους ή και τίποτα. Φτάνουν
πάµφτωχοι, χωρίς τίποτα, λένε.

Πρόσφυγες στα 
νησιά του Αιγαίου  

συν. στην 3η σελ.
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ΕΕΚΚ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  
ΤΤΩΩΝΝ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΤΤΩΩΝΝ

ΤΤΟΟΥΥ  
∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ
ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ  
ΑΑΡΡΝΝΙΙΣΣΣΣΑΑΣ

∆ιεύθυνση

∆ηµοτικό 

Σχολείο

Άρνισσας

58002 Άρνισσα

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

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 

ΟΜΑ∆Α 

(Ε’-ΣΤ` ΤΑΞΗ)

∆ακτυλογράφηση

κειµένων
Ανδρονικίδης Θεόδωρος (ΣΤ')

Γκέσιου Χρυσάνθη(ΣΤ')

Καραβίτη Άννα(ΣΤ')

Σιδερά Σόφη(ΣΤ')

Γεωργίου Βερονίκη(Ε')

Καραβίτη Μαρία(Ε')

Λαζαρίδου Ανδρονίκη(Ε')

Παπαγιαννίδης Άνθιµος(Ε')

Παπαζήση Κωνσταντίνα(Ε')

Σάρωση εικόνων
Καραβίτη Άννα(ΣΤ`)

Συντονιστές 
∆άσκαλοι
Ηλίας Κάρτας

Αθανάσιος Θεοδώρου

Το λογότυπο της εφη-

µερίδας σχεδίασε η Αν-

δρονίκη Λαζαρίδου και ο

Χρήστος Χατζηγεωργού-

δης

Συνδροµή για ένα

χρόνο 5 ευρώ

ΤΤαα  ααννήήσσυυχχαα
µµοολλύύββιιαα  ττηηςς
ΆΆρρννιισσσσααςς

ΗΗ  ΣΣΕΕΛΛΙΙ∆∆ΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΓΓΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ
Κέικ Γεµιστό µε Ρευστή Σοκολάτα
Υλικά
2 κούπες Αλεύρι για όλες τις χρήσεις
2 φακέλους Κουβερτούρα σε σταγόνες
250 γρ. Σοκολάτα γάλακτος
250 γρ. Βούτυρο
8 αυγά
1,5 κούπα ζάχαρη
2 βανίλιες
2,5 κουταλάκια γλυκού Μπέικιν πάουντερ
Εκτέλεση
Σε µπεν – µαρί λιώνει την κουβερτούρα, τη σο-

κολάτα γάλακτος και το βούτυρο. Προσθέστε τους

8 κρόκους και ανακατεύετε καλά. Στη συνέχεια
χτυπάτε τα ασπράδια σε σφιχτή µαρέγκα και προ-
σθέτετε µονοµιάς τη ζάχαρη. Μέσα στο µίγµα σο-
κολάτας ρίχνετε το αλεύρι, το µπέικιν – πάουντερ
και τις βανίλιες, ανακατεύετε λίγο και προσθέτετε
λίγη – λίγη τη µαρέγκα. Λαδώνετε µια φόρµα κέικ
µε τρύπα στη µέση, βάζετε µέσα το µίγµα και ψή-
νετε σε προθερµασµένο φούρνο µε αέρα στους
200OC για 15 λεπτά µόνο. Το αφήνετε για λίγο να
κρυώσει και µετά το ξεφορµάρετε. Όταν το κόψε-
τε, το εσωτερικό του θα πρέπει να είναι σαν ρευ-
στή σοκολάτα.

Χρυσάνθη Γκέσιου – ΣΤ` τάξη

1)Πότε φτιάχτηκε ο φούρνος;
Ο φούρνος φτιάχτηκε πριν 40

χρόνια, αλλά η κυρία που τον πήρε
τον έκανε καινούριο από την αρχή. 

2)Πώς γίνεται το ψωµί;
Για να φτιάξουµε ψωµί συγκε-

ντρώνουµε πρώτα τα υλικά µας που
είναι: αλέυρι, νερό , µαγιά, προζύµι
και αλάτι. Κοσκινίζουµε το αλεύρι
σε µια µεγάλη λεκάνη και κάνουµε
στη µέση µια λακκούβα. Μέσα στη
λακκούβα βάζουµε το προζύµι και
τη µαγιά  λιωµένη σε λίγο χλιαρό
νερό.  Έπειτα ρίχνουµε το αλάτι και
χλιαρό νερό και αρχίζουµε να ζυµώ-
νουµε τα υλικά για να ενωθούν και
να γίνει ζύµη που δεν κολλάει στα
χέρια.  Σταυρώνουµε τη ζύµη και
την σκεπάζουµε και την αφήνουµε
να φουσκώσει σε ζεστό µέρος. 

Μετά που θα φουσκώσει πλάθου-
µε τα ψωµιά και τα βάζουµε σε φόρ-
µες και τα αφήνουµε να φουσκώ-
σουν  και πάλι. Αφού φουσκώσουν
τα χαράζουµε µε ένα µαχαίρι και τα
αλείφουµε µε λίγο νερό. Ψήνουµε
στο φούρνο για µία ώρα περίπου 

3)Από τι ώρα ξεκινάτε να φτιά-
χνετε τα ψωµιά;

Ξεκινάµε από τις δύο η ώρα και
τα πρώτα  είναι έτοιµα στις έξι το
πρωί 

4)Πόση ώρα χρειάζεται για να
βγάλετε το ψωµί;

Θέλει  να ζυµωθεί, µετά  είκοσι
λεπτά για να ξεκουραστεί, µισή ώρα
για να φουσκώσει στις φόρµες και
τελικά χρειάζεται περίπου  δύο ώ-
ρες.

5)Τι είδους ψωµιά φτιάχνετε;
Σταρένιο, µε σουσάµι ολικής ά-

λεσης, καλαµποκίσιο, µπαγκέτα και
πολύσπορο .

6)Από τι φτιάχνετε τα διάφορα
είδη  ψωµιών;

Από τα αλεύρι του σιταριού φτιά-
χνουµε το άσπρο, από το καλαµπο-
κίσιο αλεύρι φτιάχνουµε το καλα-
µποκόψωµο και µε το ολικής άλε-

σης  το µαύρο ψωµί.
7) Τι άλλο φτιάχνετε στον φούρ-

νο;
Κάνουµε κουλούρια, τυρόπιτες,

ζαµπονόπιτες, σταφιδόψωµο, ελαι-
όψωµο, τυρόψωµο και άλλα πολλά.

8)Πόσα ψωµιά την ηµέρα φτιά-
χνετε;

Ανάλογα  µε την εποχή. Το καλο-
καίρι  όµως  χρειαζόµαστε περισσό-
τερα . Συνήθως φτιάχνουµε γύρω
στα 500 ψωµιά την ηµέρα.

9)Τι κάνετε τα ψωµιά  που δεν
πουλιούνται;

Όταν έχουν ξεµείνει από ψωµιά
την επόµενη µέρα και οι πελάτες
θέλουν να αγοράσουν ψωµί, τους
δίνουµε τα ψωµιά που δεν είχαν
πουληθεί σε άλλη τιµή. Η άλλη πε-
ρίπτωση είναι να τα πάρει κάποιος
βοσκός που θέλει να ταΐσει τα σκυ-
λιά του.

10)Είναι κουραστική η δουλειά
του φούρναρη;

Ναι είναι , γιατί ξυπνάµε από τις
δύο τα ξηµερώµατα και δουλεύου-
µε όλη µέρα. Εξάλλου δε φτάνει
µόνο ένας για να κρατηθεί ο φούρ-
νος, αλλά τουλάχιστον δύο µε τρία
άτοµα.

Μαθητές Γ΄ΤΑΞΗΣ
(Η επίσκεψη έγινε τον Ιούνιο της

προηγούµενης χρονιάς από τη φε-
τινή ∆` τάξη)

Επίσκεψη στον φούρνο της Αστρούλας Θεοδώρου

ΤΤοο  σσχχοολλεείίοο  µµοουυ
ΤΤοο  σσχχοολλεείίοο  µµααςς  ττοο  λλέέννεε  ∆∆ηηµµοοττιικκόό

σσχχοολλεείίοο  ΆΆρρννιισσσσααςς  ..
ΒΒρρίίσσκκεεττααιι  ψψηηλλάά  σσττοο  χχωωρριιόό  ,,  κκοοννττάά  σσεε

έένναα  ββοουυννόό..  ΤΤοο  σσχχοολλεείίοο  µµααςς  χχττίίσσττηηκκεε  ττοο
11995522  ..  ΠΠααλλιιάά  ττοο  σσχχοολλεείίοο  ήήτταανν  σσττηη  σσηηµµεε--
ρριιννήή  µµεεγγάάλληη  εεκκκκλληησσίίαα  ττοουυ  χχωωρριιοούύ  µµααςς,,
ττηηνν  ΑΑγγίίαα  ΒΒααρρββάάρραα..

ΚΚάάπποοττεε  ηη  λλίίµµννηη  µµααςς  ααννέέββηηκκεε  κκααιι  ττοο
σσχχοολλεείίοο  ππλληηµµµµύύρριισσεε..  ΈΈττσσιι  ττοο  σσχχοολλεείίοο
µµεεττααφφέέρρθθηηκκεε  σσττοο  ββοουυννόό..

ΤΤοο  σσχχοολλεείίοο  µµααςς  εείίννααιι  φφττιιααγγµµέέννοο  ααππόό
ππέέττρραα,,  ξξύύλλοο,,  κκεερρααµµίίδδιι  κκααιι  ττοούύββλλαα..  ΕΕίίννααιι
ππααλλιιόό..  ΈΈχχοουυµµεε  δδυυοο  µµεεγγάάλλεεςς  ααυυλλέέςς..
ΣΣττηηνν  µµίίαα  ααυυλλήή  έέχχοουυµµεε  πποολλλλάά  δδέέννττρραα,,
µµεεγγάάλλεεςς  ππέέττρριιννεε  κκεερρκκίίδδεεςς,,  δδύύοο  ψψηηλλέέςς
ππρράάσσιιννεεςς  µµππαασσκκέέττεεςς,,  έένναα  ππααρρττέέρριι,,  δδυυοο
χχρρωωµµααττιισσττάά  ffoouurr  ssqquuaarree  κκααιι  έένναα  µµοοννόό--
ζζυυγγοο..  

ΤΤοο  σσχχοολλεείίοο  µµααςς  έέχχεειι  66  ααίίθθοουυσσεεςς  κκααιι
εεππίίσσηηςς  έέχχεειι  11  γγυυµµνναασσττήήρριιοο,,  11  γγρρααφφεείίοο
δδαασσκκάάλλωωνν,,  11  γγρρααφφεείίοο  δδιιεευυθθυυννττήή,,  11  ββιι--
ββλλιιοοθθήήκκηη  κκααιι  11  ααίίθθοουυσσαα  εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν..

ΜΜααςς  ααρρέέσσεειι  πποολλύύ  ττοο  ffoouurr  ssqquuaarree,,ηη  ωω--
ρρααίίαα  θθέέαα  κκααιι  οο  κκήήπποοςς..  ΤΤοο  σσχχοολλεείίοο  µµααςς
ααρρέέσσεειι  πποολλύύ  !!!!!!

ΓΓιιώώρργγοοςς  ΣΣααµµααρράάςς,,  ΜΜέέννιιαα  ΠΠιισσλλίίνναα,,
ΧΧρρήήσσττοοςς  ΒΒοοζζίίννηηςς,,  ΤΤααττιιάάνναα  ΠΠααππααγγιιααννννίί--

δδοουυ    ––  ∆∆`̀  ττάάξξηη  
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΆΆνννναα  ΚΚααρρααββίίττηη  ––

ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη
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Μα είναι όντως χωρίς απο-
σκευές οι πρόσφυγες; Έρχο-
νται όντως χωρίς τίποτα; Όλα
αυτά που έζησαν, στη ψυχή
τους και είναι αόρατα για εµάς
δεν είναι πάντα µαζί τους; Όλοι
µας δεν κουβαλάµε µαζί µας
τον πολιτισµόµας. Χάνει ποτέ

κανείς τις γνώσεις του, τις ανα-
µνήσεις του τα συναισθήµατά
του, τα όνειρα του;

Κείµενο:  Κωνσταντίνα 
Παπαζήση – Ε` τάξη 

∆ακτυλογράφηση: Τάσος
Μπόγιας – Ε` τάξη

Πρόσφυγες στα νησιά του Αιγαίου  

Παπαλαζάρου Ιωάννης
Εκπαιδευτικός – Συγγραφέας

Γιαννιτσά 8 Ιουνίου 2015
Αγαπητά µου Ανήσυχα (και Ακούραστα)
Μολύβια της Άρνισσας
Περίµενα µε υποµονή να διαβάσω ηλεκτρονικά και το 8ο φύλλο της

θαυµάσιας από κάθε άποψη εφηµερίδας σας και σαν καλός φίλος του
Σχολείου σας και των δασκάλων σας, σαν καλός γείτονας, αφού κα-
τάγοµαι από τον γειτονικό Άγιο Αθανάσιο, σαν παλιός δάσκαλος που
αγαπάει και γράφει για την τοπική ιστορία και την τοπική παράδοση,
να σας εκφράσω από τα βάθη της καρδιάς µου το θαυµασµό µου και
τα ολόθερµα συγχαρητήριά µου για την ολόχρονη προσπάθεια που
καταβάλατε, µε την παρότρυνση και τη διακριτική συµπαράσταση
των δασκάλων σας, να αναδεικνύετε και να προβάλλετε, µέσα από τα
«Ανήσυχα Μολύβια» σας, τις ανησυχίες σας, τους προβληµατισµούς
σας και τα νέα της σχολικής σας ζωής.

Τα καταφέρατε θαυµάσια! Να είστε υπερήφανοι για το αποτέλε-
σµα! Σας το δηλώνει ένας δάσκαλος που για πολλά χρόνια ασχολήθη-
κε µε εφηµερίδες, σχολικές και εξωσχολικές, και γνωρίζει πολύ καλά,
πόσος κόπος και πόση αγωνία προηγείται, µέχρι να πετύχουµε το ε-
πιθυµητό αποτέλεσµα.

Αγγίζετε µε πρωτοφανή για µαθητές ∆ηµοτικού Σχολείου δηµοσιο-
γραφική ευαισθησία και ενδιαφέρον, θέµατα από την επικαιρότητα
και την καθηµερινότητα, εκφράζετε τις ανησυχίες σας για σύγχρονα
προβλήµατα, όπως η σχολική βία, η υγεία, ο εθελοντισµός κ.ά. ∆ίνετε
την ευκαιρία στη λογοτεχνική έκφραση των συµµαθητών σας, προ-
βάλλετε µε φωτογραφικό υλικό τη σχολική ζωή και τις δραστηριότη-
τές σας, ψυχαγωγείστε µε παραδοσιακά παιγνίδια, χιούµορ και σπα-
ζοκεφαλιές.

Με συγκίνησαν ιδιαίτερα τα αποχαιρετιστήρια των µαθητών της
ΣΤ΄ και φυσικά το αφιέρωµα στον σεβάσµιο και εξαίρετο ιερέα της
Ενορίας σας, τον καλό φίλο πατέρα Νικόλαο.

Συνεχίστε, παιδιά µου, να ανησυχείτε και να γράφετε, µην αφήσετε
τα µολύβια σας να εφησυχάζουν και να αναπαύονται. ∆ουλειά τους
είναι να γράφουν. Εξακολουθήστε να προβάλλετε την ιστορία, την
παράδοση και τα προβλήµατα του τόπου µας, της ιστορικής Άρνισ-
σας, της αγαπηµένης µας Βεγορίτιδας, του Σχολείου σας.

Εµείς θα σας διαβάζουµε πάντα µε ενδιαφέρον και αγάπη!
Καλό καλοκαίρι σε όλους σας!

Παπαλαζάρου Ιωάννης

Ευχαριστήριο
Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων

του ∆ηµοτικού Σχολείου Άρνισ-
σας, ευχαριστεί θερµά την κ.
Καραµέση Μαρία, µόνιµη κάτοι-
κο Γερµανίας, συγγενή της µα-
θήτριάς µας Παπαζήση Κωνστα-
ντίνας, για την προσφορά των
100 ευρώ που έκανε στο σχο-
λείο µας, για την εύρυθµη λει-
τουργία του. Μέσα από την καρ-
διά µας για την αυθόρµητη και
συγκινητική ενέργειά της, της
ευχόµαστε υγεία σ` αυτήν και
στους οικείους της.

Ο Αγιασµός του σχολείου
Άρχισε ο αγιασµός
άρχισαν τα σχολεία.
∆άσκαλοι και µαθητές
γύρισαν στα θρανία.

Άρχισαν τα ζόρικα,
ζόρικα απογεύµατα µέσα στο

σπίτι.
Μα πρώτα πάει το διάβασµα
και ύστερα το παιχνίδι.

Ανδρονίκη Λαζαρίδου
– Ε` τάξη
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H γωνιά της ποίησης

Πάµε στο σχολείο
Ξεκίνησαν και πάλι τα σχο-

λεία
Το διάβασµα και η ιστορία
Πάµε τώρα στα θρανία
Για να παίξουµε µε τα βι-

βλία .

Χτύπησε και πάλι το κου-
δούνι

Για να µπούµε όλοι στις
γραµµές

Και να κάνουµε την προ-
σευχή µας

Όλες οι τάξεις οι καλές .

Μέσα στην τάξη ησυχία
Να µιλήσει η κυρία
Κι άµα κάνεις και σκονάκι
Θα µπεις µια τιµωρία.

Αχ ! Μου αρέσει το σχο-
λείο

Και πολύ το αγαπώ
Με έναν δάσκαλο καλό
Σαν τον περσινό.
Ελισάβετ Νιώτη- ΣΤ` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Άννα
Καραβίτη – ΣΤ` τάξη

Γυρισµός στο
σχολείο  

Πάει πια το καλοκαίρι
κι η ξέγνοιαστη ζωή. 
Την τσάντα µας στο χέρι
και στο σχολείο γραµµή.

Τρεις µήνες στον αγέρα,
χωρίς  φροντίδες, ζάλη.
Σχολείο µου καληµέρα.
Θα έρθω και φέτος πάλι.

Ψιχαλίζει
Ψιχαλίζει, ψιχαλίζει
Στην µικρή µας την αυ-

λή…

Το φθινόπωρο αρχίζει,
Το αγαπώ πολύ, πολύ.
Το έχω µέσα στην καρδιά

µου
φύλλα, κίτρινα, ξερά.
Ψιχαλίζει, ψιχαλίζει
στο δροµάκι το στενό 
κι ένα σύννεφο  µαυρίζει
κει ψηλά στον ουρανό. 
και  στον τσίγκο µας απά-

νω έγινε καλή αρχή!
Ήρθε να µας παίζει πιάνο
Αχ, η δεσποινίς βροχή!

Βερονίκη Γεωργίου\
– Ε` τάξη

∆ακτυλογραγράφηση:
Άνθιµος Παπαγιαννίδης –

Ε` τάξη

ΟΟ  ΑΑΥΥΓΓΟΟΥΥΣΣΤΤΟΟΣΣ
Τον Αύγουστο φάγαµε παγωτά χίλια
Και βρήκαµε χρωµατιστά κοχύλια

Στην παραλία πετούσε ένας γλάρος
και στα βράχια φώτιζε ο φάρος

Περιµέναµε ανυπόµονα το καλοκαίρι
Που τα βράδια του έλαµπε το αστέρι

Κάθε πρωί , όλα τα παιδιά 
Έπαιζαν χαρούµενα στην αµµουδιά

Αύγουστε, µας έδωσες πολλή χαρά
Θα σε περιµένουµε και πάλι µε ανοιχτή την αγκαλιά 
Οι µαθητές της ∆` τάξης
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Σήµερα µπήκαµε στον πα-
νέµορφο κήπο του σχολείου
µας.  Η Μαρία, η Ιωάννα, η
Κων/να και η Βερονίκη µε τις
µικρές τσάπες τους τσαπί-
ζουν τα χόρτα από τον κήπο.

Ο ∆ηµήτρης και  ο Άνθιµος
µαζεύουν µε την τσουγκράνα
τα χόρτα που έκοψαν τα κο-
ρίτσια.

Ο Γιώργος Γ. και ο Τάσος
κόβουν τ’ αγριοκάρυδα από
την άκρη του κήπου.  Ο Γιώρ-
γος Χ. τσαπίζει τη ροδιά, την
ελιά και την κυδωνιά µε τη

βοήθεια του άλλου Γιώρ-
γου και του Τάσου.  Η Αν-
δρονίκη, η Κων/να και η
Μαρία παίρνουν τ’ αγριο-
κάρυδα που έκοψαν τ’ α-
γόρια και τα πηγαίνουν
στο πίσω µέρος του σχο-
λείου. Η Βασιλεία βγάζει
φωτογραφίες όλα τα παι-
διά.

Εγώ (Γεωργία) και η Πε-
τρούλα, επειδή δεν µπαί-
νουµε στον κήπο, γρά-
φουµε ότι βλέπουµε. Όλη
η τάξη φυτεύουµε λαχα-
νικά(κρεµµύδι, σκόρδο,

µαρούλι, σπανάκι) και πολλά
αρωµατικά φυτά και δίπλα α-
πό κάθε φυτό βάζουµε ταµπε-
λίτσες. Ο Χρήστος τα ποτίζει.
Ακόµα µαζέψαµε καρύδια α-
πό τη µεγάλη καρυδιά που α-
πλώνεται στον κήπο µας. Επί-
σης ο δάσκαλός µας ο Ηλίας
µας βοηθάει όλους.

Γεωργία Λαζαρίδου 
– Ε` τάξη

Ηµερολόγιο Σχολικού κήπου
Τετάρτη 30 Σεπτεµβρίου 2015

Αιολική Ενέργεια 
Η ενέργεια του ανέµου λέγεται αιολική. Για την αξιοποίηση

της, χρησιµοποιούµε σήµερα τις ανεµογεννήτριες µε τις οποίες
µετατρέπεται η κινητική ενέργεια του ανέµου σε ηλεκτρική. Το
πρώτο πράγµα που προσέχουµε σε µια ανεµογεννήτρια είναι τα
πτερύγια της, που περιστρέφονται όταν φυσάει. Η κίνηση αυτή
των πτερυγίων µεταδίδεται σε έναν άξονα περιστροφής, ο οποί-
ος χάρη σε ένα σύστηµα προσανατολισµού, βρίσκεται πάντα πα-
ράλληλα προς την κατεύθυνση του ανέµου. Η κινητική ενέργεια
του άξονα περιστροφής µετατρέπεται από µια ανεµογεννήτρια
σε ηλεκτρική ενέργεια. Όλο το σύστηµα είναι τοποθετηµένο πά-
νω σε έναν ψηλό πύργο. 

Η σπουδαιότερη εφαρµογή των ανεµογεννητριών είναι η παρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας η οποία µπορεί, στη συνέχεια, να διο-
χετεύεται στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. 

Κείµενο: Άνθιµος Παπαγιαννίδης, Πετρούλα Νάντση, Μαρία
Καραβίτη και    Ανδρονίκη Λαζαρίδου Ε` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Άνθιµος Παπαγιαννίδης
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Η ‘Αρνισσα στο πέρασµα του χρόνου

Πριν από 120 χρόνια περί-
που, χτίστηκε το εκκλησάκι
της Ζωοδόχου Πηγής. Όλα
ξεκίνησαν κάπως έτσι. Έ-
να βράδυ ο προ-προ-
παππούς µου Βαγ-
γέλης Βερικού-
κης ονειρεύτηκε
την Παναγία, να
του λέει, ότι έ-
πρεπε να σκάψει
σε ένα σηµείο για να
βρει τον τάφο ενός πα-
τριάρχη. Έτσι κι έκανε. Αφού
βρήκε τον τάφο, ονειρεύτηκε
ξανά την Παναγία, να του λέει

ότι λίγο πιο πέρα, κοντά στις
ρ ά -

γες του τρένου, ήταν θαµµένη

η εικόνα της Ζωοδόχου Πη-
γής. Έπρεπε να σκάψει για να

βρει και αυτή την εικό-
να. Ήταν θαµµένη

κάτω µία τε-
ράστια πλά-

κα. Προ-
σπάθησε
να τη ση-
κώσει αλ-

λά δεν µπο-
ρούσε. Το

βράδυ ξαναείδε
την Παναγία να του

λέει να πάει πάλι και να προ-
σπαθήσει να σήκωση την πλά-

κα και ότι θα τον βοηθούσε κι
αυτή. Πράγµατι την επόµενη
µέρα µπορούσε να σηκώσει
την πλάκα και να βγάλει από
κάτω την εικόνα. Μετά από λί-
γο καιρό αποφάσισε να χτίσει
εκεί το εκκλησάκι της Ζωοδό-
χου Πηγής, το οποίο από τότε
µέχρι σήµερα έχει ανακαινι-
στεί και επεκταθεί. Γιορτάζου-
µε την Ζωοδόχου Πηγή την
πρώτη Παρασκευή µετά το
Πάσχα µε πανηγυρική θεία
λειτουργία.

Κείµενο: Κωνσταντίνα 
Παπαζήση – Ε` τάξη   

∆ακτυλογράφηση: Μαρία
Καραβίτη – Ε` τάξη

Το εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής

Η παλιά Άρνισσα
Η ‘Αρνισσα το 1996 ήταν ένα χωριό γε-

µάτο χαρούµενους ανθρώπους. Η Άρνισ-
σα είχε παντοπωλεία σε διάφορα µέρη
του χωριού. Ένα από αυτά ήταν του Πα-
ντελή του Βερικούκη, του Ερωτοκλή του
Μεταξά και του Σαµαρά του Γιάννη. Αυτά
ήταν τα πρώτα παντοπωλεία της Άρνισ-
σας. 

Ο Γούλιος ο µπαρµπατάσος είχε φούρ-
νο και πουλούσε νόστιµα αφράτα ψωµιά
και κουλούρια. Αργότερα άνοιξε ο φούρ-
νος του Νιώτη. 

Οι Χασαπάκηδες, ο Νίκος κι ο Βασίλης
τα δύο αδέρφια είχαν κρεοπωλείο. Μετά
άνοιξε ο Πέτρος ο Μπόγιας.

Ο Μανώλης Εµµανουήλ πριν από τριά-
ντα χρόνια έκλεισε το φαρµακείο του ό-
που πουλούσε φάρµακα και γιατρικά. 

Η Άρνισσα είχε καφενεία όπου έπιναν
ελληνικό καφέ. Αφεντικά τους ήταν η Α-
λεξάνδρα Λιάκου που το είχε στη παλιά
πλατεία(σηµερινή Αγία Βαρβάρα), ο Γού-
λιος Αναστάσιος του ∆ηµητρίου ο Θεο-
δώρου Νικόλαος του Ηλία είχαν και αυτοί
καφενείο. 

Το Κέντρο Υγείας πρόσφερε υγεία από
το 1998 σε όλο το χωριό ακόµα και στα
γύρω χωριά.

Το εστιατόριο-καφενείο του Πέτρου
Μούλα είχε θέα τη λίµνη που έφτανε µέ-
χρι της γραµµές του τρένου. 

Ο Ανέστης Τσιτιρίδης  του Αβραάµ είχε
ένα κουρείο.

Η εκκλησία της Κοιµήσεως της Θεοτό-
κου φτιάχτηκε στην Τουρκοκρατία. Η Α-
γία Τριάδα φτιάχτηκε πριν περίπου εκα-
τόν πενήντα χρόνια ενώ µετά το 1975
φτιάχτηκε η Αγία Βαρβάρα. 

ΟΙ άνδρες που δεν είχαν επιχειρήσεις
ήταν οι περισσότεροι αγρότες και κτηνο-
τρόφοι. Ο Μπόγιας Γρηγόρης µε τον γιο
του είχαν πρόβατα και κατσίκια. 

Το 1950 φτιάχτηκε το δηµοτικό σχο-
λείο Άρνισσας δωρεά του Βασιλιά  Παύ-
λου του πρώτου. Προτού όµως φτιαχτεί
τα παιδιά πήγαιναν στην  κοινότητα Άρ-
νισσας. Τα νήπια ήταν κι αυτά στην παλιά
κοινότητα. Σχολείο υπήρχε και δίπλα από
την Αγία Βαρβάρα κάτω από το γεφυράκι. 

Στο σηµερινό ψυγείο ήταν το γήπεδο ό-
που τα νέα και µεγαλύτερα αγόρια έπαι-
ζαν ποδόσφαιρο. Πολλές φορές γέµιζε
νερό. Αργότερα µε τον υδροηλεκτρικό

σταθµό του Άγρα το 1955-µε 1960 ο Ά-
γρας και τα γύρο χωριά προµηθεύονταν
νερό  για να ποτίζουν τα χωράφια τους.
Έτσι η λίµνη κατέβηκε µετά το 1960. Επί-
σης για να κατεβεί η λίµνη βοήθησε πολύ
η γαλαρία, όπου έπαιρναν νερό από τη λί-
µνη Βεγορίτιδα και το νερό πήγαινε στη
τεχνητή λίµνη του Άγρα. 

Οι πληροφορίες είναι από τον παππού
µου τον Γιώργο.

Κείµενο: Ανδρονίκη Λαζαρίδου 
– Ε` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Μαρία Καραβίτη –
Ε` τάξη
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Το περίπτερο του σταθµού
Η ιστορία του περιπτέρου που υπήρχε στο σταθµό ξεκι-

νάει πολλά χρόνια πριν, το 1950. Το πρωτοάνοιξε ο αεί-
µνηστος Μπακάλης Ευστράτιος που ήταν κάτοικος
του χωριού µας.

Ο κος Μπακάλης ήταν υπάλληλος του ΟΣΕ και κα-
τά την διάρκεια της εργασίας του, έπαθε ένα ατύ-
χηµα. Έτσι λοιπόν µετά από αυτό το περιστατικό α-
πέκτησε την άδεια να ανοίξει περίπτερο. Το µέρος
του σταθµού ήταν ιδανικό γιατί εκείνα τα χρόνια ε-
κεί ήταν το κέντρο του χωριού, εκεί γινόντουσαν τα
πανηγύρια, οι κυριακάτικες βόλτες, η αστυνοµία, το
ταχυδροµείο, ο φούρνος, τα δύο κουρεία επίσης, κα-
θώς και όλα τα µέσα συγκοινωνίας ήταν εκεί, το ταξί και
το τραίνο.

Το περίπτερο είχε πολύ δουλειά γιατί περνούσε πολύς κό-
σµο από εκεί για τις δουλειές του, αλλά και για να ταξιδέψει µε το
τρένο.

Όταν γέρασε ο κος Μπακάλης το ανέλαβε ο γαµπρός του ο κος Αθανάσιος Μητσόπουλος. 
Από το περίπτερο ο κόσµος ψώνιζε κατά κύριο λόγο τσιγάρα, αλλά επίσης ψώνιζε γαριδάκια, σοκολάτες για τα

παιδάκια του, υπήρχαν όµως και παυσίπονα όπως αλγκόν, ασπιρίνες, παιδικές ασπιρίνες γιατί στο χωριό δεν υπήρχε
φαρµακείο. Τα νεότερα χρόνια υπήρχαν και τηλεκάρτες, πριν εµφανιστούν όµως τα καρτοτηλέφωνα το περίπτερο
είχε ένα κόκκινο τηλέφωνο που λειτουργούσε µε κέρµατα και έτσι, το περίπτερο αποτελούσε κατά κάποιο τρόπο κέ-
ντρο επικοινωνίας.

Ο περιπτεράς ερχόταν καθηµερινά σε επικοινωνία και επαφή µε πολύ κόσµο, γνωστούς και άγνωστους, συζητού-
σαν τα προβλήµατά του, τα νέα του χωριού και ό,τι άλλο τους απασχολούσε…. Ήταν ο άνθρωπός τους µε λίγα λό-
για.

Το 2004 η κίνηση στην πλατεία του σταθµού λιγόστεψε αρκετά και έτσι το περίπτερο σταµάτησε να λειτουργεί.
Βερονίκη Γεωργίου

Ε` Τάξη
Ευχαριστούµε πολύ την Κα Μητσοπούλου Χαρούλα, κόρη του κου Θανάση, για τις πληροφορίες που µας έδωσε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΗ ΠΑΝΤΕΛΗ ΒΕΡΥΚΟΥΚΗ
Ο Παντελής Βερυκούκης διατηρούσε παντοπωλείο κάτω από τον σταθµό του

τραίνου στην Άρνισσα. Πουλούσε πολλών ειδών πράγµατα,
όπως: ζυµαρικά, αλλαντικά, όσπρια, απορρυπαντικά, αναψυ-
κτικά, διάφορες κλωστές, φερµουάρ, κουµπιά, χαρτικά και
πολλά άλλα.

Όταν ήθελε να ζυγίσει ένα προϊόν χρησιµοποιούσε µια
ζυγαριά που δεν υπάρχει σήµερα. Η ζυγαριά αυτή στη µέ-
ση είχε ένα σίδερο και στις άκρες του υπήρχαν δύο
µπρούτζινα δοχεία σαν πιάτα. Η ζυγαριά αυτή είχε διά-
φορα βαρίδια των 1kg, 500gr, 200gr, και άλλα. Όταν ή-
θελε λοιπόν να ζυγίσει 1 κιλό ζάχαρη έβαζε το βαρίδιο
µε το ένα κιλό στο ένα πιάτο και στο άλλο έβαζε τη
ζάχαρη, έτσι ώστε η ζάχαρη µε το βαρίδιο έπρεπε να
ισορροπούν και έτσι καταλάβαινε πως η ζάχαρη εί-
ναι ένα κιλό.

Μετά τον θάνατό του το παντοπωλείο το δούλε-
ψε ο γιός του Τρύφων για αρκετά χρόνια, σήµερα
όµως το παντοπωλείο δεν υπάρχει πια. 

Κείµενο: Χρήστος Θεοδώρου – Ε` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Βερόνικα Γεωργίου – Ε` τάξη
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ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ Α’ ΤΑΞΗΣ (ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ)
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ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ Β’ ΤΑΞΗΣ Φθινόπωρο 
Ήρθε το φθινόπωρο τα σχολεία άνοιξαν, ψήνουµε τα

κάστανα και καθόµαστε στο µπαλκόνι µας ντυµένοι µε ζε-
στά ρούχα και βλέπουµε τα φύλλα να πέφτουν. Έπειτα
µπαίνουµε µέσα και αρχίζει να βρέχει έξω. Πιστεύω να έ-
χει καλό καιρό, γιατί θέλω να πηγαίνω στα ανθοπωλεία
για να αγοράζω διάφορα χρυσάνθεµα µε πολλά χρώµατα 

Ελπίδα Γκέσιου – Β` τάξη

Ο Σεπτέµβρης ο αγαπηµένος µου µήνας και πέφτουν τα
φύλλα . Τα τρακτέρ οργώνουν κάθε φθινόπωρο τα χωρά-
φια . Όταν έρθει το φθινόπωρο όλα τα χρυσάνθεµα ανθί-
ζουν . Μια φορά το φθινόπωρο σπέρνουν τα χωράφια . Ό-
ταν µαζεύουν τα σιτάρια τα βάζουν στο µούστο . Όταν τα
σχολεία άνοιξαν πέρασα την άλφα τάξη και πήγα στην βή-
τα τάξη . 

Κωνσταντίνος Μήτσκος – B` τάξη

Το φθινόπωρο τα τρακτέρ έφερναν φυτά για τα χωρά-
φια. Τα σχολεία και τα παιδιά είναι χαρούµενα. Ο καιρός
είναι παγωµένος. Τα φύλλα πέφτουν στον δρόµο. Οι πολί-
τες πηγαίνουν για ψώνια. Τα παιδιά κάνουν τα µαθήµατα
του σχολείου .

∆ηµήτρης Σαµαράς – Β` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Άννα Καραβίτη – ΣΤ` τάξη
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Φανταστικές ιστορίες
Η καµπουριασµένη πλάτη

Μια φορά ήταν ένα παιδάκι σε ένα πάρκο που καθόταν µόνο του. Τα
άλλα παιδάκια έπαιζαν και δεν του έδιναν σηµασία, επειδή το παιδάκι
ήταν διαφορετικό από τα άλλα. Είχε σκισµένα ρούχα, ήταν βρόµικο και
είχε µια καµπούρα στην πλάτη του. Μία στιγµή πέρασε ένα παιδάκι α-
πό δίπλα του και το ρώτησε, γιατί είναι µόνο του. Και αυτό του απά-
ντησε στεναχωρηµένο ότι δεν το έπαιζαν τα άλλα παιδιά  και ότι το κοι-
τούσαν περίεργα. Εκείνη τη στιγµή πίσω από την καµπουριασµένη πλά-
τη του πετάχτηκαν δύο φτερά και το παιδάκι έγινε άγγελος. Τότε εξήγη-
σε στο παιδάκι ότι ο Θεός τον έστειλε για να δει πώς θα αντιδράσουν τα
άλλα παιδιά βλέποντας τον έτσι. Για αυτό δεν πρέπει να ξεχωρίζουµε
τους ανθρώπους, γιατί όλοι είµαστε ίσοι µεταξύ µας.

Κείµενο: Άννα Γκέσιου - Μένια Πισλίνα (∆` τάξη)
∆ακτυλογράφηση: Άννα Καραβίτη(ΣΤ` τάξη)

Μια συναρπαστική ηµέρα
Πέρσι το καλοκαίρι πήγα διακοπές στο Ναύπλιο µε την οικο-

γένειά µου . Μόλις φτάσαµε στο Ναύπλιο παρκάραµε το αυτο-
κίνητο και πήγαµε στο ξενοδοχείο ώστε να προλάβουµε να κά-
νουµε ένα µεσηµεριανό µπάνιο στην θάλασσα.

Μόλις γυρίσαµε από την θάλασσα κάναµε µπάνιο και πήγα-
µε να φάµε. Αφού τελειώσαµε το φαγητό πήγαµε στο Μπούρ-
τζι για να φωτογραφηθούµε. Τότε εγώ και η αδερφή µου είχα-
µε την φαεινή ιδέα να κάτσουµε σε ένα φράχτη ο οποίος κου-
νιόταν !!!

Πριν καλά καλά προλάβουµε να φωτογραφηθούµε πέσαµε
και οι δύο στην θάλασσα. Η αδερφή µου και εγώ αρχίσαµε να
τσιρίζουµε γιατί στα πόδια µας ήταν ένας τεράστιος καρχαρίας
ο οποίος σιγά σιγά άρχιζε να µας τραβάει προς το στόµα του
µε τα κοφτερά του δόντια.Τότε εµείς δεν µπορούσαµε να αντι-
δράσουµε µε αποτέλεσµα να βρεθούµε µέσα στο στόµα του
καρχαρία. Το καλύτερο όµως ήταν ότι ο καρχαρίας ήταν ένα
robot το οποίο το είχε βάλει ο ναυαγοσώστης για να µας βγά-
λει έξω.

Μόλις είδα ότι ο καρχαρίας ήταν ψεύτικος ησύχασα και µου
άρεσε πολύ αυτή η περιπέτεια και θα ήθελα να την ξαναζήσω.

Άννα Καραβίτη - ΣΤ΄τάξη

«Η χρονοµηχανή»
Μια µέρα ένα παιδί, ο Κωνσταντίνος, δεν ήθελε να

πάει σχολείο και σκέφτηκε να φτιάξει µια χρονοµηχα-
νή για να πάει στη µέρα που φτιάχτηκε το σχολείο και
να καταστρέψει την ιδέα του σχολείου από εκείνον
που ήθελε να το δηµιουργήσει. Έτσι φώναξε τους φί-
λους του για να τον βοηθήσουν και τελικά τα κατάφε-
ραν και πήγαν σε εκείνο το µέρος και
τη µέρα και βρήκαν τον άνθρωπο
και του µίλησαν για την ιδέα
του ώστε να την εγκαταλεί-
ψει, τελικά τον έπεισαν και
επέστρεψαν στο σήµερα
αλλά δεν επέστρεψαν
στο σήµερα αλλά 250
χρόνια αργότερα.

Εκεί ήταν ακριβώς όπως
είναι στο σήµερα και δεν
κατάλαβαν ότι βρέθηκαν 184
χρόνια µετά. Τα παιδιά ρώτη-
σαν τι χρονιά έχουν για σιγουριά
και πήραν µια απάντηση που δεν πε-
ρίµεναν. Κατευθείαν ανέβηκαν στην
χρονοµηχανή και πήγαν στο σήµερα
και είδαν πως ήταν τα χρόνια της ε-
πανάστασης. Αµέσως κατάλαβαν ότι
το σχολείο δηµιουργήθηκε, αλλά 184
χρόνια αφού έκαναν την επίσκεψή τους στο παρελ-
θόν και η ανάπτυξη του κόσµου άργησε 184 χρόνια.
Μετά από αυτό πήγαν πίσω στο χρόνο για να το διορ-
θώσουν, αλλά δεν πήγαν πίσω στο χρόνο αλλά έµει-
ναν στο σήµερα το οποίο έγινε κανονικό, δηλαδή
σχεδόν κανονικό… Ο κόσµος παραµορφώθηκε, έγινε
σαν όλες οι χρονιές να ενώθηκαν και να έφτιαξαν το

πιο παράξενο κόσµο. Ο Κωνσταντίνος πήγε να βρει τους
εξυπνότερους ανθρώπους για να τους εξηγήσει τη συνέ-
βη και να τον βοηθήσουν. Έτσι λοιπόν ο Αϊνστάιν, ο ∆ηµό-
κριτος, ο Κοπέρνικος, ο Αρχιµήδης και ο Νεύτωνας σκέ-

φτηκαν έναν θαυµάσιο τρόπο
για να γίνουν κανονικά τα
πράγµατα. Ο ∆ηµόκριτος
είπε ότι αν κάποιος πάει
και βρει τον πίνακα ελέγ-
χου και βάλει ένα ξύλο σε
ένα καλώδιο θα κοπεί το
ρεύµα µέσα στην µηχανή

και δε θα λειτουργεί, ο Αϊν-
στάιν συµφώνησε και είπε

που βρισκόταν ο πίνακας
ελέγχου, ο Νεύτωνας
πρόσθεσε ότι η χρονο-
µηχανή δεν έχει βαρύ-
τητα ο Κοπέρνικος ε-
ντόπισε την χρονοµη-
χανή και ο Αρχιµή-
δης προσφέρθηκε να
είναι αυτός που θα ε-

κτελέσει το σχέδιο. Τελι-
κά όλα πήγαν καλά και όλα έγιναν

κανονικά.

Κείµενο: Θεόδωρος Ανδρονικίδης -  ΣΤ` τάξη
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µικρών συγγραφέων
Ταξίδι στο διάστηµα

Μια φορά η οικογένεια µου κι εγώ ετοιµαστήκαµε να πάµε στο διάστηµα. Εγώ έτρεχα να µπω στο διαστη-
µόπλοιο . Είχα βάλει µια  πανέµορφη  στολή  αστροναύτη . Όταν µπήκαµε  στο διαστηµόπλοιο  καθίσαµε  όλοι
στης θέσεις µας  βάλαµε ζώνες  και  ξεκινήσαµε.  Στο δρόµο  που πηγαίναµε  συναντήσαµε  ένα µεγάλο  αστέ-
ρι. Το αστέρι χαιρόταν  που µας είδε. Έτσι εγώ είχα  µια µαγική  σκόνη  που έκανε  όλα τα πράγµατα  να είναι
ζωντανά.  Μετά στο δρόµο µας είδαµε πολλούς  πλανήτες  τον ∆ία την Αφροδίτη  και πολλούς  άλλους.  Συ-
νεχίσαµε  και είδαµε την Γη  και τον Άρη.  Όταν  θα κάναµε την τελευταία  βόλτα  εµφανίστηκε  το λαµπερό  α-
στέρι που του είχα δώσει  την µαγική σκόνη  έτσι πήρα την σκόνη  πίσω  και έφυγα  στο σπίτι µου  όταν έφτα-
σα έβγαλα την στολή και πήγα για ύπνο αλλά  νοµίζω  ότι  ήταν ένα  φανταστικό  ταξίδι. 

Παρασκευή  Νάντση  - ΣΤ΄τάξη 
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Τ
ην Τρίτη 2 Ιουνίου 2015
υλοποιήθηκε η 1η κοινή
συνάντηση – εκδήλωση

του δικτύου συνεργαζόµενων
∆ηµοτικών Σχολείων ορεινού
όγκου ∆ήµου Έδεσσας, στο ∆η-
µοτικό Σχολείο Άρνισσας, µε
πολύ µεγάλη επιτυχία.

Πήραν µέρος 200 µαθητές α-
πό 14 σχολεία του ορεινού ό-
γκου του ∆ήµου Έδεσσας και
περίπου 40 εκπαιδευτικοί από
όλα τα παραπάνω σχολεία, πα-
ρουσία του σχολικού Συµβού-
λου της 2ης περιφέρειας Έδεσ-
σας κ. Φανιόπουλου Χριστό-
δουλου, ο οποίος είχε τον ρόλο
συντονιστή και δεσµού συνερ-
γασίας.

Οι µαθητές συµµετείχαν σε α-
θλητικές, πολιτιστικές, µαθη-
σιακές παιγνιώδεις δραστηριό-
τητες και  κοινά παιχνίδια, που
διεξήχθηκαν στο γήπεδο της
Άρνισσας, στην αυλή και στις
αίθουσες του ∆ηµοτικού Σχο-
λείου.

Ήταν (και είναι) ένα ενδιαφέ-

ρον πείραµα  συνεύρεσης και
συνεργασίας των σχολείων που
στην πλειοψηφία τους είναι ολι-
γοθέσια και στερούνται ευρύτε-
ρων κοινωνικών παραστάσεων
και συνεργασιών, λόγω της ολι-
γαριθµίας τους και της αποµό-
νωσης. Αυτό ακριβώς θελήσαµε
εµείς οι εκπαιδευτικοί του ορει-
νού όγκου να «σπάσουµε» και
να νιώσουν τα παιδιά µας µέλη
µιας ευρύτερης «οικογένειας»,
όπου θα έχουν την ευκαιρία συ-
νεργασιών µέσω διαδικτύου ή
άµεσων δράσεων µε κοινές επι-
σκέψεις και κοινά προγράµµα-
τα δράσης.

Στα πλαίσια αυτά δηµιουρ-
γήσαµε ένα BLOG στο διαδί-
κτυο (δίκτυο δηµοτικών ορει-
νού όγκου Έδεσσας), όπου ανε-
βάζουµε τις κοινές δραστηριό-
τητές µας και εκδώσαµε το 1ο
φύλλο της κοινής µας εφηµερί-
δας µε τίτλο «κράτα µε να σε
κρατώ ν’ ανεβούµε το βουνό»,
µε καταγραφή της ιστορίας του
κάθε χωριού και του σχολείου

του, το οποίο µοιράστηκε σε ό-
λα τα χωριά και µε τα έσοδα κα-
τορθώσαµε να εξασφαλίσουµε
ένα µεγάλο µέρος της µετακίνη-
σης των µαθητών, για την εκδή-
λωση που οργανώθηκε. Τον Σε-
πτέµβριο θα συνεχίσουµε µε την
έκδοση του 2ου φύλλου µε θέµα
τα ήθη – έθιµα και τις ιδιαίτερες
συνήθειες κάθε τόπου.

Ευχαριστούµε τέλος, όσους
βοήθησαν παράλληλα να γίνει
πράξη αυτή η εκδήλωση, µε έ-
µπρακτη βοήθεια. Τον κ. Μάινο,
γεωπόνο, για την οικονοµική
βοήθεια, τον ∆ήµο Έδεσσας για
τα σάντουιτς και τους χυµούς

που προσέφερε, τον Σύλλογο
Γονέων του ∆ηµοτικού και Νη-
πιαγωγείου Άρνισσας για τα κε-
ράσµατα και την οικονοµική
του συνεισφορά, γονείς µαθη-
τών της Άρνισσας για τα υλικά
που δωρεάν παραχώρησαν, τον
εκπαιδευτικό κ. Τσαχειρίδη για
την επιπλέον οικονοµική ενί-
σχυση.

Χαιρόµαστε που αυτή η πρω-
τοβουλία αγκαλιάστηκε από τό-
σο κόσµο και µας δίνει κουρά-
γιο για να συνεχίσουµε. Ευχό-
µαστε σε όλους καλή σχολική
χρονιά.

ΕΕκκδδήήλλωωσσηη  ττοουυ  δδιικκττύύοουυ  σσυυννεερργγααζζόόµµεεννωωνν  δδηηµµοοττιικκώώνν
σσχχοολλεείίωωνν  οορρεειιννοούύ  όόγγκκοουυ  ΈΈδδεεσσσσααςς
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Ευρωµπάσκετ
2015

Το Ευρωµπάσκετ είναι  η ση-
µαντικότερη  ευρωπαϊκή  διορ-
γάνωση. Γίνεται κάθε δύο χρό-
νια σε διάφορες  ευρωπαϊκές
πόλεις. Συµµετέχουν  οι καλύ-
τερες εθνικές οµάδες και  µέσα
σε αυτές  και η Εθνική  Ελλά-
δος.  Η φετινή διοργάνωση έγι-
νε στην Κροατία, τη Γερµανία,
τη Λετονία και την Γαλλία. Η ε-
θνική µας έχει µία από τις δυνα-
τότερες οµάδες και στοχεύει
την κατάκτηση του τροπαίου. Η
οµάδα αποτελείται από τον Ζή-

ση που είναι και ο αρχηγός, τον
Σπανούλη, τον Καλάθη, τον Μά-
ντζαρη, τον Σλούκα, τον Περπέ-
ρογλου, τον Παπανικολάου, τον
Πρίντεζη, τον Αντετοκούµπο,
τον Μπουρούση, τον Κουφό και
τον  Καϊµακόγλου. Τέσσερις
παίχτες  απ΄την εθνική αγωνί-
ζονται στο ΝΒΑ το κορυφαίο
πρωτάθληµα του κόσµου. 

Η Ελλάδα είναι µία παγκό-
σµια δύναµη σε όλο τον κόσµο
και έχει φιλάθλους  παντού. Φέ-
τος πραγµατοποιεί πολύ καλές
εµφανίσεις και είναι σε καλό
δρόµο για να κατακτήσει το
τρόπαιο. Η Ελλάδα κατάφερε
τελικά να φτάσει στα προηµιτε-

λικά που στάθηκε άτυχη και α-
ποκλείστηκε  απ’ την Ισπανία
73-71 η οποία αφού κέρδισε τη
Γαλλία στον πρώτο ηµιτελικό νί-
κησε και τη Λιθουανία στον τε-
λικό και κατέκτησε το τρόπαιο.
Η Λιθουανία είχε αποκλείσει
στον δεύτερο ηµιτελικό την
Σερβία. Η εθνική Ελλάδος  τελι-
κά νίκησε σε αγώνα προκριµατι-
κών την Λετονία και  κατέκτησε
τελικά την πέµπτη  θέση στο

τουρνουά που της δίνει το δι-
καίωµα να συµµετέχει και
στους επόµενους Ολυµπιακούς
Αγώνες.  

Τις πληροφορίες τις πήρα α-
πό τον αδερφό µου  Κυριάκο
Παπαγιαννίδη.

Κείµενο: Άνθιµος Παπαγιαν-
νίδης - Ε` τάξη

∆ακτυλογράφηση: 
Μαρία Καραβίτη – Ε ̀  τάξη

Στίβος - Κλασσικός Αθλητισµός
Ιστορικά στοιχεία
Τα αγωνίσµατα του

στίβου είναι η πα-
λαιότερη µορφή
αθλήµατος. Εί-
ναι συνδεµέ-
να µε τις πιο
απλές φυσι-
κές δραστη-
ριότητες, ό-
πως το τρέ-
ξιµο, τη ρίψη
µιας πέτρας
και το άλµα ε-
νός εµποδίου. Κά-
ποια στιγµή πήραν τη
µορφή αγωνίσµατος και
έγιναν αγωνίσµατα αρχικά δρόµων
και στην συνέχεια αλµάτων και ρίψεων.

Τα αγωνίσµατα που διεξάγονταν στο στίβο συναντιούνται στο
βάθος του χρόνου και ταυτίζονται µε την µακραίωνη ελληνική ι-
στορία. ∆εν είναι τυχαίο ότι τα αγωνίσµατα του στίβου και της
κονίστρας ο ελληνικός λαός τα αναφέρει ως κλασικό αθλητισµό.
Επίσηµη χρονολογία της διεξαγωγής των αγωνισµάτων του κλα-
σικού αθλητισµού είναι το 776π.Χ., χρονολογία έναρξης των
πρώτων ολυµπιακών αγώνων της αρχαιότητας. Ο κλασικός α-
θλητισµός είναι αναµφισβήτητα η κεντρική σκηνή, το επίκεντρο
κάθε ολυµπιακής διοργάνωσης. Τα περισσότερα από τα αγωνί-
σµατα του κλασικού αθλητισµού διεξάγονται εντός σταδίου και
σε αυτά περιλαµβάνονται οι δρόµοι, τα άλµατα, οι ρίψεις και τα
οµαδικά και σύνθετα αγωνίσµατα. Εκτός σταδίου διεξάγονται τα
αγωνίσµατα του βάδην και ο µαραθώνιος δρόµος.

Κείµενο: Κωνσταντίνος Παπατραϊανός – Γ` τάξη
∆ακτυλογράφηση : Χρυσάνθη Γκέσιου και 

Άννα Καραβίτη – ΣΤ` τάξη

Η εκκλησία του 
Προφήτη Ηλία

στην κορυφή του
Καϊµακτσαλάν

Στην κορυφή του Καϊµακτσα-
λάν στα 2.524 µ., βρίσκεται η
εκκλησία, γνωστή στους περισ-
σότερους ως εκκλησάκι του
Προφήτη Ηλία.

Στην περιοχή αυτή την εποχή
του Α΄ Παγκοσµίου πολέµου
διεξήχθησαν τροµερές µάχες
µεταξύ των δυνάµεων της Α-
ντάντ και των Γερµανοβουλγά-
ρων.

Η εκκλησία κτίστηκε το 1920,
σε χώρο που παραχώρησαν οι
Έλληνες στους Σέρβους µε
σκοπό να δηµιουργήσουν µνη-
µείο για τους νεκρούς τους, α-
πό την µάχη που έγινε εκεί το
1916.

Στο εσωτερικό της εκκλη-
σίας υπάρχουν στο πάτωµα το-
ποθετηµένες οβίδες. Στις εικό-
νες υπάρχουν αφιερώµατα, και
στεφάνια στην µνήµη των πε-
σόντων.

Το µνηµείο  έχει υπόγειο ο-
στεοφυλάκιο, µε οστά Σέρβων
στρατιωτών.

Στον περίβολο ο φράχτης έ-
χει για παλούκια σχήµα οβίδων
οι οποίες ενώνονται µεταξύ
τους µε συρµατόπλεγµα. Περί-

που εκατό µέτρα πιο κάτω υ-
πάρχει µνηµείο για την µάχη,
που στο εσωτερικό του είναι ο-
στεοφυλάκιο.

Στην διαδροµή για το εκκλη-
σάκι, θα βρείτε κάλυκες, υπο-
λείµµατα από οβίδες, συρµατο-
πλέγµατα και χαρακώµατα.

Η περιοχή γύρω από την εκ-
κλησία έχει διάσπαρτους τά-
φους, χαρακώµατα και υπο-
λείµµατα πολεµικού υλικού.

Σήµερα πολλές οµάδες ορει-
βατών, χιονοδρόµων και προ-
σκυνητών επισκέπτονται την
εκκλησία όλες τις εποχές του
χρόνου. Η πρόσβαση είναι σχε-
τικά εύκολη. Τους χειµερινούς
µήνες όµως, απαιτείται προσο-
χή. Η διαδροµή ξεκινάει από τις
εγκαταστάσεις του χιονοδροµι-
κού κέντρου και σε περίπου 1
ώρα και 30 λεπτά ανηφορικής
πορείας, θα φτάσετε στην εκ-
κλησία και στην κορυφή του ό-
ρους  Καϊµακτσαλάν σε υψόµε-
τρο 2.524 µ. που είναι και η τρί-
τη ψηλότερη  της  Ελλάδας. 

Κέκης Μιχαήλ – ∆` τάξη
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ΤΟ ΚΑΡΑΒΑΚΙ
ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ   ΕΝΑ  ΧΑΡΤΙ  Α4  ΚΑΙ  ΤΟ  ∆ΙΠΛΩΝΟΥΜΕ     ΣΤΗΝ

ΜΕΣΗ  ∆ΙΠΛΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΜΙΣΟ ΧΑΡΤΙ    ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΜΙΣΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ   ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ  2 ΕΚAΤΟ-
ΣΤΑ ΚΕΝΟ  ΑΠΟ ΚΑΤΩ  ΜΕΤΑ  ∆ΙΠΛΩΝΟΥΜΕ  ΤΑ ∆ΥΟ  ΚΑΤΩ
ΚΟΜΜΑΤΙΑ     ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ  ΚΑΙ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΑΛΛΗ  ΠΛΕΥΡΑ
ΠΡΟΣ  ΤΑ ΕΞΩ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ  ΣΤΗΝ  ΜΕΣΗ ΣΑΝ   ΚΑΠΕ-
ΛΑΚΙ   ΚΑΙ  ΤΟ  ∆ΙΠΛΩΝΟΥΜΕ  ΞΑΝΑ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΛΛΗ  ΤΟ ΞΑΝΑ ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ  ΣΑΝ ΚΑΠΕΛΑΚΙ   ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΒΑ-
ΜΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΥΟ ΑΚΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΕΝΤΩΝΟΝΤΑΣ
ΤΟ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΡΑΒΑΚΙ.

Ο ανεµόµυλος είναι αιο-
λική µηχανή οριζοντίου ά-
ξονα περιστροφής. Χρησι-
µοποιήθηκε για την άλεση
των δηµητριακών και την
άντληση νερού. 

Ο πρώτος ανεµόµυλος
σχεδιάστηκε από τον Ήρω-
να τον 1ον αιώνα µ. Χ. ήταν
οριζόντιου άξονα περι-
στροφής και είχε τέσσερα
πτερύγια. Τα πτερύγια του
ήταν πάνινα, 5-15 µετρά σε
µήκος και πλάτος το 1/5
του µήκους του. Ένας ανε-
µόµυλος µπορούσε να α-
λέσει 20-70 κιλά σιτηρών
την ώρα.

Στην Ελλάδα υπάρχουν
τέσσερις τύποι ανεµόµυ-
λων. 

Ένας ανεµόµυλος κόστι-
ζε πολύ περισσότερο από
ένα σπίτι.

Το κυρίως κτίσµα του α-
νεµόµυλου είναι κυλινδρι-
κό και η σκεπή του σαµα-
ρωτή. Ο όγκος του κτίσµα-
τος ήταν απαραίτητος για
την σταθερότητα του µη-
χανισµού, αφού ήταν εκτε-
θειµένος σε τόσο µεγάλης
έντασης άνεµου.

Σε  κάθε ανεµόµυλο ερ-
γαζόταν µονό ένας άνθρω-
πος, ο µυλωνάς.

Όταν δε φυσούσε αέ-
ρας, οι µύλοι δεν µπορού-
σαν να λειτουργήσουν.

Άντρες και γυναίκες περ-
νούσαν πολλές ώρες στον
ανεµόµυλο.

….. Αυτός ήταν ο κυκλα-
δίτικος ανεµόµυλος

Βερονίκη Γεωργίου
Κωνσταντίνα Παπαζήση

Ε’ Τάξη

Κυκλαδίτικος 
ανεµόµυλος

«Καταστροφή Τοίχου Κ.∆.Α.Π.»
Την παραµονή της Παναγίας είχαµε µεγάλη κακοκαιρία στο

χωριό µας.  Έπεσαν δέντρα, τα χωράφια έπαθαν µεγάλες ζη-
µιές και επίσης ο τοίχος του Κ.∆.Α.Π. Πέρασε αρκετός καιρός
µέχρι να το επισκευάσουν. Αλλά τελικά έγινε. Την Κυριακή 20
Σεπτεµβρίου είχαµε το ίδιο δράµα. Ω, ναι! Κατακλυσµός από
βροχή, πληµµύρες κ.α. Το κακό όµως ήταν ότι ο τοίχος του
Κ.∆.Α.Π. ξαναγκρεµίστηκε. Πέρασε λίγος καιρός µέχρι να τον
φτιάξουν, αλλά τελικά επισκευάστηκε.

Κωνσταντίνα Παπαζήση Ε’ Τάξη

«ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ»
ΣΚΑΚΙ
Ο Χρήστος και ο Λάµπρος έ-

παιζαν σκάκι. Έπαιξαν συνολικά
9 παρτίδες. Κάθε ένας από αυ-
τούς είχε των ίδιο αριθµό νικών.
Πώς γίνεται αυτό? ∆εν έπαιζαν
µεταξύ τους.

28η Οκτωβρίου 
Υπάρχει 28η Οκτωβρίου στη

Σαουδική Αραβία? Ναι αλλά οι
άνθρωποι εκεί δεν γιορτάζουν
κάτι.

Το σκυλί
Ένα σκυλί είναι δεµένο µε έ-

να σχοινί µήκους 3.5 µέτρων.
Στα 6 µέτρα είναι το φαγητό
του. Πώς µπορεί το σκυλί να

φτάσει εκεί? Περπατώντας για-
τί η άλλη πλευρά του σχοινιού
δεν είναι δεµένη πουθενά.

Αριθµητική
Επτά και πέντε µας κάνουν έ-

ντεκα ή ένδεκα? Επτά και πέντε
κάνει δώδεκα.

Παλαιά ∆ιαθήκη
Πόσα ζώα από κάθε είδος πή-

ρε στην κιβωτό του ο Μωυσής?
Η κιβωτός ήταν του Νώε.

Η οµπρέλα
Ο κύριος Νίκος πήγε για περί-

πατο και ξέχασε την οµπρέλα
του. Αν και δεν πήγε κάτω από
υπόστεγο και δεν προστάτεψε
µε κανένα άλλο µέσο τα µαλλιά
του. Ο κύριος Νίκος έχει µπόλι-
κα µαλλιά. Πώς κατάφερε να
µην βρέξει τα µαλλιά του? Ποι-
ος σας είπε ότι έβρεχε.

Το ψηλότερο βουνό
Ποιο ήταν το ψηλότερο βου-

νό πριν ανακαλυφθεί το Έβερε-

στ. Το Έβερεστ απλά δεν είχε α-
νακαλυφθεί

∆ακτυλογράφηση Θεόδωρος
Ανδρονικίδης

Επιµέλεια Θεόδωρος 
Ανδρονικίδης

ΣΤ’ Τάξη



16 ΤΑ ΑΝΗΣΥΧΑ ΜΟΛΥΒΙΑ Οκτώβριος 2015


