
Τ
ην Τετάρτη 21 Φε-
βρουαρίου 2018, οι
Γκίσης Ιωάννης, Καρα-

γκελίδης, ∆αµιανός, Λευτέ-
ρης Παπαδόπουλος και ο Σχο-
λικός Σύµβουλος Π.Ε κος Φα-
νιόπουλος Χριστόδουλος, ε-
πισκέφτηκαν το ∆ηµ. .Σχ. Άρ-
νισσας. Η επίσκεψη πραγµα-
τοποιήθηκε στα πλαίσια του
προγράµµατος «Πάσα στα
θρανία» το οποίο εφαρµόζε-
ται σε συνεργασία του Υ-
πουργείου Παιδείας µε την Ε-
ΠΟ και την ΕΠΣ Ν. Πέλλας για
τη διάδοση του ποδοσφαίρου
στη χώρα και στα δύο φύλα,
αλλά και τις αξίες τις οποίες
υπηρετεί ο αθλητισµός.

Την 3η σχ. ώρα, όλοι οι µα-
θητές συγκεντρώθηκαν στην
αίθουσα εκδηλώσεων του

σχολείου για να παρακολου-
θήσουν την εκδήλωση. Στη
συνέχεια ο κ. Γκίσης I, καθη-
γητής στο ΤΕΦΑΑ, µας τόνισε
ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι
µόνο ανδρικό άθληµα και µπο-
ρεί να διασκεδάσει µε αυτό ο-
ποιαδήποτε ηλικία. Επίσης
µας πληροφόρησε για την ι-
στορία του ποδοσφαίρου, τις
αξίες του και το πώς µπορού-
µε να γίνουµε καλοί ποδο-
σφαιριστές- αθλητές. Ακόµη
πληροφορηθήκαµε για τη σω-
στή διατροφή που πρέπει να
ακολουθούν οι µικροί ποδο-
σφαιριστές αλλά και για την
ανάγκη να τερµατιστεί η βία
στα γήπεδα. Πριν αναχωρή-
σουν από το σχολείο, πρό-
σφεραν στη σχολική κοινότη-
τα δύο µπάλες του παγκοσµί-

ου κυπέλλου 2018, µία φανέ-
λα µε το νούµερο 17 ενός πο-
δοσφαιριστή της εθνικής οµά-
δας του EURO 2004 κι ένα
λεύκωµα µε την ιστορία της
ΕΠΟ από το 1926-2011. Ατο-
µικά πρόσφεραν στους µαθη-
τές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης µια
φανέλα µε το όνοµα του προ-
γράµµατος και ένα φυλλάδιο
µε όλα τα θέµατα που παρου-
σιάστηκαν.

Τα παιδιά πέρασαν δηµι-
ουργικά τον χρόνο τους µα-
θαίνοντας για τους κανόνες
του ποδοσφαίρου, για τον σε-
βασµό που πρέπει να υπάρχει
ανάµεσα στους αντιπάλους

και το δικαίωµα όλων των αν-
θρώπων για συµµετοχή στο ά-
θληµα , ανεξάρτητα από φύ-
λο, ηλικία και ιδιαιτερότητα.

Οι µαθητές της ΣΤ΄ τάξης:
Γ. Σαµαράς- Ε. Πισλίνα –

Γ. Μιχαηλίδης
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ΠΠεερριιεεχχόόµµεενναα
� Πυρκαγιά – Αρκτούρος –

Συλλυπητήρια σελ .2
� Τσάντες στο σχολείο – Α-

ποκριάτικος χορός σελ. 3
� Χριστουγεννιάτικη γιορτή

σελ. 4
� Μύλος των Ξωτικών – Φι-

λία σελ. 5 
� Η Άρνισσα στο πέρασµα

του χρόνου (Έθιµα της Απο-
κριάς – Παλιά καφενεία) σελ.
6 - 7

� Η κυρά Σαρακοστή – Ο
λαγός µε το ψηλό καπέλο σελ.
8

� (Β` τάξη) Το παραµύθι
µας σελ. 9

� Βιβλιοπαρουσιάσεις – Τρι-
βιζάς σελ. 10 

� Σκιάχτρο σελ. 11
� Ανακύκλωση – Χαϊ-

κού(Γ` τάξη) σελ. 12
� Τσικνοπέµπτη σελ. 13
� Μόδα – ∆έντρα που µιλά-

νε σελ. 14
� Αθλητισµός – Γλωσσοδέ-

τες – Παροιµίες σελ. 15
� Πάσα στα θρανία – Πρώτο

χιόνι σελ. 16
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Την Παρασκευή 9 Φεβρουα-
ρίου 2018 ξέσπασε πυρκαγιά
στο σπίτι του Βαγγέλη του
Καραβίτη στην Άρνισσα. Η
πυρκαγιά πιθανόν ξέσπασε
γύρω στις  12:00 µ.µ. και άρχι-
σε να εµφανίζεται ο καπνός
γύρω στις 13:00. Το πρόβλη-

µα παρουσιάστηκε πιθανόν α-
πο την καµινάδα και από εκεί
στην συνέχεια πήρε φωτιά η
σκεπή.

Μεγάλη ήταν η βοήθεια των
κατοίκων του χωριού οι οποίοι
βοήθησαν στην κατάσβεση µε
πυροσβεστήρες. Η Πυροσβε-

στική µετά από 40΄ έφτασε
στον χώρο της πυρκαγιάς µε
3 πυροσβεστικά οχήµατα και
7 άνδρες οι οποίοι προσπάθη-
σαν να µην επεκταθεί η πυρ-
καγιά στα διπλανά σπίτια, κα-
θώς στο διπλανό σπίτι υπάρ-
χει πρατήριο καυσίµων και τα
κατάφεραν.

Η στέγη καταστράφηκε ο-
λοσχερώς, ωστόσο το σπίτι
δεν έπαθε τίποτα αφού την
στέγη µε το σπίτι χώριζε τσι-
µεντένια πλάκα.

Ευτυχώς υπάρχουν µόνο υ-
λικές ζηµιές.

Να σηµειώσουµε ότι παρό-
µοια περιστατικά υπήρξαν και
στο παρελθόν και η γνώµη
µας είναι πως θα ήταν καλό να
υπάρχει µια µόνιµη πυροσβε-
στική µονάδα στο χωριό µας.

Κείµενο-∆ακτυλογράφη-
ση: Μιχαήλ Κέκης -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
Σελιδοποίηση

Γκέσιου Βασιλική(ΣΤ`)
Καραβίτη Ελπινίκη(Ε`)
Μπόγια Σταυρούλα(Ε`)
∆ακτυλογράφηση κειµένων
Γκέσιου Βασιλική(ΣΤ`)
Μιχαηλίδης Γιώργος(ΣΤ`)
Μπόγια Ναταλία(ΣΤ`)
Πισλίνα Ευαγγελία(ΣΤ`)
Πισλίνα Μένια(ΣΤ`)
Σαµαράς Γιώργος(ΣΤ`)
Τζήκα Μαρία(ΣΤ`
Καραβίτη Ελπινίκη(Ε`)
Μπόγια Σταυρούλα(Ε`)
Λαζαρίδου Γλυκερία(Ε`)
Παπατραϊανού Βασιλική (Ε`)
Σιδερά Ναταλία(Ε`)
Κάρτας Θεόδωρος(Ε`)
Συντονιστές ∆άσκαλοι
Ηλίας Κάρτας
Αθανάσιος Θεοδώρου

ΤΤαα  ααννήήσσυυχχαα
µµοολλύύββιιαα  ττηηςς
ΆΆρρννιισσσσααςς

Eκτύπωση
Γραφικές Tέχνες

Σ. Bαγουρδής ΑΒΕΕ
Tηλ.: 23810 25019

email: vagourdi@otenet.gr

Το λογότυπο της εφηµε-
ρίδας σχεδίασαν οι Γλυκε-
ρία Λ. – Βασιλική Π. και ο
Χρήστος Χατζηγεωργούδης

Συνδροµή για ένα χρόνο 5 ευρώ

Η δηµιουργία
του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ

Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ είναι µία α-
στική, µη κυβερνητική και µη
κερδοσκοπική, περιβαλλοντι-
κή οργάνωση που ιδρύθηκε το
1992 κι έχει ως στόχο την
προστασία της άγριας πανί-
δας και του φυσικού περιβάλ-
λοντος στην Ελλάδα και το ε-
ξωτερικό.

Αφορµή της ίδρυσής του ή-
ταν η ανάγκη εύρεσης άµεσης
λύσης στο τότε διαρκώς αυξα-
νόµενο πρόβληµα της αιχµα-
λωσίας αρκούδων αλλά και
λύκων. Μια αφορµή που οδή-
γησε σε ένα ολοκληρωµένο

πλαίσιο δράσεων και ενεργει-
ών. Κάθε χρόνο εµπλουτίζει
τις δραστηριότητές του, καλύ-
πτοντας έτσι ένα ευρύ φάσµα
ενεργειών για την προστασία
της άγριας ζωής, σηµαντική
προσθήκη την ελεγχόµενη α-
ναπαραγωγή και διαιώνιση
του Ελληνικού ποιµενικού
σκύλου και τη δωρεάν διάθε-

σή του σε κτηνοτρόφους ορει-
νών περιοχών συµβάλλοντας
έτσι στην αρµονική συνύπαρ-
ξη ανθρώπου κι άγριας ζωής. 

Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ είναι µία ορ-
γάνωση που ο βασικός κινητή-
ριος µοχλός του είναι η αγάπη
του κόσµου.

Στο Νυµφαίο µπορείτε να
γνωρίσετε όλες τις αρκούδες
που φιλοξενούνται από τον
ΑΡΚΤΟΥΡΟ σε µία ειδικά πε-
ριφραγµένη έκταση 50 στρεµ-
µάτων σε υψόµετρο 1350µ.

Κείµενο: Γκέσιου Ελπίδα -
Παπατραϊανού Ναταλία

- ∆` Τάξη
∆ακτυλογράφηση:
Ελπινίκη Καραβίτη

- Ε` Τάξη

Πυρκαγιά σε σπίτι στην Άρνισσα

Συλλυπητήρια
Ο  Σύλλογος ∆ιδασκόντων, ο Σύλλογος Γονέων και οι

µαθητές του ∆ηµοτικού Σχολείου Άρνισσας, εκφράζουν
τη βαθύτατη θλίψη τους, και τα θερµά τους συλλυπητή-
ρια για τον απροσδόκητο θάνατο της κ. Βούλας Χαραλα-
µπίδου, µητέρας  µαθήτριας του σχολείου µας. Ευχόµα-
στε δύναµη και κουράγιο στην οικογένειά της.
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Αυτό το Σαββατοκύριακο
πέρασα τέλεια! Με αφορµή
αυτό το Happy Friday το να
αφήσουµε τις τσάντες στο
σχολείο ήταν µια ιδέα µαγική
κι ας µην ξέρω ποιος το σκέ-
φτηκε, πάντως µπράβο του.

Σκέφτηκα πως αφού η τσά-
ντα µου θα ήταν στο σχολείο
θα µπορούσα να κάνω τα πά-
ντα. Αλλά τσάντα µην παρε-
ξηγηθείς, απλώς δεν µου α-
ρέσει να σε κουβαλάω και
κάθε φορά που σε βλέπω θυ-
µάµαι σχολείο! Τι, σχολείο
ούτε να το ξέρω δεν θέλω! «α-
στειάκι»!

Σχεδόν όλη την ηµέρα έ-
παιζα ηλεκτρονικά και ποδό-
σφαιρο. Βγήκα βόλτα µε τους
φίλους µου και πέρασα υπέ-
ροχα. Επίσης την Κυριακή
πήγαµε µε τους κουµπάρους
της µαµάς και του µπαµπά
στο Καϊµακτσαλάν κι ανέβη-
κα µε τον µπαµπά µου στην
καρέκλα που τελικό υψόµε-
τρο έχει 2480 µέτρα. Ήταν
τέλεια παρόλο που µου κό-
πηκε η ανάσα µόλις ανέβη-
κα. Κάναµε έλκηθρο πέσαµε
στο χιόνι και παγώσαµε, µετά
ήρθε η ώρα να φύγουµε και
να πάµε στον Άγιο Αθανάσιο
να φάµε. Στο εστιατόριο εµείς
τα παιδιά βαριόµασταν λίγο
αλλά µε την ώρα το ξεπερά-
σαµε και συζητούσαµε διά-
φορα πάντως όχι για σχολείο!
«κι άλλο αστείο, έχω όρεξη
σήµερα»

Λοιπόν αγαπητό µου ηµε-
ρολόγιο φεύγω τώρα γιατί έ-
χω και δουλειές…

ΚΚεείίµµεεννοο--∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::
ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΜΜιιχχααηηλλίίδδηηςς  --  ΣΣΤΤ΄́  ττάάξξηη

ΣΣααββββααττοοκκύύρριιαακκοο
χχωωρρίίςς  ττσσάάννττεεςς

Αγαπηµένο µου ηµερολό-
γιο,

Στις 26 Ιανουαρίου 2018
θα ακολουθούσαµε για ακό-
µη µια φορά προς το σχολείο.
Το διήµερο ξεκούρασης που
µας περίµενε θα ήταν µια
πρωτόγνωρη και ασυνήθιστη
εµπειρία για όλους µας. 

Από τις αρχές εκείνης της
εβδοµάδας, είχαµε ενηµερω-
θεί από τους εκπαιδευτικούς
του σχολείου µας ότι την Πα-
ρασκευή της συγκεκριµένης
εβδοµάδας θα αφήναµε την
τσάντα µας στην τάξη. Και ο
λόγος για αυτό; Προκειµένου
να ξεκουραστούµε περισσό-
τερο, να αφιερώσουµε επιτέ-
λους χρόνο στις πιο ευχάρι-

στες ενασχολήσεις και να πε-
ράσουµε ποιοτικό χρόνο µε
τα αγαπηµένα µας πρόσωπα. 

Όταν το µάθηµα τελείωσε,
πήγα να πάρω την τσάντα
µου. Καθώς είδα τους υπόλοι-
πους συµµαθητές µου να α-
φήνουν τις τσάντες τους στις
θέσεις τους, θυµήθηκα την α-
νακοίνωση και αναγκάστηκα
την έβαλα πάνω στην καρέ-
κλα µου.

Μόλις επέστρεψα στο σπίτι
και πραγµατοποίησα όλες τις
καθηµερινές συνήθειες, άρχι-
σα  να ψάχνω τρόπους για να

περάσω δηµιουργικά τον ε-
λεύθερο χρόνο, που
σ΄αυτήν την περίπτωση ήταν
(αυξηµένος.) Ο καιρός δεν ή-
ταν κατάλληλος για παιχνίδι.
∆εν έβρισκα απολύτως τίποτα
και ιδιαίτερο και ξεχωριστό να
κάνω. Έτσι κατέληξα να πε-
ράσω περισσότερο χρόνο συ-
ζητώντας µε την οικογένεια
µου. ∆ιάβασα βιβλία, µπήκα
στο Edmodo και εκεί έπαιξα
Μαθηµατικά παιχνίδια. Ενώ,
όταν εξάντλησα όσο το δυνα-
τόν περισσότερο χρόνο για ό-
λες τις αγαπηµένες µου δρα-
στηριότητες, ακόµα έµενε
πολύς καιρός ώσπου να ολο-
κληρωθεί το διήµερο. Έτσι,
δεν µπόρεσα να αντισταθώ α-
γαπητό µου ηµερολόγιο και
µελέτησα για τα µονόωρα
µαθήµατα της εβδοµάδας.
Μου αρέσει τόσο πολύ να α-
ντλώ γνώσεις και να ασχο-
λούµαι µε τα µαθήµατα.  Α-
κόµα κι είχα ελεύθερο χρόνο
για να ξεκουραστώ και δεν
χρειαζόταν να ασχοληθώ µε
τις µαθητικές µου υποχρεώ-
σεις, ένιωθα µέσα µου ένα µι-
κρό κενό, γιατί ακόµα κι αν

το επιθυµούσα, δε θα είχα τη
δυνατότητα να µυρίσω και να
ακουµπήσω τα πολυδιαβα-
σµένα µου βιβλία. 

Για τις εξελίξεις της αυρια-
νής ηµέρας θα σε ενηµερώ-
σω αύριο το απόγευµα. Καλή
προσµονή, υποµονετικό µου
ηµερολόγιο.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΓΓιιώώρργγοοςς  ΣΣααµµααρράάςς--
ΣΣΤΤ΄́  ττάάξξηη                                    

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΜΜάάρριιοοςς
ΙΙωωσσηηφφίίδδηηςς--ΣΣΤΤ΄́  ττάάξξηη

HHaappppyy  FFrriiddaayy
Στις 26/1/2018 ένα σηµα-

ντικό γεγονός συνέβη στην
σχολική (µάλλον επηρέασε
και την σαββατοκυριακάτικη)
ζωή µου. Το Happy Friday η
αλλιώς η τσάντα στο σχολείο
ήταν µια νέα νοµοθεσία που
έλεγε ότι µια Παρασκευή του
µήνα θα αφήναµε τις τσάντες
στο σχολείο (πάντως όποιος το
σκέφτηκε να ξέρει ότι του αξίζει
ένα βραβείο Νόµπελ!). Όταν
ήρθε εκείνη η ηµέρα και ήρθε
η ώρα να φύγουµε όλοι αρχί-
σαµε να τρέχουµε λες και τρέ-
χαµε για να πάρουµε την πρώ-
τη θέση στον µαραθώνιο! Όταν
έφτασα σπίτι ένιωσα κάτι που
δεν είχα βιώσει πολλές στιγµές.
Γυρνούσα µεσηµέρι σπίτι χω-
ρίς να κουβαλάω ένα σακί µε
βιβλία στους ώµους µου! Καλύ-
τερη αίσθηση δεν ξέρω αν υ-
πάρχει µετά από αυτή! Η µαµά
µου είπε ένα καλό αστείο που
µπορεί και να είναι αλήθεια:

-Είτε άφηνες την τσάντα ε-
κεί, είτε την έφερνες σπίτι το ί-
διο πολύ θα διάβαζες.

Μετά από µια µέρα (Σάββα-
το) κατέβηκα για µπάσκετ στο
γυµνάσιο µε τον ξάδερφο µου
τον Παντελή και αρχίσαµε να
µιλάµε για το Happy Friday.
Μου είπε πως καλύτερη στιγµή
στην σχολική του ζωή µετά α-
πό αυτή δεν υπάρχει! Παίξαµε
και γύρισα σπίτι. Έφαγα µεση-
µεριανό και επειδή συνήθως
µετά κάνω τα µαθήµατα πή-
γα να ξεκινήσω να πάρω την
τσάντα µου, µα την είχα αφή-
σει στο σχολείο. «ε άµα πια,
ξέχνα την αυτή την τσάντα!».
Τελικά το κατάφερα. Επόµε-
νη µέρα (Κυριακή) δεν νοιά-
στηκα για την τσάντα αλλά
πιο πολύ για την ∆ευτέρα.
Κατέβηκα ξανά για µπάσκετ,
γύρισα σπίτι και καθώς γυρ-
νούσα σκέφτηκα πως ζω
πρωτόγνωρες στιγµές. Με το
που έφαγα µεσηµεριανό και
µετά δεν έκανα κάτι παρά α-
πό το να παίζω βελάκια. Τέ-
λος πάντων, να πως πέρασα
εγώ το Happy Friday.

ΚΚεείίµµεεννοο--∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη
ΚΚέέκκηηςς  ΜΜιιχχάάλληηςς  ––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

Οι τσάντες στο Σχολείο

Ο αποκριάτικος χορός στο σχολείο µας
Το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου, στις 4:00 η ώρα το απόγευµα διοργά-

νωσε ο Σύλλογος γονέων και  κηδεµόνων ένα αποκριάτικο πάρτι στο
σχολείο µας. 

Στην είσοδο υπήρχαν κάποιες µαµάδες που έδιναν στα παιδιά που
µπαίνανε σάντουιτς, χυµό και γλειφιτζούρια. Επίσης µας έδιναν χαρ-
τάκια τα οποία θα τα χρειαζόµασταν για την κλήρωση που θα γινόταν
στο τέλος του πάρτι. Ανάλογα τον αριθµό µιας οικογένειας ήταν και
τα χαρτάκια. Μετά από ώρα αφού µαζευτήκαµε αρκετά άτοµα µας
συγκέντρωσαν στην αίθουσα της Γ΄ τάξης και εκεί µας περίµενε έ-
νας µάγος που έκανε ωραία, αστεία µαγικά κόλπα! Μετά από 1 ώρα
περίπου, όταν ο µάγος τελείωσε τα µαγικά του και µας έµαθε πως γί-
νονται κάποια από αυτά, περάσαµε στην κλήρωση.

Όλοι κρατούσαµε τα χαρτάκια και περιµέναµε να ακούσουµε το
νούµερο µας. Είχε πολύ ωραία δώρα αλλά το καλύτερο ήταν ένα τά-
µπλετ!!! Παίξαµε, διασκεδάσαµε και χορέψαµε µε την πολύ ωραία
µουσική που µας έβαλε ο DJ. 

Ύστερα από αρκετή ώρα, αφού έφυγαν όλα τα παιδιά, κάποιες µα-
µάδες καθάρισαν το σχολείο µας για να το βρούµε καθαρό. Ήταν µια
πολύ ωραία και χαρούµενη ηµέρα αυτή του αποκριάτικου χορού.

Κείµενο: Γλυκερία Λαζαρίδου Ναταλία Σιδερά(Ε` τάξη)
∆ακτυλογράφηση: Γλυκερία Λαζαρίδου
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ΧΧρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκηη  γγιιοορρττήή  ααππόό  ττηηνν  ΑΑ`̀  κκααιι  ΒΒ`̀  ττάάξξηη  
Στη χριστουγεννιάτικη µας γιορτή η Α` τάξη έπαιξε την «Αναπαράσταση της Θείας Γέννησης» και ένα χορευτικό

µε θέµα «Ρούντολφ, το ελαφάκι», ενώ η Β` τάξη ανέβασε το θεατρικό «Τα Χριστούγεννα του λύκου µε τα 7 κατσικά-
κια». Ακόµα ακούστηκαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια και τα κάλαντα.

Α’ ΤΑΞΗ Α’ ΤΑΞΗ

Β’ ΤΑΞΗ

Β’ ΤΑΞΗ
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Η εκδροµή στον Μύλο των Ξωτικών
Την Παρασκευή 15/12/2017 το ∆ηµοτικό Σχολείο της Άρνισ-

σας πραγµατοποίησε µια εκδροµή στα Τρίκαλα και συγκεκριµένα
στον Μύλο των Ξωτικών. Το λεωφορείο αναχώρησε από το Ναό
της Αγίας Βαρβάρας κατά τις οκτώµισι το πρωί και µετά από δύο
περίπου ώρες έφτασε σε ένα καφέ στο οποίο παιδιά και γονείς έ-
φαγαν το πρωινό τους. Μετά από µία ώρα έφτασαν στον προορι-
σµό τους. Μόλις φτάσανε στο πάρκο στην υποδοχή περίµεναν οι
υπεύθυνοι οι οποίοι θα τους µιλούσαν γενικά για την ιστορία του
Μύλου.  Ο κ. Ματσόπουλος που ήταν ένας από τους πιο πλούσι-
ους κατοίκους των Τρικάλων έφτιαξε τον Μύλο για να πηγαίνουν
οι πολίτες τις παραγωγές από τα χωράφια τους, να αλεστούν και
να µετατραπούν σε αλεύρι που ήταν η πρώτη ύλη για να τρα-
φούν. Για αυτή την δουλειά χρειαζόντουσαν πολλοί εργάτες που
πολλοί από αυτούς δεν είχαν κτήµατα και µπορούσαν να ζήσουν
µόνο από αυτό. Στην πορεία ο µύλος πήγαινε όλο και καλύτερα
και τα έσοδα αυξανόντουσαν. Μετά από αρκετά χρόνια κι αφού ο
κ. Ματσόπουλος γέρασε και η αγάπη για την πόλη ήταν τόσο µε-
γάλη που αποφάσισε να αφήσει για κληρονοµιά τον Μύλο στον
∆ήµο Τρικάλων. Μετά από τον θάνατο του κ. Ματσόπουλου ο ∆ή-
µος έπρεπε να διαχειριστεί τον Μύλο µε έναν τρόπο ώστε να γί-
νει γνωστή η πόλη τους και να φέρει έσοδα σε αυτόν. Έτσι για
αρκετά χρόνια ο Μύλος λειτούργησε σαν µουσείο και στην πο-
ρεία ως πάρκο διασκέδασης.

Στο πάρκο υπήρχαν 13 δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες και
οι δάσκαλοι προσπάθησαν να τους ξεναγήσουν σε όλες αλλά
δεν τους έφτανε ο χρόνος. Παρόλα αυτά κατάφεραν να περά-
σουν υπέροχα και θα θυµούνται αυτή την εµπειρία για πάντα.

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση: Γεώργιος Μιχαηλίδης – ΣΤ` τάξη

ΦΦιιλλίίαα
Όταν µου κρατάει µια φίλη το χέρι νιώθω, χαρά, ευτυχία, αγάπη και

τις αγαπώ δε θέλω να τις χάσω γιατί αυτές οι φίλες που έχω είναι πιο
πολύτιµες και  από χρυσό.

Εγώ για τον καλύτερο µου φίλο νιώθω αγάπη, χαρά, φιλία και περη-
φάνια. Είµαι χαρούµενος που έχω φίλους κοντά µου και µε αγαπούν.

Νιώθω χαρά όταν µου κρατάει το χέρι ένας φίλος.
Για την καλύτερη µου φίλη, θα ένιωθα: αγάπη, συντροφιά, χαρά, η-

ρεµία, διασκέδαση και περνάω πολύ ελεύθερο χρόνο, να διασκεδάσου-
µε µαζί, να µοιραστούµε τα πράγµατα και να είµαστε µαζί.

Για εµένα ο καλύτερος µου φίλος είναι συντροφιά, παρέα και µπο-
ρούµε να παίζουµε.

ΚΚεείίµµεενναα::  ∆∆ήήµµηηττρραα  ΠΠιισσλλίίνναα,,  ΠΠαασσχχάάλληηςς  ΠΠααλλάάκκααςς,,  
ΕΕυυθθύύµµηηςς  ΣΣιιδδεερράάςς,,  ΑΑνναασστταασσίίαα  ΡΡαασσοούύλληη,,  ΠΠααννττεελλήήςς

ΚΚααρρααββίίττηηςς  ΓΓ`̀  ττάάξξηη  
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη--  ΓΓλλυυκκεερρίίαα  ΛΛααζζααρρίίδδοουυ  ΕΕ`̀  ττάάξξηη
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Η Αρνισσα στο πέρασµα του χρόνου

Καθαρά ∆ευτέρα
Την Καθαρά ∆ευτέρα, πήγα µε τους γονείς µου και τον αδερφό µου στο ανεµοδρόµιο να πετάξουµε τον χαρταετό µας, όπως

και πολύς κόσµος επίσης. 
Προσπαθούσα να πετάξω όσο πιο ψηλά µπορούσα τον χαρταετό µου. Ο καιρός βοήθησε πολύ να ανυψώσω τον χαρταετό

µου, έκανε όµως πολύ κρύο και παγώσαµε.
Κείµενο-∆ακτυλογράφηση: Ραφαήλ Ιωσηφίδης - ΣΤ΄ τάξη

Το έθιµο της 
συγχώρεσης

Το έθιµο της συγχώρεσης πραγµατοποιούταν και
πραγµατοποιείται στο χωριό της Άρνισσας την Κυρια-
κή της Τυρινής, δηλαδή την Κυριακή πριν από την Κα-
θαρά ∆ευτέρα.

Αρχικά, τα νεότερα µέλη του κάθε σογιού της Άρ-
νισσας επισκέπτονταν τα γηραιότερα άτοµα του σογι-
ού τους, κουβαλώντας εποχιακά φρούτα. Μόλις τους
συναντούσαν, τους φιλούσαν το χέρι ευλαβικά και
τους ζητούσαν ταπεινά συγχώρεση για όλα τα αµαρ-
τήµατα τα οποία άσκησαν σε βάρος τους.

Οι ηλικιωµένοι, συγκινηµένοι, περήφανοι και ικανο-
ποιηµένοι, τους πρόσφεραν γλυκά εδέσµατα για να α-
νταποδώσουν θετικά την καλόκαρδη και ευγενή πρά-
ξη τους, όπως χαλβά και ραβανί. Σε ανθρώπους νεα-
ρότερης ηλικίας έδιναν κάποια µικρά χρηµατικά ποσά.

Αυτή η συµβολική ενέργεια συµβόλιζε την ταπείνω-
ση και την µετάνοια των µη πολύ ώριµων ανθρώπων
για τα απερίσκεπτα αδικήµατά τους κατά των µεγαλύ-
τερων και σοφότερων συγγενών τους. Ακόµα, η ηµε-
ροµηνία επιτέλεσης αυτού δεν ήταν και δεν παύει να
επιλέγεται τυχαία. Η συγκεκριµένη ηµέρα ήταν η τε-
λευταία ηµέρα της απόλαυσης και της διασκέδασης
και πλησίαζε η προετοιµασία για το Πάσχα. Έτσι η ψυ-
χή θα πρέπει να είναι καθαρή για να βιώσει την εµπει-
ρία των ιερών και Αγίων Παθών του Χριστού, καθώς
και τη Λαµπρή Ανάστασή Του.

Κείµενο – ∆ακτυλογράφηση: 
Σαµαράς Γιώργος - ΣΤ` τάξη

Τα παλιά καφενεία
της Άρνισσας

Με αφορµή ένα κείµενο για
τα καφενεία µε τίτλο «Τριά-
ντα εννιά καφενεία και ένα
κουρείο» στο βιβλίο της
Γλώσσας  ΣΤ΄ πήρα συνέ-
ντευξη από τον παππού µου
Θωµά Γκέσιο,για το πώς ήταν
τα καφενεία. 

Κάποια από αυτά ήταν του
κύριου Τσιτιρίδη Αναστάσιου,
του Τζήκα Αθανάσιου που λει-
τουργούσε και ως ταβέρνα (ό-
που γινόντουσαν τα γλέντια
από τους γάµους και τα βα-
φτίσια) και του κύριου Γούλι-
ου Αναστάσιου. Τα καφενεία
αυτά βρισκόντουσαν γύρω α-
πο τον σιδηροδροµικό σταθµό
του τρένου.

Εγώ θα σας θα σας περι-
γράψω το καφενείο του κύρι-
ου Γούλιου Αναστάσιου. Βρι-
σκότανε πίσω από το κτίριο

του σταθµού και λειτουργού-
σε από το 1950 περίπου. Εξω-
τερικά είχε χρώµα µουσταρδί
µε µια ξύλινη πόρτα και µεγά-
λα παράθυρα. Εσωτερικά ή-
ταν στενό, µε ξύλινο πάτωµα,
ψάθινες καρέκλες, στρογγυ-
λά σιδερένια τραπέζια και η
κουζίνα ήταν ένας απλός ξύ-
λινος πάγκος. 

Οι ηλικιωµένοι πήγαιναν
για να περάσει ο χρόνος τους
παίζοντας χαρτιά και τάβλι, ε-
πίσης συζητούσαν για τα προ-
βλήµατα που αντιµετώπιζαν
και έκλειναν δουλειές στους
νέους.

Σήµερα οι καφετέριες που
πηγαίνουν οι νέοι είναι περισ-
σότερες από ότι τα καφενεία
γιατί σήµερα οι ηλικιωµένοι
κάθονται στα σπίτια τους και
κοιµούνται.

Πηγή:  Παππούς Θωµάς       
Κείµενο-∆ακτυλογράφηση:

Γκέσιου Βασιλική – ΣΤ` τάξη



Το έθιµο
της¨Λάµκας¨

Την Παρασκευή 16-2-
2018(πριν τις απόκριες) κάνα-
µε µάθηµα µόνο τις τέσσερις
πρώτες ώρες. Έπειτα κάναµε
στην τάξη µας το έθιµο της
¨Λάµκας¨. Η Λάµκα είναι ένα
ωραίο έθιµο που κανονικά γί-
νεται την Κυριακή της Απο-
κριάς. Ο µεγαλύτερος του σπι-
τιού κρεµάει σε ένα µακρύ ξύ-
λο ένα σφιχτό βραστό αυγό
και το κουνάει µπροστά από
τους µικρότερους µέχρι κά-
ποιος να µπορέσει να το πιά-
σει µε το στόµα. Με αυτό το

αυγό κλείνουµε το στόµα, λό-
γω της νηστείας της Σαρακο-
στής και θα ξανανοίξουµε το
στόµα µας πάλι, στην Ανάστα-
ση του Χριστού, µε ένα κατα-
κόκκινο αυγό.

Εµείς στην τάξη µας το κά-
ναµε λίγο διαφορετικά. Έδεσε
η κυρία µας σε ένα ξύλο για πί-
τες µια κλωστή και κρέµασε ε-
κεί ένα αυγό για τον καθένα
µας. Βάλαµε τα χέρια µας πί-
σω και προσπαθούσε ο καθέ-
νας να το πιάσει µε το στόµα
του. Για να µην πηγαίνει από
το ένα στόµα στο άλλο, ο κα-
θένας µας είχε το δικό του αυ-
γό. Ήταν πολύ δύσκολο και
µόνο δύο παιδιά κατάφεραν

να το πιάσουν ολόκληρο στο
στόµα τους. Είχαµε και δύο
παιδιά που δεν έτρωγαν αυγό
και για αυτούς κάναµε το έθι-
µο µε τυροπιτάκι.

Ο χαρταετός
στο βουνό 

Αµέσως µετά από το έθιµο
της Λάµκας πήγαµε  να πετά-
ξουµε χαρταετό µε όλο το
σχολείο.  Ανεβήκαµε στο βου-
νό δίπλα στο σχολείο µας και
κάθε τάξη είχε τον δικό της

χαρταετό. Ο δικός µας είχε το
σχήµα αεροπλάνου και είχε
πολλά χρώµατα.  Ένας – ένας
πετούσαµε τον χαρταετό, αλ-
λά δεν είχε αέρα και δεν πε-
τούσε πολύ ψηλά. Όµως κά-
ποια στιγµή κάτι πήγε στραβά
και ο χαρταετός µας έπεσε
στα αγκάθια. Τον βγάλαµε και
ευτυχώς πετούσε και πάλι ό-
πως και πριν. Όταν πια κουρα-
στήκαµε ετοιµαστήκαµε και
γυρίσαµε κουρασµένοι και χα-
ρούµενοι στο σχολείο.

Κείµενο: Ειρήνη Λιµπάρη –
∆` τάξη
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Έθιµα της Αποκριάς
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Η κυρά Σαρακοστή 
Η κυρά Σαρακοστή έχει 7 πόδια και συµβολίζει τις 40 η-

µέρες. Είναι έθιµο παλιό που οι γιαγιάδες την έφτιαχναν
µε αλεύρι και νερό. ∆εν έχει στόµα γιατί νήστευε καιρό.
Έχει έναν σταυρό γιατί της ηµέρες της Σαρακοστής προ-
σευχόµαστε. Στην ποδιά της έχει τα φαγητά που µπορού-
µε να φάµε. Ελιές, λαγάνα, χταπόδι, φασολάδα, χαλβάς,
γαρίδες. 

Κείµενο: Σιδεράς Ευθύµης - Παλάκας Πασχάλης(Γ` τάξη) 
∆ακτυλογράφηση: Παπατραϊανού Βασιλική – Ε` τάξη

Ο λαγός µε το ψηλό καπέλο
Κάποτε σε ένα δάσος ζούσε

ένας λαγός. Κάθε πρωί και µε-
σηµέρι φορούσε ένα ψηλό κα-
πέλο και πήγαινε να µαζέψει κα-
ρότα. Το καπέλο το χρειαζόταν
για να βάζει τα καρότα.  Καθώς
πήγαινε να µαζέψει καρότα στο
δάσος, είδε ένα κορίτσι που µά-
ζευε µήλα για ένα πάρτι, που θα
είχε µπισκότα, χυµό και τούρτα.
Τα πιο πολλά µήλα δεν τα έφτα-
νε. Ο λαγός της είπε ότι είχε µια
σκάλα και θα την βοηθούσε να α-
νέβει. Το κορίτσι πήρε µαζί της τον λαγό στο πάρτι.  Ποτέ στη ζωή
του δεν είχε δει τόσα µπαλόνια. Παίξανε, φάγανε και χορέψανε
µέχρι να βγει το φεγγάρι και µετά ο λαγός έφυγε χαρούµενος και
περίµενε την άλλη φορά που θα πήγαινε σε πάρτι.

Κείµενο: Γιάννης Ιτσόπουλος – Β` τάξη
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Ο πειρατής και τα διαµάντια
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας πειρατής που είχε έναν παπαγάλο. Ήθελε να ψάξει έναν θησαυρό, αλλά δεν

µπορούσε να τον βρει.
Ο πειρατής είχε στην τσέπη του µια πυξίδα και ξεκίνησε να τον ψάχνει. Κατέβηκε από τη βάρκα του σε ένα νησί. Ε-

κεί υπήρχε µια καλύβα στην οποία ζούσε ένας νάνος. Η πυξίδα έδειχνε τον κήπο του νάνου. Αφού άρχισε να σκάβει,
τον τύφλωσε ο ήλιος. Ένα σύννεφο έκρυψε τον ήλιο και ο πειρατής βρήκε ένα σεντούκι µε διαµάντια και πολλά λε-
φτά. Με αυτά που βρήκε αγόρασε µια άµαξα και ένα βιολί για να παίζει µουσική.

Ένα παραµύθι της Β` τάξης
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Βιβλιοπαρουσιάσεις
Αυτό το βιβλίο (Ο βάτραχος είναι ήρωας του Μαξ

Βέλθουις) µιλάει για τέσσερις φίλους που τους είχαν
πληµµυρίσει τα σπίτια τους. Αυτοί ήταν σε ένα νησί.
Όµως επειδή τους τελείωσε το φαγητό ο βάτραχος
πήγε και ζήτησε ρεβίθια. Βρήκε έναν ποντικό σε µια
βάρκα που είχε πολλή τροφή, ο ποντικός πήρε το βά-
τραχο και πήγαν στο σπίτι του λαγού.

Κείµενο- Ναταλία Παππατραϊανού ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση-Γκέσιου Βασιλική ΣΤ` τάξη 

Τα αρκουδάκια ετοιµάζονται για την πρώτη µέρα
του χρόνου. Το ένα χαζεύει το χιόνι, το άλλο παίζει
βιολί και το τρίτο µοιράζει τα δώρα. Όλη η οικογένεια
µαζεύεται στο τζάκι, λένε ιστορίες, τραγουδούν τα
κάλαντα και δίνουν δώρα ο ένας στον άλλο. Μαζί
τους χορεύουν και οι χιονονιφάδες. Χαρούµενη, χρυ-
σή Πρωτοχρονιά σε όλους εύχονται όλοι µαζί µε ένα
στόµα. Καλή χρονιά!

Βιβλίο: Πρωτοχρονιά µε τα αρκουδάκια των Κατρίν
και Φιλίπ Σαλαµπιέ

Κείµενο: Σιντορέλα Λόµι - ∆΄ τάξη
∆ακτυλογράφηση: Σταυρούλα Μπόγια - Ε΄ τάξη

Αυτό το βιβλίο µιλάει για πολλά πράγµατα για τον
άνθρωπο µιλάει για τα πρώτα εργαλεία , η πρώτη φω-
τιά, οι πρώτοι καλλιτέχνες, οι πρώτοι βοσκοί και οι
πρώτοι γεωργοί, οι πρώτες κατοικίες, η πρώτη κεραµική,
τα πρώτα υφάσµατα, τα πρώτα σχέδια, οι πρώτες µετρή-

σεις, τα πρώτα µέταλ-
λα, οι πρώτες ρόδες κι
οι βάρκες. Η πρόοδος
του ανθρώπου. Κι έ-
τσι τελειώνει το βι-
βλίο µου, ήταν πολύ
ωραίο. Βιβλίο: Η εξέ-
λιξη του ανθρώπου
της Άννας Χατζηµα-
νώλη

Κείµενο: Γέσιου
Μαρία – ∆` τάξη
∆ακτυλογράφη-

ση: Γκέσιου
Βασιλική 

– ΣΤ` τάξη

Ευγένιος Τριβιζάς
Ο Ευγένιος Τριβιζάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946.

Σπούδασε νοµικά και οικονοµικά και είναι εγκληµατο-
λογίας στην Αγγλία. ∆ιδάσκει στο πανεπιστήµιο του
Ρέντινγκ όπου διατελεί οµότιµος καθηγητής και σε άλ-
λα πανεπιστήµια. Με την λογοτεχνία ο Ευγένιος Τριβι-
ζάς ασχολήθηκε από τα παιδικά του χρόνια. Είναι γνω-
στός ως συγγραφέας βιβλίων από τεσσάρων χρονών
και πάνω. Όλα τα έργα του τα χαρακτηρίζει πρωτοτυ-
πία και µεγάλη φαντασία. Έχει γράψει πάνω από 100
βιβλία για παιδιά, ένα βιβλίο για ενήλικες (ο Ερωτευµέ-
νος Πυροσβέστης) και πάνω από 20 έργα, αλλά και λι-
µπρέτα για όπερες. 

Τα θεατρικά του έργα «Το όνειρο του σκιάχτρου»
παίχτηκε το 1992 στο θέατρο Βρετανικού Μουσείου
της Αγγλίας. Τον ίδιο χρόνο το έργο του «Χίλιες και
Μία γάτες» βραβεύτηκε µε το Α’ βραβείο στον  παγκό-
σµιο διαγωνισµό θεατρικού έργου που οργάνωσε το
Πολωνικό κέντρο Τέχνης για την Νεότητα. Το 1993 το
βιβλίο του « Τα Τρία Μικρά Λακκάκια» έφτασε στη δεύ-
τερη θέση των αµερικανικών παιδικών best sells. Βι-
βλία του Ευγένιου Τριβιζά έχουν µεταδοθεί από το
BBC, έχουν περιληφθεί στα αναγνωστικά ελληνικών
και αµερικανικών σχολείων και έχουν µεταφραστεί
στα αγγλικά, στα γερµανικά, στα ισπανικά, στα ολλαν-
δικά, στα σουηδικά, στα ιαπωνικά και πολλές άλλες
γλώσσες.

Εργογραφία(επιλογή)
Τα τρία µικρά λακκάκια
Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι
Το σεντούκι µε τις πέντε κλειδαριές
Η τελευταία µαύρη γάτα 
Η ζωγραφιά της Χριστίνας
Τα µαγικά µαξιλάρια 
Η πεταλούδα και ο αρλεκίνος    

Κείµενο –∆ακτυλογράφηση: 
Βασιλική Παπατραϊανού - Ε` τάξη
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Ο θρύλος του
σκιάχτρου

Ήταν κάποτε ένα σκιάχτρο
που δεν είχε κανέναν φίλο. Τα
πουλιά τον φοβόντουσαν, αυ-
τός όµως τα αγαπούσε. 

Μια µέρα ένα τυφλό κοράκι,
έπεσε στα πόδια του σκιά-
χτρου. Το σκιάχτρο πήρε το
κοράκι για να το γιατρέψει. Ό-
ταν µερικές µέρες το κοράκι έ-
γινε καλά, πέταξε να φύγει
µακριά από το σκιάχτρο επει-
δή το φοβόταν πολύ. Το καη-
µένο το σκιάχτρο στενοχω-
ριόταν πολύ. Μια µέρα την ώ-
ρα που κοιµόταν ο δηµιουργός
του, µπήκε στο δωµάτιο του
το σκιάχτρο, την στιγµή όµως
που πήγε να πάρει ένα ζευγά-
ρι παπούτσια για να τα φορέ-
σει και να φανεί πως είναι άν-
θρωπος για να µην φοβηθούν
τα πουλάκια, ο δηµιουργός
του ξύπνησε… Τρόµαξε τόσο
πολύ ο παππούλης όταν είδε
το σκιάχτρο ζωντανό, που έ-
τρεξε σε όλο το χωριό για να
το ανακοινώσει. Όλοι νόµιζαν
πως µπήκε ο διάβολος στην
ψυχή του σκιάχτρου, ώσπου
άρχισαν να τον κυνηγάνε. Το
σκιάχτρο θέλοντας να γλιτώ-
σει µπήκε µέσα στον µύλο, ό-
µως οι χωρικοί του έβαλαν
φωτιά. Το αποτέλεσµα ήταν
φριχτό. Το σκιάχτρο κάηκε µέ-
χρι θανάτου. Στο έδαφος εί-
χαν αποµείνει οι στάχτες του
σκιάχτρου. Και τα κοράκια
στενοχωρήθηκαν, και έτσι έ-
παιρναν τις στάχτες του σκιά-
χτρου και τις πετούσαν πέρα

δώθε σε όλο το χωριό για να
θυµούνται το σκιάχτρο της
καρδιάς µας!!!!

Κείµενο- δακτυλογράφη-
ση: Τζήκα Μαρία ΣΤ’ τάξη 

Πώς να φτιάξετε
ένα σκιάχτρο

Υλικά: εφηµερίδες, 2 µε-
σαία ξύλα, πανί, σακούλες,
κάλτσες, παλιά µπλούζα και

παντελόνι, παλιό καπέλο, α-
λουµινόχαρτο, άσπρα αυτο-
κόλλητα, συρραπτικό, σχοινί.

Εκτέλεση: Γεµίζουµε 3 σα-
κούλες µε εφηµερίδες (1 για
το κεφάλι, 1 για τη µπλούζα
και 1 για το παντελόνι). Γεµί-
ζουµε τις κάλτσες µε εφηµερί-
δες. Τυλίγουµε µε ένα πανί το
κεφάλι και από πάνω βάζουµε
αλουµινόχαρτο. Βάζουµε µια

σακούλα µε εφηµερίδες στο
παντελόνι και 1 σακούλα µέσα
στην µπλούζα. Κολλάµε 3 αυ-
τοκόλλητα πάνω στο αλουµι-
νόχαρτο, 2 οριζόντια ( για µά-
τια, να απέχουν τουλάχιστον
1 εκ.) και 1 (για µύτη) κάθετα
ακριβώς κάτω από το 1 εκ. που
απέχουν τα µάτια ( αν θέλου-
µε ζωγραφίζουµε τα µάτια του
και την µύτη του). Κόβουµε
µια σακούλα σε λωρίδες (ΟΧΙ
ΟΛΗ!) και της συρράβουµε πά-
νω στο κεφάλι. ∆ένουµε τα
ξύλα µε το σχοινί σε σχήµα
σταυρού και στην κορυφή
καρφώνουµε το κεφάλι. Με
συρραπτικό κουµπώνουµε τις
κάλτσες µε τα µπατζάκια και
δένουµε το παντελόνι στο κά-
τω µέρος του σταυρού. Στο
πάνω µέρος επίσης δένουµε
την µπλούζα και τοποθετούµε
τα µπατζάκια της µπλούζας
πάνω στο οριζόντιο ξύλο και
έπειτα το δένουµε.  Για τέλος
τοποθετούµε το καπέλο πάνω
στο κεφάλι του σκιάχτρου.

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση:
Μιχαήλ Κέκης-΄ΣΤ τάξη

Τα σκιάχτρα της ΣΤ΄τάξης
Στις 2 Φεβρουαρίου τα παι-

διά της ΣΤ’ τάξης µε αφορµή
ένα κείµενο από το βιβλίο της
Γλώσσας τους, αποφάσισαν
να κατασκευάσουν 3 σκιά-
χτρα. Χωρίστηκαν σε οµάδες
και άρχισαν να φτιάχνουν τα
σκιάχτρα. Οι δύο οµάδες τα
κατάφεραν αλλά η µία όχι διό-
τι δεν είχαν συγκεντρώσει τα
υλικά που αντιστοιχούσαν µε
την κατασκευή του. Αργότερα
αφού κατάφεραν να ολοκλη-
ρώσουν την εργασία τους το
ένα σκιάχτρο µπήκε στην έκτη
τάξη, το δεύτερο στον κήπο
και το τρίτο στην αποθήκη λό-
γω ότι είχε σπάσει το ένα του
χέρι. Τα παιδιά εµπνεύστηκαν
αυτή την κατασκευή από την
ταινία µικρού µήκους «Ο θρύ-
λος του σκιάχτρου». Σε αυτή
την ταινία το σκιάχτρο ήταν
µοναχικό, έτσι τα παιδιά απο-
φάσισαν να συµφιλιωθούν µε
το σκιάχτρο, µε αποτέλεσµα
να ζει το σκιάχτρο πλέον µε
πολλούς φίλους που θα µοιρά-
ζονται διάφορες ιδέες µαζί.

Κείµενο: Πισλίνα Ευαγγελία
ΣΤ’ τάξη

∆ακτυλογράφηση: Τζήκα
Μαρία ΣΤ’ τάξη

Ελένη Πισλίνα Στ’



Ανακύκλωση
Ανακύκλωση είναι η διαδι-

κασία διαχωρισµού, συλλο-
γής και στην συνέχεια ανακα-
τασκευής, αλλά και µετατρο-
πής µεταχειρισµένων υλικών
η αποβλήτων σε προϊόντα,
για να ξαναέρθουν στα χέρια
των καταναλωτών.

Όσα πράγµατα βρίσκονται
γύρω µας όλα µπορούν να α-
νακυκλωθούν! Ρούχα, πλαστι-

κά, φιάλες, ηλεκτρικές συ-
σκευές, χαλασµένα τρόφιµα,
αποφάγια, αυτοκίνητα ακόµα
και τα ξυραφάκια που ξυριζό-
µαστε!

Στάδια ανακύκλωσης
1) την διαλογή- το διαχωρισµό
2)το στάδιο κατασκευής –

αποκορισµό
3) η διάθεση στο εµπόριο

και στους καταναλωτές
Οφέλη ανακύκλωσης

Τα οφέλη της ανακύκλωσης

είναι πάρα πολλά:
α) Με την ανακύκλωση του

χαρτιού µειώνουµε τον αριθ-
µό των δέντρων που κόβο-
νται.

β) Έχουµε λιγότερες χωµα-
τερές γιατί υπάρχει µεγάλο
πρόβληµα σε αυτές λόγω το
ότι τα πιο πολλά υλικά όπως
το γυαλί και τα πλαστικά
µπουκάλια θέλουν πολλά

χρόνια για να διαλυθούν.
γ) Μπορούµε να κάνουµε το

τέλειο λίπασµα εάν σκάψου-
µε µερικές τρύπες κοντά στα
φυτά µας και θάβουµε τις
φλούδες των λαχανικών και
των φρούτων.

Κείµενο: Πασχάλης
Παλάκας - Γ` τάξη

∆ακτυλογράφηση: 
Μιχαήλ Κέκης - ΣΤ` τάξη

12 ΤΑ ΑΝΗΣΥΧΑ ΜΟΛΥΒΙΑ Μάρτιος 2018

Χαϊκού 
Γ` τάξης

Πέφτουν νιφάδες
Μέσα στα καφετιά φύλ-

λα και στο χώµα.
Ανδρονίκη Μπόγια

Η ξύστρα  µου είναι ροζ
στρόγγυλη

µοιάζει σαν κυλινδράκι.
Βασιλεία Λιάση

Η Άνοιξη έφερε χελιδόνια
Και ξύπνησαν ζώα.

Χρήστος Γάτσος

Άνοιξη
Άσπρες αµυγδαλιές
νυµφούλες γλυκές
ανθίζουν στον κήπο.

Λουλούδια πολλά
ψηλά στο βουνό
αέρας φυσά σιγά.

Ευθύµης Σιδεράς

Χειµώνας
Χειµώνας, παγετός,

χιόνι
κρύο έξω
τα παιδιά παίζουν.

Αναστασία Κισκίνη

Το χιόνι που πέφτει
χιονάνθρωπο φέρνει
παιδάκια γελούν!

Πασχάλης Παλάκας

Το Φθινόπωρο 
τα φύλλα των δέντρων
πέφτουν κάτω στη γη.



Την Τσικνοπέµπτη, όπως και
σε όλη την Ελλάδα, έτσι και
στο σχολείο µας τηρήσαµε το
έθιµο. Το πρωί οι δάσκαλοι έ-
φεραν µια µεγάλη ψησταριά
στην µπροστινή αυλή, όπου ε-
κεί θα ψήνανε τα κρεατικά για
να φάµε. Μετά τις πρώτες 2 ώ-
ρες, οι δάσκαλοι άναψαν τα

κάρβουνα και ο διευθυντής µε
τον γυµναστή έστησαν ένα
παιχνίδι για τις µεγαλύτερες
τάξεις, το οποίο θα έπαιζαν
κατά την διάρκεια του τσικνί-
σµατος. Την 3η ώρα βγήκαν ό-
λες οι τάξεις έξω, ντυµένες µε
τις αποκριάτικες στολές. Οι
δάσκαλοι έβαλαν µουσική και

τα παιδιά της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης
ξεκίνησαν να παίζουν το παι-
χνίδι και τα άλλα παιδιά το πα-
ρακολουθούσαν ή χόρευαν ή
έτρωγαν. Μετά έπαιξαν και η
Γ΄ µε την ∆΄ τάξη. Το αγώνι-
σµα ήταν πολύ διασκεδαστι-
κό! Όταν ψήθηκαν τα σουβλά-
κια και το κάθε παιδί πήρε από
2 σουβλάκια. Η υπόλοιπη µέρα
κύλησε παίζοντας, τραγουδώ-
ντας και χορεύοντας. Αυτή η
µέρα ήταν πολύ ωραία!

Κείµενο: Ελπινίκη
Καραβίτη-Μπόγια 

Σταυρούλα-Ε΄ Τάξη
∆ακτυλογράφηση:

Ελπινίκη Καραβίτη-Ε΄ Τάξη
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Τσικνοπέµπτη στο σχολείο µας
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Η γυναικεία µόδα
από το 1900 έως το 1950

∆εκαετία 1900: Μια δεκαετία, η οποία χαρακτηρίζεται
από τους πολύ στενούς κορσέδες, µεγάλα καπέλα µε
φτερά και τις πολύ µακριές φούστες. Στοιχείο της επο-
χής: ήταν η δαντέλα και στόχος των γυναικών ήταν να
τραβούν την προσοχή τους, επιδεικνύουν την θηλυκότη-
τά τους, ακόµη και αν τα ρούχα δεν ήταν άνετα.

∆εκαετία 1910: Αυτή η δεκαετία επισκιάστηκε από τον
΄Α Παγκόσµιο Πόλεµο, σταµατούν να εµφανίζονται τα ε-
ντυπωσιακά ρούχα και κοσµήµατα. Στοιχεία της εποχής:
καµπαρντίνες και ζώνες µε µεγάλες αγκράφες. Επίσης
το 1915 για πρώτη φορά η φούστα ανέβηκε στον αστρά-
γαλο.

∆εκαετία 1920: Η δεκαετία όπου οι γυναίκες υιοθε-
τούν συνήθειες όπως το κάπνισµα και γενικότερα ανε-
ξαρτητοποιούνται περισσότερο και «ασπάζονται» ένα α-
γορίστικο στυλ. Στοιχεία της εποχής: ψηλά καπέλα µε
φτερά και µαργαριταρένια µακριά κολιέ.

∆εκαετία 1930: Την περίοδο αυτή η οικονοµία παρακ-
µάζει. Οι γυναίκες αναγκάζονται να κάνουν µόνες τις
δουλειές του σπιτιού οπότε τα ρούχα πρέπει να είναι πιο
πρακτικά. Στοιχεία της εποχής: παντελόνια, σορτς, εξώ-
πλατα φορέµατα και τα γάντια.

∆εκαετία 1940: Την εποχή εκείνη οι γυναίκες αρχίζουν
και ντύνονται πιο απλά λόγω του Β` Παγκοσµίου Πολέ-
µου. Στοιχεία της εποχής: Ταγιέρ (σε ανδρική γραµµή),
φούστες (σε ίδια γραµµή), πουλόβερ και φορέµατα µε
δέσιµο στο λαιµό.

∆εκαετία 1950: Μια εποχή. η οποία χαρακτηρίζεται για
την οικονοµική της ακµή. Τα ρούχα  πλέον κολακεύουν
περισσότερο την γυναικεία σιλουέτα. Για πρώτη φορά η
νέα γενιά διαφοροποιεί το ντύσιµο και φορά κυρίως:
δερµάτινα, κλος φούστες, κοτλέ, πλεκτά. Ο Christian
Dior πρωτοτυπεί και ανεβάζει την φούστα ως το γόνατο.

Πηγή εικόνων: http://www.mixanitouxronou.gr -
http://citymomenti.blogspot.gr

Κείµενο: Ευαγγελία Πισλίνα- ΣΤ` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Μιχαήλ Κέκης- ΣΤ` τάξη

ΗΗ  µµηηλλιιάά
Είµαι η µηλιά και µεγάλωσα

στα χωράφια. Ο κορµός µου
είναι και λίγο χοντρός και το ύ-
ψος µου φτάνει τα τρία µέτρα,
επειδή οι άνθρωποι  µε κλα-
δεύουν. Λουλούδια έχω µόνο
για λίγο,  την άνοιξη που ανθί-
ζω. Είναι λευκά και µικρά και
σιγά- σιγά θα γίνουν µήλα. Εί-
µαι φυλλοβόλο δέντρο και έχω
πολλά και πράσινα φύλλα. Οι
καρποί µου είναι ζουµεροί και
νόστιµοι, κόκκινοι, πράσινοι ή
κίτρινοι. Προσφέρω οξυγόνο,
µήλα και υγεία στον άνθρωπο.
Νιώθω ωραία που µε φροντί-
ζουν και τρώνε τους καρπούς
µου. Έχω ακούσει τα πουλιά
να κελαηδούν και να ανεβαί-
νουν κάπου – κάπου πάνω
µου. Έχω ακούσει και τους αν-
θρώπους να λένε ιστορίες όταν
κόβουν τους καρπούς µου. Εί-
µαι ένα πολύ ωραίο δέντρο.

Κείµενο: Παπαδοπούλου
Άννα – Μαρία (∆` τάξη)

ΗΗ  κκεερραασσιιάά
Είµαι η κερασιά και µεγαλώ-

νω σε ένα χωράφι  έξω από το
χωριό της Άρνισσας. Ο κορµός
µου είναι µέτριος προς κανονι-
κός και έχω ύψος γύρω στα
τρία µέτρα. Τα λουλούδια µου
είναι άσπρα µε κόκκινες βού-
λες προς τα µέσα και γίνονται
κεράσια. Τα κεράσια στην αρ-
χή είναι πράσινα, µετά γίνονται
ροζ και στο τέλος γίνονται κόκ-
κινα και γλυκά. Είµαι φυλλο-
βόλο δέντρο µε πολλά φύλλα.
Προσφέρω σκιά, προστασία α-
πό τη βροχή, γλυκούς καρ-
πούς, οµορφιά, οξυγόνο και
χαρά. Έχω ακούσει τραγούδια
πουλιών και κουβέντες ανθρώ-
πων. Είναι πολύ ωραία εδώ
που βρίσκοµαι.

Κείµενο: Μπαϊρακταρίδης
Νίκος - ∆` τάξη

ΗΗ  ββααττοοµµοουυρριιάά
Είµαι η βατοµουριά  µε νό-

στιµους καρπούς και µεγάλω-
σα δίπλα σε ένα ποτάµι στα

Ξανθόγεια. Έχω πολλά κλαδιά
αλλά αγκαθωτά, που είναι πο-
λύ µακριά, περίπου δύο µέτρα.
Τα φύλλα µου είναι µικρά και
πράσινα. Πάνω µου φυτρώ-
νουν βατόµουρα κόκκινα, πρά-
σινα και µαύρα. Τα φύλλα µου
δεν πέφτουν τον χειµώνα τα α-
γκάθια µου δεν πονάνε τόσο ό-
σο το καλοκαίρι. Τον χειµώνα
τα φύλλα µου δεν πέφτουν.

Τα πουλιά τα ακούω µόνο ό-
ταν κελαηδούν και έρχονται δί-
πλα µου και τσιµπούσαν µερι-
κά βατόµουρα. Συνήθως οι µε-
γάλοι άνθρωποι δεν έρχονται
για να φάνε βατόµουρα. Πολύ
καλά υπάρχουν δύο παιδιά που
όλο το καλοκαίρι έτρωγαν από
τα βατόµουρά µου και µιλού-
σαν και έλεγαν διάφορες όµορ-
φες ιστορίες. Μάλιστα το ένα
παιδί προσπάθησε να πάρει
βατόµουρα για να φάνε, κατά
λάθος του τρύπησαν τα χέρια τα
αγκάθια µου, ευτυχώς δεν ήταν
τίποτα σοβαρό έγιναν καλά και
επέστρεψε πολύ σύντοµα πί-
σω. Μάλιστα συναντιόντουσαν
σε εµένα. Αυτά τα παιδιά ήταν
οι µοναδικοί άνθρωποι που µου
έδιναν σηµασία.

Κείµενο: Κωνσταντίνος Μή-
τσκος – Βασιλική Κόκλη (∆` τάξη)
∆ακτυλογράφηση: Γκέσιου Βα-

σιλική  - ΣΤ` τάξη 

ΡΡοοδδαακκιιννιιάά
Είµαι η ροδακινιά και είµαι

περίπου 2,5 µέτρα και µένω
σε ένα χωράφι έξω από το
χωριό Άρνισσα.

Ο κορµός µου δεν είναι ού-
τε πολύ χόντρος ούτε πολύ
λεπτός. Τα άνθη µου χρώµα
ροζ και λίγο άσπρα και οι
καρποί µου ροδάκινα, χο-
ντρά και αρκετά ζουµερά για
τον άνθρωπο. Τα φύλλα µου
είναι µακρόστενα και κιτρι-



Από τις 9 έως τις 25 Φε-
βρουαρίου διοργανώθηκαν
στην πόλη Πιόνγκτσανγκ
της Νότιας Κορέας οι 23οι
Χειµερινοί Ολυµπιακοί Α-
γώνες µε µεγάλη επιτυχία.

Σε αυτούς τους Αγώνες
λαµβάνουν χώρα 102 εκ-
δηλώσεις σε δεκαπέντε α-
θλήµατα, συµπεριλαµβα-
νοµένης της προσθήκης
του big air snowboarding,
mass start speed skating,
curling µεικτών ζευγαριών
και αλπικό σκι µεικτών ο-
µάδων στο πρόγραµµα των
αθληµάτων. 2.952 αθλητές
από 92 εθνικές ολυµπιακές

επιτροπές διαγωνίζονται
ενώ πρώτη φορά εµφανί-
ζονται το Εκουαδόρ, το
Κόσοβο, η Μαλαισία, η Νι-
γηρία και η Σιγκαπούρη.

Η τελετή έναρξης έγινε
στις 9 Φεβρουαρίου και
την σήµανση για την έ-

ναρξη των αγώνων την έ-
δωσε ο πρόεδρος της Νό-
τιας Κορέας Μούν-Τζέ Ιν.
Στην τελετή πολύ σηµαντι-
κά γεγονότα ήταν η παρου-
σία της αδερφής του Βο-
ρειοκορεάτη ηγέτη Κίµ-
Γιόνγκ Ούν και της οµάδας
της Βόρειου Κορέας, η µει-

κτή οµάδα Κορέας και οι
Ρώσοι αθλητές που αγωνί-
στηκαν µε την ολυµπιακή
οµάδα λόγω υπόθεσης
ντόπινγκ το 2015.

Οι 2.952 αθλητές αγωνί-
στηκαν σε διάφορα αθλή-
µατα, όµως οι 212 κατάφε-
ραν να πάρουν µετάλλιο.
Τα αθλήµατα ήταν τα εξής:
αλπικό σκι, δίαθλο, έλκη-

θρο, σκι αντοχής, κέρλιν-
γκ, καλλιτεχνικό πατινάζ,
ελεύθερο σκι, χόκεϊ επί πά-
γου, λούτζ, βόρειο σύνθε-
το, πατινάζ ταχύτητας µι-
κρής πίστας, σκέλετον, άλ-
µα µε σκι, χιονοσανίδα και
πατινάζ ταχύτητας.

Κείµενο-
∆ακτυλογράφηση: 

Μιχαήλ Κέκης-ΣΤ΄ τάξη
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νωπά και πράσινα. Είµαι ένα
φυλλοβόλο δέντρο.

Στον άνθρωπο προσφέρω
οξυγόνο, δροσιά, ίσκιο και
φυσικά τα ζουµερά πορτοκα-
λί ροδάκινά µου. Για τους αν-
θρώπους νιώθω πολύ ωραία
γιατί µε φροντίζουν πολύ κα-
λά.

Επίσης έχω ακούσει τους
ανθρώπους να λένε µια ιστο-
ρία για ένα σύννεφο και όταν
την λένε αυτήν την ιστορία
κάθονται στον ίσιο µου για να
δροσίζονται.

Λένε ότι µια φορά και ένα
καιρό ήταν ένα σύννεφο και
ήθελε να κάνει ίσκιο στους
ανθρώπους, πήγε στη θά-
λασσα αλλά εκεί θέλανε ή-
λιο, µετά πήγε σε ένα παγω-
τατζίδικο αλλά ήθελαν ήλιο
και εκείνοι. Στο τέλος πήγε
σε έναν αγρότη και λέει ο α-
γρότης «Μπράβο, έλα να µου
κάνεις ίσκιο να µην ζεσταίνο-
µαι καλό µου σύννεφο». Και
όταν λένε αυτήν την ιστορία
έρχεται ένα σύννεφο και τους
κάνει ίσκιο.

Κείµενο: Γκέσιου Ελπίδα –
∆` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Γκέσι-
ου Βασιλική – ΣΤ` τάξη

Χειµερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες
- Πιόνγκτσάνγκ-Νότια Κορέα  

ΓΛΩΣΣΟ∆ΕΤΕΣ
1) Θαλασσόλυκος στη θάλασσα θαλασσοπνίγεται, θαλασσοπούλι

θαλασσί θαλασσοδέρνεται.
2) Κρασάκι σταφυλόκρασο ξιδάκι βαρελόξιδο βαρελοσταφυλοκρα-

σόξιδο. 
3) Τράγος κουδουνάτος τριδιπλογενάτος διπλοτριπλοκουδουνά-

τος. 
4) Γαλάζια γαλαζόπετρα από τη γλάστρα γλίστρησε σε γούρνα α-

σηµένια, και πάλι ξαναγλίστρησε σε βρύση κρουσταλλένια. 
5) Πάνω στ’ Αϊ Γιωργιού τον τρούλο κάθεται γριά κουτρούλω και

κοσκινίζει µυγδαλολιγαδαλεύρι, µυγδαλολιγαδαλεύρι.
6) Τα σκόρδα µου στην κοπριά, γιατί δεν σκορδοπροκόψανε και δε

σκορδοκεφαλιάσανε να κάνω σκορδαλιά, ξιδοσκορδαλιά;
7) Κούπα καπακωτή, κούπα καπακωµένη, κούπα ξεκαπάκωτη, κού-

πα ξεκαπακωµένη.
8) Από τα ύψη του ουρανού πέφτει το αυγό του γερανού, τσακίζει

πέντε µάρµαρα µαρµαροµαυροµάρµαρα.
9) Ο τζίτζιρας, ο µίτζιρας, ο τζιτζιµιτζιχότζιρας ανέβηκε στη τζιτζι-

ριά, τη µιτζιριά, τη τζιτζιµιτζιχοτζιριά και έκοψε τα τζίτζιρα, τα µίτζιρα,
τα τζιτζιµιτζιχότζιρα. Μα έσπασε η τζιτζιριά, η µιτζιριά, η τζιτζιµιτζι-
χοτζιριά και έπεσαν τα τζίτζιρα, τα µίτζιρα, τα τζιτζιµιτζχότζιριά.

Πηγή: Βιβλίο
Κείµενο –∆ακτυλογράφηση: Βασιλική Παπατραϊανού

Μπαρτσελόνα
Το ποδο-

σφαιρικό σω-
µατείο της
Μπαρτσελόνα
ιδρύθηκε στις
29 Οκτωβρίου
του 1899 από τον Ζουάν Γκο-
µπέρ . Η έδρα της είναι το
Camp Nou το οποίο χτίστηκε το
1957. Το σωµατείο αυτό έχει 24
πρωταθλήµατα, 5 Champions
League, 29 κύπελλα Ισπανίας
και 2 Copa Libertatores. Λένε ε-
πίσης πως είναι ένα από τα κα-
λύτερα σωµατεία στον κόσµο.

Κείµενο: Τάσος Γεωργίου – 
Ε` τάξη, ∆ακτυλογράφηση:

Νίκος Κισκίνης – Ε` τάξη

Αίνιγµα

Η µια γεννάει την άλλη
Τι είναι; Η ηµέρα και η

νύχτα.
Το ήξερες ότι...;;;
Μια ακέφαλη κατσαρί-

δα µπορεί να επιβιώσει
για εβδοµάδες!

Ο λόγος για τον οποίο
πεθαίνει είναι η πείνα!

Κείµενο-
∆ακτυλογράφηση

- Γλυκερία Λαζαρίδου
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Το χιόνι άργησε να φα-
νεί την σωστή εποχή. Όλοι
περιµέναµε να χιονίσει
τον χειµώνα. Θα µπορού-
σαµε να πούµε ό,τι ο και-
ρός… µας την έφερε. Έτσι
στης  26/2 είχε µια χιονό-

πτωση. Τα σχολεία δεν
λειτούργησαν.  Έτσι µε αυ-
τή την αφορµή, τα παιδιά
χάρηκαν τη µέρα παίζο-
ντας χιονοπόλεµο. Αύτη η

άσπρη µέρα δεν κράτησε
πολύ. Το επόµενο µεσηµέ-
ρι είχε λιώσει. Εµένα µου
άρεσε διότι χάρηκα, έστω
και λίγο αργά, το χιόνι. Ελ-

πίζω του χρόνου τον χει-
µώνα να χιονίσει  λίγο πε-
ρισσότερο από ό,τι φέτος.

Κείµενο
-∆ακτυλογράφηση: 
Ελπινίκη Καραβίτη 

- Ε΄ Τάξη

Πρώτο χιόνι

ΠΠΠΠάάάά σσσσ αααα    σσσσ τττταααα     θθθθ ρρρρ αααα νννν ίίίίαααα


