
Φέτος η ΣΤ΄τάξη πραγµατο-
ποίησε τον διαγωνισµό µή-
λων.

Την πρώτη µέρα στην τάξη
προετοιµάσαµε την ανακοί-
νωση που θα λέγαµε στα παι-
διά, κάναµε βέβαια πολλές
δοκιµές για να φτάσουµε σε
αυτό που ήταν το πιο σωστό.
Την επόµενη ηµέρα δύο κορί-
τσια ανακοίνωσαν σε όλα τα
παιδιά την έναρξη του διαγω-
νισµού στο πρώτο διάλειµµα.
Από την επόµενη εβδοµάδα,
και για µια εβδοµάδα, οι υπεύ-
θυνοι της κάθε τάξεις πήγαι-
ναν στις τάξεις έπαιρναν τα
µήλα, τα έγραφαν σε µία κα-
τάσταση, τα αριθµούσαν και
τα τακτοποιούσαν.

Σειρά είχε να ελέγξουµε αν
όλα τα µήλα είχαν αριθµούς
και αν ήταν στην σωστή θέση.
Εκεί νοµίζω πως ήταν το πιο
δύσκολο µέρος όλου του δια-
γωνισµού. Γιατί τα περισσότε-
ρα µήλα δεν είχαν αριθµό, δεν
ξέραµε τον ιδιοκτήτη τους και
δεν ήταν στην σωστή θέση. Έ-
τσι έπρεπε να κάνουµε την δι-
πλάσια δουλειά και µάλιστα
γρήγορα γιατί τα περισσότε-
ρα µήλα είχαν αρχίσει να σα-

πίζουν. Αφού κάναµε κι αυτή
την δουλειά κατεβάσαµε όλα
τα µήλα, εκτός από τα βαριά,
στην αποθήκη (Σπιναλόγκα).
Έπειτα άρχισαν οι µετρήσεις.
Χωριστήκαµε σε τέσσερεις ο-
µάδες οι οποίες αρχικά εκτι-
µούσαν και έπειτα ζύγιζαν τα
µήλα σε ζυγαριές ακριβείας.
Τέλος η κάθε οµάδα έβγαλε
τους τρεις νικητές της.

Μετά από δύο µέρες κατε-
βήκαµε την τέταρτη ώρα στην
αυλή. Πρώτα ξαναζυγίσαµε
τους τρεις νικητές από την κά-
θε οµάδα και έπειτα είδαµε
ποιοι ήταν οι τρεις νικητές α-
πό όλα τα µήλα και τα εκθέσα-
µε ανάµεσα από τις δύο κερκί-
δες. Τα υπόλοιπα µήλα τα εκ-
θέσαµε λίγο πιο κάτω σε φθί-
νουσα διάταξη όσο αναφορά
το βάρος τους. Όταν χτύπησε
το κουδούνι τέσσερα κορίτσια
από την τάξη µας ανακοίνω-
σαν τους τρεις νικητές και τα
βραβεία που ήταν: τρίτος ο Γε-
ωργιάδης Κωνσταντίνος που
το µήλο του ζύγιζε 637γρ. και
κέρδισε έναν µηλοέπαινο και
µια µηλοζωγραφιά. ∆εύτερη
ήταν η Γεωργίου Χριστίνα που
το µήλο της ζύγιζε 656γρ. και

κέρδισε ένα µηλοέπαινο και
µία µηλοζωγραφιά. Και πρώ-
τος ήταν ο Λιάσης ∆ηµήτρης
που το µήλο του ζύγιζε 708γρ.
και κέρδισε ένα µηλοπαραµύ-
θι.

Αυτή η διαδικασία µου άρε-
σε πάρα πολύ και νοµίζω πως
αν δεν είχαµε αυτό το µεγάλο
µπέρδεµα µε τους αριθµούς
και τους ιδιοκτήτες των µή-
λων στην αρχή θα µου άρεσε
περισσότερο.

Κείµενα-∆ακτυλογράφηση
: Μπόγια Σταυρούλα ΣΤ`τάξη
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Μετά από το διαγωνισµό µή-
λων, αφού βγάλαµε τον νικητή,
µια ερώτηση ήταν που µας προ-
βληµάτιζε: Τι θα κάνουµε τα µήλα
που µας έφεραν. Τα περισσότερα
παιδιά λέγανε να τα πάµε στο κο-
µπόστ. Μια ιδέα πετάχτηκε τότε α-
πό τον Θοδωρή ο όποιος είπε ότι
µπορούσαµε να τα κάνουµε µαρ-
µελάδα ή µηλόπιτα. Αργότερα α-
ποφασίσαµε ότι θα τα κάνουµε µη-
λόπιτα.  Την Παρασκευή 2 Νοεµ-
βρίου ο κύριος Σάκης µας είπε ότι
την Τρίτη 6 Νοεµβρίου θα γινόταν
η µηλόπιτα. Την Παρασκευή χω-
ριστήκαµε σε τρεις οµάδες και χω-
ρίσαµε τα υλικά που θα έφερνε ο
καθένας. Επίσης, ο δάσκαλός µας,
µας είπε ότι θα υπήρχε συγκεκρι-
µένος χρόνος για την εκτέλεση της
µηλόπιτας και για το στόλισµα του
πιάτου. Όλοι ετοιµαζόµασταν πως
και πως και περιµέναµε πότε θα
έρθει  αυτή η µέρα. Πέρασε το
Σαββατοκύριακο, η ∆ευτέρα και
ήρθε η Τρίτη. Ήταν η ώρα όπου ό-
λοι περιµέναµε για να µαγειρέ-
ψουµε. Ήµασταν όλοι µε µια σα-
κούλα στο χέρι όπου κουβαλούσα-
µε τα υλικά. Μπήκαµε στην τάξη
νοµίζοντας ότι θα κάναµε µάθηµα.
Εκείνη την ώρα συζητούσαµε λίγα
πράγµατα για την µηλόπιτα, ξανα-
θυµηθήκαµε τις οµάδες και βρή-
καµε ένα όνοµα που να την χαρα-
κτηρίζει. Η πρώτη οµάδα είχε έξι
κορίτσια και ονοµαζόταν « Μηλο-
κόριτσα», η δεύτερη οµάδα ήταν έ-
ξι αγόρια και ονοµαζόταν « Από-
τει- χυµένοι» ενώ η Τρίτη είχε δύο
κορίτσια και τρία αγόρια και λεγό-
ταν «Εµείς».  Στην συνέχεια κατε-

βήκαµε στο εστιατόριο µε ενθου-
σιασµό. Ετοιµάζαµε όλοι τι τραπέζι
µας βάζοντας τα υλικά και τα
σκεύη στην κατάλληλη θέση τους.
Επίσης µας προειδοποίησε ότι θα
είχαµε περίπου 30 λεπτά στη διά-
θεση µας για την εκτέλεση. Μετά
µας  ρώτησε αν ήµασταν όλοι έτοι-
µοι για να ξεκινήσουµε. Ο κύριος
σφύριξε και ξεκινήσαµε όλοι. Ρί-
χναµε τα υλικά σε ένα µπολ όπου
τα χτυπούσαµε µε το µίξερ και σε
ένα άλλο σπάναµε τα αυγά. Άλλα
δύο κορίτσια έπλεναν, καθάριζαν
και έκοβαν σε καβάκια τα µήλα.
Ήταν όλα έτοιµα. Τέλος ρίξαµε τα
µικρά κοµµατάκια µήλου µέσα
στην γέµιση και τα ανακατέψαµε
µε µια κουτάλα. Αυτό που µας α-
νησυχούσε ποιο πολύ ήταν µήπως
είχαµε ξεχάσει κάποια υλικά. Στην
συνέχεια βάλαµε µια λαδόκολλα
στο ταψί και βάλαµε την ζύµη. Κα-
τευθείαν πήγαµε το ταψί στο σπίτι
της Σταυρούλας για να ψήσουµε
την µηλόπιτα. ∆εν τελείωσε όµως
εκεί η δουλειά. Κάποια παιδιά

πλέναµε τα πιάτα, άλλα µαζέψανε
τα σκουπίδια, άλλα τινάξαµε τα
τραπεζοµάντιλα και καθαρίσανε τα
τραπέζια ενώ κάποια άλλα σκού-
πισαν. 

Έφτασε η ώρα για το κουδούνι.
Βγήκαµε στο διάλειµµα για να φά-
µε. Αργότερα κάναµε των Αγγλι-
κών και µετά από λίγο µας φώνα-
ξαν για το στόλισµα. Ο κύριος Σά-
κης µας ξαναθύµισε ότι στην διά-
θεσή µας είχαµε 10 λεπτά. Κόψα-
µε πέντε κοµµάτια για τους κριτές,
βάλαµε άχνη ζάχαρη και κανέλα
ενώ η οµάδα µου τοποθέτησε και
καρδούλα µήλου µε τρία γαρίφα-
λα πάνω.

Ήταν η ώρα να έρθουν οι κριτές.
Φωνάξαµε τον κύριο Γιώργο, τον
κύριο Ηλία, τον κύριο Νίκο, τον
κύριο ∆ιευθυντή και την κυρία Μά-
γδα. Όλοι θέλαµε να ήµαστε οι νι-
κητές αλλά δεν γινόταν. Πρώτο
πιάτο ήταν το δικό µας. Στην εµφά-
νιση µας έβαλαν 9 ενώ στην γεύση
10. Στην δεύτερη οµάδα για εµφά-
νιση έβαλαν 9 ενώ για γεύση  7 και
η τρίτη οµάδα στην εµφάνιση πήρε
8 ενώ για γεύση 9. Εγώ πιστεύω ό-
τι ήταν µια πολύ καλή εµπειρία,
παρόλο που δεν είχαµε καµιά βοή-
θεια, και νοµίζω ότι αυτό µας βοή-
θησε να µάθουµε ότι ακόµα και αν
µια υποχρέωση είναι απαιτητική
µπορεί κανείς να την εκπληρώσει
αρκεί να το θέλει και να το προ-
γραµµατίζει σωστά. 

ΚΚεείίµµεεννοο  ––  ∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::
ΠΠααππααττρρααϊϊααννοούύ  ΒΒαασσιιλλιικκήή  

––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη
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Eκτύπωση
Γραφικές Tέχνες

Σ. Bαγουρδής ΑΒΕΕ
Tηλ.: 23810 25019

email: vagourdi@otenet.gr

Το λογότυπο της εφηµε-
ρίδας σχεδίασαν η Σιντορέ-
λα Λλόµι και ο Χρήστος Χα-
τζηγεωργούδης

Συνδροµή για ένα χρόνο 5 ευρώ

Μηλοπιτοδιαγωνισµός
Μηλοκόριτσα

µηλο-πετυχηµένοι



Φέτος στις 18 Οκτωβρίου
γιορτάσαµε την απελευθέρωση
της Έδεσσας από τους Τούρ-
κους. Κάθε χρόνο γίνεται µια
µεγάλη παρέλαση στην Έδεσσα,
στην οποία παρελαύνουν οι πο-
λιτιστικοί σύλλογοι της πόλης,
οι εξάδες της σηµαίας µε τους
ταµπελοφόρους από τα σχολεία
των γειτονικών χωριών, τα σχο-
λεία της Έδεσσας, οι πρόσκοποι
και ο στρατός για να το γιορτά-

σουν. Αυτή την χρονιά ήταν η
σειρά µας να παρελάσουµε για
να εκπροσωπήσουµε το ∆ηµοτι-
κό Σχολείο Άρνισσας. Στις
11:30 το πρωί όλα τα παιδιά που
θα εκπροσωπούσαν το σχολείο
µας, δηλαδή η εξάδα της σηµαί-
ας και ο ταµπελοφόρος, ήταν
συγκεντρωµένα στην πρώτη γέ-
φυρα των καταρρακτών οπού ε-
κεί τους περίµεναν ο γυµναστής
και ο διευθυντής του σχολείου.

Μετά από λίγο όλοι µαζί πήγαµε
στο σηµείο έναρξης της παρέλα-
σης. Πρώτοι παρέλασαν οι πολι-
τιστικοί σύλλογοι και έπειτα τα
σχολεία της γύρω περιοχής. Νο-
µίζω πως όλοι είχαν άγχος όµως
εµείς είχαµε το πιο πολύ γιατί
θα ήµασταν το πρώτο σχολείο
που θα έκανε παρέλαση. Όµως
παρ’όλο που είχαµε άγχος και
από τον ήχο των τυµπάνων, που
δεν ακουγόταν και δεν µπορού-

σαµε να κάνουµε καλό βήµα, κά-
ναµε όλη την διαδροµή πολύ κα-
λά όλοι µας. Αυτή η εµπειρία ή-
ταν πάρα πολύ ωραία και θα ή-
θελα να την ξανακάνω! 

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση:
Μπόγια Σταυρούλα, 

ΣΤ` τάξη
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Στις 23 Ιουλίου ξηµέρωσε
µια από τις πιο µαύρες σελί-
δες της σύγχρονες ελληνικής
ιστορία. Ώρα 12:03 το µεσηµέ-
ρι, ξέσπασε πυρκαγιά στη ∆υ-
τική Αττική, στην περιοχή των
Γερανείων Ορέων, κοντά στην
Κινέτα, όπου έκαψε µεγάλη έ-
κταση, µεταξύ της οποίας και
οικισµούς Στις 16:41 το από-
γευµα της ίδιας µέρας, ξέσπα-
σε δεύτερη φωτιά στην Ανα-
τολική Αττική, όπου ξεκίνησε
από την ανατολική πλευρά της
Πεντέλης και µετακινήθηκε
προς τους οικισµούς Νέος
Βουτζάς και Μάτι. Οι ισχυροί
άνεµοι που έπνεαν στην πε-
ριοχή είχαν ως αποτέλεσµα
να γίνονται πιο έντονες οι πύ-

ρινες φλόγες και να µην µπο-
ρούν να ελέγχονται από την
πυροσβεστική. Ο κόσµος ε-
γκλωβίστηκε από τις φλόγες

και από τον καπνό µε αποτέ-
λεσµα πολλές ψυχές να χα-
θούν άδικα Ο τελευταίος επί-
σηµος απολογισµός αναφέρε-

ται σε 99 νεκρούς, ενώ ανα-
φέρθηκαν και 164 τραυµατίες,
εκ των οποίων οι 23 παιδιά, α-
πό τους οποίους κατέληξαν
16 νεκροί!  H πυρκαγιά στο
Νέο Βουτζά και το Μάτι είναι η
φονικότερη στην ιστορία του
σύγχρονου ελληνικού κρά-
τους και η δεύτερη πιο φονική
πυρκαγιά παγκοσµίως κατά
τον 21ο αιώνα,. Ας ευχηθούµε
να µην ξαναζήσουµε τέτοιες
καταστάσεις στην χώρα µας.

Πηγή φωτογραφίας:
http://www.kathimerini.gr

Κείµενο: Πισλίνα ∆ήµητρα-
Γ`τάξη, Σαµαράς ∆ηµήτριος-

Ε` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Μπόγια

Σταυρούλα- ΣΤ`τάξη

ΦΟΝΙΚΗ ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ

Παρέλαση στην Άρνισσα
Στις 28 Οκτωβρίου, όπως ξέρουµε

όλοι, γιορτάζουµε το «ΟΧΙ» του Ιω-
άννη Μεταξά στους Ιταλούς. Γι’ αυτό
όλοι οι µαθητές και ο στρατός, εκείνη
την ηµέρα κάνουν παρέλαση, έτσι γί-
νεται και στην Άρνισσα.

Μερικές εβδοµάδες πριν από αυτό,
µε την βοήθεια του γυµναστή µας,
κάναµε πρόβες για την παρέλαση ώ-
στε να έχουµε όλοι καλό βήµα και να
κρατάµε σταθερές τις τριάδες µας.

Έφτασε αυτή η ηµέρα και η Α’, Β’, Γ’

και ∆’ πήγαν 9:30 στην εκκλησιά ό-
που και συνάντησαν και κάποιους δα-
σκάλους. Η Ε’ και η Στ’ συναντήθη-
καν στις 9:00 στο σχολείο και πήγαν
όλοι µαζί στην εκκλησία µε µπροστά
την εξάδα της σηµαίας και από πίσω
οι υπόλοιποι µαθητές.

Όταν πήγαµε όλοι στην εκκλησία,
τα παιδιά  της εξάδας της σηµαίας, ή-
ταν  όρθια και όταν κάποιος κουραζό-
ταν καθόταν, ενώ όταν κουραζόταν η
σηµαιοφόρος έδινε την σηµαία σε έ-
να άλλο παιδί.

Όταν τελείωσε η εκκλησία όλοι πή-

γαν στο Ηερό, όπου µετά από λίγη ώ-
ρα ήρθε ο πάτερ και έκανε την δοξο-
λογία για τους νεκρούς. Ύστερα από
αυτό ακολούθησε η κατάθεση στε-
φάνων ο εθνικός ύµνος και η παρέλα-
ση. Η παρέλαση έγινε στο πεζόδρο-
µο του χωριού µας, όπου µαζεύονται
πολλοί άνθρωποι για να µας δουν.

Κατά την γνώµη µου η φετινή πα-
ρέλαση όλων των σχολείων της Άρ-
νισσας µου άρεσε περισσότερο από
τις υπόλοιπες που θυµάµαι!!!

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση: 
Ελπινίκη Καραβίτη-  ΣT`τάξη

Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΗΝ Ε∆ΕΣΣΑ
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Στις 28/9/2018 πραγµατο-
ποιήσαµε την πανελλήνια ή-
µερα του σχολικού αθλητι-
σµού. Τις πρώτες 2 ώρες όλες
οι τάξεις µπήκαν στις αίθου-
σες τους και συζήτησαν για
τον σχολικό αθλητισµό. Είδαν
βίντεο, µίλησαν για τους λό-
γους που πρέπει να αθλούµα-
στε, τι είναι ο αθλητισµός, ζω-
γράφισαν, έπαιξαν και κάπως
έτσι πέρασε το ευχάριστο,
πρώτο δίωρο. Ύστερα χτύπη-
σε το κουδούνι για το πρώτο
διάλλειµα. Φάγαµε, παίξαµε
και γελάσαµε. Μετά από λίγο
ήρθε το τέλος του διαλλείµα-
τος και ήµασταν όλοι χαρού-
µενοι και περίεργοι για αυτό
που θα ακολουθούσε. Στο 2ο
δίωρο η Α΄ και η Β΄ τάξη έπαι-
ξαν κάποια παιχνίδια στην
µπροστινή αυλή την ίδια ώρα

η Γ΄ τάξη έπαιζε αντιπτέριση
(Badminton), ενώ οι 2 µεγαλύ-
τερες τάξεις πήγαν στην πίσω
αυλή για να χωριστούν σε 2 ο-
µάδες για τον αγώνα γρήγο-
ρου βάδην. Η 1η οµάδα ήταν
αυτή των γρήγορων και η 2η
οµάδα ήταν αυτών που θα πή-
γαιναν χαλαρά, χωρίς να τους
εµποδίζει ο χρόνος. Η διαδρο-
µή ήταν αρκετά δύσκολη αλ-
λά και διασκεδαστική. 

Έπειτα ξαναβγήκαµε διάλ-
λειµα Μετά από το διάλλειµα
οι 4 µεγαλύτερες τάξεις έµει-
ναν έξω. Η ∆΄ τάξη έπαιξε έ-
να παιχνίδι σαν µπόουλινγκ.
Στη συνέχεια παίξαµε ένα
παιχνίδι που το λέγαµε ιππο-
δρόµιο όλες οι τάξεις εκτός α-
πό την Γ’ τάξη. Μετά παίξαµε
έναν αγώνα ποδοσφαίρου Ε΄
και ΣΤ΄ και αυτός ο αγώνας έ-

ληξε 2-0 υπέρ της ΣΤ΄ τάξης!
Τα γκολ σηµείωσαν οι Τσέλα
και Γεωργίου. Το πρώτο γκολ
µπήκε µετά από µία προσπά-
θεια του Γεωργίου που αρχικά
απέκρουσε ο Μπόγιας και ο
Τσέλα σε κενή εστία το γκολ.
Το δεύτερο µπήκε από τον Γε-
ωργίου µε δυνατό σουτ!!

Τα κορίτσια της Ε΄ και ΣΤ΄
παίξανε έναν αγώνα βόλεϊ µε
το τέλος να βρίσκει νικήτριες

τα κορίτσια της ΣΤ΄ τάξης 2-0
στα σετ. Αυτή η µέρα ήταν πο-
λύ όµορφη και θα θέλαµε να
συµβαίνει πιο συχνά!!!

Κείµενο: Ελπινίκη Καραβί-
τη- Σιδερά Ναταλία- 
Μπόγια Σταυρούλα- 

Γεωργίου Τάσος- ΣΤ` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Ελπινί-

κη Καραβίτη, Σταυρούλα
Μπόγια, Ναταλία Σιδερά-

ΣΤ΄τάξη

ΠΠααννεελλλλήήννιιαα  ηηµµέέρραα  σσχχοολλιικκοούύ  ααθθλληηττιισσµµοούύ

BBaaddmmiinnttoonn
Την Παρασκευή 28 Σεπτεµβρίου που ήταν η ηµέρα Σχολικού

Αθλητισµού επισκέφτηκε το σχολείο µας ο προπονητής κύ-
ριος Σταύρος που µας έδειξε πως παίζεται το Badminton. Μας
είπε ότι είναι ολυµπιακό άθληµα και ότι παίζεται σαν το τέννις.
Πρώτα πήγαµε στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων και µας έ-
δωσε µεταλλικές ρακέτες και ένα περίεργο µπαλάκι που από
πάνω ήταν από φελλό και από κάτω είχε πλαστικά πούπουλα.
Προπονηθήκαµε να σταθεροποιούµε το µπαλάκι στη ρακέτα.
Στην αρχή µας είπε να βάλουµε το µπαλάκι πάνω στην ρακέτα
και να περπατήσουµε γύρω-γύρω χωρίς να µας πέσει. Μετά
µας έδειξε πώς να χτυπάµε το µπαλάκι από κάτω. Το άθληµα
αυτό στα ελληνικά λέγεται αντιπτέριση.

Τέλος µας είπε όσοι θέλουµε µπορούµε να ασχοληθούµε µε
αυτό το άθληµα. Το Badminton είναι ωραίο παιχνίδι και µας α-
ρέσει.

Κείµενο: Γιάννης Ιτσόπουλος- 
Καραστογιάννης ∆ιονύσης- Γ`τάξη

∆ακτυλογράφηση: Παπατραϊανού Βασιλική ΣΤ` τάξη
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ΗΗ  ΓΓΙΙΟΟΡΡΤΤΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  2288ηηςς  ΟΟΚΚΤΤΩΩΒΒΡΡΙΙΟΟΥΥ
Η γιορτή µας είχε θέµα την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
Θεατρικό έκανε η Γ΄ και η ∆΄ τάξη. Ακολουθούνε τα ποιήµατα για την σηµαία µας και η παράδοσή της από τον δι-

ευθυντή στους παραστάτες και στους σηµαιοφόρους της χρονιάς.
Οι µαθήτριες της ∆΄ τάξης αφηγήθηκαν το χρονικό του πολέµου.
Οι µαθητές της Γ΄ τάξης έκαναν τα θεατρικά: «Παραµονές πολέµου», «Οι στρατιώτες φεύγουν για το µέτωπο»,

«Οι γυναίκες της Πίνδου» και «Οι πιτσιρίκοι».
Η ∆΄ τάξη παρουσίασε το θεατρικό: «Ο καλός στρατιώτης Claus».
Τα τραγούδια που είπαµε ήταν: «Ο µικρός στρατιώτης», «Κορόιδο Μουσολίνι» και «Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον

τοίχο». Ακολούθησαν και κάποια βίντεο όπως: «Ο Μουσολίνι αφηγείται», «Κατοχή πείνα».
Μας άρεσε και δεν θα αλλάζαµε τίποτα!

Κείµενο: Κισκίνη Αναστασία- ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Μπόγια Σταυρούλα- ΣΤ` τάξη
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ΠΑΛΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ

Το σπίτι αυτό είναι χτισµέ-
νο στην Άρνισσα, 150µ. µα-
κριά από το Σταθµό του ΟΣΕ
µε κατεύθυνση την Έδεσσα,
δηλαδή στο κέντρο του χωρι-
ού.

Είναι χτισµένο περίπου το
1920 από τους Γαβριήλ και
∆ηµήτρη (Μήτσε) Κάρτα,
που ήταν αδέρφια. Ο Γα-
βριήλ ήταν ο µεγαλύτερος α-
δερφός, ο οποίος µέσα στη
δεύτερη δεκαετία του 20ου
αιώνα µετανάστευσε στην Α-
µερική (ΗΠΑ). Ήταν ο βασι-
κός χρηµατοδότης του σπιτι-
ού. Η µητέρα του Θεοδώ-
ρα(Ντότσα) και ο αδερφός
του ∆ηµήτρης ανέλαβαν την
κατασκευή του µε σκοπό να
µείνουν σ’ αυτό και τα δύο α-
δέρφια. Γι’ αυτό, το σπίτι εί-
ναι χτισµένο συµµετρικά. Ο
Γαβριήλ όµως δεν επέστρε-
ψε ποτέ απ’ την Αµερική και
έτσι το σπίτι παρέµεινε ολό-
κληρο στο ∆ηµήτρη. Το σπίτι
έχει µήκος 15µ. και πλάτος
10µ. περίπου. Είναι κατα-
σκευασµένο από πέτρα και
χώµα, ενώ γύρω από τα πα-
ράθυρά του είχε τούβλα (πα-
λαιού τύπου) και µπροστά
τους είχε κάγκελα. Το πάχος
του τοίχου είχε µισό µέτρο
περίπου, ενώ οι εσωτερικές
σκάλες, µία για κάθε πλευ-
ρά, και τα πατώµατα ήταν
φτιαγµένα από ξύλο. Τα κε-
ραµίδια του τα αποκαλούσαν
γύφτικα (παλαιού τύπου).
Στο δεύτερο όροφο είχε ένα
µπαλκόνι, µε δύο πόρτες,
στην πρόσοψη, που µπορού-
σαν να το χρησιµοποιήσουν
και τα δύο αδέρφια. Είχε δύο
πόρτες κεντρικής εισόδου.
Το σχέδιο για την κατασκευή

του

σπιτιού το είχε στείλει ο Γα-
βριήλ από την Αµερική. 

Το ισόγειο του αποτελού-
νταν από δύο χώρους σε κά-
θε πλευρά από τους οποίους
ο πίσω χώρος έφτανε σε ύ-
ψος τα 8µ. περίπου. Στους
χώρους αυτούς είχαν αµπά-
ρια για τα σιτηρά, τα βαρέλια
και άλλα εργαλεία. Στον
πρώτο όροφο είχε από ένα
δωµάτιο καθηµερινής χρή-
σης. Εκεί βρισκόταν και το
τζάκι του σπιτιού. Στο δεύτε-
ρο όροφο είχε  µία τεράστια
σάλα που ξεκινούσε από την
πρόσοψη και έφτανε µέχρι
την πίσω πλευρά του σπιτιού.
Εκτός αυτής, είχε και από
δύο δωµάτια η κάθε πλευρά.
Οι καρέκλες που υπήρχαν ή-
ταν ψάθινες  ενώ το τραπέζι
και τα κρεβάτια ήταν ξύλινα.
Τα στρώµατα του κρεβατιού
ήταν φτιαγµένα µε κλωστική
κάνναβη, ενώ το γέµισµα
τους περιείχε άχυρο κριθαρι-
ού. Για αυτό το σπίτι κάθε
φορά που το βλέπω νιώθω ό-
τι έχει µεγάλη και µεγαλο-
πρεπή ιστορία και µακάρι να
µην το γκρεµίσουν ποτέ!

(Τις πληροφορίες αυτές
µου τις έδωσε ο παππούς
µου Βασίλης Κάρτας, στις 15
Οκτωβρίου 2018, ο οποίος
φιλοξενήθηκε για ένα χρόνο
στο συγκεκριµένο γειτονικό
σπίτι, κατά την περίοδο ανα-
καίνισης του δικού του πατρι-
κού σπιτιού όταν ήταν στην
ηλικία µου.)

ΚΚεείίµµεεννοο  ––
δδαακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::
ΘΘοοδδωωρρήήςς  ΚΚάάρρττααςς

––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

TToo  ππααλλιιόό  σσππίίττιι  ττωωνν  ΚΚάάρρττηηδδωωννΟ Μεταβυζαντινός πύργος
Κάτω Γραµµατικού βρίσκεται ό-
πως προδίδει και η ονοµασία
του στο Κάτω Γραµµατικό και
πιο συγκεκριµένα στην βόρεια
όχθη του ποταµού. 

∆εν είναι ακριβής η ηµεροµη-
νία  κατασκευής του αλλά ξέ-
ρουµε ότι χτίστηκε κατά την
Μεταβυζαντινή περίοδο και ή-
ταν κατοικία Τούρκου αξιωµα-
τούχου της περιοχής και έπειτα
φρούριο. Έχει ένα σχετικά µε-
γάλο ύψος και είναι χτισµένος
από πέτρες δίχως τσιµέντο ή
λάσπη ανάµεσα. Το σχήµα του
είναι στενόµακρο. Ήταν τριώρο-
φος µε υπόγειο αλλά τώρα έχει
µείνει µόνο ο πρώτος όροφος
και φυσικά το υπόγειο. Όπως
λοιπόν σας είπα ο πύργος είναι
µισογκρεµισµένος και δίχως ο-
ροφή και µοιάζει ετοιµόρροπος
αλλά το εντυπωσιακότερο είναι
ότι στέκει ακόµα όρθιο ακόµα

και
ένα µικρό τµήµα του µετά από
τόσα χρόνια. 

Για το εσωτερικό του δεν
γνωρίζουµε σχεδόν τίποτα. Έ-
χω ακούσει ότι υπήρχε µια στοά
η οποία συνέδεε τον πύργο µε
την όχθη του ποταµού και ξύλι-
νες σκάλες για να πηγαίνουν α-
πό τον ένα όροφο στον άλλο. Έ-
χουν φυτρώσει βέβαια και πάρα
πολλά χόρτα µέσα του τα οποία
ξεπερνούν το ύψος του.

Αυτόν τον πύργο  τον θυµά-
µαι από πολύ µικρή, επειδή βρί-
σκεται απέναντι από το σπίτι
του παππού µου και όταν βλέπω
τον πύργο µου θυµίζει κάποιες
όµορφες στιγµές από τότε που
ήµουν πολύ µικρούλα. Παλιά
νόµιζα ότι ήταν το παλιό µας
σπίτι αλλά τώρα που ξέρω τι ή-
ταν στην πραγµατικότητα έχω
µείνει έκπληκτη.

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση:
Μπόγια Σταυρούλα- ΣΤ`τάξη

ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΥΥΖΖΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΟΟΣΣ  ΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΩΩ  ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ

Το παλιό σπίτι του προ-παππού µου
Ένα από τα παλιότερα σπίτια στην Άρνισσα είναι του προ- παππού µου και βρί-

σκεται  πάνω από τις γραµµές του τρένου στην παλιά γειτονιά «Βαρόσι». 
Το σπίτι κτίστηκε γύρω στο 1957. Είναι ένα µεγάλο τετράγωνο  και είναι χτισµένο

από πέτρα και χώµα. Η σκεπή του παλιότερα ήταν από πλάκες αλλά αργότερα έβα-
λαν κεραµίδια.

Μπαίνοντας στο σπίτι έχει µια ξύλινη πόρτα. Το σπίτι έχει δύο ορόφους. Για να
ανέβεις στο πάνω όροφο έχει µια ξύλινη σκάλα. Μπαίνοντας βλέπεις 4 µεγάλα δω-
µάτια και ένα µεγάλο χολ σαν σαλονάκι. Επίσης σε κάθε δωµάτιο έχει από ένα σι-
δερένια κρεβάτι.

Στο κάτω όροφο έχει ένα µικρό δωµάτιο στο οποίο δούλευε ο προ- παππούς µου
όπου ήτανε τσαγκάρης. Ακόµα είχε και ένα µια κουζίνα αλλά την χρησιµοποιούσαν
και σαν σαλόνι. Εκεί είχανε ένα µεγάλο τζάκι για να µαγειρεύουν. Επίσης είχανε έ-
να µεγάλο σιδερένιο κρεβάτι για να κάθονται οι επισκέπτες και ψάθινες καρέκλες.
Τα πατώµατα ήτανε στρωµένα µε µάλλινα χαλιά καθώς είχαν και έναν αργαλειό
για να δουλεύει η νοικοκυρά. 

Στο σπίτι έµενε ο προ-παππούς µου και η προ- γιαγιά µου. Μαζί τους έµενε έ-
νας παπάς και ένας δάσκαλος. Αργότερα όταν έφυγαν αυτοί στο ίδιο σπίτι µεγάλω-
σε ο παππούς µου, η γιαγιά µου και ο µπαµπάς µου µε της αδελφές του.

Ένα πράγµα που µου έκανε εντύπωση ήταν ότι δεν είχανε βρύσες και µπάνιο.
Συµφώνα µε της πληροφορίες της γιαγιάς µου, µου είπε ότι για νερό πήγαιναν να
πάρουν από την λίµνη και για τουαλέτα πηγαίνανε στις γραµµές. Μου αρέσει πολύ
αυτό το σπίτι γι’ αυτό θα ήθελα κι εγώ να ζούσα για να έβλεπα πως ήταν. 

ΚΚεείίµµεεννοο--  ∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΠΠααππααττρρααϊϊααννοούύ  ΒΒαασσιιλλιικκήή--  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη
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ΠΑΛΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ
Ένα παλιό κτίσµα στα Ξανθόγεια

Ένα παλιό κτίριο και
πολύ σηµαντικό για εµάς
τους Ξανθογείτες, είναι
ο ιερός ναός του Αγίου
∆ηµητρίου στα Παλιά
Ξανθόγεια . Βρίσκεται 2
χιλιόµετρα από τον νέο
οικισµό.

Η εκκλησία είναι χτι-
σµένη το 1884 αλλά στον
ίδιο χώρο υπάρχει ακόµα
παλαιότερος ναός που
το µαρτυρά η ύπαρξη
µιας εικόνας του Αγίου
∆ηµητρίου  µε χρονολο-
γία 1796. Την ίδια περίο-
δο είναι χτισµένο και το
καµπαναριό. Είναι ένα
πέτρινο κτίσµα και η θέρ-
µανση  του είναι µια ξυ-
λόσοµπα , δωρεά κάποιου συγχωριανού. Υπάρχουν εικόνες πο-
λύ µεγάλης παλαιότητας και µεγάλης αξίας. Κάποιες από αυτές
έχουν κλαπεί.. Οι υπόλοιπες φυλάσσονται σε ασφαλές µέρος,
γιατί η εκκλησία έχει γίνει στόχος κλεφτών πολλές  φορές. Στο
προαύλιό της φιλοξενεί το νεκροταφείο του χωριού µας.

Κείµενο: Χρήστος Μήτσκος – Γ` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Κωνσταντίνος Μήτσκος – Ε` τάξη

Επίσκεψη στην Κοµοτηνή

Η Κοµοτηνή είναι πρωτεύουσα του νοµού Ροδόπης µε
πληθυσµό 50.990 κατοίκους και βρίσκεται στην Θράκη. Έ-
χει πολλά αξιοθέατα που µπορεί να επισκεφτεί κάποιος,
όπως το κεντρικό Ηρώο (Σπαθί) που βρίσκεται στο κέντρο
της πόλης. Έχει 14µ. ύψος και είναι µεταλλικό οµοίωµα ξί-
φους. Ακόµα είναι: Το φρούριο και το βυζαντινό τείχος
που χτίστηκε τον 4 αιώνα µ.Χ. και το ύψος του έφτασε
9,60µ., το Ιµαρέτ της Κοµοτηνής είναι ένα από τα παλιότε-
ρα Οθωµανικά µνηµεία της Ευρώπης, ο πύργος του ρολο-
γιού της Κοµοτηνής που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης,
το αρχαιολογικό µουσείο της Κοµοτηνής, το λαογραφικό
µουσείο Κοµοτηνής και η πόλη της αρχαίας Μαρώνειας.
Το τζαµί που είναι το παλιότερο τέµενος της Κοµοτηνής
που κατασκευάστηκε το 1585. Και τέλος το ∆ηµοκρίτειο
Πανεπιστήµιο Θράκης που έχει τµήµατα τη σε Ξάνθη, Κο-
µοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα.

Κείµενο: Τσιτιρίδης ∆αυίδ - ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Σιδερά Ναταλία - ΣΤ` τάξη    
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ΜΜοουυσσιικκάά  όόρργγαανναα
Η Α΄ τάξη στο µάθηµα της µουσικής γνώρισε πολλά µουσι-

κά όργανα. Είδανε πολλά βίντεο και ακούσανε το θόρυβό
τους. Στην συνέχεια µάθανε τα πνευστά, τα έγχορδα, τα
κρουστά και µετά τα χωρίσανε. Μετά µε την βοήθεια της δα-
σκάλας τους ο καθένας έκανε µια ζωγραφιά µε το µουσικό
όργανο που του έκανε περισσότερο εντύπωση.

Κείµενο- ∆ακτυλογράφηση: Παπατραϊανού Βασιλική- ΣΤ`
τάξη     
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Παροιµίες για τους µήνες
1.Ιούνης τρέφει κεράσια

στ’ αµπέλι, και ψάλτης το τζί-
τζικα στέλνει.

2.Αλωνάρης αλωνίζει,
στάρι το χωριό γεµίζει.
3.Ζήσε Μάη µου να φας

τριφύλλι, και τον Αύγουστο
σταφύλι.

4.Άλλοι πουλούν τα λάχανα,
κι ο Μάης τα λουλούδια.

5.Τον Μάη µε πουκάµισο,
τον Αύγουστο µε κάπα.
6. Κάθε πράγµα στον καιρό

του, και ο κολιός τον Αύγου-
στο.

7. Τον Σεπτέµβριο τα στα-
φύλια, τον Οκτώβριο τα κου-
δούνια.

8. Ο Μάρτιος ακόµη και
στις  δεκαοκτώ, έχει ένα µάτι
ανοιχτό.

9. Αύγουστος άβρεχτος,
µούστος άµετρος.

Κείµενο: Μαθητές  Β` τάξης 
∆ακτυλογράφηση: 

Θοδωρής Κάρτας 
– ΣΤ` τάξη
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Αφιέρωµα: το σχολείο στα παλιά χρόνια
Πως ήταν το σχολείο

στα παλιά χρόνια 
(π. Αγίου Αθανασίου)
Ο παππούς µου, ∆ηµήτρης

Λιάσης, και η γιαγιά µου, Μαρία
Λιάση πηγαίνανε στο ∆ηµοτικό
Σχολείο Παλαιού Αγίου Αθανα-
σίου, στην παλιά Τσέγανη από
το 1957 έως το 1963. Πήγαν
κατευθείαν στην πρώτη δηµοτι-
κού, χωρίς να πάνε νηπιαγω-
γείο ή παιδικό σταθµό. Πήγαι-
ναν µόνοι τους, µε τα πόδια στο
σχολείο και τρώγανε πρωινό ε-
κεί. Πίνανε αγελαδινό γάλα α-
πό ένα καζάνι που το έβραζαν
στο σχολείο και τους έδιναν
µια φέτα ψωµί και κασέρι που
άρεσε στον παππού µου.

Η τάξη είχε πίνακα µε κιµω-
λία και τα θρανία ήταν ένα µε
τις καρέκλες και είχαν ένα βα-
θούλωµα για τα µολύβια. Καθό-
ντουσαν και τρεις µαζί κάποιες
φορές. Είχαν µολύβια και γό-
µες αλλά και ξύνανε µε ξυράφι.
Για τσάντα είχαν τορβά και φο-
ρούσανε µπλε ποδιά και άσπρο
γιακά. Κάθε πρωί πηγαίνανε
δύο ξύλα για τη σόµπα της τά-
ξης τους. Κάθε τάξη είχε µία
σόµπα. Παλιά οι εκπαιδευτικοί
ήταν αρκετά αυστηροί και χτυ-
πούσαν τα παιδιά όταν έκαναν
φασαρία ή δεν διάβαζαν, µε µια
βέργα στην παλάµη. Η γιαγιά
µου, µού είπε ό,τι ένας δάσκα-
λος χτυπούσε µε την βέργα, ε-
νώ τα παιδιά είχαν ενωµένα τα
δάχτυλα και πονούσε πολύ. Οι
περισσότεροι, όπως ο παππούς
µου, δεν συνέχιζαν µετά το δη-
µοτικό και ότι µαθαίνανε το µα-
θαίνανε από το δηµοτικό.

Κείµενο: ∆ηµήτρης Λιάσης –
Γ` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Ελπινίκη
Καραβίτη – ΣT` τάξη   

Το σχολείο µας 
στα παλιά χρόνια

Πριν από µερικά χρόνια το σχο-
λείο µας, στην Άρνισσα,  δεν ήταν
όπως είναι σήµερα. τα παλιά χρό-
νια τα παιδιά ανεβαίνανε στο σχο-
λείο µε τα πόδια κουβαλώντας ένα
ξύλο στο χέρι. Γιατί κάθε τάξη είχε
από µια ξυλόσοµπα.

Στο σχολείο όλοι οι µαθητές
φορούσανε ποδιές. Μπλε ποδιές
µε άσπρο γιακά. Οι δάσκαλοι ήταν

πολύ αυστηροί. Στους µαθητές
που δεν πρόσεχαν έπεφτε κανονι-
κό ξύλο µε τον χάρακα. Όλο τον
χρόνο στα διαλείµµατα τα αγόρια
έπαιζαν ποδόσφαιρο. Επίσης υ-
πήρχαν µαγειρεία µε 2 µαγείρισ-
σες. Τα παιδιά τρώγανε εκεί το µε-
σηµέρι.  Το σχολείο λειτουργούσε
πρωί και απόγευµα, 8:00 µε 1:00
και το απόγευµα 5:00 µε 7:00. Τότε
τα παιδιά διάβαζαν περισσότερο
από το να παίζουν. Τα παιδιά εί-
χαν σχολείο και Σάββατο. 

Σε κάθε εθνική εορτή κάνανε
γιορτή και λέγανε ποιήµατα. Η πέ-
µπτη και η έκτη τάξη είχαν φυτέ-
ψει τα πευκάκια που βρίσκονται
ακόµα και σήµερα στο σχολείο. Η
αυλή ήταν µε χώµα και οι αίθου-
σες ήταν λιγότερες. Πήγαιναν εκ-
δροµές στα γύρω χωριά µε τα πό-
δια.  Στο τέλος της σχολικής χρο-
νιάς έκαναν γιορτές και διάφορα
αθλήµατα. Η πιο µεγάλη χαρά ή-
ταν στην τελευταία  γιορτή. Ξεκι-
νούσε το καλοκαίρι.

Κείµενο: Γεωργίου Χριστίνα -
Καραστογιάννης ∆ιονύσης –Γε-

ωργίου Κατερίνα- Ιτσόπουλος
Γιάννης – Γεωργιάδης Κων/νος –

Σιπάκη Καλλίστη (Γ` τάξη)

Το σχολείο
στα Ξανθόγεια

Τον παππού µου, τον έναν,
τον λένε Γκίνη Χρήστο και πή-
γαινε στο ∆ηµοτικό σχολείο Πα-
λιών Ξανθογείων. Το σχολείο ή-
ταν διθέσιο και δεν είχε καθό-
λου ρεύµα. Τον χειµώνα τα παι-
διά έφερναν ένα ξύλο για τη σό-
µπα. Φορούσαν ποδιές και για

τσάντα είχαν έναν τορβά. Όποι-
ος ήταν αδιάβαστος έτρωγε ξύ-
λο µε µια βέργα. Είχε σχολείο α-
κόµα και το Σάββατο.

∆ηµοτικό Σχολείο 
Παλιών Ξανθογείων - 1969

Κάτω από αριστερά: Κυριακή
Πετσούκα, Αρετή ∆ολιάνη, Έλ-
σα Ζόγλη, Τρύφων Θωµάς, Αση-
µούλα Γεωργίου, Ζωή Γεωργίου,
Σούλα Γεωργίου, Σταύρος Γεωρ-
γίου

Στη µέση από αριστερά: Θω-
µάς Τσουµάγκας, Γιώργος Θω-
µάς, Βούλα Γεωργίου, Έλσα Το-
ποζούλη, Ελπίδα Τσουµάγκα,
Τάσος Φωτίου, Ηλίας ∆ολιάνης,
Σεβαστή Φωτίου

Πάνω από αριστερά: ∆ηµή-
τρης Μπίρλης, Χρήστος Γκίνης,
Θανάσης Τσουµάγκας, Λάζος
Σερέτης, Νίκος Γκίνης, Χρήστος
Σερέτης, ∆ήµητρα Τοποζούλη,
Ελένη Θωµά, Τάκης Θωµάς

Τέρµα πάνω: Κωνσταντίνος
Γκίνης, Χρήστος ∆ήµου, Μιχά-
λης Γεωργίου, βαγγέλης ∆ήµου,
Παντελής Θωµάς, Μαρία Τοπο-

ζούλη
(Από το αρχείο του παππού

µου Χρήστου Γκίνη, όταν ήταν
στην Α` τάξη)

Κείµενο: Χρήστος Μήτσκος –
Γ` τάξη

Στην Περαία πριν
από 50 χρόνια

Πριν 50 χρόνια η γιαγιά µου
που πήγαινε σχολείο φορούσε
µπλε ποδιά και άσπρη κορδέλα.
Είχαν τσάντες φτιαγµένες από
πανιά. Πήγαιναν πρωί και από-
γευµα στο σχολείο. Είχαν σόµπες
και κουβαλούσαν τα παιδιά ξύλα
για να ζεσταθούν. Κάνανε σχολι-
κές γιορτές µε σκετς και ποιήµατα.
Κάθε Κυριακή τους πήγαιναν α-
παραίτητα στην εκκλησία οι δά-
σκαλοι. Και αν δεν πήγαιναν έ-
µπαιναν τιµωρία και είχε µαγεί-
ρισσα και έτρωγαν στο σχολείο.

Κείµενο: Υπάτιος Ναλµπάντης
– Γ` τάξη

∆ακτυλογράφηση:  Γιάννης
Παπαγιαννίδης – ΣΤ` τάξη

∆ηµ. Σχολ. Ξανθογείων
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ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Η σύντοµη

ζωή του 
προπάππου

µου
Ο προπάππους µου, Γεωρ-

γίου Ηλίας, γεννήθηκε το
1908 στα Ξανθόγεια. Είχε
έναν ακόµη αδερφό και δύο
µικρότερες αδερφές. Πα-
ντρεύτηκε την προγιαγιά
µου, Παρασκευή, η οποία ή-
ταν από το διπλανό χωριό,
∆ροσιά. Έζησαν δύσκολα,
όπως άλλωστε όλοι οι άν-
θρωποι εκείνης της εποχής.
∆ούλευαν στα χωράφια µε
κύριο εργαλείο τα χέρια
τους. Επίσης ασχολιόντου-
σαν και µε τα πρόβατα. Έτσι
τα δύσκολα χρόνια του Β’
παγκοσµίου πολέµου είχαν
τα βασικά τους τρόφιµα.
Στο σπίτι που έµε-
ναν ήταν µαζί µε
την οικογένεια του
αδερφού του, έτσι
ήταν πάνω από 15
άνθρωποι σε ένα
πολύ µικρό σπιτικό
και µικρά δωµάτια
και έτρωγαν όλοι
µαζί από ένα ταψί. 

Στα δύσκολα και
µαύρα χρόνια του
εµφύλιου πολέµου,
ο προπάππους µου,
αναγκάστηκε να
φύγει στο αντάρτι-
κο. ∆υστυχώς δεν
κατάφερε να επι-

στρέψει πίσω και να διηγη-
θεί τις άσχηµες εµπειρίες
του χειρότερου πολέµου,
που είναι ο εµφύλιος. Είχε
την τραγική ατυχία να σκο-
τωθεί σ’ ένα ναρκοπέδιο. Ό-
ταν έµαθε ότι γεννήθηκε το
τέταρτο παιδί του, που ήταν
κοριτσάκι, αποφάσισε να
φύγει κρυφά από τα βουνά
και να κατέβει στο χωριό
του για να γνωρίσει το νεο-
γέννητο κοριτσάκι του. Ή-
ταν καλοκαίρι του 1947 σε η-
λικία 39 ετών. Αυτή ήταν η ι-
στορία της σύντοµης ζωής
του προπάππου µου ο οποίος
ήταν ένας άνθρωπος κυρίως
τίµιος, δίκαιος και φιλήσυχος
όπως έλεγαν όσοι τον γνώρι-
ζα καλά.

Κείµενο: Κωνσταντίνος
Γεωργίου- Ε` τάξη

∆ακτυλογράφηση: 
Ελπινίκη Καραβίτη

- ΣΤ` τάξη

Η νάρκη
Ο προπάππους µου, Ευάγγελος Καραβίτης, δυστυχώς

υπήρξε θύµα του πολέµου. ∆ούλευε στο ΣΕΚ(ΟΣΕ-Ορ-
γανισµός σιδηροδρόµων Ελλάδος). Οι εργάτες του ΣΕΚ
είχαν ανεβεί όλοι σε ένα βαγονάκι και κατευθύνονταν
προς τον Άγιο Παντελεήµονα. Για κακή τους τύχη, στην
περιοχή Μπέγκινα,  είχαν τοποθετηθεί νάρκες στις
γραµµές του τρένου. Το βαγόνι έπεσε πάνω σε µία από
αυτές, µε αποτέλεσµα να τραυµατιστεί σοβαρά ο προ-
πάππους µου και ελαφρότερα οι υπόλοιποι συνάδελφοί
του. Μεταφέρθηκε στο σπίτι βαριά τραυµατισµένος και
µετά από 8 ώρες δεν άντεξε άλλο και έφυγε από την
ζωή. Ο προπάππους µου είχε συµµετάσχει στον 1ο πα-
γκόσµιο πόλεµο οπού επέζησε, αλλά δυστυχώς δεν τα
κατάφερε στο τέλος του 2ου παγκοσµίου πολέµου σε η-
λικία 44 ετών και είµαι πολύ στεναχωρηµένη για αυτό!
Αυτό το δυστύχηµα έγινε στις 8 Σεπτεµβρίου του 1944.

(Τις πληροφορίες της πήρα από τον πατέρα µου Συ-
µεών Καραβίτη)

Κείµενο – ∆ακτυλογράφηση: Ελπινίκη Καραβίτη –
ΣΤ` τάξη

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΑΙΝΕ 
ΤΟ ΚΑΤΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ

Τον Απρίλιο του 1942, και
πιο συγκεκριµένα, την παρα-
µονή του Αγίου Γεωργίου, οι
Γερµανοί έκαψαν το Κάτω
Γραµµατικό. Αιτία αυτής της
µεγάλης καταστροφής ήταν ό-
τι στις εκκλησίες του Αγίου Γε-
ωργίου και της Παναγίας υ-
πήρχαν κρυµµένα όπλα. Κά-
ποιοι κάτοικοι του χωριού εί-
δαν τους Γερµανούς να πλη-
σιάζουν και ειδοποίησαν  τους
χωριανούς να φύγουν. Τότε ε-
κείνοι πήραν µαζί τους λίγα
πράγµατα, όπως για παρά-
δειγµα τα ταψιά µε τα γλυκά
που είχαν ετοιµάσει για τις
γιορτές και έτρεξαν να κρυ-
φτούν στο βουνό. Από εκεί, ύ-
στερα από λίγο, είδαν τις περι-
ουσίες τους να καίγονται. Επί-
σης ένα γεγονός που συνέβη
στο βουνό εκείνη την νύχτα ή-

ταν ότι η προγιαγιά της µαµάς
µου, Ευτέρπη, είχε µαζί της
µια εικόνα της Παναγίας και
την νύχτα που έπιασε βροχή
ένας κεραυνός έπεσε πάνω
στην εικόνα που ήταν δίπλα
της. 

Οι κάτοικοι µετά φιλοξενή-
θηκαν σε σπίτια εδώ στην Άρ-
νισσα µέχρι να ξαναφτιαχτούν
τα δικά τους. Οι οικοδεσπότες
αυτών των σπιτιών µε τους φι-
λοξενούµενους κράτησαν έ-
πειτα σχέσεις σαν να ήταν
συγγενείς. 

( Αυτό το περιστατικό µου το
διηγήθηκε η µαµά µου που
της το είχε πει ο παππούς της,
Κωνσταντίνος Τσουρέκας, ο
οποίος όταν έγινε αυτό ήταν
14 ετών και η οικογένεια του
είχε φιλοξενηθεί για λίγο και-
ρό από την οικογένεια Τσάνη
εδώ στην Άρνισσα)

ΚΚεείίµµεεννοο--∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::
ΜΜππόόγγιιαα  ΣΣττααυυρροούύλλαα--ΣΣΤΤ`̀ττάάξξηη
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Προβλήµατα του τόπου µας

Στην τάξη µας δηµιουργή-
σαµε οµάδες µε σκοπό να
καταγράψουµε κάποια προ-
βλήµατα των χωριών µας αλ-
λά και να προτείνουµε λύ-
σεις γι` αυτά.

Η οµάδα µας τα «Άσπρα
∆ελφίνια» ασχολήθηκε µε τα
προβλήµατα των γηπέδων
της Άρνισσας όπως και µε το
πρόβληµα της υπερβολικής
ταχύτητας στο δρόµο Ξανθο-
γείων – Παναγίτσας και µε
την παραµέληση της καθα-
ριότητας όλου του χωριού
των Ξανθογείων(χόρτα,
σκουπίδια κλπ.)

Προτείνουµε τις παρακά-
τω λύσεις:

Γήπεδα Άρνισσας
- Καθάρισµα των χόρτων

γύρω από τις περιφράξεις
των γηπέδων, γιατί έχουν
µπει µέσα στο 5Χ5 και στο
γήπεδο µπάσκετ

- Αλλαγή συνθετικού χόρ-
του στο 5Χ5

- Μπάλωµα περίφραξης
γηπέδου ποδοσφαίρου και
5Χ5

- Αλλαγή σπασµένων ε-
στιών στο 5Χ5, γιατί είναι επι-
κίνδυνο να χτυπήσει κανένα
παιδί

- ∆ιόρθωση αποδυτηρίων α-
πό την υγρασία(έπεσε το χρώ-
µα από τους τοίχους)

- Κατασκευή νέων πάγκων ,
γιατί οι παλιοί είναι διαλυµέ-
νοι

- Βάψιµο εστιών
- Αντικατάσταση σπασµέ-

νων καρεκλών στις κερκίδες
Ξανθόγεια
- Να τοποθετηθούν σαµαρά-

κια στον δρόµο Ξανθογείων –
Παναγίτσας

- Πιο συχνή συλλογή σκου-
πιδιών

- Κλείσιµο λακκουβών 
- Καθάρισµα χόρτων σε ό-

λους τους κοινόχρηστους χώ-
ρους του χωριού

Η οµάδα της Γ` τάξης
«Άσπρα δελφίνια»

Χρήστος, Κωνσταντίνος,
Φωτεινή, Γιώτα

Λακκούβες
Ένα από τα σοβαρότερα

προβλήµατα που έχουµε στο
χωριό µας είναι οι λακκούβες
στους δρόµους. Προτείνουµε
λύσεις:

- Εντοπίζουµε και καταγρά-
φουµε τους δρόµους µε τις
λακκούβες

- Με διάφορους τρόπους ό-
πως ζωγραφιές δείχνουµε πό-
σο επικίνδυνες είναι.

- Να τις φωτογραφίσουµε.
- Όλα τα παραπάνω τα δη-

µοσιεύουµε στην εφηµερίδα
του σχολείου µας.

Η οµάδα της Γ` τάξης
«Μαύρα λιοντάρια», Χριστί-

να, Γιάννης Μ., Καλλίστη,
Γιάννης Ι.

Περιµένουµε από τους υ-
πεύθυνους να βοηθήσουν για
να δώσουµε τις λύσεις που
προτείνουµε. Αν πιστεύετε ότι
µπορούµε να βοηθήσουµε και
εµείς, σαν τάξη, παρακαλούµε
να µας ενηµερώσετε.
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ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Φέτος και πέρυσι, ο διευθυντής και η δασκάλα µας είπαν, ότι η

τσάντα θα µένει στο σχολείο. Για ένα σαββατοκύριακο στο σχο-
λείο που σηµαίνει δύο µέρες χωρίς διάβασµα γεµάτες παιχνίδι,
βόλτες και χωρίς πρήξιµο από την µαµά. Φέτος αυτός ο καταπλη-
κτικός θεσµός διπλασιάστηκε. Για δύο ολόκληρα σαββατοκύριακα
τον µήνα ξέγνοιαστοι. Ελπίζω να µην χρειαστούµε εφεδρική τσά-
ντα για αυτές τις µέρες του µήνα όπως ελπίζω ακόµα να µην φορ-
τωθούµε µε δραστηριότητες- µαθήµατα που θα µπορούσαν να γί-
νουν και χωρίς βιβλία. Αυτές οι µέρες είναι ευκαιρία για να περνά-
µε τα σαββατοκύριακα πιο πολύ χρόνο µε τους γονείς µας. Επίσης
αναρωτιέµαι αν σε 2 χρόνια θα αφήνουµε το [βάρος] µας για όλα
τα σαββατοκύριακα του µήνα.

Κείµενο: Κωνσταντίνος  Μήτσκος -  Στίβεν Κουτσάι - E` τάξη
∆ακτυλογράφηση : Τάσος Μπακάλης - Ε` τάξη- Ελπινίκη  Καραβίτη - ΣΤ` 

We all look DIFFERENT
When we meet someone new, one of the

first things we notice is how they look. We
often decide what they are like before we
even speak to them. Let’s look at two
different examples which show that our first
thoughts are not always right.

‘When I’m at home in London, nobody is
shocked when they see the tattoos on my
arms. But when I went to China last year,
something strange happened. I was very

surprised when people looked away from
me and crossed to the other side of a busy
street. When I got home, I asked a Chinese
friend why this happened. He said that
tattoos in China it isn’t good. When people
saw mine, they understood I was a people
who wanted to fight with other people and I
was bad.

Lukas

‘When I was younger, I studied at
Cambridge and now I’m a successful doctor.
A month ago I visited a busy New York

hospital I couldn’t understand why none of
the others doctors listen what I said to them.
Before I left, I heard a man say, ‘She doesn’t
know very much. You must see the red dot
on her forehead.’ He thought that I wasn’t
clever because I wear bindi - a red mark that
brings good luck and shows that I’m a
married Indian woman’

Carolina
All the people are same. The external

appearance does not matter.
Source: On Course 2 

Text-Τyping: Elpiniki Karaviti 6C

Η λίµνη µας

Η λίµνη Βεγορίτιδα είναι
στο χωριό Άρνισσα του νο-
µού Πέλλας.

Από τη αρχαιότητα µπο-
ρεί να υπήρχαν οικισµοί
αλλά δεν είχε καµία ανα-
σκαφή. Η έκταση της είναι
54 τετραγωνικά χιλιόµε-
τρα, το µεγαλύτερο βάθος
της είναι 50 µέτρα.

Την επισκεπτόµαστε συ-
χνά γιατί είναι στο χωρίο

µας.
Με εντυπωσιάζει που εί-

ναι τόσο τόσο µεγάλη και
πολύ βαθιά.

Έχει πολύ µεγάλα δέ-
ντρα, καλάµια, πουλιά, πά-
πιες και ψάρια.

Είναι όµορφη και µεγάλη
αλλά βρόµικη, γιατί οι άν-
θρωποι ραντίζουν και µο-
λύνουν την λίµνη!

Κείµενο: Πασχάλης 
Παλάκας – ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση:

Ναταλία Σιδερα-ΣΤ`τάξη



O πολύ λαίµαργος 
εξωγήινος που

έφαγε το διάστηµα
Έφαγε τους εξωγήινους
Και όλους τους γήινους
Κατάπιε τους πλανήτες
Και τους κοµήτες
Καταβρόχθισε τα βακτή-

ρια
Και ένα-ένα όλα τα δια-

στηµόπλοια 
Και σαν δεν άφησε ούτε

βράχο
Ούτε και κάτι ζωντανό
Είδε να έρχεται από µα-

κριά
Ένα µεγάλο διαστηµό-

πλοιο
Με έξι-εφτά εξωγιηνοθή-

ρες
Από έναν αποµακρυσµέ-

νο γαλαξία
« Αααχ» σκέφτηκε « έρ-

χονται να µε σκοτώσουν»
Και τότε τι να κάνει; 
Ούτε πλανήτη, ούτε τί-

ποτα για να κρυφτεί 
Άνοιξε το στόµα του και

άρχισαν να βγαίνουν:
Οι ήλιοι και οι πλανήτες
Οι διαστηµικοί σταθµοί

και οι αστροναύτες
Οι γαλαξίες και όλων

των λογής το όντα
Και βρήκε κάτι να κρυ-

φτεί
Και από τότε τρώει τα

βακτήρια
Χωρίς να έχει λαιµαργία

Κείµενο-∆ακτυλογρά-
φηση: Μπόγια Σταυρούλα-

ΣΤ`τάξη

Ο πολύ λαίµαργος
δαίµονας που έφαγε

την κόλαση
Κατάπιε όλα τα βουνά,
όλες τις φωτιές.
όλων των ανθρώπων τις

ψυχές,
όλα τα κρανεία των σκε-

λετών, 
και των δαι-

µόνων τις
καρδιές.

« Α χ
σκέφτη-
κ ε - τ ι
συµφο-
ρά!

Πρέπει
τώρα να
κρυφτώ,

πριν µε κάνουν α-
χνιστό, 

και µε φάνε για µεσηµε-

ριανό,
αλλά τι µπορεί να µε κρύ-

ψει
αφού όλα τα έχω κατα-

βροχθίσει;
Έφαγα την κόλαση που

µε έκρυβε!
∆εν υπάρχει άλλη λύση,
προτού µε κάνουν αχνι-

στό,
και µε φάνε για µεσηµε-

ριανό,»
είπε ο δαίµονας ,
και άνοιξε το στόµα του, 
και βγήκαν όλα τα βουνά,
όλες οι φωτιές,
όλων των ανθρώπων οι

ψυχές,
όλα τα κρανία των σκε-

λετών, 
όλες οι ψυ-
χές των νε-

κρών,
κ α ι

των δαι-
µ ό ν ω ν
οι καρ-

διές,
Έκανε κι

ο δαίµονας
τη γη,

να ανοίξει να τον
καταπιεί

να κρυφτεί και να σωθεί.
Και από τότε του κόπηκε

η λαιµαργία 
και τώρα τρώει τις ψυχές

µία µία!
Κείµενο: Κωνσταντίνος

Παπατραϊανός- ΣΤ` τάξη
∆ακτυλογράφηση : Να-

ταλία Σιδερά ΣΤ` τάξη

Ο πολύ λαίµαργος
αρκούδος που έφαγε

όλο το δάσος!
Κατάπιε όλες τις κυψέ-

λες,
Όλα τα δέντρα και τα

χόρτα!
Όλες τις πονηρές αλε-

πουδίτσες,
Τους λύκους και τους

σκύλους.
Με µεγάλη βουλιµία
Έφαγε και των αρκού-

δων τα κρυφά σχολεία!
Και εκεί που ξάπλωσε να

ξαποστάσει,
Βλέπει έξι εφτά αρκου-

δοθήρες.
«Ωχ αµάν, τι συµφορά;
Έφαγα το δάσος και δεν

έχω να κρυφτώ.
Αχ τι να κάνω;
Τι φρίκη;
Ούτε δέντρο!
Ούτε κουφάλα!»
Και σκέφτεται ο αρκού-

δος
Και εκεί που ανοίγει το

στόµα να χασµουρηθεί,
Βγαίνουν οι κυψέλες,
Τα δέντρα και τα χόρτα.
Οι αλεπούδες, οι λύκοι,
Τα ελάφια και οι σκύλοι
Και των αρκούδων τα

κρυφά σχολεία!
Στην στιγµή το δάσος έ-

γινε και κρύφτηκε.
Από τότε σταµάτησε την

λαιµαργία
Και τρώει τις κυψέλες
Χωρίς να έχει βουλιµία!

Κείµενο-∆ακτυλογρά-
φηση: Ελπινίκη Καραβίτη-

Στ`τάξη
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ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
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Αινίγµατα
1. Είµαι µια λέξη. Αν µε προφέρεις

σωστά θα είµαι λάθος. Αν µε προφέ-
ρεις λάθος θα είναι σωστό. Τι είναι;
Το λάθος.

2. ∆εν έχω φτερά αλλά πετάω.
∆εν έχω µάτια αλλά κλαίω. Τι είµαι;
Το σύννεφο.

3. Έχω κλειδιά αλλά πόρτες δεν α-
νοίγω. Έχω ουρά αλλά ζώο δεν εί-
µαι. Τι είµαι; Το πιάνο.

4. Πέντε αδέλφια µαζί γεννιού-
νται, µαζί δουλεύουν, µαζί κοιµού-

νται, κανείς δεν κλαίει και δεν γκρι-
νιάζει κι ούτε ο ένας του άλλου µοιά-
ζει. Τι είναι; Τα δάχτυλά µας.

5. Άµα βλέπω, δεν το βλέπω και το
βλέπω όταν δεν το βλέπω. Τι είναι;
Το όνειρο.

6. Τρέχει συνέχεια αλλά δεν περ-
πατά, έχει κρεβάτι αλλά ποτέ δεν
κοιµάται, έχει στόµα αλλά ποτέ δεν
µιλάει. Τι είναι;  Το ποτάµι.

7. Ένα κουτί που δεν ανοίγει µε
κλειδιά, µε λουκέτο ούτε µε καπάκι
κι όµως µέσα του κρύβει έναν χρυσό
θησαυρό. Τι είναι; Το αυγό.

8. Είµαι µια ολόκληρη λέξη όµως
έχει µόνο ένα γράµµα µέσα. Τι είναι;
Ο φάκελος 

9. Τετράποδο είµαι αλλά δεν κου-
νιέµαι. Πάνω µου γελάνε, τρώνε,
διαβάζουν και µιλάνε αλλά εγώ τίπο-
τα δεν καταλαβαίνω. Τι είµαι;  Το
τραπέζι.

10. Τι ανήκει µόνο σε εσένα αλλά
το χρησιµοποιούν όλοι οι υπόλοιποι
και όχι εσύ; Το όνοµά σου. 

Κείµενο- ∆ακτυλογράφηση: 
Παπατραϊανού Βασιλική-ΣΤ` τάξη

Γλωσσοδέτες
1. Το κρεµµύδι στην κοπριά πως κρεµµυδοπρόκοψε.
2. Φίδι ξεπουκάµισο φίδι ξεπουκαµισµένο. 
3. Πάγκος δίπαγκος, τρίπαγκος τετραδοταβλόπαγκος.
4. Κατάρτι καταρτότρυπα σκουληκοµυρµηγκότρυπα. 
5. Της αλεπούς η ουρά εφτά φορές κοµποµανικοθυλι-

κώθηκε.
6. Από παλιά πουλά πουλιά πολλά πουλιά. 
7. Έφαγα κι εχόρτασα ζεστά, ξερά, σκαστά κουκιά, µε

τη ζεστή, ξερή, σκαστή κουτάλα.
8. Μήλο πάνω σε µήλα µήλο πάνω σε καµήλα.
9. Κούπα καπακωτή, κούπα καπακωµένη, κούπα ξεκα-

πάκωτη, κούπα ξεκαπακωµένη. 

10. Καρυδόπιτα µυγδαλόπιτα φουντουκόπιτα , καρυδο-
µυγδαλοφουντουκόπιτα.

Κείµενο- ∆ακτυλογράφηση: Παπατραϊανού Βασιλική-
ΣΤ` τάξη  

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ήρθε το φθινόπωρο
Κι άνοιξαν τα σχολεία
Τα παιδιά τρέχουν, παίζουν 
Και γελούν µες στην φασαρία.

Τα  παιδιά της Έκτης φροντίζουν
Τα µικρά παιδιά, να µην πε
σουν και γλιστρήσουν
µες στην παγωνιά.

Τα µαθήµατα ώµος 
δυσκολεύουν κι όλα
τα παιδιά προσπαθούν
να τα καταφέρουν.

Στο τέλος της χρονιάς
Με χαρά αποχαιρετούν
Τα παιδιά της Έκτης τάξης
και στη συνέχεια προχωρούν 

Κείµενο   Ναταλία Παπατραϊα-
νου, Ελπίδα  Γκέσιου-Ε΄ Τάξη

∆ακτυλογράφηση   Ναταλία 
Παπατραϊανου-Ε΄ Τάξη 

Κατάπιε όλα τα έλατα,
Όλα τα σκουλήκια,
Όλους τους ξυλοκόπους,
Όλα τα βελανίδια,
Όλες τις πευκοβελόνες,
Όλους τους διαβάτες,
Τα κάµπινγκ, τα µούρα,
Και τους ορειβάτες!
Τα πικνίκ, τα χνάρια,
Και του δάσους τα σαλι-

γκάρια!
Έφαγε µε φόρα
Και µε όρεξη µεγάλη
Τα λαχταριστά µελίσσια

πάλι.
Ακόµα και την πυκνή αντάρα,
Που καρτερούσε µε λαχτάρα,
Των πετρών τα βρύα
Και των περαστικών τα κά-

ρα.
∆εν άφησε ούτε φυλλοβόλο,
Ούτε και κωνοφόρο,
Από της Πίνδου τις κορ-

φές,
Ως χαµηλά στον Βόλο!
«Τα ‘χαψα όλα –είπε-
Μια κι έξω,
Ώρα τώρα να χωνέψω
Τα σαλιγκάρια

Και τα σκιουράκια τα
κακόµοιρα».
Είδε τότε να ‘ρχονται από

τα µακριά
Με οπλισµένα δίκαννα,
Έξι επτά κυνηγοί µε σκύ-

λους!
«Αχ –σκέφτηκε- 
Τι συµφορά!

Έρχονται να µε κάνουν
χαλάκι 

Για επισκέπτες!
Τι τις ήθελα τις τρέλες;
Τι τροµάρα, τι τρεµούλα!
Αχ µανούλα µου γλυκιά

µανούλα!»
Τι να κάνει, τι;
Ούτε µελίσσι να δαγκώσει,
Ούτε έλατο για να κρυ-

φτεί!

«Αχ -φώναξε- τι φρίκη!
Έφαγα τα αειθαλή 
που µε προστάτευαν!
∆εν άφησα ούτε βελανίδι!
Ήτανε µεγάλο κρίµα
Να φάω και το τελευταίο

κλήµα!
∆εν υπάρχει άλλη λύση!
Προτού µε κάνουν χώµα,
Πρέπει αυτή η ερηµιά να

ξαναπρασινίσει»
Είπε η αρκούδα,
Κι άνοιξε το στόµα
Και βγήκαν τα σκιουράκια
Και οι διαβάτες,
Τα κάµπινγκ, τα µούρα,
Και οι ορειβάτες,
Τα πικνίκ, τα χνάρια
Και του δάσους 
Τα σαλιγκάρια.
Τότε τρόµαξε η αρκούδα
Τους κυνηγούς,
Χάθηκε, έφυγαν και σώθηκε
Κι από τότε της κόπηκε η

λαιµαργία,
Και τρώει τις κυψέλες µία µία!
Κείµενο – ∆ακτυλογράφηση:

Θοδωρής Κάρτας - ΣΤ` τάξη

ΗΗ  πποολλύύ  λλααίίμμααρργγηη  ααρρκκοούύδδαα  πποουυ  έέφφααγγεε  ττοο  δδάάσσοοςς
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Στις 11-9 (ηµέρα Τρίτη), ά-
νοιξε το ∆ηµοτικό Σχολείο Άρ-
νισσας και χτύπησε το κου-
δούνι και κάναµε γραµµές. Φέ-
τος ήρθαν 2 καινούργιοι µαθη-
τές στο σχολείο, ο ∆ιονύσης
Καραστογιάννης (Γ` τάξη) και
ο Σταύρος Καλούλης (ΣΤ` τά-
ξη). Πρώτα κάναµε την γνω-
στή µας προσευχή και µετά
παρακολουθήσαµε τον αγια-
σµό που πραγµατοποιεί κάθε
χρόνο ο παπά-Νικόλας. Αφού
τελειώσει ο αγιασµός, ο κος
Σάκης ανακοινώνει ποια παι-
διά της ΣΤ` τάξης  θα προσέ-
χουν παιδιά από την Α` τάξη.
Επίσης ο κος Σάκης είπε ποιος

δάσκαλος θα έχει την κάθε τά-
ξη (Α` - κα Γιώτα, Β ` - κα Μά-
γδα, Γ` - κος Ηλίας, ∆` - κα Κα-
τερίνα, Ε` - κος Γιώργος και
ΣΤ` - κος Σάκης). Ύστερα όλοι
πήγαµε στις τάξεις και συζη-
τήσαµε µε τους δασκάλους
µας, γνωριστήκαµε και µας εί-
παν τι θα χρειαστούµε όλο τον
χρόνο. Αυτή ήταν η πρώτη
σχολική µέρα! Ευχόµαστε σε
όλους καλή πρόοδο!

Κείµενο: Βασιλική Κόκλη  –
Τάσος Μπακάλης  - Ε` τάξη

∆ακτυλογράφηση: 
Ελπινίκη Καραβίτη 

- ΣΤ` τάξη

Αγιασµός στο σχολείο µας!!

Το φθινόπωρο 
Είναι φθινόπωρο και όλα γύρω κιτρινίζουν
Και τα ξερά φύλλα το χώµα το στολίζουν.
Τα σύννεφα φουντώνουν µε βροχή γεµίζουν
Και στους έρηµους δρόµους ξεχειλίζουν.

Είναι φθινόπωρο κι όλα τα τζάκια µε καπνούς γεµίζουν
Και τις κρύες νύχτες µε ζεστασιά φροντίζουν
Και από κρασί τα βαρέλια πληµµυρίζουν.

Κείµενο: Μπιτσίµη Κατερίνα-Γ`τάξη
∆ακτυλογράφηση: Μπόγια Σταυρούλα-ΣΤ`τάξη


