
Τα χιόνια στα
παλιά τα χρόνια

Πριν πολλά χρόνια όταν η
γιαγιά µου πήγαινε σχολείο,
οι χειµώνες ήταν πολλοί δύ-
σκολοι. Τα σχολεία δεν κλεί-
νανε ακόµα και µε πολύ χα-
µηλές θερµοκρασίες και µε
πολύ χιόνι. Κάθε πρωί πήγαι-
ναν σχολείο µε τα πόδια,
φορώντας µάλλινες κάλ-
τσες και µπότες. Το πιο δύ-
σκολο ήταν που κάθε παιδί
έπρεπε να κουβαλάει ένα
ξύλο για την σόµπα της τά-
ξης του. Στα διαλείµµατα µέ-
νανε όλοι µέσα. Όταν σχο-
λούσαν έφευγαν πάλι µε τα
πόδια και γύριζαν στο σπίτι
τους µούσκεµα από τον χιονο-
πόλεµο. Τα απογεύµατα καθό-
ταν τα παιδιά της οικογένειας
γύρω από την ξυλόσοµπα και
η γιαγιά τους, τους έλεγε ι-
στορίες και αινίγµατα. Μερι-
κές φορές ψήνανε στη σόµπα
φέτες ψωµί και τις τρώγανε.
Αργότερα πήγαιναν για ύπνο
και έτσι τελείωνε µια χειµω-
νιάτικη µέρα.

Κείµενο: Γιάννης
Ιτσόπουλος - Γ` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Γλυκε-
ρία Λαζαρίδου - ΣΤ` τάξη

Τα παλιά χρόνια όταν χιόνι-
ζε στην εποχή της µαµάς µου
οι χειµώνες ήταν διαφορετι-
κοί. Ήταν διαφορετικοί, γιατί
τότε χιόνιζε παραπάνω από ό-
σο χιονίζει τώρα και τότε ήταν
πολύ δύσκολα να µετακινη-
θούν, γιατί το χιόνι ήταν πολύ.
Επίσης κάθε µέρα που πήγαι-
νε στο σχολείο ο καθένας
κρατούσε από ένα ξύλο στο
χέρι. Στο σπίτι του καθενός εί-
χε µία ξυλόσοµπα. Τέλος στο
σχολείο κάτω από τα ρούχα
φορούσαν πιτζάµες για να

µην κρυώνουν µέσα στην τά-
ξη. Μάλλον δεν τους έφτανε
η σόµπα.

Κείµενο: Χριστίνα Γεωργίου
– Γ` τάξη ∆ακτυλογράφηση:

Νίκος Κισκίνης – ΣΤ` τάξη

Το σχολείο τον χειµώνα
στα παλιά χρόνια

Το σχολείο στον παλιό Ά-
γιο Αθανάσιο ήταν διθέσιο.
Κάθε πρωί από κάθε τάξη 2
παιδιά καθαρίζανε τις σκά-
λες από το χιόνι, ανάβανε
τις σόµπες και καθάριζαν. Α-
κόµα και µε ένα µέτρο χιόνι
τα σχολεία λειτουργούσαν
κανονικά. Τα παιδιά για να
πάνε σχολείο φορούσαν
µάλλινα ρούχα και λαστιχέ-

νια παπούτσια. Οι δάσκαλοι
έµεναν στο χωριό. Το σχο-

λείο λειτουργούσε το πρωί
και το απόγευµα. Το πρωί α-
πό 7:00-1:00 και το απόγευ-
µα από 2:00- 4:00. Όταν
φεύγανε στις 1:00 πηγαίνα-
νε και τρώγανε στα σπίτια
τους. Όταν πήγαιναν στο
σχολείο άνοιγαν τούνελ µέ-
σα στο χιόνι. Όλο το χειµώ-
να είχε ένα µέτρο χιόνι.

Κείµενο: ∆ηµήτρης Λιάσης
– Γ` τάξη ∆ακτυλογράφηση:

Νίκος Κισκίνης – ΣΤ` τάξη

Παλιά ιστορία
Μια µέρα η γιαγιά µου πή-

γε στο σχολείο και όταν τε-
λείωσαν το σχολείο δεν
µπορούσαν να φύγουν, γιατί
είχε ένα µέτρο χιόνι και είχε
µεγάλη χιονοθύελλα. Επει-
δή µόνο ο µπαµπάς της για-
γιάς µου είχε ένα φορτηγό
τον πήρε η δασκάλα τηλέ-
φωνο να ανέβει πάνω στο
∆ηµοτικό και πήρε τα παιδιά
στην καρότσα του για να τα
µεταφέρει στα σπίτια τους.

Κείµενο: Γεωργιάδης
Κωνσταντίνος - Γ` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Λαζα-
ρίδου Γλυκερία - ΣΤ` τάξη
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ΠΠεερριιεεχχόόµµεενναα
� Η Βασιλόπιτα των αγοριών

της Στ' τάξης - Η φωτιά της ΣΤ`
τάξης – Βαρβαρίτσα – Τζαµαλά-
ρια σελ.2

� Συνέντευξη µε τον κ. Χατζό-
γλου – Φωτιστικό – Καινούρια
κουδούνια – Σχολική βιβλιοθήκη
σελ.3

� Οι Άθλοι του Ηρακλή στη �
Χριστουγεννιάτικη γιορτή Α` και
Β` τάξης σελ.5 

� Στα παλιά…τα χιόνια σελ. 6 
� Το χιόνι στα παλιά χρόνια

σελ.7
� (Α' τάξη) Ζωγραφιές παρά-

στασης και γερο – Χειµώνα
σελ.8

� (Β` τάξη) Ταΐστρες -  Φαντα-
στικές ιστορίες – Χωχαρούπα

σελ.9
� Από που βγήκε το όνοµα

Βόρας – Χιονόπτωση στην Άρ-
νισσα – Πολικές θερµοκρασίες
στην Αµερική – Χιονοκαταιγίδα
σελ.10 

� Γνωριµία µε την κοινότητα -
Εποχική γρίπη και µέτρα πρό-
ληψης σελ.11

� Βιβλία σε ρόδες (Γ` και ∆`
τάξη) σελ.12 - 13

� Εκδροµή στην ∆ράµα - Βι-
βλιοπαρουσιάσεις σελ.14

� Μέρα ανθρώπων µε αναπη-
ρία – Συνέντευξη προέδρου του
ΜΕΓΑ - Αινίγµατα- Μαντινάδες -
Γλωσσοδέτες- Συνεργασία µε
την Ε` τάξη του 13ου ∆Σ Λάρισας
σελ.15

� Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ
- Αλκυόνη σελ.16

Στα παλιά…τα χιόνια



ΤΖΑΜΑΛΑΡΙΑ
Η κυρία Ελευθερία θα

µας µιλήσει για τι έθιµο
«Τζαµαλάρια».

Τα Τζαµαλάρια είναι ένα
παραδοσιακό έθιµο, που α-
ναβιώνει στο χωριό µας,
την Άρνισσα, την ηµέρα
των Φώτων. 

Ένα αγόρι ηλικίας περί-
που 16 ετών ντύνεται νύφη

µε παραδοσιακή τοπικά
φορεσιά. Άλλα δύο άτοµα
της ίδιας ηλικίας, ντύνο-
νται τα αδέρφια της νύφης
που την κρατάνε και ένα
άλλο ντύνεται µπουµπάρι
και µε συνοδεία παραδο-
σιακής ορχήστρας γυρί-
ζουν όλο το χωριό σε πλα-
τιές. 

Το µπουµπάρι ορµάει για
να αρπάξει την νύφη αλλά

τα αδέλφια της τον ρί-
χνουν στο έδαφος σκοτο-
µένο και µοιράζουν τα µέ-
ρη του σώµατός του. µετά
το µπουµπάρι σηκώνεται
πάνω και λένε ένα σύνθη-
µα που λέει: «Μαύρη προ-
βατίνα, άσπρο γάλα
µπρους µπρους».

Όλα αυτά µας τα διηγή-
θηκε η κυρία Ελευθερία η
οποία είναι κάτοικος της
Άρνισσας.

Κείµενο: Σαρβάνη Γεωρ-
γία- ∆` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Μπό-
για Σταυρούλα-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)
Αρχισυντάκτης
Καραβίτη Ελπινίκη(ΣΤ`)
Σελιδοποίηση
Λαζαρίδου Γλυκερία(ΣΤ`)
Μπόγια Σταυρούλα(ΣΤ`)
Παπατραϊανού Βασιλική (ΣΤ`)
Σιδερά Ναταλία(ΣΤ`)
∆ακτυλογράφηση 
κειµένων
Γκέσιου Ελπίδα(Ε`)
Μήτσκος Κωνσταντίνος(Ε`)
Μπόγιας Βαγγέλης(Ε`)
Παπατραϊανού Ναταλία(Ε`)
Καραβίτη Ελπινίκη(ΣΤ`)
Κάρτας Θεόδωρος(ΣΤ`)
Κισκίνης Νίκος(ΣΤ`)
Λαζαρίδου Γλυκερία(ΣΤ`)
Μπόγια Σταυρούλα(ΣΤ`)
Παπαγιαννίδης Γιάννης  (ΣΤ`)
Παπατραϊανού Βασιλική (ΣΤ`)
Σιδερά Ναταλία(ΣΤ`)
Σαρωτές εικόνων
Γεωργίου Κωνσταντίνος(Ε`)
Μπόγιας Βαγγέλης(Ε`)
Κάρτας Θεόδωρος(ΣΤ`)
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 η Σιντορέ-
λα Λλόµι και ο Χρήστος Χα-
τζηγεωργούδης

Συνδροµή για ένα χρόνο 5 ευρώ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Ο ∆/ντής, ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων και κυρίως οι µαθητές του

σχολείου µας εκφράζουν τις θερµές τους ευχαριστίες στο ΣΥΝΕ-
ΤΑΙΡΙΣΜΟ ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ Ε∆ΕΣΣΑΣ "Καταρράκτες", για τη δωρεά στο
σχολείο µας ενός  Η/Υ  που είχε ανάγκη. Στη δύσκολη οικονοµική
συγκυρία και µε τα περιορισµένα οικονοµικά µέσα που διαθέτουµε,
η βοήθειά σας είναι πολύ σηµαντική. Σας ευχαριστούµε πολύ για
την προσφορά σας και ελπίζουµε ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι
το παράδειγµά σας.

Η Βασιλόπιτα των αγο-
ριών της Στ` τάξης
Το Σάββατο 19 του µηνός(Ια-

νουαρίου), τα αγόρια της τάξης
µου, σχεδόν όλα τα αγόρια,
µαζευτήκαµε στο σπίτι µου και
κάναµε βασιλόπιτα. 

Ήµασταν εγώ, ο Αρµάντο, ο
Τάσος, ο Νίκος και ο Γιάννης.
Στην αρχή ήρθε ο Αρµάντο και
παίξαµε τένις στην τηλεόραση.
Μετά ήρθαν οι άλλοι τρεις. Παί-
ξαµε στον υπολογιστή και στη
τηλεόραση µαζί. Περιµέναµε
και τον Άγγελο, αλλά δεν ήρθε.
Η µαµά µου µας ρώτησε αν θέ-
λαµε να έρθει ο κος Σάκης και
να µας βιντεοσκοπήσει, αλλά
ντρεπόµασταν. Οπότε µέχρι τις
5:30 παίζαµε, αλλά µετά µας
φώναξε η µαµά να έρθουµε.
Παρατήσαµε τα παιχνίδια και
πήγαµε στην κουζίνα. Τα υλι-
κά τα είχε έτοιµα η µαµά, άρα
ήταν πιο εύκολο.

Ο Γιάννης µέτρησε τη ζάχα-
ρη, ο Τάσος έκοψε το βούτυρο
σε κοµµατάκια και το έβαλε
στο µίξερ. Μετά εγώ έστυψα
τρία πορτοκάλια και ο Νίκος έ-
ξυσε ένα. Μετά ο Γιάννης πρό-
σθεσε τη ζάχαρη στο βούτυρο,
ενώ ο Τάσος έσπαγε τα αυγά
και ο Αρµάντο τα πρόσθετε έ-
να-ένα. Αφού χτυπήθηκαν για
λίγη ώρα, ο Γιάννης πρόσθεσε
3 κουταλάκια µπέικιν. Μετά ο
Νίκος και ο Αρµάντο έβαζαν λί-
γο χυµό ο ένας και λίγο χυµό ο
άλλος, µέχρι να τελειώσουν.
Στο τέλος εγώ πρόσθεσα το ξύ-
σµα πορτοκαλιού και  το ανα-
κάτεψα µε µία σπάτουλα. Ο
Γιάννης ανακάτεψε τα κοµµα-
τάκια σοκολάτας. Η µαµά µου
το `βαλε για ψήσιµο και εµείς
συνεχίσαµε τα παιχνίδια. 

Ήταν τέλεια εµπειρία και
µακάρι να µπορέσουµε να κά-
νουµε ξανά κάτι τέτοιο µε α-
φορµή αυτό!

ΚΚεείίµµεεννοο--∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::
ΘΘοοδδωωρρήήςς  ΚΚάάρρττααςς  ––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

To έθιµο της 
Βαρβαρίτσας

-Κύριε Τάσο από είστε;
- Από την Άρνισσα.
- Μπορείτε να µας µιλήσετε

για ένα έθιµο της περιοχής σας;
- Ναι για την Βαρβαρίτσα. Την

παραµονή της Αγίας Βαρβάρας
µαζεύονται παρέες παιδιών και
ανάβουν την δική τους φωτιά.
Τα παιδιά του χωριού µαζεύουν
ξύλα για τις φωτιές λίγες µέρες
πριν. Αυτό γινόταν πριν από αρ-
κετά χρόνια όµως. Τώρα υπάρ-

χει η κεντρική φωτιά του χωρι-
ού.

- Μπορείτε να µας πείτε τι
συµβολίζει το έθιµο;

- Η φωτιά συµβολίζει αυτήν
που άναψε ο πατέρας της Αγίας
Βαρβάρας για να την κάψει, ε-
πειδή ήταν χριστιανή.  Αυτό
συµβολίζει αυτό το έθιµο.

- Σας ευχαριστούµε για την
συνέντευξη που µας δώσατε!

Συνέντευξη: Μάξιµος 
Σιδεράς – ∆` Τάξη

∆ακτυλογράφηση: Ελπινίκη
Καραβίτη – ΣΤ` Τάξη



Ο Σύλλογος διδασκόντων
του σχολείου µας µε απόφασή
του συµµετέχει στο Πανελλή-
νιο ∆ίκτυο Σχολικών Βιβλιο-
θηκών.

Σκοπός της Σχολικής Βι-
βλιοθήκης είναι: 

α) Η παροχή σε όλους τους
µαθητές και τις µαθήτριες της
σχολικής µονάδας ενός χώρου
που επιτρέπει τη φυσική και
διανοητική πρόσβαση στην
πληροφόρηση και στον κόσµο
των ιδεών. 

β) Η καλλιέργεια µίας µα-
κρόχρονης σχέσης των µαθη-
τών/τριών µε τον κόσµο του έ-
ντυπου λόγου και της εικόνας,

µέσα από την απόλαυση του
διαβάσµατος. 

γ) Η υποστήριξη του εκπαι-
δευτικού έργου.

Για να πετύχει τα παραπά-
νω, η Σχολική Βιβλιοθήκη, µέ-
σω του υπεύθυνου, αλλά και
του Συλλόγου ∆ιδασκόντων,
επιδιώκει:

1. Να αγκαλιάσει η Σχολική
Βιβλιοθήκη όσο το δυνατόν
περισσότερες πλευρές του εκ-
παιδευτικού έργου.

2. Να ενηµερώσει τους χρή-
στες και να εµπλουτίσει τη
συλλογή της Βιβλιοθήκης. 

3. Να εξοικειώσει τους  µα-
θητές/τριες µε τη λειτουργία

µιας σύγχρονης βιβλιοθήκης.
4. Να συµβάλλει στη δι-

κτύωση της Σχολικής Βιβλιο-
θήκης µε άλλες και την ανταλ-
λαγή τεχνογνωσίας και καλών
πρακτικών.

Τα είδη που θα αγοράσει το
σχολείο µας από το  ∆ίκτυο
Σχολικών Βιβλιοθηκών του
Υπουργείου Παιδείας, µέσω
της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε.
του δήµου Έδεσσας, είναι:

Α. Ηλεκτρονικός εξοπλι-
σµός(Η/Υ, Εκτυπωτής
laser/scanner, βιντεοπροβολέας
κ.ά) αξίας 1250 ευρώ( συµπερι-
λαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%).

Β. Προµήθεια βιβλίων.
Βιβλία αξίας 1.750 ευρώ

(συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ 24%).
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-Κύριε Χατζόγλου θα µπορούσαµε να
σας πάρουµε µια συνέντευξη;

-Φυσικά!
-Λοιπόν, ποια είναι η δουλειά σας;
-Ήµουν δάσκαλός για πολλά χρόνια και

εδώ και τέσσερα χρόνια είµαι εκλεγµένος
από τον δήµο Έδεσσας ως πρόεδρος σχολι-
κής επιτροπής πρωτοβάθµιας στον ∆ήµο
Έδεσσας.

-Πότε θα βάψετε το σχολείο;
-Βάψαµε το σχολείο σας τώρα τελευταία

αλλά δεν έγινε σωστά λόγω των κακών
καιρικών συνθηκών. Το υπόλοιπο σχολείο
θα το βάψουµε µέσα στο επόµενο δίµηνο.

-Σχετικά µε την θέρµανση, τώρα, υπήρ-
ξαν πολλά προβλήµατα. Γιατί;

-Λοιπόν αλλάξαµε τον κυκλοφορητή και
περάσαµε καινούριες γραµµές, υπήρξε ό-
µως ένα µικρό πρόβληµα στον κυκλοφο-
ρητή και έτσι πήραµε έναν καινούργιο α-
µέσως.

-Το πρόβληµα της εισόδου των αδέσπο-
των στην αυλή πώς θα το αντιµετωπίσετε;

-Τα αδέσποτα προστατεύονται από τον
νόµο. Ο κάθε δήµος έχει την υποχρέωση
της περισυλλογή τους. Επίσης δεν έχει το
δικαίωµα της κακοποίησης των ζώων.
Περνάει µια επιτροπή η οποία τα τσιπάρει,
τα εµβολιάζει και αν είναι επιθετικά τα
παίρνει και µετά από λίγο καιρό τα ξανα-
φέρνει πίσω. Θα αλλάξουµε την πόρτα και
την περίφραξη της αυλής για να τα εµποδί-

σουµε να µπαίνουν µέσα στην αυλή σας.
-Τι άλλο σκοπεύετε να κάνετε για το

σχολείο µας;
-Στο επόµενο δίµηνο θα εξοπλίσουµε

την βιβλιοθήκη µε βιβλία και προτζέκτορα.
Επίσης απευθυνθήκαµε στην Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Πέλλας για την κατασκευή
φρεατίου και την οµαλοποίηση της αυλής
σας και µας είπαν ότι θα είναι στα επόµενα
έργα τους. Γνωρίζω όλα τα προβλήµατα και
των 50 σχολείων που έχω, η Άρνισσα έχει
πολλά προβλήµατα τα όποια πρέπει να λυ-
θούν.

- Ευχαριστούµε πάρα πολύ για τον χρό-
νο σας!

-Εγώ ευχαριστώ!
ΚΚεείίµµεεννοο::  ΚΚααρρααββίίττηη  ΕΕλλππιιννίίκκηη,,  ΣΣιιδδεερράά  

ΝΝααττααλλίίαα,,  ΜΜππόόγγιιαα  ΣΣττααυυρροούύλλαα--ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΜΜππόόγγιιαα  ΣΣττααυυρροούύλλαα--

ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

Συνέντευξη µε τον πρόεδρο της σχολικής επιτροπής
πρωτοβάθµιας ∆ήµου Έδεσσας, κ. Γιάννη Χατζόγλου

ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ
ΚΟΥ∆ΟΥΝΙΑ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Στις 6 ∆εκεµβρίου 2018 οι δά-
σκαλοι του ∆ηµοτικού Σχολείου
Άρνισσας αποφάσισαν να βάλουν
καινούρια κουδούνια στις δύο πά-
νω τάξεις ( Ε` και ΣΤ` ), διότι δεν
ακουγότανε. 

Έτσι οι δάσκαλοι αποφάσισαν
να πάρουν κάποιους ειδικούς για
να αρχίσουν τα µαστορέµατα. Με-
τά από µια µέρα στις 7 ∆εκεµβρί-
ου τα κουδούνια ήταν επιτέλους
έτοιµα.  Στο διάλειµµα τα δοκίµα-
ζαν για να δούνε αν δουλεύουν κι
επειδή δούλευαν έβαλαν και στο
διάδροµο του σχολείου.

Έτσι τα παιδιά των επάνω τά-
ξεων ακούνε το κουδούνι και δεν
χάνουν τα διαλείµµατα, αλλά και
το κουδούνι όλου του σχολείου
δουλεύει  πάλι ξανά  και το κου-
µπί πατιέται εύκολα. 

ΚΚεείίµµεεννοο  ::  ΓΓκκέέσσιιοουυ  ΕΕλλππίίδδαα  ––  
ΝΝααττααλλίίαα  ΠΠααππααττρρααϊϊααννοούύ  ((ΕΕ`̀  ττάάξξηη))
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  
ΓΓκκέέσσιιοουυ  ΕΕλλππίίδδαα  ––  ΕΕ`̀  ττάάξξηη

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΝΙΣΣΑΣ ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙOΘΗΚΩΝ

Ένα φωτιστικό πεσµένο
στο πεζοδρόµιο

Το καλοκαίρι του 2018 εί-
χαµε ένα ατύχηµα στην Άρ-
νισσα. Στο κεντρικό δρόµο
που κατευθύνεται στο Κέντρο
Υγείας έπεσε ένα φωτιστικό
που βρισκόταν πάνω στο πε-
ζοδρόµιο λόγω της δυνατής
βροχόπτωσης και του δυνα-
τού αέρα. Βρισκότανε πεσµέ-
νο από το πεζοδρόµιο προς
τον δρόµο και τα καλώδια ή-
ταν ακάλυπτα. Ο πατέρας µου
το σήκωσε και το τοποθέτησε
σε ένα δέντρο. Αργότερα ειδο-
ποιήσαµε τον ∆ήµο αλλά δεν
είχαµε καµία ανταπόκριση.
Αυτό το φωτιστικό βρίσκεται
ακόµα εκεί. Εύχοµαι σύντο-
µα να επισκευαστεί η βλάβη
για να µην συµβεί κάποιο σο-
βαρό ατύχηµα.   

ΚΚεείίµµεεννοο--  ∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηη--
σσηη::  ΠΠααππααττρρααϊϊααννοούύ  ΒΒαασσιιλλιικκήή

--  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη
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Οι 12 άθλοι του Ηρακλή 
στη Θεσσαλονίκη (∆ΕΘ)

Την Τετάρτη 14 Νοεµβρίου 2018 ξεκινήσαµε νωρίς
το πρωί µε λεωφορείο για να πάµε στη Θεσσαλονίκη.
Ήµασταν  οι Β` - Γ` - ∆` τάξεις µαζί µε τους δασκά-
λους µας. Ο πρώτος σταθµός ήταν το φετινό θεµατι-
κό πάρκο της ∆ΕΘ που φορούσε τους Άθλους του Η-
ρακλή. Καθίσαµε έξω από την έκθεση και  φάγαµε το
πρωινό µας. 

Όταν µπήκαµε, είδαµε τον Ηρακλή στο θρόνο του.
Το επόµενο δωµάτιο ήταν µε τα σύµβολα των θεών.
Όλα αυτά µας τα εξηγούσε η ξεναγός, η κουκουβά-
για της Αθηνάς η οποία µας έκανε ερωτήσεις. Στη
συνέχεια είδαµε το ύψος του Ηρακλή που ήταν 2 και
90 µ. και πατήσαµε µε την τεράστια πατούσα του. Αυ-
τό ήταν δύσκολο, αλλά και αστείο. Μετά µας είπε λί-
γα λόγια για τους άθλους. Το επόµενο δωµάτιο ήταν
σαν τον Γαλαξία. Μετά ακολούθησε ένα δωµάτιο που
ήταν για να δούµε  ένα βίντεο. Στο βίντεο ήταν οι Κά-
βειροι και έλεγε ένας από αυτούς, τους βοηθούς του
θεού Ήφαιστου, θα φτιάξουµε γερά κλουβιά, για τα
τέρατα που έπιασε ο Ηρακλής. Όλα εµείς τα κάνουµε
και όχι οι θεοί. Αλλά µας είπε να µην ταΐζουµε τα
ζώα, γιατί ήρθαν παιδιά από την Καστοριά και έδω-
σαν κάτι φασόλια και αερίστηκε η Λερναία Ύδρα και
λιποθύµησε το Λιοντάρι της Νεµέας. 

Ένας Κένταυρος µας έδειξε τους άθλους του Ηρα-
κλή και µετά µας έκανε ερωτήσεις . Μετά πήγαµε
στην αίθουσα που είχε όλους τους άθλους µε ήχο και
κίνηση. Εντύπωση µας έκανε η Λερναία Ύδρα και οι
Στυµφαλίδες Όρνιθες. Αυτό που µου άρεσε περισσό-
τερο ήταν οι  δοκιµασίες που περάσαµε και εµείς. Έ-
νιωσα για λίγο και εγώ Ηρακλής. Μετά µπήκαµε σε έ-
να δωµάτιο που είχε ρακέτες µε δύο χρώµατα, κόκκι-
νο από τη µία και πράσινο από την άλλη, για να διαλέ-
ξουµε µία από τις δυο απαντήσεις. Εκεί ένας κύριος
µας έκανε διάφορες ερωτήσεις γι` αυτά που είδαµε
και µάθαµε νωρίτερα.  Αφού νικήσαµε µας δώσανε
δώρα και χορέψαµε. Τέλος µας πήγαν σε ένα δωµά-
τιο που µπορούσες να αγοράσεις αναµνηστικά µε
τον Ηρακλή. 

Το επόµενο µέρος που θα πηγαίναµε ήταν ο Λευ-
κός Πύργος, που είναι το σήµα της πόλης, αλλά ήταν
κλειστός λόγω διαδηλώσεων. Έτσι καθίσαµε κοντά
στην παραλία και φάγαµε το δεκατιανό µας. Εκεί εί-
δαµε πολλά περιστέρια που θέλαµε να τα πιάσουµε.
Μετά περάσαµε από το άγαλµα του Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου. Το άγαλµα ήταν τεράστιο. Εκεί είδαµε µια
συναυλία από έναν µουσικό του δρόµου. 

Η ώρα της επιστροφής είχε φτάσει. Μετά µπήκαµε
στο λεωφορείο και φύγαµε. Στο λεωφορείο µας έδω-
σαν από ένα βιβλίο µε τους άθλους του Ηρακλή και
µακαρόνια µε σχήµατα γραµµάτων και ένα παστέλι.
Περάσαµε πολύ καλά και µάθαµε ακόµα περισσότε-
ρα. 

Κείµενο: ∆ηµήτρης Λιάσης, ∆ιονύσης Καραστο-
γιάννης, Γιάννης Ιτσόπουλος, Κωνσταντίνος Γεωρ-
γιάδης, Σταύρος Νιώτης, Φωτεινή Γεωργιάδου, Χρή-
στος Μήτσκος, Χριστίνα Γεωργίου, Βασίλης Σερέ-
της  – Γ` τάξη
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ Α’ - Β’ ΤΑΞΕΩΝ
Στις 21 ∆εκεµβρίου στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή η Α` τάξη πα-

ρουσίασε ένα θεατρικό έργο βασισµένο στο οµώνυµο βιβλίο « Το
δώρο της παπλωµατούς». 

Λίγα λόγια για το έργο από τους µαθητές της Α` τάξης. 
Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε µια παπλωµατού. Έφτιαχνε µαξιλά-

ρια, παπλώµατα και τα χάριζε στους φτωχούς. Κάποια µέρα ένας βα-
σιλιάς έστειλε τους στρατιώτες να αρπάξουν ένα πάπλωµα. Αµέσως η
παπλωµατού χωρίς να φοβηθεί πήρε πίσω το πάπλωµά της. Τότε ο βα-
σιλιάς θύµωσε και διέταξε να συλλάβουν την παπλωµατού και να την
οδηγήσουν στη σπηλιά µια αρκούδας. Εκεί η παπλωµατού έφτιαξε έ-
να ωραίο µαξιλάρι για τη αρκούδα και έτσι έγιναν φίλες. Μετά ο βασι-
λιάς την πήγε σε ένα τόσο δα µικρό νησί για να πνιγεί. Βρέθηκε όµως
ένα πουλάκι και µαζί µε τα άλλα πουλιά έσωσαν την παπλωµατού και
την πήγαν στο σπίτι της. Ο βασιλιάς από την άλλη δεν µπορούσε να
κοιµηθεί και µετάνιωσε γι’ αυτά που είχε κάνει. Κατάλαβε το λάθος
του. Από εκείνη την στιγµή άρχισε να µοιράζει όλα τα δώρα του και
αυτό τον έκανε χαρούµενο. 

Στο τέλος χάρισε ακόµα και τον θρόνο του στην παπλωµατού.
Εκείνη µε την σειρά της του έφτιαξε το ποιο ωραίο πάπλωµα στον
κόσµο. Και έτσι έζησαν αυτοί καλά κι εµείς καλύτερα. 

Κείµενο: Οι µαθητές της Α` τάξης
∆ακτυλογράφηση: Παπατραϊανού Βασιλική - ΣΤ` τάξη

Εµείς τα παιδιά της Β` τάξης παρουσιάσαµε το έργο του
Καρόλου Ντίκενς «Τα Χριστούγεννα του τσιγκούνη». Όλοι
ετοιµάζονται για τα Χριστούγεννα, εκτός από τον τσιγγού-
ναρο Σκρουτζ, γιατί δεν ήθελε να σκορπίσει τα λεφτά του.
Ήρθε το πνεύµα των Χριστουγέννων άγγιξε την ψυχή του
Σκρουτζ, έγινε καλός και µοιράστηκε τα λεφτά του µε ό-
λους.

Κείµενο: Β` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Μπόγια Σταυρούλα-ΣΤ` τάξη
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Γάµος µε χιόνια 
Στα παλιότερα χρόνια έπεφτε περισσότερο χιόνι, περίπου ένα µέτρο, και κρατούσε για περισσότερες µέρες. Ό-

λες οι οικογένειες µαζεύονταν κοντά στο τζάκι και λέγανε παραµύθια, αινίγµατα ή ψήνανε κάστανα. Το 1962 έτυχε
να γίνουν δύο γάµοι. Του Γούλιου ∆ηµήτρη µε την Ανδροθέα Μπόγια και του ∆ασκαλόπουλου Ηλία µε την Καλλιόπη
Πένου από τα Ξανθόγεια. Είχε τόσο πολλή χιόνι αλλά έπρεπε να πάρουν την  νύφη από τα Ξανθόγεια. Πηγαίνοντας
κάποιοι καθάριζαν τους δρόµους για να προχωρήσουν, ενώ κάποιοι άλλοι περπατούσαν τραγουδώντας. Όταν φτά-
σανε στα Ξανθόγεια φάγανε γλέντησαν και ξαναεπιστρέψανε στην Άρνισσα. 

Γυρίζοντας είχε κρυώσει η νύφη και ο γαµπρός καθώς και όλοι οι καλεσµένοι. Μετά από λίγη ώρα φτάσανε στην
εκκλησία και κάνανε την τελετή. Κάπως έτσι ήταν το χιόνι στα παλιά χρόνια. 

Πηγή: Από την γιαγιά µου την Βασιλική 
Κείµενο- ∆ακτυλογράφηση: Παπατραϊανού Βασιλική - ΣΤ` τάξη

Το παγωµένο ποτάµι
Πριν από αρκετά χρόνια, ο µπα-

µπάς µου µε κάποιους άλλους φίλους
του, επιχείρησαν να κάνουν κάτι αρ-
κετά επικίνδυνο.

Είχε µπει ο ∆εκέµβριος και είχε αρ-
κετό κρύο και πολύ χιόνι. Το ποτάµι
είχε παγώσει(το συγκεκριµένο ποτά-
µι στις µέρες µας δεν έχει νερό). Τα
σχολεία ήταν κλειστά, γιατί κόντευαν
οι γιορτές. Επίσης εκείνη την ηµέρα
ήταν και παραµονή των Χριστουγέν-
νων, έτσι τα παιδιά από τα χαράµατα
είχαν πάει για κάλαντα. Το ίδιο έκανε
και ο µπαµπάς µου µε τους φίλους
του!    

Η παρέα του µπαµπά µου πέρασαν
και από το παγωµένο ποτάµι. Είχαν
την περιέργεια, να δουν, πως είναι να
περπατάς πάνω σε ένα παγωµένο ση-
µείο. Αποφάσισαν να διασχίσουν το
ποτάµι. Ήταν αρκετά επικίνδυνο και
ευτυχώς δεν τραυµατίστηκαν πουθε-
νά!

Κείµενο- ∆ακτυλογράφηση: 
Ελπινίκη Καραβίτη – ΣΤ` τάξη



Το χιόνι στα
παλιά χρόνια
Η γιαγιά µου η Κατερίνα

γεννήθηκε σε ένα χωριό ψηλά
στο βουνό που το λένε Τσέγα-
νη. Η γιαγιά µου µου είπε πως
εκεί πάνω χιόνιζε πάρα πολύ
και είχε πολλές δυσκολίες.
Αρχικά µια από αυτές ήταν ότι
για να πάνε στο σχολείο έπρε-
πε να ανοίγουν δρόµο µόνοι
τους και να φέρνουν από 1 ή 2
ξύλα γιατί ζεσταινόντουσαν
µε µια ξυλόσοµπα. Όλοι οι δά-
σκαλοι έµεναν εκεί γι` αυτό
πήγαιναν σχολείο για 1 ή 2 ώ-
ρες κάθε µέρα.

Μια άλλη δυσκολία ήταν το

φαγητό, το νερό και πώς να
προστατέψουν τα ζώα τους.
Για να µπορούν να τραφούν
τον χειµώνα προετοιµαζό-
ντουσαν από το καλοκαίρι µέ-
χρι το φθινόπωρο. Από τα ζώα
που είχαν έπαιρναν το γάλα

για να φτιάξουν βούτυρο, τυ-
ρί, γιαούρτι, τραχανά και χυ-
λόπιτες αλλά και το κρέας
τους. Το κρέας το βάζανε σε
ξύλινα κασόνια όµως πριν βά-
λουν το κρέας στα κασόνια έ-
βαζαν χοντρό αλάτι µετά από
πάνω βάζανε κρέας µετά χο-
ντρό αλάτι και µετά κρέας και
µια τελευταία φορά χοντρό α-
λάτι. Σχετικά µε το νερό υπήρ-
χε µια βρύση στην είσοδο του
χωριού που δεν πάγωνε ποτέ,
εκεί γέµιζαν για τον εαυτό
τους και πήγαιναν κατά οµά-
δες στα ζώα.

Επίσης είχαν κήπο και το
καλοκαίρι µάζευαν λαχανικά

και τα κάνανε τουρσί ή τα ξέ-
ραιναν στον ήλιο. Κάτι πολύ
σηµαντικό για τους ανθρώ-
πους και τα ζώα ήταν ότι είχαν
χωράφια για να σπέρνουν σι-
τάρι, κριθάρι, καλαµπόκι ή να
φυτεύουν φασόλια. Στο σπίτι
τους η γιαγιά µου κρατούσαν
µικρές ποσότητες από όλα αυ-
τά που σας είπα. Την υπόλοιπη
ποσότητα την φυλάγανε σε
µια µικρή αποθηκούλα στον
κάµπο και την κουβαλούσαν
µε τα ζώα κάθε 10-15 µέρες.
Στο χωριό µια φορά το µήνα
περνούσε ο µυλωνάς και άλε-
θε το σιτάρι για να φτιάχνουν
ψωµί. Οι πιο µεγάλες δυσκο-
λίες ήταν ότι δεν είχανε µέσα
µεταφοράς και γιατρό σε περί-
πτωση ανάγκης αλλά ούτε και
ρεύµα. Το βράδυ είχανε φως
από λάµπες πετρελαίου. 

Υ.Γ. Κρατάτε µυστικό! Η
γιαγιά και ο παππούς µού εί-
παν ότι περνούσαν τέλεια!!!

Κείµενο: Γεωργιάδου 
Φωτεινή- Γ` τάξη

∆ακτυλογράφηση: 
Μπόγια Σταυρούλα

- ΣΤ` τάξη
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Τι µου άρεσε περισσότερο από τη χριστουγεννιάτικη παράσταση

Α’ ΤΑΞΗ

Ο ΓΕΡΟ ΧΕΙΜΩΝΑΣ         (Α’ ΤΑΞΗ)
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Ταΐστρες
Στο σχολείο αποφασίσαµε να φτιάξουµε ταΐστρες.

Ταΐστρες είναι κατασκευές που από εκεί θα τρώνε τα
πουλιά! Τα υλικά που βάλαµε στα ποτηράκια ήταν: δηµη-
τριακά, κριθάρι, βρόµη, βούτυρο και ψίχουλα. Πρώτα τα
βάλαµε στο ψυγείο για να παγώσουν και µετά τις κρεµά-
σαµε στα δέντρα. Καλή σας όρεξη µικροί µας φίλοι!

Κείµενο: Β` Τάξη
∆ακτυλογράφηση: Ελπινίκη Καραβίτη – ΣΤ` Τάξη

ΟΟιι  δδύύοο  δδεειιννόόσσααυυρροοιι      
Μια φορά κι έναν καιρό ή-

ταν δύο δεινόσαυροι. Οι δεινό-
σαυροι βρίσκονταν στο δάσος
και µάλωναν γιατί ο ένας ήταν
φυτοφάγος και ο άλλος σαρκο-
φάγος.   Την ώρα που µάλωναν
συνάντησαν έναν άλλον δεινό-
σαυρο και τους είπε να σταµα-
τήσουν. Στο τέλος  έγιναν φίλοι
και δεν µάλωναν πια.  

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΜΜππόόγγιιααςς  ΒΒααγγγγέέλληηςς
--    ΒΒ`̀  ττάάξξηη

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΠΠααππαα--
ττρρααϊϊααννοούύ  ΝΝααττααλλίίαα  --    ΕΕ`̀  ττάάξξηη      

ΗΗ  ππεεττααλλοούύδδαα  κκααιι  
ηη  µµέέλλιισσσσαα  µµααλλώώννοουυνν

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν
µια πεταλούδα που τραγουδού-
σε κάθε µέρα. Και είπε στον φί-
λο της τον Γούπη: « Θέλεις να
έρθεις να τραγουδήσεις µαζί
µου»; Και είπε: «Θέλω!». Πήγαν
στο ποταµάκι και η πεταλούδα
του έδειξε πως να τραγουδάει.

Όταν ο Γούπη ήξερε να τρα-
γουδάει ήταν χαρούµενος. Εκεί
συνάντησαν  την µέλισσα και
τον τζίτζικα και µιλούσαν. Νυ-
χτώνει και η πεταλούδα πήγε

στο σπίτι της. Βλέπει την µέλισ-
σα να παίρνει την γύρη της και
άρχισαν να µάλωνουν. Τότε
περνούσαν ο Γούπης το σαλι-
γκάρι και ο τζίτζικας. Τους εί-
παν: «Μην µαλώνετε», και έγι-
ναν φίλοι.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΓΓάάττσσοουυ  ΙΙοορρδδάάνναα  --
ΒΒ`̀  ττάάξξηη  ∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  

ΛΛααζζααρρίίδδοουυ  ΓΓλλυυκκεερρίίαα  --  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

ΜΜιιαα  ββόόλλτταα  
µµεε  ττοουυςς  φφίίλλοουυςς  µµοουυ

Μια φορά κι έναν καιρό εγώ
µαζί µε τον σκύλο µου τον Άρ-
τζι, τη φίλη µου την κότα και το
περιστέρι είµασταν στην αυλή
του σπιτιού µου και παίζαµε. 

Ξαφνικά φύγαµε για να πά-
µε βόλτα. Στη βόλτα συναντή-
σαµε τον φίλο µου το Χρήστο
µαζί µε τη σκυλίτσα του. Τότε
τα ζωάκια µας χάρηκαν και α-
γκαλιάστηκαν.

Εγώ και ο Χρήστος γελάσα-
µε πολύ και αποφασίσαµε να
πάµε µαζί τη βόλτα. Εγώ νιώθω
πολύ τυχερός που έχω τέτοιους
φίλους και ναζιάρικα ζωάκια.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΛΛιιάάσσηηςς  ΠΠααννττεελλήήςς  --
ΒΒ`̀  ττάάξξηη    ∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  
ΛΛααζζααρρίίδδοουυ  ΓΓλλυυκκεερρίίαα  ––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

Φανταστικές ιστορίες

Χωχαρούπα
Η Χωχαρούπα είναι µία ονειρεµένη πόλη. Έχει παιχνί-

δια, πάρκα, νερό και τροφή, πολλά πουλιά, δέντρα και ένα
ουράνιο τόξο. Θα ήθελα να την επισκεφτώ µια µέρα.

Κείµενο: Ιορδάνα Γάτσου - Β` τάξη 
∆ακτυλογράφηση: Γλυκερία Λαζαρίδου - ΣΤ` τάξη



Την πρώτη εβδοµάδα του
νέου έτους ξέσπασε χιονό-
πτωση σχεδόν σε ολόκληρη
την Ελλάδα. Πιο πυκνή όµως
υπήρξε στην Μακεδονία αλ-
λά και στην Ήπειρο.

Στο χωριό µας, στην Άρ-
νισσα, χιόνισε αρκετά. Στην
αρχή το χιόνι ήταν αρκετά
ψιλό (λεπτό), έτσι νοµίζαµε
ότι δεν θα το στρώσει. Αυτό
επικρατούσε τις δύο πρώτες
µέρες. Τις µέρες, εκείνης
της εβδοµάδας, είχε αρχίσει
να ρίχνει αρκετά πιο χοντρό
χιόνι µε αποτέλεσµα να το
στρώσει πολύ γρήγορα.

Το χιόνι είχε φτάσει στο
µισό µέτρο. Τα παιδιά δεν έ-
χασαν την ευκαιρία να φτιά-
ξουν χιονάνθρωπους και να
παίξουν χιονοπόλεµο. Επί-
σης τα σχολεία έµειναν
κλειστά για µία εβδοµάδα
περίπου.

Η χιονόπτωση δηµιούργη-
σε και αρκετά προβλήµατα.
Ένα από αυτά είναι ότι τα
σχολεία έµειναν για άλλη
µια εβδοµάδα κλειστά, λόγω
της υπερβολικής ποσότητας
χιονιού που υπήρχε στους
δρόµους µε αποτέλεσµα τα
οχήµατα των κατοίκων να

µην µπορούν να µετακινη-
θούν µε ευκολία.

Εκτός από τη χιονόπτω-
ση ένα άλλο πρόβληµα ήταν
οι υπερβολικά χαµηλές θερ-
µοκρασίες οι οποίες προκά-
λεσαν το πάγωµα κάποιον
βρυσών και των δρόµων, αλ-
λά και προβλήµατα στη θέρ-
µανση.  Μετά από λίγες µέ-
ρες τα χιόνια έλιωσαν χωρίς
να δηµιουργήσουν και άλλα
προβλήµατα.

Κείµενο: Κων/νος Παπα-
τραϊανός – Ελπινίκη 
Καραβίτη – ΣΤ` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Ελπι-
νίκη Καραβίτη – ΣΤ`τάξη
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Από που βγήκε το όνοµα  Βόρας
Το όνοµα Βόρας πιθανότατα προέρχεται από τον Βο-

ρέα, ( ή Βορρέα), ο οποίος σύµφωνα µε την ελληνική
µυθολογία κατοικούσε στο συγκεκριµένο βουνό. Ήταν
γιος του Αιόλου και η προσωποποίηση του βορείου α-
νέµου. Η τουρκική ονοµασία Καϊµακτσαλάν δόθηκε
στο βουνό, από τη διαρκή χιονισµένη κορυφή του, η ο-
ποία προσοµοιάζεται µε Καϊµακτσαλάν ( kaymak = λευ-
κή κρέµα + alon = ανοικτός χώρος, αλάνα). 

Πηγή: vassper 
Κείµενο : Γκέσιου Ελπίδα, Παπατραϊανού Ναταλία-

Ε` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Γκέσιου Ελπίδα  - Ε` τάξη

Οι χαµηλές θερµοκρασίες στις  Η.Π.Α. 
Αντιµέτωπες µε το χειρότερο κύµα ψύχους που θα έχει

ζήσει µια ολόκληρη γενιά βρίσκονται οι µεσοδυτικές πολι-
τείες των ΗΠΑ, καθώς το θερµόµετρο αναµένεται να δεί-
ξει σήµερα έως και -52 βαθµούς Κελσίου στη Μινεσότα, ε-
νώ στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται το Σικάγο, ό-
που χιονίζει ακατάπαυστα εδώ και δυο εβδοµάδες και το
θερµόµετρο σήµερα αναµένεται να φτάσει στους -46 βαθ-
µούς Κελσίου.

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει για τον κίνδυνο άµεσων
κρυοπαγηµάτων απ' την έκθεση στις πολικές θερµοκρα-
σίες, που σχετίζονται µε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώ-
πων. Παράλληλα προχωρούν σε ενισχυµένα προληπτικά
µέτρα για την προστασία των άστεγων και άλλων ευάλω-
των οµάδων, µετατρέποντας ακόµη και λεωφορεία σε κι-
νητά κέντρα προσωρινής φιλοξενίας για όσους έχουν α-
νάγκη από κατάλυµα. Συναγερµός έχει σηµάνει στη Μινε-
άπολη, στο Μιλγουώκι, στο Σικάγο και στο Ντιτρόιτ όπου
οι αρχές προσπαθούν να αποµακρύνουν απ' τους παγωµέ-
νους δρόµους τους άστεγους και να τους οδηγήσουν σε
κάποιο ασφαλές καταφύγιο.

Πηγή: efsyn.gr
Κείµενο – ∆ακτυλογράφηση: Μπόγιας  Βαγγέλης – Ε` τάξηΧιονοκαταιγίδα: 

Το σπάνιο φαινόµενο «χτύπησε» 
το Ηράκλειο Κρήτης

Χιονοκαταιγίδα, ένα σπάνιο για τα ελληνικά δεδοµένα
µετεωρολογικό φαινόµενο, εκδηλώθηκε στους Κουνά-
βους του Ηρακλείου Κρήτης.

Το φαινόµενο έχει τα χαρακτηριστικά της κοινής καται-
γίδας, µε αστραπές και βροντές, όµως αντί για βροχή -ή
και µαζί µε τη βροχή- πέφτει χιόνι. Πηγή:Reader.gr

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση : Μπόγιας Βαγγέλης 
– Μήτσκος Κων/νος (Ε`τάξη)

ΣΣφφοοδδρρήή  χχιιοοννόόππττωωσσηη  σσττηηνν  ΆΆρρννιισσσσαα
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Αυτές τις µέρες θα κούσετε
πολλούς ανθρώπους να υπο-
στηρίζουν ότι πάσχουν από
την επιδηµία της γρίπης, ενώ
στην πραγµατικότητα έχουν
ένα  βαρύ κρύωµα. Η γρίπη
είναι και αυτή ιογενής (δηλα-
δή προέρχεται από ιούς που
εισβάλλουν στο σώµα µας) αλ-
λά είναι σοβαρότερη και διαρ-
κεί πολύ πιο πολύ. Τα συ-
µπτώµατα που εµφανίζουν οι
πάσχοντες είναι ο πυρετός, ο
βήχας, η κεφαλαλγία (πονο-
κέφαλος) και  ο πόνος στους
µυς και τις αρθρώσεις. Ακόµα
οι πάσχοντες συνήθως νιώ-
θουν κουρασµένοι και αδύνα-
µοι, πολλές φορές ακόµα και
όταν περάσουν τα συµπτώµα-
τα. Όπως όµως συµβαίνει και
µε όλες τις ιογενείς νόσους, τα
φάρµακα καταπολεµούν µό-
νο τα συµπτώµατα και όχι την
αιτία που τα προκαλεί. Η γρί-
πη τείνει να εµφανίζεται µε
µορφή επιδηµίας όπως συµ-
βαίνει αυτή την στιγµή όχι µό-
νο στην περιοχή µας αλλά και
σε όλη την Ελλάδα. Οι περισ-
σότεροι πάσχοντες τα βγάζουν
πέρα. Όµως οι πολύ νέοι, οι η-
λικιωµένοι και κυρίως αυτοί
που έχουν προβλήµατα µε το
αναπνευστικό τους σύστηµα
εάν δεν προσέξουν µπορεί να
αρρωστήσουν βαριά.

Αφού γνωρίσατε λοιπόν ό-
λοι λίγο πολύ τι είναι η γρίπη
θα πρέπει να µάθετε και πως
µπορείτε να προστατευτείτε α-
πό αυτή. ∆ηλαδή τα µέτρα
πρόληψης όχι µόνο από την
εποχική γρίπη αλλά και γενι-
κά από όλες τις ιογενείς (µετα-
δοτικές) ασθένειες. Τα µικρό-
βια εισέρχονται στο σώµα µας
από κάποιες µεγάλες «πύλες».
Αυτές οι «πύλες» είναι η µύτη,
το στόµα, τα µάτια, το ουρο-
γεννητικό σύστηµα, οι ανοι-
χτές πληγές κ.α. Το σωστό
πλύσιµο των χεριών µε χλιαρό
νερό και σαπούνι και όχι τόσο
συχνά µε αντισηπτικά είναι ότι

καλύτερο για την προστασία
σας από τα µικρόβια. Επίσης ο
σωστός καθαρισµός των ανοι-
χτών πληγών και η άµεση
κάλυψή τους βοηθάει και αυτό
πάρα πολύ. Όταν τώρα βή-
χουµε φροντίζουµε να καλύ-
πτουµε το στόµα µας µε ένα
χαρτοµάντιλο το οποίο πετάµε
κατευθείαν στο καλάθι των α-
χρήστων. Εάν όµως δεν έχου-
µε χαρτοµάντιλο καλύπτουµε
το στόµα ή την µύτη µας µε το
έσω του αγκώνα µας. Η κοινή
χρήση ατοµικών οικιακών
συσκευών και ειδών προσω-
πικής υγιεινής απαγορεύεται.
Ακόµα η σωστή εκπαίδευση
των παιδιών ως αναφορά τα
µέτρα πρόληψης είναι ανα-
γκαία. Αποφύγετε τις συνα-
στροφές µε άτοµα άρρωστα.
Σε περιόδους εξάρσεως σοβα-
ρών επιδηµιών αποφύγετε τις
περιττές κοινωνικές σας συνα-
ναστροφές. Τα να έχετε καλή
φυσική κατάσταση και το να έ-
χετε σωστή διατροφή (φρούτα,
λαχανικά) βοηθάν πάρα πολύ.
Τέλος ο εµβολιασµός των ευπα-
θών οµάδων θα σας βοηθήσει
πολύ εσάς που ανήκετε σε αυ-
τές. Τι γίνεται όµως όταν έχουµε
ήδη γρίπη; Τότε θα πρέπει να
ακολουθήσετε κάποια βήµατα
και για την δική σας προσωπική
υγεία αλλά και για των γύρω
σας. Καταρχάς θα πρέπει να
µείνετε στο σπίτι έως ότου  να
σας περάσουν τα συµπτώµα-
τα. Επίσης αποφύγετε τις συ-
ναναστροφές σας µε άλλους,
µην παίρνετε µόνοι σας αντι-
βιοτικά και αν τα συµπτώµατα
κρατήσουν για πάνω από
τρεις ηµέρες συµβουλευτείτε
τον γιατρό σας.

ΚΚεείίµµεεννοο--
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::ΜΜππόόγγιιαα  ΣΣττααυυ--

ρροούύλλαα--ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη
ΠΠηηγγήή::  ΕΕππιιδδηηµµίίεεςς  σσεειιρράά::  

ΑΑυυττόόππττηηςς  µµάάρρττυυρρααςς,,
hhttttpp::////hheeaalltthhmmaagg..ggrr    ΕΕκκδδόόσσεειιςς::

ΕΕρρεευυννηηττέέςς
wwwwww..ppaaiiddiiaattrrooss..ggrr

Εποχική γρίπη και µέτρα πρόληψης

ΚΚέέννττρροο  ΕΕξξυυππηηρρέέττηησσηηςς  
ΠΠοολλιιττώώνν

Καληµέρα σας,
µπορείτε να µας πείτε τι γραφείο

είναι αυτό; Περάσαµε προηγουµέ-
νως από ένα γραφείο και µας είπαν
πως εκεί ασχολούνται µε ασφάλειες,
µε κατασκευές. Κι εσείς κάνετε κάτι
τέτοιο εδώ;

-Όχι, κατασκευές δεν κάνουµε. Ε-
δώ είναι το ΚΕΠ. Ξέρετε τι σηµαίνει το
ΚΕΠ;

-Όχι.
-Το ΚΕΠ είναι το Κέντρο Εξυπηρέ-

τησης Πολιτών. Είναι ένα γραφείο το
οποίο µπορούν και έρχονται οι πολί-
τες, είτε Έλληνες είτε αλλοδαποί και
µπορούν να εξυπηρετηθούν σε ότι έ-
χει σχέση µε δηµόσιους φορείς. Ξέ-
ρετε τι είναι οι δηµόσιοι  φορείς;

-∆εν ξέρουµε.
-Είναι τα γραφεία που ασχολούνται

µε όλα τα χαρτιά, είτε για την ασφάλεια
κάποιου, είτε είναι για ένα πιστοποιητι-
κό. Ξέρετε τι είναι τα πιστοποιητικά;

-Ναι, γάµου, βάπτισης.
-Σωστά. Οικογενειακής κατάστα-

σης και άλλα. Μπορεί κάποιος να
µην είναι γραµµένος στον ∆ήµο Έ-
δεσσας αλλά στον ∆ήµο Ηρακλείου.
Αν χρειάζεται ένα πιστοποιητικό από
τον δήµο του, δεν χρειάζεται να πάει
µέχρι την Κρήτη αλλά µπορεί να το
πάρει από εµάς µε µία αίτηση.

-Είναι δύσκολο αυτό; 
-Όχι, είναι πάρα πολύ εύκολο. Τα

ζητάς και σε λίγη ώρα τα στέλνουν εί-
τε µε φαξ είτε µε e-mail.

-Ήταν το όνειρό σας να δουλέψετε
σε ένα ΚΕΠ;

-Όχι, δεν ήταν το όνειρό µου αλλά
και εδώ ωραία είναι. Εξυπηρετείς
τους πολίτες και είναι µια δουλειά
που προσφέρεις αφού βοηθάς τον
πολίτη. Όποιο επίσηµο έγγραφο ζη-
τηθεί, µπορεί ο πολίτης να το πάρει α-
πό εδώ. Είναι πιο εύκολο δηλαδή. Κά-
νουµε κάτι πιο γρήγορα.

-Πότε άρχισε να δουλεύει το ΚΕΠ;

-Αυτό εδώ ή γενικά στην Ελλάδα;
αυτό, της Άρνισσας.
-Νοµίζω πως ξεκίνησε το 2003,

παρόλο που δεν ήµουν εδώ τότε.
-Επάνω είναι ο ∆ήµος;
-Ναι, ο πρώην ∆ήµος Βεγορίτιδας

που πριν από λίγα χρόνια έγινε ένα
µε τον ∆ήµο Έδεσσας και σήµερα ο-
νοµάζεται ∆ηµοτική Ενότητα Βεγορί-
τιδας.

-Τα γραφεία σε ποιόν ανήκουν;
-Όλα τα γραφεία, οι υπολογιστές

και τα έπιπλα ανήκουν στο κράτος.
Κείµενο: Οι µαθητές της Γ` τάξης

∆ακτυλογράφηση:  Λαζαρίδου 
Γλυκερία - ΣΤ` τάξη

∆∆ηηµµααρρχχεείίοο  ((ππρρώώηηνν))
Μας µίλησε ο κ Χαράλαµπος Προ-

µογιάννης, υπάλληλος του δήµου Έ-
δεσσας και υπεύθυνος για το γραφείο
της ∆ηµοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας.

-Τι γραφείο είναι αυτό;
-ΠΡΟ: Εδώ τον προηγούµενο και-

ρό ήταν ∆ηµαρχείο.
Εδώ στην Άρνισσα ήταν ο ∆ήµος Βε-

γορίτιδας. Μετά έγινε ένας νόµος που
ονοµάζετε «Καλλικράτης» και έγινε ∆ή-
µος Έδεσσας, οπότε εδώ έµεινε η ∆η-
µοτική Ενότητα Βεγορίτιδας, που εξυ-
πηρετεί τα χωριά της περιοχής µας.

-Πότε χτίστηκε; 
-ΠΡΟ: Εδώ πρωτολειτούργησε το

1999. Χτίστηκε δύο χρόνια νωρίτερα
περίπου.

Εδώ µπορούµε να παίρνουµε χαρ-
τιά όπως και στο ΚΕΠ;

-Ναι, εδώ έρχονται οι γονείς σας, οι
θείοι σας και, οι παππούδες σας και ε-
ξυπηρετούνται. Από τα χωριά Γραµµα-
τικό, Περαία, Άγιο Αθανάσιος Ζέρβη,
Πανγίτσα, ∆ροσιά, Ξανθόγενα. Τα χαρ-
τιά που παίρνουν από εδώ είναι πιστο-
ποιητικά γέννησης ή γάµου ή για την
εγγραφή στο σχολείο.

Κείµενο: Οι µαθητές της Γ` τάξης
Απόσπασµα από τον εκπαιδευτικό

περίπατό µας στην Άρνισσα, για να
γνωρίσουµε την κοινότητά µας.

Γνωριµία µε την κοινότητα
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ΒΒιιββλλίίαα  σσεε  ρρόόδδεεςς  ((ΜΜυυθθοολλοογγίίαα))
Τα «Βιβλία σε ρόδες» τα πήραµε µε τη βοήθεια του Edmodo, την ενηµέρωση και τα εξώφυλλα των βιβλίων, και του

κυρίου µας, που µας τα µοίρασε στα σπίτια µε «έλκηθρο». Αυτό έγινε, επειδή δεν είχαµε σχολείο(για µια βδοµάδα) από
το πολύ χιόνι που έπεσε εκείνες τις µέρες(8 Ιανουαρίου). 

∆ιαβάσαµε αρκετά βιβλία για τη Μυθολογία. Πολλοί από εµάς γράψανε στο «Τετράδιο Εντυπώσεων» και άλλοι ζω-
γράφισαν εικόνες  από τις ιστορίες που τους άρεσαν περισσότερο. Άλλοι έφτιαξαν κόµικς και έγραψαν διαλόγους για
να παίξουµε µικρά σκετς. Ακόµα αφηγηθήκαµε κάποιες ιστορίες που µας άρεσαν και παίξαµε παντοµίµα.

Τα βιβλία µας  άρεσαν πολύ. Θέλουµε να ξαναδούµε τη βαλίτσα µε τα «Βιβλία σε ρόδες» να επισκέπτεται το σχολείο µας. 
Οι µαθητές της Γ` τάξης

««ΗΗ  ΟΟ∆∆ΥΥΣΣΣΣΕΕΙΙΑΑ»»
Το βιβλίο που διάβασα είχε

τίτλο «Η Οδύσσεια». Μιλούσε
για τις περιπέτειες του πολυµή-
χανου Οδυσσέα. Οι περιπέτει-
ες του ήταν πολλές και δύσκο-
λες, αλλά πάντα τα κατάφερνε
γιατί σκαρφιζόταν κάτι έξυπνο.
Η ιστορία που µε εντυπωσίασε
ήταν, µε αυτούς µε το ένα
(τους κύκλωπες εννοώ ε!). µου
άρεσε γιατί ο Οδυσσέας, είπε
στον ότι τον λένε ΚΑΝΕΝΑ. Ο
κύκλωπας τον πίστεψε και α-
φού τον µέθυσε ο Οδυσσέας
τον τύφλωσε. Έτσι γλίτωσαν
αυτός και οι σύντροφοι του. Ό-
ταν αποµακρύνθηκαν µε το
καράβι τότε ο πολυµήχανος
του φώναξε δυνατά: «Να ξέ-
ρεις, κύκλωπα, κι αν σε ρωτή-
σουν πες πως το µάτι στο έβγα-
λε ο γιός του Λαέρτη από την Ι-
θάκη!». Τόσο δυνατά που το ά-
κουσε και ο Ποσειδώνας (Που
ήταν ο πατέρας του κύκλωπα).
Έτσι ο Οδυσσέας έµπλεξε σε
νέους µπελάδες µε τον Ποσει-

δώνα. Ήταν το πιο ωραίο βι-
βλίο που έχω διαβάσει. Σίγου-
ρα θα το αγοράσω για να το έ-
χω στην βιβλιοθήκη µου!

Κείµενο: Γιάννης Ιτσόπουλος-
Γ  ̀τάξη

∆ακτυλογράφηση: Μπόγια
Σταυρούλα-ΣΤ  ̀τάξη

ΟΟ  ΚΚάάππρροοςς  
ττοουυ  ΕΕρρύύµµααννθθοουυ  

Το βιβλίο που διάβασα ήταν
ο Ηρακλής. Η ιστορία αρχίζει
όταν ο ∆ίας ήθελε τον Ηρακλή
για δικό του γιο αλλά η Ήρα
δεν συµφωνούσε.  Γι’ αυτό ό-
λη η ζωή του ήταν δύσκολη
γιατί ανέθεσε στον Ηρακλή 12
άθλους. Άµα δεν είχε έρθει η
Αθηνά µπορεί να έµενε εκεί

για πάντα και να ήταν τρελός.
Έτσι τέλειωσε η ιστορία του Η-
ρακλή. Οι δώδεκα άθλοι: το
λιοντάρι της Νεµέας, η λερναία
Ύδρα, ο Κάπρος του Ερύµαν-
θου, το λιοντάρι µε τα χρυσά
κέρατα, οι Στυµφαλίδες όρνι-
θες, ο κρητικός ταύρος, τα ά-
λογα του ∆ιοµήδη, οι στάβλοι
του Αυγεία, η ζώνη της Ιππο-
λύτης, τα βόδια του Γηρυόνη,
ο κήπος των εσπερίδων.     

Κείµενο: Κωνσταντίνος 
Γεωργιάδης - Γ` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Παπα-
τραϊανού Βασιλική - ΣΤ` τάξη

ΗΗ  ΑΑΡΡΓΓΟΟΝΝΑΑΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΚΚΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΕΕΙΙΑΑ
ΟΟ  ΦΦρρίίξξοοςς  κκααιι  ηη  ́́ ΕΕλλλληη

Ζούσε κάποτε στον Ορχο-
µενό της Βοιωτίας ο βασιλιάς
Αθάµας. Ο Αθάµας µε την
πρώτη γυναίκα του την Νεφέ-
λη είχε δύο παιδιά, τον Φρίξο
και την Έλλη.

Μία µέρα η Νεφέλη πέθανε
και ο Αθάµας ξαναπαντρεύτη-
κε µία κοπέλα που την έλεγαν
Ινώ. Η Ινώ µισούσε τον Φρίξο
και την Έλλη γι ‘ αυτό είπε στα
κορίτσια του χωριού να ψή-
σουν το στάρι, έτσι τάχα θα εί-

χαν καλύτερη σοδειά. Αλλά το
ψηµένο στάρι δεν φυτρώνει
και ο βασιλιάς έστειλε ανθρώ-
πους στο µαντείο των ∆ελφών.
Αλλά η Ινώ πλήρωσε τους α-
πεσταλµένους για να πουν ψέ-
µατα, ότι   έπρεπε να θυσιά-
σουν τον Φρίξο. Ο Αθάµας µε
πολύ πόνο έβαλε τον Φρίξο στο
βωµό του ∆ία. Όταν πήγαν να
τον θυσιάσουν ένα χρυσόµαλλο
κριάρι που ήρθε από τον ουρα-
νό, πήρε µαζί του τον Φρίξο και
την Έλλη. Σε ένα µέρος της
διαδροµής η Έλλη ζαλίστηκε
και έπεσε από το κριάρι. Εκεί-
νο το σηµείο που έπεσε η Έλ-
λη ονοµάστηκε Ελλήσποντος.
Ο Φρίξος συνέχισε το ταξίδι του
ώσπου έφτασε στην Κολχίδα,
χάρισε την χρυσή προβιά του
κριαριού στον βασιλιά Αιήτη
και το θυσίασε στους θεούς. Η
ιστορία µου άρεσε, γιατί τα δύο
αδέλφια ήταν αγαπηµένα.

Κείµενο: Φωτεινή Γεωργιάδου
– Γ` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Θοδωρής
Κάρτας – ΣΤ` τάξη

ΒΒιιββλλιιοοππααρροουυσσιιάάσσεειιςς

συν. στην 14η σελ.
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ΒΒιιββλλίίαα  σσεε  ρρόόδδεεςς  ((ΝΝεερρόό))
Μια µέρα η κυρία µας ήρθε µε µία βαλίτσα στο σχολείο. Μας εί-

χε πει ότι θα µας κάνει µια έκπληξη, η έκπληξη «τα βιβλία σε ρό-
δες». 

Τα «βιβλία σε ρόδες» είναι µια βαλίτσα που έχει µέσα βιβλία
και ταξιδεύει σε πολλά ∆ηµοτικά Σχολεία.

Μόλις ανοίξαµε τη βαλίτσα πάνω – πάνω  είχε µία αφίσα που έ-
λεγε « ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟ∆ΕΣ και ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟ∆ΕΣ ΕΦΤΑΣΑΝ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ». Ύστερα κάτω, από την αφίσα υπάρχει, ένα
χαρτί που περιγράφεις  τι είναι τα βιβλία σε ρόδες. Πάνω από τα
βιβλία ήταν ένα µπλε τετράδιο που όποιο παιδί ήθελε να γράψει
κάτι για το βιβλίο που δανείστηκε, το έπαιρνε και   έγραφε τι του
άρεσε. Κάθε φορά που κάποιο παιδί τελείωνε το βιβλίο του έ-
παιρνε άλλο. Επίσης κάθε παιδί έγραφε στον «σταγονίτσα», δη-
λαδή τη περίληψη. Όταν γράφτηκαν όλες οι περιλήψεις  κάναµε
µε τους σταγονίτσες , πάνω στα σύννεφα βροχή και ποτάµι, σε
χαρτί του µέτρου.

Τέλος, θέλω να πω ότι τα βιβλία σε ρόδες είχαν ένα βιβλίο µε
πειράµατα και εµείς κάναµε 3-4 πειράµατα και διασκεδάσαµε ό-
λοι πολλοί.

Ευχαριστούµε ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟ∆ΕΣ!!!!!!!!
Μια άλλη µέρα αποφασίσαµε να φτιάξουµε σαπούνια από ανα-

κυκλωµένο λάδι, σόδα καυστική, χρώµα και άρωµα.
Κείµενο: Ηλιάνα Μπόγια – ∆` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Κωνσταντίνος Μήτσκος – Ε` τάξη 

Τα λουλούδια από νερό σπαταληµένο 
Μια φορά κι έναν καιρό σε ένα χωριό ζούσε ένας γέρος. Ο γέ-

ρος είχε έναν µεγάλο κήπο που τον φρόντιζε πολύ. Όµως το
ποτάµι που τα πότιζε ήταν πολύ µακριά. Αλλά κάθε µέρα ο γέ-
ρος πήγανε στο ποτάµι για να πάρει νερό. Αυτό το κουβαλούσα-
νε οι δύο κουβάδες, o νέος  και ο γέρικος κουβάς. Ο νέος καυ-
χιόταν πολύ και έκανε τον γέρικο να στενοχωριέται. 

Μια µέρα το αεράκι άκουσε τη συνοµιλία τους και το είπε στη
βελανιδιά. Η  βελανιδιά τους είπε καληµέρα σας σας βλέπω τό-
ση ώρα που δουλεύετε τόσο σκληρά, σας θαυµάζω, ο µεγάλος
κουβάς πάλι καυχιόταν και δεν σταµατούσε να µιλάει. Η βελανι-
διά µίλησε πολύ καλά για τον γέρικο και ο νέος κουβάς νευρία-
σε πολύ, τότε η βελανιδιά τους έδειξε ότι η µεριά διάσχιζε ο νέ-
ος κουβάς ήταν ξεραµένη ενώ η µεριά του παλιού κουβά ήταν ό-
λο µοσχοβολιστή λουλούδια και βλάστηση στο χώµα και τότε ο
νέος κουβάς δεν κορόιδεψε ποτέ ξανά κανέναν και κυρίως τον
γέρικο κουβά που τον είχε υποτιµήσει.

Κείµενο: Βασιλεία Λιάση – ∆` τάξη
∆ακτυλογράφησηση: Νίκος Κισκίνης – ΣΤ` τάξη      

Ο Έλµερ και το ουράνιο τόξο 
Ο Έλµερ ήταν παρδαλός ελέφαντας. Μόλις βγήκε έξω έπεφταν

κι άλλες σταγόνες. Βγήκε όµως άλλο ουράνιο τόξο και το χρώµα
του ήταν άσπρο και είπε ο Έλµερ: θα του δώσω τα χρώµατά µου.
Ρώτησε το λιοντάρι εάν έχει δει τον ουράνιο τόξο και το λιοντάρι
τον ρώτησε: Πια µεριά από τις δύο και ο Έλµερ είπε: Όποια να ΄ναι
δεν πειράζει. Ο Έλµερ ρώτησε την καµηλοπάρδαλη: Μήπως βλέ-
πεις την άκρη του ουράνιου τόξου; Σηκώθηκε η καµηλοπάρδαλη και
είπε στον Έλµερ: ∆εν βλέπω το ουράνιο τόξο.

Κείµενο: Γεωργία Σαρβάνη – ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Νίκος Κισκίνης – ΣΤ` τάξη

Ο βάτραχος είναι ήρωας του Μαξ Βέλθους
Το βιβλίο µου µιλάει για έναν βάτραχο που είχε βγει έξω και

έβρεχε. Του άρεσε η βροχή και έπαιζε. Όµως δυνάµωσε η βρο-
χή και µπήκε µέσα στο σπίτι του. Επειδή έβρεχε γερά και πληµ-
µύρησε. Ο βάτραχος θαρραλέος κολυµπούσε. ∆εν τον ένοιαζε
αν ήταν παγωµένο το νερό, ώσπου ένα µεγάλο κύµα τον έβγα-
λε έξω. Άρχισε να βουλιάζει αλλά τον βρήκε ένας ποντικός και
τον έβγαλε στην βάρκα του, και τον πήγε στο σπίτι του λαγού.
Οι φίλοι του βάτραχου ευχαριστούσαν τον ποντικό και ο ποντι-
κός είπε: «Εγώ δεν σας βοήθησα, ο βάτραχος έκανε όλη τη δου-
λειά που ήρθε να πάρει βοήθεια» και τότε όλοι κοίταζαν τον βά-
τραχο.

Κείµενο: Παντελής Καραβίτης – ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Θοδωρής Κάρτας – ΣΤ` τάξη
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ΟΟ  ΟΟδδυυσσσσέέααςς  
κκααιι  οο  ∆∆οούύρρεειιοοςς  ΊΊπππποοςς

Στον πόλεµο της Τροίας οι
αρχαίοι Έλληνες κατασκεύα-
σαν τον ∆ούρειο Ίππο και τον
έστειλαν στους Τρώες σαν δώ-
ρο για να τους ξεγελάσουν. Ή-
ταν ένα ξύλινο άλογο, που ή-
ταν κούφιο µέσα για να χωρά-
νε οι στρατιώτες του Οδυσσέα.
Στο τέλος οι στρατιώτες βγήκαν
από το άλογο από µια µικρή
πορτούλα και µπήκαν στην πό-
λη και έσφαξαν τους φρουρούς
και τους σκότωσαν µετά όλους.
Αυτή η ιστορία ήταν πολύ ω-
ραία. Αυτό που µου άρεσε πιο
πολύ ήταν ο ∆ούρειος ́ Ιππος.

Κείµενο: Χριστίνα Γεωργίου
– Γ` τάξη

∆ακτυλογράφηση: 
Θοδωρής Κάρτας – ΣΤ` τάξη

ΟΟιι  ππεερριιππέέττεειιεεςς    σσττηηνν  ααρρχχααίίαα
ΕΕλλλλάάδδαα  ττηηςς  µµιικκρρήήςς  
µµααγγιισσσσοούύλλααςς  ΜΜήήσσττρρααςς

Αυτό το βιβλίο µας µιλούσε
για ένα κορίτσι που είχε µαγι-
κές ικανότητες όπως να γίνε-
ται όπιο ζώο ήθελε.  Ο µπα-
µπάς της πήγε στο ιερό δάσος
της θεάς ∆ήµητρας και ήθελε
να κόψει τα δέντρα για να
φτιάξει µια τραπεζαρία. Η θεά
∆ήµητρα τον τιµώρησε να
τρώει ασταµάτητα και µην
χορταίνει.  Η Μήστρα για να
τον βοηθήσει , αφού τους τε-
λείωσαν τα φαγητά, άρχισε να
µεταµορφώνετε για να την αλ-
λάξει τον µπαµπάς της µε φα-
γητό στην αγορά και το βράδυ
το έσκαγε. Ο Σίσυφος βασιλιάς
της Κόρινθα, κατάλαβε το κόλ-
πο, ήθελε την Μήστρα για δι-
κή του για να µεγαλώσει τα
κοπάδια του. Αυτή του έκανε
την χάρη αλλά το βράδυ το έ-
σκασε και πήγε στο σπίτι της.

Στο τέλος ο ∆ίας  λυπήθηκε
τον µπαµπά της Μήστρας  και
έλυσε τα µάγια.

Κείµενο: Χρήστος Μήτσκος
- Γ` τάξη     ∆ακτυλογράφηση:

Γλυκερία Λαζαρίδου - ΣΤ` τάξη

ΟΟµµήήρροουυ  ΙΙλλιιάάδδαα  
Το βιβλίο που διάβασα ήταν

η Ιλιάδα του Οµήρου. Περι-
γράφει τον Τρωικό πόλεµο
που ήταν ανάµεσα στους Τρώ-
ες και στους Αρχαίους, που
κράτησε 10 χρόνια. Το ποίη-
µα της Ιλιάδας χωριζόταν σε
ραψωδίες. Στο βιβλίο περιγρά-
φονται οι µάχες, οι σκοτωµέ-
νοι, οι τραυµατισµένοι και η
συµπεριφορά στους νεκρούς.
Οι θεοί µπλεκόντουσαν στις
µάχες και γιάτρευαν τις πλη-
γές αυτών που υποστήριζαν.
Με τους Τρώες ήταν η Αφροδί-
τη, η Άρτεµης, ο Απόλλων και

ο Άρης. Με τους Αχαιούς ήταν
η Αθηνά, η Ήρα, ο Ποσειδώ-
νας και ο Ήφαιστος. Στο τέλος
ο Οδυσσέας σκέφτηκε να
φτιάξουν ένα ξύλινο άλογο που
θα τους χωρούσε µέσα τους
καλύτερους και το βράδυ να
µπουν και να πάρουν την ω-
ραία Ελένη. Οι Τρώες το έβαλαν
µέσα και το δέχτηκαν σαν δώρο
από τους Αχαιούς στους θεούς.
Μόλις ήρθε το βράδυ βγήκαν έ-
ξω και τους έσφαξαν όλους ενώ
κοιµόντουσαν. Ο Μενέλαος πή-
ρε την ωραία Ελένη και µπήκαν
στα καράβια τους για την Αθήνα.
Αυτό το βιβλίο µου άρεσε αλλά
είχε πολλούς θανάτους και
τραυµατισµούς. 

Κείµενο: Λιάσης ∆ηµήτρης -
Γ` τάξη 

∆ακτυλογράφηση: Παπα-
τραϊανού Βασιλική - ΣΤ` τάξη

ΤΤοο  κκοουυττίί  ττηηςς  ΠΠααννδδώώρρααςς
Το βιβλίο που διάβασα λέγε-

ται «Η ελληνική µυθολογία».
Μια ιστορία από αυτό. Είναι
«Το κουτί της Πανδώρας». Εί-
ναι µια από τις αγαπηµένες
µου ιστορίες. Ο ∆ίας διέταξε
τον Ήφαιστο να φτιάξει µία κο-
πέλα και να την στείλει στη
Γη. Οι θεοί της έδωσαν χαρί-
σµατα πολλά, γι’ αυτό την ονό-
µασαν Πανδώρα! Η Πανδώρα
παντρεύτηκε τον Επιµηθέα
και έµεναν µαζί στο σπίτι του
Επιµηθέα. Ο ∆ίας είχε δώσει
στον Επιµηθέα, ένα κουτί µε
όλα τα κακά τα πράγµατα για
να το φυλάει. Ο Επιµηθέας εί-
πε στην Πανδώρα να µην το
αγγίξει ποτέ. Όταν κάποτε έ-
λειπε αυτός η Πανδώρα σκού-
πισε το σπίτι, αλλά αυτή είχε
την ανυποµονησία να ανοίξει
το κουτί, ενώ πριν ο Επιµηθέ-
ας της είπε να µην το ανοίξει.
Το κουτί όµως της µιλούσε  και
αυτή σκέφτηκε να το ανοίξει
λίγο για να δει τι έχει µέσα. Το
άνοιξε και λύθηκε η λύπη, η
στενοχώρια, η φτώχεια και
άλλα πολλά κακά πράγµατα.
Μετά που γύρισε ο άντρας της
και την είδε να κλαίει και εκεί-
νη του απάντησε ότι άθελά της
έγινε ένα πρόβληµα. Τότε ο Ε-
πιµηθέας την ρώτησε τι έγινε
και αυτή του είπε ότι άνοιξε το
κουτί που της απαγόρευε να
ανοίξει. Εκείνος της είπε ότι
δεν φταίει µόνο εκείνη αλλά
και αυτός γιατί δεν έπρεπε να
της κρατήσει µυστικά. 

Στο τέλος, βγήκε η ελπίδα
απ’ το κουτί. Αυτή θα είναι την
παρηγοριά σε όλους τους δυ-
στυχισµένους ανθρώπους!

Κείµενο: Μαρκέλλα Λιόλιου
– Γ` Τάξη

∆ακτυλογράφηση: Ελπινί-
κη Καραβίτη – ΣΤ` Τάξη

ΒΒιιββλλιιοοππααρροουυσσιιάάσσεειιςς
συν. απ’ την 12η σελ.

Εκδροµή στη ∆ράµα
Το Σάββατο, στης 8 ∆εκεµβρί-

ου, ο σύλλογος γονέων και κη-
δεµόνων διοργάνωσε µια εκ-
δροµή στην Ονειρούπολη ∆ρά-
µας. Εκεί επισκεφτήκαµε το χω-
ριό του Αϊ Βασίλη.

Το πρωί στις 6:40 έπρεπε να
είµασταν στην Αγία Βαρβάρα.
Αφού µαζευτήκαµε στις 7:00 α-
ναχωρήσαµε. Το λεωφορείο ή-
ταν διώροφο, έτσι τα παιδιά δεν
έχασαν την ευκαιρία να πάνε
στον πάνω µέρος του λεωφο-
ρείου!

Μετά από λίγες ώρες φτάσα-
µε στον προορισµό µας. Επειδή
το πάρκο ήταν µεγάλο τα παιδιά
όλα ήταν µε τις µαµάδες τους.

Σε εκείνο το πάρκο είχε διά-
φορα σπιτάκια µε διάφορες
δραστηριότητες. Εκτός από αυ-
τά, υπήρχαν και παιχνίδια, σαν
αυτά του λούνα παρκ, δηλαδή
ρόδα, συγκρουόµενα, µπαλαρί-
να, ταψί και άλλα παιχνίδια που

ήταν για µικρότερα παιδιά. Όλα
ήταν πάρα πολύ ωραία και τα
παιχνίδια, αλλά και έτσι όπως ή-
ταν στολισµένο το πάκο. Με
πολλά λαµπάκια, φιόγκους, α-
στέρια και ένα χριστουγεννιάτι-
κο δέντρο!  

Κάποιοι διάλεξαν και να πά-
νε να φάνε στα γύρω µαγαζιά
και κάποιοι άλλοι µετά από το
φαγητό πήγαιναν βόλτα στην
∆ράµα ή έπιναν καφέ.

Στις 5 περίπου ήρθε η ώρα
για αναχώρηση. Μαζευτήκαµε
όλοι έξω από το πάρκο και, µε
προσοχή, ανεβήκαµε στο λεω-
φορείο.  Εγώ είµαι πολύ ευχαρι-
στηµένη µε αυτήν την εκδροµή.
Μου άρεσε επίσης το ότι είχαµε
το ελεύθερο να κάνουµε µια
βόλτα στην δράµα! Πιστεύω ότι
όλοι πέρασαν καλά και αν τους
δινόταν η ευκαιρία θα το ξαναέ-
καναν!

Κείµενο – ∆ακτυλογράφηση:
Ελπινίκη Καραβίτη - ΣΤ` Τάξη

Παραµύθια να τα
φας στο πιάτο

Αυτό το παραµύθι «Παραµύ-
θια να τα φας στο πιάτο» είναι
ένα ωραίο και ευχάριστο παρα-
µύθι. Μας µιλάει για ένα αγόρι
το οποίο δεν έτρωγε τίποτα. Η
γιαγιά του είχε στεναχωρηθεί
πολύ και κάθε φορά που δεν έ-
τρωγε του έλεγε µια ιστορία µε
το φαγητό που είχε να φάει. Εί-
ναι ένα πολύ ωραίο παραµύθι
και σας προτείνω να το πάρετε.

Συγγραφέας: Βαγγέλης Η-
λιόπουλος 

Κείµενο- ∆ακτυλογράφηση:
Ναταλία Σιδερά – ΣΤ` τάξη
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Μέρα ανθρώπων µε αναπηρία
Η ηµέρα ανθρώπων µε αναπηρία είναι στις 3 ∆εκεµβρίου.

Αυτή η ηµέρα υπάρχει γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν µπορούν
να κάνουν πολλά πράγµατα. Για παράδειγµα να δουν, να µι-
λήσουν, να περπατήσουν, να µην δουλεύει το µυαλό τους, να
κουνήσουν τα χέρια τους ή να είναι σε κώµα.

Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται διάφορα πράγµατα για να
βοηθηθούνε, όπως πάρκιγκ και τουαλέτες για ανάπηρους, βι-
βλία σε κώδικα µπράϊγ για τυφλούς, κώδικα µπράϊγ σε όλα τα
φάρµακα και όλα τα πράγµατα που υπάρχουν ή που θα ανα-
καλυφτούν στο µέλλον. 

Ωστόσο αυτοί οι άνθρωποι δεν χρειάζονται όλα αυτά µόνο,
αλλά και τη στήριξή µας, γιατί αυτή χρειάζονται και καλή ψυ-
χαγωγία και να νιώθουν πως δεν ξεχωρίζουν απ’ τους άλ-
λους, γιατί αυτοί κάνουν τον πραγµατικό αγώνα ζωής.

Κείµενο: Μπαϊρακταρίδης Νίκος – Ε` τάξη 
∆ακτυλογράφηση: Γεωργίου Κωνσταντίνος – Ε` τάξη

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑ
- Γεια σας. Πώς σας λένε;
- Καγιόγλου Χαράλαµπο.
- Πόσα χρόνια είστε πρόεδρος του Μέγα;
- Φέτος είναι η τρίτη µου χρονιά.
- Σας αρέσουν τα παιχνίδια της οµάδας, η απόδοσή της;
- Είδα πολύ καλό ποδόσφαιρο  από  την οµάδα µας, αλ-

λά και από τις άλλες οµάδες µε τις οποίες παίζουµε.
- Θα θέλατε η οµάδα να ανέβει κατηγορία;
- Γι’ αυτό προσπαθούµε.
- Ποιος είναι ο προσωπικός σας στόχος;
- Προσωπικός µου στόχος είναι η άνοδος στην Α1 και

να βελτιωθούµε ακόµα περισσότερο αγωνιστικά.
- Προσπαθείτε για τον κόσµο; Είναι λίγος ή πολύς θα

λέγατε;
- Ο κόσµος στηρίζει την οµάδα, αλλά µε λίγη θέληση

µπορούν να γίνουν περισσότεροι.
- Θα θέλατε να φτάσετε στην Α` εθνική;
- Είναι ένα πολύ  µακρινό όνειρο να φτάσουµε στην Α`

εθνική.
- Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας, κύριε Καγιόγλου.

Γεια σας.
(Ο Μέγας Αλέξανδρος Άρνισσας (Μέγας) είναι η πο-

δοσφαιρική οµάδα του χωριού.)
Κείµενο: Μπόγιας Βαγγέλης – Ε` τάξη 

∆ακτυλογράφηση:  Γκέσιου Ελπίδα – Ε` τάξηΗ συνεργασία µε την Ε3` τάξη του 13ου ∆.Σ. Λάρισας 
Μια µέρα η Γ` τάξη αποφασίσαµε µαζί µε τα παιδιά του

13ου ∆ηµοτικού Σχολείου Λάρισας να µιλήσουµε στο
Skype. Την πρώτη φορά που συνδεθήκαµε είπαµε τα ονό-
µατά µας και γνωριστήκαµε. Εµείς τους ετοιµάσαµε και
µια µικρή έκπληξη. Παίξαµε κουκλοθέατρο µε κουτιά α-
λουµινίου. Τα λόγια γράψαµε εµείς.

Την δεύτερη φορά είχαµε ένα τεχνικό πρόβληµα, εµείς
τους βλέπαµε, αλλά αυτοί δεν µας έβλεπαν, αλλά αυτό
δεν µας εµπόδισε να πούµε για τα έθιµα των τόπων µας
και τα κάλαντα η µία τάξη στην άλλη.

(Η συνεργασία µας ξεκίνησε από ένα γράµµα γνωριµίας
που στείλαµε µε e-mail. Εκεί γράψαµε πληροφορίες για
την Άρνισσα, την περιοχή της και το σχολείο µας.)

Κείµενο: Χριστίνα Γεωργίου – Γ` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Θοδωρής Κάρτας – ΣΤ` τάξη

Αινίγµατα
Όλους ταΐζει και δεν

τρώει.
Τι είναι; Κουτάλι

Έχω είκοσι αδελφάκια
αλλά µε τα σκουφάκια

Τι είναι; ∆άχτυλα
Κείµενο: Τσιτιρίδης 

Στάθης – Β` τάξη

∆ακτυλογράφηση: 
Ναταλία Σιδερά – ΣΤ` τάξη 

Έχει ξάδερφο το σκύλο
και όµως δεν τον έχεις φίλο.

« Τι είναι;»
Κείµενο: Λιάσης 

Παντελής- Β` τάξη
∆ακτυλογράφηση: 

Μπόγια Σταυρούλα- 
ΣΤ` τάξη

ΓΛΩΣΣΟ∆ΕΤΕΣ

1) Πίτα σπανακόπιτα,
σπανακολαδόπιτα.

2) Φίλος έδωσε σε φί-
λο τριαντάφυλλο µε φύλλο.

3) Η µυγδαλιά µου, η
τσιγδαλιά µου, η µυγδοτσι-
γδοκοκαλίδιά µου που κά-
νει αµύγδαλα, τσίγδαλά,
µυγδαλότσιγδαλοτσίγδα.

4) Βαρέλι νεροβάρε-
λο ποιος σε νεροβαρελοδέ-
νει, του νεροβαρελοδέτη ο
γιός;

Κείµενο: Γεωργιάδης 
Κυριάκος, Γέσιος Χρή-

στος-Β` τάξη
∆ακτυλογράφηση: 

Μπόγια Σταυρούλα-
ΣΤ` τάξη

ΑΑιιννίίγγµµαατταα
Όλους ταΐζει και δεν τρώ-

ει.
Τι είναι; 
Κουτάλι

Έχω είκοσι αδελφάκια
αλλά µε τα σκουφάκια

Τι είναι; ∆άχτυλα
Κείµενο: Τσιτιρίδης 

Στάθης – Β` τάξη
∆ακτυλογράφηση: 

Ναταλία Σιδερά – ΣΤ` τάξη 

Έχει ξάδερφο το σκύλο
και όµως δεν τον έχεις φίλο

« Τι είναι;»
Κείµενο: Λιάσης 

Παντελής- Β` τάξη
∆ακτυλογράφηση: 
Μπόγια Σταυρούλα

- ΣΤ` τάξη

Μαντινάδες 
για  χρόνια πολλά

Χρόνια  πολλά σου εύχοµαι χρόνια πολλά να ζήσεις, 
να βρίσκεις πάντα στη ζωή ότι και να ζητήσεις.

Χρόνια πολλά σου εύχοµαι για τα γενέθλιά σου, 
να ́ χεις πάντα χαµόγελο βαθιά µες  την καρδιά σου.

Μαντινάδες  για φίλους
Μέσα  στο βούρκο  της ζωής την τόση αδικία
υπάρχει κάτι όµορφο που λέγεται φιλία.           

Επιλογή: Σιντορέλα  Λλόµι – Ε` τάξη 
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Χριστουγεννιάτικο Μπάζαρ
Φέτος όπως και κάθε χρόνο διοργα-

νώσαµε το Χριστουγεννιάτικο µπαζάρ.
Οι δάσκαλοι µε την βοήθεια των µαθη-
τών φτιάξανε κάποια πράγµατα. Κά-
ποια από αυτά ήταν: σκουλαρίκια, κο-
λιέδες, σαπούνια µυρωδικά µε σχέδια,
πλεκτά σκουφάκια, ρολόγια τοίχου, ει-
κόνες µε αγίους, δεντράκια µε σηµατά-
κι, αγγελάκια από κουκουνάρες, µολύ-
βια και σηµειωµατάρια, κουραµπιέδες,
µελοµακάρονα, κούπες µε σοκολατά-
κια, τρουφάκια, µπισκότα, σοκολατό-
σπιτα, παγωτά µε ζαχαρωτά, µελοµα-
κάρονα, ελαφάκια και δέντρα φτιαγµέ-
να από ξύλο. Με τον καιρό άρχισαν οι
ετοιµασίες. Η κάθε τάξη είχε αναλάβει
να φτιάξει κάποια πράγµατα.  Η Α` τά-
ξη µε την βοήθεια των µαµάδων τους
έφτιαξαν τρουφάκια. Η Β` τάξη µε την
βοήθεια των γονιών τους έφτιαξαν
κουραµπιέδες και µελοµακάρονα. Η Γ`
τάξη µε την βοήθεια των µαµάδων
τους έφτιαξαν µπισκοτάκια. Η ∆` τάξη
έφτιαξε σοκολατόσπιτα, αγγελάκια µε
κουκουνάρες και σαπούνια µυρωδάτα.
Η Ε` τάξη µε την βοήθεια του δάσκα-
λου τους έφτιαξαν τα ελαφάκια και τα
δέντρα από ξύλο. Τα κορίτσια της ΣΤ`
τάξης µε τη βοήθεια της κυρίας Άννας
και της κυρίας Παναγιώτας έφτιαξαν
σκουλαρίκια και κολιέδες. Επίσης ή ΣΤ`
τάξη ασχολήθηκε µε το µικρό µπαζάρ
όπου πολλά παιδιά έφεραν παιχνίδια
που δεν τα χρειάζονταν σε καλή κατά-
σταση για να τα πάρουν άλλα παιδιά.
Ευχόµαστε να συνεχιστεί αυτό και στα
επόµενα χρόνια. 

Κείµενο: Λαζαρίδου Γλυκερία
- ΣΤ` τάξη 

∆ακτυλογράφηση: Παπατραϊανού
Βασιλική - ΣΤ` τάξη

Τα χριστουγεννιάτικα
σαπούνια 

Η ∆` τάξη του δηµοτικού σχολείου
Άρνισσας αποφάσισε να κάνει σαπού-
νια για να ανακυκλωθεί  και να µην πε-
ταχτεί το λάδι το οποίο ήταν ξαναχρη-
σιµοποιηµένο.   Τότε αρχίσαµε την δια-
δικασία η οποία ήταν η εξής. Πήραµε
το ανακυκλωµένο λάδι που έπρεπε να
είχε συγκεκριµένη θερµοκρασία και
την καυστική σόδα που έπρεπε πάλι να
είχε συγκεκριµένη θερµοκρασία. Τα
βάλαµε στο µίξερ και τα αφήσαµε για
20 λεπτά. Μετά τα βγάλαµε και είδαµε
ότι ήταν πιτσιλισµένα αλλά ευτυχώς η
κυρία µας είχε βάλει λαδόκολλα. Έτσι
τα βγάλαµε και τα χωρίσαµε σε 4
µπολ, µετά βάλαµε άρωµα και χρώµα
και µετά από αυτή την διαδικασία τα α-
φήσαµε να στεγνώνουν. 

Κείµενο: Βασιλεία Λιάση - ∆` τάξη 
∆ακτυλογράφηση: Ναταλία Σιδερά

- ΣΤ`τάξη

Οι χριστουγεννιάτικες µπάρες 
Εµείς οι µαθητές της ∆` τάξης πριν λί-

γες µέρες φτιάξαµε ένα βάζο που περιείχε
αλεύρι, καστανή ζάχαρη, βρώµη, σοκολά-
τα σε σταγόνες, βανίλια και σόδα. Για να
βρούµε σε 24 βάζα πόσα υλικά θα πάρει
το κάθε παιδί κάναµε πολλαπλασιασµό.
Αφού βρήκαµε πόσα υλικά θα χρειαστού-
µε αποφασίσαµε τα υλικά που θα πάρει
κάθε παιδί. Την άλλη µέρα όλα τα παιδιά

φέρανε τα υλικά που είχαν αναλάβει. Ύ-
στερα το κάθε παιδί µόνο του ζύγιζε σε
ζυγαριά ακριβείας 70γρ. αλεύρι, 130γρ.
βρώµη  και 120γρ. καστανή ζάχαρη. Στο
τέλος βάλαµε ένα κουτάκι βανίλια και η
κυρία περνούσε µε τη σόδα. Ζωγραφίσα-
µε και γύψινα και τα κολλήσαµε πάνω
στα καπάκια.

Κείµενο: Γάτσος Χρήστος - ∆`τάξη
∆ακτυλογράφηση: Ναταλία Σιδερά –

ΣΤ` τάξη

Αγγελάκια από κουκουνάρες
Μια µέρα πήγαµε πάνω στο δασάκι

και µαζέψαµε κουκουνάρες. Την επό-
µενη µέρα η κυρία µας έφερε ένα µε-
γάλο άσπρο χαρτί και ξεχωρίσαµε τις
κουκουνάρες αν είναι καλές ή χαλα-
σµένες και αµέσως µετά τις βάψαµε. Η
κυρία έβαλε σκούφο σε κάθε κουκου-
νάρα τους έφτιαξε πρόσωπο και ήταν
έτοιµα. Αυτή ήταν άλλη µια εµπειρία
της ∆` τάξης.  

Κείµενο: Πισλίνα ∆ήµητρα ∆` τάξη 
∆ακτυλογράφηση: Παπατραϊανού

Βασιλική ΣΤ` τάξη

ΑΑλλκκυυόόννηη
Σύµφωνα µε τη µυθολογία η Αλκυόνη

ήταν κάποτε µια χαρούµενη και ευτυχι-
σµένη γυναίκα! Κόρη του Αιόλου (Θεού
των ανέµων) και της Ενάρετης! Ήταν πα-
ντρεµένη µε τον Κύηκα και ήταν τρισευ-
τυχισµένη!!! Περνούσαν τόσο όµορφα
που πίστευαν ότι είναι ισάξιοι µε τους Θε-
ούς του Ολύµπου.  Όταν το έµαθε ο ∆ίας
θύµωσε και έριξε έναν κεραυνό στο καρά-
βι του Κύηκα και αυτός πνίγηκε. Η Αλ-
κυόνη άρχισε να κλαίει απαρηγόρητη στο
ακρογιάλι. Οι Θεοί του Ολύµπου την λυ-
πήθηκαν και την µεταµόρφωσαν σε που-
λί (την γνωστή µας Αλκυόνη) για να ψάξει
στην θάλασσα τον άντρα της. Η δυστυχία
της συνεχίστηκε, γιατί σε αντίθεση µε τα
άλλα πουλιά αυτή γεννούσε τα αυγά της
στην  βαρυχειµωνιά. Ο ∆ίας τότε έδειξε
συµπόνια και επέτρεψε 15 µέρες στην
καρδιά του χειµώνα(16-31)Ιανουαρίου να
ζεσταίνεται η πλάση από τον ήλιο για να
κλωσήσει τα αυγά της. Αυτές οι µέρες ο-
νοµάστηκαν Αλκυονίδες. Φέτος λόγω
κρύου δεν είχαµε Αλκυονίδες µέρες.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΟΟιι  µµααθθηηττέέςς  ττηηςς  ΒΒ`̀  ττάάξξηηςς
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΠΠααππααττρρααϊϊααννοούύ

ΝΝααττααλλίίαα  --  ΕΕ`̀  ττάάξξηη  


