
Την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019
η Γ` και ∆` τάξη πήγαµε για χε-
λιδονίσµατα. Προτού πάµε,
φτιάξαµε χελιδόνια από µαύρο
χαρτόνι που τα στολίσαµε µε
βαµβάκι, µε λουλούδια, κορδέ-

λες και τα βάλαµε σε ένα ξυλά-
κι(κληµατόβεργα) µε κουδού-
νια και µάθαµε ένα τραγούδι.
Επίσης φτιάξαµε ένα στεφανά-
κι µε κορδέλα και το στολίσαµε
µε τρία λουλουδάκια.

Την επόµενη ηµέρα πριν
φύγουµε πήραµε µαζί µας
και σείστρα. Περάσαµε από
τη λαϊκή και τα µαγαζιά, από
το γυµνάσιο, το νηπιαγωγείο,
τον παιδικό σταθµό, το ∆η-
µαρχείο και από το αστυνοµι-
κό τµήµα. Φέραµε το µήνυµα
ότι τα χελιδόνια σε λίγο θα
`ρθουν στην Άρνισσα, το χω-
ριό µας. Αυτοί µας έδιναν
χρήµατα ή µας κερνούσαν
και κάποιοι περαστικοί έκα-
ναν το ίδιο.

Θα θέλαµε να ξαναπάµε,
γιατί περάσαµε υπέροχα.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΠΠααννττεελλήήςς,,  
ΠΠαασσχχάάλληηςς,,  ΜΜάάξξιιµµοοςς,,  

ΚΚααττεερρίίνναα,,  ΣΣοοφφίίαα,,  ΒΒαασσιιλλεείίαα,,
∆∆ααυυίίδδ,,  ΌΌλλγγαα  ((∆∆`̀  ττάάξξηη))  

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΠΠααππαα--
ττρρααϊϊααννοούύ  ΒΒαασσιιλλιικκήή  --  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη
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Στις 26 Φεβρουαρίου
πήγαµε εκδροµή στο
Καυτατζόγλειο στάδιο στη
Θεσσαλονίκη(οι Γ`- ∆` -
Ε` - ΣΤ` τάξεις) και συµµε-
τείχαµε στο πρόγραµµα
«Αθλούµαι, συµµετέχω,
εκφράζοµαι». Το λεωφο-
ρείο αναχώρησε στις
7:15. Στη Θεσσαλονίκη
φτάσαµε στις 9:00. Πρώτα
µας έδειξαν µια ταινία..
Στον ίδιο χώρο παίξαµε έ-
να παιχνίδι που είχε σχέ-
ση µε την οµαδικότητα.
Το επόµενο παιχνίδι λεγό-
ταν «Μπότσια» και παίζο-
νταν µε µικρές µπαλίτσες.
Μας το έδειξε µια  γυµνά-
στρια και µας είπε πως εί-
ναι παραολυµπιακό άθλη-
µα. Μετά πήγαµε κάτω α-
πό τις κερκίδες και κάνα-
µε tae kwon do. Εκεί ή-
ταν ένας προπονητής που
µας είπε πληροφορίες για
αυτό. Στο τέλος ρίχναµε

κλοτσιές σε ένα µαξιλάρι
ειδικό για αυτό. Το τελευ-
ταίο άθληµα ήταν το βό-
λεϊ. Πήγαµε σε έναν χώρο
εκεί ήταν µια προπονή-
τρια βόλλεϋ που µας έδειξε

ΠΠεερριιεεχχόόµµεενναα
� Έθιµα της Καθαρής ∆ευτέ-

ρας από όλη την Ελλάδα - Τσι-
κνοπέµπτη στην αυλή σελ. 2

� Συνέντευξη για το έθιµο της
Λάµκας - Συνέντευξη από στε-
λέχη του Ιδρύµατος Σταύρου
Νιάρχου - Ηλεκτρονικά Παιχνί-
δια-Έρευνα χρονοµηχανής
σελ. 3

� Εκδροµή στην Έδεσσα –
Σησαµοτριβείο -Κηροπλαστείο –
Σιδ. σταθµός σελ. 4 - 5

� Τα παλιά καφενεία της Άρ-
νισσας σελ. 6 

� Ο Μάγκας - Ραπ σελ. 7
� Επίσκεψη από την οδο-

ντίατρο (Α` τάξη) σελ. 8
� Άνοιξη - Ακούω µουσική

και ζωγραφίζω (Β` τάξη) σελ. 9

� Εκδροµή στο Αριστοτέλειο
Θέατρο - ∆ιαφορετικό τέλος για
τον µολυβένιο στρατιώτη - Οι
περιπέτειες του Οδυσσέα σελ.
10 

� Ένα ταξίδι στο διάστηµα - Η
παραµονή του Μέγα Αλέξαν-
δρου Άρνισσας στην Α` ερασιτε-
χνική - Quiz για παιδιά σελ. 11

� Κυκλοφοριακή Αγωγή (Α`
τάξη) σελ. 12

� Σχολική γιορτή για την
25ης Μαρτίου σελ. 13

� Οι Αγώνες στο Ποσειδώνιο
- Το δωµάτιό µου σελ. 14

� Η επίσκεψη της τροχαίας
στο σχολείο µας – Σκάκι  - «Α-
θλούµαι - Συµµετέχω – Εκφρά-
ζοµαι» σελ. 15

� Η αµυγδαλιά µας – Σαρα-
κοστή και… κυρά σελ. 16

Τα κάλαντα της Άνοιξης

συν. στην 15η σελ.
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ΕΕΚΚ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  
ΤΤΩΩΝΝ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΤΤΩΩΝΝ

ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ
ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ  
ΑΑΡΡΝΝΙΙΣΣΣΣΑΑΣ

∆ιεύθυνση

∆ηµοτικό Σχολείο

Άρνισσας

58002 Άρνισσα

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

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 

ΟΜΑ∆Α 

(Ε’-ΣΤ` ΤΑΞΗ)
Αρχισυντάκτης

Παπατραϊανού Βασιλική (ΣΤ`)

∆ακτυλογράφηση 

κειµένων

Γκέσιου Ελπίδα(Ε`)

Μήτσκος Κωνσταντίνος(Ε`)

Μπόγιας Βαγγέλης(Ε`)

Καραβίτη Ελπινίκη(ΣΤ`)

Κάρτας Θεόδωρος(ΣΤ`)

Κισκίνης Νίκος(ΣΤ`)

Μπόγια Σταυρούλα(ΣΤ`)

Λαζαρίδου Γλυκερία(ΣΤ`)

Παπατραϊανού Βασιλική

(ΣΤ`)

Σιδερά Ναταλία(ΣΤ`)

Σαρωτές εικόνων

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 Φωτεινή
Γεωργιάδου και ο Χρήστος
Χατζηγεωργούδης

Συνδροµή για ένα χρόνο 5 ευρώ

Κατά την διάρκεια της ηµέ-
ρας όλες οι τάξεις του σχολεί-
ου λειτουργούσαν κανονικά
τις πρώτες τέσσερεις ώρες. Ο
κύριος διευθυντής µαζί µε τον
κύριο Γιώργο και τον κύριο ∆η-

µήτρη έστησαν τις ψησταριές
ενώ τα παιδιά έκαναν κανονι-
κό µάθηµα. Αφού χτύπησε το
κουδούνι για το δεύτερο διά-
λειµµα, όλοι πήραν τις στολές
και τις µάσκες τους, µασκα-

ρεύτηκαν και βγήκαν έξω
στην αυλή για να πάρουν τα
σουβλάκια τους τα οποία τα έ-
παιρναν πρώτα οι µικρότερες
τάξεις  και µετά οι µεγάλες.  

Κατά την διάρκεια αυτών
των δύο ωρών τα παιδιά των
πιο µικρών τάξεων έπαιζαν
διάφορα παιχνίδια ενώ τα µε-
γαλύτερα συζητούσαν. Επί-
σης κάποια παιδιά έπαιρναν
τις µπάλες από τις τάξεις τους
και έπαιζαν φορ σκουερ.  

Εκτός όµως από τα µασκα-
ρεµένα παιδιά υπήρχαν κά-
ποια που δεν είχαν ντυθεί, αλ-
λά περνούσαν το ίδιο καλά µε
τους µασκαρεµένους.  

Η διαφορά ανάµεσα στην
περσινή Τσικνοπέµπτη είναι ό-
τι πέρυσι είχαµε φτιάξει ένα
στίβο µάχης µε κώνους και
στεφάνια όπου συµµετείχαν
όλες οι τάξεις. Πιστεύω ότι ά-
µα κάναµε κάτι παρόµοιο και
φέτος, η Τσικνοπέµπτη θα ή-
ταν πολύ καλύτερη.  

Κείµενο: Παπατραϊανός
Κωνσταντίνος - ΣΤ` τάξη  

∆ακτυλογράφηση: Παπα-
τραϊανού Βασιλική - ΣΤ` τάξη

Τσικνοπέµπτη στην αυλή του σχολείου µας  

ΒΒόόννιιττσσαα,,  ττοο  έέθθιιµµοο  ττοουυ
««ΑΑχχυυρρέέννιιοουυ  ΓΓλληηγγοορράάκκηη»»

Ο Γληγοράκης λέγεται ότι ή-
ταν ψαράς και απαρνήθηκε τη
θάλασσα ψάχνοντας τη µοίρα
του στη στεριά. Οι σηµερινοί
ψαράδες της Βόνιτσας καταδι-
κάζουν αυτήν του την πράξη
και κάθε τέτοια µέρα τον τιµω-
ρούν. Φτιάχνοντας λοιπόν έναν
αχυρένιο ψαρά, τον δένουν σ’
ένα γάιδαρο και τον γυρνούν σε
όλο το χωριό. Όσο περνά η µέ-
ρα στήνουν µεγάλο γλέντι µε
τραγούδι και χορό και στη συ-
νέχεια ρίχνουν τον καηµένο
τον Γληγοράκη σε µια βάρκα
που φλέγεται στ’ ανοιχτά.

ΟΟ  ««ΒΒλλάάχχιικκοοςς  ΓΓάάµµοοςς»»  ττηηςς  ΘΘήήββααςς
Το έθιµο αυτό χρονολογείται

από το 1830 και έχει να κάνει µε
τα προξενιά που γίνονταν τότε.
Σήµερα πραγµατοποιείται παρα-
δοσιακά µε το ξύρισµα του γα-
µπρού και το στόλισµα της νύφης
η οποία στην πραγµατικότητα εί-
ναι άνδρας! Παράλληλα όλοι οι
παρευρισκόµενοι γιορτάζουν τα
Κούλουµα µε σατιρικά τραγούδια
και πολύ χορό.

ΤΤοο  έέθθιιµµοο  ττωωνν  ΜΜοουυννττζζοούύρρηηδδωωνν
σσττοονν  ΠΠοολλύύσσιιττοο
ττηηςς  ΒΒιισσττωωννίίδδααςς

Εδώ η προετοιµασία ξεκινά

από την προηγούµενη µέρα µε
την παρασκευή της παραδο-
σιακής Λαγάνας και το βράσιµο
της φασολάδας από τις γυναί-
κες του χωριού, για να προσφέ-
ρουν στους επισκέπτες τους την
επόµενη µέρα. Τους επισκέ-
πτες τους περιµένει µια έκπλη-
ξη, αφού τους υποδέχονται δύο
µεταµφιεσµένοι οι οποίοι προ-
σπαθούν να τους µουντζουρώ-
σουν µε την καπνιά από το καζά-
νι που έβραζε η φασολάδα έτσι
ώστε όλοι να γιορτάσουν την Κα-
θαρή ∆ευτέρα µασκαρεµένοι!

ΤΤοο  έέθθιιµµοο  ττοουυ  ««ΑΑγγάά»»
σστταα  ΜΜεεσσττάά  ττηηςς  ΧΧίίοουυ

Το έθιµο του Αγά έχει ρίζες α-
πό την Τουρκοκρατία και µέχρι

σήµερα είναι το ίδιο διασκεδα-
στικό την ηµέρα της Καθαρής
∆ευτέρας. Ο Αγάς εισβάλει στο
χωριό µε τη συνοδεία του και
παίρνει θέση στην κεντρική
πλατεία. Εκεί µαζεύεται ο κό-
σµος όπου “δικάζεται” για διά-
φορα παραπτώµατα που του
καταλογίζονται και πληρώνει
το ανάλογο πρόστιµο! Από αυτή
τη διαδικασία δε γλιτώνει κα-
νείς από τους παρευρισκόµε-
νους. Τα χρήµατα που µαζεύο-
νται από τα υποτιθέµενα πρό-
στιµα καταλήγουν στο ταµείο
του Πολιτιστικού Συλλόγου του
χωριού. Ένα πρωτότυπο έθιµο
µε πολύ χιούµορ και κοινωφε-
λές έργο παράλληλα.

Πηγή: http://kafeneio-
gr.blogspot.com

ΕΕππιιλλοογγήή::  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς  
ΣΣααµµααρράάςς  ––  ΕΕ`̀  ττάάξξηη

Έθιµα της Καθαρής ∆ευτέρας
από όλη την Ελλάδα



Έρευνα 
χρονοµηχανής

Με αφορµή το µάθηµα
της Γλώσσας κάναµε µία έ-
ρευνα. Αυτή η έρευνα ρω-
τάει τα παιδιά, ότι αν είχα-
µε µία χρονοµηχανή  που
θα θέλατε να πάτε και αυτά
µας έλεγαν τις εξής  απα-
ντήσεις:

Πριν τον Χριστό:6 άτοµα 
Στο µέλλον: 14 άτοµα
Εποχή των δεινοσαύ-

ρων:22 άτοµα 
1821:9 άτοµα
Αρχαία Αίγιπτο:10 άτοµα
Και κάτι άλλο που θα ή-

θελες:10 άτοµα 

Έτσι καταλήξαµε στο συ-
µπέρασµα ότι τα πε-
ρισσότερα παιδιά
θέλανε να πάνε
στην εποχή των
δεινοσαύρων.  

Κείµενο: Νατα-
λία Παπατραϊα-

νού, Ελπίδα Γκέ-
σιου, Βαγγέλης
Μπόγιας 

Ε` τάξη 
∆ακτυλογρά-

φηση: Παπατραϊ-
ανού Ναταλία Ε` τάξη

ΤΑ ΑΝΗΣΥΧΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 3Απρίλιος 2019

Με αφορµή την επίσκεψη των δύο στε-
λεχών του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος»
στο σχολείο µας, αποφασίσαµε να τις πά-
ρουµε µια συνέντευξη. 

Σκοπός της επίσκεψής τους ήταν να
γνωρίσουν το σχολείο µας για να αποφα-
σίσουν αν θα επιχορηγήσουν ή όχι το σχο-
λείο µας. Το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος είναι
ένα µεγάλο Κέντρο Πολιτισµού που βρί-
σκεται στην Αθήνα 

--ΠΠώώςς  οοννοοµµάάζζεεσσττεε;;
Εγώ ονοµάζοµαι Άννα-Μαρία και εγώ

Ελίνα
--ΠΠοούύ  δδοουυλλεεύύεεττεε;;
Στο Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος 
--ΠΠώώςς  σσααςς  φφάάννηηκκεε  ττοο  σσχχοολλεείίοο  µµααςς;;

Το σχολείο σας µας άρεσε πολύ. Είναι
πολύχρωµο και έχει ωραία θέα

--ΠΠοοιιεεςς  ααρρµµοοδδιιόόττηηττεεςς  έέχχεεττεε  σσττοο  ΊΊδδρρυυµµαα
ΣΣττααύύρροοςς  ΝΝιιάάρρχχοοςς;;

Η δουλειά µας περιέχει δωρεές. Πιο συ-
γκεκριµένα λαµβάνουµε τα αιτήµατα. Ψά-
χνουµε και αναζητούµε. Εξετάζουµε αν έ-
χει νόηµα η χρηµατοδότηση. Επισκεπτό-
µαστε τον οργανισµό. Τέλος δίνουµε τα
χρήµατα και εγκρίνουµε αν το χρηµατικό
ποσό το αξιοποιούνε.

--ΠΠώώςς  σσααςς  σσυυµµππεερριιφφέέρροοννττααιι  οοιι  άάννττρρεεςς
σσττηηνν  δδοουυλλεειιάά  σσααςς;;  ((ΑΑυυττήή  ττηηνν  εερρώώττηησσηη  ττηηνν

κκάάννααµµεε  εεππεειιδδήή  ττηηνν  ηηµµέέρραα  ττηηςς  σσυυννέέννττεευυ--
ξξηηςς  ήήτταανν  ηη  ηηµµέέρραα  ττηηςς  ΓΓυυννααίίκκααςς))

Είµαστε πιο πολλές γυναίκες. Η συνερ-
γασία µας είναι πολύ καλή. Ανεξαρτήτως
φύλου, υπάρχει σεβασµός µεταξύ µας.

--ΣΣααςς  ααρρέέσσεειι  ηη  εεφφηηµµεερρίίδδαα  µµααςς;;
Πολλά συγχαρητήρια! Μας αρέσει που

συµµετέχετε όλοι, οι µικρές τάξεις δηµι-
ουργούν ενώ οι µεγάλες τάξεις γράφουν
κείµενα.

--ΣΣααςς  εευυχχααρριισσττοούύµµεε  γγιιαα  ττηηνν  σσυυννέέννττεευυξξηη
κκααιι  ττοονν  χχρρόόννοο  σσααςς!!!!

Παρακαλούµε.
ΚΚεείίµµεεννοο--∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  

ΝΝααττααλλίίαα  ΣΣιιδδεερράά,,  ΣΣττααυυρροούύλλαα  ΜΜππόόγγιιαα,,  
ΕΕλλππιιννίίκκηη  ΚΚααρρααββίίττηη  ΣΣΤΤ΄́ττάάξξηη

Συνέντευξη από στελέχη
του Ιδρύµατος Σταύρου Νιάρχου   

Μια συνέντευξη για 
το έθιµο της Λάµκας 

-Ποιο είναι το όνοµά σας;
-Με λένε Αντώνη Παπαδοπούλο. 
-Από πού κατάγεστε;
-Από την Άρνισσα. 
-Τι έθιµο θα µας πείτε;
-Το έθιµο της αποκριάς ή της Λάµκας.
-Ξεκινήστε λοιπόν.
-Στο έθιµο αυτό ο πατέρας της οικογένειας δένει σε µια

βέργα µε µια κλωστή ένα ξεφλουδισµένο και βρασµένο αυγό.
Το αυγό που είναι δεµένο στην κλωστή το κουνάει στα παιδιά
της οικογένειας που έχοντας τα χέρια τους πίσω στην πλάτη
προσπαθούν µόνο µε το στόµα να δαγκώσουν το αυγό. Κερ-
δίσει όποιος δαγκώσει το αυγό. Το έθιµο αυτό γίνεται την Κυ-
ριακή της Τυρινής και συµβολίζει ότι κλείνουµε το στόµα µας
µε το αυγό και το ξανανοίγουµε την Κυριακή του Πάσχα πάλι
µε αυγό.

Κείµενο: Παπαδοπούλου Λυδία - ∆` τάξη 
∆ακτυλογράφηση: Παπατραϊανού Βασιλική - ΣΤ` τάξη

Ηλεκτρονικά Παιχνίδια
Κάποια παιδιά παίζουν πολύ µε ηλεκτρονικά παιχνί-

δια, άλλα αυτό δεν κάνει καλό στα µάτια, στην καρδιά
και στον εγκέφαλο µας. Για καλό της υγείας µας πρέπει
να τα αποφύγουµε τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Αν θέλου-
µε να παίζουµε µε ηλεκτρονικά παιχνίδια πρέπει να παί-
ζουµε 30΄ λεπτά την ηµέρα για το καλό µας Ά και µην
ξεχάσουµε δεν δίνουµε ποτέ τα στοιχεία µας, µπορεί να
µας κάνουν κακό και να µπλέξουµε, παίζουµε πάντα τα
παιχνίδια που αρµόζουν στην ηλικία µας.

Κείµενο: Σιντορέλα Λόµι (Ε` τάξη)
∆ακτυλογράφηση : Μπόγιας Βαγγέλης (Ε` τάξη)
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Την Τετάρτη 13 Φεβρουα-
ρίου πήγαµε εκδροµή στην Έ-
δεσσα. Το λεωφορείο αναχώ-
ρησε στις 8:15 π.µ. πρώτα πή-
γαµε στο τυροκοµείο «Χρηστά-
κης» και µας είπαν πως φτιά-
χνεται το τυρί και το κασέρι.
Μας είπαν ότι παίρνουν γάλα
από πολλούς κτηνοτρόφους. Οι
υπάλληλοι φοράνε στολές για
να µην αφήνουν µικρόβια. Α-
κόµη µας πληροφόρησαν ότι
βράζουν το γάλα και στο επό-

µενο δωµάτιο το βάζουν που εί-
χε γίνει γιαούρτι σε κάποια
κουτάκια που είχαν τρύπες α-
πό κάτω και ήταν ενωµένα σε
µια µηχανή που ήταν ένας διά-
δροµος και αυτά κυλούσαν µέ-
χρι να στραγγίσουν. Μετά στοι-
βάζουν αυτά τα κουτάκια και υ-
πάρχει µια µηχανή που τα α-
ναποδογυρίζει και αυτό το νερό
που ήταν µέσα έπεφτε κάτω.
Μετά τα συσκεύαζαν και υπήρ-
χε ένας ανιχνευτής µετάλλου

που βρίσκει κάποιο µικρό κοµ-
µάτι από µέταλλο που ίσως εί-
χε στο τυρί. Το επόµενο δωµά-
τιο ήταν το ψυγείο που τα έβα-
ζαν εκεί για δύο µήνες αλλά
πριν από αυτό, τα έβαζαν στην
ωρίµανση που είναι κάτι σαν
αποθήκη. Μετά µπήκαµε στο
χώρο υποδοχής και φάγαµε το
πρωινό µας. Όταν φεύγαµε
µας έδωσαν ένα κοµµάτι συ-
σκευασµένη φέτα. 

Μετά µας άφησε το λεωφο-

ρείο στην Έδεσσα. Προχωρή-
σαµε δίπλα στο ποτάµι και
φτάσαµε στην άκρη του βρά-
χου, που το λένε «φρύδι». Από
εκεί είδαµε τον κάµπο της Έ-
δεσσας, αλλά και το τυροκο-
µείο που είχαµε επισκεφτεί
πριν από λίγο. 

Η επόµενη στάση, ήταν το
κηροπλαστείο. Εκεί φτιάχνουν
τα κεριά. Το πρώτο πράγµα
που µας έδειξαν ήταν ένα µη-
χάνηµα που τύλιγε κάτι σίδερα
µε φυτίλι, που υπήρχαν εκεί.
Είχε 2 είδη σίδερων, ανάλογα
αν ήθελαν χοντρό ή λεπτό κερί.
Μετά βουτούσαν τα τυλιγµένα
σίδερα στο λιωµένο κερί και αυ-
τό κολλούσε γύρω-γύρω. Μετά
τα βουτούσαν σε κρύο νερό και
έκοβαν τα φυτίλια που δεν είχαν
κερί επάνω και έβαζαν τα κεριά
σε κουτιά. Εκεί έκαναν 2 είδη
κεριών, µέλισσας και από µια
ουσία πετρελαίου. Μετά φύγαµε.
Ύστερα πήγαµε στο σησαµοτρι-
βείο και µας έδειξαν ένα βίντεο
για το σουσάµι. Μας ενηµέρω-
σαν, πως κανένα µέρος δεν πε-
τιέται, ακόµη και τα κοτσάνια,
που τα κρατάν για να τα καίνε.
Μετά µας έδειξαν ότι όταν τρέχει
το ποτάµι γυρίζει ο τροχός και α-
λέθει το σουσάµι. Ύστερα µας
κέρασαν ένα µικρό ποτήρι χυµό
βύσσινο.   Αργότερα πήγαµε
στον ΟΣΕ και µιλήσαµε στον
σταθµάρχη, αυτός µας είπε ότι ο
σταθµός φτιάχτηκε πριν 120
χρόνια και τα πρώτα τρένα ή-
ταν µε νερό και κάρβουνο. Μας
έδειξε πως ένα τρένο πήγαινε
από την µια γραµµή στην άλ-
λη. Εκεί είχε µια δεξαµενή που
γέµιζε τα τρένα µε νερό και µια
στοίβα κάρβουνα. Μετά µπή-
καµε στον χώρο αναµονής και
µας έδωσαν ένα εισιτήριο για
ενθύµιο. Τέλος γυρίσαµε µε το
λεωφορείο στην Άρνισσα. 

Αυτή ήταν η εκδροµή στην
Έδεσσα που πέρασα πολύ ό-
µορφα και έµαθα πολλά νέα
πράγµατα!      

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΛΛιιάάσσηηςς  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς  --
ΓΓ`̀  ΤΤάάξξηη  

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  
ΕΕλλππιιννίίκκηη  ΚΚααρρααββίίττηη  

--  ΣΣΤΤ`̀  ΤΤάάξξηη

Εκδροµή στην Έδεσσα (τάξεις Α’ - Β’- Γ’) 
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Σιδηροδροµικός
σταθµός Έδεσσας
Την Τετάρτη 13 Φεβρουα-

ρίου πήγαµε στον σιδηρο-
δροµικό σταθµό της Έδεσ-
σας. Ήµασταν οι Α`, Β` και η
Γ` τάξη του ∆ηµοτικού Σχο-
λείου Άρνισσας. Πρώτα µας
µίλησε ένας υπεύθυνος για
τα βαγόνια που βρίσκονται
εκεί από παλιά. Το ένα, το µι-
κρό βαγονάκι µετέφερε του
εργάτες του Ο.Σ.Ε και το άλ-
λο µετέφερε τα εργαλεία και
τα υλικά που χρειαζόταν.
Μετά µας έδειξε πως αλλά-
ζουνε την γραµµή στην ο-
ποία θα µπει το τρένο. Αυτό
το κάνανε µε κάτι µεγάλα σι-
δερένια κλειδιά που είχαν
τον αριθµό της κάθε γραµ-
µής. Το κλειδί το βάζανε σε
ένα σιδερένιο κουτί και γυρ-
νώντας το κλειδί, άλλαζαν
την γραµµή. Στην συνέχεια
µας έδειξαν ένα σαν υδρα-
γωγείο από το οποίο εφο-
διάζονταν οι ατµοµηχανές

µε νερό. Μετά είδαµε ένα
βουναλάκι από κάρβουνα
που τα χρησιµοποιούσαν για
τις παλιές µηχανές των τρέ-
νων για να κινούνται. ∆ίπλα
είχε µια µακρόστενη αποθή-
κη που εκεί έµπαιναν τα τρέ-
να, που θα έµεναν στον
σταθµό  όλη νύχτα για να
µην παγώσει η µηχανή τους.
Αργότερα µπήκαµε στον χώ-
ρο όπου βγάζουν τα εισιτή-
ρια. Εκεί µας είπαν ότι πριν
χρόνια το εισιτήριο ήταν ένα
µικρό χαρτάκι. Πάνω έγραφε
τον προορισµό και ο ελε-

γκτής το τρυπούσε µε κάτι
σαν συρραπτικό. Τώρα έχει
αντικατασταθεί µε ένα µεγά-
λο χαρτί που εκτυπώνεται α-
πό τον υπολογιστή.

Κείµενο: Ιτσόπουλος
Γιάννης - Γ` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Λαζα-
ρίδου Γλυκερία - ΣΤ` τάξη

Κηροπλαστείο   
Είναι ένα µέρος που φτιά-

χνετε το κερί. Πρώτα το φιτί-
λι το δένουν στην άκρη από
ένα σίδερο. Μετά πατάνε έ-
να κόκκινο κουµπί για να αρ-
χίσει να δουλεύει και έτσι

τυλίγεται το φιτίλι. Μετά το
δίνουν στους βοηθούς τους
για να το βάλουν σε λιωµένο
κερί. Το βουτάνε όσες φο-
ρές πρέπει για να γίνει λε-
πτό ή χοντρό. Μπορεί να βά-
λει ότι χρώµα θέλει. Όταν
τελειώσει το βούτηγµα το
βάζουν σε κρύο νερό, µετά
το κόβουν απ’ όπου περισ-
σεύει το φιτίλι. Στο τέλος
κόβουν το φιτίλι και  πακετά-
ρουν τα κεριά.  

Κείµενο: Μπόγιας 
Γιάννης - Γ` τάξη 

∆ακτυλογράφηση: Παπα-
τραϊανού Βασιλική - ΣΤ` τάξη

Επίσκεψη στο 
σησαµοτριβείο 
Με την τάξη µου στις 13

Φεβρουαρίου πήγαµε επίσκε-
ψη στο σησαµοτριβείο. Μας
έδειξαν πως γίνεται το σησα-
µέλαιο από σουσάµι. Μέτα εί-
δαµε ένα βίντεο µε θέµα το
σουσάµι και όταν τελείωσε
µάθαµε για την πυραµίδα της
διατροφής. Στο τέλος είδαµε
και έναν νερόµυλο.

Κείµενο: Μπόγια 
Πολυάνθη - Β` τάξη 

∆ακτυλογράφηση: Λαζα-
ρίδου Γλυκερία - ΣΤ` τάξη
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Λίγο πριν και λίγο µετά τον
2ο Παγκόσµιο Πόλεµο, υπήρ-
χαν πολλά καφενεία στην Άρ-
νισσα. Τα περισσότερα είχαν
διάρκεια ζωής από µερικά χρό-
νια, µέχρι και µια δεκαετία, ενώ
άλλα έµειναν «ζωντανά» για

αρκετές δεκαετίες. Παρακάτω
θα µιλήσουµε γι` αυτά:

Του Χασαπάκη
Το καφενείο του Νίκου Θεο-

δώρου (Χασαπάκη) και της
µπαµπα-Ντάνας, της µητέρας
του, βρισκόταν πάνω απ’ τις
γραµµές του τρένου στο ύψος
της Αγίας Βαρβάρας, εκεί που
σχηµατίζεται µία µικρή πλα-
τεία. Ξεκίνησε το 1950 περίπου
και για µια δεκαετία δούλεψε
ως καφενείο αλλά και ως κρεο-
πωλείο. Το κρατούσε κυρίως η
µπαµπα-Ντάνα, γιατί ο γιος της
ήταν απασχοληµένος µε το κρε-
οπωλείο.

Του µπαρµπα-Γιάννη
Λίγο πιο πίσω, εκεί που σή-

µερα βρίσκεται η ταβέρνα του
Βασίλη (πρώην Μαϊντανού), υ-
πήρχε δίπλα του ένα καφενείο
που ανήκε στον µπαρµπα-Γιάν-
νη Χαρίση, που ήταν ο παπ-
πούς του σηµερινού ταβερνιά-
ρη. Ο µπαρµπα-Γιάννης είχε το
καφενείο από το 1955 περίπου
µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του
’70.

Του Τρυφωνάκη
Άλλο ένα καφενείο υπήρχε

πάνω από το ασφαλιστικό και
τεχνικό γραφείο των αδελφών
Τσότση και ανήκε στον ∆ηµήτρη
Παπαθανασίου σαν ιδιοκτησία,
αλλά το δούλευε κάποιος Τρυ-
φωνάκης απ’ το Κάτω Γραµµα-
τικό. Ξεκίνησε από το 1947 πε-
ρίπου, όταν φιλοξενούνταν οι
κάτοικοι των γύρω χωριών
στην Άρνισσα κατά τη διάρκεια
του εµφυλίου πολέµου. Έκλει-
σε το 1949 περίπου, όταν επέ-
στρεψαν οι κάτοικοι στα χωριά
τους.

Της Αλεξάνδρας Λιάκου (∆ί-

σκου)
Το καφενείο της Αλεξάνδρας

που βρισκόταν στην αριστερή
πλευρά του δρόµου, όπως ανε-
βαίνουµε και λίγο πριν περά-
σουµε την διάβαση του τρένου
στην Αγία Βαρβάρα. Σήµερα
δεν υπάρχει, γιατί γκρεµίστηκε
πριν από λίγα χρόνια. Και αυτό
ξεκίνησε να δουλεύει γύρω στο
1955 για µία δεκαετία περίπου.

Του Χρήστου και της 

Ασπασίας Πάρτσκα
Βρισκόταν στο ισόγειο του

σπιτιού τους από την πλευρά
του δρόµου. Ήταν στο πρώτο
σταυροδρόµι του δρόµου για
την εκκλησία της Παναγίας µε-
τά το καφενείο του Χασαπάκη.
Αυτό το καφενείο ξεκίνησε λίγο
µετά τον πόλεµο για µια δεκαε-
τία περίπου. Το κρατούσε η δυ-
ναµική κυρία Ασπασία. 

Τα παλιά καφενεία της Άρνισσας

ΚΑΦΕΝΕΙΟ  
«Ο ΣΤΑΘΜΟΣ»
Το συγκεκριµένο κτίριο ά-

νηκε στον Αναστάσιο Γούλιο  ή
µπάρµπα - Τάσο. Βρισκόταν πί-
σω από το σταθµό από τον ο-
ποίο πήρε και το όνοµα του. Το
κτίριο εκτός από καφενείο λει-
τουργούσε και ως ξενοδοχείο
το οποίο βρισκόταν στον πάνω
όροφο του κτιρίου αλλά και ως
εστιατόριο το οποίο ήταν στο
διπλανό δωµάτιο. Το καφενείο
είχε πολλούς  επισκέπτες δί-
πλα υπήρχε ο φούρνος. 

Καθώς έµπαινες στο κα-
φενείο από µέσα από τη ξύλι-
νη πόρτα του πατούσες πάνω
σε ένα ξύλινο πάτωµα από σα-
νίδια. Αριστερά και δεξιά υ-
πήρχαν µικρά τετράγωνα, ξύ-
λινα τραπέζια µε ψάθινες κα-
ρέκλες οπού εκεί καθόταν οι
πελάτες. Το χρώµα στους τοί-
χους ήταν ανοιχτό καφέ και τα
παράθυρα ήταν µικρά. Επίσης
στο βάθος του καφενείου ήταν
ο πάγκος και πίσω του ο χώρος
της κουζίνας και το µαγειρείο
όπου εκεί ο µπάρµπα - Τάσος
έφτιαχνε τον καφέ και τους
µεζέδες για τους πελάτες.

Κείµενο: Κωνσταντίνος
Παπατραϊανός – ΣΤ` τάξη

∆αχτυλογράφηση: Γιάννης
Παπαγιαννίδης – ΣΤ` τάξη

ΠΑΡΤΣΚΑ

ΤΖΗΚΑ

ΧΑΣΑΠΑΚΗ

ΧΑΡΙΣΗ
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Ο Μάγκας 
ΟΟ  ΜΜάάγγκκααςς  εείίννααιι  ττοο  σσκκυυλλίί  ττοουυ

σσχχοολλεείίοουυ  µµααςς  εεδδώώ  κκααιι  έένναα  χχρρόόννοο
ππεερρίίπποουυ..  ΤΤοονν  γγννώώρριισσαανν  σσττηηνν  ααρρ--
χχήή  οο  ααδδεελλφφόόςς  µµοουυ  κκααιι  οο  φφίίλλοοςς
ττοουυ  οο  ΘΘοοδδωωρρήήςς  όότταανν  ππήήγγααιινναανν
ΕΕ`̀  ττάάξξηη..  ΤΤοουυ  έέδδωωσσαανν  ττοο  όόννοοµµαα
ΜΜάάγγκκαα  ααππόό  έένναα  κκεείίµµεεννοο  σσττοο  ββιι--
ββλλίίοο  ττηηςς  γγλλώώσσσσααςς  πποουυ  ήήτταανν  έένναα
ααππόόσσππαασσµµαα  ααππόό  ττοο  ββιιββλλίίοο  οο  ΜΜάά--
γγκκααςς  ττηηςς  ΠΠηηννεελλόόππηηςς  ∆∆έέλλτταα..  ∆∆ίί--
ππλλαα  σσττοο  κκεείίµµεεννοο  εείίχχεε  µµιιαα  φφωωττοο--
γγρρααφφίίαα  πποουυ  έέµµοοιιααζζεε  ααρρκκεεττάά  µµεε
ττοο  σσκκυυλλίί  έέξξωω  ααππόό  ττηηνν  ππόόρρτταα  ττοουυ
σσχχοολλεείίοουυ..  ΤΤόόττεε  ττηηνν  σσττιιγγµµήή  πποουυ
εείίδδαανν  ττηηνν  φφωωττοογγρρααφφίίαα  κκααττάάλλαα--
ββαανν  όόττιι  ττοουυ  ττααίίρριιααζζεε  ττοο  όόννοοµµαα
ΜΜάάγγκκααςς..

ΤΤαα  ππααιιδδιιάά  κκααιι  οοιι  δδάάσσκκααλλοοιι  δδεενν

ττοονν  σσυυµµππάάθθηησσαανν  ααµµέέσσωωςς..  ΣΣττηηνν
ααρρχχήή  ττοονν  σσυυµµππάάθθηησσεε  οο  ααδδεελλφφόόςς
µµοουυ  κκααιι  οο  ΘΘοοδδωωρρήήςς  πποουυ  ττοονν  οοννόό--
µµαασσαανν  κκααιι  ππιιοο  ύύσσττεερραα  εεγγώώ  κκιι  οο
φφίίλλοοςς  µµοουυ..  ΠΠιιοο  µµεεττάά  άάρρχχιισσεε  κκααιι  ηη
κκυυρρίίαα  ΜΜάάγγδδαα  νναα  ττοονν  σσυυµµππααθθεείί
κκααιι  µµεερριικκάά  ππααιιδδιιάά..  ΤΤαα  ππεερριισσσσόό--
ττεερραα  δδεενν  ττοονν  σσυυµµππααθθοούύσσαανν  κκααιι
ττοουυ  έέρριιχχνναανν  ππέέττρρεεςς  κκααιι  κκοουυκκοουυ--
ννάάρριιαα..  ΤΤέέττοοιιεεςς  σσττιιγγµµέέςς  ττοονν  λλυυππόό--
µµοουυνναα..  

ΟΟ  ΜΜάάγγκκααςς  εείίννααιι  πποολλύύ  φφιιλλιικκόόςς
σσττοουυςς  ααννθθρρώώπποουυςς  κκααιι  ιιδδιιααιιττέέρραα
σστταα  ππααιιδδιιάά..  ΕΕίίννααιι  έένναα  ιιδδιιααίίττεερροο
σσκκυυλλίί  κκααιι  πποοττέέ  δδεενν  θθαα  θθέέλλααµµεε  νναα
φφύύγγεειι  ααππόό  ττοο  σσχχοολλεείίοο..

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΠΠααππααττρρααϊϊααννόόςς  
ΕΕυυδδόόξξηηςς  --  ΕΕ`̀  ττάάξξηη    

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΠΠααππααττρρααϊϊ--
ααννοούύ  ΒΒαασσιιλλιικκήή  --  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

Το Ραπ 
Η ραπ είναι αφροαµερικάνικο µουσικό είδος που ξεκίνησε να

γνωρίζει άνθιση στα τέλη της δεκαετίας 1970. Έχει τις ρίζες
της στην  µουσική την οποία έφεραν µε τη βίαιη εκδούλευση και
µετέπειτα µετακίνησή τους οι µαύροι στην Αµερική. Ετυµολογι-
κά η λέξη rap σηµαίνει χτυπώ. Πρόκειται για είδος που δίνει έµ-
φαση στους στοίχους (ρίµες) και στο περιεχόµενο αυτών και η
µουσική συνήθως είναι συνοδευτική και δευτερεύουσας µέρι-
µνας. Οι στίχοι, αυτοσχέδιοι στην  καθηµερινή έκφραση αλλά ε-
πεξεργασµένοι στις παραγωγές, δεν τραγουδιούνται αλλά α-
παγγέλλονται,  ενώ ή µουσική δανείζεται στοιχεία από τη soul,
τη τζαζ όσο και από άλλα ποίκιλα µουσικά ρεύµατα. Αρκετοί
καλλιτέχνες της ραπ έχουν  υιοθετήσει λυρικό και ποιητικό ύ-
φος γραφής. Ωστόσο η σύγχρονη ποπ ραπ βασίζεται πλέον πο-
λύ και σε τραγουδιστά ρεφρεν και δίνεται περισσότερη έµφαση
στον ρυθµό και την παραγωγή σε σχέση µε τους πρωταρχικούς

δίσκους του είδους, οπαδούς της
street rap (ραπ  του δρόµου). Η
ρίµες (στίχοι), οι οποίοι εκτεί-
νονται στο µεγαλύτερο τµή-
µα του κοµµατιού και είναι
στατικά περισσότεροι ανά
κοµµάτι σε σχέση µε άλλα εί-
δη εκφράζουν κατά κανόνα κα-
θηµερινά βιώµατα και εµπειρίες.
Στους στίχους της ραπ ενυπάρχουν
ως βασικά θέµατα η βία, η οπλοχρησία,
τα ναρκωτικά, ο ελεύθερος ερωτισµός αλλά και  κοµµατική θεµα-
τολογία πηγή έµπνευσης της ραπ είναι η καθηµερινή ζωή στα γκέ-
το των περιθωριοποιηµένων µαύρων των ΗΠΑ.

Η ραπ είναι ένα από τα 4 στοιχεία της κουλτούρας hip-hop.
Κείµενο: Πασχάλης Παλάκας ∆` τάξη  

∆ακτυλογράφηση : Νίκος Κισκίνης Στ` τάξη

Του Τάσου Γούλιου
Το καφενείο του µπαρµπα-

Τάσου βρισκόταν πίσω από τον
Σιδηροδροµικό Σταθµό. Λει-
τουργούσε ως ξενοδοχείο αλλά
και ως οδοντιατρείο για κάποια
χρόνια. Ξεκίνησε πιθανότατα
στα τέλη της δεκαετίας του1920
ή στις αρχές της δεκαετίας του
’30. Ήταν το παλαιότερο καφε-
νείο του χωριού που θυµάµαι
και δούλευε µέχρι και το 1980
περίπου. 

Του Σταύρου Μούλα
Στον σταθµό υπήρχε το κα-

φενείο του Σταύρου Μούλα και
ξεκίνησε την ίδια εποχή µε αυτό
του Γούλιου. Έµεινε µέχρι τα
τέλη της δεκαετίας του ’50 εκεί,
πριν µεταφερθεί στον σηµερινό
πεζόδροµο, όπου βρίσκεται το
πρακτορείο του Ο.Π.Α.Π. και έ-
κλεισε στα τέλη της δεκαετίας
του ’70.

Του Ηλία Τζήκα
Ήταν το τρίτο καφενείο που

βρισκόταν στον σταθµό που ό-
πως και το καφενείο του Μού-
λα λειτουργούσε και ως εστια-
τόριο. Η διαφορά από τα δύο
προηγούµενα είναι ότι βρίσκε-
ται κάτω απ’ τις γραµµές του
τρένου και για πάρα πολλά
χρόνια το κάτω µέρος του βρι-
σκόταν µέσα στη λίµνη. Ξεκίνη-

σε την ίδια εποχή µε τα δύο
προηγούµενα. Ο µπαρµπα-
Ηλίας το κράτησε µέχρι τα τέλη
της δεκαετίας του ’60 περίπου. 

Τα καφενεία, γενικά,  σέρβι-
ραν ελληνικό καφέ, λεµονάδες
και πορτοκαλάδες, γκαζόζες
αλλά και τσίπουρο ή κρασί µε
µεζέ. Οι θαµώνες του καφενεί-
ου έπαιζαν χαρτιά ή τάβλι για
να περάσουν την ώρα τους. 

Άνοιγαν το πρωί στις 8 η ώρα
και έκλειναν το βράδυ στις 10 ή
το αργότερο στις 12. ∆ιέθεταν
ραδιόφωνο ή και γραµµόφωνο
για να ψυχαγωγούν τους πελά-
τες τους. Κάποια ήταν µικρότε-
ρα και χωρούσαν µέχρι 25 άτο-
µα, ενώ κάποια άλλα (Γούλιου,
Πάρτσκα, Χαρίση) ήταν αρκετά
µεγάλα και ευρύχωρα.

Οι πιο πολλοί πελάτες πήγαι-
ναν το απόγευµα µετά τις δου-
λειές, εκτός κι αν είχε κακοκαι-
ρία ή ήταν βαρύς χειµώνας, ο-
πότε πήγαιναν αρκετά νωρίτε-
ρα, ή και από το πρωί.

Τις πληροφορίες µού της έ-
δωσε ο παππούς µου Βασίλης
Κάρτας και τον ευχαριστώ πο-
λύ.

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση:
Θοδωρής Κάρτας – ΣΤ` τάξη

ΓΟΥΛΙΟΥ
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ΟΟδδοοννττίίααττρροοςς  ((ΑΑ’’  ττάάξξηη))
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Άνοιξη
Η άνοιξη είναι µια από τις τέσσερις  εποχές του χρό-

νου Η εποχή αυτή έχει 3 µήνες, τον Μάρτιο, τον Απρί-
λιο και τον Μάιο. Την άνοιξη φυτρώνουν τα λουλούδια,
ανθίζουν  τα δέντρα, έρχονται τα χελιδόνια και οι πε-
λαργοί και είναι πολύ ωραία. Επίσης την άνοιξη γιορτά-
ζουµε την 25η Μαρτίου και το  Πάσχα.

Κείµενο: Παντελής Λιάσης – Β` τάξη

Ακούω &Ζωγραφίζω
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Εκδροµή στο 
Αριστοτέλειον θέατρο  

Την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου η ∆`,Ε`,
και Στ` τάξη πήγε µια εκπαιδευτική εκ-
δροµή στο Αριστοτέλειον θέατρο. Σχε-
δόν σε δύο ώρες ήµασταν στον προορι-
σµό µας. Όταν φτάσαµε αντικρίσαµε ένα
µεγάλο κτίριο.  

Το θέατρο που θα βλέπαµε θα ήταν «ο
µολυβένιος στρατιώτης». Στη συνέχεια
µπήκαµε µέσα. Λίγη ώρα πριν ξεκινήσει η
θεατρική παράσταση φάγαµε το πρωινό
µας. Αργότερα χτύπησε ένα κουδούνι για

να αρχινήσει η παράσταση. 
Η παράσταση µιλούσε για µια µπαλα-

ρίνα και έναν στρατιώτη. Την µπαλαρί-
να και τον στρατιώτη τους αγόρασαν οι
γονείς των δύων παιδιών. Μόλις τα παι-
διά είδα τα παιχνίδια τους χάρηκαν πο-
λύ. Στην αρχή η µπαλαρίνα δεν ήθελε
τον στρατιώτη γιατί είχε ένα πόδι. Στην
συνέχεια βγήκε ένας κακός που ονοµα-
ζότανε Τζακ έσπρωξε τον στρατιώτη
και έπεσε σε ένα ποτάµι. Το ποτάµι τον
παρέσυρε σε ένα καταράχτη και εκεί
τον έφαγε ένα χρυσόψαρο. Αργότερα
τρώγοντας ένα ψάρι βρήκαν στην κοι-

λιά του, τον στρατιώτη και µε τα δύο
του πόδια. 

Η θεατρική παράσταση θεωρείται α-
πό πολλούς µιούζικαλ, διότι στο έργο
υπήρχαν πολλές σκηνές µουσικής οι ο-
ποίες συνοδεύονταν από θεαµατικά
χορευτικά. Ακόµα φορούσαν διάφορες
στολές και έκαναν διάφορες κινήσεις
που αναρωτιόµασταν πως τις κάνανε.  

Αυτή η παράσταση ήταν πολύ ωραία
και καλοπετυχηµένη. Θα θέλαµε να ξα-
ναπάµε και να την ξαναδούµε.   

Κείµενο: Βασιλική, Κατερίνα, 
Νίκος, Κωνσταντίνος (ΣΤ` τάξη)

∆∆ιιααφφοορρεεττιικκόό  ττέέλλοοςς  
γγιιαα  ττοονν  µµοολλυυββέέννιιοο  ΣΣττρρααττιιώώττηη
Όταν ο µολυβένιος στρατιώτης βρισκόταν στην κοι-

λιά του ψαριού εκεί µέσα µαζί µε αυτόν είχε καταπιεί
και µία πέτρα η οποία του έδινε περιττό βάρος. Έτσι
το ψάρι άνοιξε ο στόµα του και µεµιάς ο µολυβένιος
στρατιώτης βγήκε έξω. Τότε ένα παιδί µε ένα ποτήρι
τον έπιασε και τον άφησε σε έναν λάκκο µε νερό. Αυ-
τός που µαζεύει τα σκουπίδια τον έβαλε στη σακούλα
του. Όταν την άφησε κάτω φύσηξε δυνατός αέρας
και τον πήγε στο δωµάτιο του παιδιού και πήρε τον
κακό και τον πέταξε στη φωτιά.

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση: 
Μπόγιας Βαγγέλης - Ε` τάξη

«Οι περιπέτειες 
του Οδυσσέα» 

Την Πέµπτη στις 7 Μαρτίου 2019 ήρθαν τρεις ηθοποι-
οί για να µας παίξουν την παράσταση µε τίτλο «Οι περι-
πέτειες του Οδυσσέα». 

Μας είχαν ενηµερώσει λίγες µέρες πριν το ότι πρό-
κειται να γίνει η παράσταση και όλοι ήµασταν ενθουσια-
σµένοι. Μετά από το πρώτο διάλειµµα κάποια  παιδιά α-
πό την κάθε τάξη, όσα είχαν πάρει συµµετοχή, κατεβή-
καµε στο γυµναστήριο για να δούµε την παράσταση. 

Οι 3 ηθοποιοί µας έδειχναν τις περιπέτειες του Οδυσ-
σέα. Είχε αρκετή πλάκα σε ορισµένα σηµεία και νοµίζω
ότι όλα τα παιδιά περάσαµε πολύ καλά. Στο τέλος µας
έδωσαν και αυτόγραφο. Αφού τελείωσε η παράσταση
κάθε τάξη βγήκε φωτογραφία µε τους ηθοποιούς. 

Αυτό που µας έκανε ιδιαίτερα εντύπωση ήταν ότι µό-
νο 3 ηθοποιοί κατάφεραν να παίξουν πολλούς ρόλους
µαζί. Μας άρεσε πολύ η παράσταση και θα θέλαµε να
τους ξαναδούµε να έρχονται στο σχολειό µας για να
παίξουν και άλλη παράσταση.  

Κείµενο-δακτυλογράφηση: Ναταλία Σιδερά, 
Γλυκερία Λαζαρίδου (ΣΤ` τάξη)



Την παραµονή της κέρδισε
η τοπική οµάδα του χωριού
στην Α` ερασιτεχνική του
νοµού Πέλλας. Ο Μέγας πα-
ρέµεινε στην κατηγορία χά-
ρης σε µια νίκη 1-0 απέναντι
στον ΠΑΟ Κερασιάς οπού
κυνηγούσε άνοδο στην Ά1
του νοµού Πέλλας, εκµεταλ-
λεύοντας την ήττα του Άρη
Υδραίας από τον Εθνικό Αρι-
δαίας οπού διεκδικούσε την
παραµονή πριν την ήττα του.  

Ένα αµφίρροπο παιχνίδι
διεξήχθη στο γήπεδο του
Μέγα οι δυο οµάδες παρα-
τάχτηκαν ως εξής: Κερασιά
(4-3-3), Άρνισσα (4-4-1-1) 

Η οµάδα της Άρνισσας σε
όλο το παιχνίδι έπαιζε µαζι-
κή άµυνα µε αντεπιθέσεις α-
νά τακτά διαστήµατα. Η οµά-
δα της Κερασιάς σε όλο το
παιχνίδι έπαιζε επιθετικά. 

Το παιχνίδι έως τα πρώτα
20` φαινότανε ότι δεν θα εί-
χε ενδιαφέρoν, ώσπου στο
22` µετά από ένα βολέ του
τερµατοφύλακα της Άρνισ-
σας, Θοδωρή Αγγελάκη, η
µπάλα αναπήδησε πάνω από
τον αµυντικό της Κερασιάς,
Τάσο Πασσαλή, ο Θεοδώρου
Ευθύµης την υποδέχτηκε
µέσα στην περιοχή των φι-

λοξενούµενων και µε ένα α-
παλό πλασέ την έστειλε
στην γωνία του τερµατοφύ-
λακα, ∆ηµήτρη Τζαβέλα, και
έγραψε το 1-0, όπου ήταν
και το τελικό σκορ. 

Η Κερασιά στο υπόλοιπο
είχε πολλές ευκαιρίες να αλ-
λάξει το σκορ, αλλά δεν τα
κατάφερε. 

Στα αποδυτήρια γινότανε
ένας χαµός, φωτογραφίες,
πανηγύρια και πολύ χαρά. 

Ο Μέγας απέδειξε ότι εί-
ναι από τις πιο ιστορικές ο-
µάδες στον νοµό και ότι έχει
πολύ βαριά φανέλα. 

Κείµενο: Τάσος Γεωργίου –
ΣΤ` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Θοδωρής
Κάρτας – ΣΤ` τάξη
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Ένα ταξίδι στο διάστηµα
Πριν από λίγο καιρό εγώ και ένας φίλος µου φτιάξαµε

µε πολύ κόπο ένα µεγάλο και πολύ προχωρηµένο για την
εποχή µας διαστηµόπλοιο µε το οποίο καταφέραµε και ο-
λοκληρώσαµε ένα ακατόρθωτο σχεδόν πράµα, να φτά-
σουµε στον Ποσειδώνα. 

Το ταξίδι µας είχε πολλές αναταραχές οι οποίες κατά-
φεραν και µας έσπασαν δύο τουρµπίνες που µας έδιναν
ώθηση. 

Μετά προσγειωθήκαµε σε έναν διαστηµικό σταθµό εφο-
διαστήκαµε, χαλαρώσαµε και µετά ξεκινήσαµε το µεγάλο
ταξίδι για τον µακρινό Ποσειδώνα. Μας πείρε περίπου πέ-
ντε χρονιά αλλά µε λίγο υποµονή και αντοχή καταφέραµε
και φτάσαµε στον προορισµό µας.

Στον πλανήτη αυτό αντιµετωπίσαµε µια παράξενη µορ-
φή ζωής τους Ποσειδωνιανούς. Αυτοί είχαν µεγάλα ράµ-
φη και ήταν µπλε σαν την θάλασσα, αλλά ο φίλος µου
µπορούσε να µιλήσει την γλώσσα τους και κλίσαµε ειρήνη
µε ένα άλλον λαό. Καρφώσαµε στο έδαφος µία ελληνική
σηµαία και ξεκινήσαµε για την Γη.

Η επιστροφή ήταν πιο δύσκολη, γιατί από την αφηρηµά-
δα µας χάσαµε τον δρόµο και αναγκαστήκαµε κάνουµε
τον γύρο του ηλιακού συστήµατος αλλά φτάσαµε στον
προορισµό µας νικητές.

Όταν φτάσαµε πλήθος κόσµου µας χειροκροτούσαν και
µας βράβευσαν µε βραβεία και µετάλλια.

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

Η παραµονή του Μέγα Αλέξανδρου Άρνισσας
στην Α` ερασιτεχνική 

Quiz για παιδιά
Ερωτήσεις

1) Ο βασιλιάς των ζώων;
2) Το µεγαλύτερο νησί

της Ελλάδος;
3)Το 3ο µεγαλύτερο βου-

νό της Ελλάδος;
4) Η 3ο µεγαλύτερη λί-

µνη στην Ελλάδα;
5)Η ποιο µεγάλη ήπειρος

στον κόσµο;

Κείµενο-∆ακτυλογρά-
φηση: Βαγγέλης Μπόγιας

Ε` τάξη

Απαντήσεις
1) Το λιοντάρι.
2) Η Κρήτη.
3) Ο Βόρας.
4) Η Βεγορίτιδα
5) Η Ασία
6) Η Μαδρίτη.

6) Η πρωτεύουσα  της  Ισπανίας;
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ΚΚΥΥΚΚΛΛΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  ((ΑΑ’’  ΤΤΑΑΞΞΗΗ))



ΤΑ ΑΝΗΣΥΧΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 13Απρίλιος 2019

Σχολική γιορτή
της 25ης Μαρτίου 

Φέτος η ΣΤ` τάξη ανέλαβε την
πραγµατοποίηση της σχολικής
γιορτής για την 25η Μαρτίου. 

Μετά από πολλές πρόβες, α-
στείες, διασκεδαστικές, και την
τελευταία εβδοµάδα σοβαρές,
βγήκαµε στη σκηνή µε λίγο άγ-
χος και αγωνία για το τελικό α-
ποτέλεσµα. 

Το έργο που παίξαµε ήταν έ-
να απόσπασµα από την θεατρι-
κή παράσταση του Ιάκωβου Κα-
µπανέλη « Το µεγάλο µας τσίρ-
κο». Η παράσταση είχε τραγού-
δια, σκετσάκια, αφηγήσεις, ποι-
ήµατα και µια παρουσίαση
Power Point που επιµελήθηκαν
µερικά κορίτσια της ΣΤ` τάξης. 

Στις 22 του Μάρτη πραγµατο-
ποιήθηκε η γιορτή. Στην αρχή
ψάλαµε το απολυτίκιο του Ευ-
αγγελισµού «Σήµερον της Σω-
τηρίας ηµών το κεφάλαιον», έ-
πειτα συνεχίσαµε µε το καλω-
σόρισµα του ∆ιευθυντή και του
κυρίου Σάκη. Ύστερα µας είπαν
ο Ρωµιός και το Ρωµιάκι τι περι-
είχε η παράσταση. Μετά ήταν
το θεατρικό «Ο Καραγκιόζης
και η παρέα του συζητάν για την
επανάσταση», µε την οποία ο
κόσµος γέλασε πάρα πολύ. Συ-
νεχίσαµε µε το σκετς «Το όνει-
ρο του ραγιά», που ήτανε πάρα
πολύ πετυχηµένη. Τελειώσαµε
µε «Το άγαλµα του Κολοκοτρώ-
νη», η οποία είχε να διδάξει
πολλά σε µικρούς και µεγάλους
και φαινόταν πολύ η οικονοµική
µας εξάρτηση από τους Ευρω-
παίους. 

Εµάς, προσωπικά, η παράστα-
ση µας άρεσε πολύ και θα θέλα-
µε να την ξαναπαίξουµε. Επί-
σης πιστεύουµε, ό,τι και ο κό-
σµος την ευχαριστήθηκε και
φάνηκε, διότι πήραµε πολλά
συγχαρητήρια και όλοι γελάσα-
νε µε την ψυχή τους! 

Κείµενο – ∆ακτυλογράφηση:
Ελπινίκη Καραβίτη, Σταυρούλα

Μπόγια ΣΤ` τάξη
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Το δωµάτιό µου
Θα `θελα να `χω ένα δωµάτιο

ονειρεµένο, να είναι όµορφο και
συµµαζεµένο. Να `χει ένα άνετο
γραφείο για να αφήνω το βιβλίο.
Να έχει µία βιβλιοθήκη, να βάζω
τη Νταίζη και τον Μίκυ. Να είναι
γεµάτο µε κουκλάκια κι άλλα τό-
σα αρκουδάκια. Ονειρεύοµαι έ-
να πολύχρωµο χαλί, για να ξα-
πλώνει το γατί. Κι αν είχα υπολο-
γιστή θα γυρνούσα όλη τη γη. 

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΜΜααρρκκέέλλλλαα  ΛΛιιόόλλιιοουυ
––  ΓΓ`̀  ττάάξξηη  

Ήθελα το δωµάτιό µου να
`χει δυο κουκέτες που από κά-
τω να ̀ χαν γραφεία. Η κουκέτα
να `χει τσουλήθρες και σκαλο-
πάτια για ν` ανεβαίνεις. Τα γρα-
φεία να ̀ χανε πολλά ράφια, µια
καρέκλα ακόµα και τα ράφια
να `ταν γεµάτα µε τουβλάκια
Lego. Να είχε χώρο για παιχνί-
δι. Ο τοίχος να ̀ ταν κίτρινος και
µαύρος. Να `χε µια πόρτα που
σε βγάζει σε ένα µεγάλο
µπαλκόνι.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς  ΛΛιιάάσσηηςς  ––
ΓΓ`̀  ττάάξξηη

Το δωµάτιό µου θα ήθελα να
έχει ροζ τοίχους, ζωγραφισµέ-
να λουλούδια, χόρτα και µια
ροζ ντουλάπα. Ονειρεύοµαι να
έχει µια παιδική χαρά, πολλά
παιχνίδια και ένα µεγάλο ντου-
λάπι µε γλυκά.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΠΠααννααγγιιώώτταα  
ΘΘεεοοδδώώρροουυ  ––  ΓΓ`̀  ττάάξξηη

Θα ήθελα τα κρεβάτια µας
να είναι κρεµαστά. το γρα-
φείο όπως είναι. Η ντουλάπα
µου να ήταν η µία πάνω στην
άλλη, αλλά η µεγάλη να `χε
γίνει όπως η άλλη. Τα χρώ-
µατα να ήταν τα ίδια.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΓΓιιάάννννηηςς  ΜΜππόόγγιιααςς
––  ΓΓ`̀  ττάάξξηη

Το δωµάτιό µου θα ήθελα
να ήταν µεγάλο και φωσφο-
ριζέ. Να είχε τηλεοράσεις
πολλές και κανά δυο παγω-
τοµηχανές. Να είχε επιτρα-
πέζια πολλά και µεγάλα πα-
ράθυρα. Να είχε ντουλάπες
γεµάτες ρούχα και ταβάνια
φωσφορούχα.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΧΧρριισσττίίνναα  ΓΓεεωωρργγίί--
οουυ  ––  ΓΓ`̀  ττάάξξηη

Το δωµάτιό µου θα `θελα να
είναι µεγάλο σαν ένα 5Χ5 γή-
πεδο. Ονειρεύοµαι να έχει ένα
κρεβάτι σαν εστία και µια
κουρτίνα δίχτυ. Φαντάζοµαι το
χαλί να είναι πράσινο σαν γρα-
σίδι και οι τοίχοι µε αυτοκόλλη-
τα από ποδοσφαιριστές και ο-
µάδες. Αυτό όµως που θέλω
πιο πολύ, είναι να έχει παρά-
θυρο στην οροφή και ένα τηλε-
σκόπιο για να βλέπω τα` αστέ-
ρια κάθε βράδυ. 

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΓΓιιάάννννηηςς
ΙΙττσσόόπποουυλλοοςς  ––  ΓΓ`̀  ττάάξξηη

Οι Αγώνες στο Ποσειδώνιο 
Το Σάββατο και την Κυριακή 9/10-1-2019 είχα αγώνες κο-

λύµβησης στο Ποσειδώνιο κολυµβητήριο στη Θεσσαλονί-
κη που ήταν µε διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο Capsis. Το
πρωί του Σαββάτου ξύπνησα στις 4:30 π.µ., γιατί έπρεπε να
είµαι στην Πτολεµαΐδα στις 5:15 π.µ. και η αναχώρηση ή-
ταν στις 5:30.Το λεωφορείο ξεκίνησε µε τα παιδιά και οι µε-
γάλοι µε τα αυτοκίνητα. Εγώ κοιµήθηκα στο λεωφορείο και
η διαδροµή ήταν δύο ώρες. Έφοροι ήταν η κυρία ∆ήµητρα
και ο κύριος Μάκης. 

Πήγαµε κατευθείαν στο κολυµβητήριο. Την πρώτη µέρα
κολύµπησα 50 µ. ελεύθερο και κατέβασα τον χρόνο µου 12
δευτ. από 56 δευτ. κατέβηκα στα 44 δευτ. και στο τέλος
κάναµε σκυτάλη ελεύθερο. Την πρώτη µέρα δεν πήρα µε-
τάλλιο. 

Μετά πήγαµε στο ξενοδοχείο. Εγώ κοιµήθηκα µε τον φί-
λο µου τον Γιώργο. Κάναµε µπάνιο και η κυρία ∆ήµητρα
µας φώναξε για µεσηµεριανό. Φάγαµε µακαρόνια µε κιµά.
Μας είπαν ότι µπορούµε να πάµε σε άλλα δωµάτια για µία
ώρα και πήγαµε στους φίλους µας τον Άρη και τον Νικόλα
και είδαµε ταινία. Στο τέλος πήγαµε στο δωµάτιό µας και
κοιµηθήκαµε γιατί ήµασταν πολύ κουρασµένοι. 

Την άλλη µέρα ξυπνήσαµε και φάγαµε πρωινό. Πήγαµε
στο κολυµβητήριο, κολύµπησα 50 µ. ύπτιο και ο χρόνος
µου ήταν 57 δευτ. Στο τέλος κάναµε σκυτάλη µικτή που εί-
ναι 4 πενηντάρια από ελεύθερο, ύπτιο, πεταλούδα και πρό-
σθιο. Εγώ έκανα 50 µ. πρόσθιο και έκανα χρόνο 1 λ 13
δευτ. Είχε έρθει και ο ξάδερφος µου ο Κυριάκος.  

Ούτε την δεύτερη µέρα πήρα µετάλλιο αλλά δεν µε πει-
ράζει, γιατί σηµασία έχει η συµµετοχή και ότι πέρασα καλά
µε την οµάδα µου τα ∆ελφίνια. Στο τέλος πήγαµε στο
COSMOS µε τον ξάδελφό µου και την µαµά. Αυτοί ήταν οι
αγώνες στο Ποσειδώνιο. 

Κείµενο: ∆ηµήτρης Λιάσης Γ΄ Τάξη  
∆ακτυλογράφηση: Νίκος Κισκίνης ΣΤ΄ Τάξη
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Η επίσκεψη της τροχαίας
στο σχολείο µας  

Στις   4/3/2019 µας επισκέφτηκε η τροχαία. Είχαν έρθει
2 αστυνοµικοί και µας µίλησαν για την ασφάλεια µε το πο-
δήλατο.  

Στην αρχή πήγαν οι τάξεις Α` και Β` µετά οι Γ΄ και ∆΄
και έπειτα οι Ε΄ και ΣΤ΄.  Μας έφεραν 1 ποδήλατο και µας
έδειξαν διάφορα πράγµατα για το ποδήλατο όπως: πόσο
µεγάλο πρέπει να είναι το ποδήλατο αλλά και η σέλα.
Μας ενηµέρωσαν πως δεν πρέπει να αφήνουµε τα χέρια
από το τιµόνι εκτός αν θέλουµε να κάνουµε σήµα στον α-
πό πίσω. Επίσης µας έδειξαν πως είναι φτιαγµένο το κρά-
νος του ποδηλάτη ενώ του µοτοσικλετιστή είναι διαφορε-
τικό. Μετά µας εξήγησαν γιατί υπάρχει ο Κ.Ο.Κ. . Στο τέ-
λος µας έδειξαν ένα βίντεο για τη ζώνη ασφαλείας που
πρέπει να φοράµε όπου πηγαίνουµε µε το αυτοκίνητο. 

Μου άρεσε που µας ενηµέρωσαν για αυτό το πράγµα
γιατί στην Ελλάδα γίνονται πολλά τέτοια ατυχήµατα. 

Κείµενο- ∆ακτυλογράφηση: Νίκος Κισκίνης – ΣΤ` τάξη

Σκάκι 
Στο σχολείο µας διοργανώθηκε τουρνουά σκάκι και

συµµετείχαν παιδιά από την Γ` τάξη µέχρι και την ΣΤ` τά-
ξη. Σε κάθε τάξη τα παιδιά έπαιξαν µεταξύ τους και στην
συνέχεα έγιναν τρεις όµιλοι µε τους καλύτερους. Στον
πρώτο όµιλο ήταν δέκα παιδιά, κάθε παιδί έπαιξε δύο φο-
ρές µε όλα τα παιδιά. Αυτοί που είχαν τις πιο πολλές νίκες
περνούσαν στον δεύτερο όµιλο. Στον δεύτερο όµιλο τα
παιδιά ήταν οκτώ, από αυτούς πέρασαν οι τέσσερεις κα-
λύτεροι. Ο Ευθύµης Σιπάκης, ο Γιάννης Ιτσόπουλος, ο ∆α-
βίδ Τσιτιρίδης και ο Άγγελος Χούκι. Αυτοί οι τέσσερις παί-
ξανε µεταξύ τους και πρώτος βγήκε ο Άγγελος, δεύτερος
ο ∆αβίδ, τρίτος ο Γιάννης και τέταρτος ο Ευθύµης. Και έ-
τσι ολοκληρώθηκε το τουρνουά. Το σκάκι είναι ένα πολύ
καλό παιχνίδι στρατηγικής, που ακονίζει το µυαλό και
συµβουλεύω όλα τα παιδιά να παίζουν. 

Κείµενο: Γιάννης Ιτσόπουλος - Γ` τάξη 
∆ακτυλογράφηση: Παπατραϊανού Βασιλική - ΣΤ` τάξη          

«Αθλούµαι, συµµετέχω, εκφράζοµαι» στο Καυτατζόγλειο

κάποιες ασκήσεις όπως η
µανσέτα. Όταν τελειώσα-
µε αλλάξαµε, γιατί ήµα-
σταν ιδρωµένοι. Στο τέλος
φύγαµε για την Άρνισσα.
Αυτή ήταν  η εκδροµή στη
Θεσσαλονίκη, όπου πε-

ράσαµε ωραία.
ΚΚεείίµµεεννοο::  ΛΛιιάάσσηηςς  

∆∆ηηµµήήττρρηηςς  --  ΓΓ`̀  ττάάξξηη    
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  

ΓΓιιάάννννηηςς  ΠΠααππααγγιιααννννίίδδηηςς --
ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

συν. απ’ την 1η σελ.



16 ΤΑ ΑΝΗΣΥΧΑ ΜΟΛΥΒΙΑ Απρίλιος 2019

Σαρακοστή 
Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή ή αλλιώς η Σαρακοστή που

σηµαίνει «Μεγάλες 40 Ηµέρες», είναι η πιο σηµαντική πε-
ρίοδος νηστείας στο εκκλησιαστικό ηµερολόγιο των ορθό-
δοξων χριστιανών, η οποία προετοιµάζει τους χριστιανούς
για τη µεγάλη εορτή του εκκλησιαστικού ηµερολογίου, το
Πάσχα. Αρχικά διαρκούσε έξι εβδοµάδες ενώ αργότερα
προστέθηκε και η έβδοµη εβδοµάδα. Είναι η αρχαιότερη α-
πό τις µεγάλες νηστείες. Μεγάλη, ονοµάζεται όχι για τη
µεγάλη διάρκειά της αλλά για τη σηµασία της που γίνεται
σε ανάµνηση των Παθών του Χριστού.

Κείµενο: Ιτσόπουλος Γιάννης - Γ` τάξη 
∆ακτυλογράφηση: Παπατραϊανού Βασιλική - ΣΤ  ̀τάξη

ΗΗ  ααµµυυγγδδααλλιιάά  µµααςς  ηη  κκααλλήή  
µµεε  τταα  άάσσππρραα  τταα  ααννθθάάκκιιαα,,  

µµααςς  ππρροοσσφφέέρρεειι  πποολλλλάά  ααµµυυγγδδααλλάάκκιιαα..
ΜΜααθθηηττέέςς  ΓΓ`̀  ττάάξξηηςς


