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ΠΠεερριιεεχχόόµµεενναα
� Προβλήµατα του τόπου µας

– Ανακαλύψεις που άλλαξαν τον
κόσµο. σελ.2

� Επίσκεψη στο Γυµνάσιο -
Συνέντευξη από τον ∆ιευθυντή
του Γυµνασίου - Λυκείου Άρνισ-
σας σελ.3

� Εκδροµή στα Γρεβενά (ΚΠΕ
και Μουσείο Μηλιάς) σελ. 4

� Στον φούρνο της Αστρού-
λας σελ.5 

� Συνέντευξη από έναν παλιό
ψαρά σελ. 6 

� Σηµαντικοί Έλληνες - Η
γενοκτονία των Ποντίων σελ.7

� Τα αγαπηµένα µας ζώα (Α`
τάξη) σελ.8

� Ζώα υπό εξαφάνιση – Συ-
νεντεύξεις για τα επαγγέλµατα –

Ο Μάης σελ.9
� Η ψηφιακή µας βιβλιοθήκη

σελ.10 
� Ο ∆ιαφορετικός Πιγκουίνος

-  Αγγλική γωνιά (Αίσωπος)
σελ.11

� Του καιρού τα µυστικά(µια
έκθεση µετεωρολογίας) σελ.12

� ∆ιαγωνισµός χορού και
floss σελ.13

� Εµπειρία Νοσοκοµείου - .
Έρευνα για τα ατυχήµατα – Το
κολυµβητήριο σελ.14

� Αγώνες σκάκι στην Έδεσ-
σα – Εννιάρα - Liverpool
/Barcelona σελ.15

� Καλοκαιρινά ποιήµατα – Α-
ποχαιρετιστήριος λόγος ΣΤ` τά-
ξης και αντίλογος Ε` τάξης
σελ.16

Την Τρίτη 2/4/2019 ήταν η
παγκόσµια ηµέρα παιδικού
βιβλίου για την οποία είχαµε
µιλήσει πολύ καιρό πριν.  Η
περισσότερη τάξη το είχε
ξεχάσει, αλλά µε τη βοήθεια
του κύριου Σάκη το θυµηθή-
καµε και συζητήσαµε το
πρώτο δίωρο σχετικά µε τη
συγκεκριµένη µέρα. 

Αρχικά ο κύριος µας είπε
ότι θα ερχόταν στο σχολείο
µας ένας πολύ γνωστός
συγγραφέας από το χωριό
µας, έτσι γράψαµε όσες ε-
ρωτήσεις µας ερχόταν στο
νου για να τις βάλουµε στη
συνέντευξη που θα κάναµε
για τον συγγραφέα. 

Αφού τις γράψαµε τις µα-
ζέψαµε για να τις συνθέσου-
µε και φτιάξαµε τη συνέ-
ντευξη που θα έπαιρναν τα
κορίτσια της τάξης από τον
συγγραφέα που θα ερχόταν.

Μόλις τελειώσαµε µε την
προετοιµασία της συνέντευ-
ξης όλη η τάξη γράψαµε και
είπαµε, γιατί πρέπει και γιατί
δεν πρέπει να διαβάζουµε

και σχολιάσαµε τις απόψεις
µας. Κάποιους από τους λό-
γους που πρέπει να διαβά-
σουµε βιβλία θα τους παρου-
σίαζαν τρία αγόρια της ΣΤ`
τάξης µε ένα Power Point
στην αίθουσα γυµναστηρί-
ου.

Είχε έρθει η ώρα του
πρώτου διαλείµµατος. Τότε,
ο κύριος Σάκης έδωσε σε ό-
λους µας ένα βιβλίο, από µία
µικρή, χάρτινη βιβλιοθήκη
που είχαµε στην τάξη µας.
Μας είπε ότι θα καθόµασταν
σε ένα πεζούλι, στην αυλή,
µε τα βιβλία µας µπροστά α-
πό τα πρόσωπά µας. Ότι κι
αν µας έλεγαν τα µικρότερα
παιδιά, ακόµα και αν προ-
σπαθούσαν να µας αποσπά-
σουν την προσοχή µε κάποια
γκριµάτσα ή κάτι τέτοιο, ε-
µείς δεν έπρεπε να πούµε τί-
ποτα. Μόνο να διαβάζουµε
το βιβλίο που είχαµε στα χέ-
ρια µας.

Λίγο πριν τελειώσει το
διάλειµµα όλοι εµείς που εί-
χαµε τα διάφορα βιβλία

µπροστά µας πιάσανε όλοι
από ένα παιδί και αρχίσαµε
να διαβάζουµε το βιβλίο που
είχαµε.  Λίγο αργότερα το
κουδούνι χτύπησε και όλα
τα παιδιά µπήκαν σε γραµ-
µές για να πάνε στις τάξεις
τους. Εκείνη την ώρα τα κο-
ρίτσια της τάξης µας πήραν
κάποια βιβλία που είχαµε και

τα σκόρπισαν σε όλη την αυ-
λή, ενώ όλοι οι υπόλοιποι
συνεχίσαµε κανονικά το µά-
θηµα των αγγλικών. Στην αρ-
χή παραξενεύτηκα µόλις εί-
δα σκορπισµένα βιβλία σε ό-
λη την αυλή, αλλά ο λόγος
που τα σκορπίσαµε ήταν για
να κάνουµε ένα τεστ. Θέλα-
µε να δούµε ποια παιδιά θα
σήκωναν το βιβλίο και ποια
δεν θα έδιναν καµία σηµα-
σία. Αρκετά παιδιά σήκωσαν
βιβλίο και κυρίως από µικρές
τάξεις, ενώ κάποια δεν τους
έδωσαν καµία σηµασία. 

Στην αίθουσα γυµναστη-
ρίου µας περίµενε ο κύριος
Χρήστος Βαρδάρης.  Μίλησε
στην αρχή στις τρεις µικρές
τάξεις για ένα παραµύθι που
έγραψε. Μετά το τέλος του
δεύτερου διαλείµµατος οι

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

συν. στην 10η 

Λογότυπο ψηφιακής βιβλιοθήκης
Ύστερα από διαγωνισµό αφισών που έγινε τον Μάρτιο

επιλέχτηκε από τον Σύλλογο ∆ιδασκόντων η αφίσα – λο-
γότυπο του µαθητή της Γ` τάξης ∆ηµήτρη Λιάση ως το σή-
µα της ψηφιακής βιβλιοθήκης µας. Η αφίσα θα πάρει µέ-
ρος και σε έκθεση που αφορά το ∆ίκτυο Σχολικών Βιβλιο-
θηκών και θα γίνει από το Υπουργείο Παιδείας στην Αθή-
να. 



Από την αρχαιότητα οι άν-
θρωποι ένιωθαν την ανάγκη
να καταγράφουν τη ζωή και
τον πολιτισµό τους. Αυτό φαί-
νεται σε τοίχους σπηλαίων,
σε πέτρινες ή κεραµικές πλά-
κες, σε δέρµατα ζώων, αλλά
και σε άλλα. Κάπου το 2400 π.
Χ.  οι Αιγύπτιοι  άρχισαν να
χρησιµοποιούν τον πάπυρο,
όµως  στην ουσία ο πάπυρος
δεν αποτελούσε χαρτί.

Κατά τη δυναστεία των
Χαν στην Κίνα ο Τσάι Λουν το
105 µ. Χ. αναµιγνύοντας ίνες
φλοιού µουριάς και υπολείµ-
µατα από σχοινιά, δίχτυα ψα-
ρέµατος και ρακή κατάφερε
την παρασκευή του πρώτου
είδους χαρτιού.

Μέχρι το τέλος του 14 ου
αιώνα η τέχνη της παρασκευ-
ής χαρτιού είχε εξαπλωθεί σε
όλη την Ευρώπη. Η εφεύρεση
της τυπογραφίας από το Γου-
τεµβέργιο το 1446 µ. Χ.  εκ-
σφενδόνισε στα ύψη τη ζήτη-
ση τυπωµένων έργων και συ-
νεπώς τη ζήτηση σε χαρτί.        

Καθώς η τυπογραφία κατα-
νάλωνε µεγάλους όγκους
χαρτιού, η πρώτη ύλη, που µέ-
χρι τότε ήταν φυτικές ίνες,
κυρίως από βαµβάκι και λινά-
ρι, άρχισε να µειώνεται αισθη-
τά µε αποτέλεσµα να αναζητη-
θούν άλλες πηγές πρώτης ύ-
λης. Και τότε ήταν που χρησι-
µοποιήθηκαν ίνες ξύλου στην
παραγωγή χαρτιού.

Το 1807 οι αδερφοί Φουρτι-
νιέ κατασκεύασαν τη δική
τους µηχανή παραγωγής χαρ-
τιού. Το 1850 ο Γερµανός Φρί-
ντριχ Γκότλοπ Κέλλερ σκέ-
φτηκε να συνθλίψει ξύλο µε
µια βρεγµένη µυλόπετρα, µε-

τατρέποντάς το σε ξυλοπολ-
τό.

Στα µέσα του 19 ου αιώνα
το ξύλο ήταν άφθονο και φθη-
νό και αποτελούσε κατάλλη-
λο υλικό για την παραγωγή
χαρτιού. Τον 20ο αιώνα όµως
καθώς οι βιοµηχανικές παρα-
γωγικές διαδικασίες  εξαπλώ-
θηκαν, οι άνθρωποι συνειδη-
τοποίησαν ότι µε τον ρυθµό
που προχωρούσε η παραγωγή
θα έπρεπε να βρεθεί εναλλα-
κτική πρώτη ύλη εκτός από το
ξύλο. 

Τότε ήταν που γεννήθηκε
η ιδέα της ανακύκλωσης, κι έ-
τσι βρέθηκε µια λύση σε αυτό
το πρόβληµα που βοήθησε και
στον τοµέα της οικολογίας.
Μόλις διαπιστώθηκε ότι µε
την ανακύκλωση του χαρτιού
σώζονται χιλιάδες δέντρα, η
ανακύκλωση έγινε ένας από
τους στόχους των οικολογι-
κών οργανώσεων. 

Πυγή : istoria xartiou
Κείµενο : Μπιτσίµη 
Κατερίνα - ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση: 

Γκέσιου Ελπίδα -  Ε` 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

Παπατραϊανού Βασιλική (ΣΤ`)

∆ακτυλογράφηση 

κειµένων

Γκέσιου Ελπίδα(Ε`)

Μήτσκος Κωνσταντίνος(Ε`)

Μπακάλης Τάσος(Ε`)

Μπόγιας Βαγγέλης(Ε`)

Παπατραϊανού Ναταλία(Ε`)

Καραβίτη Ελπινίκη(ΣΤ`)

Κάρτας Θεόδωρος(ΣΤ`)

Σιδερά Ναταλία(ΣΤ`)

Σαρωτές εικόνων

Μπόγιας Βαγγέλης(Ε`)

Συντονιστές ∆άσκαλοι
Ηλίας Κάρτας
Αθανάσιος Θεοδώρου

ΤΤαα  ααννήήσσυυχχαα
µµοολλύύββιιαα  ττηηςς
ΆΆρρννιισσσσααςς

Eκτύπωση
Γραφικές Tέχνες

Σ. Bαγουρδής ΑΒΕΕ
Tηλ.: 23810 25019

email: vagourdi@otenet.gr

Το λογότυπο της εφηµε-
ρίδας σχεδίασαν η Χριστίνα
Γεωργίου και ο Χρήστος Χα-
τζηγεωργούδης

Συνδροµή για ένα χρόνο 5 ευρώ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ
Στο χωριό µας υπάρχουν αρκετά προβλήµατα, όπως οι τρύπες, τα αδέσποτα και τα

σκουπίδια.
Οι τρύπες είναι πάρα πολλές, µεγάλες και είναι παντού. Τα αυτοκίνητα πέφτουν

συνέχεια και είναι πολύ επικίνδυνο και για τα ποδήλατα, αλλά και όταν κυκλοφορείς
το βράδυ µε διάφορα µεταφορικά µέσα. Όταν είσαι σε έναν στενό δρόµο δεν µπορείς
να τις αποφύγεις γιατί θα τρακάρεις, είτε µε ένα αυτοκίνητο, είτε σε κάποιο κτήριο.

Τα αδέσποτα σκυλιά είναι ακόµα ποιο επικίνδυνα γιατί µπορεί να σου ορµήσουν, ή
να σε κυνηγήσουν. Επίσης είναι κάποια συγκεκριµένα σκυλιά που είναι αρκετά άγρια.

Τέλος τα σκουπίδια πρέπει να φτάσουν µέχρι πάνω ή να βγουν από έξω για να τα
πάρουν. Μυρίζουνε άσχηµα και τα οι γάτες µε τα σκυλιά τα ρίχνουν έξω από του κά-
δους και οι άνθρωποι δεν µπορούν να πετάνε τα σκουπίδια τους.

Κείµενο – ∆ακτυλογράφηση : Γκέσιου Ελπίδα - Ε`τάξη  

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΟΥ 
ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
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Επίσκεψη στο Γυμνάσιο
Την Παρασκευή 17/5/2019 η ΣΤ’ τάξη του σχολείου µας ε-

πισκέφτηκε το γυµνάσιο του χωριού, αφού σχεδιάζαµε από
προηγούµενες µέρες µαζί µε τον δάσκαλό µας την επίσκεψη
και είχαµε προετοιµαστεί.

Εκτός όµως από µας το γυµνάσιο το επισκέφτηκαν και τα
παιδιά της ΣΤ΄ από τα περίχωρα Παναγίτσα, Ζερβη, Άγιο Αθα-
νάσιο και Περαία.

Το πρωί βρισκόµασταν όλοι κανονικά στο δηµοτικό από ό-
που και ξεκινήσαµε για το γυµνάσιο. Προτού φύγουµε βεβαιώ-
θηκαµε ότι όλα ήταν έτοιµα και ξεκινήσαµε για το γυµνάσιο.

Όταν φτάσαµε ο διευθυντής του σχολείου µας καλωσόρισε
και µας ξεχώρισε σε αγόρια και κορίτσια. Εµάς τα αγόρια µας έ-
βαλε στο τµήµα Β2, ενώ τα  κορίτσια στο Β1.

Την πρώτη ώρα στο τµήµα που βρισκόµασταν παρακολου-
θήσαµε το µάθηµα της Ιλιάδας. Αυτό το µάθηµα είναι στην ου-
σία αυτά που µαθαίνουµε στην ιστορία της Γ’ δηµοτικού αλλά
πιο λεπτοµερής και η γλώσσα του είναι στα αρχαία ελληνικά.
Αυτό που µου έκανε εντύπωση ήταν ότι οι περισσότεροι µαθη-
τές δεν συµµετείχαν στο µάθηµα, είτε επειδή δεν ήξεραν το µά-
θηµα, είτε επειδή βαριόντουσαν. Αντιθέτως κάποια παιδιά συµ-
µετείχαν στο µάθηµα και απαντούσαν σε κάθε ερώτηση της
δασκάλας τους.

Αφού τελείωσε η πρώτη ώρα βγήκαµε από τις αίθουσες για
να κάνουµε το δεκάλεπτο διάλειµµα µας. Στο διάδροµο του
σχολείου υπήρχαν διάφορες κατασκευές από ανακυκλώσιµα
υλικά οι οποίες ήταν φτιαγµένες από τους µαθητές. Επίσης
µπορούσαµε να αγοράσουµε κάτι από το κυλικείο του σχολεί-
ου, το οποίο έκαναν αρκετά παιδιά.

Μόλις τελείωσε το πρώτο διάλειµµα µπήκαµε στην αίθουσα
υπολογιστών όπου εκεί είδαµε τον ίδιο δάσκαλο πληροφορικής
που έχουµε και στο δηµοτικό. Αυτό µε ανακούφισε, αφού όταν
θα έρθει η ώρα να πάµε στο γυµνάσιο, τουλάχιστον θα έχουµε
ένα δάσκαλο που τον γνωρίζουµε από το δηµοτικό.

Μόλις µπήκαµε στην αίθουσα πληροφορικής καθίσαµε ανά
δύο άτοµα σε έναν υπολογιστή και µε την άδεια του κυρίου
πληροφορικού παίξαµε  διάφορα παιχνίδια στο ίντερνετ.

Αφού τελείωσε και το δεύτερο διάλειµµα ξαναβρεθήκαµε στο
τµήµα Β2 όπου εκεί παρακολουθήσαµε το µάθηµα της φυσι-
κής. Το παράξενο ήταν ότι στο µάθηµα της φυσικής υπήρχαν
κάποια προβλήµατα τα οποία έµοιαζαν µε προβλήµατα µαθη-
µατικών, ενώ η δασκάλα της φυσικής έγραφε στον πίνακα κάτι
που έµοιαζε µε παράξενα µαθηµατικά όπου πολλοί, µαζί και ε-
µείς, δεν τα καταλάβαιναν.

Τέλος µετά το 3ο διάλειµµα µαζευτήκαµε όλα τα παιδιά της
ΣΤ’ τάξης από όλα τα χωριά στον διάδροµο του σχολείου. Εκεί ο
διευθυντής του γυµνασίου και ο εκπαιδευτικός σύµβουλος µας
µίλησαν για κάποια πράγµατα που αφορούσαν το γυµνάσιο και
µας χώρισαν σε τµήµατα ανάλογα µε τα αρχικά γράµµατα των
επιθέτων µας για να έχουµε µία ιδέα για το πώς θα είµαστε χω-
ρισµένοι του χρόνου που θα πάµε Γυµνάσιο.

Αυτή η επίσκεψη µε έκανε να κατανοήσω το γυµνάσιο κα-
λύτερα και να πάρω µια γενική ιδέα από αυτό. Τα µαθήµατα
που παρακολουθήσαµε µου φάνηκαν αρκετά δύσκολα, αλλά
αν συνεχίσω να διαβάζω όσο διάβαζα και στο δηµοτικό πιστεύω
ότι θα µπορώ να ανταποκριθώ στα διάφορα µαθήµατα που θα
έχουµε στο καινούριο µας σχολείο.

ΚΚεείίµµεεννοο  --  ∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  
ΕΕυυθθ..  ΣΣιιππάάκκηηςς,,  ΚΚωωνν//ννοοςς  ΠΠααππααττρρααϊϊααννόόςς((ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη))      

-Γεια σας. Θα µπορούσαµε
να σας πάρουµε µια συνέ-
ντευξη;

-Φυσικά. 
-Πώς σας λένε;
-Βαγγέλη Μάρκου.
-Ποιο µάθηµα διδάσκετε;
-Το µάθηµα που διδάσκω εί-

ναι Μαθηµατικά.
-Ποιες τάξεις έχετε; 
-Έχω την Γ` Γυµνασίου και

την Β` Λυκείου. 
-Ποιόν τρόπο διδασκαλίας

ακολουθείτε;
- Προσπαθώ να συµµετέ-

χουν όλα τα παιδιά στην ώρα
του µαθήµατος. Αυτό το κάνω
σηκώνοντας όσα περισσότε-
ρα παιδιά είναι δυνατόν στο
πίνακα. 

-Πόσα χρόνια είστε λυκει-
άρχης στο Γυµνάσιο- Λύκειο
Άρνισσας;

-Είµαι δύο χρόνια. 

- Πόσοι καθηγητές είστε;
-Είµαστε 20 καθηγητές. 
-Πόσα παιδιά είναι στο Γυ-

µνάσιο- Λύκειο;
-Συνολικά είναι περίπου

143. Τα 87 είναι παιδιά από το
Γυµνάσιο, ενώ 56 από το Λύ-
κειο. 

-Έχετε αντιµετωπίσει κα-
ταστάσεις που κατά την γνώ-
µη σας ήταν ακραίες;

-Κατά την γνώµη µου δεν έ-
χω αντιµετωπίσει ακραίες κα-
ταστάσεις, αλλά υπάρχουν
προβλήµατα. 

-Ευχαριστούµε πολύ για
την συνέντευξη. 

- Εγώ ευχαριστώ. 
Κείµενο: Καραβίτη Ελπινίκη,

Βασιλική Παπατραϊανού - ΣΤ`
τάξη 

∆ακτυλογράφηση:
Παπατραϊανού Βασιλική -

ΣΤ` τάξη  

Συνέντευξη από τον κύριο Μάρκου 
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Την Τετάρτη 27/4/2019 η Γ`,
∆` και Ε` τάξεις πήγαµε εκ-
δροµή στα Γρεβενά και τη Μη-
λιά Γρεβενών.

Στην αρχή πήγαµε στα
ΚΕΑ (ΚΠΕ) Γρεβενών. Εκεί
µας είπαν µια ιστορία για έναν
Μ α σ τ ό δ ο ν τ α ( Μ α µ ο ύ τ η ς
Μπορσόνης) που είχαν βρει
τους χαυλιόδοντες του, µας έ-
δειξαν πως ήταν ο κόσµος πα-
λιά και πως θα είναι µετά από
εκατοµµύρια χρόνια. Κατά την
διάρκεια της ξενάγησης κάνα-
µε µια διακοπή για φαγητό.
Μας έδωσαν σάντουιτς και

φάγαµε. Μετά πήγαµε µε έ-
ναν άλλον κύριο σε ένα χώρο
όπου εκεί µας έδωσαν ένα ψα-
λίδι, ένα µπολ µε νερό, γυψό-
γαζα και παλιές εφηµερίδες
για να φτιάξουµε ένα κόκαλο.
Στην αρχή τυλίξαµε τις εφη-
µερίδες, στην συνέχεια βου-
τήξαµε τις γυψόγαζες στο νε-
ρό της βάλαµε πάνω στις εφη-
µερίδες και τις πατούσαµε για
να γίνουν λείες. Φύγαµε από
το ΚΕΑ και πήγαµε σε ένα
βουνό για να βρούµε κοχύλια,

γιατί η Ελλάδα πριν από εκα-
τοµµύρια χρόνια ήταν θάλασ-
σα. ∆υστυχώς έβρεχε και πή-
γαν οι δάσκαλοι να φέρουν τα
κοχύλια. Έφεραν και µας τα έ-
δειξαν.

Ο επόµενος  προορισµός
ήταν το µουσείο προϊστορίας
στη Μηλιά. Όταν φτάσαµε φά-
γαµε και µετά µπήκαµε µέσα.
Μέσα υπήρχαν κόκαλα από
προϊστορικά ζώα. Το πιο εν-
διαφέρον ήταν ο χαυλιόδο-
ντας του µαστόδοντα. Στα

Γρεβενά βρήκαν κάποιους
χαυλιόδοντες µαστόδοντα.
Στην αρχή βρήκαν κάποιους
4µ.  και 34εκ. και ήταν οι µεγα-
λύτεροι στον κόσµο, αλλά
πριν µπουν στο βιβλίο Γκίνες
βρήκαν κι αλλού 5µ. και 36εκ.
και αυτό ήταν τελικά το πα-
γκόσµιο ρεκόρ.

Αυτή ήταν η εκδροµή στα
Γρεβενά και περάσαµε πολύ
ωραία!!

Κείµενο: Λιάσης ∆ηµήτρης
- Γ`τάξη

∆ακτυλογράφηση: Ναταλία
Σιδερά - ΣΤ`τάξη

Εκδροµή στα Γρεβενά
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Στις 20 Μαΐου επισκεφτήκαµε τον
φούρνο της Αστρούλας στην Άρνισσα, δί-
πλα στο Γυµνάσιο. Εκεί τις κάναµε µια σει-
ρά από ερωτήσεις.

- Πότε φτιάχτηκε ο φούρνος; 
Ο φούρνος φτιάχτηκε πάρα πολύ παλιά,

πριν από 50 χρόνια περίπου.
- Πότε αρχίσατε εσείς να τον δουλεύετε;
Πριν από 15 χρόνια.
- Πόσα είδη ψωµιών βγάζετε;
Το ολικής, το µαύρο που το λέµε,  ολικής

µε σπόρια, τα άσπρα τα ψωµάκια, τη ζαπά-
τα και το προζύµι µούστου.

- Ποιο ψωµί προτιµάει ο κόσµος;
Στον κόσµο αρέσει πιο πολύ το άσπρο

το ψωµάκι και αυτό που έχει από πάνω το
σουσαµάκι.

- Ποιο ψωµί είναι το πιο ακριβό;
Πιο ακριβό είναι το ψωµί µε το προζύµι

µούστου. Κάνει ένα ευρώ.
- Πόσα είδη πίτες κάνετε;
Κάνουµε πολλές πίτες. Με τυράκι, µε

σπανάκι, µε πράσο. Είναι άλλες πίτες που
τις παίρνουµε έτοιµες και άλλες που τις
φτιάχνουµε εµείς.

- Ποιο είναι το πιο υγιεινό και το πιο αν-
θυγιεινό είδος που έχετε;

Πιο υγιεινό θεωρείται το µαύρο το ψω-
µί(ολικής άλεσης) και το κουλουράκι ενώ
το πιο ανθυγιεινό είναι οι τυρόπιτες και οι
σφολιάτες σύµφωνα µε τους γιατρούς και
τους διαιτολόγους.

- Ποιος φτιάχνεται το ψωµί;
Το ψωµάκι φτιάχνεται µε αλεύρι, µε νε-

ρό, αλάτι και µαγιά.
- Πόσα ψωµιά κάνετε τη µέρα;
Ανάλογα µε τη µέρα, την εποχή,  την πε-

λατεία. Αύριο που είναι η γιορτή Κωνστα-
ντίνου και Ελένης φτιάξαµε και πολλά
πρόσφορα. Τις κανονικές ηµέρες 300 ψω-

µιά περίπου.
- Πόση ώρα κάνετε για να το ετοιµάσετε;
Το ψωµί θέλει είκοσι λεπτά να ζυµωθεί.

Ύστερα το αφήνουµε το ζυµάρι να «ξεκου-
ραστεί». Στη συνέχεια το κόβουµε και το
βάζουµε στις λαµαρίνες, όπου θα «ξεκου-
ραστεί» και πάλι λίγο και τέλος το ψήνου-
µε για τρία τέταρτα περίπου.

- Τι εννοείτε θα «ξεκουραστεί»; Θα του
ρίξουµε καµιά κουβερτούλα;

Είναι ένας ζωντανός οργανισµός, που έ-
χει µέσα τη µαγιά και φουσκώνει. Θέλει
λοιπόν τον χρόνο του.  Όπως έχω κάποια
ζυµάρια εδώ πέρα. Όταν το ζυµώνουµε εί-
ναι ένα πολύ σκληρό ζυµάρι, ενώ όταν «κα-
θίσει» είναι ένα πολύ µαλακό ζυµάρι. Αυτό
είναι που λένε πρέπει να ωριµάσει. 

- Πόσο χρόνο θέλει για να ωριµάσει;
Συνήθως θέλει ένα εικοσάλεπτο, όταν εί-

ναι καλός ο καιρός. Όταν κάνει κρύο το
βάζουµε σε ένα δωµάτιο που το λέµε στόφα
για να «ξεκουραστεί» και να φουσκώσει.

Θα µας πείτε λίγα λόγια για το αλεύρι;
Ναι, υπάρχει το ολικής. Αυτό εδώ είναι

το κίτρινο αλεύρι. Και εδώ υπάρχει µεγάλη
ποικιλία. Έχει από σιτάρι, από καλαµπόκι
και άλλα.  Και αυτό είναι το άσπρο, το κα-
νονικό. Απλώς το καλαµποκίσιο αλεύρι εί-
ναι ένα βαρύ αλεύρι και δεν δουλεύεται εύ-
κολα.

- Είστε ευχαριστηµένη απ` τη δουλειά σας;
Είµαι ευχαριστηµένη, αλλά είναι µια δύ-

σκολη δουλειά. Πρέπει να ξυπνάς από νω-
ρίς. Εγώ ξυπνάω στις 5, αλλά ο γιος µου
ξυπνάει από τις 2 τα ξηµερώµατα. Όλα ό-
σα είπαµε χρειάζονται αρκετό χρόνο προε-
τοιµασίας.

- Τι ώρα τελειώνετε τη δουλειά σας, κυ-
ρία Αστρούλα;

Στις 2 το µεσηµέρι.

- Στους πόσους βαθµούς ψήνεται το ψωµί;
Στους 200 βαθµούς, για τρία τέταρτα.
- Πόσο κοστίζουν τα ψωµιά σας;
Όλα κοστίζουν 70 λεπτά, εκτός από το

προζύµι µούστου που κοστίζει ένα ευρώ.
- Μπορείτε να µας δείξετε κάποια εργα-

λεία ή  συσκευές που χρησιµοποιείτε;
Χρησιµοποιούµε αυτά τα µεγάλα µίξερ

– ζυµωτήρια. Σε κάθε ζυµωτήρι βάζουµε
διαφορετική ζύµη και όλα δουλεύουν πα-
ράλληλα. Γιατί η ζαπάτα και το µαύρο θέ-
λουν πιο πολύ χρόνο για να «ξεκουρα-
στούν». Το άσπρο γίνεται πιο γρήγορα.
Κάθε ψωµί έχει διαφορετικό χρόνο ωρί-
µανσης.

Με τη ζυγαριά το ζυγίζουµε και το κό-
βουµε. Εδώ υπάρχει ένα µηχάνηµα το ο-
ποίο πλάθει τα ψωµιά, όταν δεν προλαβαί-
νουµε µε τα χέρια. Μπορούµε να το ρυθµί-
σουµε για να µας βγάλει το ψωµί που θέ-
λουµε. Τώρα ας πούµε µας βγάζει  την µπα-
γκέτα.

Στη συνέχεια τα αραδιάζουµε στις λαµα-
ρίνες, που τις έχουµε καλά λαδωµένες για
να µην κολλάνε. Επίσης έχουµε και άλλα
καλούπια – φόρµες. Έχουµε ακόµα τα τε-
λάρα που βάζουµε τα ψωµιά που είναι έ-
τοιµα για τον φούρνο.

Για να βγάλουµε το ψωµί από τον φούρ-
νο χρησιµοποιούµε το φουρνόξυλο. Το µή-
κος  του είναι όσο και το µήκος του φούρ-
νου, για µα µην καείς. Αυτό εδώ είναι δύο
µέτρα και κάτι.

- Πόσα ψωµιά πουλάτε καθηµερινά;
Περίπου στα 300 ψωµιά από όλα τα είδη.
- Πόσα ψωµιά βάζετε µαζί στον φούρνο;
240 ψωµιά µπορούν να ψηθούν ταυτό-

χρονα.
- Ποιες µέρες δεν λειτουργείτε;
Την Κυριακή.
- Στα ράφια πόσα ψωµιά χωράνε;
Σε κάθε ράφι χωράνε 60 ψωµιά.
Σας ευχαριστούµε για την ενηµέρωση

και για τις τυρόπιτες που µας κεράσατε.
Μια συνέντευξη

από τους µαθητές της Γ` τάξης

ΣΣττοονν  φφοούύρρννοο  ττηηςς  ΑΑσσττρροούύλλααςς
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Συνέντευξη α�ό έναν �αλιό ψαρά
Ο παππούς µου ονοµά-

ζεται Αναστάσιος Μπακά-
λης του ∆ηµητρίου, είναι
κάτοικος Άρνισσας Ν.
Πέλλας µε καταγωγή από
την Μικρά Ασία. 

Είναι γεννηµένος το
1938 και άρχισε να ψα-
ρεύει από τα 8 χρόνια. Ο
πατέρας του ήταν επαγ-
γελµατίας  ψαράς πριν α-
κόµα έρθει να εγκαταστα-
θεί στην Άρνισσα. 

Το ψάρεµα ήταν το ε-
πάγγελµα που έτρεφε ό-
λη την οικογένειά του. Έ-
τσι και ο παππούς µου έ-
µαθε από τον πατέρα του
να ψαρεύει και συνέχισε
το επάγγελµα αυτό µαζί
µε τα αδέλφια του. 

Η βάρκα του  είχε µήκος
5,5 µέτρα και φάρδος
1,20 µέτρα, και δεν είχε
µηχανή κάνοντας ακόµα
πιο δύσκολη την δουλειά
τους, γιατί έπρεπε να κά-
νουν κουπί για να ρίξουν
τα δίχτυα και για να τα
µαζέψουν. Μερικές φο-
ρές ήταν τόσο έντονοι οι
αέρηδες που τους δυσκό-
λευαν πάρα πολύ. Ψά-
ρευαν σε όλη την λίµνη
της Βεγορίτιδας φτάνο-
ντας µέχρι την απέναντι
τότε ακτή, που ήταν ο Φι-
λώτας Αµυνταίου και
πολλές βραδιές έµεναν
και µέσα στην βάρκα, για-
τί δεν προλάβαιναν να γυ-

ρίσουν. 
Μου είπε πως η λίµνη

είχε πάρα πολλά είδη ψα-
ριών και πολλές ποσότη-
τες από αυτά, γιατί δεν υ-
πήρχαν και πολλοί ψαρά-
δες τότε. 

Τα ψάρια τα πουλούσαν
µόνοι τους. Ο κόσµος ή-

ξερε πότε ερχόντουσαν
οι βάρκες και πήγαινε και

τα αγόραζε από τη λίµνη.
Ο παππούς µου θέλοντας
να οργανώσει την δου-
λειά του, επειδή µετά από
το 1977 ζητούσε επίση-
µες άδειες για τους ψα-
ράδες και τις βάρκες τους
το κράτος, ίδρυσε τον Α-
λιευτικό Συνεταιρισµό
Άρνισσας  µε το όνοµα
«Λίµνη Βεγορίτιδος». 

Οι ψαράδες, δηλαδή
αυτοί που είχαν ως επίση-
µο επάγγελµα το ψάρε-
µα,  µετά το 1980 αυξήθη-
καν. Η τεχνολογία µπήκε
για τα καλά στο επάγγελ-
µα και όλοι είχαν βάρκες
µε µηχανές και τα πράγ-
µατα ήταν πιο εύκολα από
παλιά.

Ο παππούς µου έκανε
αυτή τη δουλειά, γιατί την
αγαπούσε πολύ παρά τις
δυσκολίες που είχε. Ακό-
µα και τώρα που δεν είναι
επαγγελµατίας ψαράς
θέλει πολύ να είναι στη
λίµνη µε µια βάρκα.

Κείµενο –
∆ακτυλογράφηση: 

Τάσος Μπακάλης 
– Ε` τάξη
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Η γενοκτονία των Ποντίων 
100 χρόνια από την γενοκτονία των Ποντίων - ηµέρα µνήµης για
τους 353.000 νεκρούς.

19 Μαΐου 1919. Μια ηµεροµηνία εφιάλτης για εκατοµµύρια Πόντιους που συνδέεται όχι µόνο µε την βίαιη αλλαγή
της ανθρωπογεωγραφίας του Πόντου, αλλά και την σχεδιασµένη εξόντωση κάθε ελληνικού και χριστιανικού στοι-
χείου της περιοχής . 

Τα εργαλεία της γενοκτονίας ήταν προσεκτικά επιλεγµένα. Οι αναγκαστικοί εκτοπισµοί των Ελλήνων από τα πα-
ράλια προς την ενδοχώρα της Ανατολής, οι ατέλειωτες πορείες θανάτου και τα τάγµατα καταναγκαστικής εργα-
σίας εξαφάνισαν γενιές και γενιές Ποντίων. Μέχρι τον Μάρτιο του 1924, 353.000 Έλληνες του Πόντου έχασαν τη
ζωή τους και άλλοι τόσοι εκτοπίστηκαν. Η εντολή ήταν σαφής: Καταστρέψτε καθετί ελληνικό.

Κείµενο: Τσιτιρίδης ∆αυίδ – ∆` τάξη  
∆ακτυλογράφηση: Μήτσκος Κωνσταντίνος – Ε` τάξη 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
Ο Κωνσταντίνος (Κωστής) ∆ασκαλάκης (γεν.

29/04/1981) είναι Καθηγητής του Τµήµατος Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών και Επιστήµης Υπολογιστών του ΜΙΤ και
µέλος του Εργαστηρίου Πληροφορικής και Τεχνητής Νοη-
µοσύνης του MIT. 

Το 2018 διακρίθηκε µε το περίβλητο Βραβείο Νεβάνλινα
από την διεθνή ένωση µαθηµατικών. Τελείωσε το Λύκειο
στην Βαρβάκειο Σχολή και τις προπτυχιακές του σπουδές
στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υ-
πολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Ως προπτυχιακός φοιτητής, τελείωσε όλα τα µαθήµατα,
εκτός από ένα, µε τον ανώτατο βαθµό, κάτι που δεν είχε
συµβεί µέχρι τότε στην ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου. Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστή-
µιο του Μπέρκλεϋ, όπου παρέλαβε το διδακτορικό του δί-
πλωµα από το τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Πλη-
ροφορικής. 

Ο Κωνσταντίνος ∆ασκαλάκης ασχολείται ερευνητικά
µε την θεωρία υπολογισµού και τον τρόπο που συνδέεται
µε την Θεωρία παιγνίων, τα οικονοµικά, την στατιστική και
την µηχανική µάθηση.

Έχει διακριθεί µε το βρα-
βείο «ACM Doctoral
Dissertation Award»
το 2008 για τη δι-
δακτορική του
διατριβή. 

Έχει επίσης
διακριθεί µε το
βραβείο Kalai το
2008. 

Λευτέρης Πετρούνιας 
Ο Λευτέρης Πετρούνιας γεννήθηκε στην Αθήνα 30 Νο-

εµβρίου του 1990. Είναι Έλληνας γυµναστής και ολυµπιο-
νίκης µε ύψος 1,64 και βάρος 62 κιλών και διακρίνετε ιδιαί-
τερα στο αγώνισµα των κρίκων. Έχει αναδειχτεί   χρυσός
ολυµπιονίκης το 2016, 3 φορές παγκόσµιος πρωταθλητής
και 4 φορές πρωταθλητής Ευρώπης. 

Κείµενο: Παντελής  Καραβίτης - ∆` τάξη  
∆ακτυλογράφηση: Ναταλία Παπατραϊανού - Ε` τάξη

Το 2018 ο Κωνσταντίνος ∆ασκαλάκης βραβεύτηκε µε
το Βραβείο Νεβάνλινα για «τη συνεισφορά του στην κα-
τανόηση της υπολογιστικής πολυπλοκότητας θεµελιω-
δών προβληµάτων σχετικά µε αγορές, δηµοπρασίες, ι-
σορροπίες και άλλες οικονοµικές δοµές». Το 2018 επίσης
διακρίθηκε και µε το βραβείο Simons Foundation
Investigator award που δίνεται σε «κορυφαίους επιστήµο-
νες στα πιο παραγωγικά τους χρόνια».
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Τα αγαπηµένα
µας ζώα

Το αγαπηµένο µου ζώο είναι η
τίγρη. Η τίγρη ζει στη ζούγκλα.
Είναι πορτοκαλί και µαύρη. Η τί-
γρη τρώει ζώα. Της αρέσει να
τρώει ζώα. 

Κριστιάν Τσέλα 
Το αγαπηµένο µου ζώο είναι ο

µονόκερως. Ζει στο λιβάδι. Έχει
τρίχωµα και στην µέση του κεφα-
λιού του έχει ένα κέρατο. Τρώει
χόρτα. Του αρέσει να τρέχει.

Γεωργία Σουρουτζόγλου 
Το αγαπηµένο µου ζώο είναι

το πάντα. Το ζώο ζει στην ζού-
γκλα. Το ζώο είναι µαύρο, άσπρο
και γλυκό. Στο πάντα του αρέσει
να τρώει χόρτα. Στο πάντα του
αρέσει να σκαρφαλώνει στα δέ-
ντρα. 

Ελισάβετ Τσουµάγκα 
Το αγαπηµένο µου ζώο είναι

το δελφίνι. Το δελφίνι ζει στη
θάλασσα. Το δελφίνι είναι µαλα-
κό και γυαλιστερό. Το δελφίνι
τρώει µικρά ψαράκια. Του αρέσει
να χοροπηδάει έξω στη θάλασ-
σα.

Κατερίνα Θεοδώρου 
Το αγαπηµένο µου ζώο είναι η

γατούλα µου. Ζει στην Έδεσσα
σε ένα µικρό σπιτάκι. Είναι κορι-
τσάκι και είναι µαυρούλα. Πίνει
γαλατάκι από την µαµά της. Της
αρέσει να την παίρνω αγκαλιά
και να την πηγαίνω βόλτα.

Γεωργία Παπατραϊανού 
Το αγαπηµένο ζώο που αγαπώ

είναι το σκυλάκι. Ζει σε ένα ξύλι-
νο σπιτάκι. Έχει άσπρο και καφέ
χρώµα. Τρώει κόκαλα και σκυλο-
τροφή και αποφάγια. Παίζει µα
παιχνίδια για τα σκυλιά.

Μαρία Θεοδώρου
Το αγαπηµένο µου ζώο είναι

το ελαφάκι. Ζει στο δάσος. Είναι
λίγο ψηλό και έχει καφέ τρίχω-
µα. Τρώει χορταράκι. Του αρέσει
να είναι ελεύθερο και να τρέχει
στο δάσος. 

Ελένη Τσότση 
Κείµενα: Α` τάξη 

∆ακτυλογράφηση: Παπατραϊ-
ανού Βασιλική ΣΤ` τάξη             
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Συνεντεύξεις για 
τα επαγγέλµατα

Στάθης: Τι επάγγελµα έκανες νο-
νέ όταν ήσουν νέος;

Νονός: Ήµουν οικοδόµος.
Στάθης: Σε τι χρησιµεύει η δου-

λειά σου;
Νονός: Έχτιζα σπίτια για να µέ-

νουν µέσα οι άνθρωποί. 
Στάθης: Είσαι ευχαριστηµένος α-

πό αυτή τη δουλειά;
Νονός: Ήµουν ευχαριστηµένος αν

και ήταν κουραστική δουλειά. 
Στάθης: ∆ούλευες µόνος σου;
Νονός: Ήµασταν  σε ένα συνερ-

γείο µε τέσσερα άτοµα.
Κείµενο: Τσιτιρίδης Στάθης - Β` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Παπατραϊανού
Ναταλία – Ε` τάξη  

Συνέντευξη µηχανικού 
Ερ. Που δουλεύεις;
Απ. Σε συνεργείο αυτοκινήτων και

τρακτέρ, στην Άρνισσα.
Ερ. Με τι ασχολείσαι µέσα στο συ-

νεργείο;
Απ. Με την συντήρηση των οχηµά-

των.
Ερ. Πόσες ώρες δουλεύεις την η-

µέρα;
Απ. 8 ώρες.
Ερ. Τι εργαλεία χρησιµοποιείς;
Απ. ∆ιάφορα κλειδιά.
Ερ Τι σου αρέσει να φτιάχνεις πε-

ρισσότερο;
Απ. Τα τρακτερ.   

Κείµενο: Πολυάνθη Μπόγια 
– Β` τάξη

∆ακτυλογράφηση:  Τάσος 
Μπακάλης – Ε` τάξη

Ο ΜΑΗΣ 

Ένα πράσινο βιβλίο
Γράφει  ο Μάης για παιδιά.

Οι τελείες του είναι κεράσια
και οι λέξεις του κλαδιά.
Και το αγέρι το µοιράζει
σε περβόλια και αυλές

και οι εικόνες του στολίζουν
τις σελίδες τις χρυσές.

Ένα πράσινο βιβλίο
Άνθη, φύλλα κι ευωδιά

γράφει ο Μάης, ξαναγράφει
για παιδιά.

Κείµενο: τα παιδιά της Β` τάξης
∆ακτυλογράφηση: 

Παπατραϊανού Ναταλία
– Ε` τάξη

Θαλάσσια  χελώνα
H θαλάσσια χελώνα (Κα-

ρέτα καρέτα) υπήρξε και υ-
πάρχει στη Γη, εδώ και εκα-
τοµµύρια χρόνια .

Είναι το µοναδικό είδος
θαλάσσιας χελώνας που α-
ναπαράγεται στην χώρα
µας η οποία έχει τους πιο

σηµαντικούς βιοτόπους .
Τα τελευταία   χρόνια ό-

µως απειλείται το είδος
της  λόγω των ανθρώπινων
καταστροφών των βιοτό-
πων,          

Ζώα υπό εξαφάνιση

Το Κρι-Κρι
Το Κρι-Κρι θεωρείται υποείδος του αγριοκάτσικου .Το

Κρι-Κρι είναι ένα µεγάλο οπληφόρο θηλαστικό, γηγενές
της ανατολικής Μεσογείου το οποίο σήµερα βρίσκεται
µόνο στην Κρήτη και σε τρία µικρά νησάκια κοντά της. Α-
κόµα έχει ανοιχτό χρώµα καφέ γούνα και µια λωρίδα µε
πιο σκούρο χρώµα γύρω από τον λαιµό του. Έχει δύο κέ-
ρατα. Είναι ντροπαλά και ξεκουράζονται κατά τη διάρκεια
της ηµέρας. Κάνουν µεγάλα πηδήµατα και ανεβαίνουν α-
πότοµες πλαγιές χωρίς πρόβληµα.      

Κείµενο: Β` τάξη
∆ακτυλογράφηση:  Μπό-
γιας Βαγγέλης  - Ε` τάξη



(Μια συνέντευξη του
Υπεύθυνου της Σχολι-
κής Βιβλιοθήκης κ. Ηλία
Κάρτα στους µαθητές
της Ε` τάξης Ναταλία
Παπατραϊανού, Βαγγέ-
λη Μπόγια καιΤάσο
Μπακάλη)

- Το σχολείο µας εδώ και 5
µήνες περίπου έχει µπει σε µια
εφαρµογή η οποία ονοµάζεται
mylib την οποία την έχει δηµι-
ουργήσει ο κύριος Βασίλης
Τρίπτσης που είναι καθηγητής
πληροφορικής στο Επαγγελ-
µατικό Λύκειο(ΕΠΑΛ) της Έ-
δεσσας. Είµαστε το πρώτο σχο-
λείο που φιλοξενείται µετά το

ΕΠΑΛ της Έδεσσας σε αυτήν
την εφαρµογή και έχουν ακο-
λουθήσει και άλλα. 

--  ΓΓιιαα  πποοιιοο  λλόόγγοο  δδηηµµιιοουυρργγήή--
θθηηκκεε  ααυυττήή  ηη  εεφφααρρµµοογγήή;;

-Η εφαρµογή δηµιουργήθη-

κε για να διαχειριζόµαστε τα βι-
βλία µας, να τα καταγράφουµε
ψηφιακά σε µια κατάσταση για
να µπορούµε να τα δανειζόµα-
στε και για να γνωρίζουµε τα
µέλη τα οποία ανήκουν σε αυ-
τήν την βιβλιοθήκη.  

--  ΠΠοοιιοοιι  εείίννααιι  µµέέλληη  ααυυττήήςς  ττηηςς
ββιιββλλιιοοθθήήκκηηςς;;

- Καταρχήν όλοι οι µαθητές
και οι εκπαιδευτικοί του σχο-
λείου είναι µέλη της βιβλιοθή-
κης. Αργότερα θα µπορούν να
συµµετέχουν και οι γονείς έχο-
ντας και αυτοί τη δυνατότητα
να δανειστούν βιβλία. 

Όλοι έχουν πάρει έναν µο-
ναδικό αριθµό ο οποίος φαίνε-
ται στην κάρτα µέλους που έχει
ο καθένας. 

--  ΤΤιι  µµπποορρεείί  νναα  κκάάννεειι  έένναα  µµέέ--
λλοοςς  ττηηςς  ββιιββλλιιοοθθήήκκηηςς  ττοουυ  ∆∆ηηµµοο--
ττιικκοούύ  ΣΣχχοολλεείίοουυ  ΆΆρρννιισσσσααςς..        

- Μπορεί από το σπίτι του να
αναζητήσει όποιο βιβλίο επιθυ-
µεί ανάλογα µε την κατηγορία
στην οποία βρίσκεται. Εµείς έ-
χουµε χωρίσει τα βιβλία σε διά-
φορες κατηγορίες κι αν ψάξεις
και βρεις το βιβλίο που επιθυ-
µείς µπορείς να διαβάσεις την
περίληψη του, να δεις το εξώ-
φυλλό του αλλά κι αν αυτό το
βιβλίο είναι δανεισµένο ή όχι.

--ΑΑυυττόό  δδιιεευυκκοολλύύννεειι  κκααιι  ττοουυςς
δδαασσκκάάλλοουυςς  κκααιι  τταα  ππααιιδδιιάά;;          

-Αυτό διευκολύνει και τους
δασκάλους και τους µαθητές.

--  ΓΓιιαα  όόλλοο  ααυυττόό  χχρρεειιάάσσττηηκκεε
πποολλύύ  δδοουυλλεειιάά;;

- Για να στηθεί αυτή η βιβλιο-
θήκη χρειάστηκε δουλειά. Η

βασική δουλειά είχε ξεκινήσει
µε την καταγραφή των βιβλίων
από µένα και στην συνέχεια
πήραν ρόλο οι µαθητές της ΣΤ`
τάξης. Οι µαθητές της ΣΤ` τάξης
ενηµερώθηκαν αρχικά για το
πώς λειτουργεί η ψηφιακή βι-
βλιοθήκη από τον κύριο Βασί-
λη Τρίπτση και τους µαθητές
του ΕΠΑΛ Έδεσσας σε µια ε-
νηµερωτική συνάντηση που
είχε γίνει στον χώρο της βιβλιο-
θήκης. Αφού πήραν µια πρώτη
εικόνα για το πώς πρέπει να
καταχωρούν τα στοιχεία των βι-
βλίων συνεργάστηκαν µε µένα
και πέρασαν εκατοντάδες βι-
βλία στην εφαρµογή αυτή και
έκαναν µια πάρα πολύ καλή
δουλειά που βοήθησε στο να ε-
τοιµαστεί αυτή η ψηφιακή βι-
βλιοθήκη. Τη σκυτάλη τώρα
την παίρνει η Ε` τάξη η οποία
έκανε µια καλή αρχή και θα
συνεχιστεί και του χρόνου. 

--  ΠΠεερρίίπποουυ  ππόόσσαα  ββιιββλλίίαα  έέχχοουυνν
κκααττααγγρρααφφεείί  µµέέχχρριι  ττώώρραα;;  

Έχουν καταγραφεί 1363 α-
πό το σχολείο µας. Ακόµα έχει
γίνει µια δωρεά από περιοδι-
κά(από τον κύριο Ηλία Μπό-
για, τον οποίο και ευχαριστού-
µε) και από αλλά βιβλία και τώ-
ρα έχουµε περίπου 1500 βι-
βλία.

--ΠΠοοιιαα  εείίννααιι  ηη  ιιδδιιααιιττεερρόόττηητταα
ττηηςς  ψψηηφφιιαακκήήςς  ββιιββλλιιοοθθήήκκηηςς;;

-Μπαίνοντας κάποιος για να
δει την  εφαρµογή της βιβλιο-
θήκης – στη διεύθυνση
http://mylib.mysch.gr, που
ανήκει στο Πανελλήνιο Σχολι-
κό ∆ίκτυο -  µπορεί  να δει όλα
τα βιβλία µας που έχουν κατα-
γραφεί µέχρι τώρα. Oι µαθητές
µπορούν να µπουν στην εφαρ-
µογή χρησιµοποιώντας για ό-
νοµα χρήστη το email τους και
για κωδικό τον αριθµό της κάρ-
τας µέλους τους(userid), έτσι
ώστε να µπορούν να δουν τον
δανεισµό τους και πότε λήγει
αλλά και το ιστορικό των βι-
βλίων που έχουν δανειστεί, ό-
πως και όλα τα βιβλία της βι-
βλιοθήκης..

ΑΑπποοµµααγγννηηττοοφφώώννηησσηη  --  
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΠΠααππαα--

ττρρααϊϊααννοούύ  ΝΝααττααλλίίαα  --  ΕΕ`̀  ττάάξξηη

τάξεις ∆`- Ε` και ΣΤ` µπήκαν
στην αίθουσα γυµναστηρίου
και συζήτησαν για ένα από
τα έντεκα βιβλία του. Το βι-
βλίο που µας παρουσίασε µι-
λούσε για την παιδική του
ζωή στο χωριό και την κατά-
σταση που βρισκόταν το χω-
ριό εκείνη την εποχή. Κά-
ποια κορίτσια µας διάβασαν
µικρά αποσπάσµατα. Λίγο
αργότερα τα κορίτσια της
ΣΤ` τάξης πήραν από τον κύ-
ριο Βαρδάρη τη συνέντευξη
που ετοίµασαν και την ηχο-
γράφησαν. Αµέσως µετά τα
ίδια άτοµα µας εξήγησαν για
ποιο λόγο γιορτάζουµε την
παγκόσµια ηµέρα παιδικού
βιβλίου και έκαναν ένα αφιέ-
ρωµα σε τρεις πολλούς γνω-
στούς µεγάλους Παραµυθά-
δες: τον Χανς Κρίστιαν Ά-
ντερσεν, τον Ευγένιο Τριβι-
ζά, και τον Αίσωπο, ο οποίος
θεωρείται και ο µεγαλύτε-
ρος Παραµυθάς  όλων των ε-
ποχών.

Μετά το αφιέρωµα αυτών
των παραµυθιών ακολούθη-
σε η παρουσίαση των τριών
αγοριών της ΣΤ’ τάξη που
παρουσίασαν 6 λόγους για
να διαβάζει κανείς βιβλία.
Στην πραγµατικότητα έπρε-

πε να είναι 10 λόγοι αλλά
δεν µπορούσαµε να σκε-
φτούµε άλλους λόγους έτσι
βάλαµε 6 που είχαµε σίγου-
ρους. Στη συνέχεια ένα παι-
δί της τάξης µας παρουσία-
σε σε όλους µας την ιστοσε-
λίδα «ο µικρός αναγνώ-
στης». Είναι µία ιστοσελίδα
όπου ο καθένας µπορεί να
βρει το βιβλίο που επιθυµεί
πληκτρολογώντας τον τίτλο
του βιβλίου που θέλει, πατώ-
ντας κλικ πάνω του και µπο-
ρεί να το διαβάσει.

Τέλος αποχωρήσαµε από
την αίθουσα του γυµναστη-
ρίου πρώτα η ∆` τάξη και η
Ε` τάξη και µετά εµείς. Πή-
γαµε στις τάξεις µας, µαζέ-
ψαµε τα πράγµατα µας και
φύγαµε µε τις τσάντες µας
από το σχολείο.

Σήµερα γνώρισα έναν
καινούργιο συγγραφέα που
δεν ήξερα πιο πριν τον κύριο
Βαρδάρη, αλλά δεν γνωρίζω
ότι είναι συγγραφέας. Και
τώρα που τον γνωρίζω θα ή-
θελα να διαβάσω κάποια α-
πό τα βιβλία του. δεν έχω
διαβάσει κανένα νωρίτερα,
αλλά είµαι περίεργος να δω
πώς είναι.

Κείµενο: Κωνσταντίνος
Παπατραϊανός – ΣΤ` τάξη
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

συν. απ’ την 1η σελ.

Η ψηφιακή µας βιβλιοθήκη
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Τώρα θα ταξιδέψουµε σε
ένα µέρος µακρινό, αλλά
γνωστό, και συγκεκριµένα
στον Νότιο Πόλο. Απ` ότι
ξέρουµε εκεί ζούνε τα
γνωστά σε όλους ζώα οι πι-
γκουίνοι, όµως οι πιγκουί-
νοι δεν περνάνε την ώρα
τους µόνο κάνοντας τσου-
λήθρα µε την κοιλιά και
τρώγοντας ψάρια κάνουν
και πολλά άλλα πράγµατα.
Για παράδειγµα κάνουν πα-
τινάζ, παίζουν χόκεϊ, ψα-
ρεύουν και πάνω από όλα
το διασκεδάζουν στο κρύο.
Όµως δεν είναι όλοι οι πι-
γκουίνοι ίδιοι γιατί υπάρχει
ένας πιγκουίνος ο Πάµπλο
που του άρεσε η ζέστη και
το µόνο όνειρο που είχε ή-
ταν να πάει στην Χαβάη.

Ναι
αλλά τώρα θα µου πείτε έ-
νας πιγκουίνος που του α-
ρέσει η ζέστη πως αντέχει
στον Νότιο Πόλο; Γιατί στο
ιγκλού που µένει έχει µια
σόµπα που τον κρατούσε
ζεστό όµως δεν µπορούσε
να αποµακρυνθεί πολύ από
την σόµπα του, γιατί πάγω-
νε κυριολεκτικά ολόκλη-
ρος. Παρά τις δυσκολίες ό-
µως ο Πάµπλο ντύθηκε κα-
λά και ετοιµάστηκε να φύ-
γει. Όλοι οι πιγκουίνοι πή-
γαν να τον αποχαιρετή-
σουν. Μετά από όλα αυτά
αποµακρύνθηκε λίγο, πά-
γωσε και οι άλλοι πιγκουί-
νοι τον πήγαν δίπλα στην
σόµπα του.

Όταν ο Πάµπλο ξεπάγω-

σε του ήρθε µια ιδέα. Να
κόψει µε ένα πριόνι το µέ-
ρος του πάγου που είναι το
σπίτι του για να το χρησι-
µοποιήσει σαν πλοίο. Για
δεύτερη φορά ο Πάµπλο
ξεκίνησε για την Χαβάη.
Στον δρόµο του πέρασε
την Αργεντινή και µετά έ-

κανε µια στάση στη Χιλή.
Μετά από πολλά χρόνια
κατάφερε και έφτασε στην
Χαβάη. Εκεί έστησε σε δύο
δέντρα µια αιώρα και χαλά-
ρωνε πίνοντας χυµό. 

Κείµενο: Κωνσταντίνος
Μήτσκος  - Ε` τάξη
∆ακτυλογράφηση: 

Τάσος Μπακάλης
– Ε` τάξη

Ο ∆ιαφορετικός Πιγκουίνος 

Ο ΑΙΣΩΠΟΣ
Aesop was a very good child writer and he wrote

very beautiful fairy tales such as the hare and the
turtle, the shepherd, the fox with the cut tait, the fox
and the crow, the lion and the mouse.

Ο Αίσωπος ήταν ένας πού καλός παιδικός συγγρα-
φέας και έγραψε πολύ ωραία παραµύθια όπως : ο
λαγός και η χελώνα, ο ψεύτης βοσκός, η αλεπού µε
την κοµµένη ουρά, η αλεπού και το κοράκι και το λιο-
ντάρι µε το ποντίκι.

Κείµενο: Γκέσιου Ε.,  Παπατραϊανού Ν., Γέσιου
Μ., Κόκλη Β.- Ε` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Γκέσιου Ελπίδα - Ε` τάξη
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Του καιρού
τα µυστικά

Την Παρασκευή 7 Ιουνί-
ου οι µαθητές όλου του
δηµοτικού σχολείου επι-
σκέφτηκαν τη ∆ιαδραστι-
κή Έκθεση Μετεωρολο-
γίας « Του καιρού τα µυ-
στικά » στο Τιτάν στην Ν.
Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. 

Οι µαθητές είχαν την δυ-
νατότητα να γνωρίσουν τα
µετεωρολογικά όργανα
και τον τρόπο λειτουργίας
τους, την εξέλιξη της Με-
τεωρολογίας από την Αρ-
χαία Ελλάδα έως σήµερα
καθώς και την ερµηνεία
των καιρικών φαινοµένων.
Αυτή η έκθεση µε διάφορα
πειράµατα βοήθησε τους
µαθητές να εµπεδώσουν
καλύτερα τη δηµιουργία
και την εξέλιξη των καιρι-
κών φαινοµένων. 

Ακόµα παρακολούθη-
σαν την παραγωγή του
τσιµέντου µέσα από πα-
ρουσιάσεις και βίντεο. Α-
κόµα σε µερικούς δόθηκε
η ευκαιρία να λύσουν τις
σχετικές τους απορίες.
Στο τέλος µετά από ένα
διάλειµµα για ξεκούραση
περιηγηθήκαµε µε το λεω-
φορείο µέσα στο χώρο
του εργοστασίου και ξενα-
γηθήκαµε στης διάφορες
υποδοµές. Ύστερα πήγα-
µε για παιχνίδι και διασκέ-
δαση στα Ιαµατικά Λουτρά
του Λαγκαδά. 

Πιστεύω πως ήταν µια
πολύ καλή εκδροµή γιατί
µέσα από αυτή την έκθεση
µάθαµε πολλά και σηµα-
ντικά πράγµατα τα οποία
µπορεί να τα χρειαστούµε
και στην ζωή µας. Ακόµα
είχαµε αρκετή ώρα ώστε
να διασκεδάσουµε παίζο-
ντας. 

Κείµενο - ∆ακτυλογρά-
φηση: Παπατραϊανού 

Βασιλική ΣΤ` τάξη   
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∆ιαγωνισµός χορού & floss

∆ιαγωνισµός
χορού 

Στις 7 Ιουνίου πήγαµε την
τελική εκδροµή. Επισκεφτή-
καµε το ΤΙΤΑΝ και τα Ιαµατι-
κά Λουτρά Λαγκαδά. 

Όπως γίνεται τα τελευ-
ταία χρόνια, έτσι και φέτος
διοργανώσαµε διαγωνισµό
χορού. Αρχικά πήγαµε σε ό-
λες τις τάξεις και τους είπα-
µε για τον διαγωνισµό. Έπει-
τα ερχόντουσαν στο διά-
λειµµα τα παιδιά και µας έ-
λεγαν το τραγούδι που θα
χόρευαν και τα άτοµα της ο-
µάδας. 

Ήρθε η µέρα και βρήκαµε
ένα µέρος, που θα ήταν άνε-
το για αυτούς που θα χόρευ-
αν. Μαζεύτηκαν µαµάδες και
παιδιά και αρχίσαµε. Και οι ε-
φτά οµάδες που συµµετεί-
χαν χόρεψαν ωραία, αλλά
την πρώτη θέση διεκδικήσαν
οι « Καλλίτερες » τις οποίες
έβγαλαν η κριτική επιτροπή,
η οποία είχε κάνει και την
προεργασία, για όλη αυτήν
την ευχάριστη δραστηριότη-
τα. 

Είναι µια ωραία δραστη-
ριότητα που θα πρέπει να ε-
παναλαµβάνεται κάθε χρό-
νο! 

Κείµενο: Καραβίτη 
Ελπινίκη - ΣΤ` τάξη 
∆ακτυλογράφηση: 

Παπατραϊανού Βασιλική -
ΣΤ` τάξη            

∆ιαγωνισµός floss

∆ιαγωνισµός 
Floss

Καταρχάς για να εξηγήσω
τι είναι το Floss, είναι µία κί-
νηση χορού που πρωτοφά-
νηκε από ένα παιδί το γνω-
στό The Backpack Kid, στο
τραγούδι Swish Swish της
Katy Perry και µετέπειτα στο
Youtube Rewind 2017. Ο χο-
ρός είναι ο εξής: ένας άνθρω-
πος κουνάει συνεχώς τα χέ-
ρια του µε σφιγµένες γροθιές
µπρος και πίσω από το σώµα
του, πρώτα απ’ την µια µεριά
και µετά απ’ την άλλη, κουνώ-
ντας ταυτόχρονα τους γο-
φούς του µε τις πατούσες
καρφωµένες στο  πάτωµα. 

O διαγωνισµός Floss
πραγµατοποιήθηκε στις 7 Ι-
ουνίου, στη µεγάλη εκδρο-
µή. Έγινε αµέσως µετά από
τον διαγωνισµό χορού και
είχε αρκετούς διαγωνιζόµε-
νους και µόνο έναν νικητή ή,
στην περίπτωση µας, δύο νι-
κητές. Ναι, καλά ακούσατε.
οι κριτές (Γιάννης Παπαγιαν-
νίδης και Θοδωρής Κάρτας)
δεν µπορούσαν να αποφασί-
σουν ανάµεσα στους δύο
καλύτερους οπότε απλά  α-
νακηρύξαν δύο νικητές, τον
Γιάννη Γιάγκου και τη ∆ήµη-
τρα Πισλίνα. Το νικητήριο
δώρο τους ήταν ένα δίµπαλο
παγωτό.

Κείµενο - ∆ακτυλογράφη-
ση: Θοδωρής Κάρτας – ΣΤ`

τάξη
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ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Κάθε Τετάρτη ξεκινάµε µαζί µε την Γ` τάξη απ’ το σχολείο για το λεωφορείο, για να πάµε στο κολυµβητήριο της Έ-

δεσσας. Όταν φτάνουµε, πάµε στα αποδυτήρια για να φορέσουµε το µαγιό µας. Ύστερα οι δασκάλες µάς βάζουν τα
σκουφάκια κολύµβησης, πηγαίνουµε στα ντους και έπειτα στην πισίνα για να αρχίσει το µάθηµα.

Το πρώτο πράγµα που κάνουµε είναι να χτυπήσουµε τα πόδια µας στο νερό. Κάποιες φορές κάνουµε µάθηµα µε σα-
νίδες, µε το (µακαρόνι), ή µε τίποτα. Μετά το µάθηµα πηγαίνουµε στα ντους, έπειτα στα αποδυτήρια να αλλάξουµε
και να µας στεγνώσουν τα µαλλιά. Αφού αλλάξουµε φοράµε το χειµωνιάτικο σκουφάκι µας για να µην αρρωστήσου-
µε. Ύστερα καθόµαστε 10 λεπτά να φάµε και γυρνάµε πίσω στην Άρνισσα.

Κείµενο: Αναστασία Κισκίνη, Μπόγια Ηλιάνα - ∆` τάξη

Στο κολυµβητήριο µάθαµε να κολυµπάµε και ήταν πολύ ωραία. Το νερό ήταν καλό. Εκεί µάθαµε πολλά πράγµατα.
Τα περισσότερα παιδιά µπήκαν στη µεγάλη πισίνα. Όταν µπήκα ήταν φανταστικά. Μου άρεσε πολύ το κολυµβητήριο.
Έµαθα όµως  λίγο κολύµπι. Όταν τελείωσε το µάθηµα κάναµε ντους και φύγαµε. Κάναµε  µια στάση για να φάµε και έ-
πειτα γυρίσαµε πίσω.

Κείµενο: Μουρατίδης Ιορδάνης - ∆` τάξη, ∆ακτυλογράφηση: Γκέσιου Ελπίδα - Ε` τάξη

Στις 3 Ιανουαρίου 2019 µπήκα στο
Νοσοκοµείο Γεννηµατάς στην Θεσ-
σαλονίκη µε σκοπό να χειρουργηθώ
για την σκωληκοειδίτιδα µου, που ε-
πιστηµονικά ονοµάζεται σκωληκοει-
δής απόφυση. Είναι ένα χειρουργείο
που το κάνουν συχνά τα παιδιά της η-
λικίας µου. Εγώ δεν ήξερα τι θα συµ-
βεί και ένιωθα παρά πολύ άγχος.
Μπορεί να είναι  επικίνδυνο, αλλά εί-
ναι µια ρουτίνα είπαν οι γιατροί. Όλα
πήγαν πολύ καλά και ευτυχώς για µέ-
να µου άφησε µόνο κάτι µικρά σηµα-
δάκια στην κοιλιά µου. Θέλω να µοι-
ραστώ µαζί σας αυτή την εµπειρία
µου,  γιατί σίγουρα έχετε ακούσει ή
ακόµα έχετε περάσει και οι ίδιοι κάτι
παρόµοιο. 

Το νο-
σοκοµείο
ήταν ένα
µ ε γ ά λ ο
κτήριο µε
π ο λ λ ο ύ ς
θ α λ ά µ ο υ ς
και ορό-
φους, και τε-
ράστιο κήπο
που έβγαζε
σε µια µεγάλη
οδό. Στον ό-

ροφο που ήµουν
εγώ ήταν γεµάτος µε παιδιά διαφό-
ρων ηλικιών, από µηνών µέχρι και 15
χρονών και ο καθένας τους ήταν εκεί
για το δικό του πρόβληµα. Όλοι οι άν-

θρωποι που βρίσκονταν εκεί για να
κάνουν την δου-
λειά, δηλαδή
γιατροί, νοση-
λευτές και όλοι
οι υπόλοιποι  ή-
ταν ευγενικοί
και πρόσχαροι,
κάνοντας µας
να νιώθουµε
πάρα πολύ κα-
λά. 

Έκανα αρ-
κετές φιλίες
µε τα παιδιά
εκεί, αφού

είχαµε αρκετό χρόνο ελεύθε-
ρο. Είναι µια εµπειρία που θα την θυ-
µάµαι για πάντα.

Κείµενο – ∆ακτυλογράφηση: 
Τάσος 

Μπακάλης -  Ε` τάξη

Εµπειρίες από την περιπέτειά µου
στο Νοσοκοµείο 

Με βάση το µάθηµα της
γλώσσας είχαµε µια ενότη-
τα για τα ατυχήµατα. Έτσι
αποφασίσαµε κι εµείς να
κάνουµε ένα ερωτηµατο-

λόγιο και να ρωτήσουµε τα
παιδιά της ∆` τάξης αν
τους έχει συµβεί κάποιο α-
τύχηµα στο σχολείο. 

Σύµφωνα µε τις απαντή-

σεις βγάλαµε το συµπέρα-
σµα ότι από τα 15 παιδιά
στα 13 είχε συµβεί κάποιο
ατύχηµα, ενώ στα 2 όχι. Α-
κόµα είδαµε ότι στα 3 παι-
διά είχε συµβεί το πρωί, ε-
νώ στα 10 στο διάλειµµα.
Επίσης στα 4 παιδιά είχε
συµβεί το ατύχηµα στα χα-
λίκια, σε 1 παιδί στο σκάµ-
µα, ενώ σε 8 σε άλλο µέ-
ρος της αυλής. 

Ακόµα τους ρωτήσαµε
ποιος έφταιγε για το ατύ-

χηµα και µας απάντησαν ό-
τι στα 6 παιδιά έφταιγε κά-
ποιος συµµαθητής τους, ε-
νώ στα 7 οι ίδιος ο εαυτός
τους. 

Στο τέλος µας είπαν ότι
ένα από αυτά τα παιδιά εί-
χε επισκεφτεί νοσοκοµείο,
τα 3 έπρεπε να πάνε σπίτι,
ενώ τα 9 παιδιά είχαν άλλη
αιτία.

Κείµενο - ∆ακτυλογρά-
φηση: Παπατραϊανού 

Βασιλική - ΣΤ` τάξη         

Έρευνα για τα ατυχήµατα 



Στις 16/5/2019 έγιναν α-
γώνες σκάκι στην Έδεσσα.
Πήραν µέρος µαθητές 12 δη-
µοτικών σχολείων του δή-
µου µας. Οι αγώνες έγιναν
στο 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Έ-
δεσσας. Από το δικό µας
σχολείο πήραν µέρος ο Άγ-
γελος Χούκι και ο Ευθύµης
Σιπάκης από την ΣΤ` τάξη. Ο
Γιάννης Ιτσόπουλος και ο
Κωνσταντίνος Γεωργιάδης
από την Γ` τάξη, ο Άγγελος
Μπόγιας και ο Κυριάκος Γε-
ωργιάδης από την Β` τάξη. 

Οι αγώνες ξεκίνησαν στις

8:30π.µ. Όλοι καθίσαµε ανά
δύο σε µικρά τραπεζάκια µε
σκακιέρες και παίζαµε. Ό-
ποιος έχανε πάνω από δύο
φορές αποκλειόταν. Από το
δικό µας το σχολείο πήρε
την πρώτη θέση ο Άγγελος
Χούκι. Ήτανε µια πολύ ω-
ραία εµπειρία και ελπίζω να
διοργανώνονται αγώνες
σκάκι κάθε χρόνο. 

Κείµενο: Γιάννης Ιτσό-
πουλος - Γ` τάξη 

∆ακτυλογράφηση: 
Παπατραϊανού Βασιλική -

ΣΤ` τάξη           
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Liverpool – Barcelona
Τη σπουδαιότερη ανα-

τροπή που έχει γίνει σε η-
µιτελικό της µεγάλης
διοργάνωσης έκανε η
Liverpool παίζοντας χω-
ρίς τα αστέρια της  Salah
και Firminho. Τα κενά αυ-
τών κάλυψε η κερκίδα
Anfield κάνοντας «κατη-
φορικό» το γήπεδο για
τους κόκκινους. 

Η Blaugrana παρά το
γκολ που δέχτηκαν στο
7` από τον Origi κατάφε-
ραν να φέρουν το παιχνί-
δι στα µέτρα τους. Στο 2ο
ηµίχρονο ήρθε η πανωλεθρία για τους Blaugrana, πριν
από δύο ευκαιρίες των Καταλανών µε τον Jordi Alba και
τον Luis Suares όπου αντέδρασε θετικά ο Allison. Στο
54`, ο περασµένος µόλις στο µατς, Wijnaldum έκανε το
2 – 0. Αµέσως στην επόµενη φάση, σεντράρει ο Shaqiri
και πάλι η χρυσή αλλαγή 3 – 0. Αυτό ήταν σκορ παράτα-
σης. 

Ώσπου στο 79` ήρθε το τέλος για τους Καταλανούς,
µετά από µία µεγάλη έµπνευση του µικρού Arnold που
σεντράρει στην άδεια άµυνα της Barcelona και ο Origi έ-
κανε το 4 - 0.  1.500 Καταλανοί κλάψανε µε  µαύρο δά-
κρυ, και βέβαια και αυτοί που ήταν στην Βαρκελώνη. Το
Champions League µας έδειξε ότι µπορεί και προσφέρει
υπερθέαµα. Αυτό είναι το συµπέρασµα µου. 

Υ.Γ. (Η Liverpool κατέκτησε το φετινό Champions
League νικώντας στον τελικό την Tottenham µε 2 – 0.)

Κείµενο: Τάσος Γεωργίου - ΣΤ` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Θοδωρής Κάρτας – ΣΤ` τάξη

ΕΝΝΙΑΡΑ 
Εννιάρα είναι ένα παιχνίδι που το παίζανε πα-
λιά  οι παππούδες και οι προπαππούδες µας.

Είναι ατοµικό παιχνίδι που παίζεται µε δύο άτοµα. Το
κάθε άτοµο έχει εννέα πέτρες – πιόνια σε διαφορετικό
χρώµα ο ένας από τον άλλο παίκτη (άσπρο-µαύρο),τις
οποίες τοποθετούν κατάλληλα στο πλαίσιο, το οποίο
είναι φτιαγµένο πάνω σε µία πλάκα που έχει σχεδια-
σµένα τρία τετράγωνα το ένα µικρότερο από το άλλο,
όπως και το ένα µέσα στο άλλο. Στις  πλευρές του τε-
τραγώνου  τοποθετούµε στα εξής  σηµεία  ένα  σηµάδι,
στο κέντρο τις πλευράς, στις δύο γωνίες αυτό επανα-
λαµβάνεται σε όλες τις πλευρές του. Τα κεντρικά ση-
µεία τα ενώνουµε µε ένα κάθετο  ευθύγραµµο τµήµα.
Όταν αρχίσει το παιχνίδι οι παίκτες κοιτούν να κάνουν
τρίλιζα (τρεις πέτρες στη σειρά)  η οποία να είναι πάνω
σε γραµµές. Τότε  παίρνει ένα πιόνι από τον αντίπαλο.
Όποιος παίκτης  µείνει µε δύο πιόνια  χάνει το παιχνίδι.                      

Κείµενο: Μπόγιας Βαγγέλης - Μήτσκος 
Κωνσταντίνος (Ε` τάξη)

∆ακτυλογράφηση: Μπόγιας Βαγγέλης

Αγώνες σκάκι στην Έδεσσα 
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ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Καλοκαίρι µου καλό
που µας σώζεις απ’ το σχολειό,
τρεις µήνες διακοπές
σε παραλίες αραχτές.

Βλέπω συµµαθητές στις πισίνες
που ‘νε βαθιές και εκείνες.
Παίζουµε όλοι µαζί 
και χαλαρώνουµε στη στιγµή.

Σιδεράς Ευθύµης - ∆` τάξη

Ήρθε το καλοκαίρι ώρα για διακοπές
πάµε στη θάλασσα να κάνουµε

βουτιές.
Κάστρα κάνουν τα παιδιά στη ζε-

στή ακρογιαλιά.
Ο ήλιος λάµπει πραγµατικά 
και κάνει τη θάλασσα να έχει ζε-

στά νερά.
Κατερίνα Μπιτσίµη - ∆` τάξη

Τα νησιά βράζουν  
η Στερεά Ελλάδα καίει 
και η Μακεδονία ιδρώνει. 

Τα παιδιά παίζουν  
στης  θάλασσας την ακτή 
µες στη ζέστη την πολλή. 

Μες στην παρέα την ξεχωριστή  

όλοι παίζουν και τραγουδούν εκεί, 
Νάξος, Άνδρος και Μήλος  
νησιά όπως η Χίος. 

Μες στην άµµο την καυτή  
παίζουµε όλοι µαζί.  
Μες στης θάλασσας τη δροσιά 
παίζουν και γελούν τα παιδιά.   

Τσιτιρίδης ∆αβίδ, Καπουτζίδης 
Αλέξανδρος – ∆` τάξη 

∆ακτυλογράφηση: Γκέσιου 
Ελπίδα – Ε` τάξη    

ΚΚααλλοοκκααιιρριιννάά  πποοιιήήµµαατταα

ΑΑΠΠΟΟΧΧΑΑΙΙΡΡΕΕΤΤΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΣΣ  ΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ
ΑΑγγααππηηττοοίί  µµααςς  δδάάσσκκααλλοοιι,,  
σσυυµµµµααθθηηττέέςς  κκααιι  γγοοννεείίςς,,
Έφτασε η ώρα εµείς τα παιδιά της έκτης τάξης

να αποχαιρετίσουµε το αγαπηµένο µας σχολείο
µετά από έξι ολόκληρα χρόνια. Πέρασε πολύ
γρήγορα ο καιρός και δεν καταλάβαµε καλά-κα-
λά πότε έφτασε η ώρα του αποχαιρετισµού. Πριν
φύγουµε από αυτό το σχολείο πρέπει να θυµη-
θούµε τις χαρές µας και τα λάθη µας, τους συ-
νεπιβάτες του δηµοτικού τρένου, αυτούς που
αποβιβάστηκαν και αυτούς που επιβιβάστη-
καν. Θέλω να δώσω λίγο βάση στα παλιά, όταν
µπήκαµε πρώτη φορά σε τόσο µεγάλο σχο-
λείο. Όταν µας ξενάγησαν στον διάδροµο για
να κατανοήσουµε τον χώρο, δεν πρόκειται να
ξεχάσουµε ποτέ το άγχος και την περιέργεια
που νιώσαµε. Τώρα που φεύγουµε από εδώ, θα
είµαστε ολόιδιοι στον νέο µας χώρο, το γυµνάσιο.
Τα χρόνια που πέρασαν µας άφησαν χαρές, λύ-
πες και αγωνίες.

∆εν µπορούµε να ξεχάσουµε τους δασκάλους
µας εννοείται, ούτε τα µαθήµατα. Αισθανόµαστε
δυνατοί µε όλα όσα διδαχτήκαµε. Οφείλουµε
πολλά στους δασκάλους µας. Πρώτα τους οφεί-
λουµε ευγνωµοσύνη για όλα όσα προσπάθησαν
να µας µάθουν έξι ολόκληρα χρόνια. Οι συµβου-
λές τους θα µας οδηγούν. Υποσχόµαστε ότι θα
φανούµε αντάξιοι των προσδοκιών τους. Ευχαρι-
στούµε τους γονείς µας για την υποµονή τους,  τη

φροντίδα τους και τη βοήθειά τους  ώστε να τελει-
ώσουµε µε επιτυχία το δηµοτικό και να µη µας
λείψει τίποτα. Και µια ευχή για τα παιδιά των µι-
κρότερων τάξεων. 

Ευχόµαστε σε όλους σας παιδιά να είστε προ-
σεκτικοί, να ακούτε τους δασκάλους και να προ-
σπαθείτε πάντα για το καλύτερο. Ευχόµαστε αγα-
πηµένοι µας δάσκαλοι να έχετε πάντα το κουρά-
γιο και την υποµονή να τα οδηγείτε στο σωστό
δρόµο και να τα βοηθάτε να κατακτήσουν τη
γνώση.

ΗΗ  γγννώώσσηη  εείίννααιι  σσαανν  έένναα  δδέέννττρροο..  ΜΜεεγγααλλώώννεειι  µµεε
ττοονν  χχρρόόννοο..  ΚΚΑΑΛΛΟΟ  ΚΚΑΑΛΛΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙ

ΟΟιι  µµααθθηηττέέςς  ττηηςς  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηηςς

ΑΑΠΠΟΟΧΧΑΑΙΙΡΡΕΕΤΤΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΣΣ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ
Αγαπητά παιδιά της ΣΤ’ τάξης, όπως κάθε χρό-

νο έτσι και φέτος ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετή-
σουµε. Περάσαµε πέντε υπέροχα χρόνια µαζί
σας και λυπόµαστε που θα φύγετε. Ξέρουµε ότι
όταν θα πάτε στο γυµνάσιο θα περάσετε εξίσου
καλά αλλά θα µας λείψατε πολύ. Σε έναν χρόνο
όµως θα τα πούµε πάλι και θα περάσουµε αλλά
πέντε καταπληκτικά χρόνια µαζί. ∆εν θα σας ξε-
χάσουµε σαν παρέα και σαν συµµαθητές, γι’ αυ-
τό θα προσπαθήσουµε όσο το δυνατόν πιο πολύ
να σας µοιάσουµε.Θα γίνουµε µια καταπληκτική
έκτη σαν εσάς. 

ΤΤαα  ππααιιδδίίαα  ττηηςς  ΕΕ’’  ΤΤάάξξηηςς


