
Την Τετάρτη 30 Οκτωβρί-
ου πήγαµε στο µουσείο της
Πέλλας εκδροµή. Οι τάξεις
που πήγαν ήταν οι Γ` - ∆` -
Ε` - ΣΤ`. Ξεκινήσαµε στις
7:40.

Όταν φτάσαµε, φάγαµε
έξω από το µουσείο. Από έ-
ξω έµοιαζε σαν να ήταν ξε-

νοδοχείο. Στη συνέχεια
µπήκαµε σε µια αίθουσα
µε µια κυρία, την κυρία
∆έσποινα Ζηλίδου. Μας έ-
δειξε ένα βίντεο για τα
µαλλιά. Πρώτα µας είπε
για τα µαλλιά της Αιγύ-
πτου. Εκεί µας είπε πως
είχαν µακριά µαλλιά. Τα
έβαφαν µε φυσικές µπο-
γιές, αλλά αυτές ήταν σαν
δηλητήριο και µολύνονταν

τα κεφάλια τους. Αυτό τους
έκανε να τα κουρεύουν τα
µαλλιά τους και έτσι ανακά-
λυψαν µετά τις περούκες.
Στην αρχαία Ελλάδα οι φι-
λόλογοι άφηναν µούσια.
Μας είπε για τα µαλλιά των
Ρωµαίων, που τα κούρευαν

κοντά.
Το πρόγραµµα που παρα-

κολουθήσαµε λεγόταν:
«Τέττιξ εναντίον Πλεξού-
δας». Κάποια είδη αρχαίων
γυναικείων µαλλιών ήταν
το τέττιξ(σχήµα τζιτζικιού), η
κνιδιακή, το λαµπάδιο και η
πεπονοειδής κόµµωση. Μι-
λήσαµε για τα µαλλιά, γιατί
σου δίνουν πληροφορίες για
τους ανθρώπους που έζη-
σαν µια συγκεκριµένη επο-

χή. Επίσης µας είπαν ότι
στις πλούσιες γυναίκες, τα
µαλλιά τους, τα έφτιαχναν
οι δούλες τους, ενώ οι δού-
λες και οι γριές γυναίκες τα
έπιαναν απλά ή τα έκοβαν
κοντά επειδή δεν µπορού-
σαν να τα περιποιηθούν ό-
πως έπρεπε. Οι κοµµώτριες
τότε λέγονταν τριχοβάτριες
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ΠΠεερριιεεχχόόµµεενναα
� Ευχαριστήριο στο Ίδρυµα

Νιάρχος και Ραδιοταξί Έδεσσας
– Πρώτη µέρα συντακτικής ο-
µάδας σελ. 2

� Η παρέλαση στην Έδεσσα
– Συνέντευξη κ. Γιάννη Παπα-
λαζάρου σελ. 3

� Ηµέρα Σχολικού Αθλητι-
σµού(Συνέντευξη προπονητή
Αερωπού Έδεσσας  κ.ά.) σελ. 4
- 5

� Μαρτυρίες κα γράµµατα α-
πό το µέτωπο σελ. 6 

� Αξιοθέατα  στην Ελλά-
δα(Αχίλλειο – Άκτιο – Μονεµβα-
σιά – Ισθµός) σελ. 7

� Ζωγραφιές Α` τάξης σελ. 8
� Το ατύχηµα – Αγιασµός –

Πώς είναι η τάξη µου (Β` τάξη)
σελ. 9

� Το σχολείο µου στην Κούβα
– Νιλς Χόλγκερσον σελ. 10 

� Ένας αλλιώτικος ήλιος – Ο
δάσκαλος χταπόδι(φανταστικές
ιστορίες) σελ. 11

� Η γιορτή της 28ης µέσα α-
πό τα µάτια των µαθητών σελ.
12

� Μουσείο Πέλλας σελ.13 -
14

� Παροιµίες για µαλλιά και
γένια σελ. 14

� Από το καλοκαίρι που µας
πέρασε – Τζόρνταν – Το νησί
των φιδιών σελ. 15

� Υιοθεσία σκύλου – Χρυσάν-
θεµα – Πρώτες µέρες στο σχο-
λείο σελ. 16

Τέττιξ εναντίον Πλεξούδας
Μια εκπαιδευτική εκδροµή στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πέλλας

Ηµέρα Σχολικού Αθλητισµού
Την Παρασκευή 27 Σεπτεµβρίου πραγµατοποιήθηκε

στο σχολείο η µέρα αθλητισµού, όπου συµµετείχα σε
πολλές δραστηριότητες. Αρχικά είδαµε ένα βίντεο που
αφορούσε το χάντµπολ από το οποίο πήραµε πολλές
πληροφορίες. Στη συνέχεια βγήκαµε έξω στην αυλή και
χωριστήκαµε σε οµάδες για να ξεκινήσει το παιχνίδι. 

Στο άθληµα αυτό µου άρεσε που συνεργάστηκα µε
τους συµµαθητές µου, αλλά δε µου άρεσε που δε νικήσα-
µε ούτε µία φορά. Έπειτα µπήκαµε µέσα στην τάξη για να
ζωγραφίσουµε. Στο τέλος της µέρας αισθάνθηκα χαρά
και έµαθα πολλά πράγµατα.

Κείµενο: Μπόγιας Βαγγέλης - Γ ̀  τάξη
∆ακτυλογράφηση: Γκέσιου Ελπίδα - ΣΤ ̀  τάξη

συν. στην 13η σελ.



Σε µία σηµαντική προσφο-
ρά προς τους µαθητές του 6/θ
∆ηµοτικού Σχολείου Άρνισ-
σας προχώρησε το Ίδρυµα
«Σταύρος Νιάρχος». Συγκε-
κριµένα δωρίστηκαν δέκα (10)
Η/Υ και ένα Πολυµηχάνηµα,
τα οποία αγοράστηκαν από
κατάστηµα της Έδεσσας. 

Η δωρεά αυτή θα αποτελέ-
σει πολύτιµη βοήθεια για τους
µαθητές και εκπαιδευτικούς
του σχολείου µας. Η αξιοποί-
ηση του εξοπλισµού αυτού,
σε καινοτόµα σχολικά προ-
γράµµατα και δραστηριότη-
τες που σχετίζονται µε την α-
ξιοποίηση των Νέων Τεχνο-

λογιών και υλοποιούνται στο
σχολείο, θα συµβάλλουν ση-
µαντικά  στην εκπαιδευτική
διαδικασία και την πρόσβαση
στη γνώση. 

Το εκπαιδευτικό έργο του
σχολείου ενισχύθηκε σηµα-
ντικά από την στήριξή αυτή
του Ιδρύµατος, για την οποία
αισθανόµαστε την υποχρέω-
ση να εκφράσουµε την ευ-
γνωµοσύνη µας. 

Ευχή µας το Ίδρυµα «Σταύ-
ρος Νιάρχος» να είναι πάντα
σε θέση να ενισχύει και να
προσφέρει στους νέους, κα-
θώς παρόµοιες κοινωνικές ευ-
αισθησίες αποτελούν µήνυµα
ελπίδας και ανθρωπιάς.

Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων
του 6/θ ∆ηµοτικού Σχολείου

Άρνισσας
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ΕΕΚΚ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  
ΤΤΩΩΝΝ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΤΤΩΩΝΝ

ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ
ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ  
ΑΑΡΡΝΝΙΙΣΣΣΣΑΑΣ

∆ιεύθυνση

∆ηµοτικό Σχολείο

Άρνισσας

58002 Άρνισσα

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

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 

ΟΜΑ∆Α 

(Ε’-ΣΤ` ΤΑΞΗ)
∆ακτυλογράφηση 

κειµένων

Γκέσιου Ελπίδα(ΣΤ`)

Μήτσκος Κωνσταντίνος

(ΣΤ`)

Παπατραϊανός  Ευδόξης  (ΣΤ`)

Παπατραϊανού Ναταλία (ΣΤ`)

Σαµαράς ∆ηµήτρης(ΣΤ`)

Καπουσίζης Αλέξανδρος (Ε`)

Κισκίνη Αναστασία(Ε`)

Μπόγια Ηλιάνα(Ε`)

Παλάκας Πασχάλης(Ε`)

Σαρωτές εικόνων

Γεωργίου Κωνσταντίνος (ΣΤ`)

Μπόγιας Βαγγέλης(ΣΤ`)

Συνεντεύξεις

Μπόγιας Βαγγέλης(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 Ειρήνη
Λιµπάρη και ο Χρήστος Χα-
τζηγεωργούδης

Συνδροµή για ένα χρόνο 5 ευρώ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ
Τη Παρασκευή 4 Οκτωβρίου την τελευταία ώρα όταν σχολάσαµε µαζευτήκαµε µε-

ρικά παιδιά από την τάξη της έκτης και την τάξη της πέµπτης να συζητήσουµε για την
συντακτική οµάδα.

Όταν µπήκαµε στην τάξη καθίσαµε στα θρανία και περιµέναµε να έρθει ο κύριος
Σάκης και ο κύριος Ηλίας για να µας ενηµερώσουν. Μόλις ήρθαν, µας µίλησαν για το
τι δουλειά θα κάνει ο καθένας µας. Μερικά από τα παιδιά έγιναν ζωγράφοι, φωτογρά-
φοι, δακτυλογράφοι, ενώ άλλοι ανέλαβαν την ορθογραφία και το σκανάρισµα της ε-
φηµερίδας. Μετά από τις δουλειές που διαλέξαµε µιλήσαµε για τα θέµατα που θα έ-
χει η εφηµερίδα µας. Όταν αποφασίσαµε τι θέµατα θα έχει ο καθένας µας, ο κύριος
Ηλίας µας ενηµέρωσε για το πότε πρέπει να φέρουµε αυτά που έχουµε αναλάβει και
για την ηµέρα που θα ξανασυναντηθούµε για την συντακτική οµάδα. Έτσι ήταν η
πρώτη µέρα της συντακτικής οµάδας.

Κείµενο – ∆ακτυλογράφηση: Λυδία Παπαδοπούλου - Ε'ταξη

Ευχαριστήρια επιστολή προς
το συνεταιρισµό ραδιοταξί

Έδεσσας ̈ Καταρράκτες¨

O ∆/ντής, ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων και κυρίως οι
µαθητές του σχολείου µας  εκφράζουν τις ευχαρι-
στίες τους στο συνεταιρισµό ραδιοταξί  Έδεσσας “Κα-
ταρράκτες”, για τη δωρεά ενός ηχείου  Bluetooth µε ε-
νισχυτή /USB/SD και 2 ασύρµατα µικρόφωνα.  

Στην τόσο δύσκολη εποχή που ζούµε, το να νιώθεις
δίπλα σου ανθρώπους, που απλώνουν χέρι βοηθείας
στον διπλανό τους είναι πολύ σηµαντικό.

∆ωρεά τεχνολογικού εξοπλισµού 
από το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος»



Συνέντευξη από τον κύριο Γιάν-
νη Παπαλαζάρου, ο οποίος µας
παρουσίασε ένα ιστορικό του Μα-
κεδονικού Αγώνα και της µάχης
του Οστρόβου, που έχει να κάνει
µε την απελευθέρωση του χωριού
µας. Η συνέντευξη έγινε από τον
Βαγγέλη Μπόγια.  

ΠΠώώςς  αασσχχοολληηθθήήκκααττεε  µµεε  ααυυττόό  ττοο
γγεεγγοοννόόςς;;

Ήταν ένα ενδιαφέρον από τα παι-
δικά µου χρόνια. Ήθελα να µάθω τι
συνέβη σε αυτόν τον τόπο, ποια γε-
γονότα πολεµικά είχαν λάβει µέρος,
της χώρας, σε αυτή την περιοχή, πως
αντιδράσανε οι κάτοικοι των χωριών
σε όλες τις ιστορικές περιόδους  που
πέρασε η πατρίδα µας και ξεκίνησα
µια ιστορική έρευνα εδώ και πολλά
χρόνια αναζητώντας ακριβώς αυτά τα
στοιχεία. 

ΜΜπποορρεείίττεε  νναα  µµααςς  ππεείίττεε  αακκρριιββήή  αα--
ρριιθθµµόό  χχρρόόννωωνν  πποουυ  αασσχχοολλεείίσσττεε  µµεε
ααυυττόό  ττοο  θθέέµµαα;;

Είναι πάνω από 30 χρόνια περί-
που, που αναζητώ και καταγράφω
την ιστορία του τόπου µας.

ΑΑυυττάά  πποουυ  έέχχεεττεε  ββρρεειι  ππώώςς  τταα  κκρραα--
ττάάττεε  σσττοο  χχρρόόννοο;;

Καταρχήν ότι καταγράφω µέσα
από βιβλία και από µαρτυρίες αν-
θρώπων, τα καταγράφω είτε όπως
κάνεις εσύ, µε το µικρόφωνο στο
χέρι είτε γράφοντας ότι πληροφο-
ρίες έβρισκα µέσα από βιβλία και
από µαρτυρίες ανθρώπων που εί-
χαν ζήσει τα γεγονότα.

ΣΣχχεεττιικκάά  µµεε  ααυυττάά  εείίχχααττεε  κκιι  άάλλλλεεςς
δδοουυλλεειιέέςς  σσττοο  ππααρρεελλθθόόνν;;  

Ήµουν δάσκαλος και είµαι δά-
σκαλος, τώρα βέβαια συνταξιούχος
εδώ και 20 χρόνια, αλλά και τον
καιρό όπου υπηρετούσα στα σχο-
λεία, ακόµα κι εκεί µέσα από τα
σχολεία έκανα ιστορικές έρευνες,
κι όταν πήρα την σύνταξή µου συ-
νέχισα να τις καταγράφω και να τις
κάνω βιβλία. 

ΓΓιι`̀  ααυυττόό  ττοο  πποολλύύ  σσπποουυδδααίίοο
ππρράάγγµµαα  πποουυ  κκάάννεεττεε,,  ππλληηρρώώννεεσσττεε;;  

Όχι δεν πληρώνοµαι, ποτέ δεν
πήρα ούτε µια δραχµή για εκείνη
την εποχή ή ένα ευρώ τώρα. ∆εν
πληρώνοµαι το κάνω καθαρά από
µια επιθυµία, εσωτερική δική µου,
και από µια προσπάθεια να βγάλω
στο φως, στην ιστορία έξω πληρο-
φορίες που χάνονται δυστυχώς. Το
κάνω χωρίς να πληρώνοµαι και
χωρίς κανένα µισθό. 

∆∆ηηλλααδδήή  εεθθεελλοοννττιικκάά;;
Ναι, ακριβώς όπως το είπες, εθε-

λοντικά.
ΣΣχχεεττιικκάά  µµεε  ττοο  θθέέµµαα  πποουυ  ππηηγγααίί--

ννεεττεε  σστταα  σσχχοολλεείίαα,,  µµπποορρεείίττεε  νναα  µµααςς
ππεείίττεε  κκάάττιι;;

Εδώ µε καλούν, δε πηγαίνω µό-
νος µου, όπου µε καλούν όπως κα-
λή ώρα το σχολείο σας, το ∆.Σ. Άρ-
νισσας, µε καλούν και γυµνάσια
και λύκεια και δηµοτικά, πρόθυµα
όταν µου επιτρέπει ο χρόνος πη-
γαίνω, ανταποκρίνοµαι και συζη-
τάω µε τα παιδιά, όπως κάναµε
σήµερα, για τα ιστορικά θέµατα της
περιοχής.

ΚΚάάττιι  άάλλλλοο  πποουυ  ννοοµµίίζζεεττεε  όόττιι  δδεενν  ττοο
κκααλλύύψψααττεε  µµεε  ααυυττάά  πποουυ  σσααςς  ρρώώττηησσαα;;  

Όχι, νοµίζω τα κάλυψες όλα,
αυτά που ενδιαφέρουν κι εσένα
και τους συµµαθητές σου, αλλά και
την σχολική εφηµερίδα σας. Αυτό
που ήθελα να πω είναι να µην στα-
µατάτε να αναζητάτε την ιστορία,
να ρωτάτε ότι απορίες έχετε, να α-
νατρέχετε σε βιβλία και στο διαδί-
κτυο και να ζητάτε πληροφορίες α-
πό τους µεγάλους. Είναι πολύ ση-
µαντικό να γνωρίζουµε την ιστο-
ρία. Όποιος γνωρίζει την ιστορία
του τόπου του, δεν κάνει τα ίδια λά-
θη και νιώθει πιο ασφαλής για το
µέλλον. 

ΠΠοοιιοοςς  θθαα  θθεεωωρροούύσσααττεε  όόττιι  εείίννααιι  οο
ππιιοο  σσπποουυδδααίίοοςς  ήήρρωωααςς;;  

∆ε θα ήθελα να σταθώ σε έναν
ήρωα. Η ιστορία µας έχει πολλούς
ήρωες και καµιά φορά οι ανώνυµοι
ήρωες, αυτοί που δεν ξέρουµε τα ο-
νόµατά τους, οι άγνωστοι στρατιώ-
τες είναι οι µεγαλύτεροι ήρωες. Και
αυτούς και τους υπόλοιπους πρέπει
να τους τιµάµε ιδιαίτερα.

ΌΌππωωςς  κκααιι  ττοο  µµννηηµµεείίοο  έέξξωω  ααππόό
ττηηνν  ΆΆρρννιισσσσαα  έέχχεειι  ττρρίίαα  άάγγννωωσστταα  οο--
ννόόµµαατταα..

Ακριβώς, πολύ ωραία η παρατή-
ρησή σου. Εδώ έξω τιµάµε τρία ά-
γνωστα ονόµατα. Αυτοί οι τρεις πολέ-
µησαν και τους τιµάµε πολύ, διότι
σκοτώθηκαν εκεί, έξω από το χωριό
µας και χάρη στη θυσία τους νιώθου-
µε εµείς ελεύθεροι, Έλληνες και Μα-
κεδόνες και χαιρόµαστε για τον τόπο
µας. 

ΤΤοο  γγεεννιικκόό  σσυυµµππέέρραασσµµαα  πποοιιοο  εείίννααιι;;
Το γενικό συµπέρασµα είναι αυ-

τό που σου είπα, αναζητώντας την
ιστορία διασφαλιζόµαστε για το σή-
µερα και το αύριο, αποδίδουµε τον

σεβασµό, πρώτα - πρώτα σε αυ-
τούς που αγωνίστηκαν για να ζού-
µε εµείς ελεύθεροι . Αποδίδουµε
τον σεβασµό, αλλά κυρίως εφοδια-
ζόµαστε µε παραδείγµατα για το
µέλλον.

ΝΝοοµµίίζζωω  ππωωςς  τταα  κκααλλύύψψααµµεε  όόλλαα,,
ααλλλλάά  αανν  έέχχεεττεε  κκάάττιι  άάλλλλοο  µµπποορρεείίττεε
νναα  ττοο  ππεείίττεε..

Όχι δεν έχω κάτι άλλο να σου
πω, θέλω να σε ευχαριστήσω για
την συνέντευξη αυτή, να ευχαρι-
στήσω το σχολείο σας για την ση-
µερινή πρόσκληση.

Μου δώσατε ιδιαίτερη χαρά, για-

τί έχω έρθει κι άλλες φορές στο
σχολείο σας και κάθε φορά φεύγω
µε τις καλύτερες εντυπώσεις, από
παιδιά που παρακολουθούν µε εν-
διαφέρον, που θέλουν να µάθουν
και τιµούν την ιστορία του τόπου
τους. 

ΕΕυυχχααρριισσττοούύµµεε  πποολλύύ,,  κκιι  εελλππίίζζοουυ--
µµεε  νναα  ξξααννααέέρρθθεεττεε..

ΚΚιι  εεγγώώ  σσααςς  εευυχχααρριισσττώώ..
Συνέντευξη: Μπόγιας 
Βαγγέλης - ΣΤ` τάξη

Αποµαγνητοφώνηση - 
∆ακτυλογράφηση: Γκέσιου 

Ελπίδα - ΣΤ` τάξη     
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 
κ. ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ

ΗΗ  ππααρρέέλλαασσηη  σσττηηνν  ΈΈδδεεσσσσαα
Η απελευθέρωση της Έδεσσας υπήρξε αποτέλεσµα της προέλασης του

ελληνικού στρατού κατά τη διάρκεια του Α΄ Βαλκανικού πολέµου και έθεσε
τέρµα στη µακρόχρονη υποδούλωσή της στην Οθωµανική κυριαρχία, η οποία
κράτησε πάνω από πεντακόσια χρόνια. Η επιβίωση του ελληνικού στοιχείου
κατά τη διάρκεια της µακραίωνης αυτής δουλείας ήταν αξιοθαύµαστη, δεδο-
µένου ότι οι χριστιανοί Έλληνες όχι µόνο δεν αφοµοιώθηκαν, παρόλη τη µαύ-
ρη σκλαβιά και την εγκατάσταση πολλών µουσουλµάνων Τούρκων στην περιο-
χή, αλλά αναπτύχθηκαν τόσο πνευµατικά όσο και οικονοµικά. Έτσι και εµείς
µετά από 107 χρόνια, δοξάζουµε αυτούς τους ανθρώπους µε την παρέλαση.

Όπως όλα τα σχολεία έτσι και το σχολείο µας παρέλασε στην Έδεσσα στις
18 Οκτωβρίου. Τα 7 παιδιά της ΣΤ` τάξης αντιπροσώπευσαν το σχολείο µας.
∆εν παρελάσαν µόνο τα σχολεία αλλά και σύλλογοι, πρόσκοποι και ο στρατός
της Έδεσσας. Η παρέλαση πραγµατοποιήθηκε στον κεντρικό δρόµο και στον
πεζόδροµο.  Επειδή η παρέλαση είναι µεγάλη ήταν και πολλή επίσηµοι όπως ο
∆ήµαρχος, στρατηγοί, βουλευτές,  αλλά και η φιλαρµονική της Έδεσσας.

ΚΚεείίµµεεννοο  --  ∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη
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ΜΜΕΕΡΡΑΑ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ
Όταν χτύπησε το κουδούνι  µας είπαν ότι είναι µέρα α-

θλητισµού. Έπειτα µας είπαν ότι θα έρθουν κάποιοι από
την Έδεσσα, για να µας πουν για το χάντµπολ. Μετά από
λίγο µπήκαµε µέσα και µας έβαλαν να βλέπουµε ένα βί-
ντεο και στο τέλος κάναµε ερωτήσεις. 

Μετά µπήκαµε στην τάξη και η κυρία έγραψε την άλφα
βήτα και µας είπε :«Θα γράψω την άλφα βήτα κι εσείς θα
µου λέτε λέξεις που να έχουν σχέση µε τον αθλητισµό».
Κάναµε διάλειµµα και δυστυχώς έπρεπε να αποχαιρετί-
σουµε τους κυρίους από το χάντµπολ. Στη συνέχεια µπή-
καµε στην τάξη και κάναµε κατασκευές.

Κείµενο : Ελισάβετ Τσουµάγκα - Β` τάξη
∆ακτυλογράφηση : Γκέσιου Ελπίδα -  ΣΤ` τάξη

Την Παρασκευή που µας πέρασε(27/9/2019) γιορτάσα-
µε την ηµέρα αθλητισµού. Στο σχολείο η µέρα ήταν αφιε-
ρωµένη σε ζωγραφιές και παιχνίδια για τον αθλητισµό.
Μας επισκέφτηκαν αθλητές της οµάδας χάντµπολ της Έ-
δεσσας. Περάσαµε πολύ ωραία. Περιµένω να τη γιορτά-
σουµε και του χρόνου.

Κείµενο: Κατερίνα Θεοδώρου – Β` τάξη                                        

Την  Παρασκευή  στο  σχολείο  είχαµε  την  ηµέρα  σχο-
λικού αθλητισµού. Είδαµε   βίντεο, παίξαµε και  περάσα-
µε  καλά. Στο παιχνίδι  που παίξαµε  προσπαθούσαµε  να
βάλουµε  τις  µπάλες  στον κώνο.

Κείµενο : Χρυσοβαλάντης Νιώτης -  Β` τάξη
∆ακτυλογράφηση : Ηλιάνα Μπόγια – Ε` τάξη

ΜΕΡΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Σήµερα είναι µέρα αθλητισµού
δεν έχουµε µαθήµατα
θα παίξουµε πολλά παιχνίδια
και θα γίνουµε όλοι µούσκεµα

Ήρθαν κάποιοι από το χάντµπολ
θα µας µάθουνε πολλά
θα στήσουν τα γήπεδα
κι όλοι θα παίξουµε µια χαρά

Μετά θα µπούµε όλοι µέσα
θα ζωγραφίσουµε πολύ
κι έπειτα θα βγούµε έξω
όλοι στην αυλή.

Κείµενο ∆ακτυλογράφηση : Γκέσιου Ελπίδα ΣΤ` τάξη
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ΗΗµµέέρραα  ΣΣχχοολλιικκοούύ
ΑΑθθλληηττιισσµµοούύ

Σήµερα ήταν η µέρα αθλητι-
σµού. Στο σχολείο µας εγώ και οι
συµµαθητές µου παίξαµε χά-
ντµπολ. Ήρθαν κάποιοι προπονη-
τές και µας εξήγησαν  πως παίζε-
ται το άθληµα αυτό. Αυτό που µου
φάνηκε περίεργο ήταν ότι πετού-
σαµε µε τα χέρια µια µικρή µπά-
λα. Μου άρεσε πάρα πολύ και θέ-
λω να ξεκινήσω χάντµπολ. 

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΠΠααννττεελλήήςς  ΛΛιιάάσσηηςς  
--  ΓΓ`̀  ττάάξξηη

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΝΝααττααλλίίαα  
ΠΠααππααττρρααϊϊααννοούύ  ––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη    

Το πρωί της Παρασκευής
27/9/2019 στο σχολείο µας ήρ-
θαν αθλητές του Αερωπού Έδεσ-
σας και µας µίλησαν στο γυµνα-
στήριο. Έπειτα βγήκαµε έξω στην
αυλή του σχολείου και καθίσαµε
στις κερκίδες. Εκεί βλέπαµε τους
αθλητές να στήνουν γήπεδα χά-
ντµπολ. Αυτό που µου έκανε ε-
ντύπωση είναι η µετάφραση της
λέξης  χάντµπολ στα ελληνικά
που σηµαίνει  χειροσφαίριση και
οι παίχτες του Αερωπού Έδεσσας.                             

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΤΤσσιιττιιρρίίδδηηςς  ΣΣττάάθθηηςς,,
ΜΜππόόγγιιαα  ΠΠοολλυυάάννθθηη    --  ΓΓ`̀  ττάάξξηη  

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  
ΜΜππαακκάάλληηςς  ΤΤάάσσοοςς  --  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

Την Παρασκευή 27 Σεπτεµβρί-
ου 2019 ήταν η ηµέρα σχολικού
αθλητισµού. Αυτή την µέρα µας ε-
πισκέφτηκαν κάποιοι παίκτες και
ο προπονητής του Αερωπού Έ-
δεσσας.

Συγκεκριµένα: ο Πέτρος Κυρια-
κού, ο Γιώργος Μπάρµπας  ο τερ-
µατοφύλακας, ο  Φώτης ο Μισαη-
λίδης, ο Στέλιος ∆ηµάκης και ο
προπονητής ο Γιάννης Πηλαλί-
δης.  Στην αρχή πήγαµε όλες οι
τάξεις στο γυµναστήριο για να µας
εξηγήσουν οι παίκτες πως παίζετε
το χάντµπολ και µετά µας έδειξαν
ένα βίντεο για το πώς παίζουν οι
µεγάλες οµάδες. Έπειτα βγήκαµε
όλοι έξω, οι παίκτες έφτιαξαν γη-
πεδάκια, µας χώρισαν σε τµήµατα
και οµάδες για να παίξουµε χά-
ντµπολ. Αυτή ήταν µε διαφορά η
καλύτερη ηµέρα της σχολικής
χρονιάς. 

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΚΚόόκκλληη  ΒΒαασσιιλλιικκήή  ––  
ΜΜήήττσσκκοοςς  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  

––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη  
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::ΜΜήήττσσκκοοςς

ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

Συνέντευξη του προπονητή
της οµάδας  χάντµπολ «Αερω-
πός Έδεσσας» κ. Γιάννη Πηλα-
λίδη στον µαθητή της ΣΤ` τά-
ξης Βαγγέλη Μπόγια
(27/9/2019)

-Πώς θα θεωρούσατε την ση-
µερινή µέρα;

-Είναι µία σπουδαία ηµέρα,
είναι η ηµέρα σχολικού αθλητι-
σµού και νοµίζω ότι όλα τα παι-
διά του δηµοτικού θα πρέπει να
έχουνε µια εικόνα του τι σηµαί-
νει αθλητισµός, ποια είναι τα
πλεονεκτήµατα του αθλητι-
σµού και πόσο σηµαντικός εί-
ναι ο αθλητισµός για τον άν-
θρωπο ακόµα περισσότερο για τις µικρές
ηλικίες που µέσα από τη διαδικασία του
αθλητισµού και του οµαδικού, όπως είναι
το άθληµα µας, ένα παιδί µαθαίνει να λει-
τουργεί µε άλλα παιδιά µέσα σε κανόνες,
θέτοντας στόχους, προσπαθώντας να
τους πετύχει και προσπαθώντας για να
βελτιωθεί και να γίνει καλύτερος.

-Τι θα µπορούσατε να µας πείτε για
τον τοµέα του παιχνιδιού, του χά-
ντµπολ, του Αερωπού;

-Είµαι πάρα πολύ εντυπωσιασµένος α-
πό τα περισσότερα παιδιά. Είδα ότι έ-
χουν πάρα πολύ καλά αθλητικά χαρακτη-
ριστικά. Είδα ότι υπάρχει πάρα πολύ εν-
διαφέρον για το άθληµα του χάντµπολ.
Ανταποκριθήκανε όλα τα παιδιά πάρα πο-
λύ καλά. Μάλιστα µπορώ να πω ότι έχω
έναν προβληµατισµό µε ποιο τρόπο θα
µπορούσαν τα παιδιά να ενταχτούνε στο
άθληµα του χάντµπολ. Θα το συζητήσω
εδώ µε τους δασκάλους, για να δούµε
πως µπορεί να γίνει στο µέλλον κάτι µε
το χάντµπολ εδώ στην Άρνισσα.

-Σχετικά µε τον Αερωπό µπορείτε να
µας πείτε κάτι για τα παιδιά;

-Ο Αερωπός είναι σε πολύ καλό επίπε-
δο. Η αντρική οµάδα βγήκε πέρυσι τρίτη
στην Ελλάδα. Είναι µία από της µεγαλύ-
τερες δυνάµεις του ελληνικού χάντµπολ
παίζοντας µε µεγαθήρια όπως ο Ολυ-
µπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και άλλες παρα-
δοσιακές δυνάµεις. Είναι πολύ σηµαντι-
κό ότι όλα αυτά τα παιδιά που αγωνίζο-
νται στην αντρική οµάδα, τα περισσότε-
ρα έχουνε ξεκινήσει το χάντµπολ από µι-
κρές ηλικίες και είναι Εδεσσαίοι αθλητές

από τις γύρω περιοχές.
Αυτό είναι ένα πολύ σηµαντικό χαρα-

κτηριστικό για την εξέλιξη του αθλήµα-
τος στην Έδεσσα και στην ευρύτερη πε-
ριοχή και για τις µικρές ηλικίες για τις α-
καδηµίες, που ξεκινάµε.

-Κάτι αρνητικό και κάτι θετικό θα µπο-
ρούσατε να µας πείτε για την σηµερινή
ηµέρα;

-Αρνητικά όσον αναφορά τα παιδιά
που συνάντησα και τους δασκάλους δεν
µπορώ να πω, είναι πάρα πολύ καλά. Το
αρνητικό είναι ότι η κατάσταση της αυ-
λής δεν µου άρεσε, ότι δεν ευνοεί να παι-
χτούνε τα αθλήµατα σωστά.

Το θετικό είναι, ξαναλέω, η διάθεση
των παιδιών, ανταποκριθήκανε πάρα πο-
λύ ωραία, παίξαµε και το θεωρώ ότι το
ευχαριστηθήκανε και θεωρώ ότι το ευχα-
ριστηθήκαµε και εµείς πάρα πολύ.

-Θέλετε να µας πείτε κάποιες πρόσθε-
τες πληροφορίες;

-Αυτό που θέλω να πω είναι ότι να κά-
νουνε όλοι οι µαθητές όλα τα παιδιά να
κάνουνε ένα άθληµα που το αγαπούν
πραγµατικά, δεν είναι απαραίτητο να εί-
ναι το χάντµπολ και θέλω να προτρέψω
όλα τα παιδιά να ασχοληθούν ενεργά µε
τον αθλητισµό. Να µπούνε σε ένα σύλλο-
γο, να κάνουνε ένα άθληµα που αγαπά-
νε, να δοκιµάσουνε αθλήµατα και µέσα
από αυτό εδώ πέρα στο τέλος να κατα-
λήξουν να κάνουνε αυτό που τους αρέ-
σει πιο πολύ.

-Ευχαριστούµε πολύ.         
Αποµαγνητοφώνηση – 

∆ακτυλογράφηση: 
Ευδόξης Παπατραϊανός – ΣΤ` τάξη

ΣΣυυννέέννττεευυξξηη  ααππόό  ττοονν  ππρροοπποοννηηττήή
ττοουυ  ΑΑεερρωωπποούύ  ΈΈδδεεσσσσααςς
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Σας αναφέρω κάποιες από
τις ιστορίες που έχει διηγηθεί
στον µπαµπά µου, ο παππούς
του Μιχάλης, ο οποίος πολέ-
µησε στο αλβανικό µέτωπο ε-
ναντίον των Ιταλών. Πολεµού-
σαν µέσα στα χιόνια και στο
κρύο, χωρίς να χάνουν το
θάρρος τους. Παρόλο που
πολλοί από αυτούς πέθαιναν
από το κρύο ή πάθαιναν κρυο-
παγήµατα στα πόδια, µε απο-
τέλεσµα να τους τα κόβουν.

Σε µια ενέδρα που έκαναν
οι στρατιώτες, έπιασαν αιχµά-
λωτους κάποιους Ιταλούς. Ο
παππούς Μιχάλης κράτησε α-
πό τους αιχµαλώτους ένα µε-
γάλο άσπρο άλογο. Το άλογο
αυτό δυστυχώς πνίγηκε, στην
προσπάθεια του παππού να
περάσει από ένα ποτάµι στα
βουνά.

Μια άλλη φορά ανέβηκαν
κάποιοι από τους στρατιώτες
σε ένα καράβι, όπου ξαφνικά
άρχισε να βουλιάζει από τα
πυρά των εχθρών. Έτσι άρχι-
σαν να βουτάνε στη θάλασσα
για να σωθούν. Ο παππούς ε-
πειδή ήταν πολύ καλός κολυµ-
βητής, λόγω της λίµνης µας,
κατάφερε και σώθηκε και µά-
λιστα έσωσε και έναν άλλο
Έλληνα στρατιώτη που δεν ή-
ξερε κολύµπι. 

Ο µπαµπάς µου θυµάται,
πως όποτε ο παππούς του συ-
γκινούνταν κάθε φορά του
διηγούνταν ιστορίες από τον
πόλεµο.

Η άλλη ιστορία συνέβη
στον παππού µου τον Γιάννη,
όταν ήταν µικρός. Κάποια
στιγµή οι Γερµανοί πήγαιναν
και µάζευαν αγόρια από τα
σπίτια. Η µητέρα του παππού

µου, τον έντυσε µε κοριτσίστι-
κα ρούχα για να µην τον πά-
ρουν. Τότε ένας Γερµανός
στρατιώτης, παρόλο που το
κατάλαβε, τους άφησε να φύ-
γουν και έτσι γλύτωσε.

Κείµενο: Γιάννης Ιτσόπουλος
– ∆` τάξη

Ο προπάππος µου ο Νίκος
πολέµησε στην Αλβανία. Από
τα Βρυτά µέχρι την Αλβανία
πήγε µε τα πόδια, µέσα στο
κρύο και το χιόνι. Όταν γύρισε
στο σπίτι ήταν όλο πληγές και
σκισίµατα. Η γιαγιά, µου είπε,
ότι από τότε που πολέµησε έ-
ζησε άλλα πενήντα χρόνια.

Κείµενο: Κατερίνα  Γεωργίου
– ∆` τάξη

Ο προπάππους µου ο Κόλες
πολέµησε στη Κορυτσά. Στον
πόλεµο τραυµατίστηκε στο
χέρι και στο πόδι. Έπειτα τον
µετέφεραν στο νοσοκοµείο.
Όταν πλέον είχε γίνει καλά
και βγήκε από το νοσοκοµείο
ο πόλεµος είχε τελειώσει.

Κείµενο: Βασίλης Σερέτης
– ∆` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Μήτσκος
Κωνσταντίνος  - ΣΤ` τάξη 

Μαρτυρίες από το µέτωπο

Γράµµατα απ’  το µέτωπο
(Όπως τα φαντάστηκαν οι µαθητές της ∆` τάξης)

Αγαπηµένη µου οικογένεια
Σας γράφω απ` το µέτωπο της Πίνδου. Να ξέρετε ότι είµαι

καλά στην υγεία µου, αν και κρυώνω πάρα πολύ. Αυτή τη
στιγµή που σας γράφω είµαι στη σκηνή και προσπαθώ να
ξεκουραστώ πριν ξαναπάω στην µάχη.

Η µάχη είναι πολύς σκληρή και αίµα τρέχει παντού. 
Ακούγονται πυροβολισµοί και κανονιές
γύρω µου και σκοτώνονται πολλοί νέοι άνθρωποι.
Έχουµε γεµίσει ψείρες στα κεφάλια και στα ρούχα µας

και έχουµε τρελαθεί από τη φαγούρα.
Φοβάµαι πάρα πολύ εδώ πάνω και µου λείπετε πολύ. 
Ελπίζω να είστε καλά και, αν ζήσω, να έρθω να σας βρω.

ΣΣααςς  φφιιλλώώ  
ΧΧρρήήσσττοοςς

Αγαπητοί µου γονείς, 
Σας γράφω αυτό το γράµµα από τα ψηλά βουνά της Πίν-

δου. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Κάνει πολύ
κρύο, ειδικά το βράδυ είναι τσουχτερό και δεν έχουµε ζεστά
ρούχα. Πολλοί στρατιώτες έχουν πάθει κρυοπαγήµατα. Ε-
πίσης ζούµε µε τον φόβο µήπως τραυµατιστούµε ή σκοτω-
θούµε ακόµα. Ελπίζω και πιστεύω ότι αυτός ο πόλεµος θα
τελειώσει γρήγορα και θα γυρίσω πίσω σύντοµα. Προσευ-
χηθείτε για µας. Εύχοµαι να µην υπάρχουν πόλεµοι στον
κόσµο.

ΣΣααςς  φφιιλλώώ  
ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς
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Aξιοθέατα στην Ελλάδα

Αχίλλειο  
στην  Κέρκυρα

Ένα από τα διασηµότερα
αξιοθέατα του νησιού είναι
το Αχίλλειο και βρίσκεται δέ-
κα χιλιόµετρα από την  Κέρ-
κυρα.  Το  έφτιαξαν  Ιταλοί
αρχιτέκτονες  το  1890.Είναι
η βασιλική έπαυλη της αυτο-
κράτειρας της Αυστροουγ-
γαρίας της Ελισάβετ, γνω-
στή ως αυτοκράτειρα Σίσι,.
Λόγω προβλήµατος υγείας
οι γιατροί της συνέστησαν
το ιδανικό κλίµα της Κέρκυ-
ρας. 

Το Αχίλλειο (φωτό) είναι
αφιερωµένο στον ηµίθεο Α-
χιλλέα.. Έχει  γύρω-γύρω
πολλά  λουλούδια  και  πρά-
σινο. Επίσης έχει πολλά α-
γάλµατα και έργα τέχνης α-
πό την αρχαία ελληνική µυ-
θολογία. Μετά την δολοφο-
νία της Σίσι, το Αχίλλειο το
αγόρασε ο αυτοκράτορας
της Γερµανίας, Γουλιέλµος
Β`, γνωστός ως Κάιζερ. Έξω
απ’ το παλάτι βρίσκεται το ά-
γαλµα του Αχιλλέα που προ-
σπαθεί να βγάλει το βέλος
από την φτέρνα του.

Κείµενο: Γιώτα Θεοδώρου
- Χρήστος Μήτσκος

(∆` τάξη) 
∆ακτυλογράφηση: 

Ηλιάνα Μπόγια (Ε` τάξη) -
Γκέσιου Ελπίδα (ΣΤ`)      

Η ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
Το κάστρο της Μονεµβα-

σιάς (φωτό) είναι απ’ τα ω-
ραιότερα κάστρα στον κό-
σµο και είναι χτισµένο πάνω
σε έναν βράχο. Ήταν ιδανικό
καταφύγιο κατά τις επιδρο-
µές των βαρβάρων, επειδή
για να φτάσεις εκεί υπήρχε
µια στενή λωρίδα γης. Από
εκεί πήρε το όνοµά του. Ι-
δρύθηκε το 583 µ.Χ. κι έγινε
ναυτικός και εµπορικός
σταθµός, ενώ τον 10ο αιώ-
να απλώθηκε σε όλο τον
βράχο λόγω της µεγάλης
ανάπτυξης. ∆ιαιρείται σύµ-
φωνα µε το έδαφος σε τρία
µέρη. Η ακρόπολη, η πάνω
πόλη και η κάτω πόλη. Βρί-
σκεται στη νοτιοανατολική
Πελοπόννησο.

Κείµενο: Κωνσταντίνος
Γεωργιάδης - ∆` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Γκέ-
σιου Ελπίδα - ΣΤ` τάξη   

Η υποθαλάσσια
σήραγγα Ακτίου

– Πρέβεζας
Η υποθαλάσσια σήραγγα

Ακτίου – Πρέβεζας έχει φτια-
χτεί από το κράτος το διάστη-
µα 1995 έως 2002. Συνδέει το
θαλάσσιο στενό που χωρίζει
την Ήπειρο από τη Στερεά
Ελλάδα στο άνοιγµα του Αµ-
βρακικού κόλπου. . Το µήκος
της σήραγγας είναι 900 περί-
που µέτρα κι έχει βάθος 27
µέτρα. 

Παρακολουθώντας το βί-
ντεο που µας έδειξε ο κύριος
στην τάξη παρατήρησα ότι υ-
πάρχουν τηλέφωνα έκτακτης
ανάγκης, τα οποία µπορείς να
τα χρησιµοποιήσεις αν χρεια-
στεί. Εµένα µου έκανε εντύ-
πωση το πώς φτιάχτηκε αυτή
η υποθαλάσσια σήραγγα. 

Κείµενο: Καραστογιάννης
∆ιονύσης - ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση: 

Γκέσιου Ελπίδα - ΣΤ` τάξη

Ο Ισθµός 
της Κορίνθου
Ο Ισθµός της Κορίνθου

(φωτό) είναι µια στενή λωρί-
δα γης που ενώνει τη Στερεά
Ελλάδα µε την Πελοπόννη-
σο ενώ η διώρυγα που έχει
διανοιχθεί σε αυτόν ενώνει
τον Σαρωνικό µε τον Κοριν-
θιακό κόλπο. Έχει µήκος 6
περίπου χιλιόµετρα και το
πιο στενό σηµείο είναι εκεί ό-
που έχει κατασκευαστεί η
διώρυγα της Κορίνθου (1880
µε 1893). Ήταν στρατηγικό
σηµείο και για το λόγο αυτό
είχε κατασκευαστεί τείχος ή-
δη από τους αρχαίους χρόνους
(τέλη 5ου αιώνα π.Χ.) που είχε
διατηρηθεί µέχρι και τους Βυζα-
ντινούς. Από το 1893 στον πλά-
τους 6,3 χιλιοµέτρων ισθµό έχει
διανοιχτεί η ∆ιώρυγα της Κο-
ρίνθου που στην πράξη καθιστά
την Πελοπόννησο νησί. Σήµερα
δυο δρόµοι δυο γραµµές τρέ-
νου και δυο βυθιζόµενες γέφυ-
ρες στα δυο άκρα της διώρυγας
συνδέουν την ηπειρωτική πλευ-
ρά του ισθµού µε εκείνη της
Πελοποννήσου. Στο δυτικό ά-
κρο της διώρυγας βρίσκεται ε-
πίσης µια στρατιωτική γέφυρα
έκτακτης ανάγκης.      

Κείµενο: Λιάσης
∆ηµήτρης  - Ιτσόπουλος

Γιάννης – ∆` Τάξη 
∆ακτυλογράφηση: 

Γεωργίου Κων/νος  - 
Σαµαράς ∆ηµήτρης – 

ΣΤ` Τάξη 
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Ζωγραφιές (Α’ τάξη)
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ΑΓΙΑΣΜΟΣ
Ο αγιασµός ήταν στις 8 το πρωί την πρώτη µέρα του

σχολείου. Ήρθε στο σχολείο µας ο πάτερ του χωριού,

µας µίλησε και άγιασε όλες τις τάξεις. Μετά όταν τελεί-

ωσε ο πάτερ έπαιξα µε τους φίλους µου κρυφτό και µετά

λίγη ώρα φύγαµε κι εµείς.

Κείµενο : Γεωργία Σουρουτζόγλου - Β` τάξη

∆ακτυλογράφηση : Γκέσιου Ελπίδα - ΣΤ` τάξη   

Πώς είναι η τάξη µου;
Η τάξη µου είναι φανταστική, γιατί έχουµε την ίδια κύ-

ρια και γιατί έχουµε πολλές  ζωγραφιές! Ακόµη χαίροµαι
που έχουµε την γωνιά που λέµε παραµύθια, µε τα αγαπη-
µένα µας µαξιλαράκια.

Κείµενο: Γεωργία Παπατραϊανού – Β` τάξη
Εγώ φέτος πάω στην δευτέρα τάξη. Η τάξη µου έχει

µια πόρτα στην αριστερή µεριά. Αυτή η πόρτα, χωρίζει
την δευτέρα τάξη, και την τετάρτη τάξη.

Κείµενο: Ελένη Τσότση – Β` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Αναστασία Κισκίνη – Ε` τάξη

Το ατύχηµά µου
Το καλοκαίρι είχα µια περιπέτεια. Ένα βράδυ έπεσα από την κουκέτα µου, ενώ  έβλεπα ένα όνειρο. Χτύπησα πολύ ά-

σχηµα, η µύτη µου και το στόµα µου έτρεχαν αίµα φοβήθηκα πολύ. Οι γονείς µου µε πήγαν στο νοσοκοµείο της Έδεσ-
σας. Εκεί µας είπαν ότι πρέπει να πάµε στο νοσοκοµείο της Θεσσαλονίκης. Όταν πήγαµε εκεί µου πήραν αίµα, µου έ-
καναν αξονική και ακτινογραφία. Ένιωθα χάλια. Ήθελα να κοιµόµουν συνέχεια και έκανα εµετό. Όλοι ανησυχούσαν
πολύ, ευτυχώς όµως όταν µου έκαναν εξετάσεις, ξανά οι γιατροί, είπαν ότι είναι όλα καλά και µπορώ να πάω σπίτι. Εί-
χα πολλές µελανιές αλλά σιγά σιγά έφυγαν. Αυτή ήταν η περιπέτειά µου.

Κείµενο: Μαρία Θεοδώρου - Β` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Ναταλία Παπατραϊανού – ΣΤ` τάξη
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Eίµαι ένας µαθητής  της
ΣΤ΄ τάξης του ∆ηµοτικού
Σχολείου Άρνισσας. Φοίτη-
σα τα πέντε προηγούµενα
χρόνια στην Κούβα, µια χώ-
ρα που βρίσκεται στη Καραϊ-
βική Θάλασσα ανάµεσα στο
Μέξικο, τις Μπαχάµες, την
Τζαµάικα κι άλλα νησιά.

Το σχολειό µου εκεί ήταν
ένα µεγάλο κτίριο διώροφο
µε 14 αίθουσες. Η κάθε αί-
θουσα είχε πάνω από 22 παι-
διά και µια µάλιστα έως 40.
Ήταν  οι µαθητές που επανα-
λάµβαναν την ίδια τάξη. Οι
αίθουσες είχαν έναν πίνακα,
θρανία σε σειρά,  φωτογρα-
φίες από τους αγωνιστές
της Κούβας, µια τηλεόραση
και έναν χάρτη. 

Στο κέντρο
της αυλής είχε
δύο αγάλµατα
και ένα µικρό
χώρο για την
σηµαία. Κάθε
πρωί ανέβαιναν
οι αρχηγοί του
σχολείου και έ-
καναν διάφο-
ρες ανακοινώ-
σεις. Μετά λέ-
γαµε τον εθνικό
ύµνο της Κού-
βας και µπαίνα-
µε στις τάξεις.

∆ευτέρα,Τε-
τάρτη και Παρα-
σκευή µετά τον
εθνικό ύµνο λέ-
γαµε και τον ύ-
µνο του σχολεί-
ου. Το σχολειό
µου λεγόταν
Rene Fraga
Moreno. Είχε το

όνοµα κάποιου ήρωα από
την δεύτερη  επανάσταση
της Κούβας.

Όλα τα παιδιά φορούσαν
τα ίδια ρούχα. Βυσσινί σορ-
τσάκι τ` αγόρια, βυσσινί
φούστα τα κορίτσια και ά-
σπρο πουκάµισο. 

Οι µαθητές της Α`, Β`, Γ`
τάξης φορούσαν στον λαιµό
ένα µπλε µαντίλι και οι µαθη-
τές της ∆`,Ε`,ΣΤ` κόκκινο
µαντίλι. 

Τα σχολεία της Κούβας
µπoρεί να είναι φτωχά, αλλά
τα παιδιά έχουν µια καλή
σχολική ζωή.

Κείµενο – ∆ακτυλογρά-
φηση: Νικόδηµος Μπέλλης

– ΣΤ` τάξη 

ΤΤοο  σσχχοολλεείίοο  µµοουυ  σσττηηνν  ΚΚοούύββαα
ΤΤοο  θθααυυµµαασσττόό  ττααξξίίδδιι  
ττοουυ  ΝΝιιλλςς  ΧΧόόλλγγκκεερρσσοονν

Σε αυτό το βιβλίο  η µεγάλη Σουηδή συγγραφέας,
που τιµήθηκε µε το βραβείο Νόµπελ, έδωσε µια περί-
φηµη εικόνα ή µάλλον έναν πίνακα της πατρίδας της,
µε τα ήθη, τα έθιµα και τους θρύλους των κατοίκων
της.

Ο Νιλς Χόλγκερσον, ο µικρός ήρωας του βιβλίου, έ-
να παιδί ατίθασο µε σκληρή καρδιά, µεταµορφώνεται
σε νάνο και, καβάλα σ’ ένα άσπρο χήνο, ακολουθεί ένα
σµήνος αγριόχηνες που διασχίζουν, πετώντας ολό-
κληρη τη Σουηδία, ταξιδεύοντας προς τη Λαπωνία.

Ήταν ένα πραγµατικά θαυµαστό ταξίδι, που έκανε ο
µικρός Νιλς, ένα ταξίδι γεµάτο περιπέτειες ,που του δί-
δαξε πολλά, του άλλαξε τον χαρακτήρα και του απο-
κάλυψε τα µυστικά της ζωής των αγριµιών και των
πουλιών, που ζουν στα πυκνά δάση της πατρίδας του
και στις απέραντες παγωµένες περιοχές της.

Η επαφή του Νιλς µε τον κόσµο των αγριµιών και
των πουλιών τον δίδαξε να είναι καλός, να έχει υποµο-
νή και να φέρεται πάντα τίµια, για να πετύχει στη ζωή
του.

Συγγραφέας  Σέλµα Λάγκερλεφ
Κείµενο: ∆αυίδ Τσιτιρίδης – Ε` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Ευθύµης Σιδεράς – Ε` τάξη



ΤΑ ΑΝΗΣΥΧΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 11Νοέµβριος 2019

Φανταστικές ιστορίες
ΟΟ  ∆∆ΑΑΣΣΚΚΑΑΛΛΟΟΣΣ  ΜΜΟΟΥΥ

ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ  ΧΧΤΤΑΑΠΠΟΟ∆∆ΙΙ
Πηγαίνω την πρώτη µέρα στο σχολείο, τι να

δω!!! Ο δάσκαλός µου είναι χταπόδι. Όταν είδα
τον κύριό µου είπα: «  Τι περίεργο δάσκαλο που
έχω;» .Όταν µας είδε τρόµαξε και άρχισε να
πετάει µελάνι από τον φόβο του. Μετά του εξη-
γήσαµε ότι δεν είµαστε εχθροί του. Αργότερα
κατάλαβε ότι είµαστε οι µαθητές του και άρχισε
να µας χαιρετάει οχτώ – οχτώ.  Αφού χαιρετη-
θήκαµε ξεκινήσαµε το µάθηµα. Έπειτα µας εί-
πε ότι το σπίτι του είναι ο ωκεανός. Επίσης µας
περιέγραψε τα όµορφα πλάσµατα. 

Προς το τέλος του µαθήµατος µας έλεγε ότι
ο διευθυντής είναι ένας κάβουρας και ότι είναι
πολύ αυστηρός. Τότε όλοι τροµάξαµε από τον
φόβο µας. Μόλις φύγαµε πήγα γρήγορα να το
πω στους γονείς µου. Όταν τους το είπα µε ρω-
τούσαν συνέχεια αν τους έλεγα αλήθεια, και ό-

ταν τους είπα: «
Ναι!», σοκαρίστη-
καν. 

ΚΚεείίµµεεννοο  ::  ΓΓεεωωρργγίί--
οουυ  ΧΧρριισσττίίνναα  --  ∆∆`̀  ττάάξξηη

Μπαίνοντας στην
τάξη, την πρώτη µέ-
ρα της σχολικής χρο-
νιάς βλέπεις τον δά-

σκαλό σου να είναι ένα χταπόδι! Σίγουρα η νέα
σχολική χρονιά ξεκινάει µε ενθουσιασµό, επει-
δή οι εκπλήξεις θα είναι πολλές µε ένα δάσκα-
λο που είναι ένα πλάσµα του ωκεανού! Το πρώ-
το πράγµα που σκέφτηκα ήταν ότι µάλλον τον
µεταµόρφωσαν οι εξωγήινοι ή ότι άλλαξαν θέ-
ση µε τον δάσκαλό µας. 

Όταν µας είδε µας είπε το όνοµά του, τον λέ-
γανε κύριο Χταπόδι Ψαρούκλα και µας είπε µε
ποιον θα καθόµαστε φέτος. Ο καινούριος δά-
σκαλος διέφερε πολύ στο χρώµα και είχε οχτώ

πόδια, αφού ήταν χταπόδι. Μας είπε επίσης ότι
θα µας διδάξει χταποδολογία, ψαρολογία και
φυκολογία. Όταν γύρισα στο σπίτι είπα στους
γονείς µου όλα όσα συνέβησαν εκείνη τη µέρα.
Την επόµενη κιόλας µέρα ήρθαν κι αυτοί για να
δουν τον δάσκαλό µου, όταν τον είδαν δεν πί-
στευαν στα µάτια τους, µέχρι που το συνειδητο-
ποιήσανε.

ΚΚεείίµµεεννοο  ::  ΓΓεεωωρργγιιάάδδοουυ  ΦΦωωττεειιννήή  --  ∆∆`̀  ττάάξξηη
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη  ::  ΓΓκκέέσσιιοουυ  ΕΕλλππίίδδαα  --  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη          

Ο καραµελένιος ήλιος
Αν ο κόσµος είχε έναν ήλιο

από καραµέλα όλα θα ήταν πιο
γλυκά. Το καλοκαίρι θα έσταζε
από τον ήλιο καραµέλα και ό-
λοι θα τρώγαµε. Οι άνθρωποι
θα λέγανε γλύκα λόγια και κά-
νεις δεν θα µάλωνε. 

∆ε θα γινόντουσαν πόλεµοι
και τα µόνα όπλα θα ήταν πο-
λυβόλα µε καραµέλες. ∆ε θα
βάζαµε αντηλιακό, γιατί ο ή-
λιος δε θα έκαιγε. Το ουράνιο
τόξο θα ήταν διαφορές γεύ-
σεις καραµέλας. Όλα στον ου-
ρανό θα  κολλούσαν και τα αε-
ροπλάνα δε θα µπορούσαν να
πετάξουν. Όλοι θα πήγαιναν
στους οδοντίατρους.  ∆ε θα υ-
πήρχαν ζαχαροπλαστεία. Θα
υπήρχαν µόνο αλµυροπωλεία,
γατί στον κόσµο θα έλειπε το
αλµυρό. Έτσι θα ήταν ένας κό-
σµος από καραµέλα.

Κείµενο: Γιάννης
Ιτσόπουλος – ∆` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Νίκος
Μπαϊρακταρίδης – ΣΤ` τάξη

Ο µαγικός ήλιος
Μια φορά κι έναν καιρό ή-

ταν ένας µαγικός ήλιος που έ-
κανε µακρινά ταξίδια απ’ την
µία µεριά της γης ως την άλλη
και ξανά πίσω.

Του ήλιου του άρεσε να
βοηθάει τους ανθρώπους κά-
νοντας τα χατίρια τους. π.χ.
στην Αφρική ζητούσαν από
τον ήλιο φαΐ, νερό και φάρµα-

κα κι ο ήλιος µε τα µαγικά του
τους τα έδινε. Περνούσε από
φτωχικές χώρες και τους έκα-
νε πλούσιους όταν του το ζη-
τούσαν.

Οι άνθρωποι του ζητούσαν
όπλα , τανκς , πολεµικά αερο-
πλάνα και σιγά – σιγά έκαναν
πόλεµο. Ο ήλιος θύµωσε, τους
πήρε τα όπλα και δεν ξανά έ-
κανε πότε ξανά µαγικά.

Κείµενο: Χρήστος Μήτσκος
-  ∆`τάξη

∆ακτυλογράφηση: Αναστα-
σία Κισκίνη – Ε`τάξη

Ένας πολύχρωµος ήλιος
Αν υπήρχε ένας πολύχρω-

µος ήλιος η κάθε χώρα να φω-
τίζονταν µε τα χρώµατα της
σηµαίας της. Όταν νύχτωνε
σε κάθε χώρα τα χρώµατα της
θα γινόντουσαν πιο σκούρα.

Στην χώρα µου την Ελλάδα

θα ήταν ωραία την νύχτα γατί
θα είναι σκούρο µπλε – θαλασ-
σί  δεν θα ήταν πολύ σκοτεινή
και θα είχε άσπρα αστέρια.
Στις χώρες που θα είχε κόκκι-
νο στην σηµαία τους όλη τη
µέρα θα ήταν σαν να υπήρχε
µια αναµµένη φωτιά.

Ίσως να µην ήταν όλες οι
χώρες ευχαριστηµένες µε το
χρώµα τους. Καλύτερο θα ή-
ταν να επέλεγε κάθε άνθρω-
πος όποιο χρώµα ήθελε ή να
φωτίζονταν αναλόγως µε το
συναίσθηµά του.

Κείµενο: ∆ηµήτρης Λιάσης
-  ∆`τάξη

∆ακτυλογράφηση: Αναστα-
σία Κισκίνη – Ε`τάξη

O καραµελωµένος ήλιος
Μια µέρα βγήκα έξω και εί-

δα τον ήλιο από καραµέλα. Ή-
ταν όµως κίτρινος και είχε

γεύση λεµόνι. Οι άνθρωποι
τον  κοιτούσαν και πηδούσαν
από την ανυποµονησία να πά-
νε να το φάνε. Μετά από λίγες
µέρες ετοίµασαν διαστηµό-
πλοιο για να πετάξουν. Θέλα-
νε να πάρουν τον ήλιο και να
τον φάνε. Μετά από λίγες µέ-
ρες το είχανε φάει. Μετά από
µία µέρα επέστρεψε ο κανονι-
κός ήλιος. Όλοι οι πλανήτες ε-
πέστρεψαν. Όσο καιρό ήταν ο
καραµελωµένος ήλιος, όλοι οι
πλανήτες ήταν κατασκευα-
σµένοι από ζαχαρωτά. Σήµε-
ρα, κάποια παιδιά νοµίζουν ότι
το φεγγάρι είναι φτιαγµένο α-
πό τυρί.                                                               

Κείµενο: Μαρκέλλα 
Λιόλιου – ∆` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Πασχάλης
Παλάκας – Ε` τάξη

Ένας ήλιος που θα ήθελα
να υπάρχει

Ο ήλιος που θα ήθελα να υ-
πάρχει στον κόσµο δεν θα εί-
χε να κάνει µε το σχήµα και το
χρώµα, ούτε αν είναι από γά-
λα ή σοκολάτα. Το µόνο που
θα ήθελα από έναν ήλιο είναι,
να ήταν λαµπερός και ζεστός,
ώστε να ζεσταίνει όλες τις
καρδιές και τις ψυχές όλου
του κόσµου και να ήταν όλοι
χαρούµενοι και ευτυχισµέ-
νοι!!!

Κείµενο: Κωνσταντίνος
Γεωργιάδης – ∆` τάξη

Ένας αλλιώτικος ήλιος
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Σχολική γιορτή
28ης Οκτωβρίου
Τη φετινή γιορτή την ετοίµασαν

τα παιδιά των Γ΄ και ∆΄ τάξεων µαζί
µε τους δασκάλους τους.  Η γιορτή
έγινε στην αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων του σχολείου. 

Ξεκίνησε µε την παράσταση της
Γ΄ τάξης που είχε θέµα την σηµαία.
Μετά προβάλλονταν εικόνες από
τον πόλεµο και την παρανοϊκή συ-
µπεριφορά του Χίτλερ. Αµέσως µε-
τά τα παιδιά είπαν ένα τραγούδι και

ξεκίνησε το θεατρικό της ∆΄ τάξης,
το οποίο ήταν για τα παιδιά του πο-
λέµου που αντιστέκονταν. Αφού τε-
λείωσε, τα παιδιά ξεκίνησαν να τρα-
γουδούν το ακορντεόν, ενώ ο κ. Σά-
κης έπαιζε µε την φυσαρµόνικά
του.

Έτσι η γιορτή τελείωσε. ∆υστυ-
χώς όµως δεν έχουν τελειώσει και
οι πόλεµοι σε κάποιες περιοχές.

Κείµενο: Γιάννης Ιτσόπουλος – 
∆` τάξη

∆ακτυλογράφηση:  Σαµαράς ∆η-
µήτρης – ΣΤ` τάξη

Η γιορτή µας τελέστηκε στην αί-
θουσα πολλαπλών χρήσεων. Η αίθου-
σα είχε γεµίσει µε κόσµο. Το θεατρικό
που έκανε η ∆` τάξη  είχε ως θέµα:
«Τα παιδιά του πολέµου». Σε συµπλή-
ρωση του θεατρικού ο κύριος Ηλίας έ-
βαλε ένα βίντεο σχετικό µε το θεατρι-
κό. 

Όλοι οι γονείς µας καµάρωναν και
στο τέλος όλοι µαζί µας χειροκροτού-
σαν.  Χάρηκα πολύ που µας πήγαν ό-
λα καλά. Αυτό που µου έκανε εντύπω-
ση ήταν ο Γιάννης µε τις εφηµερίδες.

Κείµενο: ∆ιονύσης 
Καραστογιάννης – ∆` τάξη
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και το ψαλίδι λεγόταν κου-
ρίδα. 

Το επόµενο βήµα του
προγράµµατος ήταν να επι-
σκεφτούµε ένα τµήµα του
µουσείου. Στο µουσείο είδα-
µε αγάλµατα, διάφορα αρ-
χαία αντικείµενα και κά-
ποια ψηφιδωτά. Στο ένα α-
πό αυτά µας έδειχνε τη στιγ-
µή που ο φίλος του Μεγά-
λου Αλεξάνδρου, ο Κρατε-
ρός, τον σώζει από ένα λιο-
ντάρι. Ο Αλέξανδρος διέταξε
να κάνουν ένα ψηφιδωτό

µε αυτή την αναπαράσταση
για να τη θυµάται.

Μια άλλη αίθουσα είχε
στον τοίχο σχεδιασµένη την
πόλη της Πέλλας σε διαφο-
ρετικές περιόδους. Η κυρία
∆έσποινα µας είπε ότι την ε-
ποχή του Μεγάλου Αλεξάν-
δρου η Πέλλα ήταν παρα-
θαλάσσια. Όταν ερχόντου-
σαν εισβολείς, οι Μακεδό-
νες, που είχαν κρυµµένο ό-
λο το χρυσό τους σε ένα νη-
σάκι, το φόρτωναν στα κα-
ράβια και χανόντουσαν στη

θάλασσα. Επίσης µας µίλη-
σε για τις Αλεξάνδρειες που
είχε ιδρύσει στη µεγάλη του
εκστρατεία ο Μέγας Αλέ-
ξανδρος.

Ακόµα είδαµε αρχαία νο-
µίσµατα, πανοπλίες στρα-
τιωτών και στολίδια γυναι-
κών.

Μια αίθουσα είχε αντικεί-
µενα που είχαν βρει µέσα
σε τάφους. Εκεί είχε και τον
σκελετό µιας γυναίκας. Μας
έκανε εντύπωση, γιατί ήταν
σχολαστικά συντηρηµένος

µέσα σε ένα τσιµεντένιο πε-
ρίβληµα, µε τζάµι από πά-
νω για να είναι ορατός το
κοινό.

Ύστερα ήρθε η ώρα των
δραστηριοτήτων.  Η κυρία
∆έσποινα µας µοίρασε ένα
φυλλάδιο, για να δει τι θυ-
µόµασταν και µετά κατα-
σκευάσαµε χειροτεχνίες µε
µαλλιά, µούσια και καπέλα
των αρχαίων Μακεδόνων.

Το τέλος πήγαµε σε ένα
µαγαζάκι που είχε αναµνη-
στικά σχετικά µε την Πέλ-
λα. Φεύγοντας από το µου-
σείο πήραµε τις άλλες τρεις
τάξεις από τον αρχαιολογικό
χώρο και ξεκινήσαµε το τα-
ξίδι της επιστροφής για την
Άρνισσα. Αυτή η εκδροµή
µας άρεσε, γιατί είµαστε
Μακεδόνες και µάθαµε
σχετικά µε τον τόπο µας!!

ΚΚεείίµµεεννοο::  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς  ––
ΧΧρρήήσσττοοςς  ––  ∆∆ιιοοννύύσσηηςς  ––  

ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ––  ΓΓιιάάννννηηςς  ΙΙ..
((∆∆`̀  ττάάξξηη))

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΕΕυυδδόόξξηηςς
ΠΠααππααττρρααϊϊααννόόςς  ––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

Τέττιξ εναντίον Πλεξούδας
Μια εκπαιδευτική εκδροµή στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πέλλας

συν. απ’ την 1η σελ.



14 ΤΑ ΑΝΗΣΥΧΑ ΜΟΛΥΒΙΑ Νοέµβριος 2019

1) Πήγε για µαλλί και βγήκε κουρε-
µένος. 

Σηµασία: Αυτός που , πάει να κερ-
δίσει κάτι, αλλά στο τέλος βγαίνει χα-
µένος

2) Ο πνιγµένος απ’ τα µαλλιά του
πιάνεται.

Σηµασία: Αυτός που είναι απογοη-
τευµένος και προσπαθεί να βρει λύση
στο πρόβληµα του µε οποιοδήποτε
τρόπο

3) Όποιος έχει τα γένια, έχει και τα
χτένια. 

Σηµασία: Αυτός που µπορεί να α-
ντιµετωπίζει τα ενδεχόµενα προβλή-
µατα:

4) Μαθηµένο είναι το αρνί , να του
παίρνουν το µαλλί.

Σηµασία: Όταν είναι κάτι σίγουρο
ότι θα γίνει.

5) Έγιναν µαλλιά κουβάρια.
Σηµασία: Όταν δύο άνθρωποι µα-

λώνουν.
6) Μάλλιασε η γλώσσα µου να τα

λέω. Σηµασία: Κουράστηκε να µιλά-
ει.

7) Από µπροστά τον κουρεύουν και
από πίσω µαλλιάζει. Σηµασία: Ο α-
διόρθωτος.

8) Σπανός ξυράφι γύρευε. Σηµασία:
Αυτό που είναι άχρηστο.

9) Όλα γίνονται! Του σπανού τα γέ-
νια δε γίνονται. Σηµασία: Κάτι που εί-
ναι αδύνατον να γίνει. 

10) Έφτασε ο κόµπος στο χτένι. Ή ο
κόµπος θα κοπεί ή το χτένι θα σπάσει

ΕΕσσεείίςς  ββρρεείίττεε  ττηη  σσηηµµαασσίίαα  
γγιιαα  ττιιςς  υυππόόλλοοιιππεεςς  ππααρροοιιµµίίεεςς

11) Άλλοι τα γένια επιθυµούν και
άλλοι τα έχουν και τα φτύνουν       

12) Είναι πολλοί µπαρµπέρηδες,
για του σπανού τα γένια.

13) Πλήρωσε τα µαλλιά της κε-
φαλής του.

14) Μακριά µαλλιά και λίγη γνώ-
ση.

15) Πόσο πάει το µαλλί;
16) Η τύχη σ` αρπάζει απ` τα µαλ-

λιά, αλλά η ίδια είναι φαλακρή.
17) Η φωτιά και το νερό δεν έχουν

µαλλιά.
18) Ο παπάς βλογάει πρώτα τα δικά

του γένια.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΚΚααλλλλίίσσττηη    ––    ΓΓιιώώτταα    ––
ΦΦωωττεειιννήή  ––  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ––  ΜΜααρρκκέέλλλλαα

--  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς  ((∆∆`̀  ττάάξξηη))
∆∆αακκττυυλλοογγρρααφφηησσηη::  ΕΕιιρρήήννηη  ΛΛιιµµππάάρρηη

((ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη))  --  ΣΣοοφφίίαα  ΚΚααπποουυσσίίζζηη
((ΕΕ`̀  ττάάξξηη))

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ για 
µαλλιά και γένια

Εκδροµή στο µουσείο Πέλλας
Την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019  πήγαµε εκδροµή στο

µουσείο της Πέλλας. Είδαµε πολλά ενδιαφέροντα εκθέ-
µατα. Εκεί είχε κάτι µικρά αγάλµατα που έµοιαζαν µε µά-
σκες, είδαµε και έναν θησαυρό. Είδαµε και πολλά νοµί-
σµατα και ψηφιδωτά µαζί. Το πρώτο ψηφιδωτό ήταν µε έ-
να κυνήγι ελαφίνας, το άλλο µε την αρπαγή της Ελένης
και πολλά άλλα.                 

Μετά είδαµε πήλινα φίδια και αυγά και µετά τους βασιλι-
κούς τάφους. Μετά µπήκαµε στο λεωφορείο και µας πήγε
στον αρχαιολογικό χώρο. Είδαµε την οικία του ∆ιονύσου
και το ψηφιδωτό του µαζί και την οικία της αρπαγής της Ε-
λένης και το ψηφιδωτό της.

Εµένα µου άρεσε πολύ αυτή η εκδροµή! Περισσότερο
µου άρεσαν  τα νοµίσµατα.

Κείµενο: Ιορδάνα  Γάτσου   -  Γ΄ τάξη                                 
∆ακτυλογράφηση: Χρήστος Γάτσος - Ε΄ τάξη

Το αρχαιολογικό µουσείο της Πέλλας
Στις 30 Οκτωβρίου πραγµατοποιήθηκε η εκπαιδευτική ε-

πίσκεψη στο µουσείο της Πέλλας.
Το λεωφορείο σταµάτησε έξω απ’ το Ι.Ν. Αγίας Βαρβά-

ρας στις 7:45 π.µ.
Οι τάξεις που επισκεφτήκαν  το αρχαιολογικό µουσείο

ήταν οι Γ`,∆`,Ε` και ΣΤ.  Επιβιβαστήκαµε  στο διώροφο λε-
ωφορείο. Έπειτα από µιάµιση  ώρα το λεωφορείο

στάθµευσε έξω απ’ το µουσείο. Πριν µπούµε, καθίσαµε
και φάγαµε.

Το µουσείο ήταν πολύ µεγάλο. Από τα πρώτα εκθέµατα
που είδαµε ήταν τα ψηφιδωτά. Επίσης είδαµε αγγεία, α-
γάλµατα και πολλά κτερίσµατα και το σπίτι της Ελένης και
του ∆ιόνυσου σε µακέτες. Μετά ήρθε το λεωφορείο  και
σε 3 µε 4 λεπτά ήµασταν στον αρχαιολογικό χώρο που ε-
κεί  είδαµε κίονες και πολλά άλλα χτίσµατα και δύο ψηφι-
δωτά.

Εντυπωσιαστήκαµε  απ’ τα αρχαία νοµίσµατα, τα ψηφι-
δωτά, τα κτερίσµατα και το χρυσό στεφάνι του ∆ιονύσου.

Κείµενο: Αλέξανδρος Καπουσίζης, ∆αυίδ Τσιτιρίδης
(Ε` τάξη)

∆ακτυλογράφηση: Αλέξανδρος Καπουσίζης – Ε` τάξη
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Μάικλ Τζόρνταν
Ο Μάικλ Τζέρφι Τζόρνταν είναι παλαίµαχος καλαθο-

σφαιριστής του ΝΒΑ και τωρινός ιδιοκτήτης των Σάρλοτ
Χόρνετς. Θεωρείται ευρέως ως «ο καλύτερος καλαθο-
σφαιριστής όλων των εποχών». Έχει παίξει στους Σικάγο
Μπουλς και στους Ουάσιγκτον Ουίζαρντς όπου και τερµά-
τισε την καριέρα του το 2003 στα 40 του χρόνια .

Σχεδόν όλη του την καριέρα την πέρασε στους Σικάγο
Μπουλς στους οποίους ηγήθηκε στην δηµιουργία της δυ-
ναστείας της οµάδας που κατέκτησε 6 πρωταθλήµατα σε 8
χρόνια, µέσα στην δεκαετία του 1990. Από τον Οκτώβριο
του 1993 µέχρι το Μάρτιο του 1995 αποσύρθηκε από το
µπάσκετ και έκανε καριέρα στο µπέιζµπολ.

Στις 20/3/1995 επέστρεψε στην ενεργό δράση µε την πε-
ρίφηµη φράση “I ‘m back”.

Όσον αφορά τις ατοµικές του διακρίσεις, έχει 10 τίτλους
πρώτου σκόρερ του NBA, εκ των οποίων οι επτά συνεχόµε-
νοι από το 1987 έως 1993, πέντε MVP του NBA και έξι βρα-
βεία MVP των τελικών του πρωταθλήµατος. 

Κείµενο: Γεωργίου Κωνσταντίνος - Μήτσκος Κωνσταντίνος(ΣΤ’
τάξη)  και Μήτσκος Χρήστος  - ∆  ̀Τάξη

∆ακτυλογράφηση: Γεωργίου Κωνσταντίνος – ΣΤ  ̀Τάξη 

Από το καλοκαίρι
που µας πέρασε

Ήρθε  ο Αύγουστος
Ήρθε ο Αύγουστος παιδιά
Ήλιος, θάλασσες, αµµουδιά
Μετρώ τα κύµατα χίλια
Όσα είναι τα κοχύλια.

Να κι ένας γλάρος
∆είτε διπλά κι ένας φάρος
Πως µυρίζει, καλοκαίρι
Ολοφώτεινο αστέρι.
Να κι ένα µικρό δελφίνι
Που θα φέρει την ειρήνη.

Κείµενο: Γιάννης Ιτσό-
πουλος  - ∆` τάξη

∆ακτυλογράφηση: 
Ναταλία Παπατραϊανού  -

ΣΤ` τάξη 

ΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ
Κάπου εκεί είναι ένας γλάρος
πίσω φαίνεται ο φάρος

Από αυτό το καλοκαίρι 
θα  θυµάµαι ένα αστέρι

Κοίτα κάτω απ’ το στρείδι
κάπου κρύβεται ένα µύδι

∆ες πόσα γελαστά παιδιά
παίζουν στη χρυσή την αµ-

µουδιά

Και µαζεύουν τα κοχύλια
σε κουβάδες χίλια – χίλια.

Κείµενο : Γεωργιάδου 
Φωτεινή 

– ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση :  Γκέ-

σιου Ελπίδα - ΣΤ` τάξη  

Το νησί Queimada Grande
βρίσκεται στα ανοιχτά των
ακτών της Βραζιλίας και συ-
γκεκριµένα του Sao Paolo
και από πολλούς αποκαλεί-
ται "Νησί των Φιδιών".

Ο λόγος για την ονοµασία
του αυτή, είναι ότι αποτελεί
σπίτι για ένα από τα πιο δη-
λητηριώδη φίδια του κό-
σµου, του χρυσού βόθρακα.
Σχεδόν κανείς δεν επισκέ-
πτεται το νησί, εκτός από
µερικούς επιστήµονες,
στους οποίους έχει χορηγη-
θεί ειδική άδεια για τη µελέ-
τη των φιδιών, µία φορά το
χρόνο.

Το νησί,  θεωρείται ένα α-
πό τα πλέον επικίνδυνα
στον κόσµο. Αν περπατή-
σεις στο νησί µπορείς να
δεις φίδια κάθε 10 µε 15 λε-

πτά και σε αλλά µέρη του
νησιού κάθε 5 τετραγωνικά
µέτρα.

Είναι το µόνο µέρος που
µπορείς να βρεις περίπου
2.000 από τον µοναδικό
χρυσό βόθρακα. Σε αυτό το

νησί είναι σαν να βρίσκεσαι
σε ένα ναρκοπέδιο, που α-
ντί για νάρκες έχει φίδια. Ο
χρυσός βόθρακας είναι τό-
σο σπάνιος και το δηλητή-
ριό του τόσο ισχυρό που
στην µαύρη αγορά ερπετών

το πουλάνε έως 30.000 δο-
λάρια. 

Οι επιστήµονες που µε-
λετούν τα δηλητηριώδη ερ-
πετά για φαρµακευτικούς
σκοπούς, περιγράφουν το
δηλητήριο του χρυσού βό-
θρακα ως µοναδικό.

Το δηλητήριο θα βοηθήσει
στις καρδιακές παθήσεις,
την κυκλοφορία και τους
θρόµβους του αίµατος. Έχει
αποδειχθεί ότι δηλητήριο α-
πό άλλα είδη φιδιών έχουν
αντικαρκινικές ιδιότητες.

Πηγή:
https://www.huffingtonpos

t.gr/
Κείµενο : Γιάννης

Ιτσόπουλος – Χρήστος
Μήτσκος (∆` Τάξη)

∆ακτυλογράφηση: Τάσος
Μπακάλης ( ΣΤ` Τάξη)

ΤΤΟΟ  ΝΝΗΗΣΣΙΙ  ΤΤΩΩΝΝ  ΦΦΙΙ∆∆ΙΙΩΩΝΝ



16 ΤΑ ΑΝΗΣΥΧΑ ΜΟΛΥΒΙΑ Νοέµβριος 2019

ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Πρώτη µέρα στο σχολείο
έκτη τάξη είµαι εγώ
ένα πρωτάκι θα προσέχω
ποιο θα είναι όµως αυτό;

Ο αγιασµός αρχίζει επιτέλους
πολύ χαρούµενα παιδιά
θα µπούµε όλοι µες στην τάξη
κι όλα θα είναι µια χαρά.

∆εύτερη µέρα στο σχολείο
αρχίζουν τα µαθήµατα
Γλώσσα, Φυσική, Ιστορία
Μαθηµατικά και Γεωγραφία.

Τρίτη µέρα στο σχολείο 
διαλείµµατα κι εκδροµές
παιχνίδια στη γυµναστική
βόλεϊ και φυλακές.

Κείµενο ∆ακτυλογράφηση: 
Γκέσιου Ελπίδα - ΣΤ` τάξη

ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΣΚΥΛΟΥ
Μια µέρα πήγα µε τη µαµά µου στο χωρά-

φι. Εκεί βρήκαµε ένα σκυλάκι. Αυτό µόλις
µας είδε έτρεξε για να παίξουµε. Μετά από
δύο µέρες το φέραµε στο σπίτι µου. Την ε-
πόµενη µέρα πήγαµε στην Έδεσσα στον
κτηνίατρο. Εκεί ο γιατρός τον εξέτασε και
του έκανε εµβόλιο. Τότε µας είπε ότι είναι
κορίτσι και την ονόµασα Μόλη. Κάθε µέρα
την κάνω βόλτα και την αγαπώ πολύ!

Υ.Γ.(Η φωτογράφιση του σκύλου έγινε α-
πό την Λυδία και την Αναστασία της Ε` τά-
ξης)

Κείµενο : Μπόγιας Βαγγέλης - Γ` τάξη
∆ακτυλογράφηση : Γκέσιου Ελπίδα

-  ΣΤ` τάξη

Τα χρυσάνθεµα
Την Πέµπτη στις 17/10/2019 η τάξη µου, η ∆` τάξη, φύτεψε 4 χρυσάνθεµα.
Ο κύριος µας, είχε ετοιµάσει τις τρύπες για να τα βάλουµε. Τα δύο τα φυτέψα-

µε στο παρτεράκι και τα άλλα δύο τα φυτέψαµε δίπλα στις κερκίδες, που έχει έ-
να τοιχάκι µε χώµα. Ο κύριος µας, µας µοίρασε τις δουλειές. Κάποιοι τα έβαζαν
στην  τρύπα, κάποιος έριχνε χώµα µε την τσάπα και κάποιοι τα πότιζαν. Με τον ί-
διο τρόπο φυτέψαµε και τα άλλα χρυσάνθεµα.

Κάθε µέρα τα ποτίζουν οι επιµελητές µε το ποτιστήρι της τάξης.
Τα χρυσάνθεµα µου αρέσουν, γιατί λέγονται Αγιοδηµητριάτικα και µένα µε

λένε ∆ηµήτρη.
Κείµενο: ∆ηµήτρης Λιάσης – ∆` τάξη

Το χρυσάνθεµο είναι ένα φυτό που ανθίζει το  φθινόπωρο. Είναι γνωστό ως αγιο-
δηµητριάτικο γιατί ανθίζει την περίοδο της γιορτής του Αγίου ∆ηµητρίου. Το χρυ-
σάνθεµο µπορείς να ο φυτέψεις  παντού. Για να το φυτέψουµε σκάβουµε, το χώµα
και βάζουµε το φυτό µέσα. Μετά  πατάµε καλά το χώµα και ρίχνουµε νερό.

Κείµενο:  Βασίλης Σερέτης – ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Σαµαράς ∆ηµήτρης – ΣΤ` τάξη


