
Την Παρασκευή 13 ∆εκεµ-
βρίου 2019 πήγαµε εκδροµή
στην Λάρισα. Ξεκινήσαµε στις
7:30 το πρωί. Πριν πάµε στη
Λάρισα κάναµε στάση στο ΣΕΟ
Κορινού για πρωινό.

Όταν φτάσαµε στην Λάρισα
πήγαµε στον µύλο του Παπά
που η Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις ξεναγή-
θηκαν στο µουσείο σιτηρών, ε-
νώ οι Α΄-∆΄ τάξεις, και όσοι γο-
νείς ήθελαν, παρακολουθού-
σαν µια παράσταση κουκλοθέ-
ατρου και µετά πήγαν στο µου-
σείο κούκλας.

Στο ∆ηµοτικό Κουκλοθέατρο
«ΤΙΡΙΤΟΜΠΑ» του Κώστα Χα-
τζηανδρέου και της Σοφίας
Φουτζοπούλου παρακολουθή-
σαµε την παράσταση που λε-
γόταν: « Η Κάλω, η Μπάµπω…
και ο Καλικάντζαρος» και ήταν
πολύ ωραία, γιατί την έπαιζε
µόνο µια κυρία, η κυρία Φωτει-
νή, και έκανε αστείες φωνές.
Είχε πολύ γέλιο και άρεσε σε ό-
λους πάρα πολύ. Οι κούκλες ή-
ταν όλες χειροποίητες και το έρ-
γο ήταν µια χριστουγεννιάτικη

κωµωδία. Υπήρχε µουσική και
ωραία σκηνικά και η κυρία που
έπαιζε φαινόταν µαζί µε τις
κούκλες, δεν ήταν δηλαδή ό-
πως τα άλλα κουκλοθέατρα.
Στο έργο συµµετείχαν και τα
παιδιά τα οποία τσίριζαν όταν ο
καλικάντζαρος, που ήταν τρο-
µακτικός, ερχόταν κοντά τους.

Μετά πήγαµε στο µουσείο

κούκλας, όπου υπήρχαν κού-
κλες, περίπου 120, που είχαν
παίξει σε παλιότερες παραστά-
σεις, και η κυρία Φωτεινή µας
είπε την ιστορία τους. Όταν τε-

λειώνει κάθε παράσταση οι
κούκλες µπαίνουν σ` αυτό το
µουσείο.

Στην συνέχεια πήγαµε στο
πάρκο των ευχών. Εκεί επι-
σκεφτήκαµε το σπίτι του Αϊ-
Βασίλη και τον είδαµε από κο-
ντά, το εργαστήριο των ξωτικών
που φτιάξαµε µπρελόκ, το κά-
στρο της βασίλισσας του πάγου
που την βοηθήσαµε να ξεπα-
γώσει µε την αγάπη µας. Μας
έβαψαν το πρόσωπα, πήγαµε
και στην σχολή των µάγων που
µας έκαναν µερικά µαγικά. Στο
τέλος είδαµε λιγάκι την φωτει-
νή γέφυρα. Μετά από λίγο φύ-
γαµε αλλά αργήσαµε να φτά-
σουµε στην Άρνισσα. Αυτή ή-
ταν από τις καλύτερες εκδροµές
που έχουµε πάει.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς    ΛΛ..,,  ∆∆ιιοο--
ννύύσσηηςς  ΚΚ..,,  ΧΧρρήήσσττοοςς  ΜΜ..,,  ΚΚωωνν--
σσττααννττίίννοοςς  ΓΓ..,,  ΥΥππάάττιιοοςς  ΝΝ..,,  ΦΦωω--
ττεειιννήή  ΓΓ..,,  ΓΓιιάάννννηηςς  ΙΙ..  --  ((∆∆`̀  ττάάξξηη))

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΕΕυυδδόόξξηηςς
ΠΠ..((ΣΣΤΤ`̀))  ––  ΓΓεεωωρργγίίαα  ΣΣ..  ––  ΑΑνναασστταα--
σσίίαα  ΚΚ..((ΕΕ`̀  ττάάξξηη))

Έκδοση των µαθητών του ∆ηµοτικού Σχολείου Άρνισσας -  Φύλλο 28ο - Ιανουάριος 2020 - Tιµή 1 S

ΠΠεερριιεεχχόόµµεενναα
� Πολυτεχνείο – Παιδικές χαρές

σελ.2
� ∆ιακοπές νερού στην Άρνισσα

- Επιστολή στον ∆ήµαρχο για τη
ρύπανση των ρεµάτων σελ.3

� Χριστουγεννιάτικη Γιορτή Α`
τάξης σελ. 4

� Ζωγραφιές της Α` τάξης σελ.5 
� Έθιµα του ∆ωδεκαηµέρου

σελ. 6 
� Το µοναδικό δέντρο - Ο  αγα-

πηµένος  µας Άγιος  Βασίλης - Η
γιορτή της βασιλόπιτας σελ.7

� Χριστουγεννιάτικη Γιορτή Β`
τάξης σελ.8 -9

� Πώς πήρε το µήλο το κόκκινο
χρώµα - Φανταστικές ιστορίες
σελ.10 - 11

� Κουκλοθέατρο και Μουσείο
σελ.12

� Πάρκο των ευχών σελ.13
� Τα προϊόντα µιας χρήσης – Ό-

λα  3D σελ.14
� Συνέντευξη από τον ζωγράφο

σελ.15
� Έκθεση ζωγραφικής από Ε`

τάξη σελ.16
� Ξαναδιαβάζοντας …τον πίνακα

σελ.17

� Σεισµός στην Αλβανία - Πυρ-
καγιές στην Αυστραλία σελ.18

� Αµαζόνιος S.O.S. - Η ανακύ-
κλωση - Ο διαγωνισµός µήλου
σελ.19

� Συνέντευξη από τον οινοποιό
κ. Χρήστο Βαρδάρη σελ.20

� Επίσκεψη στο επιπλοποιείο
των Αδερφών Θεοδώρου σελ.21

� Γραπτοί και άγραφοι νόµοι
σελ. 22

� Οι φίλοι µας τα ζώα σελ.23
� Επίσκεψη στο διαλογητήριο

του συνεταιρισµού σελ.24
� Το  κουτί του Αϊ Βασίλη - Οµα-

δικές ζωγραφιές ∆` τάξης σελ.25
� Τοπία µε νερό(Βεγορίτιδα –

Καστοριά – Έδεσσα – Άγιος Αθανά-
σιος – Κερασιά) σελ. 26-27

� Η εκδροµή στο NOESIS σελ.
28 – 29

� Το ωδείο της Έδεσσας σελ. 29
� ∆ύο προορισµοί της Πέλλας

που θα ήθελες να επισκεφτείς
σελ.30

� Αινίγµατα της Β` τάξης – Μα-
ντινάδες για τη φιλία από την Ε` τά-
ξη σελ.31

� ∆ιώχνω µακριά τον φόβο µου
σελ.32

Κουκλοθέατρο ΤΙΡΙΤΟΜΠΑ και Πάρκο των Ευχών
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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`)
Γάτσος Χρήστος (Ε`)
Κισκίνη Αναστασία (Ε`)
Μπόγια Χ. Ανδρονίκη (Ε`)
Μπόγια Ηλιάνα (Ε`)
Παλάκας Πασχάλης (Ε`)
Παπαδοπούλου Λυδία (Ε`)
Πισλίνα ∆ήµητρα (Ε`)
Σαρβάνη Γεωργία (Ε`)
Σαρωτές εικόνων
Μπόγιας Βαγγέλης (ΣΤ`)
Καπουσίζης Αλέξανδρος (Ε`)
Αποµαγνητοφωνήσεις
Παπατραϊανός Ευδόξης (ΣΤ`)
Παπαδοπούλου Λυδία (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 Ελπίδα
Γκέσιου και ο Χρήστος Χα-
τζηγεωργούδης

Συνδροµή για ένα χρόνο 5 ευρώ

ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

Η  παιδική χαρά του Γκόγκου είναι µεγάλη και ωραία.
Την ανανέωσαν πριν από 2 µήνες και έχει πολύ ωραία παι-
χνίδια. Έχει zeeplain, κούνιες, τσουλήθρες, και µονόζυγο.
Έχει στρωµένα χαλίκια όµως είπαν ότι θα το στρώσουν
και µε χόρτα. Το έχουν φράξει µε σιδερένια κάγκελα για
να µην µπαίνουν σκυλιά. Επίσης  έχει και µια καφετέρια
που την λένε «Γκόγκου»  για αυτό και το πάρκο το ονόµα-
σαν έτσι.

Ελπίζω το πάρκο να λειτουργήσει το καλοκαίρι και να
πάω µε τις φίλες  µου.

Κείµενο – ∆ακτυλογράφηση: 
Λυδία Παπαδοπούλου – Ε` τάξη

Την Παρασκευή
16/11/2019 κάναµε την γιορ-
τή µας για το Πολυτεχνείο.

Πρώτα τα ρούχα µας ήταν
µαύρα, γιατί ήταν µέρα πέν-
θους. Στην αρχή ξεκινήσαµε

µε ένα τραγούδι. Στη µέση
του τραγουδιού πέσανε
µπλε κορδέλες που κάναµε
ότι ήταν κάγκελα και στο τέ-
λος καθίσαµε κάτω και 3 παι-
διά σηκωθήκανε και είπανε
ποιήµατα.

Ύστερα άρχισε η αφήγη-
ση. Στο τέλος της αφήγησης
ξεκίνησε το θεατρικό

«Καφενείο η Ελλάς». Ξε-
κίνησε ένας χορός που χο-
ρέψανε 3 παιδιά και τα υπό-
λοιπα κορίτσια τραγουδού-
σανε το “Αχ! χελιδόνι µου”.
Μετά ξαναξεκίνησε η αφή-
γηση των κοριτσιών. Μετά α-
πό λίγο ξεκίνησε πάλι το θε-
ατρικό µε κάποια παιδιά που
έγραφαν συνθήµατα.

Μόλις τελείωσε η αφήγη-
ση των αγοριών µπήκε ένα
βίντεο µε τον ξεσηκωµό.

Ύστερα από λίγο τραγου-
δήσαµε το «Πότε θα κάµει
ξαστεριά». Ξαναξεκίνησε η
αφήγηση, µισά αγόρια µισά
κορίτσια, µπήκε το βίντεο µε
το τανκ που µπήκε στο Πο-
λυτεχνείο, τραγουδήσαµε
το «Λεβέντη εροβόλαγε»
και τελειώσαµε. Μπήκε µια
λίστα µε τους νεκρούς του
Πολυτεχνείου. Τέλος είπαµε
τον Εθνικό µας ύµνο.

Κείµενο - 
∆ακτυλογράφηση: 

Αναστασία Κισκίνη  - 
∆ήµητρα Πισλίνα

(Ε` τάξη)

Η ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
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∆ιακοπές νερού 
στην Άρνισσα

Στο χωριό µας την Άρνισσα υπάρχει τους καλοκαιρι-
νούς µήνες ένα σοβαρό πρόβληµα. ∆εν επαρκεί το νερό
και γίνονται συχνά διακοπές.

Αυτό συµβαίνει γιατί γίνεται άσκοπη σπατάλη νερού.
Πρέπει όλοι να περιορίσουµε τις εργασίες µας µε το νε-
ρό και να είµαστε πιο προσεκτικοί στη χρήση του. Ίσως
η τοποθέτηση µετρητών νερού να βοηθήσει. Ίσως πάλι
και όχι, γιατί εξαρτάται από τον καθένα µας. Έτσι πρέ-
πει να βρεθεί µια σωστή λύση !

Κείµενο :Γιάννης  Ιτσόπουλος – ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση : Πασχάλης  Παλάκας – Ε` τάξη

Επιστολή στον ∆ήµαρχο 
για τη ρύπανση των ρεµάτων 
Άρνισσας - Ξανθογείων

Αγαπητέ, κύριε ∆ήµαρχε
Σας στέλνουµε αυτή την επιστολή, για να σας αναφέρουµε το πρόβληµα που υπάρχει στην περιοχή

µας σχετικά µε την ρύπανση των ποταµών(ρεµάτων) και να εκφράσουµε την ανησυχία µας γι` αυτό. 
Τα ποτάµια είναι γεµάτα µε σκουπίδια(κάτι που δεν είναι καθόλου ωραίο), όπως µπάζα, κουτιά από

φυτοφάρµακα, σακούλες, παλιά λάστιχα που χρησιµοποιούνται στο πότισµα και ότι άλλο µπορείτε να
φανταστείτε.

Αιτία όλων αυτών είναι οι κάτοικοι, που πετώντας τα, ρυπαίνουν τους ποταµούς, που στη συνέχεια
καταλήγουν στη λίµνη. Έτσι µολύνεται η λίµνη και κινδυνεύουν τα ψάρια. Το χειρότερο είναι ότι οι επι-
κίνδυνες ουσίες µπαίνουν στο χώµα και πηγαίνουν στις γεωτρήσεις και µολύνουν το νερό. Αυτό το νε-
ρό το πίνουµε και µπορεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία µας.

Εµείς οι µαθητές προτείνουµε τα συνεργεία του δήµου να καθαρίσουν τους ποταµούς και να φέρετε
κοντέινερ ώστε οι κάτοικοι να πετάνε εκεί τα µπάζα τους.

Επίσης µπορείτε να βάλετε κάδους για µεγάλες ηλεκτρικές συσκευές. Μετά από αυτό να γίνονται έ-
λεγχοι και οι ανεύθυνοι να τιµωρούνται. Ακόµα να γίνονται συχνές ενηµερώσεις των κατοίκων. 

Για  να  αντιµετωπίσουµε  αυτό  το  πρόβληµα  θα  πρέπει  όλοι  εµείς  να  αρχίσουµε  να  σκεφτόµα-
στε το  περιβάλλον και  εσείς  κ. ∆ήµαρχε  από  την  µεριά σας  θα  θέλαµε  να  εφαρµόσετε όσο πιο
πολλές προτάσεις µας γίνεται.    

Ελπίζουµε να διαβάσετε τα παραπάνω και να βοηθήσετε να λυθεί το πρόβληµα µας. Σε αυτό θα βοη-
θήσουµε κι εµείς.

Με εκτίµηση οι µαθητές της ∆` τάξης
του ∆ηµοτικού Σχολείου Άρνισσας
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ΧΧρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκηη  γγιιοορρττήή  ΑΑ’’  ττάάξξηηςς  //  ““ΗΗ  ΓΓέέννννηησσηη””
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ζωγραφιές Α’ τάξης
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ΚΚόόλλιινντταα  ΜΜππάάµµππωω
Στην Πέλλα αναβιώνει α-

κόµα και σήµερα το έθιµο της
«Κόλιντα Μπάµπως». Οι κά-
τοικοι της περιοχής,  το βράδυ
της 23ης ∆εκεµβρίου, ανά-
βουν φωτιές φωνάζοντας «Κό-
λιντα Μπάµπω» που σηµαίνει
«σφάζουν γιαγιά». Αυτό το έθι-
µο δείχνει την σφαγή των
µωρών αγοριών από τον Η-
ρώδη. Έτσι η φωτιά ενηµε-
ρώνει τους κατοίκους  να φυ-
λαχτούν από τον βασιλιά Η-
ρώδη και από τα άσχηµα
πράγµατα που θα φέρει η
καινούρια χρονια.   

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΓΓιιώώτταα  ΘΘεεοοδδώώρροουυ  ––
ΒΒαασσίίλληηςς  ΣΣεερρέέττηηςς  ((∆∆`̀  ττάάξξηη))

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΓΓεεωωρργγίίαα
ΣΣααρρββάάννηη  ––  ΕΕ`̀  ττάάξξηη

ΤΤζζααµµππααρρλλίίννεεςς
Τα παλιά χρόνια κάθε σπι-

τικό έκτρεφε ένα γουρούνι το
οποίο προσπαθούσανε µε ότι
είχανε να ταΐσουν µέχρι να το
χοντρύνουν το τάιζαν µε απο-
φάγια και φυτά µέχρι την Πα-
ραµονή των Χριστουγέννων.
Τότε µαζευόταν όλοι η οικο-
γένεια µαζί και σφάζανε το
γουρούνι. ∆εν πετούσανε τί-
ποτα από το γουρούνι, το αί-
µα του και το κρέας γύρω από
τα κόκαλά του το έκαναν σα-
λάµι και λουκάνικα.

Το λίπος το οποίο βρίσκε-
ται ανάµεσα στην πέτσα και
το κρέας το κόβανε σε µακρό-
στενες και µικρές µπουκί-
τσες. Έπειτα οι γυναίκες του
σπιτιού ανάβανε φωτιά στην
αυλή και βάζανε στο ταβά αυ-
τό το λίπος.  Τότε το λίπος άρ-
χισε να σκάει και να τσιρτσιρί-
ζει. Έτσι γίνονταν οι Τζα-
µπαρλίνες. Ο µύθος λέει πως
όταν οι καλικάτζαροι άκου-
γαν το τσιρτσίρισµα από τις
Τζαµπαρλίνες, έφευγαν.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΜΜππόόγγιιααςς  ΆΆγγγγεελλοοςς
--  ΓΓ΄́  ττάάξξηη

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΚΚιισσκκίίννηη
ΑΑνναασστταασσίίαα  --  ΕΕ΄́  ττάάξξηη  

ΤΤοο ΛΛίίσσννιικκ
Κάθε χρόνο στα Ξανθόγεια

ανάβουµε φωτιά την παραµο-
νή των Χριστουγέννων και το
ονοµάζουµε «Λίσνικ». Τα παι-
διά του χωριού µαζεύουν µεγά-
λα κλαδιά, παλιά λάστιχα και
τα πηγαίνουν µπροστά από την
παλιά κοινότητα ή αλλιώς «σπι-
τάκι». Την παραµονή το βράδυ
την ανάβει ο γηραιότερος του
χωριού και λόγος είναι για να
ζεστάνουµε τον Χριστό που θα
γεννηθεί την επόµενη µέρα.
Κάποιες χρονιές είχαµε όργανα
και στήναµε χορό. 

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΧΧρρήήσσττοοςς  ΜΜήήττσσοοςς  ––
∆∆`̀  ττάάξξηη

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΝΝίίκκοοςς
ΜΜππααϊϊρραακκττααρρίίδδηηςς  ––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

ΣΣοούύρρββαα  ΜΜππάάµµππωω  
Σούρβα λένε τα κάλαντα

της Πρωτοχρονιάς σε πολλές
περιοχές της Μακεδονίας.
Σύµφωνα µε την παράδοση,
την παραµονή της Πρωτο-
χρονιάς, τα παιδιά έβγαιναν
να πουν τα κάλαντα κρατώ-
ντας ένα ξύλινο ραβδί, το ο-
ποίο ήταν φτιαγµένο από ξύ-
λο σουρβιάς ή κρανιάς. Με το
ραβδί αυτό(σουρβάκες) χτυ-
πούσαν τις πόρτες για να τους
ανοίξουν. 

Η σουρβιά είναι φυλλοβόλο
δέντρο της ελληνικής φύσης.
Το θεωρούσαν ιερό. Φυλαχτά
από το ξύλο του έδιωχναν τις
κακές δυνάµεις, βοηθούσαν
και έφερναν τύχη. Σύµφωνα
µε τη µυθολογία ο µάντης
Τειρεσίας µπορούσε να δια-
βάζει το µέλλον, χάρη στο ρα-
βδί του που ήταν φτιαγµένο
από ξύλο σουρβιάς, δώρο της
θεάς Αθηνάς. Τα φύτευαν στις
αυλές, γιατί πίστευαν ότι φυ-
λάκιζε τα ξωτικά και τα κακά
πνεύµατα και άφηνε µόνο τις
καλές δυνάµεις να µπαίνουν
στο σπίτι. 

Έτσι τα κάλαντα µαζί µε το
ξύλο σουρβιάς συµβόλιζαν υ-
γεία, καλοτυχία και ευηµε-
ρία, για όλο τον νέο χρόνο
που θα έρθει.

Το φιλοδώρηµα των παι-
διών ήταν κάστανα, καρύδια,
σταφίδες, καµιά τρύπια δεκά-
ρα, κανένα µικρό λουκανικά-
κι ή ένα γλυκό που φτιαχνό-
ταν µε µούστο και έµοιαζε µε
ζαχαρωτό.

ΚΚεείίµµεεννοο::    ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς
ΓΓεεωωρργγιιάάδδηηςς  ––  ΦΦωωττεειιννήή  

ΓΓεεωωρργγιιάάδδοουυ  ((∆∆`̀  ττάάξξηη))    
∆∆ααχχττυυλλοογγρράάφφηησσηη::    ΑΑννδδρροοννίίκκηη

ΜΜππόόγγιιαα  ––  ΕΕ`̀  ττάάξξηη    

ΤΤοο  έέθθιιµµοο  ττωωνν    ΦΦώώττωωνν  
ήή  ΘΘεεοοφφάάννεειιαα

Στην Ελλάδα κάθε χρόνο
την ηµέρα των Φώτων, δηλα-
δή στις 6 Ιανουαρίου, γιορτά-
ζουµε την βάπτιση του  Ιησού
Χριστού στον Ιορδάνη ποτα-
µό. Το   όνοµα   προκύπτει
από    την   φανέρωση   των
τριών   προσώπων   της   Α-
γίας   Τριάδας.  

Μετά το τέλος της λειτουρ-
γίας στην εκκλησία πηγαί-
νουν όλοι µαζί οι χριστιανοί
µε τον παπά της ενορίας στην
κοντινότερη πηγή νερού, δη-
λαδή σε κάποια λίµνη ή θά-
λασσα ή ποτάµι και  στην α-
νάγκη   σε   δεξαµενές   νε-
ρού.                                       

Εκεί, αφού ο παπάς αγιά-
σει τα νερά, πετάει τον σταυ-
ρό  στη λίµνη και κάποια α-
γόρια βουτάνε για να τον πιά-
σουν. Λένε πως όποιος πιάσει
τον σταυρό είναι ευλογηµέ-

νος. Μερικοί άνθρωποι µόλις
τελειώσει το πέταγµα του
σταυρού µαζεύουν λίγο νερό
µέσα από την λίµνη το οποίο
είναι αγιασµένο και το βάζουν
µέσα σε κανάτες η µπουκά-
λια που έχουν φέρει  µαζί
τους για να το πάνε στο σπίτι
τους. Πριν φύγουµε από τη
λίµνη, φιλάµε την εικόνα και
τον σταυρό και µας βρέχει το
κεφάλι ο παπάς για ευλογία.

Η εορτή των Θεοφανείων
λέγεται επίσης και Επιφά-
νεια. Τα ονόµατα που γιορτά-
ζουν είναι οι: Φωτεινή, Φανή,
Φώτιος, Τριάδα, Ουρανία,
Ιορδανά, Ιορδάνης, Περιστέ-
ρης, Ουρανία, Ιορδάνα, Ιορ-
δάνης, Περιστέρα, Θεοφά-
νης, Θεοφανία και Θεοχά-
ρης.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ∆∆ιιοοννύύσσηηςς  ΚΚααρραα--
σσττοογγιιάάννννηηςς  ––  ΓΓιιάάννννηηςς  ΙΙττσσόό--

πποουυλλοοςς  ––  ΧΧρριισσττίίνναα  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  --
∆∆ηηµµήήττρρηηςς  ΛΛιιάάσσηηςς((  ∆∆`̀  ττάάξξηη))
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ∆∆ήήµµηη--

ττρραα  ΠΠιισσλλίίνναα  ––  ΑΑνναασστταασσίίαα  
ΚΚιισσκκίίννηη  ((ΕΕ`̀  ττάάξξηη))

ΤΤζζααµµααλλάάρριιαα
Τα Τζαµαλάρια (φωτό) είναι

ένα παραδοσιακό έθιµο που
αναβιώνει στο χωριό Άρνισσα
Πέλλας την ηµέρα των Φώ-
των. 

Ένα αγόρι ηλικίας περίπου
16-35 ντύνεται νύφη µε πα-
ραδοσιακή τοπική φορεσιά,
αλλά δύο της ίδιας ηλικίας
ντύνονται  τα αδέρφια της νύ-
φης που την κρατάνε, ένας
παινευτής και άλλος ένας
ντύνεται µπουµπάρι και µε
συνοδεία παραδοσιακής ορ-
χήστρας γυρίζουνε όλο το χω-
ριό. 

Σε συγκεκριµένες πλατείες
του χωριού αναπαριστάνεται
το εξής δρώµενο: το µπου-
µπάρι ορµάει για να αρπάξει
την νύφη αλλά τα αδέρφια
τον ρίχνουν στο έδαφος αναί-
σθητο και µοιράζουν τα µέρη
του σώµατός του στους επαγ-
γελµατίες και τα νοικοκυριά.
Μετά το µπουµπάρι σηκώνε-
ται πάνω και λένε ένα σύνθη-
µα που λέει: «Μαύρη προβα-
τίνα, άσπρο γάλα,  µπρους
µπρους…» και έτσι συνεχί-
ζουν. 

Η νύφη συµβολίζει τον νέο
χρόνο, τα αδέρφια συµβολί-
ζουν τους αγγέλους, ενώ το
µπουµπάρι τον κακό.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΚΚααττεερρίίνναα  
ΓΓεεωωρργγίίοουυ  --  ΚΚααλλλλίίσσττηη  

ΣΣιιππάάκκηη  ((∆∆`̀  ττάάξξηη))
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΗΗλλιιάάνναα
ΜΜππόόγγιιαα  ΕΕ`̀  ττάάξξηη  --  ΕΕυυδδόόξξηηςς
ΠΠααππααττρρααϊϊααννόόςς  ––  ΣΣττ`̀  ττάάξξηη

ΈΈθθιιµµαα  ττοουυ  ∆∆ωωδδεεκκααηηµµέέρροουυ
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Το µοναδικό δέντρο
Ήταν λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Όλοι ετοιµάζονταν να στολίσουν τα δέντρα τους. Αλλά αυτό δεν άρεσε στο

ξωτικό –φωτάκι που µισούσε τα Χριστούγεννα. Έτσι έφτιαξε ένα ξόρκι που έλεγε «∆έντρο, νέντρο, κέντρο, µπουµ»
και εξαφάνισε όλα τα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Εκτός από ένα, που βρισκόταν στην αποθήκη ενός ∆ηµοτικού Σχο-
λείου. Ήταν ξεχασµένο εκεί, αρκετό καιρό. ∆εν του έδινε κανείς σηµασία, γιατί ήταν πολύ µικρό.

Πλησίαζε ο καιρός για να κλείσουν τα σχολεία για διακοπές Χριστουγέννων και µόνο η ∆` τάξη δεν είχε δέντρο
για να στολίσει. Τότε ο δάσκαλός τους  τούς έφερε από την αποθήκη εκείνο το µικρό δεντράκι. Αµέσως όλοι οι µαθη-
τές ενθουσιάστηκαν και ξεκίνησαν να φτιάχνουν στολίδια. Τα στολίδια ήταν από χαρτόνι, που επάνω έγραφαν τις
πιο όµορφες ευχές: υγεία, ευτυχία, αγάπη, ελπίδα, ειρήνη κ.ά.. Ξαφνικά το δέντρο µόλις του κρέµασαν τα στολίδια
ήταν σαν να ζωντάνεψε. Τότε  λύθηκαν τα ξόρκια και άρχισαν να εµφανίζονται ένα – ένα τα χριστουγεννιάτικα δέ-
ντρα. 

Έτσι σώθηκαν τα Χριστούγεννα και παντού υπήρχαν χριστουγεννιάτικα δέντρα, φωτάκια, στολίδια και δώρα κάτω
από αυτά και εννοείται και παιδιά χαρούµενα.

Κείµενο: Γιάννης Ιτσόπουλος – ∆` τάξη

Ο  αγαπηµένος µας 
Άγιος  Βασίλης

Η ιστορία  µας  ξεκινάει  πριν  από  πολλά  χρόνια  ό-
ταν  ο  Αϊ-Βασίλης  ήταν  αδύνατος, γιατί πρόσεχε την
διατροφή του  για να είναι ωραίος  στις  φωτογραφίες
και να χωράει  στις καµινάδες.

Επειδή τα  χρόνια περνούσανε και µεγάλωνε άρχι-
σε να κουράζεται και αποφάσισε σε κάθε σπίτι που έ-
µπαινε   να  αφήσει τα δώρα, να τσιµπάει ένα γλυκάκι
για να παίρνει δυνάµεις και ύστερα να µοιράζει τα δώ-
ρα στα παιδιά. Έτσι ο αγαπηµένος µας Άγιος Βασίλης
πήρε κιλά και έγινε στρουµπουλός. 

Απ’ τα, πολλά κιλά που πήρε οι τάρανδοι άρχισαν να
κάνουν παράπονα και αποφάσισε µετά τις γιορτές να
κάνει δίαιτα.  

Κείµενο: Σιπάκη Καλλίστη – ∆` τάξη 
∆ακτυλογράφηση: Τάσος Μπακάλης – ΣΤ` τάξη

Η γιορτή της βασιλόπιτας
Η γιορτή της Πρωτοχρονιάς είναι µια πολύ σηµαντική

µέρα του χρόνου. Κάθε χρόνο την παραµονή το απόγευ-
µα πηγαίνω µε τον µπαµπά µου στην φωτιά που γίνεται
έξω από την εκκλησία. Στη συνέχεια πηγαίνω στον παπ-
πού µου τον Βαγγέλη και την γιαγιά την Ιορδάνα.

Εκεί µαζεύονται όλα τα παιδιά και τα εγγόνια τη για-
γιάς και του παππού, όπου τρώµε όλοι µαζί, ανοίγουµε
τα δώρα, παίζουµε και κόβουµε βασιλόπιτα. Η γιαγιά κά-
νει δύο βασιλόπιτες µια για τους µεγάλους και µία για
τους µικρούς. Φέτος το φλουρί στην µεγάλη βασιλόπιτα
το κέρδισε ο παππούς και στην µικρή η Ιορδάνα και  εγώ.
Τέλος πάµε σπίτι µας ανοίγω το δώρο µου και κόβω µια
ακόµη βασιλόπιτα.

Κείµενο: Βαγγέλης Μπόγιας  - Γ` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Αναστασία Κισκίνη – Ε` τάξη
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Η Β’ τάξη του σχολείου έ-
κανε στις 23 ∆εκεµβρίου τη
χριστουγεννιάτικη γιορτή.
Παρουσίασε ένα θεατρικό «
Το ποντικάκι που ήθελε να
αγγίξει ένα αστέρι».

Εγώ ο Τραϊανός ήµουν το
ποντικάκι. Το όνειρό µου ή-
ταν να αγγίξω ένα αστεράκι.
Έτσι ξεκίνησε µια µεγάλη
περιπέτεια.

Εγώ ο Γιώργος ήµουν ο
στρατιώτης του ∆έντρου. Ή-
θελα να έρθει το ποντικάκι
να πολεµήσουµε αλλά εκεί-
νο δεν ήθελε.

Εγώ η Κατερίνα ήµουν µια
κούκλα. Του είπα να έρθει

στο σπίτι µου για ζήσουµε
µαζί. Ότι θα του µαγειρεύω
και θα του φτιάχνω κουλου-
ράκια.

Εγώ η Γεωργία ήµουν κα-
µπανούλα και του έλεγα εί-
µαστε του δέντρου καµπα-
νούλες χαριτωµένες και µε-
λωδικούλες.

Εγώ η ∆έσποινα ήµουν κα-
µπανούλα και τον πίεσα να
πάµε στο καµπαναριό άλλα
δεν ήθελε.

Εγώ η Γεωργία ήµουν πο-
ντικίνα και ήµουν πολύ χα-
ρούµενη.

Εγώ η Ελισάβετ ήµουν µια
µπάλα. Μπήκα στη σκηνή

χορεύοντας και χοροπηδώ-
ντας. Ήθελα να έρθει µαζί
µου στη χώρα µας, το Μπαλί.
Στη χώρα µας κανείς δεν
περπατάει µόνο στριφογυρ-
νάει και κουτρουβαλάει.

Εγώ η Ελένη ήµουν µπάλα
και του ζητούσα να έρθει
στη χώρα µου.

Εγώ Μαρία ήµουν µια µπά-
λα του δέντρου. Ήµουν ολο-
στρόγγυλη ζωηρή και χρω-
µατιστή. 

Εγώ η Στέλλα ήµουν το
λαµπάκι, φωτεινή και όµορ-
φη.

Εγώ η Ναταλία ήµουν το α-
στεράκι στη γιορτή. Το ποντι-

κάκι ήθελε να µε αγγίξει. Όλα
τα άλλα στολίδια ήθελαν να
το κάνουν να αφήσει τον στό-
χο του. Εκείνο όµως αρνιόταν.
Στο τέλος µε άγγιξε.

Εγώ ο Κριστιάν ήµουν ο
ναύτης και του έλεγα να γί-
νει ναύτης.

Εγώ ο Χρυσοβαλάντης ή-
µουν το έλατο και όλα τα
παιδιά µε στολίσανε, βάλανε
πάνω µου παιχνίδια, µπάλες
και άλλα πολλά.

Κείµενο: Οι µαθητές 
της Β’ τάξης 

∆ακτυλογράφηση: 
Μπακάλης Τάσος 

- ΣΤ’ τάξη

ΗΗ  ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΥΥΓΓΕΕΝΝΝΝΙΙΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΓΓΙΙΟΟΡΡΤΤΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΒΒ’’  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ    
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ΤΤΟΟ  ΚΚΟΟΚΚΚΚΙΙΝΝΟΟ  ΜΜΗΗΛΛΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  
ΗΗ  ΜΜΑΑΓΓΙΙΣΣΣΣΑΑ  ΦΦΡΡΟΟΥΥΤΤΕΕΛΛΑΑ

Πάντα στην περιοχή µας εί-
χαµε τα πιο νόστιµα κίτρινα µή-
λα. Αυτό δεν άρεσε στην µάγισ-
σα Φρουτέλα. Έτσι µια µέρα α-
ποφάσισε να καταστρέψει όλη
την παραγωγή. Έριξε µια κόκ-
κινη βροχή και έβαψε όλα τα
µήλα κόκκινα. Όλοι οι αγρότες
ήταν απαρηγόρητοι. Πίστευαν
ότι τα µήλα τους θα έµεναν α-
πούλητα. Αλλά µια οµάδα παι-
διών αποφάσισαν να βγουν να
πουλήσουν τα κόκκινα µήλα.
Όλοι εντυπωσιάστηκαν µόλις
τα είδαν και προτίµησαν αυτά.
Έτσι έγιναν ανάρπαστα. Τα
σχέδια της µάγισσας Φρουτέ-
λας χάλασαν και οι αγρότες
πούλησαν όλη την παραγωγή
τους.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΓΓιιάάννννηηςς  ΙΙττσσόόπποουυλλοοςς
--  ∆∆`̀  ττάάξξηη

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΓΓκκέέσσιιοουυ
ΕΕλλππίίδδαα  --  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη            

ΤΤοο  µµήήλλοο  
Υπήρχε ένα µήλο που δεν εί-

χε χρώµα. Μια µέρα όµως ένας
άνθρωπος αποφάσισε να δώσει
χρώµα στα µήλα. Έτσι, πήρε έ-
να µήλο, το έβαλε σε έναν φρά-
χτη, και το έβαψε κόκκινο µε
µπογιά. Από τότε όλα τα µήλα
γινόντουσαν κόκκινα.

ΚΚεείίµµεεννοο  ::  ΒΒαασσίίλληηςς  ΣΣεερρέέττηηςς  ––
∆∆`̀  ττάάξξηη

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη  ::  ΠΠαασσχχάάλληηςς
ΠΠααλλάάκκααςς  ––  ΕΕ`̀  ττάάξξηη

ΤΤοο  κκόόκκκκιιννοο  µµήήλλοο
Μια φορά και ένα καιρό ήταν

ένα µήλο  που αναρωτιόταν
γιατί να  είναι κόκκινο και να
µην είναι µοβ. Μέρες το σκέ-
φτονταν, αλλά δεν µπορούσε
να καταλάβει  από πού πήρε το
χρώµα κόκκινο. Ώσπου, µια
µέρα ήρθε µια  νεράιδα.  Το µή-
λο τρόµαξε  και κρύφτηκε πίσω
από ένα δέντρο. Μετά το φώνα-
ξε  και του είπε: «Ήρθα να σου
πω γιατί είσαι κόκκινο και δεν
είσαι άλλο χρώµα.» Τότε  το µή-
λο της χαµογέλασε και την χαι-
ρέτησε και αυτή του χαµογέλα-
σε. Του µίλησε και το ρώτησε
αν θέλει  να την ακούσει. Αυτό
είπε πως θέλει. Του είπε ότι το
χρώµα κόκκινο το πήρε τότε
που ερωτεύτηκε την µηλαρένια
και χωρίς να το καταλάβει κοκ-
κίνισε και έτσι έµεινε κόκκινο.
Από τότε όλα τα µήλα ήταν
κόκκινα, και η νεράιδα κάνει
παρέα µε το µήλο και έζησαν
αυτοί καλά και εµείς καλύτερα

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΧΧρριισσττίίνναα  ΓΓεεωωρργγίίοουυ
--  ∆∆`̀  ττάάξξηη

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΣΣααρρββάάννηη
ΓΓεεωωρργγίίαα  --  ΕΕ`̀  ττάάξξηη

ΤΤΑΑ  ΜΜΗΗΛΛΑΑΡΡΑΑΚΚΙΙΑΑ
Η ιστορία µας σήµερα έχει να

κάνει µε ένα πολύ ωραίο και
κατακόκκινο µήλο. Αυτό το µή-
λο λοιπόν, ήταν τόσο κόκκινο
που τα άλλα µηλαράκια, οι φί-
λοι του, τον φώναζαν κοκκινο-
µαγουλίτσο. 

Ο φίλος µας ζούσε πάνω σε
ένα δέντρο, µε όλους τους συγ-
γενείς και φίλους του σε ένα
κτήµα εδώ γύρω από την λίµνη
Βεγορίτιδα. Κάθε φορά που µε-
γάλωνε γινόταν πιο ώριµο και
έπαιρνε πιο ωραίο, κόκκινο,
βαθύ χρώµα. 

Όσο περνούσε ο καιρός οι
κουβέντες πάνω στο δέντρο µε
τους φίλους και συγγενείς του,
ήταν σε πιο προορισµό θα κα-
ταλήξουν, σε ποια ήπειρο θα
ταξιδέψουν για να το γνωρίσει ο
νέος κόσµος. Η µέρα έφτασε.
Ένα πρωινό, πριν ανοίξει καλά
- καλά τα µάτια του ο φίλος µας
ο κοκκινοµαγουλίτσος, πριν α-
κόµη σκουπίσει τις δροσοσταλί-
δες από πάνω του, τον κατέβα-
σαν από το δέντρο του, τον έβα-
λαν στο µεταφορικό τους µέσο,
µαζί µε τους υπόλοιπους φίλους
του και ξεκίνησαν ένα ταξίδι για
τον µακρινό  νέο κόσµο που ε-
κεί θα τους θαυµάζανε για τη
νοστιµιά τους.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΣΣιιππάάκκηη  ΚΚααλλλλίίσσττηη  ––
∆∆’’  ττάάξξηη

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΓΓκκέέσσιιοουυ
ΕΕλλππίίδδαα  --  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη    

ΤΤΑΑ  ΑΑΧΧΡΡΩΩΜΜΑΑ  ΜΜΗΗΛΛΑΑ
Μια φορά κι έναν καιρό, ζού-

σαν σε έναν κήπο πολλά δέ-
ντρα, πορτοκαλιές, µηλιές και
αχλαδιές. Μέχρι στιγµής όλα
πήγαιναν µια χαρά. Μόνο που
στα µήλα οι καρποί ήταν άχρω-
µοι. Την επόµενη µέρα ήρθε ο
ιδιοκτήτης µε το εγγόνι του. Το

εγγόνι του έπαιρνε από κάθε
δέντρο το φρούτο του και το δο-
κίµαζε. Όσο προχωρούσε προς
τα µέσα, βρήκε τα άχρωµα µή-
λα. 

Το εγγονάκι είπε στον παπ-
πού του: «∆ε δοκιµάζω από αυ-
τά τα µήλα, επειδή οι καρποί
τους είναι άχρωµοι». Τα δέντρα
µόλις άκουσαν τα λόγια του
παππού γίνανε ακόµη πιο ά-
χρωµοι οι καρποί τους. Το παιδί
δοκίµασε ένα µήλο και είπε
στον παππού του «∆οκίµασε έ-
να µήλο παππού και θα δεις
πόσο νόστιµα είναι τα µήλα!». Ο
παππούς δοκίµασε και ενθου-
σιάστηκε µε τα µήλα. « Μα γιατί
δε δοκίµαζα τόσο καιρό;» 

Μόλις το άκουσαν τα δέντρα
οι καρποί τους έγιναν κατακόκ-
κινοι κι έτσι ονοµάστηκαν τα
κατακόκκινα µήλα. 

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΛΛιιόόλλιιοουυ  ΜΜααρρκκέέλλλλαα
--  ∆∆`̀  ττάάξξηη

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΓΓκκέέσσιιοουυ
ΕΕλλππίίδδαα  --  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

ΈΈννααςς  µµάάγγοοςς  πποουυ  έέκκααννεε  όόλλαα
ττοο  µµήήλλαα  κκόόκκκκιινναα

Μια φορά κι έναν καιρό, τα
παλιά τα χρόνια, όλα το µήλα
του κόσµου ήταν πράσινα.

Υπήρχε και ένας µάγος που
του άρεσε να τρώει  όλων των
ειδών τα φαγητά, φρούτα και
λαχανικά εκτός από τα πράσινα
µήλα.

Όταν το έµαθαν οι γνωστοί
του  πήγαιναν στο σπίτι του και
προσπαθούσαν να του δώσουν
µε το ζόρι  και έφτιαχναν διάφο-
ρα φαγητά και γλυκά µε µήλα
µέσα για να τον δελεάσουν.

Μετά από πολύ σκέψη του
µάγου αποφάσισε να αλλάξει
γεύση και χρώµα, µπας και το
φάει. Όταν το πέτυχε αυτό που
ήθελε το δοκίµασε και ήταν πε-

ντανόστιµο. Μετά από πολλά
χρώµατα που άλλαξε και γεύ-
σεις, κατάλαβε ότι το πιο νόστι-
µο ήταν το κόκκινο. Έτσι µε έ-
να µαγικό έκανε όλα τα µήλα
κόκκινα.

Και έζησαν αυτοί καλά, και
εµείς καλύτερα.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΧΧρρήήσσττοοςς    ΜΜήήττσσκκοοςς  --
∆∆΄́  ττάάξξηη

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΕΕυυδδόόξξηηςς
ΠΠααππααττρρααϊϊααννόόςς  --  ΣΣΤΤ΄́  ττάάξξηη          

ΤΤοο  µµήήλλοο  κκααιι  ηη  ηηλλιιααχχττίίδδαα
Ήταν κάποτε µία ηλιαχτίδα

κρυµµένη πίσω από τα σύννε-
φα του φθινόπωρου και ήθελε
να φτάσει τις µηλιές ενός χωρα-
φιού αλλά δεν µπορούσε, γιατί
είχε σύννεφα µπροστά της.

Έτσι παρακάλεσε τον άνεµο
να διώξει τα σύννεφα για να
πάει κοντά στις µηλιές µε τα
µήλα και εκείνος για να µην
την βλέπει στεναχωρηµένη της
είπε: «Εντάξει». Έτσι και έγινε.
Φύσηξε τόσο δυνατά που δια-
λύθηκαν πολύ γρήγορα τα σύν-
νεφα και η ηλιαχτίδα χωρίς να
χάσει χρόνο έτρεξε γρήγορα
στις µηλιές για να χαϊδέψει τα
ζουµερά κόκκινα µήλα. 

Αφού ήρθε το απόγευµα,
χαιρέτησε τα µήλα και όλη τη
φύση, ευχαρίστησε τον άνεµο
και έφυγε γρήγορα. Μπορεί να
έφυγε, αλλά όσο κάθισε κοντά
στα µήλα τους άφησε ένα γυα-
λιστερό κόκκινο χρώµα.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΓΓιιώώτταα  ΘΘεεοοδδώώρροουυ  --
∆∆`̀  ττάάξξηη

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΗΗλλιιάάνναα
ΜΜππόόγγιιαα  ––  ΕΕ`̀  ττάάξξηη

ΟΟ  κκάάββοουυρρααςς  δδίίννεειι
ττοο  χχρρώώµµαα  ττοουυ

Μια φορά κι έναν καιρό, ο
βασιλιάς των Αιγυπτίων Φα-
ραώ, έστειλε µήνυµα στους υ-
πηκόους του να του φέρουν έ-
ναν κάβουρα για να τους σώσει
από έναν τροµερό κίνδυνο. Εί-
πε όµως πρώτα να του φέρουν
τον κάβουρα. Όλοι µαζί συµ-
φώνησαν να τον στείλουν στον
βασιλιά Ήλιο.

Μόλις έφτασε εκεί ο κάβου-
ρας, πριν προλάβει να πει οτι-
δήποτε, ο βασιλιάς Ήλιος τον έ-
κανε κάρβουνο. Μετά από λίγη
ώρα άρχισε να κλαίει. Στη συ-
νέχεια ζήτησε βοήθεια από κά-
ποιους καρπούς. Όλοι οι καρ-
ποί του κλείσανε την πόρτα. Έ-
νας καρπός δεν του την έκλει-
σε. Το µήλο που ήταν πράσινο. 

Αφού έµεινε µαζί του λίγο
καιρό ο κάβουρας το ευχαρί-
στησε και του είπε: « Θα σου
δώσω αυτή την υπέροχη λάµ-
ψη και το χρώµα µου, που µου
την έδωσε ο βασιλιάς Ήλιος,
και εγώ θα γίνω πάλι καφέ»

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΓΓιιάάννννηηςς  ΜΜππόόγγιιααςς  ––
∆∆`̀ττάάξξηη
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Φανταστικές ιστορίες 
ΠΠώώςς  ππήήρρεε  ττοο  µµήήλλοο  ττοο  κκόόκκκκιιννοο  χχρρώώµµαα



Ο καλός βιβλιοπώλης 
Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένας βιβλιοπώλης που λάτρευε τα βι-

βλία. Του άρεσε να βλέπει τα παιδιά χαρούµενα όταν τους δάνειζε τα
βιβλία. Αλλά κανένας δε γνώριζε ότι κάθε πρωτοχρονιά έφευγε από
το βιβλιοπωλείο του, και πήγαινε στους φτωχούς, όταν κοιµόντου-
σαν, και τους έδινε βιβλία. Όµως αυτή τη χρονιά του είπαν πως το βι-
βλιοπωλείο του είχε πάρει φωτιά! Το µόνο που κατάφερε να σώσει ή-
ταν 5 βιβλία και λίγα χρήµατα. Με αυτά τα πράγµατα που του είχαν α-
ποµείνει αποφάσισε να ταξιδέψει. Εκεί που ταξίδευε συνάντησε µία
πάµφτωχη οικογένεια. Το περίεργο ήταν ότι τα παιδιά ήταν 5 δηλαδή
τα παιδιά ήταν όσα και τα βιβλία! Ο βιβλιοπώλης ήταν καλόκαρδος και
έδωσε και τα 5 βιβλία στα παιδιά.

Κείµενο: Ναταλία Μπερέα - Β` τάξη 
∆ακτυλογράφηση: Ανδρονίκη Μπόγια - Ε` τάξη

Ο ράφτης και το ραβδί του
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ράφτης. Έκανε µαγι-

κά. Αλλά µια µέρα το µαγικό ραβδί του έφυγε. Έτρεχε έ-
τρεχε αλλά δεν µπορούσε να το πιάσει. Τον µανάβη τον έ-
κανε αχλάδι, τον βιβλιοπώλη βιβλίο, τον φούρναρη πίτσα,
τον τραγουδιστή µικρόφωνο, αλλά τελικά το έπιασε ο ρά-
φτης και όλα έγιναν φυσιολογικά.

∆ακτυλογράφηση: Γεωργία Σαρβάνη – Ε` τάξη
Κείµενο: Τραϊανός Παπατραϊανός – Β` Τάξη

Ο µαθητής και το µαγικό πουλί
Κάποτε στην πόλη της Αθήνας, ήταν ένας µαθητής. Κά-

θε µέρα, το πρωί, πήγαινε σχολείο! Μια µέρα, καθώς περ-
πατούσε για το σπίτι, είδε έναν γκιόνη που ήταν χτυπηµέ-
νος πολύ. «Ωχ! Καηµένο πουλί πρέπει να χτύπησες πολύ
». Ο καλός ο µαθητής πήρε το πουλί και το πήγε, στο σπίτι.
Μετά από τρεις, τέσσερεις µέρες το πουλί αισθανόταν κα-
λύτερα και οι µαθητής το άφησε ελεύθερο!

Πέρασε ο καιρός και ο µαθητής έγινε άντρας. Όµως µια
µέρα, κάτι κακό έγινε. Κάποιοι κακοί ήρθαν στην πόλη και
έγινε το έλα να δεις!! Όλοι φώναζαν βοήθεια. Ωστόσο για
τον ήρωα µας, τι να κάνει. Χώθηκε κάτω απτό κρεβάτι ώ-
σπου… Το πουλί ο γκιόνης …του είπε: «Μην φοβάσαι εγώ
είµαι εδώ, θα σε σώσω»! Ο Κώστας έµεινε µε ανοιχτό το
στόµα. «Κάνε µια ευχή να βγεις από εδώ, τώρα». Κι έτσι έ-
γινε. Ο Κώστας όµως έκανε και άλλη ευχή να γίνει πλού-
σιος και το πουλί το έκανε. 

Όµως γρήγορα ξέχασε το πουλί. Μια µέρα όµως κατά-
λαβε το λάθος του. Και γύρισε γρήγορα στο πουλί και του
είπε: 

«Σε παρακαλώ να γί-
νουν όλα όπως ήταν
παλιά », «Εντά-
ξει», είπε το που-
λί. Και έζησαν
αυτοί καλά και
εµείς καλύτε-
ρα.

Κείµενο: Ελι-
σάβετ Τσουµά-

γκα – Β` τάξη
∆ακτυλογράφη-

ση: Χρήστος Γάτσος 
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Φανταστικές ιστορίες 



Την Παρασκευή13 ∆ε-
κεµβρίου πήγαµε σχολική
εκδροµή στη Λάρισα στο
πάρκο των ευχών.

Ξεκινήσαµε από την Α-
γία Βαρβάρα µε τα λεωφο-

ρεία. Στη διαδροµή έξω α-
πό την  Κατερίνη κάναµε
στάση  σε ένα µαγαζί για
να  φάµε το πρωινό µας.
Στη συνέχεια στον δρόµο
για την Λάρισα είδαµε ένα

αεροπλάνο πάνω σε µια
σκεπή. 

Λίγο πιο µετά συναντή-
σαµε το βουνό Όλυµπος
που είναι το µεγαλύτερο
βουνό της Ελλάδας. Μόλις
φτάσαµε στην Λάρισα,πή-
γαµε στο κουκλοθέατρο, ό-
που παρακολουθήσαµε µια
παράσταση που µου άρεσε
πολύ. Έπειτα πήγαµε στο
Μουσείο  κούκλας, εκεί
µας διηγήθηκε µια κυρία  α-
πό ποιους άρχισε το κου-
κλοθέατρο.

Τέλος φτάσαµε στο πάρ-
κο των Ευχών µαζί µε την
κυρία Ελευθερία ξεναγη-
θήκαµε στου χώρους που
υπήρχαν στο σπίτι του Αϊ-
Βασίλη, στο ταχυδροµείο,

στη σχολή µικρών µάγων
και σε πολλά άλλα.

Λίγο πριν αναχωρήσου-
µε µαζί µε τους  γονείς µας
παίξαµε κάποια παιχνίδια
όπως τα συγκρουόµενα.
Αυτό που µου άρεσε πιο
πολύ ήταν το µπάσκετ που
έπαιξα. Θα ήθελα να ξανα-
πάµε, µαζί µε τον  κύριο
Σάκη γιατί µας έλειψε πο-
λύ.

ΚΕΙΜΕΝΟ: Στάθης
Τσιτιρίδης Γ΄τάξη

∆ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ:
Λυδία Παπαδοπούλου

Ε΄τάξη

Η εκδροµή στο
πάρκο των ευχών

στη Λάρισα
Την Παρασκευή 13 ∆ε-

κεµβρίου πήγαµε όλο το
σχολείο εκδροµή στο Πάρ-
κο των Ευχών στην Λάρι-
σα. Ξεκινήσαµε στις 7:15
και φτάσαµε στις 11:15. Ό-
ταν φτάσαµε οι Α,Β,Γ,∆ τά-
ξεις  και 14 γονείς παρακο-
λουθήσαµε µια παράσταση
µε καλικάτζαρους. Οι µε-
γάλες τάξεις πήγαν να
δούνε τον  Μύλο του Παπ-
πά. Ύστερα πήγαµε να φά-
µε και µετά µαζί µε τους
γονείς µας κάτσαµε µέχρι
να φύγουµε σε ένα πάρκο
µε παιχνίδια. Ήταν φαντα-
στικά, πέρασα πολύ ωραία
και θέλω να ξαναπάω.

Κείµενο: Λιάσης
Παντελής - Γ` τάξη
∆ακτυλογράφηση: 

Μπακάλης Τάσος 
– ΣΤ` τάξη
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Η ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ



Πάρκο 
των ευχών

Την Παρασκευή 13/12/2019
πήγαµε στην Λάρισα.

Ξεκινήσαµε στις 7:30 το
πρωί αλλά αργήσαµε γιατί µας
καθυστερήσαµε η τροχαία ε-
ξαιτίας των ζωνών.

Πρώτα κάναµε στάση σε µια
καφετέρια για να φάµε. Μετά
πήγαµε στον µύλο του παπά.
Εκεί µας διάφορα µηχανήµα-
τα για το πως έφτιαχναν το σι-
τάρι. Επίσης είχε πολλές φω-
τογραφίες και εικόνες από τα
χωράφια. Μπορούσαµε να α-
κουµπήσουµε το σιτάρι και
µπορούσαµε να ακουµπήσου-
µε και τα ζυµαρικά. 

Λίγο πριν φύγουµε από τον
µύλο καθίσαµε να φάµε, για
να πάµε µετά µε τα πόδια στο
πάρκο των ευχών.

Όταν φτάσαµε εκεί µας υ-
ποδέχτηκαν δύο ξωτικά που
µας είπαν να πάµε στην ξενα-
γό. Πρώτα πήγαµε στο <<Face

paint>> δηλαδή ζωγραφική
προσώπου. Μετά πήγαµε στο
ταχυδροµείο όπου στέλναµε,
γράµµα στον Αϊ-Βασίλη. Ύ-
στερα περάσαµε στο εργα-
στήρι των ξωτικών και εκεί
φτιάξαµε κοκαλάκια και τα α-
γόρια µπρελόκ. Μόλις φύγαµε
από το εργαστήρι, πήγαµε
στην παραµυθοχώρα που είχε
όλες της ιστορίες της Disney.
Μετά χαιρετίσαµε την βασί-
λισσα του πάγου και πήγανε
στην ακαδηµία µικρών µάγων.
Εκεί µας έκαναν διάφορα µα-
γικά που ήταν πολύ ωραία. Ύ-
στερα βγήκαµε µια φωτογρα-
φία µε τον Αϊ-Βασίλη στο σπίτι
του. Όταν τελειώσαµε πήγαµε
στην αγορά και στο λούνα
Παρκ.

Στο λούνα Παρκ ήταν πολύ
ωραία. Εγώ µπήκα στα συ-
γκρουόµενα, στο αεροπλανά-
κι του τρόµου, στο τραµπολί-
νο που σε πάει ψηλά και σε έ-
να άλλο τραµπολίνο. Επίσης
ήµουν πάντα µαζί µε τις φίλες

µου.
Λίγο πριν φύγουµε εγώ, η

µαµά µου και η Αναστασία πή-
γαµε να περπατήσουµε την
γέφυρα της λίµνης και να δού-
µε το υπόλοιπο πάρκο. Μπή-
καµε µόνο σε ένα θεατράκι.
Μετά φύγαµε από εκεί. Ύστε-
ρα από λίγο µαζευτήκαµε και
φύγαµε.

Ήταν πολύ ωραία και θα ή-
θελα να το δώ και το βράδυ.     

Κείµενο: Ηλιάνα Μπόγια –
Ε` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Ευδό-
ξης Παπατραϊανός  - ΣΤ` τάξη      

Εκδροµή στη Λάρισα
Στις 13 ∆εκεµβρίου 2019 πή-

γαµε εκδροµή στη Λάρισα. Κά-
ναµε πολύ µεγάλο ταξίδι αλλά
σταµατήσαµε και για φαγητό.
Ύστερα φτάσαµε στη Λάρισα.
Εκεί είδαµε τoν Άγιο Βασίλη και
τη βασίλισσα του χιονιού. Μετά
πήγαµε να γράψουµε γράµµα
στον Άγιο Βασίλη. Στο τέλος
πήγαµε σε ένα θέατρο που ήταν
δωρεάν. Στο τέλος γυρίσαµε
στο χωριό.

Κείµενο: Μιχάλης Μερκου-
ριάδης - Γ΄τάξη   

∆αχτυλογράφηση : Νίκος
Μπαϊρακταρίδης - ΣΤ΄τάξη
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Προϊόντα µιας χρήσης
Σήµερα, χρησιµοποιούµε το πλαστικό που είναι σχεδια-

σµένο να διαρκεί εκατοντάδες σε προϊόντα που ορισµένες
φορές χρησιµοποιούµε µόλις για λίγα λεπτά. Απαιτείται ε-
πείγουσα αλλαγή στον τρόπο που σχεδιάζουµε, παράγουµε,
χρησιµοποιούµε και διαθέτουµε τα πλαστικά προϊόντα. Για
αυτόν τον λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαµβάνει τον ρόλο
της στην καταπολέµηση της ρύπανσης από το πλαστικό, αλ-
λά και στην καταπολέµηση της ρίψης σκουπιδιών στη θάλασ-
σα. Οι κανόνες της Ε.Ε για τα πλαστικά προϊόντα µιας χρή-
σης, που εγκρίθηκαν τον Μάιο 2019 αφορούν τα 10 πλαστικά
αντικείµενα που ρυπαίνουν συχνότερα τις παραλίες και τις
θάλασσες της Ευρώπης, καθώς επίσης και τα απολεσθέντα ή
εγκαταλελειµµένα αλιευτικά εργαλεία. Αυτά τα απόβλητα α-
ντιστοιχούν στο 70% των σκουπιδιών στη θάλασσα. 

Μερικά από αυτά είναι µαχαιροπήρουνα, πιάτα, καλαµά-
κια, αναδευτήρες ποτών, λεπτές πλαστικές σακούλες µετα-
φοράς, πακέτα, περιτυλίγµατα, πλαστικά ξυράφια, ποτήρια,
χαρτοπετσέτες ακόµη και φωτογραφικές µηχανές. Οι κανό-
νες απαγορεύουν αναλώσιµα πλαστικά προϊόντα µιας χρή-
σης για τα οποία υπάρχουν εναλλακτικά προϊόντα χωρίς
πλαστικό. Άλλα µέτρα αποσκοπούν στη µείωση της κατανά-
λωσης των πλαστικών προϊόντων και στην ενηµέρωση και
ευαισθητοποίηση των καταναλωτών. Από το 2021 θα τεθεί
σε ισχύ απαγόρευση για 10 προϊόντα µιας χρήσης. Αυτά τα
αντικείµενα θα πρέπει να κατασκευάζονται µε πιο βιώσιµα υ-
λικά ή να αντικατασταθούν µε εναλλακτικά προϊόντα που να
επαναχρησιµοποιούνται. Θα απαγορευτούν επίσης όλα τα
προϊόντα που κατασκευάζονται από οξο- διασπώµενα πλα-
στικά. Η Ελλάδα σχεδιάζει την εφαρµογή του µέτρου της α-
πόσυρσης όλων των πλαστικών µιας χρήσης έναν χρόνο νω-
ρίτερα από την καταληκτική προθεσµία της Ε.Ε, δηλαδή από
το ερχόµενο καλοκαίρι του 2020.

Εµείς οι άνθρωποι πρέπει να προσέξουµε λιγάκι παραπά-
νω τα πράγµατα που χρησιµοποιούµε στην καθηµερινή µας
ζωή. Μπορούµε να ξαναχρησιµοποιούµε τα πλαστικά µπου-
κάλια, όταν πηγαίνουµε για ψώνια να παίρνουµε υφασµάτι-
νες τσάντες και όχι πλαστικές σακούλες και φυσικά να αρχί-
σουµε στα σπίτια µας να κάνουµε ανακύκλωση.

Κείµενο : ∆ηµήτρης Λ.– Χριστίνα Γ. – Γιώτα Θ. – 
∆ιονύσης Κ. (∆` τάξη)

∆ακτυλογράφηση : Ευθύµης Σιδεράς (Ε` τάξη)
-Ελπίδα Γκ. (ΣΤ`) 

ΟΛΑ 3D
Οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές δεν ανήκουν στην ίδια

κατηγορία µε την τυπογραφία. Ουσιαστικά πρόκειται
για συσκευές παραγωγής αντικειµένων τριών διαστά-
σεων. Άνω εκτύπωσης δύο διαστάσεων είναι απόγονος
του τυπογραφείου, ο τρισδιάστατος εκτυπωτής είναι
µια µικρογραφία αυτόµατης γραµµής παραγωγής. Με
την τρισδιάστατη εκτύπωση, έχοντας τον κατάλληλο
3D εκτυπωτή και βασικές γνώσεις σε προγράµµατα
σχεδιασµού CAD, µπορούµε να κατασκευάσουµε αµέ-
τρητα διαφορετικά αντικείµενα. ∆εν χρειάζεται καν κά-
ποιο σχεδιαστικό ταλέντο ή ικανότητα. Ήδη θα βρούµε
στο Ιντερνέτ δωρεάν και πληρωµένα σχέδια CAD για
µια πληθώρα αντικειµένων, από απλά διακοσµητικά ή
χρηστικά αντικείµενα, µέχρι περίπλοκες συσκευές σε
συναρµολογούµενα κοµµάτια.

Οι τιµές τους ξεκινούν από τα 1300 ευρώ περίπου, γε-
γονός που κάνει την τρισδιάστατη εκτύπωση απλησία-
στη. Οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές χρησιµοποιούν ως
πρώτες ύλες κυρίως κεραµικά, πολυµερή πλαστικά και
σε κάποιες πολύ ειδικευµένες περιπτώσεις µέταλλα ή
γυαλί, για να δηµιουργήσουν το τελικό αντικείµενο. Η
βασική τεχνική της δηµιουργίας συνεχόµενων οριζό-
ντιων στρωµάτων, µε αποτέλεσµα την κατασκευή του
τελικού αντικειµένου.

Η τρισδιάστατη εκτύπωση έχει εφαρµογές στην:
Ιατρική τεχνολογία
Τέχνη
Βιοµηχανική τεχνολογία 
Τεχνολογία οπλικών συστηµάτων
Καθηµερινή χρήση
Η χρήση πολυεστερικών υλικών και µετάλλων από

τους τρισδιάστατους εκτυπωτές, µπορεί να αποτελέσει
τεράστιο βήµα για την προστασία του περιβάλλοντος.
Λόγω του ότι αυτά τα υλικά είναι πλήρως ανακυκλώσι-
µα, θα µπορούσαµε να αντικαθιστούµε ήδη εκτυπωµένα
αντικείµενα µε άλλα, χωρίς την ανάγκη νέων φυσικών
πόρων.

Κείµενο: ∆ηµήτρης Λιάσης – ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Ηλιάνα Μπόγια – Ε` τάξη
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--ΠΠώώςς  σσααςς  λλέέννεε;;
-Με λένε Αναστάσιο Γεωργίου.
--ΠΠόόσσοονν  εεττώώνν  εείίσσττεε;;
-Είµαι 76 ετών.
--ΤΤιι  εεππάάγγγγεελλµµαα  αασσκκοούύσσααττεε;;
- Ήµουν ελαιοχρωµατιστής.
--ΓΓιιααττίί  αασσκκήήσσααττεε  ααυυττόό  ττοο  εεππάάγγγγεελλµµαα;;
-Επειδή το χρώµα το είχα µέσα στην

ψυχή µου, µου άρεσε.
--ΓΓιιααττίί  ααρρχχίίσσααττεε  νναα  ζζωωγγρρααφφίίζζεεττεε;;  
-Γιατί µου άρεσε η ζωγραφική, το αγα-

πούσα, µου το έδωσε χάρισµα ο Θεός.
--ΣΣεε  ττιι  ηηλλιικκίίαα  κκααττάάλλααββαανν  οοιι  γγοοννεείίςς  σσααςς,,

όόττιι  έέππιιααννεε  ττοο  χχέέρριι  σσααςς;;  
-Τότε οι γονείς δεν έδιναν πολύ σηµα-

σία στα έργα αυτά. Οι γονείς τότε έβλε-
παν πως να βγάλουνε λεφτά, δεν έδιναν
σηµασία στην ζωγραφική.

--ΤΤιι  εεππααγγγγέέλλµµαατταα  αασσκκοούύσσααττεε  ππααλλιιόόττεε--
ρραα;;

-Όταν βγήκα από το σχολείο στα 12
χρόνια, έκτη δηµοτικού όταν ήµουν, ο
πατέρας ο δικός µου ήταν ψαράς. Εγώ έ-
κλαιγα για να πάω στο γυµνάσιο, αλλά
δεν υπήρχανε οι δυνάµεις των γονιών
µου για να µε στηρίξουν να πάω στο γυ-
µνάσιο, να πάω παρακάτω. Ήµασταν 65
παιδιά στην έκτη τάξη. Απ` την έκτη τάξη
µόνο 5 παιδιά πήγανε στο γυµνάσιο. Τα
υπόλοιπα πιάσανε τέχνες, ασχολήθηκαν
µε τα χωράφια και ότι άλλο υπήρχε. Ε-
µένα ο δικός µου µπαµπάς µε έβαλε ψα-
ρά - συνέταιρο στην βάρκα του και για 4
χρόνια µέχρι τα 15 -16 µου, ήµουνα µέ-
σα στη λίµνη, µέσα στο κρύο τον χειµώ-
να και δούλευα ψαράς. Επειδή, όµως,
αγαπούσα πολύ την τέχνη, ένας εδώ
στην Άρνισσα ήταν ελαιοχρωµατιστής
και µου είπε: « Εσύ αδίκησε», γιατί εγώ
πάντα κρατούσα ένα µολύβι και ένα
µπλοκάκι στην τσέπη µου.  Όταν  καθό-
µουνα πάντα κάτι σκιτσάριζα, κάτι ζω-
γράφιζα, από µόνο του το χέρι πήγαινε ε-
κεί κάτι να φτιάξει, και µου είπε ο κύριος
αυτός που ήξερε την τέχνη: « Έλα να γί-
νεις ελαιοχρωµατιστής. Από την στιγµή
που πιάνει το χέρι σου θα γίνεις καλός τε-
χνίτης».

--ΣΣττααµµααττήήσσααττεε  κκααθθόόλλοουυ  ττηηνν  ζζωωγγρρααφφιι--
κκήή;;

-Την ζωγραφική δεν την ασκούσα συ-
νέχεια, το1969  ζωγράφισα τα πρώτα
µου έργα µε λάδι. Μετά σταµάτησα, πα-
ντρεύτηκα, απόκτησα οικογένεια και έ-
πρεπε να δουλέψω. Ξανά µε έπιασαν τα
κέφια το 1979 - 80 για να ζωγραφίζω.
Μετά πάλι σταµάτησα. Πάλι έκανα µια
στάση. Μετά το 1998 ξανάρχισα να ζω-
γραφίζω σε πέτρα δαπέδου και την πε-
ρισσότερη ζωγραφική την έκανα το
2018 – 2019. Ήµουν πλέον συνταξιού-
χος δεν είχα άλλη δουλειά  να κάνω και
έτσι κάθισα να κάνω τόσα πολλά έργα.

--ΌΌτταανν  σσττααµµααττήήσσααττεε  ττηηνν  ζζωωγγρρααφφιικκήή    ττιι
κκάάννααττεε;;

-Σε ώρες που δεν δούλευα σε οικοδο-
µές είχα λίγα χωραφάκια.  Μπορούσα να
καλλιεργήσω και αυτά µε µήλα και ρο-
δάκινα.

--ΠΠόόσσαα  χχρρόόννιιαα  ζζωωγγρρααφφίίζζεεττεε  σσυυννοολλιικκάά
κκααιι  ππόόσσαα  δδιιααλλεείίµµµµαατταα  κκάάννααττεε;;

-Η ζωγραφική είναι πάνω από πενή-

ντα χρόνια που πιάστηκα µε τα χρώµα-
τα, αλλά δεν ήταν συνεχόµενα. Τα δια-
λείµµατα τα έκανα ανά δεκαετία ανά δε-
καπενταετία ανάλογως τα κέφια µου.

--ΓΓιιααττίί  δδεενν  κκάάννααττεε  εεκκθθέέσσεειιςς;;
-Γιατί τότε δεν υπήρχανε άνθρωποι

που ήθελαν να βοηθήσουν.
Καταρχήν εγώ δεν έχω πάει σε έκθε-

ση ζωγραφικής και δεν έχω δει κανέναν
ζωγράφο πως ζωγραφίζει, ό,τι έχω κάνει
τα έχω κάνει µέσα από την ψυχή µου.

--ΑΑππόό  ττιι  εεµµππννεευυσσττήήκκααττεε;;
-Αν παρακολουθήσατε και είδατε τα

έργα στο σχολείο, είναι όλα αυτά τα έργα
µου. Από αυτά που έζησα όλα αυτά τα
χρόνια.

--ΓΓιιααττίί  ζζωωγγρρααφφίίζζεεττεε  ππρρόόσσωωππαα  ααννθθρρώώ--
ππωωνν;;

-Γιατί όταν βλέπω ένα πρόσωπο ιδιαί-
τερο µου αρέσει να το εκφράσω, υπάρχει
κάτι διαφορετικό σε αυτό το πρόσωπο.

--ΠΠόόσσεεςς  ώώρρεεςς  ζζωωγγρρααφφίίζζεεττεε  κκααιι  αανν  υυ--
ππάάρρχχεειι  κκααµµίίαα  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηη  ώώρραα;;

-Οι ώρες είναι αναλόγως το κέφι µπο-
ρώ να ζωγραφίζω και 5 και 6 και 7 ώρες
συνεχόµενες από την στιγµή που το έργο
µε τραβάει να το τελειώσω.

--ΈΈχχεεττεε  ββααρρεεθθεείί  πποοττέέ  ααυυττήήνν  ττηη  δδοουυλλεειιάά;;
-Όχι, ποτέ δεν την είχα βαρεθεί, όταν

αγαπάς µια δουλειά ποτέ δεν την βαριέ-
σαι.

--ΜΜόόννοοςς  σσααςς  δδηηµµιιοουυρργγεείίττεε  ττιιςς  ααπποοχχρρώώ--
σσεειιςς  ττωωνν  χχρρωωµµάάττωωνν;;

-Ναι. Με βοήθησε πάρα πολύ στη
σύνθεση των χρωµάτων, που έγινα µπο-
γιατζής. Από τα 7 βασικά χρώµατα που
έχει το χρωµατολόγιο µπορώ να δηµι-
ουργήσω 50 - 100 χρώµατα, αποχρώ-
σεις.

--ΤΤιι  εερργγααλλεείίαα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείίττεε  γγιιαα  νναα  ζζωω--
γγρρααφφίίζζεεττεε  κκααιι  σσεε  ττιι;;

-Υπάρχουν πολλές τεχνικές, είναι
πρώτα το µολύβι από το σκληρό µέχρι το
µαλακό.

--ΠΠοοιιοοςς  ήήτταανν  οο  ππρρώώττοοςς  σσααςς  ππίίνναακκααςς;;
-Ήταν ένα σκίτσο.
--ΣΣααςς  φφααίίννεεττααιι  εεύύκκοολληη  ααυυττήή  ηη  δδοουυλλεειιάά;;

-Για µένα είναι εύκολη, από τη στιγµή
που µπορώ αυτό που βλέπω να το κάνω
είναι εύκολη.

--ΘΘεεωωρρεείίττεε  ττηηνν  σσηηµµεερριιννήή  ζζωωγγρρααφφιικκήή
ππιιοο  εεύύκκοολληη  ααππόό  ττηηνν  ππααλλιιάά;;

-Ναι.
--ΠΠάάννωω  σσεε  ττιι  ζζωωγγρρααφφίίζζεεττεε;;
-Σε καµβά, σε ξύλο, σε πέτρα, σε οτι-

δήποτε.
--ΣΣεε  ττιι  εείίσσττεε  ππιιοο  σσυυννηηθθιισσµµέέννοοςς;;
-Το ξύλο ήρθε τελευταίο σε εµένα το

2018 και 2019. Πιο µπροστά ζωγράφιζα
σε µουσαµά.

--ΠΠώώςς  σσααςς  ααννττιιµµεεττωωππίίζζοουυνν  όότταανν  ββλλέέ--
πποουυνν  ττιιςς  ζζωωγγρρααφφιιέέςς  σσααςς;;

-Είναι άτοµα που µου δίνουν συγχα-
ρητήριά, δηλαδή αυτά που κάνω τους α-
ρέσουν και αυτοί που γνωρίζουν από τέ-
χνη, δηλαδή από ζωγραφική ακόµα πε-
ρισσότερο.

--ΈΈχχεεττεε  πποουυλλήήσσεειι  κκααµµίίαα  ζζωωγγρρααφφιιάά;;
-Ναι έχω, αλλά πολύ λίγα, τα περισσό-

τερα έχουν φύγει έτσι;
--ΚΚυυρρίίωωςς  σσεε  ννττόόππιιοουυςς  ήή  σσεε  ξξέέννοουυςς;;
-Όχι σε ντόπιους, σε ξένους.
--ΑΑνν  µµπποορροούύσσααττεε  νναα  ππάάττεε  σσεε  µµιιαα  ααννάά--

µµννηησσηη  ττοουυ  ππααρρεελλθθόόννττοοςς  κκααιι  µµπποορροούύσσααττεε
νναα  ττηηνν  ααππεειικκοοννίίσσεεττεε  πποοιιαα  θθαα  ήήτταανν;;

-Θα ήθελα να απεικονίσω το ψάρεµα
όταν ήµουνα µικρός, γιατί τότε η λίµνη
µας ήταν πολλή µεγάλη, είχε µεγάλο βά-
θος, το κύµα ήταν σαν να έβλεπες θά-
λασσα, δεν υπήρχανε µηχανές, υπήρχα-
νε τα κουπιά και για να βγεις από την µέ-
ση της λίµνης έπρεπε να κάνεις  2 - 3 ώ-
ρες.

--ΠΠιισσττεεύύεεττεε  όόττιι  εείίσσττεε  γγννωωσσττόόςς  εεδδώώ  σσττηηνν
ΆΆρρννιισσσσαα  γγιιαα  ττιιςς  ζζωωγγρρααφφιιέέςς  σσααςς;;

-Πολύ λίγα άτοµα τις γνωρίζουνε από
την Άρνισσα. ∆εν υπήρχε ενδιαφέρον.

--ΕΕυυχχααρριισσττοούύµµεε..

ΣΣυυννέέννττεευυξξηη((1100  ∆∆ΕΕΚΚ  22001199))::  ∆∆ήήµµηηττρραα  
ΠΠιισσλλίίνναα  ((ΕΕ`̀))  ––  ΒΒααγγγγέέλληηςς  ΜΜππόόγγιιααςς  ((ΣΣΤΤ`̀))
ΑΑπποοµµααγγννηηττοοφφώώννηησσηη  --  ∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηη--
σσηη:: ΕΕυυδδόόξξηηςς  ΠΠααππααττρρααϊϊααννόόςς  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

Συνέντευξη από τον ζωγράφο Αναστάσιο Γεωργίου
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Τη ∆ευτέρα 2 ∆εκεµβρίου
2019 έγινε µια έκθεση ζωγρα-
φικής στο σχολείο µας, όπου
όλες οι τάξεις, είχαν την ευ-
καιρία να ρωτήσουν και να
δουν τα έργα ζωγραφικής του
Αναστάσιου Γεωργίου ενός
ζωγράφου του χωριού µας,
της Άρνισσας.

Υπήρχαν πολλά έργα µε
προσωπογραφίες, µε ζώα, µε
παραµορφωµένα ξύλα και
πολλά έργα που ο κ. Τάσος τα
έβλεπε και τα ζωγράφιζε. Μας
είπε ότι όταν ήταν µικρός και
βγήκαν πολύχρωµες κιµωλίες
στα σχολεία αυτός έκανε πολ-
λά έργα µε τις κιµωλίες στον
πίνακα και όταν ήρθε ο δάσκα-
λός του, του είπε να σβήσει
τον πίνακα και µετά τον χτύπη-
σε αντί να του πει µπράβο για
τα ωραία του έργα. Ύστερα
τον ρώτησα: «Από πότε κάνε-
τε αυτήν τη δουλειά;» Εκείνος
µου απάντησε ότι ξεκίνησε να
ζωγραφίζει στην ηλικία 9-10
χρονών. 

Μετά από λίγο µας άφησαν
να δούµε τα έργα και να διαλέ-
ξουµε ένα που το οποίο θα
προσπαθήσουµε να ζωγραφί-
σουµε. Έτσι λοιπόν χωριστή-
καµε σε δύο οµάδες και ψά-
χναµε το αγαπηµένο µας έργο
ζωγραφικής. Μόλις τελειώσα-
µε αποχαιρετίσαµε τον κύριο
Αναστάσιο Γεωργίου και πήγα-
µε στην τάξη µας. Μου άρεσε
πολύ αυτή η εµπειρία και θα ή-
θελα να ξαναδώ τα έργα του.

Κείµενο: Ηλιάνα Μπόγια -
Ε΄τάξη

∆ακτυλογράφηση: 
Αναστασία Κισκίνη - Ε΄τάξη 

Την ∆ευτέρα 2- 12- 2019 ήρθε
στο σχολείο µας ο κ. Αναστά-
σιος Γεωργίου, για να µας πα-
ρουσιάσει τους πίνακές του. Ύ-
στερα κάποια παιδιά έκαναν κά-
ποιες ερωτήσεις. Μετά κάναµε
µια ξενάγηση στο χώρο και µας
έδειχνε από τι υλικό ήταν κάθε
ένας πίνακας. Μου έκανε πολύ
εντύπωση, διότι έκανε τόσο πο-
λύ κόπο αλλά και γιατί είχε βά-
λει τόσο ωραία χρώµατα. Από τα
τόσο όµορφα πράγµατα που µας
είπε, µου έκαναν εντύπωση δύο
πράγµατα: το ένα ότι ήταν αυτο-
δίδακτος δηλαδή δεν πήγε σε
κάποιον δάσκαλο να µάθει να

ζωγραφίζει, αλλά έµαθε µόνος
του, όπως είπε ήταν χάρισµα α-
πό τον Θεό. Το δεύτερο είναι ότι
όταν ήταν Πέµπτη δηµοτικού εί-
χε ζωγραφίσει στον πίνακα του
σχολείου του µε κιµωλίες µια
ζωγραφιά και όταν µπήκε µέσα
ο δάσκαλός, αντί να του πει
µπράβο, του είπε να σηκωθεί πά-
νω και να σβήσει τον πίνακα.
Μου άρεσε πολύ και θα ήθελα
να ξανάρθει.

Κείµενο: Αναστασία Κισκίνη -
Ε΄ τάξη ∆ακτυλογράφηση: Η-

λιάνα Μπόγια - Ε΄τάξη

Την ∆ευτέρα 2 ∆εκεµβρίου
είχε έρθει στο σχολείο µας ο κ.
Τάσος Γεωργίου, που είναι ζω-
γράφος, και στολίστηκε το
σχολείο µας µε έργα τέχνης
που φτιάχτηκαν από τον ίδιο. 

Πρώτα-πρώτα την είδαν αυ-
τοί που πήγαν στην έκθεση το
Σαββατοκύριακο και οι υπόλοι-
ποι τη ∆ευτέρα. Κατεβήκαµε
στην αίθουσα του γυµναστηρί-
ου. Μετά καθίσαµε σε κάποιες
καρέκλες και µας εξήγησε πως
έφτιαξε τα έργα τέχνης. Ο κύ-
ριος Γεωργίου έχει κάνει πάνω

από 100 πίνακες, µας είχε πει
ότι µια προσωπογραφία του εί-
χε φτάσει ως την Σαουδική Α-
ραβία!!! Αφού µας µίλησε για
την τέχνη της ζωγραφικής ση-
κωθήκαµε από της καρέκλες
µας και είδαµε τα εκθέµατα
ζωγραφικής πρώτα µέσα στην
αίθουσα και έπειτα στον διά-
δροµο. 

Ο κύριος Γεωργίου µας είπε
ότι δεν έφερε όλα του τα έργα
γιατί ήταν πάρα πολλά, µερικά
από αυτά τα χάρισε στα παιδιά
του. 

Σε όλους άρεσαν οι πίνακές
που είχε φτιάξει. Οι πίνακες
στολίστηκαν µόνο στον κάτω
όροφο του σχολείου. 

Εντυπωσιάστηκα και µου ά-
ρεσαν πάρα πολύ οι πίνακες
που ήταν φτιαγµένοι από ξύλο
καρυδιάς. Μάλιστα µου άρε-
σαν και άλλοι πίνακες, επειδή
έκανε πίνακες που εµπνεύστη-
κε από τη λίµνη Βεγορίτιδα,
που κι εκείνη ήταν το ίδιο ω-
ραία µε τους άλλους πίνακες.
Γενικά η έκθεση ήταν ωραία
και οι περισσότεροι πίνακες
µου άρεσαν.

Κείµενο: ∆αυίδ 
Τσιτιρίδης – Ε` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Ευδόξης
Παπατραϊανός – ΣΤ` τάξη 

…….Όταν µπήκαµε καθίσα-
µε στις καρέκλες και µας µίλη-
σε για την ζωή του. Κάποια
παιδιά του κάναµε ερωτήσεις
και ο κύριος Τάσος Γεωργίου
µας απάντησε µε πολύ χαρά.
Επίσης είδαµε µερικά έργα τέ-
χνης που ήταν φτιαγµένα µε
ξύλο, µε καµβά και άλλα. Μετά
µας εξήγησε µε τι είναι φτιαγ-
µένα. 

Είναι µε µολύβι, µικρό πινέ-
λο, ξυλοµπογιές, νεροµπο-
γιές, λαδοµπογιές και ακρυλι-
κό χρώµα. Μετά σηκωθήκαµε
και είδαµε τα έργα τέχνης που
ήταν ζωγραφισµένα κορίτσια,
αντικείµενα, ζώα και άνθρωποι
της παλαιάς εποχής. Μου έκα-
ναν εντύπωση όλα τα έργα τέ-
χνης όµως το αγαπηµένο µου
έργο είναι ένα κορίτσι και ένα
γλυκό γούτσι σκυλάκι. 

Κείµενο: Λυδία Παπαδο-
πούλου – Ε` τάξη

Η έκθεση ζωγραφικής στο σχολείο µας
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Βόλτα µε βάρκα
Μια  µέρα δυο φίλοι από

την  Άρνισσα αποφάσισαν
να κάνουν βόλτα µε βάρκα
στη λίµνη  Βεγορίτιδα. Ξεκί-
νησαν το απόγευµα και µπή-
καν µε τη βάρκα στη λίµνη.  

Εντυπωσιάστηκαν µε  τα
χρώµατα που είχε εκείνη την
ώρα. 

Ξαφνικά  χτύπησε κάπου η
βάρκα και βούλιαξε. Τότε έ-
να ρεύµα τους οδήγησε σε
µια σπηλιά. Στην αρχή πανι-
κοβλήθηκαν, αλλά µετά σκέ-
φτηκαν πως πρέπει να ηρε-
µήσουν και να βρουν την έ-
ξοδο. Περπάτησαν για ώρα
αλλά  τίποτα. Άρχισαν να χά-
νουν το κουράγιο τους και
να  κουράζονται, γιατί το ο-
ξυγόνο ήταν λιγοστό. Εκεί
που όλα φαίνονταν ακατόρ-
θωτα, είδαν ένα φως  να α-
χνοφαίνεται. Έτρεξαν γρή-
γορα προς τα εκεί και είδαν
µια σιδερένια πόρτα. Την έ-
σπασαν και βγήκαν έξω. 

Αυτή η πόρτα ακόµα και
σήµερα βρίσκεται στα δεξιά
µπαίνοντας στην Άρνισσα
κοντά στο µνηµείο της απε-
λευθέρωσης.  

Κείµενο: Γιάννης Ιτσό-
πουλος – ∆` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Γά-
τσος Χρήστος – Ε` τάξη

Ένας λύγκας ετοιµό-
γεννος  στο χιόνι

Μια φορά δύο λύγκες, έ-
νας αρσενικός και ένα θηλυ-
κός, ζούσαν µαζί σε µια σπη-
λιά. Το θηλυκό  κάποια στιγ-
µή έµεινε έγκυος και ετοίµα-
ζε την σπηλιά τους για την
γέννα. 

Τότε έξι κυνηγοί όρµησαν
και στους δύο λίγκες και
σκότωσαν το αρσενικό. Ο
θηλυκός ευτυχώς επέζησε,
όµως δεν έβρισκε που να
γεννήσει, ενώ ήταν έτοιµος.
Κόντευε να παγώσει από το
κρύο και το χιόνι, όταν  ένας
παππούς  τον βρήκε πεσµέ-

νο κάτω και τον πήγε σε ένα
ζεστό σηµείο. Εκεί ο λύγκας
γέννησε ελεύθερα, χάρη
στον παππού που τον βρήκε.

Το θέµα της εικόνας που
διάλεξα, είναι ένας λύγκας
στο χιόνι. Ο ζωγράφος, πιθα-
νόν να είδε µια αγριόγατα
και έτσι να του ήρθε η έ-
µπνευση. Τα χρώµατα που
κυριαρχούν στον πίνακα εί-
ναι το άσπρο-γκρι.

Κείµενο: Χρήστος Μή-
τσκος – ∆` τάξη

Η λίµνη των κύκνων
Το θέµα είναι η λίµνη και

οι κύκνοι στη συγκεκριµέ-
νη ζωγραφιά όπου και τα
πρόσωπα που κυριαρχούν
είναι αυτά.

Ο ζωγράφος θέλει να
µας δείξει την οµορφιά της
φύσης και τα ζώα. Τα χρώ-
µατα που βλέπουµε είναι
το άσπρο το χρώµα των κύ-
κνων, το γαλάζιο το χρώµα
της λίµνης, το πράσινο το
χρώµα των δέντρων και το

καφέ το χρώµα των ξερών
χόρτων.

Αυτό που µου άρεσε εί-
ναι οι κύκνοι και η γαλήνη
της λίµνης.

Στη ζωγραφιά αυτήν όλα
µου αρέσουν και δεν βρί-
σκω κάτι άσχηµο.

Ποίηµα 
Μέσα στης λίµνης τα νερά 
τα γάργαρα και καθαρά 
ο κύκνος καµαρώνει µε

τα λευκά του τα φτερά
λευκότερα από το χιόνι.
Κείµενο: Γιώτα Θεοδώρου

- ∆΄ τάξη
∆ακτυλογράφηση: Ανα-
στασία Κισκίνη - Ε΄ τάξη

Σιδηροδροµικός
Σταθµός Άρνισσας
Σε αυτό τον πίνακα πρω-

ταγωνιστούν οι επιβάτες
του τρένου. Μου αρέσει
που είναι σαν αληθινό και
είναι ζωγραφισµένο µε µο-
λύβι. Είναι άσπρο. Νοµίζω
πως όταν ο ζωγράφος ζω-
γράφιζε τον πίνακα σκε-
πτόταν πως θα ήταν αν πή-
γαινε ένα ταξίδι µε το τρέ-
νο στο εξωτερικό.

Κείµενο: ∆ηµήτρης 
Λιάσης  - ∆` τάξη 

∆ακτυλογράφηση: 
Παπατραϊανού Ναταλία

– ΣΤ` τάξη 

Ξαναδιαβάζοντας …τον πίνακα
(Αφηγούµαστε την ιστορία των πινάκων που διαλέξαµε και επιχειρούµε να τους ζωγραφίσουµε)
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Στις 26 Νοεµβρίου 2019 έγινε
σεισµός στη βορειοδυτική Αλβα-
νία µεγέθους 6,4 βαθµών της κλί-
µακας ρίχτερ.

Έγινε αισθητός στα Τίρανα,
στο Βελιγράδι και στη Θεσσαλονί-
κη, περίπου 370 χιλιόµετρα µακριά
από το επίκεντρο. Ο σεισµός  προ-
κάλεσε 51 τουλάχιστον θανάτους
και πάνω από 900 τραυµατισµούς.

Ο λόγος που καταστράφηκαν
πάρα πολλά σπίτια δεν ήταν µόνο
ο σεισµός αλλά και γιατί  τα σπίτια
δεν ήταν τόσο καλά χτισµένα. Κα-
ταστράφηκαν 7 κτίρια και περίπου
130 σπίτια έχουν ρωγµές και ζη-
µιές σε διάφορες περιοχές. 

Μαρτυρίες ανθρώπων
Μια µαρτυρία από µια µητέρα ή-

ταν: «…Την πρώτη νύχτα, η οµάδα
των Ελλήνων ∆ιασωστών βοήθησε
σε  επιχείρηση   που έγινε σε κτίριο
του Ερυθρού Σταυρού, όπου είχε
καταρρεύσει   το κλιµακοστάσιο.
Τις δύο υπόλοιπες µέρες όµως επι-
χείρησαν  σε τετραώροφη πολυκα-
τοικία  που είχε κατεδαφιστεί  και
είχαν  εγκλωβιστεί  9 άτοµα. Το
κτίριο  ήταν σε  πολύ κακή κατά-
σταση, φανταστείτε ότι το κτίριο
συσσωρεύτηκε  σε 2 µέτρα ύψος».

Ένας συµµαθητής µας έτυχε
να βρίσκεται εκείνη την ηµέρα
στην πατρίδα του και τον ρωτήσα-
µε, µετά από λίγες µέρες, πως έ-
ζησε το γεγονός.

Ερώτηση: Πόσο χρονών είσαι
και πως σε λένε;

- Με λένε Στήβεν Κουτσάι και εί-
µαι 11 χρονών.

Ερώτηση: Ήσουν στην Αλβανία
όταν έγινε ο σεισµός;

- Ναι, ήµουν.
Ερώτηση: Πώς ένιωσες;
- Φοβήθηκα λίγο στην αρχή αλ-

λά µετά µου πέρασε αυτός ο φό-
βος.

Ερώτηση: Οι γονείς σου πανικο-
βλήθηκαν;

-  Εντάξει ναι, λίγο πανικοβλή-
θηκαν, γιατί ήταν η πρώτη φορά
που µας συνέβη αυτό, αλλά εντά-
ξει δεν έγινε κάτι σοβαρό σε εµάς.

Ερώτηση: Θεωρείς πως αυτά
που λένε οι δηµοσιογράφοι είναι
ψέµατα;

- Όχι, όλα είναι αλήθεια, επειδή
τα έχω δει και τα έχω νιώσει ο ί-
διος.

Ερώτηση: Πόσοι τραυµατίες υ-
πήρχαν;

- Στην πόλη µου ούτε 5.
Ερώτηση: Πώς ένιωσες όταν ξε-

κίνησε;
- Εγώ στην αρχή δεν κατάλαβα

ότι ήταν σεισµός αλλά µετά άκου-
σα « Σεισµός! Σεισµός!» και µετά
κατάλαβα ότι ήταν σεισµός.

Ερώτηση: Ήταν όντως τα ξηµε-
ρώµατα;

- Ναι, ήταν στις 4:00  τα ξηµερώ-
µατα και ήταν 6,4 ρίχτερ. 

Ερώτηση: Βγήκες έξω να δεις τι
συνέβη;

- Όχι, εκείνη τη στιγµή µείναµε
σπίτι µας και ψάχναµε για τους
γείτονες, µήπως έγινε καµία ζηµιά
αλλά όλα µια χαρά.

Ερώτηση: Το σπίτι σας σε τι κα-
τάσταση είναι;

- Το σπίτι µας δεν έπαθε τίποτα.
Όλα µια χαρά. Μόνο κάτι ποτήρια
που έπεσαν.

Ερώτηση: Θεωρείς ότι τα πράγ-
µατα είναι ακόµα δραµατικά;

- Ναι, κάποιοι µικροί σεισµοί συ-
νεχίζονται ακόµα και σήµερα, κά-
ποιοι ακόµα µένουνε έξω σε αυτο-
κίνητα, έχουν στήσει σκηνές και το
πράγµα είναι λίγο δραµατικό.

Ερώτηση: Φοβάσαι πως θα ξα-
ναγίνει τέτοιος µεγάλος σεισµός;

-Από ότι λένε οι δηµοσιογράφοι
θα γίνει άλλος ένας µεγάλος σει-
σµός που δεν έχει γίνει ακόµα αλ-
λά ελπίζω και εύχοµαι στον Θεό να
µην γίνει.

Ερώτηση: Σε ποια πόλη µένεις;
- Εγώ µένω στη Λέζα.
Ερώτηση: Θεωρείς πως οι άν-

θρωποι εκεί είναι σε άσχηµη κατά-
σταση;

- Ναι, µερικοί έπαθαν ζηµιές στα
σπίτια και κάποιοι είναι σε άσχηµη
κατάσταση, γιατί ακόµα και σήµε-
ρα συνεχίζονται µικροί σεισµοί.

Ερώτηση: Οι αστυνοµικοί σε τι
βοήθησαν;

- Ήρθαν µε σκύλους να ψάξουνε
εγκλωβισµένους ανθρώπους στο
∆υρράχιο. Όχι στην περιοχή µου.

Ερώτηση: Στη γειτονιά που ζού-
σες έχει πολλά άτοµα;

- Ναι εκεί έχει πάρα πολλά άτο-
µα.

Ερώτηση: Νοµίζεις πως οι δηµο-

σιογράφοι υπερβάλουν σε κάποια
πράγµατα;

- Όχι, οι δηµοσιογράφοι δεν υ-
περβάλουν λένε ότι βλέπουνε, τι
γίνεται και από ότι έχω δει δεν λέ-
νε κάτι κακό είναι αλήθεια και αυτά
που πρέπει να γίνουνε τα λένε.

Ερώτηση: Εσύ µόλις έγινε ο σει-
σµός αποφάσισες να µείνεις στη
σκηνή ή να έρθεις κατευθείαν στην
Ελλάδα;

- Εγώ επειδή έγινε σεισµός ε-
κείνες τις µέρες αναγκαστήκαµε
να µείνουµε έξω αλλά, µετά ήρθα
εδώ στην Ελλάδα επειδή είχα σχο-
λείο, αλλιώς θα έµενα λίγο ακόµα.

Ερώτηση: Οι πιο πολλοί άνθρω-
ποι πώς είναι ψυχολογικά;

- Είναι ψυχολογικά φοβισµένοι
και τροµαγµένοι.

Ερώτηση: Με τι λέξεις θα χαρα-
κτήριζες αυτή τη νύχτα;

- Προσοχή να δείχνουµε, να α-
κούµε, και ο θεός µαζί µας.

Ερώτηση: Φώναξε κάποιος ότι
έγινε µεγάλος σεισµός ή εσείς το
καταλάβατε από µόνοι σας;

- Όχι, εµείς το καταλάβαµε ότι
έγινε µεγάλος σεισµός και µετά µε
φώναξε ο µπαµπάς και η µητέρα
µου, βγήκαµε έξω και όταν βγήκα-
µε έξω, βγήκαν όλοι µε φακούς και
τέτοια και ακούσαµε να ουρλιά-
ζουν άτοµα και ήταν δραµατική η
στιγµή.

Ευχαριστούµε και ελπίζουµε
να µην ξαναγίνει κάτι τέτοιο.

Επιµέλεια: Αναστασία Κ., Ηλιά-
να Μπ., ∆ήµητρα Π. και Λυδία Π. 

∆ακτυλογράφηση: Αναστασία
Κ., Ηλιάνα Μπ., και Λυδία Π.

(Ε΄ τάξη)

Πυρκαγιές στην Αυστραλία 
Έναν από τους χειρότερους µήνες πέρασε η Αυστρα-

λία, αφού δεκάδες τεράστιες πυρκαγιές απλώθηκαν στην
νοτιοανατολική Αυστραλία και συγκεκριµένα

στην Νέα Νότιο Ουαλία. Αυτές οι πυρκαγιές έγιναν από
τις υψηλές θερµοκρασίες που ήταν περίπου 39 µέχρι και
49 βαθµούς. Επίσης κάποιες πυρκαγιές ξεκίνησαν από τα
µέσα Σεπτέµβρη. Καταστράφηκαν εκατοντάδες σπίτια, ε-
κατοµµύρια στρέµµατα δασικού πλούτου, εκατοµµύρια
ζώα κάηκαν όπως και πολλοί άνθρωποι. 

Ένα βίντεο που δείχνει µια γυναίκα να διασώζει ένα κο-
άλα που παγιδεύτηκε και καίγεται στην πυρκαγιά στην Αυ-
στραλία, προκάλεσε συγκίνηση και θλίψη. 

Όσα ζώα είναι ζωντανά ακόµα τα φροντίζουν σε ένα νο-
σοκοµείο ζώων.

Όµως πολλά ζώα κινδυνεύουν ακόµα.
Κείµενο: Πασχάλης Παλ.(Ε` τάξη) - Βαγγέλης Μπ.

- Ευδόξης Παπ.(ΣΤ` τάξη)
∆ακτυλογράφηση: Πασχάλης Παλάκας 

Σεισµός στην Αλβανία 
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Αµαζόνιος S.O.S.
Οι φωτιές στον Αµαζόνιο « στον πνεύµονα του πλανή-

τη» ήταν καταστροφικές. Ο Αµαζόνιος είχεto 2019 περισ-
σότερες από 80.000 δασικές πυρκαγιές, σηµειώνοντας
αύξηση κατά 75% από το 2018. 

Στις περισσότερες από αυτές εµπλέκεται ο άνθρωπος
καθώς και επιχειρήσεις οι οποίες χρησιµοποίησαν την γη
για αγροτικούς και βιοµηχανικούς λόγους, όπως την πα-
ραγωγή βοδινού κρέατος και σόγιας.   

Στο τροπικό δάσος του Αµαζονίου, η αποψίλωση έφτα-
σε σε επίπεδο ρεκόρ δίνοντας έτσι την εικόνα ότι υπεύθυ-
νη για την τεράστια καταστροφή είναι η κυβέρνηση του
προέδρου Ζαϊχ  Μπολσονάρου, ο οποίος είναι υπέρ της
οικονοµικής ανάπτυξης, δηλαδή στηρίζει τη λειτουργία
µεταλλείων και αγροκτηµάτων. 

Το τροπικό δάσος του Αµαζονίου, το µεγαλύτερο του
πλανήτη, θεωρείται κλειδί στις προσπάθειες για την απο-
τροπή της κλιµατικής αλλαγής, κυρίως επειδή  απορροφά
τεράστιες  ποσότητες διοξείδιο του άνθρακα.

Είναι υποχρέωση όλων µας να προστατεύουµε  και να
φροντίζουµε το φυσικό περιβάλλον, γιατί αποτελεί το
µέλλον µας.

Κείµενο: Φωτεινή Γεωργιάδου - ∆’ τάξη
∆ακτυλογράφηση: Αναστασία Κισκίνη - Ε’ τάξη

Η ανακύκλωση
Η ανακύκλωση είναι χρήσιµη γιατί πετάµε τα γυαλιά,

τα πλαστικά, τα αλουµίνια και τα χάρτινα χώρια από τα
υπόλοιπα σκουπίδια.

Τα υλικά της ανακύκλωσης τα επεξεργάζονται και
µετά ξαναχρησιµοποιούνται. Και να µην ξεχνάµε την α-
νακύκλωση των ηλεκτρονικών και των µπαταριών.

Κείµενο: Πολυάνθη Μπόγια - Γ` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Ηλιάνα Μπόγια - Ε`  τάξη

Το αγαπηµένο µου παιχνίδι
Το αγαπηµένο µου παιχνίδι είναι ένας δεινόσαυρος.

Μου το έχει φέρει δώρο η γιαγιά µου από την Αθήνα.
Αυτός ο δεινόσαυρος είναι Τυρανόσαυρος. Έχει πρά-
σινο, κόκκινο και µπλε χρώµα. Όταν έχω χρόνο παίζω
µαζί του. Αν τον χάσω θα κλαίω  πολλές µέρες. Έτσι
νιώθω για τον δεινόσαυρο µου! Ελπίζω να σας άρεσε.

Κείµενο: Γιάννης Γιάνκου Γ΄τάξη 

Το παιχνίδι µου είναι ένας γάτος που τον λένε Κιν-
γκς. Μου τον έδωσε η µαµά µου όταν ήµουν 5 χρο-
νών. Ο γάτος µου είναι άσπρος και κουβαλάει το σπίτι
του στην πλάτη και έχει ένα µεγάλο κεφάλι. Είναι
φτιαγµένος από βαµβάκι και το σπίτι του έχει χρώµα
ροζ. Εγώ παίζω το παιχνίδι µου το απόγευµα ή το βρά-
δυ. ∆εν θα ήθελα να χάσω το παιχνίδι µου.

Κείµενο: Γάτσου Ιορδάνα Γ΄Τάξη 
∆ακτυλογράφηση: Παπατραϊανου Ναταλία  

ΣΤ΄ Τάξη  

Ο διαγωνισµός µήλου
Τον Οκτώβριο του έτους 2019 κάναµε στην τάξη µας έ-

να διαγωνισµό, για τα πιο βαριά µήλα.
Εγώ µετρούσα τον αριθµό των µήλων και έγραφα τον α-

ριθµό και τα ονόµατα του ιδιοκτήτη του µήλου. Τον Νοέµ-
βριο τα ζυγίσαµε και γράψαµε το βάρος τους σε γραµµά-
ρια. Νίκησε το µήλο της Πολυάνθης Μπόγια που ήταν 450
γραµµάρια. 

Κείµενο: Ιορδάνα Γάτσου Γ’ 
∆ακτυλογράφηση:  Αναστασία Κισκίνη   

Φθινοπωρινό τοπίο
Ποταµάκι φθινοπωρινό,
που έχεις δεξιά και αριστερά δεντράκια, λουλουδά-

κια, µανιταράκια και φυλλαράκια.
Οµάδα: Κωνσταντίνος Γ., Κατερίνα Γ., Χρήστος Μ.,

Τρύφων Β. (∆` τάξη)
∆ακτυλογράφηση: Χρήστος Γάτσος – Ε` τάξη
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Εκδροµή στην περιοχή µας 
Στης 22/11/2019 η ∆` τάξη πήγαµε εκδροµή σε ένα οινοποι-

είο και σε ένα επιπλοποιείο έξω από την Άρνισσα. Πρώτα πή-
γαµε στο οινοποιείο που εκεί είδαµε την µέθοδο που παράγε-
ται και εµφιαλώνεται το κρασί. Αυτό ανήκει στον κύριο Χρή-
στο Βαρδάρη.

Είναι ένα πολύ όµορφο πετρόχτιστο κτίριο, που γύρω γύ-
ρω έχει αµπέλια. Κατεβήκαµε και στο υπόγειο, είχε πολλά
µηχανήµατα για την επεξεργασία του σταφυλιού και µεγάλα
βαρέλια που βάζουν κρασί. 

Μετά από εκεί επισκεφτήκαµε το επιπλοποιείο που είναι
λίγα µέτρα παρακάτω. Είναι ένα πολύ µεγάλο κτίριο και ανή-
κει στα δύο αδέλφια Θεοδώρου. Εκεί µας εξήγησαν την δια-
δικασία που κάνουν για να φτιάξουν ένα έπιπλο. Μας έδειξαν
τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούν τα οποία τρυπάνε, κό-
βουν και βάφουν. Κάποια από αυτά είναι η κορδέλα, το τρι-
βείο, ο παντογράφος που δουλεύει µε τη βοήθεια ηλεκτρονι-
κού υπολογιστή και το βαφείο.. Αργότερα είδαµε στην έκθε-
ση κάποια έτοιµα έπιπλα. Μας είπαν και κάτι πολύ σηµαντικό,
ότι τα πριονίδια τα χρησιµοποιούν για καύσιµα. Μετά από όλα
αυτά, γεµάτοι πληροφορίες και εντυπώσεις και αφού µας κέ-
ρασαν κρουασάν και χυµό, επιστρέψαµε στο σχολείο και συ-
νεχίσαµε το µάθηµα.

Κείµενο : Γιάννης Ιτσόπουλος – 
Κωνσταντίνος Γεωργιάδης  - ∆` τάξη

∆ακτυλογράφηση : Πασχάλης Παλάκας  - Ε` τάξη

Επιχειρήσεις της περιοχής
Την Παρασκευή 22 Νοεµβρίου 2019 η ∆` τάξη επισκέφτηκε

κάποιες επιχειρήσεις της περιοχής µας. Πρώτα επισκεφτήκαµε
το Οινοποιείο του Κυρίου Βαρδάρη Χρήστου. 

Αυτή η επιχείρηση είναι φιλική προς το περιβάλλον. Το νερό
που χρησιµοποιεί είναι βρόχινο και το ρεύµα προέρχεται από
φωτοβολταϊκά. Τα σταφύλια που χρησιµοποιούν είναι δικά τους
και είναι βιολογικά. Αυτή η επιχείρηση είναι οικογενειακή, για-
τί εργάζονται µόνο ο κύριος  Χρήστος, ο γιός του και η κόρη του. 

Ξεκίνησε να λειτουργεί πριν από δέκα χρόνια και δεν έχει α-
κόµα φτιαχτεί, είναι σε εξέλιξη. Οι ποικιλίες σταφυλιών που υ-
πάρχουν είναι κόκκινα, άσπρα, ξινόµαυρα. Όταν µπήκαµε µέ-
σα είδαµε τις δεξαµενές που αποθηκεύουν το κρασί.    Μετά µας
είπε πως φτιάχνεται το κρασί. Πρώτα µαζεύουν τα σταφύλια µε
ψαλίδια και τα βάζουν σε κλούβες. Αυτοί το µαζεύουν περίπου
10-15 Σεπτεµβρίου. Μετά το βάζουν σε µία µηχανή που κάνει
το σταφύλι χυµό και τα  ξεχωρίζει  από τα κοτσάνια. Έπειτα πη-
γαίνουν τον χυµό µε λάστιχα σε µία δεξαµενή. Στη συνέχεια τα
αποθηκεύουν σε βαρέλια, έτσι φτιάχνετε το κόκκινο κρασί. Το
άσπρο το κρασί µπαίνει στην πρέσα που ξεχωρίζει τις φλούδες
από τον χυµό. Μετά είδαµε ένα µηχάνηµα που ήταν για το πε-
τιµέζι και ένα άλλο που έβαζε τους φελλούς στα µπουκάλια. 

Στο τέλος ο κύριος Χρήστος µας έδειξε τη δεξαµενή που µά-
ζευε το βρόχινο νερό. Έπειτα φύγαµε. Όταν φεύγαµε είδαµε
και τα αµπέλια. 

Η επόµενη επιχείρηση που πήγαµε ήταν το επιπλοποιείο του
κυρίου Βαγγέλη και του κυρίου Χρήστου Θεοδώρου. Το επι-
πλοποιείο αυτό είναι αδελφική επιχείρηση. Λειτουργεί πριν από
το 2000. Όταν µπήκαµε είδαµε πολλά µηχανήµατα για ξύλο.
Μας είπαν τη διαδικασία για να φτιαχτεί ένα έπιπλο. Πρώτα
πρέπει να τους πει ο πελάτης τι θέλει, µετά να το σχεδιάσουν, να
παραγγέλλουν τα υλικά, να τα κόψουν σε κοµµάτια και να τα
συναρµολογήσουν. Εκεί υπήρχαν 10 µηχανήµατα για ξύλο. Το
βαφείο, ο τροχός που έκοβε σε κοµµάτια, ένα µηχάνηµα που έ-
κανε χαρακιές και ένα  πολυµηχάνηµα που λειτουργούσε µε υ-
πολογιστή και ένα  που κολλούσε κάτι σαν µια ταινία γύρω από
το ξύλο. 

Στο επιπλοποιείο εργάζονται 3 άτοµα. Στο τέλος µας κέρασαν
ένα κρουασάν και χυµό και φύγαµε. Αυτή ήταν η επίσκεψή
µας!

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΛΛιιάάσσηηςς  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς  ––  ∆∆`̀  ττάάξξηη  
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΜΜήήττσσκκοοςς  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

Η βασική καλλιέργεια στην
περιοχή µας πριν από 60 – 70
χρόνια ήταν τα αµπέλια. Το α-
µπέλι που βλέπετε είναι βιο-
λογική καλλιέργεια και δεν
ραντίζεται µε χηµικά. Το ρεύ-
µα εδώ παράγεται από τον ή-
λιο, µε φωτοβολταϊκά, ενώ το
νερό που χρησιµοποιούµε εί-
ναι βρόχινο.

-Πότε χτίστηκε αυτό το
κτήριο;

- Έχει χτιστεί εδώ και δέκα
χρόνια αλλά είναι ακόµα σε ε-
ξέλιξη. Ακόµα   φτιάχνουµε
κάθε χρόνο από κάτι.

- Πόσα κλήµατα έχετε;
- Έχω 300 κλήµατα ανά

στρέµµα. 
-Τι είναι το οινοποιείο;
-Το οινοποιείο είναι ένας

χώρος κατάλληλος να µετα-
τρέψουµε το σταφύλι σε κρα-
σί. Βασικά το να µαζέψουµε
το σταφύλι και να το κρατή-
σουµε κάπου ο στόχος του εί-
ναι να γίνει ξύδι. Αν το σταφύ-
λι είναι καλό τότε το ξύδι είναι

καλό, αν είναι κακό το σταφύ-
λι τότε το ξύδι είναι  κακό. 

-Το κρασί µόνο µε σταφύλι
φτιάχνεται;

-Εγώ ξέρω µόνο µε σταφύ-
λι.

-Πόσα είδη σταφυλιών υ-
πάρχουν στο αµπέλι σας;

-Σε αυτό έχουµε δύο ποικι-
λίες κόκκινες, το Μερλό και το
Καµπερνέ. Έχω και ένα άλλο
αµπέλι αλλού, που είναι µε
λευκές ποικιλίες, το Σαρντονέ
και το Μαλβάζια.

-Πόσο καιρό κάνετε αυτή
την δουλειά;

-Από όταν µεγάλωσα.
- Από πού τη µάθατε;
- Απ` τον παππού µου και

απ` το διάβασµα.
-Πόσα άτοµα εργάζονται ε-

δώ στο οινοποιείο;
-Μόνο για το µάζεµα χρεια-

ζόµαστε εργάτες, τα υπόλοι-
πα τα κάνουµε µόνοι µας, εγώ
ο γιός µου και η κόρη µου. 

-Για πόσες µέρες δουλεύε-
τε; 

Συνέντευξη από τον οινοποιό
κ. Χρήστο Βαρδάρη

συν. στην 22η σελ.
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Χρήστος  Θεοδώρου: Εδώ
είναι το επιπλοποιείο φτιά-
χνουµε έπιπλα, πόρτες,
κουζίνες και κρεβατοκάµα-
ρες. 

Ας πούµε πώς θα φτιά-
ξουµε µια ντουλάπα. Έχου-
µε πρώτα τις διατάσεις του
χώρου στον οποίο θα τη
βάλουµε. Μετά αρχίζει η
διαδικασία του σχεδια-
σµού. Πώς θα τη φτιάξου-
µε; Με πόρτες, συρτάρια,
ανοιχτή, χρώµατα;. αυτό
γίνεται σε συνεργασία µε
τον πελάτη. Στη συνέχεια
θα πάµε στις πρώτες ύλες,
τα υλικά δηλαδή που θα
την κατασκευάσουµε. Θα
πρέπει να τα έχουµε προ-
µηθευτεί στην αποθήκη και
θα αρχίσουµε να κόβουµε
κοµµάτι κοµµάτι για να
φτιάξουµε στο τέλος ένα
τελικό αποτέλεσµα, ολό-
κληρο το έπιπλο. Τα µηχα-
νήµατα στο χώρο αυτό κά-
νουν κοπές, κόβουν δηλα-
δή τις πρώτες ύλες. Τρυπά-
νε τα κοµµάτια για να γί-
νουν ένα σύνολο, τρίβο-
νται στα τριβεία και στο τέ-
λος βάφονται για να γίνει
το τελικό αποτέλεσµα. Α-
φού τελειώσει αυτή η δια-
δικασία παραδίδεται η δου-
λειά στα σπίτια των πελα-
τών.

Αυτό εδώ είναι ένα τελι-
κό αποτέλεσµα, είναι µια
κουζίνα.   Σχεδιάστηκε
στην αρχή,  µέσα στο ερ-
γαστήριο κόπηκαν τα κοµ-
µάτια ένα ένα , επεξεργά-
στηκαν και έχουµε αυτό το
αποτέλεσµα. 

-Πόσες ώρες δουλεύετε
την ηµέρα;

Χ. Θ.: Περίπου 12 ώρες.
-Πότε χτίστηκε;
Χ. Θ.: Το µαγαζί χτίστηκε

το 2000 πριν από 20 χρό-
νια.

-Από πότε κάνετε αυτή
τη δουλειά;

Χ. Θ.: Από όταν ήµουν

παιδάκι στην ηλικία σας, ό-
µως επαγγελµατικά 30
χρόνια.

- Ποιο είναι το δυσκολό-
τερο έπιπλο που σας έ-
χουν ζητήσει;

Χ.Θ: Αυτό είναι σχετικό.
Ότι βλέπει το µάτι µας µπο-
ρούµε να το φτιάξουµε.
Πιο δύσκολοι είναι οι άν-
θρωποι παρά τα έπιπλα.

-Τι είδους ξύλα χρησιµο-
ποιείτε;

Χ.Θ.: Ωραία ερώτηση.
Στις πρώτες ύλες πάµε.
Μπορούµε να χρησιµοποι-
ήσουµε ξύλα που προµη-
θευόµαστε από τα δέντρα,
αλλά και συνθετικά υλικά
όπως είναι το νοβοπάν, το
ΜΤF κ.ά.

-Όταν λέτε συνθετικά υ-

λικά, τι εννοείτε;
Χ.Θ.: Σε βιοµηχανίες άλ-

λες παίρνουν υλικά από τα
ξύλα, όπως πριονίδια, ρο-
κανίδια, κοµµατάκια δηλα-
δή και βγάζουν αυτό το α-
ποτέλεσµα.

-Είναι οικογενειακή επι-
χείρηση;

Χ. Θ.: Ναι, είναι αδελφική

επιχείρηση και ο παππούς
µου έκανε αυτή τη δουλειά
χειρονακτικά, χωρίς µηχα-
νήµατα δηλαδή, και ο πατέ-
ρας µου σε µια κατάσταση
χειρονακτική και µηχανική.
Αλλά εµείς αναδείξαµε την
επιχείρηση, την πήγαµε
πιο µπροστά και οι περισ-
σότερες δουλειές γίνονται
µε τα µηχανήµατα.

-Πόσα έπιπλα φτιάχνετε
σε 1 χρόνο;

Χ. Θ.: Πολλά, 50 ντουλά-
πες, 10 κουζίνες. Μπορού-
µε να εξοπλίσουµε 10 σπί-
τια το χρόνο, ας υποθέσου-
µε.

-Πόσοι εργάζονται;
Χ. Θ.: Εδώ εργάζονται 3

άτοµα αυτή τη στιγµή.
-Είναι επικίνδυνη δου-

λειά;
Χ. Θ.: Ναι, είναι επικίνδυ-

νη δουλειά. Ότι κάνουµε,
πρέπει να είµαστε συγκε-
ντρωµένοι, για να µην πά-
θουµε ζηµία.

-Πόσα µηχανήµατα έχετε;
Χ. Θ.: Περίπου 10.
-Είναι εύκολοι οι πελά-

τες ή δύσκολοι;
Χ. Θ.: Υπάρχουν και εύ-

κολοι και δύσκολοι. Ο πε-
λάτης έχει πάντα δίκιο.

- Ευχαριστούµε πολλοί
για τις πληροφορίες που
µας δώσατε.

Αποµαγνητοφώνηση:
Λυδία Παπαδοπούλου

- Ε΄ τάξη
∆ακτυλογράφηση:

Ηλιάνα Μπόγια, Ανα-
στασία Κισκίνη - Ε΄ τάξη

Επίσκεψη στο επιπλοποιείο 

Ευχαριστήριο
O Σύλλογος ∆ιδασκόντων και οι µαθητές του σχο-

λείου µας, εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στον α-
θλητή Φώτη Μισαηλίδη, για την δωρεά  υπογεγραµ-
µένης φανέλας, από όλους τους χειροσφαιριστές
του Αερωπού Έδεσσας, µε την ευκαιρία της επίσκε-
ψής τους στο σχολείο µας, για την  6η Πανελλήνια
Ηµέρα Σχολικού Αθλητισµού.
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-Όταν έχουµε µάζεµα και
τρύγο δεν κοιµόµαστε. Προ-
σπαθούµε να µην κοιµηθούµε,
γιατί  δεν πρέπει να ταλαιπω-
ρηθεί καθόλου το σταφύλι.

-Πόσα λίτρα κρασί παράγε-
τε το χρόνο;

-Αν η χρονιά είναι καλή και
έχω άδεια δοχεία µπορώ να
παράγω µέχρι 5 - 6 τόνους αν
η χρονιά είναι κακή όπως την
χρονιά που πέρασε µε το χα-
λάζι κάνουµε λίγα πράγµατα.

-Πώς εµφιαλώνετε το κρα-
σί;

-Το κρασί ωριµάζει µετά α-
πό σαράντα µέρες, άµα πάµε
µετά από σαράντα µέρες χω-
ρίς καµία βιοµηχανική επεξερ-
γασία το κρασί θα κάνει κατα-
κάθι µες στο µπουκάλι οπότε
ή το επεξεργαζόµαστε ψύχο-
ντάς το ή το αφήνουµε τουλά-
χιστον δύο χρόνια µες στα βα-
ρέλια. Μετά το εµφιαλώνουµε
χωρίς να έχει κατακάθια. Εµ-
φιαλώνεται, προσπαθώντας
να του βγάλουµε το οξυγόνο
µέσα από το µπουκάλια.

-Τι κάνετε τα κοτσάνια;
-Τα κοτσάνια και τα φλούδια

τα απλώνουµε στο αµπέλι για

λίπασµα;
-Πώς µαζεύετε τα σταφύ-

λια;
-Καταρχήν πρέπει τα στα-

φύλια να είναι ώριµα. Όταν εί-
ναι ώριµα τα µαζεύουµε µε ερ-
γάτες, µε ψαλιδάκια, και τα
κόβουµε τσαµπί-τσαµπί.

-Πότε µαζεύετε τα σταφύ-
λια και ποια εποχή κάνετε το
κρασί;

-Τα µαζεύω περίπου δέκα
µε δεκαπέντε Σεπτεµβρίου,
κάπου εκεί, και µετά από σα-
ράντα µέρες κάνουµε το κρα-
σί. Όταν πατάµε τα σταφύλια
και έχουµε τη ζύµωση, όταν
βράζουν που λέµε, πάντα πρέ-
πει να υπάρχει χώρος ανοι-
χτός, να αερίζεται, γιατί υπάρ-
χει το διοξείδιο του άνθρακα
το οποίο σκοτώνει. Ούτε µυρί-
ζει ούτε φαίνεται. Είναι άχρω-
µο και άοσµο. 

-Πότε είναι έτοιµο το κρασί
για κατανάλωση;

-Είναι µετά από σαράντα
µέρες όταν είναι έτοιµα και τα
αρώµατά του. 

Ερωτήσεις: 
Μαθητές ∆` τάξης

Αποµαγνητοφώνηση  - 
∆ακτυλογράφηση: Ευδό-

ξης Παπατραϊανός – ΣΤ` τάξη

Συνέντευξη από τον οινοποιό
κ. Χρήστο Βαρδάρη

συν. απ’ την 20η σελ.

ΟΙ ∆ΕΚΑ 
ΕΝΤΟΛΕΣ

Οι δέκα εντολές, λεγόµενες
και ∆εκάλογος, είναι ένας κα-
τάλογος δέκα ηθικών εντο-
λών, οι οποίες σύµφωνα µε το
βιβλίο, υπαγορεύτηκαν στον
Μωυσή από τον Θεό στο όρος
Σινά και του δόθηκαν, ( δυο
φορές ) χαραγµένες σε δυο
πέτρινες πλάκες, όπου αφή-
νεται να εννοηθεί ότι ο ίδιος ο
Θεός λατόµησε και εγχάραξε.
Οι εντολές αυτές αποτέλεσαν
τη βάση ενός ολόκληρου κώ-
δικα ηθικής και θρησκείας,
πολιτικής και κοινωνικής ορ-
γάνωσης, που αποτελούν ως
πρώτη διαθήκη των βασικών
ηθικών αρχών του Ιουδαϊ-
σµού και του Χριστιανισµού.
Αυτές είναι οι δέκα εντολές: 

1. Εγώ είµαι ο Κύριος ο Θε-
ός σου. ∆ε θα υπάρχουν για
σένα άλλοι θεοί εκτός από µέ-
να.

2. ∆ε θα κατασκευάσεις για
σένα είδωλα και κανενός εί-
δους οµοιώµατα. ∆ε θα τα
προσκυνάς ούτε θα τα λατρεύ-
εις.

3. ∆ε θα προσφέρεις κατα-
χρηστικά το όνοµα του Κυρί-
ου. Του Θεού σου. Εγώ ο Κύ-
ριος δε θα αθωώσω κανένα
που προφέρει το όνοµά µου
καταχρηστικά.

4. Να θυµάσαι την ηµέρα
του Σαββάτου, για να αφιερώ-
νεις στον Κύριο. Έξι µέρες θα
εργάζεσαι και θα κάνεις όλες
τις εργασίες σου. Αλλά η έβδο-
µη µέρα είναι µέρα ανάπαυ-
σης, αφιερωµένη σε εµένα,
τον Κύριο τον Θεό σου.

5. Να τιµάς τον πατέρα σου
και την µητέρα σου για να ζεις
πολλά χρόνια στη χώρα που
εγώ ο Κύριος, ο Θεός σου θα
σου δώσω.

6. ∆ε θα φονεύσεις.
7. ∆ε θα µοιχεύσεις.
8. ∆ε θα κλέψεις. 
9. ∆ε θα καταθέσεις ψεύτι-

κη µαρτυρία ενάντια στο συ-
νάνθρωπό σου.

10. ∆ε θα επιθυµήσεις τίπο-
τε από ότι ανήκει στον συνάν-
θρωπό σου.

Ο Θεός υποσχέθηκε στο
λαό του Ισραήλ ότι θα ευηµε-
ρούσαν αν υπάκουαν στον
Μωσαϊκό νόµο. Οι χριστιανοί
δεν υποχρεούνται να τηρούν
τις δέκα εντολές. Μάλιστα α-
κόµη και οι Ιουδαίοι Χριστια-
νοί είχαν απαλλαχτεί από τον
νόµο. Ο Μωσαϊκός νόµος α-
ντικαταστάθηκε από τον νόµο
του Χριστού. Οι δέκα εντολές
έχουν αξία στην εποχή µας.
Αποκαλύπτουν τον τρόπο
σκέψης του Θεού, µπορούµε
να ωφεληθούµε αν τις µελε-
τούµε. 

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΛΛιιάάσσηηςς  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς
--  ∆∆`̀  ττάάξξηη  ∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::

ΓΓκκέέσσιιοουυ  ΕΕλλππίίδδαα  --  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη                

Γραπτοί και άγραφοι νόµοι

Ο κώδικας του Χαµουραµπί 
Ο κώδικας του Χαµουραµπί είναι ένα από τα αρχαιότερα

κείµενα νόµων που χρονολογείται γύρω στο 1754 π.Χ.  Ο
κώδικας περιγράφει νόµους και τιµωρίες. Κάποια από τα
θέµατα του είναι: η κλοπή, η γεωργία, η καταστροφή περι-
ουσίας, ο γάµος, τα δικαιώµατα των γυναικών , των παι-
διών και των δούλων, η δολοφονία και ο θάνατος. 

Οι νόµοι δεν συγχωρούσανε  δικαιολογίες και  λάθη,
καθώς ο κώδικας ήταν εκτεθειµένος δηµόσια για να µπο-
ρούν να τον βλέπουν όλοι.

Συνολικά υπήρχαν 282 νόµοι, οι οποίοι έγιναν ιδιαίτερα
γνωστοί για την ακρίβεια, αλλά και τη σκληρότητά τους.
Οι νόµοι είναι γραµµένοι στην ακκαδική γλώσσα σε µια
στήλη από µαύρο βασάλτη. Η στήλη βρίσκεται στο µου-
σείο  του Λούβρου στο Παρίσι.

Κείµενο: Μήτσκος Χρήστος – ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Πισλίνα ∆ήµητρα – Ε` τάξη

Οι άγραφοι νόµοι
Με τον όρο άγραφοι νόµοι ονοµάζεται το  σύνολο των

κανόνων δίκαιου που δεν υπάρχουν κάπου γραµµένοι,
δεν έχουν τεθεί υποχρεωτικά από την πολιτεία και κά-
ποιος που τους παραβαίνει, δε µπορεί να διωχθεί ποινι-
κά. Οι γραπτοί νόµοι είναι ακριβώς το αντίθετο, ορίζο-
νται από την πολιτεία και διώκονται από τον νόµο. Για
τους άγραφους νόµους δεν υπάρχει ακριβείς αριθµός,
το µόνο σίγουρο είναι, ότι όποιος τους παραβαίνει δεν
είναι και ο πιο αγαπητός στους γύρω του. Απ’ τη µέρα
που γεννιόµαστε ζούµε σε έναν κόσµο που είναι γεµά-
τος από άγραφους νόµους. Αρχικά στην οικογένειά µας,
αργότερα στο σχολείο και πολύ περισσότερο στις παρέ-
ες µας και στην καθηµερινή µας ζωή.

Κείµενο: Γεωργιάδου Φωτεινή – Ιτσόπουλος Γιάννης
(∆` τάξη)

∆ακτυλογράφηση: Γκέσιου Ελπίδα (ΣΤ`)  - Λυδία Πα-
παδοπούλου (Ε΄ τάξη)
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Οι φίλοι µας τα ζώα

Ο σκύλος  µου ο Μαξ
Έχω έναν σκύλο που τον λένε Μαξ

και είναι λυκόσκυλο.  Τον Μαξ τον α-
πέκτησα από τότε που ήµουν εφτά µη-
νών,  και όταν τον πήρα ήταν ούτε ε-
νός µήνα. Έχει µαύρο τρίχωµα , τα αυ-
τιά του είναι πορτοκαλί και έχει άσπρη
µουσούδα . Ο Μαξ γαβγίζει µερικές
φορές σε ξένους , είναι σοβαρό σκυλί
και δεν φοβάται. Είναι επίσης πάρα
πολύ  του φαγητού  και είναι πανέξυ-
πνο σκυλί. Συνηθίζει να κάθεται µε  τις
γάτες µου, αλλά δεν  τις κάνει κάτι, α-
πλά ξαπλώνουν και χαλαρώνουν. Του
έχω µάθει  να κάθεται και συνηθίζου-
µε να κάνουµε πολύ παρέα µαζί και ό-
ταν γυρίζω από το σχολείο του βάζω
τροφή για να φάει. Έχω πολλά συναι-
σθήµατα για τον Μαξ  και άµα τον έχα-
να θα ένιωθα πάρα  πολύ. 

Κείµενο: Μάξιµος Σιδεράς 
- Ε` τάξη ∆ακτυλογράφηση: Γεωργία

Σαρβάνη  - Ε` τάξη

Ο Prince
Έχω ένα κατοικίδιο που τον λένε

Prince είναι κοντούλης, έχει χρυσοβά-
φετε µάτια χνουδωτό τρίχωµα και αυ-
τιά. Είναι ενάµιση µε δύο ετών και δεν
έχει ράτσα, δηλαδή είναι ηµίαιµο.
Τώρα θα σας διηγηθώ την ιστορία του.
Ήταν το πρωί που µόλις είχα γυρίσει
από την εκκλησία, µε την φίλη µου Λυ-
δία. Όταν µπήκαµε στην αυλή είδαµε

ένα µικρό κουταβάκι πίσω από τον τοί-
χο. Ύστερα το πήρα αγκαλιά, το ανέ-
βασα στο µπαλκόνι και φώναξα την α-
δερφή µου, να φέρει ένα κασεράκι για
να του δώσουµε. Και όταν επέστρεψε
η µαµά µου σπίτι, την πείσαµε να το
κρατήσουµε κι είπε ναι, γιατί ήταν α-
γόρι και µετά από πολύ ψάξιµο τον εί-
παµε Prince.

Τον αγαπώ πολύ γιατί είναι παιχνι-
διάρης, έξυπνος, γενναίος, ευχάρι-
στος, ευαίσθητος, βολικός και τρε-
λούλης. Τι εννοώ µε αυτό: όταν γυρί-
ζουµε από της διακοπές τρέχει γύρω
γύρω και χώνεται στα πόδια µας. Αλ-
λά κάθε σκύλος έχει τα ελαττώµατα
του όπως, φωνακλάς, ζηλιάρης,  α-
πρόσεκτος και πονηρός.

Οι συνήθειες του είναι όπως κάθε
σκυλιού, γαβγίζει, τρώει, ξαπλώνει,
πίνει νερό και κυνηγάει  τον γατούλη
µας.   Είµαι πολύ χαρούµενη που τον
έχω, τον αγαπώ πολύ και δεν θέλω να
πεθάνει ποτέ.

Κείµενο: Ηλιάνα Μπόγια - Ε΄ τάξη
∆ακτυλογράφηση: Ευδόξης Πα-

πατραϊανός - ΣΤ΄ τάξη      

Το κατοικίδιό µου
Τον  σκύλο µου τον λένε  Μαξ και εί-

ναι 9 χρονών. Αυτός  έχει µαύρο απα-
λό  τρίχωµα, καφέ µάτια, στην µούρη
και στα πόδια του είναι καφέ, έχει
γυαλιστερά δόντια, δεν έχει ουρά, εί-
ναι ψηλός, τα  αυτιά του είναι κοντά
και τα έχει πάντα πάνω. 

Είναι ήρεµος, γλυκός, αγαπητός,
πιστός φύλακας του σπιτιού, παιχνι-
διάρης, συµπαθεί όλους τους ανθρώ-
πους, γενναίος, έξυπνος, ζεστός, βο-
λικός, τίµιος, προσεκτικός και είναι
σαν χνουδόµπαλα.

Τα ελαττώµατα του είναι: του τρέ-
χουν τα σάλια από παντού όταν βγά-
ζει την γλώσσα του και όλοι του έχουν
βγάλει παρατσούκλι  « σαλιάρης και
µαξουλίλι ».  Γλείφει τους πάντες, το
βράδυ γαβγίζει και δεν µας αφήνει να
κοιµηθούµε. Τις συνήθειες του τις  ε-
κτιµώ πάρα πολύ. Κυνηγάει τις γάτες
κι εγώ τις κυνηγάω, θέλει όλοι να κερ-
δίζουν την προσοχή του, σκαρφαλώ-
νει για να πιάσει το φαγητό  και  σκαρ-
φαλώνει στα ξύλα.  

Τα συναισθήµατα µου είναι αγάπη,
χαρά, ενθουσιασµός, µερικές φορές
λύπη και άλλες ντροπή.

Κείµενο - ∆ακτυλογράφηση: 
Λυδία Παπαδοπούλου – Ε` τάξη

Το αγαπηµένο µου ζώο
Το αγαπηµένο µου ζώο είναι ο σκύ-

λος.
Το όνοµα του είναι ΠΑΟΚ, Άρης ή

παπουτσωµένος γάτος. Είναι δίχρω-
µος, τα  χρώµατα του είναι µαύρο και
καφέ,  τα  αφτιά του  είναι όρθια και
µυτερά. Στη γλώσσα του µέσα-µέσα
υπάρχουν κάτι µαύρες κηλίδες και
αυτές τον κάνουνε ιδιαίτερο.

Η  ουρά  του  είναι  φουντωτή  και
µακριά. Έχει  ύψος 70 πόντους και
µάκρος 1 µέτρο. Επίσης έχει µια µαύ-
ρη µακριά µουσούδα. Η ράτσα του εί-
ναι Γερµανικός ποιµενικός. Σε αυτούς
που ξέρει δεν γαβγίζει, είναι καλός
φίλος.   

Κείµενο : Πολυάνθη Μπόγια – 
Γ` τάξη

∆ακτυλογράφηση : Βαγγέλης 
Μπόγιας – ΣΤ` τάξη
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Την Τετάρτη 27 Νοεµβρίου
2019 η τάξη µου και η ∆ευτέρα
πήγαµε στο συνεταιρισµό της
Άρνισσας. Στις 10 η ώρα ξεκι-
νήσαµε µε τα πόδια. Με το
που µπήκαµε στο ψυγείο είδα-
µε ένα µηχάνηµα που λέγεται

διαλογητήριο. Τα µήλα πρώτα
µπαίνουν τον επεξεργαστή
και µετά πάνε στο διαλογητή-
ριο. Στην συνέχεια γυναίκες
και άντρες διαλέγουν τα καθα-
ρά από τα σάπια. Στο τέλος έ-
νας κύριος που δούλευε εκεί

µας έδωσε από ένα µήλο. Μου
άρεσε πολύ και θέλω να ξανα-
πάω.

Κείµενο Παντελής Λιάσης  -
Γ΄ τάξη  

∆ακτυλογράφηση: Λυδία
Παπαδοπούλου - Ε΄ τάξη

Την Τετάρτη 27 Νοεµβρίου
2019 η Τρίτη και η ∆ευτέρα τά-
ξη πήγαµε στο ψυγείο συνε-
ταιρισµού.

Εκεί είδαµε ένα µηχάνηµα
που λεγόταν διαλογητήριο ε-

κείνο το µηχάνηµα ήταν σαν
ρόδα είχε κλούβες. Μέσα στις
κλούβες υπήρχανε µήλα. Έπε-
φταν µήλα και µετά από λίγο
έπεφταν και οι κλούβες. Ύστε-
ρα ανεβήκαµε σε ένα µπαλκο-
νάκι εκεί είχε µήλα. Τα καθάρι-
σε τα βούρτσισε. Στο τέλος
τελειώσαµε µε µια φωτογρα-
φία στο στόµα.

Κείµενο : Χρήστος Γέσιος  -
Γ’ τάξη

∆ακτυλογράφηση: Αναστασία
Κισκίνη - Ε’ τάξη

ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  δδιιααλλοογγηηττήήρριιοο  ττοουυ  ΣΣυυννεεττααιιρριισσµµοούύ
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Το  κουτί 
του Αϊ-Βασίλη

Πριν τις γιορτές η κυρία µας πρότεινε, και
εµείς συµφωνήσαµε, να φτιάξουµε ένα κουτί
ταχυδροµικό µε εµφάνιση Αϊ- Βασίλη. Έτσι θα
µπορούσαµε να µαζέψουµε όλα τα γράµµατα
των παιδιών του σχολείου για τον Αϊ- Βασίλη.

Για να φτιάξουµε αυτό το κουτί χρησιµο-
ποιήσαµε ένα πλατύ κουτί, βελουτέ χαρτί, ρι-
γέ χαρτόνι, κόλλα και  µαρκαδόρους.  Την ε-
πόµενη µέρα διαλέξαµε φακέλους  και χαρτί
µε χριστουγεννιάτικα σχέδια για να γράψου-
µε τα γράµµατά µας.

Αφού γράψαµε  τα γράµµατά µας, προτεί-
ναµε και στις άλλες τάξεις να γράψουν και
αυτές τα δικά τους. Τους δώσαµε φακέλους
και  χαρτί σε χριστουγεννιάτικα σχέδια  για
να γράψουν αλλά και να χρωµατίσουν τα γράµµατά τους.  Όταν ήταν έτοιµοι χωριστήκαµε  σε οµάδες και περάσα-
µε  από κάθε τάξη ώστε να βάλουν όλοι οι µαθητές του σχολείου τα γράµµατά τους στο κουτί. Φωτογραφηθήκαµε
χαρούµενοι και όταν τελειώσαµε παραδώσαµε   το κουτί στα ΕΛΤΑ. Μετά από λίγο καιρό  περιµένουµε να µας στεί-
λουν  την απάντηση  από την ειδική  υπηρεσία των ΕΛΤΑ, όπου καταλήγουν  όλα τα γράµµατα για τον  Αϊ-Βασίλη, µε
ένα µικρό δωράκι.

Τα συναισθήµατά µας ήταν χαρά και ανυποµονησία, διότι θα κάναµε κάτι ευχάριστο για όλο τα σχολείο µαζί.
Κείµενο: Αναστασία Κισκίνη-  Μπόγια Ηλιάνα-  Παπαδοπούλου Λυδία(Ε` τάξη)

Τα ηλιοτρόπια
Το τραπέζι γεµισµένο µε λουλούδια και τροφή πά-

νω σ΄ένα τραπέζι κυπαρισσί.
Οµάδα: Φωτεινή Γ., Γιάννης Ι., Σταύρος Γ., Γιάννης

Μπ., ∆ιονύσης Κ. (∆` τάξη)

Τρία σαλιγκάρια
Τρία σαλιγκάρια παίζουν τρελά  µέσα σ` ένα φύλλο. 
Γύρω γύρω φύλλα, µανιτάρια και σκουλήκια.
Εκείνη τη στιγµή βρέχει πολύ.

Οµάδα: Χριστίνα Γ., Βασίλης Σ., ∆ηµήτρης Λ., 
Υπάτιος Ν. (∆` τάξη)

Ο Τιτανικός βουλιάζει
Η φουρτούνα του χειµώνα.

Οµάδα: Μαρκέλλα Λ., Σταύρος Ν., Παναγιώτα Θ.,
Καλλίστη Σ.



ΟΟιι  ββρρύύσσεεςς  ττοουυ  ΑΑγγίίοουυ  
ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ((ΤΤσσέέγγααννηηςς))  

Κάθε χρόνο την ηµέρα του
Αγίου Γεωργίου το χωριό µου
γιορτάζει και πηγαίνει στο ε-
ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου. 

Εκεί γίνονται εκδηλώσεις
και το παραδοσιακό χορευτι-
κό του Αγίου Αθανασίου(Τσέ-
γανης) χορεύει εκεί. Υπάρχει
µία πηγή λίγο πιο πάνω. Επί-
σης έχουν χτίσει δυο αστεί-
ρευτες βρύσες που οι άνθρω-
ποι  πίνουν από εκεί γιατί
τους δροσίζει. 

Είναι ωραίο τοπίο, έχει αι-
ωνόβια πλατάνια, ακούγονται
οι ήχοι των πουλιών και οι ή-
χοι του νερού. Το φθινόπωρο
τα φύλλα των πλατανιών εί-
ναι στο µένα σαν πάπλωµα.
Την άνοιξη είναι πανέµορφα
γιατί τα φυτά είναι ανθισµένα.
Το χειµώνα είναι όλα στρω-
µένα µε χιόνι και ακούγεται
µόνο ο ήχος του νερού. 

Οι άνθρωποι του χωριού το
αγαπούν το µέρος επειδή
προσφέρει ηρεµία και για να

προσευχηθούν στο εκκλησά-
κι. Κάποιοι το επιλέγουν για
χώρο διασκέδασης και για
πικ νικ. 

Βρίσκεται πριν από το χω-
ριό της Ζέρβης, µέσα στο δά-
σος. Το εξωκλήσι  του Αγίου
Γεωργίου είναι ωραίο αξιοθέ-
ατο. 

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

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΠΠααππαα--
ττρρααϊϊααννοουυ  ΝΝααττααλλίίαα  ––  ΣΣΤΤ`̀  ΤΤάάξξηη  

ΜΜιιαα  ββρρύύσσηη  ττηηςς  ΚΚεερραασσιιάάςς
Αυτή η βρύση στην Κερα-

σιά βρίσκεται όπως µπαίνεις
στην Κερασιά στο δεξί σου χέ-
ρι και δεν σταµατάει ποτέ να
τρέχει . 

Είναι 15 χρονών, πριν από
15 χρόνια ήρθε το νερό στις
βρύσες των ανθρώπων τις Κε-
ρασιάς. Την έφτιαξαν για να
πίνουν νερό οι περαστικοί.

Είναι πέτρινη γύρω γύρω και
στο κέντρο της έχει µια τρύπα
από την οποία τρέχει το νερό.

Από εκεί  παίρνουν νερό
για να  πίνουµε στο χωράφι,
γιατί είναι δροσερό. Είναι
δροσερό, γιατί  το νερό έρχε-
ται από το βουνό.  ∆εξιά και α-
ριστερά από την βρύση έχει
δέντρα, σπιτάκια και µια και
µια καφετέρια. 

Υπάρχει και µια άλλη
βρύση στην πλατεία του χω-
ριού µέσα σε ένα µεγάλο
πλατάνι. ∆εν σταµατάει να
τρέχει. Η γιαγιά µου µού είπε
ότι έχει ένα ποτήρι που πί-
νουν νερό οι παππούδες. ∆ε-
ξιά από την βρύση είχε ένα
καφενείο και ένα µικρό πα-
ντοπωλείο.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΧΧρριισσττίίνναα  ΓΓεεωωρργγίίοουυ
––  ∆∆`̀  ττάάξξηη  

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΧΧρρήή--
σσττοοςς  ΓΓάάττσσοοςς  ––  ΕΕ`̀  ττάάξξηη

ΤΤοο  πποοττάάµµιι
Ένα ωραίο ποταµάκι που

έχω δει είναι στην Έδεσσα
στην περιοχή Βαρόσι όπου
χύνεται στους καταρράκτες
της Έδεσσας. Από εκεί περ-
νάω συνέχεια γιατί πάω για
ψώνια και βόλτα.

Το ωραίο µε αυτό το ποτάµι
είναι ότι έχει ένα πέτρινο γε-
φυράκι και πολλά άλλα δέ-
ντρα γύρω-γύρω του και µία
καφετέρια όπου τα παιδιά
τρώνε το παγωτό τους, παί-
ζουν και οι γονείς πίνουν τον
καφέ τους.

Επίσης πολύς κόσµος στα-
µατάει και βγάζει φωτογρα-
φίες ή απλά κοιτάει την οµορ-
φιά του τοπίου. Υπάρχουν και
άλλα ποτάµια που περνάνε
µέσα από την Έδεσσα αλλά η
περιοχή αυτή εµένα µου αρέ-
σει πιο πολύ.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΓΓιιώώτταα  ΘΘεεοοδδώώρροουυ--
∆∆`̀  ττάάξξηη

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΕΕυυδδόό--
ξξηηςς  ΠΠααππααττρρααϊϊααννόόςς  ––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη
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ΤΟΠΙΑ ΜΕ ΝΕΡΟ
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Καθηµερινά επισκέπτοµαι
τη λίµνη Βεγορίτιδα. Είναι
µια από τις οµορφότερες λί-
µνες. Βρίσκεται στους πρό-
ποδες του βουνού Βόρας
στο χωριό Άρνισσα.

Ένας µύθος λέει ότι είχε
ένα πηγάδι και µια µέρα ένα
κορίτσι πήγε να γεµίσει νερό
και άφησε το πηγάδι ανοι-
χτό. Έτσι πληµµύρισε και δη-
µιουργήθηκε η λίµνη. Το ε-
ντυπωσιακό είναι ότι κατά
την διάρκεια της ηµέρας τα
χρώµατα αλλάζουν, ειδικά
το βράδυ όταν έχει πολλά α-
στέρια, φαίνονται σαν να έ-
χουν πέσει µέσα στην λίµνη. 

Η λίµνη έχει πολλά ψάρια
και πουλιά. Το πιο παράξενο
από όλα είναι ότι έρχονται
άνθρωποι από µακρινές χώ-
ρες για να την δουν. Πρέπει
να είµαστε περήφανοι γιατί
έχουµε µια πολύ όµορφη λί-
µνη, πρέπει να την φροντί-
ζουµε για να µπορούµε να
κολυµπάµε και να κάνουµε
άλλες δραστηριότητες.

Επιµέλεια: Γιάννης Ιτσό-
πουλος – ∆` τάξη

∆ακτυλογράφηση:
Κωνσταντίνος Γεωργίου

– ΣΤ` τάξη

Η λίµνη Βεγορίτιδα ή αλ-
λιώς Οστρόβου. Είναι η δεύ-
τερη µεγαλύτερη λίµνη της
Μακεδονίας και πρώτη σε
βάθος σε όλη την Ελλάδα.

∆έχεται νερά από ένα τε-

χνητό κανάλι το ρέµα Σου-
λού, που περνάει έξω από
των Πτολεµαΐδα και έχει µή-
κος 25 χιλιόµετρα. Υπάρχει
ακόµα ένα κανάλι που περ-
νάει από τις λίµνες Ζάζαρη,
Χειµαδίτιδα και Πετρών και
όλα τα νερά περνούν στη δι-
κιά µας λίµνη, επειδή η λίµνη
µας είναι στο χαµηλότερο
σηµείο . 

Είναι κοντά στο χωριό µας
και έχει γύρω δέντρα που
καλλιεργούνται. Επίσης η λί-
µνη µας συνδέεται και µε άλ-
λα κανάλια φυσικά ή τεχνη-
τά. Ανάλογα µε τις εποχές η
στάθµη της λίµνης πότε ανε-
βαίνει και πότε κατεβαίνει
.Πριν πολλά χρόνια η λίµνη
µας έφτασε µέχρι τις γραµ-
µές του τρένου. Τα νερά της
δεν παγώνουν τον χειµώνα
οπότε έχουµε καταφύγιο για
πολλά πτηνά. 

Μια µέρα πήγαµε µε την
βάρκα του παππού µου στο
νησάκι, µετά πήγαµε µε ένα
ιστιοφόρο ενός φίλου του
µπαµπά µου, και µας πήγε
βόλτα .Μια άλλη µέρα µπή-
καµε µε το κανό µέσα στη λί-
µνη και κάναµε κουπί µέχρι
το νησάκι εγώ ο µπαµπάς
µου και ο αδερφός µου. Στη
συνέχεια κολυµπήσαµε στη
λίµνη. Παλιά πολλοί επισκέ-
πτες την παροµοίαζαν µε θά-
λασσα.

Κείµενο: Κωνσταντίνος
Γεωργιάδης – ∆` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Κα-
πουσίζη Σοφία – Ε` τάξη

Η λίµνη Βεγορίτιδα βρί-
σκεται µπροστά από το χω-
ριό µας. Η ιστορία της είναι
ότι µαζί µε τις άλλες λίµνες
της περιοχής αποτέλεσε ση-
µαντικό παραγωγικό πυρή-
να, γύρω από τον οποίο ανα-
πτύχθηκαν οικισµοί από την
πρώιµη αρχαιότητα. Αυτό

τεκµηριώνεται από τυχαία,
επιφανειακά ευρήµατα, αν
και µέχρι στιγµής δεν έχει
προωθηθεί συστηµατική αρ-
χαιολογική έρευνα. Την λί-
µνη την επισκέπτοµαι καθη-
µερινά. Όταν πηγαίνω εκεί
αισθάνοµαι ωραία. 

Κείµενο: Κατερίνα Γεωργίου
– ∆` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Ευδόξης
Παπατραϊανός – ΣΤ` τάξη 

Η λίµνη Βεγορίτιδα

Η πανέµορφη λίµνη της Καστοριάς
Η λίµνη της Καστοριάς, είναι µια πανέµορφη λίµνη που τον

χειµώνα παγώνει. Είχα την τύχη να την δω όταν ήταν παγωµένη
και ήταν πανέµορφη όταν πήγα, είχε ένα σηµείο, που δεν ήταν
παγωµένη, κι είχε πολλές πάπιες και πάρα πολλούς κύκνους. Η
λίµνη είναι κοντά στην πόλη και γύρω γύρω έχει κάγκελα. Την ε-
πισκεφτήκαµε το 2019 τον χειµώνα. Γύρω γύρω είχε πολλά βου-
νά και δέντρα. Ήταν πανέµορφο το τοπίο. Μέσα είχε ψάρια. Άµα
τον χειµώνα είναι έτσι τότε φανταστείτε την και την άνοιξη η λί-
µνη θα φαίνεται κρυστάλλινη. 

Με εντυπωσίασε πάρα πολύ µε την πρώτη µατιά η οµορφιά
που είχε, δηλαδή τα δέντρα και η ζωή που είχε µέσα της. Σοβαρά
µου έκανε πολύ εντύπωση η ίδια η λίµνη που παγώνει. Θα µου
µείνει ένα συναίσθηµα από εκείνη την φορά και είναι η αγάπη
µου γι’ αυτή την λίµνη.

Κείµενο: Φωτεινή Γεωργιάδου ∆’ τάξη
∆ακτυλογράφηση: Ηλιάνα Μπόγια Ε’ τάξη

Η λίµνη της Καστοριάς βρίσκεται µέσα στην πόλη της Καστο-
ριάς. Όταν πάγωνε οι άνθρωποι πήγαιναν µε µεγάλα έλκηθρα
για να πάνε στα απέναντι χωριά. Την επισκεφτήκαµε την Πρωτο-
µαγιά µε το αµάξι µας, µε τους γονείς µου, την θεία µου και τα
δύο αδέλφια µου. Μας εντυπωσίασαν οι χήνες και οι πάπιες που
έκαναν παρέλαση στον δρόµο και σταµατούσαν την κυκλοφορία
των αυτοκίνητων όπως και οι αργυροπελεκάνοι. 

Έχει µικρά κύµατα, έχει µεγάλους αργυροπελεκάνους, ψάρια,
καλαµιές κι όταν βρέχει πάρα πολύ η στάθµη της λίµνης ανεβαί-
νει. Μας έκαναν εντύπωση οι αργυροπελεκάνοι µε τα µεγάλα
φτερά και το στόµα. Ήταν πάνω σε µια γέφυρα και ήταν ακίνητοι
σαν να ήταν ψεύτικοι. Αν έµενα στην Καστοριά θα πήγαινα βόλ-
τες µόνο για να δω την λίµνη. 

Κείµενο: Χρήστος Μήτσκος – ∆` τάξη 
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Την Πέµπτη 23/1/2020
πραγµατοποιήθηκε η επίσκε-
ψη στο NOESIS. Στις 8:10π.µ
ξεκινήσαµε µε το λεωφορείο.
Σε µιάµιση µε δύο ώρες είχα-
µε φτάσει. Αφού φτάσαµε,
µπήκαµε στο NOESIS και οι
δάσκαλοι µας έδωσαν την ά-
δεια να φάµε. Καθώς φάγαµε,
βγήκαµε φωτογραφίες στα
λευκώµατα που ήταν σαν να
ήµασταν σε έναν πλανήτη. Έ-
πειτα µπήκαµε στις αίθουσες
της Οδύσσειας και άρχισε η

ξενάγηση. 
Ήρθε µια κυρία και µας είπε

τις οδηγίες του µουσείου και
βγήκαµε µπροστά στον ∆ού-
ρειο Ίππο φωτογραφίες. Α-
φού τελειώσαµε και µε αυτό
ήρθε ο Τηλέµαχος και µας µί-
λησε για τον Τρωικό πόλεµο
και για τις Περιπέτειες του Ο-
δυσσέα. Μετά από αυτό είδα-
µε τη βιντεοπροβολή  του Πο-
σειδώνα και µας έλεγε τι θα
περάσουµε στη συνέχεια και
ξεκινήσαµε να δούµε τις περι-

πέτειες του Οδυσσέα. Στη
συνέχεια είδαµε τον τερά-
στιο Κύκλωπα που ήταν λίγο
τροµακτικός, έπειτα κατευ-
θυνθήκαµε στους Λαιστρυγό-
νες και τι έκαναν και πήγαµε
στον Αίολο, τον Θεό των ανέ-
µων, που το πρόσωπο του ή-
ταν τεράστιο. Μετά είδαµε
την Κίρκη που µεταµόρφωσε
µερικούς συντρόφους του Ο-
δυσσέα σε γουρούνια. 

Στη συνέχεια πήγαµε στον
Άδη, στον Κάτω Κόσµο όπου
ήταν αρκετά τροµακτικά και
µετά στη Σκύλα και την Χάρυ-
βδη. Επίσης πήγαµε στην Κα-
λυψώ όπου κράτησε τον Ο-
δυσσέα 7 χρόνια. Πριν όµως
πήγαµε στις Σειρήνες όπου
τραγουδούσαν µαγευτικά.
Λοιπόν, µετά την Καλυψώ η
νύµφη Νηρηίδα µας µίλησε
λίγο για το Νησί  των Φαιά-
κων, µετά µας µίλησε για
τους Μνηστήρες  και στο τέ-
λος παίξαµε ένα παιχνίδι ε-
ρωτήσεων µε ρακέτες και νι-
κήσαµε. Όταν φύγαµε από το
NOESIS επιστρέψαµε στην
Άρνισσα, χαρούµενοι και ευ-
τυχισµένοι από όσα είδαµε
στο πάρκο του Οδυσσέα.

Κείµενο : ∆αυίδ  Τσιτιρίδης
- Παντελής Καραβίτης

(Ε` τάξη)

∆ακτυλογράφηση : Πασχά-
λης  Παλάκας(Ε` τάξη)

Εκδροµή στο πάρκο
της Οδύσσειας

Την Πέµπτη 24/01/2020 πή-
γαµε εκδροµή στην Οδύσ-
σεια. Ξεκινήσαµε οι Β, Γ, Ε
τάξεις από την Αγία Βαρβάρα
µε ένα λεωφορείο, στην αρχή
που φτάσαµε αρχίσαµε να
τρώµε το πρωινό µας. 

Μετά ανεβήκαµε να δούµε
τις περιπέτειες του Οδυσσέα.
Στην αρχή µπήκαµε στη σπη-
λιά του κύκλωπα  Πολύφηµου
µετά πήγαµε στους λαιστρυ-
γόνες  και έπειτα στο νησί της
Κύρκης. Στη συνέχεια στον
Άδη και  ύστερα στη σκύλα
και στη Χάριβδη. Υστερα φτά-
σαµε στην Ιθάκη που η Πηνε-
λόπη κήριξε τον αγώνα. Στη
συνέχεια είδαµε τον σκοτω-
µό των µνηστήρων. Μετά παί-
ξαµε ένα παιχνίδι ερωτήσε-
ων. Στο τέλος ο κύριος Σάκης
µας έκανε ερωτήσεις. Πέρα-
σα πολύ ωραία.

Κείµενο:Στάθης Τσιτιρίδης
Γ τάξη 

∆ακτυλογράφηση: Ηλίανα
Μπόγια Ε τάξη

Η εκδροµή στο NOESIS
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Το ωδείο
Το νέο Ωδείο Έδεσσας είναι ένα τεράστιο τετραώ-

ροφο κτίριο στην οδό Στουγιαννάκη 19. Εγώ έχω µία
πολύ ωραία εµπειρία στο ωδείο, πηγαίνω κάθε Τετάρ-
τη και το όργανο που παίζω είναι κιθάρα. Λοιπόν, στις
4 η ώρα πηγαίνω θεωρία όπου εκεί κάνω Σολφέζ και
Ντικτέ, τη χρωµατική σκάλα, τόνους και ηµίτονα. Θε-
ωρία κάνω µιάµιση ώρα και αµέσως µετά πηγαίνω
στον δεύτερο όροφο για κιθάρα όπου εκεί µαθαίνω
κοµµάτια, συγχορδίες και νότες. Αυτό το µάθηµα κρα-
τάει µισή ώρα. 

Έτσι συνολικά κάνω µάθηµα 2 ώρες. Τα συναισθή-
µατά µου είναι χαρά και αγάπη για τη µουσική. Επίσης
έχω πολλούς φίλους στο ωδείο που τους βλέπω κάθε
Τετάρτη.

Κείµενο: ∆αυίδ Τσιτιρίδης – Ε` τάξη
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Θα σας περιγράψω δύο προορι-
σµούς της Πέλλας, που όταν τους
ακούσεις, θα θέλεις να τους επι-
σκεφτείς. Ο πρώτος τόπος είναι
το όρος Βόρας ή Καϊµακτσαλάν
που είναι το τρίτο ψηλότερο βου-
νό στην Ελλάδα ενώ το µεγαλύ-
τερο τµήµα του βουνού ανήκει
στο νοµό Πέλλας.

Η ψηλότερη κορυφή του Βόρα
ονοµάζεται Καϊµακτσαλάν µε υ-
ψόµετρο 2.524 µέτρα.

Εκεί υπάρχει το εκκλησάκι του
Προφήτη Ηλία που αποτελεί µνη-
µείο του Α΄ παγκόσµιου πολέµου.
Το Καϊµακτσαλάν είναι τούρκικη
λέξη που στα ελληνικά σηµαίνει
«Κλέφτη Καϊµακιού» ή « λευκή
κορυφή». Το βουνό καλύπτεται α-
πό πυκνά δάση που περιλαµβά-
νουν πολλά σπάνια είδη χλωρί-
δας και πανίδας παγκόσµιας, που
ανήκουν στο Natura 2000. Στο ό-
ρος Βόρας ή Καϊµακτσαλάν βρί-
σκεται το χιονοδροµικό κέντρο
που ονοµάζεται Βόρας Καϊµα-
κτσαλάν και αποτελεί πόλο έλξης
για πολύ κόσµο.

Κοντά στο χιονοδροµικό βρί-
σκονται πολλά χωριά. Ένα από
αυτά είναι η Κερασιά. Η Κερασιά
είναι ένα γραφικό χωριό µε πολύ
πράσινο σε υψόµετρο 700 µέτρα.
Από τη µία απλώνονται απέραντα
δάση και από την άλλη χωράφια

µε κερασιές, τη µοναδική καλ-
λιέργεια στο χωριό.

Στο κέντρο του χωριού υπάρχει
ο ναός του Αγίου ∆ηµητρίου και
µια πανέµορφη πλατεία παραδο-
σιακή µε πανύψηλα πλατάνια. Γύ-
ρω από την πλατεία υπάρχουν τα
σχολεία , η παιδική χαρά, πολλά
καφενεία και  ένα παντοπωλείο.

Οι κάτοικοι είναι φιλόξενοι και
πρόθυµοι να ξεναγήσουν τους ε-
πισκέπτες και να τους µιλήσουν
για ιστορία του χωριού τους.

Το χωριό φηµίζεται για την πα-
ραγωγή των καλύτερων κερασιών
σε όλη την Ελλάδα. Στο χωριό Κε-
ρασιά, αλλά και σε όλες τις γύρω
περιοχές, παράγεται το 85% των
κερασιών που καλύπτει την εσω-
τερική αγορά αλλά το µεγαλύτε-
ρο ποσοστό εξάγεται στο εξωτε-
ρικό.

Κείµενο: Φωτεινή Γεωργιάδου -
∆΄ τάξη

∆ακτυλογράφηση: Αναστασία
Κισκίνη  - Ε΄ τάξη

∆ύο προορισµοί της Πέλλας 
που θα ήθελες να επισκεφτείς
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Τον φίλο σου, άµα  τον συµπαθήσεις,
να τον τιµάς, να τον πονάς και να τον α-

γαπήσεις.
Λυδία

Ο φίλος σου είναι ο ήλιος, ο φωτεινός, ά-
µα τον αγαπάς σου είναι πιστός.

Ιορδάνης

Ο φίλος  ο σωστός, θα είναι πάντα πι-
στός, θα είναι στο πλευρό σου, φύλακας
καλός.

Μάξιµος

Καµιά φορά οι φίλοι σου µπορεί να σε
πληγώσουν, µα αν είναι σωστοί και θα το
µετανιώσουν.

Βασιλεία

Κακές φιλίες µε έκλεισαν και έχασα τον
δρόµο,

µα συ θα είσαι εκεί, να µου παίρνεις τον
πόνο.

Οι φίλοι σου κι αν έχασαν και έκαναν
βλακείες, 

εσύ µην το κρατάς, δε χάνονται οι φιλίες.
Παντελής

Τους φίλους τους καλούς να αγαπάς,
ποτέ να µην τους παρατάς.

Κατερίνα

Κουταµάρες και αν κάνει ο κολλητός
µου, για µένα θα ναι πάλι ο αδελφός µου.

Πασχάλης

Ή αστείος ή σοβαρός,
θα είµαι πάντα φίλος σου πιστός.

Ηλιάνα

Με τον φίλο µου καλά περνάω,
γιατί είναι πάντα εκεί και τον αγαπάω.

Χρήστος

Ο φίλος ο καλός, πάντα θα ναι κοντά σου
Στις λύπες,στις χαρές και σ ́  όλα τα δικά

σου.
Γεωργία

Ο φίλος ο καλός,θα είναι πάντα αυτός
Εκεί να σε σηκώνει, όταν είσαι σκυφτός.

Όλγα

Μες το σκοτάδι, όταν το φως θα σβήσει,
το φως του φίλου του καλού θα σε φωτί-

σει.

Ο φίλος και από µακριά, το φως του θα
σου δώσει, και τη φιλία που `χετε, δε θα τη
µετανιώσει.

Αλέξανδρος

Ο φίλος που σε υποστηρίζει,
και στα δύσκολα και στα εύκολα, δίπλα

σου θα βαδίζει.
Σοφία

Ο φίλος ο πιστός στα δύσκολα βαστάει,
είναι κοντά σου και δεν τα παρατάει

Αναστασία

Ο φίλος ο καλός δε θα σε παρατήσει,
Είν`  το άλλο σου µισό και θα σε αγαπή-

σει.
∆ήµητρα

Ο φίλος ο καλός δε θα σε παρατήσει,
Θα σε στηρίζει και θα σε αγαπήσει.

Ανδρονίκη

Ο φίλος ο καλός ,άµα τον αγαπήσεις,
Θα είναι δίπλα σου και θα τον εκτιµήσεις.

Σε στεριά και σε θάλασσα φίλο να βρεις,
Με την εµπιστοσύνη του να πορευτείς.

∆αυίδ

Μαντινάδες για τη φιλία από την Ε` τάξη

Αινίγµατα 
της Β` τάξης
Ένα πουλί χωρίς φτερά

ψυχή δεν έχει και πετά. Τι
είναι; Ο χαρταετός.

Όταν βλέπω δεν το βλέ-
πω και το βλέπω όταν δεν
βλέπω. Τι είναι; Το όνειρο.

Χωρίς φωνή χωρίς κορµί
χωρίς φτερά αλλά ακούγε-
ται καλά. Τι είναι; Η ηχώ

Κείµενο: Ελισάβετ
Τσουµάγκα

Τι είναι µαύρο βγαίνει τη
νύχτα και σε εξαφανίζει.
Τι είναι;   Το σκοτάδι.            

Ανεβαίνει, κατεβαίνει και
στην ίδια θέση µένει. Τι εί-
ναι; Η σκάλα. 

Έχουν δέκα δάχτυλα µα
πόδι ούτε ένα. Τι είναι; Τα
γάντια.

Τι τρέχει µα δε µπορεί να
περπατήσει; Το ποτάµι.

Κείµενο: Θεοδώρου
Κατερίνα

Τι ανήκει µόνο σε σένα

αλλά το χρησιµοποιούν ό-
λοι οι υπόλοιποι και εσύ;   

Το όνοµα.

Ποιος τα ακούει όλα αλ-
λά δεν µπορεί να πει τίπο-
τα;   

Το αυτί.

Τι είναι στη µέση του
πουθενά;    

Το Θ.
Κείµενο: Στέλλα 

Μπουλάρι 
1. Γεννιέται ψηλό και πε-

θαίνει χαµηλό. Τι είναι;    Το
κερί.

2. Χωρίς να σε κόψω σε
κάνω διπλό. Τι είναι;    Ο κα-
θρέφτης.

ΓΛΩΣΣΟ∆ΕΤΕΣ
1. Φίδι ξεπουκάµισο  Φίδι

ξεπουκαµισµένο.
2. Μήλο πάνω σε µήλα

µήλο πάνω σε καµήλα.
Κείµενο:  Παπατραϊανός

Τραϊανός 
∆ακτυλογράφηση: 

Σαµαράς ∆ηµήτρης 

Ευχαριστήριο για
International Foundation 

for Greece

O Σύλλογος ∆ιδασκόντων, ο
Σύλλογος Γονέων και κυρίως οι
µαθητές του σχολείου µας, σας
ευχαριστούν θερµά  για την αντα-
πόκρισή σας στο αίτηµα του σχο-
λείου µας, για την ευγενική χορη-
γία 500 λίτρων πετρελαίου θέρ-
µανσης, ως προς την κάλυψη ανα-
γκών θέρµανσης από τις ιδιαιτέ-
ρως χαµηλές θερµοκρασίες, λόγω
του ανάγλυφου της περιοχής.

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

Ο ∆ντής του Σχολείου
Αντώνης Κορδάλης



32 ΤΑ ΑΝΗΣΥΧΑ ΜΟΛΥΒΙΑ Ιανουάριος 2020

∆ιώχνω µακριά τον φόβο µου
(Ποιήµατα της ∆` τάξης)

Στο σκοτάδι αν φοβάµαι
πέφτω κάτω και κοιµάµαι.

Όνειρα χαρούµενα, χρωµατιστά
διώχνουν τον φόβο µακριά.

και ήχοςακούγεται ξανά
που τροµάζει τα παιδιά.

Κάθε φόβο στην ψυχή
διώξε τον µε προσευχή.

Γιάννης Ιτσόπουλος
Το σκοτάδι το φοβάµαι
και µόνη δεν µπορώ
έχω όµως για συντροφιά
ένα φωτάκι µικρό.
Όταν το φωτάκι σβήσει
η συντροφιά µου είναι τα αστέρια
και το φεγγάρι τ` ουρανού.

Γιώτα Θεοδώρου
Φύγε φόβε µακριά
και µην έρχεσαι κοντά
θα σου ρίξω µια µπουνιά
και θα φύγεις µακριά.

∆ηµήτρης
Ένα βράδυ σκοτεινό
Με γέλια και χαρά
το κακό τριγυρνά
όµως έχω δύναµη µεγάλη βρε παιδιά

∆ιονύσης
Πιτ µπουλ φύγε µακριά
θα σου ρίξω µια µπουνιά.
Μην δαγκώνεις τα παιδιά
για να είναι µια χαρά.

Μαρκέλλα

Φόβε, φύγε µακριά
φιδάκια γίνεται καλά.
Και εγώ θα σας κάνω
µια αγκαλιά.

Σταύρος Νιώτης
Φύγε λύκε µακριά
δεν µε τροµάζεις τώρα πια.
Φύγε και µη ξαναγυρίζεις
γιατί δεν µε φοβερίζεις.

Φωτεινή
∆ιώχνω τον φόβο µακριά
για να αισθάνοµαι καλά.
Για να έχω ήρεµη καρδιά
και να αισθάνοµαι χαρά.
Φόβε, φύγε µακριά
απ` όλου του κόσµου τα παιδιά.

Χριστίνα


