
Πώς πέρασα
την καραντίνα

Πριν από περίπου 2 µήνες
εµφανίστηκε ο κορονοϊός
και στην Ελλάδα. Την ηµέρα
που έκλεισαν τα σχολεία ή-
µουν µαζί µε τους γονείς
µου και βλέπαµε ειδήσεις.
Και τότε ανακοίνωσαν ότι θα
κλείσουν τα σχολεία και τα
φροντιστήρια για 14 µε 15 η-
µέρες. Εγώ δεν ήθελα να
κλείσουν τα σχολεία και τα
φροντιστήρια, ήµουν λυπη-
µένη και θυµωµένη µέχρι
που πήρε η κυρία τηλέφωνο
και είπε πως θα ξεκινήσουµε
online µαθήµατα. Μόλις ξεκι-
νήσαµε τα online µαθήµατα
είχα κάτι να κάνω και δεν βα-
ριόµουνα τόσο πολύ. Το
Σαββατοκύριακο έκανα µα-

θήµατα, δουλειές και έπαιζα
µε τα ζώα µου. Μετά από λί-
γο καιρό ξεκίνησα και αγγλι-
κά από skype. Περνούσα και
περνάω έτσι κι έτσι στην κα-
ραντίνα.

Θέλω να τελειώσει γρήγο-
ρα όλη αυτή η πανδηµία για
να µην είµαστε το καλοκαίρι
σχολείο, να µπορούµε να
βλέπουµε τους φίλους µας ,
να µπορούµε να πηγαίνουµε
στους παππούδες µας και ε-
πίσης ελπίζω να τελειώσει
την ύλη των βιβλίων. Ελπίζω
να περνάµε όλοι καλά και να
είµαστε υγιείς.

Κείµενο: Ηλιάνα Μπόγια –
Ε` τάξη

∆ακτυλογράφηση:
Πασχάλης Παλάκας – Ε` τάξη

Μένουµε σπίτι
Στα µέσα Μαρτίου ξαφνι-

κά µας ανακοίνωσαν ότι τα
σχολεία θα παραµείνουν
κλειστά λόγω κάποιου ιού.
∆εν ήξερα µέχρι τότε τι ση-
µαίνει ιός, ούτε πόσο κακό ή-
ταν για τον κόσµο.

Μας απαγόρευσαν να πά-
µε σχολείο, να βγαίνουµε έ-
ξω και να βρισκόµαστε µε
άλλα παιδιά. Όλα έγιναν
ξαφνικά και ένιωσα φυλακι-
σµένος µέσα στο ίδιο µου το
σπίτι χωρίς να καταλαβαίνω
το γιατί.

Αργότερα, και ενώ περ-
νούσαν οι µέρες, λίγο από
τις συζητήσεις µε τους γο-
νείς µου, λίγο από όσα άκου-
σα από τις ειδήσεις κατάλα-
βα ότι ήταν µια πολύ κακή
αρρώστια που πέθαιναν νέοι
και ηλικιωµένοι.

Έτσι λοιπόν και ενώ οι µέ-

ρες περνούσαν λάβαµε ειδο-
ποίηση ότι θα κάναµε µάθη-
µα µέσω internet.

Ενθουσιάστηκα!!! Και έτσι
αρχίσαµε…

Τώρα µετά από τόσες ε-
βδοµάδες διδασκαλίας έµα-
θα να χρησιµοποιώ τον υπο-
λογιστή µου και να µαθαίνω
µέσα από αυτόν. Η τεχνολο-
γία µπήκε για τα καλά στην
ζωή µας. Εγώ µε τα µαθήµα-
τα, οι γονείς µου για να πλη-
ρώνουν τους λογαριασµούς
µας, να µιλάµε µε άλλους α-
πό τις κάµερες.

Απίστευτα πράγµατα.. Αυ-
τό βέβαια σηµαίνει ότι έτσι
θα είναι και το µέλλον µας. Η
τεχνολογία ήρθε και αντικα-
τέστησε τα πάντα. Αυτό θα
είναι και το µέλλον µας…

Κείµενο: ∆ιονύσης – Ραφαήλ
Καραστογιάννης – ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Πα-

σχάλης Παλάκας – Ε` τάξη

Η καραντίνα µου
Λοιπόν, στο κείµενο αυτό

θα ήθελα να µιλήσω λίγο για
τις καταστάσεις που βιώνω
στην καραντίνα του Κορο-
νοϊού(Covid – 19). Όταν, ά-
κουσα ότι λόγω κρουσµάτων
θα έκλεινε το δηµοτικό σχο-
λείο της Άρνισσας ήταν Τρί-
τη γιατί, ήµουν στην Θεατρι-
κή οµάδα του Κ∆ΑΠ. Την ε-
πόµενη µέρα άκουσα στην
τηλεόραση να δίνουν οδη-
γίες προφύλαξης, όπως π.χ.
προληπτικά να φτερνιζόµα-
στε στον αγκώνα µας. Ό-
µως, µέρα µε την µέρα τα
πράγµατα γινόντουσαν όλο
και πιο αυστηρά.

Άρχισαν να κλείνουν µα-
γαζιά, και η διαφήµιση ΜΕ-
ΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ γίνονταν όλο
και συχνότερη. Η αλήθεια
είναι πως χάρηκα που κλεί-
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Την Παρασκευή 7 Φεβρου-
αρίου φάγαµε πρωινό στο
σχολείο. Αυτή ήταν µια  ιδέα
του κυρίου µας. Είχαµε προ-
ετοιµαστεί από την προη-
γούµενη µέρα για το τι φα-
γητά και τι σκεύη θα φέρει ο
καθένας. Επίσης ο κύριος
µας, µας είπε να φέρουµε α-
πό µια κούπα, ένα πιάτο, ένα
µπολ και ένα κουτάλι.

Την επόµενη µέρα µόλις
µπήκαµε στην τάξη είδαµε
τα θρανία στηµένα σαν ένα
µεγάλο τραπέζι. Όλοι είχα-
µε φέρει αρκετά τρόφιµα και
σκεύη όπως χυµούς, γάλα-
τα, ταχίνι, µαρµελάδες, ψω-
µί, αυγά, τσάι, τραπεζοµά-
ντιλα, κουταλάκια, πιατάκια,
ποτηράκια και άλλα πράγµα-
τα. Είχαµε φέρει περισσότε-
ρη ποσότητα για να φάνε και
οι συµµαθητές µας. Μόλις
κάτσαµε δοκιµάσαµε από ό-
λα τα φαγητά. Εγώ έφαγα
αυγά, ψωµί και ταχίνι.

Στο τέλος σκάσαµε από
φαΐ και κατάλαβα ότι όλοι οι
συµµαθητές µου τρώνε πολύ
ακόµα και οι πιο αδύνατοι.

Κείµενο: ∆ηµήτρης 
Λιάσης - ∆΄ τάξη

∆ακτυλογράφηση: Λυδία
Παπαδοπούλου - Ε' τάξη

Την Παρασκευή στης 7
Φεβρουαρίου φάγαµε πρωι-
νό στο σχολείο. Το µάθηµα
έλεγε να φάµε πρωινό. Έτσι
ο κύριος µας είπε να φέρου-
µε υλικά για το πρωινό µας,
όπως γάλα , δηµητριακά,
ψωµί, µαρµελάδα, µερέντα,

πιάτο, πιρούνι, κουτάλι και
άλλα   πολλά . Στρώσαµε το
τραπεζοµάντιλο και φάγα-
µε. Στη συνέχεια ήρθε η κυ-
ρία Ανθούλα και ο κύριος Νί-
κος και ζήλεψαν και φάγανε
και αυτοί µαζί µας, από το
πλούσιο πρωινό µας. Ήταν
πολύ ωραίο πρωινό µε πολ-
λές και αξέχαστες αναµνή-
σεις. 

Κείµενο: Κωνσταντίνος
Γεωργιάδης  - ∆` τάξη 

Μια µέρα ο κύριος της ΄∆
τάξης αποφάσισε η τάξη µας
να φάει  στο σχολείο πρωι-
νό.  Έτσι όλα τα παιδιά συ-
νεννοηθήκαµε να φέρουµε
γάλα, κορνφλέιξ , µαρµελά-
δα, χυµούς, µέλι,  τσάι,  µε-
ρέντα και άλλα πολλά. Φέ-
ραµε τραπεζοµάντιλα και
στρώσαµε όλα τα θρανία
που είχαµε ενώσει. Καθίσα-
µε να φάµε , ο ένας δοκίµαζε
ότι είχε φέρει ο άλλος, γίνα-
µε µια οικογένεια δοκιµάσα-

µε φαγητά για πρωινό που
δεν είχαµε ξαναφάει. Ήταν
κάτι πολύ διαφορετικό για ε-
µάς και θα θέλαµε σίγουρα
να το ξανακάνουµε όλοι.!

Κείµενο: Γιάννης
Ιτσόπουλος – ∆` τάξη

∆ακτυλογράφηση: 
Πασχάλης Παλάκας

– Ε` τάξη 
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ΕΕΚΚ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  
ΤΤΩΩΝΝ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΤΤΩΩΝΝ

ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ
ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ  
ΑΑΡΡΝΝΙΙΣΣΣΣΑΑΣ

∆ιεύθυνση

∆ηµοτικό Σχολείο

Άρνισσας

58002 Άρνισσα

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

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 

ΟΜΑ∆Α 

(Ε’-ΣΤ` ΤΑΞΗ)

∆ακτυλογράφηση 

κειµένων

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

Κισκίνη Αναστασία(Ε`)

Μπόγια Ηλιάνα(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 ο ∆ηµή-
τρης Λιάσης και ο Χρήστος
Χατζηγεωργούδης

Συνδροµή για ένα χρόνο 5 ευρώ

Πρωινό στο
σχολείο



σανε τα σχολεία, διότι είχα
γεµάτες µέρες και ήθελα αρ-
κετή ξεκούραση. Στη συνέ-
χεια φοβήθηκα, γιατί άρχι-
σαν να υπάρχουν και θάνα-
τοι στη χώρα.

Η καθηµερινότητά µου εί-
χε αλλάξει πάρα πολύ. Οι
καθηµερινές µου µέρες έγι-
ναν ένα ατελείωτο Σαββατο-
κύριακο και αυτό µου άρεσε
πολύ γιατί είχα ξεκουραστεί
πολύ και βρήκα καινούρια
hobbys: γαλλικά, γυµναστι-
κή, ηλεκτρονικά παιχνίδια, ε-
πιτραπέζια παιχνίδια.

Σύντοµα αρχίσαµε ηλε-
κτρονικά µαθήµατα στο
ZOOM και στο Webex µε την
κυρία µου. 

Αµέσως άρχισα αγγλικά
και µαθηµατικά στο
Skype,καθώς και κιθάρα. Θε-
ωρία έκανα στο Messenger
και έτσι γέµιζα τις µέρες
µου.

Αρχικά τα πρώτα µου συ-
ναισθήµατα ήταν: χαρά, θλί-
ψη, φόβος. Στη µέση της κα-
ραντίνας ήταν τα ίδια, και  λι-

γότερη ή περισσότερη βαρε-
µάρα και τώρα τα συναισθή-
µατα είναι σε Mute(για τους
µικρούς που το διαβάζουν
σηµαίνει: σταµατηµένα), δεν
ξέρω γιατί είναι έτσι αλλά εί-
ναι σε Mute.

Και για το τέλος θα ήθελα
να κάνω µια ευχή να επι-
στρέψει όλη η ανθρωπότητα
όπως ήταν πριν αν και θα
πρέπει να µας γίνει συνήθειο
να πλένουµε τα χέρια µας
και όλα τα άλλα που µας εί-
παν. Αυτά!!!. 

Κείνενο: ∆αυίδ Τσιτιρίδης
– Ε` τάξη 

∆ακτυλογράφηση: 
Αναστασία Κισκίνη

– Ε` τάξη

Μένουµε  σπίτι
Από  τότε  που  ήρθε  ο  φο-

νικός  ιός   στην  χώρα  µας
µε  το  όνοµα  Covid-19  εί-
χαν  µπει  κάποια  αυστηρά
µέτρα  για  να  τον  καταπο-
λεµήσουµε. Αυτά  τα  µέτρα
άλλαξαν  τον  τρόπο  της  κα-
θηµερινής  µας  ζωής. Κά-
ποια  πράµατα  άλλαξαν και

στην  οικογένειά  µου. Επει-
δή  ήµασταν όλη  µέρα  στο
σπίτι   γνωριστήκαµε πιο  κα-
λά. Επίσης  η  µαµά  µου  µε
κούρεψε,  γιατί  τα  κοµµω-
τήρια  είχαν  κλείσει. Η  µαµά
µου   έφτιαξε  σπιτικό  ψωµί
και ο  µπαµπάς, µου  έµαθε
να  οδηγάω  το  τρακτέρ  ε-
πειδή  πήγαινα   στο  χωράφι
και επειδή κάνουµε   διαδι-
κτυακά  µαθήµατα έµαθα να
χειρίζοµαι καλύτερα τον υ-
πολογιστή. Το περισσότερο
που µου έλειπε ήταν το σχο-
λείο και ότι δεν µπορούσα
να συναντήσω τους φίλους
µου και να τους αγκαλιάσω.

Τα πράγµατα που µου ά-
ρεσαν ήταν ότι δεν χρειαζό-
ταν να πάω στο σχολείο, έ-
παιζα όλη την µέρα µε τον α-
δερφό µου τον Σάββα και η
µαµά µου δεν δούλευε και ή-
ταν όλη µέρα στο σπίτι. Στο
µέλλον πιστεύω ότι ο κορω-
νοϊος  θα  αντιµετωπίζεται
σαν µια κανονική γρίπη και
θα βρουν ένα εµβόλιο. Στο
τέλος ο κορωνοϊος θα φύ-
γει.

Κείµενο:  Λιάσης 
∆ηµήτρης  - ∆΄ τάξη
∆ακτυλογράφηση: 

Παπαδοπούλου Λυδία -
Ε΄τάξη

Τηλεµάθηµα
Αρχές Μαρτίου η πανδη-

µία του κορονοϊού ήρθε
στην Ελλάδα. 11 Μαρτίου έ-
κλεισαν τα σχολεία. Μετά α-
πό λίγες µέρες άρχισαν τα
τηλεµαθήµατα. Εγώ όµως
δεν είχα κάµερα. Στης 3 Α-

πριλίου όταν ήρθε η κάµερα
έκανα το πρώτο µου τηλεµά-
θηµα. Αλλά είχαµε ένα πρό-
βληµα οι συµµαθητές µου
και ο δάσκαλος µου δεν µε
άκουγαν την πρώτη ώρα.
Την δεύτερη ώρα έλυσα το
πρόβληµα πατώντας ένα
κουµπί. Πέρασα πολλή ω-
ραία και χάρηκα που είδα
τους συµµαθητές µου και
τον δάσκαλο µου ξανά.

Κείµενο: Πολυάνθη 
Μπόγια – Γ` τάξη

∆ακτυλογράφηση:
Μάξιµος Σιδεράς –

Ε` τάξη

Η καραντίνα
Την Τετάρτη στις 11-3-

2020 έκλεισαν τα σχολεία
λόγω µιας αρρώστιας που
την λένε Κορονοϊό και στις
13-3-2020 µείναµε στο σπίτι,
δηλαδή µπήκαµε σε καραντί-
να. Εγώ νιώθω ασφαλής και
χαρούµενος που είµαι κοντά
στην οικογένειά µου. Το
σχολείο της Άρνισσας κάνει
διαδικτυακό µάθηµα µε την
εφαρµογή «ZOOM» και βλέ-
πω τους φίλους µου αλλά
και τον δάσκαλό µου. Σε λί-
γες εβδοµάδες έρχεται το
Πάσχα αλλά δε ξέρω τι θα
γίνει, γιατί η εκκλησία µας
είναι κλειστή. Εύχοµαι να
φύγει όσο πιο σύντοµα γίνε-
ται και να µη γυρίσει ποτέ
ξανά. 

Κείµενο: Μήτσκος
Χρήστος – ∆` τάξη

∆ακτυλογράφηση: ∆αυίδ
Τσιτιρίδης – Ε` τάξη
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ΜΜέέννοουυµµεε  σσππίίττιι

συν. απ’ την 1η σελ.
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ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΉ

Την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου
2020 πήγαµε εκδροµή στη Έ-
δεσσα. Ξεκινήσαµε στις 8 από
τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας.
Όταν φτάσαµε στην Έδεσσα
πήγαµε στο χώρο εκδηλώσε-
ων της Νοµαρχίας και το Ε-
δεσσαϊκό θέατρο έπαιξε την
παράσταση «Ο Σιµιγδαλέ-
νιος». 

Η παράσταση ήταν πολύ ω-
ραία, αστεία και έπαιζαν πολ-
λοί ηθοποιοί. Αλλά κράτησε
και πολλή ώρα. Στη συνέχεια
πήγαµε να φάµε σε µια παιδι-
κή χαρά. Μετά πήγαµε µε τα
πόδια στο πυροσβεστικό τµή-
µα της Έδεσσας. Μόλις µπή-
καµε µέσα µας καλωσόρισαν.
Είχαµε ετοιµάσει ερωτήσεις.
Μας είπαν ότι οι αρµοδιότητες
της πυροσβεστικής είναι πολ-
λές. Μπορούν να σβήσουν
φωτιές, να διασώσουν ανθρώ-
πους και ζώα και να απεγκλω-
βίσουν ανθρώπους. 

Το πυροσβεστικό τµήµα λει-
τουργεί από το 1950 περίπου,

έχει 10 οχήµατα, 7 φορτηγά
και 3 βοηθητικά.. Η βάρδια γί-
νεται µε 13 άτοµα εκ των οποί-
ων οι 8 είναι µάχιµοι και οι άλ-
λοι υπάλληλοι γραφείων. Μας
έδειξαν τις στολές τους που
ήταν πυρίµαχες και τα κράνη
που τους προστάτευαν αν έ-
πεφτε πάνω τους κάτι. Υπήρ-
χαν 2 είδη κράνους, τα αστικά
που ήταν σιδερένια και είχαν
ωραία γυαλιά και τα δασικά
που δεν κάλυπταν όλο το κε-
φάλι και είχαν γυαλιά. Όλοι
φορέσαµε τα κράνη και βγή-
καµε φωτογραφία. Όλα αυτά
µας τα είπε ο κύριος Πέτρος.
Ένας άλλος κύριος µας είπε ό-
τι συµβαίνουν 250 περιστατι-
κά τον χρόνο, 100 αστικά και
150 δασικά. Στην συνέχεια έ-
νας κύριος µας είπε για τους
προστάτες της πυροσβεστι-
κής που είναι Οι Τρεις Παίδες
εν Καµίνω, ο Ανανίας, ο Αζα-
ρίας και ο Μιχαήλ. 

Μετά βγήκαµε έξω να δού-
µε τα οχήµατα, υπήρχαν οχή-

µατα που χωρούσαν έναν τό-
νο, δύο τόνους, πέντε τόνους
και το µεγαλύτερο που είχαν
χωρούσε δέκα τόνους νερό.
Αλλά είχαν και ένα που χω-
ρούσε 30 τόνους, αλλά χάλα-
σε. Υπήρχαν διαφορετικά ο-
χήµατα, ένα για τα τροχαία, έ-
να για το δάσος που είχε µε-
γαλύτερες ρόδες, ένα για την
πόλη, ένα µε καλάθι και ένα µε
ερπύστριες για το χιόνι. Επί-
σης υπήρχαν και τα τρία βοη-
θητικά. Μας είπαν ότι η σκάλα
πήγαινε τριάντα µέτρα. Το νε-
ρό το προµηθευόντουσαν από
κάποιους πυροσβεστικούς
κρουνούς που υπήρχαν κοντά. 

Αλλά ξαφνικά χτύπησε η
σειρήνα. Ένας κάδος είχε πά-
ρει φωτιά στο νοσοκοµείο. Σε

λιγότερο από ένα λεπτό είχαν
ανάψει την σειρήνα και είχαν
φύγει. Μετά από ένα τέταρτο
περίπου είχα γυρίσει και τους
χειροκροτήσαµε που έσβησαν
την φωτιά. Στο τέλος δοκιµά-
σαµε την µάνικα µε τη βοήθεια
ενός πυροσβέστη. Οι πυρο-
σβέστες συµφωνήσαν µε τους
κυρίους µας ότι τον Απρίλιο θα
έρθουν στο σχολείο για άσκη-
ση. Στο τέλος πήγαµε στην παι-
δική χαρά και παίξαµε λίγο. Με-
τά ήρθε το λεωφορείο και µας
πήγε στην Άρνισσα. Αυτή ήταν
η ωραιότερη εκδροµή που µας
έχουν πάει ποτέ. 

Κείµενο: ∆ηµήτρης Λιάσης
– ∆' τάξη

∆ακτυλογράφηση: 
Ευθύµης Σιδεράς – Ε' τάξη 

Την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου το σχολειό µας έκανε µια εκπαι-
δευτική εκδροµή στην Έδεσσα όλες οι τάξεις Β', Γ' και ∆'. Η εκ-
δροµή είχε τα εξής θέµατα: Πρώτα θα παρακολουθούσαµε το
θέατρο ο Σιµιγδαλένιος στη συνέχεια η ∆΄ τάξει µόνη της πήγε
στη πυροσβεστικοί. Η Ιστορία του έργου που είδαµε παρουσία-
ζε µια βασιλική οικογένεια που ζούσε σε ένα κάστρο . Οι γονείς
της πριγκίπισσας ήθελαν να παντρέψουν την κόρη τους µε το
ζόρι και αυτή δεν ήθελε και σκέφτηκε να φτιάξει έναν άνθρωπο
από συµιγδάλι για να τον παντρευτεί και ο χρόνος που χρειά-
στηκε ήταν 40 ηµέρες. Στη συνέχεια µια άλλη πριγκίπισσα ήθε-
λε να κλέψει τον σιµιγδαλένιο και τον έκλεψε µε κάποια µάγια.
Αλλά αυτή η πριγκίπισσα που τον έφτιαξε στεναχωρήθηκε πο-
λύ που τον έχασε και πήγε και τον έψαχνε. 

Πρώτα έπρεπε να περάσει από την σελήνη, από τον ήλιο και
µετά θα έπρεπε να πάρει και κάτι από το καθένα για να µπορέ-
σει να πάρει πίσω τον Σιµιγδαλένιο. Τελικά τον πήρε πίσω και
τελείωσε αυτή η ιστορία. Αργότερα πήγαµε στην πυροσβεστι-
κή. Εκεί ήρθαν οι πυροσβέστες, απάντησαν τις ερωτήσεις µας
και έτσι τελείωσε αυτή η µέρα.

ΚΕΙΜΕΝΟ: Κωσταντίνος Γεωργιάδης - ∆' τάξη
∆ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ: Λυδία Παπαδοπούλου - Ε' τάξη
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Θα ήθελα να ήµουν...
Θα ήθελα να ήµουν η καλή πριγκίπισσα.

Γιατί ήταν πανέµορφη και γιατί µου άρεσε
και ο ρόλος της. Οι γονείς της ήθελαν να
την παντρέψουν αλλά ο ένας της ξίνιζε ο
άλλος της βρωµούσε. Έτσι αποφάσισε να
φτιάξει τον άντρα της µε ζάχαρη, βούτυρο
και σιµιγδάλι. Μου άρεσε η ιστορία µόνο
που θα ήθελα η καλή πριγκίπισσα να έφτια-
χνε και έναν άλλον Σιµιγδαλένιο για την
κακιά πριγκίπισσα! Για να µην έχουν άλ-
λους καβγάδες. 

Κείµενο: Μπερέα Ναταλία- Β' τάξη 

Εγώ θα ήθελα, να ήµουν ο Σιµιγδαλένιος.
Γιατί ήταν ακίνητος. 

Κείµενο: Νιότης Χρυσοβαλαντης 'Β Τάξη 

Θα ήθελα να είµαι ο ήλιος. Τώρα θα µε
ρωτήσετε, γιατί διάλεξα τον ήλιο. Επειδή
χόρευε τέλεια, ήταν όµορφος και γυαλι-
στερός.

Κείµενο: Θεοδώρου Μαρία – Β' τάξη 
∆ακτυλογράφηση: Παπατραϊανού 

Ναταλία – ΣΤ' τάξη 

Θα ήθελα να ήµουν το αστεράκι. Επέλεξα
το αστεράκι, γιατί µου άρεσε που βοήθησα
την πριγκίπισσα. Μου άρεσε που οι δύο πρι-
γκίπισσες µοιράστηκαν τον σιµιγδαλένιο.

Κείµενο: Κατερίνα Θεοδώρου - Β' τάξη 

Θα ήθελα να ήµουν η καλή πριγκίπισσα.
Μου άρεσε που ταξίδεψε για τον σιµιγδα-
λένιο, για τον αγαπηµένο της, και πήγε
στον ήλιο και πήγε στην γη και πήγε και στο
φεγγάρι. Θα ήθελα στο τέλος να τον πα-
ντρευτεί. 

Κείµενο: Στέλλα Μπουλλάρι – Β' τάξη 
∆αχτυλογράφηση: Ανδρονίκη Μπόγια –

Ε' τάξη 

Θα ήθελα να ήµουν ο Σιµιγδαλένιος. Μου
άρεσε όταν το µικρό αστεράκι του είπε «
Κάνε πως το πίνεις το κρασί που σε κάνει
να τα ξεχνάς και µην το πιεις».

Κείµενο: Τραϊανός ΠαπατραΪανός – Β' τάξη

Θα ήθελα να ήµουν ο Σιµιγδαλένιος που
παντρεύτηκε την Βασιλοπούλα και όλος ο
κόσµος χαµογελούσε.

Κείµενο: Ιορδάνης Μπόγιας – Β' τάξη

Θα ήθελα να ήµουν η πριγκίπισσα που ή-
ταν καλή και όλοι την αγκάλιαζαν.

Κείµενο: Γεωργία ΠαπατραΪανού – Β' τάξη 
∆ακτυλογράφηση: Μπόγιας Βαγγέλης –

ΣΤ' τάξη



Τζαµί
Όταν ήµασταν µικροί παίζαµε

ένα παιχνίδι που λεγότανε τζα-
µί. Αποτελούµασταν από δύο ο-
µάδες, από τρία άτοµα η κάθε ο-
µάδα και παραπάνω. 

Το τζαµί ήτανε 6 πλακουτσω-
τές πέτρες, και µέγεθος από µε-
γάλο µέχρι πιο µικρό. Βάζαµε το
τζαµί, στήναµε τις πέτρες την
µία πάνω στην άλλη και φτιά-
χναµε έναν πύργο. Η µία οµάδα
καθότανε πίσω από τις πέτρες,
φτιάχναµε έναν κύκλο µεγάλο,
και στόχος ήτανε της άλλης ο-
µάδας, µε µία µπάλα, να ρίξει
τον πύργο, δηλαδή το τζαµί. Η
µία οµάδα έπαιρνε την µπάλα
και προσπαθούσε να χτυπήσει
τους παίχτες της άλλης οµάδα

και να τους κάψει. Η άλλη οµά-
δα προσπαθούσε να φτιάξει ξα-
νά το τζαµί βάζοντας τη µία πέ-
τρα πάνω στην άλλη. 

Αν προλάβαινε και έφτιαχνε
ξανά τον πύργο, φώναζε ο τε-
λευταίος παίχτης που θα έστη-
νε το τελευταίο πετραδάκι πά-
νω στα άλλα «τζαµί», και έτσι
κέρδιζε. Αν η άλλη οµάδα προ-
λάβαινε να κάψει όλους του
παίχτες, τότε κέρδιζε αυτή και
οι ρόλοι αντιστρεφόντουσαν. 

Αφήγηση: Χρήστος 
Καραστογιάννης

Κείµενο: ∆ιονύσης Καρα-
στογιάννης - ∆` τάξη
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Παραδοσιακά παιχνίδια

Η µακριά γαϊδάρα
Ένα από τα αγαπηµένα παραδοσιακά παιχνίδια ήταν η µα-

κριά γαϊδάρα. Ήταν ένα οµαδικό παιχνίδι, στο οποίο παίζανε
τουλάχιστον 10 παιδιά, χωρισµένα σε δύο οµάδες.

Ένα παιδί έκανε την µάνα που καθόταν σε ένα ψηλό ση-
µείο. Αυτό το παιδί ήταν υπεύθυνο για τους κανόνες. Ένα άλ-
λο παιδί ακουµπούσε το κεφάλι του στα πόδια της µάνας κι α-
κολουθούσαν τα άλλα παιδιά που έβαζαν το κεφάλι τους στο
σώµα του άλλου παιδιού. Τα παιδιά της άλλης οµάδας, πηδώ-
ντας µε φόρα ένα-ένα, προσπαθούν σαν να ανεβούν την µα-
κριά γαϊδάρα και να γαζωθούν καλά επάνω της σφίγγοντας
τα χέρια τους πάνω στα σώµατα των άλλων παιδιών ώστε να
µην κινδυνεύουν να ακουµπήσουν µε τα πόδια το έδαφος. 

Σε περίπτωση που κάποιος από την οµάδα που πηδούσε α-
κουµπούσε το έδαφος, η οµάδα που είχαν τη µακριά γαϊδάρα
έχανε και άλλαζαν ρόλους. Εάν όµως τα κατάφερνε η οµάδα
της µακριάς γαϊδάρας άρχιζε να κουνιέται, προσπαθώντας
να ρίξει κάτω αυτούς που έχει πάνω της.

Κείµενο: Γαλαµάρας Σταύρος - ∆΄ τάξη
∆ακτυλογράφηση: Ευδόξης Παπατραϊανός - ΣΤ΄ τάξη 

Πατώ
Είναι ένα ατοµικό παιχνίδι

. Τα παιδιά σχηµατίζουν το
σχήµα στο έδαφος.

Ο παίκτης πηδά µε κλει-
στά τα µάτια, µε ένα ή δύο
πόδια, ανάλογα µε το τετρά-
γωνο στο οποίο πρέπει να
πατήσει. Τελειώνοντας κάθε
προσπάθεια ρωτά: Πατώ; Ε-
άν η απάντηση είναι θετική,
δηλαδή αν πατά διαχωριστι-
κές γραµµές χάνει και βγαί-
νει από το παιχνίδι. Αν είναι
αρνητική συνεχίζει έως που

θα χάσει. Για κάθε επιτυχη-
µένη προσπάθεια σηµειώνε-
ται υπέρ του παίχτη ένας,
πόντος. 

Κείµενο: Καλλίστη 
Σιπάκη – ∆` τάξη

∆αχτυλογράφηση: ∆αυίδ
Τσιτιρίδης – Ε`τάξη
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∆έντρα
Η Κρανιά

Λοιπόν σήµερα αποφάσι-
σα να σας συστηθώ. Με λένε
κρανιά είµαι φυλλοβόλο δέ-
ντρο, τα άνθη µου είναι κίτρι-
να και οι καρποί µου έχουν έ-
ντονο κόκκινο χρώµα και ξι-
νή γεύση και ονοµάζονται
κράνα. 

Ζω στα βουνά και σε πολύ
χαµηλές θερµοκρασίες και
µε αποκαλούν και δέντρο
της µακροζωίας, γιατί οι
καρποί µου κάνουν πολύ κα-
λό στον άνθρωπο. Εκεί στα
βουνά δεν ζω µόνη µου, έχω
και φίλους άλλαδέντρα και
κάνουµε καλή παρέα τις
κρύες µέρες και νύχτες του
χειµώνα.

Κείµενο: Κωνσταντίνος
Γεωργιάδης – ∆' τάξη

∆ακτυλογράφηση: Ανα-
στασία Κισκίνη – Ε' τάξη

Συνέντευξη από µία 
αµυγδαλιά

- Κάθε µέρα αρχές Φε-
βρουαρίου κατεβαίνω στην
αµυγδαλιά και κοιτάω µε
θαυµασµό το αγαπηµένο
µου δέντρο και µια µέρα µου
ήρθε η ιδέα στο µυαλό να
της πάρω συνέντευξη.

- Πώς σε λένε;
- Αµυγδαλιά.
- Πόσο ψηλή µπορείς να

γίνεις;
- Ψηλώνω από 4 έως 12

µέτρα. Τα άνθη µου τα βγά-
ζω στα µέσα µε τέλη Ιανουα-
ρίου και έναν µήνα µετά θα
αρχίσουν να σχηµατίζονται
τα αµύγδαλα.

- Τι θρεπτικές ουσίες πε-
ριέχουν τα αµύγδαλα;

- Περιέχουν πρωτεΐνες έ-
λαιο, βιταµίνες B1 B2, κάλιο,
µαγνήσιο, ασβέστιο φώσφο-
ρο κ.α.

- Σε πιο κλίµα ζεις;
- Μου αρέσει το ξηρό και

θερµό κλίµα. 
Κείµενο: Μαρκέλλα 

Λιόλιου – ∆' τάξη 
∆ακτυλογράφηση: 
Γεωργία Σαρβάνη - 

Ε' τάξη

Η Αµυγδαλιά
Καλλίστη: Γεια σου, Αµυ-

γδαλιά! Είµαι η Καλλίστη και
θέλω να σου κάνω κάποιες
ερωτήσεις.

Αµυγδαλιά: Γεια σου, Καλ-
λίστη. Ανυποµονώ να ακού-
σω τις ερωτήσεις σου.

Κ: Αµυγδαλιά, πού µεγα-
λώνεις;

Α: Εγώ µεγαλώνω στις
θερµές και ξηρές περιοχές.

Κ: Και πώς είναι ο κορµός
και ο καρπός σου;

Α: Ο κορµός µου είναι λίγο
χοντρός και ο καρπός µου εί-
ναι σκληρός και µυτερός.

Κ: Τι χρώµα έχουν τα φύλ-
λα σου;

Α: Τα φύλλα µου είναι
πράσινα.

Κ: Τι σκέφτεσαι και τι νιώ-
θεις για τους ανθρώπους και
για τα άλλα δέντρα;

Α: Νιώθω για τους ανθρώ-
πους ότι µε αγαπάνε και ότι
µε φροντίζουνε. Και για τα
δέντρα νιώθω ότι είµαστε
χρήσιµα.

Κ: Έχεις ακούσει κάποια ι-
στορία από τα πουλιά που
κάθονται στα κλαδιά σου;

Α: Έχω ακούσει ότι έχω ω-
ραία κλαδιά και ωραία σκιά.

Καλλίστη Σιπάκη - ∆' τάξη

Συνέντευξη 
από ένα πεύκο

-Γεια σου πεύκο θέλω να
σου κάνω κάποιες ερωτή-
σεις; 

-Εντάξει.
-Πού µεγάλωσες;
-Μεγάλωσα στο πευκώνα

του ∆ηµοτικού σχολείο Άρ-
νισσας και µε φύτεψαν µα-
θητές πριν πολλά χρόνια. 

-Πώς είναι ο κορµός σου
και πώς ο καρπός σου;

-Ο κορµός µου επειδή εί-
ναι γέρικος έχει ξεραθεί ο
φλοιός του. Ο καρπός µου
είναι το κουκουνάρι.

-Τι σκέφτεσαι και τι νιώ-
θεις για τους ανθρώπους και
για τα άλλα δέντρα; 

- Νιώθω χαρούµενος, γιατί
οι µαθητές µας καµαρώνουν
κάθε µέρα και έχω πολλούς

φίλους και συγγενείς τον
πευκώνα.

- Έχεις ακούσει κάποια ι-
στορία από τα πουλιά που
κάθονται στα κλαδιά σου;

- Ναι έχω ακούσει µία ό-
που τα πουλιά µε ευχαρίστη-
σαν που βρήκαν προστασία
στα κλαδιά µου από έναν αε-
τό.

- Τι χρώµα είναι τα φύλλα
σου;

- Είναι σε σχήµα βελόνας
και είναι πράσινα.

- Άντε γεια σου πεύκο θα
τα πούµε άλλη φορά, να συ-
νεχίσεις να είσαι καµαρωτό
για πολλά χρόνια.

Κείµενο: ∆ηµήτρης 
Λιάσης – ∆' τάξη

∆ακτυλογράφηση: 
Ηλιάνα Μπόγια – Ε' τάξη

Μια συνέντευξη 
απ' την Ελιά

- Γεια σας κυρία Ελιά.
Μπορώ να σας κάνω µερικές
ερωτήσεις;

- Ναι, µπορείτε.
- Πόσα χρόνια ζείτε;
- Είµαι αιωνόβιο δέντρο.

Ζω µέχρι να µε κόψουν. 
- Περίπου 160 χρονών.
- Γι' αυτό είναι τόσο µεγά-

λο ο κορµός σας;
- Ακριβώς. Όσο µεγαλώνει

ένα δέντρο µεγαλώνει και ο
κορµός του.

- Ρίχνετε εσείς τα φύλλα
σας τον χειµώνα;

- Όχι γιατί είµαι αειθαλές
δέντρο.

- Βγάζετε πολλούς καρ-
πούς;

- Ανάλογα πόσο µε φρο-
ντίζουν οι άνθρωποι.

- Και µια τελευταία ερώτη-
ση. Ποια είναι η αγαπηµένη
σας εποχή;

- Είναι το φθινόπωρο, γιατί
µαζεύονται οι άνθρωποι γύρω
µου για να µαζέψουν τους
καρπούς και έχω παρέα.

- Σας ευχαριστώ πολύ για
τη συνέντευξη.

Κείµενο: Χρήστος 
Μήτσκος - ∆' Τάξη
∆ακτυλογράφηση: 
Γεωργία Σαρβάνη - 

Ε' Τάξη
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Συνταγή για εύκολα πιτσάκια
Υλικά
Ξερό ψωµί 
Κέτσαπ
Ρίγανη 
Σαλάµι, κασέρι , φέτες 

Εκτέλεση
Κόβουµε το ψωµί σε φέτες. Αλείφουµε, την κάθε φέτα

µε λίγη κέτσαπ, βάζουµε λίγη ρίγανη, στη συνέχεια προ-
σθέτουµε το σαλάµι και τέλος το κασέρι. Τα βάζουµε στον
φούρνο και µόλις λιώσει το κασέρι είναι έτοιµα.

Καλή σας όρεξη
Οι µαθητές της Α` τάξης

∆ακτυλογράφηση: Βασιλεία Λιάση – Ε` τάξη
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ΤΤααΐΐσσττρραα  πποουυλλιιώώνν
Τα παιδιά της Β' τάξης έφτιαξαν µια ταΐστρα πουλιών.

Τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν ήταν: βιτάµ, δηµητρια-
κά, ένα πλαστικό πιάτο, ένα κουτάλι, ένα πλαστικό πο-
τήρι και πετονιά.

Πήραµε το βιτάµ και ανακατέψαµε µέσα τα δηµητρια-
κά. Με το κουτάλι πήραµε το µείγµα και το τοποθετή-
σαµε µέσα στο πλαστικό ποτήρι. Πριν βάλουµε το πο-
τήρι στην κατάψυξη για να παγώσει, τοποθετήσαµε την
πετονιά και το αφήσαµε για αρκετό καιρό στην κατάψυ-
ξη.

Μόλις µπήκε η άνοιξη βγήκαµε όλοι στην αυλή του
σχολείου και κρεµάσαµε την ταΐστρα στο κλαδί του δέ-
ντρου. Η δραστηριότητα αυτή είχε σκοπό να µάθουµε
να προστατεύουµε τα πουλιά και το περιβάλλον.

Κείµενα: Οι µαθητές της Β΄τάξης
∆ακτυλογράφηση: Παλάκας Πασχάλης - Ε' τάξη

∆ιαφορετικά 
χελιδονίσµατα
Με αφορµή τον ερχοµό της Άνοιξης αποφασί-
σαµε τα παιδιά της Β΄ τάξης να πούµε φέτος τα
κάλαντα (χελιδονίσµατα) µε διαφορετικό τρό-
πο.
Λόγω του κορονοϊού δεν µπορούσαµε να πού-
µε τα χελιδονίσµατα κανονικά. Έτσι αποφασί-
σαµε να τα πούµε µέσω του υπολογιστή.
Στις 8 Απριλίου συνδεθήκαµε και είπαµε τα κά-
λαντα µεταξύ µας. Η κυρία µας κρατούσε ένα
χάρτινο χελιδόνι και ο υπολογιστής γέµισε από
τις χαρούµενες φωνές µας. Παρόλα αυτά περά-
σαµε υπέροχα και του χρόνου ελπίζουµε να γυ-
ρίσουµε στο σχολείο µας.
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Μια µέρα ο κύριος µας α-
ποφάσισε να φτιάξουµε
µία ταινία. Αυτοί που θα
µας βοηθούσαν µε την ται-
νία ήταν δύο φοιτητές σκη-
νοθεσίας·  Ο Βασίλης, που
είναι γιος του κυρίου µας,
και ο Ηλίας, ο φίλος του.

Την πρώτη µέρα οι φοι-
τητές ήρθαν στην τάξη
µας. Πρώτα ο καθένας διά-
λεξε την δική του αγαπη-
µένη ταινία. Μετά είπαµε
λέξεις σχετικές µε τον κι-
νηµατογράφο. Την επόµε-
νη µέρα µας εξήγησαν το
Γενικό Πλάνο που δείχνει
όλο το σώµα το Μεσαίο
που δείχνει το σώµα από
την µέση και πάνω και το
Κοντινό που δείχνει µόνο
το πρόσωπο. Μετά µας εί-
παν ότι µια ταινία πρέπει
να έχει Εισαγωγή, Πρό-
βληµα, Εξέλιξη, Λύση και
Τέλος. επίσης  έπρεπε να
δίνει ένα µήνυµα. Μας έ-
δειξαν µια ταινία και µας εί-
παν να την χωρίσουµε σε
αρχή, µέση και τέλος. 

Μετά από µία βδοµάδα οι
φοιτητές ξαναήρθαν και
µας είπαν µια ιστορία. Με-
τά µας έδωσαν ένα χαρτί
χωρισµένο σε τέσσερα µέ-
ρη(Storyboard). Μας είπαν
ότι έπρεπε να ζωγραφί-
σουµε κάποια πλάνα από
την ιστορία δηλαδή να την
σκηνοθετήσουµε. Μετά α-
πό το διάλειµµα µας είπαν
να πάµε στον χώρο πολλα-
πλών χρήσεων του σχολεί-
ου. Εκεί τα παιδιά είχαν
στήσει τα ποδαρικά από τις
κάµερές τους και µας χώρι-

σαν σε τέσσερις οµάδες.
Μας είπαν ότι οι δύο οµά-
δες θα έπαιζαν δύο παρα-
µύθια και οι άλλες δύο θα
τους φωτογράφιζαν, έπρε-
πε να φωτογραφίσουν τέσ-
σερα πλάνα.

Την επόµενη µέρα οι φοι-
τητές µας χώρισαν σε οµά-
δες των τριών και έβαλαν
σε κλήρο µερικά συναισθή-
µατα. Αυτό το συναίσθηµα
που θα τύχανε κάθε οµάδα,
θα έγραφε µία ιστορία για
αυτό που θα είχε και ένα
µήνυµα. Την επόµενη ε-
βδοµάδα αφού γνωρίζαµε
τα περισσότερα πράγµατα
για το πώς θα φτιάξουµε
την ταινία, οι φοιτητές µας
ανακοίνωσαν κάποια θέµα-
τα για την ταινία.

Ψηφίσαµε και αποφασί-
σαµε όλοι µαζί να κάνουµε
µια ταινία σχετικά µε το
διάστηµα. Ο Βασίλης και ο
Ηλίας ζήτησαν για το επό-
µενο µάθηµα να σκεφτού-
µε ιδέες.

Όµως επειδή µετά από
λίγες µέρες τα σχολεία έ-
κλεισαν λόγω κορονοϊού
δεν µπορούσαµε να τελει-

ώσουµε την ταινία. 
Όταν κάναµε µάθηµα

διαδικτυακά, ο κύριος, µας
ανακοίνωσε ότι θα κάνου-
µε την ταινία µε φιγούρες
και σκηνικά, που θα τα
φτιάχναµε εµείς και θα δί-
ναµε τις φωνές µας στις
φιγούρες. Επίσης µας είπε
πως αν άνοιγαν τα σχολεία
θα την παίζαµε κανονικά.

Την επόµενη µέρα το
πρόγραµµα έδειχνε ότι θα
κάναµε κινηµατογράφο. Έ-
τσι όταν έφτασε αυτή η ώ-
ρα  ο Ηλίας και ο Βασίλης
συνδέθηκαν µαζί µας και
µας είπαν να πούµε  τις ιδέ-
ες µας για το σενάριο. Μας
είπαν ακόµα ότι όσοι ήθε-
λαν θα µπορούσαν να γρά-
ψουν τους διαλόγους και
τους πρωταγωνιστές, σύµ-
φωνα µε την ιστορία που
είχε φτιάξει όλη η τάξη µα-
ζί. Τα σενάρια που είχαν ό-
σα θέλαµε ήταν το δικό
µου και του φίλου µου του
Χρήστου.  Έτσι την άλλη
µέρα ο κύριος µας και οι
φοιτητές ένωσαν τα δύο
σενάρια και µας είπαν ποια
σκηνικά και ποιους χαρα-

κτήρες έπρεπε να φτιάξου-
µε. Ανέλαβα να κάνω ένα
σκηνικό και δύο φιγούρες.
Ακόµα µας είπαν να προ-
τείνουµε ονόµατα για κά-
ποιους χαρακτήρες και ποι-
ος θα παίξει αυτούς τους
ρόλους. Αυτό το κάναµε
µαζί µε τον φίλο µου τον
Χρήστο. Αφού τελείωσε το
σενάριο και µοιράστηκαν
οι ρόλοι θα ξεκινούσαµε
τις πρόβες.

Αλλά µετά από δυο µέ-
ρες ανακοινώθηκε, ότι θα
ανοίξουν τα σχολεία.

Ύστερα από µια βδοµάδα
συναντηθήκαµε για να κά-
νουµε την ηχογράφηση.
Τελικά την τελειώσαµε µέ-
σα σε δυο ώρες. 

Στη συνέχεια θα το κάνα-
µε και ζωντανά. Ο κύριος
µας ζήτησε να σκεφτούµε
τα σκηνικά και τα κοστού-
µια που θα έπρεπε να ετοι-
µαστούν και να προχωρή-
σουµε σε µία και µοναδική
ζωντανή πρόβα. Ελπίζω η
πρόβα να βγει ωραία και να
µπορέσουµε να µαζέψου-
µε όσα χρειαζόµαστε. Ο
κύριος µας αρχίζει να µα-
ζεύει τα πράγµατα και  τα
σκηνικά της ταινίας.

Κανείς δεν ξέρει ούτε έ-
χει δει την ταινία. Όλοι έ-
χουν αγωνία. Όµως θα τη
δουν του χρόνου….

Παρόλο που περάσαµε
πολλές δυσκολίες φτιάξα-
µε την ταινία…και ο κορο-
νοϊός δεν κατάφερε να µας
σταµατήσει!!!

∆ηµήτρης Λιάσης
– ∆` τάξη   

« 3-2-1 κλακέτα πάµε»
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Το αγαπηµένο µου ζώο
Το αγαπηµένο  µου  ζώο είναι το  σκυ-

λί. Το  σκυλί  είναι  θηλυκό  και  την  λένε
Λούση. Η  Λούση είναι µικρόσωµη, γιατί
είναι έτσι η  ράτσα της . Οι συνήθειες
της  είναι  να  κάνει κουµάντο τα  άλλα
σκυλιά µικρά και  µεγάλα. ∆εν της αρέ-
σει το νερό. Μία µέρα η Λούση έφυγε α-
πό το σπίτι  πήγε σε ένα αρσενικό σκυλί
και µετά µε άλλα σκυλιά. Εγώ στεναχω-
ριόµουν πολύ, γιατί περνούσαν τα λε-
πτά και δεν γυρνούσε. Μετά από 40 λε-
πτά γύρισε και έτρεξε πάνω µου. Με
την Λούση περνώ καλά κάθε µέρα ε-
κτός όταν µου ορµάει.

Κείµενο: Κατερίνα Γεωργίου – 
∆` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Ηλιάνα Μπόγια -
Ε’ τάξη

Το σκύλο µου τον έλεγαν Μπίνγκο.
Ζούσε µαζί µας στην αυλή του σπιτιού
µου αλλά έχει 17 µήνες που πέθανε.
Αυτός ήταν µικρόσωµος, µαύρος, µε ά-
σπρες βούλες. Η συµπεριφορά του ή-
ταν πολύ προστατευτική µαζί µου και ή-
ταν καλό σκυλί.

Κείµενο: Βασίλης Σερέτης – ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Μάξιµος Σιδεράς

– ΣΤ` τάξη

Το σκυλί µου το λένε Μπράιαντ και
ζει µαζί µας. Είναι άσπρος και µαύρος,
έχει απαλή και έντονη γούνα και αυτό
που κάνει και το κάνει ξεχωριστώ είναι
τα µικρά και γλυκά και κόκκινα µάτια
του. Η συµπεριφορά του είναι πολύ κα-
λή και ορµάει στους ξένους, δηλαδή
δεν ορµάει σε εµένα και δεν µε δαγκώ-
νει και είναι φιλικός. Οι συνήθειες του
είναι να πηγαίνει βόλτα, πηγαίνει στο
σπιτάκι και κοιµάται και παίζει µαζί µου.
Μαζί του περνάµε καλά παίζοντας κυ-
νηγητό. Η πιο σηµαντική στιγµή µε τον
σκύλο µου για εµένα είναι όταν πήγαν
να µε δαγκώσουν τα πιο άγρια σκυλιά
του χωριού µου αλλά ήρθε ο σκύλος
µου και τα δάγκωσε. Νιώθω περήφανος
για αυτό το σκυλί.  

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

– Ε` τάξη

Το ελάφι
Το ελάφι είναι ένα θηλαστικό που έχει

κέρατα αλλά µόνο το αρσενικό. Η κατη-
γορία αυτή των ελαφιών που έχει κέρατα
λέγεται ελαφίδες. Σ` αυτήν ανήκουν το
ζαρκάδι, η άλκη και ο τάρανδος. Τρώνε

φύλλα αλλά και φρούτα του δάσους. Την
άνοιξη έχουν χνούδι τα κέρατά τους, ενώ
τον χειµώνα πέφτει το χνούδι και τους
προκαλεί µεγάλη φαγούρα. Ζει στα δάση
αλλά και στα βουνά.

Νίκος Τρίπτσης – ∆` τάξη
(4ο ∆.Σ. Έδεσσας)  

Άλογο
Το αγαπηµένο µου ζώο είναι το άλο-

γο, ζει στην φάρµα και όταν πηγαίνω
στον ιππικό όµιλο περνάω πολύ όµορ-
φα και διασκεδάζω. 

Εξωτερικά είναι µεγαλόσωµο και εύ-
σωµο. Οι συνήθειες του είναι να κάνει
βόλτες στην εξοχή και να τρώει αρκετά.

Αυτό το ζώο το αγαπώ γιατί είναι ό-
µορφο, γρήγορο και δυνατό.

Κείµενο: Φωτεινή Γεωργιάδου -
∆`τάξη

∆ακτυλογράφηση: Αναστασία 
Κισκίνη  - Ε` τάξη

Το ζώο που αγαπώ  πολύ και µου αρέ-
σει είναι ο κύκνος. Όνοµα δεν έχει γιατί
δεν είναι κατοικίδιο. ∆εν υπάρχει κά-
που κοντά µου γιατί  µεταναστεύει  συ-
νέχεια αλλά όταν θέλω να δω κύκνους
πάω στον βάλτο του Άγρα όπου εκεί κά-
θοµαι. Τα χαρακτηριστικά του  έχει µα-
κρύ λαιµό , µεγάλα πόδια ,είναι συνή-
θως άσπροι , τα  µατιά  τους γύρω γύρω
είναι  µαύρα και είναι  όµορφοι πολύ. Υ-
πάρχουν και µαύροι κύκνοι  αλλά εµένα
µου αρέσουν οι άσπροι κύκνοι . Επίσης
τρώνε σπόρους, ρίζες φυτών σκουλή-
κια και όστρακα. Για αυτό το ζώο νιώθει
δέος για την οµορφιά του και την µεγα-
λοπρέπεια του.

Κείµενο: Γιώτα Θεοδώρου – ∆` τάξη 
∆ακτυλογράφηση: Κατερίνα Μπιτσίµη

– Ε` τάξη          

Το λιοντάρι
Το λιοντάρι είναι το αγαπηµένο µου

ζώο.Ζει στη ζούγκλα , έχει µια µεγάλη
χαίτη γύρο από το πρόσωπο  και είναι ο
Βασιλιάς τον ζώων. Κοιµάται 22 ώρες
και τις άλλες 2 κυνηγάει για να φάει.
Για αυτό το ζώο νοιώθω αγάπη γιατί εί-
ναι το ζώδιο µου!!!

Κείµενο:  Χριστίνα Γεωργίου - ∆` τάξη       
∆ακτυλογράφηση: Πασχάλης Παλάκας –

Ε` τάξη 

Το γατάκι µου η Νέλλα
Το ζώο που µου αρέσει είναι η γάτα.

Οι γάτες ζουν συνήθως σε αποθήκες,
σε σοκάκια και γενικά σε  περίεργα µέ-
ρη. Είναι µικρόσωµα ζώα, µε φουντωτό
και γυαλιστερό  τρίχωµα. Επίσης έχουν
πολύ καλή όραση και τους αρέσουν να
τρώνε ψάρια. Έχω κι εγώ ένα γατάκι
την Νέλλα, είναι πολύ σκανδαλιάρικο
και του αρέσει να µας ακούει όταν µιλά-
µε.  Άραγε καταλαβαίνει τι λέµε;  Μου
αρέσει πολύ να το χαϊδεύω και να παί-
ζω µαζί του.  

Μια µέρα είχε φύγει µόνο του και δεν
ήξερε να γυρίσει. ευτυχώς την επόµενη
µέρα κάποιος γείτονας που το ήξερε,
το βρήκε και  µας το έφερε. Είναι ένα
γατάκι που τρώει τα πάντα(όχι τα ζώα)
και πεινάει συνέχεια. Ζει στην αποθήκη
µας και κοιµάται σε σωλήνες που περ-
νάει ζεστό νερό. Το γατάκι µου το αγα-
πάω πολύ και µου αρέσει σαν ζώο.

Γιάννης Ιτσόπουλος – ∆` τάξη
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Φρούτα
Το καρπούζι

Το καρπούζι είναι καλοκαιρινό φρού-
το. Κατάγεται απ΄την νότια Αφρική.
Τον 10ο αιώνα καλλιεργείται στην Κί-
να. Το 13ο αιώνα εµφανίζεται στην Ευ-
ρώπη. Το καρπούζι είναι λείο, σκληρό
δεν σπάει εύκολα. Από µέσα έχει κου-
κούτσια και αν τα µαζέψεις και τα ρί-
ξεις στον κήπο θα φυτρώσουν καρπού-
ζια. Είναι ζουµερό έχει ωραία γεύση.

Κείµενο: Στέλλα Μπουλάρι – Β` τάξη 
∆ακτυλογράφηση: Πασχάλης Παλάκας

– Ε` τάξη 

Γρέιπφρουτ
Το Γρέιπφρουτ είναι ένα φρούτο. Α-

πό έξω είναι κίτρινο και από µέσα κόκ-
κινο. Το Γρέιπφρουτ παράγεται περισ-
σότερο στην Κίνα, στις Ηνωµένες Πο-
λιτείες Αµερικής και στο Βιετνάµ. Φυ-
τρώνει σε χώµα. Έχει βιταµίνη C και εί-
ναι τρίτο στη σειρά µετά το πορτοκάλι
και το λεµόνι. 

Κείµενο Τραϊανός Παπατραϊανός –
Β` τάξη

∆ακτυλογράφηση Βασιλεία Λιάση –
Ε` τάξη

Το ρόδι
Ο καρπός του ροδιού προέρχεται α-

πό το φυτό ροδιά που προήλθε τα αρ-
χαία χρόνια µέσω Μικράς Ασίας από
την Περσία ή την κεντρική Ασία. Ανήκει
στην οικογένεια πουνικίδες, είναι φυλ-
λοβόλος και αγκαθωτός θάµνος µέχρι
1-1,5 µέτρα ύψος ή µικρό δέντρο που
δεν ξεπερνά τα 5 µέτρα. Το ρόδι είναι
πλούσιο σε βιταµίνες [ Α,Β1,Β2 ]. Προ-
στατεύει από ιώσεις και άλλες ασθέ-
νειες. Είναι νόστιµο και τρώγεται όλες
τις ώρες και επίσης καλό είναι να πί-
νουµε και το χυµό του.

Κείµενο: Κατερίνα Θεοδώρου
- Β΄ τάξη 

∆ακτυλογράφηση: Λυδία
Παπαδοπούλου - Ε΄ τάξη
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ΓΥΡΙΣΜΑ

ΤΑΙΝΙΑΣ
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ΗΗ  κκααλλλλιιέέρργγεειιαα
ττωωνν  µµήήλλωωνν

Η µεγαλύτερη καλλιέργεια της
περιοχής µας είναι τα µήλα. Τα χω-
ράφια είναι κατάλληλα για την καλ-
λιέργεια του µήλου. Την καλλιέρ-
γεια την ξεκίνησα οι παππάδες µας
και την συνέχισαν οι µπαµπάδες
µας.   

Η µηλιά έχει δουλειά σχεδόν ό-
λον τον χρόνο. Τον χειµώνα οι α-
γρότες ξεκινάνε το κλάδεµα και τε-
λειώνουν την άνοιξη. Την άνοιξη
ανθίζουν τα δέντρα και οι αγρότες
αρχίζουν τα πρώτα ραντίσµατα. Η
µηλιά χρειάζεται νερό και λίπασµα
για να µεγαλώσουν σωστά τα µήλα.
Το µάζεµα τον µήλων γίνεται τον
Σεπτέµβριο µε Οκτώβριο. 

Κάποιοι αγρότες πουλάνε τα µή-
λα σε εµπόρους και άλλοι τα που-
λάνε στις λαϊκές. Από τα µήλα στην
περιοχή µας ζούνε πολλές οικογέ-
νειες.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΚΚααττεερρίίνναα  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  
––  ∆∆''  ττάάξξηη

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

ΚΚααλλλλιιέέρργγεειιαα
ρροοδδαακκιιννιιώώνν

Σήµερα στον νοµό Πέλλας παρά-
γονται 17.000 τόνοι ροδακινιών,
54.000 τόνοι συµπύρηνα ροδάκινα
και 23.000 τόνοι επιτραπέζια ροδά-
κινα. Καλλιεργούνται συνολικά
197.250 στρέµµατα ροδακινιών. Ο

νοµός µας είναι ο πρώτος σε παρα-
γωγή ροδακινιών στην Ελλάδα. Η
ροδακινιά καλλιεργείται στους δή-
µους Έδεσσας, Πέλλας, Κρύας
Βρύσης σε αρκετά µεγάλες εκτά-
σεις, αλλά τα τελευταία χρόνια πα-
ρατηρείται σηµαντική µείωση της
καλλιεργούµενης έκτασης ροδακι-
νιών. 

Το ροδάκινο που παράγεται στο
νοµό αποτελεί το δεύτερο σε ποσό-
τητα εξαγόµενο νωπό προϊόν και α-
κολουθεί το σπαράγγι. Επίσης από
τον νοµό Πέλλας εξάγονται και µε-
ταποιηµένα προϊόντα. Πιο συγκε-
κριµένα, κοµπόστα ροδάκινων που
αποτελεί το κύριο εξαγώγιµο προϊ-

ό ν
και καλύπτει ένα µεγάλο µέρος των
παγκόσµιων αναγκών. Ωστόσο  το
υψηλό κόστος παραγωγής και οι
χαµηλές τιµές των τελευταίων ετών
έφεραν τους ροδακινοπαραγωγούς
σε δύσκολη θέση. 

Κάποιες από τις ποικιλίες είναι:
Τα επιτραπέζια: τα Φρανσουά, τα
Μέι Κρέστ, Κουίν Κρέστ  και τα Βιο-
µηχανικά ροδάκινα. 

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΛΛιιάάσσηηςς  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς
––  ∆∆''  ττάάξξηη  

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΜΜήήττσσκκοοςς
ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ––  ΣΣΤΤ''  ττάάξξηη          

ΠΠααρρααγγωωγγήή  ρροοδδάάκκιιννωωνν
Η Ελλάδα κατέχει την 5η θέση

στην παγκόσµια παραγωγή ροδά-
κινων, την 3η στην Ευρώπη, ενώ
είναι η 1η χώρα στην παραγωγή
σηµερινών ροδάκινων. Στην Ελλά-
δα καλλιεργείται στην Μακεδονία
και κυρίως στην Νότια Ηµαθία και
στον νοµό µας, το νοµό Πέλλας.

Η ροδακινιά είναι φυλλοβόλο δέ-
ντρο και βρίσκεται σε παραγωγή
περίπου 15-20 χρόνια. Η παραγω-
γή της εξαρτάται κυρίως από τους α-
νοιξιάτικους παγετούς.

Η τιµή των ροδάκινων είναι ανά-
λογα µε την ποιότητα και τη ζήτηση
που υπάρχει.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΧΧρρήήσσττοοςς  ΜΜήήττσσκκοοςς
––  ∆∆''  ττάάξξηη

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

Καλλιέργειες του Νοµού µας
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Αγώνες σκάκι στην Έδεσσα
Στις 27/2/2020 έγιναν αγώνες σκάκι στην Έ-

δεσσα. Πήραν µέρος παιδιά από αρκετά σχο-
λεία του δήµου µας. Οι αγώνες έγιναν στο 4ο
δηµοτικό σχολείο της Έδεσσας. Από το δικό
µας σχολείο πήραν µέρος ο Στήβεν Κουτσάι α-
πό την ΣΤ' τάξη, ο ∆αυίδ Τσιτιρίδης από την Ε'
τάξη, ο Γιάννης ο Ιτσόπουλος από την ∆' τάξη
και ο Κυριάκος Γεωργιάδης από την Γ' τάξη και
από την Β' τάξη, ο Χρυσοβαλάντης Νιώτης, ενώ
από την Α' τάξη ο Χρήστος Σιπάκης . Οι αγώνες
ξεκίνησαν στις 8:30 π.µ. Όλοι καθίσαµε ανά δύο
σε µικρά τραπεζάκια µε σκακιέρες και παίζαµε.
Όποιος έχανε πάνω από δύο φορές αποκλειό-
ταν. Από το δικό µας σχολείο κανείς δεν πήρε
το χρυσό αλλά οι µόνοι που πήραν µια θέση στο
βάθρο ήταν ο Γιάννης Ιτσόπουλος που πήρε τρί-
τη θέση και Κυριάκος Γεωργιάδης που πήρε την
δεύτερη θέση στην κατηγορία Γ' - ∆'. Ήταν µια
πολύ ωραία εµπειρία και ελπίζω να διοργανω-
θούν ξανά αγώνες σκακιού.

Ιτσόπουλος Γιάννης – ∆' τάξη

Στους ενδοσχολικούς αγώνες για τη φετινή
χρονιά (2019 -2020) τις τρεις πρώτες θέσεις
πήραν: 1ος – ∆αυίδ  Τσιτιρίδης (Ε' τάξη), 2ος –
Γιάννης Ιτσόπουλος (∆' τάξη), 3ος – Κυριάκος
Γεωργιάδης (Γ' τάξη) και Στήβεν Κουτσάι (ΣΤ'
τάξη)
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Παγκόσµια µέρα
περιβάλλοντος

Κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου γιορτάζου-
µε την παγκόσµια µέρα περιβάλλοντος.

Ο κύριος µας ανακοίνωσε ότι το ίδρυµα
Σταύρος Νιάρχος θα κάνει έναν διαγωνι-
σµό σε σχέση µε το περιβάλλον που λέ-
γεται “ Σχεδιάζω γραµµατόσηµα για την
προστασία του περιβάλλοντος”.

Αυτό που έπρεπε να κάνουµε είναι να
ζωγραφίσουµε µια ζωγραφιά σε σχέση
µε το περιβάλλον. Μετά έπρεπε να την
στείλουµε στο e-mail του ιδρύµατος.

Οι 200 πρώτες θα γίνουν γραµµατόση-
µα και θα σταλούν πίσω µε γράµµα που
απέξω θα υπάρχει το γραµµατόσηµο.

Στο διαγωνισµό συµµετέχω κι εγώ µε
µια ζωγραφιά που δείχνει τη γη που είναι
ένα δέντρο που οι ήπειροι θα είναι τα
φύλλα. Όλοι περιµένουµε τα αποτελέ-
σµατα µε αγωνία.

Κείµενο: ∆ηµήτρης Λιάσης  - ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Αναστασία Κισκίνη

- Ε` τάξη


