
Ο κορονοϊός είναι ένας ιός
που µας έχει κλείσει στα σπί-
τια µας. ∆εν µπορούµε να
δούµε τους παππούδες µας,
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. ∆εν µπο-
ρούµε να βγούµε να παίξου-
µε, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. ∆εν
µπορούµε να χαιρετίσουµε ή
να αγκαλιάσουµε ή να φιλή-
σουµε τους δικούς µας, ΑΠΑ-
ΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. ∆εν µπορούµε
να πάµε σχολείο χωρίς µά-
σκα, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. Ότι
µας κάνει χαρούµενους και
ευτυχισµένους, ΑΠΑΓΟΡΕΥ-
ΕΤΑΙ.

Κείµενο: Χριστόφορος
∆ούπκαρης– ∆' τάξη

∆ακτυλογράφηση: Φωτει-
νή Γεωργιάδου – Ε' τάξη

HH  ΚΚΑΑΡΡΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  
ΜΜΙΙΑΑΣΣ  ΕΕΒΒ∆∆ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑΣΣ

Μετά την έναρξη της σχο-
λικής χρονιάς η δασκάλα της
τάξης µας,  ενηµερώνει τους
γονείς µας διαδικτυακά ότι το
σχολείο θα είναι κλειστό,
γιατί ο κύριος  Νίκος βρέθηκε

θετικός στον κορονοιό. Σκέ-
ψεις άρχισαν να περνούν α-
πό το µυαλό µου, απορίες,
και γιατί να συµβαίνουν όλα
αυτά στον κόσµο.

Την ∆ευτέρα αρχίσαµε τα
µαθήµατα στο webex  και δεν
είναι ότι καλύτερο µου έχει
συµβεί. Τα συναισθήµατα εί-

ναι ανάµεικτα,  γιατί χάθηκε
η ελευθερία που είχα. Στην
αρχή  νευρίασα  αλλά µετά
σκέφτηκα ότι έχω το πινκ
πονκ και το µπάσκετ στην
αυλή µου και παίζουµε µαζί
µε  την  Φωτεινή, την ξαδέρ-
φη µου, και τον αδερφό µου
τον Κυριάκο. Μία εβδοµάδα
είναι θα περάσει…Η κυρία
µας ήταν πολύ καλή , αλλά
όσο και να προσπαθούσε να
µας κάνει το µάθηµα είχε ό-
λο διακοπές και µας έβγαζε
από τη συνάντηση, επειδή
δεν είχε σήµα. Επισκεφτό-
µουνα τη γιαγιά µου και έ-
παιρνα λίγο αέρα, αλλά και
πάλι δεν ήταν αρκετό γιατί
κάποιες φορές ζαλιζόµουν.
Μόλις πέρασε η µία εβδοµά-
δα πήγα κατευθείαν στο γή-
πεδο του τέννις  και έπαιξα µε
το µπαµπά µου, τον αδερφό
µου, το θείο µου και τη ξα-
δέρφη µου. Μετά τη βασανι-
στική εβδοµάδα τώρα  µπο-
ρώ να βγαίνω έξω. Ήταν µία
εµπειρία που δεν θέλω να τη
ξαναζήσω και ελπίζω να φύ-
γει γρήγορα, γιατί δεν θα α-
ντέξω πολύ ακόµα!

Κείµενο – ∆ακτυλογράφη-
ση: Κωνσταντίνος Γεωργιάδης

– Ε' τάξη

ΚΚΑΑΡΡΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΑΑ
Την  Κυριακή 1 Νοεµβρίου

το απόγευµα η κυρία  ανα-
κοίνωσε στους γονείς ότι πρέ-
πει να συναντηθούµε έκτα-

κτα µέσω Webex. Tρόµαξα.  
Μόλις συνδεθήκαµε µας

είπε ότι ο κύριος Νίκος βρέ-
θηκε θετικός στον Covid-19
και πρέπει να µείνουµε όλοι
οι µαθητές του σχολείου σε
καραντίνα µία εβδοµάδα. Ε-
πίσης έπρεπε να κάνουµε
µάθηµα διαδικτυακά . Εγώ
τότε σκέφτηκα: (να χαρώ ή
να λυπηθώ). 

Άρχισα να ενηµερώνω τις
δραστηριότητές µου για να
κάνουµε διαδικτυακά µαθή-
µατα. Την επόµενη µέρα κά-
ναµε διαδικτυακά µαθήµατα.
Πέρασα πολύ ωραία στην
διάρκεια της καραντίνας. Έ-
παιζα παιχνίδια στον υπολο-
γιστή, έβλεπα τηλεόραση έ-
παιζα ντραµς και µε τον α-
δερφό µου. 

Μετά ανακοινώθηκε ότι θα
γίνει δεύτερη καραντίνα. Κα-
τάλαβα ότι απλώς έκατσα κα-
ραντίνα µία εβδοµάδα παρα-
πάνω.  

Κείµενο - ∆ακτυλογράφηση:
Λιάσης ∆ηµήτρης 

- Ε' τάξη

ΚΚοορροοννοοϊϊόόςς  κκααιι  κκααθθηηµµεερριιννόόττηητταα
Πριν µπει στη ζωή µας ο

κορονοϊός η καθηµερινότητα
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ΠΠεερριιεεχχόόµµεενναα
� Η µάχη του Οστρόβου σελ.2
� Έλληνες της ∆ιασποράς – Ε-

θνικοί Ευεργέτες - Σεισµός στη Σά-
µο σελ.3

� Κόσµος χωρίς Ίντερνετ - Α-
σφαλής Πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο
σελ. 4 

� Πολυτεχνείο σελ. 5 
� Εκλογές Γ` τάξης σελ.6
� Εκλογές ΣΤ` τάξης - Ταινία µι-

κρού µήκους ∆` τάξης(2019 –
2020) σελ.7

� Η Αγία Βαρβάρα και οι λαγγί-
τες σελ.8

� Το σούπερ πρωινό (Γ` τάξη)
σελ.9

� Η δηµιουργία του Νέου Αγίου
Αθανασίου - Τα Νέα Ξανθόγεια
σελ.10 

� Ευρωπαϊκές παραδόσεις και
αξιοθέατα σελ.11

� Στη χώρα των µικροβίων(Α` τά-
ξη) σελ.12

� Φίλοι και φίλες (Β` τάξη)
σελ.13 

� Αφιέρωµα: Σιδηροδροµικοί της
Άρνισσας σελ.14 - 15

� Φθινόπωρο(Β` τάξη) σελ.16
� Η έναστρη νύχτα - Ηµέρα και

νύχτα – Παραµύθι για ήλιο και φεγ-
γάρι σελ.17

� Άγιοι της τάξης µας – Ο αργα-
λειός σελ.18

� Τηλεκπαίδευση – Στο σπήλαιο
του δράκου σελ.19

� HALLOWEEN σελ.20
� Το έθιµο της κολοκύθας του

HALLOWEEN σελ.21
� Ιστορίες ∆` τάξης (Ηλιαχτίδες –

Το σχολείο µου -  Παλαιοντολόγος)
σελ. 22 – 23

� DEDECTIVE σκύλοι – Έρµι ο
µυρµηγκοφάγος – Το µήνυµα του
δροκολάπτη σελ. 24

� Γίνετε αποδηµητικά πουλιά –
Τζέφερσον ο µαυροπελαργός –
Μπερδεµένο ταξίδι σελ. 25

� 100 χρόνια Τζιάνι Ροντάρι –
Τζον Λένον σελ.26

� Μαραντόνα – Φανταστικό ταξί-
δι – Ο φόβος σελ.27

� AMONG US - Εδώ γελάµε!
σελ.28

� Γνωριµία µε τα ζώα που ζούνε
κοντά µας  - Είδη φιδιών στην Ελ-
λάδα σελ.29

� Αφιέρωµα: Παλιά κτίρια της
Άρνισσας σελ. 30 – 31

� Το στόµα και η µάσκα (κόµικ)
σελ.32

ΣΣττοονν  αασσττεερριισσµµόό  ττοουυ  κκοορροοννοοϊϊοούύ

συν. στην 2η σελ.
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ΕΕΚΚ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  
ΤΤΩΩΝΝ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΤΤΩΩΝΝ

ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ
ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ  
ΑΑΡΡΝΝΙΙΣΣΣΣΑΑΣ

∆ιεύθυνση
∆ηµοτικό Σχολείο

Άρνισσας
58002 Άρνισσα
Τηλ.: 2381031234
mail@dim-arniss.pel.sch.gr 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 
ΟΜΑ∆Α 

(Ε’-ΣΤ` ΤΑΞΗ)
∆ακτυλογράφηση 
κειµένων
Γεωργιάδης Κων/νος(Ε`)
Γεωργιάδου Φωτεινή(Ε`)
Ιτσόπουλος Γιάννης(Ε`)
Λιάσης ∆ηµήτρης(Ε`)
Λιόλιου Μαρκέλλα(Ε`)
Μήτσκος Χρήστος(Ε`)
Σερέτης Βασίλης(Ε`)
Καπουσίζης Αλέξανδρος(ΣΤ`)
Κισκίνη Αναστασία(ΣΤ`)
Παπαδοπούλου Λυδία(ΣΤ`)
Πισλίνα ∆ήµητρα(ΣΤ`)
Τσιτιρίδης ∆αυίδ(ΣΤ`)
Σαρωτές εικόνων
Γεωργιάδου Φωτεινή(Ε`)
Γεωργίου Κατερίνα(Ε`)
Ιτσόπουλος Γιάννης(Ε`)
Λιόλιου Μαρκέλλα(Ε`)
Κισκίνη Αναστασία(ΣΤ`)
Παπαδοπούλου Λυδία(ΣΤ`)
Ζωγράφοι
Αυγουστάκη ∆έσποινα(Ν/Γ)
Μήτσκου Μαρία – Ειρήνη(Ν/Γ)
Σφυρόπουλος Γιώργος(Ν/Γ)
Φωτεινή Γεωργιάδου(Ν/Γ)
Συντονιστής ∆άσκαλος
Ηλίας Κάρτας

ΤΤαα  ααννήήσσυυχχαα
µµοολλύύββιιαα  ττηηςς
ΆΆρρννιισσσσααςς

Eκτύπωση
Γραφικές Tέχνες

Σ. Bαγουρδής ΑΒΕΕ
Tηλ.: 23810 25019

email: vagourdi@otenet.gr

Το λογότυπο της εφηµε-
ρίδας σχεδίασαν η Φωτεινή
Γεωργιάδου και ο Χρήστος
Χατζηγεωργούδης.

Η επιχείρηση αυτή και τα γε-
γονότα που ακολούθησαν κατά
το χρονικό διάστηµα από 30 Ο-
κτωβρίου µέχρι 7 Νοεµβρίου
1912 αναφέρονται στην πολεµι-
κή ιστορία µε το όνοµα «Επιχει-
ρήσεις του Οστρόβου» γιατί η λε-
κάνη του Οστρόβου, µεταξύ των
ορεινών όγκων Βιτσίου, Βόρα,
Βερµίου και Σινιάτσικου, αποτέ-
λεσε το θέατρό τους. Στις 30 Ο-
κτωβρίου 1912 τέσσερις ελληνι-
κές µεραρχίες, 1η, 3η, 4η, 6η
και ένα Σύνταγµα Ιππικού, υπό
τις άµεσες διαταγές του Αρχι-
στράτηγου και ∆ιαδόχου Κων-
σταντίνου, ξεκίνησαν από τη
Θεσσαλονίκη µε αρχικό προορι-
σµό και στόχο την απελευθέρω-
ση της λεκάνης της Βεγορίτιδας,
όπου είχαν οχυρωθεί οι τουρκι-
κές δυνάµεις, αποτελούµενες α-
πό την 18η Μεραρχία Μοναστη-
ρίου και µια εφεδρική µε σύνολο
13.000 ανδρών.

Η κίνηση των στρατευµάτων
υπήρξε ταχύτατη. Με συνεχή πε-
ζοπορία τριών ηµερών και υπό
ραγδαία βροχή, έφτασαν στη

Σκύδρα, όπου εγκαταστάθηκε η
1η  Μεραρχία µε το Στρατηγείο.
Η 3η Μεραρχία κινήθηκε προς
την Έδεσσα, µε κύρια αποστολή
εκκαθαριστικές επιχειρήσεις ε-
ναντίον τουρκικών αποσπασµά-
των στον Άγρα, στα Βρυτά και
στο Νησί και, στη συνέχεια, µέ-
σω Παναγίτσας, Ζέρβης και Αγί-
ου Αθανασίου, είχε ως τελικό
προορισµό τα στενά της Κέλλης.
Η 4η µεραρχία κινήθηκε, µέσω
Φλαµουριάς επί των υψωµάτων
του Βερµίου, µε κατεύθυνση
προς το Κάτω Γραµµατικό, την
Περαία και τους Πύργους. Η 6η
Μεραρχία, µε εµπροσθοφυλακή
το 18ο  Σύνταγµα Πεζικού, τρεις
ηµιλαρχίες ιππικού και το 1ο Ευ-
ζωνικό Σύνταγµα, ανέλαβε το
κύριο βάρος των επιχειρήσεων
που ήταν η απώθηση των τουρ-
κικών δυνάµεων από τα υψώµα-
τα της Άρνισσας, της ∆ροσιάς και
των Ξανθογείων.

Οι πρώτες συγκρούσεις άρχι-
σαν την πρωία της 4ης Νοεµβρί-
ου και κράτησαν µέχρι αργά το
βράδυ, χωρίς σηµαντικά αποτε-

λέσµατα. Η εµπροσθοφυλακή,
αφού εξουδετέρωσε µικροαντι-
στάσεις του εχθρού, κατά τις απο-
γευµατινές ώρες κατάφερε να
φτάσει στη γραµµή των υψωµά-
των νοτιοανατολικά της Άρνισ-
σας. Η νυχτερινή επίθεση που ε-
πιχειρήθηκε συνάντησε την αντί-
δραση των τουρκικών δυνάµεων
και δεν έφερε τα αναµενόµενα
αποτελέσµατα.

Τις πρωινές ώρες της εποµέ-
νης (5 Νοεµβρίου 1912) η επίθε-
ση γενικεύθηκε και ο τουρκικός
στρατός υποχρεώθηκε σε υπο-
χωρητικούς ελιγµούς. Μέχρι το
µεσηµέρι της ηµέρας αυτής ο ελ-
ληνικός στρατός απελευθέρωνε
την περιοχή µας και έµπαινε
πρώτο θριαµβευτικά στην κωµό-
πολη της Άρνισσας. Έτσι, από
την αυγή της 5ης Νοεµβρίου, η-
µέρα ελευθερίας ξηµέρωσε για
τους υπόδουλους χριστιανούς ό-
λων των οικισµών της λεκάνης
της Βεγορίτιδας.

Η µάχη του Οστρόβου είχε δε-
κάδες τραυµατιών και τρεις νε-
κρούς στρατιώτες, οι οποίοι τά-
φηκαν προσωρινά στα σηµεία ό-
που έπεσαν. Το 1936 έγινε µετα-
κοµιδή των οστών τους σε άλλο
σηµείο της περιοχής και το 2012,
µε τη συµπλήρωση 100 χρόνων
από τα ιστορικά γεγονότα, µε τις
επίµονες αναζητήσεις τοπικών ι-
στορικών ερευνητών και µε τη
φροντίδα τοπικών παραγόντων,
εναποτέθηκαν τα οστά τους σε
κοινό τάφο, ενώ ένα σεπτό µνη-
µείο στήθηκε προς τιµήν τους.

ΠΗΓΗ:
https://www.florinapress.gr
ΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ

ΕΕ''ΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ:: ΧΧρριισσττίίνναα  ΓΓ..  ––  ΚΚααττεερρίίνναα
ΓΓ..  ––ΚΚωωνν//ννοοςς  ΓΓ..  ––  ΦΦωωττεειιννήή  ΓΓ..  ––

ΓΓιιάάννννηηςς  ΙΙττ..  ––  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς  ΛΛ..  ––
ΜΜααρρκκέέλλλλαα  ΛΛ..  ––  ΧΧρρήήσσττοοςς  ΜΜ..  ––

ΓΓιιάάννννηηςς  ΜΜππ..  ––  ΒΒαασσίίλληηςς  ΣΣ..

Η µάχη του Οστρόβου

µου δεν ήταν καθόλου βαρε-
τή. Πήγαινα στο σχολείο
µου έβλεπα τους φίλους
µου, παίζαµε στα διαλείµ-
µατα, πήγαινα στις προπο-
νήσεις µου και στο φροντι-
στήριο µου. Τώρα που υ-
πάρχει αυτή η πανδηµία
του κορανοϊού µένουµε στο
σπίτι για την υγεία µας και
την ασφάλεια µας. 

Πλέον έχουµε συµβιβαστεί
µε την κατάσταση αυτή και
τα µαθήµατα του σχολείου τα
κάνουµε µέσω διαδικτύου.
Επίσης µέσα στο διαδίκτυο
µπορούµε να βλέπουµε τους
φίλους µας και τον δάσκαλό
µας. Εύχοµαι και ελπίζω να
τελειώσει αυτή η πανδηµία
και να µην ξανασυµβεί ΠΟ-

ΤΕ. Θέλω να επιστρέψω πί-
σω στην καθηµερινότητά
µου.

Κείµενο: Κων/νος Γεωρ-
γιάδης – Ε' τάξη

∆αχτυλογράφηση: Χριστί-
να Γεωργίου – Ε' τάξη

ΗΗ  κκααρρααννττίίνναα  µµοουυ
Στα τέλη του Οκτώβρη

µπήκαµε όλα τα παιδιά του
∆ηµοτικού καραντίνα για µια
εβδοµάδα, επειδή ένας δά-
σκαλος είχε κορονοϊό και εί-
χαµε έρθει σε επαφή µε αυ-
τόν.

Με το που το έµαθα ότι θα
µπούµε καραντίνα σοκαρί-
στηκα. Μετά από λίγο έµαθα
ότι θα κάνουµε ψηφιακό
σχολείο. Άρα την µισή µου
µέρα θα την περάσω απα-
σχοληµένη και δεν θα βαριέ-

µαι. Και κάπως έτσι έγινε, το
πρωί ξυπνούσα την ίδια ώρα,
έτρωγα πρωινό και έµπαινα
στην ψηφιακή µου τάξη. Τε-
λείωνα την κανονική µου ώ-
ρα και µετά στρώναµε τρα-
πέζι για να φάµε. Έπειτα διά-
βαζα για την επόµενη µέρα
και όταν τελείωνα το διάβα-
σµα έπαιζα µέχρι να νυστάξω
και να κοιµηθώ.

∆εν µου άρεσε αυτό πολύ,
γιατί δυσκολευόµουν να µπω
στο µάθηµα αλλά δεν γινό-
ταν αλλιώς. Ευτυχώς τελείω-
σε αυτή η καραντίνα και έ-
χουµε άλλη τώρα αλλά δεν
θα σας πω πολλά.

Κείµενο – 
δακτυλογράφηση: 
Μαρκέλλα Λιόλιου

- Ε' τάξη

ΣΣττοονν  αασσττεερριισσµµόό  ττοουυ  κκοορροοννοοϊϊοούύ
συν. απ’ την 1η σελ.



Ιωάννης Παπάφης
Ο Ιωάννης Παπάφης, Έλ-

ληνας έµπορος της διασπο-
ράς και εθνικός ευεργέτης,
γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη
το 1792. Από έφηβος ανέ-
πτυξε εµπορική δραστηριό-
τητα, δίπλα στον πατέρα του
στη Σµύρνη και µετά τον θά-
νατό του στις επιχειρήσεις
του θείου του στην Αλεξάν-
δρεια. Τον ίδιο χρόνο εγκα-
ταστάθηκε στη Μάλτα, όπου
απέκτησε µεγάλη περιουσία,
ως προµηθευτής του αγγλι-
κού στόλου της Μεσογείου
από το 1822.

Ο Παπάφης ενίσχυσε οικο-
νοµικά την Επανάσταση του
'21 και κατά την καποδι-
στριακή περίοδο υπήρξε από
τους µεγαλοµετόχους της
πρώτης ελληνικής τράπε-
ζας, της Εθνικής Χρηµατιστι-
κής, που ίδρυσε ο ελβετός
φιλέλληνας Ιωάννης Εϋνάρ-
δος. ∆ώρισε µεγάλα ποσά
στο νεοσύστατο Πανεπιστή-

µιο Αθηνών και στο ορφανο-
τροφείο Χατζηκώστα στην
Αθήνα.

Με κληροδότηµά του πα-
ραχώρησε το ποσό των
100.000 τουρκικών λιρών
στην ελληνική κοινότητα της
Θεσσαλονίκης για την κατα-
σκευή ενός ορφανοτροφεί-
ου µε την επωνυµία «Ο Μελι-
τεύς», για να θυµίζει τη δεύ-
τερη πατρίδα του Μάλτα.
Στο κληροδότηµά του στηρί-
χθηκε η ίδρυση του Εθνικού
Παπάφειου Ορφανοτροφεί-
ου Αρρένων «Ο Μελιτεύς»,
που εγκαινιάστηκε το 1903
και λειτουργεί µέχρι σήµερα.

Ο Ιωάννης Παπάφης πέθα-
νε στη Μάλτα στις 16 Φε-
βρουαρίου του 1886. Ήταν
παντρεµένος µε τη Βικτόρια
Ακουϊλίνα από την Κορσική,
µε την οποία δεν απέκτησε
παιδιά.

Πηγή:
https://www.sansimera.gr/bio

graphies/792
Επιµέλεια: Παντελής Κα-

ραβίτης – Όλγα Παπαγιαννί-
δου – ∆αυίδ Τσιτιρίδης (ΣΤ'

τάξη)

Γεώργιος Χατζηκώστας
Γεννήθηκε στα Γιάννενα

το 1753. Εκεί έµαθε γράµµα-

τα. Πατέρας του ήταν ο έ-
µπορος Κωνσταντίνος Χα-
τζηκώνστας και µητέρα του
η Μαργαρίτα. Ήταν το τριτό-
τοκο παιδί ανάµεσα σε άλλα
τρία αγόρια και ένα κορίτσι.
Σε ηλικία 15 χρονών ταξίδε-
ψε στην Κωνσταντινούπολη
για να ασχοληθεί µε το ε-
µπόριο. Συνεργαζόταν µε
τον αδερφό του τον Αναστά-
ση που είχε εγκατασταθεί
στη Μόσχα και µε τον οποίο
απασχολήθηκαν στο ανταλ-
λακτικό εµπόριο. Το εµπόριο
αυτό έφερνε πλούσια κέρδη
και στους δυο. 

Ο Γεώργιος παντρεύτηκε
το 1801 την Αικατερίνη Με-

λαχροινού, θυγατέρα του ο-
µογενή της Κωνσταντινού-
πολης Γεώργιου Μελαχροι-
νού, γνωστού σαν "Καµινά-
ρη", µε την οποία και απόκτη-
σε οκτώ παιδιά. Τέσσερα α-
γόρια και τέσσερα κορίτσια.
Αν και πάντα τον έτρωγε ο
καηµός να γυρίσει πίσω στην
πατρίδα του, αλλιώς του τα
έφερε η µοίρα του. 

Το 1815 πέθανε ο αδερ-
φός του στην Μόσχα, και ο
Γεώργιος πήγε εκεί για να δι-
ευθετήσει την περιουσία
του, µένοντας εκεί για πάντα
και απεβίωσε εκεί σε κάποιο
µοναστήρι της Μόσχας στις
31 Αυγούστου του 1845.
Στην διαθήκη του όρισε να ι-
δρυθεί φιλανθρωπικό ίδρυµα
στην Ελλάδα. Από τα λεφτά
αυτά ιδρύθηκε το «Ορφανο-
τροφείο Χατζηκώστα» στην
Αθήνα. Επίσης επανίδρυσε
τον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Ιω-
αννίνων και ίδρυσε νοσοκο-
µείο στο Μεσολόγγι. 
Ὁ Γ. Χατζηκώστας, εκτὸς

τῶν ἄλλων, ἐξέφρασε τὴν
ἐπιθυµία νὰ ἀνεγερθεί στὰ
Ἰωάννινα Νοσοκοµεῖο ὅπου
θὰ νοσηλεύονται φτωχοὶ
ἀσθενεῖς ὡς αἰώνιο µνηµό-
συνο τοῦ ἰδίου καὶ τῶν γο-
νέων του.

Επιµέλεια: Ηλιάνα Μπόγια
– ΣΤ' τάξη
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Σεισµός στη Σάµο
Πολύ ισχυρός σεισµός, µεγέθους 6,7 βαθµών της Κλίµακας Ρίχτερ, σηµειώθηκε στις

13:51 της Παρασκευής στη Σάµο.
Σύµφωνα µε το Γεωδυναµικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, είχε ε-

πίκεντρο 19 χλµ βόρεια της Σάµου (Κοκκάρι),  σε εστιακό βάθος 2 χλµ.
Η δόνηση ήταν διάρκειας άνω των 10 δευτερολέπτων και έγινε αισθητή ακόµα και

στην Αττική, αλλά και στην Τουρκία.
Στο Βαθύ της Σάµου οι καταστροφές και οι ζηµιές είναι εµφανείς. Ότι παλιό πετρόχτι-

στο κτίριο υπήρχε έχει υποστεί από µικρές φθορές µέχρι και ολική καταστροφή. Κατά
µήκος του λιµανιού οι ιδιοκτήτες των καταστηµάτων προσπαθούν να µαζέψουν τα νερά
που δηµιούργησαν τα παλιρροϊκά κύµατα που ακολούθησαν µετά την µεγάλη σεισµική
δόνηση. Πέτρες, νερά, φθορές, χώµατα είναι τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν το σκη-
νικό γύρω από το Βαθύ της Σάµου.   

Έξι ελαφρά τραυµατίες και δύο θάνατοι εφήβων που τα καταπλάκωσε ένας τοίχος. 
Πηγή: https://www.iefimerida.gr/ellada/seismos-sti-samo-i-epomeni-mera και

https://www.protothema.gr/greece/article/1060972/seismos-sti-samo-rigmata-agonias-
anoixan-ta-67-rihter-tis-paraskeuis/

Κείµενο – δακτυλογράφηση:  Λιάσης  ∆ηµήτρης – Ε` τάξη

ΈΈλλλληηννεεςς  ττηηςς  ∆∆ιιαασσπποορράάςς  ––  ΕΕθθννιικκοοίί  ΕΕυυεερργγέέττεεςς  
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ΚΟΣΜΟΣ 
ΧΩΡΙΣ INTERNET

Το internet είναι κάτι που έχει ευκολύνει πολύ τις
ζωές µας. Όµως πώς θα ήταν ο σύγχρονος κόσµος
χωρίς αυτό;   

Σίγουρα θα υπήρχαν µεγάλες διαφορές στον τοµέα
του χρηµατιστήριου, αλλά ας το αφήσουµε αυτό και
ας δούµε την καθηµερινότητα.

Χωρίς το internet η ενηµέρωση θα ήταν πολύ πιο δύ-
σκολη π.χ. το σχολείο για µια ενηµέρωση θα έπρεπε
να πάρει όλους τους µαθητές ξεχωριστά, ο κύκλος
σου θα ήταν από ποιούς γνωρίζεις και έχεις τα τηλέ-
φωνα τους, οι πολιτικές αποφάσεις, τα νέα και η ψυ-
χαγωγία  θα ήταν µόνο στην τηλεόραση συγκεκριµέ-
νες ώρες. 

Τα ψώνια και η διαχείριση  χρηµατικών ποσών θα γι-
νόταν µόνο από τα µαγαζιά και τις τράπεζες. Και στην
περίπτωση µιας πανδηµίας η κατάσταση θα ήταν πολύ
δύσκολη. 

∆εν έχει σηµασία εάν µας αρέσει ή όχι. Ο κόσµος
και η τεχνολογία προχωράει µπροστά και δεν µας επι-
τρέπεται να µείνουµε πίσω.

Κείµενο – ∆ακτυλογράφηση: 
Καπουσίζης Αλέξανδρος – ΣΤ` τάξη

Ασφαλής
Πλοήγηση 

στο ∆ιαδίκτυο
ΚΚααννόόννααςς  11οοςς
Εάν πρόκειται να συναντή-

σετε άτοµα που γνωρίσατε α-
πό το ∆ιαδίκτυο, η συνάντηση
πρέπει να πραγµατοποιείται
οπωσδήποτε σε δηµόσιο χώ-
ρο και οι γονείς σας να είναι
παρόντες.

ΚΚααννόόννααςς  22οοςς
∆εν πρέπει να δίνετε µέσω

του ∆ιαδικτύου τη διεύθυνση
της κατοικίας σας, τον αριθµό
τηλεφώνου σας, το όνοµα του
σχολείου σας ή τη φωτογρα-
φία σας.

ΚΚααννόόννααςς  33οοςς
∆εν πρέπει να δίνετε σε κα-

νέναν τον κωδικό πρόσβασης
του λογαριασµού που έχετε
στο ∆ιαδίκτυο (διότι θα µπο-
ρούσαν να προφασιστούν ότι
είστε εσείς ή να διαβάσουν τα
ηλεκτρονικά µηνύµατά σας).

ΚΚααννόόννααςς  44οοςς
∆εν πρέπει να δίνετε ποτέ

τον κωδικό σας ή τον αριθµό
πιστωτικής κάρτας ή τραπεζι-
κού λογαριασµού σε κανέ-
ναν, εάν οι γονείς σας δεν το
γνωρίζουν, γιατί τα άτοµα αυ-
τά µπορεί να σας κλέψουν.

ΚΚααννόόννααςς  55οοςς
Τα άτοµα που γνωρίζετε

στο ∆ιαδίκτυο δεν είναι πά-
ντοτε αυτά που ισχυρίζονται
ότι είναι. Αυτό ισχύει ακόµη

γι' αυτούς µε τους οποίους αλ-
ληλογραφείτε. Πιθανόν να
θέλουν να σας εξαπατήσουν.

ΚΚααννόόννααςς  66οοςς
Είναι καλό να θυµάστε ότι,

εάν κάποιος σας προσφέρει
κάτι που σας φαίνεται υπερ-
βολικό για να είναι αλήθεια, ί-
σως να πρόκειται για κάποιο
τέχνασµα!

ΚΚααννόόννααςς  77οοςς
∆εν πρέπει να τα ανοίγετε,

εκτός και εάν προέρχονται α-
πό κόσµο που γνωρίζετε και
εµπιστεύεστε. Πιθανόν να µε-
ταδοθεί ιός στον υπολογιστή
σας ή σε κάποιο άλλο αρχείο,
που θα µπορούσε να τον βλά-
ψει ή να τον καταστρέψει.

ΚΚααννόόννααςς  88οοςς
Εάν κάποιος σας στείλει έ-

να απρεπές µήνυµα ή µια α-
πρεπή εικόνα, σταµατήστε α-
µέσως τη συνοµιλία και ανα-
φέρετε το γεγονός στους γο-
νείς σας.

ΚΚααννόόννααςς  99οοςς
Μην ανοίγετε ηλεκτρονικό

ταχυδροµείο από άτοµα που
δεν γνωρίζετε, γιατί µπορούν
να µεταδώσουν ιούς στον υ-
πολογιστή σας.

ΚΚααννόόννααςς  1100οοςς  
Η πιο ασφαλής πλοήγηση

είναι να κλείσουµε τον υπο-
λογιστή και να πάµε µια βόλ-
τα!

Κείµενο - ∆ακτυλογράφηση:
Λιάσης ∆ηµήτρης 

ΠΗΓΗ:
http://users.sch.gr/ikomni
nou/4th_mod_b/___4.html
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Η αντίστροφη µέτρηση ξε-
κίνησε στις 13 Φεβρουαρίου
1973, όταν ξεσηκώθηκαν οι
φοιτητές της Αθήνας και συ-
γκεντρώθηκαν στο Πολυτε-
χνείο. Ακολούθησαν τα γε-
γονότα της Νοµικής µε τη
διαδήλωση χιλιάδων φοιτη-
τών. Ζητούσαν την κατάργη-
ση του Ν.1347. Ο νόµος προ-
έβλεπε, την υποχρεωτική
στράτευση όσων ανέπτυσ-
σαν συνδικαλιστική δράση
κατά την διάρκεια των σπου-
δών τους. Η αστυνοµία, πα-
ραβιάζοντας το πανεπιστη-
µιακό άσυλο, εισήλθε στο
χώρο του ιδρύµατος, συνέ-
λαβε 11 φοιτητές και τους
παρέπεµψε σε δίκη µε την

κατηγορία της «περιύβρισης
αρχής». Οι 8 καταδικάστικαν
σε διάφορες ποινές, ενω πε-
ρίπου 100 άλλοι αναγκάστη-
καν να διακόψουν τις σπο-
δές τους και να ντυθούν στο
χακί. 

Στις 14 Νοεµβρίου 1973
φοιτητές του Πολυτεχνείου
αποφάσισαν αποχή από τα
µαθήµατα  και ξεκίνησαν
διαδηλώσεις εναντίον του
βάναυσου στρατιωτικού κα-
θεστώτος. Οι φοιτητές που
αυτοαποκαλούνταν «Ελεύ-
θεροι Πολιορκηµένοι» οχυ-
ρώθηκαν  µέσα στο κτίριο
της σχολής  επί της οδού
Πατησίων  και ξεκίνησαν τη
λειτουργία του ανεξάρτητου

ραδιοφωνικού σταθµού του
Πολυτεχνείου. Ο ποµπός κα-
τασκευάστηκε µέσα σε λί-
γες ώρες  στα εργαστήρια
της σχολής Ηλεκτρονικών
Μηχανικών από τον Γιώργο
Κυρλάκη. Το πλέον ιστορικό
τους µήνυµα ήταν: «Εδώ Πο-
λυτεχνείο! Λαέ της Ελλάδας
το Πολυτεχνείο είναι σηµαι-
οφόρος του αγώνα µας, του
αγώνα σας, του κοινού αγώ-
να µας ενάντια στη ∆ικτατο-
ρία και για την ∆ηµοκρατία». 

Στις 3 π.µ. της 17ης Νοεµ-
βρίου αποφασίζεται η επέµ-
βαση του στρατού και ένα α-
πό τα τρία άρµατα µάχης
που είχαν παραταχθεί έξω α-
πό τη σχολή, γκρεµίζει την
κεντρική πύλη. Οι φοιτητές
που είχαν παραµείνει στο
Πολυτεχνείο, µαζεύτηκαν
στο κεντρικό προαύλιο,
ψάλλοντας τον εθνικό ύµνο.
Η πτώση της πύλης ακολου-
θήθηκε απο την είσοδο ενό-
πλων στρατιωτών που οδή-
γησαν τους φοιτητές εξω α-
πο το Πολυτεχνείο, µεσω
της πύλης της οδου Στουρ-
νάρα. Πολλοί φοιτητές βρί-
σκουν καταφύγιο σε γειτονι-
κές πολυκατοικίες. Ελεύθε-
ροι σκοπευτές της αστυνο-
µίας ανοίγουν πυρ από γει-
τονικές ταράτσες, ενώ άν-
δρες της ΚΥΠ καταδιώκουν
τους εξεγερθέντες. Οι εκ-
φωνητές του σταθµου του
Πολυτεχνείου παρέµειναν
στο πόστο τους και συνέχι-
σαν να εκπέµπουν το ιστορι-
κό µήνυµα για 40 λεπτά µετά
την έξοδο, οπότε συνελλή-
φθησαν. Υπήρξανε πολλοί
τραυµατισµένοι και νεκροί.

Οι συνέπειες του Πολυτε-
χνείου ήταν οριστικές για
την πολιτική πορεία της Ελ-
λάδας και για την γέννηση
της µεταπολίτευσης.

ΚΕΙΜΕΝΟ: Λυδία 
Παπαδοπούλου, Αναστα-

σια Κισκίνη, ∆ήµητρα 
Πισλίνα και  Χρήστος 

Γάτσος (ΣΤ΄ ΤΑΞΗ)
∆ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ: 

Λυδία Παπαδοπούλου 
- ΣΤ' ΤΑΞΗ

Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυ-
τεχνείο είναι ένα πανεπιστη-
µιακό ίδρυµα της Ελλάδας,
µε έδρα την Αθήνα. Ιδρύθη-
κε το 1837 και είναι το αρ-
χαιότερο τεχνολογικό ίδρυ-
µα της Ελλάδος συνεισφέ-
ροντας τα µέγιστα στην επι-
στηµονική, τεχνική, κοινωνι-
κή και οικονοµική ανάπτυξη
της χώρας. 

Στο Πολυτεχνείο Αθηνών
σπουδάζουν περισσότεροι
από 20.000 σπουδαστές κα-
θιστώντας το ένα από τα πα-
ραδοσιακά εκπαιδευτικά-
ερευνητικά ιδρύµατα της
χώρας µαζί µε το Πανεπι-
στήµιο Αθηνών και το πανε-
πιστήµιο Θεσσαλονίκης. Οι
σχολές που διδάσκονται εί-
ναι: Μηχανική, Μηχανολό-
γοι µηχανικοί, Ηλεκτρολό-
γοι Μηχανική, Μηχανικοί υ-
πολογιστών, Αρχιτέκτονες
Μηχανικοί, Χηµική Μηχανι-
κοί, Αγρονόµοι, Τοπογράφοι
Μηχανικοί, Μηχανικοί Με-
τάλλων, Ναυπηγείων Μηχα-
νολόγοι Μηχανικοί, Εφαρ-
µοσµένων Μαθηµατικών και
Φυσικών Επιστηµών.

Το 1873 εγκαταστάθηκε
σε συγκρότηµα κτιρίων στο
κέντρο της πρωτεύουσας,
στα µισοτελειωµένα, ακόµη,
κτίρια της οδού Πατησίων
και ονοµάστηκε Εθνικό Με-
τσόβιο Πολυτεχνείο, συντε-
τµηµένα ΕΜΠ προς τιµή των
µεγάλων ευεργετών Γεωργί-
ου Αβερώφ, Νικολάου
Στουρνάρη, Ελένης Τοσίτσα
και Μιχαήλ Τοσίτσα, των ο-
ποίων η γενέτειρα, το Μέ-
τσοβο, µια µικρή ιστορική
πόλη στη βορειοδυτική Ελ-
λάδα, υπήρξε η κοιτίδα πολ-
λών µεγάλων εθνικών ευερ-
γετών.          

Κείµενο: Βασιλεία – 
Κατερίνα – Ανδρονίκη -

Πασχάλης (ΣΤ` τάξη)
∆ακτυλογράφηση: Βασι-

λεία Λιάση – ΣΤ` τάξη
Η εικονογράφηση είναι

του ∆αυίδ, της Βασιλείας,
της Αναστασίας και 

της ∆ήµητρας

ΕΕξξέέγγεερρσσηη  ττοουυ  ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοουυ
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ΑΑπποοττεελλέέσσµµαατταα  εεκκλλοογγώώνν
Στις 30 Οκτωβρίου του 2020 η Γ΄ τάξη του δηµοτικού σχολείου µας έκανε εκλογές.
Αφού το κάθε παιδί είπε το λόγο του τον οποίο  είχε γράψει  στο τετράδιο του την προηγούµενη µέρα ή αυτοσχεδία-

σε την ώρα που µιλούσε. Αρκετά παιδιά έφτιαξαν αφίσες. Όταν το ψηφοδέλτιο ολοκληρώθηκε το κάθε παιδί ψήφισε
µυστικά. Μπορούσε να ψηφίσει από 3 ψήφους.

Μετά την ψηφοφορία βγήκαν η Μαρία Θεοδώρου µε 6 ψήφους, η Γεωργία Σουρουτζόγλου µε 5, ο Τραϊανός Παπα-
τραϊανός και η Κατερίνα Θεοδώρου µε 4 και η ∆έσποινα Παπαγιαννίδου και η Στέλλα Μπουλάρι µε 3 ψήφους. Τα 6 αυ-
τά παιδιά θα ξαναψηφιστούν την επόµενη ∆ευτέρα µεταξύ τους άραγε ποιος ή ποια θα γίνει πρόεδρος της τάξης;

Κείµενο: Ναταλία Μπερέα – Γ' τάξη
∆ακτυλογράφηση: Παντελής Καραβίτης – ΣΤ' τάξη 

Υποψήφιες 
και υποψήφιοι 
για τις εκλογές 

στην Γ΄ τάξη
Θα ήθελα και θα µου άρεσε να γίνω

πρόεδρος. Αν µε ψηφίζατε θα είµαι χαρού-
µενη. ∆εν θα µε πειράξει εάν δεν γίνω
πρόεδρος. Ο καθένας από εµάς είναι δια-
φορετικός. Η Μαρία είναι διαφορετική, η
Στέλλα, η ∆έσποινα, η Κατερίνα αλλά ποτέ
δεν θα αλλάξουµε. Είµαστε όλοι µια πα-
ρέα. Ένας ψήφος µου φτάνει και µου πε-
ρισσεύει. ∆εν είµαστε όλοι ικανοί για όλα.
Αν µε ψηφίσετε, αν δεν µε ψηφίσετε δεν
θα µε νοιάξει. Μπορεί να µαλώσουµε, αλ-
λά δεν θα αλλάξει τίποτα. Είµαστε όλοι µα-
ζί µια παρέα, µια οµάδα, µια συντροφιά. 

Ελπίζω όποιος γίνει πρόεδρος να χαίρε-
ται για τον εαυτό του. Ας πούµε ότι η ∆έ-
σποινα αν γίνει πρόεδρος θα ήµουν χαρού-
µενη. Εγώ θα ήθελα να κάνουµε έναν κό-
σµο καλύτερο, γιατί είµαστε µια οµάδα. Ε-
γώ θέλω να φανούν όλα εύκολα. Αν µε ψη-
φίσετε θα κάνω ότι καλύτερο µπορώ για
την αγαπηµένη µου τάξη. Θέλω να πω ότι
θα ήθελα να µε ψηφίσετε για µια καλύτερη
ζωή. 

Κείµενο: Ελισάβετ Τσουµάγκα – Γ' τάξη 
∆ακτυλογράφηση: Λιάσης ∆ηµήτρης

– Ε' τάξη

Γεια σας, µε λένε Κατερίνα Θεοδώρου
και ελπίζω να µου δώσετε την ευκαιρία να
βοηθήσω και εγώ στη δηµιουργία του προ-
έδρου της τάξης.

Βάζω την υποψηφιότητα για να δοκιµά-
σω κάτι καινούριο και να αποκτήσω εµπει-
ρία. Θα ήθελα να εκλεγώ, γιατί είµαι υπεύ-
θυνη, συνεπής και οργανωτική. Θα βοηθή-
σω σε συνεργασία µε την δασκάλα µας για
το καλό της τάξης, του σχολείου µας. 

Κείµενο: Κατερίνα Θεοδώρου – Γ ' τάξη
∆ακτυλογράφηση: Χρήστος Μήτσκος –

Ε' τάξη

Όπως όλοι ξέρετε είµαι η Ναταλία. Ζητώ
σήµερα τη ψήφο σας, γιατί θέλω πραγµατι-
κά να γίνω πρόεδρος της τάξης. Αν µε ψη-
φίσετε θα κάνουµε 3 ώρες γυµναστική. Αν
µε ψηφίσετε θα κάνουµε 5 φορές τον µήνα
εκδροµή. Αν µε ψηφίσετε η πόρτα θα κλεί-
νει στις 8:16. Το παραδέχοµαι, πλάκα κά-
νω.

Θα κάνω ότι περνάει από το χέρι µου, για

το σχολείο και συγκεκριµένα για τη τάξη
ΜΑΣ! Καθώς έχω όρεξη για δουλειά και µου
αρέσει να δηµιουργώ µε όλη µου τη δύνα-
µη για να ακούσω καινούργιες ιδέες!!!!! 

Ναταλία Μπερέα – Γ' τάξη

Συµµαθητές και συµµαθήτριες, φιλές και
φίλοι. Ψηφίστε Μαρία Θεοδώρου, γιατί θα
έρθει η χαρά στην τάξη µας. Θα προσπαθή-
σω να είµαστε αγαπηµένοι και φίλοι. ∆εν
θα επιτρέψω να µαλώνουν συνεχώς, δεν θα
επιτρέψω να στεναχωρηθεί κανένα παιδί.
Μπορούµε να µαζέψουµε χρήµατα για να
πάµε εκδροµή η να οµορφύνουµε την τά-
ξη. Σαν πρόεδρος θα ακούω τις γνώµες των
άλλων. Ψηφίστε Μαρία Θεοδώρου. 

Κείµενο: Μαρία Θεοδώρου – Γ' τάξη 
∆ακτυλ/ση: Χριστίνα Γεωργίου – Ε' τάξη

Ψηφίστε εµένα. Θα παίζουµε ότι θέλουµε
στη γυµναστική και θα κάνουµε αγώνες. Ε-
µείς τα κορίτσια θα παίζουµε µαζί. Αλλά ό-
ποιες θέλουν να παίζουν µε τα αγόρια, να
παίζουν. Θα είναι πιο ωραία η τάξη. Θα κά-
νουµε κατασκευές µε τριαντάφυλλα για να
µυρίζει ωραία η τάξη µας.

Ψηφίστε µε, θα κάνω πολλά πράγµατα.
Μπορεί να µην τα λέω αλλά θα κάνω πολ-
λά.Ψηφίστε µε και θα δείτε.

Κείµενο: Στέλλα Μπουλλάρι – Γ' τάξη 
∆ακτυλογράφηση: Κωνσταντίνος 

Γεωργιάδης – ΣΤ' τάξη

Ως πρόεδος της τάξης µπορώ να κάνω
πολλά. Να έχουµε µια όµορφη και καθαρή
τάξη, να έχουµε µια καινούρια µπάλα για
να παίξουµε στο διάλειµµα, να πηγαίνουµε
πολλες και µεγάλες εκδροµές και να µην υ-
πάρχουν τσακωµοί. Θα φροντίσω να παί-
ζουµε όλοι δίκαια. 

Κείµενο: Τραϊανός Παπατραϊανός 
– Γ' τάξη 

∆ακτυλογράφηση: Βασίλης Σερέτης
– Ε' τάξη

Αν µε εκλέξετε θ φροντίσω να µην σας α-
πογοητεύσω. Θα προσπαθήσω για το κα-
λύτερο της τάξης και του σχολείου µας. Σκέ-
φτοµαι να βάλω ένα τεράστιο φουσκωτό
στη µέση του γηπέδου, επίσης θα προσθέ-
σω ώρες γυµναστικής και εικαστικών, ακό-
µα θα φτιάξω λίγο πιο χαρούµενη τη διακό-
σµηση του σχολείου µε λουλούδια και πο-
λύχρωµες κουρτίνες. Θα φροντίζω να κά-
νουµε περισσότερες εκδροµές και µία µε-
γάλη εκδροµή στη Ντίζνεϊλαντ!!! Επίσης ό-
λη η αυλή θα ήταν µε γκαζόν, πισίνα, άµµο
και κούνιες.

Ελπίζω να µε ψηφίσετε, σας εύχοµαι κα-
λή σχολική χρονιά!!!

Με εκτίµηση Σουρουτζόγλου Γεωργία!
ΨΗΦΙΣΤΕ ΤΗ ΣΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ - Σχο-

λείο για µια καλύτερη ζωή
Κείµενο: Γεωργία Σουρουτζόγλου – Γ' τάξη
∆ακτυλογράφηση: Φωτεινή Γεωργιάδου

–Ε' τάξη
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ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ 
ΤΑΙΝΙΑΣ ΤΗΣ ∆’ ΤΑΞΗΣ 
(Σχ. Έτους 2019-2020)

∆έστε την ταινία µικρού µήκους της ∆` τάξης (Σχ. Έτος

2019 – 2020) «Ταξίδι στο διάστηµα» ακολουθώντας τον
σύνδεσµο: http://dim-arniss.pel.sch.gr/?p=3965

Μία ταινία γυρισµένη µε δύο τρόπους (animation και
ζωντανά)

Ταξίδι στο ∆ιάστηµα https://youtu.be/krxEllbMtDM
Anime Trip To Mars https://youtu.be/sw9AMWmUQwg

ΕΚΛΟΓΕΣ 
ΣΤ' ΤΑΞΗΣ

Την προηγούµενη εβδοµά-
δα ο κύριος µας αποφάσισε να
κάνουµε εκλογές, µόνο η τάξη
µας, για να εκλεγεί ένας πρό-
εδρος, αντιπρόεδρος, γραµ-
µατέας, ταµίας και µέλος.

Η προετοιµασία ήταν δύ-
σκολη. Έπρεπε πρώτα να ρω-
τήσουµε πόσα παιδιά ήθελαν
να συµµετέχουν, ύστερα κά-
ποια παιδιά ήταν υπεύθυνα να
σηµειώνουν ποιοι έδωσαν
συµµετοχή για πρόεδρος και
για τις υπόλοιπες θέσεις. Α-
φού τελείωσε και αυτό δύο
παιδιά κατέβηκαν κάτω στους

υπολογιστές και δακτυλογρά-
φησαν ποιοι είναι υποψήφιοι
πρόεδροι, αντιπρόεδροι κ.τ.λ.
Την επόµενη µέρα φτιάξαµε
το κουτί που θα ρίχναµε τις
ψήφους. Όσοι έδωσαν συµµε-
τοχή τους φώναζε η εφορευ-
τική επιτροπή, παίρναµε τον
φάκελο και το χαρτί, πηγαίνα-
µε σε µια γωνία και βάζαµε
ψήφο.

Είχαµε δικαίωµα να βάλου-
µε µια ψήφο στον πρόεδρο και
τέσσερις για τις άλλες θέσεις.
Μόλις τελειώναµε βάζαµε το
χαρτί µε τις ψήφους µέσα
στον φάκελο και πηγαίναµε
στην επιτροπή και το ρίχναµε
µέσα στο κουτί(κάλπη). Όταν

ψήφισαν όλοι ήρθε η ώρα να
δούµε την τελική απόφαση.

Με µεγάλη διαφορά βγήκε
πρόεδρος ο Καραβίτης Παντε-
λής. Για τις άλλες θέσεις βγή-
καν ο Γάτσος Χρήστος, η Μπό-
για Ηλιάνα, και µετά από κλή-
ρωση, αφού είχαν τις ίδιες ψή-
φους, οι Παλάκας Πασχάλης,
Σιδεράς Ευθύµης και Κισκίνη
Αναστασία, όπου κληρώθηκαν
οι δύο πρώτοι. 

Με την πρώτη ευκαιρία θα
αποφασίσουν αυτοί που έ-

χουν εκλεγεί, πως θα µοιρά-
σουν τις θέσεις.

Στην Εφορευτική Επιτοπή ή-
ταν η Βασιλεία Λιάση, η Σοφία
Καπουσίζη και η Όλγα Παπα-
γιαννίδου.

Φυσικά όσοι δήλωσαν συµ-
µετοχή στις εκλογές και δεν
βγήκαν σε κάποια θέση στενα-
χωρήθηκαν.

Κείµενο – 
∆ακτυλογράφηση: 
Αναστασία Κισκίνη 

– ΣΤ' τάξη
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Η Αγία
Βαρβάρα

Η Αγία Βαρβάρα γιορτά-
ζει στις 4 ∆εκεµβρίου και
είναι η πολιούχος της Άρ-
νισσας. Την παραµονή της
γιορτής αυτής στις 3 ∆ε-
κεµβρίου γίνεται εσπερι-
νός στον ιερό ναό της Α-
γίας Βαρβάρας και στη συ-
νέχεια ανάβουµε φωτιά έ-
ξω από την εκκλησία για
να θυµηθούµε το γεγονός
που έπεσε κεραυνός και
σκότωσε τον πατέρα της
Αγίας Βαρβάρας. Κάθε
χρόνο τηρούµε αυτό το έ-
θιµο (Βαρβαρίτσα) αλλά
φέτος είναι µια διαφορετι-
κή και πιο δύσκολη χρονιά
µε τον κορονοϊό και δεν
τηρήσαµε αυτό το έθιµο
ούτε και µπορέσαµε να πα-

ρακολουθήσουµε την λει-
τουργία .

Επίσης ένα άλλο έθιµο
που έχουµε στην Άρνισσα
είναι οι λεγόµενες πιτου-
λίτσες (λαγγίτες) της Α-
γίας Βαρβάρας που τις κά-
νουµε και αυτές στις 3 ∆ε-
κεµβρίου δηλαδή την πα-
ραµονή αυτής της γιορτής.
Την ηµέρα εκείνη µετά τον
εσπερινό µοιράζουν τις πι-
τουλίτσες στην εκκλησία.
Ας ελπίσουµε ότι του χρό-
νου θα γιορτάσουµε την η-
µέρα αυτή όπως και παλιά.

Οι ζωγραφιές είναι των
παιδιών του Νηπιαγωγεί-
ου: ∆έσποινας Αυγουστά-
κη – Γιώργου Σφυρόπου-
λου – Κατερίνας και Φω-
τεινής Γεωργιάδου

Κείµενο - 
∆ακτυλογράφηση: 
Μαρκέλλα Λιόλιου

- Ε` τάξη

ΛΑΓΓΙΤΕΣ
ΥΛΙΚΑ
1 κιλό αλεύρι
3 ποτήρια νερό χλιαρό
Μία πρέζα αλάτι
Μία πρέζα ζάχαρη
Μία µπυροµαγιά

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Πάρτε µια λεκάνη, βάλτε την µαγιά και διαλύστε την

µε λίγο νερό. Προσθέστε τη ζάχαρη, το αλάτι και το α-
λεύρι ώσπου να γίνει χυλός. Αφήστε τη να φουσκώσει
για µία ώρα περίπου. Πάρτε  την κατσαρόλα βάλτε λά-
δι, αφήστε το να ζεσταθεί καλά και µε το κουτάλι πάρ-
τε από το µίγµα και ρίξτε στο καυτό λάδι. Αναποδογυ-
ρίστε τα µέχρι να ροδίσουν και µετά βάλτε τα σε απορ-
ροφητικό χαρτί.

Σερβίρετέ τα µε µέλι ή ζάχαρη.

Κείµενο – δακτυλογράφηση:
Αναστασία Κισκίνη – ΣΤ` τάξη
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ΤΤοο  ««σσοούύππεερρ»»  ππρρωωιιννόό
Μου αρέσει να τρώω πρωινό. Εσένα; Το πρωινό είναι το πρώτο γεύµα της ηµέρας. Είναι απαραίτητο και πολύ ση-

µαντικό.
-Το πρωινό µας δίνει ενέργεια και δύναµη. Ένα αµάξι βενζίνη για να κινηθεί. Έτσι και ο οργανισµός µας χρειάζε-

ται ενέργεια από την τροφή. Με το πρωινό ο εγκέφαλός µας ξυπνάει και δουλεύει καλύτερα. Έχουµε καθαρό και
γερό µυαλό. Στο σχολείο έχουµε καλύτερες επιδόσεις στα µαθήµατα. Στη γυµναστική δε νιώθεις κουρασµένος και
είσαι ταχύτατος.

-Ακόµα και όταν ο χρόνος δεν είναι αρκετός είναι σηµαντικός να τρως πρωινό. Σου προτείνω µερικές λύσεις για
γρήγορο και θρεπτικό πρωινό. Ένα ποτήρι γάλα, φέτες µε µέλι, γιαούρτι, δηµητριακά, κουλούρι, µπισκότα, πίτα,
φρούτο.

Αξίζει να τρως πρωινό. Αλλιώς ο εγκέφαλος «υποφέρει».

Κείµενο: Οι µαθητές της Γ΄ τάξης 
∆ακτυλογράφηση: Παντελής Καραβίτης – ΣΤ` τάξη
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Τα Νέα Ξανθόγεια
Τα Ξανθόγεια είναι το χωριό µου και είναι πολύ ό-

µορφο και ήσυχο. Είµαστε περίπου 70 κάτοικοι.
Έχει πολλές λεύκες και  πεύκα, έχει πολλά χωράφια

και στάβλους και µια µεγάλη εκκλησία στο ύψωµα του
χωριού, του Προφήτη Ηλία και στις 20 Ιουλίου που
γιορτάζει κάνουµε πανηγύρι.

Το χωριό ασχολείται µε την κτηνοτροφία και την γε-
ωργία.  

Τα Παλιά Ξανθόγεια είναι 2 χλµ. έξω από τα καινού-
ρια και  από την Άρνισσα έχει 3 χλµ. απόσταση. Η µε-
τακίνηση στο καινούριο χωριό έγινε το 1980, επειδή
δεν είχαν ρεύµα και γινόντουσαν κατολισθήσεις.

Η µεγάλη εκκλησία του παλιού χωριού είναι ο Άγιος
∆ηµήτριος που µάλλον χτίστηκε το 1886 και το ξέρου-
µε εξαιτίας µιας εικόνας που βρέθηκε, του Αγίου ∆η-
µητρίου, µε αυτήν την χρονολογία. Έχει άλλα δύο ε-
ξωκλήσια, του Αγίου Αθανασίου, που γιορτάζει στις 2
Μαΐου και της Αγίας Παρασκευής.

Μαζί µε την οικογένειά µου µας αρέσει να πηγαίνουµε
µε τα πόδια από το καινούριο χωριό στο παλιό και ξανά
πίσω.

Κείµενο - ∆ακτυλογράφηση : Χρήστος Μήτσκος
– Ε` τάξη

ΗΗ  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  
ττοουυ  ΝΝέέοουυ  ΑΑγγίίοουυ  

ΑΑθθαανναασσίίοουυ  ΠΠέέλλλλααςς

Η δηµιουργία του χωριού
του  Νέου Αγίου Αθανασίου
Πέλλας, στο οποίο και  ζω έ-
γινε λόγω της µεταφοράς
του πληθυσµού από τον πα-
λιό οικισµό την δεκαετία του
1980.

Όταν ο πατέρας µου ήταν
µικρός δεν υπήρχε ο Νέος
Άγιος Αθανάσιος και όλοι οι
κάτοικοι του ζούσαν στον
Παλαιό Άγιο Αθανάσιο.  

Στο «παλιό χωριό» όπως
λέγεται πια, οι κάτοικοι α-
σχολιόντουσαν µε την κτη-
νοτροφία και την γεωργία.
Τον χειµώνα η πρόσβαση
στο χωριό ήταν δύσκολη και
οι κάτοικοι αποκλείονταν α-
πό το χιόνι που συχνά έφτα-
νε τα δύο µέτρα. Το µόνο µε-
ταφορικό µέσο ήταν τα τρα-
κτέρ και τα µουλάρια. Επί-
σης δεν υπήρχε ασφαλτό-
δροµος, µόνο χωµατόδρο-
µος.  Όµως η ζωή τους παρά
τις δυσκολίες ήταν απλή και
ήταν όλοι αγαπηµένοι και
ευτυχισµένοι.

Στο παλιό χωριό υπήρχε

δηµοτικό σχολείο που εκεί
πήγε ο πατέρας µου. Επίσης
το νοσοκοµείο ήταν πολύ
µακριά, στην Έδεσσα. Η για-
γιά µου πήγε να γεννήσει το
πρώτο της παιδί µε το τρα-
κτέρ και η διαδροµή ήταν
δύο  ώρες, ίσως και παραπά-
νω.

Το 1989 όταν ο πατέρας
µου ήταν 13 χρονών το χω-
ριό µετακινήθηκε χαµηλότε-
ρα, στα 650 µέτρα υψόµε-
τρο.

Οι κάτοικοι διευκολύνθη-
καν πολύ µε αυτή τη µετα-
φορά. Τα χωράφια τους ή-
ταν πιο κοντά και υπήρχε
δρόµος καλύτερος. Το νέο
χωριό που φέτος κλείνει τα
31 χρόνια δηµιουργίας έχει
σήµερα περίπου 500 κατοί-
κους.

Ο παλιός Άγιος Αθανάσιος
άρχισε πάλι να αναπτύσσε-
ται την τελευταία εικοσαε-
τία και έγινε χειµερινός προ-
ορισµός µε παραδοσιακές
ταβέρνες και πολυτελή ξε-
νοδοχεία αφού αρκετά κο-
ντά είναι το χιονοδροµικό
κέντρο Καϊµακτσαλάν. 

Κείµενο - 
∆ακτυλογράφηση: 
Λιάσης ∆ηµήτρης 

– Ε` τάξη



Σαγράδα Φαµίλια
Η Σαγράδα Φαµίλια είναι

µεγάλη ρωµαιοκαθολική εκ-
κλησία στη Βαρκελώνη της
Καταλονίας στην Ισπανία,
σχεδιασµένη από τον Κατα-
λωνό αρχιτέκτονα Αντόνι
Γκαούντι[1852-1926]. Αν και
ηµιτελής, η εκκλησία αποτε-
λεί Μνηµείο Παγκόσµιας
Κληρονοµιάς της UNESCO
και το Νοέµβριο του 2010 κα-
θαγιάστηκε από τον Πάπα Βε-
νέδικτο ΙΣΤ’ και έγινε Βασιλι-
κή. 

Αν και η κατασκευή της Σα-
γράδα Φαµίλια είχε ξεκινήσει
το 1882, όταν το έργο το ανέ-
λαβε ο Γκαούντι το 1883, τη
µεταµόρφωσε µε το αρχιτε-
κτονικό και το µηχανικό στυλ
του συνδυάζοντας το γοτθικό
ρυθµό και µορφές Μοντερνι-
σµού µε φιλόδοξες διαρθρω-
τικές κολόνες και αψίδες. Ο
Γκαούντι αφιέρωσε τα τελευ-
ταία του χρόνια και όταν πέ-
θανε το 1926, λειγότερο από
το ένα τέταρτο του είχε ολο-
κληρωθεί. Η κατασκευή της
Σαγράδα Φαµίλια διακόπηκε
από τον Ισπανικό Εµφύλιο. Η
κατασκευή πέρασε τη µέση
το 2010 και µια αναµενόµενη
ηµεροµηνία ολοκλήρωσης εί-
ναι το 2026. Τα σχόλια µου
για αυτή την εκκλησία είναι ό-
τι θα ήθελα να την επισκε-
φτώ, αφού τελειώσει η κατα-
σκευή της βέβαια.

Κείµενο - ∆ακτυλογράφηση:
∆αυίδ Τσιτιρίδης - ΣΤ` τάξη

Χοροί της Ευρώπης
Βαλς: Waltz(Γερµ.) Valse

(Γαλ.) είναι ένας χορός που
γεννήθηκε στη Βιέννη της Αυ-
στρίας. Είναι χορός για ζευγά-
ρια και χορεύεται µε γοργό
ρυθµό περιστροφών και στα-
θερό βηµατισµό.

Μπαλέτο: Είναι είδος χορού
που προέρχεται από την Ιτα-
λία (15ο αιώνα). Εξελίχθηκε
κυρίως στις σκηνές της Γαλ-
λίας και της Ρωσίας. Λάµβανε
χώρα σε µεγάλες αίθουσες
συναθροίσεων. Το µπαλέτο α-
παιτεί υψηλές τεχνικές απαι-
τήσεις και το ρεπερτόριο του
είναι η κλασική µουσική.

Φλαµένκο: (Ισπ. Flamenco)
είναι ένας ισπανικός χορός
που αφορά ένα είδος µουσι-
κής και χορού, ο οποίος χρησι-
µοποιήθηκε πρώτη φορά τον
19ο αιώνα. Γεννήθηκε στην
περιφέρεια Ανδαλουσία µε κέ-
ντρα τη Σεβίλλη, το Κάδιξ και
τη Μαλάγα. Χαρακτηριστικό
όργανο είναι η κιθάρα. 

Κείµενο - ∆ακτυλογράφη-
ση: ∆αυίδ Τσιτιρίδης- ΣΤ΄ τάξη

Oktoberfest
Το Οκτόµπερφεστ είναι το

µεγαλύτερο παγκοσµίως λαϊ-
κό πανηγύρι που λαµβάνει
χώρα στο Μόναχο κάθε χρό-
νο στην πλατεία Τερέζινβισε
της περιοχής Λούντβιχσφορ-
στατ-Ίζαρφορστατ της Γερ-
µανίας. ∆ιαρκεί δύο εβδοµά-
δες και λήγει το πρώτο Σαβ-
βατοκύριακο του Οκτωβρίου.

Καθιερώθηκε από το 1810,
οπότε έγιναν µεγάλες γιορ-

τές για το γάµο του
πρίγκιπα της Βαυα-
ρίας Λουδοβίκου Α'.
Όλες οι ζυθοποιίες
του Μονάχου προ-
σφέρουν µπύρα
στους επισκέπτες σε
χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ έ ς
σκηνές χωρητικότη-
τας 2-3.000 ατόµων.
Τα τελευταία χρόνια
σερβιτόροι και αρκε-
τοί επισκέπτες φο-
ρούν τις παραδοσια-
κές βαυαρικές ενδυ-
µασίες.

Ο πρίγκιπας Λούντβιχ
(1786-1868), βασιλιάς της
Βαυαρίας ως Λουδοβίκος Α΄
για τα έτη 1825-1848, πα-
ντρεύτηκε την πριγκίπισσα
Θηρεσία του Σαξ-Χιλ-
ντµπουργκχάουζεν στις 12
Οκτωβρίου 1810. Οι πολίτες
του Μονάχου κλήθηκαν να
παραστούν στις εκδηλώσεις
που διοργανώθηκαν στους α-
γρούς για να γιορτάσουν το
βασιλικό γεγονός. Τα χωρά-
φια ονοµάστηκαν Τερεζινβίζε
προς τιµήν της πριγκίπισσας
και από τότε έχουν κρατήσει
αυτό το όνοµα. Οι ιπποδρο-
µίες, πραγµατοποιήθηκαν
στις 18 Οκτωβρίου για να τι-
µήσουν τους νεόνυµφους. Εί-
ναι ευρέως κατανοητό ότι ο

Αντρέας Μίκαελ Νταλλ 'Άρµι,
υψηλόβαθµος της Εθνικής
Φρουράς, πρότεινε την ιδέα.
Ωστόσο, η προέλευση των ιπ-
ποδροµιών και το ίδιο το Ο-
κτόµπερφεστ ενδέχεται να έ-
χουν προέλθει από προτά-
σεις που προσέφερε ο Φρα-
ντς Μπαουµγκάρτνερ, αγωνι-
στής και λοχίας στην Εθνική
Φρουρά. Η ακριβής προέλευ-
ση του φεστιβάλ και των ιπ-
ποδροµιών παραµένει αµφι-
σβητούµενη. Ωστόσο, η από-
φαση επανάληψης των ιππο-
δροµιών, το θέαµα και οι εορ-
τασµοί το 1811 ξεκίνησε την
ετήσια παράδοση του Οκτό-
µπερφεστ.

ΠΗΓΗ:
https://el.wikipedia.org

Κείµενο - ∆ακτυλογράφηση:
Λιάσης ∆ηµήτρης – Ε` τάξη

ΤΑ ΑΝΗΣΥΧΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 11∆εκέµβριος 2020

Ευρωπαϊκές παραδόσεις & αξιοθέατα
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Κάποτε στη χώρα των
µικροβίων, τα µικρόβια
περνούσαν καλά και ήταν
χαµογελαστά. Έµπαιναν
στα χέρια των παιδιών,
στο στόµα τους, στα µάτια
τους στα αυτιά τους, στη
µύτη τους. Έτσι τα παιδιά
πάθαιναν ιώσεις και σήκω-
ναν πυρετό. Έπρεπε να
τρώνε υγιεινά για να κά-
νουν στρατό άµυνας.

Ένας ιός όµως πολύ ζω-
ηρός, ήθελε να γίνει Βασι-
λιάς. Για αυτό  φόρεσε µια

µέρα κορώνα και ονοµά-
στηκε κορωνoϊός. Ήθελε
να κάνει ταξίδια σε όλο
τον κόσµο, µε το λεωφο-
ρείο, µε το αεροπλάνο, µε
το τρένο, µε τους ανθρώ-
πους, Ήταν πονηρό µικρό-
βιο και άλλαζε συνέχεια
ρούχα και κορώνες για να
µην το αναγνωρίζουν. Επί-
σης ήθελε να διατάζει όλα
τα άλλα µικρόβια. Μετά
πήγε σε ένα  ξενοδοχείο
και κρύφθηκε. Κρυβόταν
παντού και ήταν αόρατο.

Στην αυλή του ξενοδοχεί-
ου υπήρχε ένας µεγάλος
φοίνικας. Αφού ανέβηκε
στην κορυφή του, κοιτού-
σε όλο τον κόσµο που ή-
ταν δικός του και από εκεί
κάλεσε όλα τα υπόλοιπα
µικρόβια για να γιορτά-
σουν την επιτυχία του. 

Οι άνθρωποι όµως, που
είχαν ενωθεί, για να τον
πολεµήσουν, έµαθαν που
ήταν.  Έτσι αποφάσισαν
να ρίξουν  µια µεγάλη βόµ-
βα µε πολλά φάρµακα .

Αυτό ήταν το τέλος του ι-
ού και χάθηκε µια για πά-
ντα.

Οι µαθητές της Α`τάξης

Στη χώρα των µικροβίων
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ΦΦίίλλοοιι  κκααιι  φφίίλλεεςς
Οι καλύτεροι µου φίλοι είναι ο Χρήστος, ο Τριαντάφυλλος και ο Θοδωρής. Τους γνώρισα στο σχολείο και γίναµε φί-

λοι. Ο Θοδωρής έχει χοντρά µάγουλα, ο Χρήστος καφέ µαλλιά και ο Τριαντάφυλλος µαύρα µαλλιά.
Παναγιώτης Γκέσιος – Β` τάξη

Οι καλύτερες µου φίλες  είναι η Έρικα, η Ίνα και η Μαρία. Γνωριζόµαστε από το νηπιαγωγείο. Η φίλη µου η Έρικα έ-
χει γαλανά µάτια και κόκκινα µαλλιά. Η Ίνα είναι λεπτή και γλυκιά. Η Μαρία είναι ψηλή και  αδύνατη και έχει κοντά
µαλλιά.

Γεωργία Καρκαµίση – Β` τάξη
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Πώς αποφασίσατε να διαλέξετε αυτό
το επάγγελµα;

Ένας λόγος είναι, επειδή ζούσα σε ένα
µέρος απ` όπου πέρναγε ο σιδηρόδρο-
µος. Ένας άλλος λόγος είναι επειδή κά-
ποιοι φίλοι µου ήταν στον σιδηρόδροµο,
όπως και ο ξάδελφος µου Χρήστος Ιωαν-
νίδης , ο οποίος ήταν σταθµάρχης. Γενικά
µου άρεσε το επάγγελµα του σιδηροδρο-
µικού και έτσι αποφάσισα να δώσω εξετά-
σεις, για να γίνω σταθµάρχης. 

Ποια περίοδο υπηρετήσατε ως σταθ-
µάρχης;

Από τις  28 Αυγούστου 1973 που πήγα
στη σχολή. Στη σχολή έκανα έξι µήνες. Α-
φού αποφοίτησα, έκανα έξι µήνες πρακτική
εξάσκηση στα Μέγαρα Αττικής µαζί µε τους
σταθµάρχες , που ήταν συνυπεύθυνοι, δη-
λαδή είχαν την επίβλεψη σε ότι έκανα, και
στη συνέχεια έδωσα ξανά εξετάσεις . Έµει-
να στα Μέγαρα συνολικά  τέσσερα χρόνια
ως σταθµάρχης. ∆ουλεύαµε σε βάρδιες. Συ-
νήθως έπιανα δουλειά στις 3:30 το πρωί,
γιατί στο σταθµό αυτό διασταυρώνονταν τα
τρένα. Ύστερα πήρα µετάθεση στον Άγρα
τον Σεπτέµβριο του  1977 και το 1985 ήρθα
στην Άρνισσα. Ξεκίνησα από βοηθός σταθ-
µάρχη. Μετά έγινα σταθµάρχης Γ`,  Β` και Α`
και στο τέλος, το 2002, έφτασα στο βαθµό
του Επιθεωρητή. Αποχώρησα από την υπη-
ρεσία  το 2006.

Έχετε υπηρετήσει για λίγο καιρό και
σε άλλους σταθµούς;

Ναι, έχω υπηρετήσει στην Έδεσσα, στο
Αµύνταιο, στη Νάουσα, στην Επισκοπή,
στη Σκύδρα  ως επίκουρος την περίοδο
που ήµουν στον Άγρα. Αυτό γινόταν κυ-
ρίως το καλοκαίρι, που ήταν η περίοδος
συγκοµιδής των φρούτων, γιατί υπήρχε α-
νάγκη για περισσότερα δροµολόγια εµπο-
ρικών αµαξοστοιχειών(τρένων). 

Ο σταθµός της Άρνισσας πότε έκλεισε;
Το 1998 ή το 2000.

Η επαγγελµατική σας σταδιοδροµία ή-
ταν έτσι όπως την είχατε φανταστεί;

Ναι. Ήταν µια θέση υπεύθυνη στην ο-
ποία έπερεπε να αφήνεις στο σπίτι οποια-
δήποτε προβλήµατα που µπορεί να είχες
και να αφοσιωθείς µόνο στη δουλειά σου,
γιατί κουβαλάς επάνω σου ανθρώπινες
ψυχές. Ένα λάθος θα σήµαινε τη µετωπι-
κή σύγκρουση δύο τρένων, µε τις ανάλο-
γες συνέπειες.

Πόσα εµπορικά τρένα κινούνταν σε µια

µέρα την περίοδο του καλοκαιριού;
Αν σκεφτούµε τα εµπορεύµατα που κι-

νούνταν εκείνη την περίοδο(θειάφι, κάρ-
βουνο, παντζάρια, ροδάκινα) υπήρχαν µέ-
χρι και 40 δροµολόγια την ηµέρα από τη
Σκύδρα και κάτω, σε τρεις βάρδιες. Εµείς
εδώ είχαµε γύρω στα 8 δροµολόγια την η-
µέρα σε δύο βάρδιες.

Πόσα επιβατικά τρένα περνούσαν σε
καθηµερινή βάση από την Άρνισσα  την ε-
ποχή που ήσασταν εσείς σταθµάρχης;

Συνολικά 10 δροµολόγια πέντε από
Φλώρινα/ Κοζάνη και πέντε από Έδεσσα.

Σας έτυχαν ατυχήµατα κατά τη διάρ-
κεια της δουλειάς σας;

Ήµουν υπηρεσία στον Άγρα, παραµονή
Πρωτοχρονιάς, όταν πήρε φωτιά µια αυ-
τοκινητάµαξα  στη  13η γαλαρία. Ο µηχα-
νοδηγός µπόρεσε, ευτυχώς, να τη βγάλει
από τη γαλαρία, κατέβηκε ο κόσµος και
δεν έπαθε κανένας τίποτα. Τους κουβαλή-
σαµε από εκεί στο σταθµό, τους περιποιη-
θήκαµε και ενηµερώσαµε τηλεφωνικά τις
οικογένειές τους(τότε υπήρχαν µόνο
σταθερά τηλέφωνα).

Το 1998 είχε γίνει ένας εκτροχιασµός
στην Άρνισσα, στην περιοχή του Ναυτι-
κού Οµίλου.  Θυµάµαι πως ήµουν υπηρε-
σία και περίµενα από λεπτό σε λεπτό να
µπει  το τρένο στο σταθµό και ήρθε κάποι-
ος µε ένα Ι.Χ. και µε ενηµέρωσε για τον ε-
κτροχιασµό. Πήγαµε µαζί µε τον κλειδού-
χο να δούµε τι συµβαίνει. Καλέσαµε την
πυροσβεστική και ασθενοφόρα.  Ο κό-
σµος ήταν εντάξει, εκτός από ένα παιδί
και έναν µηχανοδηγό που τραυµατίστη-
καν ελαφρά. Η µηχανή έπεσε κάτω στο
κενό, ένα βαγόνι ήρθε κάθετα στη γραµµή
και ένα άλλο έγειρε δεξιά.

Μου έτυχε, επίσης, όταν ήµουν στον Ά-
γρα ένα εµπορικό τρένο, που µας ειδοποί-
ησε από την περιοχή του Τσιάρα, στις 11
το βράδυ,  ότι ερχόταν ακυβέρνητο.  ∆εν
είχε καθόλου φρένα. Θυµάµαι ότι είχε µια
πάχνη δύο δάχτυλα. Με τον κλειδούχο ρί-
ξαµε στις γραµµές στρώτηρες σιδερένιες
για να προσπαθήσουµε να το σταµατή-
σουµε. Χρησιµοποιήσαµε τροχοπέδη. Ό-
ταν µπήκε το τρένο στο σταθµό τα βαγό-

νια ήταν πυρακτωµένα, σαν να τα είχες
βγάλει απ` το καµίνι. 1.350 τόνοι ακυβέρ-
νητοι. Ο ένας µηχανοδηγός πήδηξε µε
την είσοδο στο σταθµό όπως και ο προϊ-
στάµενος της αµαξοστοιχίας. Μόλις µπή-
κε το τρένο στο σταθµό πηδήξαµε µε τον
κλειδούχο σε δύο διαφορετικά βαγόνια
και ενεργοποιήσαµε τα χειροκίνητα φρέ-
να. Ευτυχώς δεν βγήκε το τρένο απ` τον
σταθµό. Μετά από την περιπέτεια αυτή
βραβευτήκαµε για την ετοιµότητα που
δείξαµε. 

Η συναναστροφή σας µε τόσο κόσµο,
όλα αυτά τα χρόνια, πώς ήταν;

Ήταν ευχάριστη. Προσπαθούσα να εξυ-
πηρετήσω όσο είναι συνατόν τους ανθρώ-
πους. Τους ενηµέρωνα για τα δικαιώµατά
τους.

Εκείνη την περίοδο που υπηρέτησατε
γινόταν ακόµα η µεταφορά των κοπα-
διών µε τα τρένα, για το Καϊµακτσαλάν;

Μέχρι το 1983 γιόταν αυτό. Τα τελευ-
ταία χρόνια 3-4 τρένα από 4 – 5 βαγόνια
κάθε φορά. Παλαιότερα όµως ήταν πολύ
περισσότερα τα ζώα που µεταφέραµε και
περισσότερα είδη όπως αγελάδες, άλο-
γα, κατσίκια, πρόβατα.

Σας λείπει αυτή η δουλειά;
Νοσταλγώ  τους συναδέλφους µου. Α-

κόµα και σήµερα να µε έβαζαν να κάνω
αυτή τη δουλειά, θα την έκανα µε άνεση
και ευχαρίστηση.

Υπήρχε κάποια περίοδος που ήσουν
µακριά από την οικογένειά σου;

Βέβαια. Όταν ήσουν επίκουρος έµενες
ένα βράδυ στο σταθµό που υπηρετούσες
περιστασιακά  και ένα στο σπίτι εναλλάξ.
Παλιότερα παίρναµε το κρεβάτι εκστρα-
τείας και µέναµε µέχρι και 15 µέρες µα-
κριά. Μέναµε σε αποθήκες ή στο γραφείο
κινήσεως. Αργότερα, µετά το 1983, βελ-
τιώθηκαν τα πράγµατα.

Τα χρήµατα που παίρνατε ήταν ικανο-
ποιητικά;

Αρχικά ήµασταν πολύ πεσµένοι. Μετά
το 1985 βελτιώθηκαν κατά πολύ ταπράγ-
µατα και όταν ήρθε η ώρα της συνταξιο-
δότησης τα χρήµατα που πήραµε ήταν ι-
κανοποιητικά. Η συνολική εικόνα είναι θε-
τική.

Αν δεν γινόσασταν σιδηροδροµικός, τι
επάγγελµα θα θέλατε να κάνετε;

Γυµναστής θα ήθελα να γίνω. Τότε ή-
µουν αθλητής ανωµάλου δρόµου(µεγά-
λων αποστάσεων). Επίσης ήθελα να πε-
ράσω στη Σχολή Ευελπίδων.

Ευχαριστούµε πολύ για την τη συνέ-
ντευξη που µας παραχωρήσατε.

Οι µαθητές της ΣΤ` τάξης

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Σιδηροδροµικοί
Συνέντευξη από τον πρώην σταθµάρχη 

Τρύφων Μπόγια
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ΘΘεεόόδδωωρροοςς  ΚΚοουυρρέέσσττηηςς
11))  Πότε αρχίσατε την δουλειά στα τρένα;
Τον Οκτώβριο του 1976.
22))  Ποιο πόστο είχατε;
Ήµουν στη συντήρηση γραµµής 
33))  Τι ώρα πηγαίνατε;
Πήγαινα στις 7 το πρωί µέχρι τις 3 το µεση-

µέρι
44))  Σας άρεσε αυτή η δουλειά;
Μου άρεσε αλλά ήταν λίγο δύσκολη.
55))  Τι προβλήµατα αντιµετωπίζατε;
Εκτροχίαση τρένου και βαριά δουλειά, γιατί

κουβαλούσαµε σίδερα.
66))  Θυµάστε µια δύσκολη στιγµή που αντι-

µετωπίσατε;
Είχε γίνει µια µεγάλη εκτροχίαση στον

Ναυτικό Όµιλο. 
77))  Σήµερα θα θέλατε να κάνετε την ίδια δου-

λειά;
Ναι, µε τα σηµερινά δεδοµένα.
88))  Ήσασταν  ικανοποιηµένος µε τον µισθό

σας;
Ναι, ήµουνα αλλά µε περικοπές όχι
99))  Θα θέλατε τα παιδιά σας να κάνουν την ί-

δια δουλειά;
Την ίδια δουλειά µε µένα, όχι.
1100))  Ποια ήταν η πιο ωραία στιγµή που θυ-

µάστε;
Όταν βγήκα συνταξιούχος.

Παντελής Καραβίτης  - ΣΤ' τάξη

ΓΓιιώώρργγοοςς  ΛΛααζζααρρίίδδηηςς  
--ΠΠοούύ  δδοουυλλεεύύααττεε;;  
-∆ούλευα Σίνδο έως την γέφυρα του Αξιού

ποταµού, στο Πλατύ έµεινα 2 χρόνια συντήρη-
ση γραµµών. Επίσης, Άγρα , Άρνισσα. Στην
Άρνισσα έµεινα 5 χρόνια, στο Αµύνταιο 6 µή-
νες και στην Έδεσσα δούλεψα 18 χρόνια ως υ-
παρχηγός. 

--  ΠΠόόττεε  δδοουυλλεεύύααττεε;;
-Ξεκίνησα στις 19/06/1964 και σταµάτη-

σα 31/03/1996 λόγω γήρατος. 
--ΓΓιιαα  ππόόσσαα  χχρρόόννιιαα  δδοουυλλεεύύααττεε;;
-∆ούλευα 32 χρόνια και 15 µέρες. 
--ΠΠοοιιέέςς  ήήτταανν  οοιι  σσυυννθθήήκκεεςς;;  
-Οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές , δηλαδή καλές. 
--ΣΣααςς  άάρρεεσσεε  ααυυττήή  ηη  δδοουυλλεειιάά;;
-Ναι, µου άρεσε πάρα πολύ. 
--ΠΠοοιιέέςς    δδυυσσκκοολλίίεεςς  ααννττιιµµεεττωωππίίζζααττεε;;  
-∆υσκολίες υπήρχαν πάντα αλλά τις αντιµε-

τωπίζαµε. Όταν έβρεχε είχαµε ένα µηχανοκί-
νητο βαγόνι ΜΒ411 για την µεταφορά του
προσωπικού. 

--ΤΤιι  άάλλλλοο  θθαα  θθέέλλααττεε  νναα  ππρροοσσθθέέσσεεττεε;;  
-Ήµουν ο αρχιεργάτης. Πήρα και οµάδα

στα χέρια µου. Επίσης, ήµουν εργοδηγός, σε
γραφείο δούλευα και ανήκα στην Β γραµµή
στην Έδεσσα. Και τέλος όταν ήµουν εργοδη-
γός δούλεψα 20 χρόνια. 

Κείµενο: Ηλιάνα Μπόγια  - ΣΤ' τάξη
∆ακτυλογράφηση: Παλάκας Πασχάλης –

ΣΤ' τάξη

ΝΝίίκκοοςς  ΚΚιισσκκίίννηηςς
11))  ΠΠόόσσαα  χχρρόόννιιαα  αασσχχοολλεείίσσττεε  µµεε  ααυυττόό  ττοο  εε--

ππάάγγγγεελλµµαα;;
∆ιορίστηκα στον ΟΣΕ 13 Ιανουαρίου 1984

και ασχολήθηκα 35 χρόνια.
22))  ΉΉτταανν  δδύύσσκκοολληη  δδοουυλλεειιάά;;
Η δουλειά µου ήταν ως εργάτης γραµµής

και έπρεπε να συντηρώ τις γραµµές ακόµα και
σε άγριες καιρικές συνθήκες.

33))  ΕΕίίχχααττεε  κκάάπποοιιοο  ααττύύχχηηµµαα  σσττηηνν  δδοουυλλεειιάά;;
Με το που άρχισα την δουλειά κατά την

διάρκεια εργασίας µε έναν γερανό και ενώ
χιόνιζε εκείνη την ηµέρα είχα και ένα ατύχη-
µα, έπεσα επάνω στον γερανό µε αποτέλεσµα
να χτυπήσω σοβαρά το κεφάλι µου και να µε
πάνε σε κλινική.

44))  ΤΤαα  χχρρήήµµαατταα  έέφφτταανναανν  γγιιαα  νναα  σσυυννττηηρρήήσσεεττεε
ττηηνν  οοιικκοογγέέννεειιαα  σσααςς;;

Τον πρώτο καιρό ήτανε δύσκολα αλλά µε
την πάροδο του κόσµου αυξήθηκαν τα χρήµα-
τα.

55))  ΤΤοο  ωωρράάρριιοο  σσααςς  άάφφηηννεε  εελλεεύύθθεερροο  χχρρόόννοο;;  
Τα πρώτα 8 χρόνια ήµουνα στη Πτολεµαΐδα

µε αποτέλεσµα να µην µπορώ να έρχοµαι να
βλέπω την οικογένεια µου. Ενώ τα υπόλοιπα
χρόνια δούλευα στην Άρνισσα 8 ώρες την η-
µέρα και είχα χρόνο για την οικογένεια µου.

66))  ΥΥππήήρρχχαανν  άάττοοµµαα  πποουυ  σσααςς  φφεερρόόννττοουυσσαανν  άά--
σσχχηηµµαα;;  

Υπήρχαν αρχιεργάτες που προκειµένου να
βγει η δουλειά µας φώναζαν και µας µιλούσαν
άσχηµα, γιατί είχαν και αυτοί ευθύνες.

77))  ΈΈχχεεττεε  δδηηµµιιοουυρργγήήσσεειι  φφιιλλίίεεςς  πποουυ  κκρράάττηη--
σσαανν  µµέέχχρριι  σσήήµµεερραα;;

Καθ΄ όλη τη διάρκεια την διάρκεια της δου-
λειάς µου έκανα πολλές φιλίες που έχουν κρα-
τήσει µέχρι σήµερα.

88))  ΤΤαα  ππααιιδδιιάά  σσααςς  ήήτταανν  ππεερρήήφφαανναα  γγιιαα  ττηηνν
δδοουυλλεειιάά  σσααςς;;

Βέβαια  ήταν περήφανα για την δουλειά
που έκανα και την εκτιµούσαν και ο γιος µου
ήθελε να µπει στον ΟΣΕ.

99))  ΥΥππήήρρχχεε  κκάάπποοιιοο  ππεερριισσττααττιικκόό  πποουυ  δδεενν  θθαα
ξξεεχχάάσσεεττεε    πποοττέέ;;

Κατά την διάρκεια της δουλειάς µου και ενώ
εκτελούσα υπηρεσία φύλακα διάβασής κατά
την διάλευση του τρένου ένα µηχανάκι έπεσε
στην µπάρα η οποία ήταν κατεβασµένη τον
παρέσυρε το τρένο µε αποτέλεσµα ο επιβάτης
να σκοτωθεί.   

Συνέντευξη: Αναστασία Κισκίνη – ΣΤ' τάξη
∆ακτυλογράφηση: Παντελής Καραβίτης –

ΣΤ' τάξη

ΦΦύύλλαακκααςς  δδιιάάββαασσηηςς  
ΠΠααννααγγιιώώττηηςς  ΠΠααππααγγιιααννννίίδδηηςς  

11]]  ΕΕίίννααιι  ωωρρααίίαα  ααυυττήή  ηη  δδοουυλλεειιάά;;
Ναι είναι πολλή ωραία και έχει πολύ ενδια-

φέρον.
22]]  ΜΜήήππωωςς  εείίννααιι  δδύύσσκκοολληη  δδοουυλλεειιάά;;
Όχι καθόλου. ∆εν έχει καθόλου σωµατική

άσκηση αλλά έχει πολλή stress.
33]]  ΝΝιιώώθθεειιςς  ωωρρααίίαα  πποουυ  εερργγάάζζεεσσααιι  εεκκεείί;;
Ναι, γιατί µε βοηθάει οικονοµικά και γιατί

είναι δίπλα στο σπίτι µου.
44]]  ΕΕίίννααιι  κκοουυρραασσττιικκήή  δδοουυλλεειιάά;;
Είναι κουραστική µόνο πνευµατικά.
55]]  ∆∆οουυλλεεύύεειιςς  ππιιοο  πποολλλλήή  ττηη  µµέέρραα  ήή  ττηη  ννύύχχτταα

ααππόό  όόσσοο  ππιισσττεεύύεειιςς;;
∆ουλεύω πιο πολύ τη µέρα.
66]]  ΤΤιι  ώώρρεεςς  έέρρχχοοννττααιι  τταα  ττρρέένναα;;
Το πρώτο έρχεται στης 8:30π.µ., το δεύτερο

11:10 π.µ., το τρίτο 15:10 µ.µ. και το τελευ-
ταίο 17:00µ.µ.

77]]  ΑΑρργγοούύνν  κκααθθόόλλοουυ  τταα  ττρρέένναα  ήή  εείίννααιι  σσττηηνν  ώώ--
ρραα  ττοουυςς;;

Συνήθως έχουν κάποια λεπτά καθυστέρηση.
88]]  ΈΈχχεειι  µµεεγγάάλληη  εευυθθύύννηη  ηη  δδοουυλλεειιάά  σσοουυ;;
Έχει πολύ µεγάλη ευθύνη, γιατί είναι θέµα

ασφάλειας.
99]]  ΕΕίίσσααιι  ιικκααννοοπποοιιηηµµέέννοοςς  µµεε  τταα  λλεεφφττάά  πποουυ

ππααίίρρννεειιςς;;
Ναι, βοηθάει στις ανάγκες της οικογένειας

αλλά δεν µας καλύπτει πλήρως.
1100]]  ΠΠόόσσεεςς  ββάάρρδδιιεεςς  έέχχεεττεε  ττοο  2244ωωρροο;;
10] Έχουµε 3 βάρδιες το 24ωρο.

Μάξιµος Σιδεράς – ΣΤ' τάξη

ΒΒααγγγγέέλληηςς  ΓΓάάττσσοοςς
11))ΠΠώώςς  εεππιιλλέέξξααττεε  ααυυττόό  ττοο  εεππάάγγγγεελλµµαα;;
Αυτό το επάγγελµα το επέλεξα από ανάγκη

για να µεγαλώσω τα παιδιά µου.
22))ΠΠώώςς  θθαα  χχααρραακκττηηρρίίζζααττεε  ααυυττήή  ττηη  δδοουυλλεειιάά;;
Αυτή η δουλειά ήταν χειρονακτική και δύ-

σκολη γιατί δεν υπήρχαν µηχανήµατα.
33))ΑΑππόό  πποούύ  ξξεεκκιιννήήσσααττεε  κκααιι  πποουυ  φφττάάσσααττεε;;
Ξεκίνησα από απλός εργάτης σε στρώση

γραµµής και έφτασα στο πρώτο τµήµα γραµ-
µής Έδεσσας.

44))ΠΠεείίττεε  µµααςς  έένναα  γγεεγγοοννόόςς  πποουυ  σσααςς  σσηηµµάάδδεεψψεε;;
Ένα γεγονός  που µε σηµάδεψε είναι όταν

ήµουν υπεύθυνος  έγινε µια πολύ µεγάλη
πληµµύρα έξω απ' τήν Νάουσα  και σήκωσε
την σιδηροδροµική γραµµή και την γέφυρα
και για να την φτιάξουµε χρησιµοποιήσαµε
πλωτά του στρατού.

55))  ΠΠώώςς  θθαα  χχααρραακκττηηρρίίζζααττεε  ττοονν  εεππααγγγγεελλµµααττιι--
κκόό  χχώώρροο;;

Ο επαγγελµατικός χώρος  ήταν καλός, ευ-
χάριστος.

66))  ΠΠόόττεε  ξξεεκκιιννήήσσααττεε  ττοο  εεππάάγγγγεελλµµαα  κκααιι  ππόόττεε
ττοο  ττεελλεειιώώσσααττεε;;

Ξεκίνησα το επάγγελµα  το 1980 και το τε-
λείωσα το 2012.

77))  ΤΤιι  σσααςς  άάρρεεσσεε  σσεε  ααυυττήή  ττηη  δδοουυλλεειιάά;;
Σε αυτή τη δουλειά µου άρεσε η συνεργα-

σία που είχα µε τους συναδέλφους.
88))  ΣΣπποουυδδάάσσααττεε  γγιιαα  ααυυττήή  ττηη  δδοουυλλεειιάά;;
Όχι, δεν έχω σπουδάσει για αυτή τη δου-

λειά.
99))  ΓΓννωωρρίίσσααττεε  κκόόσσµµοο  ααππόό  άάλλλλεεςς  ππεερριιοοχχέέςς  ττηηςς

ΕΕλλλλάάδδααςς  ήή  ττοουυ  εεξξωωττεερριικκοούύ  µµέέσσωω  ττοουυ  εεππααγγγγέέλλ--
µµααττοοςς;;  

Ναι, γνώρισα άτοµα από ∆ράµα, Σέρρες, Α-
λεξανδρούπολη, Γιουγκοσλαβία, Γερµανία,
Βέλγιο, Ολλανδία.

1100))  ΠΠωωςς  ππηηγγααίίννααττεε  σσττηηνν  δδοουυλλεειιάά;;
Στην δουλειά πήγαινα µε το τρένο επειδή µε

βόλευαν τα ωράρια. Μόνο όταν για κάποιο λό-
γο δεν δούλευαν τα τρένα πήγαινα µε το αυτο-
κίνητό µου.      

Η συνέντευξη έγινε από τον Χρήστο Γάτσο
και τον ∆αυίδ Τσιτιρίδη ενώ η δακτυλογράφη-

ση από τον Χρήστο Γάτσο(ΣΤ' τάξη)   

ΛΛάάζζοοςς  ΓΓοούύλλιιοοςς
11]]    ΠΠοοιιαα  ήήτταανν  ηη  ππρρώώττηη  σσααςς  εεππααφφήή  µµεε  τταα  ττρρέέ--

νναα  κκααιι  ττοουυςς  σσιιδδηηρροοδδρροοµµιικκοούύςς  σσττααθθµµοούύςς;;
-Η πρώτη µου επαφή µε τρένα είναι η πρώ-

τη µέρα δουλειάς και προσαρµογής.

22]]    ΠΠόόττεε  ααπποοφφαασσίίσσααττεε  όόττιι  θθέέλλααττεε  νναα  γγίίννεεττεε
σσιιδδηηρροοδδρροοµµιικκόόςς;;

-Ένα πρωινό ξύπνησα και διάβασα στην ε-
φηµερίδα ότι ο ορ-

Συνεντεύξεις σιδηροδροµικών

συν. στην 18η σελ.
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ΦΦθθιιννόόππωωρροο
Το φθινόπωρο είναι η τρίτη εποχή του χρόνου.  Είναι η

εποχή που κιτρινίζουν και πέφτουν τα φύλλα από τα δέ-
ντρα. Τα πουλιά φεύγουν, αλλάζουν χώρα, γιατί αρχίζει
κρύο και ψύχρα. Το φθινόπωρο σπέρνουν τα χωράφια οι
γεωργοί.

Κείµενο : Σεϊτανίδου Μαρία – Β` τάξη
∆ακτυλογράφηση : Μαρκέλλα Λιόλιου – Ε` τάξη

Το φθινόπωρο είναι µια πολύ όµορφη εποχή. Μου αρέ-
σει, γιατί τα φύλλα των δέντρων γίνονται πορτοκαλί και
µετά πέφτουν. Αυτή την εποχή µαζεύουµε µήλα, ανοί-
γουν τα σχολεία και βρίσκοµαι µε όλους τους φίλους
µου και µ’ αρέσει πολύ.

Κείµενο: Σηπάκης Χρήστος – Β` τάξη
∆αχτυλογράφηση: Μπόγια Ανδρονίκη – ΣΤ` τάξη

Το φθινόπωρο είναι µια από τις τέσσερις εποχές του
χρόνου. Αυτή την εποχή πέφτουν τα φύλλα από τα δέ-
ντρα και µεταναστεύουν τα πουλιά σε πιο ζεστά µέρη.
Το φθινόπωρο βγαίνουν τα κάστανα.

Κείµενο: Αριστοτέλης Γραικού – Β` τάξη
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ΓΓιιααττίί  οο  ήήλλιιοοςς  
κκααιι  ττοο  φφεεγγγγάάρριι  ζζοουυνν
ψψηηλλάά  σσττοονν  οουυρρααννόό

(βασισµένο πάνω 
σε νιγηριανό µύθο) 

Τα πολύ παλιά χρόνια ο ήλιος
και το νερό ήταν φίλοι, και οι δυο
τους ζούσαν µαζί στην γη. Ο ή-
λιος επισκέπτονταν το νερό συ-
χνά, αλλά το νερό δεν επέστρεφε
την επίσκεψη ποτέ. Κάποια στιγ-
µή ο ήλιος σκέφτηκε να ρωτήσει
το νερό πως και δεν καταδέχο-
νταν να έρθει στο σπίτι του. 

Το νερό τότε του απάντησε:
"Αν θέλεις να σε επισκεφτώ, θα
πρέπει να χτίσεις ένα πολύ µεγά-
λο σπίτι. Γιατί αυτό που έχεις
µπορεί να είναι µεγάλο, αλλά
δεν φτάνει να χωρέσει το νερό
της γης". Ο ήλιος υποσχέθηκε να
χτίσει ένα σπίτι αρκετά µεγάλο,
και σύντοµα επέστρεψε για να
βρει την γυναίκα του, την σελή-
νη, η οποία τον υποδέχθηκε µε
ένα µεγάλο χαµόγελο ανοίγο-
ντας την πόρτα. Ο ήλιος της είπε
την υπόσχεσή του, να χτίσει δη-
λαδή ένα σπίτι τόσο µεγάλο που
να χωράει αυτούς, αλλά και το
νερό. 

Την επόµενη κιόλας µέρα ξε-
κίνησε να το χτίζει. Μόλις το τε-
λείωσε, ζήτησε από το νερό να
έρθει να τον επισκεφτεί. Το νερό
του χτύπησε την πόρτα και τον
ρώτησε από την χαραµάδα αν ή-

ταν σίγουρος πως τον ήθελε στο
σπίτι του. "Ναι βέβαια, πέρασε
φίλε µου", του είπε ο ήλιος. Τότε
το νερό άρχισε να ρέει στο σπίτι,
µαζί µε όλα τα ψάρια του και τα
άλλα θαλάσσια ζώα. Σύντοµα το
σπίτι πληµµύρισε, και έτσι το νε-
ρό ξαναρώτησε τον ήλιο και το
φεγγάρι αν συνέχιζαν να θέλουν
να τον φιλοξενήσουν. "Ναι φίλε
µου", του είπε ο ήλιος. Όταν το
νερό έφτασε µέχρι το ταβάνι, ρώ-
τησε τον ήλιο και το φεγγάρι για
ακόµη µια φορά: "Με θέλετε α-
κόµη στο σπίτι σας;". Τόσο ο ή-
λιος όσο και το φεγγάρι καλόπι-
στα και µε µια φωνή του είπαν:
"σε θέλουµε!". Και έτσι το σπίτι
γέµισε νερό, µα και λογής λογής
ψάρια, χταπόδια, όστρακα και
άλλα θαλάσσια ζώα, τόσο που
δεν χωρούσαν άλλο. Ώσπου η
σκεπή ανατινάχθηκε, και το νε-
ρό χύθηκε έξω σε χειµάρρους
και ποτάµια, πνίγοντας τα πάντα
στο πέρασµά του. Όταν η πληµ-
µύρα καταλάγιασε, αποκαλύ-
φθηκε µια γη εύφορη και γεµά-
τη πρασινάδα. 

Όσον αφορά τον ήλιο και το
φεγγάρι; Όχι µόνο δεν πνίγη-
καν, αλλά για την φιλοξενία τους
οι θεοί τους αντάµειψαν µε ένα
µόνιµο σπίτι ψηλά στα ουράνια.

Επιλογή: Αλέξανδρος 
Καπουσίζης – ΣΤ` τάξη

ΗΗ  ««ΈΈνναασσττρρηη  ΝΝύύχχτταα»»  
ττοουυ  ΒΒίίννσσεεννττ  
ΒΒαανν  ΓΓκκοοννγγκκ

Η Έναστρη Νύχτα είναι ένα
από τα διασηµότερα έργα του
Βίνσεντ Βαν Γκονγκ. Φιλοτε-
χνήθηκε τον Ιούλιο του 1889
στο φρενοκοµείο Σεν Πωλ ντε
Μοζόλ. 

Απεικονίζει τη θέα από το
δυτικό παράθυρο του δωµατί-
ου του στο άσυλο Σεν Ρεµί ντε
Προβάνς, µόλις πριν την ανα-
τολή του ηλίου, µια νυχτερινή
σκηνή µε έντεκα δίνες αστε-
ριών και ένα φωτεινό κίτρινο
µισοφέγγαρο. Στο φόντο υ-
πάρχουν λόφοι, στη µέση του
εδάφους υπάρχει µια φεγγα-
ρόλουστη πόλη µε µια εκ-
κλησία που έχει ένα επίµη-
κες καµπαναριό και σε πρώτο
πλάνο βρίσκεται η σκούρα
πράσινη σιλουέτα ενός κυπα-
ρισσιού. 

Ο πίνακας τώρα εκτίθεται
στην µόνιµη συλλογή του
Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης
στην Νέα Υόρκη από το
1941.Ο πίνακας αυτός υπάρ-
χει και σε άλλες παραλλαγές
που απεικονίζουν την ίδια ει-
κόνα σε άλλες χρονικές στιγ-
µές. Το έργο αυτό ανήκει στο
καλλιτεχνικό ρεύµα του µετά-
ιµπρεσιονισµού. Κατά τη

διάρκεια του έτους που ο Βαν
Γκογκ έµεινε στο άσυλο, συ-
νεχίστηκε η παραγωγική ζω-
γραφική περίοδος. Κατά τη
διάρκεια αυτής της περιόδου,
παρήγαγε µερικά από τα πιο
γνωστά έργα της καριέρας
του.

Θα ήθελα πολύ να επισκε-
φτώ το µουσείο µοντέρνας τέ-
χνης στη Νέα Υόρκη για να
θαυµάσω από κοντά όλα τα
έργα που εκτίθενται εκεί. 

Επιµέλεια: Καπουσίζη
Σοφία – ΣΤ` τάξη 

ΗΗµµέέρραα  κκααιι  ννύύχχτταα
Μια φορά και έναν καιρό,

ζούσαν δύο αδερφές τη µία
την έλεγαν Ηµέρα και την άλ-
λη την έλεγαν Νύχτα. Όµως,
είχαν ένα µεγάλο πρόβληµα
ήθελαν και οι δύο να έχουν τις
περισσότερες ώρες και τις πε-
ρισσότερες περιοχές στη Γη.
Η Γη ήταν η µητέρα τους, και
τις παρακάλεσε να λογικευ-
τούν αλλά, αυτές δε λογικεύ-
τηκαν. Και τελικά πήρε αυτή
την απόφαση και είπε ότι: «∆ε
θα συναντιέστε αλλά, θα έχε-
τε την ίδια µοιρασιά σε ώρες
και σε εδάφη». 

Κείµενο – δακτυλογράφηση:
∆αυίδ Τσιτιρίδης – 

ΣΤ` τάξη
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ΑΑγγίίαα  ΝΝααττααλλίίαα
Ο Αδριανός από τη Νικοµή-

δεια έζησε την εποχή του αυτο-
κράτορα Μαξιµιανού και ήταν
παντρεµένος µε την Ναταλία.
Μία µέρα λοιπόν είδε 23 χρι-
στιανούς, να είναι έτοιµοι να
µαρτυρήσουν για την πίστη
τους. Ο 28χρονος Αδριανός, ε-
ντυπωσιάστηκε από αυτά που
άκουσε και δήλωσε στους ει-
δωλολάτρες ότι είναι κι αυτός
χριστιανός. Αµέσως τον έπια-
σαν και τον έκλεισαν στη φυ-
λακή. Εκεί πήγε η Ναταλία να
του συµπαρασταθεί και να του
πει να µην λυγίσει. Στη συνέ-
χεια αφού υπέµενε πολλά και
φρικτά βασανιστήρια παρέδω-
σε το πνεύµα του. Το σώµα του
ενταφιάστηκε από τη γυναίκα
του Ναταλία η οποία µετά από
λίγο καιρό θάφτηκε δίπλα του,
αφού µαρτύρησε για τον Χρι-
στό! Τη γιορτάζουµε στις 26 Αύ-
γουστου.

Κείµενο: Ναταλία Μπερέα -
Γ` τάξη 

∆ακτυλογράφηση: Φωτεινή
Γεωργιάδου - Ε` Τάξη 

ΑΑγγίίαα  ΑΑιικκααττεερρίίννηη
Η Αγία Μεγαλοµάρτυρας Αι-

κατερίνη γιορτάζει στις 25 Νο-
εµβρίου. Γεννήθηκε και έζησε
στην Αλεξάνδρεια επί Ρωµαίου
αυτοκράτορα Μαξιµιανού. Ή-

ταν κόρη του έπαρχου της πό-
λης, πολύ όµορφη και µε τα λό-
για της κατάφερε να κάνει πολ-
λούς να γίνουν χριστιανοί. ∆εν
αρνήθηκε ποτέ το Χριστό και ο
Μαξιµιανός αυτοκράτορας διέ-
ταξε να την βασανίσουν στο
τροχό και στη συνέχεια να την
αποκεφαλίσουν.

Κείµενο: Κατερίνα 
Θεοδώρου - Γ`τάξη

∆ακτυλογράφηση: Μαρκέλ-
λα Λιόλιου - Ε` τάξη 

ΑΑγγίίαα  ΕΕλλέέννηη
Η Αγία Ελένη γεννήθηκε το

248µ.Χ.και πέθανε σε ηλικία
82 ετών. Ήταν αυτοκράτειρα

της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας
και µητέρα του Μεγάλου Κω-
σταντίνου. Είχε ταξιδέψει στους
Αγίους Τόπους µε σκοπό να
φέρει στο φως τα διάφορα µέρη
στα οποία έζησε και δίδαξε ο
Χριστός. Η µεγάλη διαφορά της
Αγίας Ελένης οφείλεται στην
εύρεση του Τίµιου Σταυρού. Α-
πεικονίζεται σχεδόν πάντα µαζί
µε τον γιο της Άγιο Κωσταντίνο,
µε τον Τίµιο Σταυρό ανάµεσα
τους. Γιορτάζει στις 21 Μαΐου. 

Κείµενο: Ελένη Τσότση
– Γ` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Βασίλης
Σερέτης – Ε` τάξη

ΟΟ  ΆΆγγιιοοςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  γεννήθηκε
το 280 µ. Χ και πέθανε το 303
µ. Χ . Ήταν Ρωµαίος στρατιωτι-
κός. Καταγόταν από την Καπ-
παδοκία και υπηρετούσε ως α-
ξιωµατικός του στρατού. Αυτο-
κράτορας ήταν ο ∆ιοκλητιανός.
Καταδικάστηκε σε θάνατο, ε-
πειδή δεν αρνήθηκε την χρι-
στιανική του πίστη. Αργότερα,
ανακηρύχτηκε άγιος ως χρι-
στιανός µάρτυρας. Τον γιορτά-
ζουµε στις 23 Απριλίου.

Κείµενο: Γεωργία Παπα-
τραϊανού – Γ` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Χριστίνα
Γεωργίου – Ε` τάξη

ΟΟσσίίαα  ΕΕλλιισσάάββεεττ
Η Ελισάβετ έζησε τον 5ο αι-

ώνα µ. Χ. Οι γονείς της δε µπο-
ρούσαν να κάνουν παιδιά και

παρακαλούσαν πεισµατικά τον
θεό και ο Χριστός δεν τους χά-
λασε το χατίρι. Η Αγία Γλυκε-
ρία πήγε στο όνειρο του πατέρα
της και του είπε:« Εσύ άνθρωπε
µου πεισµατικά παρακαλούσες
τον θεό και για αυτό η γυναίκα
σου θα γεννήσει ένα κορίτσι και
θα το ονοµάσετε Ελισάβετ.» Η
γυναίκα έµεινε έγκυος στην Ε-
λισάβετ. Οι γονείς πέθαναν νω-
ρίς, πούλησε τα υπάρχοντά της
στους φτωχούς και έµεινε µο-
ναχή. Προσευχόταν στο µονα-
στήρι και έκανε νηστεία. Έβλε-
πε οράµατα και δεν πλενότανε
µε νερό, αλλά ήτανε πάντα κα-
θαρή, γιατί πλενόταν µε τα δά-
κρυά της. Όταν πέθανε την έ-
βαλαν στο µοναστήρι και άγια-
σε καθώς το σώµα της µοσχο-
βολούσε. Γιορτάζεται στις 24 Α-
πριλίου.

Κείµενο: Ελισάβετ 
Τσουµάγκα – Γ` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Χρήστος
Μήτσκος – Ε` τάξη

Άγιοι της τάξης µας

Ο αργαλειός
Ο αργαλείος ήταν µια χειροκίνητη µηχανή ύφαν-

σης, συνηθέστερη σε παλιότερες εποχές. Χρησιµο-
ποιήθηκε ευρύτατα κατά την προβιοµηχανική εποχή
και αργότερα κυρίως στις αγροτικές περιοχές, στην
οικιακή οικονοµία και ήταν η κύρια δουλειά που έκα-
ναν τα κορίτσια µετά από µια ηλικία και µετά και οι
γυναίκες. 

Είναι φτιαγµένος από ξύλο και αποτελείται από:
δύο στρογγυλά ξύλα στο ένα άκρο έχουν τέσσερις
τρύπες , το πίσω µέρος τυλίγετε µε   στηµόνι, τα
κουδούνια (ένα κυλινδρικό ξύλο),   το χτένι (παραλ-
ληλόγραµµο από λεπτά δόντια), µυτερά κυλινδρικά
ξύλα, σαΐτα(ξύλο ελλειψοειδές που κρατούσε τη
βέργα) και το µασούρι ξύλο λεπτό και τα ποδαρικά
(µικρά ξύλα). 

ΦΩΤΟ: https://metsovomuseum.gr/online-
collections

Κείµενο: Αναστασία Κισκίνη – ΣΤ` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Παντελής Καραβίτης – ΣΤ` τάξη

γανισµός ΟΣΕ
θέλει εργάτες.
Εγώ όµως µε

µεγάλη µου χαρά έκανα την αίτηση η ο-
ποία έγινε δεκτή και έγινε η πρόσληψη µου
στον ΟΣΕ.

33]]    ΤΤιι  ήήτταανν  ααυυττόό  πποουυ  σσααςς  γγοοήήττεευυεε  σστταα  ττρρέένναα;;
-Το τρένο περνούσε µέσα από το χωριό και

µε γοήτευε η κόρνα του δηλαδή σφύριζε.
44]]    ΠΠοοιιαα  ήήτταανν  ηη  ααννττίίδδρραασσηη  ττωωνν  γγοοννιιώώνν

σσααςς,,  όότταανν  ττοουυςς  αανναακκοοιιννώώσσααττεε  όόττιι  θθαα  γγίίννεεττεε
σσιιδδηηρροοδδρροοµµιικκόόςς;;

-Εδώ είναι το ζητούµενο της υπόθεσης.
Οι γονείς µου ήταν αρνητικοί µε αυτήν την
απόφαση µου, να πάω σε αυτήν την δου-
λειά µα δεν τους άκουσα και τότε δούλευα
από την αρχή µέχρι το τέλος επικοδοµοπι-
κής µου δουλειάς για 35 χρόνια και 1 µήνα.

55]]    ΈΈχχεεττεε  µµεεττααννιιώώσσεειι
πποουυ  δδεενν  ττεελλεειιώώσσααττεε  ττοο
σσχχοολλεείίοο  κκιι  έέττσσιι  δδεενν  κκαατταα--
φφέέρρααττεε  νναα  γγίίννεεττεε  σσττααθθ--
µµάάρρχχηηςς  ;;

-Ναι έχω µετανιώσει
πολύ που δεν συνέχισα το
σχολείο γιατί αυτό θα µου
ανέβαζε τα µόρια για να
γίνω σταθµάρχης 

66]]  ΠΠώώςς  ππιισσττεεύύττεε  όόττιι  θθαα
ννιιώώθθααττεε  αανν  ττεελλιικκάά  εείίχχααττεε
γγίίννεειι  σσττααθθµµάάρρχχηηςς;;

-Θα ήµουν υπερήφα-
νος για το αξίωµα που θα
είχα και για αυτό νιώθω α-
πογοήτευση.

77]]    ΑΑνν  δδεενν  εείίχχααττεε  γγίίννεειι  σσιιδδηηρροοδδρροοµµιικκόόςς,,
πποοιιοο  άάλλλλοο  εεππάάγγγγεελλµµαα  ππιισσττεεύύττεε  όόττιι  θθαα  σσααςς
ττααίίρριιααζζεε;;

-Εάν δεν ήµουν σιδηροδροµικός το ε-
πάγγελµα που θα ήθελα να είµαι είναι κου-
ρέας ή µπαρµπέρης. 

88]]    ΤΤιι  ααπποοκκοοµµίίσσααττεε  ττεελλιικκάά  ααππόό  ττοο  εεππάάγγ--
γγεελλµµαα  ττοουυ  σσιιδδηηρροοδδρροοµµιικκοούύ;;

-Το του σιδηροδροµικού είναι ένα από τα
πιο εκλεκτά επαγγέλµατα το οποίο αποκό-
µισα φιλίες γνώσεις και πολλά χρήµατα
που είναι χρήσιµα για όλη µου τη ζωή.

Κέιµενο: Ανδρονίκη Μπόγια – ΣΤ' τάξη
∆ακτυλογράφηση: Πασχάλης Παλάκας

– ΣΤ' τάξη

Συνεντεύξεις σιδηροδροµικών
συν. απ’ την 15η σελ.
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Η διαδικτυακή εκπαίδευση
είναι στην ουσία της µαθήµα-
τα µέσω του διαδικτύου

θα ήθελα να κάνω µια ερώ-
τηση.

Γιατί δεν φτιάχνουν καλά
προγράµµατα ώστε να είναι
πιο αξιόπιστη και αποδοτική.
Π.χ το webex είναι µία εφαρ-
µογή που θα έπρεπε να βελ-
τιωθεί αρκετά ώστε να µπορεί
να ανταπεξέλθει στο µεγάλο
ποσοστό χρηστών που το χρη-
σιµοποιούν ταυτόχρονα.

Η εικόνα ενός παιδιού να
κάνει διαδικτυακά µαθήµατα
µου προκαλεί ανάµεικτα συ-
ναισθήµατα. Από την µία
πλευρά µου αρέσουν πάρα πο-
λύ οι υπολογιστές αλλά είναι
σίγουρα πιο ευχάριστο να πη-
γαίνεις σχολείο και να κάνεις
µάθηµα µε τους συµµαθητές
σου και τον δάσκαλο σου από
κοντά.

Ελπίζω να είναι η τελευταία
φορά που θα χρειαστεί να κά-
νουµε εκπαίδευση µέσω διαδι-
κτύου.

Κείµενο - δακτυλογράφηση:
Καπουσίζης Αλέξανδρος

– ΣΤ` τάξη

Γεια σας. Σήµερα θα σας µι-
λήσω για την δικιά µου εµπει-
ρία µε τα διαδικτυακά µαθή-
µατα.

Το Σεπτέµβριο που ήταν το
πρώτο µάθηµα µε τον καινού-
ριο µας δάσκαλο τον έβλεπα
και τον άκουγα. Έβλεπα τους
συµµαθητές µου άκουγα τον
κύριο µας την άποψη των συµ-
µαθητών µου και εξέφραζα και
εγώ την δικιά µου. Στην αρχή

όλα µου φαινόντουσαν πολλοί
περίεργα γιατί είναι δύσκολο
να κάνεις µάθηµα µέσω από
µια οθόνη, είναι λίγο δύσκολο
να συγκεντρωθείς. ∆εν έχω
καµία απορία όσο αναφορά τα
διαδικτυακά απλά µερικές φο-
ρές µε πετάει έξω και κάνω
πολύ ώρα να ξαναµπώ. Γνωρί-
ζω τα πράγµατα για τον ιό και
θα ήθελα να ξανανοίξουν τα
σχολεία. 

Κείµενο - ∆ακτυλογράφηση: Α-
ναστασία Κισκίνη – ΣΤ` τάξη

Μάθηµα από το σπίτι
Λόγω της νέας πανδηµίας

τα σχολεία δεν µπορούν φέ-
τος να ανοίξουν κανονικά έτσι
ξεκινήσαµε µάθηµα διαδικτυα-
κά. Πιστεύω ότι είναι καλύτε-
ρα το µάθηµα όταν βρισκόµα-
στε κοντά µε τον δάσκαλο
γιατί έτσι καταλαβαίνω καλύ-
τερα το µάθηµα. Ελπίζω να τε-
λειώσει γρήγορα αυτή η κατά-
σταση και να επιστρέψουµε
στην καθηµερινότητά µας.

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση:
Παντελής Καραβίτης

– ΣΤ` τάξη

Ο τίτλος που θα έβαζα σε
αυτή την εικόνα θα ήταν «Μά-
θηµα στον υπολογιστή». Επί-
σης βλέπω στην εικόνα ένα
παιδί να κάνει µάθηµα ηλε-
κτρονικά στον υπολογιστή και
να ακούει την κυρία του να του
λέει το µάθηµα. Θα ήθελα να
ρωτήσω πότε θα τελειώσουµε
τα µαθήµατα ηλεκτρονικά. Α-
κόµη σκέφτοµαι πότε επιτέ-
λους θα βρεθούµε όλοι µαζί
στην τάξη!!! Τα συναισθήµατα

µου είναι ανάµικτα! Από την
µία νιώθω χαρά και ικανοποίη-
ση και από την άλλη στεναχω-
ριέµαι! Χαίροµαι, γιατί ξέρω ό-
τι κάποια στιγµή θα ξανά πάµε
στο σχολείο! Ικανοποίηση νιώ-
θω, γιατί θα µπορούσαµε να
µην προχωράµε καθόλου! Και
τέλος στεναχωριέµαι, που δεν
είµαστε στην τάξη αλλά στους
υπολογιστές! 

Κείµενο - ∆ακτυλογράφηση:
Βασιλεία Λιάση – ΣΤ` τάξη 

Η τηλεκπαίδευση είναι ένας
τρόπος για να κάνεις µάθηµα
µε τους συµµαθητές σου και

τους δασκάλους σου. Η τη-
λεκπαίδευση είναι να µιλάς α-
πό συσκευές π.χ. λάπτοπ, κι-
νητό, υπολογιστή κ.α. Και να
σου απαντάει ο δάσκαλος
σου. Επίσης υπάρχει και η κά-
µερα όπου µπορούν να σε
βλέπουν οι συµµαθητές και ο
δάσκαλος σου και το αντίθε-
το. Εγώ πιστεύω πως είναι έ-
νας ωραίος τρόπος να κάνεις
µάθηµα, αλλά νοµίζω πως αυ-
τό µπορεί να κουράζει τους
συµµαθητές µου.

Κείµενο – ∆ακτυλογράφηση:
Μάξιµος Σιδεράς – ΣΤ` τάξη

∆ιαδικτυακή εκπαίδευση
(Με αφορµή µια εικόνα)

Το σπήλαιο του δράκου
Χθες ήταν η καλύτερη µέρα της ζωής µου. Επιτέλους πήγα-

µε όλοι µαζί µε την οικογένειά µου ένα ταξίδι κι αυτό, γιατί πρό-
σφατα ο µπαµπάς µου αγόρασε το καινούριο µας αµάξι κι  µπο-
ρούσαµε άνετα να πηγαίνουµε ταξίδια.

Ο προορισµός µας ήταν η πόλη της Καστοριάς. Στην αρχή
του ταξιδιού ήµασταν όλοι πολύ ενθουσιασµένοι και σχεδιάζα-
µε τι θα κάνουµε µόλις φτάναµε στον προορισµό µας. 

Έπειτα από µιάµιση ώρα µπήκαµε στην Καστοριά και αντι-
κρύσαµε τη λίµνη. Ο µπαµπάς µου επειδή γεννήθηκε εκεί και
πήγε δηµοτικό στην Καστοριά ξέρει πολύ καλά τα κατατόπια. 

Έτσι λοιπόν όπως κάναµε τον γύρο της λίµνης ξαφνικά βλέ-
πουµε πολλά παρκαρισµένα αµάξια σε κάποιο σηµείο δίπλα
στην λίµνη. Κατεβήκαµε και είδαµε πως υπάρχει εκεί ένα
σπήλαιο το « Σπήλαιο του δράκου», όπως το ονόµαζαν. Φυσικά
χωρίς δεύτερη σκέψη, αποφασίσαµε να το επισκεφτούµε.  Ό-
ταν µπήκαµε µέσα ήταν όλα πολύ ωραία, υπήρχαν σταλακτί-
τες και σταλαγµίτες και 7 µικρές λιµνούλες που επικοινωνού-
σαν υπογείως µε την λίµνη της Καστοριάς.

Εκτός βέβαια από εµάς µέσα στο σπήλαιο ήταν και µια οικο-
γένεια µε δύο µικρά αγοράκια, µάλλον δίδυµα. Το σπήλαιο ό-
πως µας εξήγησε ο ξεναγός µας  ήταν πολύ υγρό και γλιστρού-
σε  πάρα πολύ και έπρεπε να προσέχουµε. Η ξενάγηση κράτη-
σε µισή ώρα µε αποτέλεσµα τα δύο αδερφάκια που ήταν πιο
µικρά κι από τον αδερφό µου, περίπου τριών χρονών, να βαρε-
θούν και να αρχίσουν να κάνουν τρέλες.

Ξαφνικά το ένα από αυτό γλίστρησε και παραλίγο να πέσει
στην προτελευταία λιµνούλα. Όλοι µας παγώσαµε, γιατί το παι-
δί αναστατώθηκε πάρα πολύ και άρχισε να τσιρίζει. Μάταια ο
ξεναγός κι οι γονείς του προσπαθούσαν να το ηρεµήσουν. Τελι-
κά την λύση την έδωσε ο µικρός µου αδερφός που πήγε κοντά
του και του χάρισε το αυτοκινητάκι του. Όλοι µας µείναµε ά-
φωνοι, όµως τελικά τέλος καλό όλα καλά.

Προς την έξοδό µας από το σπήλαιο υπήρχε ένα βιβλίο όπου
µπορούσες να γράψεις τις εντυπώσεις σου και η µαµά µου έ-
γραψε: «Απλά τέλειο!!!»

Κείµενο: Κατερίνα Μπιτσίµη – ΣΤ` τάξη
∆ακτυλογράφης: Πασχάλης Παλάκας – ΣΤ` τάξη
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Halloween
Το Χαλοουίν (Halloween)

γιορτάζεται τη νύχτα της
31ης Οκτωβρίου, κατά την
οποία τα µικρά παιδιά µε-
ταµφιέζονται κατά κανόνα
σε κάτι «τροµακτικό» και
επισκέπτονται σπίτια µα-
ζεύοντας πολλά γλυκά, ε-
νέργεια γνωστή ως «trick
or treat» («φάρσα ή κέρα-
σµα»). Αποτελεί εξέλιξη
της αρχαίας Κελτικής
γιορτής Samhaim. Στη ση-
µερινή της µορφή η γιορτή
δεν ασχολείται πια µε τα
φαντάσµατα και τα πνεύ-
µατα, αλλά περισσότερο
µε διασκέδαση, γιορταστι-
κές µεταµφιέσεις και γλυ-
κίσµατα. Για τους Κέλτες η
µέρα αυτή σηµάδευε το
τέλος της συγκοµιδής και
την αρχή του χειµώνα, ενώ
ταυτόχρονα η αλλαγή της
εποχής ήταν µια γέφυρα
ανάµεσα στον πάνω κόσµο
και στον κόσµο των νε-
κρών. Με την πάροδο των

αιώνων η γιορτή πήρε αρ-
χικά Χριστιανικό χρώµα
και στη συνέχεια µετασχη-
µατίστηκε σε µία παγανι-
στική τελετή σε µέρα µε-
ταµφιέσεων, µε εύθυµες
παρελάσεις και κεράσµα-
τα γλυκών σε παιδιά και ε-
νήλικες.

Η ρίζα της λέξης αυτής
προέρχεται από το All-
hallow-even και δηλώνει
την παραµονή (eve) της
γιορτής των Αγίων Πά-
ντων (All Hallows Day - All
Saints Day).. Σήµα κατατε-
θέν της γιορτής αυτής εί-
ναι τα φαναράκια φτιαγµέ-
να από µεγάλες κολοκύ-
θες, πάνω στις οποίες χα-
ράζουν ανθρώπινα χαρα-
κτηριστικά, άλλοτε πιο α-
στεία και άλλοτε πιο τρο-
µακτικά.

ΠΗΓΗ:
https://el.wikipedia.org

Κείµενο - 
∆ακτυλογράφηση: 
Λιάσης ∆ηµήτρης 

– Ε` τάξη
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Το έθιµο της κολοκύθας
αντλεί ρίζες από έναν παλιό
Ιρλανδικό µύθο, του Τζακ,
που ήταν τσιγκούνης και
πειραχτήρι. Σύµφωνα µε το
µύθο, ο Τζακ είχε καλέσει
το διάβολο να πιουν ένα πο-
τό µαζί. Όµως ο Τζακ δεν ή-
θελε να πληρώσει για το πο-
τό του και έτσι έπεισε το
διάβολο να µεταµορφωθεί
σε ένα νόµισµα, ώστε να
µπορέσουν να πληρώσουν
για τα ποτά τους. Πράγµατι
µεταµορφώθηκε ο διάβολος
σε νόµισµα, αλλά ο Τζακ α-
ντί να πληρώσει τον έβαλε
στην τσέπη του, δίπλα σε έ-
να σταυρό και έτσι ο διάβο-
λος δεν µπορούσε να πάρει
την κανονική του µορφή. Ύ-
στερα από πολλά παρακά-
λια, ο Τζακ αποφάσισε να
τον ελευθερώσει, αρκεί να
του έδινε την υπόσχεση ο
διάβολος ότι δεν επρόκειτο
να τον ενοχλήσει για ένα
χρόνο και ούτε θα διεκδι-
κούσε την ψυχή του όταν
πέθαινε.

Έτσι πέρασε ο χρόνος και
ο διάβολος ξαναεµφανίστη-
κε την ώρα που ο Τζακ προ-
σπαθούσε να κόψει ένα
φρούτο από κάποιο δέντρο.
Ζήτησε λοιπόν από το διά-
βολο να ανέβει στο δέντρο
και να του κόψει το φρούτο.
Ο διάβολος ανέβηκε και ο
Τζακ αµέσως σκάλισε ένα
σταυρό στον κορµό του δέ-
ντρου. Έτσι ο διάβολος ή-
ταν παγιδευµένος και δεν
µπορούσε να κατέβει. Γι'

αυτό παρακάλεσε τον Τζακ
να τον ελευθερώσει και του
υποσχέθηκε ότι δεν θα τον
ενοχλήσει για δέκα ολόκλη-
ρα χρόνια. Τότε ο Τζακ τον
ελευθέρωσε.

Πέρασαν αρκετά χρόνια
και ο Τζακ πέθανε. Πήγε
στον παράδεισο, αλλά ο Θε-
ός δεν τον δέχτηκε, καθώς
ο Τζακ ήταν έναν άνθρωπος
µίζερος και κακός και τον έ-
στειλε στην κόλαση. Όµως
ούτε ο διάβολος τον ήθελε.

Του θύµισε την υπόσχεση
που του είχε δώσει παλιότε-
ρα και τον έδιωξε. Όταν ο
Τζακ τον ρώτησε: «Πώς θα
φύγω; Έξω έχει σκοτεινιά»,
ο διάβολος πήρε ένα αναµ-
µένο κάρβουνο και του το έ-
δωσε για να φωτίζει το δρό-
µο του µέσα στη νύχτα. Ο
Τζακ έβγαλε ένα ραπάνι το
χάραξε και έβαλε µέσα το
κάρβουνο. Από τότε περιπλα-
νιέται στον κόσµο, µη µπορώ-
ντας να βρει κάποιο µέρος να
αναπαύσει την ψυχή του. Γι'
αυτό κάθε Χαλοουίν, οι Ιρ-
λανδοί σκαλίζουν ραπάνια,
πατάτες και κολοκύθες, βά-
ζουν µέσα ένα κερί και τα το-
ποθετούν κοντά σε παράθυ-
ρα, ώστε να κρατάνε µακριά
τα κακά τα πνεύµατα και κυ-
ρίως το πνεύµα του τσιγκού-
νη Τζακ. 

ΠΗΓΗ:
https://el.wikipedia.org

Επιµέλεια: 
Λιάσης ∆ηµήτρης 

– Ε` τάξη

ΚΚοολλοοκκύύθθεεςς  ττοουυ  ΗΗΑΑLLLLOOWWEEEENN



Η στήλη του 
παλαιοντολόγου

Βιογραφικό 
σηµείωµα του

Τυραννόσαυρου REX
Ο µεγάλος τροµερός Τ-

Rex  έζησε στην Κρητιδική
περίοδο. Ζύγιζε 6-7 τό-

νους, όσο ένα φορτηγό. Το
ύψος του άγγιζε τα 13 µέ-
τρα και ζούσε στα δυτικά
της Β. Αµερικής. Το αγαπη-
µένο γεύµα του ήταν το
κρέας καθώς το δάγκωµά
του ασκούσε πίεση 195 τό-
νων. Παρ’ όλο που ήταν µε-

γαλόσωµο ζώο η ταχύτητά
του έφτανε τα 40 χιλιόµε-
τρα την ώρα.

∆υστυχώς εξαφανίστηκε
πριν από 66 εκατοµµύρια
χρόνια  αλλά εξαφανίστη-
κε τελευταίος από όλους
τους δεινόσαυρους.                                                   

Σηµείωση: Αποφάσισα
να γράψω τα βιογραφικά
σηµειώµατα  των δεινο-
σαύρων γιατί τους αγαπού-
σα από πολύ µικρός. Τις
πληροφορίες της αναζήτη-
σα στο  GOOGLE και στο
βιβλίο 500 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
∆ΕΙΝΟΣΑΥΡΟΥΣ από  τις
εκδόσεις susaeta. 

Κείµενο – δακτυλογρά-
φηση: Γιάννης Γιάνκου -

∆'τάξης

Τα δύο αδέρφια
Μια φορά κι έναν καιρό

ήταν δύο αδέρφια που τα
λέγανε µαζί δίδυµα. Το ένα
ήθελε να ταξιδέψει στον
κόσµο, ενώ το άλλο ήθελε
να µείνει σπίτι. 

Μια µέρα το ένα κερασά-
κι έφυγε και το άλλο τρό-
µαξε, αλλά επειδή φοβό-
ταν έµεινε σπίτι. 

Την άλλη µέρα γύρισε

και τον πήρε χαµπάρι και
του είπε:

- Πού ήσουν;  
- Είχα πάει στους σκίου-

ρους.  
- Πώς φεύγεις έτσι, µε

τρόµαξες. Να πας να µεί-
νεις αλλού. Κατάλαβες;  

- Εντάξει. 
Το κερασάκι το άλλο δεν

ήξερε που να µείνει και
σκέφτηκε να µείνει στον ή-
λιο. Μετά από πολύ ταξίδι
στους γαλαξίες επιτέλους
έφτασε στον ήλιο. 

Την άλλη µέρα ένιωθε
µοναξιά και είπε:«Αύριο θα
πάρω τον κερασάκι.» 

Ο κερασάκης δεν ήθελε
να πάει και είπε:  «Θα µε ε-
πισκεφτείς;»  «Ναι!!!» και
την επόµενη µέρα έφτασε
στον ήλιο και ήταν πολύ
χαρούµενοι και είπαν «Το
επόµενο ταξίδι θα είναι
στο φεγγάρι.» 

Και ζήσαν αυτοί καλά κι
εµείς καλύτερα.  

Κείµενο: Γιάννης 
Γιάνκου –

∆`τάξη
∆ακτυλογράφηση: 

Χρήστος Μήτσκος  -
Ε` τάξη

Το κορίτσι
Πήρα το ποίηµα του Ο. Ε-

λύτη που κάναµε στο µάθη-
µα της Γλώσσας και το έ-
γραψα σαν κείµενο.

Το κορίτσι έπαιζε στο κή-
πο και άκουγε το νερό από
το συντριβάνι και τζιτζίκια
να τζιτζιρίζουν. ∆ίπλα της
δυο δέντρα, µια ροδιά και
µια βατοµουριά. Τα έντοµα
που της κάνανε παρέα, µια
µέλισσα και µια πεταλού-
δα. Το κορίτσι που έπαιζε
µε τα έντοµα και τα δέντρα
ήταν πολύ χαρούµενο! 

Κείµενο - ∆ακτυλογρά-
φηση: Γιάννης

Γιάνκου - ∆'τάξη
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Ιστορίες



Οι ηλιαχτίδες
και τα µήλα

Η ηλιαχτίδα 
που κατέβηκε 
στην Άρνισσα

Μια φορά υπήρχε µια πολυ-
ταξιδεµένη ηλιαχτίδα. Είχε
ταξιδέψει σε όλους τους πλα-
νήτες. Όµως µια µέρα ζήτησε
ευγενικά από τον ήλιο να πάει
στη γη. Ο ήλιος της απάντησε
µε ένα: «Όχι, επειδή φοβάµαι
να µην σε χάσω». Η ηλιαχτίδα
έτρεξε το βράδυ κρυφά απο
τον ήλιο και πήγε στην γη. Την
άλλη µέρα ο ήλιος δεν την έ-
ψαξε, γιατί ήξερε που είναι.

Η ηλιαχτίδα έψαχνε στα χω-
ράφια της Άρνισσας ένα όµορ-
φο µέρος για να µείνει, προ-
σπέρασε ένα µοναχούλη µήλο
προχώρησε και της λέει ένα
πουλί να κάνει λίγο πιο πίσω
και θα δει ένα µοναχούλη µή-
λο. Η ηλιαχτίδα έκανε αυτό
που της είπε. Πήγε, µπήκε µέ-
σα στο µήλο και έγινε το πιο
λαµπερό µήλο του κόσµου.

Κείµενο: Άγγελος Μπόγιας
– ∆` τάξη 

∆ακτυλογράφηση: Βασίλης
Σερέτης – Ε` τάξη

Το Μήλο 
και το δέντρο

Ήταν µια µέρα το µήλο που
ήτανε ήσυχο και άκουγε το
δέντρο και το δέντρο άφηνε
το µήλο να πηγαίνει βόλτα µα
πάντα γυρνούσε πίσω στο δέ-

ντρο. Και µια µέρα αποφάσισε
να φύγει απο το δέντρο αλλά
θα του έκανε επίσκεψη κάθε
µέρα και άρχισε να ψάχνει ένα
σπιτάκι. Τελικά βρήκε κοντά
στο δέντρο και άρχισε να µε-
τακοµίζει στο σπιτάκι. Και έτσι
έζησε το µήλο καλά και το δέ-
ντρο καλύτερα.

Κείµενο: Πολυάνθη Μπόγια
– ∆` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Σερέτης
Βασίλης – Ε` τάξη

Η ηλιαχτίδα 
και ένα µήλο

Μια φορά κι έναν καιρό ή-
ταν µια ηλιαχτίδα, ήταν πολύ
φωτεινή, είχε δει γαλαξίες και
αστέρια, µα µια µέρα είδε την
γη και ήθελε να πάει να την δει
από κοντά. 

Ζήτησε λοιπόν από τον ήλιο
να της δώσει την άδεια και ο ή-
λιος της την έδωσε και πήγε.

Όταν έφτασε, άρχισε να
ψάχνει µέρος για να κάτσει.

Εκείνη την εποχή που φύ-
τρωναν τα µήλα στα δέντρα ό-
ταν κοίταξε ένα δέντρο που
είχε ένα µήλο, ήταν παγωµένο
γι ́  αυτό πήγε και έκατσε εκεί.

Κείµενο: Στάθης Τσιτιρίδης
– ∆ ́  τάξη 

∆ακτυλογράφηση: Φωτεινή

Γεωργιάδου – Ε` τάξη 

Το σχολείο µου
Το σχολείο µου βρίσκε-

ται στην Άρνισσα. Χτίστη-

κε το 1952 και το έχτισε ο
βασιλιάς Παύλος. Πίσω δε-
ξιά έχει βρύσες και έναν
κάδο για τα σκουπίδια και
έχει µία αποθήκη, µεγάλη
περίφραξη που έχει µια σι-
δερένια πόρτα συρόµενη
και µπροστά έχει πάλι µια
σιδερένια πόρτα. Όταν
µπαίνεις µέσα όλο ευθεία
έχει σκαλιά και ακόµη και
µια σιδερένια πόρτα που
µπαίνεις µέσα στο σχο-
λείο.

Μέσα στο µεγάλο χώρο
µπροστά σου βλέπεις έναν
πυροσβέστη µε εργαλεία.
∆εξιά θα δεις το γραφείο
των δασκάλων µπροστά
σου, θα δεις το γραφείο
του διευθυντή, αριστερά
θα δεις την Β΄ τάξη και την
Γ΄ τάξη. 

Αν πας πίσω θα δεις την
Α΄ τάξη και την Ε΄ τάξη, θα
δεις τις τουαλέτες και το
γυµναστήριο, το τραπέζι
του πικ πονγκ και µία ντου-
λάπα για την γυµναστική,
µία αποθήκη, τα σκαλιά για
επάνω στον δεύτερο όρο-
φο που είναι η ∆΄ τάξη, η
ΣΤ΄ τάξη και άλλη µία τάξη
για βοήθεια.

Έξω στην αυλή αριστερά
έχει τις κερκίδες και επάνω
στο βουνό έχει το πυροβο-
λείο. ∆εξιά έχει δύο µπα-
σκέτες και έναν µεγάλο
χώρο αριστερά. Κάτω έχει

σκαλιά και έχει µια ροδιά,
το πρώην νηπιαγωγείο δε-
ξιά και ένα εκκλησάκι.

Νιώθω χαρούµενη όταν
µπαίνω στο σχολείο και η
ανάµνησή µου είναι ότι
περνούσα πάντα πολύ ω-
ραία στο σχολείο µου.

Κείµενο 
- ∆ακτυλογράφηση: 

Πολυάνθη 
Μπόγια - ∆΄ τάξη

Το σχολείο µου βρίσκε-
ται στην Άρνισσα, στην ά-
κρη του χωριού δίπλα στο
βουνό. 

Χτίστηκε το 1952 και εί-
ναι από πέτρα πελεκητή.
Το προαύλιο είναι µεγάλο,
έχει ωραίο γήπεδο του
µπάστετ και κερκίδες. Το
πιο εντυπωσιακό είναι ότι
πάνω από τις κερκίδες υ-
πάρχει ένα µικρό δασάκι
και το πυροβολείο. 

Το σχολείο µου έχει 2 ο-
ρόφους, στον πάνω όροφο
έχει 3 αίθουσες διδασκα-
λίας, ενώ κάτω µία αίθουσα
βιβλιοθήκης, µια αίθουσα
εκδηλώσεων και δύο γρα-
φεία, του διευθυντή και
των δασκάλων.

Το σχολείο µου είναι πο-
λύ όµορφο και το αγαπώ
πολύ.

Κείµενο - δακτυλογρά-
φηση: Στάθης Τσιτιρίδης -

∆΄ τάξη
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∆’ τάξης
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Ο Έρµι, ο φαγανός
µυρµηγκοφάγος

Ένας µυρµηγκοφάγος µικρός
αλλά πολύ πονηρός
έφαγε όλα τα µυρµήγκια
και δεν άφησε ίχνος από αυτά
µέσα στη ζούγκλα τη βαθιά.
Οι γονείς του είπαν: «Μην τρως Έρµι άλλο πια.»
Τα µυρµήγκια τα µικρά
πώς θα αναπαραχθούν και αυτά?
Είναι τροµοκρατηµένα
τα µυρµήγκια τα καηµένα.
και κάποια στιγµή του Έρµι
του πόνεσε η κοιλιά
και είπε: « Φτάνει πια!!!».

Κείµενο - ∆ακτυλογράφηση: ∆αυίδ Τσιτιρίδης-ΣΤ΄ τάξη

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ∆ΡΥΟΚΟΛΑΠΤΗ
Κάποτε πήγα σε ένα δάσος. Μόλις έφτασα είδα µεγάλα κατα-

πράσινα δέντρα, φουντωτούς θάµνους και πολλά λουλούδια. Υ-
πήρχαν ρυάκια δεξιά και αριστερά και ζώα που έπιναν νερό.

Ενθουσιάστηκα µε όλα αυτά και συνέχισα πιο βαθιά στο δά-
σος. Εκεί αντίκρισα κάτι πολύ παράξενο. ∆έντρα χωρίς χρώµα,
λουλούδια δίχως µυρωδιά, πουλιά που δεν κελαηδούσαν και
πατηµασιές ζώων, αλλά τα ζώα πουθενά. Κοιτώντας δεξιά είδα
ένα µήνυµα γραµµένο από ράµφος σκαλισµένο πάνω σε µια βε-
λανιδιά, που έγραφε: «Κίνδυνος πολύ µεγάλος, υπογραφή
∆ρυοκολάπτης». Ξαφνικά άκουσα έναν θόρυβο, κρύφτηκα. Ή-
ταν µεγάλα µηχανήµατα που ερχόντουσαν να κόψουν τα δέ-
ντρα. Αµέσως σκέφτηκα ένα σχέδιο. Τα ζώα που µε παρατηρού-
σαν κατάλαβαν ότι θέλω να τα βοηθήσω. Έτσι όλοι µαζί µε αρ-
χηγό την κυρά κουκουβάγια, πήγαµε προς τα µηχανήµατα. Τα
πουλιά κελαηδούσαν απαίσια και ενοχλητικά για να αποµακρύ-
νουν τους ανθρώπους και να βρουν ευκαιρία οι σκαντζόχοιροι
να σκάσουν τα λάστιχα των µηχανών.

Με αυτόν τον τρόπο καταφέραµε να σώσουµε το δάσος και
να αποτρέψουµε τους ανθρώπους να κόψουν τα δέντρα για να
φτιάξουν δρόµους.

Κείµενο - δακτυλογράφηση: Ιτσόπουλος Γιάννης – Ε` τάξη 

DEDECTIVE ΣΚΥΛΟΙ
Άλυτα µυστήρια και υποθέσεις έχουν πάντα από πίσω τους,

τους detective Arthur και Ερµή. 
Μία υπόθεση τους φέρνει στο εργαστήριο χηµείας για µία

κλοπή που είχε γίνει λίγη ώρα πριν. Βλέπουν το εργαστήριο κα-
ταστραµµένο. Μετά από λίγη ώρα έρευνας αντικρίζουν ένα έγ-
γραφο κρυπτογραφηµένο. Για αρχή το κοιτάζουν για αποτυπώ-
µατα, τίποτα όπως και στο υπόλοιπο εργαστήριο. Φαίνεται ο έ-
νοχος φορούσε γάντια. Βάζουν το έγγραφο στον υπολογιστή
και γράφει α.κ.α. έλα στο 5729. 

Ήταν συντεταγµένες οδηγούσαν σε ένα εγκαταλελειµµένο
σχολείο. Έπρεπε να µπουν. Μπήκαν και βρήκαν τον ληστή. Τον
κυνήγησαν, τους πέταξε καπνογόνα, οξύ, αλλά συνέχισαν να
τον κυνηγάνε. 

Τελικά τον στρίµωξαν. Πήγε να ρίξει ένα ενισχυµένο οξύ αλ-
λά καταλάθος έριξε κάτι άλλο που έκανε τον Arthur και τον Ερ-
µή σκυλιά και τον κλέφτη γάτα. Λιποθύµησαν όλοι εκτός από
τον κλέφτη (γάτα). 

Όταν ξύπνησαν πήγαν στο αστυνοµικό τµήµα άλλα µόνο γά-
βγιζαν, δεν µπορούσαν πλέον να µιλήσουνε την ανθρώπινη
γλώσσα. Τους έδιωξαν και κατέληξαν να τριγυρνούν σε όλη την
πόλη ψάχνοντας τον γάτο κλέφτη. Όταν τον βρήκαν κοιµόταν
δίπλα σε έναν σκουπιδοτενεκέ. Ήταν πλέον παιχνίδι να τον πιά-
σουν. Έτσι τον ανάγκασαν να τους κάνει κανονικούς. Ο κλέ-
φτης µπήκε φυλακή και αυτοί πέτυχαν µια ακόµα αποστολή. 

Συγγραφέας: Καπουσίζης Αλέξανδρος – ΣΤ` τάξη

ΦΦαανντταασσττιικκέέςς  ιισσττοορρίίεεςς
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Το κείµενο αυτό γράφτηκε α-
πό τον Αλέξανδρο και την Σο-
φία Καπουσίζη

Τα αποδηµητικά πουλιά ταξι-
δεύουν συχνά σε χώρες πιο ζε-
στές σε αντίθεση µε τα ενδηµι-
κά πουλιά που παραµένουν
στον τόπο τους.

Είναι η εποχή που τα αποδη-
µητικά πουλιά οργανώνουν το
ταξίδι τους.  Ο Γούντι το αποδη-
µητικό πουλί µε την φίλη του Σά-
για ενδηµικό πουλί  συζητούν.

Γούντι: Σάγια ο καιρός κρυώ-
νει µήπως είναι ώρα να πάµε ένα
ταξίδι?. Όχι για πολύ για ένα
τρίµηνο. Τι λες;

Σάγια:  ∆ηλαδή που να πάµε
τώρα να ξεσηκωνόµαστε;

Γούντι:  Τι εννοείς εδώ θα ξε-
παγιάσουµε. Είµαστε και στα
βόρεια!!!!

Σάγια:  Άντε καλέ που είµαστε
στα βόρεια. Κάτσε στα αυγά
σου.

Ο Γούντι βλέπει από το παρά-
θυρο ενός κτιρίου το θερµόµε-
τρο να γράφει 15 βαθµούς.

Γούντι: « Πού την είδες την
ζέστη.  Σε λίγο θα αρχίσουν τα
χιόνια. Τι θέλεις οι επόµενες γε-
νιές να µας ψάχνουν σε παγά-
κια;  Α, να ένα ταξιδιωτικό γρα-
φείο. Ότι µας χρειαζόταν.  

Σάγια « Άντε πάµε να δούµε».
Άλεν (Ταξιδιωτικός πράκτο-

ρας, τροπικό πουλί): Καληµέρα
σας.  Καλώς ήρθατε στο ταξι-
διωτικό γραφείο τα «σύννεφα»
τι θα θέλατε;  

Σάγια « Ένα καφεδάκι µια χα-
ρά θα ήταν». 

Ο Γούντι σκουντάει την Σάγια.
Ποιο καφεδάκι ,παιδάκι µου. Ε-
δώ ήρθαµε για να πάµε διακο-
πές και όχι για παγωµένο Φρα-
πέ.

Σάγια: Κάτσε λίγο να τα πού-
µε έχουµε χρόνο και γι’ αυτό.

Άλεν:  Λοιπόν εάν καταλήξε-
τε ότι θέλετε να πάτε κάπου και
σταµατήσετε να φτεροτραβιέ-
στε έχουµε κάποια ωραία µέρη
και πολύ ζεστά που προτείνου-
µε στους πελάτες µας.

Γούντι: Ναι, ναι αυτό θέλου-
µε. Πολύ πολύ ζέστη.

Σάγια: Ε, καλά. Εντάξει , µην
ψηθούµε κιόλας.

Άλεν:  Καταλήξτε και µε ενη-
µερώνετε. Εγώ θα πρότεινα ένα
τροπικό µέρος. Ξέρετε πολλοί
προτιµούν τον Αµαζόνιο.

Το επεισόδιο συνεχίζε-
ται…….

Επόµενο επεισόδιο 
24 Σπεπτεµβρίου.

Γούντι:  Αµαζόνιο µµµ…. Πο-
λύ µακριά δεν είναι? Πόσα χι-
λιόµετρα είναι Θεσσαλονίκη –
Αµαζόνιος;

Άλεν: Αρκετά….. θα το βάλω
στο google maps και θα σας απα-
ντήσω.

Σάγια: Βρε παιδιά είναι µα-
κριά. Που να πετάµε ως εκεί. Να
ψοφήσουµε θέλετε;

Γούντι:  Στον Αµαζόνιο µήπως
µας µαδήσουνε. Είναι λίγο ά-
γρια τα πράγµατα εκεί.

Άλεν: Το Ρίο 2 δεν το έχεις
δει;  ∆εν ήταν τέλεια; Για δείτε
λίγο το φυλλάδιο…

Τους δίνει το φυλλάδιο του Α-
µαζονίου.

Το τροπικό δάσος του Αµαζο-
νίου, είναι ένα τροπικό δάσος το
οποίο καλύπτει το πεδίο του Α-
µαζονίου στη Νότια Αµερική.
Αυτό το πεδίο καλύπτει περίπου
επτά εκατοµµύρια τετραγωνικά
χιλιόµετρα, εκ' των οποίων τα
5,5 καλύπτονται από δάσος. Ε-
πίσης το 20% του οξυγόνου που
υπάρχει στην ατµόσφαιρα πα-
ράγεται στο δάσος αυτό……

Σάγια:  Αυτό το δάσος είναι
τεράστιο, θα χαθούµε εκεί µέ-
σα. 

Γούντι:  Έχει κρούσµατα κο-
ρονοπουλίασης εκεί;

‘Αλεν:  Κοιτάξτε να δεί-
τε……… ( µασάει τα λόγια του)
δεν ξέρω….. θεωρώ ότι µε τόσο
οξυγόνο εκεί δεν θα έχετε πρό-
βληµα.

Σάγια:  Μήπως υπό αυτές τις
συνθήκες να µην πάµε ταξίδι….
∆εν κάνουµε ένα διαδικτυακό;

Γούντι: Τι! ∆ιαδικτυακό ταξίδι;
∆εν σωζόµαστε έτσι. Πάλι θα
παγώσουµε.

Άλεν: Τότε να σας προτείνω
την Σαχάρα. Η κορονοπουλίαση
εκεί µε τόση ζέστη αποκλείεται
να υπάρχει.

Σάγια:  Θα µας πνίξει η αµµο-
θύελα. Μήπως να πάµε κάπου
αλλού.

Γούντι:  Σάγια για συγκεντρώ-
σου το ένα σου ξινίζει, το άλλο
σου βρωµάει… στο τέλος δεν
θα πάµε πουθενά.

Σάγια:  Καλά διάλεξε µόνος
σου που θα πας. Εεεε… πάµε.

Γούντι: ∆εν κατάλαβα µόνος
µου θα πάω;

Σάγια:  Όοοοχι ! Όοοοχι! 
Γούντι: Ωραία θα πάµε στον

Αµαζόνιο και ο Θεός βοηθός.
Άλεν: Τέλεια τέλεια επιλογή.

Καταπληκτικά…
Η συνέχεια στο επόµενο επει-

σόδιο…

ΓΓίίννεεττεε  ααπποοδδηηµµηηττιικκάά  πποουυλλιιάά

ΈΈνναα  µµππεερρδδεεµµέέννοο  ττααξξίίδδιι

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν µια οικογένεια χελιδονιών στην Ελ-
λάδα. Το φθινόπωρο έπρεπε να φύγουν σ’ ένα πιο ζεστό τοπίο γι’αυ-
τό πήγαν στο ταξιδιωτικό γραφείο αποδήµησης, εκεί όπου δέχονται
µόνο αποδηµητικά πουλιά. Έψαξαν πολλές προσφορές αλλά το κα-
λύτερο µέρος ήταν η Αυστραλία. Όµως, τα παιδιά δεν µπορούσαν
να πετάξουν τόσο µακριά. Μετά τους πρότεινε ο ταξιδιωτικός υπάλ-
ληλος να πάρουν το αεροπλάνο. Έπειτα, αυτοί συµφώνησαν και
πήραν το µικρό σε µέγεθος ιπτάµενο αυτοκίνητο. 

Αργότερα, πήγε µια άλλη οικογένεια πελαργών που ήθελε και
αυτή να πάει στην Αυστραλία και έκλεισε το µεγάλο αεροπλάνο.
Την ηµέρα της αναχώρησης, µπήκαν και οι δύο οικογένειες σε λά-
θος αεροπλάνο και στη µέση της διαδροµής το αεροπλάνο σταµάτη-
σε στη Νότια Αφρική. Στο τέλος, έφτιαξαν ένα αεροπλάνο και για τις
δύο οικογένειες.

Κείµενο: Χρήστος Γάτσος- ΣΤ’ τάξη
∆ακτυλογράφηση: ∆αυίδ Τσιτιρίδης- ΣΤ’ τάξη

ΤΤζζέέφφεερρσσοονν,,  οο  µµααύύρροοςς  ππεελλααρργγόόςς
Κάπου, στις βόρειες ακτές της Γαλλίας ζούσε µαζί µε άλλους

µαύρους πελαργούς ο Τζέφερσον. Ο Τζέφερσον περνούσε καλά
διότι ζούσε µακριά από διάφορους κίνδυνους.

Καθώς, οι µέρες περνούσαν καλά ήρθε η στιγµή της µετανά-
στευσης. Η ώρα που θα φύγουν από την Ευρώπη για να αναζη-
τήσουν πιο θερµά µέρη του πλανήτη. Ο Τζέφερσον ετοιµαζόταν.
Θα έφευγε για το δάσος του Αµαζονίου, στη Βραζιλία. Αφού, έ-
φυγε µε τους φίλους τους από τη Γαλλία άρχισαν να διασχίζουν
τον Ατλαντικό Ωκεανό. Άρχισαν οι τρικυµίες. Ο Τζέφερσον έχασε
το κοπάδι του και αποµακρύνθηκε πολύ. Όµως δεν τα παράτησε
αλλά συνέχισε πολύ λυπηµένος. Όµως βρήκε στην πορεία του
έναν άλλο µαύρο πελαργό όπως και αυτόν. Ήταν θηλυκός. Το ό-
νοµα της ήταν Κίρα, ερχόταν από την Πορτογαλία και σκέφτη-
καν ότι ήταν καλή ιδέα να συνεχίσουν µαζί το ταξίδι τους. 

Την άλλη µέρα, συνάντησαν µια φάλαινα που ονοµαζόταν
Μπο. Ο Μπο έτρωγε µεταναστευτικά πουλιά και έτσι έκανε ένα
σάλτο και δάγκωσε το πόδι της Κίρα. Ο Τζέφερσον τον τσίµπησε
και ο Μπο την άφησε και έπεσε κατευθείαν στο νερό. Ο Τζέφερ-
σον κουβάλησε την Κίρα µέχρι τη Βραζιλία. Αυτή τον αγάπησε. Έ-
τσι όταν έφτασαν στον Αµαζόνιο ζευγάρωσαν και έκαναν τρεις µι-
κρούς µαύρους πελαργούς τον Ρόκι, την Τζέσι και τον πιο µικρό της
οικογένειαςτον Νικ. Έτρωγαν ψάρια για πολλούς µήνες µέχρι να γυ-
ρίσουν στη βόρεια Γαλλία και να δουν τους φίλους τους.

Κείµενο - ∆ακτυλογράφηση: ∆αυίδ Τσιτιρίδης- ΣΤ΄ τάξη
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Τα Χριστούγεννα στην Αυ-
στραλία σηµατοδοτούν την
αρχή των καλοκαιρινών διακο-
πών. Μερικοί άνθρωποι µπορεί
να γιορτάζουν την 25η ∆εκεµ-
βρίου στο κάµπινγκ! Τα παιδιά
έχουν τις καλοκαιρινές τους
διακοπές από τα µέσα ∆εκεµ-
βρίου µέχρι τις αρχές Φεβρου-
αρίου. Επειδή µάλιστα ο και-
ρός εκεί είναι τόσο ζεστός, υ-
πάρχουν συχνά µαζικές πυρ-
καγιές σε ολόκληρη τη χώρα.

Τα έθιµα και οι παραδόσεις
τους µοιάζουν µε των ΗΠΑ και
της Αγγλίας, λόγω κοινής ιστο-
ρίας, αλλά λόγω καλοκαιριού έ-
χουν δηµιουργήσει και άλλα έ-
θιµα διαφορετικά.

Οι Αυστραλοί διακοσµούν πε-
ρισσότερο τους εξωτερικούς
χώρους Σε κάθε Πολιτεία τρα-

γουδάνε τα κάλαντα, ενώ συµ-
µετέχουν και πολλοί διάσηµοι
τραγουδιστές και γίνεται µετά-
δοση µέσω τηλεόρασης σε όλη
τη χώρα. Οι περισσότερες πό-
λεις έχουν φεστιβάλ και παρε-
λάσεις, ενώ στα τοπικά πάρκα
ρίχνουν πυροτεχνήµατα.

Την Παραµονή των Χρι-
στουγέννων υπάρχει ένα έθι-
µο για όσους ακολουθούν τις
ιρλανδικές παραδόσεις: Ο πα-
τέρας της οικογένειας βάζει
µπροστά στο παράθυρο ένα
µεγάλο κερί για να καλωσορί-
σει την Παναγία, τον Ιωσήφ
και τον νεογέννητο Χριστό, ε-
νώ το µικρότερο παιδί της οι-
κογένειας ανάβει το κερί. Λί-
γο πριν τα µεσάνυχτα η οικο-

γένεια πηγαίνει στην εκκλη-
σία, και µετά ακολουθεί η
γιορτή.

Στις 26 ∆εκεµβρίου, οι πε-
ρισσότεροι πηγαίνουν και επι-
σκέπτονται τους φίλους τους
και συχνά έχουν µπάρµπεκιου
στην παραλία. Εκεί γίνεται το
Boxing Day, µια γιορτή/έθιµο
για Άγγλους, Αυστραλούς και
Ιρλανδούς. Αφήνουν φιλοδώ-
ρηµα στους ταχυδρόµους,
τους µανάβηδες και στα παι-
διά που µοιράζουν τις εφηµε-
ρίδες για να τους ευχαριστή-
σουν για τη χρονιά που πέρα-
σε. Επίσης πραγµατοποιείται
ένας διάσηµος αγώνας γιοτ α-
πό το Σίδνεϊ, στο Χόµπαρτ της
Τασµανίας.

Ο δικός τους Άγιος Βασίλης
έρχεται την παραµονή της
Πρωτοχρονιάς, ξεκουράζει
τους ταράνδους του και µπο-
ρεί να χρησιµοποιήσει κα-
γκουρό. Αλλάζει επίσης τα ζε-
στά ρούχα του µε πιο ελα-
φριά. Τα παιδιά συχνά του έ-
χουν έτοιµη µία τούρτα και κά-
ποια κρύα µπίρα χωρίς αλκοόλ,
ώστε να οδηγήσει µετά το έλκη-
θρο του. Την επόµενη µέρα η οι-
κογένεια ανοίγει τα δώρα και
κάθεται για πρωινό που αποτε-
λείται από ζαµπόν και αβγά.

Στις 6 Ιανουαρίου αποχαιρε-
τούν τα Χριστούγεννα µε ένα
πάρτι και υποδέχονται ταυτό-
χρονα τι καλοκαιρινές τους
διακοπές.

Κείµενο - ∆ακτυλογράφηση:
∆αυίδ Τσιτιρίδης - ΣΤ΄ τάξη

Τα Χριστούγεννα στην Αυστραλία

ΑΑφφιιέέρρωωµµαα  σσττοονν  µµεεγγάάλλοο  
ππααρρααµµυυθθάά  ΤΤζζιιάάννιι  ΡΡοοννττάάρριι..

110000  χχρρόόννιιαα  ααππόό  ττηη  γγέέννννηησσήή  ττοουυ
Ο Τζιάνι Ροντάρι γεννήθηκε τον Οκτώ-

βριο του 1920 στο χωριό Πιεµόντε, στη
Βόρεια Ιταλία.

Ο πατέρας του, που ήταν φούρναρης,
πέθανε πολύ νωρίς αφήνοντας πίσω τη
γυναίκα του να αναθρέψει τρία µικρά
παιδιά. Ο Τζιάνι τελειώνοντας τη σχολή
του Σεβέζο άρχισε τη σταδιοδροµία του
σαν δάσκαλος, σε αγροτικές κυρίως οι-
κογένειες, σε ηλικία µόλις 17 ετών. Πα-
ράλληλα διάβαζε φιλοσοφία, λογοτεχνία
και πολιτικά κείµενα ενώ ασχολιόταν και
µε τη µουσική. 

Ασχολήθηκε κυρίως µε τη δηµοσιο-
γραφία, την οποία υπηρέτησε ως διευθυ-
ντής εφηµερίδων και περιοδικών.

Βέβαια, η ιδιότητα µε την οποία έγινε
γνωστός τόσο στη χώρα του, όσο και διε-
θνώς είναι αυτή του συγγραφέα παιδι-
κών βιβλίων. Η δεκαετία του 1950 ήταν
µια έντονα δηµιουργική στιγµή για τον
Ροντάρι, κατά την οποία δηµοσίευσε ε-
κατοντάδες ποιήµατα και ιστορίες για
παιδιά. 

Τα έργα του έχουν µεταφραστεί σε ο-
λόκληρο τον κόσµο (πολλά από αυτά κυ-
κλοφορούν και στα ελληνικά) και έχουν
διαβαστεί από εκατοµµύρια παιδιά. 

Πέθανε στη Ρώµη το 1980 κατά τη
διάρκεια µιας χειρουργικής επέµβασης. 

Ο Ροντάρι µε το αστείρευτο χιούµορ
του, και τις αλληγορίες του, δίνει στο παι-
δί εκείνες τις κατευθύνσεις που οδηγούν
σε αξίες και ιδανικά αλλά και στον τρόπο
για τη διατήρησή τους, τους αγώνες δη-
λαδή, και πάνω από όλα µε την ελπίδα
ζωντανή. 

Μερικά από τα πιο γνωστά του βιβλία
είναι τα εξής: "Παραµύθια για να σπάτε
κέφι", "Ιστορίες φτιαγµένες στη µηχανή",
"Γραµµατική της φαντασίας", "Ο Κρεµ-
µυδάκης και η παρέα του", "Η τούρτα
στον ουρανό" και πολλά πολλά άλλα.

Για το έργο του αυτό ο συγγραφέας το
1970 τιµήθηκε µε το ανώτερο βραβείο
παιδικής λογοτεχνίας, το Μετάλλιο Χανς
Κρίστιαν Άντερσεν.

Το σπουδαίο έργο του, που αποτελεί
µια βάση για την ανάπτυξη παιδαγωγι-
κών δραστηριοτήτων, είναι παγκόσµια
γνωστό και αναγνωρισµένο.

ΠΗΓΗ:
http://tsiritiritsiritro.blogspot.com/2

014/10/blog-post_90.html
Κείµενο - ∆ακτυλογράφηση: Λιάσης

∆ηµήτρης – Ε` τάξη 

ΤΤζζοονν  ΛΛέέννοονν
O Τζον Γουίνστον Όνο Λένον (John

Winston Ono Lennon) (Λίβερπουλ, 9 Ο-

κτωβρίου 1940), γνωστός απλά ως Τζον
Λένον, ήταν Άγγλος τραγουδιστής, κιθα-
ρίστας, τραγουδοποιός και ιδρυτικό µέλος
του συγκροτήµατος των Beatles. 

Εκτός από την επιτυχηµένη µουσική
του σταδιοδροµία, διακρίθηκε επίσης ως
ακτιβιστής του 20ού αιώνα, υιοθετώντας
έντονη δράση σε κοινωνικά ζητήµατα,
ειδικότερα ως ηγετική µορφή του κινή-
µατος ενάντια στον πόλεµο του Βιετνάµ. 

Η µουσική του επηρέασε πολλούς δη-
µιουργούς και θεωρείται από τους πιο δη-
µοφιλείς και πολυδιασκευασµένους τρα-
γουδοποιούς. 

Ως µέλος των Beatles, τα τραγούδια
του αποτέλεσαν αφορµή για τη δηµιουρ-
γία µια παγκόσµιας κίνησης εκδήλωσης
θαυµασµού που ονοµάστηκε
Beatlemania. Μετά τη διάλυση των
Beatles ακολούθησε ατοµική πορεία στη
δισκογραφία. 

Ανάµεσα στις κορυφαίες δηµιουργίες
του ανήκει το τραγούδι Imagine καθώς
και το Give Peace a chance. 

∆ολοφονήθηκε από κάποιον που θεω-
ρήθηκε οπαδός του στις 8 ∆εκεµβρίου
1980.   

ΠΗΓΗ:
https://el.wikipedia.org/wiki/ 

Επιµέλεια: Λιάσης ∆ηµήτρης – Ε` τάξη
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Μόλις έµαθα τα νέα για
τον θάνατο αυτού του σπου-
δαίου ποδοσφαιριστή στε-
ναχωρήθηκα, γιατί παίζω κι
εγώ ποδόσφαιρο και ξέρω ό-
τι είναι από τους σπουδαιό-
τερους ποδοσφαιριστές ό-
λων των εποχών.

Ο Μαραντόνα γεννήθηκε
στις 30/10/1960 και πέθανε
στις 28/11/2020. Σε ηλικία 15
ετών έπαιξε επαγγελµατικά
το πρώτο του µατς στο πο-
δόσφαιρο και ήταν ο νεότε-
ρος τότε σε ηλικία παίχτης
στην Αργεντινή. 

Στις 20/10/1976 έκανε το
ντεµπούτο του στην πρώτη
του οµάδα 10 µέρες πριν τα
γενέθλιά του.Στις
14/11/1976 βάζει το πρώτο
γκολ. 

Οι εντυπωσιακές του εµ-
φανίσεις κίνησαν γρήγορα
το ενδιαφέρον του οµο-
σπονδιακού προπονητή Σε-
σάρ Λουις Μενότι. Την αγω-
νιστική περίοδο 1977-1978
αναδείχθηκε πρώτος σκό-
ρερ του πρωταθλήµατος µε
22 γκολ και η οµάδα κατα-
τάσσεται 5η στο πρωτάθλη-
µα Μετροπολιτάνο. 

Την επόµενη χρονιά ο τίτ-
λος του πρώτου σκόρερ ή-
ταν πάλι δικός του µε 22
γκολ και η οµάδα ανέρχεται
στην δεύτερη θέση του πρω-
ταθλήµατος. 

Στις 26/4/1979 έκανε  το
ντεµπούτο του στο Παγκό-
σµιο Κύπελλο Νέων. Η Αργε-

ντινή κυριάρχησε στον τελι-
κό της διοργάνωσης νικώ-
ντας την Σοβιετική Ένωση
µε 3-1, ο Μαραντονα σηµεί-
ωσε ένα γκολ και ψηφίστηκε
ως καλύτερος παίχτης της
διοργάνωσης.

Το 1986 κατέκτησε το Πα-
γκόσµιο Πρωτάθληµα στο
Μεξικό, µε την οµάδα της
Αργεντινής. Τα γκολ του ε-
ναντίον της Αγγλίας και Βελ-
γίου, η ασιστ στον Μπουρου-
σάγα στον τελικό, το γκολ
µε «το χέρι του Θεού» και το
γκολ που πέρασε όλη την ο-
µάδα της Αγγλίας εκτίναξαν
την δηµοτικότητά του.

Ο Μαραντονα θα µνηµο-
νεύεται και από τις επόµε-
νες γενιές ως ένας από τους
κορυφαίους, που πάτησαν
το πόδι τους σε ποδοσφαιρι-
κό γήπεδο ενέπνευσαν τον
κόσµο, έκανε εκατοµµύρια
παιδιά να θέλουν να πιάσουν
µια µπάλα, δίνοντας ελπίδα
σε λαούς ολόκληρους. 

Ίσως ήταν και ο τελευταί-
ος ποδοσφαιριστής που κα-
τάφερε να αποδείξει στην
πράξη, πως ένας αθλητής µε
την καταλυτική του παρου-
σία µπόρεσε να καθορίσει
τόσο απόλυτα ένα σπορ.

Κείµενο – δακτυλογράφηση:
Γιάννης Ιτσόπουλος

Χρήστος Μήτσκος 
– Ε` τάξη

ΝΝττιιέέγγκκοο  ΑΑρρµµάάννττοο  ΜΜααρρααννττόόνναα Ο ΦΟΒΟΣ
Κάποτε ήταν ένα παιδί που ήθελε να ανέβει στο Έβερεστ αλ-

λά φοβόταν τα ύψη. Αλλά µια µέρα άκουσε ότι ένας φίλος του
είχε χαθεί στο Έβερεστ.

Όταν έφτασε στο βουνό και άρχισε να ανεβαίνει κάποια στιγ-
µή είδε µια σκιά και πήγε να δει τι ήταν αυτή η σκιά, εντωµεταξύ
είχε ξεχάσει ότι ανέβαινε στο βουνό χωρίς να φοβάται  κι έτσι
βοήθησε το φίλο του και ξεπέρασε το φόβο του. Γι΄αυτό  πρέπει
πάντα  να ξεπερνάµε τους φόβους µας.

Η δική µου ιστορία
Πριν 5-6 χρόνια πήγαµε µια εκδροµή στο βουνό.
Εγώ ήµουν µε το παλιό µου µηχανάκι και ο µπαµπάς µου µε τη

µηχανή του.                         
Στη συνέχεια ο µπαµπάς µου κατέβηκε µια πολύ απότοµη κα-

τηφόρα και εγώ φοβήθηκα να την κατέβω µε αποτέλεσµα να µε
χάσει ο µπαµπάς µου και όταν έφτασε  στο µέρος που θα κάναµε
το  πικνίκ χωρίς εµένα τρόµαξε .Αµέσως  πήρε τη µηχανή του και
άρχισε να µε ψάχνει φωνάζοντας το  όνοµά  µου δυνατά  και ευ-
τυχώς ένας κύριος είδε που ήµουν και φώναξε στον µπαµπά
µου.   «Εδώ είναι το παιδί που ψάχνετε.»

Έτσι ο µπαµπάς µου µε βρήκε αλλά εγώ είχα τροµάξει πάρα
πολύ.

Οι συνέπειες ήταν να µην θέλω να δω εκείνο το µηχανάκι. Αυ-
τή η ιστορία θα µου µείνει αξέχαστη, γιατί θα είχα χαθεί µέσα
στο δάσος.

Κείµενο – δακτυλογράφηση: Κων/νος Γεωργιάδης – Ε` τάξη

ΤΤοο  φφαανντταασσττιικκόό  µµοουυ  ττααξξίίδδιι
Όταν ήµουν µικρή ήξερα ότι για να πας στο Βέλγιο χρειάζεσαι αε-

ροπλάνο και επειδή το αεροπλάνο πετάει στον ουρανό νόµιζα ότι το
Βέλγιο είναι στα σύννεφα.

Με αυτές τις σκέψεις αποκοιµήθηκα. Ξαφνικά άκουσα ένα θόρυ-
βο. Ένα πουλάκι χτυπούσε το παράθυρό µου και µου είπε να ανέ-
βω στο σύννεφο που υπήρχε εκεί. Το σύννεφο µε πήρε και φύγαµε

Μετά από πολλή ώρα ταξίδι φτάσαµε σε ένα καταπληκτικό µέ-
ρος.Όλα ήταν τόσο όµορφα από εκεί ψηλά. Έβλεπα τα πάντα από
εκεί. Τα αυτοκίνητα έµοιαζαν µε µυρµήγκια που πάνε φαγητό στη
φωλιά τους. Τα κτίρια έµοιαζαν µε µικρά τετράγωνα και από τις κα-
µινάδες έβγαινε ο καπνός. Επίσης από εκεί πάνω φαινόταν το λι-
µάνι Αµβέρσα και η πρωτεύουσα του Βελγίου οι Βρυξέλλες.

Ξαφνικά άρχισε να βρέχει και το σύννεφο που καθόµουν επάνω
του σιγά - σιγά άρχισε να χάνεται και έπεφτα προς τα κάτω. Όταν έ-
φτασα πολύ χαµηλά έπεσα από το κρεβάτι µου και στη συνέχεια
διαπίστωσα ότι όλα αυτά που πέρασα ήταν ένα όνειρο.

Μετά από λίγο πήγα στην µαµά µου και της είπα την εµπειρία
του ονείρου µου και µου απάντησε : « Το Βέλγιο δεν είναι στα σύν-
νεφα. Απλά θέλει αεροπλάνο για να πας γιατί είναι αρκετά µακριά».

Κείµενο – δακτυλογράφηση: Μαρκέλλα Λιόλιου – Ε` τάξη
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Ε∆Ω 
ΓΕΛΑΜΕ...

Ο ηλεκτρολόγος,
ο  µηχανικός και
ο κοµπιουτεράς 

Τρεις φίλοι, ένας ηλε-
κτρολόγος, ένας µηχανι-
κός και ένας κοµπιουτε-
ράς πάνε µια βόλτα µε το
αυτοκινητο. Κάποια στιγ-
µή το αυτοκίνητο κάνει έ-
ναν περίεργο θόρυβο και
σταµατάει. Αρχίζουν να
αναρωτιούνται τι συµβαί-
νει και να προσπαθούν να
βρουν µια λύση, οπότε λέ-
ει ο ηλεκτρολόγος « Πι-
στεύω ότι φταίνε τα ηλε-
κτρικά που χάλασε το α-
µάξι». Ο µηχανολόγος το
σκέφτεται για λίγο και λέ-
ει: « Εγώ λέω ότι το πρό-
βληµα είναι µηχανολογι-
κό». Και έρχεται η σειρά
του κοµπιουτερά και λέει:
«Εγώ λέω ότι πρέπει και
να βγούµε και να ξανα-
µπούµε µήπως τρέξει».

Γιατί ο Καίσαρας φόρα-
γε σανδάλια; 

Γιατί ήταν Ιούλιος

Γιατί ο Μπατµαν είναι
πλούσιος; 

Γιατί πιάνει συνέχεια
τον Τζόκερ.

Τι είπε η µούµια όταν
συνάντησε το παιδί της;
Μούµιασες

Γιατί οι µέλισσες πη-
γαίνουν στον πύργο της
Πίζας; 

Γιατί έχει γύρη.
Γιάννης Ιτσόπουλος

Μια µέρα γυρνάει ο Το-
τός από το σχολείο και
λέει στον πατέρα του. 

- Μπαµπά στο σχολείο
απάντησα σε µια ερώτη-
ση. 

- Μπράβο, σε ποια απά-
ντησες; 

- Ποιος έσπασε το τζά-
µι της τάξης. 

Μια φορά ο σκουπιδιά-
ρης περνάει µπροστά α-
πό το σπίτι του Τοτού και
τον ρωτάει. 

- Τοτέ έχετε σκουπίδια; 
- Περιµένετε να ρωτή-

σω την µαµά µου.
- Μαµά έχουµε σκουπί-

δια; 
- Έχουµε σκουπίδια. 
Πάει στον σκουπιδιάρη

και του λέει. 
Ναι έχουµε, δε θέλου-

µε.
Χρήστος Μήτσκος

Πώς λέγετε η καντίνα
που σερβίρει µόνο σε ό-
σους έχουν προσβληθεί
από κορονοιό;

Πώς: Καραντίνα

AMONG US
Το among us είναι ένα βι-

ντεοπαιχνίδι µυστηρίου και ε-
πιστηµονικής φαντασίας που
δηµιουργήθηκε και δηµοσιεύ-
τηκε από την  Innersloth.inc.
Κυκλοφόρησε για IOS και
Android στις 15 Ιουνίου του
2018, για υπολογιστή στο
Steam στις 16 Νοεµβρίου του
2018. Και στο itch.io στις 17
Αυγούστου το 2018, το among
us ακολουθεί ένα πλήρωµα
που αποµακρύνεται ένας
προς ένας από έναν impostor.
Από το 2020, το παιχνίδι έχει
αυξηθεί σε δηµοτικότητα ε-
πειδή το έχουν παίξει πολλοί
YouToubers. To among us παί-
ζετε µε τους εξής κανονι-
σµούς. Επιλέγεις πόσους
impostor  (απατεώνας) θέλεις
να υπάρχουν στο παιχνίδι.
Μπαίνεις µέσα σε ένα game
και περιµένεις µέχρι να µπουν
10 άτοµα. Την ώρα που περι-
µένεις να ολοκληρωθούν και
τα 10 άτοµα µπορείς να διαλέ-
ξεις τι χρώµα θέλεις να είναι ο
χαρακτήρας σου ή τι αξεσου-
άρ να φοράει. Όταν µπουν τα
10 άτοµα µπαίνεις σε έναν
χώρο την cafeteria. Υπάρχουν
και οι crewmate που κάνουν τα
tasks(καθήκοντα) και προσπα-
θούν να µην σκοτωθούν από
τους impostor. Υπάρχουν πολ-
λοί χώροι όπου όσοι είναι
crewmate µπορούν να κάνουν
tasks και οι impostor να σκο-
τώσουν. Το παιχνίδι όµως δεν
είναι τόσο απλό. 

Όταν ένας crewmate υπο-
ψιάζεται ή δει έναν impostor
να σκοτώνει πηγαίνει στην
cafeteria, και πατάει το κόκκι-
νο κουµπί. όταν κάποιος το
πατήσει σηµαίνει ότι ξεκινάει
µία συζήτηση για το ποιος πι-
στεύουν ότι είναι ο impostor,
όταν καταλήξουν σε κάποιον
πατάνε σε αυτό το άτοµο vote
και φεύγει. Υπάρχει ενδεχό-
µενο να µη φύγει κανείς ή αντί

για impostor να φύγει
crewmate. Το παιχνίδι τελειώ-
νει ή όταν όλοι η impostor σκο-
τώνουν όλους τους crewmate
ή όταν οι crewmate µε το vote
διώχνουν τους  impostor.

Το παιχνίδι είναι τέλειο. Θέ-
λει να έχεις στρατηγική και να
έχεις τα µάτια σου δεκατέσ-
σερα.

Συµβουλές για ασφάλεια
στο παιχνίδι:

•Ενθαρρύνετε τον παίκτη
να ρυθµίσει το παιχνίδι σε ι-
διωτικό και να παίζει µόνο µε
άτοµα που γνωρίζει

•Εάν ο παίκτης είναι ο οικο-
δεσπότης (host) του παιχνιδι-
ού, συµβουλέψτε το να είναι
προσεκτικό σε ό, τι λένε ή κά-
νουν οι υπόλοιποι παίκτες και
να µη διστάσει να αφαιρέσει
οποιονδήποτε δε σέβεται
τους άλλους ή µοιράζεται α-
κατάλληλο περιεχόµενο.

•Εάν επιλέξει να παίξει δη-
µόσια το παιχνίδι, βεβαιωθεί-
τε ότι διατηρεί τα προσωπικά
του στοιχεία ιδιωτικά, ειδικά
εάν παίζει µε άτοµα που δεν
γνωρίζει.

•Μιλήστε µε τον παίκτη για
ζητήµατα όπως ο εκφοβισµός
στον κυβερνοχώρο και η δια-
δικτυακή αποπλάνηση, ώστε
να γνωρίζει πως να εντοπίζει
αυτούς τους κινδύνους και να
χρησιµοποιεί ορισµένες στρα-
τηγικές αντιµετώπισης εάν
τους συναντήσει µέσα και έξω
από το παιχνίδι.

Κείµενο - ∆ακτυλογράφηση:
Αναστασία Κισκίνη

– ΣΤ` τάξη
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Φίδια στην Ελλάδα
Ο φόβος απέναντι στα φίδια στην Ελ-

λάδα, είναι µάλλον αδικαιολόγητος. Τα
φίδια στην Ελλάδα, ∆ΕΝ είναι όλα δηλη-
τηριώδη, παρά µόνον ορισµένα εχιδνοει-
δή. Πιο πολύ κινδυνεύει κανείς από κε-
ραυνό και από τροχαίο ατύχηµα, παρά α-
πό φίδια. Μόνο 7 είδη φιδιών είναι δηλη-
τηριώδη στην Ελλάδα. Τα φίδια βοηθούν
στην τροφική αλυσίδα, τρώγοντας τα πο-
ντίκια και διάφορα άλλα. Τα φίδια επιτί-
θονται ΜΟΝΟ όταν έρθουν σε επαφή µε
τα χέρια ή τα πόδια του ανθρώπου.

1. Κοινή οχιά (Vipera ammodytes, έ-
χιδνα η αµµοδύτης): Ζει στην ηπειρωτική
χώρα, στις Κυκλάδες και τα Ιόνια Νησιά.
Τρέφεται µε ποντίκια, σαύρες και έντοµα.
Το αρσενικό, είναι χρώµατος γκρι, ενώ το
θηλυκό είναι χρώµατος κεραµιδί. Είναι
πολύ επικίνδυνο και δηλητηριώδες φίδι.
Χαρακτηριστικό του γνώρισµα είναι ένα
µικρό κέρας στο εµπρόσθιο µέρος της κε-
φαλής του. Το δηλητήριο εκκρίνεται από
τα µπροστινά δύο µεγάλα δόντια.

2.  Οθωµανική Οχιά (Vipera xanthina,
Έχιδνα η ανοιχτόχρωµος): ∆εν φέρει το

χαρακτηριστικό κέρας της κοινής οχιάς.
Ζει στα νησιά του Αιγαίου και στον Έβρο.

3. Τρέφεται µε µικρά θηλαστικά και µε
πουλιά. Είναι πολύ επικίνδυνη. Το δηλη-
τήριο εκκρίνεται από τα µπροστινά δύο
µεγάλα δόντια.

4.  Οχιά της Μήλου (Vipera lebetina):
Είναι ενδηµικό είδος. Ζει στη Μήλο, Κί-
µωλο, Σίφνο και Πολύαιγο. Τρέφεται µε
µικρά θηλαστικά, σαύρες και έντοµα.
Φτάνει µήκος τα 120cm. Μια ποικιλία της
έχει κόκκινο χρώµα (σπάνιο είδος). Είναι
δηλητηριώδες φίδι. 

5. Σπάνια Οχιά της Ροδόπης ή Αστρί-
της (Vipera berus): Zει στην οροσειρά

της Ροδόπης. Το µέγεθός της είναι περί
τα 75cm µέγιστο. Τρέφεται µε µικρά
πουλιά, σαύρες, βατράχια, και µικρά θη-
λαστικά. Είναι δηλητηριώδες φίδι

6.  Σπιτόφιδο (Elaphe situla): Ζει σε ό-
λη την Ελλάδα. Απαντάται συχνά µέσα
σε κήπους. Το µέγιστο µήκος του είναι
110cm. Τρέφεται µε µικρά ποντίκια και
σαύρες. Είναι ακίνδυνο. ∆εν έχει δηλη-
τήριο.

7. Μικρός Βόας (Eryx jaculus): Απα-
ντάται στη νησιωτική και ηπειρωτική χώ-
ρα. Μέγιστο µήκος 80cm. Τρέφεται µε έ-
ντοµα και µικρές σαύρες. ∆εν έχει δηλη-
τήριο. Είναι ακίνδυνο.

8. ∆ενδρογαλιά (Coluber nummifer
και πλέον Hemorrhois nummifer): Aπα-
ντάται κυρίως στα ∆ωδεκάνησα. Τρέφε-
ται µε σαύρες και πουλιά. Φτάνει τα
100cm µήκος. Είναι ακίνδυνο, δεν έχει
δηλητήριο.

9. Ασινόφιδο (Coronella austriaca):
Ζει στην ηπειρωτική χώρα και συνήθως
σε µεγάλα υψόµετρα. Μέγιστο µήκος
100cm. Tρέφεται µε µικρά θηλαστικά και
δεν είναι δηλητηριώδες.

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση: 
∆αυίδ Τσιτιρίδης-ΣΤ΄ τάξη

ΤΤαα  ΑΑιιγγοοππρρόόββαατταα
Η κατσίκα λέγεται γίδα ή αί-

γα. Τα αρσενικά λέγονται τρά-
γοι και ξεχωρίζούν απο τα γένια
τους και τα µεγάλα κέρατα. Τις
περισσότερες φορές όµως οι
τράγοι δεν έχουν κέρατα. Το
νεαρό άτοµο των δύο φύλων
λέγεται κατσίκι ή ερίφιο ως την
ηλικία του ενός έτους και βε-
τούλι από τον πρώτο ως το δεύ-
τερο χρόνο της ηλικίας του. Η
ντόπια ελληνική κατσίκα έχει
πολλά ονόµατα ανάλογα µε τα
χρώµατά της. Έτσι, η µαύρη
κατσίκα λέγεται κόρµπα, η
µαύρη µε κοιλιά κίτρινη γκιό-
σα, η κοκκινωπή κάµπινα, η
ασπρόµαυρη µπάρτσα, η στα-
χτιά κανούτα, καφετί κανέλλα
και η άσπρη φλώρα. Οι κατσί-
κες εκτρέφονται για το γάλα και
το κρέας τους καθώς και για το
τρίχωµα τους. Τρέφονται µε
φύλλα και κλαδιά δέντρων.

Πρόβατο λέγεται το ζώο απο
την ηλικία των 6 µηνών. Αρνιά
λέγονται τα αρσενικά και θηλυ-
κά ζώα απο την ηλικία των 4
µεχρι 6 µηνών. Τα αρσενικά
ζώα απο την ηλικιά των 4 µε 6
µηνών και µέχρι 12-18 µηνών
ονοµάζονται κριάρια και οι θη-
λυκές προβατίνες. Τα αρσενικά
απο τα θηλυκά ξεχωρίζουν απο
το µακρύ κεφάλι και τα κέρατά
τους. Τα ζώα που χρησιµοποι-
ούνται για την αναπαραγωγή
µέχρι την ηλικία των 2 χρονών
ονοµάζονται µηλιόρια και µη-
λιόρες. Τέλος, τα πρόβατα τρέ-
φονται µε το χόρτο που βο-
σκούν.

ΠΠώώςς  γγίίννοονντταανν  ππααλλιιόόττεερραα  ττοο
κκοούύρρεεµµαα  ττωωνν  ααιιγγοοππρροοββάάττωωνν
Το κούρεµα της Αίγας γίνεται

κατα την περίοδο του καλοκαι-
ριού και συγκεκριµένα τον Ιού-
νιο. Μαζεύονταν συνάδελφοι
κτηνοτρόφοι για να βοηθήσουν
στο κούρεµα των κατσικιών και

στο τέλος όταν τελείωνε το κού-
ρεµα πήγαιναν στο σπίτι του οι
κτηνοτρόφοι και έκαναν ένα
µικρό γλέντι αναµεταξύ τους.
Το µαλλί από το κούρεµα το α-
φεντικό το µάζευε και το που-
λούσε σε έµπορα για ύφανση.
Απο την άλλη τα πρόβατα κου-
ρεύονται τον Μάιο πιο µπροστά
απο τις κατσικές εξαιτίας του
βαριού τριχώµατος. Και τα πρό-
βατα όπως και τα κατσίκια µα-
ζευόνταν οι κτηνοτρόφοι και τα
κούρευαν για να βοηθήσουν
τον κτηνοτρόφο. Το µαλλί που
έµενε το πουλουσε ο κτηνοτρό-
φος σε αυτούς που υφαίνουν
για να φτιάξουν πουλόβερ,
µάλλινες κάλτσες κλπ.

ΤΤοο  άάλλοογγοο
Το άλογο ή αλλιώς ίππος εί-

ναι ένα ψηλό τετράποδο ζώο το

οποίο είναι πολύ περήφανο για
τον εαυτό του. Στην αρχαιότητα
χρησιµοποιήθηκε σαν µεταφο-
ρικό µέσο στις άµαξες αλλά και
στον πόλεµο. Τα άλογα είναι
θηλαστικά ζώα, χορτοφάγα, τα
οποία ζούν σε στάβλους ή στο
βουνό.Το τρίχωµα τους είναι
πυκνό µε λεπτές τρίχες, έχουν
µακρύ λαιµό µε χαίτη µεγάλη,
τα πόδια τους είναι ψηλά και έ-
χουν δύναµη. Ζουν για αρκετά
χρόνια. Συνήθως, γεννάνε ένα
µωρό το πουλάρι. Το χρώµα
των αλόγων ποικίλει. Τα περισ-
σότερα είναι άσπρα µε µαύρη
ουρά, καφέ, µαύρα και κόκκι-
να. Τέλος, οι ονοµασίες των α-
λόγων είναι φοράδα που είναι
το θηλυκό και ο επιβήτορας
που είναι το αρσενικό ζώο. 

Επιµέλεια κειµένου: 
Βασίλης Σερέτης – Ε` τάξη

Γνωριµία µε τα ζώα που ζούνε κοντά µας
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Αφιέρωµα
Παλιά κτίρια της Αρνισσας

ΗΗ  ΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΤΤΖΖΗΗΚΚΑΑ
Πού είναι;
Είναι στην Άρνισσα απέναντι από

τον σιδηροδροµικό σταθµό.
Πότε χτίστηκε;
Το 1929-1933.
Πώς την γνωρίσατε;
Πήγαµε να φάµε.
Πώς ήταν από έξω;
Τα κουφώµατα ήταν ξύλινα και τα

παράθυρα ενώ είχε µια ταµπέλα από
πάνω που έγραφε: ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑ.

Πώς ήταν από µέσα;
Ήταν ένας µεγάλος χώρος µε πολλά

τραπέζια και καρέκλες, λίγο πιο δίπλα
η κουζίνα και από κάτω είχε ένα ισό-
γειο που ήταν αποθήκη.

Ξέρετε κάποια πράγµατα για αυτόν
που έχει το µαγαζί;

Στην αρχή το είχε ο κος Θανάσης α-
πό τον Άγιο Αθανάσιο και µετά το πήρε
ο γιος του ο κος Ηλίας.

Πώς νιώθατε όταν βρισκόσασταν ε-
κεί;

Νιώθαµε χαρά επειδή ήταν η µόνη
ταβέρνα, ήταν καθαρός χώρος και είχε
ωραίο φαγητό.

Γιατί χτίστηκε;
Επειδή δεν είχε δουλειά στον Άγιο

Αθανάσιο, κατέβηκαν εδώ και έχτισαν
αυτό το µαγαζί για να βγάζουν λεφτά.

Πώς χρησιµοποιείται σήµερα;
Είναι εγκαταλελειµµένο, επειδή δεν

µπορούσε κανείς να το χρησιµοποιή-
σει.

Και τελευταία ερώτηση.Θα θέλατε
να λειτουργούσε ακόµα;

Ναι. ∆ιότι είχε καλό φαΐ, καλή εξυ-
πηρέτηση και ήταν κοντά.

Τη συνέντευξη την πήρα από τον
παππού µου τον Ηλία και από την για-
γιά µου τη Φανή.

Κείµενο – ∆ακτυλογράφηση: 
Λυδία Παπαδοπούλου - ΣΤ' τάξη

ΤΤοο  κκττίίρριιοο  ττοουυ  ΟΟ..ΣΣ..ΕΕ
Το κτίριο που παρουσιάζω είναι του

Ο.Σ.Ε. Είναι χτισµένο στο κέντρο της
Άρνισσας και χτίστηκε όταν κατα-
σκευάστηκαν οι σιδηροδροµικές
γραµµές το 1905 περίπου. Ήταν κα-
τασκευασµένο από την εταιρεία που
έφτιαξε τις σιδηροδροµικές γραµµές. 

Εξωτερικά, ήταν διώροφο µε σιδερέ-
νια σκάλα όπου στο επάνω δωµάτιο έ-
µενε ο υπεύθυνος που επιτηρούσε τις
µηχανές. Εσωτερικά, υπήρχε εξοπλι-
σµός µηχανών οι οποίες µετέφεραν το
νερό της λίµνης στις δύο δεξαµενές,
γιατί τα τρένα λειτουργούσαν τότε µε
κάρβουνο. 

Μετά από λίγα χρόνια, η λίµνη κά-
λυψε σχεδόν όλο το κτίριο. 

Έπειτα, σταµάτησε να λειτουργεί
διότι τα τρένα χρησιµοποιούσαν άλλο
υλικό κίνησης. Γύρω στο 1961, λει-
τουργούσε ως σφαγείο ζώων για 10-
15 χρόνια περίπου. Πήρα αυτές τις
πληροφορίες από τον κ. Αθανάσιο
Σταµατόπουλο στον οποίο το κτίριο αυ-
τό του ξυπνά τις παιδικές του αναµνή-
σεις.

Κείµενο: ∆αυίδ Τσιτιρίδης-ΣΤ΄ τάξη
∆ακτυλογράφηση: 

∆αυίδ Τσιτιρίδης –ΣΤ΄τάξη

ΤΤΟΟ  ΣΣΠΠΙΙΤΤΙΙ  ΜΜΟΟΥΥ
Τα σπίτι µου βρίσκεται στον πεζό-

δροµο της Άρνισσας και ξεχωρίζει, για-
τί είναι το µόνο πετρόχτιστο σπίτι. Χτί-
στηκε το 1932, εκείνη την χρονιά η
στάθµη της λίµνης είχε µειωθεί και έ-
τσι µπόρεσαν να ξεκινήσουν οι εργα-
σίες, πριν ολοκληρωθούν όµως ξαναυ-
ξήθηκε η στάθµη της και σταµάτησαν
για λίγο. 

Στο πίσω µέρος του σπιτιού είχαν
φτιάξει ένα κοτέτσι και η γιαγιά του πα-
τέρα µου είχε πάπιες. Ο παππούς του

πολλές φορές ψάρευε από το µπαλκό
νι. Οι γάτες έπιαναν τα νερόφιδα και

τα έφερναν µπροστά στην πόρτα. Το
νερό είχε µπει στο ισόγειο του σπιτιού
όπου ο παππούς είχε το τσαγκαράδικό
του και σκέπασε όλα τα εργαλεία του.
Το ύψος του (νερού) έφτανε τα 60εκ.
Όταν είχε φουρτούνα έφευγαν όλοι α-
πό το σπίτι και κοιµόντουσαν σε συγ-
γενικά σπίτια.

Τα παιδιά της οικογένειας έκαναν
βουτιές στη λίµνη από το σκαλοπάτι
του σπιτιού. 

Αυτά όλα για εµάς ακούγονται ιστο-
ρίες, για κάποιους όµως µεγαλύτερους
αποτελούν µνήµες που έρχονται στο
µυαλό τους κάθε φορά που βλέπουν το
σπίτι µου.

Κείµενο – δακτυλογράφηση: 
Γιάννης Ιτσόπουλος – Ε` τάξη

ΤΤοο  σσππίίττιι  µµοουυ
Το σπίτι µου χτίστηκε το 1962 από

τον προπάππο µου τον Λευτέρη. Ο
προπάππος µου το συντηρούσε µε ιδι-
αίτερη φροντίδα ότι δηλαδή χρειαζό-
ταν ένα σπίτι. 

Τα θεµέλια του ήταν από πέτρα και
η στέγη ξύλινη. Το πάτωµα από ξύλο
και πλακάκι. 

Τα παράθυρα παλιά ήταν ξύλινα αλ-
λά τώρα είναι αλουµινένια, η εξώπορ-
τα ήταν ξύλινη αλλά τώρα αλουµινέ-
νια. ∆ηλαδή το σπίτι έχει ανακαινισθεί
µε νέα ξύλα, αλουµίνιο και κουφώµα-
τα.

Κείµενο – δακτυλογράφηση: 
Μάξιµος Σιδεράς – ΣΤ` τάξη
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Η Καζανάρκα
Το καζάνι παλιότερα λειτουργούσε

λίγο πιο πέρα από ότι είναι τώρα. Εδώ
και 30 περίπου χρόνια έχει µεταφερ-
θεί λίγα µέτρα από εκεί που ήταν(50
µέτρα µακριά από τον δρόµο που ο-
δηγεί στην Έδεσσα). Βρίσκεται σε έ-
να οικόπεδο που υπάρχουν ενοικια-
ζόµενα δωµάτια. 

Το καζάνι είναι µια µεγάλη αποθήκη
µε 4 καζάνια που φτιάχνουν τσίπουρο
και ένα µικρό δωµάτιο που εκεί συνή-
θως ψήνουν. Ανάµεσα στα καζάνια υ-
πάρχει µια µικρή δεξαµενή νερού που
έχει µέσα σωλήνες. Μέσα στη δεξα-
µενή έχει κρύο νερό που υγροποιεί
τον ατµό και βγαίνει το τσίπουρο. Πα-
λιά τα καζάνια λειτουργούσαν µε ξύ-
λο και τώρα µε την τεχνολογία λει-
τουργούνε µε υγραέριο.

Κείµενο-δακτυλογράφηση: 
Παντελής Καραβίτης  - ΣΤ` τάξη   

Σιδηροδροµικός
Σταθµός Άρνισσας

Το κτίριο του σιδηροδροµικού
σταθµού που θα σας περιγράψω βρί-

σκεται στην Άρνισσα στο νοµό Πέλ-
λας. Το κτίριο χτίστηκε πιθανόν τη
δεκαετία του 1930 και τότε ξεκίνησε
η λειτουργία του. Το κτίριο του σιδη-
ροδροµικού σταθµού βρίσκεται στο
κέντρο του χωριού και γι` αυτό είχα
την ευκαιρία να το επισκεφτώ επειδή
η µαµά µου ήθελε να µας πάει µια
βόλτα µε το τρένο .

Το κτίριο είναι όλο πέτρινο, είναι
διώροφο  και έχει µια κεραµιδένια
σκεπή. 

Μοιάζει αρκετά παλιό και είναι δια-
φορετικό από τα άλλα σπίτια του χω-
ριού. 

Στον εξωτερικό χώρο του έχει πα-
γκάκια, δέντρα και παλαιότερα υπήρ-
χε µια πολύ µικρή λιµνούλα µε πά-
πιες, όµως πλέον δεν υπάρχει και
στην θέση της έχει έναν κήπο. Στην
άκρη υπάρχει ένα µικρό κτίριο στο ο-
ποίο είναι οι τουαλέτες. 

Στον κάτω όροφο του κτιρίου του
σιδηροδροµικού υπάρχει το γραφείο
του σταθµάρχη και η διπλανή έχει
χώρο για να περιµένουν οι ταξιδιώτες
το τρένο. Στον πάνω όροφο υπήρχε
ένα σπίτι που έµενε ο σταθµάρχης . 

Κάθε φορά που περνάω από το σι-
δηροδροµικό σταθµό νιώθω χαρά και
συγκίνηση αφού είναι το  κτήριο που
δούλευε ο παππούς µου πολλά χρό-
νια πριν. 

Όµως είµαι και πολύ λυπηµένη, ε-
πειδή δεν λειτουργεί σωστά, δεν έ-
χει τόσα δροµολόγια και µοιάζει σαν
εγκαταλελειµµένο. 

Κείµενο: Ανδρονίκη Μπόγια 
– ΣΤ` τάξη 

∆ακτυλογράφηση: Πασχάλης
Παλάκας –ΣΤ` τάξη

Το τζαµί
Το τζαµί βρίσκεται στην Άρνισσα

και είναι χτισµένο πάνω σε ένα βρα-
χώδες ύψωµα. Χτίστηκε κατά την πε-
ρίοδο της Τουρκοκρατίας περίπου
τον 15ο αιώνα λίγα χρόνια µετά από
την κατάληψη της Άρνισσας από
τους Τούρκους. Το τζαµί είναι µινα-
ρές  µωαµεθανικού τεµένους και χτί-
στηκε για θρησκευτικούς λόγους, ό-
πως  να προσεύχονται οι Τούρκοι κα-
τακτητές και να πλένονται πριν
µπουν στον χώρο λατρείας τους.

Είναι ένα ψηλό κτίσµα που η µορφή
του είναι κυλινδρική και στο πάνω µέ-
ρος του είχε µυτερή κορυφή, η οποία
κατατρίφθηκε από γερµανικό κανόνι
πυροβολικού κατά τη διάρκεια του
δευτέρου παγκοσµίου πολέµου. Οι
Γερµανοί το είχαν βάλει στόχο για να
εξασκούνται.

Η εντύπωση που σου δηµιουργεί
βλέποντάς το είναι δέος. Κατασκευά-
στηκε από τούβλα, λάσπη και κεραµί-
δια. Στο εσωτερικό του περιέχει µια
πέτρινη γυριστή σκάλα που µας οδη-
γεί στην κορυφή. Σήµερα ο χώρος έ-
χει εγκαταλειφθεί.

Φωτογραφία: Κάρτας Ηλίας 
Κείµενο – 

∆ακτυλογράφηση: 
Χρήστος Γάτσος

– ΣΤ` τάξη
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