
ΗΗ  εεππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  ΜΜοουυσσεείίοο
ΚΚυυκκλλααδδιικκήήςς  ΤΤέέχχννηηςς

Την ∆ευτέρα 21 ∆εκεµβρίου,
επισκεφτήκαµε ένα µουσείο
που είχε θέµα την κυκλαδική
τέχνη. Αλλά, αυτή τη φορά δεν
αναχωρήσαµε µε το λεωφο-
ρείο. Για να µπορέσουµε να
µπούµε στο µουσείο, κάναµε
click στον σύνδεσµο που µας
είχε στείλει ο κ. Ηλίας, για το
Zoom.

Μόλις µπήκαµε, κλείσαµε
κατευθείαν τις κάµερες και τα
µικρόφωνα µας, γιατί µας το εί-
χε ζητήσει ο δάσκαλος µας. Τα
ανοίγαµε µόνο όταν είχαµε ε-
ρωτήσεις ή κάποιες απορίες.
Βεβαίως, συνδέθηκε και η κ.
Ελένη που ήταν η ξεναγός µας.

Έπειτα, ο δάσκαλος µας συ-
ζήτησε µε την κ. Ελένη, για τυ-
χόν διάφορα προβλήµατα που
µπορούσαν να υπάρξουν στην
σύνδεση.

Στην αρχή, είδαµε την εικό-
να του µουσείου από ψηλά.
Μετά ακριβώς, άρχισε η ηλε-
κτρονική ξενάγηση µέσα στο
µουσείο. Πρώτα µιλήσαµε για
την εποχή του Χαλκού,που υ-
πήρξε και το πρώτο µέταλλο.
Επίσης, µάθαµε για το πως
ζούσαν και µε τι ασχολούνταν
εκείνη την εποχή. Έπειτα, µά-
θαµε ποια εργαλεία και ποια
θεότητα λάτρευαν οι Κυκλαδί-
τες όµως η ξεναγός µας µίλησε
ακόµα για τα σπίτια και τους τά-
φους τους. Συχνά, κάναµε δια-
λείµµατα για ερωτήσεις και α-
πορίες. Γενικά,  είχα µια ολο-
κληρωµένη εικόνα για αυτόν
τον αρχαίο πολιτισµό. Πολλοί
συµµαθητές µου όπως και εγώ
κρατήσαµε σηµειώσεις.

∆εν έχω αρνητικά σχόλια
καθώς, η σύνδεση µου ήταν
καλή. Ήταν µια πολύ ωραία ε-
µπειρία, που θα ήθελα να την
ξαναζήσω!!!

ΚΚεείίµµεεννοο  --  ∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::
∆∆ααυυίίδδ  ΤΤσσιιττιιρρίίδδηηςς  --  ΣΣΤΤ΄́  ττάάξξηη  

Στις 18 ∆εκεµβρίου πήγαµε
διαδικτυακά στο µουσείο Κυκλα-
δικής Τέχνης. Ήταν πολύ ωραία
και η ξενάγηση της κ.Κατερίνας
µας άρεσε πολύ.

Εκεί είδαµε πολλά ειδώλια και

αγάλµατα. Εκεί επίσης είδαµε έ-
να ψεύτικο γουρούνι που το χρη-
σιµοποιούσαν για κοσµηµατοθή-
κη. Ακόµη είδαµε κάτι αγγεία
που ήταν σαν τηγάνια.

Αυτό που µου άρεσε περισ-
σότερο ήταν εκείνες οι περίερ-
γες πέτρες, και τα εργαλεία που
χρησιµοποιούσαν για την κα-
θηµερινή τους ζωή ή για πολέ-
µους !!!

ΚΚεείίµµεεννοο  ::  ΠΠααννττεελλήήςς  ΛΛιιάάσσηηςς  --
∆∆''  ττάάξξηη

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  
ΜΜααρρκκέέλλλλαα  ΛΛιιόόλλιιοουυ  ––  ΕΕ''ττάάξξηη

ΤΤοο  µµοουυσσεείίοο  ΦΦυυσσιικκήήςς
ΙΙσσττοορρίίααςς  ΓΓοουυλλααννδδρρήή

Πριν κάποιες µέρες επισκε-
φτήκαµε διαδικτυακά ένα µου-
σείο της Αθήνας που είχε µέσα
διάφορα ζώα.

Είδαµε πολύ ενδιαφέροντα
πλάσµατα της θάλασσας και
της ξηράς. Μάθαµε πράγµατα
για τα ζώα που δεν γνωρίζαµε.
Αυτό που µου έκανε εντύπωση
ήταν ο ερηµίτης κάβουρας που
δεν το είχα ξανακούσει, η γα-
λάζια φάλαινα και η χελώνα
καρέτα – καρέτα. Τα περισσό-
τερα ζώα εκεί δεν τα είχα ξανα-
δεί και ενθουσιάστηκα µε την
διαδικτυακή επίσκεψη µας.

Ακόµα και σε αυτήν την δύ-
σκολη περίοδο του covid έχου-
µε την ευκαιρία να γνωρίσουµε
µέσω διαδικτύου τόσο όµορφα
και καινούργια πράγµατα. 

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΓΓεεωωρργγίίαα  
ΣΣοουυρροουυττζζόόγγλλοουυ  ––  ΓΓ''  ττάάξξηη

Εµένα µου άρεσε πιο πολύ
το µαργαριτάρι και η καµηλο-
πάρδαλη που ήταν πολύ ψηλή
µέχρι το ταβάνι. Επίσης είχε
πολλά ψάρια, πολλά πουλιά
και µία τίγρη.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΣΣττέέλλλλαα  ΜΜπποουυλλάάρριι  ––
ΓΓ''  ττάάξξηη

Εµένα µου µοιάζει το σαλάχι
σαν ένα χαρτί που έχει µπει
στην θάλασσα και κολυµπά.
Είναι περίπου σαν ρόµβος και
έχει µια ουρίτσα.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΜΜααρρίίαα  ΘΘεεοοδδώώρροουυ  ––
ΓΓ''  ττάάξξηη  

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  
ΠΠαασσχχάάλληηςς  ΠΠααλλάάκκααςς  ––  ΣΣΤΤ''  ττάάξξηη
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ΠΠεερριιεεχχόόµµεενναα
� Επιστολή Παύλου Θεοδώρου

προς «Τα Ανήσυχα Μολύβια» - ∆ω-
ρεά tablet σελ.2

� ΜΗ ΦΑΓΩΣΙΜΑ ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - Η παράξενη γλώσ-
σα – Νατα πούµε; σελ.3

� Το λαογραφικό µας µουσείο -
Χιόνισε στην Άρνισσα σελ. 4 

� Ο πλανήτης κινδυνεύει –
Πληµµύρα Καρδίτσας σελ. 5 

� Βία κατά των γυναικών – ∆ια-
φορετικότητα - Κακοποίηση γυναί-
κας σελ.6

� Bullying - ∆υναµικές γυναίκες
- Παγκόσµια Ηµέρα Της Γυναίκας
σελ.7

� Το αγαπηµένο µου ζώο είναι
σελ.8

� Χαϊκού Γ` τάξης σελ.9
� Αφιέρωµα: Μικρασιατική  Κα-

ταστροφή - Μαρτυρίες σελ.10 - 11
� Τα συναισθήµατά µου για τα

µικρόβια(Α` τάξη) σελ.12
� ΖΩΑ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΑ ΝΑΡΚΗ

(Α` τάξη) σελ.13 
� Ο µύλος του προπάππου µου

Κορίση Χρήστου - Τα σχολικά χρό-
νια της γιαγιάς µου της Φωτεινής
σελ.14 

� Από την Άρνισσα στον Ατλαντι-

κό - Αναµνήσεις από το σχολείο
σελ.15

� Πώς θα είναι η Άρνισσα σε 30
χρόνια από σήµερα σελ.16 - 17

� Τικ – Τοκ και Charli Damelio
σελ.17

� Εθιµα και γιορτές σελ.18 - 19
� Ο µανδαρίνος και ο γάτος του -

Χαλκή Μυία σελ.20
� Η Ηλιογέννητη - Minions

σελ.21
� Ο καλόκαρδος λύκος και η κα-

κή Κοκκινοσκουφίτσα σελ. 22 
� Η διαδικτυακή συναυλία - Ο

Κιθαρίστας της τάξης – Χάρτης πλα-
στελίνης σελ. 23

� ΛΙΜΕΡΙΚ ΣΤ` τάξης σελ. 24
� Οικοκυρική Σχολή - Duolingo

σελ.25
� Αφιέρωµα στα Παλιά µαγαζιά

της Άρνισσας: Τυροκοµείο Φίστα
σελ.26 

� Παντοπωλεία της γειτονιάς  -
Σουβλατζίδικο ∆άµου σελ.27

� Συνεργείο «Οι δυο φίλοι»
σελ.28

� Ζαχαροπλαστείο Κατάµα – Σι-
δεράδικο Τσιρακίδη σελ. 29

� Thomas Lang - Κερτ Κοµπέιν
– ∆ιαγωνισµός ζωγραφικής σελ.30

� Ο κόσµος του 2100 – Σαρακο-
στές Ν/Γ σελ. 32

ΤΤοο  ΜΜοουυσσεείίοο  ππάάεειι......σσχχοολλεείίοο
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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
Γεωργίου Κατερίνα(Ε`)
Ιτσόπουλος Γιάννης(Ε`)
Λιάσης ∆ηµήτρης(Ε`)
Λιόλιου Μαρκέλλα(Ε`)
Μήτσκος Χρήστος(Ε`)
Κισκίνη Αναστασία(ΣΤ`)
Παλάκας Πασχάλης(ΣΤ`)
Παπαδοπούλου
Λυδία(ΣΤ`)
Πισλίνα ∆ήµητρα(ΣΤ`)
Τσιτιρίδης ∆αυίδ(ΣΤ`)
Σαρωτές εικόνων
Λιόλιου Μαρκέλλα(Ε`)
Κισκίνη Αναστασία(ΣΤ`)

Σχεδιαστές  Σαρακοστής
Κόκλης Τριαντάφυλλος(Ν/Γ)
Μπόγια ∆. Ανδρονίκη(Ν/Γ)
Χρήστος Παπαγιαννίδης(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 Φωτει-
νή Γεωργιάδου και ο Χρή-
στος Χατζηγεωργούδης.

Συνδροµή
για ένα χρόνο

5 ευρώ

- Αλήθεια πόσα σχολεία στην
Ελλάδα εκδίδουν εφηµερίδα
µε 32(τριάντα δύο) σελίδες;;;

- Αλήθεια πόσα ∆ηµοτικά
Σχολεία εκδίδουν εφηµερίδα
µε τόσο πολυµελή συντακτική
οµάδα;;;

∆ιάβασα το φύλλο Νο 30 της
εφηµερίδας του ∆ηµοτικού µας
Σχολείου και όπως όλοι οι Αρ-
νισσιώτες έτσι και εγώ ένιωσα ι-
διαίτερη υπερηφάνεια!

- Ναι, είµαι σίγουρος ότι ο
κάθε Αρνισσιώτης, ιδιαίτερα ο
ξενιτεµένος που είναι πληγω-
µένος από τον καϋµό της νο-
σταλγίας, νιώθει υπερηφάνεια
διαβάζοντας τα «ΑΝΗΣΥΧΑ
ΜΟΛΥΒΙΑ».

Συγκινείται, και άθελα αφή-
νει να κυλήσουν στα µάτια του
µερικά δάκρυα...

Θυµάται γλυκιές αναµνή-
σεις, ξυπνούνε µνήµες...

Ακόµα µια φορά θυµήθηκα,
που η τάξη µας είχε φυτέψει τις
αµυγδαλιές και τα πεύκα στην
πλαγιά του Σχολείου µας. Τότε,
ο αείµνηστος σπουδαίος διευ-
θυντής µας, ο Κρητικός δάσκα-
λος που ήξερε να µεταδίδει τις
σηµαντικές και χρηστικές του
γνώσεις Μπουζάκης Γρηγό-
ρης, µας είχε µοιράσει ανά τρία
δενδρύλια, δύο πευκάκια και
µία αµυγδαλιά, στον καθένα
µαθητή της τάξης µας...Ο κάθε
συµµαθητής φρόντιζε τα δεν-
δρύλια του, φέρνοντας νερό α-
πό την λίµνη...

- Πώς να ξεχάσω την 25η
Μαρτίου, που σαν µαθητής της
Ε’ τάξης στο ρόλο του Αθανασί-
ου ∆ιάκου, βγήκα στη σκηνή
αλυσοδεµένος λέγοντας «Για
δες καιρό που διάλεξε...» µε
πιάσανε τα κλάµατα και θα έ-
πεφτα εάν δεν µε κρατούσανε
οι δύο «ΤΟΥΡΚΟΙ» συµµαθητές
µου...Συνέχισα τον ρόλο µου
µετά από τα χειροκροτήµατα
των γονέων – κηδεµόνων – αρ-
χών του χωριού µας.

- Πώς να ξεχάσω εκείνη την
ηµέρα των εξετάσεων, που
µπροστά στους συγχωριανούς
µου, σαν µαθητής της ΣΤ’ τάξης
αποχαιρέτησα εκ µέρους των
συµµαθητών µου το αγαπητό
µας Σχολείο λέγοντας: «Πέρα-
σαν έξι ολόκληρα χρόνια από
την ηµέρα που παιδάκι έξι χρο-
νών πέρασα την εξώπορτα του
Σχολείου...»

- Πώς να ξεχάσω την ηµέρα
εκείνη του Φλεβάρη του 1962,
που µέσα από την µεγάλη αί-
θουσα του Σχολείου αποχαιρέ-
τησα το χωριό µου, την παρα-
µονή που θα έφευγα στην Γερ-
µανία...(τότε κάναµε αρκετές
χοροεσπερίδες στο σχολείο)

- Πώς να ξεχάσω τις ηµέρες
εκείνες που από τη Γερµανία,
όπως αρκετοί συγχωριανοί, ε-
τοίµαζα την επιταγή µε λίγα
γερµανικά µάρκα, για τους

τρεις καλύτερους – αριστούχους
µαθητές της Στ’ τάξης. 

Η συγκίνησή µου δεν µου ε-
πιτρέπει να συνεχίσω...

Νιώθω την ανάγκη σαν Αρ-
νισσιώτης να δώσω θερµά και
εγκάρδια συγχαρητήρια στην
συντακτική οµάδα, να ευχηθώ
αυτά τα αστέρια, όπως και όλα
τα παιδιά του κόσµου,  να είναι
γερά, ο θεός να τα αξιώσει να
ειδούν, να λαµβάνουν σάρκα
και οστά οι βεπιθυµίες και τα ό-
νειρά τους. Εύχοµαι ολόκαρδα
να γνωρίζουν µόνο χαρές και ε-
πιτυχίες στη ζωή τους. Θα ήθε-
λα ακόµα να δώσω συγχαρη-
τήρια στους δασκάλους, ιδιαίτε-
ρα στον συντονιστή δάσκαλο
Ηλία Κάρτα.

ΘΘεεοοδδώώρροουυ  ΠΠέέττρροοςς  
––  ΠΠααύύλλοοςς  ((ΤΤσσάάννηηςς))

ΥΥ..ΓΓ.. Ας µου επιτραπεί να δώ-
σω µια εξήγηση στους µικρούς
µαθητές αλλά και στους συγ-
χωριανούς µου, για ποιο λόγο
έχω δύο ονόµατα – Πέτρος και
Παύλος- και δύο επίθετα «Θεο-
δώρου» και «Τσάνης». Ο νουνός
µου, ο καθηγητής Θεολογίας
Θεοδώρου Ευστάθιος, µου έ-
δωσε το όνοµα «Πέτρος», σε α-
νάµνηση του παππού µου.

Μόλις άκουσαν στην εκκλη-
σία τα δύο µεγάλα µου αδέλ-
φια, Παντελής και
Θανάσης(χάθηκαν στον εµφύ-
λιο το 1949)έκαναν φασαρία,
διότι η µητέρα µου είχε ένα
παιδί από τον πρώτο της άνδρα
µε το όνοµα Πέτρος. Τότε ο αεί-
µνηστος πάτερ- Αθανάσιος Χα-
τζηχαρίσης είπε: «Θα τον ονο-
µάζετε Παύλο».

Τα µικρά παιδιά έτρεξαν και
πήραν «Μούσδα» από την µαµά
µου µε το όνοµα «Παύλος».

Ο θείος µου Παπαευαγγέλου
Βασίλειος, γραµµατέας της Κοι-
νότητάς µας, την άλλη µέρα µε
δήλωσε στα µητρώα µε το όνο-
µα «Πέτρος». 

Όταν πήγα στο Νηπιαγω-
γείο,- που ήτανε όπου είναι σή-
µερα το σπίτι του Αντώνη Μη-
τσόπουλου, δηλαδή εκεί που

είχε ο Βαγγέλης Μπόσκος –
Κορίσης το παντοπωλείο του
και δίπλα ήτανε η σχολική αί-
θουσα – και µε ρώτησε η σπου-
δαία εκείνη Νηπιαγωγός κα
Πελαγία: «Πώς σε λένε;», απά-
ντησα εγώ «Παύλος Τσάνης».

Γιατί όµως «Τσάνης»;
Ο καλόκαρδος πατέρας Θεο-

δώρου ∆ηµήτριος του Αθανασί-
ου πήγε εσώγαµβρος στους
ΤΣΑΝΗ∆ΕΣ...Κατά αυτόν τον
τρόπο στο ∆ηµοτικό Σχολείο µε
ξέρανε, αλλά και σε όλο το χω-
ριό, σαν Παύλο Τσάνη.

Όταν όµως ήρθε  η ώρα να
δώσω εξετάσεις στο γυµνάσιο,
µε έστειλε ο αείµνηστος Μακε-
δονοµάχος Σταύρος Χατζηχαρί-
σης(διότι ο πατέρας µου δεν ή-
θελε να µε στείλει) στον καθη-
γητή του Γυµνασίου Έδεσσας
κο Καρτσώλη(φιλόλογο).

Μόλις είδε ο Καρτσώλης το α-
πολυτήριο του ∆ηµοτικού  µε το
όνοµα Παύλος Τσάνης και το πι-
στοποιητικό γεννήσεως της Κοι-
νότητας Πέτρος Θεοδώρου, τρά-
βηξε τα µαλλιά του. «Γρήγορα θα
πας να βρεις τον ∆ιευθυντή του
∆ηµοτικού να σου εκδώσει άλλο
απολυτήριο µε το όνοµα Πέτρος
Θεοδώρου», µου είπε.

Πράγµατι µε το πρώτο τραίνο
πήγα στη σκύδρα, βρήκα τον
αξιαγάπητο Μπουζάκη Γρηγό-
ρη, ο οποίος  πολύ πρόθυµα
ήρθε στο ∆ηµοτικό Σχολείο και
µου χορήγησε απολυτήριο µε
το σωστό όνοµα. Στο Γυµνάσιο
µε γνώριζαν σαν Πέτρο Θεοδώ-
ρου, στο χωριό σαν Παύλο
Τσάνη.

Εδώ νοµίζω ότι πρέπει να ζη-
τήσω συγγνώµη από δύο συγ-
χωριανούς µου, που είχαν βά-
λει στοίχηµα για το όνοµά µου
µε δύο Εδεσσαίους συµµαθη-
τές µου...και το χάσανε, διότι
είµαι ο Πέτρος Θεοδώρου του
∆ηµητρίου και όχι ο Παύλος
Τσάνης του ∆ηµητρίου. Για να
είµαι όµως ειλικρινής το συναι-
σθηµατικό µου όνοµα είναι
σκέτο ΠΑΥΛΟΣ. Ευχαριστώ για
τη φιλοξενία. 

ΟΟ  ίίδδιιοοςς

ΕΕππιισσττοολλήή  ΠΠααύύλλοουυ  ΘΘεεοοδδώώρροουυ  ππρροοςς  ««ΤΤαα  ΑΑννήήσσυυχχαα  ΜΜοολλύύββιιαα»»

∆ωρεά tablet
Ο  Σύλλογος ∆ιδασκόντων και οι µαθητές του ∆ηµοτι-

κού Σχολείου ευχαριστούµε θερµά τον κο Παπαδόπου-
λο Αναστάσιο, για την ευγενική προσφορά του, να δω-
ρίσει στο σχολείο µας ένα tablet. Με την ενέργειά σας
αυτή παρέχετε πολύτιµη αρωγή στην εύρυθµη λειτουρ-
γία του σχολείου µας και συµβάλετε στην αναβάθµιση
της ποιότητας της εκπαίδευσης των µαθητών και µαθη-
τριών µας. 

Με εκτίµηση
Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων 

του ∆ηµοτικού Σχολείου Άρνισσας
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«ΝΑ ΤΑ 
ΠΟΥΜΕ;» 
- «ΟΧΙ!» 

Φέτος δεν είπε κανείς τα
κάλαντα σε κανέναν. ∆εν
έγιναν, γιατί απαγορεύτη-
καν για φέτος για να µην ε-
ξαπλωθεί ο κορονοϊός. Ό-
λοι είπαν τα κάλαντα
στους πιο κοντινούς από
τους κοντινούς συγγενείς
τους. 

Είπα τα κάλαντα της Μα-
κεδονίας µε τον αδερφό
µου τον Σάββα και µε τα
τρίγωνά µας. Τα κάλαντα
τα είπα στους γονείς µου
και στους παππούδες µου.
Παρόλο που τα είπα σε
δύο σπίτια πήρα αρκετά
λεφτά και πολύ νόστιµα
γλυκά. 

Τα λεφτά που πήρα δεν
θα τα ξοδέψω προσωρινά
για να αγοράσω στο µέλ-
λον ένα ντραµ σετ. 

Το 2020 δεν ευχαριστή-
θηκα τα κάλαντα ούτε τα
έθιµα που δεν έγιναν ούτε
τίποτε άλλο. Αυτή τη χρο-
νιά θα την θυµάµαι για πά-
ντα και ελπίζω να µην την
ξαναπεράσουµε ποτέ.  

Κείµενο - ∆ακτυλογρά-
φηση: Λιάσης ∆ηµήτρης –

Ε` τάξη Ο κορωνοϊός
Ο κορωνοϊός όπως ξέρου-

µε όλοι είναι µια αρρώστια
που πεθαίνει πολύς κόσµος.
Ο κορωνοϊός είναι µία αρρώ-
στια που έχουν τη πιθανότη-
τα να αρρωστήσουν µόνο οι
ηλικιωµένοι. Βρισκόµαστε
σε καραντίνα λόγο κορονοϊ-
ού και πρέπει να πλένουµε

καλά τα χέρια µας και φυσι-
κά πάντα να φοράµε µάσκα.

Είναι δύσκολο για εµάς να µη
βρισκόµαστε µε τους δικούς
µας ανθρώπους, ας ελπίσουµε
ότι όλα θα πάνε καλά.

Κείµενο: 
Μαρία Θεοδώρου -

Γ` τάξη / ∆ακτυλογράφηση:
Μαρκέλλα Λιόλιου

- Ε` τάξη

Είµαι ο Χρήστος και είµαι 11
χρονών. Εδώ και 5 χρόνια πα-
λεύω µε αλλεργίες που δεν α-
φορούν κάποιο συγκεκριµένο
τρόφιµο αλλά επηρεάζονται
από εξωτερικούς παράγοντες
όπως η ρύπανση, σκόνη και ε-
πίσης χειροτερεύουν από το
άγχος, από την στεναχώρια
και την έντονη δραστηριότη-
τα. Για παράδειγµα, αν αγχω-
θώ για κάτι ή τρέχω πολύ ώρα
γεµίζω σπυριά παντού, ξύνο-
µαι συνέχεια και κλείνει ο λαι-
µός µου, που είναι λίγο τροµα-
κτικό. 

Για να µην τα παθαίνω όλα
αυτά πίνω κάθε µέρα ένα σι-
ρόπι για αλλεργίες και κάνω
σωστή διατροφή, δηλαδή δεν
τρώω τίποτα συσκευασµένο
που έχει συντηρητικά, αλλά
µόνο σπιτικά πράγµατα. 

Όλα αυτά τα γράφω εξαι-
τίας ενός κοριτσιού κοντά

στην ηλικία µου, που πέθανε
από αλλεργικό σοκ, επειδή έ-
φαγε κάτι που δεν έπρεπε
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Πολλά παιδιά
όπως και εγώ µερικές φορές
φέρνουµε κεράσµατα φαγώ-
σιµα για να µοιράσουµε στους
φίλους µας, στη γιορτή µας, ό-
µως µπορεί να είναι πολύ επι-
κίνδυνο για κάποιους όπως το
κοριτσάκι παραπάνω. 

Προτείνω για να µην κινδυ-
νεύσει άλλο παιδί στο µέλλον,
να αντικαταστήσουµε τα φα-
γώσιµα κεράσµατα µε ένα βι-
βλίο, µε ένα µολύβι, µε µια γό-
µα κ.α. Ας γίνει η αρχή στο δι-
κό µας σχολείο. 

Κείµενο- 
∆ακτυλογράφηση: 
Χρήστος Μήτσκος

– Ε` τάξη

ΜΗ ΦΑΓΩΣΙΜΑ ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η παράξενη
γλώσσα

Όταν ήµουν µικρός η
πρώτη γλώσσα που είχα
ακούσει ήταν τα ντόπια.
Τα άκουσα από την για-
γιά µου. Όταν λέει κάτι
για εµένα στην µαµά µου
εγώ το καταλαβαίνω και
λέω «Ότι νάναι!» και η
γιαγιά µου γελάει. Μου
είχε κάνει εντύπωση,
γιατί δεν ήξερα ότι υ-
πήρχε τέτοια αστεία
γλώσσα. Μου κάνει πιο
µεγάλη εντύπωση που
καταλαβαίνω πότε µιλά-
ει για εµένα χωρίς να ξέ-
ρω ντόπια. Μερικές λέ-
ξεις µου φαινόντουσαν
αστείες, αλλά τώρα δεν
µου φαίνονται αστείες
γιατί τώρα έχω µεγαλώ-
σει και µου φαίνονται
πολύ σηµαντικά.

Κείµενο: 
Γέσιος Χρήστος - 

∆` τάξη / ∆ακτυλο-
γράφηση: Μαρκέλλα

Λιόλιου  - Ε` τάξη
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Το λαογραφικό µας µουσείο

Οι µαθητές της ∆` τάξης αποφάσισαν να φτιάξουν ένα
µικρό λαογραφικό µουσείο µέσα στη τάξη.

Η αφορµή ήταν το µάθηµα της µελέτης και σκοπός
µας ήταν να το δουν όλα τα παιδιά του σχολείου. Όλοι
µας φέραµε κεντήµατα, υφαντά, σίδερο ρούχων, κάλ-
τσες, λάµπα, ταψί κ.τ.λ. 

Η έκθεση έγινε στην αίθουσα του εστιατορίου.
Ήταν µια ευχάριστη διαδικασία και ελπίζουµε να το ε-

παναλάβουµε του χρόνου.
Κείµενο: Οι µαθητές της ∆` τάξης

∆ακτυλογράφηση: Μαρκέλλα Λιόλιου - Ε` τάξη

ΧΧιιόόννιισσεε  σσττηηνν  ΆΆρρννιισσσσαα

Συχνά όταν οι άνθρωποι µιλούν για χιόνι ή θα είναι
χαρούµενοι και ενθουσιασµένοι ή θα είναι ανήσυχοι
και φοβισµένοι. Εγώ ανήκω στους ενθουσιασµένους.

Φέτος στην περιοχή µας η θερµοκρασία έπεσε
στους µηδέν βαθµούς και µειώθηκε στους µείον δεκα-
τέσσερεις µε αποτέλεσµα να χιονίσει τις πρώτες µέ-
ρες του πολύ κρύου. Το χιόνι άρχισε να πέφτει αργά
το βράδυ και το πρωί ήταν όλα κάτασπρα. Η κυκλοφο-
ρία ήταν αρκετά δύσκολη και λόγω του παγετού έ-
κλεισαν τα σχολεία και είχαµε την ευκαιρία να απο-
λαύσουµε µε τους φίλους µας το παιχνίδι στο χιόνι.
Οι δυσκολίες µπορεί να ήταν αρκετές, όµως στην αρ-
χή είπα πως ανήκω στους ενθουσιασµένους.

Κείµενο: Γεωργία Σουρουτζόγλου – Γ` Τάξη    
∆ακτυλογράφηση: Φωτεινή Γεωργιάδου – Ε`Ταξη



Το Σεπτέµβριο του 2020 µια
καταστροφική πληµµύρα έ-
πληξε τον νοµό Καρδίτσας. ο
µεσογειακός κυκλώνας «Ια-
νός» , ένας από τους ισχυρό-
τερους που έχουν συµβεί ή-
ταν υπεύθυνος για αυτή την
καταστροφή. 

Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν
όταν ,στα τέλη της δεκαετίας
του 1960 – αρχές της δεκαε-
τίας του ’70 σηµειώθηκαν τε-
ράστιες αλλαγές στις γεω-
γραφικές εκτάσεις στην προ-
σπάθεια του ελληνικού κρά-
τους να αναδιανείµει τη γη, να
εκσυγχρονίσει τις καλλιεργη-
τικές και αρδευτικές πρακτι-
κές και να αυξήσει την παρα-
γωγή. Αυτό όµως είχε σαν α-
ποτέλεσµα την ολοκληρωτική
µετατροπή του τοπίου και τη
µεταβολή των υδρολογικών
συνθηκών. Υγρότοποι αποξη-
ράνθηκαν, οι κοίτες των ποτα-
µών επανασχεδιάστηκαν και
διευθετήθηκαν και τα µικρότε-
ρα ρέµατα επιχώθηκαν και ε-
ξαφανίστηκαν. 

Οι πρωτοφανείς καταστρο-
φές στην πόλη της Καρδίτσας
και στο Μουζάκι επιβεβαιώ-
νουν την αντίληψη που έχου-
µε για τα ποτάµια και τα φυσι-
κά οικοσυστήµατα. Στις µόνι-
µες αλλαγές που συντελέστη-
καν στο παρελθόν προστέθη-
καν εκτεταµένες παρεµβάσεις
κατά µήκος των ποταµών (επι-
χώσεις και στένεµα της κοί-
της, κάθετες γέφυρες, «φράγ-
µατα» κ.α.). Αυτά είχαν σαν α-

ποτέλεσµα, σε ακραία καιρικά
φαινόµενα όπως ο «Ιανός», ό-
που οι παροχές του νερού υ-
περβαίνουν τις συνήθεις τι-
µές, τα ποτάµια δεν µπορούν
να ανταπεξέλθουν και η εκτό-
νωση µέσω πληµµυρών είναι
φυσιολογική.

Στα παραπάνω λάθη του πα-
ρελθόντος έρχεται να προ-
στεθεί η ένταση του κλιµατι-
κού φαινοµένου. Μέσα σε µια
ηµέρα έριξε πολλαπλάσια
βροχή σε σχέση µε προηγού-
µενες κακοκαιρίες. Ακόµα και
περιοχές που δεν συνόρευαν
µε ποτάµια, πληµµύρησαν λό-
γω των ακραίων καιρικών συν-
θηκών. Γεγονός το οποίο δεί-
χνει ότι το νερό που έφερε ο
«Ιανός» ξεπερνούσε κατά πο-
λύ τον σχεδιασµό των υποδο-
µών. Έτσι, πληµµύρες πιθανόν
να συνέβαιναν ακόµα και αν οι
αρµόδιες αρχές είχαν προε-

τοιµαστεί καλύτερα.
Η πόλη µετά από το χτύπη-

µα του «Ιανού» µετράει πλη-
γές: κατεστραµµένα σπίτια,
αυτοκίνητα, περιουσίες, ηλε-
κτροδότηση, υδροδότηση, τη-
λεφωνία, Ίντερνετ. Το µεγα-
λύτερο πλήγµα όµως ήταν οι
ανθρώπινες απώλειες, καθώς
άνθρωποι παρασύρθηκαν από
τα ορµητικά νερά και έχασαν

τη ζωή τους στην προσπάθεια
τους να σώσουν τις περιου-
σίες τους. 

Εύχοµαι ποτέ ξανά να µην
συµβεί τέτοιου είδους κατα-
στροφή που µόνο θλίψη, πόνο
και απώλειες ανθρώπινες και υ-
λικές άφησε στο πέρασµά της. 

Επιµέλεια κειµένου: 
Παλάκας Πασχάλης

– ΣΤ` τάξη
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Ο πλανήτης 
κινδυνεύει… 

Ο ουρανός µας πρόσεχε
και µας  προσέχει από τότε
που πρωτοπερπάτησε η ζωή
στον πλανήτη Γη. Όµως ε-
µείς τι κάνουµε για αυτόν;
Μια τούρτα µε πολλές στρώ-
σεις! ∆εν είναι ωραία; Αν
σας αρέσουν οι τούρτες, θα
σας δείξω µια θεόρατη τούρ-
τα. Την τούρτα του ουρανού,
µια τούρτα γεµάτη στρώ-
σεις! Μια από τις στρώσεις
έχει λεπταίνει σαν ένα φύλ-
λο χαρτί! Έτσι οι ακτίνες του
ήλιου την διαπερνούν!  

∆υστυχώς αυτό δηµιουρ-

γεί πολλά προβλήµατα. Ένα
από αυτά το λιώσιµο των πά-
γων στην Ανταρκτική! Ένα
άλλο πρόβληµα είναι πως η
υγεία κινδυνεύει στο ζωικό
βασίλειο, στο φυτικό βασί-
λειο και στο ανθρώπινο εί-
δος. Με άλλα λόγια κινδυ-
νεύει να εξαφανιστεί κάθε
είδος ζωής. 

Για αυτό προτιµήστε για
µεταφορικά σας µέσα τα:
ποδήλατα, τα µέσα µαζικής
µεταφοράς που ρυπαίνουν
λιγότερο το περιβάλλον και
τα πόδια σας. 

Κείµενο: Ναταλία Μπερέα
– Γ` τάξη

∆ακτυλογράφηση: 
Χρήστος Μήτσκος – Ε` τάξη

Η πληµµύρα της Καρδίτσας
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Η πρωταθλήτρια Σοφία Μπεκα-
τώρου µετά από 23 χρόνια µίλησε
στον κόσµο, για την δική της τραυ-
µατική και δραµατική εµπειρία κα-
κοποίησης.

Η Σοφία από µικρή 10 ετών α-
σχολούνταν µε τον πρωταθλητι-
σµό, που είναι πολύ δύσκολο. Στα
21 της, έπεσε θύµα σεξουαλικής
κακοποίησης από έναν πολύ γνω-
στό της άνθρωπο.

Μετά από 23 χρόνια δεν µπόρε-
σε να ξεχάσει τίποτα. Πήγε επίσης
σε ψυχολόγο. Ευτυχώς όµως βρή-
κε την δύναµη να µιλήσει σε όλη
την Ελλάδα για αυτό, µετά από 23
χρόνια. Η κακοποίηση γυναίκας και
όχι µόνο πρέπει να σταµατήσει τώ-
ρα αµέσως. Χιλιάδες γυναίκες , κο-
πέλες ακόµη και ανήλικα κορίτσια
έχουν πέσει θύµατα βιασµού.

Αν συµβεί κάτι τέτοιο δεν θα ξεχά-

σει ούτε το σώµα, ούτε η ψυχή, ούτε
το πνεύµα ούτε τίποτα. Η ολυµπιονί-
κης Σοφία Μπεκατόρου έδωσε ένα
µήνυµα σε όλες τις γυναίκες να µιλή-
σουν χωρίς φόβο.

∆υστυχώς  αυτό δεν είναι εύκο-
λο να σταµατήσει. Το καλύτερο
που µπορείς να κάνεις είναι να ΜΙ-
ΛΗΣΕΙΣ.

Η ΚΑΚΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΊ-
ΟΥ ΦΎΛΛΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑ-
ΤΉΣΕΙ ΑΜΈΣΩΣ ΤΏΡΑ!!                         

Κείµενο: Ηλιάνα Μπόγια – Λυ-
δία Παπαδοπόυλου

– ΣΤ` τάξη
∆ακτυλογράφηση: 

Πασχάλης Παλάκας 
– ΣΤ` τάξη

Πριν από περίπου έναν µήνα η Σο-
φία Μπεκατώρου  µετά από µακρο-
χρόνιες προσπάθειες µπόρεσε να µι-
λήσει δηµόσια για την κακοποίηση
που δέχτηκε πριν από 23 χρόνια από
ένα στενό πρόσωπό της.

Έδωσε θάρρος και σε άλλες γυ-
ναίκες να µιλήσουν για την κακο-

ποίηση που δέχτηκαν στην δουλειά
τους.

Όσα χρόνια όµως και αν περά-
σουν, όσο και αν µιλήσεις, όσο και
αν ξεσπάσεις, το σώµα σου θυµά-
ται ακόµα εκείνη την στιγµή. Είτε
λεκτική βία, είτε σωµατική, είτε ψυ-
χολογική πρέπει να µιλήσεις. Μπο-
ρεί να είσαι το θάρρος για άλλες
γυναίκες. Η βία δεν αφορά µόνο το έ-
να φύλο αλλά και τα δύο. Αλλά όσο
δυνατός και αν νοµίζεις ότι είσαι, µί-
λησε, µην φοβάσαι. Αλλά για να α-
νταπεξέλθεις σε όλα θα πρέπει να
γνωρίζεις το σώµα σου και να το προ-
στατεύεις πάρα πολύ καλά και να µην
το αφήνεις να το πειράζουν µε οποι-
ονδήποτε τρόπο, βάλε όρια.

Και να µην ξεχνάς. ΜΠΟΡΕΙ ΕΣΥ
ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ.

Κείµενο: Αναστασία 
Κισκίνη, Σοφία 

Καπουσίζη – ΣΤ` τάξη
∆ακτυλογράφηση: 
Αναστασία Κισκίνη 

– ΣΤ` τάξη

Κακοποίηση γυναίκας

∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
Πρέπει να είµαστε όλοι ίδιοι;
Κατά την γνώµη µου άµα ζούσαµε σε έναν κόσµο που θα είµα-

σταν όλοι ίδιοι ίσως να µπορούσαµε να συνεννοηθούµε καλύτε-
ρα. Αλλά άµα κοιτάξουµε γύρω µας αυτό που µας ξεχωρίζει είναι
ο διαφορετικός χαρακτήρας µας και η διαφορετική εµφάνισή
µας. Κλασικές είναι οι διαφορές ανάµεσα στα χρώµατα, στις
γλώσσες, στις θρησκείες και αν κάποιος αντιµετωπίζει κάποιο
πρόβληµα υγείας.

Όσο ζούµε µε διαφορετικούς ανθρώπους τόσο καλύτερα τους
γνωρίζουµε, τους αποδεχόµαστε και αντιλαµβανόµαστε κάποιες
οµοιότητες όπως: τα συναισθήµατά µας, τους φόβους µας, τις ε-
πιθυµίες µας. Αυτά είναι κοινά. Οπότε συµπεραίνουµε ότι όσοι εί-
ναι διαφορετικοί δεν πρέπει να τους αποφεύγουµε αντιθέτως να
τους καλοδεχόµαστε και να τους βοηθάµε σε ότι αντιµετωπί-
ζουν, η διαφορετικότητα δεν βλάπτει. Και έτσι θα καταλάβουµε
όλοι µας ότι µερικές φορές πως η διαφορετικότητα ενώνει.

Κείµενο - ∆ακτυλογράφηση: Αναστασία Κισκίνη
– ΣΤ` τάξη

Όλοι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί, και αυτό το καταλαβαί-
νουµε από την καθηµερινότητα, από το χρώµα του καθενός, από
τη γλώσσα του και από τον χαρακτηριστικά του. Παρόλο, που εί-
µαστε διαφορετικοί πρέπει να σεβόµαστε τον διπλανό µας. Ο σε-
βασµός προς τον άλλο µπορεί να δηµιουργήσει νέες φιλίες. Ο
άνθρωπος έχει αισθήµατα και νιώθει άσχηµα αν το κατηγορή-
σεις.

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

Βία κατά των γυναικών
«Η βία κατά των γυναικών είναι ίσως η πιο επαίσχυντη πα-

ραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. ∆εν κάνει διαχωρι-
σµό µεταξύ συνόρων, πολιτισµών ή πλούτου. Όσο συνεχίζεται,
δεν µπορούµε να ισχυριζόµαστε ότι κάνουµε ουσιαστική πρόο-
δο προς την ισότητα, την ανάπτυξη και την ειρήνη»

Ο ορισµός της βίας κατά των γυναικών αντιστοιχεί στον ορι-
σµό που υιοθετήθηκε το 1995 στην 4η Παγκόσµια ∆ιάσκεψη
Γυναικών και αναφέρεται στις παραγράφους 113 και 118 της
Πλατφόρµας ∆ράσης του Πεκίνο .

Ο όρος «βία κατά των γυναικών» περιλαµβάνει κάθε πράξη
βίας που στηρίζεται στο φύλο και έχει ως αποτέλεσµα ή είναι
δυνατό να έχει ως αποτέλεσµα, την σωµατική, σεξουαλική ή
ψυχολογική βλάβη ή πόνο για τις γυναίκες, συµπεριλαµβανο-
µένων των απειλών τέτοιων πράξεων, τον εξαναγκασµό ή την
αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας είτε αυτό προκύπτει στην
δηµόσια είτε στην ιδιωτική ζωή.

«Η βία κατά των γυναικών είναι η έκφραση της ιστορικά δια-
πιστωµένης ανισότητας στις σχέσεις ισχύος µεταξύ ανδρών και
γυναικών, που οδήγησε στην κυριαρχία των ανδρών επί των
γυναικών και στις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, µε απο-
τέλεσµα τη παρεµπόδιση της ανάπτυξής τους».

Εποµένως ο όρος βία περιλαµβάνει:
• Τη βία µέσα στην οικογένεια (ενδοοικογενειακή βία).
• Τη βία γενικά µέσα στην κοινωνία (βιασµός, σεξουαλική

κακοποίηση, σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία,
trafficking / σωµατεµπορία).

H βία κατά των γυναικών είναι µεγάλος κίνδυνος για τη δη-
µόσια υγεία και σηµαντική αιτία θανάτου και αναπηρίας για τις
γυναίκες ηλικίας 16-44 ετών. Σε αναφορά της Παγκόσµιας
Τράπεζας εκτιµάται ότι η βία κατά των γυναικών ήταν τόσο σο-
βαρή αιτία θανάτου και ανικανότητας µεταξύ των γυναικών α-
ναπαραγωγικής ηλικίας όσο ο καρκίνος. Πρόκειται για φαινό-
µενο διαδεδοµένο σε όλες τις κοινωνίες και σε όλες τις κοινωνι-
κές τάξεις, ανεξάρτητα από το επίπεδο ανάπτυξης, το βαθµό
πολιτικής σταθερότητας, το πολιτισµό ή τη θρησκεία.

Γνωρίζατε ότι…
• Οι γυναίκες 15-44 ετών κινδυνεύουν περισσότερο από

βιασµό ή ενδοοικογενειακή βία παρά από καρκίνο, τροχαία α-
τυχήµατα, πόλεµο ή ελονοσία.

• Το 40-50% των γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν
αναφέρει κάποια µορφή σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώ-
ρο εργασίας.

• Το 55%-95% των γυναικών θυµάτων ενδοοικογενειακής
βίας δεν καταγγέλλουν το πρόβληµα

ΠΠηηγγήή::  wwwwww..wwoommeennssooss..ggrr
ΕΕππιιµµέέλλεειιαα  κκεειιµµέέννοουυ::  ΧΧρρήήσσττοοςς  ΓΓάάττσσοοςς  ––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη
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BBuullllyyiinngg  
To bullying είναι µία επιθετική συ-

µπεριφορά – σωµατική, λεκτική, ψυ-
χολογική ή και κοινωνική – που εκδη-
λώνεται σκόπιµα, απρόκλητα και ε-
παναλαµβανόµενα, στο σχολείο,
στον εργασιακό χώρο, ακόµη και στα
µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σκοπός
της είναι η επιβολή, και η πρόκληση
σωµατικού και ψυχικού πόνου στο ά-
τοµο (ή οµάδα ατόµων) που την υφί-
σταται.

Σωµατικός εκφοβισµός είναι τα
χτυπήµατα, τα σπρωξίµατα, οι κλω-

τσιές κλπ. Λεκτικός εκφοβισµός εί-
ναι η κοροϊδία, οι διακρίσεις,. Κοινω-
νικός εκφοβισµός είναι η διάδοση
φηµών, η καταστροφή προσωπικών
αντικειµένων, η αποµόνωση από την
οµάδα κλπ. Επίσης υπάρχει ο εκφο-
βισµός µέσω διαδικτύου, ηλεκτρονι-
κού ταχυδροµείου, µέσω µηνυµάτων
στο κινητό τηλέφωνο.

Τι πρέπει να κάνεις 
όταν σου κάνουν bullying;
1ο Μην το κρατάς µυστικό. Πες το

σε κάποιον ενήλικα που εµπιστεύε-
σαι και ζήτησε τη βοήθειά του.

2ο Όταν δέχεσαι τέτοια συµπερι-
φορά, µείνε ήρεµος. Προσπάθησε να

µη δείξεις θυµό ή φόβο.
3ο Αγνόησε αυτούς που σε εκφο-

βίζουν. Όσο δεν νιώθεις άσχηµα µ’
αυτά που σου κάνουν ή σου λένε, τό-
σο τους αποδυναµώνεις.

4ο Προσπάθησε να αποφεύγεις
καταστάσεις, όπου µπορεί να είσαι
εκτεθειµένος σε εκφοβισµό.

Πηγή
http://www.psychotherapeia.net.gr/art

icles-psyxologoi-marousi-
psyxotherapeftes-marousi/paidia-

goneis/60-syberifores/183-ti-einai-to-
bullying-kai-pws-andimetvpizetai

Επιµέλεια κειµένου: Κατερίνα 
Γεωργίου – Ε` τάξη

ΠΠααγγκκόόσσµµιιαα  ΗΗµµέέρραα  ΤΤηηςς  ΓΓυυννααίίκκααςς
Η Παγκόσµια ηµέρα της γυναίκας εορτάζεται στις 8 Μαρτίου κάθε χρόνο ως ηµέρα µνήµης των αγώνων του κινή-

µατος για τα δικαιώµατα των γυναικών.
Ενώ η πρώτη τήρηση της Ηµέρας της Γυναίκας πραγµατοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 1909 στη Νέα Υόρκη, η 8η

Μαρτίου προτάθηκε από τη ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη Γυναικών του 1910 ώστε να καθιερωθεί µια «∆ιεθνής Ηµέρα της Γυναί-
κας». Αφού οι γυναίκες κέρδισαν το δικαίωµα ψήφου στη Σοβιετική Ρωσία το 1917, η 8η Μαρτίου καθιερώθηκε ως ε-
θνική αργία εκεί. Την εποχή εκείνη εορταζόταν κατά κύριο λόγο από το σοσιαλιστικό κίνηµα και τις κοµµουνιστικές
χώρες µέχρι την υιοθέτησή της το 1975 από τα Ηνωµένα Έθνη.

Κείµενο – ∆ακτυλογράφηση: Μαρκέλλα Λιόλιου – Ε` τάξη

Η ∆ήµαρχος του Παρισιού
Η Αν Ινταλγκό κατάγεται

από το Σαν Φερνάντο, κοντά
στο Κάντιθ της Ανδαλου-
σίας. Η οικογένειά της µετα-
κόµισε στη Γαλλία µετά το
τέλος του Ισπανικού Εµφυ-
λίου. Ο παππούς της ήταν
σοσιαλιστής και είχε διαφύ-
γει από την Ισπανία του
Φράνκο. Οι γονείς της απο-
φάσισαν να µεταναστεύ-
σουν στη Γαλλία για µια κα-

λύτερη τύχη. Το
1961 (όταν εκείνη
ήταν δύο ετών) ε-
γκαταστάθηκαν
στη Λιόν. Είναι
κόρη εντός ηλε-
κτρολόγου και
µιας µοδίστρας
και έχει µια αδερ-
φή, την Μαρί. Με-
τακόµισε στο Πα-
ρίσι το 1984. Έχει
σπουδάσει νοµι-

κά και είναι µέλος
του Σοσιαλιστικού Κόµµα-
τος από το 1994. ∆ούλεψε
σε δυο υπουργικά γραφεία,
µεταξύ των οποίων αυτό της
πρώην επικεφαλής του Σο-
σιαλιστικού κόµµατος Μαρ-
τίν Οµπρί.  Η υποψήφια του
Σοσιαλιστικού Κόµµατος ε-
ξελέγη µε 54% δήµαρχος,
στον µεγαλύτερο δήµο της
Γαλλίας – η πρώτη γυναίκα
δήµαρχος στην ιστορία της
Πόλης του Φωτός. 

Πληροφορίες από το
NEWSLETTER

Επιµέλεια κειµένου: 
Βασιλεία Λιάση – ΣΤ` τάξη

Η πρόεδρος της Φινλανδίας
Η Σάνα Μάριν είναι Φιν-

λανδή πολιτικός και πρωθυ-
πουργός της χώρας. Είναι η-
γέτιδα που σοσιαλδηµοκρα-
τικού κόµµατος, µέλος του
κοινοβουλίου της Φινλαν-
δίας από το 2015 και πρώην
υπουργός µεταφορών και
τηλεπικοινωνιών.  

Γεννήθηκε στις 16 Νοεµ-
βρίου το 1985 στο Ελσίνκι.
Οι γονείς τις χώρισαν όταν
ήταν πολύ µικρή. Η οικογέ-
νειά της αντιµετώπιζε οικο-
νοµικά προβλήµατα και ο πα-
τέρας της είχε σοβαρο πρό-
βληµα µε το αλκοόλ. Μετά
το χωρισµό των γονειών τις
µεγάλωσε µε την µητέρα
της και µε την σύντροφο της
µητέρας της.

Η Μάριν περιγράφει τον ε-
αυτό της ως ένα «παιδί ου-
ράνιου τόξου» καθώς είναι

ένα παιδί 2 οµόφυλων γονέ-
ων. Επίσης ήταν το µοναδικό
παιδί στην οικογένειά της
που φοίτησε σε πανεπιστή-
µιο. Τον  Ιανουάριου του
2018 απόκτησε µια κόρη την
Έµµα, µε τον σύζυγό της.

Στις 10 ∆εκεµβρίου του
2019 έγινε πρωθυπουργός,
η νεότερη στην παγκόσµια ι-
στορία. 

Επιµέλεια κειµένου: 
Λυδία Παπαδοπούλου –

ΣΤ` τάξη

∆υναµικές γυναίκες
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Το αγαπηµένο µου ζώο εί-
ναι το σκυλάκι µου. Την λέ-
νε Τζίνα και τη βρήκα σε κά-
τι θάµνους, αλλά µου έφυ-
γε.

Έχει µικρά νύχια και δό-
ντια, είναι µικρό, έχει ποδα-
ράκια, χεράκια, και είναι
µαύρο. Έχει µαλακές πα-
τούσες και έχει µαύρα µατά-
κια.  Τρέχει πολλή γρήγορα,
είναι πολλή παιχνιδιάρικη
και χοροπηδάει συνέχεια.
Είναι πολύ καλή φίλη η Τζί-
να. ∆εν κάθεται ποτέ ήρεµη.
Τρώει γάλα µε ψωµί. Παίζει
µε την ουρίτσα της. Της α-

ρέσει πολλή να χοροπηδάει
στα πόδια µου.

Μια ωραία στιγµή που πέ-
ρασα µε την Τζίνα είναι ό-
ταν µε κυνηγούσε.

Την αγαπούσα πολύ την
Τζίνα και ένιωθα αγάπη για
αυτήν. Θα ήθελα να µην µου
είχε χαθεί και εύχωµαι να
την ξαναβρώ κάποτε.

Κείµενο: Στέλλα
Μπουλάρι - Γ` τάξη
∆ακτυλογράφηση: 
Μαρκέλλα Λιόλιου

– ΣΤ` τάξη

Το αγαπηµένο µου ζώο
είναι µια χελώνα. Την φωνά-
ζω Χακαµπού γιατί τρώει-
τρώει και σκάει. Μου την έ-
φεραν τα ξαδέρφια µου
στην γιορτή µου. 

Το σχήµα της είναι κυκλι-
κό, το χρώµα της είναι πρά-
σινο, λαχανί και λίγο κίτρι-
νο.  Η χελώνα µου κολυµπά-
ει γρήγορα, παίζει συνήθως
µε το λέιζερ και είναι πολύ

τρυφερή.  Θυµάµαι εκείνο
το περιστατικό που όλοι έ-
λειπαν και ευτυχώς ήταν η
Χακαµπού η χελώνα µου να
µου κάνει παρέα. 

Για το ζώο µου αισθάνο-
µαι χαρά και θα ήθελα να
πάρω κι άλλη παρέα και εύ-
χοµαι να µην πεθάνει. 

Κείµενο: Γεωργία Παπα-
τραϊανού – Γ` τάξη
∆ακτυλογράφηση: 
Χρήστος Μήτσκος 

– Ε` τάξη

Το ελάφι είναι ζώο θηλα-
στικό, µηρυκαστικό, που α-
νήκει στην οικογένεια των
ελαφίδων και στην τάξη των
αρτιοδάκτυλων. Είναι όµορ-
φο, λεπτόσωµο, µε κοντό
καστανόχρωµο µαλακό τρί-
χωµα. Το κεφάλι του είναι
µικρό, µε ρύγχος µυτερό. Έ-
χει µεγάλα όµορφα µάτια
και λεπτά ευκίνητα πόδια.
Το αρσενικό έχει στο κεφά-
λι του κέρατα µεγάλα, µε
διακλαδώσεις, που ανανεώ-
νονται κάθε χρόνο και µοιά-
ζουν µε φύλλα πλατιά. Υ-

πάρχει ένα σπάνιο είδος ε-
λαφιού. Το κόκκινο ελάφι εί-
ναι ένα από τα µεγαλύτερα
είδη ελαφιού, που βρίσκεται
και στον ελλαδικό χώρο.      

Κείµενο: Ελισάβετ 
Τσουµάγκα – Γ` τάξη 

∆ακτυλογράφηση: 
Λιάσης  ∆ηµήτρης 

– Ε` τάξη

Το αγαπηµένο µου ζωάκι
είναι το σκυλάκι που το έβα-
λα Σπίθα. Τον βρήκα στο πε-
ζοδρόµιο και τον πήρα σπίτι
µου για να το µεγαλώσω. Ή-
ταν µικρούλης και είχε µεγά-
λα αυτιά. Του αρέσει να παί-
ζει και είναι φιλικός. 

Τρώει τα πάντα. Επειδή ή-
ταν µικρός έκλαιγε τα βράδια.
Τον αγαπούσα πολύ αλλά
γκρίνιαζε γιατί ήθελε την µα-
µά του και τον γύρισα πίσω.
Εύχοµαι να είναι καλά.

Κείµενο: Γιώργος 
Τζήγκας – Γ` τάξη

∆αχτυλογράφηση:
Κατερίνα Γεωργίου

– Ε` τάξη  

Το αγαπηµένο µου ζώο είναι...
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ΧΧααϊϊκκοούύ  ΓΓ’’  ττάάξξηηςς
Άνοιξη

Ήρθε πάλι άνοιξη.
Με γέµισε χαρές κι αγάπη

Καλοκαίρι
Καλοκαίρι, καλοκαίρι
µέσα στη θάλασσα σου, βουτώ

Φθινόπωρο
Το Φθινόπωρο, τα δέντρα
έχει ξεγυµνώσει ,απ’ τα φύλλα

Χειµώνας
Φύγε χειµωνιάτικε καιρέ 
Άσε µε να ξαναζήσω

Κείµενο: Ελισάβετ Τσουµάγκα
∆ακτυλογράφηση : Μαρκέλλα

Λιόλιου - Ε` τάξη 

Όµορφα πολύχρωµα λουλούδια 
οµορφαίνουν την ζωή. 
∆έσποινα Παπαγιαννίδου – Γ` τάξη

Τα λουλούδια έρχονται την άνοιξη!
Τα λουλούδια τα µυρίζουµε!

∆ακτυλογράφηση: Κατερίνα 
Γεωργίου - Ε’ τάξη 

Άνοιξη γεµάτη χρώµατα παντού,
ώρα για παιχνίδι!

Κείµενο: Κατερίνα Θεοδώρου 
– Γ` τάξη

∆αχτυλογράφηση: Χριστίνα 
Γεωργίου – Ε` τάξη    

Μια πριγκίπισσα γλυκιά
το λιλά φόρεµα φορά
Ένα γλυκό είναι λαχταριστό και

νόστιµο 
Στέλλα Μπουλλάρι – Γ` τάξη

Άσπρα, καφέ, ζωάκια
Αλλά θέλω κι ένα κίτρινο. 

Χρυσοβαλάντης Νιώτης 
– Γ` τάξη

Τρία κορίτσια είναι αγαπηµένα 
σαν τρεις καρδιές 

Μαρία Θεοδώρου – Γ` τάξη

Το φύλλο πέφτει από εκεί ψηλά
µε τη βροχή αγκαλιά.

Ελένη Τσότση – Γ` τάξη

Φυσάει πολύ στη θάλασσα
Σηκώνει κύµατα ψηλά. 

Χρήστος Τσέλα – Γ` τάξη

Χειµώνας
∆ες πως χιονίζει, ελάτε
να παίξουµε χιονοπόλεµο         

Φθινόπωρο
Πέφτουν τα φύλλα 
ψιλόβροχο αρχίζει 
σχολείο πάµε.

Ανοιξη
Όλα άνθισαν, 
χρώµατα  ολόγυρα                                         
γεµίζουν τη γη.       

Καλοκαίρι
Πάµε για µπάνιο 
µπουγέλο και παγωτά 
βουτιές και χαρά. 
Κείµενο: Γεωργία Σουρουτζόγλου

– Γ` τάξη
∆ακτυλογράφηση: 

Φωτεινή Γεωργιάδου – Ε` τάξη
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ΑΑκκοούύσσµµαατταα  
γγιιαα  ττοουυςς  

ππρροογγόόννοουυςς  µµοουυ

Τα ακούσµατα από τους
γεροντότερους που έφυγαν
από τη ζωή οµιλούν πως οι
πρόγονοι των σηµερινών
Ποντίων κατοίκων της Άρ-
νισσας ζούσαν στην περιοχή
της Χαλδίας. Στα 1850 µετοί-
κισαν από τη Χαλδία στην
περιοχή των Κοτυώρων ση-
µερινή Ορτού στα χωριά Φιάζ
της Περιφέρειας Μεσουδιέ
και Σεµέν της περιοχής του
Τσάµπασι. Μετά από τη µε-
γάλη πυρκαγιά που έκαψε
το Τσάµπασι µετακινήθηκαν
δυτικότερα στη περιοχή της
Νίκαιας στα χωριά Κιρκχαρ-
µάν, Χατζηοσµάν και Σαρί-
σου.

ΗΗ  ζζωωήή  σσττοο  ΚΚιιρρκκχχααρρµµάάνν::  Οι
πλούσιες δασικές εκτάσεις σε
ξυλεία άνοιξαν δουλειές
στους νέους κατοίκους του
χωριού, οι οποίοι ασχολήθη-
καν µε την παραγωγή κάρ-
βουνου που πουλούσαν στη
Νίκαια. Σύντοµα απέκτησαν
σχολείο και εκκλησία, ενώ
για τα προβλήµατα του χωρι-
ού υπήρχε η κοινοτική επι-
τροπή. ∆ιατηρούσαν τα ήθη
και έθιµα. Η παραδοσιακή
ποντιακή µουσική µε λύρα,
αγγείο και τύµπανο διασκέ-
δαζε τους ανθρώπους σε γά-
µους και πανηγύρια που ε-
ορτάζονταν στο κεντρικό α-
λώνι του χωριού.

Το 1920 πυρπολήθηκε το
χωριό Παπουτσάχ και το
Φούλατσικ και όσους συνέ-
λαβαν οι Τούρκοι τους κρέ-
µασαν όλους. Όσοι σώθηκαν
εγκαταστάθηκαν στην Άρ-
νισσα Πέλλας. Οι άσχηµες
πληροφορίες φόβισαν τους
κατοίκους του Κιρκχαρµάν
µε αποτέλεσµα να φύγουν
στο βουνό. Τελικά φιλοξενή-
θηκαν σε ένα µοναστήρι και
µετά µπήκαν στα βαπόρια
για Ελλάδα. Η πρώτη στάση
ήταν στο Κατάκωλο όπου έ-
µειναν για λίγο. Μετά για 4
χρόνια θα εγκατασταθούν σε
παράγκες της Καλαµάτας
και έπειτα η επιτροπή επέλε-
ξε για µόνιµη εγκατάσταση
την Άρνισσα. Τις πληροφο-
ρίες αυτές κατέγραψε ο Λεω-
νίδας Καρυπίδης όπως τα
διηγήθηκε η γιαγιά του Κυ-
ριακή Καρυπίδου η οποία α-

πεβίωσε σε βαθύ γήρας 98
χρονών το 1978.

ΗΗ  εεγγκκααττάάσστταασσηη  κκααιι  
ηη  ζζωωήή  σσττηηνν  ΆΆρρννιισσσσαα

Οι πρόσφυγες Πόντιοι και
Μικρασιάτες µε χίλιες δυ-
σκολίες εγκαταστάθηκαν
στην Άρνισσα. Έφτιαξαν όλοι
µαζί γηγενείς και πρόσφυγες
µε τους οποίους ενσωµατώ-
θηκαν έναν µικρό παράδει-
σο, όµορφα σπίτια και εκλε-
κτές παραγωγές στους τοµείς
γεωργίας και κτηνοτροφίας.

ΜΜααρρττυυρρίίεεςς::  
∆∆έέσσπποοιινναα  ΜΜοουυρρααττίίδδοουυ
Όταν άρχισαν να ανεβαί-

νουν στα καράβια έκαναν έ-
λεγχο οι Τούρκοι και όποιος
είχε πεθάνει τον πετούσαν
στην θάλασσα. Η ∆έσποινα
είχε το µωρό της στην αγκα-
λιά της αλλά είχε πεθάνει και
για να µην της το πάρουν οι
Τούρκοι και το ρίξουν στην
θάλασσα το έβαλε στο στήθος
της κάνοντας πως το θηλάζει.
Όταν έφτασαν στην Καλαµά-
τα το έθαψαν.

ΓΓιιώώρργγοοςς  ΑΑθθαανναασσιιάάδδηηςς
Σύµφωνα µε τον παππού

Γιώργο όταν ήταν σε µικρή
ηλικία και ήρθε η ώρα να
φύγουν πήραν ότι µπόρεσαν.
Όµως δεν µπορούσαν να α-
φήσουν τις εικόνες από τις
εκκλησίες να τις καταστρέ-
ψουν οι Τούρκοι και έτσι ά-
νοιγαν λάκκους και τις σκέ-
παζαν µε άχυρα γύρω γύρω
και από πάνω έριχναν το χώ-
µα.

ΕΕππιιµµέέλλεειιαα  έέρρεευυννααςς::  ∆∆ααυυίίδδ
ΤΤσσιιττιιρρίίδδηηςς  ––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

ΜΜιικκρραασσιιααττιικκήή    ΚΚαατταασσττρροοφφήή
Οι γονείς µου ήταν από

την Προύσα και µας εξηγού-
σαν πως ζούσαν εκεί. Στην
Απολλωνιάδα όπου ζούσαν
είχανε λίµνη και το εµπόρει-
ογινόταν από την Προύσα.
Εκεί είχε µόνο σπίτια, ήταν
ψαράδες, ασχολιόντουσαν
µε τα κουκούλια και ζούσανε
πολύ καλά. 

Το 1922 έγινε η Μικρα-
σιατική Καταστροφή. Όσοι
πρόλαβαν φύγανε και όσοι
όχι, σκοτώθηκαν. Οι γονείς
µου ήρθαν στην Ελλάδα και
ήταν δύσκολα τον πρώτο
καιρό. Υπήρχε πολύ φτώ-
χεια, όµως σιγά σιγά αρχίσα-
νε να δουλεύουνε και πέρνα-
νε όσα χρήµατα µπορούσαν.
Έτσι κάναµε και κάνουµε
και εµείς τώρα.

ΑΑφφηηγγήήττρριιαα::  ηη  γγιιααγγιιάά  µµοουυ
ΦΦααννήή  ΘΘεεοοδδωωρρίίδδοουυ

ΚΚεείίµµεεννοο  --  ∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηη--
σσηη::  ΛΛυυδδίίαα  ΠΠααππααδδοοπποούύλλοουυ  ––

ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

ΜΜιικκρραασσιιααττιικκήή  κκαατταασσττρροοφφήή  
Η Μικρασιατική καταστρο-

φή αναφέρεται στο τέλος του
ελληνοτουρκικού πολέµου
του 1919-1922, την φυγή α-
πό την Τουρκία της Ελληνι-
κής διοίκησης , που είχε ε-
γκατασταθεί στα δυτικά µι-
κρασιατικά παράλια, κατά
την Συνθήκη των Σεβρών, ό-
πως και την σχεδόν άτακτη
υποχώρηση του ελληνικού
στρατού, µετά την κατάρρευ-
ση του µετώπου και τη γενι-
κευµένη πλέον εκδίωξη και
εξόντωση του ελληνικού
στρατού και χριστιανικού
πληθυσµού από την Μικρά
Ασία.

Ο πλήρης απολογισµός 

της καταστροφής αυτής
που έγινε σε δύο περιόδους,
είναι πράγµατι πολύ δύσκο-
λος. Γίνονταν αρπαγές και
λεηλασίες σπιτιών και περι-
ουσιών, γεωργικές και κτη-
νοτροφικές καταστροφές, το
γκρέµισµα σχολείων, ναών
και βιοµηχανικών επιχειρή-
σεων.

Επίσης ακόµη χειρότερα
γίνονταν βασανισµοί αιχµα-
λώτων, ακρωτηριασµοί, θα-
νάτωση βρεφών, βιασµοί, α-
πό το κλίµα του τρόµου και
της απειλής θανάτου, αλλά
και ατελείωτες πορείες στα
περιώνυµα τάγµατα εργα-
σίας, µε άγνωστο αριθµό αν-
θρώπων που χάθηκαν σε
αυτά.

Η Μικρασιατική Κατα-
στροφή θεωρείται ως η µεγα-
λύτερη συµφορά του Νεότε-
ρου Ελληνισµού. Με τη Συν-
θήκη της Λωζάνης και την υ-
ποχρεωτική ανταλλαγή πλη-
θυσµών, ο Ελληνισµός της
Μικράς Ασίας και της Ανατο-
λικής Θράκης ξεριζώθηκε α-
πό την προαιώνια πατρίδα
του. Εκατοντάδες χιλιάδες
Έλληνες και Αρµένιοι Χρι-
στιανοί εξοντώθηκαν και οι
υπόλοιποι ήρθαν ως πρό-
σφυγες, χωρίς τις περιουσίες
τους, στην Ελλάδα. Το σχε-
δόν χρεοκοπηµένο ελληνικό
κράτος έπρεπε τάχιστα να
στεγάσει και να περιθάλψει
αυτόν τον τεράστιο πληθυ-
σµό.

ΚΚεείίµµεεννοο::    ΗΗλλιιάάνναα  ΜΜππόόγγιιαα  ––
ΓΓεεωωρργγίίαα  ΣΣααρρββάάννηη((ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη))    

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  
ΠΠαασσχχάάλληηςς  ΠΠααλλάάκκααςς  

––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ



ΗΗ  ιισσττοορρίίαα  ττοουυ  ππρροο  --  
ππρροοππάάπππποουυ  µµοουυ  ττοουυ  ∆∆ηηµµήήττρρηη
Ο προ προπάππους µου ο

∆ηµήτρης γεννήθηκε το 1899
στον Πόντο σε ένα µικρό χωριό
που το λέγανε Γούρχαµαν. Ή-
ταν ένα ορεινό χωριό και όλοι οι
κάτοικοι εκεί ασχολούνταν µε
τη ξυλεία και τη κτηνοτροφία.
Ο πατέρας του προ προπάππου
µου ο Λευτέρης ήταν στο επάγ-
γελµα παπλωµατάς και δού-
λευε για πλούσιες οικογένειες
στην Κωνσταντινούπολη. 

Όταν ξεκίνησε η Μικρασιατι-
κή Καταστροφή ο πατέρας του
προ προπάππου µου ο Λευτέ-
ρης τον πήραν οι Τούρκοι και
δεν ξαναβρέθηκε. Ο προ προ-
πάππους µου ο ∆ηµήτρης µαζί
µε τη µαµά του ήρθαν σαν πρό-
σφυγες στην Ελλάδα και συ-
γκεκριµένα στη Καλαµάτα, ό-
που έκατσαν εκεί για 4 χρόνια.
Ύστερα τους πήραν από εκεί µε
άλλους πρόσφυγες και τους έ-
φεραν στη Μακεδονία και συ-
γκεκριµένα στην Άρνισσα.  

ΚΚεείίµµεεννοο  ––  ∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::

ΜΜάάξξιιµµοοςς  ΣΣιιδδεερράάςς  ––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

ΜΜααρρττυυρρίίαα  γγιιααγγιιάάςς  ΚΚααττίίννααςς
Η γιαγιά Κατίνα Φλαµουρί-

δου, το γένος Καφετζή, γεννή-
θηκε στο διπλανό χωριό Πε-
ραία µε καταγωγή από το Νι-
χώρι της Μικράς Ασίας. Είναι
82 ετών και είναι παντρεµενη.
Έχει τρία παιδιά, εφτά εγγόνια
και έντεκα δισέγγονα. 

ΒΒ:: Τι δουλειά έκανε ο πατέ-
ρας σας στη Μικρασία;

ΚΚ:: Ο πατέρας µου ασχολού-
νταν µε οπωροκηπευτικά, µε-
λιτζάνες, πιπεριές κ.α. 

ΒΒ:: Πώς ήταν ο τόπος σας το
Νιχώρι;

ΚΚ::  Ήταν παραθαλάσσιο µέ-
ρος, είχε µεγάλες εκκλησίες
και ήταν πολύ όµορφο.

ΒΒ::  Συµµετείχαν οι δικοί σου
στον πόλεµο; 

ΚΚ::  Ναι, πήγαν για έξι µήνες
και όταν γύρισαν πήραν την οι-
κογένεια τους και έφυγαν για
την Ελλάδα.

ΒΒ:: Πώς λέγανε τον µπαµπά
σου;

ΚΚ::  Τον λέγανε Κωσταντίνο.
Είχε τέσσερα αγόρια και ένα
κορίτσι 

ΒΒ::  Πότε έφυγαν από την Μι-
κρά Ασία;

ΚΚ:: Το 1918 τους διώξανε και
ήρθαν στη Θεσσαλονίκη. Έκα-
τσαν τρία χρόνια και γύρισαν
πίσω στην Μικρασία όπου βρή-
καν το σπίτι τους απείραχτο και
ξανά έµειναν εκεί. 

ΒΒ:: Πώς ήταν το ταξίδι τους
την δεύτερη φορά. 

ΚΚ:: Ήταν πολύ πιο δύσκολο
στην προσπάθειά τους να ξεφύ-
γουν από τους Τούρκους. Ξεκι-
νώντας το ταξίδι τους πήγανε α-
πό το Νιχώρι στο Τσανάκαλε
και από κει στην Σµύρνη για να
πάρουν το καράβι. Στο δρόµο
συνάντησαν Τούρκους και για
να µην τους προδώσει το µωρό
ο µικρός Κωνσταντίνος τον ά-
φησαν σε ένα θάµνο δίπλα από
ένα ποτάµι. Μετά από λίγο από
το ίδιο σηµείο πέρασε η ξαδέρ-
φη του  η οποία αναγνώρισε
τον µικρό Κωσταντίνο και τον
πήρε στην αγκαλιά της. Όταν
βρέθηκαν στο λιµάνι µε την
γιαγιά µου της έδωσε το µωρό
και την ρωτήσε γιατί τον άφησε
κι εκείνη τις εξήγησε πως συ-
νάντησαν Τούρκους στρατιώτες
και ότι το µωρο θα τους πρόδιδε
µε το κλάµα του. 

Μετά πήγανε στο λιµάνι για
να ανέβουν στα µεγάλα καρά-
βια όπου κουβαλούσε τον κό-
σµο. Τα καράβια δεν µπο-
ρούςαν να έρθουν κοντά στο λι-
µάνι και έβαζαν µεγάλες σκά-
λες για να ανέβει ο κόσµος.Από
το πολύ κόσµο όµως οι σκάλες
πολλές φορές έσπαγαν και έ-
πεφταν στη θάλασσα και όσοι
ξέραν κολύµπι βγαίναν και όσοι
δεν ξέραν πνιγόντουσαν. Χα-
µός µεγάλος. Μνήµες άσχηµες
που δε σβήστηκαν ποτέ από το
µυαλό τους 

ΣΣυυννέέννττεευυξξηη::  ΒΒαασσιιλλεείίαα  ΛΛιιάάσσηη
––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

ΣΣυυννέέννττεευυξξηη  γγιιααγγιιάάςς
ΣΣττααυυρροούύλλααςς  110000  εεττώώνν

Η γιαγιά Σταυρούλα Λά-
µπρου το γένος Τσοµάκου γεν-
νήθηκε στο Πελαδάρι της Μι-
κράς Ασίας και µας διηγείται
πως την έφεραν οι γονείς της α-
πό εκεί. Είναι 100 ετών και ζει
από τότε στο χωριό Περαία.
Παντρεύτηκε, έκανε δύο παι-
διά, απέκτησε πέντε εγγόνια,
έξι δισέγγονα και ένα τρισέγγο-
νο.

--  ΠΠώώςς  ήήτταανν  ηη  οοιικκοογγέέννεειιάά  σσααςς
κκααιι  ττιι  δδοουυλλεειιάά  κκάάννααττεε;;  

- Ο µπαµπάς µου ήταν αγρο-
φύλακας και είχε λίγα χωράφια
που καλλιεργούσε κουκούλια
για µετάξι και λίγες ελιές για το
λάδι της χρονιάς. Όταν πα-
ντρεύτηκε για πρώτη φορά, η
γυναίκα του πέθανε στη γέννα
και µετά παντρεύτηκε τη µητέ-
ρα µου όπου έκαναν έξι κορί-
τσια και ένα αγόρι.

--  ΑΑππόό  πποοιιοο  µµέέρροοςς  ττηηςς  ΜΜιικκρράάςς
ΑΑσσίίααςς  κκααττάάγγεεσσααιι;;

- Από το Πελάδάρι της Πρού-
σας

--  ΠΠώώςς  ήήτταανν  ηη  ζζωωήή  σσττηηνν  ΜΜιι--
κκρράά  ΑΑσσίίαα;;

- Ο πατέρας µου µου έλεγε
ότι η ζωή ήταν ήσυχη, µε τα
κτήµατά τους και τις οικογένει-
ες τους ζούσαν όµορφα, αγα-
πηµένοι πιστοί χριστιανοί και
τηρούσαν όλα τα ήθη και έθι-
µα.

--  ΠΠώώςς  ήήτταανν  ηη  σσχχέέσσηη  ττωωνν  ΕΕλλ--
λλήήννωωνν  κκααιι  ττωωνν  ΤΤοούύρρκκωωνν;;

Ήρεµη,όταν γιορτάζαµε ε-
µείς δε µας πείραζαν και όταν
γιορτάζαν αυτοί το ίδιο κι εµείς.
Μέχρι που ήρθε ο ελληνικός
στρατός.

--  ΟΟιι    ΈΈλλλληηννεεςς  ττηηςς  ΜΜιικκρράάςς  ΑΑ--
σσίίααςς  ήήτταανν  εευυσσεεββεείίςς  χχρριισσττιιααννοοίί;;

-Ναι, ήταν πολύ ευσεβείς µου
έλεγε ο πατέρας µου. Βρισιές και
βλαστήµιες δεν ξέρανε τι θα πει.
Κάθε Κυριακή εκκλησιάζονταν
όλοι και κοινωνούσαν. 

--  ΠΠώώςς  ήήτταανν  ττοο  ττααξξίίδδιι  σσααςς  γγιιαα
ττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  κκααιι  ππώώςς  κκααττααφφέέρραα--
ττεε  νναα  σσωωθθεείίττεε;;

- ∆ύσκολο, πολύ δύσκολο.
Μας πήρε ο πατέρας µου έξι

παιδιά µε τη µάνα µου και έναν
µπόγο στα χέρια και ξεκίνησαν
για το λιµάνι της Σµύρνης. Όταν
ανέβηκαν στο καράβι εµένα µε
ξέχασαν τυλιγµένη σε µια κόκ-
κινη πάνα  στο λιµάνι και  ένας
στρατιώτης µε είδε µε πήρε
στην αγκαλιά και φώναξε «ποι-
ανού είναι αυτό το παιδί;». Τότε
η µάνα µου µε γνώρισε από
την πάνα και µε πήρε στην α-
γκαλιά της. 

Χαµός, µεγάλος χαµός µας
έλεγε ο συγχωρεµένος ο πατέ-
ρας µου. Είδαν πολλά τα µάτια
τους. Άσχηµες εικόνες που δεν
της ξέχασαν ποτέ. Όταν  µε το
καλό έφτασαν στην Θεσσαλο-
νίκη και  για ένα µικρό διάστη-
µα εγκαταστάθηκαν στο χωριό
Γραµµατικό εκεί η ζωή τους ή-
ταν ήσυχη συµβίωναν µε τους
Τούρκους χωρίς να έχουν ιδιαί-
τερα προβλήµατα. Μετά έφυ-
γαν οι Τούρκοι κι εµείς ήρθαµε
στο χωριό Περαία όπου εκεί ε-
γώ παντρεύτηκα έκανα την οι-
κογένεια µου και από τότε όλα
αυτά είναι θύµησες.-

--  ΠΠώώςς  θθέέλλεεττεε  νναα  κκλλεείίσσοουυµµεε
ααυυττήή  ττηηνν  σσυυννέέννττεευυξξηη;;

- Με ένα τραγούδι, 
Ως πτηνώ και εγώ  επετούσα  
κελαηδούσε συχνά στα κλαδιά
είχα τότε ελπίδες και ζούσα
και γαλήνη βαθιά στην καρδιά.
Τώρα όµως εχάθη η πνοή µου 
και η γλώσσα µου όπως πριν

δε λαλεί
ενεκρώθηκαν τελείως οι ιστοί µου
και η τάλαινα πάσχω πολύ 
Οι γιατροί προσπαθούν να µε

σώσουν 
πριν το πάθος συµβεί στην

καρδιά
δε γλιτώνει το σπίτι όταν πιάσει
από τέσσερα µέρη φωτιά.
- Γιαγιά Σταυρούλα, σε ευχα-

ριστούµε πολύ.
ΣΣυυννέέννττεευυξξηη::  ΕΕυυθθύύµµηηςς  

ΣΣιιδδεερράάςς  ––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη
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Θυµώνω όταν ακούω για τα µικρόβια. Φοβάµαι από αυ-
τά και θέλω να πλένω συνέχεια τα χέρια µου και να φο-
ράω µάσκα. Νευριάζω όταν πάω να αρρωστήσω και λυ-
πάµαι όταν αρρωσταίνω. Νιώθω περίεργα. Από ανασφά-
λεια τινάζω και πλένω τα ρούχα µου συνέχεια. 

Η αγωνία µε κάνει να νιώθω ανησυχία και ακεφιά. Με
πιάνει τρόµος και απελπισία που όλος ο πλανήτης έχει
γεµίσει µικρόβια. Όταν ακούω τους γιατρούς να µιλάνε
για αυτά. Έχω απορίες και νιώθω άλλες φορές νευρικό-
τητα και άλλες φορές απογοήτευση. Μερικοί νιώθουν α-
διαφορία.

Όλοι όµως  πρέπει να είµαστε  υπεύθυνοι και να κρατά-
µε τα µέτρα προστασίας όσο άγχος κι αν µας φέρνουν,
για να είµαστε υγιείς. 

Κείµενο: Οι µαθητές 
της Α` τάξης 

∆ακτυλογράφηση: 
Χρήστος Μήτσκος 

– Ε` τάξη

Τα συναισθήµατά µου για τα µικρόβια
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ΖΩΑ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΑ ΝΑΡΚΗ 
Μερικά ζώα επειδή δεν αντέχουν το πολύ κρύο κοιµούνται όλο τον χειµώνα στις φωλιές τους. ∆εν βγαίνουν καθό-

λου έξω. 
Αυτός ο µεγάλος χειµωνιάτικος ύπνος λέγετε χειµερία νάρκη. Εκεί κρύβονται καλά για να µην τους βρουν οι ε-

χθροί του αλλά και για να µην µπορεί να µπει κρύο. Τέτοια ζώα είναι: η αρκούδα, ο σκαντζόχοιρος, ο σκίουρος, η χε-
λώνα, η µαρµότα, το φίδι και το σαλιγκάρι. 

Όταν όµως έρθει η άνοιξη, τα ζώα ξυπνούν και βγαίνουν από τις φωλιές τους αδύναµα, γιατί δεν έτρωγαν και ζαλι-
σµένα από τον πολύ βαρύ ύπνο. 

Οι µαθητές της Α’ τάξης
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Το 1950  λειτουργούσε ε-
κεί που είναι το σπίτι του Α-
ντώνη Θεοδώρου. Είχαν πα-
ντοπωλείο και από κάτω ή-
ταν ο πετροµυλος που δού-
λευε µε το νερό που αντλού-
σαν από τη λίµνη, η οποία
τότε βρισκόταν κάτω από τις
γραµµές του τρένου.

Μία από τις παλαιότερες
επιχειρήσεις της Άρνισσας
ήταν ο «Κυλινδροµύλος»
του προπάππου µου Κορίση
Χρήστου που τώρα είναι το
ΝΟΣΤΙΜΟΝ  το µαγαζί του
θείου µου και  νονού µου Γε-
ωργιάδη Χρήστου. Χτίστηκε
µετά που έφυγε η λίµνη, µε-
ταξύ 1956 – 1958 και λει-
τουργούσε µε ρεύµα, µε τε-
λείως διαφορετικά µηχανη-
νατα.

Ο προπάππος µου µε τον
αδερφό του τον Κορίση Θω-
µά  και τρείς υπαλλήλους
δούλευαν στο Μύλο.Οι κά-
τοικοι του χωριού και των
περιχώρων µε τα µουλάρια
τότε έφερναν το σιτάρι σε
τσουβάλια και περίµεναν να
το αλέσουν και να πάρουν
το αλεύρι.

Ο µύλος ήταν πολύ  σύγ-
χρονος για την εποχή εκεί-
νη, µε µηχανήµατα τελευ-
ταίας τεχνολογίας, είχε
πλυντήρια για το σιτάρι και
στεγνωτήρια. Με ανεβατόρ
πήγαινε το σιτάρι στον επά-

νω όροφο, όπου εκεί γινό-
ταν η άλεση και µε ειδικά
χωνιά   έπεφτε το αλεύρι κά-
τω σε  µεγάλα σακιά,τα ο-
ποία τα φόρτωναν στο φορ-
τηγό του προπάππου µου και
έκαναν διανοµή στο χωριό.

Η γιαγιά µου Φωτεινή Κο-
ρίση θυµάται από την εποχή
εκείνη πάρα πολλές ιστο-
ρίες και περιστατικά, γιατί ή-
ταν τότε µικρό κοριτσάκι και
έτρεχε µέσα στους χώρους
του µύλου µε τα αδέρφια
της και τα ξαδέρφια της και
τους µάλωναν οι γονείς
τους να προσέχουν για να
µην γίνει κανένα ατύχηµα.

Περνώντας τα χρόνια άλ-
λαξαν κάποια πράγµατα. Ά-
νοιξε φούρνος στην Άρνισ-
σα και µετά από δεκαπέντε
χρόνια περίπου(1972 –
1974) έκλεισε ο µύλος, γιατί
έπαιρναν όλοι ψωµί από το
φούρνο και δεν είχε δου-
λειά.

Έµεινε κλειστό είκοσι
χρόνια και µετά το ανακαίνι-
σαν η γιαγιά µου µε τα παι-
διά της και τώρα το µαγαζί
το έχει ο νονός µου.

Τις πληροφορίες µου τις
έδωσε η γιαγιά µου Κορίση
Φωτεινή

∆ακτυλογράφηση: 
Κυριάκος Γεωργιάδης 

– ∆` τάξη

Ο µύλος του προπάππου µου 
Κορίση Χρήστου

ΤΤαα  σσχχοολλιικκάά  
χχρρόόννιιαα  ττηηςς  γγιιααγγιιάάςς  µµοουυ

ττηηςς  ΦΦωωττεειιννήήςς
Το ∆ηµοτικό Σχολείο Άρνισ-

σας χτίστηκε το 1952  σε µία
πολύ όµορφη περιοχή βόρεια
του χωριού στους πρόποδες ε-
νός λόφου.

Για την εποχή εκείνη το κτί-
ριο ήταν πολύ όµορφο και αρκε-
τά µεγάλο µε έξι αίθουσες, γρα-
φεία και  µεγάλη αυλή όπου γί-
νονταν οι γυµναστικές επιδεί-
ξεις στο τέλος κάθε σχολικής
χρονιάς. Υπάρχουν κερκίδες
κατά µήκος της βόρειας πλευ-
ράς του προαύλιου πρώτον  για
να κάθονται οι γονείς και οι κα-
λεσµένοι και δεύτερον προφα-
νώς για να προστατεύεται η αυ-
λή από τυχόν κατολισθήσεις
του λόφου. Επίσης υπάρχει ένα
µικρό πυροβολείο πάνω από τις
κερκίδες στον λόφο που ήταν
καλή κρυψώνα για κρυφτό την
ώρα των διαλειµµάτων.

Με µεγάλα σκαλοπάτια κα-
τεβαίνεις στο δεύτερο επίπεδο
που στεγάζεται το Νηπιαγω-
γείο και όµορφα διαµορφωµένα
κηπάκια µε πανέµορφα φυτά
και λουλούδια.

Στην πίσω πλευρά του σχο-
λείου υπάρχουν  κτιριακές ε-
γκαταστάσεις που λειτουργού-
σαν τότε για µαγειρεία και µε-
γάλη αίθουσα εστιατορίου. Εί-
χαµε δύο µαγείρισσες όπου µα-
γείρευαν κάθε µέρα για εκατόν
πενήντα παιδιά περίπου.

Το σχολείο λειτουργούσε
κάθε µέρα από ∆ευτέρα µέχρι
Σάββατο και τα απογεύµατα α-
πό τις 5 µέχρι τις 7 εκτός Τετάρ-
τη και Σάββατο.

Επίσης θυµάµαι ότι τον χει-
µώνα που έπεφτε το χιόνι το
σχολείο λειτουργούσε κανονι-
κά και µε πολύ αντίξοες συνθή-
κες και για να ζεσταθούµε κάθε

µαθητής έφερνε από ένα ξύλο
για την ξυλόσοµπα που είχε κά-
θε αίθουσα.

Το 1967 που πήγα εγώ στην
πρώτη τάξη ∆ηµοτικού όλες οι
µαθήτριες αλλα και οι µαθητές
φορούσαµε την σχολική µας
ποδιά.Τα µαλλάκια µας καλο-
χτενισµένα και γενικά υπήρχε
πειθαρχία σε όλους τους το-
µείς.

Αν και έχουν περάσει πολλά
χρόνια θυµάµαι έντονα τους
δασκάλους και τις δασκάλες
µου, που έδιναν τον καλυτερό
εαυτό τους για να µας µάθουν
γράµµατα και όχι µόνο.

Στην Πρώτη και ∆ευτέρα τά-
ξη είχα την κυρία Φανή Κεβρε-
κίδου της οποίας ο σύζυγος, ο
κύριος Κεβρεκίδης, έκανε µά-
θηµα τις µεγάλες τάξεις. Στην
Τρίτη και Τετάρτη τάξη αλλάξα-
µε πολλούς δασκάλους αλλά
στην Πέµπτη και στην Έκτη είχα
τον κύριο Νίκο Ξανθόπουλο. Α-
πό αυτόν τον κύριο εξάλλου έ-
µαθα συντακτικό και γραµµατι-
κή.

Η βαθµολογία µας ήταν µε α-
ριθµούς και όχι µε Α,Β κλπ. ή
καλά, πολύ καλά. Η βάση  ήταν
το 5 και το 10 ήταν το Άριστα.
Οι δάσκαλοι µας δεν έβαζαν εύ-
κολα 10. Έπρεπε να διαβάζεις
πάρα πολύ για να πάρεις άρι-
στα.

Έχω πολύ όµορφες αναµνή-
σεις από τα σχολικά µου χρόνια
στο δηµοτικό σχολείο της Άρ-
νισσας και µε χαρά διαπιστώνω
ότι µέχρι και σήµερα λειτουργεί
άψογα µε δασκάλους που δί-
νουν τα πάντα για  να µάθουν
τα παιδιά γράµµατα και όχι µό-
νο.

Ευχαριστώ τη γιαγιά µου Φω-
τεινή Κορίση για τη συνέντευξη
που µου έδωσε.

∆ακτυλογράφηση: 
Κωνσταντίνος Γεωργιάδης –

Ε` τάξη
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Παρακάτω σας µεταφέ-
ρω την ιστορία του παπ-
πού µου(Παντελής Κορε-
στής) όπως ακριβώς µου
την διηγήθηκε.

Όταν ήµουν 16 χρονών
έφυγα από το χωριό µου
την Άρνισσα και πήγα να
βρω δουλειά στην Θεσσα-
λονίκη. Βρήκα σύντοµα σε
µια Ιταλική εταιρεία στο
λιµάνι της Θεσσαλονίκης
ως βοηθός ηλεκτρολόγου
µε το πτυχίο που είχα από
την τεχνική σχολή. Μετα
από λίγο καιρό και από
πολλές συζητήσεις που
είχα µε άλλους που εργά-
ζονταν εκεί αποφάσισα να
πάω να δουλέψω στα κα-
ράβια. Μεγάλη απόφαση

αλλά τα χρήµατα ήταν πά-
ρα πολλά για εκείνη την ε-
ποχή. Έτσι το ανακοίνωσα
στους γονείς µου. Η απά-
ντηση τους ήταν αρνητική
και χωρίς να µου αφήνουν
περιθώρια. 

Εγώ όµως είχα πάρει
την απόφασή µου και πή-
γα στο λιµεναρχείο της
Θεσσαλονίκης,  ετοίµασα
τα χαρτιά που χρειάζο-
νταν και το φυλλάδιο ναυ-
τικού. Το µόνο που µου έ-
λειπε ήταν η υπογραφή
κηδεµόνα, γιατί ήµουν α-
νήλικος. Έτσι πήγα πάλι
στο χωριό και αφού οι γο-
νείς δεν µου υπέγραφαν,
πήγα στον ιερέα του χωρι-
ού στον πάτερ Αθανάσιο

Χατζηχαριση και υπέγρα-
ψε αυτός. 

Ετοίµασα τα πράγµατα
µου και έφυγα για τον Πει-
ραιά. Εκεί βρήκα την εται-
ρεία που θα µε έπαιρνε
στο καράβι της. Το καράβι
ήταν του Ωνάση, ονοµα-
ζόταν Olympic και ζύγιζε
22.000 τόνους. Αµέσως η
εταιρεία µου έδωσε ένα α-
εροπορικό εισιτήριο για
την Νέα Υόρκη και από ε-
κεί Καναδά. Μόλις έφτα-
σα µε παρέλαβε ένας α-
τζέντης και µε οδήγησε
στο λιµάνι.  Το καλοκαίρι
του 1967 ξεκίνησα από το
λιµάνι Κεµπέκ. Το καράβι
ήταν πετρελαιοφόρο, ο
καπετάνιος και όλο το
πλήρωµα ήταν Έλληνες ε-
κτός τρία άτοµα που ήταν
Ισπανοί. Στην καµπίνα ή-
µασταν δυο άτοµα, εγώ
και ένας άλλος, Σπύρος
Λαδάς λεγόταν, και ήταν
από τον Βόλο (είµαστε
µαζί στην φωτογραφία
στο κατάστρωµα).   

Το ταξίδι ξεκίνησε. Κου-
βαλούσαµε πετρέλαιο α-
πό την Αφρική σε λιµάνια
της Αµερικής(Βερακρούζ,
Χιούστον, Κολούµπια κ.α.
). Το ταξίδι διαρκούσε 12-
15 µέρες. Σε όποιο λιµάνι
δεναµε  σταµατούσαµε
για δυο µέρες.  Εκεί βγαί-
ναµε έξω  στη στεριά,  για

φαγητό και για ποτό. 
Όλα ήταν πολύ διαφο-

ρετικά από την Ελλάδα
και πρωτόγνωρα για εµάς.
Μας έλειπαν πολύ οι δικοί
µας και πολύ συχνά τους
στέλναµε γράµµατα. Με-
τά επιστρέφαµε ξανά Α-
φρική και ξαναγεµίζαµε
για να κάνουµε διανοµή.
Είχαµε περάσει κάποιες
φορές και από την ∆ιώρυ-
γα του Παναµά. Μια φορά
µας χτύπησε ένα άλλο
πλοίο σε ένα στενό λιµάνι
που φορτώναµε, δεν είχε
γίνει µεγάλη ζηµιά και συ-
νεχίσαµε. 

Στον Ατλαντικό πολλές
φορές συναντούσαµε τρι-
κυµίες, το καράβι µια έ-
βλεπε ουρανό και µια θά-
λασσα. ∆εν µπορούσαµε
να κοιµηθούµε καθόλου
σε τέτοιες περιπτώσεις.
Μια µέρα θυµάµαι είχε πά-
ρει φωτιά και  η αντλία του
πλοίου, ευτυχώς προλά-
βαµε και δεν προκλήθη-
καν ζηµίες. 

Ο καιρός όµως πέρασε.
Ήµουν ήδη 20 µήνες  στο
καράβι και έπρεπε να επι-
στρέψω στην Ελλάδα για
να πάω στρατό. Έτσι ξε-
µπάρκαρα από από το Κο-
νακρυ της Αφρικής µαζί µε
έναν άλλον Έλληνα,  που
ήταν από την Κρήτη. Ταξι-
δέψαµε  αεροπορικώς από
Αφρική για Γαλλία, µετα
για Αθήνα και εγώ για
Θεσσαλονίκη. 

Αυτά τα ταξίδια ήταν µια
από τις µεγαλύτερες ε-
µπειρίες στην ζωή µου και
πολλά βράδια ακόµα και
τώρα  «ταξιδεύω» µε το
Olympic στον Ατλαντικό. 

∆ακτυλογράφηση: 
Ιτσοπουλος Γιάννης 

– Ε` τάξη

ΑΑππόό  ττηηνν  ΆΆρρννιισσσσαα  σσττοονν  ΑΑττλλααννττιικκόό

ΑΑννααµµννήήσσεειιςς  ααππόό  ττοο  σσχχοολλεείίοο
Η  µητέρα µου φοίτησε στην Α΄ και στην Β΄ τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου Άρνισσας

και είχε δασκάλα την κυρία Τσάνη  Βούλα στην Α΄ τάξη και στην Β΄ τάξη την κυρία Τσό-
τση Χρυσή. 

Τις υπόλοιπες τάξεις του ∆ηµοτικού τις φοίτησε στην Έδεσσα. Η µαµά µου θυµάται ότι
πέρασε ανέµελα χρόνια και είχε σαν ανάµνηση ότι είχανε µια ξυλόσοµπα σιδερένια  και
κάθε µέρα κουβαλούσανε όλοι οι µαθητές από ένα ξύλο από το σπίτι τους για να ζεστά-
νουν την τάξη. Είχε πολύ όµορφες αναµνήσεις. Φοίτησε στα έτη 1987-89.

Κείµενο: Θεοδώρου Κατερίνα - Γ΄τάξη
∆ακτυλογράφηση: Αναστασία Κισκίνη – ΣΤ` τάξη



Φαντάζοµαι ότι θα έχει
πολλές σύγχρονες πολυκα-
τοικίες µε µεγάλα παράθυρα
και αυλές µε όµορφα και
πολλά λουλούδια και δέ-
ντρα. Ακόµα θα θέλαµε να υ-
πάρχουν πολλά µαγαζιά, ζω-
ολογικός κήπος και σύγχρο-

νη παιδική χαρά µε πολλά
παιχνίδια. Ωραία θα ήταν να
έχουµε όµορφα πάρκα µε
λούνα- πάρκ. Επίσης σκε-
φτόµαστε πως το σχολείο
µας θα γίνει ακόµα µεγαλύ-
τερο και θα διαθέτει εργα-
στήριο ροµποτικής. Ίσως µέ-

χρι τότε τα αµάξια να πετάνε
κιόλας! Ίσως και να φτια-
χτούν ανεµογεννήτριες – α-
νεµόµυλους  για να έχει η
περιοχή µας δωρεάν ρεύµα. 

Μπορεί επιπλέον στη λί-
µνη µας να φτιαχτεί ένα υ-
ποβρύχιο µουσείο µε εκθέ-
µατα της περιοχής. Τέλος
φανταζόµαστε πως η λίµνη

µας θα γεµίσει µε καραβάκια
και υποβρύχια που θα κά-
νουν βόλτες από άκρη σε ά-
κρη ξεναγώντας τους επι-
σκέπτες.

∆ακτυλογράφηση: 
Πασχάλης Παλάκας 

– ΣΤ` τάξη
Κείµενο: Οι µαθητές

της Β’ τάξης
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Πώς θα είναι η Άρνισσα σε 30 χρόνια από σήµερα;
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ΤΤιικκ--  ΤΤοοκκ
Το Τικ-Τοκ είναι µια εφαρµο-

γή στο ίντερνετ που ο καθένας
µπορεί να φτιάξει βίντεο µε τον
εαυτό του, όµως µε ήχο που
προέρχεται από γνωστά τρα-
γούδια, ταινίες, σειρές, ατάκες
κ.α. Είναι πολύ διάσηµο και
πολλά παιδάκια έχουν δει άλλα
και έχουν φτιάξει τα δικά τους
βίντεο. 

Μερικά από αυτά τα βίντεο έ-
χουν πολύ πλάκα µιας και οι µι-
µήσεις είναι αρκετά πετυχηµέ-
νες.

∆ακτυλογράφηση: Πασχά-
λης Παλάκας – ΣΤ` τάξη 

Κείµενο: Οι µαθητές της Β’
τάξης

Charli
Damelio(Tiktoker)

Η Charli Damelio είναι Αµερι-
κανίδα Tiktoker. To TikTok είναι
µία εφαρµογή που χορεύεις κά-
νοντας βίντεο και παίρνεις ακό-
λουθους και likes. 

Ξεκίνησε να κάνει βίντεο και
να τα ανεβάζει στην εφαρµογή
TikTok στις αρχές του 2019. Ύ-
στερα απέκτησε ένα µεγάλο
κοινό ακολούθων και έγινε ο
πιο ακολουθούµενος λογαρια-

σµός στο TikTok µετά από ένα
χρόνο, ξεπερνώντας την Λόρεν
Γκρέι. Τον Σεπτέµβρη του 2020,
ο λογαριασµός της στο TikTok
έχει πάνω από 108 εκατοµµύ-
ρια ακολούθους, ενώ έχει συ-
γκεντρώσει περίπου 8.7 δισε-
κατοµµύρια "Μου αρέσει"( δη-
λαδή like ) µέσα από όλα τα βί-
ντεο που δηµοσιεύει στο
TikTok. Πολλοί άνθρωποι την α-
κολουθούν επειδή πιστεύουν ό-
τι κάνει ωραία βίντεο και ότι το
αξίζει. Και κάποιοι άλλοι για
ψυχαγωγικό λόγο.    

Στις 22 Νοεµβρίου 2020 κα-
τέρριψε το ρεκόρ ως το µόνο
προφίλ µε τριψήφιο νούµερο ε-
κατοµµυρίων ακολούθων στην
πλατφόρµα TikTok φτάνοντας
τα 100 εκατοµµύρια σε ένα πε-
ρίπου χρόνο. Το πρώτο της βί-
ντεο στο TikTok ήταν ένα χο-
ρευτικό βίντεο µε µια φίλη της.

Τον Απρίλιο του 2020, η
Charli δώρισε 50.000 δολάρια
για το νοσοκοµείο του Νόργου-
οκ(της γενέτειράς της)  για την
εξασφάλιση ιατρικών προµη-
θειών για το προσωπικό του νο-
σοκοµείου, λόγω της πανδη-
µίας του κορονοϊού. 

Πηγή: Wikipedia 
Επιµέλεια κειµένου:

Κατερίνα Γεωργίου και
Μαρκέλλα Λιόλιου (Ε` τάξη)

Πώς φαντάζοµαι ότι θα είναι 
η Άρνισσα σε 30 χρόνια 

Εγώ φαντάζοµαι το χωριό να έχει τουλάχιστον 2.000
κατοίκους πληθυσµό. Περισσότερο  από ότι έχει τώρα. Η
λίµνη να είναι καθαρή για να έρχονται τουρίστες να κο-
λυµπάνε στην λίµνη και να κάνουν στην Άρνισσα τις δια-
κοπές τους. Τα πάρκα να είναι στρωµένα µε ψεύτικο γρα-
σίδι να περιέχουν τα πάρκα µεγάλες  ΖΙΚ ΖΑΚ τσουλί-
θρες,  λαβύρινθο, κούνιες µε δίχτυα, µονόζυγο και  τρο-
χαλία τραµπάλες και πολλά άλλα πράγµατα. Να έχει ένα
χώρο για να παίζουν τα µωρά από 10ηµερών ως 3 ετών.
Να έχει τουλάχιστον 3 σπιτάκια πλαστικά για να µπαί-
νουν µέσα και να παίζουν µε τουβλάκια, να έχει αντίσκη-
να, παιδικές κούνιες και  τραµπάλες µε ζωάκια. 

Να υπάρχουν γήπεδα που να έρχονται οµάδες (ΠΑΟΚ,
ΑΡΗΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ κ.ά) να παίζουν. Να υπάρχουν τρα-
πέζια πιγκ πογκ, γήπεδο τένις γήπεδο βόλεϊ και γήπεδο
µπάσκετ. Να υπάρχει Πανεπιστήµιο για να έρχονται µα-
θητές από αλλά χωριά και πόλεις. Να υπάρχει Lidl, πολλά
µαγαζιά µε ρούχα και πολλές καφετέριες. Στις πλατείες
να έχουν σιντριβάνια και πολλά παγκάκια µε πολλά φυ-
τά. Εύχοµαι να πραγµατοποιηθεί αυτό που λέω. 

Κείµενο – δαχτυλογράφηση:
Κατερίνα Γεωργίου – Ε` τάξη
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ΈΈθθιιµµαα  κκααιιΤα Χριστούγεννα της γιαγιάς µου

Η γιαγιά µου η Φωτεινή µου είπε  ότι περίµενε τα Χρι-
στούγεννα µε µεγάλη χαρά, γιατί οι γονείς της, θα της
έπαιρναν ρούχα και παπούτσια.

Εκείνα τα χρόνια δεν έπαιρναν ρούχα όλο το χρόνο
παρά µόνο στις γιορτές. Τότε είχαν όλοι ζώα  στα σπίτια
τους, αγελάδες, κότες, κουνελάκια και γουρούνια. Τα
Χριστούγεννα έσφαζαν ένα γουρούνι για να φάει όλη η
οικογένεια. Επίσης από το γουρούνι λιώνανε το λίπος
και το κάνανε βούτυρο. Με  αυτό έκαναν νόστιµους
κουραµπιέδες, µπακλαβά και  πίτες. Ότι  περίσσευε,  το
αποθήκευαν σε δοχεία  και το χρησιµοποιούσαν όλο το
χρόνο.

Αντί για βασιλόπιττα έφτιαχναν µία µεγάλη τυρόπιτα
στην οποία εκτός από το φλουρί έβαζαν ένα άχυρο, ένα
κοµµατάκι µαλλί και ένα κέρµα.

Όποιος τύχαινε το κέρµα έλεγαν ότι θα έχει µία πλού-
σια χρονιά, όποιος τύχαινε το άχυρο έλεγαν ότι θα πή-
γαιναν καλά τα χωράφια του και όποιος τύχαινε το µαλ-
λί  θα ήταν γερά τα ζώα του. Έτσι περνούσε τα Χριστού-
γεννα η γιαγιά µου η Φωτεινή. 

Πληροφορίες: Φωτεινή Κορίση
∆ακτυλογράφηση : Κυριάκος Γεωργιάδης – ∆` τάξη

Το έθιµο 
της πίτας

Στο χωριό µου και στα γειτονικά χωριά έχουµε το έ-
θιµο της πίτας. Τι είναι αυτή η πίτα; ρωτάνε οι περισ-
σότεροι. Είναι µια πίτα που την φτιάχνουν συνήθως οι
γιαγιάδες. Βάζουν µέσα ένα φλουρί, ένα άχυρο και
µία κλωστή. Αν κάποιος τύχει το φλουρί θα διευθύνει
της οικονοµίες του σπιτιού. Αν κάποιος τύχει τη κλω-
στή θα είναι υπεύθυνος για τα ζώα όλο το χρόνο. Αν
λέµε, αν τύχει κάποιος το άχυρο θα είναι υπεύθυνος
για τα χωράφια. Αυτό ήταν το έθιµο της πίτας και στα
αλήθεια ελπίζω να σας άρεσε !!!

Κείµενο: Γιάννης Γιάνκου – ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Μαρκέλλα Λιόλιου – Ε` τάξη

Απόκριες
Απόκριες ονοµάζονται οι

τρεις εβδοµάδες πριν από
την Καθαρά ∆ευτέρα οπότε
και αρχίζει η Μεγάλη Σαρα-
κοστή. Ταυτίζονται µε την
περίοδο του Τριωδίου, µια
κινητή περίοδο στην Ορθό-
δοξη Χριστιανική παράδοση
από την Κυριακή του Τελώ-
νου και του Φαρισαίου µέ-
χρι την Κυριακή της Τυρο-
φάγου ή Τυρινής. 

Η πρώτη εβδοµάδα των
Αποκριών που τελειώνει

την Κυριακή του Ασώτου,
λέγεται και Προφωνή, επει-
δή παλιά προφωνούσαν, δη-
λαδή διαλαλούσαν ότι άρχι-
ζαν οι Απόκριες. Η δεύτερη
εβδοµάδα λέγεται Κρεατινή
ή της Κρεοφάγου, επειδή έ-
τρωγαν κρέας και δεν νή-
στευαν ούτε την Τετάρτη ή
την Παρασκευή. Η εβδοµά-
δα αυτή γιορτάζεται µε γλέ-
ντια και φαγοπότια χωρίς κα-
νένα θρησκευτικό περιορι-
σµό. Η Κυριακή της εβδοµά-
δας αυτής, η Κυριακή της Α-
πόκρεως -και συνεκδοχικά ο-

λόκληρη η περίοδος από την
είσοδο του Τριωδίου µέχρι
την Καθαρά ∆ευτέρα- ονοµά-
στηκε έτσι, επειδή συνηθίζε-
ται να µην τρώνε κρέας οι
Χριστιανοί, δηλαδή «να απέ-
χουν από το κρέας». 

Η τρίτη εβδοµάδα λέγε-
ται Τυρινή ή της Τυροφά-
γου, επειδή έτρωγαν γαλα-
κτοκοµικά προϊόντα σαν εν-
διάµεση κατάσταση µεταξύ
κρεοφαγίας και νηστείας,
για να προετοιµαστούν σι-
γά - σιγά για τη νηστεία της
Σαρακοστής.

Εµείς εδώ στην Άρνισσα

γιορτάζουµε τις Απόκριες
και την Τσικνοπέµπτη. 

Ντυνόµαστε µε αποκριά-
τικες στολές όλα τα παιδιά
και κάθε χρόνο στο σχολείο
κάνουµε µία γιορτή. Την η-
µέρα εκείνη κάνουµε µόνο
τις πρώτες 3 ώρες µάθηµα
και µετά µόνο παιχνίδι. Μό-
νο που φέτος µε τον κορω-
νοϊό δεν έγινε καµία γιορτή
και δεν ντυθήκαµε µε απο-
κριάτικες στολές.

Κείµενο – 
∆ακτυλογράφηση:
Μαρκέλλα Λιόλιου 

Ε` τάξη
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ΓΓιιοορρττέέςς

Με την Καθαρά ∆ευτέρα
ξεκινάει η Σαρακοστή για
την Ορθόδοξη Εκκλησία και
εκείνη την µέρα είναι νη-
στεία, ενώ ταυτόχρονα ση-
µαίνει το τέλος των Απο-
κριών. Η Καθαρά ∆ευτέρα ο-
νοµάστηκε έτσι γιατί οι Χρι-
στιανοί «καθαρίζονται»
πνευµατικά και σωµατικά.
Είναι µέρα νηστείας αλλά
και µέρα αργίας για τους
Χριστιανούς. Η νηστεία
διαρκεί για 40 µέρες, όσες
ήταν και οι µέρες νηστείας
του Χριστού στην έρηµο. Ε-
ορτάζεται 48 ηµέρες πριν
την Κυριακή της Ανάστασης
του Χριστού.

Η ηµέρα της Καθαράς
∆ευτέρας, γιορτάζεται έ-
ντονα σε όλη την Ελλάδα,
µε διάφορα έθιµα και αποτε-
λεί επίσηµη αργία. Συνηθίζε-
ται πανελλαδικά να τρώγε-
ται λαγάνα, δηλαδή  άζυµο
ψωµί που παρασκευάζεται
µόνο εκείνη τη µέρα, ταρα-
µάς, χαλβάς, θαλασσινά, λα-
χανικά, ελιές και φασολάδα
χωρίς λάδι. Κύρια έθιµα σε
όλη την Ελλάδα είναι το πέ-
ταγµα του χαρταετού, αλλά
και το λεγόµενο Γαϊτανάκι,
έθιµο που έφεραν από τη Μι-
κρά Ασία οι πρόσφυγες.

Φέτος η κάθε οικογένεια

πέταξε τον χαρταετό της
στο γήπεδο µόνη της µε µά-
σκα και αποστάσεις. Ελπίζω
του χρόνου να γιορτάσουµε
την Καθαρά ∆ευτέρα όλοι
µαζί, όπως παλιά. 

Κείµενο – ∆ακτυλογράφηση: 
Μαρκέλλα Λιόλιου - Ε` τάξη

ΚΚααθθααρράά  ∆∆εευυττέέρραα

Λάµκα
Την Κυριακή της Τυρινής,

παραµονή Καθαράς ∆ευτέ-
ρας, όλη η οικογένεια συ-
γκεντρώνεται στο σπίτι
του παππού εάν ήταν εν
ζωή ή στου µεγαλύτερου
αδερφού της οικογενείας. 

Εκεί σε ένα κλίµα συγκι-
νησιακό κλίµα ζητούσαν
συγχώρεση µεταξύ τους
,στην ντοπιολαλιά Πρου-
σταβάινε, οι µικρότεροι α-
πό τους µεγαλύτερους δεί-
χνοντας τον σεβασµό τους
και λύνοντας έτσι τυχόν
διαφορές και προβλήµατα
που είχαν κατά την διάρ-
κεια του έτους. Τα παιδιά
φιλώντας το χέρι του παπ-
πού σήκωναν το πόδι προς
τα πίσω κάνοντας ουρά
στην ντοπιολαλιά (πάσκα).
Όποιος σήκωνε πιο ψηλά
το πόδι έπαιρνε και ένα
δώρο. Στην συνέχεια έκα-

ναν το έθιµο Λάµκα.
Ο παππούς έπαιρνε τον

πλάστη (σουκάλο), έδενε
µια κλωστή και στην άκρη
της ένα αβγό βρασµένο και
καθαρισµένο. Τα εγγόνια
κάθονταν απέναντι και ο
παππούς κουνούσε το α-
βγό από στόµα σε στόµα.

Όποιος το έπιανε
µε το στόµα χωρίς
την βοήθεια των
χεριών κέρδιζε συ-
νήθως χρηµατικό
ποσό ή γλυκό.

Το έθιµο της
Λάµκας συµβόλιζε
την αρχή της νη-
στείας όπου µε το
αβγό έκλεινε το
στόµα, υπήρχε α-
ποχή από κρέας,
γαλακτοκοµικά και
άνοιγε την Κυρια-
κή του Πάσχα µε
το τσούγκρισµα
των αυγών.

Πηγή:
https://www.tastv.gr/article/

me-epityhia-ethimo-tis-
syghoresis-lamka-apo-tin-

edessaiki-laografiki-estia
Κείµενο - ∆ακτυλογρά-

φηση: Παντελής 
Καραβίτης – ΣΤ` τάξη

Ο Άγιος Τρύφων
Είναι ο Άγιος που

προστατεύει όσους
ασχολούνται µε την
γεωργία. Την 1η Φε-
βρουαρίου που εί-
ναι ανήµερα της
γιορτής του Άγιου
Τρύφων ειδικά οι α-
µπελουργοί δεν
κλαδεύουν και ρα-
ντίζουν µε αγιασµό.
Στην Βόρεια Ελλά-
δα τον λένε Αϊ -Τρί-
φυλλα γιατί βοηθά το
τριφύλλι να βλαστήσει, ενώ θεωρείται ότι προστατεύει και τους α-
γρούς από τα τρωκτικά, τις κάµπιες και άλλα ζωύφια.

Η οικογένεια του ήταν φτωχή και γι΄αυτό έβοσκε πολλές χήνες
για να ζήσει και να έχει να φάει. Συγχρόνως µελετούσε µε ζήλο την
Αγία Γραφή. Με τον καιρό άρχισε να γίνεται πολύ γνωστός ως θερα-
πευτής των αρρώστων αλλά ακόµα και των δαιµονισµένων. 

Η φήµη του έφτασε µέχρι την Ρώµη. Ο αυτοκράτορας Γορδιανός
του ζήτησε να θεραπεύσει την κόρη του και σε αντάλλαγµα να του
δώσει χρήµατα και αξιώµατα, τα οποία ο Άγιος Τρύφωνας αρνήθηκε.
Τον Ιανουάριο του 250 παραδόθηκε και συνελήφθη στη Νίκαια της Βι-
θυνίας στο πλαίσιο των διωγµών που διέταξε ο αυτοκράτορας ∆έ-
κιος . Του ζητήθηκε να απαρνηθεί την πίστη του, προτού τον αποκε-
φαλίσουν, αλλά αυτός αρνήθηκε.

Οι χριστιανοί παρέλαβαν το σώµα του, το έβαλαν σε λάρνακα και
το έστειλαν στη Λάµψακο όπως ο ίδιος ζήτησε µέσω οράµατος. Στα
µέσα του 9ου αι. ιδρύθηκε η µονή του Αγίου Τρύφωνα που ανήκει στη
µητρόπολη Χαλκηδόνος. Σε πολλά µοναστήρια της Ελλάδας φυλάσ-
σονται τεµάχια από τα λείψανα του αγίου. Τµήµα της τίµιας κάρας
φυλάσσεται στην Μονή Ξενοφώντος στο Άγιον Όρος.

Κείµενο – ∆αχτυλογράφηση: Κατερίνα Γεωργίου – Ε` τάξη
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ΟΟ  µµααννδδααρρίίννοοςς  κκααιι  οο  γγάάττοοςς  ττοουυ
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας µανδαρίνος που είχε έναν

γάτο παχουλό και καλοταϊσµένο που τον αγαπούσε πάρα πολύ.
Ήταν τόσο περήφανος για το εξαιρετικά όµορφο δυνατό ζώο του,
που τον ονόµασε «Ουρανό».

Όµως µια µέρα ένας φίλος του του λέει:
- Επίτρεψέ µου να παρατηρήσω ότι υπάρχει κάτι πιο ισχυρό α-

πό τον ουρανό, είναι τα σύννεφα, αφού µπορούν να κρύψουν το
ουρανό.

- Έχεις δίκιο, απάντησε ό µανδαρίνος, και σ΄ ευχαριστώ. Από
εδώ και πέρα θα φωνάζω τον υπέροχο γάτο µου « Σύννεφο».

Λίγο καιρό αργότερα ένας άλλος µανδαρίνος πήγε στο σπίτι
του για να πιούν τσάι.

- Τι, ρώτησε έκπληκτος, φωνάζεις «Σύννεφο» αυτό το εξαίσιο
ζώο; Αφού υπάρχει κάτι πιο δυνατό από τα σύννεφα, είναι ο άνε-
µος που τα διώχνει από µπροστά του.

Έτσι λοιπόν ο αφέντης του τον ονόµασε «Άνεµο» και ήταν πολύ
περήφανος.

∆εν είχε περάσει µία εβδοµάδα και ο δήµαρχος της πόλης,
καλεσµένος στο σπίτι του µανδαρίνου, είδε τον γάτο ο δήµαρχος
ρώτησε τον µανδαρίνο πως τον λένε και εκείνος απάντησε: «Τον
λένε Άνεµο» 

«Άνεµο!», φώναξε ο δήµαρχος. «Αρνούµαι! Τόσο όµορφος γά-
τος και να τον φωνάζεις Άνεµο. Θα σου πω εγώ το κατάλληλο ό-
νοµα για αυτόν τον εξαιρετικό γάτο. Είναι  Αστέρι».

«Αστέρι;» είπε ο µανδαρίνος. 
«Ναι, αφού είναι τόσο λαµπρό το αστέρι, σαν το γάτο σου. Τα

λέµε τώρα,» είπε ο δήµαρχος και ο µανδαρίνος του είπε «Από ε-
δώ και πέρα θα τον φωνάζω Αστέρι».

Την άλλη εβδοµάδα ήρθε στο σπίτι του η γυναίκα του,  τον ρω-
τάει πως τον λένε κει εκείνος απαντάει: «τον λένε Αστέρι». « Ίου,
τι απαίσιο όνοµα είναι αυτό. Τέλος πάντων τον αξιαγάπητο γάτο
µας από εδώ και πέρα θα τον λένε Χιονούλη. Είναι το τέλειο όνο-
µα για τον γάτο µας. Γιατί ο γατούλης µας είναι λευκός και το τρί-
χωµά του είναι απαλό σαν  το χιόνι.

Τον άλλο µήνα ήρθε στο σπίτι του µανδαρίνου ο αδερφός του.
Βλέπει τον γάτο του και ρωτάει το όνοµά του και ο µανδαρίνος
του λέει « Χιονούλη». «Έτσι λένε αυτόν τον γάτο; Έλεος. Θα τον
πούµε ΠΑΟΚ, γιατί είναι άσπρη η γούνα του και τα µάτια του εί-
ναι µαύρα. ∆εν υπάρχει καλύτερο όνοµα για αυτόν το γάτο.

Ήρθε όµως η ώρα για τα γενέθλια του µανδαρίνου. Ήρθε ο φί-
λος του που τον ονόµασε «Σύννεφο», ήρθε επίσης ήρθε και ο
µανδαρίνος που τον ονόµασε «Άνεµο», ο δήµαρχος που ήθελε να
το ονοµάσει «Αστέρι», ήρθε και η γυναίκα του που θέλησε να τον
ονοµάσει τον γάτο «Χιονούλη» και τέλος ο αδερφός του που ήθε-
λε να τον ονοµάσει «ΠΑΟΚ».

Έγινε χαµός όταν ο κάθε φίλος και συγγενής άρχιζε να φωνά-
ζει τον γάτο µε το κάθε όνοµα που είχε ορίσει ο καθένας. Ο µαν-
δαρίνος επειδή δεν άντεχε άλλο αυτή την φασαρία που ο καθέ-
νας φώναζε τον γάτο µε το δικό του όνοµα. Αποφάσισε να ονο-
µάσει  τον γάτο του « Γαλαξία», επειδή του αρέσουν τα αστέρια το
διάστηµα και ο γαλαξίας.

ΚΚεείίµµεεννοο  ––  ∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΑΑνναασστταασσίίαα  ΚΚιισσκκίίννηη  ––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

ΧΧααλλκκήή  ΜΜυυίίαα  ((ΤΤυυφφλλόόµµυυγγαα))

Κανόνες του παιχνιδιού από τα αρχαία χρόνια:
∆ένανε µε ένα µαντίλι τα µάτια ενός παιδιού και
το παιδί έλεγε  «Χαλκή µύγα θα κυνηγήσω» και οι
άλλοι αποµακρύνονταν και έλεγαν και αυτοί : «Θα
κυνηγήσεις µα δεν θα την πιάσεις» και χτυπούσαν
το παιδί µε τις ζώνες τους µέχρι να πιάσει κάποι-
ον. Αλλιώς το παιχνίδι λεγόταν µυίνδα, δραπετίν-
δα, ψηλανδα. 

Στη Βισαλτία το παίζανε σε ανοιχτούς χώρους
µε το όνοµα «Τυφλά βουβάλια» και ο χώρος του
παιχνιδιού περιοριζόταν µε ένα σκοινί δεµένο στις
άκρες. Ο συνεχείς µετακινήσεις των παιδιών άλ-
λαζαν τα όρια του παιχνιδιού, πράγµα που δυσκό-
λευε τον ρόλο της µάνας.  

Κείµενο: Πολυάνθη Μπόγια - ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Μαρκέλλα Λιόλιου - Ε ̀  τάξη
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Minions
Τα Minions και οι συνεχής ταινίες Despicable Me 1,2 και 3,

το Μπάτε Σκύλοι αλέστε, The Grinch, και το Sing!(Τραγού-
δα!) είναι πολύ ωραίες ταινίες της Illumination. Τα Minions εί-
ναι διασκεδαστικοί χαρακτήρες που τους ερµηνεύει ο Γάλ-
λος σκηνοθέτης Πιέρ Κοφέν.

Συγκεκριµένα, το Despicable Me2 µου αρέσει περισσότε-
ρο, αλλά το Despicable Me 3 έχει την καλύτερη πλοκή. Σ΄αυ-
τή την ταινία, ο Γκρου και οι καλύτεροι φίλοι του επιστρέ-
φουν! Ο Γκρου ανακαλύπτει ότι έχει έναν δίδυµο αδερφό
που ζει σε ένα ιδιωτικό νησί, και ονοµάζεται Ντρου.

Τα Minions έκαναν πρεµιέρα στο Λονδίνο, 11 Ιουλίου
2015. Η ταινία ανακυρήχθηκε η δεύτερη προτεινόµενη ται-
νία animation και η Πέµπτη κάθε είδους για το 2015.

Επιµέλεια: ∆αυίδ Τσιτιρίδης – ΣΤ` τάξη

ΗΗ  ΗΗλλιιοογγέέννννηηττηη
Η Ηλιογέννητη είναι µία καβαλίνα(κοπριά αλόγου) η οποία υπερηφανεύεται πάρα πολύ, τόσο πολύ που έλεγε πως

όλοι είναι άχρηστοι εκτός από τον εαυτό της. Όµως αφού ήταν καβαλίνα, κάτι βροµοκάνθαροι την έκαναν µπάλα για
να την πάνε στην φωλιά τους και να την φάνε! 

Με αφορµή το οµώνυµο κείµενο του Στράτη Μυριβήλη από το Ανθολόγιό µας(Ε` - ΣΤ`) ζωγραφίσαµε τους πρωτα-
γωνιστές.

Βασιλεία Λιάση – ΣΤ` τάξη
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ΟΟ  ΚΚΑΑΛΛΟΟΚΚΑΑΡΡ∆∆ΟΟΣΣ  ΛΛΥΥΚΚΟΟΣΣ

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε σε
ένα δάσος ένας λύκος.Ο λύκος αυ-
τός δεν έµοιαζε µε όλους τους άλ-
λους λύκους.Ήταν πολύ ευγενικός
µε τα άλλα ζωάκια και δεν ήθελε να
βλάψει κανέναν.

Μια µέρα η µαµά του λύκου αρρώ-
στησε και  χρειαζόταν να πάει στο
νοσοκοµείο της πόλεως. Αλλά η
Μαυροκοκκινοσκουφίτσα ήταν το
πιο κακό κορίτσι της πόλης. Βασάνι-
ζε όλα τα ζώα και δεν τους µιλούσε
όµορφα.

Όταν ο λύκος πήγαινε να πάρει τα
φάρµακα είδε την Μαυροκοκκινο-
σκουφίτσα να κλαίει, αλλά ο λύκος
δεν ήξερε ότι το κορίτσι κλαίει όταν
λέει ψέµατα. Όταν το κατάλαβε έ-
τρεξε όσο πιο γρήγορα µπορούσε
αλλά ήταν αργά η Μαυροκοκκινο-
σκουφίτσα πήρε µία  πέτρα  και µπαµ
πάνω στο κεφάλι του λύκου.  

Τότε ο λύκος πήρε το δρόµο για
την πόλη αλλά όταν περπατούσε εί-
δε τον καλό ξυλοκόπο που του εξή-
γησε τι έγινε µε τη µαυροκοκκινο-
σκουφίτσα και τότε ο ξυλοκόπος του
έδωσε τρία µαγικά χάπια. Μετά ο ξυ-
λοκόπος εξήγησε στον λύκο να βά-
λει τρία µαγικά χάπια στο χυµό της
µαυροκοκκινοσκουφίτσας για να δη-
λητηριαστεί αλλά ο λύκος δεν δέχτη-
κε, γιατί δεν ήθελε να πάθει κάτι η
Μαυροκοκκινοσκουφίτσα επειδή ο
λύκος ήταν καλός και γι’αυτό συνέχι-
σε το δρόµο του.

Όταν ο λύκος την είδε να παίζει µε
τη γιαγιά της, τότε κατάλαβε ότι το
κορίτσι είχε πολύ αδυναµία στην για-
γιά της και σκαρφίστηκε ένα σχέδιο
να της µιλήσει ότι σε όλους πρέπει
να συµπεριφέρεται έτσι όπως  µιλάει
µε την γιαγιά της.

Τότε αυτή το κατάλαβε ότι έπρεπε
να πάει στο δάσος και να ζητήσει συ-
γνώµη από όλα τα ζώα. Και όταν ζή-
τησε συγνώµη, τα ζώα του δάσους
σταµάτησαν να την φωνάζουν Μαυ-
ροκοκκινοσκουφίτσα και άρχισαν να
την λένε Κοκκινοσκουφίτσα.

Στο τέλος ο λύκος πριν φύγει η
Κοκκινοσκουφίτσα έδωσε τα φάρµα-
κα στην µαµά του και η µαµά του έγι-
νε καλά.

Και έζησαν αυτοί καλά και εµείς

καλύτερα.
Κείµενο: Γιάννης Γιάνκου – ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Κωνσταντίνος

Γεωργιάδης – Ε` τάξη

ΗΗ  ΚΚαακκιιάά  ΚΚοοκκκκιιννοοσσκκοουυφφίίττσσαα  
κκααιι  οο  κκααλλόόςς  λλύύκκοοςς  

Μια φορά και ένα καιρό ζούσε ένας
καλός λύκος που δεν έτρωγε ζώα
αλλά όχι µόνο αυτό, βοηθούσε αν-
θρώπους που είχαν φάρµες. 

Μια µέρα, λίγο πριν νυχτώσει, πή-
γε σε ένα σπιτάκι, εκεί ζούσε η Κακιά
Κοκκινοσκουφίτσα, που όλοι την ώ-
ρα ενοχλούσε τα ζώα. Ο λύκος χτύ-
πησε την πόρτα «Ποιος είναι;», ρώ-
τησε η Κοκκινοσκουφίτσα. « Ο λύκος
είµαι»,  απάντησε ο λύκος. Η κοκκι-
νοσκουφίτσα άνοιξε την πόρτα φοβι-
σµένα. Ο λύκος λέει: «Σταµάτα να ε-
νοχλείς τα ζώα του δάσους,αλλιώς
θα σε φάω».

«Εντάξει, εντάξει, δεν θα ενοχλή-
σω ξανά τα ζώα», είπε η Κοκκινο-
σκουφίτσα. 

Ζήσαν αυτοί καλά και εµείς καλύ-
τερα!.

Κείµενο: Στάθης Τσιτιρίδης – ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Πασχάλης 

Παλάκας – ΣΤ` τάξη

ΟΟ  λλύύκκοοςς  κκααιι  ττοο  κκαακκόό  κκοορρίίττσσιι
Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας

καλός λύκος και ένα κακόκαρδο κο-
ρίτσι.

Μια µέρα ο λύκος και το κορίτσι συ-
ναντήθηκαν στο δάσος. Τότε ρώτησε
ο λύκος το κορίτσι: «Κοριτσάκι, πώς
σε λένε». «Κακοκκινοσκουφίτσα», α-
πάντησε το κορίτσι και έφυγε. Το άλ-
λο πρωί πάλι βρέθηκαν στο δάσος
µαζί και ο λύκος είχε βρει ένα µεγά-
λο κοµµάτι κρέας. Τότε είδε την Κα-
κοκκινοσκουφίτσα και την πλησίασε.
Κατόπιν η κακοκινοσκουφίτσα ρώτη-
σε τον λύκο: «Αυτό το κρέας για ποι-
ον είναι;» και απάντησε ο λύκος: «Για
τη γυναίκα και τα παιδιά µου». Εντά-
ξει τότε αρπάζει το κρέας από τον
λύκο και δεν είχε τίποτα πια να τα
ταΐσει!!!

Κείµενο: Παντελής Λιάσης - ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Μαρκέλλα

Λιόλιου - Ε` τάξη

ΗΗ  ΚΚαακκήή  ΚΚοοκκκκιιννοοσσκκοουυφφίίττσσαα  
Μια φορά και έναν καιρό ήταν στο δάσος

ένα κακό κορίτσι η Κοκκινοσκουφίτσα που
δεν σεβόταν κανένα ζώο του δάσους, ούτε
καν το λύκο που θα µπορούσε να την φάει.
Αλλά ο λύκος δεν το έκανε επειδή ήταν κα-
λός λύκος. Όχι, Όχι , Όχι.

Πρόσωπα:
Κοκκινοσκουφίτσα
γιαγιά
λύκος
κυνηγός
Σενάριο:
Κοκκινοσκουφίτσα: Τι ηλιόλουστη µέρα

είναι σήµερα.
Λύκος: Συµφωνώ Κοκκινοσκουφίτσα.
Κοκκινοσκουφίτσα: Πάλι εδώ είσαι ρε

παλιόλυκε;
Λύκος: Ναι ήρθα επειδή σε είδα να πη-

γαίνεις στην γιαγιά σου και ήρθα να σου ζη-
τήσω λίγο φαγητό (και γουργούρισε η κοι-
λιά του λύκου).

Κοκκινοσκουφίτσα: Εντάξει αλλά θα έρ-
θεις µαζί µου µέχρι τη γιαγιά µου;

Λύκος: Εντάξει, αλλά δεν θα µου κάνεις
κακό;

Κοκκινοσκουφίτσα: Εντάξει. (Η Κοκκι-
νοσκουφίτσα λέει ψέµατα και πάλι). Έφτα-
σαν στη γιαγιά της Κοκκινοσκουφίτσας και
εκεί ετοίµαζαν παγίδα στον λύκο.

Λύκος: Φτάσαµε τώρα θα µου δώσεις λί-
γο από το φαγητό σου;

Κοκκινοσκουφίτσα: Όχι σε κορόιδεψα.
Χα, Χα, Χα (βγαίνει η γιαγιά της κοκκινο-
σκουφίτσας από το σπίτι µε µία καραµπίνα
έτοιµη να τον εκτελέσει).

Κυνηγός: Μην το κάνετε. Αυτός είναι κα-
λός λύκος.

Γιαγιά: Η Κοκκινοσκουφίτσα µου είπε ότι
ήταν κακός λύκος.

Λύκος: Όχι δεν είµαι κακός.
Γιαγιά: Αλήθεια Κοκκινοσκουφίτσα;
Κοκκινοσκουφίτσα: Αλήθεια γιαγιά.
Γιαγιά: Τότε τιµωρία. (Η γιαγιά κλείδωσε

την Κοκκινοσκουφίτσα σε ένα δωµάτιο και
ζήσανε αυτοί καλά και εµείς καλύτερα!!!

Κείµενο: Κυριάκος Γεωργιάδης - ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Μαρκέλλα Λιόλιου -

Ε` τάξη
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Ο Κιθαρίστας της τάξης  

Ο κιθαρίστας της τάξης µας είναι ο ∆ιονύσης. Κάθε φορά, τη µέρα που έχουµε µου-
σική, φέρνει τη κιθάρα του µε ένα διαφορετικό τραγούδι τη φορά. Η κιθάρα του έχει
χρώµα πορτοκαλί µε καφέ.

Αυτός κάνει µαθήµατα µουσικής (ωδείο) από τον υπολογιστή του λόγο κορονοϊού.
Ξέρει πολλά και διαφορετικά τραγούδια. Και λυπηµένα και χαρούµενα. Με το που
µπαίνουµε στην τάξη παίρνει µια καρέκλα, κάθεται µπροστά – µπροστά κοντά στην έ-
δρα της κυρίας για να τον βλέπουν όλα τα παιδιά να παίζει. Κάποιες φορές κρατάει και
το τετράδιο που έχει τις νότες. Με το που τελειώσει το µάθηµα της µουσικής συνήθως
µας παίζει και στα διαλείµµατα τα τραγούδια που ξέρει. 

Κείµενο – ∆ακτυλογράφηση: Μαρκέλλα Λιόλιου Ε` τάξη   

ΟΟ  χχάάρρττηηςς  µµεε  ππλλαασσττεελλίίννηη  
ττηηςς  ΕΕ’’  ττάάξξηηςς  

Μία µέρα η κυρία Ανθούλα είχε µία ιδέα να φτιάξου-
µε όλοι η Ε’τάξη έναν χάρτη από πλαστελίνη. Εκείνη
την µέρα είχαµε τεστ στην Ιστορία και όποιος τελείωνε
το τεστ πήγαινε στην έδρα της κυρίας µας να την βοη-
θήσει µε τον χάρτη. 

Έπειτα πήραµε πλαστελίνες απ’ τα κουτιά µας και
αρχίζαµε και τις ζεσταίναµε κοντά στην σόµπα µε έναν
χάρακα. Αφού φτιάξαµε τις περιφερειακές ενότητες
κάναµε την θάλασσα. Το µπλε ήταν λίγο και έτσι πήγα-
µε και πήραµε µπλε πλαστελίνη. Ένας συµµαθητής
µας έφτιαξε χειροποίητη µπλε πλαστελίνη και ήταν
πολύ µαλακιά και ωραία. Έτσι την απλώσαµε στον χάρ-
τη και πέτρωσε. Αυτή η σκληρή δουλειά έγινε µε απο-
στάσεις και φορούσαµε όλοι µάσκες. 

Κείµενο – δαχτυλογράφηση: Κατερίνα Γεωργίου –
Ε` Τάξη

ΗΗ  δδιιααδδιικκττυυαακκήή  σσυυννααυυλλίίαα

Σήµερα ∆ευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 πραγµατο-
ποιήθηκε η διαδικτυακή συναυλία της τάξης µας και έ-
γινε µέσω Webex. Παιδιά που πήραν µέρος από διαφο-
ρετικά χωριά µας έπαιξαν µελωδικά τραγούδια που ξέ-
ρουν. Ο καθένας έπαιξε ξεχωριστά. 

Ο ∆ηµήτρης ο Λιάσης από τον Νέο Άγιο Αθανάσιο
µας έπαιξε ντραµς το ίδιο και ο Χρήστος Μήτσκος από
τα Νέα Ξανθόγεια. Ο ∆ιονύσης Καραστογιάννης που
είναι µισός Κρητικός µισός Αρνισσιώτης µας έπαιξε κι-
θάρα. Ο Γιάννης Ιτσόπουλος από την Άρνισσα µας έ-
δειξε το αρµόνιο το οποίο βγάζει ήχους από άλλα µου-
σικά όργανα. Όλοι τους παίξανε καταπληκτικά και στο
τέλος πήραν ένα θερµό χειροκρότηµα ακόµα και απ’
την κυρία Ανθούλα !!!

Κείµενο – ∆ακτυλογράφηση : Μαρκέλλα Λιόλιου -
Ε` τάξη
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ΛΛΙΙΜΜΕΕΡΡΙΙΚΚ  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηηςς
Ήτανε κάποτε ένα παιδάκι
που είχε µαζί του ένα µπαλάκι
µα το µπαλάκι έπεσε πάνω σε ένα

δεντράκι 
που ήταν φτιαγµένο από ένα ξυλάκι 
το όµορφο µπαλάκι που είχε χρώ-

µα κιτρινάκι
Βασιλεία Λιάση 

Όταν η Μαρία, 
Πήγε στην Αγγλία, 
Βρήκε ένα σκυλάκι, 
Και το έκανε παιδάκι. 
Η Μαρία στην Αγγλία

Ηλιάνα Μπόγια 

Παιχνίδι παιχνιδάκι 
Πήγα στο πάρκο και συνάντησα έ-

να παιδάκι
Που είχε ένα ξυλάκι 
Που το Βρήκε 
κάτω από ένα δεντράκι

Ευθύµης Σιδεράς 

Ήταν ένα στρείδι
και έπαιζε µε το παιχνίδι
ήρθε και το µύδι
και του έχυσε το ξύδι
και το ξύδι χάλασε το παιχνίδι

Αναστασία Κισκίνη

Η Μαρία πήγε στην παραλία στην
Αγγλία

που έφυγε από εκεί και πήγε στην
Γερµανία 

που έφυγε από την Γερµανία και
πήγε στην Ουκρανία. 

Γεωργία Σαρβάνη

Είχα πάει στην Γαλλία 
Σε µια παραλία 
Και µετά πετάχτηκα στην Γερµανία 
Σε µια συναυλία
Που είχα πάει στην Γαλλία 

Παντελής Καραβίτης

Ήταν κάποτε µια πάστα
Που άγαπουσε µία κάλτσα 
Το'σκαγε απ'το ψυγείο 
Κι έτρεχε στο κοµοδίνο
Αυτή η γλυκιά πάστα 

Ανδρονίκη Μπόγια 

Όταν ένα παιδάκι,
Πέταξε ένα µπαλάκι,
Το βρήκε ένα σκιουράκι,
Και το έκανε παιχνιδάκι.

Πασχάλης Παλάκας

΄Ηταν ο Ρούντολφ το ελαφάκι
Που έκανε σκοινάκι
Και µαζί µε τον φίλο του τον Άκη
Αποφάσισαν να πάνε σ` ένα τα-

βερνάκι
Εκεί συνάντησαν ένα Αγιοβασιλάκη
Και φάγανε όλοι µαζί ένα σουβλάκι

Όλγα Παπαγιαννίδου 

Μια ποιήτρια από τη Γαλλία
έγραψε µε µανία
ένα ποίηµα µικρό
αλλά πολύ σοφό
η ποιήτρια από τη Γαλλία

Ένας σκύλος ψηλός
αλλά πολύ ζωηρός
έπαιζε µπάσκετ στην αυλή
και σκόραρε στη στιγµή
ο σκύλος ο αθλητικός

Η γάτα η κακιά
έσκαψε µια τρύπα βαθιά
µπήκε σ’αυτή
και δεν έχει κουνηθεί
η γάτα η κακιά

Ήταν µια γάτα
που έφαγε σοκολάτα
τις πόνεσε η κοιλιά
και την έπιασε τεµπελιά
η γάτα µε την σοκολάτα.

Ένας αρκούδος τρανός
και πολύ παχουλός
πήγε στην Ρωσία
σε µια συναυλία
ο αρκούδος ο συναισθηµατικός

∆αυίδ Τσιτιρίδης
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Οικοκυρική
Σχολή

1. Πού βρίσκεται η σχολή;
Η οικοκυρική σχολή ΚΕΓ-

ΓΕ Σκύδρας βρίσκεται λίγο
πριν το Μαυροβούνι.

2. Πώς ήταν εξωτερικά;
Ήταν ένα ψηλό κτήριο, πέ-

τρινο, µε µια µεγάλη πόρτα
και πολλά παράθυρα.

3. Πώς ήταν εσωτερικά ο
χώρος;

Μόλις µπαίνεις έχει µια
µεγάλη αίθουσα που µαθαί-
ναµε να ράβουµε κ.α. Επίσης
είχε κρεβάτια και µια µεγάλη

τραπεζαρία, γραφεία και κα-
ρέκλες για να δουλεύουµε. 

4. Τι µαθαίνατε στη σχολή;
Μαθαίναµε να ράβουµε,

να  πλέκουµε και να κάνουµε
ρούχα µε πατρόν. Επίσης πη-
γαίναµε και εκδροµές.

5. Θυµάστε κάποια εκδροµή;
Ναι, θυµάµαι που είχαµε

πάει στο στρατόπεδο του Νί-
κα

6. Ποια δασκάλα σας µά-
θαινε να δουλεύετε;

Μας µάθαινε µια καταπλη-
κτική δασκάλα η κυρία Άννα
Τοµόσογλου.

7. Τα ρούχα που φτιάχνα-
τε τι τα κάνατε;

Τα ρούχα είτε τα δίναµε εί-
τε τα χρησιµοποιούσαµε για
εµάς.

8. Πώς ήταν η εµπειρία
σας;

Ήταν τέλεια, γιατί εκεί µά-
θαµε πολλά πράγµατα και
αυτά µπορέσαµε να τα µά-
θουµε στα παιδιά µας και µε
την σειρά τους στα δικά
τους.

Συνέντευξη: Πολυξένη 
Κισκίνη

Κείµενο - δακτυλογράφηση:
Αναστασία Κισκίνη 

– ΣΤ` τάξη

DDuuoolliinnggoo
Το Duolingo είναι µία εφαρµογή οπού, µπορείς να µάθεις

µία ξένη γλώσσα δωρεάν! Απλά και µόνο, µπορεί ο καθένας
να µπαίνει για 10-15 λεπτά ή και παραπάνω αν το θελήσει. Υ-
πάρχουν πολλά µαθήµατα και το καθένα έχει και µια µικρή
θεωρία όπου µπορείς να τη δεις. Έπειτα, µπορείς να ξεκινή-
σεις το µάθηµα.

Σε κάθε µάθηµα, µαθαίνεις καινούργιες λέξεις ή ακόµα και
φράσεις. Όταν το ολοκληρώνεις, παίρνεις και µία κορόνα. Αν
µαζέψεις, δέκα κορόνες µπορείς να ξεκλειδώσεις ένα set ιστοριών ό-
που, εκεί µπορείς να ακούσεις την προφορά της γλώσσας που µαθαίνεις. Μία ξένη γλώσσα,
την κάνεις µε πολύ θέληση. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει καµία πίεση, εγώ το βλέπω
αυτό σαν ένα hobby.

Ένα tip που µπορώ να σας δώσω, καθώς το κάνω και εγώ είναι το εξής: Τις λέξεις που µα-
θαίνετε, µπορείτε να τις γράφετε σε ένα τετράδιο και να τις θυµάστε!

Μη ξεχνάτε πως για να µάθουµε µία ξένη γλώσσα πρέπει να έχουµε πολύ καλή διάθεση!
Κείµενο – δακτυλογράφηση: ∆αυίδ Τσιτιρίδης – ΣΤ` τάξη
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΠΑΛΙΑ ΜΑΓΑΖΙΑ
ΤΤοο  ττυυρροοκκοοµµεείίοο  

ΦΦίίσστταα

11))ΠΠόόττεε  ττοο  χχττίίσσααττεε;; Το τυροκο-
µείο άρχισε να χτίζεται το 1963
και ξεκίνησε την λειτουργία του
τον Μάρτιο του 1964. 

Το 1963 λειτούργησε για κά-
ποιους µήνες στο υπόγειο του
σπιτιού του Γιάννη Γκέσιου.

22))ΠΠοούύ  ββρρίίσσκκεεττααιι;; Στην έξοδο
του χωριού προς την επαρχιακή
οδό Άρνισσας – Παναγίτσας. Α-
κριβώς δίπλα από τις γραµµές
του τρένου. Όταν χτίστηκε και
για πολλά χρόνια ήταν το τελευ-
ταίο κτίριο του χωριού.

33))ΠΠώώςς  λλέέγγοονντταανν;; Επειδή το τυ-
ροκοµείο έγινε συνεταιρικά µε τα
άλλα δύο αδέρφια του πατέρα
µου, λεγόταν Τυροκοµείο των α-
δερφών Φίστα και η εταιρία τους
λεγόταν «ΑΦΟΙ ΦΙΣΤΑ Ο.Ε.»

44))ΠΠοοιιεεςς  µµέέρρεεςς  κκααιι  ώώρρεεςς  λλεειι--
ττοουυρργγοούύσσεε;;  Ανάλογα την εποχή
του χρόνου, λειτουργούσε καθη-
µερινά 365 ηµέρες το χρόνο, α-
πό το πρωί στις 06:00 µέχρι τις
20:00 το βράδυ. 

Τα πρώτα χρόνια που δεν υ-
πήρχαν ειδικά µηχανήµατα για
την παρασκευή των τυριών και
κυρίως για την συντήρηση του
γάλακτος, ο κύκλος της παραγω-
γής γινόταν δύο φορές την ηµέ-
ρα, γιατί τα ζώα αρµέγονται επί-
σης δύο φορές την ηµέρα. 

55))ΤΤιι  ππρροοϊϊόόνντταα  ππααρραασσκκεευυάάζζααττεε;;
Φέτα, κεφαλοτύρι, κασέρι και
µπάτζο, ανάλογα την εποχή του
χρόνου και ανάλογα µε το τι ζη-
τούσε η αγορά των πόλεων. Επί-
σης σαν υποπροϊόντα του τυριού
βγάζαµε κρέµα γάλακτος, βούτυ-
ρο και µυζήθρα. 

66))ΠΠοοιιαα  ήήτταανν  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ππαα--
ρραασσκκεευυήήςς  ττωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  σσααςς;;  Η
διαδικασία ξεκινούσε πολύ νωρίς
το πρωί µε την συλλογή του γά-
λακτος από τους παραγωγούς.
Το πρώτο φορτηγό ξεκινούσε α-
πό την Άρνισσα συνήθως στις 5
το πρωί για να να φτάσει µέχρι
την Φλαµουριά κάτω από την Έ-
δεσσα και να προλάβει να γυρί-
σει στο τυροκοµείο την ώρα που
είχαν µαζευτεί και τα υπόλοιπα
γάλατα από την Άρνισσα και τα
γύρω χωριά, για να ξεκινήσει η
διαδικασία παραγωγής. 

ΕΕνν  σσυυννττοοµµίίαα  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττυυ--
ρροοκκόόµµηησσηηςς  εεκκεείίννηηςς  ττηηςς  εεπποοχχήήςς
ήήτταανν  ηη  εεξξήήςς::

Θέρµανση του γάλακτος στην
κατάλληλη θερµοκρασία, «πύ-
τιασµα» σε µεγάλα καζάνια των
800 κιλών, αναµονή περίπου 2
ώρες για να πήξει το γάλα, «σπά-
σιµο» του τυριού, αφαίρεση του
τυρόγαλου που επέπλεε, µετα-
φορά του τυριού στα καλούπια
και τις δεξαµενές, «τιζάκια», για
µορφοποίηση της φέτας, 8 µε 10
ώρες παραµονή στην σαλαµού-
ρα µε πάρα πολύ χοντρό αλάτι
και µεταφορά στους τενεκέδες

για το πρώτο στάδιο ωρίµανσης.
Μετά από µερικές ηµέρες και α-
νάλογα µε τις θερµοκρασίες που
επικρατούσαν, γινόταν αλλαγή
από τα δοχεία ωρίµανσης στα
νέα δοχεία, βάζοντας επιπλέον
χοντρό αλάτι σε κάθε σειρά τυρι-
ού και κατόπιν ξεκινούσε ο τελι-
κός κύκλος ωρίµανσης στα ψυ-
γεία που κρατούσε τουλάχιστον 2
µήνες. 

Τα µαλακά τυριά όπως το κα-
σέρι, κεφαλοτύρι και ο µπάτζος
µετά το πύτιασµα του γάλακτος
είχαν εντελώς άλλη διαδικασία.
Η πιο εύκολη ήταν αυτή του
µπάτζου που έβγαινε σαν υπο-
προϊόν της φέτας, ενώ πιο δύ-
σκολο ήταν το κασέρι που το γά-
λα πρώτα γινόταν «µπασκί», ωρί-
µαζε για µερικές ηµέρες, µετά έ-
λιωνε ξανά για να γίνει κασέρι, έ-
µπαινε σε στεφάνια για να πάρει
το στρογγυλό σχήµα, µετά στην
πρέσα για να φύγει το τυρόγαλα
και κατόπιν ακολουθούσε η εξά-
µηνη ωρίµανση του, µε επιπλέ-
ον στάδια κάθε φορά. 

77))ΠΠοούύ  ααπποοθθηηκκεεύύααττεε  τταα  ππρροοϊϊόό--
νντταα  σσααςς;; Κατά τα στάδια της αρχι-
κής ωρίµανσης η αποθήκευση
γινόταν στους θαλάµους του Τυ-
ροκοµείου. Τα τελικά προϊόντα
τους χειµερινούς µήνες αποθη-
κεύονταν προσωρινά στους αντί-
στοιχους θαλάµους του τυροκο-

µείου αλλά κατόπιν µετα-
φέρονταν καθηµερινά
στα ψυγεία του Ζαρκάδα
στην Έδεσσα. 

88))ΠΠοούύ  τταα  σσυυννττηηρροούύσσαα--
ττεε;; Καθώς η δουλειά µε-
γάλωνε, άρχισε να λει-
τουργεί και ένα δεύτερο
τυροκοµείο µας στον Λα-
γκαδά του Νοµού Θεσ-
σαλονίκης και επειδή η
µεγάλη αγορά ήταν στην
Θεσσαλονίκη, τα τυριά
µεταφέρονταν απευθείας
στα µεγάλα ιδιωτικά ψυ-
γεία που υπήρχαν στην
είσοδο της Θεσσαλονίκης
και αποθηκεύονταν διά-
φορα αγαθά από όλη την
Μακεδονία.

99))ΑΑππόό  πποούύ  ππααίίρρννααττεε  ττοο
γγάάλλαα;;  Από τους παραγω-

γούς της Άρνισσας και των
γύρω χωριών. Παλιός Αγ. Αθα-
νάσιος, Ζέρβη, Παναγίτσα, Ξαν-
θόγεια, Περαία, Πύργοι, Κάτω
Γραµµατικό, Βρυτά, Κεδρώνα,
µέχρι την Φλαµουριά κάτω από
την Έδεσσα. 

1100))ΠΠόόσσοοιι  άάννθθρρωωπποοιι  δδοούύλλεευυαανν
εεκκεείί;; Εκτός από τα 3 αδέρφια Φί-
στα, Γιάννης, Αποστόλης και Με-
λάς, στο τυροκοµείο εργάζονταν
συνεχόµενα τουλάχιστον άλλα 4
µε 6 άτοµα ανάλογα µε τις ανά-
γκες της δουλειάς. Από την Άρ-
νισσα θυµάµαι κάποια από τα ε-
πίθετα των εργαζοµένων όπως
Ιωσηφίδης, Τσιτιρίδης, Μπόγιας,
Αγγελάκης, Καραθανάσης. 

1111))ΠΠώώςς  ήήτταανν  µµέέσσαα  ττοο  ττυυρροοκκοο--
µµεείίοο  σσααςς;; Η εργασία ήταν οµαδι-
κή µε συγκεκριµένη καθηµερινή
ρουτίνα αλλά το κλίµα εργασίας
ήταν πάρα πολύ καλό. Οι εργα-
ζόµενοι για λόγους προστασίας
και υγιεινής φορούσαν πλαστικές
µπότες, µακριές πλαστικές πο-
διές και άσπρο σκούφο στο κε-
φάλι. 

1122))ΠΠόόττεε  εείίχχααττεε  ττηηνν  ππεερριισσσσόόττεε--
ρρηη  δδοουυλλεειιάά;; Την άνοιξη µέχρι και
τέλος καλοκαιριού.  

1133))ΘΘυυµµάάσσττεε  κκάάττιι  πποουυ  σσααςς  έέκκαα--
ννεε  ττηηνν  µµεεγγααλλύύττεερρηη  εεννττύύππωωσσηη;;
Σαν µικρό παιδί µου άρεσε να
πηγαίνω καθηµερινά στο τυρο-
κοµείο και να συµµετέχω σε ό-

λες τις εργασίες του. Μου έκανε ι-
διαίτερη εντύπωση όταν ήρθαν
τα πρώτα σύγχρονα µηχανήµατα
στο τυροκοµείο µας και έβλεπα
τον πατέρα µου και τους θείους
µου να τα λύνουν για την ηµερή-
σια και εβδοµαδιαία συντήρηση.
Όπως επίσης, να γυρίζω µε το
φορτηγό όλα τα χωριά και τις
στάνες στα βουνά, για να µαζέ-
ψουµε το γάλα. 

1144))ΠΠοούύ  πποουυλλοούύσσααττεε  τταα  ππρροοϊϊόό--
νντταα  σσααςς;; Κυρίως στα Παντοπω-
λεία και Σούπερ Μάρκετ της
Θεσσαλονίκης και σε µεµονωµέ-
νους πελάτες που έρχονταν στο
τυροκοµείο. 

1155))ΥΥππήήρρξξεε  κκάάπποοιιοο  δδυυσσάάρρεεσσττοο
γγεεγγοοννόόςς  κκααττάά  ττηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ;;
Η δουλειά ήταν πολύ σκληρή, α-
πό τις λίγες δουλειές που απαι-
τούν εργασία 365 ηµέρες τον
χρόνο. Σαν παιδί όµως δεν θυµά-
µαι κάποια ιδιαίτερα δυσάρεστη
κατάσταση. Υπήρξαν καλές στιγ-
µές και δύσκολες, χρονιές που η
δουλειά πήγαινε πολύ καλά και
άλλες που υπήρχαν οικονοµικές
δυσκολίες αλλά στο τέλος νοµίζω
ότι αν έχουµε την υγεία µας, µέ-
νουν µόνο οι καλές στιγµές. 

1166))ΠΠόόττεε  ττοο  κκλλεείίσσααττεε;; Το τυρο-
κοµείο έκλεισε το 1984, συµπω-
µατικά 20 ακριβώς χρόνια µετά
τη λειτουργία του. 

ΑΑνν  έέχχεεττεε  νναα  ππρροοσσθθέέσσεεττεε  κκάάττιι
άάλλλλοο  πποουυ  νναα  εείίννααιι  σσχχεεττιικκόό  µµεε  ττοο
ττυυρροοκκοοµµεείίοο,,  θθαα  µµααςς  ββοοηηθθοούύσσεε
πποολλύύ  γγιιαα  νναα  σσχχηηµµααττίίσσοουυµµεε  µµιιαα  αα--
κκόόµµαα  κκααλλύύττεερρηη  εειικκόόνναα  γγιι`̀  ααυυττόό..

Θυµάµαι αρκετά πράγµατα
αλλά για να µην µακρυγορήσω,
θα ήθελα να µείνω στο θέµα της
επικοινωνίας και του εµπορίου
που αναπτύχθηκε στην περιοχή
της Άρνισσας και άµεσα ή έµµε-
σα βοήθησε και η δική µας βιοτε-
χνία, το Τυροκοµείο της Άρνισ-
σας. 

Θυµάµαι επίσης έντονα την ε-
πικοινωνία που είχαµε µε τόσο
πολύ κόσµο. Είτε στο τυροκοµείο
µε τους κτηνοτρόφους που έφερ-
ναν το γάλα τους, είτε µε τους
συγχωριανούς που έρχονταν τα
µεσηµέρια να πάρουν το τυρόγα-
λο για τα ζώα ή να αγοράσουν τυ-
ριά. Τους άκουγα να συζητούν
για τα δικά τους θέµατα, τα χω-
ράφια και την σοδειά τους. 

Επίσης τους κατοίκους των ο-
ρεινών χωριών όπως ο Παλιός
Αγ. Αθανάσιος και τα Παλιά Ξαν-
θόγεια που ο πατέρας µου µε το
φορτηγό αρκετές φορές τους µε-
τέφερε το ψωµί, τις εφηµερίδες
και κάποια άλλα αγαθά.  Τέλος
υπάρχουν πολλές καλές φιλίες
που κάναµε τα χρόνια που ζήσα-
µε στην Άρνισσα, οι οποίες κρα-
τούν το ίδιο φιλικές µέχρι και τώ-
ρα. 

ΣΣυυννέέννττεευυξξηη  µµέέσσωω  ee  ––  mmaaiill::  
ΝΝίίκκοοςς  ΜΜ..  ΦΦίίσσττααςς

ΕΕρρωωττήήσσεειιςς::  ΒΒαασσιιλλεείίαα  ΛΛιιάάσσηη  ––
ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη
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ΤΗΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ

Το παντοπωλείο
της γειτονιάς 

1. Πού βρισκόταν; 
Το µικρό παντοπωλείο, της γειτονιάς

της µητέρας µου, βρισκόταν σε µια µικρή
πλατεία λίγο πιο πέρα από το σπίτι της, α-
πέναντι από την Αγία Βαρβάρα στον πάνω
δρόµο. 

2. Πότε χτίστηκε; 
Χτίστηκε περίπου το 1970. 
3. Πότε λειτούργησε; 
Λειτούργησε στις αρχές του 1970 περί-

που το 1974-1975. 
4. Πώς ήταν εξωτερικά; 
Εξωτερικά δεν θύµιζε τα σηµερινά σού-

περ-µάρκετς. Είχε µια µικρή τζαµαρία και
την κεντρική εξώπορτα, ήταν ένα απλό
µαγαζάκι.  

5. Πώς ήταν εσωτερικά; 
Ήταν ένας πολύ µικρός χώρος µε έναν

µικρό διαδροµάκο ίσα –ίσα να χωράνε δύο
µε τρία άτοµα το πολύ. Λίγο πιο πέρα από
την πόρτα υπήρχε το ταµείο και πιο µέσα
ήταν ένα µικρό ψυγείο που χώριζε το µα-
γαζί σε δύο µέρη.   

6. Τι ήταν αρχικά; 
Αρχικά ο ιδιοκτήτης του χώρου αυτού

το έχτισε σαν µια µικρή αποθηκούλα, αλ-
λά στην συνέχεια το νοίκιασε ο Σαµαράς
ο Γιάννης και το έκανε παντοπωλείο. 

7. Τι προϊόντα πουλούσε; 
Πουλούσε σχεδόν τα πάντα από όσα υ-

πήρχαν τότε στο εµπόριο. 
8. Πουλούσε και άλλα πράγµατα εκτός

από τρόφιµα; 
Ναι , εκτός από τρόφιµα (γάλα, τυρί, αυ-

γά, κασέρι, αλεύρι, ζάχαρη κτλ.) πουλού-
σε και απορρυπαντικά όπως σαµπουάν ,
σκόνη για το πλυντήριο, άβα για τα πιάτα ,
σφουγγάρια, σαπούνια και άλλα είδη α-
πορρυπαντικών.  

9. Πότε έκλεισε και γιατί; 
Έκλεισε περίπου πριν ή µετά το 2000,

γιατί πλέον ο θείος Γιάννης γέρασε και τα
δύο του κορίτσια που τον βοηθούσαν πα-
ντρεύτηκαν και έφυγαν από το χωριό. 

10. Είχε µεγάλη πελατεία; 
Η πελατεία του ήταν όλοι όσοι ζούσαν

στην γύρω γειτονιά και σίγουρα όποιος
χωριανός δεν έβρισκε αυτό που ήθελε
στο παντοπωλείο που υπήρχε κοντά στον
σιδηροδροµικό σταθµό, περνούσε και από
τον θείο Γιάννη. 

11. Πώς ήταν τα πρώτα χρόνια λειτουρ-
γίας του; 

Σίγουρα στα πρώτα χρόνια τα προϊόντα
που υπήρχαν µέσα ήταν λιγότερα, αλλά
αργότερα µέχρι που έκλεισε έφερνε όλο
και περισσότερα πράγµατα. Μάλιστα είχε

κάνει και µια µικρή ανακαίνιση του χώρου. 
Συνέντευξη από την µητέρα µου

Ειρήνη Γαλαµάρα
Κείµενο: Μπιτσίµη Κατερίνα - ΣΤ` τάξη 
∆ακτυλογράφηση: Παλάκας Πασχάλης

– ΣΤ` τάξη 

Το παντοπωλείο
του Τζουτζούκα

Το παντοπωλείο του Χρήστου Κάρτα
βρισκόταν δίπλα στο σπίτι του παππού
µου. Λειτουργούσε περίπου από το 1950.
Ο ιδιοκτήτης είχε πολλά παντοπωλεία µέ-
σα στην Άρνισσα και σε αυτά δούλευε η
γυναίκα του και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης. Το
παντοπωλείο λειτουργούσε όλες της µέ-
ρες της εβδοµάδας πρωί και απόγευµα.
Το παντοπωλείο είχε µεγάλη πελατεία,
γιατί οι πελάτες δεν ψώνιζαν χοντρικά.  

Εξωτερικά είχε µια πινακίδα και µια µε-
γάλη ξύλινη πόρτα µε τζάµια και 2 µεγάλα
πλατύσκαλα.  Εσωτερικά είχε πολλά ρά-
φια και µια παλιά ζυγαριά µε βαρίδια. ∆εν
είχε υπόγειο αλλά ήταν ψηλοτάβανο και
τα ράφια ήταν µέχρι επάνω. 

Πουλούσε κυριολεκτικά τα πάντα. Από
βίδες µέχρι και τετράδια, εκτός από φρού-
τα και ζαρζαβατικά. Ο ιδιοκτήτης έβγαζε
πολλά χρήµατα από το παντοπωλείο. 

Υπήρχαν ευχάριστες στιγµές όταν οι ά-
ντρες ερχόντουσαν από το χωράφι και έ-
πιναν ένα τσίπουρο  στα πλατύσκαλα. Το
πρώτο τηλέφωνο στην γειτονιά το είχε το
παντοπωλείο αυτό και οι άνθρωποι πήγαι-
ναν εκεί και µιλούσαν µε τους συγγενείς
τους στην ξενιτιά. 

Το παντοπωλείο έκανε και ντελίβερι µε
ένα γαϊδούρι το οποίο ψόφησε αργότερα,
επειδή στο έθιµο Τζαµαλάρια του έδωσαν
να πιεί κρασί. 

Το παντοπωλείο έκλεισε όταν ο ιδιο-
κτήτης βγήκε στην σύνταξη. Όταν το κτή-
ριο πάλιωσε ο παππούς µου αγόρασε το
οικόπεδο και όταν το γκρέµιζαν βρήκαν
πολλές κάρτες, βαρίδια από την ζυγαριά,
τους τενεκέδες που έβαζε το ρύζι και τη
ζάχαρη και µια εικόνα της Αγίας Κυρια-
κής. Επίσης βρήκαν το τετράδιο µε τα
χρέη(βερεσέδες)  και σε µια σελίδα ήταν
ο βερεσές του προπάππου µου Χρήστου
Τσάνη που αγόραζε µια λεµονάδα µε µια
δραχµή.  

Το παρατσούκλι Τζουτζούκας βγαίνει
από την τούρκικη λέξη που οι µαµάδες
φώναζαν τα παιδιά τους τζουτζουκλέρια
και του έµεινε το Τζουτζούκας.  

Πληροφορίες: ∆ηµήτρης Τσάνης
Κείµενο - δακτυλογράφησηση: Λιάσης

∆ηµήτρης – Ε` τάξη

TTοο  σσοουυββλλααττζζίίδδιικκοο  
ττοουυ  κκυυρρίίοουυ  ΒΒαασσίίλληη  ∆∆άάµµοουυ

--ΚΚααλληησσππέέρραα  εείίµµααιι  έέννααςς  µµααθθηηττήήςς  ττηηςς  έέκκττηηςς
ττάάξξηηςς  ττοουυ  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  σσχχοολλεείίοουυ  ΆΆρρννιισσσσααςς  κκααιι
θθαα  ήήθθεελλαα  νναα  σσααςς  ππάάρρωω  µµιιαα  σσυυννέέννττεευυξξηη  γγιιαα  ττοο
ππααλλιιόό  σσοουυββλλααττζζίίδδιικκοο  ττοουυ  ππααττέέρραα  σσααςς..

- Ναι, πες µου.
--ΠΠοοιιαα  ήήτταανν  ηη  ππρρώώττηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ;;
-Η πρώτη λειτουργεία του ήταν το 1968.
--ΣΣαανν  ττιι  λλεειιττοούύρργγηησσεε  ααρρχχιικκάά;;
-Λειτούργησε όπως το έλεγαν παλιά σαν ου-

ζερί και σουβλατζίδικο.
--ΠΠοούύ  ήήτταανν  χχττιισσµµέέννοο??
-Ήταν χτισµένο κοντά στον σιδηροδροµικό

σταθµό διότι είχε πολλά δροµολόγια µε τα τρέ-
να και ο κόσµος σταµατούσε και αγόραζαν
σουβλάκια. Έπειτα το 1977 µεταφέρθηκε
στον πεζόδροµο.

--ΓΓιιαα  πποοιιοο  λλόόγγοο  ααπποοφφαασσίίσσααττεε  νναα  ττοο  κκλλεείίσσεεττεε;;
- Το κλείσαµε διότι ο πατέρας µου συγχωρέ-

θηκε το 1994 και εγώ είχα περάσει στην αστυ-
νοµία και δεν το συνέχισα.

--ΠΠώώςς  ήήτταανν  εεσσωωττεερριικκάά  κκααιι  εεξξωωττεερριικκάά??
- Ήταν πολύ λειτουργικό, απλό, είχε µία

ψησταριά και πολλά τραπέζια και καρέκλες.
--ΤΤιι  πποουυλλοούύσσεε  ττοο  µµααγγααζζίί;;
-Πουλούσε σουβλάκια, µπιφτέκια, µπριζόλες,

σαλάτες, αναψυκτικά, µπίρες και ρετσίνες.
--ΆΆρρεεσσεε  σσττοουυςς  ππεελλάάττεεςς  ττοο  φφααγγηηττόό  σσααςς;;
-Ναι, πάρα πολύ, γιατί πάντα είχαµε φρέ-

σκα κρέατα και υπήρχε µια τέχνη στο σουβλά-
κι µας.

--ΥΥππήήρρχχαανν  υυππάάλλλληηλλοοιι;;
-Όχι, ήταν µόνο µια οικογενειακή επιχείρηση.
--ΣΣααςς  εευυχχααρριισσττώώ  πποολλύύ!!  

ΠΠηηγγήή::  ΚΚώώσσττααςς  ∆∆άάµµοοςς
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη--σσυυννέέννττεευυξξηη::  

ΠΠαασσχχάάλληηςς  ΠΠααλλάάκκααςς
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Σε συνάντησή µας µε έναν από
τους δυο συνέταιρους εν’ ζωή, αφού
ο κύριος Ιωάννης Καραβίτης (που τυ-
χαίνει να είναι και παππούς µου)  α-
πεβίωσε εδώ και τέσσερα χρόνια µά-
θαµε για την ζωή των δυο φίλων και
άλλα πράγµατα για την επαγγελµα-
τική τους καριέρα µε αυτό το συνε-
ταιριστικό συνεργείο.

Ερώτηση 1η: Πώς γνωριστήκατε; 
Απάντηση: Γνωριζόµασταν από µι-

κρά παιδιά. Μεγαλώσαµε µαζί και τα
καλοκαίρια πηγαίναµε σε διάφορα
συνεργεία για να µάθουµε τη τέχνη. 

Ερώτηση 2η: Πώς αποφασίσατε
να ανοίξετε αυτό το συνεργείο; 

Απάντηση: Είχαµε ανάγκη από µια
δουλειά για να βγάζουµε ένα µερο-
κάµατο το οποίο θα ήταν αποκλειστι-
κά δικό µας. 

Ερώτηση 3η : Πότε φτιάξατε το
µαγαζί και πού; 

Απάντηση: Ήταν µία αποθήκη εκεί
που βρίσκεται ο σηµερινός Μορφωτι-
κός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Νέων
Άρνισσας και τον Νοέµβριο του 1979
ανοίξαµε το συνεργείο.

Ερώτηση 4η: Υπήρχε άλλο συνερ-

γείο σαν εσάς;
Απάντηση : Όχι.

Ερώτηση 5η: Πώς ξεκίνησε  και
πώς εξελίχθηκε αυτή η επιχείρηση;

Απάντηση: Ξεκίνησε ως µηχανουρ-
γείο και εξελίχθηκε ως συνεργείο
τρακτέρ και αυτοκινήτων.

Ερώτηση 6η: Πόσα χρόνια κράτη-
σε αυτό το µαγαζί ;

Απάντηση: Κράτησε µια δεκαετία.
Από αυτήν τα οχτώ χρόνια ήταν το
καλύτερο συνεργείο στην περιφέ-
ρεια και στην ∆υτική Μακεδονία. Έ-
πειτα είχαµε και την εµπορεία των
τρακτέρ ΙΜΤ, κάποια από τα οποία
κυκλοφορούν µέχρι και σήµερα στην
Άρνισσα. 

Ερώτηση 7η: Και οι δυο είχατε τις
ίδιες ασχολίες;

Απάντηση: Όχι. Ο παππούς σας ή-
ταν µερακλής στις επισκευές και
στην διόρθωση των κινητήρων και ε-
γώ στην συντήρησή τους. Γι’ αυτό εί-
χαµε µεγάλη επιτυχία στη δουλειά
µας.

Ερώτηση 8η: Ποιο ήταν το ωράριο
σας;

Απάντηση: Ξεκινούσαµε στης επτά

το πρωί και τελειώναµε στις δύο τα
χαράµατα. Αν ενοχλούσαµε τα κα-
λοκαίρια τους γείτονες µας έκαναν
παρατήρηση και έτσι κλείναµε πιο
νωρίς. 

Ερώτηση 9η: Ποιες ήταν οι σχέ-
σεις σας;

Απάντηση: Είχαµε πολύ καλές
σχέσεις από παιδιά µέχρι και τώρα
θα έλεγα πως ήταν αδελφικές . Ότι
κάναµε,  το κάναµε µαζί.  Συνεταίροι
στο µαγαζί συνεταίροι και στις σχέ-
σεις µας εκτός µαγαζιού. Με τις
φόρµες όπως ήµασταν  βγαίναµε έ-
ξω, πηγαίναµε στα πανηγύρια. Ότι
αγόραζε ο ένας για το σπίτι του έ-
παιρνε ταυτόχρονα και ο άλλος. Πε-
ράσαµε πολύ καλά… Οικογενειακή
υπόθεση θα έλεγα.

Ερώτηση 10η: Τι σας έχει µείνει
χαραγµένο στη µνήµη σας από τότε;

Απάντηση: Αυτό που πρέπει να σας
πω και θα το λέω είναι πως ξεκίνησε
για να γίνει όλη αυτή η συνεργασία
και µιλάω για το οίκηµα. Χρειάστη-
καν γύρω στις 60.000 δραχµές, εκεί-
νο τον καιρό, για να µπορέσουµε να
φτιάξουµε από µια  αποθήκη γεµάτη
κριθάρι  να την µονιµοποιήσουµε να
βγάλουµε άδεια για µαγαζί και να πε-
ράσουµε ρεύµα, γιατί δεν είχε ούτε
ρεύµα… Σε όλα αυτά µας βοήθησαν
οι γονείς µας ο πατέρας µου Περι-
κλής και ο προ παππού σας Νίκος
που χρειάστηκε να πουλήσουν κάτι
από την περιουσία τους για να κατα-
φέρουµε να κάνουµε κάτι και εµείς.
Με την θυσία τους καταφέραµε να α-
νοίξουµε το µαγαζί  «Οι ∆υο Φίλοι».
Βάζοντας γραµµάτια…     

Οµαδική συνέντευξη:
Μπόγιας Αγγελος & Γιάννης – ∆`

και Ε` τάξη
Μπόγια Ιορδάνα – 

Α` τάξη
Μπόγιας Ευάγγελος – ∆` τάξη

Γάτσος Χρήστος 
& Ιορδάνα – 

ΣΤ`  και ∆` τάξη

ΣΣυυννέέννττεευυξξηη  γγιιαα  ττοο  ππααλλααιιόό  σσυυννεερργγεείίοο  ((οοιι  δδυυοο  φφίίλλοοιι))  ααππόό  ττοονν  κκύύρριιοο  ΝΝίίκκοο  ΗΗλλιιάάδδηη    

ΣΣάάββββααττοο  66  ΜΜααρρττίίοουυ  22002211  
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Το σιδεράδικο του
Αριστείδη Τσιρακίδη

1. Πώς λεγόταν το σιδεράδικο;
- ∆εν είχε κάποιο όνοµα.

2. Πού βρισκόταν το σιδεράδικο;
- Βρισκόταν στην ανηφόρα του δηµοτι-

κού σχολείου. Συγκεκριµένα στο σπίτι
που µένει σήµερα ο κος Σάββας  Παπαδό-
πουλος.

3. Από πότε ξεκίνησε και πότε έκλεισε;
- Ξεκίνησε να λειτουργεί περίπου το

1965 και έκλεισε το 1983.

4. Ποιος ανέλαβε τη δουλειά πρώτα;
- Πρώτα ο µπαµπάς µου και ύστερα τα

τρία αγόρια, τα αδέρφια µου.

5. Τι έφτιαχνε το σιδεράδικο;
- Έφτιαχνε σόµπες, αλέτρια, τσεκού-

ρια, τσάπες, τσιγκέλια, τέτοια πράγµατα.
Ειδικά για τις σόµπες που έφτιαχνε, όλες
οι Βλάχες είχανε να λένε.

6.Τι εργαλεία χρησιµοποιούσαν;
- Το αµόνι, που έβαζε τα σίδερα να ζε-

σταθούν για τα δώσει ότι κλίση ήθελε και
µετά σε µία σκάφη µε νερό τα έσβηνε και
είχε έναν τροχό που τρόχιζε ψαλίδια,
τσεκούρια και άλλα.

7. Υπήρχε δουλειά;
- Για τότε είχε πολύ δουλειά,

γιατί όλα ήταν χειροποίητα.

8. Είχε κάποια άλλη χρήση
στο παρελθόν;

- Όχι, ήταν πάντα σιδεράδι-
κο.

9. Υπήρξε κάποιος τραυµατι-
σµός;

- ∆εν υπήρξε ποτέ κανένας
τραυµατισµός.

10. Πώς ήταν εσωτερικά και πώς εξω-
τερικά;

- Εσωτερικά είχε τα εργαλεία, το αµό-
νι, την σκάφη και όλα αυτά που έφτιαχνε.
Εξωτερικά ήταν πέτρινο, µε ξύλινες πόρ-
τες και ένα τρίφυλλο παράθυρο.

11. Πόσοι εργάζονταν εκεί;
- Εργαζόταν ο µπαµπάς µου µε 4-5 τσι-

ράκια.

12. Ποιες µέρες λειτουργούσε;
- Λειτουργούσε από ∆ευτέρα  µέχρι

Σάββατο.
Συνέντευξη από: Παναγιώτα

Τσιρακίδου
Επιµέλεια: Ηλιάνα Μπόγια – ΣΤ` τάξη

Το πρώτο κατάστηµα «ΚΚααττάά--
µµααςς» άνοιξε το 1964. ΙΙδδιιοοκκττήήττηηςς
ττοουυ  ήήτταανν  οο  ΧΧρρήήσσττοοςς  ΚΚααρρααββίίττηηςς..  

Το ζαχαροπλαστείο είχε αρ-
κετά είδη γλυκών. Πάστες,
µπακλαβάδες, καταΐφια, µπα-
µπάδες, καριόκες κ.ά.. Που-
λούσε, επίσης, αναψυκτικά και
ποτά. Όταν ήταν γιορτές ετοί-
µαζε τυλιχτά γλυκά, τούρτες ή

παστάκια κατά παραγγελία.
Οι εσωτερικοί χώροι του ήταν

το εργαστήριο παρασκευής
γλυκών και η σάλα  µε τα τρα-
πέζια και τις καρέκλες όπου ά-
κουγαν µουσική από το τζουκ-
µποξ. Εξωτερικά ήταν τσιµεντέ-
νιο και στα πλάγια τούβλινο. Ε-
πίσης µέσα και έξω ήταν βαµ-
µένο.

Το κατάστηµα έχει αλλάξει
τέσσερις φορές την τοποθεσία
του. Το πρώτο κατάστηµα είναι
ένα παλιό κτίριο απέναντι από
το ΝΝΟΟΣΣΤΤΙΙΜΜΟΟΝΝ περίπου, το
δεύτερο κατάστηµα βρισκόταν
στην θέση που σήµερα υπάρχει
το κρεοπωλείο του Γιώργου
Μπόγια, το τρίτο κατάστηµα
βρισκόταν στην θέση που σή-
µερα υπάρχει το Φροντιστήριο
Ευ Συν και το τέταρτο εκεί που
βρίσκεται σήµερα, στον πεζό-
δροµο. Οι ώρες λειτουργίας ή-
ταν 8:00-14:00 το πρωί και το
απόγευµα από τις 17:00  µέχρι

που να φύγει ο κόσµος.
Το κατάστηµα ονοµάστηκε

Κατάµας από έναν παλιό παί-
κτη της οµάδας  του Άρη, την
δεκαετία του`60..

Μετά τον θάνατο του κυρίου
Χρήστου  το ζαχαροπλαστείο
συνεχίζει να το λειτουργεί ο γιος
του Θανάσης, ο οποίος µας είπε
πως είναι περήφανος για τη συ-
νέχεια της οικογενειακής επι-
χείρησης.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΠΠααννττεελλήήςς  ΚΚααρρααββίίττηηςς,,
ΧΧρρήήσσττοοςς  ΓΓάάττσσοοςς  ((ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη))

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  
ΠΠααννττεελλήήςς  ΚΚααρρααββίίττηηςς

Ζαχαροπλαστείο Κατάµα
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Πέρυσι που ήµουν ∆` δηµοτι-
κού, ο κ. Ηλίας µας ενηµέρωσε
πως όλα τα παιδιά θα πάρουµε
µέρος σε έναν διαγωνισµό ζω-
γραφικής, είτε ατοµικά είτε οµα-
δικά. Το θέµα ήταν  Θερµοπύλες
και   Ναυµαχία της Σαλαµίνας.

Μόλις ολοκληρώσαµε όλοι τις
ζωγραφιές µας, τις δώσαµε
στον κύριό µας και αυτός τις έ-
στειλε στους υπεύθυνους του
διαγωνισµού.

Μετα από καιρό βγήκαν τα α-
ποτελέσµατα του διαγωνισµού.
Είχαµε διακρίσεις και στο σχο-
λείο µας.Οι οποίοι ήταν: η Χρι-
στίνα Γεωργίου και ο Γιάννης Ι-
τσόπουλος (οµάδα),ο ∆ηµήτρης
Λιάσης και ο Γιαννης Μπόγιας
(οµάδα).

Μετά από ένα χρονικό διά-
στηµα το Ίδρυµα Μαριάννα Βαρ-
δινογιάννη και η Παιδική Πινα-
κοθήκη µας έστειλε µια ευχαρι-
στήρια επιστολή, έναν τιµητικό έπαινο, έναν αφιερωµατικό τό-

µο του Επετειακού Έτους που

εκδώσανε για τα 2500 χρόνια α-
πό την Μάχη των Θερµοπύλων
και την Ναυµαχία της Σαλαµί-
νας, στον οποίο συµπεριλαµβα-
νόταν  το έργο µας. Και τέλος
το βραβείο µας  που ήταν ένα
αργυρό συλλεκτικό νόµισµα για
την Ναυµαχία της Σαλαµίνας.
Όταν τα παρέλαβα όλα αυτά εν-
θουσιάστηκα και ανυποµονούσα
να ξαναγίνει κάποιος διαγωνι-
σµός για να πάρω µέρος. Εύχο-
µαι και αυτήν την χρονιά να έ-
χουµε διακρίσεις σαν σχολείο.

Κείµενο – 
δακτυλογράφηση: 

Γιάννης Ιτσόπουλος
– Ε` τάξη

ΠΠααννεελλλλήήννιιοοςς  ΜΜααθθηηττιικκόόςς  ∆∆ιιααγγωωννιισσµµόόςς  ΖΖωωγγρρααφφιικκήήςς  22002200

ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΑΑ

ΚΚεερρττ  ΚΚοοµµππέέιινν
Ο Κερτ Κοµπέιν γεννήθηκε στις 20 Φε-

βρουαρίου 1967 και από µικρή ηλικία
άρχισε να δείχνει την αγάπη του για την
µουσική. Στην ηλικία των 5 σύνθεσε το
πρώτο τραγούδι που περιέγραφε µια βόλ-
τα στο πάρκο. Στην ηλικία τον 7 οι γονείς
του χώρισαν και αυτός συνέχισε να µένει
µε την µητέρα του. 

Το 1987 γνώρισε τον Κριστ Νοβοσέ-
λιτς και αφού είδε πως τα µουσικά τους
γούστα ταίριαζαν τον έπεισε να φτιάξει
ένα συγκρότηµα το οποίο το ονόµασαν
Nirvana και το 1990 προσθέθηκε ο
Ντέιβιντ Γκρολ ο οποίος αποτέλεσε τον
ντράµερ του συγκροτήµατος. Η επιτυ-
χία δεν άργησε να χτυπήσει την πόρτα,
οι Νirvana κάθε µέρα γινόντουσαν δια-
σηµότεροι αλλά αυτό δεν ικανοποιού-
σε τον Κοµπέιν, όπως είχε πει ο ίδιος
σε µια από τις συνεντεύξεις του. Ήθελε
ο κόσµος να ακούει την µουσική του
και να µην θεοποιείται ο ίδιος. 

Το 1989 γνώρισε την Κόρτνεϊ Λαβ

στο Πόρτλαντ του Όρεκογκ και εκεί
δέθηκαν απόλυτα και στις 18 Αυγού-
στου το 1992 γεννήθηκε η κόρη τους
Φράνσις Μπιν Κοµπέιν. 

Οι Nirvana έβγαλαν 4 δίσκους το
Bleach, το Nevermind το πιο γνωστό
και το πιο επιτυχηµένο τους άλµπουµ,
το in utero και το incesticid. Επειδή ο
Κοµπέιν ήταν κατά του ρατσισµού και
υπέρ της ισότητας, στον 3ο τους δίσκο
άφησε ένα σηµείωµα το οποίο έλεγε
αν κάποιοι από εσάς µισείτε τους αν-
θρώπους διαφορετικού χρώµατος, θρη-

σκείας και φύλου σας παρακαλώ κάντε
µας µια χάρη, µην έρχεστε στις συναυ-
λίες µας και µην αγοράζεται τους δί-
σκους µας.   Τα περισσότερα χρόνια
της ζωής του πάλευε µε την κατάθλιψη
και έµπλεξε µε τα ναρκωτικά. ∆υστυ-
χώς στις 5 Απριλίου του 1994 έβαλε τέ-
λος στη ζωή του. Ο θάνατός του ήταν
µια µεγάλη πληγή για την ροκ µουσι-
κή και ακόµα και σήµερα πολύ άν-
θρωποι ακούν την µουσική του. 

ΚΚεείίµµεεννοο  --  ∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  
ΧΧρρήήσσττοοςς  ΜΜήήττσσκκοοςς  ––  ΕΕ`̀  ττάάξξηη  

TThhoommaass  LLaanngg
Ο Τόµας Λανγκ, ξεκίνησε

ντραµς 5 ετών. Εκτός από τα µα-
θήµατα σε τοπικές µουσικές σχο-
λές εκπαιδεύτηκε  στο Ωδείο
Μουσικής της Βιέννης. Αφού έ-
φυγε από το ωδείο το 1985, άρχι-
σε να εργάζεται επαγγελµατικά,
δουλεύοντας στις ευρωπαϊκές
σκηνές ποπ, ροκ και τζαζ. Αφού
έφυγε από τη Βιέννη για το Λονδί-
νο άρχισε να δουλεύει στην πα-
γκόσµια µουσική σκηνή. 

Το αρχικό καθεστώς πρακτι-
κής του Λανγκ έγινε τελικά η
βάση για τη σειρά διδακτικών βί-
ντεο 2 µερών του Ultimatives Schlagzeug Part I και II, ο Lang κυκλοφόρησε το
εκπαιδευτικό DVD και βιβλίο "Creative Control". Το 2006 κυκλοφόρησε το
DVD και το βιβλίο «Creative Coordination And Advanced Foot Techniques». 

Το 2007, εγκαινίασε το Thomas Lang Drumming Boot Camp, µια πολυήµε-
ρη περιοδεία, εκπαιδευτική εµπειρία drumming που φιλοξένησε σε διάφορες
τοποθεσίες σε όλο τον κόσµο. Έχει µεταφέρει αυτήν τη βραβευµένη εκπαιδευτι-
κή ιδέα σε 35 χώρες. Είναι συχνά επισκέπτης καθηγητής σε πανεπιστήµια, σε-
µινάρια τυµπάνων σε όλο τον κόσµο και κατέχει επίσης ένα διαδικτυακό τύµπα-
νο Drum Universe του Thomas Lang. Είναι ο πρόεδρος της ∆ιεθνούς Ένωσης
Κρουστών (IPA). Παίζει επίσης πληκτρολόγια, µπάσο και κιθάρα. Είναι ο αγα-
πηµένος µου ντράµερ και έχει πάρα πολύ µεγάλα ντραµς.  

ΚΚεείίµµεεννοο  --  δδαακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΛΛιιάάσσηηςς  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη



ΗΗ  εεππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  µµοουυσσεείίοο
Την Τετάρτη 10 Φεβρουαρί-

ου όλη η ∆΄ Τάξη του σχολείου
µας πήγαµε ψηφιακά µια εκ-
δροµή στο Μουσείο Φυσικής Ι-
στορίας. Αυτή η εκδροµή ήταν
διαφορετική από όσες έχουµε
πάει. ∆εν χρειάστηκε να ταξιδέ-
ψουµε αλλά ούτε να κουνηθού-
µε από την τάξη µας.

Όλη η ξενάγηση έγινε µέσα
από µια οθόνη. Αρχικά ο κύριος
µας µοίρασε κάτι φυλλάδια,
που είχαν ως θέµα την θαλάσ-
σια ζωή. Στη συνέχεια η ξενα-
γός µας έδωσε κάποιες πληρο-
φορίες για σπονδυλωτά και τα
ασπόνδυλα ζώα. Μετά είδαµε
ένα βίντεο µε θέµα πάλι τη θα-
λάσσια ζωή.

Λίγο αργότερα µια άλλη ξε-
ναγός µας έδειξε τα ζώα της ξη-
ράς. Ας πούµε µάθαµε κάποια
πράγµατα για την ∆ερµατοχε-
λώνα, τον Βίσωνα, το Τζαγκου-
αρ και άλλα πολλά. Αυτό που
µου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση
ήταν ένα εξαφανισµένο ον, ο
δεινόσαυρος Τρικεράτοπας.

Για εµένα αυτή η εκδροµού-
λα αν και ήταν διαφορετική,
µπορώ να πω ότι ήταν από τις
αγαπηµένες µου αφού πήρα
πολλές χρήσιµες πληροφορίες.
Ανυποµονώ να ξαναγίνει!!!

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΓΓιιάάννννηηςς  ΓΓιιάάννκκοουυ  ––
∆∆`̀  ττάάξξηη

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΓΓιιάάννννηηςς
ΙΙττσσόόπποουυλλοοςς  ––  ΕΕ`̀  ττάάξξηη

ΤΤοο  ΜΜοουυσσεείίοο  ΚΚυυκκλλααδδιικκήήςς
ΤΤέέχχννηηςς

Στο µουσείο Κυκλαδικής Τε-
χνης ανακάλυψα πράγµατα τα

οποία δεν τα ήξερα. Μου άρεσε
πάρα πολύ, επειδή ήταν όµορ-
φα εκεί, είχε ενδιαφέρον και εί-
χες περιέργεια για να µάθεις.

Ένα πράγµα που µου άρεσε
ήταν τα ειδώλια που ξεχωρίζει
µόνο η µύτη. Ένα άλλο πράγ-
µα που µου άρεσε και µου προ-
κάλεσε το ενδιαφέρον ήταν ότι
τα σπίτια χτίστηκαν από µόνο
ένα υλικό, την πέτρα, και ότι ε-
κεί µέσα υπήρχε µόνο ένα δω-
µάτιο. Επίσης ήταν πολύ ωραία
τα αγγεία και ειδικά  αυτά µε τα
ζώα. Τέλος το αγγείο των περι-
στεριών είχε πολύ ενδιαφέρον
που έβαζαν µέσα σπόρους για
να τους προστατέψουν και υ-
πήρχαν κάποια εργαλεία που
σκάλιζαν ή έκοβαν και από τις
2 πλευρές, που τους βοηθού-
σαν στην καθηµερινότητά τους.
Παρόλο που κάναµε διαδυκτια-
κά και κολλούσε λίγο, ήταν υ-
πέροχα.

ΚΚεείίµµεεννοο  ––  ∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::
ΛΛυυδδίίαα  ΠΠααππααδδοοπποούύλλοουυ  ––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

ΜΜοουυσσεείίοο  ΚΚυυκκλλααδδιικκήήςς  ΤΤέέχχννηηςς
Θα έλεγα πως δεν περίµενα

ποτέ να επισκεφτώ ένα µου-
σείο µέσω τηλεδιάσκεψης. Ό-
µως έγινε, και αυτή είναι η ε-
µπειρία µου. 

Όταν ήρθε η ώρα να επισκε-
φτούµε το µουσείο ανυποµο-
νούσα, γιατί δεν είχα  ξαναεπι-
σκεφτεί έτσι µουσείο. 

Στην αρχή µας µίλησαν λίγο
για το µουσείο και το τι σηµαί-
νει το όνοµά του. Ύστερα είδα-
µε αρκετά µικρά αγαλµατίδια,
όπως µικρές κιθάρες, γυναίκες
και επίσης αγαλµατίδια που

δεν φαίνονταν τα µάτια, το στό-
µα και η µύτη. 

Και τέλος, µας ξενάγησαν και
στο υπόλοιπο κτήριο και συνα-
ντήσαµε αγάλµατα γυναικών
πάρα πολύ λεπτά. Επίσης µι-
λήσαµε για τα σπίτια τους και
είδαµε και σκεύη. 

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΗΗλλιιάάνναα  ΜΜππόόγγιιαα  ––
ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

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

Ήταν η πρώτη φορά που
συνδεθήκαµε ηλεκτρονικά για
να επισκεφτούµε ένα µουσείο.
Ήταν µια πρωτόγνωρη εµπει-
ρία που µας άρεσε πολύ και ε-
µπλουτίσαµε τις γνώσεις µας.
Αρχικά συνδεθήκαµε και στη
συνέχεια είδαµε κάποιες εικό-
νες µε την ξεναγό η οποία µας
εξηγούσε διάφορα για το µου-
σείο όπως το πως ζούσαν, πως
εργάζονταν και πως ήταν τα
σπίτια τους. Επίσης είδαµε κά-
ποια αγαλµατίδια που συνήθως
απεικόνιζαν γυναίκες. Ακόµη
είδαµε πολλά πήλινα σκεύη τα
οποία χρησιµοποιούνταν κυ-
ρίως για το φαγητό τους. Αυτό
που µας έκανε µεγαλύτερη ε-
ντύπωση ήτανε τα σπίτια τους
που ήταν µικρά διώροφα και ε-
κεί µπορούσαν να ζουν έως και
10 άτοµα.

ΧΧρρήήσσττοοςς  ΓΓάάττσσοοςς,,  ΕΕυυθθύύµµηηςς
ΣΣιιδδεερράάςς  κκααιι  ΒΒαασσιιλλεείίαα  ΛΛιιάάσσηη

((ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη))

ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  ΜΜοουυσσεείίοο  
ΦΦυυσσιικκήήςς  ΙΙσσττοορρίίααςς

Την Παρασκευή 5 Φεβρουά-
ριου, επισκεφτήκαµε το Μου-
σείο Φυσικής Ιστορίας στην Α-
θήνα. Η εµπειρία αυτή, δεν ή-
ταν προτώγνωρη, καθώς είχα-
µε επισκεφτεί το Μουσείο Κυ-
κλαδίτικης Τέχνης. Αυτή τη φο-
ρά είµασταν όλοι µαζί. Το θέµα
ήταν όσα ζώα έχουν σπονδυλι-
κή στήλη.

Προτού µπούµε στο
meeting, ο κ. διευθυντής µαζί
µε τον δάσκαλο µας, τον κ. Η-

λία, έλεγχαν για τυχόν µικρο-
προβλήµατα. Ο δάσκαλος µας
ζήτησε να κάνουµε ησυχία και
εξήγησε ότι θα κάνουµε κάποια
διαλείµµατα για τις ερωτήσεις
µας.

Αφού συνδεθήκαµε άρχισε η
ηλεκτρονική ξενάγηση.Κατά
διαστήµατα, η ξεναγός µας έ-
κανε διάφορες ερωτήσεις. Στην
αρχή χωρίσαµε σε κατηγορίες
τα σπονδυλωτά ζώα και έπειτα
µάθαµε σε ποιο βιότοπο ζουν.
Όταν φτάσαµε στη σαβάνα εί-
δαµε ένα ωραίο βίντεο.

Όµως, δεν παραλείψανε τα
εκθέµατα που είχε το µουσείο.
Είδαµε αναπαραστάσεις πολ-
λών ζώων και ιδιαίτερα πτη-
νών. Το θέαµα που µε εξέπλη-
ξε περισσότερο ήταν ο τρικερά-
τοπας. Μετά από όλα αυτά, α-
νοίξαµε µια µεγάλη συζήτηση
για τα πτηνά της Ελλάδας και
του εξωτερικού. Μιλήσαµε για
τα νυκτόβια, όπως την κουκου-
βάγια µέχρι και για τους γλά-
ρους. Το µουσείο µας έστειλε
κάποια φύλλα εργασίας. Εγώ
και κάποιοι συµµαθητές µου,
κρατήσαµε διάφορες συµβου-
λές για να µας βοηθήσουν. Τέ-
λος, το µόνο αρνητικό που βρή-
κα ήταν το θέµα µε την σύνδε-
ση.

Ένιωσα µεγάλη χαρά που
ξαναεπισκεφτήκαµε ένα πολύ
ενδιαφέρον µουσείο. 

ΚΚεείίµµεεννοο  --  ∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::
∆∆ααυυίίδδ  ΤΤσσιιττιιρρίίδδηηςς  --  ΣΣΤΤ΄́ττάάξξηη  

ΤΤοο  ΜΜοουυσσεείίοο  ΦΦυυσσιικκήήςς
ΙΙσσττοορρίίααςς

Πριν από λίγες µέρες πήγαµε
στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
από το Webex δηλαδή διαδι-
κτυακά. Στο µουσείο είδαµε
σπονδυλωτά και ασπόνδυλα
ζώα. Μιλήσαµε για πολλά
πράγµατα αλλά πιο πολύ για τα
ζώα. Είδαµε διάφορες βιτρίνες
µε φίδια,µε σαύρες και µε ψά-
ρια. Είδαµε µια καµηλοπάρδα-
λη και διάφορα άλλα. Ένιωσα
µεγάλη χαρά.

ΚΚεείίµµεεννοο  ––  δδαακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::
ΓΓεεωωρργγίίαα  ΣΣααρρββάάννηη  ––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη
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ΤΤοο  ΜΜοουυσσεείίοο  ππάάεειι......σσχχοολλεείίοο



32 ΤΑ ΑΝΗΣΥΧΑ ΜΟΛΥΒΙΑ Μάρτιος 2021

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ 2100
Μελέτες έχουν δείξει ότι το 2100 ο πληθυσµός όλης της γης θα είναι 12 δισεκατοµµύρια. Άραγε τι δυσκολίες θα περά-

σουµε εµείς η νέα γενιά αυτού του κόσµου. Κατά την γνώµη µου άµα το 2100 γίνουν όλα αυτά θα υπάρχουν µεγαλύτερες
οικονοµικές δυσκολίες δηλαδή δεν θα µπορούµε να ανταπεξέλθουµε οικονοµικά, θα καταστραφεί το περιβάλλον από τα
καυσαέρια είτε των αυτοκινήτων είτε των εργοστασίων και θα έρθουν χειρότερα καιρικά φαινόµενα.

Επίσης εκτός από συνέπειες θα έχουµε και κατορθώµατα όπως: θα αναπτυχθεί η τεχνολογία. Σύµφωνα µε µελέτες ε-
κτός από την δηµιουργία  βάσης  στην Σελήνη που θα ολοκληρωθεί το 2058, οι επιστήµονες θα επιχειρήσουν την πρώτη α-
ποικία σε έναν δορυφόρο στον ∆ία στα τέλη του 2089 και τα αυτοκίνητα θα λειτουργούν µε αυτόµατο πιλότο κ.α.

Μέχρι τότε ας δούµε τι θα γίνει πριν από το 2100. Πριν από εκείνο το διαφορετικό έτος λένε οι επιστήµονες ότι το 2030
θα δούµε έναν αρκτικό  κύκλο ελεύθερο από πάγους. Επίσης λένε ότι θα βγουν αέρια θερµοκηπίου που έχουν µείνει παγι-
δευµένα στον πάγο.

Πιστεύω ότι µε όλα αυτά εµείς οι άνθρωποι δεν θα µπορούµε να ανταπεξέλθουµε σε αυτές τις αλλαγές, γιατί είναι ασυ-
νήθιστες για εµάς.

Κείµενο - δακτυλογράφηση: Αναστασία Κισκίνη – ΣΤ τάξη 

ΚΚΑΑΛΛΗΗ  ΣΣΑΑΡΡΑΑΚΚΟΟΣΣΤΤΗΗ

ΧΧρρήήσσττοοςς

ΤΤρριιααννττάάφφυυλλλλοοςς

ΑΑννδδρροοννίίκκηη


