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Την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021
υποδεχτήκαµε, η ΣΤ` τάξη, φυ-
σικά µέσω τηλεδιάσκεψης, τη
γνωστή συγγραφέα, µεταφρά-
στρια και κριτικό βιβλίων Μαρίζα
Ντεκάστρο. 

Η  κυρία Ντεκάστρο µας έκα-
νε την τιµή, να απαντήσει στις ε-
ρωτήσεις που της κάναµε. Η συ-
νάντηση έγινε, µε αφορµή το βι-
βλίο της «Ένας κόσµος σε κίνη-
ση- λίγο πριν … λίγο µετά το
1821-» µε το οποίο ασχοληθή-
καµε δύο µήνες περίπου.

ΜΜααθθήήττρριιαα  ((ΑΑνναασστταασσίίαα)):: Το ε-
πάγγελµα της συγγραφέως είναι
το πρώτο σας επάγγελµα;

ΝΝττεεκκάάσσττρροο:: Να σας πω την α-
λήθεια, στην Ελλάδα, συγγρα-
φέας δεν είναι επάγγελµα. Πι-
θανόν να καταλάβετε ποιο ήταν
το επάγγελµά µου, διαβάζοντας
το βιβλίο. ∆εν είµαι ιστορικός,
αλλά δασκάλα του ∆ηµοτικού.
Πήρα τις ιδέες για τα βιβλία, από
τα θέµατα που δουλεύαµε µε τα
παιδιά µέσα στην τάξη. Έτσι λοι-
πόν µετά από πολλά χρόνια, ή-
ταν σαν να είχα δύο επαγγέλµα-
τα. Οπωσδήποτε  ήµουν εκπαι-
δευτικός, αλλά κάποια στιγµή
µου είπαν πως έγινα και συγ-
γραφέας, µετά από τα βιβλία
που έγραψα. Βέβαια είµαι και
µεταφράστρια και κριτικός βι-
βλίων.    

ΜΜααθθήήττρριιαα::  Γιατί  θελήσατε να
ασχοληθείτε µε αυτό το επάγ-
γελµα;

ΝΝττεεκκάάσσττρροο:: Είχα µια περιέρ-
γεια να µαθαίνω, διαβάζοντας,
πάρα πολύ, αλλά βιβλία  κάνο-
ντας επίσκεψεις σε µουσεία, αρ-
χαιολογικούς χώρους  και εκθέ-
σεις. Προσπαθούσα να ταξιδέψω
όσο µπορούσα πιο πολύ. Ήθελα
να δω πως σκέφτονται  οι άν-
θρωποι. Σιγά  σιγά, αυτά τα έβα-
λα και µέσα στα βιβλία µου. Τώ-
ρα πια, είµαι µόνο συγγραφέας.
Ένα βιβλίο, θέλει πολύ χρόνο
για να ετοιµαστεί. Θέλει ψάξιµο,
µεγάλη έρευνα, θέλει συζήτη-
ση. Εξάλλου δεν βγάζω βιβλία
κάθε χρόνο. 

ΜΜααθθήήττρριιαα::  Είναι εύκολο να
γράψει κανείς ένα βιβλίο;

ΝΝττεεκκάάσσττρροο::  Πολλοί πιστεύουν
ότι είναι πολύ εύκολο. Έχεις µία
φανταστική ιστορία στο µυαλό

σου, την γράφεις, την δίνεις σε
έναν εικονογράφο, την σχεδιά-
ζει και τελειώσαµε. ∆εν είναι ό-
µως έτσι παιδιά. Ένα βιβλίο α-
κόµα και ένα µικρό βιβλίο, δη-
λαδή µε λίγες λέξεις, µε λίγες
σελίδες, που απευθύνεται σε µι-
κρά παιδιά, ένας συγγραφέας τα
γράφει 500 φορές. Γράφεις και
σβήνεις συνέχεια, µέχρι να πά-
ρει την τελική του µορφή.

ΜΜααθθήήττρριιαα::  Πόσα βιβλία έχετε
µεταφράσει και σε ποιες γλώσ-
σες;

ΝΝττεεκκάάσσττρροο::  Οπωσδήποτε έ-
χω µεταφράσει από τα γαλλικά
και τα  αγγλικά. Τα βιβλία είναι
αρκετά, δεν θυµάµαι πόσα α-
κριβώς. Η µετάφραση ενός βι-
βλίου είναι ιδιαίτερη. Πρέπει να
καταλαβαίνεις, όχι µόνο τις λέ-
ξεις και τις προτάσεις, αλλά και τι
θέλει να πει ο συγγραφέας. Θα
σας φανεί περίεργο, αλλά η µε-
τάφραση είναι σαν να ξαναγρά-
φεις ένα βιβλίο. Το βιβλίο κάποι-
ου άλλου. Η µετάφραση δε γίνε-
ται µόνο µε το λεξικό, χρειάζεται
να έχεις την αίσθηση της γλώσ-
σας, της εποχής, της χώρας.

ΜΜααθθήήττρριιαα:: Πώς κρίνετε ένα
βιβλίο;

ΝΝττεεκκάάσσττρροο::  Πρώτα απ’όλα,
πρέπει να διαβάζει κάποιος πά-
ρα πολύ και διάφορα βιβλία. Αρ-
χίζει έτσι να φτιάχνει στο µυαλό
του τις ιδιαίτερες προτιµήσεις
του. Εµένα, ας πούµε, µου αρέ-
σουν οι περιπέτειες, τα ταξιδιωτι-
κά και οι βιογραφίες. Έχοντας
διαβάσει πολλά βιβλία, µπορεί ο
κριτικός να τα συγκρίνει µεταξύ
τους. Αν έχουν πρωτότυπες ιδέ-

ες, αν έχουν επαναλήψεις πα-
λαιών ιδεών, αν έχουν λάθη. Αν
µιλάνε για αξίες, όπως της ισό-
τητας, της δηµοκρατίας. Αν προ-
ωθούν την παιδεία. Έτσι σιγά σι-
γά χτίζω κριτήρια. Με βάση αυ-
τό, διαµορφώνω την άποψή
µου. Κριτικός βιβλίου δεν γίνεται
να το σπουδάσεις, ούτε µπορείς
να γίνεις από τη µία µέρα στην
άλλη. Θέλει πολύ καιρό για να
γίνεις. Η κριτική, πολλές φορές,
είναι ένας οδηγός για τους ανα-
γνώστες.

ΜΜααθθήήττρριιαα:: Το Μαρίζα Ντε Κά-
στρο είναι το πραγµατικό σας ό-
νοµα;

ΝΝττεεκκάάσσττρροο::  Βέβαια είναι το
πραγµατικό µου. Είναι ένα όνο-
µα ξένο. Ένα όνοµα πορτογαλι-
κό, ισπανικό. Ο πατέρας µου
ζούσε στην Ιταλία. Είναι σύνθε-
τη η καταγωγή µου.

ΜΜααθθήήττρριιαα  ((ΛΛυυδδίίαα))::  Ποιος είναι
ο τίτλος του πρώτου σας βιβλίου;

ΝΝττεεκκάάσσττρροο:: «Αρχαιολογία. Έ-
να ταξίδι στο παρελθόν.» Γιατί το
έγραψα αυτό το βιβλίο. Εκείνη
τη χρονιά έκανα µάθηµα στην
Τετάρτη τάξη και θα πηγαίναµε
µια εκδροµή στην Ακρόπολη.
Στην αρχή ξεκίνησα µε ένα
φυλλάδιο για να καταλάβουν τα
παιδιά τη δουλειά τον αρχαιολό-
γων και έπειτα έγραψα το βι-
βλίο.

ΜΜααθθήήττρριιαα:: Πόσο χρόνο χρειά-
στηκε για να γράψετε αυτό το βι-
βλίο;

ΝΝττεεκκάάσσττρροο::  Αρκετούς µήνες,
φαντάζοµαι. Άλλα βιβλία τα έγρα-
φα αρκετά χρόνια.

ΜΜααθθήήττρριιαα::  Τι είδους βιβλία γρά-
φετε;

ΝΝττεεκκάάσσττρροο::  Γράφω βιβλία γνώ-
σεων, πληροφοριακά βιβλία, που
έχουν σχέση, κυρίως,µε την ιστο-
ρία.

ΜΜααθθήήττρριιαα:: Ποια ήταν τα πιο πρό-
σφατα σας βιβλία;

ΝΝττεεκκάάσσττρροο::  Ένα βιβλίο για τον
Στρατηγό Μακρυγιάννη και ένα για
την δικτατορία.

ΜΜααθθήήττρριιαα  ((∆∆ήήµµηηττρραα))::Είχατε σαν
πρότυπα, άλλους συγγραφείς;

ΝΝττεεκκάάσσττρροο:: Ναι. Η Άλκη Ζέη. Ή-
ταν µια συγγραφέας, που θαύµαζα.

Η Μαρίζα Ντεκάστρο σε...κίνηση

συν. στην 3η σελ.
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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`)
Τσιτιρίδης ∆αυίδ(ΣΤ`)

Σαρωτές εικόνων
Γεωργίου Κατερίνα(Ε`)
Λιόλιου Μαρκέλλα(Ε`)
Μπόγια Ηλιάνα(ΣΤ`)

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 Σοφία
Καπουσίζη και ο Χρήστος
Χατζηγεωργούδης

Συνδροµή
για ένα χρόνο

5 ευρώ

Η εκδροµή µας στην Άρνισσα 
Την Τετάρτη 26 Μαΐου µαζί µε την τάξη µου αποφασίσαµε να πάµε να καθαρίσουµε την λί-

µνη από κάποια σκουπίδια. Το πρωί φέραµε σακούλες και γάντια για τον καθαρισµό της λί-
µνης, αλλά επίσης φέραµε επιτραπέζια και ποδοσφαιρικά παπούτσια, γιατί την τελευταία ώ-
ρα θα πηγαίναµε στο γήπεδο για να ξεσκάσουµε από την καραντίνα. 

Αφού καθαρίσαµε την λίµνη πήγαµε να πετάξουµε τις σακούλες στον κάδο. 
Όταν πήγαµε στο γήπεδο τα αγόρια έπαιξαν ποδόσφαιρο, τα κορίτσια έκαναν την εστία

τέντα, µε τις κουβέρτες τους, και έκατσαν από κάτω και άλλοι τρεις έπαιξαν ένα επιτραπέ-
ζιο µε την κυρία Ανθούλα. 

Επίσης η κυρία µας είχε 2 ακόµα εκπλήξεις µια καλή και µια όχι τόσο καλή. Η καλή ήταν ό-
τι µας κέρασε παγωτό και η κακή ότι θα επιστρέφαµε στο σχολείο για να κάνουµε την τελευ-
ταία ώρα της Φυσικής. Η εκδροµή µας φάνηκε τέλεια σε όλους, γιατί ήταν η µόνη που πήγα-
µε αυτή την χρονιά.   

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

ΗΗ  ΠΠεερρααίίαα
Η Περαία/Βεγορίτιδας εί-

ναι ένα πάρα πολύ ωραίο
χωριό. Έχει σχεδόν 450
κατοίκους. Έχει ένα φούρ-
νο, ένα σουπερµάρκετ,
δύο καφενεία και ένα ανα-
ψυκτήριο. Έχουµε επίσης
ένα σχολείο, ένα γήπεδο
µπάσκετ, ένα γήπεδο πο-
δοσφαίρου και ένα µου-
σείο. Έχουµε πολλές καλ-
λιέργειες όπως κεράσια,
µήλα, βερίκοκα, ροδάκινα,
πεπόνια, καρπούζια, ντο-
µάτες και πιπεριές.

Κείµενο: Υπάτιος 
Ναλµπάντης -

Ε` Τάξη

∆ακτυλογράφηση: 
Μαρκέλλα Λιόλιου

- Ε` Τάξη

ΜΜιιαα  ββόόλλτταα
σσττηη  λλίίµµννηη

Την Κυριακή αποφασίσα-
µε µε τον µπαµπά µου να
πάµε βόλτα µε το σκαφάκι
ιστιοπλοΐας στην λίµνη. Ό-
ταν ανέβηκα στο σκαφάκι
ένιωσα υπέροχα. 

Ο άνεµος µε χτυπούσε
δυνατά  και αυτό συνέχισε
να πηγαίνει  σφαίρα. Μετά
από τρεις  ώρες κουραστή-
καµε και αποφασίσαµε  να
φύγουµε. Αυτή ήταν µια
πολύ  ωραία εµπειρία  που
θα  ήθελα να την ξαναζήσω
και δεν θα την ξεχάσω πο-
τέ.   

Κείµενο: Χρυσοβαλά-
ντης Νιώτης  - Γ` τάξη 

∆ακτυλογράφος: Ευθύµης
Σιδεράς  - ΣΤ΄ τάξη 



Η διαµάχη µεταξύ Ισραηλι-
νών και Παλαιστινίων έχει
να κάνει µε το ποια έκταση
θα κατέχει ο καθένας και
πώς αυτή θα ελέγχεται.

Παρότι και οι Ισραηλινοί

και οι Παλαιστίνιοι έχουν
βλέψεις στην περιοχή εδώ
και χιλιάδες χρόνια, η σύγ-
χρονη διαµάχη ξεκίνησε
στις αρχές του 20ου αιώνα.
Οι Εβραίοι της Ευρώπης που

διέφυγαν του Ολοκαυτώµα-
τος θέλησαν να ιδρύσουν έ-
να κράτος-πατρίδα, στην πε-
ριοχή που τόσο υπό την Ο-
θωµανική όσο κι υπό τη Βρε-
τανική Αυτοκρατορία, ήταν
στην πλειοψηφία της αραβι-
κή και µουσουλµανική. Οι Ά-
ραβες αντιστάθηκαν, θεω-
ρώντας την περιοχή δικαιω-
µατικά δική τους. Ένα αρχι-
κό σχέδιο των Ηνωµένων Ε-
θνών που έδινε σε κάθε
πλευρά ένα κοµµάτι της πε-
ριοχής απέτυχε και το Ισ-
ραήλ και τα γειτονικά αραβι-
κά έθνη ενεπλάκησαν σε πο-
λέµους. 

Για τους Εβραίους ήταν η
επιστροφή στην “Γη της Ε-
παγγελίας”. Για τους Άραβες
της Παλαιστίνης ήταν η αρ-
χή του τέλους ή αλλιώς η
Nakba, η “Ηµέρα της Κατα-
στροφής”.

Η σηµερινή κατάσταση α-
ντανακλά σε µεγάλο βαθµό
τα αποτελέσµατα δύο πολέ-
µων, του 1948 και του 1967.

Το Ισραήλ εξακολουθεί να
καταλαµβάνει τη ∆υτική Ό-
χθη, και παρόλο που αποχώ-
ρησε από τη Γάζα, τα Ηνω-
µένα Έθνη εξακολουθούν να
θεωρούν αυτό το κοµµάτι
γης ως κατεχόµενο έδαφος.

Τι γίνεται τώρα;
Οι εντάσεις ήταν συχνά

πολύ υψηλές µεταξύ του Ισ-

ραήλ και των Παλαιστινίων
που ζουν στην Ανατολική Ιε-
ρουσαλήµ, τη Γάζα και τη
∆υτική Όχθη. Τους τελευταί-
ους µήνες οι ισραηλινές αρ-
χές εµποδίζουν τους Παλαι-
στίνιους να εκτελέσουν τα
θρησκευτικά τους καθήκο-
ντα.

Το Ισραήλ έχει καταλάβει
την παλιά πόλη της Ιερουσα-
λήµ προκαλώντας την  αγα-
νάκτηση των Παλαιστινίων,
επειδή διεκδικούν την ίδια
πόλη. Οι συγκρούσεις επε-
κτάθηκαν και σε άλλες πε-
ριοχές µε αποτέλεσµα να
θρηνήσουν πολλούς νε-
κρούς και τραυµατίες.

Υπάρχουν και άλλοι δρό-
µοι:   Η «Όαση ειρήνης» ή-
ταν  ένα χωριό, στο οποίο,
κατοικούσαν εδώ και χρόνια
Άραβες και Ισραηλινοί µαζί,
συνυπήρχαν αρµονικά, έ-
στελναν τα παιδιά τους µαζί
στο σχολείο, όπου διδάσκο-
νταν τόσο την εβραϊκή όσο
και την αραβική γλώσσα, κα-
νόνιζαν από κοινού όλες τις
υποθέσεις του χωριού τους. 

Ελπίζουµε και θέλουµε να
σταµατήσει ο πόλεµος ανά-
µεσα σε αυτά τα δύο κράτη
και η ζωή τους να έχει µία
µια καθηµερινή ροή.

Πηγή:
https://www.athensvoice.gr/

world/713643_israil-
palaistini-ti-symvainei-kai-

Επιµέλεια: Αναστασία 
Κισκίνη, Παντελής Καραβίτης,

Χρ. Γάτσος (ΣΤ` τάξη)
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∆ιαµάχη Ισραήλ – Παλαιστίνης

ΜΜααθθήήττρριιαα::  Είχατε αφήσει πο-
τέ κάποιο βιβλίο στη µέση;

ΝΝττεεκκάάσσττρροο:: Υπήρχαν βιβλία
που µε δυσκόλεψαν λίγο, αλλά
δεν άφησα κανένα στη µέση.

ΜΜααθθήήττρριιαα:: Είχατε ετοιµάσει κά-
ποιο βιβλίο που δεν το εκδώσατε;

ΝΝττεεκκάάσσττρροο::  Ναι, υπάρχουν
κάποια βιβλία που δεν εκδόθη-
καν, γιατί δεν συµφωνήσαµε µε
τον εκδότη.

ΜΜααθθηηττήήςς  ((ΕΕυυθθύύµµηηςς)):: Ποιο ή-
ταν το πιο γρήγορο βιβλίο που
τελειώσατε και ποιο ήταν το πιο
αργό;

ΝΝττεεκκάάσσττρροο:: Το πιο γρήγορο,
το έγραψα σε µια βδοµάδα και
το πιο αργό σε δέκα χρόνια.

ΜΜααθθηηττήήςς  ((ΜΜάάξξιιµµοοςς)):: Ποιο εί-
ναι το πιο αγαπηµένο σας βι-

βλίο;
ΝΝττεεκκάάσσττρροο:: Το πιο αγαπηµέ-

νο µου βιβλίο είναι, πάντα, το τε-
λευταίο.

ΜΜααθθήήττρριιαα  ((ΗΗλλιιάάνναα)):: Γιατί ξε-
κινήσατε το βιβλίο «Ένας κό-
σµος σε κίνηση» µε την Αµερι-
κανικά και τη Γαλλική Επανά-
σταση;

ΝΝττεεκκάάσσττρροο::  Ήταν σηµαντικά
γεγονότα και έπιαξαν καθοριστι-
κό ρόλο στη συνέχεια.

ΜΜααθθήήττρριιαα  ((ΒΒαασσιιλλεείίαα))::  Πότε
γράψατε το βιβλίο «Ένας κόσµος
σε κίνηση»;

ΝΝττεεκκάάσσττρροο::  Το ξεκίνησα το
2007 και τελείωσε το 2017.

ΜΜααθθήήττρριιαα:: Ετοιµάζετε κάποιο
καινούριο βιβλίο;

ΝΝττεεκκάάσσττρροο:: Ναι, αυτή την πε-
ρίοδο ετοιµάζω ένα καινούριο
βιβλίο.

Η Μαρίζα Ντεκάστρο σε...κίνηση
συν. απ’ την 1η σελ.



Εδώ και πολύ καιρό συ-
ζητούσαµε µε την τάξη µας
να κάνουµε κάτι για τον κή-
πο. Όµως λόγω της πανδη-

µίας δεν µπορούσαµε να
το φτιάξουµε πιο νωρίς,
γιατί κάναµε µάθηµα µέσω
Webex. Όταν άνοιξαν τα

σχολεία και ξεκινήσαµε να
πηγαίνουµε, αρχίσαµε να
το συζητάµε µε το δάσκα-
λό µας ο οποίος αµέσως
συµφώνησε.

Μετά από αρκετές συζη-
τήσεις αποφασίσαµε να φυ-
τέψουµε αρωµατικά φυτά
και λουλούδια. Πρώτα ψάξα-
µε αρωµατικά φυτά(δεντρο-
λίβανο, θυµάρι, ρίγανη, άνι-
θο, λεβαντίνη κ.ά.) από την ι-
στοσελίδα του κ. Μαχαιρίδη
και έπειτα είπαµε πως θα
παίρναµε λουλούδια, από το
παζάρι του χωριού µας. Πή-
ραµε από τα σπίτια µας διά-
φορα εργαλεία όπως (τσά-
πες, τσουγκράνες, σκαλι-
στήρια, φτυάρια) για να προ-
ετοιµάσουµε τον κήπο, τσα-
πίζοντας και καθαρίζοντας
τον.

Μόλις τελειώσαµε την
προετοιµασία του κήπο,
πήραν δύο γονείς τηλέφω-
νο τον κ.Μαχαιρίδη και του
είπαν πως αύριο θα περά-
σουν από το φυτώριο του
και θα διαλέξουν µερικά α-
ρωµατικά φυτά, για να τα
φυτέψουµε στον σχολικό
κήπο. Αφού πήγαν να πά-
ρουν τα φυτά ο κ.Μαχαιρί-
δης, τους είπε πως θα µας
τα δώσει δωρεάν. 

Μία µέρα µετά, τα φυτά
ήρθαν στο σχολείο, πήρα-
µε τα απαραίτητα εργαλεία
µαζί και τα φυτά και πήγα-
µε να τα φυτέψουµε στον
κήπο. Το πρώτο πράγµα
που κάναµε ήταν να σκά-

ψουµε τρύπες στα παρτέ-
ρια για φυτέψουµε τα φυ-
τά. Ύστερα αφού τα φυτέ-
ψαµε, φέραµε άδεια µπου-
κάλια τα οποία γεµίσαµε
µε νερό από τις βρύσες του
σχολείου για να ποτίσουµε
τα φυτά.

Μετά από λίγες µέρες, ο
δάσκαλός µας πήγε στο
παζάρι και αγόρασε λου-
λούδια όπως (ελενίτσες,
νυχάκια, σκυλάκια, φελί-
τσιες κι άλλα) για να τα φυ-
τέψουµε µαζί µε τα αρωµα-
τικά φυτά. Την ίδια µέρα
που τα πήραµε, τα φυτέψα-
µε και τα ποτίσαµε, όπως
κάναµε και µε τα αρωµατι-
κά φυτά. Ακόµα και σήµερα
προσέχουµε και ποτίζουµε
τον κήπο για να µπορέσει
να κρατήσει για πολύ και-
ρό!

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση:
Λυδία Παπαδοπούλου, 

Ηλιάνα Μπόγια (ΣΤ` τάξη)

Η συνέντευξη 
από  τα παιδιά της 

ΣΤ` τάξης στον κήπο
Στις 21/5/2021, την Πα-

ρασκευή, εγώ και άλλα 2
παιδιά της τάξης µου πήγα-
µε στον κήπο του σχολεί-
ου, για να δούµε την προε-
τοιµασία της ΣΤ` τάξης, για
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ΟΟ  πποολλύύχχρρωωµµοοςς  κκααιι  ααρρωωµµααττιικκόόςς  κκήήπποοςς  µµααςς

Αφιέρωση
Αυτή την αφιέρωση την

κάνουµε στον κ.Μαχαιρίδη.
Αγαπητέ κ.Μαχαιρίδη θέ-

λουµε να σας ευχαριστή-
σουµε πολύ για τα υπέροχα
φυτά που µας κάνατε δω-
ρεά, για να τα φυτέψουµε
στο σχολικό µας κήπο. Σας

διαβεβαιώνουµε πως µέ-
χρι και σήµερα τα διατηρού-
µε µυρωδάτα και χρωµατι-
στά ακριβώς όπως τα πήρα-
µε από το όµορφο φυτώριο
σας. Ελπίζουµε κάποια µέρα
να έρθετε από το σχολείο
µας, για να δείτε τον όµορ-
φο κήπο µας!

Με αγάπη, οι µαθητές της
ΣΤ` τάξης!



το φύτεµα του κήπου. 
Στην αρχή τα παιδιά φέ-

ρανε τσουγκράνες και τσά-
πες. Αργότερα ο κύριος Η-
λίας έδωσε φυτά µε συγκε-
κριµένο άρωµα όπως η ρί-
γανη που µύριζε σαν την
κανονική ρίγανη. Στη συνέ-
χεια ο κύριος µας έδειξε
φυτά που µπορείς να φυτέ-
ψεις όπως το φασκόµηλο,
το θυµάρι, ο βασιλικός, το
πεντάνευρο, το δεντρολί-
βανο, τον άνηθο και την λε-

βάντα και αφού τα φυτέ-
ψανε, τα ποτίσανε. Κάποια
ήταν άγνωστα φυτά και
δεν ξέρανε τα παιδιά τι εί-
ναι. 

Τέλος φωτογραφηθήκα-
µε και φύγαµε στις τάξεις
µας. Ήταν πολύ ωραία ε-
µπειρία και ελπίζω να πάµε
να φυτέψουµε και εµείς.

Κείµενο: Κυριάκος 
Γεωργιάδης - ∆` τάξη 

∆ακτυλογράφηση: Μαρ-
κέλλα Λιόλιου - Ε` τάξη 
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Οι τηλεδιασκέψεις
µε όλη την Ελλάδα

Ο κ. Ηλίας αρχικά µας ανα-
κοίνωσε ότι θα κάνουµε µια
προσπάθεια να γνωρίσουµε
τον τόπο µας σε άλλα σχο-
λεία από όλη την Ελλάδα και
τον κόσµο. 

Εµείς αρχίσαµε να γρά-
φουµε κείµενα για την γνω-
ριµία. Μόλις τελειώσαµε µε
τις διορθώσεις, δώσαµε το
κείµενο στην κυρία την αγ-
γλικών για να µας το µετα-
φράσει. Μετά από ένα δίµη-
νο µερικά από τα σχολεία
της Ελλάδας µας απάντη-
σαν. Αυτά που µας απάντη-
σαν πρότειναν να εκδίδουµε

κάθε χρόνο µια εφηµερίδα.
Εµείς δεχτήκαµε και κάναµε
µε αυτά τα 30 σχολεία µια
µεγάλη διάσκεψη µαζί. 

Μετά από ώρες συζήτη-
σης είπαµε ότι κάθε σχολείο
θα γράψει ένα κείµενο 600
λέξεων που θα φιλοξενού-
ταν στην οµαδική εφηµερίδα
που το όνοµα της θα ήταν
«ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛ-
ΛΑ∆Α. ΣΤΟ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΣΗ-
ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ» 

Επίσης ο κύριος µας πρό-
τεινε να κάνουµε µε την συ-
νεργασία της κυρίας Γιάνας
πληροφορικού POWER
POINTS, THINKLINKS ΚΑΙ
WORDWALLS για να τα πα-

ρουσιάσουµε σε τηλεδια-
σκέψεις µε τα σχολεία που
συνεργαζόµαστε για να
γνωρίσουν ακόµα καλύτερα
τον τόπο µας. 

Κι έτσι προέκυψε µια µε-
γάλη φιλία µε αυτά. 

Κείµενο - ∆ακτυλογράφηση:
Λιάσης ∆ηµήτρης 

– Ε` τάξη 

Συνάντηση µε σχολεία
‘Όλα ξεκίνησαν όταν µια

µέρα ο δάσκαλός µας, µας
είπε ότι έχει στείλει µήνυµα
σε σχολεία διαφόρων περιο-
χών για να συναντηθούµε
µέσω webex. Χαρήκαµε πά-
ρα πολύ που θα συναντηθού-
µε και µε άλλα παιδιά. Στην
αρχή στέλναµε γράµµατα
και ζωγραφιές σε σχέση µε
τον τόπο µας, µετά από λίγο
καιρό έγιναν οι πρώτες συ-
ναντήσεις, κράτησαν αρκετή
ώρα αλλά πέρασα πολύ ω-
ραία. Έµαθα νέα πράγµατα
για µέρη της Ελλάδας που
δεν ήξερα, είδαµε παρου-
σιάσεις που ετοιµάσανε και
µου άρεσαν πολύ, γιατί ε-
κτός από το ότι είδα πολλά
νέα αξιοθέατα έµαθα και
πράγµατα για τον τόπο τους,
έµαθα την ιστορία τους

ΤΤααξξιιδδεεύύοοννττααςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα
((ττηηλλεεδδιιαασσκκέέψψεειιςς  κκααιι  εεφφηηµµεερρίίδδαα))

https://padlet.com/ilikart/q0abvbyszl1x967d
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κ.λ.π. Να πώ την αλήθεια έ-
µαθα πράγµατα και για τον
δικό µου τόπο. Ήτανε µια υ-
πέροχη εµπειρία.

Κείµενο - ∆ακτυλογράφηση: 
Πισλίνα ∆ήµητρα –

ΣΤ` τάξη

Οι συναντήσεις µε τα άλ-
λα σχολεία ήταν µία εξαιρε-
τική εµπειρία. Μου άρεσαν
πολύ τα αξιοθέατα των άλ-
λων τόπων. Ενώ, άλλοι µα-
θητές και δάσκαλοι µας πρό-
τειναν να επισκεφτούµε τον
τόπο τους και το ίδιο κάναµε
και εµείς. Με αυτές τις συνα-
ντήσεις έµαθα πολλά πράγ-
µατα για την υπόλοιπη Ελ-
λάδα.

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

∆ιαδικτυακά 
µε άλλα σχολεία

Την εβδοµάδα που µας πέ-
ρασε πραγµατοποιήσαµε
δύο συναντήσεις µέσω υπο-
λογιστή µε άλλα δύο σχο-
λεία.

Την πρώτη τηλεσυνάντη-
ση την κάναµε µε το ∆ηµοτι-
κό σχολείο Μπενιτσών, της
Κέρκυρας. Γνωριστήκαµε µε
τους µαθητές της Γ-∆ τάξης.
Αφού γνωριστήκαµε και α-
νταλλάξαµε πληροφορίες
για τους τόπους µας, οι µα-
θητές των Μπενιτσών µας
παρουσίασαν µέσω βίντεο
το παραµύθι: «Τα µαγικά µα-
ξιλάρια» του Ευγένιου Τριβι-
ζά. Εµείς µε τη σειρά µας
τους διαβάσαµε ένα δικό
µας παραµύθι µε τον τίτλο:

«Ο νερόδρακος». Μετά
την αφήγησή µας συζητήσα-
µε για τα παραµύθια που πα-
ρουσιάσαµε.

Την δεύτερη τηλεσυνά-
ντηση την πραγµατοποιήσα-
µε µε το 2ο ∆ηµοτικό σχο-
λείο Νέας Αλικαρνασσού,
της Κρήτης. Γνωριστήκαµε
µε τους µαθητές της ∆` τά-
ξης και ανταλλάξαµε πληρο-
φορίες για τους τόπους µας,
δείχνοντας κάποιες φωτο-
γραφίες µέσω βίντεο.

Και οι δύο τηλεσυναντή-
σεις ήταν εξαιρετικά ενδια-

φέρουσες, ήτανε κάτι εντε-
λώς διαφορετικό από τα µα-
θήµατα που κάναµε συνή-
θως και ανυποµονώ να ξανα-
ζήσω κάτι παρόµοιο.

Κείµενο: 
Κατερίνα Θεοδώρου 

– Γ` τάξη
∆ακτυλογράφηση: 

Λυδία Παπαδοπούλου –
ΣΤ` τάξη

Τα ενωµένα σχολεία
µέσω webex

Την Παρασκευή 16 Απριλί-
ου 2021 µπήκαµε µέσω
webex στο σχολείο της Ρό-

δου. Εµένα µου έκανε ιδιαί-
τερη εντύπωση το κάστρο
του Αρχάγγελου. Ήθελα να
πω στη τάξη µου ότι έπρεπε
να κάνουµε έστω µια ζωγρα-
φιά, γιατί όλοι κάναν κάτι.
Θέλω να πω στο σχολείο της
Ρόδου συγχαρητήρια, γιατί
θεωρώ ότι έκαναν καταπλη-
κτική δουλειά. Ελπίζω να ξα-
ναγίνει η παρουσίαση που έ-
γινε µε το σχολείο της Ρό-
δου!

Γιάννης Γιάνκου - ∆' τάξη

Την Παρασκευή πήγαµε
διαδικτυακά στο σχολείο

του Αρχαγγέλου της Ρόδου
και είχαν ετοιµάσει πολλά
πράγµατα. Το πρώτο πράγµα
που µας δείξαν ήταν µια πα-
ρουσίαση για να µας δείξουν
την Ρόδο και τι έχει. Έπειτα
παίξαµε ένα παιχνίδι µε
γράµµατα και έπρεπε να κά-
νουµε µια λέξη που το είχε η
Ρόδος. Χάρηκα πολύ που
συµµετείχα στην τηλεδιά-
σκεψη!

Πολυάνθη Μπόγια
- ∆΄ τάξη

Σήµερα 16\4\2021 πήγαµε
διαδυκτιακά στο σχολείο
της Ρόδου για να µας δεί-
ξουν τη παρουσίαση τους. Ε-
κεί τα παιδιά µας είχαν ετοι-
µάσει φανταστικά πράγµα-
τα. Στη συνέχεια µας έδει-
ξαν το παιχνίδι που είχαν.
Μετά τα παιδιά µας έδειξαν
τις ζωγραφιές τους και από
άλλα σχολεία.

Εγώ πέρασα πολύ ωραία
και την άλλη φορά ελπίζω να
πάµε κανονικά στην Ρόδο.

Κυριάκος Γεωργιάδης -
∆΄τάξη
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Στις 26/5/2021 το σχολείο
µας έκανε µια συνάντηση
µέσο Zoom στο Λαογραφι-
κό Εθνολογικό µουσείο Μα-
κεδονίας –Θράκης. Εκεί
µας έδειξαν τα εργαλεία
που χρησιµοποιούσαν για
την κατασκευή ψωµιού. Ε-
πίσης είδαµε µακέτες νερό-
µυλων, φωτογραφίες, και
διάφορα βίντεο που µιλού-
σαν πάλι για τους νερόµυ-
λους. 

Εµένα µού έκανε εντύπω-
ση ο νερόµυλος τον οποίο
κατασκεύασε ο Βιτρούβιος
ένας µεγάλος αρχιτέκτο-
νας αλλά και συγγραφέας.
Ο Βιτρούβιος έζησε στη
Ρωµαϊκή αυτοκρατορία και
έµενε στην αυλή του βασι-
λιά Ιούλιου Καίσαρα και από
εκεί εµπνεύστηκε τον νερό-
µυλο.

Κείµενο: Ναταλία 
Μπερέα – Γ` τάξη

Με εντυπωσίασαν οι µύ-

λοι, τα εργαλεία των γεωρ-
γών, η φτερωτή και τα ζώα
που βοηθούσαν τους γεωρ-
γούς να προστατεύουν το
αλεύρι από τους εχθρούς.

Κατερίνα Θεοδώρου
– Γ` τάξη

Εµένα µου έκανε εντύπω-
ση το καρπολόι και το δρε-
πάνι. Αυτά εδώ τα αντικεί-
µενα είναι χρήσιµα για το
ψωµί. Όπως το δρεπάνι εί-
ναι ένα εργαλείο που το
χρησιµοπιούσαν θερίζο-
ντας το σιτάρι.

Που το έπερναν και το έ-
βαζαν σ’ ένα σακί. Το καρ-
πολόι το χρησιµοποιούσαν
όταν όταν το πετούσαν ψι-
λά και µε τον αέρα έφευγε
το άχυρο και έµενε ο χο-
ντρός σπόρος.

Γεωργία Παπατραϊανού –
Γ` τάξη

Αυτό που µε εντυπωσία-
σε ήταν να δω το δρεπάνι α-

πό κοντά, γιατί πάντα ήθε-
λα να το δω.

∆έσποινα Παπαγιαννίδου
– Γ` τάξη

Εµένα µου άρεσε πιο πο-
λύ ο χειρόµυλος, γιατί έχει
δύο πέτρες αλλά ασυνήθι-
στες.

Ελένη Τσότση – Γ` τάξη

Εµένα µου άρεσε το παι-
χνίδι µε το µήλο. Μου άρε-
σε το ποίηµα, ήταν πολύ ω-
ραίο. Ήταν και µία φτερωτή
ξύλινη και έφτανε µέχρι τη
µισή τάξη. Ένας υπέροχος
χάρτης που ήταν ανάγλυ-
φος και µας έδειξε τον τόπο
µας, την Άρνισσα.

Στελλα Μπουλλάρι –
Γ` τάξη

Μου έκανε εντύπωση ότι
έκαναν δούλευαν πολλές
ώρες για να έχουν στο πιά-

το τους ένα ψωµί. Μου άρε-
σε,πολύ ο νερόµυλος που
το νερό τον γυρνούσε και
πατούσε το σιτάρι. Έµαθα
πολλά πράγµατα κι θα ήθε-
λα να πάω κι από κοντά να
τα δω καλύτερα.

Ελισάβετ Τσουµάγκα 
– Γ` τάξη

«Παροιµίες για το ψωµί»
Μάθαµε και φράσεις µε

το ψωµί, όπως: « Αυτή η
δουλειά έχει πολύ ψωµί».
«Βγάζω το ψωµί µου».
«∆ουλεύει για το ψωµί
του». «Η βιάση ψήνει το
ψωµί, µα δε το καλοψήνει».
« Λίγα είναι τα ψωµιά του».
«Εµείς ψωµί δεν έχουµε κι
γάτα πίτα σέρνει» «θα φάει
πολλά ψωµιά ακόµα». «Ψω-
µί δεν έχουµε, ραπανάκια
για τη όρεξη ζητάµε» 

∆ακτυλογράφηση: Ανα-
στασία Κισκίνη – ΣΤ` τάξη

Λαογραφικό Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας –Θράκης
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Επίσκεψη 
στο Μουσείο 

Μπενάκη
Στις 1/6/2021 πήγαµε διαδικτυακά

στο Mουσείο Μπενάκη. Το µουσείο
Μπενάκη στην αρχή ήταν σπίτι µε ι-
διοκτήτη τον Εµµανουήλ Μπενάκη κι
όταν πέθανε άφησε ιδιοκτήτη τον
γιo του, τον Αντώνη Μπενάκη ,µας
είπε η ξεναγός µας η κυρία Μαρία.
Aργότερα, µας είπε ότι ο Αντώνης

Μπενάκης ήθελε να αφήσει το σπίτι
του στην πόλη και να το κάνουν µου-
σείο. Για να το κάνει αυτό όµως µίλη-
σε µε τα αδέρφια του και συγκεκρι-
µένα την αδερφή του την Πηνελόπη
∆έλτα. Κατόπιν η ξεναγός µας, µας
έδειξε πίνακες ζωγραφικής και έναν
κρητικό µε τον γιο του να φοράνε
φέσια.

Μου έκανε πολύ εντύπωση η καρέ-
κλα του κρητικού που δεν είχε δεξί
µπράτσο για να βολεύεται στην κα-
ρέκλα. Η κυρία Μαρία µας έδειξε
πολλές φορεσιές και τον κεφαλόδε-

σµο. Ύστερα η ξεναγός µας µίλησε
για την Αθήνα - ή αλλιώς τσιµεντού-
πολη - και µας έδειξε ότι οι φορεσιές
των παιδιών ήταν πιο απλές και των
ενηλίκων πιο εντυπωσιακές. Στη συ-
νέχεια η κυρία Μαρία µας έδειξε τα
παλιά σπίτια. Τι διακόσµηση είχαν
και τι όµορφα που ήταν. Στο τελευ-
ταίο δωµάτιο ήταν τα καλύτερα
πράγµατα όχι µε τα σηµερινά υλικά,
αλλά µε χρυσό. Τέλος κάναµε ερω-
τήσεις για το µουσείο. Εγώ σαν πρό-
εδρος της τάξης χαιρέτησα την κυ-
ρία Μαρία και κλείσαµε.

Ήταν πολύ ωραία εµπειρία και ό-
ταν µε το καλό ανοίξουν οι δρόµοι θα
πάµε από κοντά.

Κείµενο: 
Κυριάκος Γεωργιάδης - ∆` τάξη

∆ακτυλογράφηση: 
Μαρκέλλα Λιόλιου - Ε` τάξη 

Σήµερα 1 Ιουνίου 2021 επισκεφτή-
καµε το Μουσείο Μπενάκη. Αυτό το
όνοµα το βγάλανε, γιατί παλιά το
µουσείο αυτό ήταν το σπίτι του Εµ-
µανουήλ Μπενάκη. Όταν πέθανε, το
σπίτι το έδωσε στον γιο του Αντώνη
Μπενάκη. Όταν µεγάλωσε ασχολού-
νταν µε τα ταξίδια, για αγορές πα-
λιών πράγµατων. Τότε µε την συλλο-
γή του έφτιαξε το Μουσείο Μπενά-
κη. Κάποια από αυτά ήταν ο αργαλει-
ός, οι πολλές φορεσιές, ο κεφαλόδε-
σµος και πολλά άλλα. Είµαι πολύ χα-
ρούµενος που επισκεφτήκαµε το
Μουσείο Μπενάκη.

Κείµενο: Παντελής Λιάσης 
- ∆` τάξη

∆αχτυλογράφηση: 
Κατερίνα Γεωργίου - Ε`τάξη
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Στον πόλεµο του 1821 µου
έκανε εντύπωση η Φιλική Ε-
ταιρία που ιδρύθηκε για την
έναρξη της επανάστασης
των Ελλήνων εναντίων των
Τούρκων. Ακόµη µου έκανε ε-
ντύπωση οι κλεφτοπόλεµοι,
οι εµφύλιοι πόλεµοι που γί-
νονταν, η διχόνοια που υπήρ-
χε, οι πλούσιοι άνθρωποι που
έδωσαν όλη τους την περιου-
σία στην επανάσταση, οι ίδιοι
οι άνθρωποι που έδωσαν και
την ζωή τους για τον αγώνα
και τέλος µου έκαναν εντύ-
πωση οι Φιλέλληνες που πο-
λέµησαν για την Ελλάδα
παρ’ όλο που δεν ήταν η πα-
τρίδα τους.

Βασιλεία Λιάση 

Αυτό που µε εντυπωσίασε
στα µαθήµατα του 1821 ήταν
τα πυρπολικά και ο τρόπος λει-
τουργίας τους. Ήταν µοναδι-
κός καθώς πήγαιναν κρυφά και
αθόρυβα τη νύχτα ή µε ελιγ-
µούς την ηµέρα.

Πασχάλης Παλάκας

Από την φετινή ιστορία αυτό
που µου έκανε εντύπωση ήταν
τα πυρπολικά το πώς ένα εύ-
φλεκτο υλικό ανατίναζε ολό-
κληρα πλοία και ο Κανάρης ο-
λόκληρη ναυαρχίδα. Επίσης
µου άρεσε που η Μαντώ Μαυ-
ρογένους ενίσχυσε οικονοµι-
κά τον πόλεµο. Κάτι που µε
στεναχώρησε ήταν που ο Νι-
κηταράς βοήθησε πολύ στο
πόλεµο και στα τελευταία χρό-
νια της ζωής του πέθανε στο
δρόµο ως ζητιάνος.

Αναστασία Κισκίνη -
∆ακτυλογράφηση: 

Μάξιµος Σιδεράς 

Η επανάσταση του 1821 ή-
ταν ένας ένοπλος αγώνας
τον ελλήνων εναντίον τον Ο-
θωµανών. Με εντυπωσίασε η
ικανότητα τον επαναστατών
να νικάνε µάχες που φαινο-
µενικά ήταν χαµένες λόγο
της αριθµητικής υπέροχης
που είχαν οι Οθωµανοί. 

Αλέξανδρος Καπουσίζης 

Εµένα µου έκαναν εντύ-
πωση τα πυρπολικά τα ο-
ποία ήταν καράβια που εί-
χαν µέσα εκρηκτικά και οι
ναυτικοί όταν τους πλησία-
ζε ένα εχθρικό καράβι το ά-
ναβαν και το έσπρωχναν
προς το εχθρικό καράβι. 

Κατερίνα Μπιτσίµη

Στην Ελληνική Επανά-
σταση αυτό που µου έκανε
εντύπωση ήταν τα πυρπολι-
κά και η διαδικασία της πυρ-
πόλησης. Μια από τις πιο ε-
ντυπωσιακές στιγµές πυρ-
πόλησης ήταν όταν ο Κων-
σταντίνος Κανάρης ανατί-
ναξε την τουρκική ναυαρχί-
δα. 

Παντελής Καραβίτης 

Η ιστορία της ΣΤ΄ τάξης
ήταν ενδιαφέρουσα. Ένα
κεφάλαιο που µείναµε εκεί
για ένα µεγάλο χρονικό διά-
στηµα ήταν το 1821.

Όταν ακούω το 1821,
σκέπτοµαι πόλεµος, φτώ-
χεια, διχόνοια, αγώνες,
κλεφτοπόλεµος και τουρκο-
κρατία. Μου άρεσαν πολλά
κεφάλαια όπως: (ο ∆ράµα-
λης, η Τριπολιτσά, η Φιλική
Εταιρία κι άλλα). Επίσης
µου άρεσαν και πολλοί πο-
λεµιστές όπως ο Καραϊσκά-
κης, ο Μιαούλης, η Μπου-
µπουλίνα, ο Μπότσαρης,
αλλά ο αγαπηµένος µου ή-
ταν ο Κολοκοτρώνης. Ο Κο-
λοκοτρώνης πολέµησε σε
πολλές µάχες όπως για πα-
ράδειγµα στην Τριπολιτσά
και στην µάχη του ∆ράµα-
λη. Όταν ο Κολοκοτρώνης
πέθανε έφερε µεγάλη θλί-
ψη στους συµπολεµιστές
του. Ήταν γενναίος και δυ-
νατός ήρωας. Αυτό το κε-
φάλαιο είχε ενδιαφέρον και
θα µου άρεσε να το ξανακά-
νω στο µέλλον. 

Κείµενο: Λυδία Παπαδο-
πούλου - ∆ακτυλογράφηση:

Πασχάλης Παλάκας

Οι εντυπώσεις µου για την Επανάσταση του 1821 (ΣΤ` τάξη)

ΚΚοορροοννοοϊϊόόςς
ααλλλλάά  ττοο……11882211
Αν υπήρχε ο κορονοϊός το 1821, σίγουρα τα πράγ-

µατα θα ήταν δύσκολα. Επειδή, δεν υπήρχε ιατρικός
εξοπλισµός εκείνη την περίοδο, προσπαθούσαν να
βρουν τρόπους για να τον αντιµετωπίσουν. Και έτσι
εξελίχθηκε ο εξής διάλογος:

Τούρκοι: Ας πολεµήσουµε!
Έλληνες: Σταµατήστε! ∆ε γίνεται να πολεµήσου-

µε αν υπάρχει ο Covid-19 εδώ.
Τούρκοι: Τι είναι αυτό;
Έλληνες: Ο Covid-19 είναι ένας µεταδοτικός ιός

που µας κάνει να βήχουµε, να φτερνιζόµαστε και να
έχουµε πυρετό. Έτσι, είµαστε σε καραντίνα για έ-
ναν µήνα, οπότε ο καθένας ας πάει στο σπίτι του.

Τούρκοι: Και µε την µάχη;
Έλληνες: Τίποτα λέµε! Αντίο.
(Αφού, πέρασε ένας µήνας αποφάσισαν οι Έλλη-

νες να κάτσουν στο σπίτι για άλλους 2 µήνες)
Τούρκοι: Θα βγείτε;
Έλληνες: Όχι. Μείνετε και εσείς στα σπίτια σας!
Τούρκοι: Μας έχετε σπάσει τα νεύρα µε αυ-

τό…Καλά.

(Τέλος, οι εβδοµάδες περνούσαν και οι Τούρκοι
δεν άντεξαν να περιµένουν και έφυγαν µια για πά-
ντα από εκείνο τον τόπο).

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



Στον πίνακα βλέπουµε το
σώµα ενός νεκρού αγωνιστή,
καθώς µία γυναίκα προσπαθεί
να τον επαναφέρει στην ζωή.
Όµως, υπάρχουν και αλλά δύο
πρόσωπα στην εικόνα. Το
πρώτο από τα δύο προσπαθεί
να αποµακρύνει την γυναίκα
από τον άντρα. Ενώ, πίσω από
τη γυναίκα έχει ξεπροβάλει ένα
ανήλικο αγόρι που στα κρυφά,
προσπαθεί να σκοτώσει τον Ο-
θωµανό για να πάρει εκδίκη-
ση. 

Θεωρώ πως τα τρία πρόσω-
πα έχουν στενή οικογενειακή
σχέση. Η τοποθεσία που βρί-
σκονται είναι παραθαλάσσια,
γιατί περιβάλλεται από θά-
λασσα. Πολύ κοντά βρίσκο-
νται στήλες ενός αρχαιοελλη-
νικού κτηρίου. Στο βάθος της
εικόνας διακρίνεται µία καµέ-
νη εκκλησία.  Μετά από λίγες
ώρες, ο Οθωµανός θα είχε
σκοτωθεί από τον γιο του νε-
κρού αγωνιστή. Στην σκηνή,
θα άκουγα τις φωνές του Ο-
θωµανού, τα ουρλιαχτά της
γυναίκας. Εκ µέρους, του
παιδιού υπάρχει ησυχία. Θα
ήθελα να δω που τραυµατί-
στηκε ο αγωνιστής και αν η
γυναίκα έβλεπε αγγέλους
στον ουρανό. Επίσης, θα ήθε-
λα να δω όλο το αρχαιοελλη-
νικό κτήριο για να έχω µία
πιο καθορισµένη τοποθεσία.

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

Ο πατέρας τραυµατίστηκε
και τη µητέρα µου την παίρ-
νανε για σκλάβα. Σήµερα το
πρωί ξύπνησα από τις σειρή-
νες του πολέµου, εγώ µε τον
πατέρα µου πήγαµε να πολε-
µήσουµε και µου είπε να πε-
ριµένω εκεί που ήµουν. Πέ-
ρασε µια ώρα αλλά ο πατέρας
δεν είχε έρθει ακόµα, οπότε
αποφάσισα να τον ψάξω, µε-
τά από λίγο ψάξιµο είδα την
µητέρα να κλαίει πάνω από
τον πατέρα. Την ρώτησα τι έ-
γινε  και µου απάντησε ότι
την παίρνουν για σκλάβα και
ότι ο πατέρας τραυµατίστηκε.
Πήρα τον πατέρα µου και τον
πήγα στο σπίτι κρυφά τον πε-
ριποιήθηκα αλλά µέσα σε
τρεις ώρες πέθανε.

Κείµενο: Κατερίνα Μπιτσίµη
–∆αχτυλογράφηση: Ανδρονί-

κη Μπόγια – ΣΤ` τάξη

Στο νησί µου γινόταν πανι-
κός! Όλοι ετοιµάζονταν για τη
µάχη. Εγώ παρατηρούσα τον
πατέρα µου.  Τότε χωρίς να το
καταλάβει η µητέρα µου  πή-

ρα και εγώ ένα ντουφέκι του
πατέρα µου κι έτρεξα ξοπίσω
του. Τους έβλεπα από µία µε-
ριά που πολεµούσαν. Οι Ο-
θωµανοί είχαν πιο πολλές δυ-
νάµεις και πριν το καταλά-
βουµε έβαλαν φωτιά σε όλο
το νησί. Η µητέρα µου µε έ-
ψαχνε παντού. Μόλις µε βρή-
κε ήρθε και κάθισε µαζί µου.
Ξαφνικά ένας Οθωµανός
τραυµάτισε σοβαρά τον πατέ-
ρα µου κι έτσι εγώ και η µη-
τέρα µου τρέξαµε να τον βοη-
θήσουµε. Μα είδε τη µητέρα
µου ένας Οθωµανός και την
τράβηξε από το χέρι για να
την πάρει για σκλάβα. Όµως
πάλι καλά δεν είδε εµένα κι
έτσι αφού έβγαλα το ντουφέ-
κι, που µόλις είχα πάρει, βρή-
κα την ευκαιρία και έριξα
στον Οθωµανό. Εκείνος αµέ-
σως έπεσε κάτω κι έτσι εγώ
και η µητέρα µου βοηθήσαµε
τον πατέρα και µαζί µε κάποι-
ες άλλες οικογένειες ανεβή-
καµε σε ένα τεράστιο πλοίο
και φύγαµε για πάντα από το
πολυαγαπηµένο µας νησί.

Κείµενο - ∆αχτυλογράφηση:
Βασιλεία Λιάση – ΣΤ` τάξη

Ο πίνακας αυτός  δείχνει
έναν Τούρκο να έχει σκο-
τώσει  έναν Έλληνα  και να

έχει αρπάξει απ΄ το χέρι για
λάφυρο µια γυναίκα  που
δεν µπορεί  να προστατευτεί
και κοιτάζοντας  στον ουρα-
νό ζητά βοήθεια απ΄τον
Θεό. Πίσω απ΄ αυτήν  είναι
κρυµµένη  µια άλλη γυναί-
κα,  που κρατά στα χέρια
της  µια κουµπούρα και εί-

ναι έτοιµη να πυροβολήσει
τον Τούρκο.

Κείµενο: Μάξιµος  Σιδεράς
- ∆ακτυλογράφος: Εύθυµης

Σιδεράς - ΣΤ` τάξη

ΟΟιι  χχααµµέέννεεςς  
ααννααµµννήήσσεειιςς

Πριν τρεις ώρες ο τουρκι-
κός στρατός κατέλαβε το µι-
κρό χωριό µου. Κατέστρε-
ψαν τα σπίτια των συγχω-
ριανών µου, τις εκκλησίες
µας και σκότωσαν  γυναί-
κες, άνδρες και µικρά παι-
διά. Ο πατέρας µου έλειπε
από το σπίτι για πολλή ώρα,
έτσι εγώ και η µητέρα επει-
δή ανησυχήσαµε βγήκαµε
να τον ψάξουµε. Μετά από
αρκετό ψάξιµο βρήκαµε το
άψυχο σώµα του πατέρα µου
πίσω από την µεγάλη εκκλη-
σία. Εγώ προσπάθησα να η-
ρεµίσω την µητέρα µου που
έκλαιγε και φώναζε. Ξαφνι-
κά ένας Τούρκος πασάς µας
πλησίασε και άρπαξε  την
µητέρα µου από το χέρι. Εγώ
προσπάθησα να τον σταµα-
τήσω αλλά δεν µπόρεσα.  Η
µητέρα µου, µου πρότεινε να
αποµακρυνθώ γιατί το θέαµα
που θα αντίκριζα θα ήταν φρι-
χτό. Εγώ έφυγα φοβισµένος
ακούγοντας πίσω µου τροµα-
κτικές κραυγές. Μετά από
τρεις ώρες οι Τούρκοι έφυ-
γαν, αφήνοντας πίσω ερεί-
πια.

Κείµενο – ∆ακτυλογράφηση:
Πασχάλης Παλάκας – 

ΣΤ` τάξη
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Ο Αγγελής Γάτσος ήταν
σλαβόφωνος Έλληνας ο-
πλαρχηγός της Ελληνικής ε-
πανάστασης του 1821 από
τους Σαρακηνούς Αλµωπίας
του νοµού Πέλλας. Περιγρά-
φεται ως ψηλός, ξανθός, δα-
σύτριχος, Σύµφωνα µε την
παράδοση κατάγονταν από
φτωχή οικογένεια των Σαρα-
κηνών. 

Ο Αγγελής για βιοποριστι-
κούς λόγους εγκατέλειψε τη
γενέτειρά του σε ηλικία 16 ε-
τών το 1787 και µετέβη στο
Πόζαρ (Λουτράκι) της κοιλά-
δας της Αλµωπίας. Εκεί, δια-
τέλεσε φύλακας σε κοπάδια
βουβαλιών ενός ντόπιου
προύχοντα. Όταν έµαθε ότι ο
µπέης της περιοχής επρόκει-
το να επισκεφτεί τον προύχο-

ντα µε εχθρικούς σκοπούς, ε-
ξόντωσε τον οθωµανό αξιω-
µατούχο και ακολούθησε κλέ-
φτικη δράση. Ήδη από τα τέ-
λη του 18ου αιώνα, αναφέρε-
ται ως αρµατολός στην περιο-
χή του Ολύµπου.

Στις αρχές του 1822 ο Γά-
τσος συµµετείχε στη σύσκε-
ψη για τη διεξαγωγή ένοπλης
εξέγερσης µε κέντρο την Νά-
ουσα. Ο Γάτσος είχε ενεργή
συµµετοχή στις πολεµικές ε-
πιχειρήσεις που πραγµατο-
ποιήθηκαν στην περιοχή, µε
κυριότερες την αποτυχηµένη
επίθεση κατά της Βέροιας και
την άµυνα στην πόλη της Νά-
ουσας, η οποία τελικά έπεσε
στις 13 Απριλίου 1822 στα χέ-
ρια των οθωµανικών.

Μετά την άλωση της Νάου-
σας, ο Γάτσος κατέφυγε στον
Ασπροπόταµο της Θεσσαλίας
µαζί µε τον Καρατάσο και άλ-
λους αγωνιστές. Ως υπαρχη-
γός του σώµατος Καρατάσου
θα συνδράµει στις πολεµικές
επιχειρήσεις των Καραϊσκάκη
και Ράγκου στα Άγραφα και έ-
πειτα θα µεταβεί στο Μεσο-
λόγγι. Πολέµησε µαζί µε τον
υιοθετηµένο του γιο, ∆ηµή-
τριο, στη νικηφόρα µάχη των
∆ερβενακίων κατά των στρα-
τευµάτων του ∆ράµαλη όπως
και στις επιχειρήσεις στην Κο-
ρινθία.

Το Μάρτιο του 1825 συµµε-
τείχε στη µάχη της Σχινόλακ-
κας κατά των αιγυπτιακών δυ-
νάµεων του Ιµπραήµ, κατά
την οποία οι Έλληνες επανα-
στάτες κατάφεραν να επικρα-
τήσουν. 

Μετά τη δηµιουργία του ελ-
ληνικού κράτους, ο Γάτσος ε-
γκαταστάθηκε στην Αταλά-
ντη Φθιώτιδας, όπου και πέθα-
νε πάµπτωχος το 1839, έχο-
ντας το βαθµό του συνταγµα-
τάρχη της Φάλαγγας.

Πηγή: www.Wikipaidia.el
Επιµέλεια: Χρήστος 

Γάτσος – ΣΤ` τάξη

Ένας ήρωας του 1821 από την Πέλλα

Οι ζωγραφιές:
Η Μπουµπουλίνα δίνει

διαταγές – Βασιλεία Λιάση
Κλέφτες στο καραούλι –

Αναστασία Κισκίνη
Σύλληψη Αθανασίου

∆ιάκου – ∆αυίδ Τσιτιρίδης
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Οι Οθωµανοί αποβιβά-
στηκαν στην παραλία του
νησιού και µετά άρχισαν να
καίνε τα σπίτια και τους να-
ούς  του νησιού. 

Πολύ πολεµιστές έτρεξαν
να το υπερασπιστούν. Έ-
κλεψαν πολλά κειµήλια και
σκότωσαν πολλούς αγωνι-
στές. Επίσης πήραν πολλά
γυναικόπαιδα για να τα
πουλήσουν στα σκλαβοπά-
ζαρα. Ένας από τους αγω-
νιστές που σκοτωθήκαν ή-
ταν ο  ∆ηµήτρης Παπαδη-
µητρίου  που προσπάθησε
να προστατέψει την οικογέ-
νεια του και να πάρει πίσω
κάποια κειµήλια. Ένας Ο-
θωµανός προσπαθεί να πά-
ρει την γυναίκα του και το
παιδί του για να τους που-
λήσει στα σκλαβοπάζαρα.
Ο Οθωµανός κατάφερε να
πάρει  την γυναίκα και όχι
το παιδί. 

Κείµενο – ∆ακτυλογράφη-
ση: Σοφία Καπουσίζη 

– ΣΤ` τάξη

ΤΤοο  µµοοιιρρααίίοο  ππρρωωίί
Ήταν ένα ανοιξιάτικο

πρωινό και οι καµπάνες άρ-
χισαν να χτυπούν µε τους
ρυθµούς του πένθους. Φό-
ρεσα την φουστανέλα µου,
το τσαρούχι µου, το φέσι
µου, πήρα το σπαθί µου και
έτρεξα στην µάχη. Μου-
σουλµανικά πλοία είχαν
κιόλας φτάσει. Έτρεξα µε το
άλογο µου πάνω στο εκ-
κλησάκι και το είδα να καί-
γεται. Πήγα στον ναό και εί-
δα πολλά παιδιά και γυναί-
κες να ετοιµάζονται για τα
σκλαβοπάζαρα. Ανάµεσα
τους είδα την δικιά µου γυ-

ναίκα και το παιδί µου. Έ-
βγαλα το σπαθί µου και έ-
τρεξα πάνω στους µουσουλ-
µάνους. 

Την ώρα της µάχης ενώ
µαχόµουνα να σκοτώσω ό-
σο πιο πολλούς µπορούσα
ήρθε ένας και µε τραυµατί-
σε θανάσιµα. Ένιωσα την
γυναίκα µου και το παιδί
µου να προσπαθούν να
κλείσουν την πληγή και οι
άλλοι να φωνάζουν και να
προσπαθούν να πάρουν τα
κειµήλια. Τα τελευταία λό-
για που άκουσα, ήταν τον
µουσουλµάνο να λέει να
κατεβάσουν την σκάλα για
να βάλουν γυναίκες και
παιδιά. 

Κείµενο: Αναστασία Κισκίνη
–  ∆αχτυλογράφηση: 

Ανδρον. Μπόγια  – ΣΤ` τάξη

∆∆ιιααββάάζζοοννττααςς  ττοονν  ππίίνναακκαα  ττοουυ  PPhhiill  JJaaccoobbss  γγιιαα  ττοο  11882211

συν. απ’ την 11η σελ.
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Στα τέλη του 19ου αιώνα, αρ-
χίζει να χρησιµοποιείται για
πρώτη φορά συστηµατικά το
µεγάλο συγκριτικό πλεονέκτη-
µα της πόλης, οι άφθονες υδα-
τοπτώσεις. Στο «φρύδι» του βρά-
χου κτίζονται εργοστάσια, τα ο-
ποία αξιοποιούν τη δωρεάν πη-
γή ενέργειας και φέρνουν οικο-
νοµική άνθηση. Πρώτο εργο-
στάσιο κλωστοϋφαντουργίας ή-
ταν του Τσίτση (1895). Ακολού-
θησαν η Άνω και Κάτω Εστία, το
Κανναβουργείο και το ΣΕ-
ΦΕ.ΚΟ. Α.Ε. Ήδη από τη δεκα-
ετία του '10 και ιδιαίτερα κατά
την περίοδο του Μεσοπολέµου,
η Έδεσσα είχε αποκληθεί "Μά-
ντσεστερ των Βαλκανίων" και
ήταν, µαζί µε τη Νάουσα, η κι-
νητήρια δύναµη της βιοµηχα-
νίας στη Μακεδονία.

Η Έδεσσα ήταν η δεύτερη
πόλη στην παραγωγή µεταξιού.
Είχε εκκοκκιστήρια βάµβακος
και εργοστάσια ταπητουργίας
που γνώρισαν ιδιαίτερη άνθη-
ση. Τα υδροκίνητα εργοστάσια
κλωστοϋφαντουργίας, σε µεγά-
λη ακµή κατά το µεσοπόλεµο, ι-
δρύθηκαν ανάµεσα στο 1874
και το 1912 στις πόλεις του Βερ-
µίου και επωφελήθηκαν από
την κινητήρια δύναµη του νε-
ρού, τα χαµηλά ηµεροµίσθια
και την πλούσια ντόπια παρα-
γωγή πρώτων υλών. Στην Έ-
δεσσα κάθε εργοστάσιο εκµε-
ταλλεύεται και έναν καταρρά-
κτη. Ο µηχανικός εξοπλισµός
προέρχεται από την Ευρώπη, ε-
νώ η παραγωγή τους κατανα-
λώνεται στην ευρύτατη περιοχή
της τότε Ευρωπαϊκής Τουρκίας.

ΝΝηηµµααττοουυρργγεείίοο
""ΓΓρρηηγγόόρριιοοςς  Τσίτσης"
Το «Νηµατουργείο Γρηγόριος

Τσίτσης Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1895.
Η πρώτη βιοµηχανική µονάδα της
Έδεσσας εξελίχθηκε στο µεγαλύ-
τερο νηµατουργείο όχι µόνο της
Ελλάδας αλλά και της Ανατολής.
Σήµερα σώζονται µόνο η κεντρι-
κή πύλη και κάποια θεµέλια του
τότε µεγαλύτερου εργοστασίου
της πόλης.

ΈΈννωωσσιιςς  ΒΒιιοοµµηηχχααννιικκώώνν  
ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ΕΕΣΣΤΤΙΙΑΑ    
Η «Ένωσις Βιοµηχανικών Επι-

χειρήσεων ΕΣΤΙΑ Α.Ε.» αποτε-
λούταν από ένα Νηµατουργείο
και ένα κλωστοϋφαντουργείο (το
ένα δίπλα στο Πάρκο των Καταρ-
ρακτών, και το άλλο και µικρότε-
ρο στον Λόγγο) τα οποία παρήγα-
γαν δίµιτο, φανέλα και κάµποτο.
Η επιχείρηση έκλεισε έπειτα από
την καταστροφική πυρκαγιά το
1954 στην µία από της µονάδες
της (Άνω Εστία).

ΚΚααννννααββοουυρργγεείίοο
Το "Κανναβουργείο" άρχισε να

λειτουργεί το 1913. Ήταν το κα-
λύτερο από τα τέσσερα Καννα-
βουργεία της Ελλάδος και παρή-
γαγε σπάγκους και σχοινιά. Σήµε-
ρα θεωρείται το πιο γνωστό ανα-
παλαιωµένο εργοστάσιο της πό-
λης µε διατηρηµένο όλο τον µη-
χανολογικό και εργοστασιακό ε-
ξοπλισµό. Από της αρχές του
2000 λειτουργούσε αδιάκοπα έως
το 2014 το Βιοµηχανικό Μουσείο
καθώς αποτελεί τµήµα του Υπαί-
θριου Μουσείου Νερού της πόλης.
Βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον
βράχο της Έδεσσας δίπλα στους
καταρράκτες, όπου η πρόσβαση
στον χώρο διευκολύνεται από
σύγχρονους ανελκυστήρες κατά
µήκος του βράχου. Ένα µέρος του
εργοστασίου στέγαζε εστιατόριο
µε πιάτα διεθνής κουζίνας και
χρησιµοποιούταν επίσης ως χώ-
ρος εστίασης ή πραγµατοποίησης
συνεδρίων. ∆υστυχώς για λόγους
ανωτέρας βίας ο χώρος βρίσκεται
εκτός λειτουργίας από το 2014, ω-
στόσο προσφάτως δηµοσιεύτηκαν
σχέδια για αξιοποίηση και επανα-
λειτουργία του χώρου το προσεχές
διάστηµα. 

https://el.wikipedia.org/wi
ki/%CE%88%CE%B4%CE%B
5%CF%83%CF%83%CE%B1#
%CE%9D%CE%B5%CF%8E%
CF%84%CE%B5%CF%81%CE
%B7_%CF%80%CE%B5%CF%
81%CE%AF%CE%BF%CE%B4
%CE%BF%CF%82

Επιµέλεια: Αναστασία Κισκίνη
– ΣΤ` τάξη

Έδεσσα – Το Μάντσεστερ των Βαλκανίων ΗΗ  ΩΩννάάσσεειιοοςς  ΒΒιιββλλιιοοθθήήκκηη  ττηηςς  ΑΑθθήήννααςς

Την Ωνάσειο Βιβλιοθήκη της Α-
θήνας την επισκεφτήκαµε µε την
τάξη µας στις 14 Μαΐου. Εκεί πή-
γαµε µέσω διαδικτύου. Ήταν λίγο
δύσκολα επειδή κολλούσε.

Η κυρία που µας ξεναγούσε µί-
λησε πολύ για τον Γουτεµβέργιο
και για το πρώτο τυπωµένο βιβλίο
του, την Αγία Γραφή. Είδαµε τα
µεταλλικά στοιχεία που χρησιµο-
ποίησε και τα σχέδια που έβαζε α-
πό έξω, αλλά και µέσα, για να τα
διακοσµήσει. Μίλησε επίσης και
για άλλα βιβλία, που τυπώθηκαν
πριν από την Επανάσταση του
1821, από τους Έλληνες της ∆ια-
σποράς. Τέλος είδαµε τη Χάρτα του Ρήγα Φεραίου, που πλήρωσε µε
τη ζωή του την προσπάθεια, να ξεσηκώσει τους Έλληνες για να ε-
λευθερωθούν. Μείναµε εκεί για µία ώρα και µιλήσαµε για πράγµατα
που µου έκαναν εντύπωση και που µου άρεσαν. Βασικά όλα τα πράγ-
µατα που είπαµε µου άρεσαν.

Εύχοµαι να ξαναγίνει µια τέτοια συνάντηση.
Κείµενο - ∆ακτυλογράφηση: Λυδία Παπαδοπούλου – ΣΤ` τάξη

Την Παρασκευή 21 Μαϊου,
επισκεφτήκαµε το Μουσείο
Παλαιοντολογίας στην Αθή-
να. Πριν συνδεθούµε, ελέγ-
ξαµε αν είµασταν όλοι µέσα
στην τάξη µετά το διάλειµ-
µα. Έπειτα, µπήκε η ξεναγός
µας , η κυρία ∆ανάη,  µε την
οποία γνωριστήκαµε και α-
µέσως µετά ξεκίνησε η ηλε-
κτρονική περιήγηση στο
µουσείο. 

Πρώτα, µάθαµε για τα
πρώτα ζώα που έζησαν στη
Γη, πριν από δισεκατοµµύρια
χρόνια. Ενώ, µάθαµε και για
τα το περιβάλλον στο οποίο

ζούσαν. Κατά διαστήµατα,
βλέπαµε πώς ήταν η Γη τις
περιόδους που συζητούσα-
µε. Μάθαµε για την πρώτη
κλιµατική αλλαγή και πώς ε-
ξαφανίστηκαν 9 από τα 10
είδη που υπήρχαν, όπως επί-
σης και για τα απολιθώµατα.
Είδαµε πολλές εικόνες από
ζώα που έχουν µεταλλαχθεί
ή εξελιχθεί. Γενικώς, µιλή-
σαµε για πολλά πράγµατα
που µου έκαναν εντύπωση.
Αυτή η ηλεκτρονική επίσκε-
ψη ήταν µία ωραία εµπειρία. 

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

Επίσκεψη στο Μουσείο 
Παλαιοντολογία και Γεωλογίας
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(Χρήστος - ∆αυίδ) Στο
βιβλίο της Μαρίζας Ντε
Κάστρο µου άρεσε η βιο-
µηχανική επανάσταση
που ήταν καλό και κακό.
Καλό, γιατί πολλοί άνθρω-
ποι που δεν είχαν δουλει-
ές αποκαταστάθηκαν ε-
παγγελµατικά ενώ κακό
γιατί πολλοί πληθυσµοί α-
πό την επαρχία, κυρίως, έ-
φυγαν σε άλλες χώρες ή
µετακινηθήκαν σε µεγα-
λουπόλεις. Τα εργοστά-
σια, όπως και σήµερα, µό-
λυναν το περιβάλλον.
Σπουδαίοι ευρωπαίοι επι-
στήµονες, ήταν αυτοί που
εφηύραν τα περισσότερα
πράγµατα από αυτά, που
χρησιµοποιούµε στην κα-
θηµερινότητα µας. 

(Παντελής): Μου έκα-
ναν εντύπωση τα σχολεία
εκείνης της εποχής. Τότε
είχε πολλούς µαθητές, ε-
νώ τώρα είναι πιο λίγοι. Ε-
πίσης οι δάσκαλοι τότε ή-
ταν 2 και 3 αντίστοιχα µε
το σήµερα που είναι πάνω
από 10.

(Αναστασία): Μία θεµα-
τική ενότητα που µου έκα-
νε πολύ εντύπωση είναι οι
καλλιτέχνες που σχεδία-
ζαν την Ελλάδα µέσα από

πίνακες. Επίσης µου έκανε
εντύπωση η Αµερικανική
και η Γαλλική επανάσταση
επειδή µετά από αυτό το
ξέσπασµα άρχισαν πολύ
σηµαντικά γεγονότα. 

(Λυδία) Εδώ και κάτι ε-
βδοµάδες διαβάζουµε ένα
βιβλίο που το έγραψε η
Μαρίνα de castro και λέγε-
ται ένας κόσµος σε κίνηση.
Είχε διάφορα αρχαία
πράγµατα σε αυτό το βι-
βλίο. Μου προκάλεσαν και
σε εµένα όπως και σε όλη

την τάξη την περιέρ-
γεια κάποια πράγµα-
τα. Πρώτο πράγµα ή-
ταν όταν σε µία ενό-
τητα µιλούσε για τα
σχολεία και τις ασχο-
λίες των ανθρώπων
και των παιδιών, τό-
τε. Μετά ένα δεύτε-
ρο πράγµα που µου
άρεσε ήταν οι εφευ-
ρέσεις. Ήταν πολύ ω-
ραίες και ξεχωρι-
στές. Αυτό το βιβλίο
µου άρεσε και ήταν
ενδιαφέρον.

(Βασιλεία) Στο βι-
βλίο ένας κόσµος σε
κίνηση µου έκανε ε-
ντύπωση το δουλε-
µπόριο, γιατί είδα αυ-
τήν την διαδικασία,

τις άθλιες συνθήκες που
ζούσε η µαύρη φυλή αφού
τους εκµεταλλεύονταν οι
λευκοί για πιο φθηνή εργα-
σία. Ακόµη µία θεµατική ε-
νότητα που µου έκανε ε-
ντύπωση ήταν τα βιβλία
της τότε εποχής, αφού για
την τότε εποχή ήταν κάτι
πρωτόγνωρο και πολύ δια-
σκεδαστικό κυρίως για τα
παιδιά.

Η ζωγραφιά είναι του 
Αλέξανδρου Καπουσίζη.

Λίγα λόγια
για την 
Μαρίζα 

Ντεκάστρο

Η Μαρίζα Ντεκά-
στρο γεννήθηκε
στην Αθήνα και
σπούδασε Παιδα-
γωγικά και Λογοτε-
χνία για παιδιά και
νέους στη Σορβόνη.
∆ίδαξε Ιστορία και
Λογοτεχνία σε παι-

διά του ∆ηµοτικού. Γράφει
κριτική παιδικού και εφηβι-
κού βιβλίου στο ηλεκτρονι-
κό περιοδικό Ο ΑΝΑΓΝΩ-
ΣΤΗΣ (http://
www.oanagnostis.gr/).

Είναι συγγραφέας πολ-
λών βιβλίων γνώσεων για
παιδιά, που αντλούν τα θέ-
µατά τους από την αρχαία,
τη βυζαντινή αλλά και τη
νεότερη ιστορία. Το 2006
τιµήθηκε µε το Κρατικό
Βραβείο Βιβλίου Γνώσεων
για το βιβλίο της Μικρές ι-
στορίες του µουσείου
(εκδ. Κάστωρ), που έγρα-
ψε µαζί µε τον Πάνο Βαλα-
βάνη, το 2012 µε το Βρα-
βείο «Βίτω Αγγελοπού-
λου» του Κύκλου του Ελ-
ληνικού Παιδικού Βιβλίου
για το βιβλίο Περπατώ-
ντας τις εποχές του Βυζα-
ντίου (εκδ. Μεταίχµιο), το
2014 µε το Βραβείο Μετά-
φρασης Νεανικής Λογοτε-
χνίας, για το βιβλίο Θαύµα
(εκδ. Παπαδόπουλος) της
R. J. Palaccio.

Πηγή: http:
//www.i-read.i-

teen.gr/author/mariza-
ntekastro

ΕΕννττυυππώώσσεειιςς  ααππόό  ττοο  ββιιββλλίίοο



Άρνισσα
Στο χωριό µας το µικρό
έχουµε έναν θησαυρό.
Τη λίµνη την µεγάλη

που τέτοια δεν υπάρχει άλλη.
Μέσα έχει ένα νησάκι
όπου πας µε καραβάκι.

Έχουµε όµως και  βουνό
που είναι µεγάλο και τρανό,

Βόρα  το λένε ή αλλιώς Καϊµακτσαλάν.
Στην κορφή του την  ψηλή

τα χιόνια δεν λιώνουν καµιά εποχή.
Μήλα και ροδάκινα

τον κάµπο µας στολίζουν
και τις αποθήκες µας

όλο τον χρόνο γεµίζουν.

Ποίηµα: Μαθητές Α΄ τάξης
∆ακτυλογράφηση: Λυδία Παπαδοπούλου – ΣΤ` τάξη
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1. Αράχνη: οχτάποδη, υφά-
ντρα ιστών, πανούργα, παίζει
σκοινάκι και στήνει παγίδες
στα έντοµα.

2. Μυρµήγκι: αθλητής µαρα-
θωνίου, δεν κοιµάται και δου-
λεύει όλη µέρα, αποθηκεύει
τα πάντα για τροφή.

3. Κουνούπι: ενοχλητικό έ-
ντοµο, κάνει στίβο, βουίζει και
τσιµπάει ασταµάτητα.

4. Μέλισσα: µελού, εργατι-
κή, παίζει κυνηγητό, µαζεύει

γύρη και µας δίνει υγιεινές
τροφές.

5. Τζιτζίκι: τραγουδιστής
του καλοκαιριού, σιχαίνεται
τη δουλειά και την αποφεύγει
µε ένα τραγούδι κάθε µέρα,
δεν φτάνει στο τέρµα ποτέ.

6. Πασχαλίτσα: κόκκινο έ-
ντοµο µε µαύρες βούλες που

κάνει γύρους στις κοντινές α-
ποστάσεις και φέρνει γούρι.

7. Χρυσόµυγα: ενοχλητικό
έντοµο που λάµπει, βουίζει και
παίζει κρυφτούλι.

8. Πεταλούδα: πολύχρωµη
χορεύτρια, πετάει στον αργό
και χαρίζει χρώµα και ζωή.

9. Ψείρα: της αρέσει να παί-
ζει κρυφτό και να κρύβεται
στα µαλλιά µας και στις τρίχες
των ζώων.

10. Ακρίδα: πράσινο ή καφέ
µακρύποδο έντοµο που κάνει
άλµατα στον αργό.

Ο αγώνας έληξε 1-1. Θα ε-
παναληφθεί την επόµενη σε-
ζόν (Άνοιξη-Καλοκαίρι 2022)

Μαθητές Α' τάξης

Τα έντοµα παίζουν αγώνα στο γήπεδο
της Άνοιξης και του Καλοκαιριού



Το πιο παράξενο πράγµα
που ξέρω είναι η ροµπο-
σκούπα. Η ροµποσκούπα
πηγαίνει µόνη της να ρου-
φήξει ότι πέφτει κάτω, ό-
ταν ρίχνεις κάτω ένα σκου-
πίδι πάει και το ρουφάει και
πάει στον δικό της κάδο
για να τον αφήσει. Ο κάδος
της ροµποσκούπας είναι
και αυτός ηλεκτρονικός. Η
ροµποσκούπα µπορεί να
µαζέψει µόνο µικρά πράγ-
µατα όπως ένα ψίχουλο α-

πό κέικ. Η ροµποσκούπα α-
κούει και εντολές για να
πάει να καθαρίσει. Η ρο-
µποσκούπα δεν µπορεί να
ανέβει τα σκαλιά ούτε να
τα κατέβει. Θα ήθελα και ε-
γώ ένα τέτοιο µηχάνηµα !!!

Κείµενο: 
Βαγγέλης Μπόγιας

- ∆` τάξη 

Την σκούπα ροµπότ την
είδα στην Αθήνα όταν πή-
γα σε ένα µαγαζί µε ηλε-

κτρικά είδη. ∆εν µου
φάνηκε περίεργη, γιατί
την είχα δει πολλές
φορές στην τηλεόρα-
ση.

Το µέγεθος της
σκούπας ροµπότ ήταν
µικρό, περίπου 50 εκ.
Το σχήµα της ήταν κυ-
κλικό και το ύψος της
δεν ξεπερνούσε τα 10
εκ.

Τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά της σκού-
πας ροµπότ είναι πολ-
λά. Μπορεί να σκουπί-
σει µόνη της ακόµα και
αν λείπεις. Είναι τόσο
έξυπνη που µπορεί να
ανιχνεύσει και να ρου-

φήξει µέχρι και το πιο µι-
κρό ψιχουλάκι. Επίσης

µπορεί και να σφουγγαρί-
σει.

Την σκούπα ροµπότ, ε-
πειδή είναι τόσο εξελιγµέ-
νη µπορεί να τη χειριστεί α-
κόµα και ένας αρχάριος.

Αυτό που µε εντυπωσία-
σε πιο πολύ στη σκούπα
ροµπότ ήταν πως µόλις τέ-
λειωνε το σκούπισµα επέ-
στρεφε στην αρχική της
θέση µόνη της για να φορ-
τίσει. Εγώ θα ήθελα να έχω
µια σκούπα ροµπότ, γιατί
είναι πολύ αποτελεσµατική
!!!

Κείµενο: Γιάννης 
Γιάνκου - ∆` τάξη 

∆ακτυλογράφηση: 
Μαρκέλλα Λιόλιου

- Ε` τάξη
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Μια κακή στιγµή
Στις 7/4/2021 την Παρασκευή είχα πάει µια βόλτα µα

το ποδήλατο µέχρι το γήπεδο, αλλά στην κατηφόρα έ-
πεσα µε το ποδήλατο και χτύπησα στο κεφάλι, έκανα
καρούµπαλο και στο αριστερό χέρι δύο πληγές στον α-
γκώνα και µια στον ώµο. ∆ίπλα υπήρχε και ένα καφε-
νείο µε πολύ κόσµο µε έπιασαν και µε έβαλαν να καθί-
σω και πήραν τηλέφωνο την µαµά και τον µπαµπά µου.
Ήρθαν µε πήραν και εγώ νύσταζα και δεν µιλούσα καθα-
ρά. Με πήγαν στο νοσοκοµείο της Έδεσσας κι είπε ο
γιατρός ότι είµαι µια χαρά. Κατόπιν πήγαµε στο σπίτι .
Εκεί ξάπλωσα και η µαµά µου πήρε τηλέφωνο την για-
γιά µου κι ήρθε κατευθείαν να µε δει.

Χρήστος Γέσιος  - ∆` τάξη

Το βιβλίο που δεν ήθελε 
να διαβαστεί

Ήταν µια µέρα ένα βιλίο που δεν ήθελε να διαβαστεί
και κρυβόταν σε µια βιβλιοθήκη. Μια µέρα εγώ το πήρα
να το διαβάσω και τι να δω. Ήταν πανέµορφο το κείµε-
νο. Ήταν παλιό, αλλά εκείνο φοβόταν να µην λερωθεί,
ζωγραφιστεί και να µην σκιστεί!!! Το πήρα και άρχισα να
το διαβάζω µε διάθεση, χαρά και ευτυχία. Το βιβλίο που
δεν ήθελε να διαβαστεί άρχισε να µην ανησυχεί. Τότε
το βιβλίο που δεν ήθελε να διαβαστεί λεγόταν « Οι ∆ώ-
δεκα Μήνες - Τα Λαογραφικά»

Πολυάνθη Μπόγια -  ∆` τάξη

Σκούπα ροµπότ - Ένα παράξενο µηχάνηµα
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ΕΕθθννοολλοογγιικκόό  
λλααοογγρρααφφιικκόό  µµοουυσσεείίοο  
Στις 13/5/2021 η ∆` τάξη πήγαµε διαδικτυακά στο

εθνολογικό λαογραφικό µουσείο. Η υπεύθυνη στο
µουσείο, µας έδειξε έναν χάρτη που είδαµε το χωριό
µας την Άρνισσα. Μετά η κυρία αυτή µας µίλησε για
το µουσείο και ποιος ήταν ο ιδιοκτήτης του, ήταν έ-
νας εβραίος. 

Μετά είδαµε τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου,
όπως το νερό και το φαγητό. Στη συνέχεια ο κύριος
Σάκης µας µοίρασε κρυπτόλεξα και τα συµπληρώσα-
µε. Αργότερα είδαµε ένα βίντεο µε τον τρελό και τον
λογικό. 

Τέλος η κυρία µας έδειξε και εγώ σαν πρόεδρος
της τάξης πήγα να ευχαριστήσω την κυρία για την
ξενάγηση. 

Περάσαµε πολύ ωραία στο µουσείο και ελπίζουµε
να πάµε να το δούµε από κοντά.

Κείµενο: Κυριάκος Γεωργιάδης - ∆` τάξη

Την Πέµπτη 13 Μαΐου συνδεθήκαµε διαδικτυακά
µέσω Webex στο λαογραφικό µουσείο της Θεσσαλο-
νίκης. Εκεί είδαµε παλιά πράγµατα που τα χρησιµο-
ποιούσαν στα παλιά χρόνια. Όταν µπήκαµε το ίντερ-
νετ κολλούσε, αλλά µετά ξεκόλλησε. Η κυρία που
µας ξεναγούσε µας είπε ότι πριν από 100 χρόνια δεν
ήταν µουσείο αλλά σπίτι ενός πλούσιου ευρωπαίου
που όταν πέθανε το άφησε στο κράτος. Εκεί η κυρία
µας έδειξε παλιά πράγµατα όπως το γουδί , το γου-
δοχέρι, τη φτερωτή, το χειρόµυλο,και άλλα πολλά.

Τέλος είδαµε ένα βιντεάκι µε τον τρελό και τον λο-
γικό. Θα ήθελα να ξαναπάω.

Κείµενο: Βαγγέλης Μπόγιας - ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Μαρκέλλα Λιόλιου - Ε` τάξη

ΟΟ  δδιιψψαασσµµέέννοοςς  
δδρράάκκοοςς  
ΈΈνναα  ππααρρααµµύύθθιι  γγιιαα  
ττηη  λλίίµµννηη  ΒΒεεγγοορρίίττιιδδαα
Το σχολικό έτος 2020-2021 οι µαθητές της Γ΄ και ∆΄

Τάξης του σχολείου µας συµµετείχαν σε ένα θεατροπαι-
δαγωγικό πρόγραµµα στο πλαίσιο των µαθηµάτων της
Θεατρικής Αγωγής. 

Το πρόγραµµα µε τίτλο: Κόκκινη κλωστή δεµένη γύρω
από τη λίµνη τυλιγµένη είχε ως βασικό στόχο την ενερ-
γοποίηση της δηµιουργικής φαντασίας των παιδιών για
την παραγωγή ενός παραµυθιού. Η λίµνη Βεγορίτιδα α-
ξιοποιήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση ενισχύοντας τη
σχέση των παιδιών µε τη προφορική λαϊκή παράδοση α-
πό τη µια, και ενεργοποιώντας τη φαντασία τους από
την άλλη. 

Οι βασικές τεχνικές µε τις οποίες δούλεψαν στην δια
ζώσης αλλά και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ήταν:
η Προφορική αφήγηση και το Θέατρο της Επινόησης. 

Η προφορική αφήγηση βοήθησε τα παιδιά ώστε να συ-
νειδητοποιήσουν την πραγµατική σχέση µε τον τόπο
τους που συχνά ξεκινά από το φυσικό περιβάλλον. 

Το Θέατρο της Επινόησης επιλέχθηκε καθώς προσφέ-
ρει τη δυνατότητα της ενεργητικής δηµιουργίας του κει-
µένου κατά τη διάρκεια των θεατρικών παιχνιδιών. 

Το πρόγραµµα χωρίστηκε σε τρία Πακέτα Εξερεύνη-
σης τα οποία περιλάµβαναν πολλές θεατρικές τεχνικές
όπως: Μπερδεµένες Λέξεις, Καρέκλα της Αφήγησης, Α-
ναδροµή στο παρελθόν, Χρήση αρχαιολογικού ευρήµα-
τος, Ηµερολόγια µε αφορµή φωτογραφίες, Ζωγραφική,
Γλυπτά από Πηλό, Σελιδοποίηση στον υπολογιστή και
πάρα πολλές ακόµη. 

Αν και η αρχική στόχευση ήταν ένα ταξίδι γνωριµίας
µε τον τόπο µας, η εφόρµηση από τη λίµνη Βεγορίτιδα
πρόσθεσε και µάλλον αναµενόµενα στην πολιτισµική
εκπαίδευση και την περιβαλλοντική. 

Τα παιδιά δηµιούργησαν πάρα πολλές ιστορίες για τη
Βεγορίτιδα. Συνθέτοντάς τες προέκυψε ένα παραµύθι
που µιλά για έναν άπληστο αγρότη και τους τρεις γιούς
του. Ο µικρότερος γιος -και ήρωας της ιστορίας µας-
προσπαθεί να σταµατήσει τη µόλυνση της λίµνης ευαι-
σθητοποιώντας τους συµµαθητές του αλλά και τους
συγχωριανούς του. Βοηθός στην προσπάθειά του ένας
δράκος που αγαπά το νερό και τη φύση. 

Οι ιστορίες στολίστηκαν µε ζωγραφιές και υπέροχους
δράκους. 

Η φαντασία των παιδιών ξεπερνά τις προσδοκίες µας
κάτι που πρέπει πάντα να το αναµένουµε!
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ΟΟ  δδιιψψαασσµµέέννοοςς  δδρράάκκοοςς  ((ττοο  δδιικκόό  µµααςς  ππααρρααµµύύθθιι))
Στο µάθηµα της θεατρικής αγωγής µαζί µε την ∆΄ τάξη  φτιάξαµε ένα παραµύθι.
Ζούµε δίπλα σε µια λίµνη, την λίµνη Βεγορίτιδα και έτσι σκεφτήκαµε στα παραµύθια µας να µιλήσουµε για αυτήν.

Με την βοήθεια της κυρίας Τέσης γνωρίσαµε καλύτερα τον τόπο µας. Έτσι οι ήρωες του παραµυθιού µας  ήταν
στοιχεία του ίδιου του τόπου µας. Στη συνέχεια ο καθένας  έγραψε τις δικές του ιδέες. Η κυρία συγκέντρωσε όλες
αυτές τις ιδέες σε ένα ολοκληρωµένο παραµύθι. Μετά χωριστήκαµε σε οµάδες και εικονογραφήσαµε το παραµύθι
µας. Αυτό το παραµύθι θα σας αφηγηθούµε.

Κείµενο: Οι µαθητές της Γ΄ τάξης
∆ακτυλογράφηση: Αναστασία Κισκίνη - ΣΤ΄ τάξη



Eγώ είµαι η λίµνη µε τα
καταγάλανα νερά,

τα ψάρια, οι φίλοι µου µου
γαργαλάνε τα µαλλιά ,

τον αέρα βοηθώ, τον αέρα
παρακαλώ, 

φύσα αέρα, φύσα του
καραβιού τα πανιά

να πάει µακριά.
Ελισάβετ

Αχ φεγγαράκι µου λαµπρό,
φέγγε µου λίγο να περπατώ,
µε το λαµπερό σου φως ,
τη νύχτα να πέφτω σαν ξερός 
και να βλέπω τη νύχτα
τα πιο τέλεια όνειρα.

Γεωργία Π.

Μηλαράκι τραγανό,
κόκκινο λαχταριστό,
περιµένει το παιδάκι, 
να ωριµάσει  στο δεντράκι, 
να το κόψει απ’ το κοτσάνι,
να το φάει µε χαρά 
και να δώσει στη γιαγιά.

Τραϊανός

Λίµνη, λιµνούλα µου
ξύπνα, ξύπνα δροσερά 
τις βαρκούλες κούνησε γοργά 
που τις έχεις πάντα αγκαλιά.

Ελένη

Μια βάρκα είµαι µικρή 
σε λίµνη γαλανή 
βουνά έχω τριγύρω…
φύση χαρά ζωή
παίζω και γελώ 
και όλο τραγουδώ…
χωριό µου χωριουδάκι µου…
πόσο σ’ αγαπώ!!!

Κατερίνα

Μια µέρα ένας γλάρος 
πετούσε ψηλά 
κι έβλεπε 
αν ο κόσµος ήταν

ευτυχισµένος
«τι κάνεις κύριε γλάρε;» µε

ρωτούσαν 
και εγώ  τους απαντούσα 
«µια χαρά» 
«τι βλέπεις εκεί πάνω;» 
µε ρωτούσαν οι βαρκούλες 

«βλέπω ήλιο και οµορφιά 
καλαµιώνες και βουνά
τις µηλιές ολάνθιστες 
και όλου του κόσµου τα καλά.

Στέλλα

Μήλο µήλο λαχταριστό 
της Άρνισσας ξακουστό 
και είδα τη Συµελιώ
και της ζήτησα 
ένα µήλο ζαχαρωτό.

Ναταλία

Η Άρνισσα έχει κερασιές 
και ροδακινιές
και φυσικά µηλιές. 

Μαρία

Από ψηλά τον κόσµο κοιτώ 
µε χιόνι κατάλευκο.
Κόσµο διασκεδάζω αρκετό 
όλοι έρχονται εδώ. 

Κριστιάν

Άρνισσα µε τις 
Ροδακινιές, µηλιές και

κερασιές της 
Νεράκι παίρνουν απ΄τη

λίµνη της
Ιδιαίτερες βουνοκορφές

του Καϊµακτσαλάν
Σε ‘χουν µαγέψει 
Σταθµάρχη έχει και σφυρά την 
Αµαξοστοιχία.

Ελισάβετ

Το φεγγάρι στο χωριό µου
φέγγει πάντα πιο λαµπρό
και ‘γώ βλέπω στο όνειρό µου
όλους αυτούς που αγαπώ.

Γεωργία Σ.

Βουνό µου πράσινο, ψηλό
την Άρνισσα οµορφαίνεις
απ΄ την κορφή σου την κοιτώ
αχ πόσο µε µαγεύεις.
Ζωάκια όµορφα µικρά
µα και µεγάλα κρύβεις
λουλούδια και άγρια φυτά
προσέχεις και φροντίζεις.

∆έσποινα
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Σχηµατοποιήµατα Γ` τάξης
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ΤΤιι  εείίννααιι  τταα  µµεεττααλλλλααγγµµέένναα
ττρρόόφφιιµµαα;;

Μεταλλαγµένα ή αλλιώς
γενετικά τροποποιηµένοι ορ-
γανισµοί είναι οι οργανισµοί
εκείνοι οι οποίοι δηµιουργή-
θηκαν τεχνητά από τους επι-
στήµονες µε την αφαίρεση ή
την προσθήκη γονιδίων που
προέρχονται από οργανι-
σµούς που µπορεί να ανή-
κουν ακόµα και σε εντελώς
διαφορετικά είδη.

ΚΚίίννδδυυννοοιι  
µµεεττααλλλλααγγµµέέννωωνν  
Οι επιδράσεις των µεταλ-

λαγµένων αφορούν δυο βα-
σικά σηµεία: πρώτον, την υ-
γεία των ανθρώπων και δεύ-
τερο το περιβάλλον.

ΕΕππιιππττώώσσεειιςς  
γγιιαα  ττοονν  άάννθθρρωωπποο
Από έρευνες που έχουν γί-

νει έχει αποδειχθεί ότι υπάρ-
χει ο κίνδυνος πρόκλησης
αλλεργιών µέσω της κατανά-
λωσης µεταλλαγµένων, αύ-
ξηση της αντίστασης τον µι-
κροβίων στα αντιβιοτικά και
µείωσης της αποτελεσµατι-
κότητας αυτών των φαρµά-
κων.

ΕΕππιιππττώώσσεειιςς  
γγιιαα  ττοο  ππεερριιββάάλλλλοονν
Οι κίνδυνοι από την απε-

λευθέρωση των µεταλλαγµέ-
νων στο περιβάλλον είναι
πολλοί και µεγάλοι.

Μέσω της γύρης µπορούν
να µεταφερθούν γονίδια και
σε υγιή φυτά αλλά ακόµα
και σε άγρια είδη και έτσι να
έχουµε µια γενετική µόλυν-
ση. Μπορεί να αυξηθεί η αν-
θεκτικότητα  ορισµένων ζιζα-
νίων. Αυτό θα έχει σαν απο-
τέλεσµα ορισµένα είδη να
αυξηθούν υπερβολικά και
άλλα να εξαφανιστούν εντε-

λώς. Το ίδιο ισχύει φυσικά
και για τα ζώα που τρώνε τα
φυτά: αυτό όµως είναι µια τε-
ράστια απειλή για την ισορ-
ροπία του περιβάλλοντος.

Η διασταύρωση των µε-
ταλλαγµένων µε την φυσική
βλάστηση θα έχει τεράστιους
κινδύνους για το περιβάλλον.

ΠΠώώςς  φφττάάννοουυνν  τταα  µµεεττααλλ--
λλααγγµµέένναα  σσττοο  σσππίίττιι  µµααςς;;

Από το 1996 που ξεκίνησε
η µαζική εισαγωγή µεταλ-
λαγµένων στην Ευρώπη, η
αντίδραση των καταναλωτών
κατάφερε να εµποδίσει τα

σχέδια των εταιρειών που ή-
θελαν να κατακλύσουν την
αγορά µε µεταλλαγµένα
προϊόντα. Τα µεταλλαγµένα
τρόφιµα έχουν µπει πια στη
ζωή µας και τρυπώνουν στη
διατροφή µας σε αγαπηµένα
µας προϊόντα όπως σοκολά-
τες, µπισκότα, σνακ, σάντου-
ιτς, γλυκά, πίτες, παιδικές
τροφές.

ΠΠοοιιαα  ββαασσιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  
εείίννααιι  µµεεττααλλλλααγγµµέένναα;;
Τρία είναι τα βασικά είδη

που υπόκεινται σε γενετικές
µεταλλάξεις: το καλαµπόκι,
η σόγια, η πατάτα.

ΠΠώώςς  µµπποορροούύµµεε  νναα  ααπποοφφύύ--
γγοουυµµεε  τταα  µµεεττααλλλλααγγµµέένναα;;

Αναζητάµε βιολογικά
φρούτα ή λαχανικά µε πιστο-
ποίηση που να δηλώνει ότι
δεν αποτελούν γενετικά τρο-
ποποιηµένα προϊόντα. Απο-
φεύγουµε τα επεξεργασµένα
τρόφιµα, προτιµάµε τα κατα-
ψυγµένα και φρέσκα. Τέλος
µπορείτε να τα καλλιεργήσε-
τε τα φρούτα και τα λαχανικά
µόνοι σας.

Επιµέλεια: Αναστασία Κι. –
Σοφία Καπ. - ∆αυίδ Τσι. –

Παντελής Κ. – ΣΤ` τάξη

Μεταλλαγµένα

Street Food

Ισπανία: Τα Churros είναι ένας πολύ διάσηµος τύπος του Street Food στην Ισπανία. Αυτά είναι σαν ξυλάκια φτιαγµέ-
να από ζυµάρι µε ζάχαρη και συνήθως οι άνθρωποι τα τρώνε µε λιωµένη σοκολάτα. Μπορείς να βρεις πολύ εύκολα
Churros σε δρόµους ισπανικών πόλεων. 

Γερµανία: Currywurst (κάριβουρστ) µπορείς να βρεις παντού στη Γερµανία. Στην πραγµατικότητα, πολλοί άνθρωποι
νοµίζουν πως είναι από τους νοστιµότερους τύπους Street Food στον κόσµο. Σερβίρετε µε πολλά είδη λουκάνικων και
µε Κάρι σε σκόνη. Ενώ, δεν είναι και πολύ δύσκολο να το φτιάξεις! 

Κίνα: Το Tanghulu είναι ένα διάσηµο Street Food στην Κίνα. Μπορείς να πάρεις ένα αν θέλεις κάτι µεταξύ, υγιεινού
και γλυκού. Αυτό είναι ένα ξυλάκι µε φρούτα, ζάχαρη και σπόρους σουσαµιού. Επίσης, τρώγεται και µε φράουλες, κε-
ράσια, ανανά ή και µε πορτοκάλι. 

Επιµέλεια: ∆αυίδ Τσιτιρίδης – ΣΤ` τάξη



ΤΑ ΑΝΗΣΥΧΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 23Ιούνιος 2021

Η λίµνη µας έχει πολλά
είδη νόστιµων ψαριών
που πουλιούνται στην α-
γορά. Θα σας µιλήσω για
κάποια από αυτά. 

Το γριβάδι ή κυπρίνος
µε καταγωγή από την Α-
σία ζει και στην λίµνη Βε-
δορίτιδα. Είναι χορτοφά-
γο και πολύ έξυπνο ψάρι.
Συνήθως συχνάζει σε αρ-
κετά βαθιά νερά πλούσια
σε υποβρύχια βλάστηση
µε αρκετό οξυγόνο και ε-
κεί ψάχνει την τροφή του
κύριος στον βυθό. Το χει-
µώνα χώνεται µέσα στην
λάσπη µέχρι να ανέβει η
θερµοκρασία του νερού
και την άνοιξη όταν η θερ-
µοκρασία φτάσει τους 18
µε 23 βαθµούς πηγαίνει
σε καλαµώνες και χτυπιέ-
ται µέχρι να γεννήσει τα
αυγά του. Το  ψάρεµα του
γριβαδιού απαγορεύεται
τον µήνα Μάιο όπου και το
ψάρι γεννά. Οι ψαράδες
της λίµνης έχουν πιάσει
στα δίχτυα τους από 2 κι-
λά έως και 25.

Η τούρνα είναι από τα
πιο γνωστά και νόστιµα
ψάρια της Λίµνης  Βεγορί-
τιδας. Από τα µέσα Φε-
βρουαρίου οι τούρνες «
ρασίζουν", βγαίνουν δη-
λαδή στα πιο ρηχά για να
γεννήσουν τα πολυάριθµα
αυγά τους.

Ο κορήγονος είναι ψάρι
των γλυκών υδάτων. Πρό-
κειται για ψάρι του γλυκού
νερού που ενδηµεί σε µι-
κρές και καθαρές λίµνες
της κεντρικής και Βορειο-
δυτικής Ευρώπης και της
Σιβηρίας. Είναι εύκολα α-
ναγνωρίσιµος από την δι-
χαλωτή ουρά και το µικρό
κεφάλι. Το µήκος του κυ-
µαίνεται από 15 έως 45 εκ.
και το βάρος του συνήθως

δεν υπερβαίνει το ένα κι-
λό. Έχει ασηµένιες τις
πλευρές, άσπρη την κοι-
λιά και ένα καφέ-πράσινο
ή µπλε-γκρι χρώµα στα υ-
πόλοιπα µέρη του σώµα-
τός του. 

Το τσιρώνι είναι από τα
πολυάριθµα ψάρια της λί-
µνης της Βεγορίτιδας.

Πρόκειται για σχετικά αρ-
γοκίνητο ψάρι. Συνήθως
ζει κατά κοπάδια, µετακι-
νούµενο κατά τη διάρκεια
του χειµώνα σε θέσεις ό-
που προστατεύεται καλύ-
τερα. Το Τσιρώνι  είναι κυ-
ρίως φυτοφάγο είδος. Το
µέγεθός του δεν ξεπερνά
τα 15-20 εκατοστά. Ανα-
παράγεται από τις αρχές

της άνοιξης, όταν η θερ-
µοκρασία του νερού έχει
υπερβεί τους 10oC. Γεννά
τα αυγά του κυρίως στα
ρηχά νερά σε περιοχές
που διαθέτουν αµµώδη ή
πετρώδη έδαφος  ακόµη
και πυκνή υδρόβια βλά-
στηση, καθώς και σε βαθύ-
τερα νερά πάνω σε πέ-
τρες.

Ο γουλιανός είναι ιδιαί-
τερα αρπακτικό ψάρι. Κα-
ταβροχθίζει κάθε είδος υ-
δρόβιου ζώου, µικρά και
µεγάλα ψάρια, καραβίδες
του γλυκού νερού. Κατά
την διάρκεια της ηµέρας
καταφεύγει σε κρυψώνες
και µε τον ερχοµό της νύ-
χτας αρχίζει την αναζήτη-
ση τροφής παραµένοντας
δραστήριος σε όλη την
διάρκειά της.Ο γουλιανός
εµφανίζεται πολύ αρπα-
κτικός και µε µεγάλη όρε-
ξη, µετά την περίοδο ανα-
παραγωγής και σε όλη την
διάρκεια του καλοκαιριού.
Με την έναρξη της ψυ-
χρής περιόδου σταµατάει
την αναζήτηση τροφής και
µεταπίπτει σε ένα είδος
χειµέριας νάρκης, παρα-
µένοντας σε βαθιά, καλά
προφυλαγµένα σηµεία, τα
µεν νεαρά άτοµα οµαδικά,
ενώ τα µεγαλύτερα µεµο-
νωµένα. Ο αριθµός των
αυγών που αποθέτει ένα
θηλυκό άτοµο έχει υπολο-
γισθεί ότι φθάνει τα
30.000 ανά κιλό σωµατι-
κού βάρους.

Τέλος το ψάρεµα κλεί-
νει τέλη Απριλίου και α-
νοίγει  15 Ιουνίου, για το
γριβάδι και 1 ∆εκεµβρίου
µε 1 Φεβρουαρίου για τον
κορήγωνο. 

Κείµενο: Ευθύµης 
Σιδεράς  - ΣΤ` τάξη
∆ακτυλογράφηση: 

Βασιλεία Λιάση 
- ΣΤ` τάξη

Τα ψάρια 
της λίµνης 

Βεγορίτιδας
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Οι καταρράκτες της Έδεσσας
Οι καταρράκτες της Έδεσσας δηµιουργήθηκαν έπειτα

από ισχυρό σεισµό. Είναι 12 αλλά µπορούµε να δούµε 4
από αυτούς. Οι τουρίστες απολαµβάνουν τα νερά του πο-
ταµού Εδεσσαίου, καθώς τα νερά χύνονται από το βράχο
που έχει 70 µέτρα ύψος περίπου.

Κείµενο: Παναγιώτης Γκέσιος - Β` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Μαρκέλλα Λιόλιου - Ε` τάξη

Ο καταρράκτης της Έδεσσας είναι ο µεγαλύτερος και ο
οµορφότερος στην Ελλάδα. Το όνοµα του είναι Κάρανος

και το νερό πέφτει από πολύ ψηλά. Ακριβώς από πίσω υ-
πάρχει ένα µικρό µονοπάτι που µπορείς να δεις το νερό
που πέφτει. ∆ίπλα υπάρχει ένα σπήλαιο µε σταλακτίτες
όπου συχνά το επισκεπτόταν πολύς κόσµος. Έχει πολλά
όµορφα µέρη να επισκεφτείς όπως το Καναβουργείο που
κάποτε ήταν ένα εργαστήριο που δούλευε. Υπάρχει, επί-
σης, το ενυδρείο και µια µικρή εκκλησία. Γι’ αυτό την Έ-
δεσσα την έχουν ονοµάσει πόλη των νερών. Για τους κα-
ταρράκτες και για τα ποταµάκια που περνάνε µέσα από ο-
λόκληρη την πόλη. 

Κείµενο : Μαρία Σεϊτανίδου  -  Β` τάξη
∆ακτυλογράφηση : Φωτεινή Γεωργιάδου – Ε` τάξη
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Λουτρά Πόζαρ
Τα Λουτρά Πόζαρ βρίσκονται στο

νοµό Πέλλας, 13 χιλιόµετρα δυτικά
της Αριδαίας. Βρίσκονται στην κοι-
λάδα του ρεύµατος του Αγίου Νικο-
λάου. Η κοιλάδα ακολουθεί την πο-
ρεία του ποταµού µε πολλούς κα-
ταρράκτες σ’ ένα τοπίο απίστευτης
οµορφιάς. Επίσης στην περιοχή ε-
κείνη έχει ανακαλυφθεί ένα σύ-
µπλεγµα περίπου 15 σπηλαίων. Η
περιοχή αυτή είναι από µόνη της έ-
να φυσικό αξιοθέατο, καθώς βρίσκε-
ται µέσα σ’ ένα καταπράσινο περι-
βάλλον µε πλατάνια και καταρρά-
κτες.

Κείµενο: Χρήστος Σηπάκης 
- Β` τάξη 

∆ακτυλογράφηση: 
Μαρκέλλα Λιόλιου - Ε` τάξη

Τα Λουτρά Πόζαρ είναι ιαµατικά
λουτρά, που βρίσκονται κοντά στο
Λουτράκι/Πέλλας. Πρόκειται για µε-
ταλλικές πηγές, που αναβλύζουν σε
θερµοκρασία 37°C. Το θερµό νερό
έχει ιαµατική δράση και είναι πόσι-
µο. 

Στην περιοχή έχει περίπου 15
σπήλαια και η περιοχή έχει ανακη-
ρυχθεί ως σπηλαιοπάρκο και είναι
το πρώτο του είδους του στην Ελ-
λάδα. 

Κείµενο: Ίνα Ράµα – Β` τάξη
∆ακτυλογράφηση: 
Λιάσης ∆ηµήτρης 

– Ε` τάξη

Ο Παλαιός 
Άγιος Αθανάσιος

Ο Παλαιός Άγιος Αθανάσιος είναι
ένα χωριό ψηλά στο βουνό. Έχει ό-
µορφα µαγαζιά και πολλά ξενοδο-
χεία. Μπορεί κάποιος να επισκεφτεί
το χιονοδροµικό κέντρο Καϊµακτσα-
λάν, γιατί βρίσκεται πολύ κοντά. Τον
χειµώνα έχει πολύ χιόνι, αν ανέβεις
θα δεις το εκκλησάκι του Προφήτη
Ηλία.

Κείµενο: 
Στρατηγούλα Μεγακλή

- Β` τάξη 
∆ακτυλογράφηση: 
Κατερίνα Γεωργίου

– Ε` τάξη
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Οι ντεντέκτιβ Arthur
και Ερµής µετά την τε-
λευταία τους επιτυχία α-
νέλαβαν µια ακόµη απο-
στολή. Αυτή ήταν να πά-
νε να ελέγξουν τις φυ-
λακές, γιατί είχαν πλη-
ροφορηθεί ότι εξαφανί-
στηκαν κάποιοι κρατού-
µενοι. Η πρώτη τους
δουλειά ήταν να µαζέ-
ψουν αποτυπώµατα.    

Αφού κατάλαβαν ότι
τα µόνα αποτυπώµατα ή-
ταν από γάτες και σκύ-
λους αµέσως υποψια-
στήκαν τον ληστή του

εργαστηρίου που τον συ-
νέλαβαν στην προηγού-
µενη τους  αποστολή. Ό-
µως δεν ήταν σίγουροι,
οπότε γύρισαν στο τµή-
µα να πάρουν τις συ-
σκευές ανάλυσης χηµι-
κών ουσιών. 

Επέστρεψαν στον τό-
πο του εγκλήµατος µε τα
κατάλληλα εργαλεία και
άρχισαν να αναλύουν τις
ουσίες που υπήρχαν στο
πάτωµα. Βρήκαν DNA

ανθρώπου, και στο ίδιο
σηµείο γάτας, αλλά όχι
µόνο µία φορά, έτσι πλέ-
ον ήταν σίγουροι.

Κατευθείαν σκέφτη-
καν να πάνε στο εγκατα-
λειµµένο σχολείο που εί-
χε ο ληστής τα σύνεργα
του. Βασικά, πλέον, δεν
υπήρχαν εκεί όµως µετά
από πολύ έρευνα βρήκαν
ακόµα ένα κρυπτογρα-
φηµένο µήνυµα όπως
την προηγούµενη φορά.

Αφού το αποκρυπτογρά-
φησαν πάλι βρήκαν ότι
το µήνυµα έγραφε
Α.Κ.Α.22596.  

Με αυτό τον τρόπο έ-
φτασαν σε αυτές τις συ-
ντεταγµένες. Εκεί βρή-
καν τον ληστή που είχαν
πιάσει την προηγούµενη
φορά να ρίχνει πάνω σε
κάτι γάτες και σκύλους
ένα ελιξίριο και τους µε-
ταµόρφωνε σε ανθρώ-
πους. Τότε αντιλήφτη-
καν ότι αυτό ήταν το
σχέδιο διαφυγής από τις
φυλακές.

Έτσι πήραν αµέσως τη-
λέφωνο τα SWAT τα ο-
ποία ήρθαν πλήρης οπλι-
σµένα και συνέλαβαν
τους καταζητούµενους.
Αυτή ήταν µια ακόµα επι-
τυχηµένη αποστολή
τους!

Συγγραφέας: 
Αλέξανδρος Καπουσίζης

-  ΣΤ΄ τάξη 
∆ακτυλογράφηση: 

Πασχάλης Παλάκας -
ΣΤ΄ τάξη

ΝΝττεεννττέέκκττιιββ  σσκκύύλλοοιι  22

ΣΣυυννέέννττεευυξξηη  
ααππόό  έένναανν  µµεεττααννάάσσττηη
- Πώς σε λένε;
- Με λένε Έλτον Ράπι.
- Πόσο χρονών είσαι;
- Είµαι 39 χρονών.
- Από που ήρθες;
- Από την Αλβανία. 
- Για ποιους λόγους εγκατέλειψες την πατρίδα σου;
- Ήρθα εδώ κυρίως για δουλειά, γιατί στην πατρίδα

µου δεν υπήρχαν πολλές δουλειές.
- Αντιµετώπισες κάποια εµπόδια ή δυσκολίες όταν

πρωτοήρθες εδώ;
- Ναι, ειδικά τα πρώτα χρόνια που ερχόµασταν µε τα

παιδιά παράνοµα, µας κυνηγούσε η αστυνοµία. Κοιµό-

µασταν όπου βρίσκαµε, άπλυτοι, νηστικοί και µε πολύ
φόβο, µήπως µας πιάσουν και µας γυρίσουν πίσω
στην πατρίδα µας. Ακόµα και τώρα που µιλάµε κοιµά-
µαι σε ένα µικρό δωµάτιο στην αποθήκη του αφεντι-
κού µου, χωρίς πολλές ανέσεις. ∆ουλεύω καθηµερινά
στα χωράφια, µαγειρεύω και πλένω τα ρούχα µου µό-
νος µου.

- Πώς αισθάνεσαι που είσαι µακριά από τους δικούς
σου;

- Σίγουρα δεν είναι ότι καλύτερο να είµαι µακριά από
τους δικούς µου. Μου λείπουν αρκετά και κυρίως τα α-
νιψάκια µου, όµως κάνω υποµονή και κουράγιο. Τι να
κάνω στο σπίτι µου, να κάθοµαι χωρίς δουλειά δεν γί-
νεται.

- Σε ευχαριστώ πολύ Έλτον!
- Κι εγώ!

Κείµενο: Κατερίνα Μπιτσίµη – ΣΤ` τάξη 
Συνεντευξιαζόµενος: Έλτον Ράπι 

∆ακτυλογράφηση: Αναστασία Κισκίνη – ΣΤ` τάξη
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Αν είχα ένα ποδήλατο που
οι ρόδες του θα ήταν ένα ή-
λιος και ένα φεγγάρι θα έκα-
να πολλά ονειρεµένα ταξί-
δια.

Ένα από αυτά θα ήταν να
πάω ψηλά στον ουρανό να
δω από κοντά τα σύννεφα,
όταν ανατέλλει ο ήλιος να α-

κουµπήσω και να δω τα ροζ
και πορτοκαλί σύννεφα και
το βράδυ να δω από κοντά
πόσο λαµπερά είναι τα αστέ-
ρια. Θα µπορούσα να περά-
σω ώρες ατελείωτες εκεί
πάνω.

Αναστασία Κισκίνη

Αν το ποδήλατο µου είχε
για ρόδες τον Ήλιο και το
Φεγγάρι, πιστεύω ότι θα ή-
ταν πολύ γρήγορο. Επίσης,
θα µου παρείχε τις ανέσεις
που ήθελα. Φυσικά, θα πε-
τούσε και σε άλλους γαλα-
ξίες. Η βενζίνη του ποδηλά-
του µου είναι το ουράνιο τό-
ξο. Θα µου την έδιναν τα ξω-
τικά του δάσους. Τέλος, στο
πέρασµά του θα άφηνε χρυ-
σόσκονη.

∆αυίδ Τσιτιρίδης 

Άµα είχα ένα τέτοιο  ποδή-
λατο θα ταξίδευα σε άλλους
πλανήτες σε άλλους  γαλα-
ξίες  για να εξερευνήσω  άλ-
λα µέρη  για να δω νέα πράγ-
µατα. 

Σοφία Καπουσίζη

Αν οι ρόδες του ποδηλά-
του µου µου ήταν ο ήλιος και

το φεγγάρι  και είχα την ευ-
καιρία να ταξιδέψω σε όλο
τον κόσµο θα επέλεγα να
πάω  στον Αµαζόνιο. Ο λό-
γος που θα ήθελα να πάω εί-
ναι για να  δω τον ποταµό Α-
µαζόνιο, το τροπικό δάσος,
τα ζώα που ζουν εκεί  και για
να δω πως ζουν οι φυλές ε-
κεί.

Παντελής Καραβίτης

Αν είχα ένα ποδήλατο που
οι ρόδες του  ήταν ο Ήλιος
και φεγγάρι θα πήγαινα σε
άλλους πλανήτες σε άλλους
γαλαξίες  για να δω  και να
µάθω το πολιτισµό τους.  

Αλέξανδρος Καπουσίζης

Αν ο ήλιος και το φεγγάρι ή-
ταν δυο ρόδες στο ποδήλατο
µου,θα αισθανόµουν πολύ τυ-
χερή!Θα ταξίδευα σε όλο τον
κόσµο.Θα ήθελα να φτάσω
στις πιο µακρινές χώρες για
να µάθω τον τρόπο ζωής και
τον πολιτισµό εκείνων των
λαών.

Ανδρονίκη Μπόγια

Εάν είχα ένα ποδήλατο µε
ρόδες το φεγγάρι και τον ή-
λιο θα πήγαιναν σε  όλη την
Γη για να γνωρίσω την κουλ-
τούρα και τη γλώσσα που εί-
χαν οι άνθρωποι εκεί. Επί-
σης θα γνώριζα όλα τα ζώα
που υπάρχουν στη γη, για να

Το ποδήλατο των ονείρων µου (ΣΤ' τάξη)

συν. στην 28η σελ.
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δω πώς επιβιώνουν και να
γνωρίσω και κάποια άλλα
που δεν τα ξέρω!

Βασιλεία Λιάση

Αν οι ρόδες του ποδηλά-
του ήταν ο ήλιος και το φεγ-
γάρι και είχα την ευκαιρία να
ταξιδέψω κάπου θα ήθελα
να ταξιδέψω σε όλη την Ευ-
ρώπη για να εξερευνήσω µέ-
ρη που δεν είχα δει ποτέ.

Μάξιµος Σιδεράς

Αν ο ήλιος και το φεγγάρι ή-
ταν δύο ρόδες στο ποδήλατο
µου θα ήθελα να ταξιδέψω σε
όλο τον κόσµο και να γνωρίσω

τις θρησκείες, τα έθιµα, τις
παραδόσεις και την γλώσσα
τους.

Πασχάλης Παλάκας

Αν το ποδήλατο µου είχε
για ρόδες τον ήλιο και το
φεγγάρι θα ταξίδευα σε άλ-
λο γαλαξία για να βρω άλ-
λες µορφές ζωής και να τις
παρατηρήσω ώστε να απο-
καλύψω την ύπαρξη των ε-
ξωγήινων και να δω αν είναι
πρωτόγονοι ή τεχνολογικά
ανεπτυγµένοι.

Χρήστος Γάτσος

Το ποδήλατο των ονείρων µου (ΣΤ' τάξη)
συν. απ’ την 27η σελ.



Στο µάθηµα της Μελέ-
της Περιβάλλοντος, µά-
θαµε τους γεωγραφικούς
όρους. Το βουνό, τη θά-

λασσα, την πεδιάδα, τη
λίµνη, το ποτάµι και άλλα.
Πήραµε ένα χοντρό χαρ-
τόνι, πλαστελίνες σε διά-

φορα χρώµατα και φτιά-
ξαµε ο καθένας το δικό
του ανάγλυφο χάρτη.

Πρώτα σχεδιάσαµε πά-
νω στο χαρτόνι µε το µο-
λύβι µας τη λίµνη, το πο-
τάµι και την πεδιάδα. Στη
συνέχεια πλάσαµε µε τα
χέρια µας την πλαστελίνη
και την βάλαµε πάνω στο

χαρτόνι. Ήταν ευχάριστη
και διασκεδαστική δου-
λειά και µας άρεσε πολύ.

Κείµενο:  
Οι µαθητές 

της Γ΄τάξης
∆ακτυλογράφηση: 

Πασχάλης Παλάκας-
ΣΤ΄ τάξη 
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ΟΟ  ππηηλλόόςς  ττηηςς  ΓΓεεωωρργγίίααςς
Ένα αγγείο που το έχω ονοµάσει «Ο ∆ίας», που είναι το

κεφάλι του µόνο. Στο πάνω µέρος του κεφαλιού του είναι
κούφιο, γιατί µπορώ να βάλω π.χ. χρήµατα ή διάφορα
πράγµατα. Του έχω φτιάξει τα φρύδια και το στόµα του,
να είναι το στόµα του ανοιχτό και τα φρύδια του θυµωµέ-
να. Επίσης τον έχω ζωγραφίσει.                                                                                                         

Στη νεολιθική εποχή έ-
βρισκαν διάφορες πέ-
τρες, π.χ. παλιές πέ-
τρες, χρωµατιστές, µα-
γικές και µπορούσαν να
τις ακονίζουν. Με τον
πηλό µπορούσαν να
φτιάξουν διάφορα
πράγµατα όπως εγώ έ-
φτιαξα κάτι µικρά κουζι-
νικά που µπορώ να παί-
ξω µε αυτά.

Κείµενο:
Γεωργία 

Παπατραϊανού –
Γ΄ τάξη 

∆ακτυλογράφηση: 
Πασχάλης Παλάκας –

ΣΤ΄ τάξη

Γεωγραφικοί όροι
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ΤΤοο  ΚΚρρεεµµλλίίννοο  ττηηςς  ΜΜόόσσχχααςς
Το Κρεµλίνο της Μόσχας αποτελεί το αρχαιότερο τµήµα της Ρωσικής πρωτεύουσας Μόσχας και συνάµα το ιστορικό

της κέντρο. Συχνά αναφέρεται και µόνο ως Κρεµλίνο, που όµως απλά είναι η Ρωσική λέξη για το «φρούριο» ή «κά-
στρο». Το Κρεµλίνο της Μόσχας αποτελούνταν αρχικά από ένα µεσαιωνικό κάστρο, που εξελίχθηκε στα τέλη του 15ου
αιώνα σε µορφή Ακροπόλεως. Συντηρείται µέχρι σήµερα σε πολύ καλή κατάσταση. Η οχύρωση αυτή αποτέλεσε πρό-
τυπο και για τη δηµιουργία άλλων Κρεµλίνων σε Ρωσικές πόλεις.

Πριν τη µεταφορά το 1712 της Ρωσικής πρωτεύουσας α-
πό τη Μόσχα στην Αγία Πετρούπολη, το Κρεµλίνο της
Μόσχας αποτελούσε την έδρα των Τσάρων.

Το αρχιτεκτονικό σύνολο του Κρεµλίνου της Μόσχας,
που πέρα από τα οχυρωµατικά έργα περιλαµβάνει και διά-
φορα κοσµικά και εκκλησιαστικά κτίρια διαφόρων επο-
χών, διαθέτει επίσης έναν µουσειακό χώρο και βρίσκεται
από το 1990 στον κατάλογο των Μνηµείων Παγκόσµιας
Κληρονοµιάς της UNESCO. Μαζί µε την όµορφη Κόκκινη
Πλατεία, αποτελεί το πιο ξακουστό αξιοθέατο της Μό-
σχας.

Επιµέλεια: ∆αυίδ Τσιτιρίδης – ΣΤ` τάξη

H Αγία Λυδία
H Αγία Λυδία καταγόταν από τα Θυάτειρα της Μι-

κράς Ασίας και διέµεινε στους Φιλίππους της Μακεδο-
νίας, όπου ασκούσε το επάγγελµα του εµπόρου πορ-
φύρας. Όταν ο Απόστολος Παύλος βρισκόταν στην
Τρωάδα είδε ένα όραµα που τον καλούσε να πάει στην
Μακεδονία για να διδάξει την χριστιανική πίστη. Έξω
από την πόλη των Φιλίππων και κοντά στις όχθες του
ποταµού Ζυγάκτου, ο Απόστολος Παύλος κήρυξε για
πρώτη φορά σε ένα πλήθος γυναικών, τον λόγο του
Χριστού στην Ευρώπη. Ανάµεσα στις συγκεντρωµένες
γυναίκες ήταν και η Λυδία, η οποία δέχεται αµέσως
την χριστιανική πίστη, βαπτίζεται και γίνεται το πρώτο
µέλος της Εκκλησίας της Ελλάδας.

Η Λυδία υπήρξε η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή που έ-
λαβε το Άγιο Πνεύµα. Στους Φιλίππους Καβάλας αλλά
και στην Ασπροβάλτα υπάρχουν ναοί αφιερωµένοι σε
αυτήν. Ανακηρύχθηκε Αγία στις 2 Οκτωβρίου 1972 και
η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία τιµά την µνήµη της
στις 20 Μαΐου.

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

Τα δόντια
Τα δόντια µας

βοηθούν να κόβου-
µε, να σχίζουµε και
να µασάµε την τρο-
φή µας. Όµως αυτά
είναι άσπρα και κα-
θαρά µόνο όταν τα
πλένουµε και τα
φροντίσουµε. ∆εν
τρόµε πολλά γλυκά,
πάµε ανά 5 µήνες
στον οδοντίατρο και
αν δούµε ότι το δόντι
µας πάει να πιάσει τερηδόνα και να σαπίσει πάµε κατευ-
θείαν στον οδοντίατρο για να µην γίνει µεγαλύτερο το
πρόβληµα. 

Το δόντι αποτελεί όργανο του γαστρεντερικού συστή-
µατος που βρίσκεται µέσα στην στοµατική κοιλότητα. Η
ανατολή µιας σειράς δοντιών από το οστό των γνάθων ο-
νοµάζεται οδοντοφυΐα. Στον άνθρωπο υπάρχουν δύο ο-
δοντοφυΐες, η νεογιλή και η µόνιµη. Η νεογιλή ή παιδική
οδοντοφυΐα αποτελείται από 20 δόντια από τα οποία το
πρώτο εµφανίζεται στην στοµατική κοιλότητα τον έβδοµο
µήνα της ζωής και το τελευταίο πέφτει στην ηλικία των 12
ετών περίπου. Τα νεογιλά δόντια αρχίζουν να αντικαθί-
στανται από τα µόνιµα στην ηλικία των 6 περίπου ετών. Η
µόνιµη οδοντοφυΐα αποτελείται από 32 δόντια και ολο-
κληρώνεται στην ηλικία των 18 ετών µε την ανατολή και
του τελευταίου µόνιµου δοντιού, του σωφρονιστήρα ή
φρονιµίτη.

Τα δόντια ανάλογα µε την εξωτερική τους µορφολογία
διακρίνονται σε οµάδες:

1: Κοπτήρες - 2: Κυνόδοντες - 3: Προγόµφιοι - 
4: Γοµφίοι 

Κείµενο – ∆ακτυλογράφηση: 
Μαρκέλλα Λιόλιου - Ε` τάξη



Με λένε Αναστασία εί-
µαι 12 ετών και αποφάσι-
σα να κάνω µια ανασκόπη-
ση της σχολικής µου ζω-
ής.    

Την πρώτη φορά που εί-
δα το σχολείο µου φάνηκε
πολύ µεγάλο και ωραίο.
Είχε µεγάλη αυλή και πολ-
λές τάξεις. Αλλά φοβό-
µουν λίγο, γιατί δεν ήξερα
τους δασκάλους και τους
συµµαθητές µου. Μόλις
φτάσαµε κάναµε τον α-
γιασµό και µετά µας ανα-
κοίνωσαν ποια παιδιά της
ΣΤ' τάξης θα µας προσέ-
χουν. Εµένα µε πρόσεχε η
Ελισάβετ και µας έδωσαν
ένα µπαλόνι, µια γλάστρα
και γλυκά. Η δασκάλα,
που θα µας δίδασκε για τις
επόµενες τρεις χρονιές
θα ήταν η κ.Γιώτα, η οποία
είναι πολύ καλή. Όπως η
κυρία µας και οι άλλοι δά-
σκαλοι µας υποδέχτηκαν,
έτσι και εµείς τους εµπι-
στευτήκαµε. Φυσικά µετά
την πρώτη µου µέρα ανυ-
ποµονούσα να ξαναπάω.

Την πρώτη χρονιά στην
Α` τάξη δεν ζορίστηκα κα-
θόλου, ήταν εύκολη η τά-
ξη. Τα συναισθήµατα µου
ήταν ευτυχία, γιατί πραγ-

µατικά µας φέρθηκαν πο-
λύ καλά και για αυτό χαί-
ροµαι.

Την επόµενη χρονιά
στην Β' τάξη ήταν υπέρο-
χα. Είχαµε πάλι την ίδια
δασκάλα την κ.Γιώτα. Τα
µαθήµατα ήταν αρκετά
εύκολα. Στην Β' τάξη αρχί-
σαµε µε τους δασκάλους
και τους συµµαθητές µου
να γνωριζόµαστε. Έκανα
επίσης τη πρώτη µου φι-
λία. 

Αρχίσαµε να κάνουµε
τις πρώτες µας εκδροµές
και περνάγαµε πολύ ω-
ραία. Τα συναισθήµατα
µου ήταν πολύ µεγάλη χα-
ρά και ανυποµονησία για
το τι θα ακολουθήσει.

Στην Γ' τάξη τα πράγµα-
τα ήταν ακόµα πιο εύκολα
και καταπληκτικά. Βέβαια
ήµουν και λίγο αγχωµένη
γιατί θα έµπαινα σε και-
νούργια µαθήµατα και δεν
ήξερα εάν θα ανταπεξέλ-
θω. 

Αρχίσαµε να γράφουµε
πιο συχνά τεστ τα οποία
άλλες φορές ήταν εύκολα
και άλλες πιο δύσκολα.
Αυτή τη χρονιά θα την χα-

ρακτήριζα «άγνωστη»,
γιατί γνώρισα καινούργια
πράγµατα.

Στην ∆' τάξη πρώτη φο-
ρά αλλάξαµε δασκάλα.
Πλέον η δασκάλα µας ή-
ταν η κ. Κατερίνα η οποία
κατά την γνώµη µου ήταν
και θα είναι για πάντα η
καλύτερη δασκάλα. Σε αυ-
τήν την τάξη τα πράγµατα
άρχισαν να δυσκολεύουν,
γιατί µεγαλώσαµε και θα
έπρεπε να αναλάβουµε
κάποιες ευθύνες. Βέβαια
είχαµε και τις ανάλογες ε-
πιβραβεύσεις, όπως πη-
γαίναµε συχνότερες εκ-
δροµές. Επίσης στο τέλος
της χρονιάς πήγαµε µια
µεγάλη εκδροµή. Νοµίζω
ήταν µία από της πιο υπέ-
ροχες τάξεις.

Όµως στην Ε' τάξη τα
πράγµατα άλλαξαν όταν
µπήκε στη ζωή µας και µας
την άλλαξε ο covid. Η
κ.Κατερίνα λόγω ενός σο-
βαρού προβλήµατος δεν
µπορούσε να µας διδάσκει
πια µαθήµατα, οπότε την
θέση της την πήρε η κ. Ε-
λευθερία. Μας ανακοίνω-
σαν ότι θα χωριστούµε σε
τµήµατα ανάλογα µε το ε-

πίθετό µας. Με τα άτοµα
που ήµασταν, ήµουν αρκε-
τά χαρούµενη. Ήταν µια ε-
ντελώς διαφορετική σχο-
λική χρονιά, γιατί ούτε τε-
στ γράφαµε ούτε εκδρο-
µές πηγαίναµε ούτε καν
βγαίναµε στο ίδιο διάλειµ-
µα µε τις άλλες τάξεις.

Στην ΣΤ' τάξη αλλάξαµε
πάλι δάσκαλο και πια είχα-
µε τον κ. Ηλία το πιο καλύ-
τερο δάσκαλο του κό-
σµου. 

Βέβαια ήµασταν όλα τα
παιδιά στο τµήµα. Κάθε
Κυριακή κάναµε Self-test.
Στα µαθήµατα τα πηγαίνω
αρκετά καλά. Αλλά χωρίς
εκδροµές και τεστ.

Αυτά ήθελα να πω αυτή
την σχολική χρονιά δεν θα
την ξεχάσω ποτέ. Φυσικά
και όλους τους δασκά-
λους. Τώρα που θα πάω
στο γυµνάσιο φυσικά και
δε θα ξεχάσω αυτό το
σχολείο.

Κείµενο: 
Αναστασία Κισκίνη-

ΣΤ' τάξη
∆ακτυλογράφηση: 

Πασχάλης Παλάκας-
ΣΤ' τάξη
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ΑΑνναασσκκόόππηησσηη  σσχχοολλιικκήήςς  ζζωωήήςς  22001155  --  22002211
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ΚΚααλλοοκκααιιρριιννάά  ΌΌννεειιρραα

ΚΚααλλοοκκααίίρριι,,  κκααλλοοκκααίίρριι  µµυυρρίίζζεειι  δδιιαακκοοππέέςς  κκααιι  ββοουυττιιέέςς..
ΘΘάάλλαασσσσαα,,  γγρρααννίίττεεςς,,  φφρροούύτταα..
ΒΒόόλλττεεςς,,  µµππάάννιιοο  κκααιι  ππααιιχχννίίδδιι..

ΌΌλληη  µµέέρραα  σσττοονν  ήήλλιιοο  ήή  σσεε  έένναα  ττααξξίίδδιι..
ΓΓιιαα  νναα  τταα  ̀̀ χχοουυµµεε  όόλλαα  ααυυττάά
κκααιι  νναα  ππεερράάσσοουυµµεε  κκααλλάά,,

ππρρέέππεειι  νναα  φφύύγγεειι  ηη  ππααννδδηηµµίίαα
κκααιι  νναα  έέρρθθεειι  εεππιιττέέλλοουυςς  ηη  ηηρρεεµµίίαα..

ΚΚεείίµµεεννοο::  µµααθθηηττέέςς  ττηηςς  ΑΑ`̀  ττάάξξηηςς
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΛΛυυδδίίαα  ΠΠααππααδδοοπποούύλλοουυ  ––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

Τον Εµµανουήλ Παπά σχεδίασε ο ∆ηµήτρης Λιάσης 
και την Μαντώ Μαυρογένους η Φωτεινή Γεωργιάδου (Ε' τάξη)


