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Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΑΣ 
 

Με αφορμή ένα μάθημα 

της γλώσσας, 

αποφασίσαμε να 

ασχοληθούμε με τα 

επαγγέλματα που 

χάνονται. 

Προσπαθήσαμε να 

βρούμε χωριανούς μας 

που έκαναν κάποιο απ’ 

τα επαγγέλματα που δεν 

υπάρχουν πια. Βρήκαμε 

τον κ. Γανωτή Δημήτριο 

ο οποίος με χαρά ήρθε 

στην τάξη μας και μας 

μίλησε για το επάγγελμα 

του,  που ήταν γανωτής. 

 

Ερώτηση: Τι είναι ο γανωτής; 

Απάντηση: Γανωτής είναι ένα επάγγελμα, όπως ο ράφτης, ο μαραγκός 

κ.λ.π. Τα παλιά τα χρόνια τα σκεύη που χρησιμοποιούσαν οι νοικοκυρές 

για να μαγειρεύουν ήταν φτιαγμένα από πηλό, πήλινα. Οι κατσαρόλες 

ήταν από χώμα κι έτσι  δεν  υπήρχαν οι γανωτήδες. Όταν όμως  οι  

πήλινες κατσαρόλες αντικαταστάθηκαν από τις μπακιρένιες ( χάλκινες) 

τότε άρχισε και το επάγγελμα των γανωτήδων. Λένε ότι καθιερώθηκε 

από την εποχή του Βυζαντίου. 

Ερώτηση: Πείτε μας για το επάγγελμα του γανωτή. 

Απάντηση: Πηγαίναμε  στα χωριά και φωνάζαμε: «Ο γανωτής , 

μπακίρια γανώνω». Δε ντρεπόμασταν γιατί έπρεπε να βγάλουμε το ψωμί 

μας.  Έβγαιναν οι νοικοκυρές και μας έδιναν τις κατσαρόλες, τα ταψιά, 

τα γκιούμια . Τα βάζαμε σε τσουβάλια και πηγαίναμε στο εργαστήριό 

μας για να τα γανώσουμε, δηλαδή να καλύψουμε την επιφάνειά τους με 

καλάι (κασσίτερο). 

Ερώτηση: Πώς ακριβώς γινόταν αυτό; 

Απάντηση: Πρώτα πρώτα τα περνούσαμε με σπίρτο (γκιουζάπ), έτσι 

λεγόταν, για να βγει όλη η σκουριά που υπήρχε στα ταψιά και στις 

κατσαρόλες. Μετά απ’ αυτό τα τρίβαμε με μια πατσαβούρα με λίγη άμμο 

να καθαρίσουν καλά, τα πλέναμε με καθαρό νερό και τα αφήναμε να 

στεγνώσουν. Μετά ανάβαμε τη φωτιά και τα βάζαμε επάνω να πυρώσουν 
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καλά. Τα κρατούσαμε με ειδικά εργαλεία, σαν μασάδες, για να μη μας 

κάψουν τα χέρια. Μόλις ζεσταίνονταν καλά να πάρουν το κόκκινο χρώμα 

του χαλκού απλώναμε επάνω νασαντίρι, έτσι λεγόταν, (χλωριούχο 

αμμώνιο).Ήταν σαν σαπούνι  μεγάλο που το σπάζαμε σε μικρά κομμάτια 

να γίνει σαν ζάχαρη και το απλώναμε στα σκεύη. Μετά βάζαμε το καλάι 

(κασσίτερο), που ήταν σε βέργες, το οποίο έλιωνε αμέσως, γινόταν σαν 

γάλα από τη ζέστη και με ένα πανί και βαμβάκι το απλώναμε σε όλη την 

επιφάνεια. Πολλές φορές χρειαζόταν να το περάσουμε δυο φορές. 

Ερώτηση: Τι εργαλεία χρησιμοποιούσατε; 

Απάντηση: Τα εργαλεία ήταν διάφοροι μασάδες. Άλλος για τα γκούμια 

και άλλος για τις κατσαρόλες και τα ταψιά. 

Και τα κουτάλια τα γανώναμε. Βάζαμε σε ένα κουτάκι καλάι το λιώναμε  

καλά και τα βάζαμε μέσα. Φτιάχναμε 500 κουτάλια σε μια ώρα. 

Στέγνωναν αμέσως. Έπρεπε όμως και μετά το γάνωμα να τα πλύνεις 

ξανά γιατί είχε το νασαντίρι μέσα και έπρεπε να φύγει. 

Γιατί έπρεπε να γανώνουν τα μαγειρικά σκεύη; 

Ο χαλκός έβγαζε ένα δηλητήριο που αν το έτρωγες δηλητηριαζόσουν, γι’  

αυτό έπρεπε να γανώνουν τις κατσαρόλες Υπήρχαν οικογένειες που 

έπαθαν δηλητηρίαση. Δυο φορές το χρόνο έπρεπε να γανωθούν τα 

κατσαρολικά.  Αλλά το επάγγελμα χάθηκε γιατί μετά βγήκαν κατσαρόλες 

από  αλουμίνιο και ανοξείδωτες που δε χρειάζονται γάνωμα. 

Το ίδιο έγινε και με άλλα επαγγέλματα όπως τους σαμαράδες οι οποίοι 

εκείνη την εποχή είχαν πολλή δουλειά. Στο χωριό μας είχαμε εκείνη την 

εποχή 500 γαϊδούρια, ενώ τώρα δε βρίσκεις ούτε ένα.  

Ερώτηση: Βγάζατε αρκετά λεφτά; 

Απάντηση: Όπως όλα τα επαγγέλματα. Ο παππούς μου μεγάλωσε 6 

παιδιά με αυτή τη δουλειά. Ο παππούς μου ήταν γανωτής, ο πατέρας μου 

γανωτής κι εγώ γανωτής. Και το επίθετό μου βγήκε από το επάγγελμά 

μου. Όπως Σιδεράς, Σαμαράς, Μαραγκός κ.α. Καλαϊτζής και Γανωτής 

είναι το ίδιο. 

 

Οι μαθητές και η δασκάλα της Β΄ τάξης ευχαριστούμε  πάρα πολύ τον κ. 

Γανωτή για τη συνέντευξη που μας έδωσε. 
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ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ 

  

Δήμος Αετού 

 

 

 

Ο δήμος Αετού ανήκει στο νομό Φλώρινας. Για να φτάσετε στον Αετό 

από τη Θεσσαλονίκη παίρνετε την Εγνατία οδό και ακολουθείτε τις 

πινακίδες που λένε προς Βέροια και μετά προς Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, 

Αμύνταιο και τέλος στη διασταύρωση Αμυνταίου παίρνετε το δρόμο 

προς Καστοριά. Στα δέκα χιλιόμετρα βρίσκεται ο Αετός. Ο δήμος Αετού 

αποτελείται από οχτώ χωριά. Τον Αετό, το Σκλήθρο, τα Ασπρόγεια, τις 

Αγραπιδιές, το Λιμνοχώρι, τα Βαλτόνερα, το Πεδινό και τους 

Αναργύρους. Φτάνοντας στο Δήμο μας θα εντυπωσιασθείτε από το 

φυσικό περιβάλλον. Στον Αετό μπορείτε να επισκεφθείτε το Κέντρο 

Ενημέρωσης του Αρκτούρου.  

Επίσης μπορείτε να πάτε στο μοναστήρι των ταξιαρχών Μιχαήλ και 

Γαβριήλ και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Στο Λιμνοχώρι θα δείτε 

τη λίμνη Ζάζαρη και στους Αναργύρους τη λίμνη Χειμαδίτιδα και έναν 

αρχαιολογικό χώρο. Στις Αγραπιδιές μπορείτε να δείτε το καταφύγιο του 

λύκου και του ελληνικού ποιμενικού σκύλου. Επίσης μπορείτε να 

επισκεφθείτε τα ιαματικά λουτρά του Δήμου. Στα Ασπρόγεια θα δείτε το 

άγαλμα του καπετάν –Βαγγέλη ξακουστού Μακεδονομάχου και θα 

θαυμάσετε τα ωραία πέτρινα σπίτια και τις φυσικές ομορφιές. 

Στα 9 χμ. από τον Αετό βρίσκεται το Νυμφαίο, ένα παραδοσιακό χωριό 

που θα σας μαγέψει. 

Μπορείτε να μείνετε στον Αετό στις επαύλεις Αετόζι και στον ξενώνα 

Μαριλένα, στο Σκλήθρο στον ξενώνα Αγκωνάρι και σε δύο ξενώνες στο 

Λιμνοχώρι. 

Ο τόπος παράγει πιπεριές, πατάτες, τυροκομικά προϊόντα, τσίπουρο και 

κρασί και μπορείτε να τα βρείτε στα τοπικά καταστήματα. Κάθε 

Σεπτέμβριο γίνεται η γιορτή της πιπεριάς. Ο πολιτιστικός σύλλογος σε 

συνεργασία με τις γυναίκες του χωριού φτιάχνουν εδέσματα με πιπεριά. 
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Τα βάζουν σε ένα μεγάλο μπουφέ στην αυλή του σχολείου και περνάει ο 

κόσμος και δοκιμάζει τις υπέροχες συνταγές. Στο Σκλήθρο τον Αύγουστο 

γίνεται η γιορτή της πατάτας . Το Νοέμβριο πανηγυρίζει η μονή των  

Αρχαγγέλων και πολύς κόσμος την επισκέπτεται για να προσκυνήσει 

τους Αρχαγγέλους.Tα Χριστούγεννα πριν γεννηθεί ο Χριστός ανάβουμε 

μια μεγάλη φωτιά για να τον ζεστάνουμε, μαζεύεται όλο το χωριό και 

πολλοί επισκέπτες , μοιράζουν κρασί και κάστανα και χορεύουν γύρω 

από τη φωτιά. 

 

Χρήσιμα τηλέφωνα 

Δήμος Αετού 2386041215 

Αρκτούρος 2386041500 

ΚΤΕΛ Αμυνταίου 2386022219 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 2396023785 
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Η εκδρομή μας 
Την  Παρασκευή 22 Μαΐου το σχολείο μας πραγματοποίησε την 

καθιερωμένη ημερήσια 

εκδρομή του στην 

Πέλλα-Θεσσαλονίκη. 

Ξεκινήσαμε πολύ καλά. 

Μας έλεγξε και η 

αστυνομία. Στην 

εκδρομή είχαμε και τις 

μαμάδες μας. Ήταν 

τρία λεωφορεία. Κάθε 

λεωφορείο είχε δύο 

τάξεις. Εμείς ήμασταν 

με την Τρίτη τάξη. Στη 

διαδρομή με τα 

λεωφορεία 

σταματήσαμε στην 

Έδεσσα να δούμε τους καταρράκτες . Ήταν πολύ ωραία. Το νερό έπεφτε 

από μεγάλο ύψος. Είχε και μια σπηλιά πίσω από τους καταρράκτες.  

Δεύτερη στάση κάναμε στην Πέλλα. Η Πέλλα ήταν μια αρχαία πόλη 

παλιά πρωτεύουσα της 

Μακεδονίας . Είδαμε  πολλές 

κολόνες, είδαμε ψηφιδωτά, 

είδαμε γκρεμισμένα σπίτια και 

πήγαμε σε ένα μουσείο. Μέσα 

στο μουσείο είχε παλιά αγγεία, 

νομίσματα, εργαλεία. Είχε και 

πολύ ωραία ψηφιδωτά. Δύο 

ανθρώπους που σκότωναν ένα 

λιοντάρι και την αρπαγή της 

ωραίας Ελένης.  

Το μεσημέρι πήγαμε σε μια 

ταβέρνα κοντά σε μια παραλία. 

Εκεί είχε παιδική χαρά. Πολλά 

παιδιά μαζέψαμε κοχύλια, βγάλαμε τα παπούτσια και παίζαμε με τη άμμο 

και άλλα πολλά. Εκεί επίσης φάγαμε φαγητό, φάγαμε παγωτό, 

διασκεδάσαμε, παίξαμε και μετά από όλα αυτά τα ωραία πράγματα 

φύγαμε και πήγαμε στο magic-park. 

Εκεί είχε κουρσάκια, τα ελεφαντάκια, τη μεγάλη νεροτσουλήθρα, τους 

μαγικούς καθρέφτες, το τρενάκι του τρόμου, το σφυρί που γύριζε πολύ 

γρήγορα και άλλα. Όλα τα παιδιά ευχαριστήθηκαν πολύ. 
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Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

Την Πέμπτη 4 Ιουνίου το Σχολείο μας σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό  

Σύλλογο Βαλτονέρων ανέβασε 

το έργο της Μαρίας Κίτρα 

«Κωμοδύσσεια». Η παράσταση 

δόθηκε στην αίθουσα του 

Πολιτιστικού Συλλόγου 

Βαλτονέρων και πήραν μέρος 

όλοι  οι μαθητές της Τετάρτης, 

Πέμπτης και Έκτης τάξης και 

τέσσερις μαθητές της Τρίτης 

τάξης. Το έργο ανέβασαν οι 

δάσκαλοι Μπράγκα Μαρία και 

Πετρίδης Μιλτιάδης. 

Ήταν μία καταπληκτική 

παράσταση. Η αίθουσα ήταν γεμάτη κόσμο , ο οποίος καταχειροκρότησε 

τους συμμαθητές μας και τους δύο δασκάλους μας ,οι  οποίοι θυσίασαν 

τον πολύτιμο χρόνο τους για να 

ετοιμάσουν την παράσταση.  

Θέλουμε να συγχαρούμε και να 

ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσοι 

βοήθησαν για να απολαύσουμε όλοι 

εμείς αυτό το υπέροχο θέαμα. Το 

έργο θα παιχτεί και στην αίθουσα 

του Πνευματικού Κέντρου 

Αμυνταίου την Πέμπτη 11 Ιουνίου 

για τους μαθητές των δημοτικών 

σχολείων. 
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Ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν 

Στο μάθημα της γλώσσας μάθαμε ότι υπάρχουν κάποια ζώα  που 

κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Η χελώνα καρέτα  καρέτα, η φώκια 

μονάχους μονάχους, τα ελάφια, τα αγριοκάτσικα κρι-κρι που ζουν στην 

Κρήτη, οι αλεπούδες, οι αρκούδες ,οι λύκοι και άλλα  έχουν μειωθεί 

σημαντικά και κινδυνεύουν σε λίγα χρόνια να εξαφανιστούν. Γι΄αυτό 

πρέπει να τα προστατεύουμε , να φροντίζουμε τους τόπους όπου ζουν, 

όπου βρίσκουν την τροφή  τους  και γεννούν. Υπάρχουν κάποιοι 

οργανισμοί που σκοπό έχουν την προστασία αυτών των ζώων. Ένας 

τέτοιος οργανισμός είναι και ο Αρκτούρος , ο οποίος δημιούργησε ένα 

καταφύγιο για τους λύκους σε ένα χωριό του δήμου μας, τις Αγραπιδιές. 

Ένα καταφύγιο για τον Λύκο  

 
Σε μια περιφραγμένη δασική έκταση 70 στρεμμάτων ζουν 14 λύκοι, οι 

οποίοι θα περάσουν εδώ το υπόλοιπο της ζωής τους καθώς δεν είναι σε 

θέση να επανενταχθούν στο φυσικό τους περιβάλλον. Οι λύκοι που 

φιλοξενούνται στο καταφύγιο μεγάλωσαν ως οικόσιτα ζώα ή πέρασαν 

αρκετά χρόνια σε ζωολογικούς κήπους. Έχουν εξοικειωθεί με την 

ανθρώπινη παρουσία και δεν μπορούν να επιβιώσουν ελεύθεροι. 

Εντυπωσιακό είναι ότι έχουν σχηματίσει δύο αγέλες, διατηρώντας 

ενστικτωδώς το κύριο χαρακτηριστικό της φύσης τους. Με λίγη προσοχή 

θα διακρίνετε τις γκρίζες σιλουέτες τους να χάνονται με απίστευτη 

σβελτάδα μέσα στην πυκνή βλάστηση και έπειτα θα επισκεφθείτε το 

πέτρινο κτίριο του Κέντρου Ενημέρωσης όπου θα μάθετε περισσότερα 

για το περήφανο αλλά παρεξηγημένο ζώο. Σήμερα ο ελάχιστος 

πληθυσμός του στην Ελλάδα κυμαίνεται από 500 έως 700 άτομα και 

εντοπίζεται σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Κεντρικής 

Μακεδονίας και Θράκης (ανατολικά του ποταμού Αξιού), καθώς και 

στην περιοχή από τα δυτικά του ποταμού Αξιού μέχρι τον Νομό 

Φωκίδας. Την τελευταία δεκαετία, ο πληθυσμός του λύκου στη χώρα μας 

έχει σταθεροποιηθεί, αλλά ο κίνδυνος εξαφάνισής του δεν έχει εκλείψει. 

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την άγρια πανίδα του τόπου, 

επισκεφθείτε το Περιβαλλοντικό Κέντρο Ενημέρωσης του Αρκτούρου 

στον Αετό, όπου θα μυηθείτε στα μυστικά της καφέ Αρκούδας 

(Καταφύγιο Λύκου και Περιβαλλοντικό Κέντρο Αρκτούρου, τηλ. 23860 

41500,  
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Ο μικρός στο βιβλιοπώλη: 

- Θέλω να μου αλλάξετε το μολύβι που 

αγόρασα χτες.  
- Γιατί; 

- Γιατί έκανε πολλά ορθογραφικά λάθη.  

  
☺ ☺ ☺ ☺ 

 

Το αντρόγυνο παίρνει μια επιστολή χωρίς το όνομα του 
αποστολέα. Μέσα στο φάκελο ήταν δύο εισιτήρια για το θέατρο 

με την ακόλουθη σημείωση: « Αν βρείτε, ποιος σας σκέφτηκε!» 

Το αντρόγυνο μη μπορώντας να μαντέψει τον άγνωστο δωρητή 
πηγαίνει στο θέατρο. Όταν γυρίζει βρίσκει το σπίτι άνω κάτω 

λεηλατημένο και ένα σημείωμα στην πόρτα: « Τώρα 

καταλάβατε ποιος σας σκέφτηκε!» 
 

☺ ☺ ☺ ☺ 

 
Οι γιατροί έξω από το δωμάτιο 112: 

- Εδώ και τρεις βδομάδες θεραπεύουμε αυτόν τον ασθενή για 

ίκτερο και σήμερα διαπιστώσαμε ότι είναι …Κινέζος! 
 

☺ ☺ ☺ ☺ 
 

 

Ο Τοτός, ξυπνά τρομαγμένος,  λέγοντας στη μαμά του: 
-Είδα ένα πολύ άσχημο όνειρο. 

- Σαν τι όνειρο δηλαδή; τον ρωτά η μαμά του. 

-Να, είδα ότι έτρωγα ένα μεγάλο σάντουιτς. 
- Και πού το βλέπεις το άσχημο ,βρε κουτέ; 

- Να, όταν ξύπνησα, έλειπε το μαξιλάρι! 
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1. Ο Κύριος Τάκης άδειαζε την αποθήκη του. Ανάμεσα σε όλα   

τα άλλα έβγαλε έξω κι ένα βαρέλι γεμάτο λάδι που ζύγιζε μαζί 

με το περιεχόμενο του 30 κιλά. Τι πρόσθεσε ο κύριος Τάκης στο 

βαρέλι και λίγο μετά αυτό είχε πολύ λιγότερο βάρος ; 

 

2. Ο διάσημος μάγος Στέφανος ανακοίνωσε πως θα κατάφερνε 

να περπατήσει πάνω σε μια λίμνη χωρίς να χρησιμοποιήσει 

κανένα απολύτως βοήθημα. Όντως τα κατάφερε. Μπορείτε να 

σκεφτείτε πώς ; 

 

3. Πώς είναι δυνατόν να σταθείς πίσω ακριβώς από την μητέρα 

σου κι εκείνη ακριβώς πίσω από σένα ; 

 

                                  Οι λύσεις στο τέλος της σελίδας 

 

Παραμυθοσαλάτα 

 

Η Κοκκινισκουφίτσα πήγαινε στη γιαγιά της. Στο δρόμο συνάντησε τον 

Κοντορεβιθούλη και του είπε να πάνε μαζί στη γιαγιά της. Μετά από λίγο 

συνάντησαν τα τρία γουρουνάκια και όλοι μαζί συνέχισαν προς το σπίτι 

της γιαγιάς. Ξαφνικά βγήκε μπροστά τους ο λύκος. Όλοι τρόμαξαν γιατί 

φοβήθηκαν ότι θα τους φάει. Ο λύκος όμως είχε εντολή από το γιατρό 

του να τρώει μόνο χόρτα, γιατί τον πονούσε η κοιλιά. Όλοι μαζί τον 

βοήθησαν να μαζέψει χόρτα. Έπειτα συνέχισαν το δρόμο τους. 

Όταν έφτασαν στο σπίτι της γιαγιάς είδαν ότι η γιαγιά έλειπε. Η γιαγιά 

είχε αφήσει ένα σημείωμα στην πόρτα. Το χαρτάκι έγραφε: «Είμαι στο 

ροκ πάρτι της Χιονάτης. Θα γυρίσω αργά τα μεσάνυχτα.» Η 

Κοκκινοσκουφίτσα παρέα με τους φίλους της πήγαν στο πάρτι  που ήταν 

στην παραλία. Έφαγαν τις λιχουδιές της κακιάς μάγισσας. Οι λιχουδιές 

ήταν πολύ νόστιμες. Τους έφεραν κέφι για χορό και τραγούδι. Τα 

μεσάνυχτα τους βρήκαν όλους στην παραλία. Ήταν τόσο κουρασμένοι 

που αγκαλιάστηκαν όλοι μαζί και κοιμήθηκαν. 

 

             Λύσεις  

1. Πρόσθεσε μία τρύπα. 

2. Η λίμνη ήταν παγωμένη. 

     3.  Να σταθείτε πλάτη με πλάτη. 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 
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