
(Εκπαιδευτική επίσκεψη (2
Απριλίου 2014) στο χώρο ανα-
σκαφής στους Αγίους Αναργύ-
ρους, δίπλα στη λίµνη Χειµαδί-
τιδα, και στο χώρο διαχείρισης
των ευρηµάτων στον Άγιο Πα-
ντελεήµονα Αµυνταίου. Ξενά-
γηση – ενηµέρωση από τους αρ-
χαιολόγους ∆ρ. Πανίκο Χρυ-
σοστόµου, Ευαγγελία Ναΐδου
και Τρύφωνα Γιαγκούλη και συ-
νεργάτες αυτών σε επιµέρους
χώρους )

Ναΐδου: Τα ευρήµατα είναι
σαν ένα παζλ. Οι συντηρητές τα
απλώνουν σε ένα γραφείο ή σε έ-
να πάγκο και βλέπουν ποιο ται-
ριάζει µε ποιο, για να φτιάξουν
ολόκληρο το αγγείο. Αυτά τα
αγγεία είναι πολύ παλιά. Μιλά-
µε για το 5.000 π. Χ.

Όταν πάτε στο χώρο ανα-
σκαφής θα δείτε. Ο άνθρωπος
ζούσε σε λιµναίους οικισµούς,
σε καλύβες δηλαδή , πάνω σε ξύ-
λα. Κοντά στο νερό τις περισσό-
τερες φορές ( πασσαλόπηκτες
καλύβες) .

Εδώ είναι ο χώρος αποθή-

κευσης ο-
στράκων κε-
ραµικών. Ό-
στρακα τα λέ-
µε στην αρ-
χαιολογική ο-
ρολογία τα
κοµµάτια , τα
θραύσµατα α-
πό ένα αγγείο
,τα σπασµένα
κοµµάτια του
αγγείου.

Μία άλλη
εργασία που
κάνουµε εί-
ναι να ξεχω-
ρίζουµε τα ό-
στρακα που
δεν ολοκλη-
ρώνουν, που

δεν φτιάχνουν ένα αγγείο. Να
ξεχωρίζουµε αυτά που µπορού-
νε να δώσουνε το σχέδιο , το
σχήµα του αγγείου και αυτά που
δεν δίνουν κάποιο τέτοιο στοι-
χείο. Όποτε γίνεται µια επιλογή
της κεραµικής σε επιλεγµένη,
αυτή που δεν µας δίνει κάποια
σχήµατα αγγείων, βλέπουµε τα
χείλη, τις βάσεις και τις λαβές
και µπορούµε να τα σχεδιάσου-
µε για να βγάλουµε επιπλέον συ-
µπεράσµατα, για την τυπολογία
της κεραµικής της περιοχής, της
κάθε θέσης . Και αυτά που έχουν
κάποια διακόσµηση πάνω. Γιατί
θα δείτε ότι πολλά αγγεία ,έχουν
κάποιες εγχαράξεις είναι εµπίε-
στα, έχουν διακόσµηση πάνω.
Ενδιαφέρονταν δηλαδή οι νεο-
λιθικοί και προϊστορικοί άν-

θρωποι και για την οµορφιά και
την αισθητική των αντικειµένων
που ήτανε στο σπίτι τους .∆εν ή-
τανε όλα µόνο χρηστικά.( Από
το 5.500 π. Χ. µέχρι το 2.000 π.
Χ. περίπου).

Ερώτηση: Υπάρχει περίπτω-
ση ένα από αυτά τα αγγεία, στην
αποθήκη αυτή, να συµπληρωθεί
αργότερα από ένα κοµµάτι που
του λείπει?

Ναΐδου: Όχι, αυτά εδώ τα αγ-
γεία είναι ολοκληρωµένα. Έ-
χουν περάσει από το στάδιο του
ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ, αρχικά της κε-
ραµικής που θα δούµε παρακεί
από το στάδιο έπειτα της ΦΩ-
ΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ, γιατί όλα φωτο-
γραφίζονται. Από το στάδιο
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ΠΠεερριιεεχχόόµµεενναα
� Η σελίδα της Γεύσης σελ.2
� Πληµµύρες στα Βαλκάνια σελ.3
� Νέλσον Μαντέλα σελ. 3
� Βουτιά στην Προϊστορία των λιµνών της περιοχής  

σελ. 4 & 5
� Το τζαµί της Άρνισσας σελ.5
� Άγιοι Κων/νος και Ελένη σελ. 6
� Σχηµατοποίηµα σαλιγκαριού σελ. 6
� 20 πράγµατα για τα σκυλιά σελ. 7
� Έρευνα διατροφικών συνηθειών  σελ. 7 & 8
� Έρευνα ορυκτών καυσίµων σελ. 7 & 9
� Γενοκτονία Ποντίων – Μουραβίνες   σελ.10
� Ηµέρα της οικογένειας  - Ανέκδοτα - Μοτοκρός σελ.14
� Ζωγραφιές της Β` τάξης  - Μελισσοκοµική παρουσίαση σελ.13
� Συγκαλλιέργεια σελ.14
� Κοµποστοποίηση σελ.15
� Καλλιέργεια κερασιάς(βιολογικά) σελ.15
� Αναµνήσεις και εµπειρίες από το ∆ηµοτικό σελ.16
� Το σχολικό αποτύπωµα της Στ` τάξης σελ.16

Βουτιά στην Προϊστορία των λιµνών της περιοχής

Συνέχεια στην 4η σελ.
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ΕΕΚΚ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΤΤΩΩΝΝ
ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ

ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΡΡΝΝΙΙΣΣΣΣΑΑΣ

∆ιεύθυνση
∆ηµοτικό 
Σχολείο

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

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 
ΟΜΑ∆Α 

(ΣΤ` ΤΑΞΗ)
Βερικούκη Κωνσταντίνα
Γέσιου Κωνσταντίνα
Γκέσιου Μαρία
Λιόλιου Τατιάνα
Παπαδοπούλου Συµέλα
Σουγάρη Γεωργία
Στοΐδης Θανάσης
Χούκι Αλεξάνδρα
Χρήστος Γιάντσης Ε’
Αννα Ράδη Ε’
Το λογότυπο της εφη-

µερίδας σχεδιάστηκε από
τους Χατζηγεωργούδη
Χρήστο, Κωνσταντίνα Γέ-
σιου (ΣΤ` Τάξη)

Συντονιστής-∆άσκαλος
Ηλίας Κάρτας

Συνδροµή για ένα
χρόνο 5 ευρώ

ΤΤαα  ααννήήσσυυχχαα
µµοολλύύββιιαα  ττηηςς
ΆΆρρννιισσσσααςς

ΗΗ  ΣΣΕΕΛΛΙΙ∆∆ΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΓΓΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ

Ευχαριστήριο 
Ο Σύλλογος ∆ιδασκό-

ντων και ο Σύλλογος Γο-
νέων του ∆ηµοτικού Σχο-
λείου Άρνισσας, ευχαρι-
στεί θερµά το Super
Market  του «Αγροτικού
Συνεταιρισµού Άρνισ-
σας», για την ευγενική
χορηγία των 100 ευρώ,
προκειµένου να αγορα-
στούν βιβλία για τον ε-
µπλουτισµό της σχολικής
βιβλιοθήκης του ∆ηµοτι-
κού.

Υλικά για 16 κοµµάτια
λουκάνικα κοκτέιλ µε
µπέικον.

8 φέτες µπέικον 
16 λουκάνικα 
2-3 κουταλιές της σού-

πας µέλι, αλάτι και πιπέρι.
Για τα λουκάνικα κοκτέιλ

µε µπέικον κόβετε κάθε
φέτα µπέικον  σε δύο κοµ-

µάτια. Τυλίγετε το κάθε
λουκάνικο µε µια λωρίδα
µπέικον. Σε ένα ταψί τοπο-
θετείτε τα τυλιγµένα λου-
κάνικα κοκτέιλ µε µπέικον.
Αφού έχετε προθερµάνει
το φούρνο στους 180 βαθ-
µούς Κελσίου, ραντίζετε
τα τυλιγµένα λουκάνικα µε
το µέλι και το αλατοπιπε-

ρόνετε.
Τα ψήνετε για 35 µε 40

λεπτά, γυρνώντας τα συ-
χνά. Όταν τα λουκάνικα
πάρουν ένα χρυσαφί χρώ-
µα είναι έτοιµα για φάγω-
µα. Τα νόστιµα λουκάνικα
κοκτέιλ θα σας ενθουσιά-
σουν. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΛΗ ΟΡΕΞΗ!

(∆ακτυλογραφήθηκε α-
πό την Κωνσταντίνα Βερι-
κούκη, ΣΤ` τάξη)
Κλιτέα  Κουτσάι, Ε` τάξη

Λουκάνικα κοκτέιλ µε µπέικον
(Μια αλβανική συνταγή)

ΠΑΓΩΤΟ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ
Υλικά:
2 πακέτα ΠΤΙ-ΜΠΕΡ 
2 κρέµες στιγµής (φράουλα και βανίλια

ή οποιεσδήποτε άλλες της αρεσκείας
σας)

1 κουτί γάλα ζαχαρούχο
3 φλιτζάνια του τσαγιού γάλα για τις

κρέµες
½ κιλό  σαντιγί χτυπηµένη (έτοιµη-ζωι-

κή ή του κουτιού-φυτική)
2 βανίλιες
Εκτέλεση : 
Σε µακρόστενο τάπερ στρώνουµε µια

σειρά ΠΤΙ-ΜΠΕΡ, µε την καλή τους όψη
προς τα κάτω. Χτυπάµε πρώτα την κρέµα
στιγµής φράουλα µε  τα  µισά  υλικά, δη-
λαδή µε το µισό  κουτί γάλα ζαχαρούχο,
µε 11/2  φλιτζάνι γάλα  και τη µία βανίλια.

Όταν η κρέµα  πήξει προσθέτουµε  τη µι-
σή  σαντιγί  και ανακατεύουµε ελαφρά,
µέχρι   να αποκτήσει  το µίγµα οµοιοµορ-
φία. Στρώνουµε την κρέµα φράουλα ισό-
παχα

πάνω στα µπισκότα. 
Στη συνέχεια χτυπάµε την κρέµα βανί-

λια  µε τα υπόλοιπα υλικά  (1/2 ζαχαρού-
χο,11/2 φλιτζάνι γάλα και τη µια βανίλια).

Και πάλι, µόλις η κρέµα πήξει προσθέ-

τουµε   την   υπόλοιπη σαντιγί  και ανακα-
τεύουµε ελαφρά.

Στρώνουµε  την  κρέµα  βανίλια  ισόπα-
χα πάνω από  την κρέµα  φράουλα και
στρώνουµε ξανά  ΠΤΙ-ΜΠΕΡ µε  την  καλή
τους όψη προς  τα  πάνω ,αλλά στην ίδια
διάταξη µε τα κάτω έτσι  ώστε  να κοπούν
τα κοµµάτια  στη διάσταση  του µπισκό-
του.

Βάζουµε  το τάπερ  στην κατάταξη για
3-4 ώρες.  Αν θέλετε  µπορείτε  να κρατή-
σετε λίγη σαντιγί για γαρνίρισµα  και  να
προσθέσετε και  καβουρδισµένα  αµύγδα-
λα ή ψιλοκοµµένα φιστίκια  Αιγίνης.

Άννα Ράδη – Ε` τάξη
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Στη Σερβία, την Κροατία
και την Βοσνία-Ερζεγοβίνη
συνέβησαν µεγάλες πληµ-
µύρες που ξεκίνησαν στις
15 Μαΐου 2014 και τελείω-
σαν στις 20 Μαΐου 2014. Οι
πληµµύρες ήταν επικίνδυ-
νες και πολλοί κάτοικοι
διάφορων περιοχών ανα-
γκάσθηκαν να εγκαταλεί-
ψουν τα σπίτια τους. Με-
γάλο κοµµάτι των χωρα-
φιών της περιοχής πληµ-

µύρισαν και καταστράφηκε
η σοδιά.  Επίσης κινδύνευ-
σαν σοβαρά µεγάλα εργο-
στάσια, όπως αυτό της η-
λεκτρικής ενέργειας.  Ση-
µαντική ήταν και η βοήθεια
τον χιλιάδων εθελοντών
που βρίσκονταν όπου υ-
πήρχε ανάγκη.

Σε πολλές πόλεις χάθηκε
η σχολική χρονιά λόγω των
καταστροφών αλλά µαθη-
τές από το Βελιγράδι τους
κάλεσαν να συνεχίσουν τη
σχολική χρονιά εκεί προ-
σφέροντας τους φιλοξε-
νία.

Πηγή φωτογραφίας:
http://www.infokids.gr/

Μιχαήλ Κέκης, Β’ τάξη

Ο Νέλσον Μαντέλα (Nelson
Rolihlahla Mandela, γεννήθηκε
στις 18 Ιουλίου του 1918 στο
χωριό Μβέζο (Mvezo) της πε-
ριοχής Τράνσκεϊ της Νότιας
Αφρικής και απεβίωσε στις 5
∆εκεµβρίου 2013). Ήταν αγω-
νιστής της Νότιας Αφρικής και
στη συνέχεια πολιτικός και ο
πρώτος έγχρωµος πρόεδρος
της Νότιας Αφρικής (1994-
1999). Από το 1998 µέχρι το
1999 χρηµάτισε Πρόεδρος
του Κινήµατος των Αδεσµεύ-
των.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
∆ικηγόρος στο Γιοχάνε-

σµπουργκ, έγινε µέλος του Α-
φρικανικού Εθνικού Κογκρέ-
σου  (African National
Congress) το 1944. Πήγε στο
Γιοχάνεσµπουργκ επειδή οι
γονείς του ήθελαν να τον πα-
ντρέψουν χωρίς να το θέλει
αυτός. Για 20 χρόνια τέθηκε ε-
πικεφαλής στη µεγάλη εκ-
στρατεία κατά της ρατσιστι-
κής πολιτικής της κυβέρνησης
της Νότιας Αφρικής. Ήταν ο
πρώτος έγχρωµος, δηµοκρα-
τικά εκλεγµένος πρόεδρος

της Νότιας Αφρικής. Πριν ε-
κλεγεί πρόεδρος, ήταν από
τους επικεφαλής του κινήµα-
τος κατά του Απαρτχάιντ και
ενεργό µέλος του ANC. Φυλα-
κίστηκε για 27 χρόνια από το
καθεστώς των λευκών. Ο Νέλ-
σον Μαντέλα αποφυλακίστη-
κε το Φεβρουάριο του 1990, α-
φού ο πρόεδρος Φρεντερίκ
ντε Κλερκ αναγνώρισε το Α-
φρικανικό Εθνικό Κογκρέσο
και ανέστειλε τις εκτελέσεις.
Ο Νέλσον Μαντέλα αµέσως
παρότρυνε τις ξένες δυνάµεις
να µην ελαττώσουν την πίεση
που ασκούσαν στη νοτιοαφρι-
κανική κυβέρνηση για συνταγ-
µατική µεταρρύθµιση. Η απε-
λευθέρωσή του το 1990 σηµά-
δεψε την απαρχή θεµελιακών
αλλαγών στο Νοτιοαφρικανι-
κό κράτος, που οδήγησαν
στην πτώση του ρατσιστικού
του καθεστώτος. Το 1993 του
απονεµήθηκε το Νόµπελ Ειρή-
νης που το µοιράστηκε µε τον
τότε πρόεδρο Φρεντερίκ Ντε
Κλερκ. Το 1994 έγινε ο πρώ-

τος πρόεδρος της Νότιας Α-
φρικής σε εκλογές που επι-
τράπηκε να ψηφίσουν λευκοί
και µαύροι.

Έχασε τον γιο του από
AIDS και τον άλλο σε τρο-
χαίο ατύχηµα, το 1969 (σε
τροχαίο έχασε και τη δισέγ-
γονή του, το 2010). Από τότε
ο Νέλσον Μαντέλα έγινε ε-
ξαιρετικά δραστήριος κατά
του AIDS. Ο ίδιος δήλωνε ότι
ο µόνος τρόπος να το AIDS ως
φυσιολογική ασθένεια είναι
να µην το κρύβουµε και να κά-
νουµε τους ανθρώπους να
σταµατήσουν να το θεωρούν
κάτι που χτυπά ορισµένα άτο-
µα τα οποία πηγαίνουν στην
κόλαση και όχι στον παράδει-
σο.

Απαρτχάιντ
Το απαρτχάιντ (apartheid),

(όρος που προέρχεται από τη
γλώσσα Αφρικάανς και τα ολ-
λανδικά και σηµαίνει διάκρι-
ση), ήταν µια πολιτική των
Λευκών που καθόριζε και επέ-

βαλλε τη διάκριση των ανθρω-
πίνων οµάδων µέσα σε ένα
κράτος βάσει φυλετικών κρι-
τηρίων σε καθορισµένες γεω-
γραφικές περιοχές. Ως επίση-
µη κρατική πολιτική εφαρµό-
στηκε για πρώτη φορά στη
Νότιο Αφρική από το Εθνικό
Κόµµα το 1948 και καταργήθη-
κε στις 30 Ιουνίου1991. Ο ό-
ρος απαρτχάιντ χρησιµοποιεί-
ται πλέον για να υποδηλώσει
κάθε πολιτική φυλετικού δια-
χωρισµού σε οποιοδήποτε ση-
µείο του κόσµου.

Συµέλα Παπαδοπόυλου –
Θανάσης Στοΐδης, ΣΤ` τάξη

ΝΕΛΣΟΝ ΜΑΝΤΕΛΑ

ΠΠλληηµµµµύύρρεεςς  σστταα  ΒΒααλλκκάάννιιαα
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του ΣΧΕ∆ΙΟΥ, γιατί επίσης όλα
σχεδιάζονται, και από το στάδιο
της ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ και έπειτα
έρχονται εδώ. [ ΠΛΥΣΙΜΟ-ΦΩ-
ΤΟΓΡΑΦΙΣΗ- ΣΧΕ∆ΙΟ-ΣΥ-
ΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ]

Αφού συγκολληθούνε εδώ, θα
φωτογραφηθούν, θα σχεδια-
στούν, όπως  είπαµε προηγουµέ-
νως, και θα πάνε στον χώρο που
είδαµε στην αρχή(αποθήκη). Ό-
λα τα αγγεία που είδαµε εκεί  πέ-
ρασαν από αυτό εδώ το στάδιο.

Ερώτηση:   Γιατί πρέπει όλα
να φωτογραφηθούν;

Ναΐδου: Γιατί όλα πρέπει να
έχουνε αριθµό φωτογράφισης,
να υπάρχουνε ψηφιακά και να έ-
χουνε αριθµό καταγραφής. Εί-
ναι τόσο πολύ το υλικό. Πρέπει
να ξέρουµε, σαν υπηρεσία, το υ-
λικό που υπάρχει, να το συγκρί-
νουµε. Μαζεύουµε όλα τα δεδο-
µένα και τα στοιχεία που µπο-
ρούµε.

Η Αρχαιολογία είναι µια επι-
στήµη που χρειάζεται τη βοή-
θεια πολλών ειδικοτήτων για να
ολοκληρωθεί µια έρευνα.

Χρειάζεται σχεδιαστές, συ-
ντηρητές, φωτογράφους, τοπο-
γράφους για τους χώρους ανα-
σκαφής.

Στα εργαστήρια εργάζονται
130 άτοµα και άλλα 900 στην α-
νασκαφή.

Θα πάτε στην ανασκαφή µετά,
εκεί θα δείτε πραγµατικά το χώ-
ρο από όπου προέρχονται όλα
αυτά και όσα έχετε δει και όσα
θα δείτε, ξαναφτιαγµένο.

Χρυσοστόµου: Τι είναι η Αρ-
χαιολογία; Είναι ένα κυνήγι θη-
σαυρού, όπως νοµίζουν οι πε-
ρισσότεροι; Ή είναι το ξανα-
φτιάξιµο του παρελθόντος;

Η γενική εικόνα είναι ότι οι
αρχαιολόγοι ψάχνουν, βρίσκουν
θησαυρούς, βρίσκουν αγάλµα-
τα, βρίσκουν ψηφιδωτά και όλα
αυτά τα βάζουν στο µουσείο και
τα εκθέτουν, για να τα δει ο κό-
σµος.

Η αλήθεια όµως δεν είναι έ-
τσι. Οι αρχαιολόγοι µετά από
πολύ προσπάθεια, πολλές µελέ-
τες, πολλή προετοιµασία και α-
φού εφαρµόσουν πολλές ανα-
σκαφικές διαδικασίες, παίρνουν
τα στοιχεία από τη γη και ξανα-

φτιάχνουν ένα µέρος της ιστο-
ρίας, µια µικρή ιστορία για το τι
υπήρχε εκεί στο χώρο. 

Και λογικά αναρωτιέται ο κα-
θένας, κι εσείς, γιατί οι άνθρω-
ποι αναζητούν στοιχεία µέσα α-
πό τη γη.

Γιατί αναζητούν πράγµατα
του παρελθόντος, ενώ έχουνε
πάει µέχρι τον Άρη, έχουνε
φτιάξει πόλεις, εργοστάσια, δια-
στηµόπλοια, τα πάντα έχουµε
κάνει. Γιατί υπάρχει αυτή η ανά-
γκη, ακριβώς, γιατί  ο άνθρωπος
είναι στη φύση του να ψάχνει,
είναι στη φύση του να αναζητεί,
είναι στη φύση του να βάζει ε-
ρωτήµατα για τη ζωή του. Ποιος
είναι, ποιος ήταν;  Ποια θα είναι
η ιστορία του µέλλοντος; Έτσι
λοιπόν απαντάµε στο βασικό ε-
ρώτηµα, ποια είναι η λειτουργία
της αρχαιολογίας. Είναι το ξα-
ναφτιάξιµο της ιστορίας του
παρελθόντος. Και µπορεί να µην
είναι σπουδαία, γιατί εµείς αυτά
που θα παρουσιάσουµε τώρα εί-
ναι µέρος της ζωής του ανθρώ-
που, πριν από χιλιάδες χρόνια.
Τότε που δεν υπήρχαν µεγάλες
πόλεις, µεγάλα κτίρια, πολλές
κατασκευές, µηχανήµατα. Κάτι
που βρίσκουµε πολύ αργότερα
και σήµερα. Τότε τα πράγµατα
ήταν πολύ πιο απλά. Αλλά η επι-
κοινωνία ήταν διαφορετική. Το
ενδιαφέρον µας είναι να ξανα-
φτιάξουµε αυτά τα πράγµατα.
Φανταστείτε µια ανασκαφή σε
µία περιοχή σαν ένα Α∆ΕΙΟ ΒΙ-
ΒΛΙΟ. Σιγά-σιγά µε πολλή  προ-
σπάθεια γεµίζουµε εµείς το βι-
βλίο το οποίο δεν ξέρουµε κι ε-
µείς στο σύνολο το περιεχόµενό
του. Κάθε φορά, κάθε µέρα µε
τα στοιχεία που προκύπτουν

βγάζουµε ιστοριούλες µικρές-
µικρές µέχρι που να φτιάξουµε
την ιστορία όλη αυτήν, αφού τε-
λειώσει η ανασκαφή και µελετη-
θούν όλα αυτά. Βλέπετε αρκε-
τούς αρχαιολόγους συνάδελ-
φους εδώ που συµπληρώνουν έ-
να µέρος της διαδικασίας, φα-
νταστείτε σαν αυτούς υπάρχουν
από διαφορετικές ειδικότητες ε-
πιστηµόνων που συνδυάζοντας
όλα αυτά µπορούµε να αποκτή-
σουµε και να φτιάξουµε και την
τελευταία λέξη στο βιβλίο το το-
πικό. Πολλές ανασκαφές φτιά-
χνουν ταυτόχρονα την ιστορία
µιας περιοχής και πολλές ιστο-
ρίες φτιάχνουν την ιστορία της
ανθρωπότητας.

Έτσι είναι  σηµαντικό σε το-
πικό επίπεδο να κάνουµε ότι
µπορούµε για να βοηθήσουµε
προς αυτή την κατεύθυνση.

Το πρώτο που παρατηρεί κα-
νείς, στην εικόνα, είναι η παρου-
σία των λιµνών. Τόσες πολλές
λίµνες σε µια περιοχή δεν συνα-
ντώνται συχνά.

Το βασικό χαρακτηριστικό
που  τράβηξε τους ανθρώπους
να κατοικήσουν εδώ είναι το νε-
ρό , είναι οι λίµνες, είναι τα εδά-
φη γύρω απ’ τις λίµνες . κι έτσι
ήδη από τα προϊστορικά χρόνια
έχουµε πάρα πολλά στοιχεία
κατοίκησης σ’ αυτή την περιοχή.
Παρά πολλά χωριά .Εδώ είναι η
λίµνη Βεγορίτιδα, όπου  βρίσκε-
ται στο χωριό σας. Εδώ είναι η
λίµνη των Πετρών, εδώ είναι η
λίµνη Χειµαδίτιδα, πολλά χω-
ριά πάνω στο νερό, πάνω σε εξέ-
δρες.  Είναι και µια µικρή λίµνη,
η Ζάζαρη. Αλλά όλες τράβηξαν
την προσοχή του ανθρώπου και
ικανοποίησαν τις ανάγκες, για

να φτιάξει τα χωριά κοντά και
να τους δώσει ότι µπορούσε η
φύση για να φτιάξουν την οικο-
νοµία και γενικά τον πολιτισµό
τους.

Εδώ βλέπετε όλα τα χωριά
του παρελθόντος, είναι τα ση-
µεία που παρουσιάστηκε κατοί-
κηση απ’ τα προϊστορικά χρό-
νια µέχρι και τα ρωµαϊκά χρό-
νια. Και είναι αρµοδιότητα δική
µας.

Βλέπετε ότι οι περισσότεροι
οικισµοί ήταν ή κοντά ή γύρω
απ’ τις λίµνες ή στις πεδιάδες
που τις προσεγγίζουν.

Οι οικισµοί χτίζονταν πάντο-
τε κοντά ή δίπλα σε πόσιµο νε-
ρό. Και εκείνη την εποχή υπήρ-
χαν εξίσου πολλά χωριά.  Και σε
κάθε εποχή υπήρχαν πολλά χω-
ριά. Υπήρχε οικισµός σηµαντι-
κός εδώ στην περιοχή. Οι κίτρι-
νες κουκίδες είναι οικισµοί, εί-
ναι εγκαταστάσεις ιστορικών
χρόνων. Βλέπουµε εποχή χαλ-
κού, εποχή σιδήρου κλπ.

Και ξεκινάµε από τα πρώτα
χωριά που ήταν πολύ λίγα.

Αρχίζουν λοιπόν οι άνθρω-
ποι και χτίζουν σπίτια σε σταθε-
ρές περιοχές και η ανάγκη αυτή
τους ώθησε, επειδή είχαν τα
σπαρτά. ∆εν µπορούσαν να τα
αφήσουν. Εξηµέρωναν ζώα. Τα
ζώα έπρεπε να τα συγκεντρώ-
νουν κάπου. Έπρεπε να προ-
στατεύονται από τις καιρικές
συνθήκες.  

Το καλοκαίρι, την άνοιξη και
το φθινόπωρο ήταν ανοιχτές
αλλά το χειµώνα, όπως ξέρετε
και εσείς που µένετε εδώ ήταν
δύσκολες οι συνθήκες. Έτσι δη-
µιούργησαν τα πρώτα χωριά.
Και βλέπετε ως τώρα έχουµε
βρει δύο, ενδεχοµένως να προ-
κύψουν και άλλα. 'Ηταν λίγα.
Και µιλάµε πριν από 8.000-
8.500 χρόνια. Ήταν τα πρώτα
χωριά. Κι αλλού στην Ελλάδα,
δηµιουργήθηκαν τέτοια χωριά.
Αυτή είναι η περιοχή µας στο
χάρτη της Ελλάδας και των
Βαλκανίων. Βλέπετε ότι οι οικι-
σµοί δεν ήταν αποµονωµένοι,
αλλά επικοινωνούσαν µεταξύ
τους. Οι άνθρωποι που έµεναν
εδώ επικοινωνούσαν νοτιότερα
µε την περιοχή της Κοζάνης. Ε-
πικοινωνούσαν βόρεια µε την

Βουτιά στην Προϊστορία των λιµνών της περιοχής
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
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περιοχή του Μοναστηρίου, στα
Σκόπια. Έχουµε ενδείξεις και
στοιχεία σοβαρά που δείχνουν
αυτή την επικοινωνία. Μπορεί
να ήταν δύσκολα αλλά φαντα-
στείτε ότι και οι καινοτοµίες δη-
λαδή το πως έφτιαχναν τα αγ-
γεία και στοιχεία ιδεολογίας.
Αυτό που πίστευε ο ένας
µεταδίδονταν από την µια
περιοχή στην άλλη στο γει-
τονικό χωριό και έτσι µετα-
δίδονταν στοιχεία και πεποι-
θήσεις σε έναν ευρύτερο χώ-
ρο.

Μπορούµε να σκεφτούµε ότι
από την µια περιοχή των Γιαννι-
τσών φέρνανε αλάτι. Η θάλασ-
σα ήταν εκεί, το αλάτι είναι απα-
ραίτητο. Ανταλλαγή προϊόντων.
Επικοινωνία δηλαδή σε άλλο ε-
πίπεδο. Πάντα υπήρχε η ανάγκη
και για λόγους πρακτικούς, αν
σκεφτούµε ότι η περιοχή αυτή
καταστρέφονταν από µια φω-
τιά. Για λόγους πρακτικούς λοι-
πόν, και αµοιβαιότητας, οι άν-
θρωποι αυτοί θα έπρεπε να έ-
χουν γνωστούς, φίλους, συγγε-
νείς, καλές σχέσεις µε τις γειτο-
νικές περιοχές. Γι' αυτή την επο-
χή οι άνθρωποι υιοθετούσαν και
πίστευαν, και ήθελαν να έχουν
καλές σχέσεις παρά να έχουν
συγκρούσεις.

Εδώ βρισκόµαστε σε µια άλλη
περίοδο. Αλλάζουν οι συνθήκες,
και κλιµατολογικές και πληθυ-
σµιακές. Έτσι έχουµε αύξηση
πληθυσµού και µετακινήσεις
των χωριών. Πάντως σε κάθε πε-
ρίπτωση το επίκεντρο είναι η
περιοχή των ορυχείων του Αµυ-
νταίου.

Μιλάµε για χωριά των 100-
150 κατοίκων. Η µεγάλη δρα-
στηριότητα που παρατηρείται,
οι ανασκαφές οι µεγάλες που γί-
νονται εκεί, όπου απασχολού-
νται γύρω στους 1.000 (χίλιους)
εργαζόµενους στις ανασκαφές
και σε ένα επόµενο στάδιο θα εί-
ναι 1.500 – 2.000. Όλες αυτές ε-
ξυπηρετούν την ανάγκη της αρ-
χαιολογικής υπηρεσίας που
προσπαθεί να διασώσει ότι
στοιχεία µπορεί, στο µέτρο του
εφικτού, για να µην καταστρα-
φούν από τις εξορύξεις της
∆ΕΗ. Η ∆ΕΗ σκάβει όλη αυτή
την περιοχή, για να αφαιρέσει
τα χώµατα και να φτάσει στα τε-
λευταία στρώµατα, εκεί όπου εί-
ναι το κάρβουνο. Η ∆ΕΗ θέλει
να αφαιρέσει όλα αυτά, που ή-
ταν στρώµατα µιας µεγάλης λί-

µνης, παλιά, πριν από εκατο-
ντάδες-χιλιάδες χρόνια, για να
φτάσει σ` αυτά τα στρώµατα,
που είναι ο λιγνίτης, να τον χρη-
σιµοποιήσει για την παρα-
γωγή ενέργει-
α ς .

Ά ρ α
εµείς πηγαίνου-

µε πριν απ` τη ∆ΕΗ στην ε-
πιφάνεια όπου υπάρχουν αρ-
χαιότητες για να τις διασώσου-
µε.

Εδώ, είναι µια προσπάθεια,
για να γίνει κατανοητό πως ή-
ταν το περιβάλλον πριν από ο-
ποιαδήποτε επέµβαση  των αν-
θρώπων, µέχρι σχεδόν τις αρχές
του περασµένου αιώνα.

Ήταν  µια λίµνη, η στάθµη της
οποίας ήταν ψηλότερη και κάλυ-
πτε όλη αυτή την περιοχή. Κι αν
έβρεχε πολύ, παρατεταµένα, για
πολλά χρόνια, η λίµνη µεγάλωνε
και γινόταν ένας εκτεταµένος
βάλτος. Το ορυχείο, περιοχή πε-
διάδας Αναργύρων- Βαλτόνε-
ρου. Ήταν τελείως διαφορετική
εικόνα από αυτή που είναι σήµε-
ρα. Αυτή την εικόνα  να τη θυµη-
θείτε, όταν θα πάτε στην περιο-
χή. Τα χωριά εκείνης της εποχής
σχηµατίζονταν γύρω από αυτό
τον βάλτο. Εκεί ήταν ένα νησάκι
εκείνα τα χρόνια. Για πολλές χι-
λιάδες χρόνια, απ` τα σκουπίδια
που πετούσαν και τα ερείπια
των κατοικιών τους, έπεσαν στη
λίµνη και σχηµατίστηκε σιγά σι-
γά ένας χαµηλός λόφος.

Τα σπίτια στηρίζονταν σε
πασσάλους. Ήταν πολλά χωριά
κατασκευασµένα µ΄αυτό τον
τρόπο. Πολλές φορές οι ανα-
σκαφές µας είναι και µέσα στο
νερό. ∆έστε ένα χωριό πως ήταν
τότε. Αυτό το χωριό που θα πάτε
ήταν έτσι. Ήταν µέσα γύρω από
την λίµνη. Αφού ξεκινήσουµε
την ανασκαφή, προσπαθούµε να
βρούµε πως ήταν οργανωµένα

αυτά χωριά. Ποια ήταν τα όρια
τους; Αν είχαν τάφους;
Ποιες ήταν

ο ι

γ ε ι τ ο -
νιές και µετά πως

ήταν τα σπίτια και το εσωτερικό
των σπιτιών. Γύρω γύρω απ΄τα
χωριά υπήρχαν φράχτες, υπήρ-
χαν τάφροι, για πολλούς λό-
γους. Και βλέπετε και τα σπίτια
τους. Αυτά τα σπίτια ήταν πριν
από 7.500 χιλιάδες χρόνια. Ποι-
ος ήταν ο αριθµός των κατοί-
κων; Υπήρχαν πολύ µικρά χω-
ριά των 50-60 κατοίκων, αλλά υ-
πήρχαν και πολύ µεγάλα χώρια
των 300-500 κατοίκων!

Αποµαγνητοφώνηση Ηλίας
Κάρτας.  ∆ακτυλογραφήθηκε
από τους µαθητές της ΣΤ` τά-
ξης: Συµέλα Παπαδοπούλου,
Τατιάνα Λιόλιου, Χρήστο

Χατζηγεωργούδη, Σωτήρη Λι-
µπάρη, Κωνσταντίνα Βερικού-
κη και Τραϊανό Σερέτη. 

ΤΤΖΖΑΑΜΜΙΙ
Στην Άρνισσα βρίσκεται δί-

πλα στη λίµνη ένα Τζαµί.
Τον 15ο αιώνα χτίζεται τέµε-

νος στην κορυφή του λόφου, α-
πό το οποίο σώζονται λείψανα
των τοίχων του. Ο µιναρές που
στέκει ανεξάρτητος από το κυ-
ρίως κτίριο και διατηρείται µέ-
χρι τη βάση του εξώστη σχε-
δόν ακέραιος. Στηρίζεται σε
µια τετράγωνη βάση, όπου α-
νοίγεται θύρα, από την οποία
µέσω κοχλιωτής κτίστης κλίµα-
κας ανεβαίνει κανείς στον εξώ-
στη .Βορειοανατολικά τους τε-
µένους χτίζεται λουτρό εβρι-
σκόµενο σήµερα κάτω από εγκαταλειµµένη κατοικία της
δεκαετίας του 60'. Αναγνωρίζονται  οι ζεστοί χώροι του κά-
ποιοι βοηθητικοί και η δεξαµενή .Χρονολογείται προς τα
τέλη του15ου αιώνα, ίσως και στο πρώτο µισό του 16ου αι-
ώνα.   Γύρω από το τζάµι υπήρχαν σπιτάκια. Ο Χότζας ανέ-
βαινε µία στριφογυριστή σκάλα, µέσα στο τζαµί, έβγαινε
στο µπαλκόνι και φώναζε. Τότε έβγαιναν οι άνθρωποι από
τα σπίτια και έκαναν προσευχή. Ο Χότζας διάβαζε το κορά-
νι (βιβλίο µουσουλµανικό σαν το Ευαγγέλιο).

Κάθε φορά που βρίσκοµαι εκεί αισθάνοµαι υπέροχα, για-
τί έχω στην περιοχή µου ένα θαυµάσιο αξιοθέατο του παλι-
ού πολιτισµού.

Το τζαµί είναι ένα πανέµορφο κτίσµα το οποίο είναι ένα
στολίδι του χωριού µας.Το τζαµί µπροστά του έχει ένα κα-
ταπράσινο τοπίο και από πίσω του έχει την γαλανή και ήρε-
µη λίµνη. Επίσης έχει και τα καταπράσινα δέντρα των α-
γροτών!                                                             

Επίσης µακάρι να το είχα γνωρίσει.
Συµέλα Παπαδοπούλου – Κωνσταντίνα Βερικούκη

(ΣΤ` τάξη)
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Άγιος Κωνσταντίνος ο Μέ-
γας και Αγία Ελένη. Η Αγία Ε-
λένη γεννήθηκε το      249 µ.Χ.
στο ∆ρέπανο Βιθυνίας στην
Μικρά Ασία. Ο πατέρας της ή-
ταν πανδοχέας. Παρόλο που η
Αγία µεγάλωσε στο περιβάλ-
λον ενός πανδοχείου, από µι-
κρή µελετούσε τις χριστιανι-
κές γραφές και έγινε πιστή
χριστιανή.

Σε ηλικία 21 ετών, το
270µ.Χ., παντρεύτηκε τον
Κωνσταντίνο Χλωρό, ο οποίος
ήταν τότε αξιωµατικός της
Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας. Η
Αγία Ελένη ακολούθησε τον
σύζυγό της σε όλες τις εκ-
στρατείες, στις οποίες η θέση
του τον υποχρέωνε να λάβει
µέρος. Τέσσερα χρόνια µετά
τον γάµο τους, το 274 µ.Χ., α-
πέκτησαν ένα γιο τον Κων-
σταντίνο. Η ιστορία έδειξε ότι
ο γιος τους αυτός, έγινε ο Μέ-
γας Κωνσταντίνος, ο πρώτος
αυτοκράτορας του Βυζαντίου
αλλά και Άγιος της Ορθόδο-
ξης Εκκλησίας.

Ο Μέγας Κωνσταντίνος
γεννήθηκε στην πόλη Ναϊσσό
(στις µέρες µας η πόλη αυτή
ονοµάζεται Νίσσα και βρίσκε-
ται στην σερβική επικράτεια).
Μεγάλωσε µε τις χριστιανικές
διδαχές της µητέρας του, την
στρατιωτική εκπαίδευση του
πατέρα του και τα γράµµατα
µεγάλων διδασκάλων της ε-
ποχής. Αυτά τα τρία διαµόρ-
φωσαν το πνεύµα και τον χα-

ρακτήρα του Μεγάλου Κων-
σταντίνου. Ενός ανθρώπου
γραµµατισµένου, αξιόµαχου
στρατιώτη και ταυτόχρονα φι-
λικά προσκείµενου στους χρι-
στιανούς και την χριστιανική
πίστη.

Το 293µ.Χ. ο τότε αυτοκρά-
τορας της Ρωµαϊκής αυτοκρα-
τορίας, ∆ιοκλητιανός, διόρισε
τον πατέρα του Μεγάλου
Κωνσταντίνου, Καίσαρα των
δυτικών επαρχιών (Γαλατία, Ι-
σπανία και Βρετανία) της αυ-
τοκρατορίας. Όµως ο νόµος
απαγόρευε στους ανώτατους
αξιωµατούχους να είναι σύζυ-
γοι γυναικών ταπεινής κατα-
γωγής. Έτσι µετά από 23 χρό-
νια γάµου, ο Κωνσταντίνος

Χλωρός, έλυσε τον γά-
µο του µε την Αγία Ελέ-
νη και παντρεύτηκε την
Θεοδώρα η οποία ήταν
αρχοντικής γενιάς.

Ο Μέγας Κωνσταντί-
νος και η Αγία Ελένη πα-
ρέµειναν στην αυλή του
∆ιοκλητιανού. Εκεί ο
Μέγας Κωνσταντίνος
συνεχίζει την εκπαίδευ-
ση του και ανέρχεται
στην στρατιωτική ιεραρ-
χία. Μετά από αγώνες,
εκστρατείες αλλά και ι-
στορικές συγκυρίες κα-
ταφέρνει το 306 µ.Χ. να
ανακηρυχθεί Καίσαρας
των ∆υτικών Επαρχιών
της Ρωµαϊκής αυτοκρα-
τορίας. Η ανοδική του

πορεία συνεχίζεται και τελικά
το 324 µ.Χ., µετά την νίκη του
στην Ανδριανούπολη επί του
Λικίνιου (Αυγούστου της Ανα-
τολής), εγκαθίσταται στον αυ-
τοκρατορικό θρόνο της Ρώ-
µης.

∆ύο είναι οι σηµαντικότε-
ρες πράξεις του Μεγάλου
Κωνσταντίνου. Η πρώτη, είναι
η υπογραφή του ∆ιατάγµατος
των Μεδιολάνων, το 313 µ.Χ..
Βάση αυτού, σταµατούν οι
διωγµοί εναντίων των Χρι-
στιανών και τους επιτρέπεται
να λατρεύουν τον Ιησού Χρι-
στό, νόµιµα πλέον, στις εκκλη-
σίες τους. Η δεύτερη σηµαντι-
κή του πράξη, είναι η µεταφο-
ρά της πρωτεύουσας της Ρω-

µαϊκής αυτοκρατορίας από
την Ρώµη στην Κωνσταντινού-
πολη. Αυτό ήταν η αρχή της
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
που έλαµψε για 1000 χρόνια
και έσβησε στα χέρια ενός άλ-
λου Κωνσταντίνου, του Κων-
σταντίνου Παλαιολόγου το
1453µ.Χ. 

∆ύο χρόνια µετά την ανακή-
ρυξη του Μέγα Κωνσταντίνου
ως αυτοκράτορα, η Αγία Ελέ-
νη, ταξιδεύει στους Αγίους
Τόπους µε σκοπό να βρει τα
µέρη που έζησε ο Ιησούς Χρι-
στός και να τα αναδείξει.
Πράγµατι, στο ταξίδι της αυ-
τό, διεξήγαγε ανασκαφές, έ-
κτισε εκκλησίες, θεµελίωσε
µοναστήρια και βρήκε τον
Σταυρό του Μαρτυρίου του
Κυρίου µας. Οι ναοί της Γεννή-
σεως και της Αναστάσεως στα
Ιεροσόλυµα, είναι δύο από
τους ναούς που έκτισε η Αγία
Ελένη στους Αγίους Τόπους.
Μετά την δράση της εκεί, ε-
γκαταστάθηκε στην Νικοµή-
δεια όπου και παρέδωσε την
ψυχή της στον Κύριο, σε ηλι-
κία 80 ετών, το 329 µ.Χ. Ο γιος
της, Μεγάλος Κωνσταντίνος,
βαπτίστηκε Χριστιανός λίγο
πριν τον θάνατο του. Απεβίω-
σε στις 21 Μαΐου του 337µ.Χ.
σε ηλικία 63 ετών.

Την µνήµη των Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελένης εορτά-
ζουµε στις 21 Μαΐου.

Κωνσταντίνα Βερικούκη
(ΣΤ` τάξη) – Άννα Ράδη

(Ε` τάξη)

ΆΆγγιιοοιι  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  κκααιι  ΕΕλλέέννηη
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Λέµε ότι τα αγαπάµε! Όντως τα
αγαπάµε! Μας δίνουν χαρά, ξεκού-
ραση, γαλήνη!

∆εν θα αναφερθούµε στα οφέλη
που αποκοµίζουµε από τη σχέση
µας µε τα σκυλιά - είναι γνωστά.

Ας διαβάσουµε όµως 20 πράγµα-
τα, 20 αλήθειες που δεν πρέπει ποτέ
να ξεχνάµε όσοι αγαπάµε τα σκυλά-
κια. Αξίζει να αφιερώσετε 5 λεπτά
από το χρόνο σας, είναι µαθήµατα
ζωής!

1. Μη µε αγνοείς για πολύ. Θα ζή-
σω 10 - 15 χρόνια το πολύ. Μου φαί-
νεται µια αιωνιότητα όταν είσαι µα-
κρυά και στενοχωριέµαι όταν δεν
ξέρω πού είσαι.

2. Πάρε µε µαζί σου σε νέα µέρη
να γνωρίσω φιλικούς ανθρώπους και
άλλα ζωάκια. Μπορεί αρχικά να φο-
βηθώ αλλά αυτές οι εµπειρίες θα µου
αυξήσουν την αυτοπεποίθηση και θα
µε βοηθήσουν να µη φοβάµαι.

3.  Μη µε πετάξεις αν έρθει νέο
µέλος στην οικογένεια. Είµαι κι εγώ
µέλος της οικογένειας και θα το α-
γαπώ και θα τα προσέχω όσο κι εσύ

4.  Μη θυµώνεις όταν πηδάω πά-
νω σου. Σε αγαπάω πολύ και ενθου-
σιάζοµαι όταν σε βλέπω, αυτός είναι
ο τρόπος µου να σε κάνω αγκαλιά.

5.  Μάθε µε νέα πράγµατα.
Χαίροµαι να σε κάνω χαρούµενο ο-
πότε µάθε µου     πράγµατα που θα ή-
θελες να κάνω. Είναι καλή γυµναστι-

κή και µε κάνουν να   
περνώ καλά.
6.  Μην απο-

γοητεύεσαι και
µε παρατή-
σεις. ∆εν κα-
ταλαβαίνω
τη γλώσσα
σου αλλά
κάνω ό,τι
καλύτερο
µ π ο ρ ώ
για να σε
κ α τ α λ ά -
βω. ∆ώσε
µου χρόνο
να σε καταλά-
βω και να µάθω,
το µόνο που θέλω
είναι να σε κάνω χα-
ρούµενο.

7. Μην εκτονώνεις το άγχος σου
επάνω µου. Ακόµη και αν πήγε ά-
σχηµα η µέρα σου εγώ χαίροµαι που
σε βλέπω και µπορώ να κάνω την υ-
πόλοιπη µέρα σου καλύτερη.

8. Καθησύχασε µε όταν φοβάµαι.
Θέλω λίγη ώρα για να καταλάβω ότι
κάτι νέο που συναντώ δεν θα µου κά-
νει κακό και πάντα µε βοηθά να εί-
σαι δίπλα µου.

9. Όση δουλειά και αν έχεις, α-
φιέρωσε µου λίγο ποιοτικό
χρόνο.Είναι το µόνο που θέλω και
κάθε λεπτό µετρά για µένα.

10. Μη µε αφήνεις έξω όταν κά-
νει πολύ κρύο ή πολλή ζέστη. ∆εν έ-
χω πού να πάω για να ζεσταθώ ή να
δροσιστώ και δεν ξέρω τι να κάνω ά-

µα βρεθώ σε δύσκολη
κατάσταση.

11. Μην
ξεχνάς

µ ι -

κ ρ ά
π ρ α γ -

µ α τ ά κ ι α
που µε κάνουν

υγιή και χαρούµενο. Ό-
ταν µεγαλώνουν τα νύχια µου πονώ
όταν περπατάω, κινδυνεύει η υγεία
µου όταν τα δόντια µου χαλάνε και
νιώθω πιο ανάλαφρος όταν το τρίχω-
µα µου είναι χτενισµένος. Εσένα θα
σου πάρει λίγα λεπτά αλλά για µένα
έχει µεγάλη σηµασία.

12. ∆είξε µου εµπιστοσύνη. Εγώ
σε εµπιστεύοµαι απόλυτα. Σε παρα-
καλώ κάνε το ίδιο. Είσαι όλος ο κό-
σµος για µένα.

13. Μη µου κρατάς θυµό για πολύ.
Έχεις τη δουλειά, τους φίλους, τη δια-

σκέδαση σου. Εγώ έχω µόνο εσένα.
14. Μίλα µου. ∆εν καταλαβαίνω

τις λέξεις σου αλλά καταλαβαίνω
τον τόνο της φωνής σου και τη γλώσ-
σα του σώµατος σου.

15. Να µου φέρεσαι µε καλοσύνη.
Όσο περισσότερο µε αγαπάς, τόσο
πιο ισχυρό είναι το δέσιµο µας.

16. Σε παρακαλώ, µη µε χτυπάς.
Αν έκανα κάτι λάθος, δεν το έκανα
επίτηδες. Βοήθησε µε να µάθω και
να µην το ξανακάνω.

17. Όποτε κάνω κάτι καλό, πες το
µου. ∆εν υπάρχει τίποτα που να µε
κάνει πιο ευτυχισµένο. Να είσαι σί-
γουρος πως ότι σε κάνει ευτυχισµέ-
νο θα το ξανακάνω... ξανά και ξανά
και ξανά...

18. Αν δεν είµαι ο εαυτός µου, κά-
τι σηµαίνει αυτό. Προτού µε µαλώ-
σεις γιατί νυστάζω, δείχνω βαρύς ή
βαριεστηµένος, σκέψου µήπως κάτι
δεν πάει καλά ή κάτι µε ενοχλεί.
Μπορεί να είµαι άρρωστος, να πο-
νάω ή να γερνάω.

19. Φρόντισε µε όταν γεράσω.
Φρόντισε µε όπως µε φρόντισες όταν
ήµουν κουταβάκι. Μπορεί να µην εί-
µαι τόσο χαριτωµένος ή να µην έχω τό-
σο µαλακό τρίχωµα αλλά σε αγαπάω
κάθε χρόνο και περισσότερο.

20. Μη µε αφήσεις µόνο µου στο
πιο δύσκολο ταξίδι. Ξέρω ότι είναι
σκληρό για σένα αλλά µείνε µαζί
µου µέχρι την τελευταία στιγµή. Όλα
είναι πιο εύκολα και λιγότερο τρο-
µακτικά όταν είσαι δίπλα µου. Να
θυµάσαι ότι σε αγαπάω. 

Πηγή: DogHeirs

20 πράγµατα που δεν πρέπει
να ξεχνάµε όσοι αγαπάµε τα σκυλιά

Μαθήµατα ζωής!

Έρευνα για τις διατροφικές συνήθειες
των µαθητών του σχολείου µας
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε από τους µαθητές της ∆΄τά-

ξης τον Μάιο του 2014, στους µαθητές των τεσσάρων µεγά-
λων τάξεων του ∆ηµοτικού Σχολείου Άρνισσας. Οι µαθητές
της ∆΄ τάξης αφού συνέλλεξαν τα ερωτηµατολόγια  και τα ε-
πεξεργάστηκαν κατέληξαν στα εξής συµπεράσµατα:

1) Το 49% των µαθητών για  πρωινό πίνει γάλα, ενώ το 30% πί-
νει το γάλα του µε δηµητριακά. Ένα 8% τρώει ψωµί και ένα 2%
τρώει διάφορες πίτες. Το ανησυχητικό όµως είναι ότι το 11% των
µαθητών δεν παίρνει πρωινό που είναι τόσο σηµαντικό για τα
παιδιά.

Έρευνα για την κατανάλωση και
τα είδη των ορυκτών καυσίµων

που καταναλώθηκαν στην 
Άρνισσα το χειµώνα 2013 - 2014

Οι µαθητές της ΣΤ` τάξης προχωρήσαµε σε µία έρευ-
να που αφορούσε τα ορυκτά καύσιµα που χρησιµοποιήθη-
καν για τη θέρµανση σπιτιών και καταστηµάτων το χειµώ-
να του 2013 -2014 στην Άρνισσα.

Η έρευνά µας είναι ανώνυµη και έγινε στο πλαίσιο
των µαθηµάτων της Φυσικής και των Μαθηµατικών. 

Συµπεράσµατα:
Πηγές θέρµανσης στα περισσότερα σπίτια είναι το ξύλο

και το κάρβουνο ή ο συνδυασµός δύο ειδών. Σπάνια και σε
µικρές ποσότητες συναντάµε το πετρέλαιο ως επιλογή
στην έρευνά µας.  ∆ιαπιστώνουµε ότι η επιβάρυνση στην
ατµόσφαιρα από τα καυσαέρια είναι πολύ µεγάλη. Αυτό
φαίνεται από το γκρίζο-κίτρινο σύννεφο που βλέπουµε
καθηµερινά να κάθετε πάνω από τις στέγες των σπιτιών
µας.  

Αυτό οφείλεται στην κατακόρυφη αύξηση της τιµής του
πετρελαίου τα τελευταία χρόνια. 

σελ. 8
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5) Στην ερώτηση πόσες  φορές την εβδοµάδα πίνεις φυ-
σικό χυµό, το 34% των µαθητών απάντησε καθηµερινά, ε-
νώ το 24%  πίνει τρεις φορές την εβδοµάδα. Το αξιοσηµεί-
ωτο είναι ότι το 10% δεν πίνει ποτέ φυσικό χυµό.

6) Όταν οι µαθητές ρωτήθηκαν πόσες φορές την εβδο-
µάδα πίνουν αναψυκτικό, το 20% απάντησε ποτέ. Μόνο το
12%  απάντησε ότι πίνει καθηµερινά. Το 32% απάντησε
δύο φορές την εβδοµάδα και το 22% µία φορά.

8)Στην ερώτηση πόσες φορές την εβδοµάδα τρως ό-
σπρια, οι περισσότεροι µαθητές απάντησαν δύο φορές
την εβδοµάδα ,ενώ πολλοί είπαν µία φορά. Υπάρχει όµως
και ένα ποσοστό 15% που δεν τρώει ποτέ όσπρια.

9) Στην ερώτηση πόσες φορές την εβδοµάδα τρως έτοι-
µο φαγητό (σουβλάκια, πίτσες κλπ.) το 81 % των µαθητών
απάντησε µία φορά, ενώ  ένα 20% απάντησε ποτέ Μόνο έ-
να πολύ µικρό ποσοστό απάντησε καθηµερινά.

Έρευνα για τις διατροφικές συνήθειες
των µαθητών του σχολείου µας

2) Το µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών στο διάλειµµα
τρώει κάτι σπιτικό. Έτσι το 36% τρώει ψωµί ή τοστ, ενώ το
21% κέικ ή τσουρέκι. Από τον φούρνο παίρνει κουλούρι το
13% και το 17% διάφορες  πίτες. Ένα 6% προτιµάει κά-
ποιο φρούτο και µόνο το 7% των µαθητών τρώει στο διά-
λειµµα συσκευασµένα τρόφιµα.

3) Στην ερώτηση που αφορούσε στο βραδινό τους οι µα-
θητές απάντησαν ότι πίνουν κυρίως γάλα(52%) και τρώνε
ψωµί(27%). Ακόµη τρων γιαούρτι(5%), φρούτα(7%) 

4) Στην ερώτηση πόσες φορές την εβδοµάδα τρως λα-
χανικά το 41% των µαθητών απάντησε καθηµερινά και
στα υπόλοιπα ποσοστά υπήρχε διασπορά. Όµως ένα πο-
σοστό 6% δεν τρώει ποτέ λαχανικά. 
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Έρευνα για την κατανάλωση και τα είδη των ορυκτών καυσίµων
που καταναλώθηκαν στην Άρνισσα το χειµώνα 2013 - 2014
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Η Γενοκτονία των Ελλή-
νων του Πόντου αναφέρεται
σε σφαγές και εκτοπισµούς
εναντίον ελληνικών πληθυ-
σµών στην περιοχή του Πό-
ντου που πραγµατοποιήθη-
καν από το κίνηµα των Νεό-
τουρκων κατά την περίοδο
1914-1923. Εκτιµάται ότι
στοίχισε τη ζωή περίπου
213.000 – 368.000 Ελλήνων.
Οι επιζώντες κατέφυγαν
στον Άνω Πόντο(στην
Ε.Σ.Σ.∆.) και µετά την Μι-
κρασιατική Καταστροφή το
1922, στην Ελλάδα.

Τα γεγονότα αυτά ανα-
γνωρίζονται επισήµως ως
γενοκτονία από το Ελληνικό
Κράτος και την Αυστραλία,
αλλά και από διεθνείς οργα-
νισµούς όπως η ∆ιεθνής Έ-
νωση Μελετητών Γενοκτο-
νιών.

Θεωρείται µία από τις

πρώτες σύγχρονες γενοκτο-
νίες. Η γενοκτονία ήταν ένα
προµελετηµένο έγκληµα, το
οποίο η κυβέρνηση των Νεό-
τουρκων έφερε σε πέρας µε

συστηµατικότητα. Οι µέθο-
δοι που χρησιµοποίησε ήταν
ο ξεριζωµός, η εξάντληση α-
πό τις κακουχίες, τα βασανι-
στήρια, η πείνα και η δίψα

και τα στρατόπεδα θανάτου
στην έρηµο.

Κυριάκος Καρυπίδης 
– Ε` τάξη

ΓΓεεννοοκκττοοννίίαα  ττωωνν  ΕΕλλλλήήννωωνν  ττοουυ  ΠΠόόννττοουυ

Μουραβίνες
Οι γιαγιάδες στα παλιά χρόνια λέγανε στα παιδιά να µην πηγαίνουν από τις 1 µέχρι τις 3 Αυγούστου στη λίµνη να κά-

νουν µπάνιο, γιατί εκείνη την περίοδο εµφανίζονταν οι µουραβίνες*.
*µουραβίνες=ζωίφια ή έντοµα                                                                                                                           Μαρία Καραβίτη – Γ` τάξη
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Ηµέρα της οικογένειας
Σήµερα 15 Μαΐου εορτάζεται η διεθνής η-

µέρα της οικογένειας που καθιερώθηκε το
1993 µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, θέλο-
ντας να τιµήσει την συνεισφορά του πατέρα
και της µητέρας στο θεσµό της οικογένειας.

Ο ετήσιος αυτός εορτασµός αντανακλά
τη σπουδαιότητα που αποδίδει η διεθνής
κοινότητα στην οικογένεια καθώς η οικογέ-
νεια είναι ένας πανάρχαιος θεσµός που α-
ποτελεί το βασικό κύτταρο της κοινωνίας ό-
που αναπτύσσεται η προσωπικότητα του α-
τόµου. Η φετινή Παγκόσµια Ηµέρα της Οι-
κογένειας έχει ως θέµα : Η Οικογένεια Ύλη
για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στό-
χων. Με τα χρόνια, η διεθνής κοινότητα έχει
αναγνωρίσει τη σηµασία των οικογενειών
για την επίτευξη των αναπτυξιακών στό-
χων. Οι οικογένειες παραµένουν ενεργοί πα-
ράγοντες της ανάπτυξης και πολυάριθµες
συνεισφορές τους στην ανάπτυξη, αξίζουν
µεγαλύτερη αναγνώριση και υποστήριξη.
Βρίσκουµε όµως την ηµέρα αυτή την οικογέ-
νεια και ιδιαίτερα την πολύτεκνη, σε ακόµη
χειρότερη θέση, τόσο από τη γενικευµένη
φτώχεια της χώρας όσο και από σωρεία πα-
ράλογων νοµοθετηµάτων.

Παραγνωρίζουν οι νοµοθέτες όµως ότι η

οικογένεια είναι το πιο ζωντανό κοινωνικό
κύτταρο που στέκει ανάµεσα και συνδέει
λειτουργικά το άτοµο και την κοινωνία σαν
σύνολο. Αυτό που µόνο η οικογένεια, και
κανένας άλλος Οργανισµός ή Οργάνωση
δεν µπορεί να προσφέρει στα µέλη της είναι
η οικονοµική, κοινωνική και ψυχολογική υ-
ποστήριξη και κοινωνική εκπαίδευση, ώστε
να ενταχθούν σαν υγιείς µονάδες στην κοι-
νωνία. Η φτώχεια και η ανέχεια που πλήτ-
τουν την κοινωνία µας δοκιµάζουν και τη
συνοχή της οικογένειας. Η αναγκαστική µε-
τανάστευση (εσωτερική ή εξωτερική) των νέ-
ων για ανεύρεση εργασίας, ο περιορισµός
στις δυνατότητες των νέων για σπουδές, η ο-
λοένα και µεγαλύτερη εξάρτηση των µεγα-
λυτέρων από τους νέους για επιβίωση λόγω
των περιορισµών των συντάξεων και την ά-
δικη φορολόγηση, δηµιουργούν εντάσεις
και δοκιµάζουν τις σχέσεις. Είναι αυτονόη-

το ότι εάν οι δεσµοί των οικογενειών διαρ-
ραγούν, τότε η κοινωνία θα κλονιστεί στο
σύνολό της.

Φαίνεται ότι οι Έλληνες ξαναγυρίζουµε,
την ώρα της οικονοµικής κρίσεως, στις ρί-
ζες µας, στην Οικογένεια. Το ερώτηµα, ό-
µως, που τίθεται αµείλικτο είναι: πόσο ακό-
µη θα αντέξει η Ελληνική Οικογένεια; Πα-
λαιότερα τις δυσκολίες και µάλιστα τις οι-
κονοµικές τις µοιράζονταν οι γονείς, τα
παιδιά, οι συγγενείς.

Υπήρχε ένας κόσµος ολόκληρος της στε-
νότερης και ευρύτερης οικογένειας, που
πρόσφερε την βοήθεια του, όταν κάποιος
βρισκόταν σε δύσκολη θέση. Σήµερα, ο κό-
σµος αυτός έχει ελαττωθεί, αφού οι ελληνι-
κές οικογένειες µένουν στο ένα παιδί και ο
δείκτης γεννητικότητας, για τις ελληνίδες εί-
ναι κάτω της µονάδος.

Η Παγκόσµια Ηµέρα της Οικογένειας δί-
νει αφορµή σε όλους, την κοινωνία και την
Πολιτεία, να ξανασκεφτούν και να αποφα-
σίσουν για πράξεις και µέτρα που θα στηρί-
ξουν την οικογένεια στις νέες δύσκολες συν-
θήκες, κάτι που το Σύνταγµα αλλά και πλή-
θος ∆ιεθνών Συµβάσεων, κάτω από την αιγί-
δα του ΟΗΕ, προβλέπουν και επιτάσσουν.

Η στήριξη της οικογένειας δεν είναι δα-
πάνη, είναι επένδυση στο µέλλον της χώρας.

Σαββίνα ∆ούπκαρη – Ε` τάξη

ΑΝΕΚ∆ΟΤΑ ΘΟ∆ΩΡΗ
1. Μια ξανθιά ρωτάει τον άντρα της : 
-αγάπη µου που είναι τα παιδιά;
–στα αγγλικά;
- my dear where are the kids?

2. Πώς βυθίζεις ένα υποβρύχιο µε ξανθιές;
Χτυπάς την πόρτα και σου ανοίγουν.

3. Τι ψάχνει µια ξανθιά στο νεκροταφείο;
Σκελετό για τα γυαλιά της;

4. Ρωτάει  µια ξανθιά την άλλη: ο µπαµπάς είναι σπίτι?
–hello! Ο µπαµπάς είναι άνθρωπος!

5. Γιατί οι ξανθιές χαµογελούν όταν πέφτει κεραυνός?
-Γιατί νοµίζουν ότι τις τραβούν φωτογραφίες!

6.Μπαίνει µια ξανθιά σε ένα ταξί : ο ταξιτζής ρωτάει «που
µένεις?» και η ξανθιά απαντάει «στο σπίτι µου»

7. Είναι µια ξανθιά σε µια ταράτσα και κοιτάζει κάτω την
πλατεία, βλέπει έναν άντρα και της φαίνεται τόσο δα µι-
κρούλης. Μετά κατεβαίνει στον έβδοµο όροφο και βλέπει
τον άντρα να µεγαλώνει λίγο παραπάνω. Ύστερα κατεβαίνει
στον έκτο, στον πέµπτο, στον τέταρτο, στον τρίτο, στον δεύ-
τερο, στον πρώτο και άντρας όλο µεγαλώνει. Κατεβαίνει στο
ισόγειο και ο άντρας της φαίνεται γύρω στο 1.20 .Προχωρά-
ει πιο κοντά του και άντρας όλο και ψηλώνει .Μέχρι που
φτάνει µπροστά του και της φαίνεται κανονικός άντρας γύ-
ρω στο 1.80,τον αγκαλιάζει και ο άντρας µε ένα παραξενε-
µένο ύφος την ρωτάει: -µε ξέρεις 

Και η ξανθιά απαντάει – σε ξέρω από τότε που ήσουν τόσο
δα µικρούλης!

ΘΘοοδδωωρρήήςς  ΑΑννδδρροοννιικκίίδδηηςς  ––  ∆∆`̀  ττάάξξηη

MOTOCROSS
∆ίπλα από το ανεµοδρόµιο Παναγίτσας βρίσκεται η πίστα

αγώνων µοτο κρος ευρωπαϊκών προδιαγραφών, όπου γίνο-
νται πανελλήνιοι, διεθνείς και τοπικοί αγώνες. Μπορείτε α-
κόµα µε δική σας µοτοσυκλέτα να χρησιµοποιήσετε την πί-
στα για προπόνηση ή να συµµετάσχετε σε αγώνες ή να ενη-
µερωθείτε  για τις ηµεροµηνίες των αγώνων και να απολαύ-
σετε ένα µοναδικό υπερθέαµα. 

(∆ακτυλογραφήθηκε από τον Θανάση Στοΐδη- 
ΣΤ` τάξη)

∆ηµήτρης Λαζαρίδης – ΣΤ` τάξη

Τα τηγανέλαια
Πριν λίγες µέρες ήρθε µια εταιρία που κάνει ανακύκλωση τα τηγα-

νέλαια . Εµείς τα παιδιά µαζεύουµε τηγανέλαια και τα φέρνουµε στο
σχολείο. Αυτή τη φορά µαζέψαµε συνολικά 64 λίτρα . Υπήρχε ένας κύ-
ριος ο οποίος κουβαλούσε τα λάδια και ένας άλλος που µετρούσε .

Ξέρετε πόσο καλό κάνετε στο περιβάλλον µε αυτή σας τη κίνηση ;
Θα σας πω εγώ . Ένα µπουκάλι τηγανέλαιο µπορεί να καλύψει την επι-
φάνεια ενός γηπέδου. Κάντε και εσείς τώρα ανακύκλωση !!!

ΚΚααρρααββίίττηη  ΆΆνννναα  --  ∆∆’’  ττάάξξηη
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Στο σχολείο που πηγαίνω
όλο γράµµατα µαθαίνω.
Μέσα στην τάξη η κυρία
όλο φωνάζει ησυχία.

Ευθύµης Σιπάκης

Το σχολείο µου το αγαπώ,
πρωί πρωί που ξεκινώ.
Γράµµατα µαθαίνω πολλά, 
και όλα πάνε µια χαρά.
Οι φίλοι είναι αρκετοί
για γέλιο, κέφι και χαρά. 
Κωνσταντίνος Παπατραϊανός

Είµαι παιδάκι  7 χρονών και πάω
πρώτη τάξη

και όλα στη ζωή είναι καλά και τα
περνάω καλά.

Τάσος Γεωργίου

Μέσα στην τάξη είµαστε 
δεκαεπτά παιδιά
και κάθε µέρα κάνουµε  
από µια ζαβολιά.

Πρόσθεση και αφαίρεση, 
µονάδα και δεκάδα, 
διαλυτικά και απόστροφος 
µας έρχεται ζαλάδα.

Σταυρούλα Μπόγια

Μ` αρέσει πολύ η µελέτη,
γιατί έχει πολύ ωραία πράγµατα. 

Μ` αρέσει πολύ η γλώσσα, 
γιατί µαθαίνουµε πολλά γράµµατα. 

Σήµερα µ` αρέσει πολύ το σχολείο
, γιατί έχουµε γυµναστική.

Μ` αρέσουν πάρα πολύ τα µαθηµα-
τικά,

γιατί µαθαίνω αφαίρεση και πρό-
σθεση.

Βασιλική Παπατραϊανού
Πρώτη µέρα στο σχολειό 
µε τους φίλους π` αγαπώ 
θα βγω έξω και θα παίξω 
ένα οκτάωρο θ` αντέξω. 

Έχω φίλους κολλητούς 
που περνώ καλά µ` αυτούς 
τη δασκάλα µου αγαπώ 
και µπορώ να της το πω.

Ελπινίκη Καραβίτη
Στο σχολείο µου πηγαίνω
µαθαίνω γλώσσα και µαθηµατικά 
και στο διάλειµµα παίζω
µε τα άλλα τα παιδιά.

Κάθε µέρα στο σχολείο
τις ηµέρες µου περνώ 
στα µαθήµατα προσέχω 
και δεν χάνω τον καιρό.

Το πρωί θα ετοιµαστώ 
θα πλυθώ και θα ντυθώ 
παίρνω τσάντα, κολατσιό 
µην αργήσω στο σχολειό.

Ελπινίκη Καραβίτη

ΠΠοοιιήήµµαατταα  κκααιι  ζζωωγγρρααφφιιέέςς  ττηηςς  ΑΑ’’  ττάάξξηηςς
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Β’ ΤΆΞΗ

Μελισσοκοµική παρουσίαση από µαθητές
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Με τον όρο συγκαλλιέργεια
εννοούµε την ταυτόχρονη καλ-
λιέργεια δύο ή περισσότερων
διαφορετικών ειδών φυτών στο ί-
διο χωράφι. Η συνήθης πρακτική
εφαρµογής του συστήµατος αυ-
τού  είναι η φύτευση κηπευτικών
(κυρίως), µε διαφορετικό χρόνο
ωρίµανσης και συγκοµιδής, στο
ίδιο κοµµάτι του καλλιεργούµε-
νου χωραφιού.

Επίσης, τα φυτά που επιλέγο-
νται θα πρέπει να έχουν διαφορε-
τικό ριζικό σύστηµα αλλά και
διαφορετικές απαιτήσεις σε θρε-
πτικά στοιχεία.

∆ηλαδή, τα φυτά πρέπει να ε-
πιλέγονται µε κριτήρια που να ε-
πιτρέπουν την καλύτερη εκµε-
τάλλευση των διαφορετικών χα-
ρακτηριστικών και ικανοτήτων
του κάθε είδους µε αποτέλεσµα
µεγαλύτερη παραγωγή και κα-
λύτερα οικονοµικά αποτελέσµα-
τα από µια µικρή έκταση.

Τέλος, επειδή ο τρόπος αυτός
καλλιέργειας είναι πολύ εντατι-
κός και τα θρεπτικά στοιχεία του
εδάφους εξαντλούνται γρηγορό-
τερα, θα πρέπει πριν ή µετά το τέ-
λος της καλλιεργητικής περιόδου
να γίνεται εµπλουτισµός του εδά-
φους µε οργανική ουσία, χλωρή
λίπανση ή κοπριά ώστε το έδα-
φος να παραµένει παραγωγικό
και γόνιµο.

ΠΠααρρααδδεείίγγµµαατταα  
σσυυγγκκααλλλλιιέέρργγεειιααςς  φφυυττώώνν

ΑΑγγγγοούύρριι
Μπορεί να καλλιεργηθεί µε

καλαµπόκι, φασόλια, µπιζέλια,
ραπανάκια, ηλίανθο, ραδίκια,
καρότα, άνηθο.

Μπορείτε επίσης να φυτέψετε
µερικά κρεµµύδια ανάµεσα από
τις αγγουριές για να απωθήσετε
βλαβερά έντοµα.

Τα ραδίκια µπορούν να απο-
τρέπουν τα σκαθάρια των αγγου-
ριών.

Συνιστάται να µην καλλιεργεί-
ται µαζί µε ντοµάτα ή αρωµατικά
βότανα (κυρίως φασκόµηλο).

ΑΑµµππέέλλιι
Μπορεί να καλλιεργηθεί µε

βασιλικό, φασόλια, µπιζέλια.
Το τριφύλλι αυξάνει τη γονιµό-

τητα του χώµατος για το αµπέλι.
ΚΚααλλααµµππόόκκιι
Μπορεί να καλλιεργηθεί µε

φασόλια, κολοκυθιές, µπιζέλια,
πατάτες, αγγούρι, πεπόνι, ηλίαν-
θο, σόγια, µαϊντανό.

Το καλαµπόκι χρησιµοποιείται
σαν µέσο στήριξης για τα φασό-
λια, οι κολοκυθιές πνίγουν τα ζι-
ζάνια και οι ρίζες καλαµποκιού
διατηρούν την υγρασία στο χώ-
µα. Τα δε φασόλια δεσµεύουν το
άζωτο από τον αέρα στο χώµα.

∆εν συνιστάται η καλλιεργείται
µε ντοµάτα και σέλινο.

ΚΚααρρόόττοο
Καλλιεργείται µε µαρούλι, ρα-

πανάκι, κρεµµύδι, ντοµάτα,
πράσα.

Τα πράσα όταν φυτεύονται κο-
ντά στα καρότα απωθούν τη µύ-
γα του καρότου.

∆εν συνιστάται η καλλιεργείται
µε άνηθο.

ΚΚοολλοοκκυυθθιιέέςς
Καλλιεργούνται µε καλαµπό-

κι, πεπόνι, ραπανάκια, κατιφέ,
ρίγανη.

Ο κατιφές αποτρέπει τα σκα-
θάρια και η ρίγανη παρέχει τη
γενική προστασία παρασίτων.

∆εν συνιστάται η καλλιέργεια
µε πατάτες.

ΚΚρρεεµµµµύύδδιιαα  ––  ΣΣκκόόρρδδαα
Καλλιεργούνται µε αγγούρι,

φράουλες, µαρούλια, κολοκυ-
θιές, παντζάρια, καρότα, ντοµά-
τες, θρούµπι.

Το µαρούλι, προσελκύει τους
γυµνοσάλιαγκες από τα κρεµµύ-
δια.

Όταν η καλλιέργεια κρεµµυδι-
ού ακολουθεί στο χωράφι προη-
γούµενη καλλιέργεια από λάχα-
να ή πατάτες η παραγωγή είναι
µειωµένη. Αντίθετα, η παραγω-
γή αυξάνεται όταν τα κρεµµύδια
καλλιεργηθούν µετά από αντίδια,
πιπεριές, σπανάκι ή σαλάτες.

∆εν συνιστάται η συγκαλλιέρ-
γεια µε αρακά, πατάτα, κουκιά.

ΛΛάάχχααννοο  ––  ΜΜππρρόόκκοολλοο  
––  ΚΚοουυννοουυππίίδδιι
Καλλιεργούνται µε κρεµµύδια,

πατάτες, φασκόµηλο, χαµοµήλι,
σέλινο, άνηθο, δυόσµο, δεντρο-
λίβανο, θυµάρι, λεβάντα, µαρού-
λι, πράσο, µαντζουράνα.

Ειδικότερα το µπρόκολο µπο-
ρεί να καλλιεργηθεί µε φασόλι,
µπιζέλι, αγγούρι, παντζάρι, σπα-

νάκι, ρεπάνι, ντοµάτα.
Για καλύτερα αποτελέσµατα

στην καλλιέργεια, µπορούµε να
έχουµε προηγουµένως κάνει
καλλιέργεια αρακά.

Η ρίγανη και το κρεµµύδι αν
φυτευτούν ανάµεσα στα µπρόκο-
λα απωθούν τη µύγα του λάχα-
νου.

Τα αρωµατικά φυτά γενικώς
διώχνουν τις κάµπιες των λάχα-
νων.

∆εν συνιστάται να καλλιεργού-
νται µε ντοµάτα, φασόλια, φρά-
ουλες, σινάπι.

Μαϊντανός
Μπορεί να φυτευτεί µαζί µε

ντοµάτες, σπαράγγι, κρεµµύδια.
Για πιο έντονο άρωµα στις

τριανταφυλλιές, φυτέψτε ανάµε-
σά τους µερικούς µαϊντανούς.

Μαρούλι
Καλλιεργείται µε αγγούρι, ρα-

πανάκι, κρεµµύδι, σκόρδο, πρά-
σο, καρότο, φράουλες, κουνου-
πίδι, σπανάκι, µπρόκολο, λάχα-
νο, φασόλια.

Το καλοκαίρι τα µαρούλια εί-
ναι καλύτερο να καλλιεργούνται
υπό σκιά για να µην ξεσταχυά-
ζουν.

Μελιτζάνες
Καλλιεργείται µε φασόλια, κα-

τιφές, αµάραντος.
Τα φασόλια τις προστατεύουν

από το σκαθάρι της πατάτας και ο
αµάραντος από τα επιβλαβή έ-
ντοµα.

Μπιζέλια

Καλλιεργούνται µε καλαµπό-
κι, καρότα, σέλινο, µελιτζάνες,
σέλινο, σπανάκι, µαϊντανό, φρά-
ουλες, πιπεριές.

Ο αρακάς φτιάχνει το άζωτο
στο χώµα.

∆εν συνιστάται η καλλιέργεια
µε κρεµµύδι.

ΝΝττοοµµάάτταα
Καλλιεργείται µε σκόρδο, κα-

τιφέ, κρεµµύδι, µαϊντανό, σχοι-
νόπρασο, καρότο, τσουκνίδα,
βασιλικό, µέντα, µελλισόχορτο.

Η καλλιέργεια σκόρδου ανά-
µεσα στις ντοµάτες τις προστα-
τεύει από τον τετράνυχο και ο
κατιφές από τις βρωµούσες και
άλλα έντοµα και τους νηµατώ-
δεις ενώ η τσουκνίδα, η µέντα
και το µελλισόχορτο καλυτερεύει
την ποιότητά της. Ο βασιλικός α-
πωθεί τις µύγες, τα κουνούπια
και τα σκουλήκια των καρπών,
τις βοηθάει στις ασθένειες και
συµβάλει στην ανάπτυξή τους. Α-
κόµη, το κρεµµύδι και το σκόρδο
σε εναλλάξ σειρές από τις ντοµά-
τες, απωθούν τα έντοµα και έ-
χουν αντισηπτικές ικανότητες.

∆εν καλλιεργείται µε πατάτες,
µάραθο, καλαµπόκι, αγγούρι,
λάχανο, µπρόκολο, κουνουπίδι,
γογγύλι, άνηθο, αρακά. Επίσης,
στο µέρος που θα κάνουµε την
καλλιέργεια της ντοµάτας δεν θα
πρέπει να έχει προηγηθεί καλ-
λιέργεια τοµάτας, πατάτας, µελι-
τζάνας, πιπεριάς και µπάµιας.

Μην τις φυτεύετε κάτω από
καρυδιές.

ΠΠααττάάτταα
Καλλιεργείται µε νάνα φασό-

λια, καρότο, σέλινο, κατιφέ, µπι-
ζέλια, καλαµπόκι, κρεµµύδι, σι-
νάπι, σπανάκι.

Το σινάπι και το σπανάκι, βοη-
θούν την πατάτα να αποκτήσει
καλό ριζικό σύστηµα. Ο κατηφές
βοηθά στην αποµάκρυνση του
δορυφόρου της πατάτας.

Για καλύτερα αποτελέσµατα,
µπορεί να προηγηθεί µια καλ-
λιέργεια σιναπιού ή σπανακιού.

∆εν καλλιεργείται µε αγγούρι,
κολοκύθι, γογγύλι, ηλίανθο, µά-
ραθο.

ΠΠιιππεερριιάά
Καλλιεργείται µε κρεµµύδι,

βασιλικό, µπάµιες, µαϊντανό,
καρότα.

Οι καυτερές πιπεριές έχουν τα
εκκρίµατα ρίζας που αποτρέπουν
την αποσύνθεση ρίζας και προ-
σβολή φουζαριώσεις.

∆εν καλλιεργείται µε µάραθο,
γογγύλια.

ΦΦαασσόόλλιι
Καλλιεργείται µε καλαµπόκι,

αγγούρι, ραπανάκι, καρότο, κα-
τιφέ, φράουλα, καρότα, µελιτζά-
να, πατάτες, θρούµπι, σέλινο.

Τα φασόλια εµπλουτίζουν το έ-
δαφος µε άζωτο από τον αέρα.

∆εν καλλιεργείται µε µάραθο,
κρεµµύδι, σκόρδο, σχοινόπρα-
σο.

ΑΑλλεεξξάάννδδρραα  ΧΧοούύκκιι  ––  ΣΣωωττήήρρηηςς
ΛΛιιµµππάάρρηηςς((ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη))  --  ΧΧρρήήσσττοοςς

ΓΓιιάάννττσσηηςς  ((ΕΕ`̀  ττάάξξηη))

ΣΣυυγγκκααλλλλιιέέρργγεειιαα  φφυυττώώνν
σσττοο  λλααχχααννόόκκηηππόό  µµααςς
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Κοµποστοποίηση
∆ιαδικασία κοµποστοποίησης

Κοµποστοποίηση είναι η διαδικασία που γίνετε το κοµπόστ .Κο-
µπόστ είναι το φυσικό λίπασµα που ο καθένας µπορεί να το φτιάξει
εύκολα, απλά και οικονοµικά. Τα βακτήρια, οι µύκητες και άλλα µι-
κρόβια είναι οι «εργάτες» της κοµποστοποίησης. Αυτοί υποβοηθού-
νται κι από πολλούς άλλους µεγαλύτερους οργανισµούς. Κατά τη
διάρκεια της κοµποστοποίησης, αυτά τα µικρόβια παράγουν διοξεί-
διο του άνθρακα (CO2), θερµότητα και νερό καθώς αποικοδοµούν τα
οργανικά υλικά του σωρού. Το τελικό αποτέλεσµα είναι το κοµπόστ
(πλούσιο, σκούρο, θριφτό και άοσµο), τέλειο λίπασµα για τον κήπο.
Για την αποτελεσµατική κοµποστοποίηση χρειάζεται:

1. Οργανικό µίγµα υλικών (σε σωστές αναλογίες)
2. Ελάχιστος αερισµός
3. Ελεγχόµενη µέγιστη δυνατή σχετική υγρασία
4. Μικρό µέγεθος υλικών
Κοµποστοποιήσιµα απορρίµµατα
Ενώ οτιδήποτε ήταν κάποτε ζωντανό µπορεί να κοµποστοποιη-

θεί, κάποια υλικά είναι καλύτερα να τα χειριστούν επαγγελµατίες
και να µείνουν µακριά από τον οικιακό κοµποστοποιητή µας. Όταν
λοιπόν επιλέγετε τα υλικά της κοµποστοποίησής σας, αποφύγετε:

• Απορρίµµατα που προσελκύουν ενοχλητικά ζωύφια
• Άρρωστα ή µολυσµένα από έντοµα φυτά
Τα λιπαρά φαγητά, όπως το κρέας και τα τυροκοµικά, πρέπει να α-

ποφεύγονται επειδή προσελκύουν τρωκτικά, σκυλιά, γάτες, µύγες
κ.α.. Τα απορρίµµατα των σκύλων και των γατών δεν πρέπει να χρη-
σιµοποιούνται γιατί µπορούν να µεταδώσουν ασθένειες. Μπορείτε
επίσης να αποφύγετε την προσθήκη άρρωστων φυτών ή φυτών που
έχουν προσβληθεί έντονα από έντοµα, εκτός αν είστε σίγουροι για
την υψηλή θερµοκρασία του κοµποστοποιητή σας, οπότε αν µείνουν
για µεγάλο χρονικό διάστηµα θα διασπαστούν τελείως και δεν θα υ-
πάρξει κάποιο πρόβληµα. Αυτό ισχύει και για τα αναπαραγωγικά µέ-
ρη των φυτών όπως οι ρίζες και οι σπόροι, τα οποία καλό είναι να α-
ποφεύγονται εκτός αν η θερµοκρασία του κοµποστοποιητή είναι υ-
ψηλή οπότε θα διασπαστούν. Απευθυνθείτε στον παρακάτω πίνακα
για να δείτε τί µπορείτε να ρίχνετε µέσα στον κάδο σας και τί όχι. Τα
υλικά που µπορούµε να ρίξουµε στον κοµποστοποιητή είναι τα καφέ
τα οποία είναι ξηρά, σκληρά και πλούσια σε άνθρακα όπως κοµµάτια
χαρτιού, σκισµένα χαρτιά, χάρτινα ρολά, χαρτιά κουζίνας, ξερά

φύλλα, κλαδιά, υπολείµµατα ξύλου από τον κήπο, άχυρα και ροκανί-
δια. Τα άλλα υλικά που κοµποστοπηούντε είναι τα πράσινα υλικά
που είναι µαλακά, υγρά και πλούσια σε άζωτο όπως λαχανικά, χορ-
ταρικά, φρούτα, λουλούδια, υπολείµµατα από σαλάτες, υπόλοιπα
χλόης, κοπριά από φυτοφάγα ζώα, τσουκνίδες, τσόφλια αυγών,
στάχτη από ξύλα, υπολείµµατα καφέ και τσάι, φυλλόχωµα και κα-
στανόχωµα αυτά είναι τα µόνα υλικά που κοµποστοποιούνται. Σε έ-
να χρόνο περίπου θα έχετε το δικό σας λίπασµα που µπορείτε να το
χρησιµοποιήσετε για το κήπο σας, τα φυτά σας και τα λουλούδια
σας, και µην ξεχνάτε να το διατηρείτε υγρό αυτό µπορείτε να το κα-
ταφέρετε αν το ανακατεύετε συχνά.                                                    

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΚΟ ΣΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤ!
Χρήστος Χατζηγεωργούδης(ΣΤ` τάξη) - 

Γιώργος Λαζαρίδης (Ε` τάξη)

Κανείς δεν ξέρει να πει µε σι-
γουριά για το τόπο καταγωγής
της κερασιάς, ωστόσο οι αρχαί-
οι  Έλληνες πίστευαν ότι προερ-
χόταν από την Μικρά Ασία και
πιο συγκεκριµένα από την πόλη
της Κερασούντας  στην Ανατο-
λία της σηµερινής Τουρκίας κο-
ντά στην Μαύρη Θάλασσα.

Σήµερα η κερασιά καλλιεργεί-
ται σε όλες τις περιφέρειες της
χώρας, ακόµη και στα νησιά.
Για να ευδοκιµήσει η κερασιά
χρειάζεται ένα γόνιµο έδαφος
που να στραγγίζει και να αερίζε-
ται καλά. Οι  καλλιεργητικές
φροντίδες που  είναι απαραίτη-
τες και πρέπει να γίνονται  είναι
οι εξής: Το χειµώνα ψεκάζουµε
µε χαλκό από τη στιγµή που θα
πέσουν τα φύλλα 2-3 φορές. Λι-
παίνουµε µε κοπριά, κλαδεύου-

µε πριν φουσκώσουν τα µάτια
και όχι σε υγρό και βροχερό και-
ρό.

Την Άνοιξη καθαρίζουµε το
χόρτο από τα δέντρα και τα τσα-

πίζουµε. Αποφεύγουµε τα εντο-
µοκτόνα για να έχουµε ωφέλι-
µους µικροοργανισµούς στο
κτήµα µας. Στην περίοδο της
ανθοφορίας χρησιµοποιούµε

βοµβίνους   για καλύτερη γονι-
µοποίηση. 

Υπάρχουν πολλές ποικιλίες
κερασιών πρώιµες, µεσοπρώι-
µες και όψιµες. Από τις πιο γνω-
στές είναι τα τραγανά Εδέσσης,
τα µπακιρτσέικα, και από και-
νούργιες είναι η  φεροβία, η ρεγ-
γίνα κ. α..

Το κεράσι είναι ένα πάρα πο-
λύ νόστιµο φρούτο. Έχει σίδηρο
και δρα αντιοξειδωτικά για το
συκώτι, τη χοληδόχο  κύστη, εί-
ναι διουρητικό και χωνευτικό.
Εξουδετερώνει την πνευµατική
κόπωση και είναι χρήσιµο στους
µαθητές ειδικά σε περιόδους ε-
ξετάσεων.

Κλείνοντας να µην ξεχάσου-
µε και την λαϊκή παροιµία: Ό-
που ακούς πολλά κεράσια, πάρε
µικρό καλάθι.

Θανάσης Στοΐδης 
– ΣΤ` τάξη

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ)
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ΑΑννααµµννήήσσεειιςς  κκααιι
εεµµππεειιρρίίεεςς  ααππόό  ττοο

∆∆ηηµµοοττιικκόό  ΣΣχχοολλεείίοο

Ας ξεκινήσουµε απ` την
πρώτη µέρα στο σχολείο. Ή-
ταν Σεπτέµβριος του 2008, έξι
χρόνια πριν, ο αγιασµός για
την καινούργια σχολική χρο-
νιά.

Ήµουν µικρό κοριτσάκι,
ντροπαλό και φοβισµένο, για
το άγνωστο-για το καινούριο
που ξεκινά.

Ανεβαίνοντας τα σκαλοπά-
τια του σχολείου, κρατώντας
σφιχτά το χέρι της µαµάς µου
αντίκρισα ένα όµορφο, πετρό-
χτιστο κτίριο µε µεγάλη αυλή.

Ήταν γεµάτη παιδιά και
στην άκρη στεκόντουσαν οι
δάσκαλοι. Αναρωτιόµουν ποι-
ον δάσκαλο ή δασκάλα θα έ-
χω και ξαφνικά µια ανοιχτή,
µεγάλη αγκαλιά µε περίµενε.
«Καλώς την. Πώς σε λένε;».
Ήταν η κυρία Κατερίνα η και-
νούρια µου δασκάλα που µε
υποδέχτηκε µε τόση αγάπη
∆ύο χρόνια Α` και Β` τάξη µας
έµαθε την αλφαβήτα  και
τους αριθµούς. Ήµασταν µία
µεγάλη τάξη µε 23 παιδιά.

∆ύο χρόνια µετά στην Γ`
∆ηµοτικού µας υποδέχτηκε ο
κύριος Ηλίας. Ο κύριος Ηλίας
συνέχισε µε τον εµπλουτισµό
γνώσεων. Εκτός από αυτά ό-
µως µας έµαθε να καλλιερ-
γούµε το οµαδικό πνεύµα µέ-
σω των οµαδικών εργασιών
αλλά και τον σχολικό µας κή-
πο. Μας βοήθησε εκτός από τα
µαθήµατα να γνωρίσουµε από
κοντά φυτά, λαχανικά, φρού-
τα και λουλούδια και φυσικά
την ανακύκλωση.

Μας έµαθε επίσης πώς να
χειριζόµαστε τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή και να κάνουµε
διάφορες εργασίες µε αυτόν.

Φτάσαµε στην Ε` τάξη όπου
είχαµε την τύχη να γνωρίσου-
µε την  κυρία Μάγδα, µια πο-
λύ καλή και χαµογελαστή δα-
σκάλα. Μας αγαπούσε πολύ
αν και είχαµε µεγαλώσει πια
και είχαµε αρχίσει να ζωηρεύ-
ουµε. Περνούσε από θρανίο
σε θρανίο και χαΐδευε τα κε-
φαλάκια µας. Αισθανόµασταν
ασφάλεια και σιγουριά.

Τέλος φτάσαµε στην ΣΤ` και
τελευταία τάξη του ∆ηµοτικού
και µε µεγάλη µας έκπληξη
αντικρίσαµε και πάλι τον κύ-
ριο Ηλία. Ο κύριος Ηλίας που
τελικά µας αγαπούσε τόσο πο-
λύ και δέχτηκε να µας έχει για
άλλη µια χρονιά και να κλείσει
το κεφάλαιο ∆ηµοτικό για ε-
µάς, εµπλουτίζοντας τις γνώ-
σεις µας αλλά και κάνοντάς

µας µικρούς δηµοσιογράφους
µέσω της σχολικής εφηµερί-
δας, συνεχίζοντας τον σχολικό
µας  κήπο µε περισσότερες ι-
δέες καθώς και η αναζήτηση
πληροφοριών µέσω διαδικτύ-
ου.

Τι να πρωτοπούµε για όλα
αυτά τα χρόνια. Ζήσαµε σε έ-
ναν χώρο όπου µεγαλώσαµε
και εµπιστευτήκαµε. Το σχο-
λείο ήταν ένα καταφύγιο στο
οποίο εκφραστήκαµε, δηµι-
ουργήσαµε, προσπαθήσαµε,
σκοντάψαµε αλλά πάνω απ`
όλα µάθαµε.

Ήρθε η στιγµή να αποχαι-
ρετήσουµε τον αγαπηµένο
µας δάσκαλο, τον κύριο Ηλία,
λέγοντάς του ένα µεγάλο «Ευ-
χαριστώ», αλλά και τους υπό-
λοιπους δασκάλους ξεκινώ-
ντας από τον ∆ιευθυντή µας
τον κύριο Γιάννη, έναν πολύ
δραστήριο άνθρωπο και µου-
σικό, συνεχίζοντας µε τον κύ-
ριο Κώστα, τον γυµναστή µας
που  µας έµαθε τόσα πολλά
και αυτός µε τη σειρά του µέ-
σω της γυµναστικής, του χο-
ρού και των παιχνιδιών. Επί-
σης τις δασκάλες των ξένων
γλωσσών, την κυρία Λίτσα
των Γερµανικών και την κυ-
ρία Ειρήνη των Αγγλικών. Τέ-
λος τους υπόλοιπους δασκά-
λους του σχολείου. Τον κύριο
∆ηµήτρη από το Τµήµα Έντα-
ξης, την κυρίας Γιώτα, την κυ-
ρία Ελευθερία, τον κύριο
Γιώργο, την κυρία Μάγδα, την
κυρία Γιάννα και τον καλό µας
κύριο Σάκη στο Ολοήµερο. 

Τους ευχαριστούµε για τις
στιγµές  που ζήσαµε µέσα σε
αυτό το σχολείο. Ευχάριστες
και δυσάρεστες. Γεγονότα,
συναισθήµατα, εικόνες. Εικό-
νες από τις κερκίδες στην αυ-
λή, τόπο συνάντησης για αµέ-
τρητες συζητήσεις, εξοµολο-
γήσεις, συγκινήσεις, απογοη-
τεύσεις αλλά και όνειρα.

Με τη βοήθεια των δασκά-
λων, ιδιαίτερα
τ…………………, έµαθα να σέ-
βοµαι, να προσφέρω, να διεκ-
δικώ, να επιµένω αλλά και να
αντιµετωπίζω τη ζωή µε υπο-
µονή, ταπεινότητα και εγκρά-
τεια. Τέλος οι αναµνήσεις απ`
τις εκδροµές, οι φάρσες στους
δασκάλους, οι τιµωρίες, οι κα-
βγάδες µεταξύ µας ήταν µέρος
της καθηµερινότητάς µας. Η
αρχή κάθε νέας χρονιάς, τα
µαθήµατα, η χαρούµενη στιγ-
µή του διαλείµµατος, οι γιορ-
τές, οι εκδροµές, όλα αποτε-
λούν µέρος των αναµνήσεων
µου.

ΑΑπποοχχααιιρρεεττιισσττήήρριιοοςς  λλόόγγοοςς
ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηηςς  

ττηηςς  ΘΘεεοοφφααννίίααςς  ΓΓέέσσιιοουυ


