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Περιεχόµενα
�Η σελίδα της Γεύσης σελ.2
�Επιστολή στον κ. Πρωθυ-

πουργό - Έθιµα Αποκριάς απ` όλη
την Ελλάδα σελ.3

�Η γωνιά της ποίησης – Αγγλι-
κή γωνιά – Κουκλοθέατρο σελ.4

�Βιβλιοπαρουσιάσεις σελ.5
�Το ραφείο του παππού µου –

Τα παλιά χρόνια – Το προξενιό
σελ.6

�Οι Τρεις Ιεράρχες – Άγιος
Θεόδωρος ο Στρατηλάτης, Ξύσε
ξύσε σελ.7

�Η ιστορία του µεγαλύτερου
µήλου της Α` τάξης σελ.8

�Χριστουγεννιάτικη γιορτή
(Α` και Β` τάξη) σελ.9

�ΖΩΑ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
σελ.10

�Μια αληθινή φιλία - Κίνδυ-
νοι του διαδικτύου - Παιδί και τη-
λεόραση σελ.11

�Μηλοβασιλόπιτα - Καλαµίν-
θη – Γιασεµί - ∆εντρολίβανο
σελ.12

�Αραβησσός - Ένα πουλί στο
δάσος - ∆ηµ. Σχολείο Περαίας –
σελ.13

�Κολύµβηση – Τι τρώµε όταν
κρυώνουµε - Ανέκδοτα σελ.14

�Norman Atlantic - Το µακε-
λειό στη Γαλλία – Πυρρίχιος ή
Σέρρα σελ.15

�Έθιµο Λάµκας – Η κυρά Σα-
ρακοστή – Καθαρά ∆ευτέρα
σελ.16

Η ελληνική αποκριά έχει τις
ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα.
Συνδέεται µε την λατρεία του
∆ιονύσου, Θεού του κρασιού
και των εορτασµών. Η αγγλική
λέξη <<carnival>> προέρχεται
από το λατινικό << Carmen

levare>> ή << carnis levamen>>
που σηµαίνει << διακοπή βρώ-
σης κρέατος>>. Στα ελληνικά
χρησιµοποιείται η λέξη << απο-
κριά>> και σηµαίνει ακριβώς το
ίδιο. Αυτή η δηµοφιλής παράδο-
ση προέρχεται από τις παγανι-

στικές τελετουργικές των αρχαί-
ων Ελλήνων και τις γιορτές προς
τιµή του ∆ιονύσιου, Θεού του
κρασιού και της ευθυµίας. Οι άν-
θρωποι µεταµφιέζονταν σε σάτυ-
ρους ή φορούσαν µάσκες και ξε-
χύνονταν στους δρόµους και
στις γειτονιές συµπεριφερόµενοι
<< προκλητικά>> µε τολµηρές εκ-

φράσεις. Αυτή η παράδοση τελικά
εξαπλώθηκε και σε άλλα µέρη
του κόσµου µέσω της Ρωµαϊκής
Αυτοκρατορίας και την ανακάλυ-
ψη του Νέου Κόσµου.

Κείµενο: Κωνσταντίνα
Παπαζήση - ∆’ τάξη

∆ακτυλογράφηση:
Άννα Ράδη – Στ’ τάξη

Προέλευση της Αποκριάς

ΤΤιι    ννττύύννοοννττααιι    τταα    ππααιιδδιιάά    
σσττιιςς  ΑΑπποοκκρριιέέςς

Την ηµέρα του καρναβαλιού τον  Φεβρουάριο, τα παιδιά, το από-
γευµα ντύνονται µε  αποκριάτικες στολές. Οι  στολές είναι, κλόουν,
πριγκίπισσα,  νεράιδα,  καουµπόι, κ.τ.λ. Η µαµά µάς  ντύνει  και  βά-
φει  το  πρόσωπό  µας µε καρδιές, λουλούδια και άλλα.  Μετά άµα
θέλουµε εµείς  τα  κορίτσια µάς κάνει κοτσιδάκια και πλεξούδες για
να είµαστε όµορφες. Επίσης κάποια κορίτσια φοράν καπέλα και πε-
ρούκες, και κάποια αγόρια µάσκες και πάλι καπέλα. Οταν  έρθει  η ώ-
ρα πηγαίνουµε στα καρναβάλια παίζουµε, πετάµε  κοµφετί  και σερ-
παντίνες,  χορεύουµε και είναι αξέχαστη αυτή η µέρα.

Κείµενο:  Μαρία Τζήκα - Γ’  τάξη 
∆ακτυλογράφηση:  Άννα Ράδη - ΣΤ`  τάξη 

Εδεσσαϊκό Καρναβάλι
Κάθε χρόνο οργανώνονται εκδηλώσεις µε παραδοσιακό απο-

κριάτικο καρναβάλι στην Έδεσσα. Οι γιορτές της Αποκριάς ήταν α-
νέκαθεν µέσα στη ζωή όλων των κατοίκων της περιοχής. Η πλού-
σια λαογραφική παράδοση έχει αφήσει µέχρι τις µέρες µας έντονα
σηµάδια. Αρκούδες, κουδούνια, κέφι, ζωή. Από την Τσικνοπέµπτη
έως την Κυριακή πριν την Καθαρά ∆ευτέρα οι κάτοικοι της περιο-
χής γλεντούν. Παραδοσιακοί χοροί, µουσική, παραδοσιακά έθιµα,
εκδηλώσεις για την νεολαία και για τα µικρά παιδιά. Η αυλαία πέ-
φτει µε τη γιορτή «το κάψιµο του βασιλιά καρνάβαλου». Την επόµε-
νη µέρα γιορτάζεται η Καθαρά ∆ευτέρα, «τα κούλουµα», σε διάφο-
ρα σηµεία της πόλης και του δήµου.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΜΜέέννιιαα  ΠΠιισσλλίίνναα  --  ΓΓ`̀  ττάάξξηη
∆∆ααχχττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΒΒεεννεεττίίαα  ΡΡάάδδηη  --  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη
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ΕΕΚΚ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  
ΤΤΩΩΝΝ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΤΤΩΩΝΝ

ΤΤΟΟΥΥ  
∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ
ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ  
ΑΑΡΡΝΝΙΙΣΣΣΣΑΑΣ

∆ιεύθυνση

∆ηµοτικό 

Σχολείο

Άρνισσας

58002 Άρνισσα

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

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 

ΟΜΑ∆Α 

(Ε’-ΣΤ` ΤΑΞΗ)

∆ακτυλογράφηση

κειµένων
Καραβίτη Άννα(Ε`)

Νιώτη Αρετή(ΣΤ`)

Παλάκα Κατερίνα(ΣΤ`)

Παπαδοπούλου Θεοδώρα

Ράδη Άννα (ΣΤ`)

Ράδη Βενετία(ΣΤ`)

Σάρωση εικόνων
Καραβίτη Άννα(Ε`)

Συντονιστές 
∆άσκαλοι
Ηλίας Κάρτας

Αθανάσιος Θεοδώρου

Γεώργιος Γώγης

Το λογότυπο της εφη-

µερίδας σχεδίασαν η Ευ-

αγγελία Σηπάκη και ο Χρή-

στος Χατζηγεωργούδης

Συνδροµή για ένα

χρόνο 5 ευρώ

ΤΤαα  ααννήήσσυυχχαα
µµοολλύύββιιαα  ττηηςς
ΆΆρρννιισσσσααςς

ΗΗ  ΣΣΕΕΛΛΙΙ∆∆ΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΓΓΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ

ΤΤιι  χχρρεειιααζζόόµµαασσττεε::
Για τη ζύµη:
• 2 φλιτζάνια αλεύρι για όλες

τις χρήσεις
• 1/2 φλιτζάνι νερό (χλιαρό)
• 1 κουτάλι του γλυκού ζάχα-

ρη
• λίγο αλάτι
• 1 φακελάκι µαγιά 8 γρ.
ΓΓιιαα  ττηη  σσάάλλττσσαα::
• 1 πουµαρό
• 1 κρεµµύδι ψιλοκοµµένο
• ρίγανη
• δυόσµο

• κάρυ
• σκόρδο σκόνη
• µπαχάρι
• µοσχοκάρυδο
• αλάτι
• πιπέρι
• λίγη ζάχαρη
ΓΓιιαα  ττηηνν  εεππιιφφάάννεειιαα  ττηηςς  ππίίττσσααςς::
• 5 φέτες σαλάµι αέρος
• κάπαρη
• κεφαλοτύρι τριµµένο
ΠΠώώςς  ττοο  κκάάννοουυµµεε::
1. Ρίχνουµε σε ένα µπολ το α-

λεύρι, τη ζάχαρη, το αλάτι, τη
µαγιά και ρίχνουµε σιγά σιγά το

νερό που έχουµε ζεστάνει, ενώ
ταυτόχρονα ζυµώνουµε. Όταν
αρχίζει και ξεκολλάει από τα χέ-
ρια µας είναι έτοιµη. Την σκεπά-
ζουµε καλά µε µια πετσέτα και
την αφήνουµε για µια ώρα να
φουσκώσει.

2. Όσο φουσκώνει η ζύµη ε-
τοιµάζουµε τη σάλτσα. Σε ένα
κατσαρολάκι τσιγαρίζουµε το ψι-
λοκοµµένο κρεµµύδι. Μόλις πά-
ρει χρώµα ρίχνουµε και τα υπό-
λοιπα υλικά και το αφήνουµε πέ-
ντε λεπτά να σιγοβράσει.

3. Όταν η ζύµη είναι έτοιµη,
βουτυρώνουµε το ταψί και την α-
πλώνουµε, βάζουµε σάλτσα ώ-
σπου να καλυφθεί ολόκληρη και
έπειτα καλύπτουµε µε το σαλάµι
αέρος, την κάπαρη και τέλος το
τυρί. Αφήνουµε να ψηθεί για 20
λεπτά στους 200 βαθµούς.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΠΠααππααδδοοπποούύλλοουυ  
ΘΘεεοοδδώώρραα  --    ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

∆∆ααχχττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  
ΠΠααππααδδοοπποούύλλοουυ  ΘΘεεοοδδώώρραα  ––

ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

PIZZA 

ΠΠΟΟΥΥΠΠΕΕΚΚΙΙ
ΤΤιι  χχρρεειιααζζόόµµαασσττεε::
ΓΓιιαα  ττηηνν  κκρρέέµµαα::
• 1 λίτρο γάλα φρέσκο
• 1 φλ.τσαγιού σιµιγδάλι ψιλό
• 1/2 φλ.τσαγιού ζάχαρη
• 3-4 κ.σ.βούτυρο
• 2 βανίλιες
• 2-3 φύλλα κρούστας
• κανέλα σε σκόνη
ΓΓιιαα  ττοο  σσιιρρόόππιι::
• 2 φλ.τσαγιού ζάχαρη
• 2 φλ.τσαγιού νερό
• 1 φλούδα λεµονιού
• 1 κ.γ.χυµό λεµονιού
• 1 ξύλο κανέλας
ΠΠώώςς  ττοο  κκάάννοουυµµεε::
1. Ζεσταίνουµε το γάλα µαζί µε τη ζάχαρη και ρίχνου-

µε σιγά σιγά το σιµιγδάλι. 2. Προσθέτουµε τις βανίλιες
και ανακατεύουµε µέχρι να δέσει η κρέµα και να βγάλει
φουσκάλες. 3. Μόλις δέσει η κρέµα ρίχνουµε το βούτυ-
ρο και ανακατεύουµε. 4. Παίρνουµε ταψάκι στρογγυλό
36 εκατ. (ή ταρτιέρα), βουτυρώνουµε και στρώνουµε τα
φύλλα (µόνο το τελευταίο δεν βουτυρώνουµε καθώς θα
πέσει από πάνω η κρέµα)

5. Από πάνω ρίχνουµε την κρέµα και διπλώνουµε τα
φύλλα που εξέχουν σε κόθρο

6. Ψήνουµε σε προθερµασµένο φούρνο για 30 λεπτά
στους 180 βαθµούς πάνω κάτω (προσοχή να ψηθεί καλά
από κάτω)

7. Ετοιµάζουµε το σιρόπι βράζοντας όλα τα υλικά για
10 λεπτά

8. Όταν το γλυκό θα είναι χλιαρό ρίχνουµε από πάνω
το σιρόπι ζεστό

9. Πασπαλίζουµε µε κανέλα και σερβίρουµε
ΛΛίίγγαα  µµυυσσττιικκάά  αακκόόµµαα
Η συνταγή είναι της Νίκης Μερκούρη. Είναι ένα πα-

ραδοσιακό γλυκό που απαντάται σε πολλές περιοχές σε
αρκετές παραλλαγές.

Στην Πελοπόννησο το πουπέκι περιέχει τραχανά και
κατσικίσιο τυρί.

Στην συγκεκριµένη συνταγή έχω µειώσει την ποσότη-
τα της ζάχαρης, γιατί νοµίζω ότι ήταν υπερβολικά γλυκό.
Αναλόγως τα γούστα σας.

ΚΚααττεερρίίνναα  ΠΠααλλάάκκαα  --  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

Προφιτερόλ Ταψιού
Υλικά: 2 Πακέτα µπισκότα Παπαδοπούλου, 1 Φυτική

κρέµα 1 κιλού, 2 Φλιτζάνια άχνη, 2 Κουβερτούρες, 1
Βιτάµ τετράγωνο, 5 Αυγά, 2 Βανίλιες, 1 Ποτήρι γάλα 

Εκτέλεση: Χτυπάµε την φυτική κρέµα σε ένα φλι-
τζάνι άχνη και 1 βανίλια. Αφήνουµε να κρυώσει στο
ψυγείο. Στη συνέχεια λιώνουµε σε µπεν µαρί τις
κουβερτούρες µε το βιτάµ. Αφού λιώσουν οι κου-
βερτούρες χτυπάµε τα αβγά, χώρια κρόκο από το α-
σπράδι στο οποίο προσθέτουµε 1 φλιτζάνι άχνη και
1 βανίλια. Έπειτα ρίχνουµε τις κουβερτούρες µέσα
στην µαρέγκα (χτυπηµένο αυγό). Αφού ετοιµάσου-
µε την σαντιγί και την κρέµα βουτάµε τα µπισκότα
µέσα σε χλιαρό γάλα και αρχίζουµε να τα στρώνου-
µε στο ταψί, πάνω στα µπισκότα στρώνουµε την σα-
ντιγί και από πάνω µια στρώση από την κρέµα. Επα-
ναλαµβάνουµε το ίδιο (µπισκότα-σαντιγί - κρέµα).

Κείµενο: Μάριος και Ραφαήλ - Γ ‘ τάξη
∆ακτυλογράφηση: Άννα Ράδη - Στ ‘ τάξη

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούµε τον κ. Ηλιάδη Νικόλαο

για τη δωρεά ενός εκτυπωτή
Laser(RICOH) για τις ανάγκες του σχο-
λείου µας.

Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων 
και οι µαθητές του ∆.Σ. Άρνισσας
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Επιστολή προς τον 
κ. Πρωθυπουργό 

Άρνισσα, 29 Ιανουαρίου 2015
Αξιότιµε κ. Πρωθυπουργέ, 
Χαιρόµαστε που είστε ο νέος µας Πρωθυ-

πουργός, γιατί νοµίζουµε ότι θα κάνετε τα πά-
ντα για τους πολίτες της χώρας µας.

Είµαστε µαθητές της Ε’ τάξης του ∆ηµοτι-
κού Σχολείου Άρνισσας. Η Άρνισσα είναι ένα
χωριό, το οποίο βρίσκεται κοντά στην Έδεσσα
στους πρόποδες του Βόρα και δίπλα στην ό-
µορφη λίµνη Βεγορίτιδα. 

Σας γράφουµε αυτό το γράµµα για να σας ζη-
τήσουµε να κάνετε κάποιες αλλαγές, έτσι ώστε
να κάνουµε καλύτερη τη χώρα µας!

Θα θέλαµε να µειώσετε τους φόρους, γιατί ο

κόσµος δυσκολεύεται να τους πληρώσει. Να
κάνετε συχνά ελέγχους για πλαστά χρήµατα.
Να αυξήσετε τις συντάξεις και τους µισθούς.
Να µειώσετε την ανεργία , ειδικά στους νέους.

Θα θέλαµε αυτοί που δεν έχουν καλή ασφά-
λεια να πηγαίνουν σε νοσοκοµεία και να έχουν
δωρεάν περίθαλψη. Να γίνονται συχνότεροι έ-
λεγχοι, ώστε να µην παίρνουν κάποιοι γιατροί
«φακελάκια». Να υπάρχουν περισσότεροι για-
τροί και νοσοκόµες στα νοσοκοµεία.

Να φροντίσετε για τους αγρότες έτσι ώστε να
έχουν σταθερά εισοδήµατα, να πουλάνε τις πα-
ραγωγές τους σε καλή τιµή.

Αυτό που µας ενδιαφέρει ακόµα περισσότε-
ρο είναι το θέµα της Παιδείας . Θα θέλαµε να ε-
ξασφαλίσετε σε όλα τα σχολεία και σε όλες τις
αίθουσες τη θέρµανση. Επίσης θα θέλαµε µε κά-
ποιο τρόπο να βάλετε µέσα µεταφοράς για να

πηγαίνουν µε ευκολία στο σχολείο οι µαθητές.
Να βάλετε ψηφιακά θρανία, υπολογιστές, προ-
τζέκτορες και 3D πίνακες έτσι ώστε τα παιδιά
να µην κουβαλάνε τσάντες και βιβλία αλλά και
η εκπαίδευση να γίνει πιο χαρούµενη και ενδια-
φέρουσα . Να έχουνε όλες οι αυλές των σχολεί-
ων γρασίδι, γιατί οι περισσότερες αυλές είναι
τσιµεντένιες και επικίνδυνες. Σε όλα τα σχο-
λεία εκτός από γυµναστήρια να υπάρχουν και
κολυµβητήρια.

Θα χαρούµε πολύ εάν πραγµατοποιήσετε αυ-
τά που σας ζητήσαµε κ. Πρωθυπουργέ .

Οι µαθητές της Ε’ τάξης: 
Ανδρονικίδης Θόδωρος , Γκέσιου Χρυσάνθη, 
Καραβίτη Άννα , Νάντση Παρασκευή , Νιώτη

Ελισάβετ , Ολίδου Ιωάννα, Παπαδοπούλου 
Ειρήνη , Σιδερά Σοφία

Στην Ξάνθη το τελευταίο
τριήµερο της αποκριάς τελειώ-
νει µε το "κάψιµο του Τζάρου"
στη γέφυρα του ποταµού Κό-
συνθου. Σύµφωνα µε την πα-
ράδοση, ο "Τζάρος" ήταν ένα
κατασκευασµένο ανθρώπινο ο-
µοίωµα, τοποθετηµένο πάνω
σε πουρνάρια. 

Την τελευταία Κυριακή της
Αποκριάς, οι κάτοικοι τον καί-
νε, ώστε το καλοκαίρι να µην
υπάρχουν ψύλλοι. Ακολουθεί η
ρίψη εκατοντάδων πυροτεχνη-
µάτων που κάνουν τη νύχτα
µέρα.

Στη Νάουσα, κάθε χρόνο α-
ναβιώνει το έθιµο "Γενίτσαροι
και Μπούλες" που έχει τις ρίζες
του στην Τουρκοκρατία. 

Οι Γενίτσαροι φορούν φου-
στανέλες, τσαρούχια, µάλλινες
µακριές κάλτσες και γιλέκο, ε-
νώ στο πρόσωπο φέρουν κερω-
µένο πανί µε ζωγραφιστό µου-
στάκι. Στο κεφάλι, στη µέση
και στο χέρι τους δένουν από έ-
να µαντήλι, ενώ στο λαιµό κρε-
µούν σταυρό και αλυσίδα µε
φυλακτό.

Οι Μπούλες είναι επίσης άν-
δρες, ντυµένοι µε γυναικεία
ρούχα και στο πρόσωπο φο-
ρούν βαµµένες µάσκες. Σύµ-
φωνα µε το έθιµο, τα χρόνια της

τουρκοκρατίας οι αρµατολοί έ-
βρισκαν στις Απόκριες την ευ-
καιρία να κατέβουν στην πόλη
µασκαρεµένοι και να γλεντή-
σουν µε συγγενείς και φίλους,
χωρίς να φοβούνται ότι θα τους
αναγνωρίσουν οι Τούρκοι.

Στην Κοζάνη, ζωντανεύει ο
"Φανός", τον οποίο ανάβει ο δή-
µαρχος στο κέντρο της πόλης
και γύρω του στήνονται οι χο-
ροί. Χορεύουν και τραγουδούν
τα "Ξιανέντραπα" αλλά και τρα-
γούδια κλέφτικα, της αγάπης

και της ξενιτιάς. Η γιορτή κο-
ρυφώνεται τα ξηµερώµατα
της Καθαρής ∆ευτέρας, που
βραβεύονται οι καλύτεροι
Φανοί.

Στο Σοχό του νοµού Θεσ-
σαλονίκης εµφανίζονται οι
Κουδουνοφόροι, κατάλοιπο
της διονυσιακής λατρείας.
Με τραγόµορφες στολές και
κουδούνια σε όλο το σώµα
τους, χορεύουν στους δρό-
µους και τις πλατείες. Πρό-

κειται για µια "αναίµακτη θυσία
στους νεκρούς", ενώ οι εκδη-
λώσεις της Απόκριας κλείνουν
µε το έθιµο των µετανοιών. Οι
µεγαλύτεροι δίνουν άφεση α-
µαρτιών στους µικρότερους που
µε πολύ σεβασµό επισκέπτο-
νται τους µεγαλύτερους, τους
φιλούν το χέρι και τους προ-
σφέρουν ένα πορτοκάλι.

Στην Καστοριά, οι κάτοικοι α-
νάβουν µεγάλες φωτιές, τις
"Μπουµπούνες", γύρω από τις
οποίες στήνεται χορός µε την

συνοδεία παραδοσιακών τοπι-
κών σχηµάτων. Στο τέλος, οι
πιο τολµηροί πηδάνε πάνω α-
πό τη θράκα. 

Έθιµο της ίδιας βραδιάς είναι
και ο "χάσκαρης". Στην άκρη ε-
νός πλάστη δένεται µία κλωστή
και στην άκρη της κλωστής ένα
βρασµένο αβγό. Ο αρχηγός της
οικογένειας κρατά τον πλάστη
και τον κατευθύνει στα στόµατα
των µελών, οι οποίοι προσπα-
θούν να το "χάψουν".

Στο Λιτόχωρο Πιερίας ανα-
βιώνουν έθιµα που έχουν σκο-
πό τον εξαγνισµό των κακών
πνευµάτων και της κακοτυχίας.
Αυτό επιτυγχάνει ο Χορός των
βωµολόχων που περιδιαβάζει
όλο το χωριό µε πειράγµατα για
όλους τους περαστικούς. Το
βράδυ της Κυριακής της Απο-
κριάς ανάβουν τα κέδρα στις
γειτονιές, γύρω από τις οποίες
στήνεται ξέφρενο γλέντι.

Στη Νέα Χαλκηδόνα Θεσσα-
λονίκης, αναβιώνει το έθιµο του
γιαουρτοπόλεµου, που έχει τις
ρίζες του στη Μικρά Ασία.

Στη ∆ηµητσάνα οι απόκριες
κορυφώνονται µε το κάψιµο
του «µακαρονά».

Στη Σκύρο αναβιώνει το έθι-
µο του "γέρου και της Κορέ-
λας". Άντρες φορούν την παρα-
δοσιακή φορεσιά του σκυρια-
νού βοσκού και στη µέση τους
κρεµούν µεγάλες κουδούνες.

Στη Νάξο, οι άντρες φορούν
φουστανέλες και µάσκες και
τριγυρνούν στις γειτονιές χο-
ρεύοντας και τραγουδώντας.

ΆΆνννναα  ΚΚααρρααββίίττηη  ––  ΕΕ''  ττάάξξηη

Έθιµα της Αποκριάς απ' όλη την Ελλάδα
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Γωνιά της ποίησης
Το τρελό καρναβάλι

Το τρελό το καρναβάλι
έφτασε κοντά µας πάλι,
τρέξτε όλοι µε χαρά
ήρθε η Αποκριά!

Κι όταν θα µασκαρευτείτε
τους χορούς, τα γέλια αρχίστε,
κάθε δρόµος αντηχεί από τούτη
τη γιορτή

Πιάστε και το γαϊτανάκι 
που προβάλει απ’ το σακάκι,
ρίξτε γύρω σερπαντίνες
κοµφετί στις κολοµπίνες.

∆είτε και τον Αρλεκίνο
που χορεύει γύρω - γύρω,
µπαλαρίνες, πιερότοι 
πειρατές και καµαρωτοί.

∆ιώξτε έννοιες µακριά 
ξεφαντώστε γιορτινά,
πρίγκιπες, µικρές νεράιδες 
ξακουσµένοι βασιλιάδες,

Οι µεγάλοι τα παιδιά
ζήστε την αποκριά,
µπείτε τώρα στο χορό
και γλεντήστε µε παλµό!

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΒΒεερροοννίίκκηη  ΓΓεεωωρργγίίοουυ
--  ∆∆’’  ττάάξξηη

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΆΆνννναα
ΡΡάάδδηη  --  ΣΣττ’’  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ

Χωριό µου
Χωριό µου όµορφο ξανθό
Κρυµµένο πίσω από το βουνό
Ροσίλοβο σε λένε 

και όσοι σε εγκαταλείψανε 
ακόµη για εσένα λένε

(Γιάννης Γατσούλης)
Παρασκευή Νάντση 

- Ε` ΤαξηΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι 
ΤΟΥ ΚΛΟΟΥΝ

∆εν έχεις που να κοιµηθείς
δανείσου το παπούτσι µου
δεν έχεις πού να ζεσταθείς
δανείσου την καρδιά µου
∆εν έχεις πού να πιεις νερό
ξεδίψασε στο δάκρυ µου
δεν έχεις πού να ονειρευτείς
δανείσου τα όνειρα µου 

Κρύβω βαθιά στις τσέπες µου
δυο ψίχουλα ψωµί, 
κρύβω τον ήλιο, τα πουλιά
κι ένα άσπρο γιασεµί
Κι όλα θα γίνουν αύριο
καρβέλια, χρώµατα
για να χορτάσουν των παιδιών
µάτια και στόµατα.

ΗΡΘΑΝ ΟΙ ΑΠΟΚΡΙΕΣ
Ήρθαν οι απόκριες, 
το γλέντι ας αρχίσει
δες πως µασκαρεύτηκα
και ποιός θα µε γνωρίσει;
σερπαντίνες κοµφετί
ο ουρανός θα βρέξει.
Πάρτε θέσεις για χωρό 
η µουσική ας παίξει.
Όλοι γελάνε και τραγουδάνε 

µασκαρεµένοι στους δρόµους
γυρνάνε.

Και σε µαθαίνει διασκεδάζω τι
θα πει!

Ήρθαν οι απόκριες ,
αρέσουνε πάρα πολύ , 
όλα τα παιδιά φορούν µάσκα

και στολή.
Κλόουν και καουµπόιδες, 
πριγκίπισσες και ιππότες.
Χρώµατα , χαµόγελα!
Κέφι;Να φαν κι οι κότες!!

κείµενο: Άννα Γέσιου – Γ` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Βενετία Ράδη

– ΣΤ` τάξη

The weather
In Greece, it’s sunny and hot in

summer (June, July and August), it’
s windy in October, November and
April and we have
rain in September
and March. We have
snow and cold in
December, January
and February and in
May it’ s warm and
sunny.

These days the
weather is very cold.
On Sunday and
Monday there was a

lot of snow in many towns, but next
days it will be sunny and windy and
very cold, with -5 to 8 C°.

Κείµενο: ∆΄τάξη
Ζωγραφιές: Γ΄τάξη

““ΚΚοουυκκλλοοθθέέααττρροο””
Την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου στο γυµναστήριο του ∆ηµοτικού Σχολείου Άρνισσας πραγµατοποιήθηκε

µια παράσταση κουκλοθέατρου.       Μια φορά και έναν καιρό ήτανε δυο  διαφορετικοί πλανήτες. Στον έ-
ναν πλανήτη οι άνθρωποι  µπορούσαν να µπουν µέσα στα όνειρα των άλλων και να παίξουν. Ενώ στον άλ-
λον πλανήτη υπήρχε πάρα πολύ νερό.   Οι άνθρωποι των δύων αυτών πλανητών δεν µάλωναν ποτέ µεταξύ
τους . Ο ένας έδινε όνειρα και ο άλλος έδινε νερό. ∆ηλαδή αντάλλασαν  µεταξύ τους πολλά πράγµατα.
Και όλα αυτά µέσα από έναν σωλήνα .                                                                                                             Τότε  ένας άνθρωπος
έσπασε τους σωλήνες . Για να πάρει λεφτά ο ίδιος πουλούσε όνειρα και νερό. Η επιστήµονας Κ.Μ.Κ το
διάβασε και έστειλε αµέσως µία εξωγήινη µύγα να δει τι συµβαίνει .

Η µύγα επέστρεψε µε φωτογραφίες στα φτερά της. Η  Κ.Μ.Κ φώναξε τον Φράνγκλη  άλλα ο Φράν-
γκλης έχασε την νότα λα και νόµιζε πως χωρίς αυτήν ήταν ένα τίποτα. Για αυτό τον λόγο η Κ.Μ.Κ  φώναξε
τον βαφτιστικό της για να βρει σε πιο όνειρο έχασε ο φράνγκλη την νότα λα .

Όταν την βρήκε την έδωσε στον Φράνγκλη και ο Φράνγκλης πήγε στον άνθρωπο που  έφταιγε , τον έ-
διωξε και έφτιαξε τον σωλήνα .Έτσι και οι δύο πλανήτες δεν είχαν ποτέ ξανά και κανένα πρόβληµα.

ΚΚεείίµµεεννοο::ΕΕιιρρήήννηη  ΠΠααππααδδοοπποούύλλοουυ  κκααιι  ΘΘεεόόδδωωρροοςς  ΑΑννδδρροοννιικκίίδδηηςς((ΕΕ`̀  ΤΤάάξξηη))
∆∆ααχχττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΕΕιιρρήήννηη  ΠΠααππααδδοοπποούύλλοουυ



Το τελευταίο δέντρο
Για ποιους µιλούσε το βιβλίο ; Τι προβλήµατα είχαν ; Τι έκαναν

για να τα λύσουν ; Τι έγινε τελικά ; Το βιβλίο µιλάει για ένα ωραίο
δάσος και για τη ζωή εκεί. Ξαφνικά πήγανε δυο εµπρηστές και το
βάλανε φωτιά και κάηκε το δάσος . Επέζησε ένα δέντρο και δυο θά-
µνοι και κάλεσαν έναν άγγελο να έρθει και τους βοήθησε από τη
φωτιά του δάσους. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η κόρη του δασο-
φύλακα και τους βοήθησε να πιάσουν τους εµπρηστές. Αξίζει να
διαβάσουµε και εµείς το βιβλίο και γιατί;  Αξίζει να το διαβάσετε και
εσείς γιατί µας δίνει ένα µάθηµα για τους εµπρησµούς στα δάση.

Συγγραφέας : Αναστασία Αστερίου
Εικονογράφηση : Νίκος

Κουµαριάς
Εκδόσεις: Εν πλω 

Θοδωρής και Πετρούλα
Νάντση (Γ` και ∆` τάξη)

∆ακτυλογράφηση : 
Άννα Καραβίτη- Ε` τάξη
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Ο σπόρος της ειρήνης 
Κάποτε  ήταν µια όµορφη µέρα.  Οι σκαραβαίοι και τα σκαθάρια

δεν είχαν τις πιο καλές σχέσεις µεταξύ τους .
Μια µέρα έπεσε από τον ουρανό , ένας σπόρος , ένα κουκούτσι  κε-

ρασιού που σταµάτησε πάνω στα σύνορα και έτσι ξεκίνησε ο πόλε-
µος για το κουκούτσι .

Οι αρχηγοί ενώ ήταν έτοιµοι να ξεκινήσουν τον πόλεµο , παρατή-
ρησαν ότι το κουκούτσι είχε γίνει δέντρο και αποφάσισαν να ζήσουν
ειρηνικά και να µοιραστούν  τους καρπούς των δέντρων . 

Συγγραφέας: Ιζαµπέλ Πιν 
Εκδ. Σύγχρονοι Ορίζοντες 

Νίκος Κισκίνης – Β` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Κατερίνα Παλάκα – ΣΤ` τάξη

Βιβλιοπαρουσίαση
Το βιβλίο που θα σας παρουσιάσω είναι το: «Μια γιορτή στη γειτονιά του ήλιου» .
Συγγραφέας : Ελένη Πιτσιδοπούλου 
Εικονογράφηση : Γαρουφαλιά  Λευθέρη
Εκδόσεις: Πλανητάριο Θεσσαλονίκης
Ένα αγόρι , ο Φώτης , είχε γενέθλια . Καθώς  ξάπλωνε έβλεπε το χιόνι που έπε-

φτε και ένα φως πλησίασε το δωµάτιο του . Ήταν εξωγήινοι ! Και ήταν ο Ερµής , η Α-
φροδίτη , ο Άρης , ο ∆ίας , ο Κρόνος , ο Ουρανός , ο Ποσειδώνας  και ο µικρός Πλού-
τωνας . Μετά έκαναν ένα µεγάλο πάρτι . Του χάρισαν µια φωτογραφία και µια δια-
στηµική κάσκα. Κι έφυγαν µε το διαστηµόπλοιο .

ΘΘοοδδωωρρήήςς  ΚΚάάρρττααςς  ––  ΒΒ`̀  ττάάξξηη  
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::    ΆΆνννναα  ΚΚααρρααββίίττηη  ––  ΕΕ`̀  ττάάξξηη

ΟΟ        ΜΜέέγγααςς      ΑΑλλέέξξααννδδρροοςς
Αυτό το βιβλίο  µιλάει  για το Μέγα  Αλέξανδρο. Λέει, πως  ο  Μέ-

γας  Αλέξανδρος  ήταν  γιος  της  Ολυµπιάδας  και του  Φιλίππου Β’.
Επίσης  λέει   ότι  ήταν  µεγάλος  στρατηγός   και  είχε  νικήσει  πολ-
λές  φορές  τους  Πέρσες. 

Ο  Αλέξανδρος  είχε  ένα άλογο, τον  Βουκεφάλα. Έλεγαν  πως  ο
Μέγας   Αλέξανδρος  ήταν  απόγονος   του  Ηρακλή  και  του   Αχιλ-
λέα.  Πέθανε  στις   13 Ιουνίου  το  323  π.χ.,  33  ετών.  Ο  Αλέξανδρος
είχε  κατακτήσει  την  Αίγυπτο,  την  Ασία  και  τις  Ινδίες.  Αφού  τελεί-
ωσε  την  εκστρατεία  του  στην  Αραβία. Πριν  κάνει  τις  κατακτήσεις
του  ανέβηκε στον  θρόνο  αµέσως  µετά  το  θάνατο  του   πατέρα  του
του  Φιλίππου  Β’! 

Όταν  πέθανε  ο   Ηφαιστίων   ο   Αλέξανδρος   θρήνησε  το  θάνατο
του  φίλου  του  και  έπινε  συνέχεια  κρασί   όπως   ο  πατέρας  του  ο
Φίλιππος  Β’. Ο  Αλέξανδρος   εκτός   από  τους  Πέρσες   είχε  νικήσει
και  τους  βάρβαρους  όπως  τους: Θράκες,  τους  Ιλλύριους  κ.λ.π.

Συγγραφέας: Νέστορας Χούνος  - Εκδ. Ρέκος 
Κείµενο: Γιώργος  Σαµαράς -  Γ΄ τάξη

∆ακτυλογράφηση: Άννα  Ράδη -  ΣΤ`  τάξη  

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
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Το ραφείο του παππού µου!
Ο παππούς µου ήταν ο Ηλίας Θεοδώρου που γεννήθηκε στην Άρ-

νισσα το 1935. Ήταν ο µοναδικός ράφτης του χωριού και όλοι τον
φώναζαν « Ήλτσε».  Γύρω στο 1953 πήγε στην Αθήνα σε µια σχολή
για ράφτες όπου και έµαθε το επάγγελµα για 2 χρόνια.

Όταν ζούσε ο παππούς µου στην Αθήνα µας έλεγε ότι είχε γνωρί-
σει την Αλίκη Βουγιουκλάκη και είχε φιλικές σχέσεις. Η γνωριµία έ-
γινε µέσο µιας συγχωριανής µας που ήταν οικιακή βοηθός της Αλί-
κης και ο παππούς µου την επισκεπτόταν συχνά.

Το 1960 άνοιξε το ραφείο στην Άρνισσα µε την ταµπέλα «Ραφεί-
ον ο Μητσόπουλος» (το κανονικό του όνοµα ήταν Μητσόπουλος αλ-
λά από την κοινότητα του άλλαξαν το επίθετο).

Έραβε κυρίως ανδρικά κοστούµια, πουκάµισα, παντελόνια αλλά
και γυναικεία. Η γιαγιά µου έβγαζε το πατρόν και ο παππούς µου
στη συνέχεια το έκοβε και το έραβε (λίγα χρόνια πριν βγει στη σύ-
νταξη έκανε επιδιορθώσεις  ρούχων). Όποιος δεν είχε χρήµατα για
τα ραφτικά ο παππούς
µου τους τα χάριζε.

Το ραφείο ήταν στέκι
πολλών Αρνισσιωτών,
γιατί ήταν πολύ φιλόξε-
νος και φιλικός.

Αγαπούσε πολύ το
ποδόσφαιρο και ήταν
πρόεδρος της τοπικής
οµάδας «Μέγας Αλέ-
ξανδρος». Επίσης ήταν
οπαδός της ποδοσφαι-
ρικής  οµάδας του ΑΡΗ
και το ραφείο ήταν γε-
µάτο κάδρα και αφίσες
των δύο αυτών οµάδων!

Κείµενο: Ηλίας
Θεοδώρου – ΣΤ` τάξη
∆ακτυλογράφηση:
Άννα Καραβίτη 

– Ε` τάξη

Όταν η  γιαγιά µου πήγαινε στο δη-
µοτικό σχολείο στην αρχή, όταν άνοι-
γαν τα σχολεία, έκαναν τον αγιασµό
και πήγαινε κάθε τάξη στην αίθουσα
τους µε τη δασκάλα ή το δάσκαλο που
είχαν. Τα κορίτσια φορούσαν µπλε πο-
διά και άσπρο γιακά, άσπρη ή µπλε
κορδέλα στα µαλλιά. Τα αγόρια φο-
ρούσαν τα ρούχα κανονικά και το κού-
ρεµα τους ήταν λουξ, µε µία τούφα ε-
πάνω στη φράντζα. ∆ευτέρα  8 το πρωί
χτυπούσε το κουδούνι και κάνανε
γραµµή. Στοιχηθείτε, προσοχή, ανά-
παυση. Κάνανε προσευχή, λέγανε τον
εθνικό ύµνο και µπαίνανε µέσα στην
αίθουσα. Είχανε ξύλινα θρανία και κα-
θόντουσαν δυο  δυο. Τα παιδιά έπρεπε
να είναι καθαρά και χτενισµένα. Βγά-
ζανε το µαντίλι στο θρανίο και βάζανε
επάνω τα χέρια στους στο µαντίλι και
περνούσε ο δάσκαλος ή η δασκάλα
και έβλεπε άµα είναι καθαρά τα νύχια
τους και κοµµένα. Όποιος είχε άκοπα
νύχια έτρωγε µία βιτσιά στα χέρια ή
τρώγανε µια τιµωρία, γράφοντας «δεν
θα ξανάρθω µε άκοπα νύχια». Η ∆ευ-
τέρα ήταν η µέρα της καθαριότητας
και λέγανε όλα τα παιδιά στον κύριο «η
καθαριότητα είναι η µισή αρχοντιά».

Το πρόγραµµα τους είχε ανάγνω-
ση, γραµµατική, αριθµητική και γεω-

µετρία, θρησκευτικά, ιστορία, γεω-
γραφία, φυσική, ιστορίες καλλιτε-
χνίες, φυσική, γραµµατική και χηµεία,
ευαγγέλιο, µουσική, καλλιγραφία, γυ-
µναστική, αγωγή του πολίτη και ανθο-
λόγιο. Πήγαινε όλη την εβδοµάδα ε-
κτός Κυριακής. Σχολνούσανε 1:00 -
2:00 το µεσηµέρι, κάθε µέρα, και το
Σάββατο στις 12:00 . 

Κάνανε τις σχολικές εορτές όπως
και τώρα, Χριστούγεννα, Πάσχα και
καλοκαίρι κάνανε διακοπές. Παίρνα-
νε βαθµούς τριµήνου. Κάνανε εκδρο-
µούλες ηµερήσιες. Τα παιδάκια που
δεν ξέρανε το µάθηµα τρώγανε ξύλο
µε την χοντρή βέργα του αριθµητηρίου
ή καθόταν στο τοίχο µε το ένα πόδι όρ-
θιοι ή γράφανε αρκετές φορές τιµω-
ρία το µάθηµα που δεν ήξεραν. Η βαθ-
µολογία ήτανε από το ένα έως το 10.
Όσοι παίρνανε 5 µένανε στην ίδια τά-
ξη και στην επόµενη χρονιά. Όταν έ-
κλειναν τα σχολεία κάνανε τις γυµνα-
στικές επιδείξεις, κάνανε διάφορες α-
σκήσεις παίρνανε το ενδεικτικό τους
και η έκτη τάξη έπαιρνε το απολυτήριό
της και εύχονταν  καλές διακοπές και
συνέχιζαν την επόµενη χρονιά.

ΠΠααρραασσκκεευυήή  ΝΝάάννττσσηη      --  ΕΕ`̀  ττάάξξηη
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη  ::  ΆΆνννναα  ΚΚααρρααββίίττηη--

ΕΕ`̀  ττάάξξηη

ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

Το προξενιό
Στην προγιαγιά µου

της είχαν  κάνει  προξε-
νιό έναν από τον  Άγιο
Παντελεήµονα.

Μαζί µε τη  µητέρα
της  είχανε  πάει στην λί-
µνη και συνάντησαν  έ-
ναν βαρκάρη από τον Ά-
γιο Παντελεήµονα. Τον
ρώτησαν µήπως  γνωρί-
ζει  τον  Σίµο   Φορτοµά-
ρη. 

«Βεβαίως» τους απά-
ντησε.  

«Και πώς είναι;» τον ρώτησαν  και  είπε: «Είναι όπως είµαι εγώ.
Είναι  πολύ καλός άνθρωπος». 

Τον ευχαρίστησαν  και  έφυγαν. Και το βράδυ  που πήγε στο  προ-
ξενιό  η µητέρα και η κόρη  αντικρίσανε τον βαρκάρη  που είχαν συ-
ναντήσει στην λίµνη.

Κείµενο: Μαρία  Καραβίτη – ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Άννα  Ράδη – ΣΤ` τάξη
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Ως Τρεις Ιεράρχες αναφέρονται
οι τρεις επιφανείς άγιοι και θεολό-
γοι της χριστιανικής θρησκείας,
προστάτες των γραµµάτων και των
µαθητών, ο Ιωάννης ο Χρυσόστο-
µος, ο Βασίλειος ο Μέγας και ο Γρη-
γόριος ο Ναζιανζηνός ή Γρηγόριος
ο Θεολόγος. Αναδείχθηκαν πατέ-
ρες της εκκλησίας και άγιοι. Η σο-
φία και η δράση τους τους έδωσε
τον τίτλο των µεγίστων φωστήρων,
όπως ψέλνεται και στο τροπάριό
τους: «Τους τρεις µεγίστους φω-
στήρας της τρισηλίου θεότητος...».

Ο Mέγας Βασίλειος
Γεννήθηκε στην Καισαρεία της

Καππαδοκίας το 329 µ.χ. Σπούδασε
Ρητορική, Γραµµατική, Αστρονο-
µία, Φιλοσοφία, Ιατρική και Γεωµε-
τρία. θεωρούσε πολύ σηµαντική τη
µελέτη των κλασσικών συγγραφέ-
ων και της ελληνικής φιλοσοφίας,
φυσικά υπό το χριστιανικό πρίσµα.
Υπήρξε επίσκοπος Καισαρείας και
θεωρείται Πατέρας της Εκκλησίας
και ένας εκ των µεγαλύτερων θεο-
λόγων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
∆ιακρίθηκε για την αφοσίωση του
στην ορθόδοξη πίστη αλλά και για
το πλούσιο φιλανθρωπικό του έρ-
γο, µοιράζοντας όλη την περιουσία
του στους φτωχούς. Ίδρυσε τη Βα-
σιλειάδα, ένα πολύ µεγάλο φιλαν-
θρωπικό ίδρυµα, που περιλάµβανε
νοσοκοµεία, ορφανοτροφείο, ξε-
νώνες, γηροκοµείο και είχε σκοπό
τη δωρεάν περίθαλψη όσων είχαν
ανάγκη. Πέθανε την 1η Ιανουαρίου
το 379 µ.χ. και η εκκλησία µας τιµά

τη µνήµη του κάθε πρώτη Ιανουαρί-
ου. Η συµβολή του στην ανάπτυξη
των γραµµάτων και της φιλανθρω-
πίας τον κατέστησαν µια από τις
µεγαλύτερες µορφές της Χριστια-
νικής παράδοσης.

Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος
Γεννήθηκε στη Ναζιανζό της

Καππαδοκίας το 329 µ.χ. και σπού-
δασε στα καλύτερα σχολεία της ε-
ποχής του. Μετά τις σπουδές του έ-
µεινε για δέκα χρόνια στην Αθήνα
διδάσκοντας ρητορική. Αργότερα
πήγε στον Πόντο, όπου συνάντησε
το Μέγα Βασίλειο µε τον οποίο
συνδεόταν φιλικά και έµεινε µαζί
του. ∆ιετέλεσε Πατριάρχης Κων-
σταντινουπόλεως και η επιρροή
του στην Τριαδική θεολογία θεω-
ρείται τόσο σηµαντική που έγινε

γνωστός ως «Τριαδικός Θεολό-
γος». Τα περισσότερα από τα έργα
του επηρεάζουν τους σύγχρονους
θεολόγους, ειδικά όσον αφορά τα
τρία Πρόσωπα της Αγίας Τριάδας.
Ήταν σφοδρός οπαδός των γραµ-
µάτων και επιθυµούσε να γεφυρώ-
σει το χάσµα µεταξύ ελληνόφωνων
και λατινόφωνων θεολόγων της ε-
ποχής του. Εκτός από εξαιρετικός
θεολόγος όµως, υπήρξε και πολύ
καλός ποιητής, αφού έγραψε αρκε-
τά ποιήµατα µε θεολογικά και ηθικά
θέµατα. Πέθανε στις 25 Ιανουαρίου
το 391 µ.χ, σε ένα ερηµικό µέρος,
όπου ασκήθηκε στην προσευχή, τη
νηστεία και τη µελέτη. Η εκκλησία
µας τιµά τη µνήµη του στις 25 Ια-
νουαρίου.

Ο Ιωάννης ο Χρυσόστοµος
Γεννήθηκε στην Αντιόχεια της

Συρίας. Σπούδασε Ρητορική και θε-
ολογία και µετά έζησε σε διάφορα
µοναστήρια. Έγραψε πολλά βιβλία
καθώς και την κυριακάτικη λειτουρ-
γία της εκκλησίας µας. Θεωρείται
πως η γλώσσα του «έσταζε µέλι»
καθώς υπήρξε ο πιο χαρισµατικός
ρήτορας της εποχής του. Ο κόσµος
έλεγε χαρακτηριστικά ότι από το
στόµα του «έρεε χρυσός» και έτσι ο-
νοµάστηκε Χρυσόστοµος. ∆ιετέλεσε
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και
αφιέρωσε τη ζωή του στην ανάπτυξη
της φιλανθρωπίας. Μάλιστα τα ηµερή-
σια συσσίτια που οργάνωσε έτρεφαν
7.000 ανθρώπους. Στον τοµέα της φιλο-
σοφίας, µπορεί να απέρριπτε τις θεω-
ρίες των αρχαίων Ελλήνων περί Θεού
ωστόσο δεν δίστασε να χρησιµοποιήσει
τις µεθόδους της φιλοσοφίας τους προ-
κειµένου να αναπτύξει µια συστηµατική
θεολογία. Στη ζωή του υπήρξε υπόδειγ-
µα ασκητή ενώ δεν παρέλειπε να κα-
ταδικάζει εκείνους τους ιερείς που
πλούτιζαν από την ιδιότητά τους. Ή-
ταν τέτοια η σκληρή κριτική που α-
σκούσε στους Αυτοκράτορες, που τε-
λικά η αυλή τον κυνήγησε και τον ε-
ξόρισε στον Πόντο και µετά στην Αρ-
µενία, όπου και πέθανε εξασθενηµέ-
νος σε ηλικία 62 χρονών. Η εκκλησία
µας τιµά τη µνήµη του στις 13 Νοεµβρί-
ου. 

Κείµενο: Ανέστης Τσιτιρίδης -
Κατερίνα Παλάκα(ΣΤ` τάξη), Άννα

Καραβίτη(Ε` τάξη),
Τάσος Γεωργίου(Β` τάξη)

ΤΤρρεειιςς  ΙΙεερράάρρχχεεςς  

Άγιος Θεόδωρος
ο Στρατηλάτης
Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στρα-

τηλάτης είναι Άγιος της Ορθο-
δόξου Ανατολικής Εκκλησίας.
Έζησε στα τέλη του 3ου, µε
αρχές του 4ου αιώνα. Το ακρι-
βές έτος γέννησης του, δεν
διασώζεται. Υπήρξε ανώτατος
βαθµοφόρος του Ρωµαϊκού
στρατού και µάρτυρας της Ορ-
θοδόξου πίστεως.

Γεννήθηκε στη πόλη Ευχά-
νεια του Ελενοπόντου. Τα
παιδικά του χρόνια τα έζησε
στην Ποντική Ηράκλεια της
Παφλαγονίας, πόλη στην α-
κτή του Ευξείνου Πόντου.

Από νεαρή ηλικία ακολού-
θησε τον δρόµο του στρατιω-
τικού. Ήταν κάτι που τον γοή-
τευε, ενώ γνωρίζουµε ότι υ-
πήρξε και αθλητής, κάτι που
συνέβαλε περαιτέρω σε αυτή
την απόφαση του.

Το τέλος της ζωής ήρθε
στις 8 Φεβρουαρίου του
319µ.Χ.

Κείµενο: Παπαδοπούλου 
Θεοδώρα Στ’ τάξη

∆αχτυλογράφηση: 
Παπαδοπούλου Θεοδώρα

Στ΄τάξη

Με µεγάλη χαρά
πήραµε από το 6ο
∆ηµοτικό Σχολείο
ταυρούπολης/Θεσ-
σαλονίκης το 3ο
φύλλο της εφηµε-
ρίδας τους µε τίτλο
«Ξύσε ξύσε» και
τους ευχόµαστε να
συνεχίσουν την ό-
µορφη προσπάθειά
τους και καλά… ξυ-
σίµατα!

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ
ΟΜΑ∆Α

Ξύσε ξύσε
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ  ΜΗΛΟΥ 
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα µήλο πάνω σ’ ένα  δέντρο και δεν έπεφτε ποτέ.
Το µήλο λάτρευε τους µήνες και κάθε φόρα που ερχόταν ένας  µήνας µεγάλωνε περισσότερο.  
Μια µέρα το χτύπησε  µια δυνατή αχτίδα ήλιου και έγινε τεράστιο. Επειδή το κοτσάνι του όµως δεν το  κρατούσε,  έπεσε κάτω. Αµέ-

σως  κατρακύλησε και γρήγορα έφτασε σε µια  µυρµηγκοφωλιά. Τα µυρµήγκια βγήκαν έξω και όλα µαζί το έσπρωξαν σ’έναν  ανθόκη-
πο µε τριαντάφυλλα. Εκεί το στόλισε µια τριανταφυλλιά µε όµορφα  κόκκινα τριαντάφυλλα. 

Το µήλο όµως δεν µπορούσε να µείνει έξω για πολύ γιατί δεν ήταν ασφαλές από τις βροχές. Γι`  αυτό αποφάσισε να πάει κάπου να
µείνει. ∆εν µπορούσε να βρει που και ήθελε πολύ  να προστατευτεί. Βρήκε τότε µερικά φύλλα , τα έκανε κουβέρτα και σκεπάστηκε.

Το πρωί που ξύπνησε είδε ότι  βρισκόταν στην αυλή ενός σχολείου. Εκεί τρόµαξε από τους πολλούς µαθητές. Έτσι σε µια στιγµή
που άνοιξε η πόρτα µπήκε µέσα. Προχώρησε  και  βρήκε µια ασφαλή γωνιά. Ήθελα  να µείνει εκεί για πάντα. Ήταν έξω από την πόρτα
της Α` τάξης. 

Α` τάξη 
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Χριστουγεννιάτικη γιορτή
Ηµέρα Τρίτη 23 ∆εκεµβρίου. Η Β` τάξη και η Α` τάξη παρουσίασαν

δύο θεατρικές παραστάσεις για την χριστουγεννιάτικη γιορτή του
∆ηµοτικού Σχολείου. Κόσµος πολύς είχε µαζευτεί  και η ώρα που εί-
χαµε πει να αρχίσει η γιορτή ήρθε. Ο κύριος διευθυντής καλωσόρισε
τους γονείς και τους ευχήθηκε Καλά Χριστούγεννα . Πρώτη ξεκίνη-
σε η Β` τάξη που παρουσίασε τον «Σκληρόκαρδο γίγαντα» του Ό-
σκαρ Ουάιλντ.

Στη συνέχεια παρουσίασε το θεατρικό της η Α` τάξη. Το έργο ονο-
µαζόταν «Ο χρόνος το ̀ σκασε» και πρέπει να σας πω πως είχε πολύ
πλάκα. Η γιορτή έκλεισε µε κάλαντα από όλες τις γωνιές της Ελλά-
δας που τα τραγούδησε η ΣΤ` τάξη.

Σταυρούλα Μπόγια – Β` τάξη
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ΖΩΑ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ / 
ΧΕΛΩΝΑ ΚΑΡΕΤΑ-ΚΑΡΕΤΑ 

Γενικές πληροφορίες
Προτιµούν τις αµµώδεις παραλίες µε ήπιες κλίσεις και χωρίς εµπό-

δια, όπου η άµµος έχει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά υφής και µεγέ-
θους και πληροί τις προϋποθέσεις θερµοκρασίας και υγρασίας που
είναι απαραίτητες για την επώαση. Γεννάνε τους καλοκαιρινούς µή-
νες, βγαίνοντας δύο ως τέσσερις φορές στην παραλία, αργά το βρά-
δυ. Η εκκόλαψη διαρκεί δύο µήνες. Οι νεοσσοί, περίπου 100 σε κάθε
φωλιά, έχουν µήκος πέντε εκατοστά και ζυγίζουν 17 γραµµάρια.

Μέγεθος
Μια µεγάλη θαλάσσια χελώνα, ζυγίζει κατά µέσο όρο 90 κιλά και

το µήκος της φτάνει το ένα µέτρο.
Εµφάνιση
Η καρέτα είναι ερπετό που έχει προσαρµοστεί βιολογικά στο θα-

λάσσιο περιβάλλον. Πρόκειται για µια µεγάλη θαλάσσια χελώνα µε
καβούκι που αποτελείτε από κεράτινες πλάκες καφεκόκκινου χρώ-
µατος και, όπως και τα άλλα είδη θαλάσσιων χελωνών, αναπνέει µε
πνεύµονες.

∆ιατροφή
Τρέφεται κυρίως µε θαλάσσια φυτά και ασπόνδυλα µε ιδιαίτερη

προτίµηση στις τσούχτρες.
Από τι κινδυνεύει;
Η χελώνα καρέτα-καρέτα θεωρείται είδος προς εξαφάνιση και

προστατεύεται από τη Σύµβαση της Βέρνης, καθώς και από τη συν-
θήκη CITES για τον έλεγχο του εµπορίου ειδών απειλούµενων µε ε-
ξαφάνιση. Πριν από 80 χρόνια, ο πληθυσµός της ξεπερνούσε τις

50.000. Σήµερα, µε βία φθάνει τις 4.000 παγκοσµίως.
Που ζουν 
Ζει στη Μεσόγειο, τον Ατλαντικό, τον Ινδικό και τον Ειρηνικό Ωκε-

ανό, ενώ καταφύγιο της αποτελεί και ο Όρµος της Απολακκιάς! Η δι-
αιώνιση της εξαρτάται απόλυτα από τη στεριά, αφού εκεί ολοκληρώ-
νεται ο βιολογικός της κύκλος, µε την ωοτοκία, την εκκόλαψη και την
επακόλουθη είσοδο των νεοσσών στη θάλασσα.

Κείµενο: Μπόγια Ναταλία και Πισλίνα Ελένη (Γ’ τάξη)
∆αχτυλογράφηση: Παπαδοπούλου Θεοδώρα  -  ΣΤ` τάξη

ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΖΩΑ ΤΗΣ  ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Το κκρριι--κκρριι  , µερικές φορές αποκαλούµενο κρητική αίγα, αγρίµι ή

κρητικό αγριοκάτσικο, θεωρείται είδος του αγριοκάτσικου. Το κρι-
κρι είναι ένα µεγάλο  θηλαστικό  µε οπλές,  το οποίο σήµερα βρί-
σκεται µόνο στην Κρήτη και τρία µικρά νησάκια κοντά της (νήσοι
∆ία, Θοδωρού, και Άγιοι Πάντες). Το κρι-κρι έχει ανοιχτόχρωµη
καφέ γούνα µε µια πιο σκούρα λωρίδα γύρω από το λαιµό του. Έ-
χει δύο κέρατα τα οποία διευθύνονται προς τα πίσω. Στο φυσικό
τους τόπο είναι ντροπαλά και ξεκουράζονται στη διάρκεια της ηµέ-
ρας. Αποφεύγουν τους τουρίστες και κάνουν µεγάλα πηδήµατα ή
ανεβαίνουν απότοµες πλαγιές χωρίς πρόβληµα.

Το κρι-κρι  θεωρείται ενδηµικό είδος της Κρήτης. Παλιότερα ήταν
κοινό σε όλο το Αιγαίο αλλά το τελευταίο του καταφύγιο είναι στις
κορυφές των Λευκών Ορέων στη δυτική Κρήτη – ιδιαίτερα σε µία
σειρά σχεδόν κατακόρυφων βράχων 900 µέτρων στο φαράγγι της
Σαµαριάς. Το φαράγγι έχει ανακηρυχθεί Εθνικός ∆ρυµός 

Το 1960, το κρι-κρι ήταν απειλούµενο είδος µε καταγεγραµµένα
λιγότερα από 200. Ήταν η µόνη πηγή κρέατος για τους αντάρτες
την εποχή της Κατοχής στον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο. Η απειλή για
το κρι-κρι ήταν ο κυριότερος λόγος ανακήρυξης της Σαµαριάς ως ε-
θνικού δρυµού στις αρχές της δεκαετίας του '60. Υπάρχουν ακόµα
µόνο περί τα 2000 ζώα στο νησί και θεωρούνται ακόµα απειλούµε-
να: τα βοσκοτόπια σπανίζουν και ασθένειες τα προσβάλλουν. Η α-
νάµειξη µε την κοινή αίγα είναι όµως ο µεγαλύτερος κίνδυνος. Το
κυνήγι τους απαγορεύεται αυστηρά

ΚΚααφφέέ  ααρρκκοούύδδαα  
Μέσα από µια πορεία εξέλιξης 35 εκατοµµυρίων χρόνων η κα-

φέ αρκούδα κατόρθωσε να επιβιώσει σε όλη σχεδόν την Ευρώ-
πη . 

Ωστόσο υπολογίζεται ότι µόνο κατά τους δύο τελευταίους αι-
ώνες η κατανοµή και οι πληθυσµοί της αρκούδας µειώθηκαν κα-
τά 60 % και 50 % .

Σήµερα η αρκούδα επιβιώνει σε µικρούς πληθυσµούς απο-
κοµµένους στη νότια Ευρώπη και θεωρείται πλέον και νόµιµα εί-
δος υπό εξαφάνιση .

Η αρκούδα δεν έχει φυσικούς εχθρούς , κινδυνεύει µόνο από
τον άνθρωπο .

Ας την προστατέψουµε! 
Άννα Γέσιου (Γ` τάξη) 

∆ακτυλογράφηση: Άννα Καραβίτη(Ε` τάξη)



Παιδί και 
Τηλεόραση

Τα ευρήµατα που έχουµε από
µελέτες σε σχέση µε το παιδί και
την έκθεσή του στην τηλεόραση εί-
ναι αποθαρρυντικά, είτε αυτό α-
φορά παιδιά προσχολικής ηλι-
κίας, είτε παιδιά σχολικής ηλι-
κίας. Οι επιπτώσεις που έχει στην
ανάπτυξη των παιδιών η τηλεόρα-

ση είναι αρνητικές, όσον αφορά τη
νοητική, την ψυχολογική, την κοι-
νωνική, αλλά και τη σωµατική
τους ανάπτυξη. Εφόσον η συ-
σκευή της τηλεόρασης είναι ανοι-
κτή, καθώς τα νήπια παίζουν µε τα
παιχνίδια τους, η τηλεόραση τους
αποσπά την προσοχή, τα εµποδί-
ζει να συγκεντρωθούν και να εµ-
µείνουν σε µια δραστηριότητα.

Η τηλεόραση κάνει τα παιδιά
πιο παθητικά, µειώνει την κοινω-
νικότητά τους και τις προσπάθει-
ες που θα µπορούσαν να κάνουν
για να ενταχθούν σε νέες οµάδες,
µειώνει τη λήψη πρωτοβουλιών
για νέες δραστηριότητες, και ενι-

σχύει την παχυσαρκία, εφόσον τα
παιδιά που βλέπουν πολλές ώρες
τηλεόραση κινούνται λιγότερο, α-
θλούνται λιγότερο και όταν βλέ-
πουν τηλεόραση, τρώνε ακατάλ-
ληλα πολυθερµιδικά snacks.

∆εν θα ήταν υπερβολή να πούµε
ότι τα παιδιά ηλικίας κάτω των 2
ετών δεν πρέπει να παρακολου-
θούν τηλεόραση. Τα περισσότερα
παιδιά ζουν σε σπίτια όπου η τη-
λεόραση είναι ανοικτή τις περισ-
σότερες ώρες. Η πολύωρη επαφή
των παιδιών µε την τηλεόραση
λειτουργεί αθροιστικά. Αυτό µπο-
ρεί να έχει ως συνέπεια την πιο
αργή ανάπτυξη της γλώσσας και
των γνώσεων και συµπτώµατα έλ-
λειψης συγκέντρωσης, προσοχής
και διαταραχών ύπνου.

Οι γονείς θα πρέπει να περιορί-
σουν την έκθεση των παιδιών τους
στην τηλεόραση που λειτουργεί
ως φόντο σε ένα χώρο.

Ακόµα και παιδικά προγράµ-
µατα µπορεί να είναι ακατάλληλα
για τα παιδιά. Οι γονείς πρέπει να

φιλτράρουν µε ιδιαίτερη προσοχή
τι βλέπει το παιδί.

Μια καλή επιλογή είναι τα προ-
γράµµατα που έχουν αλληλεπί-
δραση, και εµπλέκονται τα παιδιά
σε διαδικασίες µάθησης µέσα από
αυτά.

Ακόµα και µέσω της τηλεόρα-
σης µπορούµε να περάσουµε πε-
ρισσότερο χρόνο µαζί τους. Για
παράδειγµα, µπορούµε να µιλή-
σουµε µε τα παιδιά σχετικά µε το
ποια προγράµµατα και γιατί τους
αρέσουν, και αντιστρόφως και α-
κόµη και να επιλέξουµε ποιο πρό-
γραµµα θέλουν να δουν. Επίσης,
ακόµα καλύτερο είναι να τα βοη-
θήσουµε να αναπτύξουν µια κριτι-
κή στάση απέναντι στην τηλεόρα-
ση, να µάθουν να αξιολογούν, να
ερµηνεύουν και να επικρίνουν τα
προγράµµατα που βλέπουν, κατά
τρόπο που να αυξάνεται το κριτή-
ριο επιλογής τους και οι νοητικές
τους ικανότητες.

Άννα Καραβίτη – Ε` τάξη
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Μια αληθινή φιλία
- ∆άµωνας και Φιντίας
Στη Σικελία κάποτε τα παλιά χρόνια ζούσαν δύο

αγαπηµένοι και αχώριστοι φίλοι, ο ∆άµωνας και ο
Φιντίας. Ήταν τόσο πολύ  αγαπηµένοι, που ο ένας
θα µπορούσε πρόθυµα να θυσιάσει   τη ζωή του για
τον άλλο.

Κάποτε στην πόλη τους έγινε τύραννος κάποιος
∆ιονύσιος. Ο Φιντίας πήρε µέρος σε µια συνωµο-
σία για την ανατροπή του , αλλά κάποιος  τον πρό-
δωσε και καταδικάστηκε σε θάνατο . Ζήτησε από
τον τύραννο , πριν τον σκοτώσει , να του επιτρέψει
να δει τους δικούς του. Έµενε µακριά και έπρεπε
να τον αφήσει για λίγες ώρες ελεύθερο. Τότε εµ-
φανίστηκε ο αγαπηµένος του φίλος και ζήτησε να
πάρει τη θέση του Φιντία. Έδωσε την υπόσχεση ότι
, αν  δε γυρίσει  ο Φιντίας µέχρι το ηλιοβασίλεµα,
θα µείνει ο ίδιος στη θέση του κι ας εκτελέσει αυ-
τόν. Ο τύραννος δέχτηκε.

Κι άρχισαν να κυλούν τα λεπτά, να γίνονται ώ-
ρες και ο ήλιος να χαµηλώνει πιο πολύ προς τη δύ-
ση του. Ο ∆άµωνας περίµενε υποµονετικά το γυρι-
σµό του φίλου του. Ο ήλιος βασίλευε, και τότε δό-
θηκε η εντολή  να τον εκτελέσουν. Ξαφνικά, εκεί
που ο δήµιος ήταν έτοιµος να πάρει το κεφάλι του,
ακούστηκε η φωνή του Φιντία. Ακολούθησε µια έ-

ντονη συζήτηση ανάµεσα στους δύο φίλους. Ο έ-
νας ήθελε να θυσιαστεί για τον άλλον.

Ξαφνικά ο ∆ιόνυσος , κουνώντας πολλές φορές
το κεφάλι του, τους είπε πως από αυτή τη στιγµή
είναι και οι δύο ελεύθεροι να χαρούν την ακριβή
και πολύτιµη φιλία τους. Τους ζήτησε και µια πε-
ρίεργη χάρη. Ήθελε να τον κάνουν και αυτόν φίλο
τους. 

Αυτή η ιστορία µας διδάσκει ότι πρέπει να κά-
νουµε αληθινές  φιλίες γιατί µόνο αυτές µας στηρί-
ζουν!!!!  

Άννα Καραβίτη – Ε` τάξη

ΚΚίίννδδυυννοοιι  ττοουυ  δδιιααδδιικκττύύοουυ
1.Τα παιδιά ίσως έρθουν σε ε-

παφή µε αγνώστους που µπορούν
να τα βλάψουν. 

2.Τα  παιδιά  δέχονται πιέσεις
από τις ακατάλληλες διαφηµίσεις
στο ∆ιαδίκτυο.

3.Τα παιδιά µπορούν να απο-
βλακωθούν στη χρήση του ∆ιαδι-
κτύου  έτσι κινδυνεύουν να παρα-
µελήσουν τις δραστηριότητες
τους, τις σχολικές τους εργασίες
και τα παιχνίδια τους µε φίλους.          

4.Τα παιδιά µπορούν να δώ-
σουν σε χάκερ προσωπικά στοι-
χεία ώστε να λείπουν περιουσια-
κά στοιχεία από τραπεζικούς λο-
γαριασµούς.                 

5.τα παιδιά µέσω facebook
µπορεί να παρασυρθούν από παι-
δόφιλους.                

Γιάννης Βαρσαµής -  ΣΤ' ττάάξξηη
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Στις 15 Ιανουαρίου φτιάξαµε
κι εµείς τη βασιλόπιτά µας. Με
µία διαφορά. Είχε µέσα µήλα.
Ήµασταν τα παιδιά της Α` και Β`

τάξης του Ολοήµερου και µε τη
βοήθεια του κυρίου Ηλία και της
κυρίας Γιώτας φτιάξαµε µια πο-
λύ νόστιµη βασιλόπιτα. Βοηθή-
σαµε όλοι στο ανακάτεµα της

ζύµης και στα υλικά που έπρεπε
να µπουν. Μετά πήρε το ταψί η
κυρία Τούλα, της Ναταλίας η
µαµά, και την έψησε στο φούρ-
νο της. Το φλουρί έπεσε στον

Θοδωρή της Γ` τάξης και πήρε
ένα βιβλίο. Περάσαµε πολύ ω-
ραία.   

Μηλοβασιλόπιτα Ολοήµερου 

ΚΚααλλααµµίίννθθηη
Πολυετές φυτό που φτάνει

σε ύψος 60 εκατοστά, µε
χνουδωτά οβάλ φύλλα και
βυσσινί άνθη. Περιέχει πτητι-
κό έλαιο. Το βότανο µπορεί
και προκαλεί εφίδρωση για
αυτό και το χρησιµοποιούµε
σε πυρετό. Είναι καλό ιατρικό
για τον βήχα και το κρυολόγη-
µα µε αποχρεµπτικά αποτελέ-
σµατα. Γενικά είναι ένα βότα-
νο για ήπιες λοιµώξεις του α-
ναπνευστικού. Επίσης µπορεί
να χρησιµοποιηθεί για αέρια
και προβλήµατα δυσπεψίας.

Το µαγιοβότανο Νεπέτα είναι γνωστή και ως καλαµίνθη. Αυτό ήταν
το φυτό µου. 

Κείµενο: Κωνσταντίνα Παπαζήση – ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Άννα Καραβίτη – Ε` τάξη

ΤΤοο  ΓΓιιαασσεεµµίί  µµααςς
Το επιστηµονικό όνοµα του γιασεµι-

ού είναι ίασµος.
Το γιασεµί είναι ένα φυτό µε διάφο-

ρα χρώµατα. Μυρίζει καταπληκτικά
και χρησιµεύει σε πολλά πράγµατα, ό-
πως εξάγεται σε αιθέριο έλαιο γνωστό
µε την ονοµασία ιασµέλαιο. Για την ε-
ξαγωγή αυτού του ελαίου χρησιµοποι-
ούνται 2 µέθοδοι, η απόσταση και η εκ-
χύλιση.

Το αιθέριο έλαιο αυτό χρησιµοποι-
είτε στην αρωµατοποιεία. Περιέχει λι-
νολικό οξύ, ευγενόλη, τερπινεόλη και
λιναλοόλη. Είναι απαραίτητο συστατι-
κό σχεδόν όλων των αρωµάτων. Η Γαλ-
λία είναι πρώτη στον κόσµο στην παρα-
γωγή ιασµελαίου. Ακολουθούν η Κίνα,
η Ιταλία και η Ελλάδα .

Το γιασεµί έχει πολλά είδη όπως:
Ίασµος ο θαµνώδης, ίασµος ο φαρ-

µακευτικός, ίασµος ο ταπεινός, ία-
σµος ο µεγάνθης, ίασµος ο αράβικος,
ίασµος ο γυµνάνθης, ίασµος ο καµψί-
φυλλος, ίασµος ο πολύανθης και ία-
σµος ο στλιπνός.

Εµείς ενδιαφερθήκαµε να µάθου-
µε για το είδος του ίασµου του φαρµα-
κευτικού και έτσι βρήκαµε πληροφο-
ρίες.

Ίασµος ο φαρµακευτικός :
Θάµνος µε όρθιο, λείο και αποξη-

λωµένο βλαστό. Κατάγεται από το Ιράν
και τα Ιµαλάια και είναι ιδιαίτερα αν-

θεκτικό στο ψύχος. Υπάρχουν µορφές
ποικιλόφυλλες µε διπλά άνθη. Ο Ία-
σµος ο φαρµακευτικός είναι η κύρια
πηγή του ιασµέλαιου. To αιθέριο έλαιο
των ανθέων αυτού του είδους λαµβα-
νόταν και στην αρχαιότητα δια απο-
βρέξεως µε τη βοήθεια σησαµελαίου
και ονοµαζόταν ιάσµη. (Η δε καλουµέ-
νη ιάσµη παρά Πέρσαις σκευάζεται
εκ των ανθών των λευκών του ίου...η δε
τούτου χρήσις παρά τας εστιάσεις, ευ-
ωδίας ένεκα παρά Πέρσαις προσλαµ-
βάνεται .

Μας κίνησε όµως την περιέργεια
και ένα άλλο είδος γιασεµιού :

Ο θαµνώδης ίασµος :
Βρίσκεται αυτοφυής στην Ελλάδα

στις περιοχές της Μεσογείου και στη
δυτική Ασία. Είναι αειθαλής θάµνος
που φτάνει σε ύψος τα 2 µέτρα. Έχει
κίτρινα άνθη, βρίσκονται δε στις κορυ-
φές των κλαδιών που είναι αρκετά
σκληρά.

Τα προϊόντα που παράγουµε από το
γιασεµί είναι :

Αιθέριο έλαιο, Αρώµατα, Τσάι , ∆ιά-
φορα φάρµακα, Κρέµες, Σαπούνι

Εγώ και η φίλη µου η Βερόνικα καλ-
λιεργούµε ένα χειµωνιάτικο γιασεµί ,
στο κήπο του σχολείου µας το ίδιο κά-
νουν και τα άλλα παιδιά.

ΒΒεερροοννίίκκηη  κκααιι  ΑΑννδδρροοννίίκκηη((∆∆`̀  ττάάξξηη))  
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΆΆνννναα  ΚΚααρρααββίίττηη  ––

ΕΕ`̀  ττάάξξηη

∆εντρολίβανο
Το δεντρολίβανο είναι πο-

λυετές αειθαλείς θάµνος που
φθάνει µέχρι το ενάµισι µέτρο
ύψος. Τα φύλλα του είναι βε-
λονοειδή στενά σκουροπράσι-
να και τα άνθη του µικρά ελα-
φρώς γαλάζια-µωβ.

Σύµφωνα µε τη λαογρα-
φία, πήρε το όνοµα του από
την Παναγία, η οποία άφησε
το µανδύα της πάνω στο θά-
µνο. Μέχρι το επόµενο πρωί,
τα λουλούδια του θάµνου εί-
χαν γίνει µπλε και από τότε ο-
νοµάστηκε rose of Mary. Οι
αρχαίοι Έλληνες το θεωρού-
σαν δώρο της Αφροδίτης. Οι
µαθητές φορούσαν στεφάνια
από δεντρολίβανο όταν είχαν
εξετάσεις, γιατί βοηθούσε την
συγκέντρωση και την µνήµη.
Το δεντρολίβανο το χρησιµο-
ποιούσαν παλιότερα ως λιβάνι

γι’ αυτό λεγόταν και λιβανόδε-
ντρο.   Αναφέρεται ότι αφέψη-
µα δεντρολίβανου, κέδρου και
τερεβινθίνης ήταν ένα ελιξίριο
νεότητας που ονοµαζόταν το
νερό της βασίλισσας της Ουγ-
γαρίας. Στα νοσοκοµεία παλιά
έκαιγαν δεντρολίβανο για να
απολυµάνουν τον αέρα.

Το δεντρολίβανο είναι θερ-
µαντικό και διεγείρει την κυ-
κλοφορία του αίµατος προς τον
εγκέφαλο και βελτιώνει την
συγκέντρωση και την µνήµη.

Είναι χρήσιµο για τους νευ-
ρικούς πονοκέφαλους.

Είναι αποχρεµπτικό και
βοηθάει στο βήχα στο άσµα σε
βρογχίτιδες και στη γρίπη. Η
σκόνη από τα κονιοποιηµένα
φύλλα του δεντρολίβανου ε-
πουλώνει τις πληγές.   Το αφέ-
ψηµο του δεντρολίβανου είναι
κατά της λιποθυµίας και των
ζαλάδων.   Κοπανισµένο φρέ-

σκο δεντρολίβανο κάνοντας το
κατάπλασµα ξηραίνει τις αι-
µορροΐδες. Βοηθάει στην υ-
περκόπωση και στην αδυνα-
µία. Βρασµένο δεντρολίβανο
µε κρασί βοηθάει στον ύπνο.
Γενικά θεωρείτε αντιβακτηρι-
διακά, αντιµυκητιακό και α-
ντιρευµατικό, τονωτικό της
καρδιάς και της όρασης αλλά
και κατά του διαβήτη.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΠΠααππααγγιιααννννίίδδηηςς  
ΆΆννθθιιµµοοςς  --  ∆∆`̀  ττάάξξηη

∆∆ααχχττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΠΠααππαα--
δδοοπποούύλλοουυ  ΘΘεεοοδδώώρραα  ––  

ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη
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ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

Αραβησσός
Το χωριό Αραβησσός ή Αραβυσός βρίσκεται στο νοµό Πέλλας της Μακεδονίας και έχει 1398 µόνιµους

κατοίκους σύµφωνα µε την απογραφή του 2011. Το χωριό είναι κτισµένο στους πρόποδες του βουνού
Πάικου και 12 χιλιόµετρα βορειοδυτικά των Γιαννιτσών. Η πλειοψηφία των κατοίκων του προέρχεται α-
πό µέρη της Καππαδοκίας και συγκεκριµένα από τα χωριά Ενεχίλ και Αραβησσός (Παλαιά Αραβησσός),
εξού και η ονοµασία του τόπου, καθώς και από χωριά τηςΚαλλίπολης (Ταϊφίρ, Γαλατά) και από τα µεγά-
λα Λιβάδια (κυρίως Βλάχοι).  Το όνοµα του χωριού, το οποίο ανήκε στην κοινότητα Ασιάρ Βέη, αρχικά ή-
ταν Όµπαρ, το οποίο σηµαίνει δέκα µπάρες νερό. Το όνοµα αυτό δεν ήταν τυχαίο, διότι εκεί υπήρχαν και
υπάρχουν οι λεγόµενες πηγές της Αραβησσού που υδροδοτούν την πόλη της Θεσσαλονίκης. Η ιστορία
αυτού του τόπου έχει τις βάσεις της από το 1926, καθώς τότε έγιναν οι πρώτες εγκαταστάσεις των κατοί-
κων και την ίδια χρονιά µετονοµάστηκε και ο οικισµός. Παλαιότερα οι µόνοι κάτοικοι ήταν οι Βλάχοι από
τα Μεγάλα Λιβάδια, οι οποίοι όµως ζούσαν νοµαδικά και έµεναν στην περιοχή εκείνη µόνο κατά το χει-
µώνα. Οι πρόσφυγες της Αραβησσού της Μικράς Ασίας έµειναν σε σπίτια που τους έφτιαξε το κράτος και
ασχολήθηκαν µε την γεωργία. Συχνές ήταν οι ασθένειες λόγω της γειτνίασης µε το Βάλτο των Γιαννι-
τσών (π.χ. ελονοσία). Αργότερα, κατέφτασαν πρόσφυγες από το Ενεχίλ που ασχολήθηκαν επίσης µε τη
γεωργία, καθώς και σε ένα εργοστάσιο υφαντουργίας.

Το χωριό έχει δυο εκκλησίες: τον κεντρικό ναό της Μεταµόρφωσης του Σωτήρος και το δεύτερο ναό
στα νεκροταφεία του χωριού, αφιερωµένο στον Προφήτη Ηλία.

ΕΕλλιισσσσάάββεεττ  ΝΝιιώώττηη  ––  ΕΕ`̀  ττάάξξηη

ΈΈνναα    πποουυλλίί
σσττοο  δδάάσσοοςς

Μια φορά κι έναν καιρό … ή-
ταν ένα πουλί που ζούσε στο
δάσος και έφτιαχνε µόνο του τη
φωλιά του. Ήρθε η άνοιξη και
γέννησε τα αυγά του.  Μια µέ-
ρα, όταν πήγε να πάρει τη τρο-
φή του  ο εχθρός του, αφού βρή-
κε τη φωλιά άδεια, άρπαξε το έ-
να αυγό. Όταν γύρισε το πουλί
και είδε ότι έλειπε το ένα αυγό,
φώναξε όλους τους φίλους του
για να τον βοηθήσουν να το
βρει. Έτσι όλοι µαζί βρήκαν το
αυγό και γύρισαν  στη φωλιά
και είδαν τα αυγά να σπάνε και
βγήκαν δυο όµορφα πουλάκια.

Άγγελος Χούκι- Β` τάξη 
∆ακτυλογράφηση: 

Άννα Καραβίτη – Ε` τάξη

Μια φορά κι  έναν καιρό σε έ-
να ψηλό δέντρο µέσα στο δά-
σος είχε χτίσει τη φωλιά της µια
καρδερίνα . Εκεί που κλωσούσε
τα αυγά άκουσε  «κριτς κρατς»
και το αυγό έσπασε . Το πουλί
βγήκε !!! Η µαµά του έδειξε πώς
να προφυλάσσεται από τον ε-
χθρό . Μέρα µε τη µέρα µεγάλω-
ναν ώσπου µια µέρα έκαναν και
αυτά οικογένεια.

Σταυρούλα Μπόγια – Β` τάξη
∆ακτυλογράφηση: 

Άννα Καραβίτη  - Ε` τάξη

Τη ∆ευτέρα  19/1/2015 µα-
ζευτήκαµε όλα τα παιδιά του
σχολειού στην τάξη του Ο-
λοήµερου για να κόψουµε
την βασιλόπιτα. Ήταν εκεί  και
τα παιδιά του Νηπιαγωγείου ,
οι δάσκαλοι και τα µελή του
Συλλόγου  Γονέων και Κηδε-
µόνων. Όταν η ∆ιευθύντρια
του σχολειού άρχισε να κόβει
τη βασιλόπιτα όλα τα παιδιά
χαρήκαµε πολύ και οι δασκά-
λες άρχισαν να µοιράζουν τα
κοµµάτια. Μεγάλος τυχερός
της ηµέρας ήταν ο µαθητής

της Τετάρτης τάξης  Χρήστος  Μεγακλής . Όταν εί-
δαµε  το φλουρί  κάτω  από το κοµµάτι  του τον χει-
ροκροτήσαµε όλοι!!!!!

Το δώρο του ήταν ένα βιβλίο που µπορεί να το
χρησιµοποιήσει σαν ηµερολόγιο.

Θεοδώρα Γκούρι - 
Κωνσταντίνος Βαλαβάνης - Λάζαρος 

Κίλλο( µαθητές του ∆ηµοτικού Σχολείου Περαίας)

Κοπή 
Βασιλόπιτας
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Κολύµβηση
Ο αθλητισµός  είναι βασικό

στοιχείο στη ζωή κάθε ανθρώ-
που που προσέχει την υγεία
του. Τα οφέλη που προσφέρει η
άθληση στην υγεία είναι πιο ση-
µαντική από κάθε άλλη δραστη-
ριότητα.

Η κολύµβηση σαν άθληµα ό-
µως έχει πιο πολλά οφέλη και
συνιστάται από παιδίατρους. Έ-
χει  παρατηρηθεί  ότι τα παιδιά
που ασχολούνται µε την κολύµ-
βηση δεν αρρωσταίνουν εύκο-
λα. Επηρεάζει  θετικά τη λει-
τουργία της καρδιάς, το κυκλο-
φορικό και το αναπνευστικό σύ-
στηµα. Βοηθάει και σε ορθοπε-
δικές παθήσεις όπως η σκολίω-

ση.
Στα περισσότερα παιδιά αρέ-

σει το νερό και γι` αυτό προτι-
µούν την κολύµβηση. Η κολύµ-
βηση προσφέρει ένα σωρό πλε-
ονεκτήµατα.

∆ηλαδή  όποιοι ασχολούνται
µε την κολύµβηση µπορούν να
κοιµηθούν πιο ήρεµα και ευχάρι-
στα, γιατί το νερό ρυθµίζει το
µυϊκό σύστηµα και το χαλαρώ-
νει. Ένα ακόµα πλεονέκτηµα εί-
ναι ότι δεν καταπονεί καθόλου
το σκελετικό σύστηµα και βελ-
τιώνεται η ισορροπία. Επίσης
µέσω της ένταξης σε τµήµα τα
παιδιά κοινωνικοποιούνται µε
τον πιο οµαλό τρόπο. Τα παιδιά
αποκτούν αυτοπεποίθηση, ευ-
φυΐα, υποµονή, επιµονή, πει-

θαρχία, θάρρος, εµπιστοσύνη
στον εαυτό τους και ανεξαρτη-
σία.

Η κολύµβηση δίνει το σωστό
πρότυπο και αποτελεί το ιδανικό

ξεκίνηµα ώστε να µετατρέψει
τον αθλητισµό σε τρόπο ζωής.   

Θοδωρής Ανδρονικίδης – Ε`
τάξη 

ΤΙ ΤΡΩΜΕ ΟΤΑΝ ΚΡΥΩΝΟΥΜΕ
Ο χειµώνας ήρθε και µαζί του ήρθαν τα πρώτα χιόνια και οι χα-

µηλές θερµοκρασίες. Για να αντιµετωπίσουµε το κρύο χρειαζόµα-
στε ένα γερό οργανισµό και καλό ντύσιµο. Για να έχουµε έναν υγιή
οργανισµό πρέπει να τρώµε κάθε τρείς ώρες  µικρά γεύµατα. Οι ζε-
στές σούπες είναι µία πολύ καλή λύση . Είναι ελαφριές για το στο-
µάχι και το σηµαντηκότερο έχουν µεγάλη θρεπτική αξία. Είναι
πλούσιες σε βιταµίνες Β C καθώς και ασβέστιο, µαγνήσιο, σίδηρο
και κάλιο . Το σκόρδο είναι ένα δυνατό όπλο κατά των ιώσεων και
του κρυολογήµατος. Επίσης, τροφές πλούσιες σε βιταµίνη Ε όπως
ελιές, ελαιόλαδο, ξηροί καρποί δυναµώνουν τον οργανισµό και τον
προστατεύουν. Η βιταµίνη C που βρίσκεται στα πορτοκάλια και τα
ακτινίδια βοηθά µε το παραπάνω τον οργανισµό µας. Ιδανικά επί-
σης για το κρύο είναι τα µανιτάρια, το µπρόκολο και οι φακές. Μεί-
νετε µία δύο µέρες στο σπίτι και πίνετε φυσικούς χυµούς. Ίωση εί-
ναι θα περάσει!

Κείµενο: Γιώργος Σαµαράς – Γ` τάξη
∆αχτυλογράφηση: Βενετία Ράδη - ΣΤ` τάξη

Ανέκδοτα
Λέει µια ξανθιά στην άλλη:

-Όταν κερδίσω το Τζόκερ θα πάω στο φεγγάρι.
Λέει η δεύτερη :
-Εγώ όταν κερδίσω το Τζόκερ θα κερδίσω πιο πολλά

χρήµατα και θα πάω µακριά µέχρι τον ήλιο.
Και λέει η άλλη:
Heloooooo ,θα καείς.
Και απαντάει:
Holoooooo, θα πάω βράδυ.

Ήταν κάποτε  µια γάτα µε 16 ζωές και...την πάτησε
4Χ4...τέλος.

- Ρωτάει ο µπαµπάς τον Τοτό ; 
-Τι θα κάνεις άµα σου πέσει το λαχείο ; 
-Θα σκύψω να το πάρω.

Πώς λέγεται η αλεπού που καίγεται;
Firefox.

Ξέχασα να πάρω τη µάνα µου για 2-3 ηµέρες. Σήµερα
µου ήρθε ένα γράµµα από το <<Πάµε πακέτο>>.

Πώς λέγεται το ποντίκι που πίνει µπύρα;
Χάµστελ.
Πώς λέγονται δυο ίδια κουνούπια; Κουνουπίδια.

Πως λέγονται δυο ίδια αυτοκίνητα ;
CARIDIA

-Ποιο φρούτο έχει πάνω του χρήµατα ;
Το φραγκοστάφυλο. 

-Πώς λέγεται το πρόβατο χωρίς κεφάλι και πόδια;  Σύν-
νεφο!!! 

-Αγγλικά ξέρεις . Άπιαστα !!! 
- Τι σηµαίνει president ;  - Πρόεδρος .
- και resident ;
- Πρόεδρος. 

Άνθιµος Παπαγιαννίδης -  ∆’ τάξη
∆ακτυλογράφηση: Αρετή Νιώτη – ΣΤ` τάξη
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NNoorrmmaann    AAttllaannttiicc
Το Norman  Atlantic  είναι ένα  µεγάλο  πλοίο το οποίο στις

23/12/2014  καίγονταν κοντά στα σύνορα  Ελλάδας,  Αλβανίας και  Ι-
ταλίας.  Η  φωτιά, πιθανόν, προκλήθηκε από ένα φορτηγό που  µετέ-
φερε καύσιµα  και έτσι εξαπλώθηκε σε όλο το πλοίο.  Εκείνο το
πλοίο  ήταν  επιβατικό δηλαδή  µετέφερε κόσµο και οι  άνθρωποι
που  όταν  µέσα στο  πλοίο,  ενώ καίγονταν ήταν αναστατωµένοι.
Μετά από λίγες ώρες  οι  υπηρεσίες της  πυροσβεστικής  άρχισαν
να  προσπαθούν για να σβήσουν τη φωτιά, ενώ  συγχρόνως  τα  ελι-
κόπτερα έσωζαν  τους επιβάτες. Οι καιρικές συνθήκες  δεν  βοηθού-
σαν καθόλου.  Μετά από λίγες µέρες µπόρεσαν  να  βγάλουν στις α-
κτές της Ιταλίας  το πλοίο  έτσι ώστε  µόλις  έσβησε  η φωτιά  η πυ-
ροσβεστική µπήκε στο  γκαράζ  και τα  είδαν όλα  καµένα  αλλά  και
λιωµένα.   Εµένα κατά  την γνώµη µου το  κράτος  έπρεπε  να επεµ-
βαίνει γρηγορότερα  για να µην υπάρχουν  ούτε αγνοούµενοι  αλλά
και ούτε  πολλές  καταστροφές.

Κείµενο:  Άννα  Ράδη  -  ΣΤ` τάξη

Το  Μακελειό  στη Γαλλία
Έχει σοκαριστεί η κοινή γνώµη από τις  ψυχρές εκτελέσεις αν-

θρώπων του γαλλικού τύπου από  Μουσουλµάνους.  Ο Λευκός
Οίκος καταδίκασε  µε τον  εντονότερο τρόπο  την  επίθεση ενα-
ντίον των γραφείων της σατιρικής εφηµερίδας Charlie Hebdo , α-
πό  την οποία έχασαν την ζωή τους  2 αστυνοµικοί  και 12 εργαζό-
µενοι στην  εφηµερίδα, ενώ στα θύµατα περιλαµβάνονται και οι
τέσσερις σκιτσογράφοι της σατιρικής εφηµερίδας που συγκα-
λούνται στους καλύτερους της Γαλλίας. ‘’ Όλοι στον Λευκό Οίκο
εκφράζουν αλληλεγγύη τους στις οικογένειες όσων σκοτώθη-
καν ή τραυµατίστηκαν στην επίθεση αυτή’’.

Κείµενο: Άννα Ράδη -  ΣΤ` τάξη

Το όνειρο της
Βεγορίτιδας

Η Βεγορίτιδα είναι µία λίµνη
στο νοµό Πέλλας, κοντά της
βρίσκεται το χωριό Άρνισσα.

Παλιότερα ήταν
πολύ µεγαλύτε-
ρη σε σχέση µε
την σηµερινή
της έκταση και
έτσι ήταν πολύ
πιο εύκολο οι
άνθρωποι να
πάνε στη λίµνη,

για µπάνιο και για τις δουλειές
(νερό για τα χωράφια, για πλύ-
σιµο ρούχων και για ψάρεµα).
Οι πολίτες του χωριού χαίρονταν
που είχαν µια µεγάλη λίµνη, αλ-
λά λυπόντουσαν το ίδιο επειδή η
κοινότητα δεν την είχε αξιοποιή-
σει ακόµα. Το όνειρο των πολι-
τών ήταν η λίµνη να είναι καθα-
ρή, να έχει πιο πολλούς τουρί-
στες. Τα τελευταία χρόνια γίνεται
προσπάθεια για να καθαριστεί η
λίµνη. Πρέπει όλοι οι κάτοικοι
να βοηθήσουν για να γίνει η λί-
µνη µας ένα αληθινό όνειρο.

ΚΚεείίµµεεννοο--  ∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη  ::
ΘΘεεοοδδώώρραα  ΠΠααππααδδοοπποούύλλοουυ  ––
ΕΕυυααγγγγεελλίίαα  ΣΣηηππάάκκηη  ((ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη))

ΠΠυυρρρρίίχχιιοοςς  ήή  ΣΣέέρρρραα  
Ο σπουδαιότερος από τους χορούς

του Πόντου είναι ο Πυρρίχιος (χορός
της φωτιάς )  που αποτελεί  αρχαιοελ-
ληνική πολιτισµική κληρονοµιά και δια-
τηρήθηκε από τους Πόντιους ως τις
µέρες µας . Μάλιστα τον διατήρησαν
ως  τις µέρες  µας  κανονικό  χωρίς αλ-

λαγή. Σε µερικές πόλεις της Ελλάδας
τον ονοµάζουν κανονικά Σέρρα  αλλά
έχουν διαφορετικά βήµατα από τον
κανονικό χορό . Οι γρήγορες αλλαγές
κινήσεις του σώµατος, η σύσφιξη των
χορευτών µεταξύ τους, η πολύ βίαιη
στροφή των χορευτικών ποδιών στο
δάπεδο και οι συσπάσεις των µυών του
σώµατος είναι ο ενθουσιασµός που

καταλαµβάνει  τους θεατές όταν βλέ-
πουν  τους   χορευτές και  όλα αυτά
προσδίδονται µε αίγλη και πρωτότυπα
στο τεράστιο χορευτικό αυτό  σύ-
µπλεγµα . Μπορεί κάποιος όµως να
κατατάξει την Σέρρα ανάµεσα στους
διασηµότερους χορούς.  Ο Πυρρίχιος
χορός λέγεται και Σέρρα, γιατί σπάνια
χορεύονταν στον ποταµό  Σέρρα  στην
Τραπεζούντα .

ΚΚυυρριιάάκκοοςς  ΚΚααρρυυππίίδδηηςς  ––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη
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Το έθιµο της
"Λάµκας"

Το έθιµο της "Λάµκας" ανά-
γεται σε πολύ παλαιά χρόνια
και επιβιώνει έως τις µέρες µας.
Την Κυριακή της Τυροφάγου
(τελευταία Κυριακή της Απο-
κριάς) όλη η οικογένεια συγκε-
ντρώνονταν στο σπίτι του παπ-
πού ή του προπάππου, του "Πα-
τριάρχη" δηλαδή. 

Η συγκέντρωση αυτή ήταν
µία συµβολική οικογενειακή εκ-
δήλωση, όπου να νεώτερα µέλη
της, έδειχναν τον σεβασµό
τους προς τον πρεσβύτερο. Α-
ντάλλασσαν ευχές ενόψει της
Σαρακοστής και ζητούσαν συγ-
χώρεση για τα µικρά ή µεγάλα

τους λάθη. 
Στην συνέχεια ο παππούς έ-

δενε σ' ένα καλάµι ή στον πλά-

στη, µία κλωστή από την οποία
κρεµούσε ένα βρασµένο αυγό
και το κουνούσε. Τα µικρά παι-

διά της οικογένειας προσπα-
θούσαν να πιάσουν µε το στόµα
το αυγό. Το παιδί που το κατόρ-
θωνε κέρδιζε το χειροκρότηµα
όλων και ο παππούς του έδινε
ένα συµβολικό δώρο σαν επι-
βράβευση. 

Έτσι µ' αυτή την συµβολική
εκδήλωση η οικογένεια ετοιµά-
ζονταν να µπει στην Σαρακοστή
"καθαρή" από µικρές ή µεγάλες
"αµαρτίες" και να προετοιµα-
στεί για τη µεγάλη γιορτή της
Ορθοδοξίας το Πάσχα. 

Λέγεται ότι συµβολικά το
στόµα σφραγίζει µε το αυγό και
ανοίγει µε το αυγό το Πάσχα
(κόκκινα αυγά). 

Γιώργος Γιαλαµουίδης - 
Μαρία Καραβίτη (∆` τάξη)

∆ακτυλογράφηση: Βενετία
Ράδη - ΣΤ` τάξη

Η κυρά – Σαρακοστή
Σαράντα µέρες κράταγε η νη-

στεία πριν το Πάσχα. Τόσες νήστε-
ψε και ο Χριστός στην έρηµο. Τις
τρεις πρώτες µάλιστα, µερικές γυ-
ναίκες δεν έβαζαν στο στόµα τους
τίποτα. Ούτε καν ψωµί ή νερό
και την τέταρτη έτρωγαν µόνο ει-
δικά φαγητά όπως καρυδόπιτα,
σούπα µε φασόλια, πετιµέζι. 

Πόσο αργά περνούσε  η Σα-
ρακοστή για όσους νήστευαν.
Και νήστευαν οι περισσότεροι.
Η κυρά Σαρακοστή ήταν το η-
µερολόγιό τους. Την παρίστα-
ναν ως καλογριά. Έπαιρναν µια
κόλλα χαρτί και σχεδίαζαν µια
γυναίκα. ∆εν της έκαναν στόµα,
γιατί συνέχεια νήστευε και τα χέ-
ρια της ήταν σταυρωµένα, γιατί
όλο προσευχόταν. Είχε εφτά πόδια
, τις εφτά βδοµάδες της Σαρακο-
στής. Κάθε Σάββατο έκοβαν και έ-
να πόδι. Το τελευταίο το έκοβαν το
Μεγάλο Σάββατο. Στη Χίο  το έβα-
ζαν µέσα σε ένα ξηρό σύκο και αυ-
τός που θα το έβρισκε ήταν ο τυχε-
ρός.

Κωνσταντίνα Παπαζήση 
– ∆` τάξη 

Καθαρά   ∆ευτέρα 
Την  Καθαρά   ∆εύτερα   τα   σχολεία   είναι  κλειστά.  Με   την    Καθαρά   ∆ευτέρα

ξεκινάει  η   Σαρακοστή,  δηλαδή  η   νηστεία   για  το    Πάσχα  και    τελειώνουν   οι   Α-
ποκριές.  Κάθε   χρόνο   τέτοια   µέρα  πηγαίνουµε   στη   λίµνη  και   πετάµε   χαρταετό.
Εκεί  µοιράζουµε  στον   κόσµο    λαγάνα,  χαλβά   και   φασολάδα.

Κείµενο:   Ιωάννης   Σουγάρης   -   Γ’ τάξη
∆ακτυλογράφηση:  Άννα   Ράδη   -  Στ’ τάξη

Αµόλα Καλούµπα
&

Καλή Σαρακοστή


