
Οι αγρότες βγήκαν και
πάλι στους δρόµους. Αυτή
τη φορά διαµαρτύρονται
και αντιστέκονται στον
τρόπο µε τον οποίο θέλει
να τους φορολογήσει η κυ-
βέρνηση. Για τον λόγο αυ-
τό πήραν τα τρακτέρ τους
και τα τοποθέτησαν σε όλα
τα κοµβικά σηµεία της χώ-
ρας[Τέµπη, Μάλγαρα, Χαλ-
κηδόνα, Γιαννιτσά, Γυψο-
χώρι, Έδεσσα, Αλυσίδα]
και σε πολλά ακόµα σηµεία
σε όλη την χώρα.

Στην αρχή έκλειναν τους δρόµους συµβολικά

για δύο- τρείς ώρες την η-
µέρα. Στη συνέχεια όµως
προχώρησαν σε πολύω-
ρους αποκλεισµούς ταλαι-
πωρώντας έτσι, όλους
τους οδηγούς οι οποίοι δεν
µπορούν να πάνε στον
προορισµό τους. Υπάρ-
χουν βέβαια κάποιοι αγρο-
τικοί παράδροµοι, από ό-
που µπορούν να περάσουν
αυτοκίνητα αλλά η από-
σταση είναι σχεδόν η δι-
πλή. Για παράδειγµα κά-
ποιος που θα έκανε µιάµι-
ση ώρα Άρνισσα- Θεσσα-
λονίκη τώρα χρειάζεται
τρεισίµιση ώρες για αυτήν
την απόσταση. Κατά την
γνώµη µου η πράξη αυτή
είναι λάθος, γιατί έτσι τα-
λαιπωρείται ο απλός κό-
σµος και όχι οι αρµόδιοι οι
οποίοι θέλουν να περά-
σουν στους αγρότες αυτά
τα φορολογικά µέτρα.

Κωνσταντίνα Παπαζήση
– Ε` τάξη

Έκδοση των µαθητών του ∆ηµοτικού Σχολείου Άρνισσας - Φύλλο 11ο - Φεβρουάριος 2016 - Tιµή 1 S

ΠΠεερριιεεχχόόµµεενναα
� Σελίδα της γεύσης  - Ευχαρι-

στήριο - Η γεωργία στην Άρνισσα
σελ.2

� Επιστολή κ.  Βάντση - Ανοι-
χτές  εκδηλώσεις  του σχολείου
µας σελ.3

� Απέναντι – Βιβλιοπαρουσία-
ση – Κάλαντα σελ.4

� Χριστουγεννιάτικη παράστα-
ση σελ.5

� Η Άρνισσα στο πέρασµα του
χρόνου σελ.6 

� Μάχη του Καϊµακτσαλάν –
Μωµόγεροι σελ.7

� Α` τάξη (Ζωγραφίζουµε για τους
χορηγούς µας) σελ.8

� Β` τάξη (Αλκυονίδες – Χειµε-
ρία νάρκη) σελ.9

� Φανταστικές ιστορίες µικρών
συγγραφέων(β` µέρος) σελ.10 -
11

� Ηµερολόγιο σχολικού κή-
που - ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη
σελ.12

� Επίσκεψη σε τυροκοµείο –
ελαιοτριβείο σελ.13

� Συνεντεύξεις µαθητών για τα
επαγγέλµατα(β` µέρος) σελ.14

� Αινίγµατα – Παροιµίες –
Σπαζοκεφαλιές – Ανέκδοτα
σελ.15

� Η γωνιά της ποίησης και της
τέχνης σελ.16

Το παλιό κτίριο του ∆ηµοτικού Σχολείου φαίνεται να διατηρείται ακέραιο στις αρχές, πιθανόν, της δεκαετίας
του 1940. Η θέση του βρισκόταν πίσω από τον σηµερινό  Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας. Τα επόµενα χρόνια θα α-
νεβούν ακόµη περισσότερο τα νερά της  λίµνης, µε αποτέλεσµα την κατάρρευσή του.  Στην άλλη φωτογραφία (α-
ριστερά) βλέπουµε τις γραµµές του τρένου κάτω απ` το σχολείο, πιθανότατα το 1926.

Κινητοποιήσεις αγροτών - Μπλόκα

««ΤΤοο  ππααλλιιόό  ∆∆ηηµµοοττιικκόό  ΣΣχχοολλεείίοο»»
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ΕΕΚΚ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  
ΤΤΩΩΝΝ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΤΤΩΩΝΝ

ΤΤΟΟΥΥ  
∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ
ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ  
ΑΑΡΡΝΝΙΙΣΣΣΣΑΑΣ
∆ιεύθυνση
∆ηµοτικό 
Σχολείο

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

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 
ΟΜΑ∆Α 

(Ε’-ΣΤ` ΤΑΞΗ)
∆ακτυλογράφηση

κειµένων
Γκέσιου Χρυσάνθη(ΣΤ`)
Καραβίτη Άννα(ΣΤ`)
Γεωργίου Βερονίκη(Ε`)
Καραβίτη Μαρία(Ε`)
Λαζαρίδου Ανδρονίκη(Ε`)
Λαζαρίδου Γεωργία(Ε`)
Λιόλιου Βασιλεία(Ε`)
Μπόγιας Τάσος(Ε`)
Παπαγιαννίδης Άνθιµος(Ε`)
Παπαγιαννίδου Ιωάννα(Ε`)
Παπαζήση Κωνσταντίνα(Ε`)

Σάρωση εικόνων
Καραβίτη Άννα(ΣΤ`)
Σιδερά Σόφη(ΣΤ`)

Συντονιστές 
∆άσκαλοι
Ηλίας Κάρτας
Αθανάσιος Θεοδώρου

Το λογότυπο της εφη-
µερίδας σχεδίασαν σχε-
δίασαν η Βασιλεία Λιόλι-
ου και ο Χρήστος Χατζη-
γεωργούδης.

Συνδροµή για ένα
χρόνο 5 ευρώ

ΤΤαα  ααννήήσσυυχχαα
µµοολλύύββιιαα  ττηηςς
ΆΆρρννιισσσσααςς

ΗΗ  ΣΣΕΕΛΛΙΙ∆∆ΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΓΓΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ

Για 50 κοµµάτια περίπου
2 φλιτζάνια τσαγιού καρυδό-

ψιχα (τριµµένη)
1 φλιτζάνι τσαγιού αµυγδα-

λόψιχα (τριµµένη)
1 φλιτζάνι του καφέ σουσάµι

(καβουρδισµένο) 
1 κουτάλι σούπας κοφτή σκό-

νη κανελογαρίφαλο
2 κουταλιές σούπας ζάχαρη
700γρ. φύλλο κρούστας
1 φλιτζάνι τσαγιού βούτυρο

γάλακτος
Για το σιρόπι 

1 φλιτζάνι τσαγιού  µέλι 
2 φλιτζάνια τσαγιού ζάχαρη 
1 ξυλάκι κανέλας 
2-3 γαρίφαλα  ξύσµα λεµονι-

ού 
Εκτέλεση

Ετοιµάζετε το µίγµα της γέµι-
σης  αναµιγνύοντας  σε µια λε-
κάνη, την καρυδόψιχα, την αµυ-
γδαλόψιχα, το σουσάµι, τη ζά-
χαρη και το κανελογαρίφαλο.
Απλώνετε τα φύλλα κρούστας
σε καθαρό πάγκο και τα τοποθε-
τείτε ανά δύο (το ένα πάνω στο
άλλο), αφού πριν τα βουτυρώ-
σετε. Πασπαλίζετε την επιφά-
νεια του κάθε διπλού φύλλου µε
την ανάλογη ποσότητα από το

µίγµα της γέµισης, κόβετε στη
µέση, και τυλίγετε τα φύλλα σε
ρολά. Παίρνετε τα ρολά και τα
τοποθετείτε σε βουτυρωµένο
ταψί. Επαναλαµβάνετε την ί-
δια διαδικασία µε τα υπόλοιπα
φύλλα κρούστας µέχρι να τε-
λειώσουν τα φύλλα και η γέµι-
ση. Περιχύνετε στο γλυκό µε λί-
γο λιωµένο βούτυρο, το τοποθε-
τείτε σε προθερµασµένο φούρνο
και το ψήνετε στους 200 βαθ-
µούς µέχρι να ροδίσει. Στο µε-
ταξύ ετοιµάζετε το σιρόπι βρά-
ζοντας όλα µαζί τα υλικά 7-8 λε-
πτά περίπου. Περιχύνετε το σα-
ραγλί µε το σιρόπι, αµέσως µό-
λις το βάλετε από το φούρνο.

Χρόνος προετοιµασίας: 1 ώ-
ρα

Χρόνος ψησλιµατος: 30'
Το σαραγλί διατηρείτε εκτός

ψυγείου για 1 εβδοµάδα. Για να
παραµείνει τραγανό, καλό θα ή-
ταν να αποφύγετε να το σκεπά-
σετε µε πλαστική µεµβράνη.

Κείµενο: Μαρία Τζήκα ∆' τάξη
∆ακτυλογράφηση: Χρυσάνθη

Γκέσιου ΣΤ' τάξη

Συνταγή Σαραγλί

Στο χωριό µας υπάρχουν πολλοί
αγρότες. Οι αγρότες της
Άρνισσας συνήθως παρά-
γουν µήλα, κεράσια και
ροδάκινα. Μερικοί πα-
ράγουν και πατάτες. Πιο
λίγες καλλιέργειες υ-
πάρχουν στα δαµά-
σκηνα και στα α-

χλάδια.
Σ τ α
µ ή -
λ α ,
σ τ α
ρ ο δ ά -
κινα και στα
κεράσια υπάρ-
χουν πολλές ποικι-
λίες!

Οι δουλειές που γί-
νονται ανά εποχή στα
κτήµατα είναι:

Τον χειµώνα, κάνουµε τα κλα-
δέµατα, ρίχνουµε τα λιπάσµατα,
βάζουµε κοπριά, βάφουµε τους
κορµούς των δέντρων. Την άνοιξη
ραντίζουµε τα χόρτα και τα δέντρα,
κάνουµε φρέζα και καταστροφέα.
Το καλοκαίρι κάνουµε ράντισµα,
πότισµα, µαζεύουµε τα κεράσια

και τα ροδάκινα, καθώς επίσης θε-
ρίζουµε τα σπαρτά. Το φθινόπωρο
µαζεύουµε τα µήλα, τα σταφύλια

και οργώνουµε για να σπεί-
ρουµε. Τα µηχανήµατα που

πρέπει να έχει ένας γεωργός
είναι πρώτα από όλα το
τρακτέρ και µετά το βυτίο,
τη φρέζα, τον καταστρο-

φέα, την αρίδα, το
κλαδευ τ ι κό
και την αερό-
σκαλα και
πολλά άλλα
µ ι κ ρ ό τ ε ρ α
µηχανήµατα
και εργα-
λεία. 

Τις ποσότητες
των λιπασµάτων που
καταναλώνουµε είναι ανάλογα µε
την ηλικία του δέντρου και ανάλο-
γα µε την καλλιέργεια. Στα µεγάλα
δέντρα για παράδειγµα βάζουµε
στο καθένα 3-4 κιλά λίπασµα, σε
δυο τρεις φορές. Τα ραντίσµατα
που κάνουµε σε ένα χρόνο βασίζο-
νται κι αυτά ανάλογα µε τη καλ-
λιέργεια. Στα µήλα περίπου 40
φορές περίπου, ενώ στα ροδάκινα

20 φορές περίπου και στα κεράσια
ακόµη πιο λίγα. 

Η δουλειά του γεωργού είναι α-
πό τις πιο σκληρές. Ένα παράδειγ-
µα είναι το τσάπισµα. Οι καιρικές
συνθήκες την κάνουν ακόµη πιο
δύσκολη, ενώ η εισπνοή των φυ-
τοφαρµάκων κάνει κακό στην υ-
γεία µας. 

Η συµβουλή που θα έδινε ένας
γεωργός σε έναν άνθρωπο που εν-
διαφέρεται για την γεωργία, είναι
να αγαπάει τη φύση, να κάνει τις
δουλειές ανά εποχή σωστά, να εί-
ναι συνεπής και νοικοκύρης µε τις
καλλιέργειες του και να προσέχει
την υγεία του κάνοντας τις δουλει-
ές του µε ασφάλεια.  Το ωραίο σε
αυτήν τη δουλειά είναι που έρχε-
σαι σε επαφή µε τη φύση, όταν
βλέπεις τις καλλιέργειες σου να
µεγαλώνουν και στο τέλος που α-
νταµείβεται ο κόπος σου όταν
παίρνεις τα λεφτά.   

ΟΟµµάάδδαα  εερργγαασσίίααςς::  ΒΒεερροοννίίκκηη  
ΓΓεεωωρργγίίοουυ  --  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς  ΠΠεεττρρώώββ  --

ΜΜααρρίίαα  ΚΚααρρααββίίττηη  --
ΓΓιιώώρργγοοςς  ΧΧααττζζηηγγεεωωρργγοούύδδηηςς  --

ΤΤάάσσοοςς  ΜΜππόόγγιιααςς  --  ΙΙωωάάνννναα  ΠΠααππαα--
γγιιααννννίίδδοουυ    --  ΕΕ''  ττάάξξηη

∆∆ααΚΚττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΒΒεερροοννίίκκηη
ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ––  ΕΕ''  ττάάξξηη

ΗΗ  γγεεωωρργγίίαα  σσττηηνν  ΆΆρρννιισσσσαα

Ευχαριστήριο
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων ∆ηµοτικού &

Νηπιαγωγείου Άρνισσας, ευχαριστεί θερµά την κ. Χα-
τζηχαρίση Αναστασία, σύζυγο του εκλιπόντος Χατζη-
χαρίση Παντελή, για την παραχώρηση αρκετών αντιτύ-
πων του βιβλίου του    « Η ιστορική πορεία της Μακεδο-
νίας», καθώς και τον κ. Μάινο Ευάγγελο, γεωπόνο, για
τη δωρεά αθλητικού υλικού στο ∆ηµοτικό Σχολείο µας.

Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων 
∆ηµοτικού & Νηπιαγωγείου Άρνισσας



Το ∆ηµοτικό Σχολείο Άρνισ-
σας σε συνεργασία µε το Σύλλο-
γο Γονέων και Κηδεµόνων ∆ηµο-
τικού και Νηπιαγωγείου, οργα-
νώνει µια σειρά εκδηλώσεων µε
θέµατα που ενδιαφέρουν τους
γονείς, τους εκπαιδευτικούς κι
όχι µόνο. 

Το σκεπτικό είναι να προ-
σφερθεί στον κόσµο της Άρνισ-
σας, ο οποίος έχει δείξει πως έ-

χει διάθεση για προβληµατισµό
και ενηµέρωση, η ευκαιρία να
προσεγγίσουν ένα περιβάλλον
που διαρκώς µεταβάλλεται και
δηµιουργεί νέες απαιτήσεις, αλ-
λά και κινδύνους, µε εφόδιο τη
γνώση και τρόπους υγιούς αντι-
µετώπισης.

Οι εκδηλώσεις προγραµµατί-

στηκαν τις απογευµατινές ώρες,
ώστε να υπάρχει δυνατότητα
στους εργαζόµενους γονείς να
τις παρακολουθήσουν και να α-
ποκτήσουν πλατύτερη ενηµέρω-
ση.

ΣΣτταα  ππλλααίίσσιιαα  ααυυττήήςς  δδιιοορργγάάννωω--
σσηηςς  θθαα  ππααρροουυσσιιαασσττοούύνν  οοιι  ππααρραα--
κκάάττωω  θθεεµµααττιικκέέςς  εεννόόττηηττεεςς::

11..  ΠΠέέµµππττηη  2255//22//22001166  ––  ώώρραα
66µµµµ::  «καλλιεργώντας α-
ξίες…..γονείς κι εκπαιδευτικοί
µαζί», µε εισηγητές την υπεύθυ-
νη σχολικών δραστηριοτήτων
του νοµού µας κ. Φράγκου
Μπέττυ και την σχολική ψυχολό-
γο κ. Σόντρα Μαρία.

2. ∆ιαχείριση συναισθηµάτων:
µε τους ψυχολόγους του Κέ-
ντρου Πρόληψης «ΟΡΑΜΑ» κ.
Σιάντση Λάζαρο και κ. Συροµά-

χου Σοφία
3. «∆ιαδίκτυο: ευκαιρίες και

κίνδυνοι»: µε ειδικό της ∆ίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος Θεσ-
σαλονίκης

Στις δύο τελευταίες εκδηλώ-
σεις έχει εκφραστεί διάθεση
συµµετοχής από τους υπεύθυ-
νους, αλλά δεν έχουν οριστεί α-
κόµη ηµεροµηνίες. Προφανώς
θα γίνουν µέσα στον Μάρτιο. 

Θεωρούµε την συµµετοχή
σας απαραίτητη, καθώς και η θε-
µατολογία είναι πολύ ενδιαφέ-
ρουσα και επίκαιρη, αλλά και θα
ενθαρρύνει το σχολείο µας να έ-
χει µόνιµα ανοιχτό το παράθυρο
στην τοπική κοινωνία.

ΓΓιιαα  ττοο  ΣΣύύλλλλοογγοο  ∆∆ιιδδαασσκκόόννττωωνν
ττοουυ  ΣΣχχοολλεείίοουυ  µµααςς

ΟΟ  δδννττήήςς  
ΓΓιιάάννννηηςς  ΓΓκκοουυγγκκοούύδδηηςς
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Αγαπητά µου
Ανήσυχα (µολύβια)
παιδιά

Περιµένω κάθε φορά µε ανυ-
ποµονησία να διαβάσω ηλεκτρο-
νικά το κάθε φύλλο της θαυµά-
σιας από κάθε άποψη εφηµερίδας
σας και να µάθω για τις δραστη-
ριότητές σας, τις εκδηλώσεις σας
και γενικά για ότι διαδραµατίζε-
ται στο χώρο του σχολείου σας,
αλλά και στην ευρύτερη περιοχή
του χωριού σας. Μια περιοχή και
ένα σχολείο τα οποία αγάπησα ι-
διαίτερα, καθότι πέρασα έξι υπέ-
ροχα χρόνια αφού διετέλεσα ∆ι-
ευθυντής του ∆ηµοτικού Σχολεί-
ου από το Νοέµβριο του 2007 µέ-
χρι τον Αύγουστο του 2013 όταν
και αποχώρησα λόγω συνταξιο-
δότησής µου. Νιώθω κι εγώ ακρι-
βώς ότι νιώθετε κι εσείς για το
σχολείο σας, αφού αισθάνοµαι
σαν να φοίτησα σε αυτό πρωτάκι
και µετά από έξι φανταστικά χρό-
νια να αποφοίτησα. 

Ειλικρινά τα καταφέρνετε θαυ-
µάσια. Να είστε ικανοποιηµένοι,
χαρούµενοι και υπερήφανοι για

το αποτέλεσµα. Γνωρίζω πολύ
καλά, πόσος κόπος, πόση αγω-
νία, προσπάθεια, αφιέρωµα πολύ-
τιµου χρόνου και πόσες θυσίες α-
παιτούνται για να πετύχετε το ε-
πιθυµητό αποτέλεσµα.

∆εν έχετε να ζηλέψετε σε τί-
ποτα από πολλούς άλλους επαγ-
γελµατίες δηµοσιογράφους. Αγ-
γίζετε µε πρωτοφανή ευαισθησία
και ενδιαφέρον, θέµατα  από την
καθηµερινότητα του σχολείου,
θέµατα της περιοχής αλλά και
της επικαιρότητας. Η εφηµερίδα
σας περιέχει πολύ πλούσια ποικι-
λία ύλης, µε θέµατα ιστορικά, πο-
λιτιστικά, ποίηση, αθλητισµός, βι-
βλιοπαρουσιάσεις, αλλά ταυτό-
χρονα εκφράζετε και τις ανησυ-
χίες σας για σύγχρονα προβλή-
µατα και θέµατα, όπως το προ-
σφυγικό, η σχολική βία, περιβαλ-
λοντικά, ανακύκλωση, εθελοντι-
σµός και γενικά είναι τόσο µεγά-
λη η ποικιλία που σε συνεπαίρνει.
Επίσης προβάλλετε µέσα από τις
σελίδες της µε κείµενα και  φωτο-
γραφικό υλικό τις εκδηλώσεις
του σχολείου σας, τις δραστηριό-
τητές σας και γενικά όλα αυτά
που συµβαίνουν στον χώρο του

σχολείου τα οποία είναι πάρα
πολλά. Ταυτόχρονα µας ψυχαγω-
γείτε µε διηγήµατα, παραδοσιακά
παιγνίδια, χιούµορ και σπαζοκε-
φαλιές. 

Ειλικρινά τη διαβάζω µε πολύ
ενδιαφέρον και πιο ευχάριστα α-
πό κάθε άλλο έντυπο µέσο που
κυκλοφορεί στο εµπόριο.

∆ιαβάζοντας όλα αυτά συνεχί-
ζω να βρίσκοµαι κοντά σας, ανά-
µεσά σας, στο χώρο του σχολεί-
ου και του χωριού σας.

Θέλω να εκφράσω από τα βάθη
της καρδιάς µου το θαυµασµό
µου και τα ολόθερµα συγχαρητή-
ριά µου σε όλους σας,  για την
προσπάθεια που καταβάλετε και
καταφέρνετε να αναδεικνύετε
και να προβάλλετε µέσα από τις
σελίδες της εφηµερίδας σας «Α-
νήσυχα Μολύβια», όλη αυτή τη
µεγάλη ποικιλία θεµάτων.

Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ
και τους δασκάλους σας, τους ο-
ποίους γνωρίζω όλους πολύ κα-
λά, αφού δουλέψαµε έξι χρόνια
µαζί και οι οποίοι εργάζονται µε
πολύ ζήλο, αυταπάρνηση, και
προσήλωση στο εκπαιδευτικό
τους έργο. Σίγουρα η συµβολή

τους είναι πολύ µεγάλη σε όλα
αυτά που συντελούνται και δια-
δραµατίζονται στο χώρο του σχο-
λείου και του χωριού και πρέπει
να αισθάνεστε πολύ τυχεροί για
τους δασκάλους που έχετε.

Συνεχίστε να ανησυχείτε και
να γράφετε. Να είστε πάντα ανή-
συχοι και ενεργοί τώρα σαν µα-
θητές, αλλά και αργότερα σαν
πολίτες. Η ίδια ανησυχία και ε-
νέργεια να σας ακολουθεί σε όλη
την πορεία σας και να είστε σί-
γουροι ότι έτσι θα µπορέσετε να
έχετε επιτυχίες στη ζωή σας, αλ-
λά και να προσφέρετε στην κοι-
νωνία. Ίσως και κάποιον από εσάς
να τον καµαρώσουµε σε κάποιο
τηλεοπτικό παράθυρο.

Με την ευκαιρία των εορτών
θα ήθελα να σας ευχηθώ ο Χρι-
στός που περιµένουµε να γεννη-
θεί να σας χαρίζει υγεία, αγάπη
και δύναµη στο έργο σας.

Χρόνια Πολλά, Καλά Χριστού-
γεννα και Ευτυχισµένος ο και-
νούριος  χρόνος

Βάντσης  Αναστάσιος
∆ιευθυντής του 

∆ηµ. Σχολείου 2007-2013

ΑΑννοοιιχχττέέςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  ττοουυ  σσχχοολλεείίοουυ  µµααςς
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Απέναντι
Πριν λίγο καιρό ήρθε στο σχολείο µας ένας κύριος ο Θοδωρής

Παπαϊωάννου και έφερε µαζί του ένα βιβλίο, το  << Απέναντι>>,
το οποίο είχε γράψει ο ίδιος και µας το παρουσίασε.   

Ζούσε κάποτε στο δάσος ένα µικρό σκαθάρι. Ο Μέλιος. Ένα
πρωί ξύπνησε λίγο αναστατωµένος είχε δει στον ύπνο του, ότι έ-
να µεγάλο φίδι  είχε κυριεύσει το δάσος δεν έδωσε πολλή σηµα-
σία άλλωστε δεν φοβόταν καθόλου τα φίδια άλλο είχε στο νου
του. Το ταξίδι . Αργότερα ο Μέλιος βγήκε από τη φωλιά του κοί-
ταξε το γαλάζιο ουρανό και έβγαλε από το σακίδιο του το γράµµα
της αγαπηµένης του της Μελανής . Το γράµµα έλεγε. Αγαπηµένε
µου, επιτέλους έφτασε η ώρα να συναντηθούµε. Θα σε περιµένω
κάτω από τη βελανιδιά, πέρα απ’ το ξέφωτο. Άφησε τη χωµατένια
σου µπάλα στην φωλιά σου γιατί θα σε  δυσκολέψει στο ταξίδι
σου. Μελανή 

Εδώ και  καιρό η Μελανή είχε πάει µε τους γονείς της στην άλ-
λη µεριά του δάσους. Ο Μέλιος πήρε το σακίδιο του και ξεκίνησε.
Σαν έφτασε στο ξέφωτο είδε µπροστά του έναν µεγάλο  δρόµο.
Ένας δρόµος µέσα στο δάσος απόρησε. Αυτοκίνητα, φορτηγά,
µηχανές, λεωφορεία. Χαλασµός. Τότε πήρε το βιολετί του πατίνι.
Το τσούλησε µε φόρα όµως η αριστερή του ρόδα ήταν σπασµένη.
Ανέβηκε τότε στο µπλε του ποδήλατο αλλά κανένα αυτοκίνητο
δεν σταµατούσε για να περάσει. Μετά ανέβηκε στα πατίνια αλλά
κατρακύλησε. Αργότερα θυµήθηκε το πράσινο αλεξίπτωτο του
αλλά και πάλι δεν κατάφερε κάτι. Είχε όµως ένα κίτρινο αερόστα-
το και µ’ αυτό απέτυχε και µε το που άρχισε να το φουσκώνει είδε
ότι έχει µια τρύπα και ξεφούσκωνε. Τότε σκέφτηκε ότι είχε κά-
ποια δώρα του παππού και της γιαγιάς του. Είχε µια µαγική σκού-
πα ανέβηκε πάνω για να φύγει αλλά είχε ξεχάσει τις µαγικές λέ-
ξεις. Αµέσως σκέφτηκε το κόκκινο χαλί της γιαγιάς του αλλά και
πάλι χάλια το χαλί γιατί είχαν χαλάσει τα κρόσσια. Ξαφνικά ο ου-
ρανός σκοτείνιασε και άρχισε να βρέχει. Μόλις σταµάτησε να
βρέχει ,βγήκε το ουράνιο τόξο. Χωρίς δεύτερη σκέψη ανέβηκε
στο ουράνιο τόξο και πέρασε απέναντι .Επιτέλους έφτασε στη
βελανιδιά και άρχισε να φωνάζει δυνατά «ΜΕΛΑΝΗ  ΜΕΛΑΝΗ.
Ήρθα.» Αγκαλιάστηκαν και στάθηκαν κάτω από το λαµπερό ουρά-
νιο τόξο που τόσο τους είχε βοηθήσει ώστε να είναι και πάλι µαζί.  

Κείµενο  -  ∆ακτυλογράφηση : Άνθιµος Παπαγιαννίδης – Ε` τάξη

«Ο δρακοπόταµος»
Της Βάσως Μιχαηλάκη - Αρφαρά 

Μια φορά και έναν καιρό  όχι
και τόσο µακρινό, στο κατα-

πράσινο δάσος  οι µέρες
περνούσανε ήσυχα και χα-
ρούµενα. Μια µέρα όµως
ήρθαν  οι άνθρωποι  και
πετάξανε σκουπίδια.  Την
άλλη µέρα  ένας θόρυβος
ξύπνησε τα ζωάκια.  Ή-
ταν από το ποτάµι.

Γκρουκ ,γκλουπ,
ντουπ, γκουπ, κλουκ,

µπουκ….
Ήταν ένας δρόµος  µέσα

στο ποτάµι. Τότε τα ζώα ξεκίνη-
σαν δουλειά για να τον διώξουν

και τα κατάφεραν.  Και έτσι τα παιδιά έ-
παιξαν µε τα ζώα και δεν  ξαναπέταξαν  σκουπίδια.

Κείµενο: Πετρούλα Νάντση –Ε` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Παρασκευή Νάντση – ΣΤ` τάξη

Τα  κάλαντα
Τα κάλαντα που ψάλουµε είναι Καλήν  Ηµέραν  Αρχο-

ντες και είναι από την Ιερισσό της Χαλκιδικής. Είναι τα
πιο συνηθισµένα κάλαντα που ψάλονται σε όλη την Ελ-
λάδα. Βέβαια η κάθε της Ελλάδας έχει τα δικά της κά-
λαντα. Η παρέα που πηγαίνω συνήθως είναι η φίλη µου
η Βερόνικα. Λέµε κάθε χρόνο µαζί τα κάλαντα και είµα-
στε πολύ ευτυχισµένες γιατί τραγουδάµε µε τα τριγω-
νάκια µας  µέχρι το µεσηµέρι. Πηγαίνουµε σε πολλά
σπίτια και µαγαζιά του χωριού µας. Άλλοι µας προσφέ-
ρουν χρήµατα και άλλοι διάφορα γλυκίσµατα. Με τα
χρήµατα που µαζεύουµε παίρνουµε συνήθως κάποιο
παιχνίδι ή βιβλίο που µας αρέσει. Η Παραµονή των Χρι-
στουγέννων είναι για όλα τα παιδιά µια πολύ χαρούµε-
νη ηµέρα γιατί όλα τα παιδιά βγάζουνε κάποιο χαρτζι-
λίκι µικρό ή µεγάλο. Πέρα από αυτό όµως, τα Χριστού-
γεννα είναι η ωραιότερη γιορτή του χρόνου για όλους
τους ανθρώπους, είτε πουν κάλαντα είτε όχι.

Κωνσταντίνα Παπαζήση
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Χριστουγεννιάτικη παράσταση
Η θεατρική παράσταση που παίχτηκε στο ∆ηµοτικό Σχολείο  Άρνισσας, µε πρωταγωνιστές την Α’ και την Β’ τάξη, πα-

ρουσίασε ένα Χριστουγεννιάτικο έργο µε θέµα: να γιορτάσει και ένας άγριος ξυλοκόπος τα Χριστούγεννα. Ο ξυλοκό-
πος δεν είχε γιορτάσει ποτέ τα Χριστούγεννα, γιατί κάθε χρόνο έκοβε τα έλατα και τα πουλούσε στους ανθρώπους
για να τα στολίσουν. Με αυτή την πράξη ο ξυλοκόπος άφηνε τα δάση χωρίς δέντρα. Έτσι ξεσηκώθηκαν τα έλατα, τα
σκιάχτρα, τα µανιτάρια, οι νεραϊδοσκουφίτσες χιονονεράιδες και οι χιονονιφάδες της Α’ τάξης καθώς και οι καλικά-
ντζαροι, οι νάνοι, οι τυµπανιστές, η νύχτα, τα πουλιά, η βασίλισσα της φύσης, ο Αϊ - Βασίλης (της Β’ Τάξης). Τέλος πή-
γαιναν όλοι µαζί στον ξυλοκόπο να τον πείσουµε να αλλάξει γνώµη. Όλα αυτά τα είπε ο αφηγητής .

Βαγγέλης Μπόγιας - Β’ τάξη
∆ακτυλογράφηση: Άννα Καραβίτη –ΣΤ` τάξη
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Τα Τζαµαλάρια είναι ένα παραδοσιακό 
έθιµο που αναβιώνει στο χωριό Άρνισσα

Πέλλας την ηµέρα των Φώτων
Ένα αγόρι ηλικίας περίπου 16-35 ντύνεται νύφη µε παραδοσιακή τοπική

φορεσιά, άλλα δυο της ίδιας ηλικίας ντύνονται τα αδέρφια της νύφης που
την κρατάνε και άλλο ένα ντύνεται µπουµπάρι και µε συνοδεία παραδοσια-
κής ορχήστρας γυρίζουνε όλο το χωριό. Σε συγκεκριµένες πλατείες του
χωριού αναπαριστάται το εξής δρώµενο: το µπουµπάρι ορµάει για να αρ-
πάξει την νύφη, αλλά τα αδέρφια τον ρίχνουν στο έδαφος σκοτωµένο και

µοιράζουν τα µέρη του σώµατος του. Μετά το µπου-
µπάρι σηκώνεται πάνω και λένε ένα σύνθηµα που λέ-
ει: "µαύρη προβατίνα, άσπρο γάλα µπρους µπρους"
και έτσι συνεχίζουν.   Επιµέλεια - ∆ακτυλογράφηση  

Τάσος Μπόγιας Ε’ τάξη

Μια µικρή ιστορία 
για ένα καλύτερο µέλλον
Ο παππούς µου έφυγε από το χωριό

του, τα Ξανθόγεια το 1963 στη Γερµα-
νία. Αποφάσισε να αποχωριστεί την
πατρίδα του και την οικογένειά του
στα 23 του χρόνια για να βρει δουλειά,
ένα καλό σπίτι και µια καλύτερη ζωή.
Αυτό το γεγονός τον στεναχώρησε
πολύ τον παππού µου, που έφυγε από
την Ελλάδα. Πολλοί Έλληνες εκείνον
τον καιρό µε τραίνα και καράβια έφευ-
γαν για µακρινές χώρες ψάχνοντας να
βρουν καλύτερη τύχη. Ο παππούς µου
έφυγε µε το τραίνο και ταξίδεψε περ-
νώντας από πολλές χώρες, όπως τη
Γιουγκοσλαβία. Σε όλο το ταξίδι ο παπ-
πούς µου ένιωθε άγχος γιατί δε γνώρι-
ζε τι θα συναντήσει εκεί και κούραση
γιατί τότε τα τραίνα δεν ήταν άνετα.
Μόλις έφτασε στη Γερµανία, έµεινε σε

ένα µεγάλο σπίτι µε 8 δωµάτια, όπου
έµεναν µαζί του και πολλοί άλλοι ερ-
γάτες στην ίδια δουλειά. Κάποιοι ήταν
Τούρκοι, άλλοι ήταν Έλληνες και λίγοι
Γερµανοί. Ο παππούς µου δούλευε σε
ένα ορυχείο που έβγαζε κάρβουνο για
τρία ολόκληρα χρόνια. Η δουλειά που
έκανε ήταν πολύ δύσκολη, πολύ βρώ-
µικη και πολύ ανθυγιεινή. Ήταν ευχα-
ριστηµένος όµως γιατί πληρωνόταν
καλά και επειδή περνούσε καλύτερα α-
πό το χωριό του.  Τις γιορτές και τις
αργίες που δεν πήγαινε στη δουλειά
του, τις περνούσε στα καφενεία, στις
µπυραρίες και στις
ταβέρνες. ∆ιασκε-
δάζανε όλο το βρά-
δυ. Εκεί στη Γερµα-
νία ο παππούς µου
στα τρία χρόνια που
έµεινε έµαθε να µι-
λάει αρκετά και την

γλώσσα των Γερµανών.
Κάποια στιγµή όµως έγινε ένα λά-

θος µε κάτι χαρτιά, και έτσι ο παππούς
µου αποφάσισε να φύγει και όλα τε-
λείωσαν για τον παππού µου. Στο τέ-
λος µετάνιωσε που έφυγε. 

*κατά κάποιο τρόπο ζήσαµε και µεις
µε λίγα λόγια αυτήν την ιστορία µέσα
από την περιγραφή του παππού µου.

Ευχαριστούµε τον κ. Κωνσταντίνο
Γεωργίου για τον χρόνο που µας αφιέ-
ρωσε γι’ αυτήν την συνέντευξη !!!

Βερονίκη Γεωργίου
Ε’ Τάξη 

Η ‘Αρνισσα στο πέρασµα του χρόνου
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Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ
Η Μάχη του Καϊµακτσαλάν ήταν πολεµικό επεισόδιο

στα πλαίσια του Μακεδονικού Μετώπου του Πρώτου Πα-
γκοσµίου Πολέµου µεταξύ των βουλγαρικών και των σερ-
βικών δυνάµεων.

Η µάχη έλαβε χώρα από τις 12 µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου
1916, όταν ο σερβικός στρατός προσπάθησε να καταλά-
βει την κορυφή του Προφήτη Ηλία ενώ ανάγκασε τους
Βούλγαρους να υποχωρήσουν στο Μορίχοβο, όπου σχη-
µάτισαν νέες αµυντικές γραµµές. Την περίοδο 26-30 Σε-
πτεµβρίου, η κορυφή του Προφήτη Ηλία άλλαξε πολλές
φορές χέρια µέχρι να την καταλάβουν οριστικά οι Σέρβοι
στις 30 Σεπτεµβρίου.

Η µάχη έληξε µε σοβαρές απώλειες και για τις δύο
πλευρές. Οι Σέρβοι έχασαν περίπου 10.000 στρατιώτες
µέχρι τις 23 Σεπτεµβρίου. Οι βουλγαρικές µονάδες έχα-
σαν 90 άνδρες κατά µέσο όρο και ένα σύνταγµα έχασε
κατά µέσο όρο 73 αξιωµατικούς και 3.000 άνδρες.

Από την άποψη της στρατηγικής, η µάχη δεν ήταν µεγά-
λη επιτυχία για τους Συµµάχους εξαιτίας του επικείµενου
χειµώνα που καθιστούσε περαιτέρω στρατιωτικές επιχει-
ρήσεις σχεδόν αδύνατες.

Σήµερα, στην κορυφή του Προφήτη Ηλία, υπάρχει µια
µικρή εκκλησία όπου βρίσκονται τα κρανία των νεκρών
Σέρβων στρατιωτών - η εκκλησία αυτή θεωρείται πολιτι-
στικός χώρος και είναι τουριστικό αξιοθέατο.  

Κείµενο: Γιώργος Χατζηγεωργούδης – Ε` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Τάσος Μπόγιας – Ε` τάξη

Ο θεός Μώµος κατά την
αρχαιότητα αποτελούσε την
προσωποποίηση της σάτι-
ρας και του σαρκασµού και
συνδεόταν µε τις γιορτές
που ήταν αφιερωµένες στον
∆ιόνυσο µε κοινό χαρακτη-
ριστικό τις µάσκες και τις
µεταµφιέσεις. Από εκεί 

προέρχεται και η αρχική
ετυµολογία της λέξης Μω-
µόγεροι ή Μωµόεροι ή και
Μωµοεριά που αποτελού-
σαν τους ακόλουθους του
Μώµου και τον συνόδευαν
χορεύοντας τραγουδώντας
και σατιρίζοντας πρόσωπα
και καταστάσεις.

Οι άσπροι και οι γαλάζιοι
συµβολίζουν την Ελλάδα.
Στο πρόσωπό τους έβαζαν
διάφορα µορµολίθια, σκιές
ή µουτζούρες φτιαγµένες α-
πό χαρτόνια δέρµατα ή έβα-
φαν τα πρόσωπά τους. Από
τα µορµολίθια λένε πως πή-
ραν το όνοµα Μωµόγεροι. Η
φύση η µεγάλη µητέρα είναι
η γυναίκα του νέου θεού.
Μετά τον ιερό τους γάµο ο
θεός θα πεθάνει για να ξανα-
ναστηθεί αργότερα ή πάλι
τον επόµενο χρόνο µαζί µε
την βλάστηση. Ανάλογα έθι-
µα επιβιώνουν σε διάφορες
περιοχές της Ελλάδας όπου
τελούνται  αναπαραστάσεις
απαγωγής και γάµου - θανά-
του και αναστάσεις µε συµ-
βολικές µορφές που προσω-
ποποιούσαν την βλάστηση. 

Τη χορευτική θέαση των
Μωµόγερων συγκροτούσαν

σοβαρές και πειθαρχηµένες
οµάδες χορευτών που χό-
ρευαν µε τελετουργικό τρό-
πο σε διάφορα µέρη του χω-
ριού έναν ατέλειωτο πολεµι-
κό χορό. Με τα παραγγέλ-
µατα ο αρχηγός κατευθύνει
τις κινήσεις του χορού.

«Τιζερούµ µπακα-
λούµ» µπαίνουν οι πολεµι-
στές χορευτές στην σειρά.
Με το «ικεσέρ» µπαίνουν σε
δυάδες µε το «αρς» ξεκινά-
νε. Με το «σέρτ» κινούνται
πιο γρήγορα. Υπάρχουν συ-
νολικά έξι φάσεις του χορού
και περίπου δέκα πέντε πα-
ραγγέλµατα. Οι πηδηχτοί
θορυβώδεις χοροί είναι
γνωστοί στον πρωτόγονο
άνθρωπο σε όλα τα µέρη του
κόσµου. Είναι ένας τελε-
τουργικός χορός  που προ-
τρέπει την γη να καρποφο-
ρήσει. Η µεταµφίεση των
ανθρώπων σε ζώα ή κακούς
δαίµονες και οι θορυβώδεις
χοροί έχουν σκοπό την απο-
µάκρυνση του κακού, την
προστασία του νέου θεού
και την καρποφορία και την
βλάστηση. Στον ποντιακό
χορό των Μωµόγερων οι
δώδεκα χορευτές συµβολί-
ζουν τους δώδεκα µήνες του
χρόνου ενώ  η νύφη σύµβολο
της γονιµότητας και της
βλάστησης. Η πηγή µας προ-
έρχεται από το youtube.

Γεωργία Λαζαρίδου - 
Ανδρονίκη Λαζαρίδου

(Ε` τάξη)

Οι Μωµόγεροι του Πόντου
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Ζωγραφίζουµε για τους χορηγούς µας
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AAλλκκυυοοννίίδδεεςς  µµέέρρεεςς
Ήταν µια κοπέλα που τη λέγανε Αλκυόνη που είχε έναν

άντρα που τον λέγανε Κύηκα που είχε ένα καράβι. Αυτοί
οι δύο νόµιζαν ότι είναι θεοί και µια µέρα ο ∆ίας θύµωσε
τότε πολύ και βύθισε το  καράβι του Κύηκα. Τότε ο Κύηκας
πνίγηκε. Η Αλκυόνη τον περίµενε µέρες αλλά δεν φαινό-
ταν. Τότε είδε µερικές σανίδες από το καράβι του Κύηκα
και άρχισε να κλαίει. Ο ∆ίας την λυπήθηκε και την µετα-
µόρφωσε σε ένα ωραίο πουλί µε γαλάζια φτερά. Η Αλκυό-
νη γεννούσε τα αυγά της τον Ιανουάριο που έκανε πολύ
κρύο και ο ∆ίας της έδωσε δέκα µέρες ζεστές  για να µπο-
ρεί να γεννάει τα αυγά της χωρίς να κρυώνει.

Οι µαθητές της Β’ τάξης
∆ακτυλογράφηση: Άννα Καραβίτη – ΣΤ` τάξη

Ζώα σε χειµερία νάρκη 
Τα ζώα που επιλέξαµε είναι η αρκούδα και

ο σκίουρος. Τα ζώα σε χειµερία νάρκη κοι-
µούνται για πολλούς µήνες. Τα ζώα επιλέ-
γουν ασφαλή και ζεστά µέρη  για να µην κιν-
δυνεύουν. Οι αρκούδες ξυπνάνε, τρώνε και
περπατάνε και στο τέλος κοιµούνται. Οι σκί-
ουροι επιλέγουν τους κορµούς των δέντρων
για να είναι πιο ασφαλή. Τα ζώα όταν ξυπνά-
νε δεν µπορούν να κινηθούν, γιατί είναι πια-
σµένα τα σώµατά τους. Έπειτα από λίγες
µέρες είναι το σώµα τους µια χαρά !

Τα παιδιά της Β’ τάξης
∆ακτυλογράφηση: Άννα Καραβίτη 

– ΣΤ` τάξη

Zώα σε χειµερία
νάρκη

Τα ζώα της χειµερίας νάρκης εί-
ναι πολλά όπως: οι βάτραχοι, οι
χελώνες, τα σαλιγκάρια, τα φί-
δια, οι σκίουροι και άλλα πολλά
ζώα. Ετοιµάζονται µε πολύ φαγη-
τό για να ζήσουν όσο κοιµούνται.
Επίσης τα ζώα που κοιµούνται α-
ποθηκεύουν λίπος για να µην ξυ-
πνάνε και να ψάχνουν τροφή. Α-
κόµη δεν ακούν και δεν νιώθουν
τίποτα. Όπως τα σαλιγκάρια που
κοιµούνται µέσα στα καβούκια
τους.

Οι µαθητές της Β’ τάξης
∆ακτυλογράφηση:

Άννα Καραβίτη – ΣΤ` τάξη
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Φανταστικές ιστορίες
ΜΜιιαα  φφοορράά  σσττηηνν  ττεεχχννοο--

ππααρρααµµυυθθοούύπποολληη  ττοουυ  µµέέλλλλοοννττοοςς

Μια φορά κι ένα καιρό, τότε που η τεχνολογία των παρα-
µυθιών είχε εξελίχθη το 2500 µ.Χ.,  ο Πινόκιο, όπως όλα τ’
άλλα παιχνίδια, µπάλες, πάνινες κούκλες, αρκουδάκια και
τουβλάκια, δεν ήταν παιχνίδια της εποχής. Τα παιχνίδια της
εποχής ήταν τα ροµπότ µε λέιζερ, τα play station και τα
tablet, γενικά υπήρχε πολύ τεχνολογία.

Ο Πινόκιο ήταν ένα παλιό παιχνίδι ενός παιδιού. Το παιδί
µετά από λίγα χρόνια βαρέθηκε τον Πινόκιο και τον έκλεισε
σε ένα µπαούλο µε πολλά παλιά βιβλία και παιχνίδια. 

Μετά από λίγα χρόνια ο Πινόκιο θέλησε να πάει σε µια χω-
ρά µε χαρακτήρες όπως τον δικό του και πράγµατι τα λόγια

του ζωντάνεψαν. Ένιωθε να πέφτει µε φορά στον αέρα
… «οουυυυ βοήθεια-βοήθεια …» ξαφνικά βρέθηκε

σε µια χωρά σύγχρονων παραµυθιών και τεχνο-
λογίας. 

Εκεί συνάντησε δυο ταµπέλες.
Η µια έγραφε: Προς τη χωρά των τεχνο-

παραµυθιων του µέλλοντος 
Η δεύτερη έγραφε: Προς τη χώρα της

Μαλεβιζέντε  του τεχνοδάσους
Ο Πινόκιο έπρεπε να διαλέξει έναν από

τους δυο δρόµους. Τελικά διάλεξε την
χωρά των τεχνοπαραµυθιών. Εκεί που
προχωρούσε είδε ροµπότ και ξύλινα αν-
θρωπάκια να πατάνε ένα κουµπί και να
τους έρχεται το φαγητό, άλλα πήγαινα
στη δουλεια τους και περπατουσαν πάνω
κάτω χαρούµενα. Ο Πινόκιο ήταν τρισευ-
τυχισµένος…..

………..«ουαουυυυ εδώ είναι σωστός πα-
ράδεισος» ………..
Ο Πινόκιο µε τις µέρες περνούσε πιο τελεία

από ποτέ !!!!! όλο αυτό το διάστηµα όµως το
µυαλό µου δεν σκέφτηκε ποτέ το παιδάκι που το

έψαχνε λέγοντας …..
- «Μαµά!!! που είναι το κουτί µε τον Πινόκιο» 

- «∆εν ξέρω παιδάκι µου, ψάξε! Μπορεί µε τη µετακόµι-
ση να το αλλάξαµε θέση. Θα ψάξω όµως να το βρω»

Ο Πινόκιο είχε κάνει φίλους που δεν ήθελε να τους αποχω-
ριστεί, αλλά θα έπρεπε εκείνη τη στιγµή κιόλας να φύγει.

-«Γεια σου Πινόκιο ροµπότ»!!!!
-«Γεια σου φίλε µου»
-«Γεια σου ξύλινε σοφέ αρχηγέ»!!!!!
-«Γεια σου Πινόκιο, να ξέρεις ότι πάντα θα έχεις τύχη και

σοφία»
-«Γεια σου σε όλους, δε θα σας ξεχάσω ποτέ»!!!!!
-«Ούτε και µείς, καλή τύχη»!!!!
Ο Πινόκιο έπεσε µέσα στην τρυπά για ακόµη µια φορά και

βρέθηκε στο δωµάτιο του παιδιού.
-«µαµά, µαµά !!!!!! ο Πινόκιο, τον βρήκα»
-«µπράβο παιδί µου»!!!!!!!!
-«Πινόκιο, δε θα σε ξαναπαρατήσω!!!! Από τώρα και στο ε-

ξής θα παίζουµε όλοι µαζί, τα ροµπότ, τα αρκουδάκια, οι µπά-
λες, και τα τουβλάκια.» «Σ αγαπώ Πινόκιο!!!!!

-«Και γη»!!!!!!!!!
-«Στάσου, ….µιλάς;;;;;;;;;;»
-«Ναι!!!!!!!!» 
……………… …(το πώς έµαθε ο Πινόκιο να µιλεί….. στο 2ο

τεύχος) ……. (προλάβετε!!!!!!!!!!!!)
ΒΒεερροοννίίκκηη  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ––  ΕΕ`̀  ττάάξξηη

Μια απαγωγή στη Σελήνη

Ήταν καλοκαίρι. Ο Τσεπέτο και ο µικρός Πινόκιο αποφά-

σισαν πάνε µια βόλτα στο δάσος.            

Ετοιµάστηκαν λοιπόν και ξεκίνησαν. Όταν έφτασαν εκεί

µύρισαν το καθαρό αέρα, άκουσαν πουλιά να κελαηδούν.

Ξαφνικά εµφανίζεται µια σκάλα που είχε εκατό (100) σκα-

λιά. Ο Τσεπέτο και ο Πινόκιο  από απλή περιέργεια και µό-

νο πήραν την απόφαση να ανέβουν και ο θεός βοηθός είπε

ο Πινόκιο. Σε λίγη ώρα είχαν φτάσει.

Τι να δουν; Ότι αυτή η σκάλα του είχε οδη-

γήσει στη Σελήνη. Επίσης είδαν τη σταχτο-

πούτα δεµένη σε µια καρέκλα. Αντίκρι-

σαν τη Χιονάτη να φοράει τη στολή του

εξωγήινου. 

Ο Πινόκιο είπε στη Χιονάτη:

-Χιονάτη γιατί κρατάς όµηρο τη

Σταχτοπούτα;

Η νευριασµένη Χιονάτη απάντη-

σε -Γιατί πήρε το καλύτερο βραβείο

παιδικής ιστορίας.  Ο Πινόκιο µε α-

πορία ρώτησε  -Εσύ δε  πήρες το

δεύτερο καλύτερο βραβείο;

Η Χιονάτη του λέει 

-Εγώ ήθελα να πάρω το πρώτο

βραβείο. 

Ο Πινόκιο ξανά είπε 

-∆εν πειράζει Χιονάτη. Εσύ µπορείς να

πάρεις του χρόνου το πρώτο βραβείο. Μη

χάνεις της ελπίδες σου.

Η Χιονάτη σκεφτόταν µία ολόκληρη ώρα. Τελι-

κά είπε -Θα σε αφήσω Σταχτοπούτα µε  υπό έναν όρο.

Του χρόνου εγώ θα πάρω το καλύτερο βραβείο παιδικής ι-

στορίας. -Ναι Χιονάτη.

Είπε  η Σταχτοπούτα.

Τη  ξελύνει η Χιονάτη και  φεύγει η Σταχτοπούτα.

Ο  Πινόκιο λέει στη Χιονάτη 

-Χιονάτη ξέχασες να πεις συγνώµη στη Σταχτοπούτα.

Η Χιονάτη λέει στη Σταχτοπούτα 

-Σταχτοπούτα περίµενε λίγο. Συγνώµη, απλά ζήλεψα ε-

πειδή εσύ πήρες το πρώτο και εγώ το δεύτερο. 

Η Σταχτοπούτα λέει 

-∆εν πειράζει.

Η Χιονάτη ξανά λέει   Φίλες;

Η Σταχτοπούτα  απάντησε

-Φυσικά και ναι Χιονάτη.

Και ζήσανε αυτοί καλά και εµείς καλύτερα.

Κείµενο: Μαρία Καραβίτη –Ε` τάξη
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µικρών συγγραφέων
µε ήρωα τον Πινόκιο

β’ µέρος

Ο Πινόκιο παίζει
µε τους φίλους του

(Πήραν µέρος: ο Πινόκιο, ο
Γούντη  ο τρυποκάρυδος,

ο Ταζ και ο Τζεπέτο)
Μια φορά κι έναν καιρό, ο Πινό-

κιο είχε καλέσει τους φίλους του.
Πινόκιο: Ελάτε παιδιά εδώ.
Ταζ: Γεια σου Πινόκιο.
Γούντη: Γεια σου φιλέ µου Πι-

νόκιο.
Τζεπέτο: Πινόκιο πού θα παίξε-

τε µε τους φίλους σου;
Πινόκιο: Στον κήπο.
Τζεπέτο: Όχι στον κήπο! Θα

µου χαλάσετε τα λουλούδια, πη-
γαίνετε να παίξετε αλλού.

Πινόκιο: Ταζ, Γούντι, πού θέλε-
τε να πάµε;

Γούντη: Στη παιδική χαρά!!!
Ταζ: Θέλω κι εγώ να πάµε στη

παιδική χαρά!!!
Πινόκιο: Εντάξει παιδιά, πάµε

εκεί.
Καθώς πήγαιναν τα παιδιά συ-

νάντησαν έναν λύκο και δεν τους
άφηνε να πάνε να παίξουν.

Πινόκιο: Παιδιά! Φοβάµαι!! Πά-
µε στον παππού µου!

Ταζ: Πάµε εκεί!
Γούντη: Ας τρέξουµε γρήγορα!
Πινόκιο: Παππού, καθώς πηγαί-

ναµε στην παιδική χαρά είδαµε έ-
ναν λύκο και δε µας άφηνε να παί-
ξουµε.

Τζεπέτο: Πάω να τον σκοτώ-
σω!!!

Έτσι ο Τζεπέτο πήγε και σκό-
τωσε τον λύκο.

Ταζ: Πάµε γρήγορα να παίξου-
µε! Γούντη: Πάµε!!!

Και έτσι όλοι οι ήρωες έπαιξαν
ελεύθερα στην παιδική χαρά και
έζησαν αυτοί καλά και ‘µείς καλύ-
τερα!

Κείµενο: Χρήστος Θεοδώρου –
Ε` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Βερόνικα
Γεωργίου – Ε` τάξη

Πινόκιο το ξύλινο ανθρωπάκι
Μια φορά κι έναν καιρό, την άνοιξη του χίλια εννιακόσια ενενή-

ντα έξι. Στον Ατλαντικό ωκεανό πολύ κοντά στην τεράστια Αµερι-
κή, έπεσε µία µεγάλη πετρελαιοκηλίδα µήκους τεσσάρων χιλιο-
µέτρων από το δεξαµενόπλοιο Πρεστίζ. Το Πρεστίζ είχε µονό τοί-
χωµα κι έτσι το νερό το διαπέρασε πολύ εύκολα.  

O Γούιλι η φάλαινα φώναξε τον Γκαστόν τον µεγάλο καρχαρία
κι αυτός φώναξε τον µικρό Πινόκιο. Ο Πινόκιο εκείνη την εποχή ε-
ξερευνούσε την τεράστια πυραµίδα Σφήγκα, ο Πινόκιο µετά από
δύο µέρες έφτασε στον Ατλαντικό ωκεανό.           

Η   πετρελαιοκηλίδα  έπαιρνε όλο και µεγαλύτερες διαστάσεις,
τότε ο Πινόκιο είπε στον Γουίλι .

Γουίλι πρέπει να βάλουµε πλωτά φράγµατα.
Εντάξει, θα το πω στον Γκαστόν. 
Ο  Γκαστόν αφού έφερε τα φράγµατα τα έδωσε στον Πινόκιο. Ο

Πινόκιο µε τη βοήθεια του Γουίλι έβαλαν τα φράγµατα. Επιτέλους
ο Ατλαντικός ωκεανός σώθηκε.

Κείµενο - ∆ακτυλογράφηση:  Άνθιµος  Παπαγιαννίδης  Ε` τάξη

Ο Πινόκιο, ένα ξύλινο ανθρωπάκι που έλεγε
ψέµατα

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας γέρος που τον έλεγαν Τσεπέ-
το. Ο Τσεπέτο επειδή βαριότανε άρχισε να φτιάχνει ένα ανθρωπάκι
από ξύλο που το

ονόµασε Πινόκιο. Ο Πινόκιο άρχισε να µιλάει και πήγε βόλτα στο
δάσος. Εκεί γνώρισε τον κακό λύκο και την σοφή κουκουβάγια.
Ξάφνου εκεί που περπατούσε µπροστά του ήταν ο λύκος , που πας
Πινόκιο ;Τον ρωτάει ο λύκος. Πάω στο λιβάδι για να πάρω νερό,του
λέει ο Πινόκιο. Ναι αλλά γιατί σου µεγαλώνει η µύτη σου ; λέει ο λύ-
κος. ∆εν ξέρω γιατί µου µεγαλώνει η µύτη µου, του απαντάει ο Πι-
νόκιο. Άντε γεια τώρα πρέπει να φύγω, του είπε ο λύκος. Γεια, λέει ο
Πινόκιο. Όπως περπατούσε είδε την κουκουβάγια. Μπορείς να δεις
γιατί µεγαλώνει η µύτη µου; της λέει ο Πινόκιο. Μπορώ να δω Πινό-
κιο, του λέει η κουκουβάγια. Αρχίζει να ψάχνει στα βιβλία της και το
βρίσκει. Το βρήκα! του λέει η κουκουβάγια. Εντάξει πες µου γιατί
µου µεγαλώνει η µύτη µου, της λέει ο Πινόκιο. Σου µεγαλώνει γιατί
λες ψέµατα, του είπε η κουκουβάγια. Ο Πινόκιο ανακουφίστηκε πο-
λύ που δεν ξαναείπε ψέµατα για πάντα.

ΗΗθθοοπποοιιοοίί::  ΤΤσσεεππέέττοο,,ΠΠιιννόόκκιιοο,,κκαακκόόςς  ΛΛύύκκοοςς,,σσοοφφήή  ΚΚοουυκκοουυββάάγγιιαα
ΠΠεεττρροούύλλαα  ΝΝάάννττσσηη,,  ΤΤΑΑΞΞΗΗ  ΕΕ΄́,,  ∆∆ηηµµοοττιικκόό  ΣΣχχοολλεείίοο  ΆΆρρννιισσσσααςς

ΠΠιιννόόκκιιοο..  ΝΝέέαα  σσεειιρράά!!
Ήταν ένα ηλιόλουστο πρωινό στις αρχές του

περασµένου Σεπτέµβρη και ήµουν ξαπλωµένη
στο κρεβάτι µου. Χάζευα ‘έξω από το παράθυρο
του δωµατίου µου τα σύννεφα που ταξίδευαν
στον ουρανό και συλλογιζόµουν πώς να φαινό-
ταν άραγε η Γη από ψηλά!  

-Αααα! Είναι παρά πολύ όµορφη και εξαίσια!
Που να σου λέω! Ακουστικέ µια ψιλή και γλυκιά
φωνούλα από την πόρτα του δωµατίου µου!  -
Παναγιά µου! Φώναξα τροµαγµένη! Ποιος είναι
εκεί;  -Καλέ πώς κάνεις έτσι εγώ είµαι, Ο Πινό-
κιο! -Ο… ποιος; Γούρλωσα το µάτια µε έκπλη-
ξη.  -Ο Πινόκιο είµαι καλέ!

Και ξεπροβάλει, πράγµατι, πίσω από την
πόρτα του δωµατίου µου ο Πινόκιο. Η µεγάλη

κούκλα που µου είχε κάνει δώρο η νονά µου
στην γιορτή µου… ολοζώντανη!  -Χριστέ µου,
ψιθύρισα δεν πάω καλά καθόλου κολλά! Πότε
ζωντάνεψες εσύ; Εεε, Πώς; Πάντα ζωντανός ή-
µουν! Και αφού σκέφτηκες πώς να φαινόταν η
Γη από ψηλά είπα να στη γνωρίσω!

-Και πώς θα γίνει αυτό καλέ; Ρώτησα.
-Σιγά το δύσκολο! Έλα λοιπόν, κατέβα απ’ το

κρεβάτι σου κι ακολούθησε µε. Εµπρός, ας µη
χάνουµε καιρό! Φώναξε ο Πινόκιο. Και τρέχει,
που λέτε, προς το παράθυρο και σφυρίζει δυνα-
τά. Τότε ένα από σύννεφα κατεβαίνει απ’ τον
ουρανό και στέκεται µπροστά στο παράθυρο
µου. Ο Πινόκιο µε τραβάει απ’ το χέρι µε δύνα-
µη κι εγώ, χωρίς να διστάσω λεπτό καβαλάω
µαζί του το σύννεφο και…φύγαµε! Το σύννεφο

ανεβαίνει γρήγορα ψηλά κι ένιωσα το δροσερό
αεράκι να µε τυλίγει. Κοιτά, κοιτά κάτω! Φώνα-
ξε ο Πινόκιο. ∆εν είναι υπέροχα; Στην αρχή είδα
από ψηλά την πόλη µου. Τα σπίτια φαίνονται
σαν πολύχρωµα κουτάκια και οι δρόµοι σαν µι-
κρά µονοπατάκια. Τα αυτοκίνητα έµοιαζαν µε
µυρµηγκάκια που πήγαιναν στην φωλιά τους.
Ξαφνικά ένας µεγάλος αετός µας πλησιάζει και
αρχίζει να τσιµπάει το συννεφάκι µας!

-Θα γίνουµε πρωινό! Φώναξε φοβισµένος ο
Πινόκιο. Ξαφνικά το σύννεφο διαλύεται και πέ-
φτουµε, και πέφτουµε, και πέφτουµε!

-Ήρθε το τέλος µας!
<<Ουφ όλα ήταν ένα όνειρο!>>                         

ΒΒαασσιιλλεείίαα  ΛΛιιόόλλιιοουυ
ΕΕ΄́ττάάξξηη
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Ηµερολόγιο Σχολικού Κήπου
Τετάρτη 2 ∆εκεµβρίου 2015
Φύτεµα του πανέµορφου κήπου µας.
Σήµερα µπήκαµε στον πανέµορφο κήπο του σχολείου µας. Τα

αγόρια µε τις τσουγκράνες µαζεύουν τα φύλλα και τα κορίτσια τα
παίρνουν και τα πηγαίνουν στο κόµποστ. Η Βασιλεία και η Ανδρο-
νίκη τσαπίζουν για να φυτέψουµε τα φυτά. Προετοιµάζουµε το
χώρο για να φυτέψουµε τα αρωµατικά φυτά. Η Μαρία βγάζει φω-
τογραφίες όλα τα παιδιά. Στη συνέχεια φυτεύουµε τουλίπες, ζου-
µπούλια και πολλά άλλα. ∆ίπλα από κάθε φυτό βάζουµε καρτελά-
κι για να ξεχωρίζουµε την ονοµασία. Αργότερα τα ποτίζουµε. Ε-
γώ και η Κωνσταντίνα γράφουµε ότι σας είπα. Τέλος µαζεύουµε
τα εργαλεία που βγάλαµε. Επιτέλους τελείωσε µία κουραστική η-
µέρα.

Γεωργία Λαζαρίδου – Ε` τάξη

ΜΙΑ  µέρα στον κήπο
Σήµερα ήταν µία ηλιόλουστη µέρα, και αποφασίσαµε µε τον δά-

σκαλό µας, να ασχοληθούµε µε την καθαριότητα του κήπου µας.
Στον κήπο είχανε πέσει όλα τα φύλλα από τα δέντρα και τα γύρω
φυτά. Γι’αυτό  τον λόγο τα αγόρια πήραν τις τσουγκράνες και µά-
ζεψαν τα φύλλα, ενώ µερικά κορίτσια, τα γέµιζαν  σε κουβάδες
και τα άδειαζαν στο κόµποστ.

Μετά πήραµε τις τσάπες και σκάψαµε τον κήπο, για να φρεσκά-
ρουµε το χώµα 

και να είναι έτοιµο, για το φύτεµα των 
βολβών. Μετά  φυτέψαµε τους βολβούς.
Τώρα περιµένουµε µε ανυποµονησία για να δούµε να ξεφυτρώ-

νουν τα φυτά µέσα 
από το χώµα. Ο κήπος µας καθάρισε και είναι έτοιµος να δεχτεί

τα πρώτα χιόνια και να σφίξει το χώµα, καθαρίζοντάς το από τα
µικρόβια.

Κωνσταντίνα Παπαζήση – Ε` τάξη

1. Πότε λειτούργησε για πρώ-
τη φορά η Βιβλιοθήκη;

Πρωτολειτούργησε το 2006.
2. Πόσες κατηγορίες βιβλίων

έχετε;
Πάρα πολλές . Περισσότερες

από 100 κατηγορίες.
3. Πόσα βιβλία έχετε στη βι-

βλιοθήκη;
Στη βιβλιοθήκη έχουµε 37.000

τίτλους.
4. Πόσα βιβλία δανείζετε κάθε

µήνα;
∆εν είναι εύκολο να σου απα-

ντήσω, γιατί δεν έχουµε όλες τις
εποχές την ίδια ζήτηση. Μήνας
από µήνα διαφέρει πολύ. 

5. Τι χρειάζεται για να δανει-
στεί κάποιος βιβλία;

Χρειάζεται να βγάλει  µια
κάρτα µε τα στοιχεία του και µε
αυτή µπορεί να δανείζεται  δύο
βιβλία.

6. Για πόσο καιρό µπορούµε
να κρατήσουµε  το βιβλίο;

Μπορούµε να το κρατήσουµε
21 µέρες, αλλά αν θέλουµε µπο-
ρούµε να το ανανεώσουµε αν τη-
λεφωνήσουµε νωρίτερα και να

το κρατήσουµε άλλο τόσο.
7. Τι γίνεται αν αργήσεις να ε-

πιστρέψεις το βιβλίο;
Κλείνει η κάρτα σου και δεν

ξαναδανείζεσαι για έναν µήνα.
Αν όµως καθυστερήσεις πάρα
πολύ ή αν το κάνεις πολύ συχνά
τότε η κάρτα σου κλείνει για πά-
ντα.

8. Σε τι χρησιµεύουν  οι ηλε-
κτρονικοί υπολογιστές  που έχε-

τε στη βιβλιοθήκη.
Κυρίως για να βρίσκουν πληρο-

φορίες στο διαδίκτυο οι πολίτες ή
για να κάνουν κάποια εργασία
που χρειάζεται υπολογιστή.

9. Τι άλλο µπορείς να βρεις
στη βιβλιοθήκη εκτός από βι-
βλία; Βρίσκεις   CD, CD ROM,
Λεξικά, εφηµερίδες, περιοδικά
και υπολογιστές.

10. Πόσοι υπάλληλοι δουλεύ-

ουν στη βιβλιοθήκη;
Αυτή τη στιγµή µόνο δύο και

αυτοί είναι αποσπασµένοι. ∆εν
υπάρχει κανένας µόνιµος.

11. Ποιο είναι το ωράριο της
Βιβλιοθήκης;

Κάθε ∆ευτέρα και Πέµπτη εί-
ναι ανοιχτά από τις 11.00 π.µ. ε-
ώς τις 5.00 µ.µ. και κάθε Τρίτη,
Τετάρτη και Παρασκευή από τις
10.00 π.µ. εώς τις 2.00µ.µ.

12. Γίνονται κάποιες άλλες
δραστηριότητες στη Βιβλιοθήκη;

Γίνονται εργασίες µε µαθητές,
κατασκευές ,αλλά και συγκε-
ντρώσεις  παιδιών  για παρου-
σιάσεις βιβλίων.

13. Ποια εποχή έχουµε περισ-
σότερους δανεισµούς βιβλίων;

Περισσότερους δανεισµούς
βιβλίων έχουµε το καλοκαίρι,
γιατί τα παιδιά δεν έχουν σχο-
λείο και έχουν πιο πολύ ελεύθε-
ρο χρόνο.

14. Σας αρέσει αυτή η δουλειά; 
Ναι, πολύ. Είµαι δάσκαλος

και παίρνω απόσπαση για να
δουλέψω στη Βιβλιοθήκη.

(µαθητές ∆` τάξης) 

Συνέντευξη µε τον υπεύθυνο της ∆ηµόσιας
Βιβλιοθήκης Έδεσσας
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Εδώ είµαστε στο πρώτο τµήµα
του εργοστασίου. Σ` αυτό το τµήµα
έρχεται το γάλα. Το φρέσκο γάλα
όταν το παίρνουµε έχει κάποια µι-
κρόβια. Το βράζουµε για δεκαπέ-
ντε  δευτερόλεπτα στους 72ο C και
έτσι σκοτώνουµε όλα τα µικρόβια.
Θέλετε κάτι να ρωτήσετε για την
παστερίωση και για τον καθαρισµό
του γάλακτος. Το παστεριώνουµε
και το βράζουµε για να µην αρρω-
στήσουµε.

--  ΤΤιι  πποοσσόόττηητταα  γγάάλλαακκττοοςς    χχωωρράάεειι
σσττιιςς  δδεεξξααµµεεννέέςς;;

- Είναι δύο µεγάλες αποθήκες οι
οποίες λέγονται σιλό, από τις οποί-
ες η κάθε µία παίρνει γύρω στους
10 τόνους γάλα. Έρχεται από τους
σωλήνες, περνάει από την παστε-
ρίωση, βράζει. Αυτό γίνεται συνε-
χώς. ∆εν το βράζουµε όλο µαζί.

--  ΚΚααθθηηµµεερριιννάά  γγίίννεεττααιι  ααυυττόό;;
- Εξαρτάται από την περίοδο. Υ-

πάρχουν µέρες όπου το γάλα είναι
πάρα πολύ. Κατά την περίοδο του
Πάσχα, όταν πωλούνται τα αρνιά
έχουµε περισσότερο γάλα. Το γά-
λα το παίρνουµε από τα ζώα όταν
µεγαλώσει το προβατάκι και συνε-
χίσει η µαµά του να παράγει γάλα,
εµείς το εκµεταλλευόµαστε αυτό
και παίρνουµε το γάλα. Όταν το
προβατάκι είναι µικρό, τρώει το γά-
λα της µαµάς και έτσι δεν µπορού-
µε να το πάρουµε.

--  ΠΠόόττεε  δδηηµµιιοουυρργγήήθθηηκκεε  ααυυττόό  ττοο
ττυυρροοκκοοµµεείίοο;;

- Το τυροκοµείο αυτό ιδρύθηκε
το 1990.

--  ΠΠοοιιοουυςς  µµήήννεεςς  δδοουυλλεεύύεεττεε;;  
- Οι µήνες που δουλεύουµε γά-

λα, ξεκινάνε από τώρα το Νοέµβριο
µέχρι το Σεπτέµβριο. Αυτοί είναι οι
µήνες που τα κατσικάκια και τα
προβατάκια µας δίνουν το γάλα
τους.  

--  ΠΠοοιιαα  εείίννααιι  ηη  πποοσσόόττηητταα  ττοουυ  ττυυ--
ρριιοούύ;;

- Κάθε χρόνο το τυρί δεν είναι το
ίδιο. Εξαρτάται πόσο γάλα θα αγο-
ράσουµε.

--  ΠΠόόσσαα  εείίδδηη  ττυυρριιώώνν  υυππάάρρχχοουυνν;;
- Είδη τυριών υπάρχουν πάρα

πολλά. Χιλιάδες σε όλον τον κό-
σµο. Στην Ελλάδα είναι λιγότερα
και το τυροκοµείο µας παράγει ορι-
σµένα από αυτά. Εµείς παράγουµε
οκτώ είδη τυριών, µε κύριο προϊόν
τη φέτα.

--  ΠΠοοιιαα  εείίννααιι  ααυυττάά  τταα  εείίδδηη;;
- Είναι η φέτα, το κασέρι, το

µπάτσο, το µανούρι, η µυτζήθρα,

το αιγοπρόβειο το τυρί, το κατσικί-
σιο το τυρί, τυριά µε γεύσεις, δηλα-
δή στη φέτα βάζουµε το ένα είδος
είναι σκόρδο-πιπεριά, το άλλο είναι
λιαστή ντοµάτα-ρίγανη και το άλλο
είναι ……και ελιά. Το 80% πηγαί-
νει στο εξωτερικό. Όσα δεν χαρα-
κτηρίζονται σαν ΠΟΠ(Προστατευ-
όµενη ονοµασία προέλευσης)
προϊόντα, χαρακτηρίζονται λευκά
τυριά, αλλά είναι πάλι αιγοπρόβεια,
δεν είναι αγελαδινά. Αγελαδινό δεν
δουλεύουµε καθόλου.

--  ΠΠοοιιαα  εείίννααιι  ηη  δδιιααφφοορράά  ααννάάµµεεσσαα
σσττηη  φφέέτταα  κκααιι  ττοο  λλεευυκκόό  ττυυρρίί;;

- Υπάρχει η νοµοθεσία της χώ-
ρας µας, που µας λέει µε ποιον
τρόπο να φτιάχνουµε τη φέτα. Εί-
ναι προϊόν ΠΟΠ, δηλαδή αυτό το
όνοµα που λέγεται φέτα είναι προ-
στατευµένο και µπορεί να γίνει κά-
τω από συγκεκριµένες προϋποθέ-
σεις. Αν τώρα αυτές οι προϋποθέ-
σεις δεν τηρηθούνε, δεν µπορούµε
να φτιάξουµε φέτα και το τυρί που
φτιάχνουµε λέγεται αιγοπρόβειο.

--  ΠΠόόσσοο  γγάάλλαα  χχρρεειιάάζζεεττααιι  γγιιαα  νναα
φφττιιάάξξοουυµµεε  έένναα  κκιιλλόό  ττυυρρίί;;

- Για να φτιάξουµε ένα κιλό τυρί
φέτα  χρειαζόµαστε περίπου τέσσε-
ρα(4) κιλά γάλα από πρόβατα και
κατσικάκια. Άµα θέλουµε να φτιά-
ξουµε κασέρι ή µπάτσο, που είναι
κίτρινα τυριά -και δεν είναι λευκά-
είναι πιο σκληρά, χρειαζόµαστε
περίπου εφτά(7) κιλά γάλα. Αυτό
που αλλάζει και αλλάζει και το πο-
σοστό είναι πόσο κατσικίσιο θα
χρησιµοποιήσουµε µέσα στο πρό-
βειο. Η νοµοθεσία  για τη φέτα µας
επιτρέπει να χρησιµοποιήσουµε
µέχρι 30%, δηλαδή στα 100 κιλά
που θα δουλέψουµε τα πιο πολλά
κιλά γίδινου γάλατος που µπορού-
µε να βάλουµε είναι τριάντα. Αν
βάλουµε παραπάνω από τριάντα
κιλά µέσα στα εκατό, τότε δεν µπο-
ρούµε να το ονοµάσουµε φέτα,
γιατί ξεφεύγουµε από τη νοµοθε-
σία και το ονοµάζουµε αιγοπρό-
βειο. Επίσης το γάλα για τη φέτα
προέρχεται µόνο από ελληνικές
φυλές ζώων, γιατί υπάρχουν και
ξένες φυλές προβάτων και κατσι-
κιών. Επίσης το γάλα πρέπει να

Εκδροµή στο τυροκοµείο
(Από την επίσκεψη των τάξεων Γ` - ∆` -Ε` -  στο τυροκοµείο του Χριστάκη στην 

Έδεσσα στις 24 Νοεµβρίου 2015.  Η ξενάγηση έγινε από τον κ. ∆ηµήτρη)

EEππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  
εελλααιιοοττρριιββεείίοο  ((2244//22))

Οι ερωτήσεις αποφασίστηκαν
στην τάξη µετά από συζήτηση.
Έπειτα κάθε µαθητής πήρε από
µια ερώτηση ,την οποία και
έκανε στον υπεύθυνο του
ελαιοτριβείου και κατέγραψε
την απάντηση που πήρε.
Συγκεντρωτικά οι ερωτήσεις και
οι απαντήσεις είναι οι εξής:

11..ΠΠόόττεε  φφττιιάάχχττηηκκεε  ττοο
εελλααιιοοττρριιββεείίοο;;

Το ελαιοτριβείο άρχισε να
λειτουργεί το 2006.

22..ΠΠόόσσοουυςς  µµήήννεεςς  ττοο  χχρρόόννοο
λλεειιττοουυρργγεείί;;

Λειτουργεί από τον Οκτώβριο ως και τα τέλη ∆εκεµβρίου.
33..ΠΠόόσσεεςς  ώώρρεεςς  ττηηνν  ηηµµέέρραα  δδοουυλλεεύύεειι;;
Όταν έχει πολλές ελιές µπορεί να δουλεύει και εικοσιτέσσερις ώρες

το εικοσιτετράωρο. Φέτος όµως που δεν υπήρχε µεγάλη παραγωγή
δουλεύει λιγότερο.

44..ΚΚάάθθεε  χχρρόόννοο  έέχχοουυµµεε  ττιιςς  ίίδδιιεεςς  πποοσσόόττηηττεεςς  λλααδδιιοούύ;;
Όχι, γιατί δεν έχουµε τις ίδιες ποσότητες ελιών. Αναλόγως µε τον

καιρό µπορεί τα δέντρα να µην καρποφορήσουν, λόγω της παγωνιάς  ή
λόγω άλλων συνθηκών.  Έτσι η παραγωγή δεν είναι πάντα η ίδια.

55..ΠΠόόσσοο  λλάάδδιι    ββγγάάζζεεττεε  κκάάθθεε  µµέέρραα;;
Μπορεί να φτάσουµε και τους δύο τόνους καθηµερινά.
66..ΠΠοοιιεεςς    πποοιικκιιλλίίεεςς  εελλιιώώνν  ββγγάάζζοουυνν  ττοο  ππεερριισσσσόόττεερροο  λλάάδδιι;;
Περισσότερη ποσότητα , αλλά και πολύ καλή ποιότητα βγάζουν οι

Κορωνέικες και οι ελιές Μεγάρων.
77..ΠΠόόσσαα  κκιιλλάά  εελλιιέέςς  χχρρεειιάάζζοοννττααιι  γγιιαα  έένναα  λλίίττρροο  λλάάδδιι;;
Συνήθως χρειάζονται  έξι µε οκτώ κιλά ελιές. Η καλύτερη περίπτωση

είναι οι Κορωνέικες που   τέσσερα κιλά ελιές δίνουν ένα λίτρο λάδι.
88..ΤΤιι  γγίίννοοννττααιι  όόλλαα  όόσσαα  ππεερριισσσσεεύύοουυνν  ααππόό  ττιιςς  εελλιιέέςς;;
Πηγαίνουν σε άλλα εργοστάσια και µε  την κατάλληλη επεξεργασία

γίνονται πυρηνέλαιο.  
99..ΤΤιι  εείίννααιι  ττοο  ππυυρρηηννέέλλααιιοο;;
Το λάδι που βγαίνει από  τον πυρήνα της ελιάς, δηλαδή το κουκούτσι.

∆εν  είναι τόσο ποιοτικό λάδι και είναι φθηνότερο. Χρησιµοποιείται
κυρίως για τα καντηλάκια.

1100..ΤΤιι  εείίννααιι  ηη  οοξξύύττηητταα  ττοουυ  λλααδδιιοούύ;;
Η οξύτητα  δείχνει την ποιότητα του λαδιού. Είναι ο βαθµός µέτρησης

της ποιότητάς του. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο  έχει οξύτητα  0,1-
0,2. Αυτή είναι και η καλύτερη ποιότητα  λαδιού. Μετά είναι το παρθένο
ελαιόλαδο και έπειτα υπάρχουν και οι µίξεις παρθένου µε άλλα
ελαιόλαδα.

ΕΕυυχχααρριισσττοούύµµεε  ––  ΟΟιι  µµααθθηηττέέςς  ττηηςς  ∆∆`̀  ττάάξξηηςς
συν. στην 15η σελ.
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ΣΣυυννέέννττεευυξξηη  ττηηςς  ΝΝααττααλλίίααςς
ΜΜππόόγγιιαα  ααππόό  ττοονν  ππααττέέρραα  ττηηςς
ΧΧρρήήσσττοο  ΜΜππόόγγιιαα..

1) Τι δουλειά κάνεις; 
Είµαι βιοκαλλιεργητής στη

λαϊκή της Θεσσαλονίκης.
2) Πόσα χρόνια δουλεύεις;
∆ουλεύω περίπου δέκα χρό-

νια.
3) Ποιους εξυπηρετεί αυτή η

δουλειά;
Εξυπηρετεί  τους καταναλω-

τές που χρειάζονται βιολογικά
φρούτα και λαχανικά.

4) Τι εργαλεία χρησιµοποιείς;
Τη γνώση µου και τα χέρια µου.
5) Είναι εύκολη ή δύσκολη

αυτή η δουλειά;
Η δουλειά είναι δύσκολη για-

τί ξυπνάω από τα ξηµερώµατα
και κουβαλάω βαριές κλούβες
µε φρούτα και λαχανικά.

6) Τι σου αρέσει πιο πολύ σε
αυτή τη δουλειά;

Ότι προσφέρω στο περιβάλ-
λον  και στους ανθρώπους α-
παλλαγµένα από χηµικά τρό-
φιµα που παράγω.

7) Ευχαριστώ!

ΣΣυυννέέννττεευυξξηη  ττηηςς  ΣΣττεεφφααννίίααςς
ΓΓάάττσσοουυ  ααππόό  ττηη  µµηηττέέρραα  ττηηςς
ΜΜππόόγγιιαα  ΜΜααρρίίαα..

8) Τι δουλειά κάνεις; 
Ήµουν καθαρίστρια σε ξενο-

δοχείο, στο νοσοκοµείο και στο
σταθµό των τρένων. Τώρα δου-
λεύω στα χωράφια.

9) Πόσα χρόνια δουλεύει;
∆ούλευα πέντε χρόνια.
10) Ποιους εξυπηρετεί αυτή

η δουλειά;
Όποιον πήγαινε στο ξενοδο-

χείο, στο νοσοκοµείο και στο
σταθµό του τρένου, γιατί έπρε-
πε να είναι καθαρά.

11) Τι εργαλεία χρησιµοποι-
ούσες;

Χρησιµοποιούσα σκούπα,
φτυάρι, σακούλες, χαρτί κουζί-
νας και απορρυπαντικά.

12) Ήταν εύκολη ή δύσκολη
αυτή η δουλειά;

Η δουλειά είναι δύσκολη
γιατί έπρεπε τα πάντα να καθα-
ρίζονται πολύ καλά.

13) Τι σου αρέσει πιο πολύ
σε αυτή τη δουλειά;

Μου άρεσε πιο πολύ όταν
δούλευα στο νοσοκοµείο.

14) Ευχαριστώ!

ΣΣυυννέέννττεευυξξηη  ττοουυ  ΜΜιιχχααήήλλ  ΚΚέέ--
κκηη  ααππόό  ττοονν  ππααπππποούύ  ττοουυ  ΤΤζζόόρρ--
ττζζεε  ΜΜίίττρροοββιιττςς  

1) Τι δουλειά έκανες κάποτε
;

Ήµουν αξιωµατικός πολεµι-
κού ναυτικού.

2) Πόσα χρόνια δούλευες ;
4 χρόνια  αξιωµατικός και 3

µηχανικός πλοίων.
3) Ποιους εξυπηρετούσε αυ-

τή η δουλειά;
Τα πλοία και τα καράβια του

στρατού.
4) Τι εργαλεία χρησιµοποι-

ούσες;
Σουριά, κατσαβίδια, βίδες

κ.τ.λ.
5) Ήταν εύκολη ή δύσκολη;
Μερικές φορές εύκολα γιατί

είχε καλό καιρό και δύσκολα
γιατί αντιµετωπίζαµε τρικυµίες,
φουρτούνες και άλλες δυσκο-
λίες. Ακόµα  έλειπα πολύ και-
ρό από το σπίτι.

6) Τι σου άρεσε σε αυτή την
δουλεία;

Μου άρεσε να εξυπηρετώ
τον στρατό και το ναυτικό.

7) Ευχαριστώ!

ΣΣυυννέέννττεευυξξηη  ττοουυ  ΙΙωωσσηηφφίίδδηη
ΜΜάάρριιοουυ  ααππόό  ττοονν  ππααττέέρραα  ττοουυ
ΙΙωωσσηηφφίίδδηη  ΠΠααννααγγιιώώττηη..

1) Τι δουλειά έκανες κάποτε
;

Ήµουν συγκολλητής.
2) Πόσα χρόνια δούλευες ;
10 χρόνια.
3) Ποιους εξυπηρετούσε αυ-

τή η δουλειά;
Τους εξυπηρετούσε όλους.
4) Τι εργαλεία χρησιµοποι-

ούσες;
Ηλεκτροκόλληση, ηλεκτρό-

δια, µάσκα και µατσακόνι.
5) Ήταν εύκολη ή δύσκολη;
Η δουλεία ήταν δύσκολη.
6) Τι σου άρεσε σε αυτή την

δουλεία;
∆εν µου άρεσε τίποτα, αλλά

την έκανα από ανάγκη.
7)  Ευχαριστώ!

Άννα Καραβίτη

ΣΣυυννέέννττεευυξξηη  ττηηςς  ΜΜααρρίίααςς  ΤΤζζήή--
κκαα  ααππόό  ττοονν  ππααττέέρραα  ττηηςς  ΣΣάάκκηηςς
ΤΤζζήήκκαα..

1) Τι δουλειά κάνεις τώρα ;
∆ουλεύω στο νοσοκοµείο

της Έδεσσας στα πλυντήρια.
2) Πόσα χρόνια δούλευεις ;
Ήδη δουλεύω 4 χρόνια
3) Ποιους εξυπηρετεί αυτή η

δουλειά;
Τους ασθενείς και τους για-

τρούς
4) Τι µηχανήµατα και υλικά

χρησιµοποιείς;
Πλυντήριο, στεγνωτήριο και

απορρυπαντικά.
5) Είναι εύκολη ή δύσκολη

δουλειά;
Ανθυγιεινή και λίγο δύσκο-

λη, γιατί ανεβοκατεβαίνω
στους ορόφους και παίρνω τα
άπλυτα σεντόνια και δίνω τα
καθαρά.

6) Τι σου αρέσει σε αυτή την
δουλειά;

Μου αρέσει που εξυπηρετώ
και επικοινωνώ µε πολλούς
ανθρώπους.

7)  Ευχαριστώ!
∆ακτυλογράφηση

Άννα Καραβίτη

ΣΣυυννέέννττεευυξξηη  ττηηςς  ΠΠιισσλλίίνναα  ΕΕυυ--
ααγγγγεελλίίααςς  ααππόό  ττοονν  ππααπππποούύ  ττηηςς
ΑΑλλµµααννίίδδηη  ΜΜιιχχάάλληη..  

1) Τι δουλειά έκανες κάποτε
;

Ήµουν  οικοδόµος. 
2) Πόσα χρόνια δούλευες ;
∆ούλευα 40 χρόνια.
3) Ποιους εξυπηρετούσε αυ-

τή η δουλειά;
Εξυπηρετούσε όσους πολίτες

ήθελαν σπίτι.
4) Τι εργαλεία χρησιµοποι-

ούσες;
Τα εργαλεία που χρησιµο-

ποιούσα ήταν
σκαλωσιές, µυστρί, σκεπάρ-

νι, αλφάδι και γωνία.
5) Ήταν εύκολη ή δύσκολη

δουλειά;
Ήταν δύσκολη γιατί έπρεπε

να ήµουν και στο χιόνι και στη
βροχή, αλλά και στη ζέστη έξω
να χτίζω.

6) Τι σου άρεσε σε αυτή την
δουλειά;

Μου άρεσε που έχτιζα και έ-
βλεπα τελειωµένη τη δουλειά
µου. 7) Ευχαριστώ!

∆ακτυλογράφηση
Άννα Καραβίτη

ΣΣυυννέέννττεευυξξηη  ττηηςς    ΚΚυυρριιαακκήήςς
ΤΤσσιιττιιρρίίδδοουυ    ααππόό  ττοονν  ππααπππποούύ
ττηηςς::  ΑΑννέέσσττηη  ΤΤσσιιττιιρρίίδδηη

1) Τι δουλειά έκανες κάποτε
;

Κουρέας
2) Πόσα χρόνια δούλευες ;
∆ούλευα 10 χρόνια
3) Ποιους εξυπηρετούσε αυ-

τή η δουλειά;
Εξυπηρετούσε παππούδες

και νέους άντρες
4) Τι εργαλεία χρησιµοποι-

ούσες;
Χρησιµοποιούσα κουρευτι-

κή µηχανή, ψαλίδι, χτένα, κα-
θρέφτη , βούρτσα, πετσέτα και
αφρό για να ξυρίζονται οι ά-
ντρες .

5) Ήταν εύκολη ή δύσκολη;
Ήταν δύσκολη δουλειά και

πολλές φορές ο κόσµος δεν εί-
χε να πληρώσει και µου έδινε

ΣΣυυννεεννττεεύύξξεειιςς  µµααθθηηττώώνν  γγιιαα  τταα  εεππααγγγγέέλλµµαατταα  ((ββ’’))

ΣΣυυννέέννττεευυξξηη  ττηηςς  ΆΆννννααςς  ΓΓέέσσιι--
οουυ  ααππόό  ττηη  γγιιααγγιιάά  ττηηςς  ΦΦρρεειιδδεερρίί--
κκηη  ΓΓέέσσιιοουυ..

1) Τι δου-
λειά έκανες
κάποτε;

Ήµουν µο-
δίστρα παλιά
και δούλευα
στο σπίτι.

2) Πόσα
χρόνια δού-
λευες;

Τέσσερα χρόνια και δου-
λεύω ακόµη αλλά όχι πολύ
συχνά.

3) Ποιους εξυπηρετούσε
αυτή η δουλειά;

Εξυπηρετούσε την οικογέ-
νειά µου, αλλά και ξένους.

4) Τι εργαλεία χρησιµοποι-

ούσες;
Χρησιµοποιούσα ραπτοµη-

χανή, βελόνες,
καρφίτσες, ψαλί-
δι, κλωστές, µε-
ζούρα, σήµαδό-
πετρα, χάρακα
και υφάσµατα. 

5) Ήταν εύκο-
λη ή δύσκολη
αυτή η δουλειά;

Στην αρχή ή-
ταν  δύσκολη , µέχρι να µάθω.
Μετά που έµαθα έγινε ε

6) Τι σου αρέσει πιο πολύ σε
αυτή τη δουλειά;

Το ράψιµο να είναι σωστό
και να κάνω σωστά τη δουλειά
µου για να είναι ο κόσµος ευ-
χαριστηµένος.

7) Ευχαριστώ!

ΣΣυυννέέννττεευυξξηη  ττοουυ  ΘΘοοδδωωρρήή  ΝΝάά--
ννττσσηη  ααππόό  ττοονν  ππααπππποούύ  ττοουυ..

1) Τι δουλειά έκανες παλιά;
Ήµουν  κτηνοτρόφος.
2) Πόσα χρόνια δουλεύεις;
∆ούλευα σαράντα χρόνια.
3) Ποιους εξυπηρετεί αυτή η

δουλειά;
Εξυπηρετούσε όλους όσους

αγόραζαν αρνιά και κατσίκια,
γάλα και τυρί.

4) Τι εργαλεία χρησιµοποιείς;
Χρησιµοποιώ καρδάρι για να

αρµέγω τα πρόβατα και αρµε-
χτική µηχανή. Ακόµη χρησιµο-
ποιούσα ψαλίδια για να κου-
ρεύω τα πρόβατα και γκλίτσα
για να βοσκάω.

5) Είναι εύκολη ή δύσκολη
αυτή η δουλειά;

∆ύσκολη γιατί πρέπει να είσαι
πάντα στα ζώα.

6)  Τι σου αρέσει πιο πολύ σε
αυτή τη δουλειά;

Να βοσκάω και να γυρνάω
στα βουνά και στα λιβάδια.

7) Ευχαριστώ!

∆’ τάξη
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τυροκοµείται µέσα σε 48 ώρες, α-
πό τότε που θα το αρµέξουµε για
να φτιάξουµε φέτα. Το γάλα αυτό
πρέπει να προέρχεται από συγκε-
κριµένες περιοχές στην Ελλάδα.
Συνήθως είναι όλη η ηπειρωτική Ελ-
λάδα και το νησί της Λέσβου. Στην
Κρήτη δεν µπορούν να φτιάξουν φέ-
τα, στα νησιά απαγορεύεται.

--  ΠΠοούύ  τταα  σσττέέλλννεεττεε  τταα  ττυυρριιάά  σσααςς;;
- Τα τυριά µας, το µεγαλύτερο µέ-

ρος το στέλνουµε στο εξωτερικό. Στη
Γερµανία, στην Ολλανδία, στην Κύ-
προ, στην Αγγλία και σε άλλες χώ-
ρες. Μόνο το 20% προορίζεται για
την ελληνική αγορά.

--  ΑΑππόό  πποοιιοουυςς  φφττιιάάχχττηηκκεε  ττοο  ττυυρροο--
κκοοµµεείίοο;;

- Από τους µπαµπάδες και τις µα-
µάδες των σηµερινών αφεντικών. Το
τυροκοµείο φτιάχτηκε όπως είπαµε
το 1990, όµως σαν  τυροκόµηση υ-
πάρχει από γενιά σε γενιά εδώ και
πέντε γενεές, από το 1890.

--  ΠΠόόσσοο  κκααιιρρόό  χχρρεειιάάζζεεττααιι  ττοο  κκαα--
σσέέρριι  γγιιαα  νναα  γγίίννεειι;;

- Το κασέρι για να ωριµάσει
χρειάζεται περίπου τρεις µήνες να
κάτσει µέσα στο ψυγείο. Η φέτα
για να ωριµάσει χρειάζεται δύο µή-
νες, το αιγοπρόβειο τυρί χρειάζεται
15 ηµέρες. Αυτό το στάδιο της ωρί-
µανσης, γιατί το χρειαζόµαστε;
Πρώτον για να πάρει γεύση το τυρί
και δεύτερον όσο το τυρί κάθεται
στο ψυγείο κάποια µικρόβια που
µας έχουν ξεφύγει στην παραγωγι-
κή διαδικασία, στην παστερίωση ή
µέσα στους χώρους παραγωγής, ε-
κεί πέρα σκοτώνονται.

--  ΕΕδδώώ  ππέέρραα  πποουυ  ββλλέέππεεττεε  εείίννααιι  οο
µµεεγγααλλύύττεερροοςς  χχώώρροοςς  ττοουυ  ττυυρροοκκοο--
µµεείίοουυ,,  εεδδώώ  γγίίννεεττααιι    ηη  ττυυρροοκκόόµµηησσηη,,
δηλαδή η µετατροπή του γάλατος
σε τυρί. Αν δούµε εκεί πάνω έχου-
µε κάποιες ανοξείδωτες δεξαµενές,
αυτές ονοµάζονται πήκτρες. Εκεί
µπαίνει το γάλα, αφού το βράσου-
µε, γύρω στους 300C έχει το γάλα
που έρχεται εκεί µέσα και προσθέ-
τουµε δύο πράγµατα. Φυτιά και
καλλιέργεια. Αυτά µας επιτρέπουν
στο γάλα να πήξει και να γίνει στα
γιαούρτι. Αφού το αφήσουµε για
µισή ώρα και γίνει όλο αυτό σαν

γιαούρτι, παίρνουµε ένα εργαλείο
που είναι σαν µαχαίρι µε σύρµατα
και το κόβουµε το γιαούρτι αυτό.
Το κόβουµε σε µικρά τετραγωνά-
κια. Αυτό το κάνουµε γιατί αφήνει
σαν νεράκι µέσα. Εµείς λοιπόν θέ-
λουµε να διώξουµε αυτό το νεράκι
από µέσα, δεν το χρειαζόµαστε.
Στη συνέχεια µπαίνει σε κάτι κα-
λούπια και βάζουµε αλάτι. Αφού το
βάλουµε µέσα στα δοχεία δεν είναι
ακόµα έτοιµο να το φάµε. Πρέπει
να ωριµάσει. Για να ωριµάσει το
πηγαίνουµε σε ένα θάλαµο εκεί
πίσω που είναι κλειστός µε ελεγ-
χόµενες συνθήκες υγρασίας και
θερµοκρασίας και το αφήνουµε για
περίπου εφτά(7) ηµέρες εκεί πέρα.
Ωριµάζει, σηµαίνει ότι η οξύτητά
του, το ph του, κατεβαίνει στο 4,5.
Ενώ το γάλα όταν το αγοράζουµε
έχει οξύτητα γύρω στο 7, προσθέ-
τοντας την Καλλιέργεια του µειώ-
νουµε την οξύτητα, του δίνουµε
γεύση και το προστατεύουµε από
διάφορους µικροοργανισµούς.

--  ΕΕδδώώ  σσττοο  χχώώρροο  σσυυσσκκεευυαασσίίααςς,
το τυρί συσκευάζεται ανάλογα πως
το θέλει ο πελάτης. Το ένα µηχά-
νηµα είναι το κοπτικό. Βάζουµε ο-
λόκληρο το τυρί όπως βγαίνει από
το καλούπι και το κόβουµε στα
γραµµάρια που χρειαζόµαστε. Συ-
νήθως αυτό που χρησιµοποιείται
στα σουπερµάρκετ είναι τα 200
γραµµάρια. Αφού κοπεί περνάει
στη µηχανή, που έχει από πάνω
και από κάτω ένα φιλµ που τυλίγει
το κοµµάτι του τυριού και το κολ-
λάει. Στη συνέχεια περνάει από
µια µηχανή που ελέγχει αν µέσα
στη συσκευασία υπάρχει ξένο σώ-
µα. Αν έχει, αυτόµατα το απορρί-
πτει. Κατόπιν πηγαίνει στην ετικε-
τέζα και κολλάει µια συγκεκριµέ-
νη ετικέτα. Εκεί πάνω αναγράφο-
νται όλα τα στοιχεία που πρέπει να
γνωρίζουµε, όταν το αγοράζουµε
από το σουπερµάρκετ. Έπειτα το-
ποθετείται στα κουτιά και στοιβάζε-
ται στην παλέτα. ∆ένεται η παλέτα,
µπαίνει στο ψυγείο και είναι έτοιµη
για να φύγει.

ΑΑπποοµµααγγννηηττοοφφώώννηησσηη
--  δδαακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  

ΤΤάάσσοοςς  ΜΜππόόγγιιααςς  ––ΕΕ`̀  ττάάξξηη

Εκδροµή στο τυροκοµείο
συν. απ’ την 13η σελ.

Αινίγµατα
1) Περπατάει νύχτα µέρα, κι

όµως διόλου δεν κουνιέται. Τι
είναι; Ρολόι

2) Ολόγλυκα και νόστιµα, τα
τρώνε και τα πουλάκια, και τα
παιδιά στα αυτάκια τους τα
‘χουν σκουλαρικάκια. Τι είναι;
Κεράσι

3) Ανεβαίνει κατεβαίνει κι ο
γιατρός µας µπαίνει βγαίνει. Τι
είναι; Θερµόµετρο

4) Εκκλησίτσα θολωτή, έ-
νας στύλος την κρατεί. Τι εί-
ναι; Οµπρέλα

5) Πράσινο σπιτάκι, κόκκινα
παραθυράκια, µέσα κατοικού-
νε µαύρα ανθρωπάκια. Τι εί-
ναι;

6) Στρόγγυλο µηδενικό, κα-

θαρά ελληνικό, θεραπεύει φί-
να την µικρή µας πείµα. Τι εί-
ναι; Μπιµπίλα

7) Χτυπώ χτυπώ, δίχως να
σε πονώ µ’ αν πάψω να χτυπώ,
χάθηκες στο λεπτό. Τι είναι;
Καρδιά

Λαζαρίδου Γλυκερία - Παπα-
τραϊανού Βασιλική ( Γ` τάξη)

∆ακτυλογράφηση: Άννα
Καραβίτη – ΣΤ` τάξη

ΕΕκκδδρροοµµιικκόό  ππρρόόββλληηµµαα
Στην εκδροµή της Αθήνας τα παιδιά είχαν µαζί τους

χρήµατα. Τα 21 παιδιά είχαν από 45 ευρώ, τα 23 από 70
ευρώ, και τα 5 από 100 ευρώ. Α) πόσα χρήµατα είχαν όλα
τα παιδιά µαζί ; Β) αν κάθε παιδί ξόδεψε 30 ευρώ πόσα
συνολικά χρήµατα είχαν όλα τα παιδιά όταν γύρισαν σπί-
τι;( λύσε το πρόβληµα µε αριθµητικές παραστάσεις ).

Άννα Καραβίτη-  ΣΤ’ τάξη

ΠΠααρροοιιµµίίεεςς
1) Θέλει και την πίτα ολόκλη-

ρη και το σκυλί χορτάτο.
2) Όποιος δεν θέλει να ζυµώ-

σει 10 µέρες κοσκινίζει.
3) Τρία πουλάκια κάθονταν

και πλέκανε καπέλα.
4) Όσα δεν φτάνει η αλεπού

τα κάνει κρεµαστάρια.
5) Γιάννης κερνάει, Γιάννης

πίνει.
6) Άνθρωπος χωρίς υποµονή

λιχνάρι δίχως λάδι.
7) Όπου λαλούν πολλοί κοκό-

ρι αργεί να ξηµερώσει.
8) Σαν την καλαµιά στον κά-

µπο

9) Κάλιο αργά παρά ποτέ.
ΕΕλλππιιννίίκκηη  ΚΚααρρααββίίττηη  --  ΝΝααττααλλίίαα

ΣΣιιδδεερράά  ((ΓΓ`̀  ττάάξξηη))
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΆΆνννναα  

ΚΚααρρααββίίττηη  ––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

αυγά.
6) Τι σου άρεσε σε αυτή την

δουλειά;
Σε αυτή τη δουλειά µου άρε-

σε να  κουρεύω.
7) Ευχαριστώ!

∆ακτυλογράφηση
Άννα Καραβίτη

ΣΣυυννέέννττεευυξξηη  ττοουυ  ΡΡααφφααήήλλ  ΙΙωω--
σσηηφφίίδδηη  ααππόό  ττοονν  ππααπππποούύ  ττοουυ
ΓΓιιώώρργγοο  ΙΙωωσσηηφφίίδδηη..

1)Τι δουλειά έκανες κάποτε;
Ήµουν δασοφύλακας.
2)Πόσα χρόνια δούλευες ;
∆ούλευα 40 χρόνια.
3)Ποιους εξυπηρετούσε αυ-

τή η δουλειά;

Όλους, γιατί όλοι χρειάζονται
το δάσος 

4)Τι εργαλεία χρησιµοποι-
ούσες;

Το µηχανάκι, ένα µολύβι και
ένα χαρτί

5)Ήταν εύκολη ή δύσκολη
δουλειά σου;

Ήταν δύσκολη γιατί µάλω-
νες µε πολύ κόσµο.

6)Τι σου άρεσε σε αυτή την
δουλειά;

Μου άρεσε πολύ γιατί πρό-
σεχα το δάσος.

7) Ευχαριστώ!
∆ακτυλογράφηση

Άννα Καραβίτη
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Τρεις Μουσικοί
(του Πικάσο)

Τρεις µουσικοί  
Με άρπα, κιθάρα και βιολί.
Πάνε στην Κωνσταντινούπολη 
Να παίξουν µουσική.

Οι τρεις µουσικοί
Στάθηκαν στην πλατεία
Να δώσουν συναυλία
Με κιθάρα ,άρπα και βιολί.

Ντο ρε µι µε την κιθάρα
Σολ λα σι µε το βιολί,
φα φωνάζει τώρα η άρπα
ωχ θα µείνουµε ταπί.

Κείµενο - ∆ακτυλογράφηση: 
Άνθιµος Παπαγιαννίδης – Ε` τάξη

Τρεις Μουσικοί
Τρεις Μουσικοί
µε κιθάρα, άρπα και βιολί,
ήχους βγάζουν µαγικούς,
χαίρεσαι να τους ακούς.

Η γλυκιά τους µουσική,
γαληνεύει την ψυχή,
και ταξιδεύει το µυαλό,
σ’ έναν κόσµο µαγικό!

Βασιλεία Λιόλιου – Ε` τάξη

Τρεις µουσικοί
Τρεις µουσικοί
µε άρπα,κιθάρα και βιολί
είναι αποφασισµένοι να παίξουν

µουσική µαζί.
Μέσα από τη µελωδία
περιπλανήθηκαν κι αυτοί
σε έναν κόσµο όλο µαγεία 

που ονειρεύονταν µικροί.

Κι έτσι όλοι συµφωνήσαν 
πως µόνο µε τη µουσική
όλοι οι άνθρωποι µπορούνε
να αγαπηθούν πολύ.

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση:
Ιωάννα Παπαγιαννίδου – Ε ̀ τάξη

Τρεις µουσικοί 
µε άρπα, κιθάρα και βιολί
δώσανε µια συναυλία 
που γράφτηκε στην ιστορία.

Τρεις µουσικοί 
µε άρπα, κιθάρα, και  βιολί
κάνανε µια συµφωνία
να ανοίγουν κάθε µέρα τα βιβλία.

Να διαβάζουν µουσική
γιατί την αγαπούν πολύ
η δική τους µουσική
να ακουστεί σε όλη τη γη.

Ποίηµα: Χρήστος Θεοδώρου 
– Ε` τάξη

∆ακτυλογράφηση: 
Γεωργία Λαζαρίδου – Ε` τάξη

«Η γωνιά της ποίησης και της τέχνης»

ΠΠααρρααµµύύθθιιαα  γγιιαα  ππααιιδδιιάά........


