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ΠΠεερριιεεχχόόµµεενναα
� Ερωτηµατολόγιο για διαφηµί-

σεις σελ.2
� Αποχαιρετιστήριο σηµείωµα

από το διευθυντή του σχολείου –
∆ιαδίκτυο σελ.3

� Επίσκεψη στο ΚΠΕ Νάουσας
σελ.4

� Ηµερήσια εκδροµή στο ∆ι-
σπηλιό   και την Καστοριά σελ.5

� Μια µέρα στο γυµνάσιο – Α-
ραίωµα – Χορευτικό - Επίσκεψη
του Νηπιαγωγείου σελ.6 

� Φανταστικές ιστορίες µικρών
συγγραφέων  σελ.7

� Α` τάξη  σελ.8
� Β` τάξη σελ.9
� Αλληλογραφία του ∆ηµοτικού

σχολείου Άρνισσας µε σχολεία της
Ελλάδας και του εξωτερικού
σελ.10 - 11

� Ηµερολόγιο σχολικού κήπου
σελ.12

� Λαζαράκια – Αίθουσα εικαστι-
κών σελ.13

� Η εξέλιξη του κινητού – Σπου-
δαίοι Έλληνες – Το παγόβουνο
σελ.14

� Euro 2016 – Ολυµπιακοί Α-
γώνες στη Βραζιλία - Αινίγµατα –
Σπαζοκεφαλιές σελ.15

� Αποχαιρετιστήριοι λόγοι Ε` -
ΣΤ` σελ.16

Η εµπειρία µου 
ως εθελόντρια
Στις 22 Μαΐου ηµέρα Κυ-

ριακή, έγινε στο χωριό µας ο 6ος
Ηµιµαραθώνιος αγώνας αντο-
χής στο τρέξιµο. Εγώ προσωπι-
κά πήρα µέρος ως εθελόντρια
για να συνεισφέρω και εγώ προ-
σφέροντας  τη βοήθεια µου
στους αθλητές που έτρεξαν εκεί-
νη τη µέρα.

Ο ρόλος της εθελόντριας ή-
ταν ο εξής:

Από νωρίς το πρωί έπρεπε να
πάνε να ετοιµάσουνε τα πράγ-
µατα τα οποία θα έδιναν στους
αθλητές. Όταν ερχόταν ένας α-
θλητής και τερµάτιζε, του προ-
σφέραµε νερό, φρούτο και ένα
αναµνηστικό µπλουζάκι. Με αυ-
τό που προσφέραµε στους αθλη-
τές ένιωθα ότι κάνω κι εγώ ένα
µικρό έργο για τους αθλητές.
Αυτό µου έδωσε µεγάλη χαρά,

ευχαρίστηση και ικανοποίηση!
Έτσι λοιπόν ενθουσιάστηκα τό-
σο πολύ και θα ήθελα να παίρνω
µέρος κάθε χρόνο.

Βερονίκη Γεωργίου
Ε' τάξη

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΟΥ
ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ

Εγώ και η φίλη µου Bερόνι-

6ος Ηµιµαραθώνιος Βεγορίτιδας 2016

Σήµερα, Πέµπτη 2 Ιουνίου, εί-
ναι η µεγάλη µέρα. Σήµερα είναι
η µεγάλη εκδροµή στο λιµναίο
οικισµό στη λίµνη της Καστο-
ριάς. Η ώρα της συνάντησης ή-
ταν 7:45 π.µ. έξω από τον Ιερό
Ναό της Αγίας Βαρβάρας. Στην
εκδροµή αυτή θα ερχόντουσαν
και οι γονείς.

Τρία µεγάλα λεωφορεία µας
περίµεναν στο µέρος της συνά-
ντησης. Από εκεί ξεκινήσαµε
για το ∆ισπηλιό. Ο οδηγός του
δικού µας λεωφορείου ήταν ευ-
γενικός και πρόσχαρος. Με ευ-
θυµία έβαλε το σιντί µε τα τρα-
γούδια που ζητήσαµε.

Στο λεωφορείο η ώρα πέρασε
γρήγορα. Τα πιο πολλά παιδιά
παίζανε µε τις ηλεκτρονικές συ-
σκευές ή συζητούσαν για διά-

φορα θέµατα. Όταν φτάσαµε
στο ∆ισπηλιό κατεβήκαµε από
το λεωφορείο και το πρώτο
πράγµα που συναντήσαµε ήταν
µια βάρκα του προϊστορικού οι-
κισµού. Οι γονείς πλήρωσαν το
εισιτήριο και µπήκαν και αυτοί
στο χώρο ξενάγησης.

Η ώρα του φαγητού είχε έρ-
θει. Μετά από δυο ώρες ταξιδι-
ού είχαµε εξαντληθεί. Αφού φά-
γαµε σε ένα ξύλινο διάδροµο
προχωρήσαµε σε ένα τεράστιο
λιβάδι, κατά µήκος του διαδρό-
µου, και αντικρίσαµε 8 µικρά ξύ-
λινα σπίτια. Μερικά από αυτά ή-
ταν καλυµµένα από λάσπη. Ξε-
ναγηθήκαµε από µια καλή και
θερµή ξεναγό που µας εξήγησε
πως ζούσαν οι άνθρωποι, τι έ-
τρωγαν και τι δουλειές έκαναν

εκείνη την εποχή. Στη συνέχεια
ανεβήκαµε σε µια γεφυρούλα,
κατά τάξεις, επειδή υπήρχε κίν-
δυνος να διαλυθεί. Πάνω στη
γέφυρα µας µίλησε ο κύριος µας

Εκδροµή στο ∆ισπηλιό
και την Καστοριά

συν. στην 6η σελ.

συν. στην 6η σελ.
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ΕΕΚΚ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  
ΤΤΩΩΝΝ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΤΤΩΩΝΝ

ΤΤΟΟΥΥ  
∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ
ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ  
ΑΑΡΡΝΝΙΙΣΣΣΣΑΑΣ
∆ιεύθυνση
∆ηµοτικό 
Σχολείο

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

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 
ΟΜΑ∆Α 

(Ε’-ΣΤ` ΤΑΞΗ)
∆ακτυλογράφηση

κειµένων

Γκέσιου Χρυσάνθη(ΣΤ`)

Καραβίτη Άννα(ΣΤ`)

Ολίδου Ιωάννα(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`)

Σιδερά Σόφη(ΣΤ`)

Σάρωση εικόνων
Καραβίτη Άννα(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

Η Ε` τάξη ετοιµάσαµε ένα
ερωτηµατολόγιο µε θέµα τις
διαφηµίσεις και το µοιράσα-
µε στην ∆`, στην ΣΤ` και
στην τάξη µας για να το απα-
ντήσουνε. Στην πρώτη ερώ-
τηση µας έλεγε: Τι προσέ-
χουµε περισσότερο στις δια-
φηµίσεις:

Α] Τα λόγια
Β] Τη µουσική που τις συ-

νοδεύει
Γ] Το προϊόν στο οποίο α-

ναφέρονται 
Τα 11 παιδιά απάντησαν

το Α, 10 το Β και 17 το Γ. 
Η επόµενη ερώτηση µας

ρωτούσε: Από κάποιες δια-
φηµίσεις που µας αρέσουν:

Α] Συχνά επαναλαµβάνετε
τα λόγια

Β] Τραγουδάτε την µουσι-
κή τους

Γ] Τίποτα από τα παραπάνω
Τα 8 άτοµα απάντησαν το

Α, 20 άτοµα το Β και 12 παι-
διά το Γ. 

Το τρίτο ερώτηµα ήταν: Ό-
ταν ψωνίζουµε, επιλέγουµε

προϊόντα που γνωρίζουµε α-
πό τις διαφηµίσεις:

Α] Πάντοτε
Β] Συχνά
Γ]Ποτέ
Τα 3 άτοµα απάντησαν το

Α, 23 το Β και 14 το Γ. 
Η τέταρτη µας ρωτούσε:

Τα διαφηµιστικά φυλλάδια
που βρίσκονται µέσα σε ε-
φηµερίδες, σε περιοδικά ή
που σας δίνουν στον δρόµο:

Α] Τα διαβάζετε πάντα
Β] Τα διαβάζετε µερικές

φορές
Γ] Τα πετάτε χωρίς να τα

διαβάσετε 
Τα 8 άτοµα απάντησαν το

Α, 21 το Β και 11 το Γ. 
Η πέµπτη µας ρωτούσε:

Πιστεύετε πως οι διαφηµί-
σεις διαµορφώνουν κατανα-
λωτικά πρότυπα και πρότυ-
πα συµπεριφοράς:

Α] Ναι το πιστεύω απόλυ-
τα

Β] Σε κάποιο βαθµό µας ε-
πηρεάζουν αλλά όχι απόλυ-
τα

Γ] Όχι ο καθένας κρίνει ε-
λεύθερα και από µόνος του,
χωρίς να επηρεάζεται

Τα 5 άτοµα απάντησαν το
Α, 18 το Β και 17 το Γ. 

Το επόµενο ερώτηµα ή-
ταν: Όταν προβάλλονται
διαφηµίσεις στην τηλεόρα-
ση ή παίζονται στο ραδιόφω-
νο, συνήθως:

Α] Τις βλέπετε και τις α-
κούτε µε προσοχή

Β] Αλλάζετε κανάλι/σταθ-
µό 

Γ] Αδιαφορείτε και ασχο-
λείστε µε κάτι άλλο

10 άτοµα απάντησαν το Α,
13 το Β και 16 το Γ. 

Η έβδοµη ερώτηση µας ή-
ταν: ∆ιαφηµίσεις συνήθως
βλέπετε:

Α] Στην τηλεόραση
Β] στο ραδιόφωνο
Γ] Στο διαδίκτυο
∆] Σε περιοδικά/εφηµερί-

δες
32 άτοµα απάντησαν το Α,

1 το Β και 0 το Γ. 
Και η όγδοη µας ρωτούσε: 
Τι είδους προϊόντα από

αυτά που διαφηµίζονται θυ-
µάστε/αναγνωρίζετε περισ-
σότερο:

Α] Εταιρίες κινητής τηλε-
φωνίας

Β] Προϊόντα περιποίησης
και υγιεινής

Γ] Προϊόντα τεχνολογίας
∆] Τρόφιµα 
5 άτοµα απάντησαν το Α,

10 το Β και 7 το Γ και 17 το
∆!!!

Επεξεργασία – ∆ακτυλο-
γράφηση: Κωνσταντίνα Πα-

παζήση – Ε` τάξη

Ερωτηµατολόγιο για
τις διαφηµίσεις
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ΑΑπποοχχααιιρρεεττιισσττήήρριιοο  
σσηημμεείίωωμμαα  ααππόό  ττοο

δδιιεευυθθυυννττήή  ττοουυ  σσχχοολλεείίοουυ
Αγαπητά µας παιδιά, αγαπητοί γονείς,
Άλλη µια σχολική χρονιά πέρασε, θέλω

να πιστεύω δηµιουργικά, παρ’ όλα τα προ-
βλήµατα που προέκυψαν. Οφείλουµε ό-
λοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου µας έ-
να ευχαριστώ στα παιδιά µας, γιατί βοή-
θησαν τα µέγιστα στην οµαλή και δηµι-
ουργική πορεία της φετινής χρονιάς. Εί-
χαµε ανταπόκριση σε οποιαδήποτε δρά-
ση προγραµµατίστηκε, καθώς και στη συ-
νολική λειτουργία του σχολείου. Ακόµη
και στα «στραβά» της συµπεριφοράς των
παιδιών και τις γκρίνιες µας για τα όσα λί-
γα δηµιουργήθηκαν κατά καιρούς, νιώ-
θουµε κατά βάθος τυχεροί που έχουµε
γύρω µας και είναι   «αντικείµενο»  της
εργασίας µας αυτές τις ψυχούλες, µε τα
χαµογελά τους, τη ζωντάνια τους, το α-
θώο βλέµµα τους, που µας κάνουν παρά
την κούραση, να ξεχνάµε τις δυσκολίες
µας και να µένουµε κι εµείς νέοι µαζί
τους. Οφείλουµε επίσης ένα ευχαριστώ
στους γονείς για την άψογη συνεργασία
µε τους εκπαιδευτικούς και τον προγραµ-
µατισµό του σχολείου. Ήταν σε γενικές
γραµµές κοντά µας σε ότι ζητήσαµε και
σε ότι προγραµµατίσαµε και η επαφή που
είχαµε και µε το προηγούµενο ∆.Σ. του
Συλλόγου Γονέων, αλλά και το νέο που
προέκυψε από τις εκλογές στην πορεία
της χρονιάς, ήταν ουσιαστικότατη. Οι ό-
ποιες δράσεις που συνδιοργανώθηκαν,
είχαν αίσιο αποτέλεσµα και η βοήθειά
τους ήταν αποτελεσµατική.

Αναλυτικότερα ο Σύλλογος Γονέων φέ-
τος µας βοήθησε και οργανωτικά και οικο-

νοµικά στις παρακάτω ενέργειες: προ-
βλήµατα υγρασίας σε κτίριο (τραπεζαρία
– γυµναστήριο) αντιµετωπίστηκαν θετικά
και µε καίρια συνδροµή του. Οι επαφές
που έγιναν, κινητοποίησαν τη ∆ηµοτική
αρχή και σε δύσκολους οικονοµικά και-
ρούς,  αξιοποιήθηκαν οι παλιές εξωτερι-
κές τουαλέτες ως αποθήκες , διευθετήθη-
κε το µεγάλο πρόβληµα του γυµναστηρί-
ου και του διαδρόµου περιµετρικά του
σχολείου και έγινε τοιχίο προστασίας α-
πό τα νερά, καθώς κι από βραχοπτώσεις.

Συµµετείχαν µέλη του Συλλόγου Γονέ-
ων στην εθελοντική ηµέρα και οικονοµι-
κά, αλλά και µε προσωπική εργασία.

Βοήθησαν οικονοµικά στην αγορά ενός
νέου προτζέκτορα για την Γ΄ τάξη, σε συ-
νεργασία µε το σχολείο κι έτσι σήµερα εί-
µαστε σχεδόν πλήρως εξοπλισµένοι
(πλην της ∆΄ τάξης, που ευελπιστούµε να
την εξοπλίσουµε του χρόνου).

Συνδιοργανώσαµε τις ανοιχτές εκδη-
λώσεις του σχολείου µε θέµατα ενδιαφέ-
ροντα και αξιόλογους εισηγητές. Επίσης
ένας σηµαντικός πυρήνας γονέων έδωσε
το παρόν και συµµετείχε ενεργά. Πιστεύ-
ουµε τα αποτελέσµατα ήταν πολύ θετικά
και όσοι παρακολούθησαν σίγουρα προ-
βληµατίστηκαν και ενηµερώθηκαν ουσια-
στικά.

Το σχολείο µας στη διάρκεια της χρο-
νιάς πέρα από τις προαναφερθείσες δρά-
σεις, οργάνωσε αρκετές εκπαιδευτικές ε-
πισκέψεις (θεατρικές παραστάσεις σε
Θεσ/νίκη – Βέροια, ελαιουργείο, τυροκο-
µείο, βιβλιοθήκη Έδεσσας, κάστρα Θεσ-
σαλονίκης, αρχαιολογικό – Βυζαντινό
µουσείο Θεσσαλονίκης), λειτούργησε ο
σχολικός κήπος, οργανώθηκε και λει-
τουργεί το εργαστήρι εικαστικών (στο

παλιό Νηπιαγωγείο), διαµορφώθηκε η αυ-
λή µε παιχνίδια και γραµµώσεις και συµ-
µετείχε σε εθελοντικό καθαρισµό των
κοινόχρηστων χώρων του χωριού (γήπε-
δο – πάρκο – πεζόδροµος), έδωσε χρώµα
έξω τραγουδώντας τα κάλαντα τα Χρι-
στούγεννα και τα Χελιδονίσµατα την ά-
νοιξη, διοργάνωσε έκθεση βιβλίου µε επι-
τυχία τα Χριστούγεννα.

Εξέδωσε 5 φύλλα της σχολικής µας ε-
φηµερίδας και πήρε µέρος στον πανελλή-
νιο διαγωνισµό σχολικών εφηµερίδων
(δεν έχουν βγει ακόµη τα αποτελέσµα-
τα).

Επίσης, κάθε τάξη είχε ξεχωριστές
δράσεις κι εκπόνησε εκπαιδευτικά προ-
γράµµατα στη διάρκεια της χρονιάς. Ή-
ταν θα έλεγα συνολικά µια µεστή και δη-
µιουργικότατη χρονιά, µε µόνο δυστυχώς
µελανό σηµείο, την έλλειψη εκπαιδευτι-
κού Αγγλικής γλώσσας.

Κλείνοντας θέλω να αποχαιρετήσω τα
παιδιά µας της ΣΤ΄ τάξης, που θα φύγουν
από την οικογένεια µας και τους εύχοµαι
καλή πορεία στο νέο σχολείο τους. Να
τονίσω επίσης την ανάγκη συµπαράστα-
σης όλων, στο δηµιουργικό έργο του ∆.Σ.
του Συλλόγου Γονέων και να έχετε πάντα
στο νου, πως ότι προσφέρετε στο σχο-
λείο θα το βρουν µπροστά τους τα παιδιά
σας και τα εγγόνια σας και πως τίποτα
δεν πάει χαµένο.

Ευχαριστώ τέλος τους εκπαιδευτικούς
του σχολείου µας για την εξαιρετική συ-
νεργασία τους.

Εύχοµαι σε όλους ολόψυχα υγεία, δύ-
ναµη και καλό καλοκαίρι.

Ο διευθυντής του ∆ηµοτικού Σχολείου
Άρνισσας 

ΓΚΟΥΓΚΟΥ∆ΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Την Πέµπτη 19/5/2016 το απόγευµα,
έγινε στο ∆ηµοτικό Σχολείο Άρνισσας
µια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, µε
θέµα «οι κίνδυνοι στο διαδίκτυο» και µε
εισηγητή τον υπεύθυνο συµβουλευτι-
κής της ∆ευτεροβάθµιας εκπ/σης
Πέλλας κ. Μπαζούκη Αθανάσιο.

Αναπτύχθηκε πάνω στο φλέγον αυ-
τό θέµα, όλη η θεµατολογία των προ-
βληµάτων που αντιµετωπίζουν κυρίως
τα παιδιά, αλλά και πολλοί γονείς. Προ-
βλήθηκαν οι επί µέρους κίνδυνοι που
κρύβει το διαδίκτυο, οι πιθανές προ-
φυλάξεις που µπορούν να πάρουν παι-
διά και γονείς, αλλά και οι προϋποθέ-
σεις για µια σχέση εµπιστοσύνης µετα-
ξύ τους, γεγονός που οδηγεί σε µια πιο
ασφαλή ενασχόληση µε τη χρήση του
διαδικτύου.

Είναι µόνο κρίµα, που για ένα τόσο
σηµαντικό ζήτηµα η συµµετοχή ήταν
κατώτερη του αναµενοµένου. Κατά τη
γνώµη των εκπαιδευτικών, αλλά πι-
στεύουµε και όλων των παρευρισκόµε-
νων, η συγκεκριµένη εκδήλωση άξιζε
να αγκαλιαστεί από όλους, γιατί είναι
ένα τεράστιο θέµα, που θα το βρίσκου-
µε µπροστά µας καθηµερινά.

Προ-
βλήµατα εξαπάτησης, προσωπικών
δεδοµένων, αγορών, εγκληµατικών ε-
πηρεασµών, χρήσης επικίνδυνου υλι-
κού, αποπλανήσεων, τζόγου, εκβια-
σµών κ.ά., είναι κάτι παραπάνω από
βέβαιο, πως θα αντιµετωπίζουµε όλοι
µας στο µέλλον.

Είναι ένα θέµα που δεν εξαντλείται
σε µία ή δυο συναντήσεις, αλλά θα µας
χρειάζεται διαρκής ενηµέρωση, ώστε
να έχουµε τη στοιχειώδη ασφάλεια και
αξιοπρέπεια.

Ελπίζουµε για το καλό των παιδιών
µας, αλλά και το δικό µας, εκδη-

λώσεις µε αυτό το ειδικό βά-
ρος να τις στηρίζουµε µε
όλες τις δυνάµεις µας, για
να γίνουν παράδοση στο

σχολείο µας, αλλά και γιατί
η γνώση είναι δύναµη.

Ο δντής του ∆ηµοτικού
Σχολείου

Υ.Γ.: Παρακάτω επισυνάπτεται πί-
νακας µε τα χρήσιµα τηλέφωνα και δι-
ευθύνσεις ιστοσελίδων, όσον αφορά
την προφύλαξη και την αντιµετώπιση
προβληµάτων στο ∆ιαδίκτυο.

∆∆ιιααδδίίκκττυυοο::  ΠΠρρώώττεεςς  ββοοήήθθεειιεεςς
Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς ∆ιαδι-

κτύου: http://www. saferinternet.gr/
Η Γραµµή Βοηθείας ‘help-line 210

6007686’ απευθύνεται σε παιδιά & ε-
φήβους και τις οικογένειές τους, πα-
ρέχοντας υποστήριξη και συµβουλές

για θέµατα που σχετίζονται µε τη χρή-
ση του ∆ιαδικτύου, του κινητού τηλε-
φώνου και των ηλεκτρονικών παιχνι-
διών (παρενόχληση, εξάρτηση, επι-
βλαβές περιεχόµενο, παιδοφιλία
κ.λπ). (http://www.help-line.gr/) 

http://www.safeline.gr/report/  ∆υ-
νατότητα ανώνυµης έγγραφης καταγ-
γελίας

Γραµµή Βοήθειας ΥποΣΤΗΡΙΖΩ
80011 80015 σε συνεργασία µε τη Μο-
νάδα Εφηβικής Υγείας (M.E.Y.) της Β’
Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστηµίου
Αθηνών, Νοσοκοµείο Παίδων «Π. & Α.
ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

11188 ή 210-6476464 Ελληνική Α-
στυνοµία, ∆ιεύθυνση ∆ίωξης Ηλεκτρο-
νικού Εγκλήµατος

Ιστότοπος cyberkid.gr:
http://www.cyberkid.gov.gr/ της ∆ιεύ-
θυνσης ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλή-
µατος

Εθνική τηλεφωνική γραµµή για τα
παιδιά SOS :1056 από το «Χαµόγελο
του Παιδιού»

Εκδήλωση για τους 
«κινδύνους στο ∆ιαδίκτυο»

στο ∆ηµοτικό Σχολείο Άρνισσας



Στις 20 Απριλίου επισκεφτήκα-
µε  το Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης  Νάουσας( ΚΠΕ) και
τον Άγιο Νικόλαο

Το πρωί µαζευτήκαµε στην Α-
γία Βαρβάρα, µπήκαµε στο λεω-

φορείο, πήραµε τα παιδιά της Πα-
ναγίτσας και του Άγρα και ξεκινή-
σαµε για το ΚΠΕ.

Μόλις φτάσαµε εκεί το πρώτο
πράγµα που κάναµε ήταν να δού-
µε διαφάνειες σχετικές µε το κο-

µπόστ.
Αφού τελείωσε το θεωρητικό

µέρος περάσαµε στο πρακτικό.
Χωριστήκαµε σε δυο οµάδες ανά-
λογα µε την τάξη που πηγαίναµε.
Η µια οµάδα έπαιξε ένα παιχνίδι
το οποίο λεγόταν σαλίγκαρος. Σε
αυτό το παιχνίδι βάλαµε καρτελά-
κια στα κουτάκια του σαλίγκαρου
µε υλικά που µπαίνουν και δεν
µπαίνουν στο κοµπόστ. Η κάθε ο-
µάδα είχε ένα πιόνι και ένα ζάρι.
Κάθε φορά που έριχνε µια οµάδα
το ζάρι και τύχαινε υλικό που
µπαίνει στο κοµπόστ προχωρού-
σε µπροστά αν όµως το υλικό δεν
έµπαινε πήγαινε πίσω. Και το άλ-
λο παιχνίδι ήταν πάζλ µε υλικά
που µπαίνουν και δεν µπαίνουν
στο κοµπόστ.

Μόλις τελειώσαµε και τα δυο

παιχνίδια µαζευτήκαµε σε έναν υ-
παίθριο χώρο όπου και είδαµε και
από κοντά ποια υλικά µπαίνουν
στο κοµπόστ. 

Μετά πήγαµε στον Άγιο Νικό-
λαο όπου επισκεφτήκαµε τις πη-
γές του ποταµού Αράπιτσα. Κατό-
πιν µας άφησαν ελεύθερους να
περιηγηθούµε στον Άγιο Νικό-
λαο.

Τέλος η εκδροµή µας έκλεισε
µε µία ενηµέρωση  στον τόπο θυ-
σίας. Εκεί δεκατρείς γυναίκες µε
τα παιδιά τους έπεσαν στον γκρε-
µό για να µην πιαστούν σκλάβοι
στους Τούρκους. Το άγαλµα που
είδαµε απεικόνιζε µια γυναίκα µε
το µωρό της πάνω σε έναν βράχο.

Κείµενο – ∆ακτυλογράφηση:
Άννα Καραβίτη – ΣΤ` τάξη
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Εκδροµή στο ΚΠΕ Νάουσας και στον Άγιο Νικόλαο
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Εκδροµή στο ∆ισπηλιό και στην Καστοριά
Στις 2 Ιουνίου το ∆ηµοτικό Σχολείο Άρνισσας επισκέ-

φτηκε το ∆ισπηλιό και τη Μεσοποταµία Καστοριάς.
Η εκδροµή ξεκίνησε από την Άρνισσα στις 7:45 π. µ. . Η

διαδροµή κύλησε πολύ ωραία ώσπου φτάσαµε στον λι-
µναίο οικισµό της Καστοριάς, το ∆ισπηλιό.

Εκεί καθίσαµε να κολατσίσουµε ώσπου µας πήρε η ξε-
ναγός να µας πει λίγα λόγια για την αναπαράσταση των
καλυβών που είχαν αποµείνει πριν από 5.000 χρόνια. Το
πιο ωραίο ήταν ότι όλες οι καλύβες ήταν χτισµένες πάνω
σε ξύλινους πασσάλους στη λίµνη για να προστατεύονται
οι κάτοικοι από τους εχθρούς.

Μέσα στις καλύβες υπήρχαν διάφορα οικιακά σκεύη,
δέρµατα ζώων αλλά και πήλινα αγαλµατίδια.

Αφού τελείωσε η ξενάγηση µας πήραµε τον δρόµο για
τη Μεσοποταµία.

Η Μεσοποταµία ήταν ένα  απέραντο πράσινο µε γύρω
γύρω δέντρα και παγκάκια. Επίσης είχε κούνιες, φουσκω-

τά, φιλέ βόλεϊ και ένα αναψυκτήριο.
Το πρώτο πράγµα που κάναµε όταν φτάσαµε εκεί ήταν

ο 1ος διαγωνισµός χορού του σχολείου µας. Σε αυτόν πή-
ραν µέρος 10 οµάδες από διάφορες τάξεις του σχολείου
µας.

Κατόπιν καθίσαµε να φάµε και να παίξουµε. Γύρω στις
5:15 µ. µ. πήραµε τον δρόµο της Καστοριάς.

Στην Καστοριά πήγαµε µια βόλτα γύρω από την λίµνη
αλλά και όσα παιδιά ήθελαν πήγαν στο αρχοντικό και στο
κέντρο της πόλης.

Αφού τελείωσε η ξενάγηση µας και στη λίµνη πήγαµε
στα λεωφορεία για τον δρόµο της επιστροφής.

Στο λεωφορείο περάσαµε καλά γιατί είχαµε παιδιά µε
χιούµορ αλλά δεν µας άρεσε που την περισσότερη µέρα
ήµασταν  στον ήλιο.

Κείµενο: Άννα Καραβίτη και Ειρήνη Παπαδοπούλου –
ΣΤ` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Άννα Καραβίτη



ΜΜιιαα  µµέέρραα  σσττοο  γγυυµµννάάσσιιοο
Την Τρίτη 19 Απριλίου όπως και

κάθε χρόνο η ΣΤ’ τάξη επισκεφτή-
καµε το γυµνάσιο για να προσαρ-
µοστούµε στα καινούργια δεδοµέ-
να.

Το πρωί φτάσαµε εκεί µαζί µε
άλλα τρία σχολεία : της Ζέρβης,
της Παναγίτσας, του Αγίου Αθανα-
σίου και της Περαίας, κάναµε
προσευχή, χωριστήκαµε σε τµή-
µατα και µπήκαµε στις τάξεις µας.

Το ένα τµήµα κάναµε αρχαία ι-
στορία και το άλλο τµήµα οικιακή
οικονοµία. Η πρώτη ώρα είχε ήδη
τελειώσει. Βγήκαµε διάλειµµα και
περιηγηθήκαµε και στους υπόλοι-
πους χώρους.

Την δεύτερη ώρα τα παιδιά και
των δυο τµηµάτων µαζευτήκαµε
στο χηµείο και τα παιδιά της Γ’ λυ-
κείου µας παρουσίασαν  κάποια
πειράµατα σχετικά µε τη φυσική
και τη χηµεία.

Κατόπιν µαζευτήκαµε στον διά-
δροµο, κεραστήκαµε από τον Σύλ-
λογο  γονέων και κηδεµόνων, φω-
τογραφηθήκαµε και πήραµε τον
δρόµο της επιστροφής.

Κείµενο- ∆ακτυλογράφηση :
Άννα Καραβίτη ΣΤ` τάξη

ΕΕππίίσσκκεεψψηη  ττοουυ  ΝΝηηππιιααγγωωγγεείί--
οουυ  ΆΆρρννιισσσσααςς  σσττοο  σσχχοολλεείίοο  µµααςς

Προς το τέλος της σχολικής
χρονιάς µας επισκέφτηκαν τα παι-
διά του νηπιαγωγείου που από Σε-
πτέµβρη θα πάνε στο ∆ηµοτικό. 

Στην αρχή τα παιδιά είπαν τα ο-
νόµατά τους και γνωρίστηκαν.

Μετά οι µαθητές της Α` τάξης
παρουσίασαν τα βιβλία τους κι ό-
σο έκαναν µάθηµα τα µικρά παι-
διά του νηπιαγωγείου παρακολου-
θούσαν. 

Στο διάλειµµα έφαγαν και έπαι-
ξαν όλοι µαζί στο προαύλιο. 

Στην συνέχεια ζωγραφίσανε
την χελώνα Καρέτα-Καρέτα και ό-
ταν τελειώσανε µε τα εικαστικά
βγήκανε έξω για γυµναστική, ό-
που ακούσανε το τραγούδι ́ ΄Καρέ-
τα-Καρέτα΄΄. 

Όταν τους ρωτήσαµε πώς τους
φάνηκε το ΄΄µεγάλο΄΄ σχολείο, µας
απάντησαν πως ήταν ωραία και ό-
λα µια χαρά. 

Επιµέλεια - δακτυλογράφηση :
Σόφη Σιδερά - ΣΤ΄τάξη 
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γι` αυτά.  Υπήρχαν πέντε σπίτια
στην εξέδρα και άλλα τρία στην
ξηρά. Αυτά ήταν κατασκευα-
σµένα µε πασσάλους στηριγµέ-
νους µέσα στη λίµνη. Ο σκελε-
τός τους ήταν φτιαγµένος µε
ξύλα και η σκεπή από άχυρα, ε-
νώ όλο το σπιτάκι ήταν καλυµ-
µένο µε πηλό. Μέσα στα σπιτά-
κια είδαµε όπλα, δέρµατα ζώων,
µαγειρικά σκεύη και ειδώλια(για
να τους προστατεύουν από τα
κακά πνεύµατα). Εµένα µου έ-
κανε εντύπωση µια νεκροκεφα-
λή αγελάδας που ήταν κρεµα-
σµένη στη σκεπή ενός σπιτιού.
Επίσης µου έκαναν εντύπωση
τα οµοιώµατα των ανθρώπων
που φαίνονταν σαν αληθινά.  

Ύστερα πήγαµε σε έναν χώρο
όπου είχε διάφορες φωτογρα-
φίες µε τα εργαλεία εκείνης της
εποχής και µια µακέτα για το
πώς χτιζόταν ένα σπίτι εκείνης
της εποχής. Από εκεί όσα  παι-

διά ήθελαν αγόρασαν από µια
σφυρίχτρα, η οποία έβγαζε ήχο
πουλιού(λαλίτσα) ή πάπιας, ό-
ταν τη φυσούσες.

Ξαναµπήκαµε στο λεωφορείο
και πήγαµε σε ένα πάρκο ανα-
ψυχής στην Μεσοποταµιά. Εκεί
έγινε  ένας διαγωνισµός χορού.
Πρώτη βγήκε η οµάδα Super
Girls. Μόλις τελείωσε ο διαγωνι-
σµός καθίσαµε να φάµε και µετά
παίξαµε. Μείναµε περίπου τέσ-
σερις ώρες.

Αργότερα πήγαµε µια βόλτα
στην πόλη της Καστοριάς. Εκεί
είδαµε τη λίµνη της και µέσα σ`
αυτήν κολυµπούσαν χήνες. Με-
τά είδαµε δύο αρχοντικά, αλλά
δεν προλάβαµε να δούµε τα υ-
πόλοιπα. Έτσι ήρθε η ώρα να
πάµε στα σπίτια µας. Επιστρέ-
ψαµε στην Άρνισσα κατά τις 8
µ.µ.. Αυτή η εκδροµή µου άρεσε
πολύ.

Για την Ε` τάξη(Ανδρονίκη –
Βερονίκη – Κωνσταντίνα 

– Ιωάννα)

Εκδροµή στο ∆ισπηλιό
και την Καστοριά

συν. απ’ την 1η σελ.

κα µαθήτριες της Ε’ τάξης ήµα-
σταν εθελόντριες  στον Ηµιµα-
ραθώνιο που είχε γίνει την Κυ-
ριακή στης 22 Μαΐου του 2016.
Ήταν πρωί όταν τελειώσαµε τις
τελευταίες προετοιµασίες για
τον αγώνα. Όλοι η οµάδα των ε-
θελοντών βγήκαµε µια αναµνη-
στική φωτογραφία. Λίγο πιο πέ-
ρα µπορούσες να βγεις φωτο-
γραφία µε όποιον θέλεις. Έτσι
βγήκα φωτογραφία µε τη Βερό-
νικα.  Σε λίγη ώρα ξεκίνησαν οι
αθλητές των 21χµ. και µετά από
λίγα λεπτά οι αθλητές των 5χ.µ.
Πιο µετά έφτασαν τα παιδιά
που αγωνίστηκαν στο 1χµ. Σε
αυτούς δίναµε µόνο νερό, ενώ

στους αθλητές  των 5 και των
21χµ. δίναµε µια σακούλα που
είχε µέσα µια µπλούζα, ένα ενη-
µερωτικό για την ιστορία της
περιοχής  και µήλα. Όταν ήρθε
και ο τελευταίος από τα 21χµ. έ-
γινε η απονοµή των βραβείων
για τις πρώτες τρεις θέσεις, δί-
νοντας τους κύπελλα. Στους µι-
κρούς αθλητές των 1.000 µέ-
τρων έδωσαν επαίνους.  Αυτή ή-
ταν µια καλή πράξη εκ µέρους
µας. Έτσι µάθαµε να βοηθάµε
τον συνάνθρωπό µας όταν µπο-
ρούµε. Αυτή η εµπειρία που έζη-
σα θα µου είναι αξέχαστη.

Κείµενο και 
∆ακτυλογράφηση:

Μαρία  Καραβίτη –
Ε` τάξη

6ος Ηµιµαραθώνιος Βεγορίτιδας 2016

συν. απ’ την 1η σελ.

6ος  Ηµιµαραθώνιος Λίµνης Βεγορίτιδας 2016
Στον 6ο  Ηµιµαραθώνιο Λίµνης Βεγορίτιδας πήρα κι εγώ µέ-

ρος. Ήταν η πρώτη φορά που θα έτρεχα σε έναν τέτοιο αγώνα. Στις
22 Μαΐου είχαµε  ραντεβού στις 8:30 στην Αγία Αναστασία όπου ή-
ταν η αφετηρία.

Από εκεί θα ξεκινούσαν τα παιδιά για τον αγώνα των 1000 µέ-
τρων. Εκεί ήταν  ο γυµναστής κ. Λιµπάρης Ευάγγελος που µας βοή-
θησε και µας συµβούλεψε για το τι θα κάνουµε κατά τη διάρκεια
του αγώνα. Σηµείωσε τα ονόµατά µας σε ένα χαρτί και µετά µας έ-
δωσε νούµερα.

Όταν πέρασε και  ο τελευταίος αθλητής για τα πέντε χιλιόµε-
τρα, ένας άλλος αγώνας που γινόταν παράλληλα, δόθηκε το σήµα
της εκκίνησης. Όλα τα παιδιά ξεκίνησαν να τρέχουν. Σε λίγο κά-
ποια  από αυτά ξεχώρισαν και έφυγαν αρκετά µπροστά ενώ κά-
ποια άλλα ένειµαν πιο πίσω. Εγώ κουράστηκα αρκετά, αλλά συνέ-
χισα να αγωνίζοµαι. Εξάλλου σηµασία έχει η συµµετοχή. Όταν επι-
τέλους φτάσαµε στο τέλος, µας δόθηκε ένα αναµνηστικό µετάλλιο
που πάνω του είχε χαραγµένη από τη µια πλευρά τη λίµνη Βεγορί-
τιδα και έναν αθλητή και  από την άλλη  την επιγραφή «60ς Ηµιµα-
ραθώνιος Λίµνης  Βεγορίτιδας  2016».

Μετά το τέλος του αγώνα και για λίγα λεπτά ένιωθα την καρδιά
µου να χτυπά πολύ δυνατά και νόµιζα ότι θα πέθαινα από την κού-
ραση, αλλά τελικά δεν έπαθα τίποτα. Αυτή η εµπειρία θα µου µείνει
αξέχαστη και θα περιµένω µε µεγάλη αγωνία να ξανατρέξω του
χρόνου !                                                               Βασιλεία Λιόλιου – Ε` τάξη
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Φανταστικές ιστορίες µικρών συγγραφέων
ΜΜυυσσττήήρριιαα  σσττοονν  οοµµφφααλλόό  ττηηςς  γγηηςς

(3ο µέρος)

Οι υδραυλικοί τα κά-
νουν µούσκεµα

Όταν µπήκαν στο τµήµα ο φύλα-
κας είπε στα παιδιά να τον αφήσουν
να µιλήσει αυτός. Εκεί ο κυρ-Λέαν-
δρος ζήτησε να µιλήσουν µε τον διοι-
κητή για ένα πολύ σοβαρό θέµα. Ο α-
στυνόµος τους άφησε να µπουν µέσα.
Ο κυρ-Λέανδρος είπε στον διοικητή
όσα του είχαν διηγηθεί τα παιδιά.

-Μα τι λες βρε Λέανδρε! ∆εν ξέρεις
τι φαντασία έχουν τα παιδιά; Είπε ο
διοικητής.

-Βρε τι λες Σπύρο; Αφού το είδα µε
τα ίδια µου τα µάτια!

-Ααα! Έτσι αλλάζει το πράγµα.
Πρέπει να ειδοποιηθεί η αστυνοµία
της Αθήνας και να καταστρώσουµε έ-
να σχέδιο. Παιδιά πρέπει να ειδοποιη-
θούν και οι γονείς σας. Σήµερα στις 4
και µισή το απόγευµα τους θέλω ό-
λους εδώ. Στις 4 και µισή όλοι οι γο-
νείς των παιδιών ήταν έξω από το
γραφείο του διοικητή αγχωµένοι, νο-
µίζοντας ότι τα παιδιά τους είχαν κά-
τι πολύ άσχηµο. Όταν όµως ο διοικη-
τής τους έδωσε συγχαρητήρια όλοι
κοιτάχτηκαν µε απορία.

-Μα γιατί µας δίνετε συγχαρητή-
ρια; Τι έκαναν τα παιδιά µας;

-Μα καλά, δεν ξέρετε; ∆εν σας εί-
παν τα παιδιά;

-Σαν τι να µας πουν;
-Τα παιδιά σας ανακάλυψαν µια

µεγάλη κλοπή που γίνεται στο µου-
σείο. Και οι κλέφτες µένουν στο ξενο-
δοχείο σας κυρία Πετροπούλου. Και
από εσάς κυρία Πετροπούλου, ιδιαί-
τερα θα ήθελα µια µικρή εξυπηρέτηση.

-Ότι θέλετε.
-Λοιπόν ακούστε...ο κυρ-Λέαν-

δρος άνοιξε το µουσείο κατά τις 6:30
για να µπορέσουν να µπουν λίγοι α-
στυνοµικοί ούτως ώστε όταν έρθουν
οι κλέφτες να ειδοποιήσουν τους συ-
νάδελφους τους από το τµήµα για να
πάρουν θέσεις έξω από το µουσείο.

Αυτοί θα έµεναν µέσα για να τους πε-
ρικυκλώσουν όταν θα ξεκινούσε η πα-
γίδα. Στις 9:00 ακούστηκε ένας θόρυ-
βος έξω απ΄ το µουσείο που ήταν από
αµάξι. Οι αστυνοµικοί κατάλαβαν ότι
είχαν έρθει οι κλέφτες και ειδοποίη-
σαν κατευθείαν τους συναδέλφους
τους στο τµήµα, όπου είχαν έρθει και
οι ενισχύσεις απ΄ την Αθήνα. 

Στο τµήµα όταν ο διοικητής  άκου-
σε το σύνθηµα απ΄ το µουσείο, διέτα-
ξε δύο αστυνοµικούς να πάνε στο ξε-
νοδοχείο για να πάρουν τα κλεµµένα
και να ειδοποιήσουν τη µαµά του Κώ-
στα. Ο ίδιος µε τον κύριο Λέανδρο και
τους υπόλοιπους ξεκίνησαν για το
µουσείο. Όταν πήραν τις θέσεις τους
ειδοποίησαν στο ξενοδοχείο να ξεκι-
νήσει η παγίδα.

Στην αίθουσα του Αντίνοου χτύπη-
σε ένα κινητό. Ο ένας «υδραυλικός»
απάντησε:

-Ναι... Μάλιστα... Ερχόµαστε αµέ-
σως.

-Τί έγινε;
-Πληµµυρίζει το ξενοδοχείο. Πάµε

πριν µπουν αυτοί να βγάλουν τα
πράγµατα µας και µας ανακαλύψουν.

Στην πόρτα όµως τους περίµενε
άλλη έκπληξη. ∆εκάδες αστυνοµικοί
είχαν στραµµένα τα όπλα κατά πάνω
τους.

-Γρήγορα από την πίσω πόρτα.
Κοιτώντας πίσω τους όµως βρήκαν

κι άλλη έκπληξη. Τους αστυνοµικούς
που τους περίµεναν απ΄ το πρωί.

Ο ένας κλέφτης έβγαλε το πιστόλι
του και πυροβόλησε κατά των αστυ-
νοµικών αντί όµως να τραυµατίσει α-
στυνόµο, τραυµάτισε τον κυρ-Λέαν-
δρο, ο οποίος λιποθύµησε.

-Κάτω τα όπλα! ∆εν γλυτώνετε. Εί-
στε περικυκλωµένοι.

Αµέσως οι κλέφτες πέταξαν τα ό-
πλα και οι αστυνοµικοί τους φόρεσαν
χειροπέδες.

-Και να παρακαλάτε να µην πεθά-
νει ο κύριος Λέανδρος γιατί τότε την
έχετε πιο άσχηµα.

Εκείνη την ώρα ήρθε το ασθενοφό-
ρο και ο κύριος Λέανδρος άρχισε να
βρίσκει ξανά τις αισθήσεις του. Ο για-
τρός που τον εξέτασε του είπε:

-Μην φοβάστε κύριε Λέανδρε. Μια
γρατσουνιά στο µπράτσο είναι. Θα
µας προσέχεις το µουσείο για πολλά
χρόνια ακόµα.

-Ναι αλλά θα έχω και τους καλύτε-
ρους βοηθούς, την Τζένη, τον Κώστα,
την Μαρία και τον Γιώργο. Γιατί χω-
ρίς αυτούς θα είχαµε χάσει την Ιστο-
ρία του τόπου µας.

Την επόµενη εβδοµάδα, που άνοιξε
ξανά το µουσείο, τα δύο χαµόγελα α-
πό ελεφαντόδοντο, χαµογελούσαν
στις θέσεις τους µε σιγουριά. Είχαν
πια πέντε φύλακες για να τα προσέ-
χουν.

Κείµενο : Σταυρούλα Μπόγια Γ΄
τάξη

∆ακτυλογράφηση : Χρυσάνθη Γκέ-
σιου - ΣΤ΄ τάξη

Η µαγική βρύση
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν µια φτωχική οικογένεια που είχε

δύο παιδιά, την Νεφέλη και την Κατερίνα. Μια φορά που η Νεφέ-
λη πήγε να κάνει γυµναστική στο δάσος κουράστηκε και θέλησε
να πιει νερό. Περπατώντας λίγη ώρα στο δάσος βρήκε µια βρύση.
Όταν η Νεφέλη πλησίασε την βρύση πριν πιει νερό η βρύση ζω-
ντάνεψε και βγήκε από µέσα µια νεράιδα. Τότε η Νεφέλη είπε:

- Ααα! Ποια είσαι εσύ; Ρώτησε.
- Είµαι η νεράιδα που κάνω τις ευχές όλων σας. Όσοι έρ-

χονται εδώ να πιουν νερό πριν το πιουν εγώ εµφανίζοµαι και κάνω
τρεις ευχές. 

Η Νεφέλη τότε χάρηκε πολύ. Μόλις ήπιε το νερό, η νεράιδα της
είπε: 

- Τώρα που ήπιες το νερό µπορείς να κάνεις τρεις ευχές
που πραγµατικά το θέλεις και εσύ αλλά και η οικογένειά σου το θέ-
λετε πραγµατικά. 

Τότε η πρώτη ευχή της Νεφέλης ήταν να γίνει το σπίτι της και-
νούριο, η δεύτερη ευχή της ήταν η αυλή της να γεµίσει µε τα πιο ό-
µορφα λουλούδια και να γίνει και αυτή καινούρια και η τρίτη ευχή
της ήταν η οικογένειά της να έχουν τα πιο ακριβά ρούχα του κό-
σµου. Μετά η Νεφέλη ευχαρίστησε τη  νεράιδα και πήγε στο σπίτι
της. Τότε είπε:  

- Μαµά, µπαµπά, Κατερίνα, σας άρεσε το σπίτι; 
Η µαµά της τότε είπε:  - Νεφέλη το σπίτι είναι τέλειο, µόλις

είδαµε εγώ, ο µπαµπάς σου και η αδερφή σου το σπίτι, δακρύσαµε
από τη χαρά µας. Από, εδώ και πέρα όλη η οικογένεια πήγαινε να
ζητήσει ευχές από τη µαγική βρύση µα πιο πολύ οι δύο αγαπηµέ-
νες και χαρούµενες αδερφές.

Κείµενο: Μαρία Τζήκα και Άννα Γέσιου  ∆` τάξη  
∆ακτυλογράφηση: Κωνσταντίνα  Παπαζήση – Ε` τάξη
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ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

Πώς ζωγράφισαν οι µαθητές της Α΄ τάξης
το µύθο του Αισώπου « Ο λαγός και η χελώνα»
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Το σκαθάρι και ο αετός
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας αετός που κυνη-

γούσε έναν λαγό. Ο λαγός είχε έναν καλό φίλο, το
σκαθάρι. Αυτό παρακάλεσε τον αετό να αφήσει τον
λαγό και µην τον φάει. Ο αετός δεν έδωσε σηµασία
κι έφαγε τον λαγό. 

Το σκαθάρι θύµωσε πολύ. Τότε αποφάσισε να εκδι-
κηθεί τον αετό. Έτσι έσπαζε τα αυγά του όπου κι αν
τα έβρισκε. Ο αετός  πήγε στο τέλος τα αυγά στον
∆ία. Κι εκεί όµως το σκαθάρι άφησε µια κάµπια, και έ-
τσι ο ∆ίας τρόµαξε και άφησε τα αυγά που έσπασαν
πάλι. ∆εν υπήρχε πουθενά ασφαλές µέρος για τα αυ-
γά του αετού και αυτός κατάλαβε ότι το σκαθάρι τον
εκδικήθηκε και δεν µπορούσε να κάνει τίποτα.

∆ίδαγµα: Πρέπει να ακούµε και να σεβόµαστε τις
γνώµες των αδυνάτων

Κείµενο:  Β` τάξη   (Ναταλία Π. -  Θανάσης Μπ. -
Στήβεν Κ. -  Χρήστος Θ. –

Βασιλική Κ. –  Άννα Μαρία Π.)
∆ακτυλογράφηση : Άννα Καραβίτη – ΣΤ` τάξη

Το αρνί , ο λύκος 
και η φλογέρα

Μια φορά ήταν ένας λύκος
που πεινούσε και είχε βάλει
στο µάτι ένα κοπάδι µε αρνιά.
Σκέφτηκε να πάρει να παίξει
µια φλογέρα για να παρασύ-
ρει τα πρόβατα. Και τελικά
παρέσυρε ένα µικρό αρνάκι.
Έπειτα αυτό κατάλαβε  το
σχέδιο του λύκου και τον πα-
ρέσυρε στα τσοµπανόσκυλα.
Τα σκυλιά βρήκαν τον λύκο
και άρχισαν να τον κυνηγούν.

Έτσι το αρνάκι σώθηκε.
∆ίδαγµα: ∆εν πρέπει να πιστεύουµε αγνώστους και να πα-

ρασυρόµαστε από τους άλλους.

Κείµενο: Β` τάξη
(Κωνσταντίνος Μ. -  Ελπίδα Γκ. -  Μαρία Γ. - Ειρήνη Λ. - Ανα-

στάσης ∆. -  Ευαγγελία Π.)
∆ακτυλογράφηση : Άννα Καραβίτη – ΣΤ` τάξη

Αθλήµατα και καλοκαιρινά σπορ(Β` τάξη)
Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθληµα που παίζεται σε ένα γή-

πεδο που αποτελείται από δύο εστίες µε δίχτυα. Η κάθε ο-
µάδα έχει δέκα παίχτες και έναν τερµατοφύλακα στη εστία.
Όποιος βάλει τα περισσότερα γκολ κερδίζει και παίρνει
τρεις βαθµούς σε κάθε παιχνίδι και παίζεται µε µια µπά-
λα.(Τάσος Μπακάλης)

Η κολύµβηση είναι δύσκολο ολυµπιακό άθληµα που γίνε-
ται σε πισίνα. Υπάρχουν πολλά είδη κολύµβησης όπως : ε-
λεύθερο, πρόσθιο, ύπτιο και πεταλούδα. Γίνονται και αγώ-
νες κατάδυσης. Οι Έλληνες κολυµβητές παίρνουν πολλά µε-
τάλλια σε αγώνες. Η κολύµβηση γυµνάζει όλο το σώµα.(Σα-
µαράς ∆ηµήτρης)

Η αντισφαίριση, γνωστή ως  τένις, είναι ένα παιχνίδι που
χρησιµοποιούν ρακέτες για να χτυπήσουν µια χνουδωτή
λαστιχένια σφαίρα, µε προέλευση την Ευρώπη, προς το τέ-
λος του 19ου αιώνα.(Νίκος Μπαϊρακταρίδης)

Με τον όρο στίβος χαρακτηρίζεται το σύνολο των αγωνι-
σµάτων, του κλασικού αθλητισµού, που διεξάγονται στον
χώρο αυτό και στον οποίο περιλαµβάνονται: 

αγώνες ταχύτητας, αγώνες ηµιαντοχής, αγώνες αντοχής,
σκυταλοδροµίες, αθλήµατα ρίψεων, άλµατα, µικτά όπως εί-
ναι το δέκαθλο. Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Γενικά ο στίβος δεν µπορεί να έχει συνολικό µήκος µεγα-
λύτερο των 402,34 µέτρων. (Ευδόξης Παπατραϊανός)ΠΗ-
ΓΗ : ΒΙΚΙΠΑΙ∆ΕΙΑ

Το µπιτς βόλεϊ είναι πετοσφαίριση σε παραλιακή ακτή
και   είναι ένα ολυµπιακό οµαδικό άθληµα. Έχει τους ίδιους
κανόνες  µε το κανονικό βόλεϊ.  Το γήπεδο είναι από άµµο
και έχει διαστάσεις 16Χ24 και είναι πιο µικρό από το κα-
νονικό γιατί, γιατί παίζεται από δύο αντίπαλες οµάδες οι ο-
ποίες αποτελούνται από δύο παίκτες η κάθε οµάδα. Ο σκο-
πός του παιχνιδιού είναι να περάσει η µπάλα πάνω από το
φιλέ και να ακουµπήσει στο γήπεδο της αντίπαλης περιο-
χής αφού πρώτα έχει εκτελεστεί µε σέρβις. Η νικήτρια  ο-
µάδα είναι αυτή που έχει κερδίσει τρία σετ.(Βαγγέλης
Μπόγιας) 

∆ακτυλογράφηση : Άννα Καραβίτη – ΣΤ` τάξη
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Αλληλογραφία του ∆ηµοτικού Σχολείου Άρνισσας 
µε σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού

Η Πέµπτη τάξη του σχολείου µας φέτος έ-
κανε µια προσπάθεια γνωριµίας µε άλλα
σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού. Έ-
τσι λοιπόν ξεκίνησε µία αλληλογραφία µετα-
ξύ µας. Αλληλογραφήσαµε µε πολλά σχο-
λεία. 

Μέχρι τώρα µας απάντησαν τα ∆ηµοτικά
Σχολεία 3ο ∆.Σ. Πολυγύρου, Αραβησσού,
δύο σχολεία του Καρπενησίου(1ο και 3ο), 2ο
∆.Σ. Αιτωλικού, 1ο ∆.Σ. Κρουσώνα/Χανίων,

Αρχαίας Ολυµπίας, Αγίων ∆έκα Ηρακλείου,
Χώρας Αµοργού, Νεστορίου Καστοριάς, Νέ-
ας Ζίχνης/Σερρών,3ο ∆.Σ. Βέροιας, 2ο ∆.Σ.
Τήνου και ένα σχολείο από το Γκέτεµποργκ
της Σουηδίας. 

Είµαστε πολύ χαρούµενοι και ενθουσια-
σµένοι, γιατί γνωρίζουµε τις κτιριακές τους
εγκαταστάσεις, τον τρόπο λειτουργίας
τους, τον αριθµό των παιδιών τους και άλλα
πολλά. Ορισµένα παιδιά µάλιστα, έχουν και

προσωπική επικοινωνία µε µαθητές των σχο-
λείων αυτών. Θα συνεχίσουµε την προσπά-
θειά µας ώστε να γνωρίσουµε όσο το δυνα-
τόν περισσότερα σχολεία και παιδιά στην
Ελλάδα και σε όλο τον κόσµο. 

(Παρακάτω δηµοσιεύουµε ενδεικτικά κά-
ποιες επιστολές)  

Κείµενο- ∆ακτυλογράφηση: 
Κωνσταντίνα Παπαζήση - Ε` τάξη

33oo  ∆∆ηηµµοοττιικκόό  ΣΣχχοολλεείίοο  ΚΚααρρππεεννηησσίίοουυ
Γεια σας. Είµαι η Ολυµπία Βέλιου

και πηγαίνω στην Πέµπτη τάξη. Ζω στο
Καρπενήσι σε µία κωµόπολη στον νοµό
Ευρυτανίας. Αφότου διαβάσαµε το
γράµµα που µας στείλατε, αποφασίσα-
µε πως και εµείς θέλουµε να σας γνω-
ρίσουµε. Η τάξη µας έχει 22 παιδιά και
όλο το σχολείο 146. Το σχολείο µας εί-
ναι χτισµένο στο Ξηριά του Καρπενησί-
ου, είναι έξω και µέσα ζωγραφισµένο
µε υπέροχες ζωγραφιές από  τη µυθο-
λογία. Έχει ένα µεγάλο προαύλιο µε
γήπεδο ποδοσφαίρου, χάντµπολ, µπά-
σκετ και ζωγραφισµένα παιχνίδια ό-
πως κουτσό, φιδάκι και άλλα διάφορα.
Είναι το πιο καινούργιο σχολείο της πό-
λης µου. Όλα τα παιδιά του σχολείου
προσπαθούµε πολύ για να το περιποι-
ούµαστε. Είναι εξαθέσιο µε οκτώ τµή-
µατα. Επίσης έχει διάφορες αίθουσες
για να περνάµε τον χρόνο µας. Υπάρ-
χει µία οργανωµένη αίθουσα µε αργα-
λειό, υφάσµατα και παιχνίδια άλλης ε-
ποχής. Η τάξη µου έχει διαµορφώσει
µία αίθουσα όπου έχουµε βάλει παλιά
βιβλία, µαύρο πίνακα και πράσινα
θρανία, ώστε να πραγµατοποιήσουµε
µία απεικόνιση εκείνης της εποχής. Έ-
χουµε µία οργανωµένη βιβλιοθήκη
που διαθέτει σκακιέρες που όλοι µπο-
ρούν να παίζουν στο διάλειµµα. Επί-
σης όλοι µπορούν να δανειστούν βι-
βλία. Επίσης στο σχολείο µας στεγάζε-
ται και το ειδικό σχολείο Καρπενησίου.
Βέβαια υπάρχουν τρεις ακόµα όµορ-
φες αίθουσες του πινγκ- πονγκ, των υ-
πολογιστών και αίθουσα πειραµάτων.
Το σχολείο µας έχει έναν µεγάλο κή-
πο, στον οποίο όλα τα τµήµατα έχουν
φυτέψει όµορφα δεντράκια, κερασιές
και µουριές. Λειτουργεί ολοήµερο
τµήµα που µπορούµε να κάνουµε πολ-
λές δραστηριότητες. Αν ποτέ επισκε-
φτείτε τον τόπο µου θα δείτε στα υπέ-
ροχα χωριά µας καταρράκτες, σπη-
λιές και πολλά µονοπάτια µε θαυµά-
σιες οµορφιές. Θα δείτε το χιονοδρο-
µικό κέντρο του Βελουχιού. Θα µπορέ-
σετε να επισκεφτείτε τα λαογραφικά
µουσεία των χωριών µας, το Τ.Ε.Ι δα-
σοπονίας. Επίσης µπορείτε να επισκε-
φτείτε το υδροηλεκτρικό φράγµα στα
Κρεµαστά. Θα σας αρέσουν πολύ τα ε-
λατοδάση µας που κρύβουν πολλά ω-
ραία µυστικά. Ελπίζω µετά από αυτό το
γράµµα να σας γνωρίσουµε και να επι-
κοινωνήσω µε κάποιον από εσάς. 

Φιλικά Ολυµπία Βέλιου

Προς
∆ηµοτικό Σχολείο Άρνισσας

Γεια σας. Ονοµάζοµαι Θωµαή Στε-
φοπούλου, είµαι 11 χρονών, πηγαίνω
Στ’ τάξη και κατάγοµαι από ένα πανέ-
µορφο χωριό το Νεστόριο Καστοριάς.

Το σχολείο µου βρίσκεται στην εί-
σοδο του χωριού, περικυκλωµένο µε ό-
µορφα δέντρα και πολύ πράσινο. Πολ-
λά από αυτά τα φυτέψανε οι µαθητές,
µε µεγάλη χαρά και διάθεση. Επίσης η
καθαριότητα του χώρου είναι η προτε-
ραιότητά µας.

Ένα από τα βασικά στοιχεία του χω-
ριού µας είναι το αναζωογονητικό πε-
ριβάλλον. Τα πεύκα, τα έλατα, οι βελα-
νιδιές, ορµητικά ποτάµια είναι ένα φυ-
σικό σκηνικό  στην Ακριτική περιοχή
µας, µε πρώτο το Γράµµο ένα βουνό
πλούσιο σε πανίδα και χλωρίδα αποτε-
λεί  µια φυσική οµορφιά. 

Στα αλπικά λιβάδια του Γράµµου
βρίσκεται η Αλπική λίµνη µε το µεγαλύ-
τερο υψόµετρο στην Ελλάδα, η Γκιστό-
βα. Η Γκιστόβα διατηρεί τα νερά της ό-
λο τον χρόνο και αποτελεί ένα σπάνιο
τύπο οικότοπου. Η άλλη λίµνη ονοµά-
ζεται Μουτσάλια και βρίσκεται σε µία
περιοχή γεµάτη οξιές. Σε αυτές τις λί-
µνες θα βρούµε ψάρια µε πόδια τα ο-
ποία ονοµάζονται τρίτωνες, πέστρο-
φες και διάφορα άλλα ψάρια. Επίσης
υπάρχει η καφέ αρκούδα, λύκοι και α-
λεπούδες καθώς και πλήθος άλλων µι-
κρών ζώων. 

Το µεγαλύτερο ποτάµι σε µήκος, ο
Αλιάκµονας, περνάει από το Νεστόριο
και ενώνει µε την ασταµάτητη ροή του
το χτες µε το σήµερα, καθώς οι πρώτοι
οικισµοί που δηµιουργήθηκαν στις ό-
χθες του χρονολογούνται από την Νεο-
λιθική Εποχή, ενώ από τότε η ζωή δεν
σταµάτησε ποτέ να κυλά παράλληλα
µε τα νερά του. 

Τα τοπία και οι τοποθεσίες του χω-
ριού µου τραβάνε το ενδιαφέρον του
κάθε επισκέπτη. Το κάστρο είναι µια
φυσική ακρόπολη ανατολικά του Νε-
στορίου. Από την αρχαιότητα µέχρι τώ-
ρα έπαιξε σπουδαίο ρόλο προστατεύ-
οντας την περιοχή από τις επιδροµές.
Η θέα σου κόβει την ανάσα. 

Το µονοπάτι Ε6 που διασχίζει το
Γράµµο είναι ιδανικό για πεζοπορία δί-
πλα στις όχθες των ποταµών. 

Ο κόκκινος βράχος βρίσκεται στην
είσοδο του Νεστορίου. Σύµφωνα µε
τον µύθο, το χρώµα του προήλθε από

το αίµα του φτερωτού αλόγου που έπε-
σε εκεί τυφλωµένο από τον ∆ία. Όλα
αυτά δεν µπορούν να αφήσουν ασυγκί-
νητο κανέναν. 

Μέσα στο χωριό υπάρχουν δύο µε-
γάλες εκκλησίες. Των Παµµεγίστων
Ταξιαρχών και η Κοίµηση της Θεοτό-
κου, η παλαιότερη εκκλησία του οικι-
σµού που χτίστηκε το 1816 και ξεχωρί-
ζει για τις παλιές εικόνες και τα εκκλη-
σιαστικά βιβλία του 18ου και 19ου αιώ-
να. 

Στο ποτάµι του Νεστορίου επίσης
διοργανώνεται κάθε χρόνο από την ∆η-
µοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτι-
σµού και Αθλητισµού το φηµισµένο
River Party. Άνθρωποι κάθε ηλικίας α-
πό την Ελλάδα και το εξωτερικό δίνουν
ραντεβού κάθε χρόνο στις όχθες του
Αλιάκµονα, για να ζήσουν την εµπειρία
µιας µοναδικής µουσικής συνάντησης. 

Βέβαια υπάρχουν και αρκετοί ξε-
νώνες και ξενοδοχεία για να φιλοξενή-
σουν τους επισκέπτες. Κάποια από αυ-
τά διοργανώνουν και διάφορες εκδρο-
µές για περπάτηµα σε µονοπάτια ή µε
τζιπ σε δύσβατες περιοχές. 

Όλα αυτά αποτελούν έναν µαγευτι-
κό προορισµό που είναι το χωριό µου.
Εάν επιθυµείτε µια διαφυγή µακριά α-
πό τον θόρυβο της πόλης είστε προ-
σκεκληµένοι σε αυτό το υπέροχο χω-
ριό που λέγεται ΝΕΣΤΟΡΙΟ!!! 

Με αγάπη,
η µαθήτρια του ∆ηµοτικού Σχολείου

Νεστορίου,
Στεφοπούλου Θωµαή

Εκ µέρους των µαθητών των Ε΄ &
ΣΤ΄ τάξεων

∆ηµοτικού Σχολείου 
Νεστορίου Καστοριάς

ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ
22οο  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  ΤΤΗΗΝΝΟΟΥΥ
Γεια σας. Είµαστε δυο µαθήτριες

της πέµπτης τάξης, η Αγνή Μ. και η Α-
δριανή Β. Ζούµε σε ένα νησί των Κυ-
κλάδων, την Τήνο.

Αποφασίσαµε στην τάξη
µας να µη σας κρατάµε άλλο σε αγω-
νία και να σας στείλουµε το γράµµα
που περιµένετε. Η τάξη µας έχει χωρι-
στεί σε δύο τµήµατα και συνολικά εί-
µαστε 31 παιδιά. Όλο το σχολείο µας
είναι περίπου 150 παιδιά. Το σχολείο
µας βρίσκεται στην Χώρα της Τήνου.
Έχει ιδρυθεί αρκετά παλιά, συγκεκρι-
µένα το 1944, αλλά δεν στεγαζόταν
στο χώρο που βρίσκεται σήµερα. Με-
ταφέρθηκε στη σηµερινή του τοποθε-
σία το 1960. Έχει µια µεγάλη αυλή µε
δύο τέρµατα και τρεις µπασκέτες και
γύρω από αυτά βρίσκονται 13 αίθου-
σες, ανάµεσά τους τα γραφεία, η αί-
θουσα της Μουσικής, της Πληροφορι-
κής, των Εικαστικών καθώς και µία µι-
κρή βιβλιοθήκη όπου τακτοποιούµε τα
σχολικά βιβλία. Και φυσικά, µια αποθη-
κούλα για τα όργανα της Γυµναστικής! 

Εµείς, αντίθετα από εσάς,
έχουµε παρτέρια γύρω από την αυλή
µε αρκετά δέντρα και λουλούδια. Κά-
θε τάξη έχει υιοθετήσει ένα µέρος α-
πό αυτά. 

Ακόµα, η ΣΤ’ Τάξη εκδί-
δει το «Μαθητές σε δράση» που είναι
η σχολική µας εφηµερίδα. 

Αν ποτέ έχετε την ευκαι-
ρία να διαλέξετε να περάσετε τις δια-

κοπές σας σε κάποιο από τα νησιά
µας, µη διστάσετε να µας επισκεφθεί-
τε! Θα δείτε πολλά αξιοθέατα, όπως
την Παναγία της Τήνου, το Μοναστήρι
της Αγίας Πελαγίας, τις υπέροχες πα-
ραλίες µας και φυσικά, τα φανταστικά
χωριά µας! Και πού ξέρετε; Μπορεί
και να µας γνωρίσετε!

Πιστεύουµε πως σας δώ-
σαµε αρκετά στοιχεία για τον τόπο
µας. Περιµένουµε σύντοµα νέα σας. 

Φιλικά,
Αγνή Μ. και Αδριανή Β.

Υ.Γ. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες και εικόνες επισκεφθείτε την ι-
στοσελίδα του σχολείου µας:
http://2dim-tinou.kyk.sch.gr/ 
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Γεια σου Κωνσταντίνα!
Είµαστε µαθητές της Ε’ τάξης.

Ζούµε στο Αιτωλικό µια µικρή κωµόπολη
του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας, στη ∆υτι-
κή Στερεά Ελλάδα. 

∆εχτήκαµε  µε χαρά το γράµµα σας
και το διαβάσαµε µε πολύ προσοχή.
Μας εντυπωσίασε η οµορφιά του τόπου
σας και λυπόµαστε που δεν έχουµε την
δυνατότητα να σας επισκεφτούµε. 

Η τάξη µας έχει δεκαέξι µαθητές
και το σχολείο ενενήντα τρείς! Το κτίριο
µας είναι νεόκτιστο και βρίσκεται στα α-
νατολικά της  νησίδας µέσα στη λιµνοθά-
λασσα. Έχει µεγάλο προαύλιο µε τρία
γήπεδα και πέτρινες βρυσούλες. Είναι
6/θέσιο µε δύο τµήµατα ολοηµέρου. ∆ια-
θέτει αίθουσα χηµείου, αµφιθέατρο και
δανειστική βιβλιοθήκη. Με περηφάνια
σας λέµε ότι είµαστε οι “ βιβλιοφάγοι’’
του σχολείου και υπεύθυνοι για τη λει-
τουργία της βιβλιοθήκης.

Αν ποτέ αποφασίσετε να επισκε-
φτείτε τον τόπο µας θα διαπιστώσετε ότι
είναι µία ‘’νερένια’’ πολιτεία και δίκαια
αποκαλείται ‘’µικρή Βενετία’’ . Είναι σ’
ένα µικρό νησάκι ‘’ριζωµένο’’ στο νερό
στο µέσο περίπου της Λιµνοθάλασσας
Αιτωλικού – Μεσολογγίου.  ∆ύο πέτρινα,
γραφικά γεφύρια απλώνονται δυτικά και
ανατολικά και το ενώνουν µε τη στεριά.

Αν έρθετε στον τόπο µας, µπορείτε
να επισκεφτείτε τις ιστορικές εκκλη-
σίες, το µοναδικό στην Ευρώπη Μου-
σείο χαρακτικής ‘’Βάσω Κατράκη’’, το
Κέντρο Προστασίας Λιµνοθάλασσας Αι-
τωλικού – Μεσολογγίου. 

Πολύ  κοντά µας στην Ιερή Πόλη
του Μεσολογγίου, θα εντυπωσιαστείτε
από τα ιστορικά  αξιοθέατα, την Πινακο-
θήκη  και τον Κήπο των Ηρώων.  

Μακάρι  να µπορούσαµε να ανταλ-
λάξουµε επισκέψεις, να γνωρίσουµε  ο
ένας τον τόπο του άλλου και κυρίως να
αποκτήσουµε νέους φίλους. 

Με φιλικούς χαιρετισµούς
Μυρτώ, Γρηγόρης, Νικόλας, Ζώης,

Νίνα, Άλµπι, Κατερίνα, Μπλέρτα,
Κώστας, Πέτρος, Μάριος.         

ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ
ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  ΑΑΓΓΙΙΩΩΝΝ  ∆∆ΕΕΚΚΑΑ

Γεια σας... Είµαι η Γεωργία Β. και
πηγαίνω στην πέµπτη τάξη. Ζω στην Κρή-
τη σε ένα ιστορικό χωριό στο νοµό Ηρα-
κλείου,το οποίο ονοµάζεται Άγιοι ∆έκα.
Η Κρήτη, αυτό το πανέµορφο νησί
µας,βρίσκεται στο νότιο άκρο του Αιγαί-
ου Πελάγους.

Το σχολείο µου, λοιπόν είναι αρκετά
παλιό, πετρόκτιστο, αλλά καλοδιατηρη-
µένο και σε πολύ καλή κατάσταση. Το
σχολείο µου είναι επταθέσιο,µε αρκετά
µεγάλες και ευρύχωρες  αίθουσες, δια-
θέτοντας επίσης και µια αίθουσα βιβλιο-
θήκης µε πολλά βιβλία που µπορεί ο κά-
θε µαθητής/τρια  του σχολείου µου να
δανειστεί όπιο  βιβλίο αυτός/η επιθυµεί.
Επιπλέον, µετά το τέλος των σχολικών
ωρών υπάρχει ένα οργανωµένο σχολικό
ολοήµερο.   Το σχολείο µου εξωτερικά
είναι πολύ όµορφο διαθέτοντας µία µε-
γάλη αυλή µε πολλά πανύψηλα δέντρα
και διάφορα πανέµορφα λουλούδια. Οι
τοίχοι είναι πολύχρωµοι και σχεδιασµέ-
νοι µε διάφορα σχέδια.  Επιπρόσθετα,το
σχολείο µου διαθέτει και αθλητικές ε-
γκαταστάσεις, όπως ένα γήπεδο ποδο-
σφαίρου, ένα γήπεδο βόλεϊ και ένα γή-

πεδο µπάσκετ, όπου εκεί οι
µαθητές/τριες µπορούν να ασχοληθούν
µε τις αθλητικές τους

δραστηριότητες.
Το χωριό µου είναι χτισµένο σε κα-

τάφυτο ύψωµα µε θαυµάσια θέα ανάµε-
σα σε ελαιώνες, στην βόρεια πλευρά
της πεδιάδας της Μεσσαράς.

Όπως έχω αναφέρει και αρχικά το
χωριό µου έχει ιστορικό παρελθόν, κα-
θώς και από την ονοµασία του “Άγιοι ∆έ-
κα”.Το χωριό µου οφείλει  αυτήν την ο-
νοµασία του, στους Άγιους ∆έκα κρητι-
κούς χριστιανούς , οι οποίοι κατά τον 3ο
αιώνα µ.Χ  εργάζονταν µε πολύ ζήλο για
την διάδοση του Ευαγγελίου στο νησί
µας. Μετά από πολλές προσπάθειες και
υποσχέσεις προκειµένου να τους στα-
µατήσουν, ο έπαρχος διέταξε να τους
µαστιγώσουν και κατόπιν να τους λιθο-
βολήσουν. Υποµένοντας ηρωικά στα βα-
σανιστήρια, οι γενναίοι µάρτυρες του
Χριστού στο τέλος αποκεφαλίστηκαν,
σχηµατίζοντας στο µάρµαρο, το οποίο
είχαν γονατίσει το σχήµα των γονάτων
τους. Το µάρµαρο αυτό βρίσκεται και
φυλάσσεται στην εκκλησία του χωριού
µας. Επίσης, το χωριό µας περιέχει πολ-
λούς αρχαιολογικούς χώρους, στους ο-
ποίους υπάρχουν πολλά αρχαιολογικά
µνηµεία της Αρχαίας Γόρτυνας. Οι αρ-

χαιολογικοί µας χώροι προσελκύουν το
τουριστικό ενδιαφέρον και έτσι κάθε
χρόνο έρχονται πολλοί τουρίστες προ-
κειµένου να θαυµάσουν τα αρχαία και
πανέµορφα µνηµεία µας.

Έτσι σας προτείνω να επισκεφτείτε
τον τόπο µου, γιατί πιστεύω πως θα τον
λατρέψετε. Θα δείτε από κοντά τους αρ-
χαιολογικούς µας χώρους µε τα αξιο-
θαύµαστα µνηµεία και θα µάθετε και για
άλλες ιστορίες σχετικά µε το νησί µας,
οι οποίες πιστεύω πως θα σας συναρπά-
σουν. 

Με εκτίµηση
Γεωργία Β.

Γεια σας,
Είµαστε οι µαθητές/τριες της Ε΄ &

Στ΄ του ∆ηµοτικού Σχολείου Χώρας Α-
µοργού. Λάβαµε το µήνυµά σας και χα-
ρήκαµε πολύ. 

Το σχολείο µας βρίσκεται
στο κέντρο του νησιού, είναι 3/θέσιο και
έχει 26 µαθητές. Εµείς στην τάξη µας εί-
µαστε 5 παιδιά της Ε΄ και 4 παιδιά της
Στ΄. Ίσως να αναρωτιέστε πώς λειτουρ-
γεί ένα ολιγοθέσιο σχολείο. Όλα τα µα-
θήµατα τα έχουµε κοινά εκτός από τα
µαθηµατικά. ∆ηλαδή, εµείς αν και πη-
γαίνουµε Ε τάξη, κάνουµε τη Γλώσσα
και τη Φυσική της Στ΄, για να µπορούµε

να κάνουµε τα ίδια µαθήµατα µε τα παι-
διά της Στ΄. Αυτό είναι µερικές φορές
δύσκολο, γιατί έχουµε τα κενά µιας ολό-
κληρης τάξης, ωστόσο έχουµε µάθει και
τα καταφέρνουµε. 

Το σχολείο µας είναι πολύ
παλιό, λειτουργεί από το 1902, αλλά εί-
ναι καλά συντηρηµένο, αφού πρόσφατα
το είχαµε ανακαινίσει. Έχει 3 αίθουσες
και ένα µικρό σχετικά προαύλιο, αλλά
δίπλα στο σχολείο υπάρχουν γήπεδο του
µπάσκετ και του ποδοσφαίρου, που τα
χρησιµοποιούµε στη γυµναστική. Αν και
είµαστε µικρό σχολείο έχουµε πλούσια
βιβλιοθήκη µε πολλά καινούρια, αλλά
και παλιά και σπάνια βιβλία. 

Μας άρεσε πολύ η εφηµε-
ρίδα που εκδίδετε. Έχει πλούσια και εν-
διαφέροντα θέµατα. Βγάζουµε κι εµείς
µια εφηµερίδα, « ο Ντελάλης», που έχει
άρθρα σχετικά µε την τοπική ιστορία της
Αµοργού. Βγαίνει κάθε µήνα και τη δί-
νουµε δωρεάν. Φέτος ασχολούµαστε µε
την τοπική ιστορία του νησιού µας, γι΄αυ-
τό αποφασίσαµε να διοργανώσουµε µια
λαογραφική έκθεση στο χώρο του σχο-
λείου. 

Το νησί µας είναι το ανατο-
λικότερο των Κυκλάδων, εµείς είµαστε
στην πρωτεύουσά του, αλλά υπάρχουν
και πολλά άλλα µικρά χωριουδάκια. Όλο
το νησί έχει περίπου 1800 κατοίκους, ε-
νώ το χωριό µας περίπου 350. Το χωριό
µας βρίσκεται σε βουνό και δεν είναι ο-
ρατό από τη θάλασσα. Χτίστηκε έτσι για
να µη το βλέπουν οι πειρατές.  Είναι ένα
πολύ όµορφο νησί µε πολλά αξιοθέατα,
όπως είναι το κάστρο της Χώρας, όπου
κρύβονταν οι άνθρωποι από τους πειρα-
τές, η Μινώα, όπου ήταν η θερινή κατοι-
κία του βασιλιά Μίνωα, ενετικά υδραγω-
γεία, πύργους και πολλά ξωκλήσια. Στην
Αµοργό βρέθηκε το ψηλότερο κυκλαδι-
κό ειδώλιο (1,50µ.) , που βρίσκεται στο
Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας.

Το σπουδαιότερο όµως
θρησκευτικό µνηµείο είναι η Ιερά Μονή
Χοζοβιώτισσας, η οποία είναι χτισµένη
πάνω στους βράχους στα χρόνια του βυ-
ζαντίου από τον Αλέξιο Α΄ Κοµνηνό. Η
παράδοση λέει ότι µοναχοί από τα Χόζο-
βα της Παλαιστίνης εγκατέλειψαν το µο-
ναστήρι τους και µετέφεραν από εκεί
την εικόνα της Παναγίας κυνηγηµένοι α-
πό πειρατές. Όταν είδαν το τοπίο της Α-
µοργού, που ήταν ίδιο µε το δικό τους, α-
ποφάσισαν να χτίσουν εκεί νέο µοναστή-
ρι. Τα πρώτα χρόνια έχτιζαν το µοναστή-
ρι χαµηλά στο βουνό, αλλά κάθε βράδυ
µια σµίλη βρισκόταν µε θαυµατουργικό
τρόπο πιο ψηλά στα βράχια κι έτσι η Πα-
ναγία υπέδειξε το µέρος που είναι τώρα
χτισµένο. Η Αµοργός έχει πολύ ωραίες
παραλίες και φυσικά αρκετό τουρισµό.
Η πιο γνωστή παραλία είναι της Αγίας
Άννας, η παραλία του απέραντου γαλά-
ζιου, όπου έγιναν τα γυρίσµατα της ται-
νίας που είναι γνωστή σε όλο τον κόσµο.
Φέτος διοργανώνεται και τουρνουά κα-
ταδύσεων. 

Στην Αµοργό έχουµε και
πολλά έθιµα του Πάσχα. Το πιο εντυπω-
σιακό είναι το έθιµο της Μ. Παρασκευ-
ής, όπου στην Χώρα ανάβουµε φωτιά σε
ντενεκεδάκια και δάδες από όπου περ-
νάει ο Επιτάφιος. 

Χαρήκαµε πολύ για τη γνω-
ριµία. Ελπίζουµε να τα ξαναπούµε και
σας ευχόµαστε Καλό Πάσχα! 

ΑΑππααννττηηττιικκήή  εεππιισσττοολλήή  ααππόό  ττοο  33οο  ∆∆ηηµµοοττιικκόό  σσχχοολλεείίοο  ΠΠοολλύύγγυυρροουυ
Καληµέρα στην Πέµπτη τάξη της Άρνισσας. Είµαστε οι 17 µαθητές της Ε` τάξης

του 3ου ∆ηµοτικού σχολείου Πολυγύρου. Ο Πολύγυρος είναι η πρωτεύουσα του νο-
µού Χαλκιδικής και βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Χολοµώντα . Το όνοµα
της, η πόλη µας, λέγεται, ότι το πήρε από το υγιεινό της κλίµα[πολύ- ιερός], γιατί
βρέθηκαν ιεροί βωµοί. Οι κάτοικοι είναι περίπου 6.200 και απέχει 70 χιλιόµετρα α-
πό τη Θεσσαλονίκη. Ο Πολύγυρος έχει 3 δηµοτικά σχολεία. Το δικό µας είναι το 3ο,
το µικρότερο ως µαθητικό δυναµικό,[92 µαθητές]. Είναι εξαθέσιο και είναι χτισµέ-
νο σε φοβερή τοποθεσία, µε υπέροχη θέα στα πόδια της Χαλκιδικής και τον Όλυ-
µπο. Η αυλή µας είναι τεράστια, έχουµε γήπεδο ποδοσφαίρου, µπάσκετ, ένα µικρό
εκκλησάκι του Αγίου Στυλιανού και πίσω είναι το µικρό µας δασάκι, που αν και οι
δάσκαλοι µαλώνουν , εµείς κρυβόµαστε συνέχεια εκεί. Στο σχολείο µας λειτουρ-
γεί µια υπέροχη δανειστική βιβλιοθήκη. Όσων αφορά την τάξη µας είναι µεγάλη,
στολισµένη από µας, µε όµορφες δηµιουργίες και έχει πολλά παιχνίδια που τα χρη-
σιµοποιούµε στο πρόγραµµα της Ευέλικτης Ζώνης, που κάνουµε φέτος µε την κυ-
ρία µας. Μετά τα Χριστούγεννα, ο Σύλλογος Γονέων δώρισε στην τάξη µας υπολο-
γιστή και προτζέκτορα και τώρα τα µαθήµατα γίνονται πιο διασκεδαστικά και δια-
δραστικά, όπως λέει η κυρία µας. Χαρήκαµε όταν διαβάσαµε το γράµµα σας και
θέλαµε να σας γνωρίσουµε κι εµείς τον τόπο µας. 

Αξιοθέατα του Πολύγυρου είναι οι έξι βρύσες, που τρέχει γάργαρο νερό το Η-
ρώων, το ∆ηµαρχείο, που δίπλα του δεσπόζει το άγαλµα του Αριστοτέλη, ο ιστορι-
κός ιστός, µε όµορφα διατηρηµένα αρχοντικά. Πολλά εξωκκλήσια, δύο µουσεία
(αρχαιολογικά, λαογραφικά) και σήµα κατατεθέν, µπαίνοντας ο λόφος του Προφή-
τη Ηλία, µε τον τεράστιο µαρµάρινο σταυρό. Θα θέλαµε να ξεναγηθούµε µαζί σας
στα αξιοθέατα της Χαλκιδικής. Στο πάρκο του Αριστοτέλη, στην πατρίδα του τα
Στάγειρα, στο σπήλαιο των Πετραλώνων στο λόφο της Ολύνθου, στο Άγιο Όρος (αν
είστε αγόρι) στο νησί µας, την Αµµουλιανή και πολλές βουτιές στις όµορφες θά-
λασσες µας, όπου τα πεύκα θα είναι η φυσική µας οµπρέλα. 

Σας στέλνουµε κάποιες ενδεικτικές φωτογραφίες του Πολύγυρου, της τάξης
µας και του Νοµού µας, θα θέλαµε να συνεχιστεί η αλληλογραφία µας και να οργα-
νώσουµε, κάποια στιγµή µία εκδροµή για να γνωριστούµε. Περιµένουµε νέα σας
και φωτογραφίες σας. 
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Ηµερολόγιο Κήπου
Σήµερα, 11 Μαΐου, η ηµέρα είναι πολύ ηλιόλουστη για αυτό και

εµείς αποφασίσαµε να µπούµε στον κήπο του σχολείου µας.
Ο κύριος Ηλίας αγόρασε διάφορα φυτά για να φυτέψουµε στον

όµορφο κήπο µας. Κάποια από αυτά είναι ντοµάτες, πιπεριές, µε-
λιτζάνες, αγγουράκια και ρίγανη. Πριν ξεκινήσουµε να φυτεύου-
µε, τα παιδιά τσαπίζουν το χώµα.

Η Μαρία η Βερόνικα και η Βασιλεία βγάζουν φωτογραφίες. Ο
Τάσος και ο Γιώργος Χ. βάζουν τύρφη στο χώµα και την απλώ-
νουν. Ο Άνθιµος η Κωνσταντίνα και ο Χρήστος τσαπίζουν τα χόρ-
τα γύρω από την µηλιά. Ο Γιώργος Γ. και ο ∆ηµήτρης τσαπίζουν
την ελιά, την κυδωνιά και την ροδιά. Εγώ και η Πετρούλα, επειδή
έχουµε αλλεργία γράφουµε. Τέλος ποτίζουµε τα φυτά µας και µα-
ζεύουµε ότι βγάλαµε.

Κείµενο-δακτυλογράφηση:Γεωργία Λαζαρίδου- Ε` τάξη

Το αραίωµα
Το αραίωµα είναι µια εργασία που γίνεται την άνοιξη και

την κάνουν οι αγρότες που καλλιεργούν µήλα και ροδάκι-
να. Κατά τη διάρκειά της  ρίχνουν τους καρπούς που είναι
µικροί, άρρωστοι αλλά και πυκνοί. Μπορούµε να δουλέ-
ψουµε µε το χέρι ή µε το ψαλίδι. Για να φτάσουµε τις κορυ-
φές µπορούµε χα χρησιµοποιήσουµε αερόσκαλα ή απλή
σκάλα. Είναι µια δύσκολη δουλειά αλλά απαραίτητη για να
έχουµε καλή σοδειά.

Κείµενο: Τάσος Γεωργίου – Γ` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Άννα Καραβίτη – ΣΤ` τάξη
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Αίθουσα εικαστικών 
Με τη βοήθεια της κυρίας Ελένης Ναλπάντη , η

οποία φρόντισε να κάνει το σχεδιασµό της αίθου-
σας µε παιδικά σκίτσα, και την επιµέλεια, µε πολύ
µεράκι,  των µαθητών και µαθητριών της Ε` και ΣΤ`
τάξης στο χρωµατισµό τους προχώρησε µέσα
στον µήνα Μάιο η διαµόρφωση της νέας αίθουσας
εικαστικών του σχολείου µας. Ελπίζουµε να είναι
χώρος έµπνευσης για τους  µικρούς καλλιτέχνες.

Λαζαράκια – Κατασκευές 
– Βαφή αυγών 

Όπως όλες οι τάξεις, έτσι κι εµείς, παραµονή και προ-
παραµονή των διακοπών του Πάσχα ετοιµάσαµε τις κα-
τασκευές µας(καλαθάκι), τις λαµπάδες µας, πλάσαµε ,
ψήσαµε(ένα µεγάλο ευχαριστώ στο φούρνο της Α-
στρούλας) και δοκιµάσαµε τα «Λαζαράκια» µας, βάψαµε
τ` αυγά µας και µοιραστήκαµε τα φυτά απ` το σπορείο
µας. 

Οι µαθητές της Ε` τάξης  



Το παγόβουνο
Χρειαζόµαστε:
• Άδειο πλαστικό κου-

τί από βούτυρο
• ∆ιαφανές δοχείο µε

πιο ψηλά τοιχώµατα από το
κουτί του βουτύρου

• Μαρκαδόρο
• Νερό

Εκτέλεση:
Γέµισε το κουτί από βούτυ-

ρο µε νερό και βάλε το δυο ώ-
ρες στην κατάψυξη.

Όταν ο πάγος είναι έτοι-

µος, γέµισε µέχρι τη µέση το
διαφανές δοχείο µε πολύ
κρύο νερό.

Βγάλε τον πάγο από το
κουτί και βαλέ τον στο διαφα-
νές δοχείο. Ο πάγος επιπλέει.
Τουλάχιστον το 1/10 του πά-
γου είναι κάτω από την επιφά-
νεια του νερού, ενώ ο υπόλοι-
πος βρέχεται πάνω από την ε-
πιφάνεια. Έφτιαξες ένα παγό-
βουνο.

Όταν βάλεις τον πάγο στο
διαφανές δοχείο, πάρε το
µαρκαδόρο και σηµείωσε στο
τοίχωµα του δοχείου τη στάθ-
µη της επιφάνειάς του νερού.

Περίµενε έως ώσπου ο
πάγος λιώσει τελείως και κοι-
τά τη στάθµη του νερού. Η
στάθµη είναι η ιδία ούτε ανέ-
βηκε, ούτε κατέβητε, όπως
δηλαδή ήταν και πριν λιώσει ο
πάγος!

Γιώργος Καραθανάσης -
Ραφαήλ Ιωσηφίδης (∆` τάξη)

∆ακτυλογράφηση: Βασι-
λεία Λιόλιου – Ε` τάξη
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Σπουδαίοι Έλληνες
Με αφορµή κάποιο µάθηµα

οι µαθητές έψαξαν και συζήτη-
σαν για σπουδαίους Έλληνες
που  το έργο τους έγινε παγκο-
σµίως γνωστό και βοήθησε την
ανθρωπότητα. Μεταξύ άλλων
ξεχώρισαν τον Γεώργιο Παπανι-
κολάου και τον Κωνσταντίνο
Καραθεοδωρή.

Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής  
Ο Κωνσταντίνος Καραθεο-

δωρής  ήταν ελληνικής καταγω-
γής µαθηµατικός που διακρίθη-
κε σε παγκόσµιο επίπεδο. Το ε-
πιστηµονικό του έργο επεκτεί-
νεται σε πολλούς τοµείς. Είχε
σηµαντικότατη  συνεισφορά
στις συναρτησιακές αναλύσεις
και τα περισσότερα έργα του τα
έγραψε στα γερµανικά. ∆ίδαξε
Μαθηµατικά σε διάφορα γερµα-
νικά ακαδηµαϊκά ιδρύµατα: Αν-
νόβερο, Μπρέσλαου στην σηµε-
ρινή Πολωνία), Γκέτινγκεν και
Βερολίνο. Το 1924, για να ανέ-
λαβε  καθηγητική θέση στο Πα-
νεπιστήµιο του Μονάχου, Το
1928, ανταποκρινόµενος σε
πρόσκληση από το Πανεπιστή-
µιο Χάρβαρντ και την Αµερικανι-
κή Μαθηµατική Εταιρεία, επι-
σκέφθηκε τις ΗΠΑ µαζί µε την
γυναίκα του για έναν σχεδόν
χρόνο, για να δώσει διαλέξεις
σε διάφορα αµερικανικά πανεπι-
στήµια, ανάµεσά στα οποία το
Πανεπιστήµιο Πρίνστον, το το
Πανεπιστήµιο της Πενσυλβά-
νια, το Πανεπιστήµιο του Τέξας
στο Ώστιν και άλλα.

Η φήµη του ως µαθηµατικού
τον έφερε σε φιλική και επαγ-
γελµατική επαφή µε άλλους µε-
γάλους οµολόγους της εποχής
του Ιδιαίτερη ήταν η σχέση που
συνέδεε τον Καραθεοδωρή µε
τον Άλµπερτ Αϊνστάιν. Οι δύο
άνδρες γνωρίσθηκαν το 1915
διατήρησαν µια επιστηµονική
σχέση, στηριγµένη στην αλλη-
λοεκτίµηση και σεβασµό. Τότε
άρχισε και το ενδιαφέρον του

Καραθεοδωρή για τη Θεωρία
της Σχετικότητας.

Μετά από πρόσκληση του Ε-
λευθέριου Βενιζέλου, ο Καρα-
θεοδωρή συµµετείχε στην επι-
τροπή επιλογής καθηγητών για
το Πανεπιστήµιο Αθηνών ενώ α-
νέλαβε να οργανώσει το Ιωνικό
Πανεπιστήµιο στη Σµύρνη. Αρ-
γότερα διορίστηκε καθηγητής
στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και
στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο.

Το 1930, πάλι µετά από πρό-
σκληση του Ελευθέριου Βενιζέ-
λου, ανέλαβε καθήκοντα κυβερ-
νητικού επιτρόπου στο Πανεπι-
στήµιο Αθηνών και το Πανεπι-
στήµιο Θεσσαλονίκης για να
βοηθήσει στην αναδιοργάνωση
του πρώτου και στην οργάνωση
του (νεοσύστατου) δεύτερου.

Μάριος Ιωσηφίδης – ∆` τάξη

Γεώργιος Παπανικολάου 
Ο Γεώργιος Παπανικολάου

γεννήθηκε στις 13 Μαΐου 1883
στην Κύµη και πέθανε το 1962
στο Μαϊάµι. Σπούδασε γιατρός
και βιολόγος. Αργότερα συνέχι-
σε τις σπουδές του και την έ-
ρευνά του στο πανεπιστήµιο
Κορνέλ των ΗΠΑ. 

Εκεί ανακάλυψε έναν γρήγο-
ρο και σίγουρο τρόπο για την
πρόβλεψη του καρκίνου του
τραχήλου της µήτρας. Έτσι µε
ένα απλό τεστ που πήρε το όνο-
µά του( τεστ ΠΑΠ0 οι γυναίκες
όλου του κόσµου µπορούν να
γλιτώσουν από αυτή τη µορφή
καρκίνου. Χάρη σ΄ αυτόν  οι θά-
νατοι από καρκίνο της µήτρας έ-
χουν µειωθεί κατά 70%. Ωστόσο
είναι θεµελιωτής της ειδικότη-
τας της Κυτταρολογίας.  Ο Πα-
πανικολάου δεν πούλησε ποτέ
την "πατέντα" της ανακάλυψης
αυτής, αντιθέτως την προσέφε-
ρε, στην ανθρωπότητα ολόκλη-
ρη, αφιλοκερδώς. 

Το 1949 η Ιατρική Σχολή Αθη-
νών ονόµασε τον Παπανικολά-
ου επίτιµο διδάκτορα. 

Η Ακαδηµία Αθηνών τον Νο-

έµβριο του 1957 τον ανακήρυ-
ξε, παµψηφεί, επίτιµο µέλος
της. Υπήρξε ο πρώτος στον ο-
ποίο απονεµήθηκε η ανώτατη
τιµητική διάκριση της Ακαδη-
µίας Αθηνών. Μετά το θάνατό
του τού απονεµήθηκε και το
Βραβείο του ΟΗΕ. 

Γιώργος Σαµαράς – ∆` τάξη
Πηγή: για Παπανικολάου και

Καραθεοδωρή είναι η wikipedia.

Η εξέλιξη των κινητών τηλεφώνων στην ιστορία
Τα πρώτα κινητά τηλέφωνα ήτανε µεγάλα σαν ραδιό-

φωνο και ζύγιζαν 10 κιλά περίπου , είχαν κεραία και τα πε-
ρισσότερα ήταν για αυτοκίνητα .Μετά µίκραιναν και πή-
ραν το µέγεθος τούβλου µαζί µε κεραία και σε κάποια µε
σκοινάκι για να κρέµεται από τον λαιµό του ιδιοκτήτη του.

Την δεκαετία του `90 µίκραιναν µέχρι που χωρούσαν
στην τσέπη. Το πρώτο smartfone ήταν το IMB Simon το ο-
ποίο είχε ηλεκτρονικό στυλό Το 1997 σταµάτησε να υφί-
σταται η κεραία.

Το 2000 τα κινητά τηλέφωνα ζύγιζαν 80 γραµµάρια
και είχαν πρόσβαση µε ακουστικά. Το 2004 προστέθηκαν
τα κουµπιά πάνω και κάτω. Το 2007 κυκλοφόρησε το Nokia
N82 το οποίο ήταν το πρώτο µε υποστήριξη WiFi και selfie.

Τον ∆εκέµβριο του 2010 κυκλοφόρησε το πρώτο α-
φής smartfone που ήταν το πρώτο τηλέφωνο της Apple.

Πηγή για τα κινητά είναι: www.digitallife.gr/mobira
senator

Κέκης Μιχαήλ (∆` Τάξη)



1. Τέσσερις άνδρες µπο-
ρούν να φτιάξουν τέσσερις
βάρκες σε τέσσερις ηµέρες.

Πόσος χρόνος χρειάζεται
για να φτιάξει ένας άνδρας
µία βάρκα ;

Τέσσερις ηµέρες.

2. Τι είναι πιο βαρύ , το γάλα
ή η σαντιγί ;

Η σαντιγί , γιατί επιπλέει σε
ένα ρόφηµα.

3. Εάν ένα ρολόι σταµατά
για ένα λεπτό κάθε δέκα λε-

πτά , πόσα λέπτα θα χρεια-
στούν για να ολοκληρώσει ο
λεπτοδείκτης µία πλήρη περι-
στροφή ;

65 λεπτά.

4. Εάν 1,5 κότα γεννάει 1,5
αυγό σε 1,5 ηµέρες , πόσα αυ-
γά θα έχουµε από 7 κότες σε
6 ηµέρες ; 

28 αυγά.

Κείµενο: Βασιλική Παπα-
τραϊανού , Γλυκερία Λαζαρί-

δου - Γ΄ τάξη
∆ακτυλογράφηση: Χρυσάν-

θη Γέσιου - ΣΤ΄ τάξη
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«Σπαζοκεφαλιές»
Αινίγµατα

Ήλιος δεν είναι ακτίνες έχει, πόδια δεν έχει κι όµως τρέχει. 
Τι είναι; Το ποδήλατο.
Είµαι πορτοκαλί και µε µεγάλο κουκούτσι. Με µεν καίσι. Ξέρεις

αυτό τι θα πει;
Τι είναι; Το βερίκοκο.
Είναι πράσινο ή µαύρο φρούτο καλοκαιρινό. Έχει σπόρους µι-

κρούς µέσα µα και όνοµα µικρό. 
Τι είναι; Το σύκο
Κόκκινη και στρουµπουλή γευστική αλλά µικρή. Τρώγεται είτε

ωµή η γρανίτα δροσερή.
Ποια είναι; Η φράουλα
Το καλοκαίρι θα µε φας και τα κουκούτσια µου θα πετάς και αν

αγαπάς τα φρούτα θα µε κάνεις και γρανίτα.
Τι είµαι; Το πεπόνι.
Ένα πράγµα πραγµατάκι κάθεται στο χωραφάκι µε ένα µόνο

ποδαράκι.
Τι είναι; Το µανιτάρι.
Χτυπώ, χτυπώ δίχως να σε πονώ, µα αν πάψω να χτυπώ, χάθη-

κες στο λεπτό.
Τι είναι; Η καρδιά.
Η καλή νοικοκυρά κλαίει για µένα συχνά.
Τι είναι; Το ρόδι.

Κείµενο: Βασιλική Παπατραϊανού, Γλυκερία Λαζαρίδου - Γ΄
τάξη

∆ακτυλογράφηση: Ιωάννα Ολίδου - ΣΤ΄ τάξη

Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα
ποδοσφαίρου

To Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα
ποδοσφαίρου (γνωστό ως
EURO) είναι η κυριότερη ευρω-
παϊκή διοργάνωση ποδοσφαί-
ρου εθνικών οµάδων και διορ-
γανώνεται από την UEFA. ∆ιε-
ξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια
από το 1960. Από το 1984 και ε-
πίσηµα από το 1991 διεξάγεται
και ευρωπαϊκό πρωτάθληµα
ποδοσφαίρου γυναικών.

Τα φαβορί για την κατάκτηση
του τίτλου είναι η Ισπανία, η Ι-
ταλία, η Γερµανία, η Αγγλία, η
Γαλλία(διοργανώτρια)και φυσι-
κά η Σουηδία. Μεγαλύτερες πι-
θανότητες έχει η Ισπανία να το
σηκώσει για 4η φορά το βαρύ-
τιµο τρόπαιο.   Στο (EURO) θα
αγωνιστούν παίκτες τεράστιας
κλάσης, όπως: Κριστιάνο  Ρο-
νάλντο(Πορτογάλος), Ζλάταν
Ιµπραχίµοβιτς( Σουηδός), Α-
ντουάν Γκριεζµάν(Γάλλος),
Ντίµιτρι Παγιέ( Γάλλος), Α-
ντρέα Πίρλο (Ιταλός),Τζέιµς
Μίλνερ( Αγγλία) Τό-
µας Μίλερ (Γερ-
µανός) αυτή
είναι µερι-
κοί από
τους πιο
φορµαρι -
σ µ έ ν ο υ ς
παίκτες της
διοργάνωσης.
Οι πιο καλοί τερµατο-

φύλακες της διοργάνωσης εί-
ναι ο Τζιναλουίτζι
Μπουφόν(τερµατοφύλακας ε-
θνικής Ιταλίας),Μάνουελ
Νόιερ(τερµατοφύλακας εθνι-
κής Γερµανίας),Ίκερ Κασί-
γιας(τερµατοφύλακας εθνικής
Ισπανίας ),Τζο Χάρντ(τερµατο-
φύλακας εθνικής Αγγλίας), Ζι-
λιέν Νταρούι(τερµατοφύλακας
εθνικής Γαλλίας).

Αυτά έχω να σας πω εγώ για
το Euro εσείς µπορείτε να το

δείτε από τις 10η Ιουνί-
ου εώς την 10η Ι-

ουλίου.
Επιµέλεια

– δακτυλο-
γράφηση:

Άνθιµος Πα-
παγιαννίδης

– Ε` τάξη

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Οι Ολυµπιακοί Αγώνες εί-

ναι αθλητική διοργάνωση
πολλών αγωνισµάτων
που γίνεται κάθε τέσσε-
ρα χρόνια. Η καταγωγή
των αγώνων είναι η Αρ-
χαία Ελλάδα, και έχουν ανα-
βιωθεί από τον Γάλλο βαρώνο Πιέρ ντε Κουµπερτέν στα
τέλη του 19ου αιώνα. Οι Αγώνες της Ολυµπιάδας, γνω-
στοί και ως Θερινοί Ολυµπιακοί, τελούνται κάθε τέσσε-
ρα χρόνια από το1896 και µετά, µε εξαίρεση τις χρονιές
κατά τη διάρκεια των Παγκόσµιων πολέµων. Το 1924
άρχισαν οι ειδικοί Ολυµπιακοί Αγώνες και οι Χειµερινοί
Ολυµπιακοί, για χειµερινά αθλήµατα. Από το 1994 οι
χειµερινοί αγώνες δεν γίνονται πια την ίδια χρονιά µε
τους Θερινούς Ολυµπιακούς.

Ο πρώτος καταγεγραµµένος εορτασµός των Ολυ-
µπιακών Αγώνων στην αρχαιότητα ήταν στην Ολυµπία,
το 776 π.χ. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι αυτή δεν ήταν και
η πρώτη φορά που γίνονταν οι Αγώνες. Τότε οι Αγώνες
ήταν µόνο τοπικοί και διεξαγόταν µόνο ένα αγώνισµα, η
κούρσα του σταδίου.

Οι Θερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες 2016 οι οποίοι είναι
γνωστοί και ως Αγώνες της 31ης Ολυµπιάδας θα είναι
µία διεθνής αθλητική διοργάνωση που θα λάβει χώρα
στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, από τις 5 έως τις
21 Αυγούστου του 2016. Περισσότεροι από 10.500 α-
θλητές από 206 χώρες αναµένεται να συµµετέχουν
στους αγώνες, µε δύο νεοεισελθούσες χώρες, το Κόσο-
βο και το Νότιο Σουδάν. Με 306 σύνολα µεταλλίων, οι α-
γώνες θα εµπεριέχουν 28 ολυµπιακά αθλήµατα, συµπε-
ριλαµβανοµένων του ράγκµπι σέβενς και του γκολφ, τα
οποία προστέθηκαν από τη ∆ιεθνή Ολυµπιακή Επιτρο-
πή το 2009. αυτές οι αθλητικές εκδηλώσεις θα λάβουν
χώρα σε 33 χώρους στην πόλη υποδοχής και σε 5 χώ-
ρους στις πόλεις του Σάο Πάολο (µεγαλύτερη πόλη της
Βραζιλίας), Μπέλο Οριζόντε, Σαλβαδόρ, Μπραζίλια
(πρωτεύουσα της Βραζιλίας), και Μανάους. 

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση: Άνθιµος Παπαγιαννίδης 
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Αποχαιρετιστήριος  λόγος
Αγαπητοί µαθητές, δάσκαλοι και

γονείς,
Μια ακόµα σχολική χρονιά έφτασε

στο τέλος της και άλλη µια έκτη τάξη
σας αποχαιρετά.  

Αυτό που θέλουµε να σας πούµε
είναι ένα µεγάλο ευχαριστώ για τις
αναµνήσεις που µας χαρίσατε απλό-
χερα . Τα έξι αυτά χρόνια πέρασαν
πάρα πολύ γρήγορα , αλλά και ευχά-

ριστα.
Ευχαριστούµε τους γονείς  που

µας βοήθησαν σε όλα αυτά τα χρόνια
καθηµερινά και φτάσαµε ως εδώ.

Ευχαριστούµε τον σύλλογο γονέ-
ων και κηδεµόνων για τις εκδηλώσεις
, για τα υπέροχα αναµνηστικά ηµερο-
λόγια.  

Επίσης ένα µεγάλο ευχαριστώ
στους δασκάλους για τις γνώσεις αλ-
λά περισσότερο για την εµπιστοσύνη

και την κατανόηση τους.
Ευχαριστούµε τα παιδιά που µας

στήριξαν και µας χάρισαν αµέτρητα
χαµόγελα. Κάτι άλλο που σας ευχό-
µαστε είναι καλή πρόοδο και υγεία.

Τα χρόνια του δηµοτικού τελείω-
σαν για εµάς και δεν θα γυρίσουν πο-
τέ ξανά.

Επιµέλεια - ∆ακτυλογράφηση :
Γκέσιου Χρυσάνθη , Ιωάννα Ολίδου ,

Νιώτη Ελισάβετ - ΣΤ΄ τάξη

Αποχαιρετιστήριος λόγος 
για την ΣΤ’ τάξη

Άλλη µία χρονιά έφτασε στο τέλος της. Κουραστήκαµε, λυπη-
θήκαµε, χαρήκαµε µα πάνω απ’ όλα συνεργαστήκαµε άψογα µαζί
σας. Μάθαµε πολλά πράγµατα µαζί, από τις εκδροµές και τις επι-
σκέψεις µας σε διάφορα µέρη. Νιώθαµε πάντα καλά ξέροντας ότι
είστε στη διπλανή µας αίθουσα . Ήσασταν οι συµµαθητές µας και
οι γείτονες µας.   

Κάποιοι από εσάς θα θυµάστε την πρώτη µέρα στο δηµοτικό,
που είχατε την αγωνία του τι θα συναντήσετε, τι θα δείτε... Παρό-
λα αυτά όµως περάσατε δηµιουργικά µαθητικά χρόνια µε τους δα-
σκάλους σας που σας δίδαξαν πολλές γνώσεις.

∆υστυχώς φέτος θα πρέπει να σας αποχωριστούµε και να πά-
ρουµε εµείς τώρα τη θέση σας. Έτσι ένας κύκλος κλείνει και ένας
καινούριος ανοίγει για εσάς. Αποχαιρετούµε τα οκτώ παιδιά της
ΣΤ’ και ελπίζουµε να περάσετε τα τρία χρόνια  στο γυµνάσιο ευ-
χάριστα και να µας θυµόσαστε.

Για τα παιδιά της Ε` τάξης(Κωνσταντίνα – Βερονίκη – Μαρία)

Καλοκαίρι
µου γλυκό

Ο Ιούνιος  σαν  έρθει 
καλοκαίρι θα µυριστεί 
Μαγιό θα βάλω εγώ
κουβαδάκι στο χέρι

µου κράτω
και κάστρο αρχίζω να

δηµιουργώ.
Μπαίνω µέσα στο νερό 
και αρχίζω να κολυµπώ
Ηλιοθεραπία κάνω εγώ
µε απο πάνω τον ήλιο

τον καυτό
Καλοκαιρί  µου γλυκό 
πόσο πολύ σ΄ αγαπώ. 

Κείµενο: Σιδερά Νατα-
λία , Καραβίτη Ελπινίκη

Γ΄ τάξη
∆ακτυλογράφησή: Ιω-
άννα Ολίδου ΣΤ΄ τάξη               


