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                    Το 1

ο
 φύλλο της εφηµερίδας µας, που κυκλοφόρησε τον  

                                 Οκτώβριο του 1996 και ήταν χειρόγραφο 
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Η ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

Εκτός από τα βιβλία του δηµοτικού κείµενο 

από την ιστοσελίδα του σχολείου µας υπάρχει 

και στο βιβλίο Πληροφορικής της Α΄ τάξης του 

Γυµνασίου στην ενότητα «Γνωριµία µε το 

διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 ΧΡΟΝΙΑ – 100 ΦΥΛΛΑ 
Ήταν Σεπτέµβριος του 1996 όταν έριξα στους µαθητές µου της ΣΤ΄ τάξης την ιδέα να 

φτιάξουµε µια σχολική εφηµερίδα. Από τον πρώτη στιγµή ενθουσιάστηκαν µε την ιδέα. Συζητήσαµε 

για τον τίτλο της εφηµερίδας και καταλήξαµε: «ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ». Έτσι ξεκίνησε το ταξίδι. 

Οι πρώτοι «ναύτες» µε πολύ «κουπί» – µια και η εφηµερίδα τα πρώτα χρόνια ήταν χειρόγραφη – 

κατάφεραν να χαράξουν την πορεία του καραβιού. Αυτούς τους πρώτους «ναύτες» της εφηµερίδας 

µας θέλω να τους αναφέρω ονοµαστικά: Αγγελοπούλου Ιωάννα, Αθανασιάδου Κούλα, Ηλιάδου 

Βάσω, Ηλιάδου Μαρία, Ηλιάδου Χαρούλα, Θεοδοσίου Γιάννης, Θεοδοσίου ∆ήµητρα, Κοτίδου 

Σοφία,  Παπαδόπουλος Μάκης, Παπαδοπούλου Μαρία, Παυλίδου Μάρθα, Σαββίδου Έλλη, 

Σαρρίδου Γιώτα, Σελίδου Σοφία, Σεµερτσίδου Χρύσα, Φαντίδης Κυριάκος, Φαντίδης Κώστας, 

Φαντίδου Ολυµπία και Φοδούλης Γιάννης. 

Από τότε έχουν περάσει 12 χρόνια και η εφηµερίδα µας έφτασε αισίως τα 100 φύλλα. Στα 12 

αυτά χρόνια πολλές δεκάδες παιδιά έγραψαν κείµενα, συνεντεύξεις, εργασίες, ανέκδοτα, αινίγµατα, 

σπαζοκεφαλιές, για να µπορέσει το «καράβι» µας να συνεχίσει το ταξίδι του. Αρκετοί ήταν και οι 

συνάδελφοι που έβαλαν κι αυτοί ένα χεράκι. 

Όλους αυτούς – µαθητές και δασκάλους – τους ευχαριστώ για τη συνεργασία και τη βοήθειά 

τους. Σ’ όλους αυτούς ανήκει και ο «ΕΠΑΙΝΟΣ» που απονεµήθηκε στην εφηµερίδα µας στις 18 

Μαρτίου από το Ίδρυµα Προαγωγής της ∆ηµοσιογραφίας Αθανασίου Μπότση για τη 12ετή συνεχή 

έκδοσή της και την ποικιλία της ύλης της. 

Ευχαριστώ ιδιαίτερα και όλους εσάς τους τακτικούς αναγνώστες µας που τόσα χρόνια στηρίζετε 

την προσπάθειά µας και µας δίνετε δύναµη και κουράγιο, για να συνεχίζουµε. 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ και εύχοµαι να τα πούµε ξανά τη νέα σχολική χρονιά. 
 

Χατζηβασιλειάδης Κυριάκος (Υπεύθυνος για την έκδοση της Εφηµερίδας) 
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15Η ΜΑΪΟΥ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΝΩΝΕΤΑΙ  

Η 15
η
 Μαΐου είναι η Παγκόσµια Ηµέρα 

Οικογένειας. Μια µέρα που γιορτάζει όλη η 

οικογένεια, αν και λίγοι την γνωρίζουν. Έτσι κι 

εγώ θα αναφερθώ σ’ ένα γεγονός που έδεσε 

πολύ την οικογένειά µου. 

Ήταν Σεπτέµβριος του 2006 και εκείνη την 

ηµέρα θα πηγαίναµε να ψωνίσουµε αυτά που 

µας είχαν ζητήσει οι δάσκαλοι. Καθώς όµως η 

µαµά µου πήγε να κατέβει τις σκάλες 

µπερδεύτηκαν τα πόδια της κι έπεσε κάτω. 

Πήγαµε τελικά για τα ψώνια αλλά όταν 

γυρίσαµε µια φίλη της την πήγε στο νοσοκοµείο. 

Έτσι άρχισαν όλα.  

Για πολύ 

καιρό 

κοιµόµασταν 

µια στη µία 

γιαγιά µια 

στην άλλη 

ακόµα και 

στη θεία 

µας. Μιας 

όµως και 

µας έλειπε η 

µαµά 

πηγαίναµε 

και την βλέπαµε όποτε µπορούσαµε.  

Πέρασε πολύς καιρός και η µαµά ήταν 

ακόµα µε το γύψο. Εµείς περνούσαµε καλά στη 

γιαγιά, η θεία µου και κάποιες φίλες της µαµάς 

πήγαιναν, της έκαναν παρέα και σηµάζευαν το 

σπίτι. Έτσι η οικογένεια ενώθηκε κι αυτό είχε 

καλύτερα αποτελέσµατα 

Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι το καλύτερο σε 

µια οικογένεια είναι να είναι όλοι καλά µεταξύ 

τους, να συζητάνε και να βοηθάνε ο ένας τον 

άλλον. 

Χατζηιωαννίδου Ελένη (ΣΤ΄ Τάξη) 
*       *       * 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΑΜΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ 
ΑΛΛΟΝ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

Όταν η οικογένειά µου ήρθε στην Ελλάδα, 

εγώ και ο αδερφός µου µπήκαµε σχολείο. Ήταν 

Ιανουάριος 2006. Εγώ µπήκα Τετάρτη τάξη και 

ο αδερφός µου Πρώτη. Κάθε µέρα, όταν ερχόταν 

ο µπαµπάς µου από τη δουλειά, µας βοηθούσε 

εµένα και τον αδερφό µου να µάθουµε τα 

ελληνικά. 

Εγώ όµως τα έµαθα πιο γρήγορα και µετά 

µάθαινα τον αδερφό µου. Πάλι τον βοηθούσα 

και στα µαθήµατά του. Η µαµά παρόλο που δεν 

ήξερε ελληνικά, ήταν ευτυχισµένη που έβλεπε 

τα παιδιά της να κάνουν τα µαθήµατά τους µαζί 

και να γίνουν καλοί µαθητές στο σχολείο. 

Γι’ αυτό το πιο σηµαντικό σε µια οικογένεια 

είναι να είναι όλοι καλά µεταξύ τους, να 

συζητάνε και να βοηθάνε ο ένας τον άλλον. 

Τσουλλχάι Ερµίρα (ΣΤ΄ Τάξη) 
*       *       * 

ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ 
Το Μάρτιο λίγες µέρες νωρίτερα και τρεις 

µέρες πριν πάµε στην Αθήνα για τον έπαινο της 

εφηµερίδας µας βάψαµε το σπίτι. 

Ήταν µια πολύ ωραία ηµέρα, γιατί µου 

αρέσει να βάφουµε το σπίτι µας. 

Ο αδερφός µου, που µε περνάει 5 χρόνια, 

µαζί µε τον µπαµπά µου βάφανε το σπίτι, ενώ 

εγώ µαζί µε την µαµά µου τους βοηθούσαµε, 

δηλαδή φέρναµε ό,τι ήθελαν κλπ. 

Επειδή είναι κουραστικό να βάφεις το σπίτι, 

µετά από µια ώρα καθίσαµε, για να κάνουµε ένα 

διάλειµµα. 

Όταν ξεκουραστήκαµε, αρχίσαµε πάλι τη 

δουλειά και µετά από πολλή ώρα επιτέλους 

τελειώσαµε. 

Το πιο σηµαντικό σε µια οικογένεια είναι: να 

είναι όλοι καλά µεταξύ τους, να συζητάνε και να 

βοηθάνε ο ένας τον άλλον. 

Παυλίδης Ηλίας (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

19 ΜΑΪΟΥ – ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ  
ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

Σήµερα, όταν ακούµε τη λέξη γενοκτονία, η 

σκέψη µας αυτόµατα πηγαίνει στα δύο τραγικά 

γεγονότα του 20ού αιώνα, τη γενοκτονία των 

Αρµενίων το 1915 από τους Νεότουρκους και τη 

γενοκτονία των Εβραίων και των σλαβικών 

λαών το 1940 – 44 από τους Γερµανούς. Στον 

αιώνα µας όµως διαπράχτηκαν εγκλήµατα 

γενοκτονίας και σ’ άλλους λαούς τα οποία 

επισκιάστηκαν είτε από τον όγκο των τραγικών 

περιστάσεων των παραπάνω λαών είτε 

αποσιωπήθηκαν στο όνοµα κάποιων 

διακρατικών συµφωνιών. Ένας από αυτούς τους 

λαούς που έχει υποστεί όλες τις µορφές και τις 

µεθόδους γενοκτονίας είναι ο Ελληνισµός του 

Πόντου. 

Το ολοκαύτωµα του Ποντιακού Ελληνισµού 

δεν προκάλεσε µόνο την αγανάκτηση και τις 

διαµαρτυρίες των ζωντανών θυµάτων και των 
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οργανώσεών τους, αλλά και πολλών ξένων 

αυτοπτών µαρτύρων, οι οποίοι προς τιµήν τους 

καταδίκασαν τις µεθόδους των Νεότουρκων και 

των Κεµαλικών για τον αφανισµό του 

Ποντιακού Ελληνισµού. 

Μέχρι σήµερα η γενοκτονία των Ελλήνων 

του Πόντου επίσηµα δεν αναγνωρίστηκε από τις 

κυβερνήσεις της Τουρκίας και αυτούς που 

κρύβονται πίσω της. Υπάρχουν όµως ανέκδοτα 

διπλωµατικά έγγραφα, κυρίως συµµάχων της 

Τουρκίας, από εκείνη την περίοδο που 

αποκαλύπτουν και το µέγεθος της βαρβαρότητας 

αλλά και τα σατανικά µέσα εξόντωσης που 

εφεύραν. 

Η παρουσία των Ποντίων στη Μικρά Ασία 

και στα παράλια του Πόντου χρονολογείται από 

τις αρχές της πρώτης χιλιετίας π. Χ. Η ύπαρξή 

τους άλλοτε έχει τη µορφή πόλης – κράτους της 

αρχαιότητας, άλλοτε τη µορφή του κράτους 

χώρου της Ελληνιστικής περιόδου, ενώ από το 

1204 – 1461 µε τη µορφή της Αυτοκρατορίας 

της Τραπεζούντας. 

Στον Πόντο οι Έλληνες, µετά τις 

µεταρρυθµίσεις του 1856, ζούσανε κάτω από 

ανθεκτικό οθωµανικό ζυγό. Κάποια αρχή 

ισοπολιτείας και µερικά προνόµια που δόθηκαν 

για πρώτη φορά καλυτέρεψαν τη θέση των 

υπόδουλων Ελλήνων του Πόντου που ως τότε οι 

περισσότεροι από φόβο ζούσανε πάνω στα ψηλά 

βουνά. Για πρώτη φορά αυτή την περίοδο 

αρχίζουν να µετακινούνται στις πιο εύφορες 

περιοχές. Εγκατέλειπαν τα κρυσφύγετά τους και 

χτίζανε καινούρια χωριά. 

Ο πληθυσµός αυξάνεται γρήγορα, γιατί η 

οικογένεια γεννά πολλά παιδιά. Ένας δάσκαλος 

ακολουθεί, µια εκκλησία χτίζεται, ένας παπάς 

τοποθετείται και σύντοµα είναι έτοιµη η 

Ελληνική Κοινότητα. Τα παράλια του Πόντου 

ξαναποκτούν ελληνικό χρώµα, το εµπόριο είναι 

στα χέρια των Ελλήνων Ποντίων. Μετά τον 

πόλεµο του 1897 η εµπορική κατάσταση στην 

Τουρκία άρχισε ν’ αλλάζει σε βάρος των 

Ελλήνων. Άρχισαν οι Τούρκοι να παρακινούν 

τους τουρκικούς πληθυσµούς να στραφούν 

εναντίον των Ελληνοπόντιων. Το ελληνικό 

αίσθηµα έπρεπε να µειωθεί. 

Στις 26 Ιουλίου 1909 ο Τούρκος 

πρωθυπουργός Σεφκέτ Πασάς απειλεί τον 

Πατριάρχη Ιωακείµ τον Γ΄: «Θα σας κόψουµε τα 

κεφάλια, θα σας εξαφανίσουµε. Ή εµείς θα 

επιζήσουµε ή εσείς». 

Με την ένταση που δηµιουργήθηκε οι 

Τούρκοι δεν κρατούν πια τα προσχήµατα. Σ’ όλα 

τα παράλια του Πόντου αλλά και σ’ όλη την 

Τουρκία οι Νεότουρκοι κήρυτταν τον 

οικονοµικό πόλεµο για κάθε τι ελληνικό. 

Απαγόρευσαν τα ελληνικά προϊόντα. Ο 

τουρκικός λαός φανατιζόταν από αυτά που 

άκουγε στους δρόµους, τις πλατείες, τα καφενεία 

αλλά και από τις τοπικές εφηµερίδες. Οι απειλές 

τώρα ήταν ανοιχτές. Οι διωγµοί αυξήθηκαν. 

Μοίρασαν όπλα στους µωαµεθανικούς 

πληθυσµούς. Γράφανε προκλητικά άρθρα για 

τους Έλληνες του Πόντου. Τα πράγµατα για 

τους Έλληνες του Πόντου όλο και στενεύανε. Οι 

Νεότουρκοι απαγόρευσαν κάθε αγοροπωλησία 

χριστιανικών ακινήτων. Οι σποραδικές 

δολοφονίες άρχισαν να πληθαίνουν. Χωρικοί 

που πήγαιναν να δουλέψουν στα χωράφια τους 

βρίσκονταν καθηµερινά δολοφονηµένοι. 

Οργανωµένες συµµορίες λεηλατούσαν κατά τη 

διάρκεια της νύχτας τις πόλεις και τα χωριά. 

Το Πατριαρχείο ανήµπορο πια, σ’ ένδειξη 

πένθους, κλείνει στις 15 Μαΐου 1914 όλες τις 

εκκλησίες και τα σχολεία και καταγγέλλει στις 

Μεγάλες ∆υνάµεις τους νέους διωγµούς. ∆εν 

πέτυχε όµως τίποτε, γιατί κηρύχτηκε ο Α΄ 

Παγκόσµιος Πόλεµος. 

Η Τουρκία πήρε µέρος στον πόλεµο στο 

πλευρό της Γερµανίας και έτσι τώρα πιο 

ελεύθερα µπορούσε να εφαρµόσει το σχέδιο 

εξόντωσης των Χριστιανών του Πόντου χωρίς 

να φοβάται την αντίδραση των υποτιθέµενων 

συµµάχων των χριστιανών Άγγλων, Γάλλων και 

Ρώσων που βρίσκονταν στο αντίπαλο 

στρατόπεδο. Με τη συγκατάθεση της Γερµανίας 

οι Τούρκοι άρχισαν τη στρατολογία των 

χριστιανών στα τάγµατα εργασίας. Τα εργατικά 

χριστιανικά τάγµατα κατασκεύαζαν δρόµους µε 

συνθήκες απαράδεκτες. Κατά χιλιάδες πέθαιναν 

από την πείνα και τις αρρώστιες. Ολόκληροι 

ελληνικοί πληθυσµοί εξορίζονταν και 

εξαφανίζονταν από τις κακουχίες. Οι 

µετατοπίσεις των πληθυσµών, οι λεηλασίες, οι 

πυρπολήσεις των χωριών, οι βιασµοί και οι 
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δολοφονίες είχαν κύριο στόχο την αλλοίωση του 

εθνολογικού χαρακτήρα των ελληνικών 

περιοχών, για να πετύχουν ευκολότερα τον 

εκτουρκισµό εκείνων που θ’ απέµεναν. Σ’ 

ολόκληρο τον Πόντο περιόδευε ο θάνατος µε τις 

πιο φοβερές µορφές του. Όλοι εγκατέλειπαν τα 

σπίτια τους και κατέφευγαν στα δάση, στα 

µοναστήρια. Νήπια, κορίτσια, έγκυες γυναίκες, 

λεχώνες, άρρωστοι και γέροντες διανυκτέρευαν 

όπου έβρισκαν. Πολλά παιδιά που έχασαν τους 

γονείς τους διασκορπίζονταν στα βουνά και στα 

τουρκικά χωριά. Ολόκληροι πληθυσµοί 

µεταφέρονταν προς το εσωτερικό της Τουρκίας. 

Κερασούντα, Σαµψούντα, Τραπεζούντα, Πάφρα, 

Αµισσός, Σεβάστεια, Νεοκαισάρεια, 

καταστράφηκαν. Οι εκκλησίες γίνονταν στάβλοι 

και αχυρώνες ή βεβηλώνονταν και 

καταστρέφονταν. Το χειρότερο όµως ήταν ότι 

υπό το πρόσχηµα προστασίας των µικρών 

παιδιών και νέων αγοριών και κοριτσιών τα 

επίσηµα όργανα της τουρκικής κυβέρνησης 

παρέλαβαν όλη τη νεολαία του Ποντιακού 

Ελληνισµού και την εκτούρκισαν. Το µεγαλείο 

του γενιτσαρισµού σε νέα έκδοση. Πολλές 

άτυχες Ελληνίδες µοιράστηκαν στους Τσέτες και 

στους συνεργάτες τους. Ακόµη βρέθηκαν γονείς 

που σκότωσαν τα παιδιά τους, για να µην τα 

δουν στα χέρια των Τούρκων. 

Με την ήττα των Γερµανών και το τέλος του 

Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου η νέα τουρκικική 

κυβέρνηση αναγκάστηκε από τις συµµαχικές 

δυνάµεις της Αντάντ να δώσει άδειες 

επιστροφής στους πρόσφυγες και στους 

εξόριστους που είχαν αποµείνει. Όσοι πέθαναν 

ήταν τελικά τυχεροί, γιατί τους ζωντανούς τους 

περίµεναν τα χειρότερα. Καµένα σπίτια, 

κατοικηµένα από Τούρκους που δεν ήθελαν να 

τα παραδώσουν, φρίκη και απόγνωση. 

Η απόβαση των Ελλήνων στη Σµύρνη, οι 

πρώτες νικηφόρες µάχες των Ελλήνων 

επιδείνωσαν την κατάσταση στον 

αποµακρυσµένο Πόντο. Η τροµοκρατία, τα 

εργατικά τάγµατα θανάτου, οι εξορίες, το 

κάψιµο των χωριών, οι βιασµοί, οι δολοφονίες, 

ανάγκασαν τους Έλληνες του Πόντου να βγουν 

στα βουνά αντάρτες. Τα βουνά του Πόντου 

γέµισαν παλικάρια, οι Τούρκοι άρχισαν να 

φοβούνται αντίποινα. Σκορπισµένοι στα βουνά 

σαν αγρίµια πρόσφεραν βοήθεια στους λίγους 

Έλληνες χωρικούς. Το δύσκολο αγώνα τους 

ενισχύουν οι Έλληνες του εξωτερικού. Οι 

Τούρκοι του Κεµάλ δε φοβούνται τίποτε. Τα 

τέλος του Πόντου πλησιάζει, οι φωνές 

λιγοστεύουν. 

Ο αριθµός των Ποντίων που εξοντώθηκαν µε 

διάφορες βάρβαρες µορφές σύµφωνα µε τα 

υπάρχοντα στοιχεία και υπολογισµούς φτάνει τις 

400.000. Η γενοκτονία των Ποντίων θα έπαιρνε 

µεγαλύτερες διαστάσεις, αν ο Ποντιακός 

Ελληνισµός δεν αντιστεκόταν ένοπλα στην 

προσχεδιασµένη πολιτική της εξαφάνισης. Η 

συνθήκη της Λωζάνης το 1923 σε ορισµένα 

µέρη της αναφερει ότι διακανόνισε τα ζητήµατα 

της ανταλλαγής των πληθυσµών. Για τον 

Ποντιακό Ελληνισµό δεν υπήρχε καµιά 

ανταλλαγή µετά το 1923 ούτε ειρηνική έξοδος 

από τη χώρα του. Οι Πόντιοι, όσοι επέζησαν, 

αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα 

τους, όπου έζησαν χιλιετηρίδες, δια της βίας από 

διάφορους δρόµους πριν το 1923. Η ποντιακή 

έξοδος κατευθύνθηκε προς την Ελλάδα, Ρωσία, 

Βόρεια και Λατινική Αµερική, Μέση Ανατολή 

και Ευρώπη. 

Για να αποκατασταθεί η ιστορική 

εκκρεµότητα αλλά και γ ηθική και φυσική 

βλάβη που υπέστη ο Ελληνικός Ποντιακός 

πληθυσµός καθορίστηκε στις 24 Φεβρουαρίου 

1994 από την Ελληνική Βουλή η 19
η
 Μαΐου, 

ηµέρα που το 1919 ο Κεµάλ αποβιβάστηκε στη 

Σαµψούντα, για να συνεχίσει µε το φρικιαστικό 

τρόπο τη συστηµατική γενοκτονία του 

Πόντιακού Ελληνισµού, «Ηµέρα µνήµης της 

γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου». Η 

γενοκτονική ενοχή της Τουρκίας συνεχίζεται ως 

τις µέρες µας. Συρρίκνωσε τους Έλληνες της 

Πόλης, της Ίµβρου, της Τενέδου από το 1942 – 

1964. Το 1974 δηµιούργησε το προσφυγικό 

πρόβληµα των 200.000 Ελλήνων Κυπρίων. Είναι 

καιρός λοιπόν να ενεργοποιηθούν κάποιοι 

διεθνείς οργανισµοί που ιδρύθηκαν για να 

προστατέψουν την παγκόσµια ειρήνη. Να 

αποδώσουν δικαιοσύνη σύµφωνα µε το πνεύµα 

και τους όρους του Χάρτη των Ηνωµένων 

Εθνών και σεβασµό στις θεµελιώδεις 
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ανθρώπινες αρχές. Επιβάλλεται να 

συγκροτηθεί αδέκαστη ανακριτική 

επιτροπή από το ανώτατο δικαστήριο των 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και να φέρει στο 

φως µέσα από τα υπάρχοντα ντοκουµέντα 

τα τραγικά γεγονότα της εποχής εκείνης. Το 

αίτηµα των Ελλήνων Ποντίων για τη 

γενοκτονία 1916 – 1923 εµπεριέχει ένα 

µήνυµα λύτρωσης προς την ίδια την 

τουρκική κοινωνία. 

Η σηµερινή Τουρκία αν θέλει να 

λέγεται ευρωπαϊκή χώρα, µιας και κόπτεται 

να γίνει µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

οφείλει να ακολουθήσει το γερµανικό 

παράδειγµα. Να ζητήσει συγγνώµη για τη 

γενοκτονία που διέπραξε σε βάρος του 

Ποντιακού Ελληνισµού και να δώσει εγγυήσεις 

στην ανθρωπότητα. Ότι δε θα τις επαναλάβει. 

Μόνο έτσι θα ελευθερώσει την ψυχή και τη 

συνείδηση των νέων τουρκικών γενεών από τα 

υπόκωφα συµπλέγµατα ενοχής που την 

κατατρέχουν και την εµποδίζουν να αφοµοιώσει 

ουσιαστικά τις µεγάλες αξίες του ευρωπαϊκού 

πολιτισµού. 

 

5 ΙΟΥΝΙΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΟΖΟΝ – ΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ 

 

Το φυσικό όζον είναι ένα αέριο, το οποίο 

υπάρχει στη στρατόσφαιρα. Αποτελείται από 

τρία άτοµα οξυγόνου, περιβάλλει τη γη και 

απορροφά τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου. 

Το χηµικό όζον είναι αποτέλεσµα 

βιοµηχανικών δραστηριοτήτων και βρίσκεται 

χαµηλά στην ατµόσφαιρα. 

Το στρώµα του όζοντος πάνω από την 

Ανταρκτική µειώθηκε κατά 20 – 35% σε σχέση 

µε την χρονική περίοδος 1964 – 1976, οπότε και 

άρχισε να ερευνάται το φαινόµενο. Φανταστείτε 

ότι η τρύπα αυτή υπολογίστηκε ότι είναι πλέον 

τρεις φορές µεγαλύτερη από την έκταση των 

Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής! 

Ποιος ευθύνεται για τη τρύπα του όζοντος; 

Μα φυσικά το ανθρώπινο δαιµόνιο, που 

δηµιούργησε τους τροµερούς 

χλωροφθοράνθακες. Πρόκειται για χηµικές 

ενώσεις που ανακαλύφθηκαν την δεκαετία του 

1920 και, όπως µαρτυρά και το όνοµά του 

(σωστός γλωσσοδέτης), αποτελούνται από 

άτοµα χλωρίου, φθορίου και άνθρακα. Στην 

αρχή τις χρησιµοποιούσαν µόνο στην κατασκευή 

ψυγείων, αλλά το 1986 η παγκόσµια παραγωγή 

δυο µόνο χλωροφθορανθράκων για διάφορες 

χρήσεις έφτασε τους 1,1 εκατοµµύρια τόνους. 

Ο µέσος κάτοικος του πλανήτη µας εκλύει 

κάθε χρόνο ουσίες που καταστρέφουν 4 τόνους 

όζοντος! 

Σε περιοχές µεγάλης ηλιοφάνειας, όπως η 

νοτιοανατολική Ευρώπη, η αύξηση της 

υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας επιδρά 

αρνητικά στον άνθρωπο, στα φυτά και στο 

οικοσυστήµατα. Προκαλεί την εµφάνιση 

ορισµένων µορφών καρκίνου από τον οποίο 

πεθαίνουν 100.000 άνθρωποι κάθε χρόνο. 

Επίσης προκαλεί καταρράκτη στα µάτια, καθώς 

και µείωση της φωτοσυνθετικής ικανότητας των 

φυτών. Επιδηµίες, αρρώστιες και νέοι ιοί 

πλήττουν τους ανθρώπους σε όλα τα µήκη και τα 

πλάτη της γης, εξαιτίας των κλιµατικών 

αλλαγών: ελονοσία, δάγκειος πυρετός, 

µηνιγγίτιδα, χολέρα. 
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Τι µπορούµε να κάνουµε, για να 

αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα:  

• Να µην αγοράζουµε πυροσβεστήρες µε 

χάλον.                    

• Να αποφεύγουµε τη διογκωµένη 

πολυστερίνη, δηλαδή τα κουτιά 

συσκευασίας (όπως αυτοί που 

προστατεύουν τα ηλεκτρονικά µηχανήµατα 

κατά τη µεταφορά τους), τα εκδροµικά 

ψυγεία και τους κόκκους συσκευασίας από 

διωκοµένη πολυστερίνη. Ρωτήστε αν είναι 

φτιαγµένοι µε χλωροφθοριωµένους 

υδρογονάθρακες. Έτσι ο καταστηµατάρχης 

θα ενηµερώσει το κατασκευαστή για την 

ανησυχία µας. 

• Αν πρόκειται να χρησιµοποιήσουµε 

µόνωση από σκληρή διογκωµένη 

πολυστερίνη, να σιγουρευτούµε πως δεν 

περιέχει CFC (χλωροφθοράνθρακες). 

Κάνουµε το ίδιο και για τη µόνωση από 

φιµπεργκλάς ή κυτταρίνη.  

• Προσέχουµε το αιρκοντίσιον του 

αυτοκινήτου µας. Αν το θεωρούµε 

απαραίτητο, το Συµβούλιο Προστασίας 

Φυσικών Πόρων προτείνει: «Αν το 

αιρκοντίσιον σου έχει διαρροή, δεν φτάνει 

µονό να το ξαναγεµίζεις. Πρέπει να το 

επισκευάσεις. Αν δεν επισκευαστεί η 

διαρροή, το CFC που θα βάλουµε θα 

εξατµιστεί µέσα σε µια εβδοµάδα». Επίσης 

προτείνει να προτιµάµε τα συνεργεία που 

διαθέτουν µηχανήµατα ανακύκλωσης CFC. 

• Να µην αγοράζουµε αεροζόλ που 

περιέχουν CFC. Κι ακόµη καλύτερα να µην 

αγοράζουµε καθόλου αεροζόλ, γιατί ούτε τα 

υποκατάστατα αέρια κάνουν καλό. Το 

προπάνιο και το βουτάνιο, 

υδρογονάνθρακες που σήµερα 

χρησιµοποιούνται ως προωθητικά στα 

περισσότερα αεροζόλ, συµβάλλουν στη 

δηµιουργία του νέφους, κάτω από την 

επίδραση του ηλιακού φωτός. Υπάρχουν 

πολλά προϊόντα που αντικαθιστούν το 

αεροζόλ µε αντλίες κενού. ∆εν χρειάζονται 

προωθητικά αέρια και είναι το ίδιο εύκολα 

στη χρήση τους. 

       

Παπαδόπουλος Χρήστος, Παυλίδου Ιωάννα, Πραντσίδου Πελαγία, 
Στάχοβιτς Γιώργος, Τσιαφέρι Μιράντα, Τσουλλχάι Ερµίρα (ΣΤ΄ Τάξη) 

 
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 

Την Πέµπτη 5 Ιουνίου, Παγκόσµια Ηµέρα 

Περιβάλλοντος, οι µαθητές της Ε΄ και της ΣΤ΄ τάξης 

παρουσίασαν την εργασία τους «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ». Μια εργασία που έχει 
σχέση µε τη συµβολή όλων µας στη δηµιουργία του 

«φαινοµένου του θερµοκηπίου» και των 
κλιµατικών αλλαγών που παρατηρούνται στον 
πλανήτη µας. Την παρουσίαση παρακολούθησαν οι 

µαθητές και οι δάσκαλοι όλων των τάξεων και του 

νηπιαγωγείου, αρκετοί γονείς, ο προϊστάµενος του 

3
ου
 Γραφείου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης κ. 

Γρηγοριάδης Χρήστος και ο βοηθός του Σχολικού 

Συµβούλου κ. Λάζαρος. Ήταν µια πολύ όµορφη 

εκδήλωση που πέρασε µηνύµατα για την ανάγκη να 

βοηθήσουµε όλοι στην προστασία του 

περιβάλλοντος και απέσπασε τα κολακευτικά σχόλια 

όλων των παρευρισκόµενων.      
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ΜΑΪΟΣ 

Ο 5
ος
 µήνας του χρόνου, σύµβολο της 

Ανοίξεως. Επειδή κατά τον µήνα αυτό η φύση 

είναι στολισµένη µε λουλούδια και χιλιάδες 

οµορφιές, ο Μάιος έχει υµνηθεί από το λαό, όσο 

κανείς άλλος µήνας. Γνωστό είναι το ωραίο 

τραγούδι που του έχουν αφιερώσει όλες οι 

ηλικίες «ο Μάιος µας έρχεται». Κατά τον µήνα 

Μάιο γίνονται σε πολλά µέρη της χώρας µας 

γιορτές λουλουδιών, τα γνωστά «ανθεστήρια» 

που είναι γνωστά από την αρχαιότητα. 

Μάης λέγονται και στεφάνια που κάνουν οι 

άνθρωποι κάθε πρωτοµαγιά, για να υποδεχτούν 

την αναγεννηµένη φύση. 

Ο πέµπτος µήνας του χρόνου. Έχει 31 

ηµέρες. Η βλάστηση είναι οργιαστική. Η γη 

είναι καταπράσινη και τα δέντρα ανθισµένα. 

Όλα φορούν πράσινο φόρεµα, κεντηµένο µε 

πολύχρωµα λουλούδια από το χέρι της άνοιξης. 

Τα αποδηµητικά πτηνά έχουν γυρίσει από τις 

θερµές χώρες και φωλιάζουν. Χαρά θεού η 

φύση, που βρίσκεται «στην πιο καλή της ώρα». 

Τα άνθη στα δέντρα στους κήπους, σκορπίζουν 

ολόγυρα τα πολύτιµα αρώµατά τους. Οι 

πολύχρωµες πεταλούδες, οι µέλισσες και τα 

άλλα έντοµα πετούνε στους κάλυκες των 

λουλουδιών και βοµβούν αδιάκοπα. Τα πούλια 

µέσα στα πυκνόφυλλα δέντρα οργώνουν 

καθηµερινές µουσικές συναυλίες. Ανάµεσά τους 

ξεχωρίζουν οι τρίλιες του αηδονιού. Τα σιτηρά 

έχουν σταχυάσει. Οι νεαρές καλλιέργειες 

βρίσκονται στο τέλος τους. Τα σχολεία 

οργανώνουν εκδροµές. Στις εξοχές ακούγονται 

άσµατα για το Μάιο. 

Ιστορία: Στην αρχαία Ρώµη τον µήνα Μάιο 
τελούνταν γιορτές προς τιµή της πηγαίας 

Νύµφης Ηγερίας, στο άλσος της, προς ανάµνηση 

των συµβουλών της, που παρέσχε στο Νουµά 

για τις θρησκευτικές αρχές που εισήγαγε στη 

Ρώµη. Κατά δε την 1
η
 (Μπόνα Ντέα) και 2

η
 

Μαΐου συνεχιζόντουσαν τα από 28 Απριλίου 

αρχόµενα Φλοράλια, γιορτές προς τιµή της θεάς 

της βλάστησης της Χλωρίδας (Flora). Επίσης 

κατά τον ίδιο µήνα οι Ρωµαίοι τελούσαν τα 

«Lemuria» Μειλίχια που ήταν εορτές προς 

ιλασµό των ψυχών των νεκρών. 

Στην τέχνη τον µήνα Μάιο οι Ρωµαίοι τον 

παρίσταναν µε µορφή µεσήλικα άνδρα που 

έφερε πλατύ χιτώνα µε µεγάλες περιχειρίδες 

(σαν το σηµερινό ράσο) και έχοντας στη κεφαλή 

το κάνιστρο γεµάτο άνθη, ενώ στα πόδια του 

υπήρχε ένα παγώνι (ταώς) µε ανοιγµένα τα 

φτερά. 

Τέλος ο µήνας Μάιος αντιστοιχεί κατά το 

πρώτο 15νθήµερο µε τον αρχαίο ελληνικό 

αττικό µήνα Μουνυχιώνα και το δεύτερο µε τον 

καλούµενο Θαργηλίωνα. 

Άλλα στοιχεία: Στο παλιό Ιαπωνικό 
ηµερολόγιο, ο µήνας καλείται Σατσούκι  

(Ιαπωνικά). Είναι επίσης ένα κοινό όνοµα για τις 

γυναίκες. Στην Ιαπωνία, υπάρχει η 

αποκαλούµενη ασθένεια του Μάη, ένα είδος 

ασθένειας όπου οι νέοι σπουδαστές ή οι 

εργαζόµενοι  αρχίζουν να βαριούνται το σχολείο 
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τους ή την εργασία τους. Οφείλεται σε µια 

ιαπωνική συνήθεια που όλα τα σχολικά έτη και 

τα οικονοµικά έτη αρχίζουν την 1
η
 Απριλίου. 

Στα Φινλανδικά, ο µήνας καλείται toukokuu, 

που σηµαίνει «ο µήνας της σποράς». Στα 

Σλοβένικα, καλείται veliki traven, που σηµαίνει 

«ο µήνας της υψηλής χλόης». 

Ποιήµατα για το Μάιο  
Ο Μάιος µας έφτασε,   

εµπρός, βήµα ταχύ,  

να τον προϋπαντήσουµε,  

παιδιά, στην εξοχή. 

Αθανασιάδου Κορίνα, Ηλιάδου Βαρβάρα, 
Καρυπίδου Ελένη, Παπαδοπούλου Νένα,  
Σελίδου Στεφανία, Σεµερτζίδου Χρυσούλα, 

Φαντίδου ∆ήµητρα. (Ε΄ Τάξη) 
 

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΪΟ 
Μάης άβρεχτος 

µούστος άµετρος. 

*       *       * 

Μάης µε λουλούδια, 

µε χαρές και µε τραγούδια . 

*       *       * 

Ο Μάης ρίχνει τη δροσιά 

κι ο Απρίλης τα λουλούδια. 

*       *       * 

«Ο Μάης µε τα λουλούδια του, ο Μάης µε 

στεφάνια.» 

*       *       * 

«Μάης άβρεχτος, χρόνια ευτυχισµένα.»    

Ηλιάδου Βαρβάρα,  
Παπαδοπούλου Νένα (Ε΄ Τάξη) 

 
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 

Η πρώτη ηµέρα του Μαΐου. Γιορτή των 

λουλουδιών της άνοιξης. Η Πρωτοµαγιά 

γιορταζόταν από τα παλιά χρόνια στην Ελλάδα 

σαν φυσιολατρική γιορτή. Σαν τέτοια 

γιορτάζεται και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι 

και γιορτή των εργατών. 

Παπαδοπούλου Νένα (Ε΄ Τάξη) 
 

ΙΟΥΝΙΟΣ  
Ο έκτος στη σειρά µήνας του χρόνου. Έχει 

30 ηµέρες και ονοµάστηκε έτσι από την 

ρωµαϊκή θεά JUNO, που ήταν αντίστοιχη µε την 

ελληνική θεά Ήρα. Λέγεται και θεριστής, γιατί 

στην διάρκεια του οι γεωργοί θερίζουν τα σιτηρά 

. Οι κάµποι φαίνονται 

κατακίτρινοι από τα ώριµα 

σπαρτά. Ο ήλιος είναι 

καυτός και ανυπόφορος. Οι 

θεριστές όλη την ήµερα 

θερίζουν, ενώ τα τζιτζίκια 

πάνω στα δέντρα 

τραγουδούν αδιάκοπα. 

Επίσης ο Ιούνιος είναι εποχή 

που κλείνουν τα σχολεία και 

αρχίζουν οι θερινές 

διακοπές. 

Στις 21 ή 22 Ιουνίου 

έχουµε το θερινό 

ηλιοστάσιο. 

Τον λένε και Κλήδονα ή 

Αη – Γιάννη, γιατί στις 24 του µήνα γιορτάζεται 

ο Αη – Γιάννης ο Κλήδονας, οπότε ανάβουν 

φωτιές και πηδούν πάνω απ’ αυτές. Το έθιµο 

αυτό διατηρείται ακόµη στα χωριά µας και σ’ 

ορισµένες συνοικίες των πόλεων. 

Αθανασιάδου Κορίνα, Ηλιάδου Βαρβάρα, 
Καρυπίδου Ελένη, Παπαδοπούλου Νένα 

Σελίδου Στεφανία,  
Σεµερτζίδου Χρυσούλα, Φαντίδου 

∆ήµητρα.  
 (Ε΄ Τάξη) 

 
ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 

Από αρχής του θεριστή 

του δρεπανιού µας η γιορτή. 

*       *       * 

Μη µε γελάσει ο βάθρακας ή το 

χελιδόνι 

αν δε λαλήσει ο τζίτζικας δεν είναι 

καλοκαίρι. 

*       *       * 

Από το θέρο ως τις ελιές  

δεν απολείπουν οι δουλειές. 

Παπαδοπούλου Νένα (Ε΄ Τάξη) 

 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ 
ΕΛΕΟΝΟΡΑ ΣΕÏΤΙ∆ΟΥ 

Το Σάββατο 10 Μαΐου πήραµε συνέντευξη 

από την κυρία Ελεονόρα Σεϊτίδου, η οποία είναι 

από την Γεωργία και εδώ και πολλά χρόνια έχει 

εγκατασταθεί στην Ελλάδα.   

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς λέγεστε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ονοµάζοµαι Ελεονόρα 

Σεϊτίδου. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσων ετών είστε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είµαι 30 ετών.   
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε ήρθατε στην Ελλάδα και 

πόσων ετών ήσασταν; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ήρθα στην Ελλάδα το 1995 

κι ήµουν 16 ετών. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Από πού ήρθατε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ήρθα από την Γεωργία, από 

την πόλη Βατούµ.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πού µένετε τώρα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μένω στον οικισµό Ριζό του 

∆ήµου Σκύδρας του νοµού Πέλλας. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ήρθατε κατευθείαν εδώ πέρα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, ήρθα αµέσως εδώ στο 

χωριό.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Για ποιο λόγο εγκαταλείψατε 

την πατρίδα σας; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θέλαµε να έρθουµε στην 

Ελλάδα.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι εµπόδια και τι δυσκολίες 

αντιµετωπίσατε, όταν ήρθατε στην Ελλάδα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι Έλληνες µας κοιτούσαν µε 

µισό µάτι και µας αποκαλούσαν 

«Ρωσοπόντιους» και αυτή η λέξη µε πλήγωνε 

πολύ.    

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σήµερα συνεχίζετε να 

αντιµετωπίζετε κάποιες δυσκολίες; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι, γιατί το κράτος, όταν 

ήρθαµε στην Ελλάδα, µας βοήθησε. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς νιώθετε που ζείτε σήµερα 

εδώ; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είµαι χαρούµενη. Νιώθω σαν 

όλους τους Έλληνες που ζουν εδώ. 

Ελένη Χατζηιωαννίδου, Βάσω 
Γρηγοριάδου (ΣΤ΄ Τάξη)  

*       *       * 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΓΙΑΝΝΗ 

ΧΟΤΖΙΟΛΛΙ   
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς λέγεστε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Λέγοµαι Γιάννης Χοτζιόλλι. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσων ετών είστε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είµαι 36 ετών.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε ήρθατε στην Ελλάδα και 

πόσων ετών ήσασταν; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εγώ ήρθα το 1998 κι ήµουνα 

26 ετών.   

ΕΡΩΤΗΣΗ: Από πού ήρθατε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ήρθα από την Αλβανία, 

ήµασταν στο Μόδας Ελµπασάν.     

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πού µένετε τώρα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μένω στο Ριζό.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ήρθατε κατευθείαν εδώ πέρα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Για ποιο λόγο εγκαταλείψατε 

την πατρίδα σας; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ήρθαµε εδώ για δουλειά. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι εµπόδια και τι δυσκολίες 

αντιµετωπίσατε, όταν ήρθατε στην Ελλάδα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ∆εν ήξερα τα Ελληνικά και το 

χτύπηµα στο κεφάλι µου.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σήµερα συνεχίζετε να 

αντιµετωπίζετε κάποιες δυσκολίες; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ∆εν αντιµετωπίζω δυσκολίες. 

Επίσης βρήκα µια καλή δουλειά. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς νιώθετε που ζείτε σήµερα 

εδώ; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Νιώθω πολύ ευχάριστα. 

Χοτζιόλλι Έρι (ΣΤ΄ Τάξη) 
*       *       * 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Κ. ΙΡΜΑ  
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς λέγεστε;. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Λέγοµαι Ίρµα Καρτέρι 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσων ετών είστε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είµαι 29 ετών 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε ήρθατε στην Ελλάδα και 

πόσων ετών ήσασταν; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην Ελλάδα ήρθα το 2006 

και ήµουν 27 ετών.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Από πού ήρθατε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ήρθα από την Αλβανία από 

το Λιµπράζτ.   

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πού µένετε τώρα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μένω στο Ριζό. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ήρθατε κατευθείαν εδώ πέρα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Για ποιο λόγο εγκαταλείψατε 

την πατρίδα σας; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ∆εν µπορούσα να τα βγάλω 

πέρα στην Αλβανία. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι εµπόδια και τι δυσκολίες 

αντιµετωπίσατε, όταν ήρθατε στην Ελλάδα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Τα εµπόδια που 

αντιµετώπισα ήταν ότι δεν ήξερα τη γλώσσα. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Σήµερα συνεχίζετε να 

αντιµετωπίζετε κάποιες δυσκολίες; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς νιώθετε που ζείτε σήµερα 

εδώ; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Νιώθω χαρούµενη που ζω 

στην Ελλάδα, γιατί δουλεύω.  

Τζαφερί Μιράντα (ΣΤ΄ Τάξη) 
*       *       * 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΑΓΓΙΜ 
ΤΣΟΥΛΛΧΑΙ 

Τη ∆ευτέρα 12 Μαΐου πήρα συνέντευξη από 

τον κύριο Αγγίµ Τσουλλχάι, ο οποίος είναι από 

την Αλβανία και εδώ και πολλά χρόνια έχει 

εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Τον ρώτησα για την 

εποχή όταν ήρθε στην Ελλάδα.     

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς λέγεστε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Λέγοµαι Αγγίµ Τσουλλχάι..  
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσων ετών είστε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είµαι 38 ετών. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε ήρθατε στην Ελλάδα και 

πόσων ετών ήσασταν; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ήρθα στις 10 Μαΐου 1994 και 

ήµουν 21 ετών.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Από πού ήρθατε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ήρθα από την Αλβανία από 

το Ελµπασάν.   

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πού µένετε τώρα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τώρα µένω στο Ριζό. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ήρθατε κατευθείαν εδώ πέρα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, κατευθείαν εδώ πέρα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Για ποιο λόγο εγκαταλείψατε 

την πατρίδα σας; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Επειδή δεν είχε δουλειά και 

τα πράγµατα ήταν δύσκολα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι εµπόδια και τι δυσκολίες 

αντιµετωπίσατε, όταν ήρθατε στην Ελλάδα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ∆εν είχαµε χαρτιά, σπίτι να 

µείνουµε και κανένας δε µας γνώριζε, για να µας 

πάρει στη δουλειά.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σήµερα συνεχίζετε να 

αντιµετωπίζετε κάποιες δυσκολίες; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι όπως παλιά.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς νιώθετε που ζείτε σήµερα 

εδώ; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Νιώθω πάρα πολύ καλά. 

Τσουλλχάι Ερµίρα (ΣΤ΄ Τάξη) 
*       *       * 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ 
ΤΣΑΚΙΡΙ∆ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ  

Την Τρίτη 13 Μαΐου πήρα συνέντευξη από 

την κ. Τσακιρίδου Ηλέκτρα που µένει στο Ριζό.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς λέγεστε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Με λένε Ηλέκτρα 

Τσακιρίδου. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσων ετών είστε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είµαι 41 ετών. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε ήρθατε στην Ελλάδα και 

πόσων ετών ήσασταν; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ήρθα στην Ελλάδα, όταν 

ήµουν 25 χρονών. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Από πού ήρθατε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ήρθα από τη Γεωργία. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πού µένετε τώρα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στο Ριζό.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ήρθατε κατευθείαν εδώ πέρα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Για ποιο λόγο εγκαταλείψατε 

την πατρίδα σας; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γιατί έφυγαν και οι άλλοι 

συγγενείς µου.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι εµπόδια και τι δυσκολίες 

αντιµετωπίσατε, όταν ήρθατε στην Ελλάδα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κανένα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σήµερα αντιµετωπίζετε κάποιες 

δυσκολίες; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς νιώθετε που ζείτε σήµερα 

εδώ; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ωραία. 

Παπαδόπουλος Χρήστος (ΣΤ΄ Τάξη) 
*       *       * 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΟΜΑΝ 
ΣΤΑΧΟΒΙΤΣ 

Την ∆ευτέρα 12 Μαΐου πήρα συνέντευξη 

από τον κύριο Ρόµαν Στάχοβιτς, ο οποίος ήρθε 

από την Τσεχία και τώρα µένει στο Ριζό. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς λέγεστε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ρόµαν Στάχοβιτς. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσων ετών είστε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είµαι 40 ετών. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε ήρθατε στην Ελλάδα και 

πόσων ετών ήσασταν; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην Ελλάδα ήρθα το 1989 

και ήµουν 21ετών  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Από πού ήρθατε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από την Τσεχία. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πού µένετε τώρα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τώρα µένω στο Ριζό. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ήρθατε κατευθείαν εδώ πέρα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι, πρώτα πήγα στον 

Προφήτη, µετά στην Καβάλα και µετά ήρθα 

εδώ. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Για ποιο λόγο εγκαταλείψατε 

την πατρίδα σας; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για να βρω δουλειά. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι εµπόδια και τι δυσκολίες 

αντιµετωπίσατε, όταν ήρθατε στην Ελλάδα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Την άδεια παραµονής. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σήµερα συνεχίζετε να 

αντιµετωπίζετε κάποιες δυσκολίες; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς νιώθετε που ζείτε σήµερα 

εδώ; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι και πολύ καλά. 

 
Στάχοβιτς Γιώργος (ΣΤ΄ Τάξη)

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Τα µεγάλα νήπια αποχαιρετούν το Νηπιαγωγείο (ζωγραφιά). 

• Στα πλαίσια του Σχεδίου Εργασίας «Το σώµα µας», το οποίο δουλέψαµε κατά τη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς, θα παρουσιάσουµε στο τέλος το θεατρικό: «Μικρόβια και Αντισώµατα». Τα 

παιδιά µε το δικό του τρόπο θα µας δείξουν πώς αµύνεται ο οργανισµός απέναντι στα µικρόβια 

που τον περιτριγυρίζουν… 

 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΗΣ Α.Φ.Η.Σ. 

H εταιρία Α.Φ.Η.Σ. (Ανακύκλωση Φορητών 
Ηλεκτρικών Στηλών) σε συνεργασία µε το 

υπουργείο Παιδείας διοργάνωσε πανελλαδικό 

διαγωνισµό ζωγραφικής στα εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα της χώρας, µε θέµα «Η 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ».  

Στόχος του ∆ιαγωνισµού και της Α.Φ.Η.Σ. 
ήταν να γίνει η ανακύκλωση µπαταριών 

συνείδηση στη νέα γενιά.  

Ο διαγωνισµός αφορούσε την πρωτοβάθµια 

και δευτεροβάθµια εκπαίδευση όλων των 

δηµόσιων και ιδιωτικών σχολείων. Κάθε σχολείο 

θα έπρεπε να επιλέξει το καλύτερο έργο, 

ανάµεσα σε εκείνα των µαθητών του και µε αυτό 
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να λάβει µέρος στο 

διαγωνισµό (1 συµµετοχή για 

κάθε σχολείο). 

Προϋπόθεση 
συµµετοχής: Το σχολείο 

έπρεπε να έχει έναν 

τουλάχιστον κάδο συλλογής 

µπαταριών ΑΦΗΣ. Τα 

επιλεγµένα στάλθηκαν στην 

Α.Φ.Η.Σ. 

Μια πενταµελής επιτροπή 

επέλεξε τα 100 καλύτερα 

έργα, τα οποία και 

βραβεύτηκαν. Η επιτροπή θα 

βαθµολογήσει τη 

δηµιουργικότητα, την 

έµπνευση και την πρωτοτυπία των έργων.  

Από το Σχολείο 

συµµετείχαν όλοι οι µαθητές 

της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης. Από τα 

έργα που ζωγράφισαν τα 

παιδιά επιλέχτηκε, για να 

σταλεί στην Α.Φ.Η.Σ., το έργο 

της µαθήτριας της Ε΄ τάξης 

Κορίνας Αθανασιάδου, το 

οποίο επιλέχτηκε ανάµεσα στα 

100 καλύτερα από την 

επιτροπή. Το Σχολείο µας πήρε 

σαν δώρο χάρη σ’ αυτή την 

επιλογή ένα τραµπολίνο.  

Τα συγχαρητήριά µας στην 

Κορίνα και πάντα τέτοιες 

επιτυχίες! 

 
ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Την Πέµπτη 15 Μαΐου οι τρεις µεγαλύτερες 

τάξεις του σχολείου ∆΄, Ε΄ και ΣΤ΄ µε τη 

συνοδεία των δασκάλων τους πήγαν 

εκπαιδευτική εκδροµή στο Κέντρο ∆ιάδοσης 

Επιστηµών και Μουσείο Τεχνολογίας 

Θεσσαλονίκης. Εκεί, στο θόλο του πλανητάριου, 

παρακολουθήσαµε προβολή ταινίας µε θέµα 

«Ταξίδι στο Άπειρο», ένα θαυµάσιο ταξίδι από 

την ανακάλυψη του ηλιακού συστήµατος µέχρι 

τη χαρτογράφηση του Σύµπαντος.  

Στη συνεχεία µπήκαµε στον «προσοµοιωτή» 

και παρακολουθήσαµε το «Κοσµικό εξπρές», 

ένα ταξίδι στους µακρινούς γαλαξίες και µια 

εξερεύνηση παράξενων πλανητών, περνώντας 

µέσα από σπηλαιώδη διαστηµικά βουνά και 

αποφεύγοντας επικίνδυνους µετεωρήτες.  

Όταν µπήκαµε πρώτη φορά, είχαµε αγωνία 

για το τι θα δούµε. Μετά το τέλος της πρώτης 

προβολής ενθουσιαστήκαµε πολύ και 

αποφασίσαµε να ξαναµπούµε. Η δεύτερη 

προβολή ήταν το «Aquaride» που είχε σχέση µε 

το βυθό και ήταν τέλεια.  

Ήταν από τις πιο όµορφες εκδροµές που 

έχουµε πάει. 

Οι µαθητές της Ε΄ Τάξης 
 

ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ  
Οι πλανήτες του ηλιακού µας συστήµατος 

είναι 8 (Ερµής, Αφροδίτη, Γη, Άρης, ∆ίας, 

Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας) και έχουνε 

όλοι αρχαία ελληνικά ονόµατα προς τιµήν των 

αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων που θεµελίωσαν 

την αστρονοµία. Ας γνωρίσουµε λοιπόν τα 

µυθικά πρόσωπα των οποίων τα ονόµατα πήραν 

οι πλανήτες.   

ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΑΣ 
Θεός  του υγρού στοιχείου, γιος του Κρόνου 

και της Ρέας και αδελφός της ∆ήµητρας, του 

∆ία, της Ήρας, της Εστίας και του Πλούτωνα. 
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Στη φαντασία των 

αρχαίων Ελλήνων ήταν 

ψηλός µε γερεδεµένο 

σώµα, µεγαλοπρέπεια και 

αυστηρότητα, άλλοτε 

συνοφρυωµένος και 

οργισµένος. ∆ιέσχιζε τη 

θάλασσα πάνω σ’ ένα 

άρµα που το έσερναν 

άλογα και κρατούσαν στο 

χέρι του µια τρίαινα, την 

οποία χτυπούσε στο νερό 

και το έκανε να 

αναταράζεται, ενώ 

σύγχρονος έσειε τους 

βράχους. 

Γυναίκα του Ποσειδώνα ήταν η κόρη του 

Ωκεανού Αµφιτρίτη, την οποία συνάντησε κοντά 

στη Νάξο και την ερωτεύτηκε, θαµπωµένος από 

την οµορφιά της. Από αυτήν απόχτησε τρία 

παιδιά, τη Ρόδο, τον Τρίτωνα και τη 

Βενθεσικύµη. Εκτός απ’ αυτά, όµως, είχε και 

άλλα παιδιά, όπως τον Πυλέα, τον Άµυκο, τον 

Ανταίο, τον Κερκύονα, τον Πολύφηµο, τον 

Πήγασο, το Σκείρωνα, το Ναύπλιο, κ.ά., τα 

οποία απέχτησε µε θνητές γυναίκες. Η συνοδεία 

του αποτελούταν από τις Νηρηίδες, τις Σειρήνες 

και τους Τρίτωνες. Σ’ αυτόν υπάκουαν ο 

Γλαύκος ο Πρωτέας και ο Νηρέας. Σύµβολο του 

ήταν το δελφίνι.  

Όπως φαίνεται από τη µυθολογία, ο 

Ποσειδώνας επιχείρησε αρκετές φορές να πάρει 

κάτω από την προστασία του διάφορες πόλεις, 

όπως την Αθήνα, για την οποία φιλονίκησε µε τη 

θεά Αθηνά, την Αίγινα, την όποια πήρε στο 

τέλος ο ∆ίας, τους ∆ελφούς, τους οποίους πήρε 

τελικά ο Απόλλωνας και τη Νάξο, την οποία 

πήρε ο ∆ιόνυσος. Τελικά όµως πήρε µόνο τον 

Ισθµό, όπου γινόταν προς τιµή του τα Ίσθµια. 

Στο µέρος αυτό της Ελλάδας είχαν αναπτυχθεί 

επίσης πολλοί µύθοι, οι οποίοι αναφέρονταν στο 

θεό. 

Η λατρεία του, που όπως υποστηρίζεται 

άρχισε από τη Θεσσαλία, όπου πιστευόταν πως 

ήταν δηµιουργός της κοιλάδας των Τεµπών, 

ήταν εξαπλωµένη σ’ όλον τον ελληνικό χώρο. 

Τιµώντας τον οι Έλληνες του πρόσφεραν θυσίες 

από ταύρους, κριάρια και χοίρους, του έχτιζαν 

ναούς, φιλοτεχνούσαν αγάλµατά του, τον 

υµνούσαν µε ποιήµατα και τον απεικόνιζαν 

ζωγραφικά.  

Ο Ποσειδώνας ταυτίζεται µε το ρωµαϊκό θεό 

Neptunus. 

Αλεξανδρόπουλος Χρήστος (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

ΗΡΑΚΛΕΙΑ 2008 
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο ∆ήµος 

Σκύδρας διοργάνωσε στις 16 και 17 Μαΐου τα 

Ηράκλεια. Την Παρασκευή 16 Μαΐου έγιναν το 

βόλεϊ, το µπάσκετ και ο στίβος. 

Στο βόλεϊ τα κορίτσια µας έπαιξαν µε το 

Ριζάρι και νίκησαν 15 – 12 (ο αγώνας διαρκούσε 

1 σετ των 15 πόντων). Στον ηµιτελικό έπαιξαν 

µε τη ∆άφνη και νίκησαν 16 – 14. Στον τελικό 

έπαιξαν µε το 2
ο
 ∆.Σ. Σκύδρας και έχασαν µε 15 

– 4. Έπαιξαν: Γρηγοριάδου Βάσω, Πραντσίδου 
Πελαγία, Τσουλλχάι Ερµίρα, Τσιαφέρι Μιράντα, 

Σελίδου Στεφανία, Ηλιάδου Βαρβάρα, 

Καρυπίδου Ελένη, Αθανασιάδου Κορίνα, 

Φαντίδου ∆ήµητρα, Παναούση Βάσω, 

Χατζηιωαννίδου Ελένη και Ανδρεάδου 

Βερονίκη. 

Στα 50µ. κοριτσιών η Πελαγία Πραντσίδου 
τερµάτισε 4

η
 στη σειρά της και δεν πέρασε στον 

ηµιτελικό. 

Στα 50µ. αγοριών ο Θανάσης Θεοδώρου 
τερµάτισε 2

ος
 στη σειρά του και 5

ος
 στον 

ηµιτελικό. Έτσι δεν πέρασε στον τελικό.  

Στο µήκος κοριτσιών η Βάσω Παναούση 
στο πρώτο άλµα πήδηξε 3,45µ. και στο δεύτερο 

3,35µ. παίρνοντας την πέµπτη θέση. 
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Στο µήκος αγοριών ο Αντώνης Θεοδώρου 

στο πρώτο άλµα πήδηξε 3,10µ. και στο δεύτερο 

2,50µ.  

Στο µπαλάκι κοριτσιών η Βερονίκη 
Ανδρεάδου την πρώτη φορά πέταξε το µπαλάκι 

στα 23µ. και τη δεύτερη στα 24µ.  

Στο µπαλάκι αγοριών ο Έρι Χοτζόλι την 
πρώτη φορά πέταξε το µπαλάκι στα 29µ. τη 

δεύτερη στα 24µ. και την τρίτη στα 27µ.  

Στα 600µ. αγοριών ο Γιάννης Ταρπάνης 
τερµάτισε µετά από αρκετούς αθλητές. 

Το Σάββατο 17 Μαΐου έγινε το ποδόσφαιρο. 
Τα αγόρια του σχολείου µας έπαιξαν µε το 2ο 
∆.Σ. Σκύδρας κι έχασαν 2 – 1. Το γκολ για το 

Σχολείο µας το έβαλε ο Γιώργος Στάχοβιτς. 

Έπαιξαν: Παυλίδης Ηλίας, Παπαδόπουλος 
Χρήστος, Στάχοβιτς Γιώργος, Θεοδώρου 

Θανάσης, Θεοδώρου Αντώνης, Ταρπάνης 

Γιάννης, Φαντίδης Ραφαήλ, Παπαδόπουλος 

Αντώνης, Γρηγοριάδης Γιώργος, Μουχτάρης 

Γιώργος, Χαραλαµπίδης Γιώργος, 

Παπαδόπουλος Στέφανος, Χοτζιόλλι Έρι και 

Θεοδώρου Αλέξανδρος. 

Αυτή ήταν η συµµετοχή του ∆ηµοτικού 

Σχολείο Ριζού στα Ηράκλεια 2008, που 

διοργάνωσε φέτος, όπως κάθε χρονιά, ο ∆ήµος 

Σκύδρα 

Αλλά και στο Γυµνάσιο η  Αναστασία 

Αντωνιάδου που είναι από το χωριό µας πήρε 

χάλκινο µετάλλιο στη σφαιροβολία. 

Γρηγοριάδου Βάσω, Τσουλλχάι Ερµίρα, Χατζηιωαννίδου Ελένη (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

ΕΝΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 
Στα πλαίσια του µαθήµατος της Γλώσσας 

βγήκαµε έξω και παίξαµε έναν αγώνα 

ποδοσφαίρου µε τη ΣΤ΄ τάξη. Η ΣΤ τάξη 

προηγήθηκε στο σκορ αλλά έπειτα ισοφαρίσαµε. 

Το παιχνίδι είχε καλές φάσεις αλλά έληξε 

ισόπαλο. Οι σκόρερς ήταν για την ΣΤ΄ τάξη ο  

Χρήστος Παπαδόπουλος [14΄] και για την Ε΄ 

τάξη ο Θανάσης Θεωδόρου [27΄]. 

Ευχόµαστε να παίξουµε ακόµα ένα τέτοιο 

παιχνίδι . ΤΟ ΧΑΡΗΚΑΜΕ ΠΟΛΥ !!!   

Έπαιξαν: (Ε΄ τάξη) Θανάσης Θεωδόρου, 
Γιάννης Ταρπάνης, Ραφαήλ Φαντίδης, Αντώνης 

Θεωδόρου, Θοδωρής Παπαδόπουλος, Αντώνης 

Κελεσίδης, Γιώργος Μουχτάρης, Αλέκος 

Θεοδώρου, Γιώργος Γρηγοριαδης  

(ΣΤ΄ τάξη) Γιώργος Στάχοβιτς, Χρήστος 
Παπαδόπουλος, Χρήστος Αλεξανδρόπουλος, 

Γιώργος  Σκέντζας, Έρι Χοτζιόλλι, Ηλίας 

Παυλίδης  

Οι µαθητές της Ε΄ Τάξης 
 

ΤΟ ΜΕΓΑ ΣΙΝΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ 
Το Σινικό τείχος, είναι µια 

κινεζική οχύρωση που χτίστηκε από 

το τέλος του 14ου αιώνα µέχρι την 

αρχή του 17ου αιώνα, κατά τη 

διάρκεια της δυναστείας Μινγκ, 

προκειµένου να προστατευθεί η 

Κίνα από τις επιδροµές από των 

µογγολικών και τουρκικών φυλών. 

Η δόµησή του στη σηµερινή µορφή 

προηγήθηκε από διάφορα άλλα 

τείχη που χτίστηκαν από τον 3ο 

αιώνα π.Χ. ενάντια στις επιδροµές 

των νοµαδικών φυλών που 

προέρχονται από τις περιοχές που 

ανήκουν σήµερα στη Μογγολία και 

τη Μαντζουρία. Το τείχος 

εκτείνεται σε µήκος άνω 6.350 χµ., 

αποτελώντας το µεγαλύτερο σε 

διαστάσεις ανθρώπινο 

οικοδόµηµα. 

Το τείχος συµπληρώνεται 

από αµυντικούς πύργους – 

παρατηρητήρια, στους οποίους 

οι υπερασπιστές των τοίχων 

µπορούσαν να υποχωρήσουν, 

σε περίπτωση που βρίσκονταν 

σε δυσχερή θέση. Κάθε πύργος 

διαθέτει σκάλες και εισόδους 

ειδικά σχεδιασµένες, έτσι ώστε 

να προκαλείται σύγχυση στους 

επιτιθεµένους. Οι στρατώνες 

και τα διοικητικά κέντρα του 

τείχους βρίσκονται απλωµένα 

κατά µήκος του τείχους σε 
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µεγαλύτερα διαστήµατα. 

Τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν στην 

κατασκευή του τείχους ήταν τα εκάστοτε 

διαθέσιµα στην κάθε περιοχή. Κοντά στο Πεκίνο 

το τείχος κατασκευάστηκε από ασβεστόλιθο. Σε 

άλλες θέσεις το διαθέσιµο οικοδοµικό υλικό 

ήταν εξορυγµένος γρανίτης ή πυρότουβλο. Όπου 

βρίσκονταν τέτοια υλικά, αρχικά χτίζονταν δύο 

παράλληλοι τοίχοι και ο ενδιάµεσος χώρος 

γέµιζε µε αδρανή υλικά. Σε ορισµένες περιοχές 

τα υλικά κατασκευής συγκολλούνταν µε ένα 

κολλώδες µίγµα ρυζιού και ασπραδιού αυγών. 

Στις ακραίες δυτικές θέσεις, σε περιοχές γεµάτες 

ερήµους και ανεπαρκή οικοδοµικά υλικά, ο 

τοίχος κατασκευαζόταν από απορρίµµατα που 

τοποθετούνταν ανάµεσα σε κοµµάτια ξύλου. 

 

ΤΟ ΤΕΙΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 
Υπάρχει µια από µακρού υφιστάµενη 

διαφωνία σχετικά µε το πόσο ορατό είναι το 

τείχος από το διάστηµα. 

Το 1938 ο Χαλιµπάρτον Ρίτσαρντ στο 

δεύτερο βιβλίο των θαυµάτων έγραψε ότι το 

τείχος είναι το µόνο ανθρώπινο κατασκεύασµα 

που είναι ορατό από τη Σελήνη. Αυτός ο µύθος 

έχει διαδοθεί ευρέως, και έχει γίνει ένας από 

τους γνωστότερους αστικούς µύθους, ενώ 

µερικές φορές έχει γραφτεί ακόµα και σε 

σχολικά εγχειρίδια. Στην πραγµατικότητα απλά 

το τείχος είναι ανθρωπίνως αδύνατο να γίνει 

ορατό µε γυµνό οφθαλµό από τόσο µεγάλη 

απόσταση. 

Ακόµη και το αν το Σινικό τείχος είναι ορατό 

από τροχιά γύρω από τη Γη είναι 

αµφισβητήσιµο. Ένας αστροναύτης ανέφερε ότι 

"µπορούµε να δούµε πράγµατα τόσο µικρά όσο τα 

αεροδρόµια, αλλά το Σινικό τείχος είναι σχεδόν 

αόρατο από απόσταση µεγαλύτερη των 180 

µιλίων (290 χλµ)". Ο αστροναύτης Γουήλιαµ 

Πογκ πίστεψε ότι το είχε δει από το Σκάιλαµπ 

αλλά µε µία προσεκτικότερη µατιά διαπίστωσε 

ότι έβλεπε το µεγάλο κανάλι κοντά στο Πεκίνο. 

Στη συνέχεια επισήµανε το τείχος 

χρησιµοποιώντας διόπτρες, αλλά είπε ότι "δεν 

ήταν ορατό στο γυµνό µάτι". Ένας άλλος 

αστροναύτης είπε ότι καµία ανθρώπινη δοµή δεν 

ήταν ορατή σε µια απόσταση µερικών χιλιάδων 

µιλίων. Ο Κινέζος αστροναύτης Γιανγκ Λιγουέι 

ανέφερε ότι δεν µπόρεσε να δει καθόλου το 

τείχος. 

Ωστόσο, από τη χαµηλή τροχιά γύρω από τη 

Γη, χίλιες φορές πιο κοντά στη Γη από ό,τι στη 

Σελήνη, το Τείχος µπορεί να είναι ορατό µόνο 

όµως υπό ευνοϊκές συνθήκες. Άλλωστε, το 

πλάτος του είναι µόνο λίγα µέτρα, είναι δηλαδή 

πιο στενό από τους αυτοκινητόδροµους και 

επιπλέον έχει σχεδόν το ίδιο χρώµα µε το έδαφος 

που το περιβάλλει. 

Ο βετεράνος Αµερικάνος αστροναύτης Τζιν 

Κέρναν έχει δηλώσει: "Σε τροχιά 160 - 320 

χιλιοµέτρων, το µεγάλο τείχος της Κίνας είναι, 

πράγµατι, ορατό στο γυµνό µάτι". Ο Εντ Λού, 

επιστήµονας στο διεθνή διαστηµικό σταθµό, 

προσθέτει ότι, "... είναι λιγότερο ορατό από 

πολλά άλλα αντικείµενα. Και πρέπει να ξέρετε 

πού να κοιτάξετε." Ο Ληρόι Τσιάο, ένας Κινεζο 

– Αµερικανός αστροναύτης, δήλωσε σε 

καθηµερινή εφηµερίδα της Κίνας ότι πρόσφατες 

φωτογραφίες που λήφθηκαν από τον διεθνή 

διαστηµικό σταθµό φαίνεται να επιβεβαιώνουν 

ότι το Σινικό τείχος µπορεί τελικά να γίνει ορατό 

µε γυµνό µάτι υπό ορισµένους ευνοϊκούς όρους 

και εάν κανείς ξέρει ακριβώς πού να κοιτάξει. 

Χατζηιωαννίδου Ελένη (ΣΤ΄ Τάξης)  
 

ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΤΑ ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΠΟΝΙΑ; 
Οι αρχαίοι Έλληνες 

είχαν γνωρίσει το 

καρπούζι από τους 

Αιγυπτίους και το πεπόνι 

από τους Αιθίοπες και τα 

ονόµαζαν «σίκεις». Οι 

αρχαίοι ονόµαζαν αδ 
ιακρίτως «σίκεις» εκτός 

από το καρπούζι και το 

πεπόνι, το αγγούρι, το κολοκύθι, την 

πικραγγουριά κ.λπ. 

Οι αρχαίοι Έλληνες έτρωγαν και τους 

σπόρους και λέγεται µάλιστα ότι ο Σωκράτης 

κατά τη διάρκεια της 

δίκης του µασουλούσε 

σπόρους πεπονιού.  
Ο Ιπποκράτης, ο 

Θεόφραστος και ο 

∆ιοσκουρίδης µελέτησαν 

τις φαρµακευτικές και 

θεραπευτικές ιδιότητες 

του πεπονόσπορου και 

κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι δεν είναι µόνο 

θρεπτικοί, αλλά διευκολύνουν τη χώνευση και 

καταστέλλουν την ταινία. 

Παπαδοπούλου Κατερίνα (∆΄ Τάξη) 
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ΤΑ ΣΥΚΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 
Όλοι οι µεγάλοι φιλόσοφοι, οι ποιητές και οι 

συγγραφείς της αρχαίας Ελλάδας ύµνησαν τις 

αρετές και τις θρεπτικές 

ιδιότητές τους. Ο 

Πλάτωνας τρελαινόταν για 

τα σύκα και ήταν τόσο 

λαίµαργος γι’ αυτά, που 

τον είχαν αποκαλέσει 

«συκοφάγο». 

Αργότερα στη Ρώµη 

οργάνωναν διαγωνισµούς 

συκοφάγων. Σ’ έναν απ’ 

αυτούς ένας Ρωµαίος 

πολίτης καταβρόχθισε 600 

περίπου σύκα και 

κατέρριψε όλα τα προηγούµενα ρεκόρ. 

Στο κέντρο της ρωµαϊκής αγοράς υπήρχε η 

συκιά που θεωρείτο ιερή και αποτελούσε ένα 

από τα σύµβολα της ρωµαϊκής πολιτείας. Γιατί 

σύµφωνα µε την παράδοση η Άκκα 

Λαυρεντία είχε βρει κάτω από µια 

συκιά το Ρώµο και το Ρωµύλο, την 

εποχή που µια στοργική λύκαινα 

είχε αναλάβει τη γαλούχησή τους.  

Η εκλογή των αρχόντων και 

άλλες επίσηµες πράξεις της 

ρωµαϊκής πολιτείας γίνονταν κάτω 

από αυτή τη συκιά. Κάτω από τη 

σκιά της οι ιερείς έκαναν επίσης τις 

προσευχές τους και τους 

εξορκισµούς τους, για να 

αποµακρύνουν τον κεραυνό από 

την πόλη.  

∆ηµητριάδου Ελένη (∆΄ Τάξη) 
 

Η ΠΑΤΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
Ο Καποδίστριας ανάµεσα στα άλλα, 

ενδιαφερόταν για την ανάπτυξη της γεωργίας 

στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Έφερε λοιπόν 

στο Ναύπλιο ένα φορτίο πατάτες, και τότε µόλις 

είχαν διαδοθεί στην Ευρώπη. Και µε έναν 

τελάλη, µήνυσε στους χωρικούς να έρθουν να τις 

πάρουν και να τις φυτέψουν. Τους τις έδινε 

δωρεάν για σπόρο. Αλλά εκείνοι δε 

συγκινήθηκαν από την προσφορά αυτή, γιατί δεν 

είχαν ιδέα για το νέο αυτό είδος τροφής. 

Τότε ο Καποδίστριας, ξέροντας καλά το 

χαρακτήρα των Ελλήνων, έβαλε φρουρά γύρω 

από τις πατάτες, ότι τάχα τις φύλαγαν µην τις 

κλέψει κανένας. Αυτό έκανε τους Έλληνες να 

πιστέψουν ότι πραγµατικά ήταν κάτι που άξιζε 

να το αποκτήσουν. Πήγαιναν λοιπόν και τις 

έκλεβαν, ενώ οι στρατιώτες, σύµφωνα µε 

µυστική διαταγή που είχαν πάρει, έκαναν ότι δεν 

έπαιρναν είδηση για την κλοπή. Έτσι άρχισε η 

ιστορία της πατάτας στη χώρα µας.  

Παπαδόπουλος Στέφανος (∆΄ Τάξη) 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ Ή ΧΑΝΟΝΤΑΙ 
Ο ΣΑΛΕΠΙΤΖΗΣ 
Ένας από τους γραφικότερους 

πλανόδιους επαγγελµατίες της 

παλαιότερης εποχής ήταν ο 

σαλεπιτζής. Στην τούρκικη γλώσσα 

salep σηµαίνει σαλέπι και salepci o 

παρασκευαστής και πωλητής του 

ποτού, ο σαλεπιτζής.  
Το σαλέπι είναι σκόνη από 

αποξηραµένους βολβούς διαφόρων 

ορχεοειδών. Η σκόνη βράζεται µε 

ζάχαρη ή µέλι και αρωµατίζεται µε 

πιπερόριζα. Το οµώνυµο ποτό είναι 

θρεπτικό λόγω του αµύλου και της 

γόµας που περιέχει καθώς και 

θερµαντικό λόγω της παχύρρευστης 

µορφής του.  
Το στέκι του ο σαλεπιτζής το 

διάλεγε µε βάση τις περιοχές που 

σύχναζαν οι ξενύχτηδες και εκείνοι που 

άρχιζαν τη δουλειά τους αξηµέρωτα 

(οικοδόµοι, εργάτες κλπ). 

 

ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ 
Σήµερα όταν λέµε τσαγκάρης 

εννοούµε  τον τεχνίτη που επιδιορθώνει 
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τα χαλασµένα µας παπούτσια. Πολλοί 

τσαγκάρηδες γύριζαν τις γειτονιές και µάζευαν 

παπούτσια για επιδιόρθωση. ∆ηλαδή ήσαν 

µπαλωµατήδες 
Πριν χρόνια όµως, ο τσαγκάρης τα έφτιαχνε 

ο ίδιος  απ’ την αρχή.  

Το τσαγκαράδικο, ο χώρος όπου ήταν 

στηµένος ο πάγκος του µε όλα τα σύνεργα, ήταν 
ανοιχτό απ’ το πρωί µέχρι αργά το βράδυ. Στον 

πάγκο βρίσκονταν βελόνες, σακοράφες, 
σουβλιά, σφυράκια, λίµες, τανάλιες 
καλαπόδια, που έβαζε µέσα στο παπούτσι. ∆εν 
υπήρχαν τότε κόλες και µηχανές. Εκεί, 

σκυµµένος  πάνω από τον πάγκο του, δούλευε 

ώρες ατελείωτες φορώντας πάντα τη 

χαρακτηριστική δερµάτινη ποδιά του. Εκεί 

δεχόταν και τις παραγγελίες των πελατών του.  

Στις µεγάλες πόλεις υπήρχαν µεγάλα 

τσαγκαράδικα, όπου δούλευαν πολλοί 

τσαγκάρηδες, µαζί µε καλφάδες και τσιράκια. 
Τα τσαγκαράδικα αυτά δέχονταν µεγάλες 

παραγγελίες και, για να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις των πελατών, δούλευαν ασταµάτητα. 

Ένα ζευγάρι παπούτσια, τότε, κόστιζαν σχεδόν 

µια χρυσή λίρα, για να φτιαχτούν χρειάζονταν 
2-3 ηµέρες δουλειά. Είχαν φυσικά στη διάθεσή 
τους και µερικά µέσα, όπως ποδοκίνητες 

µηχανές, για να ράβουν γρηγορότερα τα 

παπούτσια.  

Τα τσιράκια, που έκαναν βοηθητικές 
δουλειές, δούλευαν χωρίς αµοιβή. Μερικές 

φορές µόνο τους έδινε ένα συµβολικό ποσό το 

αφεντικό ή κάποιο χαρτζιλίκι το 

Σαββατοκύριακο. Κι όλα αυτά, αν ήταν υπάκουα 

και είχε πάει καλά ο τζίρος του µαγαζιού. 

Έπαιρναν όµως από τους πελάτες 

φιλοδωρήµατα, ενώ οι καλφάδες έπαιρναν ένα 
µικρό µεροκάµατο. 

Η κατασκευή των παπουτσιών ήταν εξ 

ολοκλήρου χειροποίητη. ∆εν υπήρχαν τότε 

κόλλες και µηχανές. Ήταν ραφτά και καρφωτά. 

Για να τα κατασκευάσει, ο τσαγκάρης αγόραζε 

το δέρµα. Τα δέρµατα ήταν δύο ειδών, τα ψιλά 

που τα χρησιµοποιούσε για το πάνω µέρος του 

παπουτσιού και τα χοντρά, µε τα οποία έφτιανε 

το κάτω µέρος, τις σόλες δηλαδή.  

Όταν ερχόταν ο πελάτης, για να παραγγείλει 

ένα ζευγάρι παπούτσια, τον έβαζε ο τσαγκάρης 

να πατήσει πάνω σ’ ένα χοντρό πετσί κι εκεί µ’ 

ένα µολύβι, που το σάλιωνε προηγουµένως, 

ζωγράφιζε το πέλµα του. 

 
Ο ΓΑΝΩΤΖΗΣ 
Πριν χρόνια υπήρχαν και οι γανωτζήδες. 

Γυρνούσαν όλο το χωριό και έπαιρναν τα ταψιά 

και τις κατσαρόλες, για να τις καλλαλήσουν, 

δηλαδή να τις γυαλίσουν µε καλλάι, γιατί ήταν 

µαύρες και καπνισµένες από τη χρήση τους στη 

φωτιά. Τότε δεν υπήρχε άλλος τρόπος, για να 

ψήνουν το φαγητό παρά µόνο η φωτιά. Ο 

γανωτζής κουβαλούσε τις κατσαρόλες και τα 

µαχαιροπίρουνα σε ένα σακούλι στην πλάτη του 

και τις επέστρεφε µετά από µία εβδοµάδα 

καθαρές και γυαλισµένες. Μαζί του δεν έπαιρνε 

τα καζάνια τα οποία έφτιαχνε στην αυλή της 

νοικοκυράς. Τώρα δεν υπάρχει το επάγγελµα 

του γανωτζή, γιατί για το µαγείρεµα 

χρησιµοποιείται το ηλεκτρικό ρεύµα και τα 

ανοξείδωτα σκεύη κουζίνας. 

 

Ο ΟΜΠΡΕΛΑΣ 
Ένα άλλο επάγγελµα που υπήρχε παλιά, 

ήταν αυτό του οµπρελά. Ο οµπρελάς περνούσε 

από τις γειτονιές µε τα εργαλεία του και 

επιδιόρθωνε τις χαλασµένες οµπρέλες. Αυτό 

τότε γινόταν, γιατί ο κόσµος δεν είχε αρκετά 

χρήµατα ώστε να αγοράζει οµπρέλες, όταν αυτές 

χαλούσαν. Η επιδιόρθωση τον οµπρελών 

στοίχιζε πολύ λίγα χρήµατα και έτσι ο κόσµος 

δεν τις πετούσε και απλά τις έφτιαχνε. 

 

Ο ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ 
Τα παλιά τα χρόνια υπήρχαν πεταλωτές. 

Πεταλωτής υπήρχε σε κάθε χωριό, γιατί τα ζώα 

ήταν πολλά. Είχε το δικό του µαγαζί και εκεί του 

πήγαιναν οι άντρες τα ζώα, για να τα πεταλώσει. 

Οι άντρες για να σιγουρευτούν ότι τα πέταλα 

που έβαζε ο πεταλωτής ήταν καλά και δεν 

ενοχλούσαν το ζώο, το έβαζαν να περπατήσει. 

Αν περπατούσε καλά, όλα ήταν εντάξει και 

πληρωνόταν ο πεταλωτής. Σε µερικές µόνο 

περιπτώσεις πήγαινε ο πεταλωτής σε σπίτια, για 

να πεταλώσει τα άλογα. Στις µέρες µας οι 

πεταλωτές είναι λιγοστοί και επισκέπτονται τα 
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σπίτια των χωριών µετά από συνεννόηση µε 

τους ενδιαφερόµενους. 

 

Ο ΒΑΡΕΛΑΣ 
Ένα ακόµα επάγγελµα του χθες ήταν και το 

επάγγελµα του βαρελά. Ο βαρελάς κατασκεύαζε 

αλλά και 

επιδιόρθωνε 

βαρέλια. Ήταν 

δύσκολη δουλειά 

όχι µονάχα η 

κατασκευή του 

βαρελιού, αλλά και 

η επιδιόρθωσή του. 

Τα ξύλα του 

βαρελιού χαλούσαν 

εύκολα µε τον 

καιρό και από τη 

συνεχή χρήση. 

Γιατί τότε στα 

βαρέλια 

αποθήκευαν πολλά 

προϊόντα. Ο βαρελάς τότε έλυνε τα στεφάνια 

που κρατούσαν τα ξύλα του βαρελιού και έτσι 

µπορούσε να τα τρίψει και να τα καθαρίσει ή και 

να αντικαταστήσει τα ξύλα και µετά 

τοποθετούσε πάλι τα στεφάνια και το βαρέλι 

ήταν πάλι έτοιµο για χρήση. Σήµερα εκτός από 

ξύλινα υπάρχουν και πλαστικά βαρέλια που 

είναι πιο οικονοµικά. 

 

Ο ΠΗΓΑ∆ΑΣ 
Παλιά υπήρχαν αρκετά επαγγέλµατα, όπως 

αυτό του πηγαδά. Ήταν ένα σπουδαίο 

επάγγελµα, γιατί τότε το κάθε σπίτι είχε το 

πηγάδι του, για να έχει νερό για πότισµα και για 

άλλες χρήσεις. Ο πηγαδάς άνοιγε το πηγάδι και 

ύστερα το έχτιζε. Το χτίσιµο του πηγαδιού 

απαιτούσε τέχνη. Χτιζόταν κυκλικά µε πέτρες 

και το χτίσιµο διαρκούσε αρκετές µέρες. Πάνω 

από το πηγάδι τοποθετούνταν το µαγκάνι για το 

κατέβασµα και ανέβασµα του κουβά. Σήµερα 

στις αυλές πολλών σπιτιών υπάρχουν πηγάδια 

που παίζουν διακοσµητικό ρόλο. 

 

Ο ΚΑΡΕΚΛΑΣ 
Ο καρεκλάς επιδιόρθωνε τις παλιές ξύλινες 

καρέκλες µε την ψάθα. Καρεκλά συναντούσες 

εκείνα τα χρόνια και στην πόλη και στο χωριό. Ο 

καρεκλάς που περνούσε από κάθε γειτονιά ήταν 

ένας καλοσυνάτος άνθρωπος. Περιέτρεχε τις 

γειτονιές έχοντας το καρεκλάκι του στην πλάτη 

και τα υλικά και τα εργαλεία του στα χέρια, 

φωνάζοντας µε τη χαρακτηριστική του φωνή 

«καρεκλάς, εδώ ο καρεκλάς. Οι νοικοκυρές που 

τον χρειάζονταν τον καλούσαν στο σπίτι τους. 

Εκείνος κατέβαζε 

από την πλάτη του 

το καρεκλάκι, 

καθόταν πάνω σε 

αυτό και άρχιζε τη 

δουλειά του. 

Συνήθως άλλαζε τη 

φθαρµένη ψάθα, 

πλέκοντάς την 

προσεκτικά. Αρκετοί 

καρεκλάδες 

φηµίζονταν για το 

πόσο γρήγορα 

κουνούσαν τα χέρια 

τους και τον τρόπο που έπλεκαν την ψάθα. 

 

Ο ΝΕΡΟΥΛΑΣ 
Ένα ακόµα 

χρήσιµο επάγγελµα, 

ήταν και ο 

νερουλάς. Τότε τα 

νοικοκυριά δεν 

είχαν νερό. Υπήρχε 

βέβαια µια κεντρική 

βρύση από όπου 

µπορούσες να 

πάρεις νερό. Για 

άλλα σπίτια η 

βρύση αυτή ήταν 

κοντά και για άλλα 

µακριά. Ήταν πολύ 

κουραστικό να µεταφέρεις το νερό καθηµερινά 

στο σπίτιΟ νερουλάς είχε µια καρότσα και πάνω 

σε αυτή ένα µεγάλο βαρέλι γεµάτο νερό. 

Περνούσε από τις γειτονιές και οι νοικοκυρές 

που ήθελαν αγόραζαν νερό. 

 

Ο ΝΤΕΛΑΛΗΣ 
 Η λέξη είναι µάλλον τούρκικη και σηµαίνει 

«αυτός που ανακοινώνει τα µαντάτα», ο 

δηµόσιος κήρυκας. Οι ντελάληδες διαλαλούσαν 

στους κατοίκους των κωµοπόλεων και των 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Οι δάσκαλοι και οι µαθητές του ∆ηµοτικού Σχολείου και του 

Νηπιαγωγείου Ριζού ευχαριστούν θερµά τον κ. Κωστελίδη Μιχάλη και την 

κ. Κωστελίδου Ιουλία για την προσφορά 50 € για τις ανάγκες του σχολείου 

µας. 

χωριών τα νέα που έφταναν µε τον τηλέγραφο ή 

τα εµπορεύµατα που έφερναν στις πλατείες των 

χωριών οι πραµατευτάδες. Η δυνατή φωνή και 

κυρίως ο τρόπος που παρουσίαζαν συνοπτικά τα 

νέα ή διαφήµιζαν τα προϊόντα, τους καθιστούσε 

γνωστούς στην τοπική κοινωνία. Έβαζαν την 

παλάµη στο στόµα, σαν χωνί, κι έπαιρναν τις 

γειτονιές φωνάζοντας. Η αµοιβή τους ήταν ένα 

ποτηράκι τσίπουρο ή λίγο κολατσιό. Η ευρεία 

διάδοση των εφηµερίδων, του ραδιοφώνου και 

της τηλεόρασης υποκατέστησε σταδιακά τους 

ντελάληδες σε όλα τα χωριά του νησιού.  

  

Ο ΛΟΥΣΤΡΟΣ 
Παλιότερα που ο κόσµος περπατούσε σε 

χωµάτινους δρόµους, τα παπούτσια σκονίζονταν 

ή λασπώνονταν εύκολα. Τότε γνώρισε άνθηση 

και το επάγγελµα του λουστραδόρου. Αυτός µ’ 

ένα κασελάκι µπροστά του, αληθινό 

κοµψοτέχνηµα, και γύρω του να κρέµονται οι 

βούρτσες και τα βερνίκια µε τα διάφορα 

χρώµατα, 

κάθονταν σ’ ένα 

χαµηλό 

σκαµνάκι, στην 

αρχή της 

πλατείας στο 

Καρπενήσι, και 

περίµενε 

υποµονετικά. Για 

να προσελκύσει 

τους πελάτες, 

γίνονταν ταχυδακτυλουργός ή χτύπαγε ρυθµικά 

το κασελάκι. Ο πελάτης πλησίαζε κι άπλωνε, 

όπως ήταν όρθιος, πρώτα το δεξί πόδι πάνω στην 

ειδική µεταλλική θέση της κασέλας κι έπειτα το 

άλλο. Έτσι άρχιζε η «ιεροτελεστία» του 

βαψίµατος.  

Παπαδόπουλος Χρήστος, Χατζηιωαννίδου Ελένη (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΕΜΕ; 
«Ανατολικό ζήτηµα» 

Έτσι ονοµάστηκε από τις Ευρωπαϊκές 

δυνάµεις η διπλωµατική τους ενασχόληση για τη 

ρύθµιση της θέσης της Τουρκίας απέναντι στους 

υπόδουλους λαού της. Η ενασχόληση όµως αυτή 

ουσιαστικά απέβλεπε στην εκµετάλλευση – για 

δικό τους όφελος – των αδυναµιών του 

τουρκικού κράτους. 

Ένταση στο Ανατολικό ζήτηµα έδωσαν οι 

πόλεµοι της Αικατερίνης, η Σερβική και 

Ελληνική Επανάσταση, ο Ρωσοτουρκικός 

πόλεµος, ο Κριµαϊκός πόλεµος, το Κρητικό 

ζήτηµα κ. ά. Η  συνθήκη της Λωζάννης 

υποτίθεται ότι τερµάτισε το Ανατολικό ζήτηµα. 

Ως τέτοιο όµως έµεινε να χαρακτηρίζετε µέχρι 

σήµερα οποιοδήποτε ακανθώδες, δυσεπίλυτο, 

πολυµορφικό πρόβληµα.    

*       *       * 
«Μνήσθητί µου Κύριε!» 

«Μνήστητί µου Κύριε, όταν έλθεις εν τη 

βασιλεία σου», θυµήσου µε, Κύριε, όταν έλθεις 

στη βασιλεία σου (Λουκά ΚΓ 42), παρακάλεσε 

τον Ιησού – εκείνες τις δύσκολες ώρες του 

µαρτυρίου – ο ένας από τους δύο ληστές που 

σταυρώθηκαν µαζί του. Τα ίδια λόγια 

αναφωνούµε κι εµείς, αλλά για να εκφράσουµε 

πλέον την έκπληξη µας για κάτι που βλέπουµε η 

ακούµε. 

*       *       * 
«Μαύρο φίδι που σ’ έφαγε» 

Ο  Αλή πασάς των Ιωαννίνων, ο κατά κόσµν  

Αλή Τεπελενλής, ήξερε θαυµάσια την Ελληνική 

γλώσσα. Κάθε γραπτή διαταγή του, κάθε 

φιρµάνι του, τελείωνε µε τη θερµή παράκληση. 

«Όποιος παρακούσει, µαύρο φίδι που τον 

έφαγε!». Η φράση, συνώνυµη του «αλίµονό 

σου!», χρησιµοποιείται και σήµερα για να 

εκφράσει απειλή. 

 (Από το βιβλίο της Γιολάντας Τσορώνη – Γεωργιάδη «Γιατί το λέµε έτσι…») 

Παναούση Βάσω (ΣΤ΄ Τάξη) 
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∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΤΕ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ 
ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΥΣ 16 ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ   

Α ∆ Ε Α ∆ Τ ∆ Κ Φ Β Τ Σ 

Γ Σ Α Λ Α Α Ε Λ Α Α Α Ρ 

Γ Α Σ Ε Γ Λ Λ Ι Κ Ρ Σ Π 

Α Κ Α Ξ ∆ Σ Τ Α Ι Ε Ο Τ 

Λ Ε Ρ Ι Ε Ο Α Φ Ν Λ Λ Ο 

Ε Λ Η Ο Ζ Ε Γ Α Ο Λ Ο Α 

Π Λ Ο Υ Η Ι Κ Λ Υ Α Λ Υ 

Ο Α Τ ∆ Χ Α ∆ Ε Ζ Ε Η Λ 

Τ Ρ Ψ Ε Α Σ Τ Ο Λ Τ Υ Ο 

Ι Ι Μ Ν Κ Ω Ρ Ε Ο Θ Σ Υ 

Π Ο Ξ Α Α Τ Ι Ω Ι ∆ Σ Ν 

Σ Υ Α Ν Λ Η Β Ι Ζ Σ Ο Τ 

Ο Σ Ν Ε Ι Ρ Ι Γ Ο Χ Λ Ε 

Κ Ε Θ Σ Ο Ι Ζ Θ Υ Ο Ε Μ 

Ο Τ Ο Ι Τ Ο Α Κ Ω Ι Ο Η 

Ρ Ρ Υ Σ Σ Υ Σ Λ Π Ε Α Σ 

Χ Α Λ Χ Ο Σ Ο Π Ρ Τ Ρ Λ 

Ι Π Η Ι Σ Τ Υ Ρ Γ Π Ι Κ 

Ν Τ Σ Α Λ Ι Κ Ο Γ Λ Ο Υ 

Μ Α Ν Τ Ο Υ Β Α Λ Ο Υ Α 

Παπαδόπουλος Αντώνης (ΣΤ΄ Τάξης) 
 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
              3     

                   

                   

  1                 

3                   

      2      4       

     2              

                   

                   

                   

1                   

                   

        4           

                   

 
Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆Α ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 

_ _ _ _ _ _ _    Σ’ αυτήν καθόµαστε.   

_ _ _ _ _    Είναι αλµυρό.    

_ _ _ _ _ _ _ _ _   Ανθίζουν την άνοιξη.              

_ _ _ _ _ _ _     Τη χρησιµοποιούµε όταν βρέχει. 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
1. Αρέσει στα παιδιά, είναι δροσερό και 

γλείφεται. 

2. Βάζουν την άµµο εκεί µέσα τα παιδιά, 

όταν παίζουν στη θάλασσα. 

3. Το φοράµε, όταν είναι να 

κολυµπήσουµε. 

4. Περιέχουν αέρα και τα φοράνε αυτοί 

που δεν ξέρουν να κολυµπούν. 

ΚΑΘΕΤΑ 
1. Το βάζουµε για να µην καούµε από τον 

ήλιο. 

2. Μεγάλο καλοκαιρινό φρούτο. 

3. Έτσι ονοµάζεται το ατύχηµα µε πλοίο 

στη θάλασσα. 

4. Είναι ζωντανός οργανισµός που το 

όνοµά του µοιάζει µε του αστεριού.  

Παπαδόπουλος Χρήστος, 
Χοτζιόλλι Έρι 
(ΣΤ΄ Τάξη) 
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Κ              Π        Υ            Μ    

         Λ             Ι             Ο 

Α Ι Ο Α Τ 

       Λ         Κ        Ν          Η   

 

_ _ _ _ _ _ _ _     Σκοπιά. 

_ _ _ _ _ _ _    Παίρνουµε απ’ αυτήν γάλα.   

_ _ _ _ _ _ _ _     Ίση µέρα και ίση νύχτα 

_ _ _ _    Στηρίζει τον κορµό του δέντρου. 

_ _ _ _ _   Είδος λουλουδιού και µέρος του µατιού. 

Παυλίδης Ηλίας (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ 
 

 

 

                

   ………………………………………..          ………………………………………… 

Παναούση Βάσω (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

ΑΝΕΚ∆ΟΤΑ 
Ο Κουφιοκεφαλάκης κάνει αστεία και λέει: 

- Εγώ ξυπνάω κάθε µέρα µε τις ακτίνες του ήλιου. 

- Μα γιατί τόσο νωρίς; παραξενεύεται ο φίλος του. 

- Ε! Όχι και πολύ! Το δωµάτιό µου είναι δυτικό. 

*       *       * 
- Τι δουλειά κάνει ο νοικάρης σου; 

- Εφευρέτης! 

- Και τι εφευρίσκει; 

- Καινούριες … δικαιολογίες κάθε µήνα, για να µη µου πληρώνει το νοίκι…  

Παυλίδου Ιωάννα, Πραντσίδου Πελαγία (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 
«Ο πεινασµένος γάιδαρος ξυλιές δε λογαριάζει» 

Ο ανήµπορος άνθρωπος υποµένει όλες τις ταλαιπωρίες προκειµένου να ικανοποιήσει βασικές του 

ανάγκες. 

*       *       * 
«Βόηθα µε φτωχέ να µη σου µοιάσω» 

Εννοεί τους εκµεταλλευτές και άπληστους που δε διστάζουν, προκειµένου να έχουν κέρδη, να 

συµπεριφέρονται µε σκληρότητα και υστεροβουλία. 

Τσιαφέρι Μιράντα, Τσουλλχάι Ερµίρα (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 
  Κολοκύθι εφτάτρυπο     ∆έκα είναι κολοβά 

  κάθε τρύπα κι όνοµα.     κι ένα µε ουρά. 

    Τι είναι;           Τι είναι;     

 

 
Αλεξανδρόπουλος Χρήστος (ΣΤ΄ Τάξη) 

 
 

 
              
              
              
              
              
              

ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 99 
ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ 13 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, 
ΑΓΓΛΙΚΑ, ΑΓΩΓΗ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΦΥΣΙΚΗ (ΚΑΘΕΤΑ) ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, 
ΤΕΧΝΙΚΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΓΛΩΣΣΑ, ΜΟΥΣΙΚΗ, ΜΕΛΕΤΗ 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ: (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) 1. ΧΑΚΙ 2. ΒΑΖΕΛΙΝΗ 3. ΠΕΤΡΑ 4. ΒΕΝΤΕΤΑ (ΚΑΘΕΤΑ) 1. 
ΑΒΑΦΟΣ 2. ΒΑΡΕΛΑ 3. ΥΠΗΡΕΤΩ 4. ΑΒΑΦΤΙΣΤΟΣ 

Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆Α ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: ΑΜΥΓ∆ΑΛΟ, ΝΗΣΙ, ΑΓΓΕΙΟ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ, 
ΑΝΘΡΑΚΟΡΥΧΕΙΟ, ΣΑΝΤΟΥΡΙ, ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ: ΣΚΟΥΛΗΚΟΤΡΥΠΑ, ΛΕΟΠΑΡ∆ΑΛΗ 
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