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Ο Μακεδονικός Αγώνας –
Αφιέρωµα στη Σηµαία
Συνέντευξη από τον καινούριο διευθυντή
Η αρχαία
του σχολείου µας
Ολυµπία – Τα µνηµεία της Ολυµπίας
Η ιστορία του σιδηροδρόµου
Ο σιδηρόδροµος
στην Ελλάδα
Οµιλία και γραφή –
στη Σκύδρα
Τηλεφωνία – Πώς λειτουργεί το τηλέφωνο
Φωτιά στο σκουπιδότοπο του
Οι επιτυχόντες στις
Ριζού
εισαγωγικές του 2008 – Οι µαθητές που
αρίστευσαν στο γυµνάσιο και στο λύκειο –
Έθιµα και παραδόσει του τόπου µας
Το παραµύθι της ηµέρας και της
νύχτας
∆ραστηριότητες του
σχολείου µας
Γιατί το λέµε;
∆ιασκεδάστε µαθαίνοντας
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Σµίλεψε πάλι, δάσκαλε, ψυχές!
Κι ό,τι σ’ απόµεινε ακόµη στη ζωή σου
µην τ’ αρνηθείς! Θυσίασ’ το ως τη στερνή πνοή σου.
Χτίσ’ το παλάτι, δάσκαλε σοφέ!
Κι αν λίγη δύναµη µες στο κορµί σου µένει
µην κουραστείς. Είναι η ψυχή σου ατσαλωµένη.
Θέµελα βάλε τώρα πιο βαθιά,
ο πόλεµος να µην µπορεί να τα γκρεµίσει.
Σκάψε βαθιά. Τι κι αν πολλοί σ’ έχουνε λησµονήσει;
Θα θυµηθούνε κάποτε κι αυτοί
τα βάρη που κρατάς σαν Άτλαντας στην πλάτη.
Υποµονή! Χτίζε, σοφέ, της κοινωνίας το παλάτι.
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Από το 1906 ο τουρκικός στρατός ανέλαβε
σηµαντικές εκκαθαριστικές επιχειρήσεις και
περιόρισε αισθητά τη δράση τον ενόπλων
οµάδων, ελληνικών και βουλγαρικών. Πάντως
κατά τη διετία 1907 -1908 τα ελληνικά σώµατα
είχαν κερδίσει σηµαντικό έδαφος σε όλη την
έκταση της Μακεδονίας και είχαν διασφαλίσει
είτε την παραµονή, είτε την επανασύνδεση µε το
Πατριαρχείο
πολυάριθµων
ελληνικών
κοινοτήτων. Είναι γεγονός ότι ποτέ οι Έλληνες
δεν υπολόγισαν θυσίες, προκειµένου να γλιτώσει
η Μακεδονία από τους Βούλγαρους, οι οποίοι
χρησιµοποιούσαν κάθε µέσο, προκειµένου να
την κάνουν Βουλγαρική. Η τακτική τους αυτή
αφύπνισε τους Έλληνες, πολλοί και απ’ όλα τα
µέρη της Ελλάδος, έτρεξαν εθελοντές, που
δυστυχώς ακόµα και σήµερα η εθελοντική
προσφορά τους αποσιωπάται ή δεν προβάλλεται
όσο της αξίζει.











ενώ πολυάριθµες και φονικότατες µάχες έγιναν
στα βουνά της δυτικής Μακεδονίας για την
τελική επικράτηση σε διαφιλονικούµενα
σλαβόφωνα χωριά.

Ο Μακεδονικός Αγώνας θα µείνει στη µνήµη
των περισσότερων ανθρώπων ως ένας
ανορθόδοξος
πόλεµος
ελληνικών
και
βουλγαρικών ενόπλων σωµάτων µέσα στην
τουρκική επικράτεια. Σκοπός των ελληνικών
σωµάτων ήταν να περιφρουρήσουν το εθνικό
φρόνηµα των χωριών, ν’ αποκαταστήσουν την
τάξη σε όσα χωριά είχαν σηµειωθεί
αποσκιρτήσεις, µετά από πιέσεις των αντιπάλων,
να εξουδετερώσουν τις ένοπλες οµάδες και να
περιορίσουν
τη
δράση
των
ληστρικών
σωµάτων,
τα
οποία κινούνταν
µεταξύ
παρανοµίας
και
εθνικού
αγώνα,
ταλαιπωρώντας
τους αγροτικούς
πληθυσµούς.
Ο
αγώνας
αυτός
άρχισε
ουσιαστικά
το
1903 και πήρε τέλος το 1908, όταν θεσπίστηκε
το τουρκικό σύνταγµα µε το κίνηµα των
Νεότουρκων. Σ’ αυτό το χρονικό διάστηµα, δύο
ήταν οι κυριότεροι εχθροί τον ελληνικού
στοιχείου: οι Βούλγαροι κοµιτατζήδες και οι
Τούρκοι σωβινιστές. Παρά τον διµέτωπο
αγώνα, εναντίον Βουλγάρων και Τούρκων, τα
ελληνικά σώµατα κατόρθωσαν σταδιακά να
περιορίσουν τα βουλγαρικά ερείσµατα και να
αποκαταστήσουν την εθνολογική ισορροπία.
Ιδιαιτέρα σκληρός ήταν ο αγώνας στη ελώδη
λίµνη των Γιαννιτσών, σηµείο στρατηγικής
σηµασίας για τον έλεγχο των οδικών αρτηριών,
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Η σηµαία µας, το ιερότερο σύµβολο του
έθνους, περικλείει στις πτυχές του τους αγώνες,
τις θυσίες και το µεγαλείο της ελληνικής ψυχής.
Επίσης εκφράζει την εθνική µας ενότητα, τη
θρησκευτική πίστη και το όραµα για ελευθερία
και δηµοκρατία. Σ’ αυτήν ορκίζονται πίστη και
αφοσίωση όλοι οι ένστολοι. Εγκατάλειψη ή
απώλεια της σηµαίας είναι µεγάλη ντροπή.

























Ως Έλληνες έχουµε υποχρέωση να
προστατεύουµε τη σηµαία µας, το εθνικό
σύµβολο, ώστε να µην αλλοιωθεί η εθνική µας
ταυτότητα. Για να µπορέσουµε να επιβιώσουµε
σ’ έναν κόσµο που ολοένα µεταβάλλεται
πληθυσµιακά, θρησκευτικά, πολιτιστικά και
γεωγραφικά.
Τιµή στη σηµαία είναι τιµή σ’ όλους
εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους για την



















ελευθερία της πατρίδας µας, ώστε να ζούµε εµείς
ελεύθεροι.
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Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου πήγαµε στο
γραφείο του σχολείου, για να πάρουµε
συνέντευξη από τον καινούριο µας διευθυντή,
για να τον γνωρίσουµε καλύτερα κι εµείς αλλά
κι εσείς.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς λέγεστε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Χατζηδηµητρίου Αβραάµ.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Από πού κατάγεστε;











οριζόντιες λωρίδες αντιπροσωπεύουν τις 9
συλλαβές του «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ». Ο
σταυρός, το θρησκευτικό σύµβολο του
Χριστιανισµού, δηλώνει τη θρησκευτική πίστη
των Ελλήνων.
Η έπαρση σηµαίας γίνεται κάθε µέρα στις
8.00 π. µ. και η υποστολή µε τη δύση του ήλιου.
Κατά τη διάρκεια εθνικού ή θρησκευτικού
πένθους κυµατίζουν µεσίστιες (στη µέση του
ιστού). Κατά την έπαρση, υποστολή ή διέλευση
της σηµαίας οφείλουµε να στραφούµε προς το
µέρος της σε στάση προσοχής. Ενώ το
στρατιωτικό προσωπικό οφείλει να αποδώσει
στρατιωτικό χαιρετισµό. Επίσης, πρέπει να
πούµε ότι η σηµαία απαγορεύεται να ακουµπά
στο έδαφος ή να αναρτάται σε εξώστες,
παράθυρα κλπ. Χωρίς κοντάρι. Όταν η σηµαία
παλαιωθεί ή καταστραφεί δεν καταλήγει στα
απορρίµµατα, αλλά καίγεται.
Χρέος του καθενός από εµάς είναι να
γνωρίζουµε τι γιορτάζουµε, τι τιµούµε και γιατί,
κάθε φορά που η γαλανόλευκη επαίρεται ή
παρελαύνει επίσηµα. Η θυσία του Κύπριου
Σολωµού Σολωµού, για να δει τη σηµαία της
πατρίδας του να κυµατίζει και πάλι στο
κατεχόµενο
κυπριακό
έδαφος,
αποτελεί
έµπνευση για όλους µας. Τέλος, να
υπογραµµίσουµε ότι η θέση του σηµαιοφόρου
είναι ιδιαίτερα τιµητική είτε πρόκειται για
στρατιωτική παρέλαση είτε για µαθητική. Και
επειδή πολύς λόγος γίνεται τις µέρες των
εθνικών επετείων για το πρόσωπο του
σηµαιοφόρου των µαθητικών παρελάσεων,
πρέπει να τονίσουµε ότι η σηµαία τιµά τον
φέροντα και όχι εκείνος τη σηµαία. Αλλά και ο
σηµαιοφόρος πρέπει να είναι αντάξιος της τιµής
που του γίνεται. «Να υπερασπίζω µε πίστιν και
αφοσίωσιν, µέχρι της τελευταίας ρανίδος του
αίµατός µου, τας Σηµαίας. Να µην τας
εγκαταλείπω, µηδέ ν’ αποχωρίζοµαι ποτέ απ’
αυτών.» (Από τον στρατιωτικό όρκο).

Η ελληνική σηµαία είχε διάφορες µορφές
κατά τη διάρκεια της ιστορίας του ελληνικού
κράτους. Η σηµερινή της µορφή καθορίστηκε µε
προεδρικό διάταγµα µετά την αποκατάσταση της
δηµοκρατίας το 1974. Η εθνική σηµαία είναι
κυανόλευκη. Αποτελείται από εννέα οριζόντιες
λωρίδες, που έχουν το ίδιο πλάτος, πέντε κυανές
και τέσσερις λευκές, που εναλλάσσονται έτσι
ώστε η πρώτη και η τελευταία να είναι κυανή.
Στο πάνω αριστερό µέρος υπάρχει λευκός
σταυρός. Η αναλογία πλάτους προς µήκος είναι
2 προς 3. Το κοντάρι της σηµαίας είναι λευκό.
Έχει σταυρό στην κεφαλή του, όταν πρόκειται
για σηµαία στρατοπέδων και δηµοσίων
υπηρεσιών. Ενώ αν είναι σηµαία ιδιώτη (σπίτια,
γραφεία), δεν έχει σταυρό.
Υπάρχουν διάφορες εκδοχές για την εκλογή
των χρωµάτων και σχηµάτων της σηµαίας. Το
κυανό συµβολίζει τον ουρανό και το λευκό τον
αφρό των κυµάτων της θάλασσας που
περιβάλλει τη χώρα µας. Επίσης το λευκό
συµβολίζει την αγνότητα του σκοπού των
Ελλήνων για την ελευθερία. Κατά µία άλλη
εκδοχή το κυανό συµβολίζει τη ναυτική βράκα
και το λευκό τη φουστανέλα. Οι εννέα










'

#







-





.





/



0



,

1

3







)















ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γεννήθηκα στην Έδεσσα. Ο
πατέρας µου έρχεται από την Αδριανούπολη της
Ανατολικής Θράκης, που σήµερα ανήκει στο
τουρκικό κράτος, και η µητέρα µου από τα
Λαγκάδια Τριπόλεως. Τα Λαγκάδια είναι
γνωστά για τους µαστόρους, όπως και η
Ήπειρος. Πήγαιναν σ’ όλη την Ελλάδα και
έχτιζαν σπίτια, γιοφύρια κ.ά.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσων χρονών είστε;















ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 50 χρονών.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσα χρόνια υπηρεσίας έχετε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 26 χρόνια.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Είστε ευχαριστηµένος µε τη
δουλειά που κάνετε; Είναι δύσκολη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ευχαριστηµένος είµαι. Είναι
πολύ ευχάριστα να δουλεύει κανείς µε παιδιά.
Έχεις µπροστά σου αθώα πλάσµατα που µπορεί
τη µια στιγµή να µαλώνουν αλλά
αυτόµατα µονοιάζουνε κιόλας. ∆εν
έχουνε τον εγωισµό των µεγάλων.
Αυτό µ’ ευχαριστεί. Όλες οι δουλειές
έχουνε τις δυσκολίες τους. Απλά δεν
πρέπει
να είσαι
µεµψίµοιρος,
στενάχωρος.
Να
παίρνεις
τα
πράγµατα όπως είναι. Αν έχεις µια
δυσκολία µε τη δουλειά σου, απλά
πρέπει να την ξεπεράσεις. ∆εν
υπάρχουν δύσκολες και εύκολες
δουλειές. Το θέµα είναι αυτό που
κάνεις να το αγαπάς, να το κάνεις µε
την ψυχή σου.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε ποιο σχολείο
βρισκόσασταν πριν έρθετε εδώ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα δύο τελευταία
χρόνια
τα
είχα
κάνει
στη
µετεκπαίδευση στο ∆ιδασκαλείο Θεσσαλονίκης.
Η θέση µου ως δάσκαλος είναι στο 5ο ∆ηµοτικό
Σχολείο της Έδεσσας.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε διδάξει στο εξωτερικό κι
αν ναι βλέπετε διαφορές ανάµεσα στα δηµοτικά
σχολεία του εξωτερικού και τα ελληνικά
σχολεία;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, δίδαξα στο εξωτερικό.
Για πέντε χρόνια αποσπάστηκα σε µία πόλη της
Γερµανίας. Οι διαφορές. Βεβαίως υπάρχουν
διαφορές. Πρώτα απ’ όλα τα κτίρια. Μπαίνεις
µέσα στο σχολείο και σου ανοίγει η καρδιά..
έχεις αµέσως όρεξη να δουλέψεις, να
προσφέρεις, να δώσεις, να αφοσιωθείς στο έργο
σου. Είναι πολύ περιποιηµένα, σε πολύ καλή
κατάσταση, έχουν οργάνωση που λείπει από τα
δικά µας τα σχολεία. Οι µαθητές και οι δάσκαλοι
έχουν άλλη σχέση, κάπως διαφορετική από τη
δικιά µας. Υπάρχει σε κάθε σχολείο ένας
φύλακας, ο οποίος βοηθάει σε κάποιες δουλειές.
Για παράδειγµα, όταν εγώ ήθελα να µπω σε µία
αίθουσα υπολογιστών ή ήθελα να κάνω µία
προβολή µε µια βιντεοκασέτα, έδινα τη
βιντεοκασέτα στο φύλακα και του έλεγα ότι την
4η ώρα θέλω να την προβάλω. Το µόνο που είχα
να κάνω ήταν να πάω στην αίθουσα και να
προβάλω την κασέτα. Τα είχε ετοιµάσει όλα ο
φύλακας στην ειδική αίθουσα που υπάρχει.

















Θυµάµαι πολλές φορές ερχότανε η Γερµανίδα
δασκάλα της τάξης µου, για να ετοιµάσει την
τάξη της για την επόµενη µέρα. Αυτό σηµαίνει
ότι ο δάσκαλος ήταν αφοσιωµένος, χαρούµενος
µε το έργο του.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Είναι το πρώτο σχολείο που
παίρνετε τη θέση του ∆ιευθυντή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, είναι το πρώτο σχολείο.

Σαν προϊστάµενος σχολείου είχα δουλέψει σε
ένα διθέσιο σχολείο.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Το διαλέξατε εσείς να έρθετε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, βέβαια. ∆ε διάλεξα µόνο
αυτό το σχολείο. ∆ιάλεξα κι άλλα και ανάµεσά
τους και το Ριζό.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι σας τράβηξε να έρθετε εδώ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ∆εν είχα τίποτα υπόψη µου,
κάτι συγκεκριµένο. Ούτε τα άλλα σχολεία τα
έβαλα για κάποιο συγκεκριµένο λόγο. Τις
περισσότερες φορές επιλέγεις σχολεία που είναι
κοντά στον τόπο σου.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιες είναι οι πρώτες
εντυπώσεις σας από το σχολείο µας; Πώς σας
φαίνονται τα παιδιά και οι δάσκαλοι;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι εντυπώσεις είναι πάρα
πολύ καλές. Αυτό δε σηµαίνει ότι δεν µπορούν
να βελτιωθούν τα παιδιά και εµείς οι δάσκαλοι.
Για παράδειγµα έχω δει εδώ πέρα να λειτουργεί
ο Σχολικός Συνεταιρισµός ή το κυλικείο. Αυτά
εδώ είναι πολύ καλά σηµάδια. Έρχεστε εσείς
εδώ πέρα, παίρνετε συνέντευξη, ασχολείστε µε
τα σκουπίδια του χωριού, ασχοληθήκατε πέρσι
µε τη θέρµανση του σχολείου. Αυτά ωριµάζουν.
Είναι πολύ καλά σηµάδια. Υπάρχουν και παιδιά
που θα δώσουν έναν κακό εαυτό στο σχολείο.
Αυτό θα προβληµατίσει εµάς τους δασκάλους.



















Θα καθίσουµε, θα συζητήσουµε και θα βρούµε
κάποιες λύσεις.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Είστε αυστηρός δάσκαλος;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτό θα µου το πείτε εσείς.
∆ε θα το πω εγώ.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι νοµίζετε πως πρέπει να
αλλάξει, για να γίνει το σχολείο µας καλύτερο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ∆ε νοµίζω πως υπάρχει ένα
κουµπί που µπορεί κανείς να το γυρίσει και
αυτόµατα ένα σχολείο να δουλέψει διαφορετικά.
Εγώ θα έλεγα απλά να αγαπήσουµε αυτό που
κάνουµε και εµείς οι δάσκαλοι και εσείς τα
παιδιά και από κει και µετά τα πράγµατα θα
έρθουν µόνα τους. Αν, λοιπόν, σκύψουµε όλοι
µας και ασχοληθούµε µε την εκπαίδευση,
πιστεύω ότι θα πετύχουµε κάτι καλύτερο, θα
έχουµε καλύτερα αποτελέσµατα. Εργατικότητα,
δηλαδή. Αυτό που µας νοιάζει πιο πολύ είναι η
εργατικότητα.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Περιµένατε ότι θα ήµασταν
τόσα πολλά παιδιά σ’ ένα τόσο µικρό χωριό, σ’
ένα τόσο µικρό σχολείο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι. Μου έκανε εντύπωση.
Λυπάµαι, όταν πηγαίνω σε σχολεία και βλέπω
ότι υπάρχουν πολύ λίγα παιδιά. Για παράδειγµα
δούλευα στην Καρυδιά µε 20 παιδάκια. Με πήρε
τηλέφωνο ένας δάσκαλος που δούλευε κάποτε
εκεί, για να του στείλω ένα χαρτί. Τον ρωτάω:
«Πότε ήσουν δάσκαλος εδώ;». Μου λέει: «Πριν
από 15 χρόνια». «Πόσα παιδιά είχατε τότε;»
Μου είπε: «70». Και από τα 70 παιδιά είχανε
µείνει 20. Το σχολείο σας έχει κάτι παραπάνω
από 90 παιδιά κι αυτό είναι πάρα πολύ καλό για
το σχολείο σας αλλά και για το χωριό σας.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Νοµίζετε ότι χρειάζεται άλλη
µια αίθουσα στο σχολείο µας, για να µην
κάνουµε µάθηµα στο υπόγειο, και µια αίθουσα
για γυµναστήριο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το υπόγειο έχει το
πλεονέκτηµα ότι είναι ζεστό αλλά και το
µειονέκτηµα ότι είστε µακριά απ’ το σχολείο. Το
σχολείο χρειάζεται την ΣΤ΄ τάξη, γιατί είναι
αυτή που θα προσέχει τα παιδιά των µικρών
τάξεων, θα βάλει σε τάξη κάποια πράγµατα, θα
διδάξει την υπευθυνότητα. Θα ήταν καλύτερα να
υπάρχει µια αίθουσα δίπλα µας, για να είµαστε
όλοι µαζί.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσα χρόνια ακόµα πιστεύετε
πως θα µείνετε σ’ αυτό το σχολείο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα είµαι στη θέση του
διευθυντή µέχρι τον Ιούνιο του 2011. Από κει
και µετά συνήθως γίνεται παράταση.




'

"

/







"

'



#



,

!

3





/



















ΕΡΩΤΗΣΗ: Εσείς µπορείτε να κανονίσετε
να µείνετε και µετά από το 2011;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ενδεχοµένως ναι. Απλά θα το
ξαναβάλω στις προτιµήσεις µου. Αυτό είναι το
σίγουρο. Αλλά το αν θα µείνω δεν εξαρτάται
από εµένα, είναι δουλειά άλλων.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Αν σας πρότειναν να δουλέψετε
σε άλλο σχολείο, ενώ ήδη δουλεύετε στο δικό
µας, θα πηγαίνατε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι και είναι αρκετοί οι
λόγοι. ∆εν είναι µόνο ότι είµαι ευχαριστηµένος

από το σχολείο σας, αλλά εκεί που θα πάω θα
πρέπει µερικά πράγµατα να τα ξανακάνω από
την αρχή. Αυτό είναι κούραση. Πρέπει να είσαι
δυσαρεστηµένος, για να φύγεις από εδώ. Αν
είσαι ευχαριστηµένος, δε φεύγεις.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιο είναι το αγαπηµένο σας
µάθηµα στην τάξη που διδάσκετε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τώρα η Γλώσσα και τα
Μαθηµατικά. Μ’ αρέσει η Γλώσσα, γιατί µε
προβληµάτιζε µέχρι τώρα η Έκθεση. Κάθισα,
ασχολήθηκα λιγάκι µ’ αυτήν και κάποια
πράγµατα που έχω διαβάσει στη θεωρία θέλω να
τα κάνω τώρα στην πράξη. Αυτό είναι ένα
καινούριο ενδιαφέρον για µένα.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Σας αρέσει το χωριό µας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, βέβαια, γιατί είστε όλοι
Πόντιοι.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Είστε παντρεµένος;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βεβαίως και έχω και τρία
παιδιά. Το ένα πάει στην Α΄ τάξη του δηµοτικού,
το άλλο στην ∆΄ τάξη και το µεγαλύτερο στη Γ΄
γυµνασίου.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι οµάδα είστε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υποστήριζα µικρός την
Α.Ε.Κ., αλλά τώρα δε µου κάνει αίσθηση να
ασχοληθώ µε το ποδόσφαιρο. Συµπαθώ πιο πολύ
την Α.Ε.Κ. και στο µπάσκετ τον ΑΡΗ.
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Στη δυτική Πελοπόννησο, στην πανέµορφη
κοιλάδα του ποταµού Αλφειού, άνθισε το πιο
δοξασµένο ιερό της αρχαίας Ελλάδας, που ήταν
αφιερωµένο στον πατέρα των θεών, τον ∆ία. Ο
ναός αυτός είναι ο αρχαιότερος γνωστός
ελληνικός ναός και ο ιερότερος
της Άλτης. Ιδρυτές του, κατά την
παράδοση ήταν οι Σκιλούντιοι
της Τριφυλίας. Από τους
προϊστορικούς
χρόνους
η
Ολυµπία
έπαιξε
σπουδαίο
θρησκευτικό ρόλο. Ήταν ο ιερός
χώρος των Προελλήνων. Από
τότε, σύµφωνα µε την παράδοση,
υπήρχε εκεί βωµός και µαντείο
της Γης, που ήταν όµοιο µε των
∆ελφών. Οι
µεγάλες πόλεις
αφιέρωναν
στους
θεούς
µεγαλοπρεπή αγάλµατα, όπως το
άγαλµα του ∆ία, έργο του
Φειδία, που αφιερώθηκε µετά τη
νίκη των Ελλήνων εναντίον των
Περσών. Οι Συρακούσιοι ίδρυσαν «θησαυρό»
µετά τη νίκη της Ιµέρας, οι Σπαρτιάτες
πρόσφεραν στο ∆ία χρυσή ασπίδα µετά τη νίκη
της Τανάγρας και οι Ηλείοι ίδρυσαν πολύ
µεγάλο ναό του ∆ία. Όλα αυτά, τα αγάλµατα, οι
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Ο µεγαλοπρεπής
ναός του ∆ία ήταν
το σηµαντικότερο
οικοδόµηµα
της
Άλτεως
στην
Ολυµπία
και
δέσποζε σε περίοπτη
θέση στο κέντρο
της. Πρόκειται για
το µεγαλύτερο ναό της Πελοποννήσου, ο οποίος
θεωρείται η τέλεια έκφραση, ο «κανών» της
δωρικής ναοδοµίας. Κτίσθηκε από τους Ηλείους
προς τιµήν του ∆ία µε τα λάφυρα από τους
νικηφόρους πολέµους, που διεξήγαν κατά των
τριφυλιακών πόλεων. Η ανέγερσή του άρχισε το
470 π.Χ. και ολοκληρώθηκε το 456 π.Χ.
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Ο ναός της Ήρας αποτελεί ένα από τα
αρχαιότερα δείγµατα µνηµειακής ναοδοµίας













κέντρο. Εδώ γεννήθηκαν οι σπουδαιότεροι
αγώνες της αρχαίας Ελλάδας, οι Ολυµπιακοί,
που γίνονταν κάθε τέσσερα χρόνια προς τιµή του
∆ία, ένας θεσµός µε πανελλήνια ακτινοβολία και
λάµψη από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα.








«θησαυροί», οι ναοί, ήταν τοποθετηµένα µέσα
στο χώρο, που βρίσκονταν στο κέντρο της
Ολυµπίας και ονοµαζόταν Άλτη.
Η Ολυµπία καθιερώθηκε στο Πανελλήνιο ως
το σηµαντικότερο θρησκευτικό και αθλητικό
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στην Ελλάδα. Ήταν κτισµένος στη βορειοδυτική
γωνία του ιερού
χώρου
της
Άλτεως,
στους
νότιους πρόποδες
του
Κρονίου
λόφου.
Αφιερώθηκε στο
ιερό της Ολυµπίας
από τους κατοίκους του Σκιλλούντα, αρχαίας
πόλης της Ηλείας. Ο Παυσανίας αναφέρει, ότι
κτίσθηκε περίπου οκτώ χρόνια αφ’ ότου ο
Όξυλος πήρε τη βασιλεία στην Ήλιδα, δηλαδή
γύρω στο 1096 π.Χ.,
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Το
βουλευτήριο
βρίσκεται νότια του
ναού του ∆ία, έξω από
τον ιερό περίβολο της
Άλτεως. Είναι από τα



















αρχαιότερα και σηµαντικότερα κτίσµατα του
ιερού της Ολυµπίας και είχε άµεση σχέση µε τη
διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων. Ήταν η
έδρα της βουλής των Ηλείων, τα µέλη της
οποίας είχαν την ευθύνη για τη διοργάνωση των
αγώνων, πιθανότατα και των Ελλανοδικών, των
κριτών των αγώνων.
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Το στάδιο
της Ολυµπίας
είναι ο χώρος
όπου
τελούνταν οι
αρχαίοι
Ολυµπιακοί
Αγώνες αλλά
και τα Ηραία, αγώνες γυναικών προς τιµήν της
Ήρας. Βρίσκεται ανατολικά της Άλτεως,
ακριβώς έξω από τη βορειοανατολική γωνία του
ιερού περιβόλου, αλλά η θέση του δεν ήταν η
ίδια στους πρώτους αιώνες τέλεσης των αγώνων.
Πριν από τον 6ο αι. π.Χ. το αγώνισµα του
σταδίου δρόµου γινόταν σε έναν επίπεδο χώρο
στα ανατολικά του µεγάλου βωµού του ∆ία.
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παλαίστρα, που βρίσκεται ακριβώς στη συνέχειά
του προς νότο. Εξυπηρετούσε τις προπονήσεις
των αθλητών στα αγωνίσµατα δρόµου και στο
πένταθλο, που παλαιότερα γίνονταν στον ίδιο
χώρο, αλλά στην ύπαιθρο. Το γυµνάσιο
διαµορφώθηκε στα ελληνιστικά χρόνια, και το
κτήριο που σώζεται σήµερα χρονολογείται στο
2ο αι. π.Χ.



Το
Πρυτανείο
ήταν
από
τα
αρχαιότερα
και
σηµαντικότερα
κτίσµατα
της
Ολυµπίας,
αφού
αποτελούσε
το
κέντρο
της
διοικητικής και πολιτικής ζωής του ιερού και το
κέντρο διοίκησης των Ολυµπιακών Αγώνων.
Βρίσκεται µέσα στον ιερό περίβολο, ακριβώς
στη βορειοδυτική γωνία του, δίπλα στην είσοδο
της Άλτεως και απέναντι από το γυµνάσιο. Ήταν
η έδρα των πρυτάνεων, αξιωµατούχων του ιερού
και υπευθύνων για τις θυσίες στους βωµούς των
θεών, που γίνονταν µία φορά κάθε µήνα.
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Το
αρχαίο
γυµνάσιο
της
Ολυµπίας
οικοδοµήθηκε
στον
επίπεδο
χώρο
βορειοδυτικά της
Άλτεως, δίπλα στην κοίτη του ποταµού Κλαδέου
και ανήκει στο ίδιο συγκρότηµα µε την
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Η παλαίστρα βρίσκεται δυτικά της Άλτεως,
έξω από τον ιερό
περίβολο και πολύ
κοντά στον ποταµό
Κλαδέο.
Οικοδοµήθηκε
κατά τον 3ο αι.
π.Χ. νότια του
γυµνασίου
και
ανήκει στο ίδιο
συγκρότηµα µε αυτό. Χρησίµευε για την
προπόνηση των αθλητών στην πυγµή, στην πάλη
και στο άλµα. Πρόκειται για σχεδόν τετράγωνο
κτίριο, διαστάσεων 66,35 x 66,75 µ., κτισµένο
σε χαµηλότερο επίπεδο, περίπου 0,70 µ. από το
γυµνάσιο. Στο κέντρο του βρίσκεται µία
υπαίθρια περίστυλη αυλή, στρωµένη µε λεπτή
άµµο, που ήταν ο χώρος προπόνησης των
αθλητών.
*
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Το Φιλιππείο
είναι το µοναδικό
κυκλικό
οικοδόµηµα
της
Άλτεως και ένα
από τα ωραιότερα
δείγµατα
της
αρχαίας ελληνικής
αρχιτεκτονικής.
Είναι κτισµένο σε
περίοπτη θέση µέσα στον ιερό περίβολο, στα
δυτικά του ναού της Ήρας. Αφιερώθηκε στο
ιερό του ∆ία από το Φίλιππο Β΄, βασιλιά της
Μακεδονίας, µετά τη νίκη του στη µάχη της
Χαιρώνειας το 338 π.Χ. και αποδεικνύει τη
µεγάλη πολιτική σηµασία που είχε το ιερό
εκείνη την εποχή. Μετά το θάνατο του
Φιλίππου, το 336 π.Χ., η κατασκευή του
µνηµείου αποπερατώθηκε από το γιο του, τον Μ.
Αλέξανδρο, ο οποίος πρόσθεσε στο εσωτερικό
και τα αγάλµατα των µελών της οικογένειάς του,
έργα του περίφηµου γλύπτη Λεωχάρη.
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Η συστηµατική χρησιµοποίηση του ατµού
στην τεχνολογία από τις αρχές του 19ου αιώνα
είχε σαν αποτέλεσµα την αλµατώδη εξέλιξη της
βιοµηχανίας και των µεταφορικών µέσων.
Η σχεδίαση και η κατασκευή του
σιδηροδροµικού δικτύου έχει αφήσει ανεξίτηλα
σηµάδια στην ιστορία µας. Η συµβολή των
σιδηροδρόµων
στην
ανάπτυξη
και
ανασυγκρότηση της Ελλάδας, από το ξεκίνηµά
τους στα µέσα του 18ου αιώνα µέχρι και
σήµερα, είναι κάτι παραπάνω από σηµαντική.
Σε εποχές πολύ δύσκολες, µε πενιχρά
οικονοµικά µέσα και πρωτόγονα τεχνικά µέσα
στρώθηκαν το ένα µετά το άλλο τα
σιδηροδροµικά δίκτυα που συνέδεαν τα αστικά
κέντρα µε την περιφέρεια.
Το κράτος άρχισε να ασχολείται µε το θέµα
αυτό το 1855, µε την κατάθεση από την
κυβέρνηση Μαυροκορδάτου του πρώτου
νοµοσχεδίου για την κατασκευή σιδηροδρόµου
στην Αθήνα και τον Πειραιά.
Από τα τέλη του 1880 αρχίζει η σοβαρότερη
προσέγγιση του θέµατος. Η αντιπολίτευση (µε
επικεφαλής τον Α. Κουµουνδούρο) προτείνει
ένα δίκτυο σιδηροδροµικών γραµµών µε κέντρο













εξέλιξη και την ιστορία του µεγάλου
πανελλήνιου
ιερού από την
Πρώιµη Εποχή
του Χαλκού έως
και τον 6ο-7ο αι.
µ.Χ.
Εξέχουσα
θέση κατέχει ο
γλυπτός
διάκοσµος
του
ναού του ∆ία, τα
αετώµατα και οι
µετόπες,
που
αποτελούν
τα
σηµαντικότερα
δείγµατα
αυστηρού ρυθµού
στην
ελληνική
τέχνη. Από τα πλέον σηµαντικά εκθέµατα είναι
η Νίκη του Παιωνίου, καθώς και
. Στο µουσείο φιλοξενείται η
πλουσιότερη συλλογή χάλκινων αντικειµένων
στον κόσµο.



Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυµπίας,
από
τα
σηµαντικότερα
της
Ελλάδας,
παρουσιάζει τη µακραίωνη ιστορική εξέλιξη
ενός από τα λαµπρότερα ιερά της αρχαιότητας,
που ήταν αφιερωµένο στον πατέρα των θεών και
των ανθρώπων, τον ∆ία, και αποτέλεσε την
κοιτίδα
των
Ολυµπιακών
Αγώνων.
Περιλαµβάνει τη µόνιµη έκθεση ευρηµάτων από
τις ανασκαφές στον ιερό χώρο της Άλτεως, τα
οποία χρονολογούνται από τα προϊστορικά έως
και τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Από το
σύνολο των, ανεκτίµητης αξίας, εκθεµάτων
σηµαντικότερη είναι η έκθεση των γλυπτών, για
την οποία είναι κυρίως γνωστό το µουσείο,
καθώς και η συλλογή χάλκινων αντικειµένων,
που είναι η πλουσιότερη στον κόσµο και
απαρτίζεται από όπλα, ειδώλια και άλλα
αντικείµενα, ενώ ιδιαίτερα σηµαντικά είναι και
τα ευρήµατα της µεγάλης πηλοπλαστικής.
Μέσα από την πληθώρα των ευρηµάτων, που
παρουσιάζονται στη µόνιµη έκθεση του
Αρχαιολογικού
Μουσείου
Ολυµπίας,
ο
επισκέπτης παρακολουθεί τη χρονολογική
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την πρωτεύουσα και µε διαδροµές ακτινωτά
προς τις διάφορες πόλεις και τα λιµάνια της
χώρας. Στόχος ήταν η σύνδεση της χώρας µε τις
χώρες της Βαλκανικής και την υπόλοιπη
Ευρώπη. Αυτό προϋπόθετε ότι η απόσταση
ανάµεσα στις σιδηροτροχιές θα ήταν 1,44 µ.,
όσο δηλαδή ήταν και στα διεθνή σιδηροδροµικά

δίκτυα. Με αυτό τον τρόπο οι συρµοί από το
εξωτερικό θα µπορούσαν να φτάσουν σε όλες τις
πόλεις της Ελλάδας. Η κυβέρνηση Τρικούπη δεν
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και συνέχισε να λειτουργεί µέχρι το 1936 οπότε
και καταργήθηκε, αφού κρίθηκε ως ασύµφορη.
Ανάµνηση του ονόµατος του τραίνου είναι η
συνοικία Ντεκοβίλ κοντά στο σταθµό που
χτίστηκε περίπου το 1950. Ακόµη και σήµερα,

Στα 1916 µε τη Γαλλική πρωτοβουλία τα
συµµαχικά στρατεύµατα εγκατέστησαν έναν
σιδηρόδροµο τύπου "Nτεκοβίλ" (Dekoville)
συνδέοντας το Βέρτικοπ (τη Σκύδρα) µε την
Αρδέα (Αριδαία). Αυτό το τραίνο εξυπηρετούσε
ολόκληρη την περιοχή µέχρι να τελειώσει
ο πόλεµος. Το γνωστό σε όλους τρένο της
Καρατζόβας
ήταν
το
µοναδικό
συγκοινωνιακό µέσω της εποχής καθώς
το ελληνικό κράτος δεν είχε αρχίσει
ακόµα να φτιάχνει δρόµους. Στα τέλη
Μαΐου του 1918 το Βέρτεκοπ θα δεχθεί
δύο βοµβαρδισµούς από τη γερµανική
αεροπορία, αφού οι Γερµανοί γνώριζαν
ότι ο σταθµός ήταν ο µεγαλύτερος
σταθµός ανεφοδιασµού και ενισχύσεων
του Μακεδονικού µετώπου. Οι ζηµιές που
προκλήθηκαν
ήταν
τεράστιες,
τα
γερµανικά αεροπλάνα έπληξαν κυρίως
τον σιδηροδροµικό σταθµό, τις αποθήκες
πυροµαχικών και τροφίµων που ήταν εκεί και
τους φούρνους και τα µαγειρεία που ήταν στην
περιοχή του σταθµού. Στα 1918
η
σιδηροδροµική γραµµή περιήλθε στην Ελληνική
κατοχή και άρχισε να λειτουργεί ξανά το 1925




από διαφορετικές χώρες, συνεργάζονταν
αρµονικά για πολλές δεκαετίες. Επιπλέον η
ανάπτυξη του σιδηροδρόµου είχε σαν
αποτέλεσµα τη βελτίωση των ταχυδροµικών και
τηλεγραφικών
υπηρεσιών
που
ήταν
συνδεδεµένες µε τα τρένα.
Από τα µέσα του 1918 υπάρχουν στην
Ελλάδα δύο ανεξάρτητες µεταξύ τους
σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, του Λαρισαϊκού
και της Πελοποννήσου, οι οποίες οδηγούνται
στη χρεοκοπία. Η κυβέρνηση Βενιζέλου ιδρύει
τον Μάρτιο του 1920 εταιρία µε την επωνυµία
"Σιδηρόδροµοι Ελληνικού Κράτους", µε στόχο
την ενοποίηση και ανασυγκρότηση όλων των
σιδηροδρόµων του ελληνικού κράτους.
Την 1η Ιανουαρίου του 1970 (µε το Ν∆
674/1970)
ιδρύεται
ο
"Οργανισµός
Σιδηροδρόµων Ελλάδος" (νοµικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου) µε σκοπό την ενιαία
οργάνωση, εκµετάλλευση και ανάπτυξη των
σιδηροδροµικών µεταφορών. Ο ΟΣΕ αποτελεί
(κατά κάποιο τρόπο) µετεξέλιξη των ΣΕΚ και
έχει σαν σκοπό την ενιαία οργάνωση, ανάπτυξη,
εκµετάλλευση των σιδηροδροµικών µεταφορών.

απέκλειε την κατασκευή διεθνούς γραµµής που
θα συνέδεε τη χώρα µε την Ευρώπη, αλλά έδινε
µεγαλύτερη σηµασία στα τοπικά δίκτυα. Στόχος
ήταν να συνδεθεί η ενδοχώρα µε τα πλησιέστερα
µεγάλα λιµάνια. Προτείνει λοιπόν η απόσταση
ανάµεσα στις δύο σιδηροτροχιές να είναι 1,00 µ.
αντί για 1,44 µ. Αυτή η διαφορά ανάµεσα στη
"µετρική" και στην "κανονική" γραµµή αποτελεί
ένα µεγάλο κεφάλαιο της ιστορίας των
ελληνικών σιδηροδρόµων. Τα έξοδα κατασκευής
της "µετρικής" γραµµής ήταν πολύ µικρότερα,
ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές, µε σήραγγες,
γέφυρες και άλλα τεχνικά έργα απαραίτητα σε
δύσβατες περιοχές. Επιπλέον και οι χρόνοι
κατασκευής ήταν πολύ µικρότεροι µια και ο
Χαρίλαος
Τρικούπης
επειγόταν
να
κατασκευαστεί το δίκτυο σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα.
Τα πρώτα τρένα στην Ελλάδα ανήκαν σε
ιδιωτικές εταιρίες. Η οργάνωση των εταιριών
αυτών υπήρξε ικανοποιητική: λεπτοµερειακοί
κανονισµοί
όριζαν
κάθε
υπηρεσιακή
δραστηριότητα µε στρατιωτική πειθαρχία. Αυτό
σήµαινε ότι χιλιάδες άνθρωποι από διάφορες
κοινωνικές τάξεις, µε διαφορετική µόρφωση,




µέσα στην πόλη διασώζεται σε όχι τόσο καλή
κατάσταση, το παλαιό «Nτεκοβίλ», το κτίριο
που στεγαζόταν ο αρχικός Σιδηροδροµικός
Σταθµός Σκύδρας.
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Οι άνθρωποι µπορούν να επικοινωνούν
µεταξύ τους µε δύο τρόπους, µε την οµιλία και
µε σήµατα ή χειρονοµίες.
Σήµατα
χρησιµοποιούµε, για παράδειγµα, όταν δεν
µπορούν να µας ακουστούν. Χρησιµοποιώντας
µια κοινή γλώσσα, δύο ή περισσότεροι άνθρωποι
µπορούν να συνεργαστούν και να βοηθήσουν ο
ένας τον άλλο. Όταν µια γλώσσα έχει και γραπτό
λόγω, ιστορίες και ιδέες µπορούν να
καταγραφούν για να διαβάσουν αργότερα και να
ωφεληθούν από αυτές και άλλοι άνθρωποι. Η
διατήρηση εγγραφών αυτής της µορφής είναι
σηµαντική για την ιστορία, την κυβερνητική, το
εµπόριο και τις επιστήµες. Κατά την διάρκεια
των
πρώτων
πολιτισµών
οι
ιστορίες
µεταφέρονται από γενιά σε γενιά µε την από την
αποµνηµόνευσή τους. Αργότερα, η δουλειά των
γραφέων ήταν η καταγραφή των ιστοριών. Όλες
οι καταγραφές ήταν χειρόγραφες. Όλα αυτά
αντικαταστάθηκαν από την εκτύπωση, της
γραφοµηχανές τους υπολογιστές και τους
επεξεργαστές κειµένου.
Περισσότερα
από
800
εκατοµµύρια
άνθρωποι µιλούν την Κινέζικη γλώσσα των
Μανδαρίνων. Η δεύτερη πιο κοινή γλώσσα είναι
τα Αγγλικά. Αγγλικά µιλούν περίπου 450
εκατοµµύρια άνθρωποι.
Η Αγγλική γλώσσα έχει περίπου µισό
εκατοµµύριο
λέξεις
(χωρίς
να
συµπεριλαµβάνονται και οι τεχνικοί όροι). Οι
περισσότεροι άνθρωποι όµως χρησιµοποιούν
µόνο λίγες χιλιάδες λέξεις.
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Σχηµατίζοντας έναν αριθµό µε τον επιλογέα
της τηλεφωνικής συσκευής, ένα κωδικοποιηµένο
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συγγενή στην άλλη άκρη του κόσµου. Η φωνή
σας µεταδίδεται µε την µορφή ηλεκτρικών
σηµάτων ή ραδιοκυµάτων ή σηµάτων φωτός τα
οποία διανύουν τεράστιες αποστάσεις σε
κλάσµατα δευτερολέπτου.
Το τηλεφωνικό δίκτυο χρησιµοποιείται
επίσης από τους υπολογιστές, οι οποίοι
ανταλλάσσουν δεδοµένα, τα τέλεξ, που
στέλνουν δακτυλογραφηµένα µηνύµατα και τα
φαξ, που στέλνουν εικόνες, έγγραφα ή
σχεδιαγράµµατα.
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χρησιµοποιούσαν τα σχήµατα η ιερογλυφική και
σφηνοειδής γραφή. Στις περισσότερες γλώσσες
τα σύµβολα αντικαταστάθηκαν από το
αλφάβητο, όπου τα γράµµατα αντιστοιχούν σε
ήχους.
Έτσι η γραφή και η ανάγνωση γίνονταν
εύκολη.

Οι τηλεφωνικές
συσκευές
αποτελούν το µέσο
σύνδεσής µας µε το
παγκόσµιο δίκτυο
τηλεπικοινωνιών.
Καλέστε
έναν
αριθµό και σε λίγα
δευτερόλεπτα
µπορείτε
να
µιλήσετε είτε σε έναν γείτονα είτε σε κάποιο


*

Οι άνθρωποι ανακάλυψαν τη γραφή πριν από
περίπου 6.000 χρόνια. Στην αρχή ζωγράφιζαν
απλοποιηµένες εικόνες των αντικειµένων, για
παράδειγµα
ένας
κύκλος
µπορεί
να
αντιπροσώπευε τον Ήλιο. Πολλές λέξεις όµως
δεν µπορούσαν να αναπαρασταθούν µε αυτόν
τον τρόπο. Έτσι οι άνθρωποι άρχιζαν να
ζωγραφίζουν σχήµατα ανάλογα µε τους ήχους
των
λέξεων.
Με
τον
τρόπο
αυτό
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ηλεκτρικό σήµα αποστέλλεται από το
τηλεφωνικό κέντρο. Το σήµα ανοίγει µια



















γραµµή στο κέντρο και στη συνέχεια προς το
τηλέφωνο για το οποίο έγινε κλίση, ενώ
ταυτόχρονα, η συσκευή κουδουνίζει. Καθώς
χρησιµοποιείται το ακουστικό, ένα µικρόφωνο
στο εσωτερικό του µετατρέπει τη φωνή σε
ηλεκτρικά σήµατα. Τα ηχητικά κύµατα
αναγκάζουν ένα διάφραγµα να ταλαντωθεί, το
οποίο µε την σειρά του πιέζει τους κρυστάλλους
άνθρακα. Η ταλάντωση αυξοµειώνει την ένταση
ενός ηλεκτρικού ρεύµατος, το οποίο διαρρέει
τους κρυστάλλους άνθρακα, και έτσι παράγεται
το ηλεκτρικό σήµα. Το σήµα αυτό ταξιδεύει
µέσω των γραµµών στο µεγάφωνο του
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ακουστικού του άλλου τηλεφώνου. Εκεί το σήµα
θέτει σε λειτουργία έναν άλλο ηλεκτροµαγνήτη
ο οποίος αναγκάζει µια µεταλλική ταινία, η
οποία ονοµάζεται ταλαντευόµενο επαγώγιµο, να
ταλαντωθεί. Αυτό µεταδίδει την κίνηση σε ένα
διάφραγµα που αναπαράγει τα ηχητικά κύµατα
της φωνής. Η γραµµή ανάµεσα στα δύο κέντρα
µπορεί να µεταφέρει ταυτόχρονα πολλές
διαφορετικές κλήσεις. Κάθε κλήση αποτελείται
από µικρής χρονικής διάρκειας σήµατα, τα οποία
αποστέλλονται το ένα µε το άλλο χωρίς να
αναµιγνύονται µεταξύ τους.
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Τίθενται σε άµεσο κίνδυνο η υγεία των
κατοίκων αλλά και το περιβάλλον.
Οι επιιπτώσεις στις καλλιέργειες θα
είναι ολέθριες για την οικονοµία της
περιοχής.
Η λειτουργία των χωµατερών στη χώρα
µας πρέπει να τερµατιστεί µέχρι το
τέλος του 2008.Ερωτώνται οι κ.κ.
υπουργοί :
Ποια µέτρα προτίθενται να πάρουν για
να σταµατήσουν η καύση των
απορριµµάτων και η λειτουργία της
παράνοµης χωµατερής στη περιοχή
Ριζού του ∆ήµου Σκύδρας ;
Με ποιο τρόπο και πότε θα εκτιµηθούν
οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και θα
ενηµερωθούν οι κάτοικοι και οι
καλλιεργητές;
Ποιος είναι ο σχεδιασµός σχετικά µε
την διαχείριση των απορριµµάτων στο
Νοµό Πέλλας;
Ποιες πιστώσεις έχουν εγκριθεί για το
σκοπό αυτό;».
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Την περσινή σχολική χρονιά κάναµε µία
εργασία σχετικά µε το περιβάλλον µε θέµα «Το
σχολείο µας για το κλίµα». Στην εργασία αυτή
αναφέραµε ότι υπάρχει κίνδυνος το καλοκαίρι
να πάρει φωτιά ο σκουπιδότοπος του χωριού
µας, γιατί έχει πολλά εύφλεκτα σκουπίδια.
Πράγµατι, το καλοκαίρι που µας πέρασε ο
σκουπιδότοπος πήρε φωτιά και οι κάτοικοι
ανησύχησαν.
Τις ανησυχίες των κατοίκων µετέφεραν
στους συναρµόδιους υπουργούς ΠΕΧΩ∆Ε και
Εσωτερικών οι βουλευτές Θεσσαλονίκης του
ΣΥΡΙΖΑ Ευαγγελία Αµµανατίδου – Πασχαλίδου
και Τάσος Κουράκης, οι οποίοι σε ερώτηση που
κατέθεσαν στη Βουλή ζητούν παύση της
λειτουργίας της χωµατερής και έρευνα για τις
επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς και
ενηµέρωση σχετικά µε το σχεδιασµό διαχείρισης
των απορριµµάτων στο Νοµό µας. Αναφέρουν
συγκεκριµένα:
«Στην περιοχή του Ριζού ∆ήµου Σκύδρας
υπάρχει παράνοµος
χώρος απόθεσης
απορριµµάτων, τα οποία κατά καιρούς
αναφλέγονται είτε από µόνα τους, είτε από
πρόθεση. Τις τελευταίες µέρες καταγγέλλεται
από κατοίκους η εκδήλωση φωτιάς στο χώρο µε
αποτέλεσµα να καλυφτεί µε καπνό η ευρύτερη
περιοχή, χωρίς να έχει ληφθεί κανένα
απαραίτητο µέτρο από τη δηµοτική αρχή. Το
γεγονός προκάλεσε τη διαµαρτυρία των
κατοίκων για τη συνέχιση της απαράδεκτης
πρακτικής της καύσης των απορριµµάτων και
την εύλογη ανησυχία τους για την
επικινδυνότητα του καπνού που αναδύεται και
για τις ενδεχόµενες συνέπειες στην υγεία τους,
στις καλλιέργειες και γενικότερα στο
περιβάλλον.
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Φωτιά Αναστασία του Ε. 19 8/13
Ηλιάδου Κασσιανή του Γ.
19 5/13
Σελίδου Ελίζα του Β.
19 2/13
Παρασκευαΐδου Μαρία του Ι.
18 10/13
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19 5/12
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∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων (Αργοστόλι)
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Φωτιάς Κωνσταντίνος του Ε.
Φωτίου Χριστίνα του ∆.
.











Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα

Επιστήµης Προσχολικής Αγωγής και
Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού Αιγαίου (Ρόδος)
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∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος
και Φυσικών Πόρων Θράκης (Ορεστιάδα)







Σελίδου Ουρανία του Σ. 18 8/12
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Αντωνιάδου Άννα του Π. 18,5
Παναούση Αικατερίνη του Α.
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Θεοδοσίου Βασιλική του Γ.
Τοπούζη Ταµάρα του Χ. 20

.











Ο γάµος διαρκούσε τρεις ηµέρες, Σάββατο
ως τη ∆ευτέρα. Προσκαλούσαν τους συγγενείς
και φίλους. Οι προσκλήσεις γίνονταν µε την
αποστολή κεριού ή τσίπουρου.
Το γλέντι άρχιζε ταυτόχρονα και στο σπίτι
του γαµπρού και στο σπίτι της νύφης. Έτρωγαν,
χόρευαν µε τη συνοδεία λύρας και νταουλιού.
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Τα εδέσµατα ήταν σύµφωνα µε την εποχή. Το
χειµώνα καβουρµά, φασόλια, µπαρµπούνια
ξερά, σαλάτα, έπιναν ρακί.
Την Κυριακή γινόταν το ξύρισµα του
γαµπρού στη µέση της αυλής, ενώ παραδίπλα
έπαιζαν τα όργανα και χόρευαν. Έπειτα
ντυνόταν ο γαµπρός. Οι φίλες της νύφης την
ετοίµαζαν για το γάµο. Άρχιζαν το χτένισµα και



















συνέχιζαν µετά µε το ντύσιµό της. Οι φίλες της
που την έντυναν τραγουδούσαν.
Νωρίς
το
απόγευµα
γινόταν
το
«νυφέπαρµαν». Πήγαιναν να πάρουν τη νύφη
και την οδηγούσαν στην εκκλησία. Οι φίλες της
νύφης ζητούσαν χρήµατα από τον κουµπάρο, για
να τη δώσουν.
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Τα
Χριστούγεννα
έλεγαν
τα
χριστουγεννιάτικα κάλαντα. Την Πρωτοχρονιά
έψελναν τα κάλαντα. Την Πρωτοχρονιά ένα
µέλος της οικογένειας έµενε έξω από το σπίτι, σε
κάποιον συγγενή ή φίλο. Πρωί πρωί όµως
περνούσε το κατώφλι λέγοντας ευχές.
Παράλληλα σκόρπιζε µέσα στο σπίτι καρπούς
όπως σιτάρι, καλαµπόκι, φασόλια, φουντούκια
κ.ά.
Συνήθως
τραγουδούσαν
«Χριστός

γεννέθεν».
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όνοµα, τα παιδιά έτρεχαν να το πουν στη µητέρα
και όποιο έφτανε πρώτο του έδινε λεφτά.
Όταν τελείωνε η βάφτιση, σηκώνανε τον
κουµπάρο ψηλά και φωνάζανε «Άξιος!». Αντί
για µποµπονιέρες µοίραζαν καραµέλες, λεφτά
και µικρά σταυρουδάκια. Ο κουµπάρος πήγαινε
στο σπίτι και η µητέρα γονάτιζε τρεις φορές, του
φιλούσε το χέρι και έπαιρνε το µωρά.
(

Μετά την εκκλησία πήγαιναν στο σπίτι του
γαµπρού και εκεί έπιαναν τον κουµπάρο και τον
σήκωναν ψηλά και έπρεπε να δώσει πάλι
χρήµατα, για να τον κατεβάσουν. Στην πόρτα
του σπιτιού η νύφη έπρεπε να σπάσει ένα πιάτο.
Μια
εβδοµάδα
µετά
γίνονταν
τα
«επιστρόφια», η επίσκεψη της νύφης στους
δικούς της. Η νύφη δεν έπρεπε να µιλήσει τα
πεθερικά της, ώσπου να περάσουν δύο ως πέντε
χρόνια από το γάµο.
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Στο Ριζό οι περισσότεροι έχουνε το έθιµο να
θρέφουν γουρούνι και, όταν φτάνουν οι µέρες
των Χριστουγέννων, το σφάζουν και κάνουν
τραπέζι σε συγγενείς και φίλους.
Οι προπαππούδες παίρνανε ξύλα και σιτάρι ή
κάτι παρόµοιο µε το σιτάρι, το πλιγούρι, και
πήγαιναν στη βρύση. Έπαιρναν και µια στάµνα.
Άφηναν τα πράγµατα εκεί για το καλό του
χρόνου και µε το νερό που έπαιρναν έλουζαν τα
µαλλιά τους ή τα έβρεχαν.
Θα σας πω για το έθιµο της βάπτισης. Όταν
το µωρό γινόταν σαράντα ηµερών, ο πατέρας
πήγαινε στον κουµπάρο που τον στεφάνωσε και
τον ρωτούσε αν ήθελε να βαφτίσει το µωρό. Για
να καλέσουν τον κουµπάρο έπαιρναν µια
λαµπάδα και µια πετσέτα. Συγγενείς πήγαιναν µε
ένα καλάθι γαρίφαλα και καλούσαν τον κόσµο.
Ο κουµπάρος έφερνε στην εκκλησία δυο
κουβάδες ζεστό νερό για την κολυµπήθρα. Η
µητέρα δεν πήγαινε στην εκκλησία αλλά
καθόταν στο σπίτι. Όταν ο κουµπάρος έλεγε το
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Παλιότερα, την πρώτη µέρα που πηγαίναµε
στο χωράφι, για να µαζέψουµε ροδάκινα, υπήρχε
η εξής συνήθεια: όποιος από τους εργάτες
µάζευε τα πρώτα τρία ροδάκινα, τα έβαζε στον
κουβά και τα πήγαινε στον ιδιοκτήτη του
χωραφιού και έπρεπε ο ιδιοκτήτης να τάξει ένα
δώρο.
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Στα
πολύ
παλιά χρόνια ήταν
µία κακιά µάγισσα
που τη λέγανε
Νύχτα και µια
καλή
που
τη
λέγανε
Ηµέρα.
Συνεχώς
µαλώνανε για το
ποια θα κάθεται
περισσότερο πάνω
στη Γη. Έτσι, µια
µέρα τις φώναξε
και τις δύο η Γη
και αποφάσισαν ότι τις µισές ώρες θα κάθεται η
Ηµέρα και µετά θα φεύγει αµέσως, για να έρθει
η Νύχτα.
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Μια φορά κι έναν καιρό ήταν η Μέρα και η
Νύχτα, δύο αγαπηµένες φίλες. Η Νύχτα ήταν
κακιά και η Μέρα καλή. Όµως οι δύο φίλες
µαλώσανε και επειδή η Νύχτα νευρίασε, έδωσε
σκοτάδι στον κόσµο. Αλλά η Μέρα επειδή ήταν
καλή, έδωσε φως στον κόσµο και έτσι οι δύο
φίλες δεν ξανασυναντήθηκαν ποτέ.
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Μια φορά κι έναν καιρό ήταν δύο
συµµαθήτριες. Τη µία την έλεγαν Μέρα και την
άλλη Νύχτα. Ήταν πολύ καλές φίλες, όµως
πάντοτε η Νύχτα ανταγωνιζόταν την κολλητή
της για το ποια θα είναι το πιο συµπαθητικό
κορίτσι. Όλοι ήθελαν πάντα τη Μέρα. Η Νύχτα
θύµωσε πολύ που ξεχώριζαν τη φίλη της από
αυτήν. Παρόλα αυτά η Μέρα δεν είχε καταλάβει
το πόσο θυµωµένη ήταν µαζί της και συνέχιζε να
την κάνει παρέα. Η Νύχτα όµως νόµιζε πως
ήθελε να την κοροϊδέψει η φιλενάδα της κι έτσι
έβαλε σε εφαρµογή ένα σχέδιο. Θα της έλεγε
πως δε χρειάζεται να ανταγωνίζονται µεταξύ
τους, γιατί δεν ήθελε να µαλώσουν για
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λεπτοµέρειες. Τότε η φίλη της έκανε πίσω και η
Νύχτα βρήκε την ευκαιρία να την κερδίσει. Ό,τι
και να έκανε, όµως, κανείς δεν τις έδινε
σηµασία. Έτσι παραχώρησε τη βασιλεία του
φωτός στη Μέρα και για τον εαυτό της κράτησε
το σκοτάδι. Από τότε χωρίστηκαν η µία από την
άλλη και ποτέ ξανά δε βρέθηκαν οι δύο αυτές
συµµαθήτριες και πολύ καλές φίλες.
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Ήταν κάποτε στη µακρινή Ασία δυο
βασιλιάδες ο Ένας και ο Άλλος, που ζούσαν
ειρηνικά στα βασίλειά τους. Οι βασιλιάδες ήταν
πολύ αγαπηµένοι µεταξύ τους, αλλά αγαπηµένοι
ήταν και οι κάτοικοι των δύο βασιλείων. Κάποια
στιγµή όµως, ο Ένας ήθελε να πάρει το βασίλειο
του Άλλου, για να γίνει πιο δυνατός. Έτσι άρχισε
πόλεµος µεταξύ τους. Ο πόλεµος κράτησε πολύ
καιρό χωρίς όµως να κερδίζει κάποιος. Τότε οι
κάτοικοι των δύο βασιλείων θέλησαν να δώσουν
ένα τέλος σ’ αυτόν τον πόλεµο. Σκέφτηκαν,
λοιπόν, µια λύση και κάλεσαν και τους δυο
βασιλιάδες, για να τους την ανακοινώσουν. Έτσι
γι έγινε. Ήρθαν οι βασιλιάδες για να ακούσουν
την απόφαση των υπηκόων τους. Η απόφαση
ήταν: «Αφού κανένας από τους δυο σας δεν είναι
νικητής, αυτό σηµαίνει ότι και οι δύο είστε
δυνατοί. Σας προτείνουµε λοιπόν να είστε
βασιλιάδες και στα δύο βασίλεια και οι δυο µαζί,
αλλά τις µισές ώρες ο Ένας και τις µισές ώρες ο
Άλλος, για να µπορέσει έτσι να σταµατήσει ο
πόλεµος και να συνεχίσουµε να ζούµε ειρηνικά
όπως παλιά». Οι δύο βασιλιάδες δέχτηκαν µε
χαρά την απόφαση των υπηκόων τους. έτσι τον
Ένα, που θα ήταν βασιλιάς τις πρώτες ώρες της
ηµέρας, τον ονόµασαν «Μέρα», ενώ τον Άλλο,
που θα ήταν βασιλιάς για τις άλλες µισές ώρες,
τον ονόµασαν «Νύχτα». Μετά από αυτή τη λύση
βασίλευε ειρήνη στο µεγάλο βασίλειο και ζήσαν
αυτοί καλά κι εµείς ακόµα καλύτερα.
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Στα πλαίσια του σχεδίου εργασίας «Καλώς ήρθες … φθινόπωρο» πραγµατοποιήσαµε στο
Νηπιαγωγείο διάφορες δραστηριότητες όπως:
1. Επίσκεψη στις γειτονιές του σχολείου, για να παρατηρήσουµε τις αλλαγές της φύσης το
φθινόπωρο. Μαζέψαµε σε καλαθάκια «φύλλα, κίτρινα, ξερά» και κόψαµε «χρυσάνθεµα».

2. Φτιάξαµε µηλόπιτα στο σχολείο µε υλικά τα οποία έφεραν τα παιδιά και την ψήσαµε. Ήταν πολύ
νόστιµη! Σας παραθέτουµε τη συνταγή.

3









5 αυγά
5 µήλα µέτρια
3 φλιτζάνια τσαγιού αλεύρι
2 φλιτζάνια ζάχαρη
1 ½ φλιτζάνι τσαγιού λάδι
2 κουταλιές µπέικιν πάουντερ
Κανέλλα
Λίγες σταφίδες
Ζάχαρη άχνη

Χτυπάτε τα αυγά µε τη ζάχαρη, προσθέτετε
το λάδι, το αλεύρι ανακατεµένο µε το µπέικιν
πάουντερ,
την
κανέλλα,
τις
σταφίδες
αλευρωµένες κι ανακατεύετε καλά. Καθαρίζετε
τα µήλα, τα κόβετε σε κύβους και τα ρίχνετε σε
νερό και λεµόνι για να µη µαυρίσουν. Τα
προσθέτετε στο µίγµα.
Βουτυρώνετε το Roaster Classic και ρίχνετε
το µίγµα.
Ψήνετε στους 200ο 1 έως 1 ½ ώρα περίπου.
Πασπαλίζετε µε ζάχαρη.
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Η περσινή ∆΄ τάξη τον Ιούνιο ετοίµασε µια
παρουσίαση µε πολύ χαρά και ευχαρίστηση. Την
ονοµάσαµε «Χρώµατα Ονείρων», γιατί στην
παρουσίαση υπήρχαν τόσα πολλά και ωραία
χρώµατα που µόνο στα όνειρά σου θα
µπορούσες να τα φανταστείς. Και να που τα
είδαµε στην πραγµατικότητα. Κάναµε πολύ
κόπο να τη φτιάξουµε και να που την
παρουσιάσαµε την Τετάρτη 11 Ιουνίου! Ήταν
πολύ πετυχηµένη παρουσίαση. Την κάναµε δυο
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φορές. Μια για την Α΄, Β΄ τάξη και για το
Νηπιαγωγείο. Μετά την παρουσιάσαµε στη Γ΄,
Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη.
Στα έργα µας χρησιµοποιήσαµε τέµπερες,
τελάρα, χαρτόνια, φύλλα δέντρων, λουλουδιών,
ψηφίδες και ξυλάκια. Στείλαµε µέσα από τα
έργα µας πολλά µηνύµατα όπως:
• Να µην πετάµε σκουπίδια
• Να προστατεύουµε το περιβάλλον
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Στα
πλαίσια
της
Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης οι µαθητές της ΣΤ΄ τάξης
αποφάσισαν να ασχοληθούν µε ένα ζώο της
πατρίδας µας που κινδυνεύει να εξαφανιστεί, την
καφέ αρκούδα. Θα γνωρίσουµε τις περιοχές που
ζει η καφέ αρκούδα, το φυσικό περιβάλλον µέσα
στο οποία ζει, άλλα ζώα που ζουν µαζί της, τους
λόγους που οδήγησαν στην µείωση του
πληθυσµού της και στον κίνδυνο εξαφάνισής
της. Θα διαβάσουµε λογοτεχνικά κείµενα για
την καφέ αρκούδα, µύθους και παραδόσεις. Θα
επισκεφτούµε
τις
εγκαταστάσεις
του
ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, της οργάνωσης που ασχολείται
µε την προστασία της καφέ αρκούδας, στο
Νυµφαίο και στον Αετό της Φλώρινας.
Ας γνωρίσουµε, όµως την καφέ αρκούδα και
µερικά από τους «γείτονές» της.
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όλοι, µαζί µε το δάσκαλό µας, ήταν µοναδικό.
Ευχόµαστε να ξανακάνουµε κάτι παρόµοιο, γιατί
τα συναισθήµατά µας εκφράστηκαν µέσα από τα
έργα µας και τα όνειρά µας πήραν το χρώµα που
θέλαµε.

Να προστατεύουµε τις ακτές και τις
θάλασσες
• Να αγαπάµε την τέχνη και τον πολιτισµό
• Να προστατεύουµε τα ζώα
Συνεργαστήκαµε, χαρήκαµε, βοήθησε ο ένας
τον άλλο και το αποτέλεσµα που απολαύσαµε
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Συνήθως µόνο το ένα από τα δύο µικρά
αρκουδάκια επιζεί.
Η αρκούδα χρειάζεται µεγάλο χώρο, για να
ζήσει, καθώς µετακινείται συνεχώς αναζητώντας
τροφή και ησυχία.
Πολύ παλιά η καφέ αρκούδα ζούσε στα
ορεινά δάση όλης της Ελλάδας. Στις µέρες µας
οι έντονες ανθρώπινες δραστηριότητες στα
δάση, το παράνοµο κυνήγι και η αιχµαλωσία
τους από τον άνθρωπο µε σκοπό την
εκµετάλλευση (ζωολογικοί κήποι, τσίρκο,



Η καφέ αρκούδα (Ursus Arctos) είναι ένα
από τα οκτώ είδη αρκούδας που ζουν στον
κόσµο. Είναι ζώο µεγαλόσωµο και δυνατό, από
τη φύση του µη επιθετικό.
Ακούει και µυρίζει πολύ καλά, αλλά βλέπει
λιγότερο καλά. Μπορεί να τρέξει πολύ γρήγορα
και έχει δυνατά πόδια µε µεγάλα νύχια, για να
µπορεί να σκάβει.
Ζει 20 – 25 χρόνια, στα δάση, τρέφεται
κυρίως µε φυτά, φρούτα, καρπούς, χόρτα και
βολβούς. Της αρέσει να τρώει µέλι. Η καφέ
αρκούδα είναι µοναχικό είδος και κινείται τη
νύχτα, την αυγή και το σούρουπο, δηλαδή τις
ώρες της µέρας που το φως δεν είναι πολύ
δυνατό, για να κρύβεται καλύτερα από τον
άνθρωπο.
Η καφέ αρκούδα το χειµώνα πέφτει σε
χειµερινό λήθαργο. Το θηλυκό γεννάει κάθε 2 µε
3 χρόνια, στα µέσα του χειµώνα στη φωλιά της
και ενώ βρίσκεται σε κατάσταση λήθαργου, 1 ή
2 µικρά και σπανιότερα 3. Τα µικρά µένουν
κοντά στη µητέρα τους για 2 χρόνια περίπου.
Αυτή τους µαθαίνει πώς να βρίσκουν την τροφή
τους και να αποφεύγουν τους κινδύνους.

αρκούδες χορεύτριες) έχουν περιορίσει τις
αρκούδες στις οροσειρές της Πίνδου και της
Ροδόπης. Στη χώρα µας έχουν αποµείνει περίπου
150 αρκούδες.
Η καφέ αρκούδα είναι είδος που κινδυνεύει
να εξαφανιστεί.
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Σαρκοφάγο θηλαστικό που ανήκει στην
οικογένεια των κυνιδών. Από πολλούς θεωρείται





















ένας από τους προγόνους του σκύλου, µε τον
οποίο µοιάζει, ιδιαιτέρα µε τα λυκόσκυλα που,
κατά µια θεωρία, έχει συµβάλλει στη δηµιουργία
τους. Το ύψους του φτάνει τα 80 – 90 εκατοστά,
το µήκος του
το 1,5 µέτρο
και το βάρος
του τα 40 –
50 κιλά. Το
σώµα
του
είναι δυνατό,
το κεφάλι του
κανονικό, µε
µακρύ
ρύγχος, ενώ
τ’ αυτιά είναι
πάντα όρθια
και
τριγωνικά. Το
χρώµα
του
ποικίλει,
ανάλογα µε
την εποχή του χρόνου και τον τόπο που ζει.
Αρχίζει από σταχτόγκριζο και φτάνει µέχρι
ανοιχτό αµµοκίτρινο.
Οι λύκοι τρέφονται αποκλειστικά µε κρέας.
Για να κυνηγήσουν, πηγαίνουν όλοι µαζί και
καθένας έχει το ρόλο του. Συνήθως χωρίζονται
σε δυο οµάδες. Η µια στήνει παγίδα κι οι
υπόλοιποι κυκλώνουν τα ζώα και µε φωνές
προσπαθούν να τα διώξουν προς το µέρος όπου
περιµένουν οι άλλοι κι έτσι καταφέρουν να µην
τους ξεφύγει κανένα ζώο. Οι λύκοι κυνηγούν και
τα ήµερα ζώα, προκαλώντας µεγάλες
καταστροφές, ιδιαιτέρα τους χειµερινούς µήνες,
στα αιγοπρόβατα.
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αποστροφή των ανθρώπων για το ζώο αυτό. Το
χρώµα του θυµίζει έντονα τη σκουριά. Το µόνο
σηµείο που διαφέρει κάπως είναι ανοικτότερο
και σε ορισµένες περιπτώσεις απέχει λίγο από
το άσπρο. Το πιο εξαπλωµένο είδος είναι το
τσακάλι το χρυσό, όνοµα που το πήρε από τις
χρυσαφιές ανταύγειες
που
σχηµατίζει το
τρίχωµα της ράχης του. Το ύψος του φτάνει τα
50 εκ., ενώ το µήκος του τα 90. Το βάρος του
φτάνει µέχρι τα 15 κιλά, χαρακτηριστικό που το
διαφοροποιεί από το «συγγενή» του λύκο, καθώς
ο ενήλικος λύκος ξεπερνά το 1 µέτρο και φτάνει
έως και το 1,40. Χαρακτηριστικό του γνώρισµα
τα µικρά, µυτερά και όρθια αφτιά του. Η ουρά
είναι φουντωτή και το τρίχωµα είναι πολύ
µακρύτερο στην περιοχή της ράχης συγκριτικά
µε το υπόλοιπο σώµα.
Στη Μεσόγειο ζει σε χαµηλό υψόµετρο,
κυρίως στην παραλιακή ζώνη. Εξαπλώνεται σε
ελάχιστες περιοχές των Βαλκανίων, ενώ από τις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει µόνο
στην Ελλάδα. Στον ελλαδικό χώρο δεν έχει
καθολική εξάπλωση, καθώς δεν συναντάται στα
νησιά (µε εξαίρεση τη Σάµο), ενώ απουσιάζει

1



Κοινή ονοµασία του ζώου Canis aureus, που
ανήκει στην οικογένεια των κυνιδών. Είναι
σαρκοφάγο ζώο και τρέφεται µε άλλα µικρότερα
ζώα ή πτώµατα άλλων ζώων. Υπάρχουν πολλά
είδη τσακαλιών, όπως το «χρυσό τσακάλι» που
ζει κυρίως στην νοτιοανατολική Ευρώπη, στην
Ασία και την Αφρική, το «ραβδωτό τσακάλι»
και το «γκρι τσακάλι» που ζουν αποκλειστικά
στην αφρικάνικη ήπειρο. Στην Ελλάδα βρίσκεται
στην Πίνδο, στην Πελοπόννησο και τα Ιόνια
νησιά.
Η φωνή του, αλλά και η έντονα
αποκρουστική µυρωδιά του, η οποία οφείλεται
στο γεγονός ότι ένα από τα συνηθισµένα του
φαγητά είναι τα πτώµατα, δηµιούργησε την

και από πολλές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.
Μετά τον ένα περίπου χρόνο της ζωής του
σχηµατίζει σταθερά ζευγάρια και το θηλυκό
γεννά, σε υπόγειες φωλιές µε πυκνή βλάστηση
συνήθως 3 – 6 µικρά τα οποία έχουν πολύ µικρό
ποσοστό επιβίωσης.
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Ζώο θηλαστικό, σαρκοφάγο της οικογένειας
των κυνιδών. Συγγενεύει µε το σκύλο, το λύκο
και το τσακάλι. Έχει µακρόστενο σώµα, που
σκεπάζεται µε πλούσιο τρίχωµα. Το κεφάλι της
είναι σχετικά µικρό, αλλά η µύτη της είναι
µυτερή και µακριά. Τα αυτιά της είναι µεγάλα
και πάντοτε σηκωµένα προς τα πάνω. Έχει
λεπτά και µικρά πόδια και ουρά µακριά και



















φουντωτή. Η παράδοση παρουσιάζει την αλεπού
σαν εξαιρετικά πανούργο ζώο. Προσαρµόζεται
εύκολα στις διάφορες περιστάσεις, στο γεγονός
ότι κυνηγιέται συνέχεια από τον άνθρωπο και
τους άλλους εχθρούς της, καθώς και στις
δυσκολίες που συναντά για να προµηθευτεί την
τροφή της. Τρέφετε µε µικρά ζώα, ποντικούς,
βάτραχους, λαγούς, κουνέλια, πολλές φορές
επιτίθεται και σε µεγάλα ζώα σε µικρά ελάφια
αλλά τις µεγαλύτερες καταστροφές τις κάνει στο
κοτέτσι. Το θηλυκό γεννά 3 – 12 µικρά κατά το

τέλος του Απριλίου. Τα µικρά τα αγαπά και τα
µαθαίνει να βρίσκουν µόνα τους τροφή. Κατά το
φθινόπωρο είναι ικανά πια να ζήσουν µόνα τους.
Μπορεί να συναντήσει κανείς την αλεπού στην
Ευρώπη, βόρεια Αφρική, Αµερική.
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άµεση εξολόθρευσή του, η υποβάθµιση των
βιοτόπων του από την υπερβόσκηση και η
γενετική αποδυνάµωση του είδους από τη
σταδιακή συρρίκνωση του πληθυσµού του.
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RUPICAPRA RUPICAPRA
BALKANICA
Στην Ελλάδα το αγριόγιδο είναι σπάνιο είδος
και απειλείται µε εξαφάνιση.
Στις ορεινές περιοχές της Πίνδου, της
Ροδόπης και της Στερεάς Ελλάδας ζουν
αποµονωµένοι περίπου δεκαπέντε µικροί
πληθυσµοί που συνολικά δεν αριθµούν
περισσότερα από 400 αγριόγιδα.
Οι κύριες απειλές για το αγριόγιδο
προέρχονται από τον άνθρωπο και είναι το
παράνοµο κυνήγι και η υποβάθµιση των
βιοτόπων.
Στην Ελλάδα το αγριόγιδο
ανήκει στο υποείδος (Rupicapra rupicapra
balkanica), είναι σπάνιο είδος και απειλείται µε
εξαφάνιση. ∆εν ανήκει στο ίδιο είδος µε το
αγριοκάτσικο (αγρίµι ή κρι – κρι) της Κρήτης
και δεν διασταυρώνεται µε τη γίδα. Ένα από τα
χαρακτηριστικά του γνωρίσµατα είναι τα όρθια
κέρατα µε κυρτές απολήξεις. Το τρίχωµά του
σώµατός του από καφέ ανοιχτό το καλοκαίρι




µετατρέπεται σε σκούρο καφέ το χειµώνα ενώ
στο λευκό κεφάλι φέρει δυο σκούρες πλευρικές
λωρίδες που εκτείνει.
Ιδανικός βιότοπος για το
αγριόγιδο είναι οι επικλινείς, καλυµµένες µε
δάση, πλαγιές που καταλήγουν σε απόκρηµνες
κορυφές µε σάρες, λούκια, οριζόντια διαζώµατα
και µε άφθονη ποώδη βλάστηση. Οι πλαγιές
αυτές ανάλογα µε το υψόµετρο συνήθως
γειτνιάζουν µε υποαλπικά λιβάδια.
Οι κύριες απειλές για το αγριόγιδο
είναι το παράνοµο κυνήγι που προκαλεί την

*











)







Ζώο παχύδερµο θηλαστικό, αρτιοδάχτυλο
και ονυχωτό της οικογένειας των συιδών. Είναι
κοινωνικό και συχνά ζει κατά αγέλες.
Το σώµα του έχει µήκος
περίπου 1 µ. και ύψος 60 – 80 εκ. Το δέρµα του
είναι τραχύ και σκληρό και σκεπάζεται από
αραιό καστανό τρίχωµα. Οι τρίχες του είναι
γνωστές ως «γουρουνότριχες». Το βάρος µπορεί
να φτάσει µέχρι τα 300 κιλά. Το κεφάλι του
είναι µεγάλο και καταλήγει σε ένα ευκίνητο,
σκληρό και πλατύ ρύγχος µε δυο ρουθούνια. Τα
σαγόνια του είναι πολύ δυνατά. Τα µάτια του
είναι µικρά. Τα αυτιά του είναι µικρά, όρθια,
αυγοειδή και τριχωτά. Ο λαιµός του κοντός. Τα
πόδια του είναι κοντά και δυνατά, ώστε να
µπορούν να κρατούν το βάρος του και
καταλήγουν σε 4 ονυχωτά σκληρά δάχτυλα. Η
ουρά του είναι µικρή. Το θηλυκό έχει 10 θηλές
µαστών. Είναι ζώο έξυπνο, θαρραλέο, δυνατό,
προσεκτικό απέναντι στον εχθρό του. Οι
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αισθήσεις της ακοής και της οσφρήσεως είναι
περισσότερο αναπτυγµένες. Τον άνθρωπο τον

αντιλαµβάνεται από την απόσταση 500 και 600
µέτρων, σπάνια όµως επιτίθεται, εάν δεν
ενοχληθεί.
Η
τροφή του αποτελείται κυρίως από φυτικές
ουσίες (χόρτα, καρποί δέντρων, ρίζες κλπ.). Ζει
µέσα στα δάση, κάτω από πυκνούς θάµνους και
µόνο κατά τη νύχτα βγαίνει για αναζήτηση της
τροφής του. Πολύ συχνά διαλέγει για κατοικία
του τις ελώδεις περιοχές, γιατί του αρέσει να
κυλιέται µέσα στη λάσπη. Κατά το τέλος του
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Παλαιότερα ο µύλος, ως τόπος συγκέντρωσης
µεγάλου αριθµού ανθρώπων, αποτελούσε τόπο
επικοινωνίας και µέρος της κοινωνικής ζωής µιας
περιοχής. Εκεί κυκλοφορούσαν τα νέα του χωριού
και της περιφέρειας, αφού οι πελάτες του πήγαιναν
παρέες παρέες και συζητούσαν οτιδήποτε συνέβαινε.
Ο
µύλος
δηλαδή
διαδραµάτισε
ρόλο
ειδησεογραφικού
πρακτορείου
της
εποχής.
Επιβεβαίωση µιας είδησης ήταν η φράσης «το είπε ο
τάδε στο µύλο».
Η ζωή των µυλωνάδων κυλούσε µέσα στο
πανδαιµόνιο που δηµιουργούσε η κίνηση της
φτερωτής, η φωνές των ανθρώπων, των ζώων και του
νερού. Η κάθε µέρα στο µύλο θύµιζε πανηγύρι. Ο
συρφετός λοιπόν και οι πολυάριθµες δυνατές φωνές
από τις ποικίλες συζητήσεις δηµιουργούσαν
οχλαγωγία. Έτσι, κάθε φορά που θέλουµε να
περιγράψουµε µια χαώδη κατάσταση λέµε «έγινε
µύλος».

(Από το βιβλίο της Γιολάντας Τσορώνη – Γεωργιάδη «Γιατί το λέµε έτσι…»)
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επήρα παγάνα» (= τον καταδιώκω απ’ όλες τις
πλευρές) κ.ά.

5

Η λαϊκή λέξη
αποδίδει την τριπλή
διάσταση µιας µεθόδου κυνηγιού που συνίσταται
στην ανίχνευση, την καταδίωξη και τη σύλληψη
ζώου ή ανθρώπου. Γνωστή από την προϊστορική
ακόµα εποχή, οι κυνηγοί για την εφαρµογή της
χωρίζονται σε οµάδες και προσπαθούν µε
διάφορα µέσα να εξαναγκάσουν τα ζώα να
εγκαταλείψουν τις κρύπτες που διατηρούν στους
λόγγους και στα δάση και να κατευθυνθούν,
προκειµένου να σωθούν, στις λίγες ασφαλείς
διαβάσεις. Οι διαβάσεις όµως αυτές συνήθως
είναι γνώστες στους κυνηγούς, τις ονοµάζουν
και εκεί καραδοκούν υποµονετικά να
πιάσουν τη λεία τους. Από τις φάσεις του
συγκεκριµένου τρόπου θήρας των άγριων ζώων
προέκυψαν οι φράσεις «του έστησα καρτέρι» (=
περιµένω να φανεί), «στήνω παγανιά» (=
οργανώνω µε διάφορα µέσα την επιδίωξη του
σκοπού), «βγήκα παγανιά» (= ανιχνεύω και
επιδιώκω το θύµα από πολλά σηµεία), «τον
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Το κυριότερο είδος του αγριόχοιρου
είναι ο αγριόχοιρος της Ευρώπης ή ο κοινός, που
θεωρείται και ο πρόγονος των κατοικίδιων
χοίρων. Συνολικά διακρίνουµε 16 είδη
σηµερινών
αγριόχοιρων
και
12
είδη
απολιθωµένων της τριτογενούς περιόδου.
Μεταξύ αυτών είναι και τα εξής: ο
ποταµόχοιρος, που ζει στην Αφρική µαζί µε το
είδος φακόχοιρος, ο υλόχοιρος της Λιβερίας και
του Κογκό, ο ελαφρόχοιρος της Ινδοµαλεσίας,
το πεκάρι της κεντρικής και νότιας Αµερικής
κ.α. Στην Ελλάδα υπάρχει ο αγριόχοιρος ο
κοινός, κυρίως στη Θεσσαλία, Θράκη,
Μακεδονία, Ήπειρο και Στερεά Ελλάδα.
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Νοεµβρίου
αρχίζει
η
περίοδος
του
ζευγαρώµατός του, που διαρκεί 4 – 6 εβδοµάδες.
Μετά από 18 – 20 εβδοµάδες το θηλυκό γεννά
από 4 – 6 και από 10 – 12 νεογνά, που τα
φροντίζει και τα προστατεύει µε γενναιότητα. Ο
µεγαλύτερος εχθρός του αγριόχοιρου είναι ο
άνθρωπος, που τον κυνηγά για το νόστιµο κρέας
του. Το σκληρό του δέρµα χρησιµοποιείται στην
κιβωτιοποιία
και οι τρίχες του για την
κατασκευή λαβίδων. Αλλά οι ωφέλειες αυτές
δεν µπορούν να συγκριθούν µε το µέγεθος των
καταστροφών που προξενεί στη γεωργία.
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Κυβερνήτης πλοίου.
Ένα από τα µεγαλύτερα ποτάµια της Γης.
Είδος ψαριού.
Είδος δέντρου.
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Περικάλυµµα βιβλίου ή λευκώµατος.
Αυτός που έχει φαλάκρα.
Σακίδιο σε διάφορα σχήµατα και για
διάφορες χρήσεις.
Απότοµη δόνηση µικρών ή µεγάλων
εκτάσεων του στερεού φλοιού της γης.

4.
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______
_____









Αειθαλές κωνοφόρο δέντρο.
Όµορφη γυναίκα σε µικρό οµοίωµα
ανθρώπου.
Το σύνολο των οστών του ανθρώπου.
Η κατάσταση εκείνου που δε µιλά, ή
που δεν απαντά σε κάτι.

3.
4.
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Είδος µολυσµατικής αρρώστιας.
Αυτός που µαζεύει τα σκουπίδια.
Ηµερολόγιο µε προφητείες, ανέκδοτα κ.ά.
Μεγάλος θόρυβος.
Είδος αεροπλάνου που αποθαλασσώνεται και προσθαλασσώνεται.
Αυτός που δαµάζει ζώα.
Γυάλινο φιαλίδιο µε υγρό.
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Σ’ ένα σχολείο στα θρησκευτικά ο δάσκαλος διδάσκει για τη µέλλουσα κρίση: «Εκείνη την ηµέρα, όπως
γράφει η αποκάλυψη, η γη θα σχιστεί στα δύο, οι νεκροί θα σηκωθούν από τους τάφους κλπ. κλπ.».
Κι ένας µικρός µαθητής ρωτά:
- Κύριε, την ηµέρα αυτή που λέτε, θα έχουµε σχολείο;
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Προσέχετε πώς µιλάτε κύριε, γιατί θα σας βάλω στη θέση σας.
Θα σας είµαι ευγνώµων κύριε. Ακριβώς γι’ αυτό πασχίζω κι εγώ. Να µη χάσω τη θέση µου.
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Με την εργασία µπορούµε να νικήσουµε τη φτώχεια.
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Όλοι στον ύπνο µας ονειρευόµαστε αυτά που επιθυµούµε και δεν τα κατακτήσαµε ακόµα.
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Έχω ένα άλογο
όλο το βαρώ
ποτέ δε φεύγει.

Μια κοπέλα λυγερή
βήµα βήµα περπατεί
κι από πίσω της πηγαίνει
µια γριά βλογιοκοµµένη
Τι είναι;

Τι είναι;
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) ΖΕΗ, ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ, ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ
(
) ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, ΣΑΡΗ, ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ, ΚΑΛΙΟΤΣΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ∆ΕΛΤΑ, ΤΡΙΒΙΖΑΣ,
ΚΛΙΑΦΑ, ΦΑΚΙΝΟΥ, ΛΟΪΖΟΥ, ΒΑΡΕΛΛΑ, ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ
1. ΠΑΓΩΤΟ 2. ΚΟΥΒΑ∆ΑΚΙ 3. ΜΑΓΙΟ 4. ΜΠΡΑΤΣΑΚΙΑ
1.
ΑΝΤΗΛΙΑΚΟ 2. ΚΑΡΠΟΥΖΙ 3. ΝΑΥΑΓΙΟ 4. ΑΣΤΕΡΙΑΣ
ΚΑΡΕΚΛΑ, ΑΛΑΤΙ, ΛΟΥΛΟΥ∆ΙΑ, ΟΜΠΡΕΛΑ, ΚΑΡΑΟΥΛΙ,
ΑΓΕΛΑ∆Α, ΙΣΗΜΕΡΙΑ, ΡΙΖΑ, ΙΡΙ∆Α
ΚΟΛΥΜΠΙ, ΑΝΤΗΛΙΑΚΟ
























































































































































































