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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1979 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009
30 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
Συµπληρώθηκαν στις 19 του Νοέµβρη 30 χρόνια
από τις µεγάλες πληµµύρες που έπληξαν την περιοχή
µας και που είχαν σαν αποτέλεσµα τεράστιες υλικές
ζηµιές, σε σπίτια και καλλιέργειες, αλλά και θύµατα,
ανθρώπους και ζώα.
Οι µαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης απευθύνθηκαν σε
συγγενείς και φίλους που έζησαν τα γεγονότα, για να
ξαναφέρουν στη µνήµη τους ό,τι συνέβη εκείνη τη
νύχτα. Τα κατέγραψαν και σας τα παρουσιάζουν.
(Οι φωτογραφίες είναι παρµένες από τα φύλλα της
«Ε∆ΕΣΣΑΪΚΗΣ» των ηµερών εκείνων)
(Η συνέχεια στη σελίδα 5)

Έτος 14ο
Νοέµβριος 2009
Αριθµός Φύλλου 110
Ευρώ 1

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΕΛ. 2: 50 χρόνια Αστεριξ – ∆ιεθνής ηµέρα κατά
ου Φασισµού και του Αντισηµιτισµού – Παγκόσµια
ηµέρα κατά του διαβήτη ΣΕΛ. 3: Παγκόσµια ηµέρα
για τα δικαιώµατα του παιδιού ΣΕΛ. 4: Τα γεγονότα
του Πολυτεχνείου ΣΕΛ. 5 - 7: 30 χρόνια από τις
µεγάλες πληµµύρες ΣΕΛ. 8: Επίσκεψη στα οχυρά
του Ρούπελ ΣΕΛ. 9: Η γιορτή της 28ης Οκτωβρίου –
Παρέλαση στη Σκύδρα ΣΕΛ. 10: Γιορτή του
Πολυτεχνείου – ∆ραστηριότητες του Νηπιαγωγείου
ΣΕΛ. 11: Α΄ Τάξη: Οι κανόνες της τάξης – Β΄ Τάξη:
Οι παροιµίες των µηνών ΣΕΛ. 12: Γ΄ Τάξη: Πώς
φροντίζω το περιβάλλον που ζω ΣΕΛ. 13 - 15: ∆΄
Τάξη: Το νερό ΣΕΛ. 16: Ε΄ Τάξη: Εθνικοί ∆ρυµοί
ΣΕΛ. 17: ΣΤ΄ Τάξη: Ο πολύ λαίµαργος λύκος που
έφαγε το δάσος ΣΕΛ..18 - 21: Ο δρόµος είχε τη δική
του Ιστορία ΣΕΛ..21: Η τρύπα του όζοντος
ΣΕΛ..21: Στάση βροχοσταλίδων – Γιατί το λέµε;
ΣΕΛ..23 - 24: ∆ιασκεδάστε µαθαίνοντας
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29 OKTOΒΡΙΟΥ – 50 ΧΡOΝΙΑ ASTERIX!
Ο γνωστός µας Astérix µαζί µε τον αδελφικό
ελληνικά, στα λατινικά, στα ποντιακά ή στα
του φίλο Obélix και όλους τους Γαλάτες του
κρητικά! Η δουλειά που γίνεται µε την
µικρού χωριού κλείνουν φέτος 50 χρόνια!
µετάφραση δεν είναι απλή αλλά πολύ
Ήταν 29 Οκτωβρίου του 1959 όταν η µορφή
σχολαστική.
του Αστερίξ κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στο
Αρχικά
το
εβδοµαδιαίο περιοδικό “Pilote”. Ο δηµιουργός
πρωτότυπο
του, Albert Uderzo, εξηγεί ότι η δηµιουργία του
κείµενο
µεταφράζεται
Αστερίξ ήταν αποτέλεσµα του γεγονότος ότι την
προς την ξένη
εποχή εκείνη τα µόνα κόµιξ που υπήρχαν στην
γλώσσα και
Γαλλία ήταν αµερικάνικης προέλευσης και
µετά
ένιωθε µεγάλη την ανάγκη να δηµιουργήσει µια
µεταφράζεται
σειρά κόµιξ οι ήρωες του οποίου να είναι
ξανά
από
Γάλλοι.
άλλα άτοµα
Ο Uderzo ξεκίνησε ως ο σχεδιαστής του
προς
τα
Αστερίξ και ο René Goscinny ήταν αυτός που
γαλλικά και
έγραφε τα κείµενα. Μετά τον θάνατο του
ελέγχεται από τον ίδιο τον Uderzo, για να
δεύτερου το 1977, ο Uderzo ανέλαβε και τους
διαπιστωθεί ότι το αρχικό νόηµα έχει αποδοθεί
δύο ρόλους και η επιτυχία του Γαλάτη ήρωα δεν
καλά και σωστά στην ξένη γλώσσα!!!
µειώθηκε καθόλου! Αντιθέτως, ο µικρόσωµος
Ένας ήρωας που παραµένει “ζωντανός” τόσα
Αστερίξ µε τα ξανθά µουστάκια και το έξυπνο
χρόνια δεν θα µπορούσε να µείνει µόνο πάνω
βλέµα έχει µεγαλώσει πολλές γενιές!
στο χαρτί. Πολλά τεύχη έχουν γίνει και
Το πρώτο τεύχος του Αστερίξ µε την µορφή
κινούµενα σχέδια, αλλά τα τελευταία χρόνια
που το γνωρίζουµε σήµερα κυκλοφόρησε το
γνωρίζουν επίσης µεγάλη επιτυχία και οι
1961 και έκτοτε έχουν πωληθεί περίπου 325
εκατοµµύρια αντίτυπα. Έχει µεταφραστεί σε 107
κινηµατογραφικές
ταινίες
µε
γνωστούς
γλώσσες και διαλέκτους και σήµερα µπορεί
ηθοποιούς (µε σταθερό στην θέση του Οβελίξ
κάποιος να βρει τεύχη ακόµα και στα αρχαία
τον Gérard Depardieu).
Παπαδόπουλος Χρήστος, Πουτακίδης ∆ηµήτρης (ΣΤ΄ Τάξη)
9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ∆ΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ
Εβραίων που οργανώθηκε µε κρατική
Η ∆ιεθνής Ηµέρα κατά του Φασισµού και
καθοδήγηση στη ναζιστική Γερµανία του 1938.
Η «Νύχτα των Κρυστάλλων», όπως έµεινε
στην ιστορία, ήταν το πρώτο βήµα για τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης και το εβραϊκό
Ολοκαύτωµα. Παράλληλα, η µέρα είναι
αφιερωµένη στην καταδίκη του νεοναζισµού και
του ρατσισµού.
Η «∆ιεθνής Ηµέρα κατά του Φασισµού και
του Αντισηµιτισµού» γιορτάζεται υπό την αιγίδα
του ΟΗΕ και µε πρωτοβουλία της οργάνωσηςοµπρέλα «Ενωµένοι για τη διαπολιτισµική
δράση», που συσπειρώνει στους κόλπους της
αντιφασιστικές, αντιρατσιστικές, τσιγγάνικες και
Αντισηµιτισµού εορτάζεται κάθε χρόνο στις 9
εβραϊκές οργανώσεις απ' όλη την Ευρώπη
Νοεµβρίου, σε ανάµνηση του πογκρόµ των
Σεµερτσίδης Γιώργος (ΣΤ΄ Τάξη)
14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΒΗΤΗ
Η Παγκόσµια Ηµέρα κατά του ∆ιαβήτη
αιγίδα της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, για
καθιερώθηκε το 1991, µε πρωτοβουλία της
να ευαισθητοποιήσει και να ενηµερώσει το
∆ιεθνούς Οµοσπονδίας ∆ιαβήτη και υπό την
παγκόσµιο κοινό για την ύπουλη αυτή αρρώστια,
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η οποία προκαλεί το θάνατο σε 3.000.000
∆ιαβήτης Τύπου 2
ανθρώπους ετησίως. Το 2005, 200.000.000
Ο διαβήτης τύπου 2 παρατηρείται, όταν το
άνθρωποι σε όλο τον κόσµο έπασχαν από
σώµα δεν µπορεί να παράγει αρκετή ινσουλίνη
διαβήτη. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14
ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες του ή δεν
Νοεµβρίου.
µπορεί να χρησιµοποιήσει σωστά την ινσουλίνη
Ο ∆ιαβήτης είναι µια χρόνια πάθηση, που
που παράγει. Αυτό µπορεί να τεθεί υπό έλεγχο
εµφανίζεται, όταν το πάγκρεας δεν παράγει
µέσω σωστής διατροφής, µε λήψη φαρµάκων
αρκετή ινσουλίνη (Τύπου 1) ή όταν ο
από του στόµατος και µε καθηµερινή άσκηση. Ο
οργανισµός δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει
διαβήτης τύπου 2 εµφανίζεται κυρίως σε
αποτελεσµατικά την παραγόµενη ινσουλίνη
ενήλικους και είναι η συνηθέστερη µορφή
(Τύπου 2). Η Ινσουλίνη είναι µια ορµόνη, που
διαβήτη, κατέχοντας ποσοστό 85-90% όλων των
επιτρέπει στα κύτταρα να πάρουν το σάκχαρο
τύπων διαβήτη.
από το αίµα και να το χρησιµοποιήσουν ως πηγή
ενέργειας.
Τι είναι ο διαβήτης;
Ο σακχαρώδης διαβήτης αναπτύσσεται, όταν
το σώµα δεν παράγει αρκετή ποσότητα
ινσουλίνης ή δεν χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά
την παραγόµενη ινσουλίνη. Χωρίς αυτήν το
σώµα σας δεν µπορεί να λάβει την ενέργεια που
χρειάζεται από την τροφή. Υπάρχουν δύο κύριοι
τύποι διαβήτη: ο διαβήτης τύπου 1, που
επισήµως αποκαλείται ινσουλινοεξαρτώµενος
διαβήτης (ΙΕ∆) -απαιτείται η εξωγενής
χορήγηση ινσουλίνης για την επιβίωση του
ασθενή-, και ο διαβήτης τύπου 2, που επισήµως
Τα συνήθη συµπτώµατα του διαβήτη τύπου 2
ονοµάζεται µη ινσουλινοεξαρτώµενος διαβήτης
είναι:
(ΜΙΕ∆) -ρυθµίζεται µε δίαιτα, αντιδιαβητικά
• Θάµβος όρασης
δισκία ή και ινσουλίνη.
• Μούδιασµα στα χέρια και στα πόδια
∆ιαβήτης Τύπου 1
• Ασυνήθιστη δίψα
Ο διαβήτης τύπου 1 εµφανίζεται, όταν
• Κόπωση χωρίς προφανή λόγο
παράγεται ελάχιστη ποσότητα ή καθόλου
• Ανεξήγητη απώλεια βάρους
ινσουλίνη. Σε αυτή την περίπτωση, η ινσουλίνη
• Συχνά δερµατικά προβλήµατα και αργή
πρέπει να χορηγείται µε ένεση. Ο συγκεκριµένος
επούλωση πληγών
τύπος διαβήτη είναι συνηθέστερος στα παιδιά
• Συχνουρία
και τους εφήβους και αποτελεί το 10-15% όλων
Τα συµπτώµατα εµφανίζονται σταδιακά και
των τύπων διαβήτη.
δεν είναι τόσο εµφανή, όπως στον διαβήτη
Τα συνήθη συµπτώµατα του τύπου 1 είναι:
τύπου 1.
• Συχνουρία
Η πρόληψη σε συνδυασµό µε τη σωστή
• Μη φυσιολογική δίψα και ξηροστοµία
διατροφή, την άσκηση, αλλά και τα φάρµακα
• Υπερβολική κόπωση
µπορούν να βοηθήσουν στη ρύθµιση του
• Ευερεθιστότητα
σακχαρώδη
διαβήτη,
επισηµαίνουν
οι
• Συνεχής πείνα
επιστήµονες, που εκτιµούν ότι οι ασθενείς στη
• Απότοµη απώλεια βάρους
χώρα µας ξεπερνούν το ένα εκατοµµύριο, από
τους οποίους αρκετοί δεν το γνωρίζουν.
• Θάµβος όρασης
Παπαδόπουλος Στέφανος ∆ηµητριάδου Ελένη (ΣΤ΄ Τάξη)
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ
αυτά, συντελώντας στην ανάπτυξη υγιών και
Η παιδική ηλικία είναι µια ξεχωριστή
παραγωγικών µελλοντικών γενιών.
περίοδος στη ζωή του καθενός. Τα παιδιά θα
Η Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού,
πρέπει να ενθαρρύνονται να µαθαίνουν και να
που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του
παίζουν µέσα στην οικογένειά τους και σε έναν
ΟΗΕ στις 20 Νοεµβρίου του 1989, πρόσφερε
ευρύτερο περίγυρο ενηλίκων που νοιάζονται για
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ένα νέο ορισµό για την παιδική ηλικία µε βάση
τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Ήταν ο προάγγελος
για σηµαντικές προόδους στην πραγµάτωση των
δικαιωµάτων των παιδιών στην επιβίωση, την
υγεία και την εκπαίδευση µέσω της παροχής των
στοιχειωδών αγαθών και υπηρεσιών. Επιπλέον,
η αυξανόµενη αναγνώριση της ανάγκης να
δηµιουργήσουµε ένα προστατευτικό περιβάλλον,
για να θωρακίσουµε τα παιδιά απέναντι στην
εκµετάλλευση, την κακοποίηση και τη βία.
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περισσότερα από τα µισά παιδιά στον
αναπτυσσόµενο κόσµο αποστερούνται σε
µεγάλο βαθµό ένα ή περισσότερα από τα αγαθά
ή υπηρεσίες που είναι στοιχειωδώς απαραίτητα
στην παιδική ηλικία:
- 640 εκατ. παιδιά δεν έχουν ικανοποιητική
στέγαση
- 500 εκατ. παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε
εγκαταστάσεις υγιεινής
- 400 εκατ. παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε
ασφαλές νερό
300
εκατ.
παιδιά
στερούνται
πληροφόρησης
(τηλεόραση,
ραδιόφωνο,
εφηµερίδες)
- 270 εκατ. παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε
βασικές υπηρεσίες υγείας.
- 140 εκατ. παιδιά, η πλειοψηφία των οποίων
είναι κορίτσια, δεν έχουν πάει ποτέ σχολείο
- 90 εκατ. παιδιά στερούνται το φαγητό σε
πολύ σοβαρό βαθµό
- 700 εκατ. παιδιά υποφέρουν από
τουλάχιστον δύο ή περισσότερες από τις
παραπάνω στερήσεις
- 20 εκατ. παιδιά εγκατέλειψαν τις εστίες
Τα στοιχεία σοκάρουν
τους λόγω των πολέµων τη δεκαετία του ‘90
Τα παιδιά βιώνουν τη φτώχεια διαφορετικά
- 18 εκατ. παιδιά σκοτώθηκαν σε πολέµους
από τους ενήλικες.
από το 1990
Οι παραδοσιακές µετρήσεις του εισοδήµατος
- 15 εκατ. ορφανά παιδιά λόγω του AIDS σε
και της κατανάλωσης δεν αντικατοπτρίζουν το
ολόκληρο τον κόσµο
πώς η φτώχεια επιδρά στην πραγµατικότητα
Η έκθεση ξεκαθαρίζει πως η φτώχεια δεν
στην παιδική ηλικία. Η έκθεση της UNICEF
είναι αποκλειστικότητα των αναπτυσσόµενων
αναπτύσσει τις επτά βασικές «αποστερήσεις»
χωρών. Σε 11 από τις 15 βιοµηχανικές χώρες,
που βιώνουν στην πράξη τα παιδιά και έχουν
για τις οποίες υπάρχουν συγκρίσιµα στοιχεία, η
ισχυρότατη επίδραση στο µέλλον τους.
αναλογία των παιδιών που ζουν σε νοικοκυριά
Συνεργαζόµενη µε ερευνητές του London School
χαµηλού εισοδήµατος µέσα στην προηγούµενη
of Economics και του Πανεπιστηµίου του
δεκαετία έχει ανέλθει.
Μπρίστολ, η UNICEF διαπίστωσε πως
Παπαδοπούλου Κατερίνα, Τσιλιάκη Θωµαή (ΣΤ΄ Τάξη)

17 ΝΟΕΜΒΡΗ – ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
σταθµό από τον οποίο φώναζαν διάφορα
Μία οµάδα στρατιωτικών στις 21 Απριλίου
1967 πήρε την εξουσία µε τη βία και κατάργησε
τη ∆ηµοκρατία. Έτσι, ο λαός δεν µπορούσε να
ζήσει ελεύθερος. Όποιος µιλούσε για την
ελευθερία περνούσε από τροµερά βασανιστήρια
και από φυλακές. Κυκλοφορούσαν εφηµερίδες
παράνοµα και σχολίαζαν αυτό το γεγονός.
O λαός έφτιαξε αντιστασιακές οργανώσεις,
για να πολεµήσει την χούντα. Στον αγώνα αυτό
πρωτοπόροι ήταν οι φοιτητές.
Το Φλεβάρη του 1973 έγινε η πρώτη
κατάληψη της Νοµικής Σχολής. Στις 14
Νοεµβρίου κατέλαβαν το Πολυτεχνείο. Όλοι οι
φοιτητές συγκεντρώθηκαν στο Πολυτεχνείο µε
σηµαίες. Κατασκεύασαν δικό τους ραδιοφωνικό
συνθήµατα: ΨΩΜΙ- ΠΑΙ∆ΕΙΑ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ,
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ΚΑΤΩ Η ΧΟΥΝΤΑ κ.ά. Επίσης φώναζαν ότι
του Πολυτεχνείου µε ένα τανκ. Η πόρτα έπεσε
χρειάζονταν
φάρµακα
και
τρόφιµα,
στα πόδια ενός κοριτσιού. Έτσι όλα τελείωσαν.
τραγουδούσαν. Αυτό κράτησε για τρεις ηµέρες.
Υπήρχαν δεκάδες νεκροί.
Όµως η οµάδα των στρατιωτικών έριξε την πύλη
Τσιλιάκη Θωµαή (ΣΤ΄ Τάξη)
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1979 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009
30 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
φοβόντουσαν ότι θα σπάσει. Μεγάλη ποσότητα
(Η συνέχεια από την 1η σελίδα)
«Καταρχάς η µεγάλη πληµµύρα έγινε 19
νερού µπήκε στο ποτάµι και σε συνδυασµό µε
Νοεµβρίου. Πριν την πληµµύρα προηγήθηκε
την ασταµάτητη βροχή πληµµύρισε τον κάµπο
περίοδος βροχοπτώσεων µε αποτέλεσµα η γη να
της Σκύδρας.
έχει κορεστεί. Την ηµέρα εκείνη από το πρωί η
Το ποτάµι που διασχίζει το Ριζό κατέβασε
βροχόπτωση ήταν έντονη, µε αποτέλεσµα από
παλέτες και βαρέλια γεµάτα τοµατοπολτό που
νωρίς το βράδυ να έχουµε την πρώτη πληµµύρα.
έφραξαν τη γέφυρα. Παράλληλα η µεγάλη
Το φαινόµενο κράτησε µέχρι τις 9 η ώρα
ποσότητα νερού παρέσυρε ένα λεωφορείο που
περίπου, οπότε πρόσκαιρα υποχώρησαν τα νερά,
ήταν παρκαρισµένο στο ποτάµι µε αποτέλεσµα
γιατί µετά τις 10 η ώρα ήρθε το δεύτερο κύµα
να φρακάρει το ποτάµι και να υπερχειλίσει
που προκάλεσε πληµµύρα σχεδόν σε όλο το
πληµµυρίζοντας το µισό χωριό.
χωριό. Η ποσότητα του νερού ήταν τόση, που
Σπίτια γέµισαν νερό, ζώα πνίγηκαν,
περνούσε πάνω από τη γέφυρα της εκκλησίας
άνθρωποι τραυµατίστηκαν και για να σωθούν
και έκοψε την άσφαλτο µπροστά από την
δένονταν µε σχοινιά για να µην πνιγούν και για
εκκλησία ανοίγοντας ένα µεγάλο αυλάκι. Το
να καταφέρουν να ανεβούν στις ταράτσες και
νερό είχε καφέ χρώµα από τον πηλό που
στις σκεπές χωρίς να τους παρασύρει η τεράστια
κουβαλούσε µαζί του, όταν κατέβαινε από τις
ορµή του νερού.
πλαγιές, τα βουνά και τις πεδιάδες.»
∆ύο γέφυρες του χωριού καταστράφηκαν.
Πολλά νοικοκυριά πληµµύρισαν. Οικογένειες
Μαρτυρία του κύριου Κυριάκου
ξεσπιτώθηκαν. Άνθρωποι που πήγαν να σώσουν
Παπαδόπουλου
το βιος τους τραυµατίστηκαν σοβαρά. Εκείνη τη
που κατέγραψε η Κατερίνα Παπαδοπούλου
µέρα 3 άτοµα πνίγηκαν.»
(ΣΤ΄ Τάξη)
Μαρτυρία της κυρίας Ευανθίας
Σιδηροπούλου
που κατέγραψε ο Παύλος Ποτουρίδης (ΣΤ΄
Τάξη)
*
*
*
«Έβρεχε για µια βδοµάδα συνεχώς και στις
19 Νοεµβρίου του 1979 πληµµύρισε το χωριό
µας και όλος ο κάµπος. Τα πιο πολλά νερά της
βροχής κατέβηκαν από την Έδεσσα και από τη
Νάουσα. Ήταν τόσο πολύ το νερό που, για να
µην πληµµυρίσει ο Υδροηλεκτρικός σταθµός της
Έδεσσας, άνοιξαν το φράγµα της ∆.Ε.Η. και
έγινε η µεγάλη καταστροφή. Το νερό είχε ύψος
πάνω από ένα µέτρο παντού. Τα ποτάµια
υπερχείλισαν, πληµµύρισαν οι δρόµοι και τα
περισσότερα σπίτια του χωριού – ιδίως αυτά που
βρίσκονταν κοντά στο ποτάµι. Μια αιτία για το
µεγάλο ύψος του νερού ήταν ότι παρέσυρε
διάφορα αντικείµενα µεγάλα και µικρά. Ένα από
αυτά ήταν ένα λεωφορείο που µπλόκαρε κάτω
*
*
*
«Ήταν απόγευµα και έβρεχε ασταµάτητα για
από µια γέφυρα.
δύο µερόνυχτα. Πάνω στην Έδεσσα, το φράγµα
Αυτή η καταστροφή έγινε στις 1 η ώρα µετά
του Υδροηλεκτρικού Σταθµού του Άγρα, άλλοι
τα µεσάνυχτα. Εκείνη τη βραδιά δεν µπορούσες
λένε ότι έσπασε και άλλοι ότι το άνοιξαν επειδή
να δεις τίποτε. Περιµέναµε να ξηµερώσει. Με το
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ξηµέρωµα είδαµε ότι το νερό είχε σχεδόν
υποχωρήσει αλλά άφησε πίσω του πολλή λάσπη.
Από τα νέα του χωριού µάθαµε ότι πνίγηκαν
πολλά ζώα. ∆υστυχώς όµως σε άλλα χωριά
έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι, ανάµεσα σ’
αυτούς ένα µικρό παιδί. Στο χωριό µας οι
περισσότερες
ζηµιές
ήταν
υλικές.
Καταστράφηκαν δύο γέφυρες, σπίτια και
γεωργικά µηχανήµατα. Για να γλιτώσουν τη ζωή
τους κάποιοι άνθρωποι, δενόντουσαν µε σχοινιά
και ανέβαιναν στις ταράτσες των σπιτιών τους.
Τέλος αυτή η εµπειρία έχει µείνει ανάµνηση
θλιβερή σε όλους µας και ας µην ξαναγίνει
ποτέ!!!»
Μαρτυρία του κύριου Θόδωρου Σιδηρόπολου
που κατέγραψε ο Γιώργος Χαραλαµπίδης
(ΣΤ΄ Τάξη)
*
*
*
Η µεγάλη πληµµύρα έγινε στο Ριζό το 1979.
Ήταν τέτοια εποχή. Έβρεχε πολύ δυνατά.
Εξαιτίας αυτής της βροχής κατέβηκε πολύ νερό
από τα βουνά, το οποίο δε χωρούσε στο ποτάµι
και έγινε υπερχείλιση. Τα σπίτια που είναι πίσω
από το ποτάµι είχαν πληµµυρίσει. ∆ίπλα στο
ποτάµι υπήρχε ένα λεωφορείο, το οποίο
παρασύρθηκε από το ρέµα και φράκαρε στη
γέφυρα. Το νερό δεν είχε διέξοδο για να φύγει,
βγήκε έξω και µπήκε µέσα στο χωριό. Η περιοχή
που µένω βρίσκεται σε σχετικά ψηλότερο
σηµείο, γι’ αυτό το λόγο εδώ τα σπίτια δεν
πειράχτηκαν από το νερό.
Από την κάτω περιοχή, που είχανε
πληµµυρίσει τα σπίτια, πάθανε µεγάλς ζηµιές.
Το νερό δε σταµάτησε εδώ. Από τις δυνατές
βροχές πληµµύρισαν Σκύδρα, Άσπρο, Λιποχώρι.
Τις περισσότερες ζηµιές έπαθε το Λιποχώρι που
πνίγηκαν άνθρωποι, ζώα και καταστράφηκαν
σπίτια.
Μετά την πληµµύρα ο παππούς µου ο
∆ηµήτρης φόρτωνε το κάρο του από δω µε
άχυρα, τριφύλλια και ζωοτροφές και τα πήγαινε
στο Λιποχώρι, για να βοηθήσει τους ανθρώπους.
Όλα αυτά τα έκανε χωρίς αµοιβή. Η αµοιβή του
ήταν η ευχαρίστηση των συνανθρώπων του.
Από πού τα ξέρω όλα αυτά. Από τις ιστορίες
από τη µανα – Σοφία, γιατί εκείνη τη χρονιά ο
πατέρας µου δεν ήταν εδώ. Υπηρετούσε στη
Σάµο. Εκεί έµαθε το τι έγινε στο χωριό.
Πουτακίδης ∆ηµήτρης (ΣΤ΄ Τάξη)
*
*
*
Στις 19 Νοεµβρίου του 1979, µετά από
βροχές πολλών ηµερών στην ευρύτερη περιοχή
της Σκύδρας, έγιναν πληµµύρες. Τα χωριά που
πληµµύρισαν περισσότερο ήταν το δικό µας και
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το Λιποχώρι, που είχε και 2 νεκρούς. Από
αφηγήσεις του πατέρα µου που το έζησε, έµαθα
ότι ήταν ένα επώδυνο γεγονός. Η πληµµύρα τους
έπιασε στον ύπνο, την ώρα που κοιµόντουσαν.
Σε όσα σπίτια ήταν ισόγεια µπήκε µέσα νερό µε
κίνδυνο να πνιγούν άνθρωποι. Οι καταστροφές
ήταν µεγάλες σε οικοσκευές. Από τη µια µέρα
στην άλλη ήρθαν τα πάνω κάτω. Η
αποκατάσταση των καταστροφών πήρε χρόνο.
Οι άνθρωποι δεν είχανε ρούχα, κρεβάτια να
κοιµηθούνε. Φιλοξενήθηκαν σε σπίτια ασφαλή
και καθαρά. Η βοήθεια από το κράτος ήταν πολύ
µικρή. Τους είχαν δώσει λίγα τρόφιµα και
στρατιωτικές κουβέρτες. Το γεγονός αυτό είχε
και ένα καλό. έκαναν έργα στο ποτάµι, ώστε
αυτό το κακό να µην ξαναγίνει.
Παπαδόπουλος Μιχάλης (ΣΤ΄ Τάξη)

*
*
*
«Το 1979 έγιναν πληµµύρες στο Ριζό και
στα γειτονικά χωριά και πόλεις. Κάποιο ποτάµι,
αν θυµάµαι καλά, είχε πληµµυρίσει πολύ. Ένα
λεωφορείο παλιό το παρέσυρε ο χείµαρρος µε
αποτέλεσµα να κλείσει το ποτάµι. Το νερό του
ποταµού φούσκωσε, έτσι ώστε να πληµµυρίσει
όλο το χωριό. Οι βροχές κράτησαν δυόµισι
µέρες στο νοµό Πέλλας. Όταν τελείωσαν οι
πληµµύρες, κατέβηκε η στάθµη του νερού από
τα ποτάµια και το χρώµα του νερού ήταν καφέ
από τη λάσπη που κατέβηκε από τους σωλήνες.»
Μαρτυρία του κύριου Γιώργου Φωτιάδη
που κατέγραψε ο Γιώργος Σεµερτσίδης (ΣΤ΄
Τάξη)
*
*
*
«Το 1979 στο χωριό µας άρχισαν οι
καταιγίδες, οι βροντές και η βροχή. Έβρεχε µια
βδοµάδα. Ένα πρωί το χωριό είχε πληµµυρίσει
Τα σπίτια είχαν καταστραφεί από την πληµµύρα.
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Τα ποτάµια γέµισαν νερό και έσπασε η γέφυρα.
Τα αυτοκίνητα δεν µπορούσαν να ξεκινήσουν,
πνίγηκαν άνθρωποι και ζώα.
Όταν τελείωσαν οι βροχές, το νερό έφυγε και
οι άνθρωποι, που είχαν φύγει, για να µην
πνιγούν, επέστρεψαν στα σπίτια τους. Το χωριό
είχε καταστραφεί, ήταν διαλυµένο. Τίποτα δεν
είχε αφήσει η πληµµύρα. Οι άνθρωποι
συγκεντρώθηκαν και είπαν ότι θα φτιάξουν αυτό
το χάλι, για να ζήσουν και πάλι όπως παλιά. Οι
πληµµύρες ήταν πάρα πολύ δυσάρεστες για τους
ανθρώπους.»
Μαρτυρία της κυρίας Αλεξίας Σοϊλεµέζη
που κατέγραψε η Ραφαέλα Σισούρκα (ΣΤ΄
Τάξη)
*
*
*

«Μια µέρα πριν πολλά χρόνια, στο χωριό
µας έβρεχε πάρα πολύ όλη τα µέρα και όλη τη
νύχτα. Το ποτάµι γέµισε νερό και παρέσυρε ένα
λεωφορείο, το οποίο φράκαρε στη γέφυρα και
όλα τα νερά γύρισαν µέσα στο χωριό.
Πληµµύρισαν πολλά σπίτια και πολλοί άνθρωποι
ανέβαιναν στις σκεπές των σπιτιών για να
σωθούν. Το νερό κατέστρεψε κουζίνες, ψυγεία,
έπιπλα, τοίχους σπιτιών. Ευτυχώς δεν πνίγηκε
κανένας.»
Μαρτυρία της κυρίας Λεµονιάς Φαντίδου
που κατέγραψε η Χριστίνα Φαντίδου (Ε΄
Τάξη)
*
*
*
«Το Νοέµβριο του 1979, µετά από
υπερβολική βροχόπτωση, συσσωρεύτηκε µεγάλη
ποσότητα νερού στα ποτάµια της περιοχής και
δεν µπορούσε να κυκλοφορήσει οµαλά.
Έτσι και το ποτάµι του χωριού που
βρίσκεται κοντά στο ∆ηµοτικό Σχολείο
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καλύφθηκε µε µεγάλη ποσότητα νερού και σε
κάποιο σηµείο παρέσυρε ένα λεωφορείο.
Τα σπίτια γύρω από το ποτάµι πληµµύρισαν
καθώς επίσης και πολλά άλλα, γιατί το νερό
κατέβαινε µε µεγάλη ορµή. Προκλήθηκαν ζηµιές
σε σπίτια και καλλιέργειες. Ηλεκτρικές
συσκευές, έπιπλα, τρόφιµα, ρούχα, παρέσυρε το
νερό στο πέρασµά του.
Οι κάτοικοι του χωριού ξύπνησαν
πανικόβλητοι µέσα σε µεγάλες ποσότητες νερού
κι λάσπης. Ο ένας βοηθούσε τον άλλο,
προσπαθούσε να δώσει κουράγιο, µέχρι να
περάσουν οι δύσκολες ώρες της καταστροφής.
Η µεγάλη γέφυρα του χωριού κόπηκε στη
µέση και η συγκοινωνία ήταν δύσκολη. Ο
στρατός µοίραζε είδη πρώτης ανάγκης στους
κατοίκους.
Μεγαλύτερες ζηµιές προκλήθηκαν σε
γειτονικά χωριά όπως το Λιποχώρι, το
Σταυροδρόµι, το Αρσένι.
Ήτα ένας εφιάλτης για τους κατοίκους της
περιοχής, που έµεινε στη µνήµη τους για πολλά
χρόνια.»
Μαρτυρία του κύριου Κυριάκου Θεοδοσίου
που κατέγραψε η Κατερίνα Παπαθεοδώρου
(Ε΄ Τάξη)
*
*
*
«Μετά από µέρες βροχής, ένα πρωινό, όταν
ξύπνησαν όλοι οι κάτοικοι του χωριού
(Σταυροδρόµι) είχαν δει κάµποσο νερό και τους
ειδοποίησαν να φύγουν από το χωριό, γιατί είχε
σκάσει το ποτάµι του Λιποχωρίου. Όλοι οι
κάτοικοι έφυγαν αµέσως από το χωριό µε ότι
µέσο είχε ο καθένας. Όµως µερικοί παππούδες
και γιαγιάδες δεν έφυγαν και έµειναν στα σπίτια
τους.
Το νερό είχε φτάσει περίπου στα δύο µέτρα.
Όλα τα ζώα τα παρέσυρε το νερό και πνίγηκαν.
Επίσης πληµµύρισαν πολλά σπίτια.
Την άλλη µέρα άρχισαν να πετούν
ελικόπτερα πάνω από τα σπίτια, για να
βοηθήσουν τους ηλικιωµένους που είχαν µείνει
στα σπίτια τους.
Την τρίτη ηµέρα, όταν γύρισαν οι κάτοικοι
στο χωριό, είχε κατέβει η στάθµη του νερού και
υπήρχε στο δρόµο πολλή λάσπη. Κάθε κάτοικος
προσπαθούσε να µαζέψει τα υπάρχοντά του.
Μετά από λίγες µέρες το νερό είχε φύγει
τελείως.»
Μαρτυρία της κυρίας Αναστασίας
Γραµµατικοπούλου που κατέγραψε ο
Κυριάκος Θεοδοσίου (Ε΄ Τάξη)
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΟΧΥΡΑ ΤΟΥ ΡΟΥΠΕΛ
Στης 23 Οκτωβρίου 2009 το σχολείο µας
σύνολο της φρουράς ήταν 1.397 άνδρες. Το
επισκέφθηκε τα οχυρά του Ρούπελ στο νοµό
Σερρών.
Τα επισκέφθηκε, για να γνωρίσουν οι
µαθητές τον τόπο, τις συνθήκες, τα µέσα καθώς
επίσης και τους χώρους των οχυρών.
Μάθαµε ότι τα οχυρά βρίσκονται στα σύνορα
µε τη Βουλγαρία, ότι φτιάχτηκαν για να
αντιµετωπιστεί ο κίνδυνος από τη Βουλγαρία. Η
οχύρωση ξεκίνησε την περίοδο 1913-1914 µετά
από
εισήγηση
του
Ι.
Μεταξά,
αντισυνταγµατάρχη τότε του Μηχανικού, για τη
δηµιουργία µιας οχυρωτικής γραµµής.
Η κατασκευή του οχυρού έγινε µε απόλυτη
µυστικότητα. Μεταφέρθηκαν εργάτες από τη
κόστος κατασκευής του ήταν 111.540.000 δρχ.
νότιο Ελλάδα, βράδυ χωρίς καθόλου να
Η πρώτη επίθεση των Γερµανών ξεκίνησε
χρησιµοποιηθούν ντόπιοι εργάτες, για να µην
στις 6 Απριλίου. Οι Γερµανοί χρησιµοποίησαν
µάθουν οι Βούλγαροι από τους ντόπιους πού
το πεζικό, το πυροβολικό µε ταυτόχρονη
χτίζονται τα οχυρά.
υποστήριξη
της
αεροπορίας.
Παρότι
Τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν ήταν
προσπάθησαν σκληρά για 5 ηµέρες να
κυρίως µπετόν αρµέ και άφθονο ατσάλι.
καταλάβουν τα οχυρά, δεν µπόρεσαν. Τελικά
Οι χώροι που είδαµε στο εσωτερικό ήταν:
όµως τα οχυρά παραδόθηκαν στους Γερµανούς,
µαγειρεία, γραφεία, γραφεία αξιωµατικών,
διότι από άλλο σηµείο των συνόρων µας είχαν
εισέλθει και είχαν καταλάβει τη Θεσσαλονίκη.
Στις 17:00 της 9ης Απριλίου 1941 προσήλθαν
Γερµανοί κήρυκες, για να γνωστοποιήσουν την
συνθηκολόγηση ζητώντας την παράδοση του
οχυρού. Ο διοικητής του, Ταγµατάρχης
Γεώργιος ∆ουράτσος απάντησε ότι τα οχυρά δεν
παραδίδονται αλλά καταλαµβάνονται και ότι
θα συνεχίσει τον αγώνα στερούµενος άλλων
διαταγών. Το οχυρό επικοινώνησε µε τη
Μεραρχία η οποία τους κοινοποίησε την
συνθηκολόγηση. Η αντίδραση των ανδρών του
οχυρού ήταν ότι ο αγώνας έπρεπε να συνεχιστή.
Την εποµένη 10 Απριλίου 1941 έλαβε χώρα η
παράδοση του οχυρού.
εικονοστάσια, τουαλέτες, µπάνια και αποθήκες
και όλα αυτά 24 µέτρα περίπου κάτω από τη Γη.
*
*
*
Τα επιφανειακά έργα διακρίνονταν σε
ορισµένους τύπους π.χ. πολυβολεία, ολµοβολεία,
βοµβιδοβολεία, παρατηρητήρια, σκέπαστρα
προβολέων, σκέπαστρα οπτικών σταθµών κ.α.
Το οχυρό Ρούπελ ήταν το µεγαλύτερο από
όλα τα οχυρά της "γραµµής Μεταξά". Το
συγκρότηµα εκτείνεται σε µέτωπο 2.500µ. και
περιελάµβανε 123 επιφανειακά έργα, το
ανάπτυγµα των υπόγειων χώρων ήταν 1.849 τ.µ.,
ενώ οι στοές συγκοινωνίας ανέρχονταν σε 4.251
µ. Η συνολική έκταση ήταν 6.100 µ. και το
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Όσα παιδιά ήθελαν µπορούσαν να κάνουν
Μετά από την ξενάγηση στα Οχυρά του
ιππασία. Οι ιδιοκτήτες των αλόγων µας πήγαν
Ρούπελ, κατεβήκαµε σε ένα χωριό που λέγετε
µέσα στο δάσος, για να µας ξεναγήσουν. Όσοι
Άνω Πορόια.
δεν έκαναν ιππασία ανέβηκαν σε ένα ύψωµα και
Όταν φτάσαµε στο χωριό, κάτσαµε σε µια
απόλαυσαν την πανοραµική θέα της λίµνης
ταβέρνα, φάγαµε ήπιαµε και διασκεδάσαµε.
Κερκίνης.
Αφού τελειώσαµε το φαΐ, βγήκαµε έξω.
Μετά από αυτό, πήραµε το δρόµο του
Απέναντι από τη ταβέρνα υπήρχε ένας στάβλος
γυρισµού.
µε άλογα, τα οποία µπορούσες να τα νοικιάσεις.
Οι µαθητές της ΣΤ΄ Τάξης
Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1940

Το σχολείο µας γιόρτασε την επέτειο της
τραγούδια ήταν: «Λευκή σαν όνειρο», «Παιδιά,
28ης Οκτωβρίου 1940.
της Ελλάδος παιδιά», «Γυναίκες Ηπειρώτισσες».
Στην αρχή έγινε η παράδοση της Σηµαίας
«Ύµνος των ηρώων του ‘40» και «∆υο παιδιά
από τον κ. ∆ιευθυντή. Ακούστηκαν δύο
απ’ το Βραχώρι».
αναγνώσµατα σχετικά µε τη σηµαία, ποιήµατα
Νιώσαµε πολύ ωραία στη γιορτή που
και τραγούδια.
παρουσιάσαµε και θα θέλαµε πολύ να
Κατόπιν τη γιορτή παρουσίασαν η Γ΄ και η
ξαναζήσουµε παρόµοιες στιγµές, που µας
∆΄ τάξη. Η Γ΄ τάξη απήγγειλε ποιήµατα. Η ∆΄
κάνουν πραγµατικά εθνικά υπερήφανους για
τάξη διάβασε το χρονικό και παρουσίασε 3
τους ήρωες που θυσιάστηκαν, έτσι ώστε εµείς
µονόπρακτα: «Η πλατεία», «Τα βουνά της
και οι επόµενες γενιές να ζούµε ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ.
Πίνδου» και «Το σπίτι της κυρα – Ελένης». Η ∆΄
Ευχαριστούµε πολύ όσους µας τίµησαν µε
και η Ε΄ τάξη τραγούδησαν τραγούδια σχετικά
την παρουσία τους και ελπίζουµε τα µηνύµατα
µε τη σηµαία και την επέτειο του ’40. Τα
που πήραν να τους φανούνε χρήσιµα.
Οι µαθητές της ∆΄ Τάξης
Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΗ ΣΚΥ∆ΡΑ
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ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Στις 17 Νοέµβρη οι µαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄
τάξης οργάνωσαν γιορτή, για να τιµήσουν τον
αγώνα των φοιτητών του Πολυτεχνείου το
Νοέµβρη του 1973. Παρουσίασαν το χρονικό
των γεγονότων, είπαν ποιήµατα και τραγούδια.

Τη γιορτή παρακολούθησαν και αρκετοί γονείς.
Μετά το τέλος της γιορτής όλο το Σχολείο πήγε
στο ηρώο και άφησε λίγα λουλούδια στη µνήµη
αυτών που χάθηκαν στα γεγονότα.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Ένα µε τα προγράµµατα µε τα οποία
ασχοληθήκαµε στο Νηπιαγωγείο είναι «η ελιά».
Επισκεφτήκαµε ένα «µικρό
ελαιώνα»,
παρατηρήσαµε τα δέντρα, µαζέψαµε ελιές.

Επίσης κάναµε ένα «υγιεινό πρωινό» µε ψωµί
και ελιές, που είχαν φέρει τα παιδιά.

Για το Πολυτεχνείο διαβάσαµε τη
«Ντενεκεδούπολη»,
δραµατοποιήσαµε
την ιστορία και τα παιδιά ζωγράφισαν
τους ήρωές της.
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Α΄ ΤΑΞΗ
ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

Με
αφορµή
τη
συζήτηση που κάναµε στο
µάθηµα
Μελέτη
Περιβάλλοντος για το «Πώς
ζούµε στην τάξη», φτιάξαµε
τους κανόνες της τάξης µας
και υποσχεθήκαµε πως όλοι
θα τους σεβόµαστε και θα
τους τηρούµε, για να
περνάµε καλά.

•
•
•
•
•
•
•

Οι κανόνες της τάξης.
Προσοχή!!!
Ακούµε µε προσοχή τη δασκάλα µας.
∆ιατηρούµε καθαρή την τάξη.
Πετάµε τα σκουπίδια στο καλαθάκι.
∆ε γράφουµε πάνω στα θρανία.
Ακούµε µε προσοχή το συµµαθητή µας, όταν
µιλάει και δεν τον διακόπτουµε.
∆εν πειράζουµε τα πράγµατα των
συµµαθητών µας.
∆ε λέµε άσχηµες λεξούλες.

Β΄ ΤΑΞΗ
ΟΙ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΤΩΝ ΜΗΝΩΝ
Οι µαθητές και οι µαθήτριες της Β΄ τάξης
«Ο Απρίλης έχει τα’ όνοµα κι ο Μάης τα
στα πλαίσια του µαθήµατος της Γλώσσας
λουλούδια.»
βρήκανε και φέρανε παροιµίες για τους µήνες.
«Ο Απρίλης φέρνει τη δροσιά, φέρνει και τα
λουλούδια.»
Ιανουάριος
«Γενάρη γέννα το παιδί, φλεβάρη φλέβισέ το.»
*
*
*
«Του Γενάρη το φεγγάρι, ήλιος της ηµέρας
Μάιος
µοιάζει.»
«Ζήσε Μάη µου να φας τριφύλλι και τον
«Χιόνι πέφτει το Γενάρη, χαρές θα είναι του
Αύγουστο σταφύλι.»
Αλωνάρη.»
«Μάης άβρεχτος, µούστος άµετρος.»
«Όταν πρέπει, δε βροντά και το Μάη
*
*
*
δροσολιγά.»
Φεβρουάριος
«Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει καλοκαίρι θα
*
*
*
µυρίσει
Ιούνιος
µα αν τύχει να θυµώσει, µες στα χιόνια θα µας
«Τον Ιούνιο αφήνουν το δρεπάνι και σπέρνουν
χώσει.»
το ρεπάνι.»
«Ο Φλεβάρης φλέβες ανοίγει και πόρτες
«Το τραγούδι του Θεριστή η χαρά του
σφαλάει.»
Αλωνιστή.»
*
*
*
*
*
*
Μάρτιος
Ιούλιος
«Το Μάρτη ξύλα φύλαγε, µην κάψεις τα
«Τον Αλωνάρη δούλευε, καλό χειµώνα να
παλούκια.»
‘χεις.»
«Μάρτης βροχερός θεριστής κουραστικός.»
«Τζίτζικας ελάλησε, άσπρη ρώγα γυάλισε.»
«Μάρτης είναι χάδια κάνει, πότε κλαίει πότε
*
*
*
γελάει.»
Αύγουστος
«Από Μάρτη καλοκαίρι κι από Αύγουστο
«Αύγουστε τραπεζοφόρε, να ‘σουν δυο φορές το
χειµώνα.»
χρόνο.»
«Τσοπάνη µου την κάπα σου, το Μάρτη φύλαγέ
«Να ‘σαι καλά τον Αύγουστο που ‘ναι παχιές οι
την.»
µύγες.»
«Τ’ Αυγούστου και του Γεναριού τα δυο χρυσά
*
*
*
φεγγάρια.»
Απρίλιος
«Του Απρίλη η βροχή κάθε στάλα και φλουρί.»
*
*
*
Σεπτέµβριος
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«Του Σεπτέµβρη οι βροχές πολλά καλά µας
«Όποιος σπείρω το Νοέµβρη, ούτε σπόρο δε θα
φέρνουν.»
πάρει.»
«Το Σεπτέµβρη τα σταφύλια τον Οκτώβρη τα
«Ο Νοέµβρης σαν θα έρθει, τα γοµάρια µέσα
κουδούνια.»
κλείνει.»
*
*
*
*
*
*
Οκτώβριος
∆εκέµβριος
«Οκτώβρη και δεν έσπειρες, λίγο ψωµί θα
«Χιόνι του ∆εκεµβριού χρυσάφι του
πάρεις.»
καλοκαιριού.»
«Όποιος σπέρνει τον Οκτώβρη, έχει οχτώ σειρές
«Να ‘ναι Χριστούγεννα στεγνά, τα Φώτα
στο αλώνι.»
χιονισµένα,
χαρά σ’ εκείνο το γεωργό που ‘χει πολλά
*
*
*
σπαρµένα.»
Νοέµβριος
Οι µαθητές της Β΄ Τάξης
Γ΄ ΤΑΞΗ
ΠΩΣ ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΖΩ
Ο άνθρωπος άλλες φορές συνειδητά και
• Όταν βλέπουµε φωτιά, ειδοποιούµε το
άλλες όχι προκαλεί προβλήµατα στο περιβάλλον
199 που είναι η Πυροσβεστική και
που ζει.
βοηθούµε όπως µπορούµε.
Τέτοια προβλήµατα είναι η καταστροφή των
• Μετά
από
πυρκαγιά
κάνουµε
δασών, η υπερβολική κατανάλωση νερού, µε
αναδάσωση. Στα αναδασωµένα µέρη δεν
αποτέλεσµα να υπάρχει έλλειψη, και τα
επιτρέπουµε να µπαίνουν κοπάδια ζώων,
σκουπίδια που γίνονται όλο και περισσότερα.
για να µην καταστραφούν τα µικρά φυτά
Γι’ αυτό όλοι µαζί ενδιαφερόµαστε,
που πιθανών θα φυτρώσουν.
ερευνούµε, βρίσκουµε και προτείνουµε τρόπους,
Χαρατσίδου Σοφία, Φαντίδης Ιωακείµ,
για να προστατεύουµε το περιβάλλον. Ας
Σιδηρόπουλος Μανώλης , Βασιλείου
δράσουµε λοιπόν! Αγαπάµε το περιβάλλον και
Καλλιόπη, Παπαδόπουλος Λευτέρης
νοιαζόµαστε γι’ αυτό, επειδή είναι σπίτι µας.
*
*
*
Τρόποι εξοικονόµησης νερού που όλοι
Τι πρέπει να ξέρουµε για την προστασία
µπορούµε να εφαρµόσουµε
του δάσους:
• Κλείνουµε καλά τις βρύσες, να µη
• Όταν επισκεπτόµαστε το δάσος, δεν
στάζουν.
αφήνουµε σακούλες, σκουπίδια και
• ∆εν αφήνουµε τη βρύση
µπουκάλια. Όταν
ανοιχτή, όταν βουρτσίζουµε τα
φεύγουµε,
τα
δόντια µας.
µαζεύουµε και τα
• Κάνουµε ντους και όχι µπάνιο
πετάµε στον κάδο.
στην µπανιέρα.
• ∆εν
κόβουµε
• Βάζουµε πλυντήριο, όταν τα
δέντρα εκτός αν
ρούχα είναι αρκετά.
υπάρχει
ειδική
• Όταν βλέπουµε βλάβη στις
άδεια και κόβουµε
βρύσες του σχολείου,
µόνο
µερικά
ειδοποιούµε τους δασκάλους.
δέντρα που µας
• Ποτίζουµε τα φυτά, όταν έχουν
υποδεικνύει
το
ανάγκη, και δεν αφήνουµε το
δασαρχείο.
λάστιχο να τρέχει άσκοπα.
• ∆εν
ανάβουµε
• Πλένουµε τα πιάτα στο
φωτιές στο δάσος.
πλυντήριο πιάτων, όταν
Αν χρειαστεί ν’
υπάρχει, γιατί έτσι
ανάψουµε, πρέπει,
καταναλώνουµε λιγότερο νερό.
πριν φύγουµε, να
Παπουτσής Ιωάννης, Φαντίδου
τη σβήσουµε πολύ
Νεφέλη, Παπαδόπουλος Βαγγέλης,
προσεχτικά.
Φενερίδης ∆ηµήτρης, Χαρατσίδης
Ανέστης
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*
*
*
Τι µπορούµε να κάνουµε, για να υπάρχουν
λιγότερα σκουπίδια
• ∆εν πετάµε σκουπίδια στους δρόµους.
• Αγοράζουµε προϊόντα που δεν είναι
συσκευασµένα.(χύµα).
• Ρίχνουµε στους κάδους ανακύκλωσης
χαρτί, γυαλί, αλουµίνιο και πλαστικό.
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• Αγοράζουµε προϊόντα που οι
συσκευασίες τους ανακυκλώνονται.
Σεµερτσίδου Ευθυµία, Παπαδόπουλος
Γιώργος, Παπαθεόδωρου Αποστόλης,
Σιδηροπούλου Ελισάβετ, Θεοδώρου
Παναγιώτης

∆΄ ΤΑΞΗ
χρησιµότητά του νερού, τη σηµασία του για τη
Με αφορµή τη 2η Ενότητα του µαθήµατος
της Γλώσσας «Ρώτα το νερό τι τρέχει», οι
χριστιανική θρησκεία, βρήκαν παραδόσεις και
µαθητές της ∆΄ τάξης ασχολήθηκαν τη
µυθολογικά στοιχεία.
την ατµόσφαιρα και ύστερα γυρνάω πάλι πίσω.
ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ
Γεια σας. Να σας συστηθώ. Είµαι το νερό.
Από τη θάλασσα, τις λίµνες και τα ποτάµια
Είµαι το γάργαρο νερό που κυλάει στα ποτάµια.
εξατµίζοµαι. Γίνοµαι µικρές σταγόνες και
Είµαι το νερό της βροχής που δροσίζει τα
ύστερα γίνοµαι ατµός. Με τη βοήθεια της
χωράφια και τους ανθρώπους. Είµαι το νερό της
θερµοκρασίας του αέρα και του ανέµου,
λίµνης που δίνει ζωή στις
ανεβαίνω ψηλά και γίνοµαι
πέστροφες και τους γουλιανούς.
σύννεφο.
Είµαι το νερό της θάλασσας, το
Σκαρφαλώνω
στα
απέραντο πέλαγος. Είµαι ο
βουνά κι αφήνω τη βροχή
ωκεανός. Έχω στην αγκαλιά µου
µου να δροσίζει τα δάση,
δελφίνια, φώκιες και ψάρια.
τα χωράφια και τους
Είµαι ο ωκεανός που αρµενίζω
ανθρώπους. Γίνοµαι χαλάζι
καράβια
και
ταξιδεµένους
και χιόνι. Φτάνω ως το
ναυτικούς.
έδαφος και γλιστράω βαθιά
Είµαι το γάργαρο νερό της
στο χώµα και γίνοµαι
βρύσης που σας δροσίζει. Είµαι
υπόγειο νερό. Τρέφω τις
το νερό που κολυµπάτε και
ρίζες των φυτών, που µε
χαίρεστε τα καλοκαίρια σας!
ρουφούν µε λαχτάρα, και
Είµαι πηγή ζωής. Αγαπώ όλα τα
πλουτίζω τη γη µε νερό.
πλάσµατα της φύσης, τα φυτά,
Γίνοµαι λίµνες και ποτάµια.
τα δέντρα, τα ζώα και τους
Γεννιέµαι
οληµερίς.
ανθρώπους. Τους δίνω τα
Όλο σε κίνηση βρίσκοµαι.
ωφέλιµα συστατικά µου, για να
Σε τούτη την κίνηση έχω
ζουν και να µεγαλώνουν µε
παρέα τα φυτά, που µε
υγεία. Είµαι το νερό της πηγής,
αγαπούν και µε προσέχουν.
το νάµα, το νερό που θεραπεύει
Τα φυτά δίνουν υγρασία
το κουρασµένο σώµα. Είµαι το
στον αέρα, δίνουν τις
ευλογηµένο που καθαρίζει την
µικρές υγρές σταγόνες
ψυχή του ανθρώπου, είµαι το
τους.
νερό της βάφτισης. Είµαι το ποτάµι, η λίµνη, η
Θαυµαστή η φύση! Με γεννούν τα πλάσµατά
θάλασσα, η βροχή, είµαι το ΝΕΡΟ!
της κι ύστερα εγώ τα τρέφω. Είµαι το νερό κι
Γεννιέµαι οληµερίς. Όλο σε κίνηση
όλο σε κίνηση βρίσκοµαι.
βρίσκοµαι. Από την επιφάνεια της γης πάω µέχρι
Οι µαθητές της ∆΄ Τάξης
ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΑΞΙ∆ΕΥΕΙ
Στο διάστηµα µεταξύ 1969 – 1979
υδραγωγείο του Μόρνου. Είναι το ψηλότερο
κατασκευάστηκε φράγµα στον ποταµό Μόρνο,
φράγµα της Ευρώπης, ύψους 126 µ.
που βρίσκεται στο νοµό Φωκίδας, καθώς και το
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Η τεχνητή λίµνη του Μόρνου (ταµιευτήρας
κανάλι ελεύθερης ροής και διασχίζει τους
Μόρνου) έχει χωρητικότητα 780.000.000 κ.µ.
νοµούς Φωκίδας, Βοιωτίας και Αττικής. Είναι
Από το Μόρνο το νερό φτάνει στην Αθήνα µέσω
ένα από τα µεγαλύτερα υδραγωγεία στην
του υδραγωγείου του Μόρνου, που είναι ένα
Ευρώπη και έχει µήκος 192 χµ.
Οι µαθητές της ∆΄ Τάξης
ΟΤΑΝ ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΟΙΜΑΤΑΙ
Σε µερικά µέρη της Ελλάδας πίστευαν ότι το
θελήσει τότε να πιει, πρέπει να το τραντάξει µε
νερό κοιµάται µια ώρα κάθε νύχτα, στα ποτάµια
το χέρι του, για να το ξυπνήσει, γιατί αλλιώς το
και στις βρύσες, µένοντας ακίνητο. Όποιος
νερό θυµώνει και µπορεί να του κάνει κακό.
Οι µαθητές της ∆΄ Τάξης
ΟΙ ΝΥΜΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
από όπου πηγάζουν οι ποταµοί. Έτσι, έχουµε τις
Οι Νύµφες, θεότητες των
Ορεστιάδες (Νύµφες των ποταµών και των
γλυκών νερών, ήτ αν κόρες
πηγών) και τις Αµαδρυάδες (Νύµφες των
του ∆ία. Συνήθως όµως
δέντρων). Οι Ναϊάδες ζούσαν σε σπήλαια κοντά
θεωρούνταν κόρες του θεού –
στις πηγές των ποταµών αλλά κάτω από αυτούς
ποταµού
της
περιοχής.
και τότε έπαιρναν το όνοµα του ποταµού.
Κατοικούσαν κοντά στους
ποταµούς αλλά και στα βουνά
Οι µαθητές της ∆΄ Τάξης
ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ
Το καθαρό και διάφανο
χρονιάς και σε κάθε καινούριο ξεκίνηµα στη ζωή
νερό συνδέθηκε στενά µε τη λατρεία του
µας.
χριστιανισµού.
Ακόµα, είναι το νερό του Ιορδάνη, όπου
Είναι ο αγιασµός που φυλάµε δίπλα στο
βαφτίστηκε ο Χριστός από τον Ιωάννη το
εικονοστάσι. Με αυτό µας ραντίζει ο ιερέας
Βαπτιστή, αλλά και το νερό της κολυµπήθρας,
στην αρχή κάθε µήνα, στην αρχή της σχολικής
που ξεπλένει κάθε νέο χριστιανό από το
προπατορικό αµάρτηµα.
Οι µαθητές της ∆΄ Τάξης
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΤΡΕΧΕΙ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
Ήταν ένας ποταµός
των πανύψηλων βουνών
ο πιο ευτυχισµένος ποταµός του κόσµου.
πότε σε τρυφερές κοιλάδες
Είχε την αρχή αρχή αρχή του
και πότε σε άγρια δάση
σε µιαν απάτητη βουνοκορφή
κυλάω…
και το τέλος του
Κι όταν η βροχή µε πληµµυρίζει
σε µια γαλάζια θάλασσα.
κι όταν το χιόνι µε παγώνει,
«Κυλάω»
κυλάω…
έλεγε το τραγούδι του κάθε µέρα
Μέσα από φαράγγια,
στον ήλιο.
ερηµιές,
«Με το µακρύ µου κορµί
χωριά
πότε τεντωµένο σαν ίσια γραµµή,
και πολιτείες
πότε σαν περισπωµένη
κυλάω…
και πότε σαν ατέλειωτος µαίανδρος
Με το χειµώνα
κυλάω.
την άνοιξη
Κι όταν είναι πρωί
το καλοκαίρι
και λάµπω µες στο φως της µέρας
και το φθινόπωρο
κι όταν είναι βράδυ
κυλάω…
και σβήνω µες στο σκοτάδι της νύχτας,
Κι όταν οι αετοί και τα γεράκια
κυλάω…
ξεδιψούν στα νερά µου
Γλιστρώντας µέσα από τους µεγαλοπρεπείς
κι όταν τα’ αηδόνια και τα σπουργίτια
ίσκιους
καθρεφτίζονται πάνω µου,
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κυλάω…
«…Μα πιο πολύ
Κι όταν τα κλαδιά της πλατανιάς
είµαι ευτυχισµένος
µε κρύβουν να µην φαίνοµαι
γιατί εκεί, στην άκρη του ταξιδιού µου,
κι όταν τα χορταράκια
µε περιµένει
παραµερίζουν να περάσω,
µε ολάνοιχτη την πελώρια αγκαλιά της
κυλάω…
η αγαπηµένη µου,
Κι όταν γλιστρώ σε στρογγυλεµένα χαλίκια
η θάλασσα.
κι όταν κατρακυλώ
Γι’ αυτό κι εγώ τρέχω έτσι γρήγορα
σε απότοµους βράχους,
και ποτέ δε σταµατώ.
κυλάω…
Γιατί βιάζοµαι
Κι όταν είµαι ήµερος
κοντά της να φτάσω
κι όταν γίνοµαι χείµαρρος,
κι εκεί, στο πλάι της,
κυλάω… κυλάω…
στην αµµουδιά της, να σταµατήσω
κυλάω…
και να χυθώ».
Κι είµαι τόσο ευτυχισµένος γι’ αυτό.
(Ποίηµα της Μάρως Λοΐζου»)
Οι µαθητές της ∆΄ Τάξης
ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ
Το νερό είναι πηγή ζωής. Χωρίς
σωλήνες. Στην ενότητα «Ρώτα
νερό δεν µπορεί κανένας άνθρωπος να
το νερό τι τρέχει» µάθαµε από
επιβιώσει στη Γη. Το νερό χρησιµεύει
που προέρχεται το νερό, ποια
για τους ανθρώπους, τα ζώα και τα
είναι η διαδροµή του ποταµού
φυτά. Το νερό βρίσκεται σε ποτάµια,
προς τη θάλασσα και πώς
σε λίµνες, σε θάλασσες, σε
εξατµίζεται το νερό.
υδραγωγεία και στις βρύσες των
Το νερό γίνεται σύννεφο
σπιτιών µας που πίνουµε και
και ρίχνει τη βροχή που
ξεδιψάµε.
καταλήγει στη γη και όταν
Το νερό βέβαια έχει µια ποσότητα χλωρίου,
βγαίνει ο ήλιος ξεραίνεται. ∆ίνει ενέργεια στη
για να σκοτώνει ό,τι µικρόβια έχει στους
Γη και γεµίζει τη Μεσόγειο Θάλασσα.
Τσιλιάκης Βασίλης (∆΄ Τάξη)
ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΝΕΡΟ
είναι το νερό στη ζωή µας. Συνεργαστήκαµε,
νερού και
χαρήκαµε, φανταστήκαµε και δηµιουργήσαµε
έργα σε τελάρο µε θέµα το νερό.
Εντυπωσιαστήκαµε από το αποτέλεσµα και
µάθαµε χρήσιµα πράγµατα.
Αισθανθήκαµε
όµορφα και βάλαµε
τη φαντασία µας να
τρέξει στη ροή κάθε
ποταµού,
λίµνης
θάλασσας
και
ωκεανού.
Στη
συνέχεια,
µετά από ψηφοφορία
δηµιουργήσαµε πανδαισία χρωµάτων.
που έγινε, καλύτερο
Με αφορµή τη 2η Ενότητα του µαθήµατος
έργο αναδείχτηκε ο
της Γλώσσας «Ρώτα το νερό τι τρέχει»
πίνακας της Μαρίας
χρωµατίσαµε και συνθέσαµε χρώµατα, για να
Καρυπίδου µε θέµα
περάσουµε το µήνυµα για το πόσο αναγκαίο
«Φύση και νερό».
Οι µαθητές της ∆΄ Τάξης
Πήραµε

το

χρώµα

του
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Ε΄ ΤΑΞΗ
Στα πλαίσια της ενότητας «Ο φίλος µας το
διαπιστώνουµε ότι οι Εθνικοί ∆ρυµοί είναι οι
δάσος» του µαθήµατος της Γλώσσας οι µαθητές
εξής:
της Ε΄ Τάξης βρήκαν πληροφορίες και µας
1. Εθνικός ∆ρυµός Πρεσπών. Το δάσος
παρουσιάζουν τους Εθνικούς ∆ρυµούς της
περιλαµβάνει τη Μικρή Πρέσπα και το
Ελλάδας.
ελληνικό τµήµα της Μεγάλης Πρέσπας,
καθώς και τις εκτάσεις των βουνών
Τρικλάρι και Βαρνούντα. Είναι ο πιο
ΕΘΝΙΚΟΙ ∆ΡΥΜΟΙ
Είναι φυσικές περιοχές που έχουν ιδιαίτερη
σηµασία εξαιτίας της σπανιότητας της χλωρίδας
και της πανίδας τους αλλά και της
ποικιλοµορφίας
οικολογικών,
βιολογικών,
γεωµορφολογικών και αισθητικών στοιχείων.
Οι ∆ρυµοί είναι Εθνικοί µε την έννοια ότι
έχουν αξία για όλο το έθνος. Στον πυρήνα των
Εθνικών ∆ρυµών επιβάλλονται αυστηρές
απαγορεύσεις, όπως:
• ανασκαφές
• βιοµηχανικές δραστηριότητες
• εκµετάλλευση λατοµείων
σηµαντικός υγρότοπος της χώρας µας.
• βοσκή
Κυριαρχούν οι δρύες, τα σφεντάµια, οι
• κυνήγι
λεύκες και οι σηµύδες. Στα ψηλότερα
• ψάρεµα
σηµεία υπάρχουν δάση οξιάς
και ελάτου. Έχει πλούσια
ορνιθοπανίδα.
2. Εθνικός ∆ριµός Βίκου –
Αώου: Απλώνεται από το
φαράγγι του Βίκου µέχρι τον
Αώο ποταµό. Περιλαµβάνει
δάση από δρύες, σφεντάµια,
οξιές και έλατα. Στο ∆ρυµό ζει
η καφέ αρκούδα, ο λύκος,
διάφορα είδη αρπακτικών, ο
δρυοκολάπτης κ.ά. Στα όρια του
∆ρυµού υπάρχουν ορισµένα
χωριά µε πλούσια ιστορία, όπως
το Μικρό και το Μεγάλο
Πάπιγκο κ.ά.
3. Εθνικός
∆ρυµός
Πίνδου:
Βρίσκεται στα Γρεβενά. Κύριο
χαρακτηριστικό του είναι τα
απέραντα και πυκνά δάση που
αποτελούνται από πεύκα και
οξιές. Είναι ο σηµαντικότερος
βιότοπος της καφέ αρκούδας
στη χώρα µας.
4. Εθνικός ∆ρυµός Ολύµπου: Το
ψηλότερο βουνό της Ελλάδας, η
µυθική κατοικία των αρχαίων
θεών. Ο ∆ρυµός κοντά στο Λιτόχωρο,
Η Ελλάδα έχει 10 Εθνικούς ∆ρυµούς.
στο νοµό Πιερίας, αρχίζει από υψόµετρο
Μελετώντας
τον
παρακάτω
χάρτη
600 µ. και φτάνει ως την κορυφή
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Μύτικας (2.917 µ.). Έχει σπάνια είδη
8. Εθνικός ∆ρυµός Σουνίου: Μόλις 50 χµ.
φυτών
και
ζώων.
Πολλά
είδη
από την Αθήνα. Παρουσιάζει ιδιαίτερο
δρυοκολάπτη µεταξύ των οποίων το
ιστορικό γεωλογικό – µεταλλευτικό
σπάνιο είδος τριδάκτυλος.
ενδιαφέρον. Υπάρχουν λείψανα αρχαίων
5. Εθνικός ∆ρυµός Οίτης: Στο νοµό
µεταλλείων των ιστορικών χρόνων. Από
Φθιώτιδας και στο οµώνυµο βουνό
τα
αρχαία
λατοµεία
µαρµάρου
ιδρύθηκε ο ∆ρυµός. Παλιότερα το βουνό
προέρχεται το µάρµαρο µε το οποίο
αποτέλεσε ορµητήριο αντίστασης στην
κατασκευάστηκε ο ναός του Ποσειδώνα.
τουρκική στρατιά, όταν το 1821
9. Εθνικός ∆ρυµός Αίνου: Στο νησί της
κατέβηκαν να πνίξουν την επανάσταση
Κεφαλλονιάς, στο Ιόνιο Πέλαγος. Είναι ο
των Ελλήνων. Ο παραπόταµος του
µικρότερος ∆ρυµός της Ελλάδας.
Σπερχειού ποταµού, Γοργπόταµος, έγινε
Πρόσφατα εντοπίστηκε ένα είδος
σύµβολο της αντίστασης του έθνους στις
δρυοκολάπτη που δεν συναντάται σε
µέρες
της
γερµανικής
Κατοχής.
άλλο νησί της Μεσογείου.
Πλούσιος πανίδας και χλωρίδας.
10. Εθνικός ∆ρυµός Σαµαριάς: Είναι το
6. Εθνικός ∆ρυµός Παρνασσού:
δάσος
που
Στα όρια των νοµών Φωκίδας
καλύπτει
τα
και Βοιωτίας, µεταξύ Αράχωβας
Λευκά Όρη της
και ∆ελφών. Στον περίγυρο του
Κρήτης και είναι
∆ρυµού
υπάρχουν
γνωστό ως το
αρχαιολογικοί
χώροι
και
φαράγγι
της
χιονοδροµικά κέντρα.
Σαµαριάς. Έχει
7. Εθνικός ∆ρυµός Πάρνηθας: Σε
βαθιές χαράδρες,
απόσταση 40 χµ. βόρεια της
πολλές
πηγές
Αθήνας µε άνετη προσπέλαση
καθώς και δάση
από
ασφαλτόδροµους.
Η
από
πεύκα,
µεγαλύτερη έκταση του ∆ρυµού
κυπαρίσσια και
καλύπτεται
από
δάση
πουρνάρια. Είναι
κεφαλληνιακής ελάτης. Είναι το
το µόνο µέρος
µοναδικό βουνό της Ελλάδας
της
Ευρώπης
όπου υπάρχουν ελάφια του
όπου
ζει
το
είδους Cerrus Elaphus. Σε
ονοµαστό
έκταση
1.200
στρεµµάτων
αγριοκάτσικο ή
λειτουργεί εκτροφείο ζαρκαδιών
αλλιώς κρι – κρι.
και ελαφιών.
Οι µαθητές της Ε΄ Τάξης
Ο ΠΟΛΥ ΛΑΙΜΑΡΓΟΣ ΛΥΚΟΣ ΠΟΥ ΕΦΑΓΕ ΤΟ ∆ΑΣΟΣ
Στα πλαίσια της ενότητας «∆ιατροφή» του
και µε µεγάλη βουλιµία
µαθήµατος της Γλώσσας και παίρνοντας αφορµή
τα φυτά και τους κατασκηνωτές!
από το ποίηµα του Ευγένιου Τριβιζά «Η πολύ
Και, πράγµα που δεν έπρεπε,
λαίµαργη φάλαινα που έφαγε τη θάλασσα»,
δεν άφησε ούτε φύλλο,
κάποιοι µαθητές της ΣΤ΄ τάξης έγραψαν το δικά
δεν άφησε ούτε τρίχα!
τους ποιήµατα µε τίτλο «Ο πολύ λαίµαργος
Κι έµεινε µε µιας
λύκος που έφαγε το δάσος». ∆ιαβάστε τα! Οι
στη µέση µιας µεγάλης ερηµιάς!
µικροί ποιητές αξίζουν την προσοχή σας!
«Τα ‘χαψα όλα – είπε – µια και έξω,
ώρα τώρα να χωνέψω
Κατάπιε όλα τα δέντρα,
τα ελάφια και τα δέντρα!»
όλα τα φύλλα, όλα τα σκιουράκια,
Είδε τότε να ‘ρχονται από µακριά
όλα τα ελάφια,
µε πιστόλια ισχυρά
όλα τα γουρουνάκια,
έξι εφτά κυνηγοί!
όλο το δάσος.
«Αχ! – σκέφτηκε – τι συµφορά!
Έφαγε µε φόρα
Έρχονται να µε σκοτώσουν,
τις χελώνες µία µία
να µε κάνουν γούνα
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και τροφή για τα σκυλιά.
Τι τις ήθελα τις τρέλες;
Τι τροµάρα! Τι τρεµούλα!
Αχ µανούλα µου, γλυκιά µανούλα!»
Τι να κάνει, τι;
Ούτε δέντρα ούτε δάσος να κρυφτεί!
«Αχ – φώναξε – τι φρίκη!
Έφαγα το δάσος που µ’ έκρυβε!
∆εν άφησα ούτε φύλλο.
Ήτανε µεγάλο κρίµα
να φάω και το τελευταίο ζώο!
∆εν υπάρχει άλλη λύση!
Προτού µε κάνουν λιώµα,
πρέπει αυτή η ερηµιά να ξαναφυτρώσει»
είπε ο λύκος,
κι άνοιξε το στόµα
και βγήκαν τα δέντρα και τα φυτά,
τα φύλλα, τα πουλιά,
οι σκίουροι και τα ελάφια,
όλα τα αγριογούρουνα
και οι χελώνες.
Πήρε ο λύκος µια τρεχάλα,
στο δασάκι χώθηκε,
κρύφτηκε και σώθηκε!
Κι από τότε του κόπηκε η λαιµαργία
και τρώει τις χελώνες µία µία.
∆ηµητριάδου Ελένη (ΣΤ΄ Τάξη)
*
*
*
Μια φορά κι έναν καιρό
σ’ ένα δάσος τροµερό
ένας λύκος φαγανός
έφαγε όλα τα ζώα.
Σκίουροι και ποντικάκια,
µέλισσες και µυρµηγκάκια,
µες στου λύκου την κοιλιά
βρέθηκαν όλα µε µια.
Κι όταν έτρωγε ο λύκος, σκέφτηκε:
«Συµφορά µου, συµφορά µου,
έφαγα όλα τα ζώα
και το δύστυχο µοναχό µου έχω µείνει.»
Είδε όµως ξαφνικά
κάποιους κυνηγούς λύκων
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θυµωµένους και νευριασµένους και σκέφτηκε:
«Αν σταµατήσω να τρώω,
και εγώ θα κερδίσω
και το δάσος θα ωφελήσω.»
Γι’ αυτό άνοιξε το στόµα του
και ξεχύθηκαν δέντρα, µυρµήγκια,
µέλισσες και ποντίκια.
Κι έτσι ξαναφτιάχτηκε το δάσος
και ο λύκος κέρδισε το σπίτι του
και την ησυχία του
και το δάσος ωφελήθηκε.
Γι’ αυτό ο λύκος τρώει ένα ένα
τη µέλισσα και το µυρµήγκι,
το σκίουρο και το ποντίκι.
Παπαδοπούλου Κατερίνα (ΣΤ΄ Τάξη)
*
*
*
Έφαγε όλα τα δέντρα,
όλα τα ελάφια,
όλα τα πουλάκια,
όλες τις νυφίτσες,
όλα τα σκιουράκια.
∆εν άφησε τίποτα.
Και ξαφνικά ακούει δυνατά
πυροβολισµούς από µακριά
και να γαβγίζουνε σκυλιά.
Είδε τους κυνηγούς
να τρέχουνε µε ορµή.
Εκείνη τη στιγµή
ο λύκος άρχισε να τρέχει
και να ψάχνει πού να κρυφτεί.
Γι’ αυτό άνοιξε το στόµα του και βγήκαν
οι νυφίτσες, τα ελαφάκια,
τα πουλιά, τα σκιουράκια.
Έτσι ο λύκος κρύφτηκε
ανάµεσα στα ελαφάκια
και οι κυνηγοί δεν τον βρήκαν.
Όταν έφυγαν, ο λύκος
σκέφτηκε για το καλό του
να γεµίσει µε δέντρα το δάσος το δικό του.
Κι από τότε του κόπηκε η λαιµαργία
και τρώει τις νυφίτσες µία µία.
Τσιλιάκη Θωµαή (ΣΤ΄ Τάξη)

Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΕΙΧΕ ΤΗ ∆ΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ
Αν κάνουµε µια βόλτα στο χωριό µας, θα
αναζητήσουν πληροφορίες και αναφέρουν λίγα
περπατήσουµε στις οδούς: Κοραή, Αλέξανδρου
λόγια για την ιστορία του κάθε ονόµατος.
Παναγούλη, Νίκου Μπελογιάννη, Καραολή,
Μεγάλου Αλεξάνδρου, Ανδρέα Μιαούλη,
Ο∆ΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
Γιος του Φιλλίπου Β΄ και της Ολυµπιάδας,
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και ∆ηµοκρατίας. Τα
γεννήθηκε στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας,
ονόµατα δόθηκαν στους δρόµους το 1982 – 83,
Πέλλα, το 356 π.Χ. Όταν έγινε 13 χρονών, ο
για να τιµηθούν τα πρόσωπα αυτά και το
φιλόσοφος
Αριστοτέλης
ανάλαβε
τη
πολίτευµα της ∆ηµοκρατίας. Οι µαθητές της ΣΤ΄
διαπαιδαγώγησή του, και σε ηλικία 16 χρονών
τάξης, στα πλαίσια της ενότητας «Κατοικία» του
ήταν αρκετά
µορφωµένος και ώριµος
µαθήµατος της Γλώσσας, ανέλαβαν να
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πνευµατικά, ώστε να αναλάβει την αντιβασιλεία
κατά την απουσία του
Φιλλίπου στην εκστρατεία
εναντίον του Βυζαντίου
(340). Έπειτα από δυο
χρόνια ο Αλέξανδρος έλαβε
µέρος στη µάχη της
Χαιρώνειας (338) όπου
έδειξε σπουδαίες ηγετικές
ικανότητες.
Την άνοιξη του 334
π.Χ. ο Αλέξανδρος πέρασε
τον Ελλήσποντο επικεφαλής καλά οργανωµένου
ελληνοµακεδονικού
στρατού
ξεκινώντας
εκστρατεία κατά των Περσών. Το 327 π.Χ.
προχώρησε µέχρι την Ινδία την οποία και
κατέκτησε. Αρρώστησε και πέθανε σε ηλικία 33
χρονών (323 π.Χ.)
Παπαδοπούλου Κατερίνα (ΣΤ΄ Τάξη)
Ο∆ΟΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ
Ο Αδαµάντιος Κοραής υπήρξε πρωτεργάτης
του ελληνικού διαφωτισµού αγωνίστηκε µε
πάθος για την αφύπνιση του σκλαβωµένου
ελληνισµού.
Γεννήθηκε το 1748
στη
Σµύρνη.
Καταγόταν από εύπορη
οικογένεια
και
ο
πατέρας
του
ήταν
έµπορος. Φοίτησε στην
Ευαγγελική Σχολή της
Σµύρνης
και
στη
συνέχεια
σπούδασε
Ιατρική στην Ολλανδία
και το Παρίσι. Την περίοδο των σπουδών του
αρχίζει να µελετά το έργο των αρχαίων Ελλήνων
συγγραφέων.
Το 1788 εγκαθίσταται µόνιµα στο Παρίσι.
Ένα χρόνο µετά ξεσπά η Γαλλική Επανάσταση
και τα γεγονότα εκείνης της περιόδου τον
συγκλονίζουν
βαθιά.
Κινητοποίησε
φιλελληνικούς κύκλους, έκανε γνωστό το
πρόβληµα της Ελλάδας στο εξωτερικό,
αγωνίστηκε για την µόρφωση του ελληνικού
έθνους και το εµψύχωσε µε τα κείµενά του.
Μάλιστα εγκατέλειψε την Ιατρική και
αφοσιώθηκε αποκλειστικά στον αγώνα του.
Ο Αδαµάντιος Κοραής υπήρξε πολέµιος του
Καποδίστρια. Με κείµενά του επέκρινε τον
Καποδίστρια για την αυταρχική πολιτική του.
Στο έργο του «Σύµµεικτα ελληνικά» που
κυκλοφόρησε τον ίδιο χρόνο που δολοφονήθηκε
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ο Καποδίστριας χρησιµοποίησε σκληρή γλώσσα
και επιθετικά σχόλια για τον Καποδίστρια.
Ο Αδαµάντιος Κοραής πέθανε στο Παρίσι το
1833.
Τσιλιάκη Θωµαή (ΣΤ΄ Τάξη)
*
*
*
Ο∆ΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης (1770-1843).
Ήρωας της επανάστασης του 1821. Γεννήθηκε
στο Ραµβούνι της Μεσσηνίας. Το 1790 ήταν ήδη
αρµατολός, ενώ το 1794 µεταπήδησε στους
κλέφτες.
Νωρίς έγινε ο φόβος και ο τρόµος τον
Τούρκων της Πελοποννήσου, οι οποίοι
προσπαθούσαν µε
κάθε τρόπο να τον
εξοντώσουν. Μετά
από
πολλές
περιπέτειες
ο
Γέρος του Μοριά,
όπως αποκαλείτο
από το λαό ο
Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης, το
1806
κατάφυγε
στην
ρωσοκρατούµενη
Ζάκυνθο. Το 1807
πήγε στην Λευκάδα, οπού κατατάχθηκε στον
αγγλικό στρατό. Στις 6 – 1 – 1821 ο
Κολοκοτρώνης αποβιβάστηκε στην Καρδαµύλη
της Μάνης και άρχισε την οργάνωση ένοπλων
οµάδων για την έναρξη του αγώνα. Το 1823
άρχισαν οι διαµάχες των στρατιωτικών και των
πολιτικών µε αποτέλεσµα το φόνο του γιου του
Πάνου και τη φυλάκιση του ίδιου στην Ύδρα για
ένα τετράµηνο. Το1825 διορίστηκε από την
κυβέρνηση του Κουντουριώτη αρχηγός των
στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιµπραήµ
και εφάρµοσε τον ανταρτοπόλεµο σε µεγάλο
βαθµό, ενώ το 1826 ανέβαλε αρχηγός των
πελοποννησιακών σωµάτων.
Το1831 διατέλεσε µέλος της κυβέρνησης
Καποδίστρια, ενώ µε την εγκατάσταση της
αντιβασιλείας του Όθωνα φυλακίστηκε (1833)
και τον Απρίλιο του 1834 καταδικάστηκε για
έσχατη προδοσία. Το 1835 η ποινή του
χαρίστηκε
και
διορίστηκε
σύµβουλος
Επικρατείας. Πέθανε το 1843 από ανακοπή.
Αναµφισβήτητη η προσφορά του Θεόδωρου
Κολοκοτρώνη στον εθνικοαπελευθερωτικό
αγώνα υπήρξε τεράστια, ενώ η µορφή του,
σύµβολο γενναιότητας και φιλανθρωπίας.
Παπαδόπουλος Στέφανος (ΣΤ΄ Τάξη)
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Ο∆ΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗ
O µεγάλος Έλληνας ναύαρχος της
επανάστασης του 1821 ο Ανδρέας Μιαούλη
γεννήθηκε το 1769 στο νησί Ύδρα αλλά
καταγόταν από την Εύβοια. Ήταν πλοίαρχος
από πολύ νέος. Η ναυτιλία ήταν πολύ δύσκολη
εκείνα τα χρόνια και γι’αυτό άφηνε πολλά
κέρδη. Είναι γνωστό το επεισόδιο µε τον Άγγλο
ναύαρχο
Νέλσονα,
όταν
αυτός
είχε
αποκλεισµένα τα Ισπανικά παράλια. Ο
Μιαούλης αγνόησε τον αποκλεισµό και
µετέφερε σιτάρι στην Ισπανία. Οι Άγγλοι τον
καταδίωξαν, τον έπιασαν αιχµάλωτο, και τον
οδήγησαν εµπρός στον Νέλσονα.
Αυτός ο άνθρωπος
βρέθηκε
επικεφαλής
του ελληνικού στόλου
στην
επανάσταση.
Ήταν τότε 52 χρονών,
άνδρας φρόνιµος και
γενναίος, γιγαντόσωµος
και πλούσιος. Θα τον
βρούµε να ναυµαχεί, να
πυρπολεί
και
να
καταδιώκει
τον
τούρκικο στόλο σ’όλα τα χρόνια του αγώνα. Το
Φεβρουάριο του 1822 διασκορπίζει στον
Κορινθιακό το στόλο του Καρά Αλί. Τον
Αύγουστο το στόλο του Αυδουλάχ στο
Αργολικό. Εκδικείται το 1824 την καταστροφή
των Ψαρών βυθίζοντας 20 τούρκικα πλοία και
σφάζοντας τους Τουρκαλβανούς στο καµένο
νησί.
Στη Χίο κατάκαψε τούρκικα πλοία. Μα η
µεγάλη του δόξα ήταν η ναυµαχία του Γέροντα.
Προξένησε µεγάλη φθορά στο στόλο του
Ιµπραήµ στη Μεθώνη κι έσπασε τον αποκλεισµό
του Μεσολογγίου. Μια φορά ακόµη αν το
κατόρθωνε, το Μεσολόγγι θα κρατούσε. Πέθανε
το 1835.
Για τα κατορθώµατα του πήρε ο δρόµος το
όνοµά του.
Παπαδόπουλος Χρήστος (ΣΤ΄ Τάξη)
*
*
*
Ο∆ΟΣ ΝΙΚΟΥ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ
Ο Νίκος Μπελογιάννης γεννήθηκε στην
Αµαλιάδα το 1915. Από µικρή ηλικία εντάχθηκε
στο ΚΚΕ και φυλακίστηκε στην Ακροναυπλία
στα χρόνια της δικτατορίας του Μεταξά. Το
1941 παραδόθηκε στις γερµανικές αρχές
Κατοχής
µαζί
µε
άλλους
αριστερούς
κρατουµένους.
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Το 1943 κατάφερε να δραπετεύσει και
εντάχθηκε στον ΕΛΑΣ στην Πελοπόννησο στο
πλευρό του Άρη Βελουχιώτη.
Κατά
τον
Εµφύλιο
πόλεµο
που
επακολούθησε ήταν Πολιτικός Επίτροπος της
10ης Μεραρχίας του ∆ηµοκρατικού Στρατού και
µετά την ήττα ήταν ένας από τους τελευταίους
που εγκατέλειψαν τη
χώρα το 1949.
Τον Ιούνιο του
1950 επέστρεψε κρυφά
στην Ελλάδα µε σκοπό
να ξαναφτιάξει τις
οργανώσεις
του
παράνοµου τότε ΚΚΕ
στην Αθήνα, που είχαν
διαλυθεί
από
τις
συλλήψεις
πολλών
στελεχών του και από
το φόβο. Στις 20
∆εκεµβρίου
1950
συνελήφθη και δικάστηκε µε βάση το Ν.
509/1947,
που
θεωρούσε
εγκληµατική
οργάνωση το ΚΚΕ και το είχε κηρύξει
παράνοµο.
Επίσης,
κατηγορήθηκε
ως
κατάσκοπος της Σοβιετικής Ένωσης.
Η πρώτη δίκη του Μπελογιάννη ξεκίνησε
στην Αθήνα στις 19 Οκτωβρίου 1951 µε 94
κατηγορούµενους συνολικά, από το Έκτακτο
Στρατοδικείο Αθηνών στο Αρσάκειο ∆ικαστικό
Μέγαρο. Μετά την διεθνή κατακραυγή που
ακολούθησε, ο Πλαστήρας δηλώνει ότι η
απόφαση δε θα εκτελεστεί. Στη δίκη αυτή όµως
αποφασίζεται ο Μπελογιάνης και ορισµένοι
άλλοι κατηγορούµενοι να παραπεµφθούν σε νέα
δίκη µε τη βαρύτερη κατηγορία της
κατασκοπείας, µε στόχο να αναιρεθεί η
αµνηστία που υποχρεώθηκε να του δώσει.
Εν τω µεταξύ, στις 15 Νοεµβρίου 1951
βρίσκονται παράνοµοι ασύρµατοι στις περιοχές
Καλλιθέας και Φαλήρου, δίνοντας έτσι την
ευκαιρία στους στρατοδίκες για επιστράτευση
του νόµου περί κατασκοπείας. Έτσι ο
Μπελογιάννης και οι άλλοι κατηγορούµενοι
προσάγονται σε νέα δίκη. Η δεύτερη αυτή δίκη
αρχίζει στις 15 Φεβρουαρίου 1952, ενώπιον του
∆ιαρκούς
Στρατοδικείου
Αθηνών.
Ο
Μπελογιάννης αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες και
πρόβαλε τις πατριωτικές του ενέργειες κατά τη
διάρκεια της κατοχής. Τελικά, στις 30 Μαρτίου
1952, ηµέρα Κυριακή και ώρα 4.10΄ τη νύχτα ο
Μπελογιάννης και άλλοι τρεις µεταφέρθηκαν
νωρίς το πρωί από τις φυλακές της Καλλιθέας
στο στρατόπεδο του Γουδί και τουφεκίστηκαν.
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Η δίκη του πήρε µεγάλη δηµοσιότητα όχι µόνο
στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρώπη. Έµεινε
γνωστός ως «Ο άνθρωπος µε το γαρύφαλλο»,
από ένα φρέσκο κόκκινο γαρύφαλλο που
κρατούσε καθηµερινά.
Βούλα Καραµπουγιούκη (ΣΤ΄ Τάξη)
*
*
*
Ο∆ΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ
Ο Αλέξανδρος Παναγούλης (2 Ιουλίου 1939
– 1 Μαΐου 1976) υπήρξε πολιτικός και ποιητής.
∆ραστηριοποιήθηκε στον αγώνα κατά της
∆ικτατορίας της Χούντας των Συνταγµαταρχών
(1967-1974). Παγκόσµια γνωστός, ιδιαίτερα για
την θαρραλέα του πράξη, την απόπειρα
δολοφονίας
του
δικτάτορα
Γ.
Παπαδόπουλου στις
13 Αυγούστου 1968,
αλλά και για την
αντοχή
του
στα
βασανιστήρια
που
ακολούθησαν. Στην
µεταπολίτευση
εκλέχθηκε βουλευτής
µε
την
Ένωση
Κέντρου (Ε.Κ.).
Ο
Αλέξανδρος
Παναγούλης
γεννήθηκε
στην
Γλυφάδα.
∆ευτερότοκος γιος της Αθηνάς Κακαβούλη και
του Βασιλείου Παναγούλη, αξιωµατικού του
στρατού ξηράς. Αδερφός του Γεωργίου
Παναγούλη, θύµατος του καθεστώτος των
Συνταγµαταρχών,
και
του
Ευσταθίου
Παναγούλη, µετέπειτα πολιτικού άνδρα. Από
την πλευρά του πατέρα του κατάγεται από την
∆ίβρη (Λάµπεια) Ηλείας και από την πλευρά της
µητέρας του από το Σύβρο Λευκάδας. Εξαιτίας
της κατοχής από τις δυνάµεις του Άξονα, ο Α.
Παναγούλης πέρασε µέρος της παιδικής του
ηλικίας στη Λευκάδα. Σπούδασε στο Εθνικό
Μετσόβιο
Πολυτεχνείο
στην
Σχολή
Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων.
Ο Αλέξανδρος Παναγούλης συµµετείχε
ενεργά στον αγώνα για την επαναφορά της
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δηµοκρατίας και εναντίον του στρατιωτικού
καθεστώτος του Γ. Παπαδόπουλου (1967-1974).
Λιποτάκτησε από το στράτευµα και ίδρυσε την
οργάνωση Εθνική Αντίσταση.
Σχεδιάζει την απόπειρα δολοφονίας του
δικτάτορα
Παπαδόπουλου την 13η
Αυγούστου 1968 κοντά
στη
Βάρκιζα.
Αποτυγχάνει
και
συλλαµβάνεται.
∆ραπέτευσε από τις
φυλακές του Αιγινίου.
Τον έπιασαν και τον
έβαλαν µέσα ξανά.
Καταφέρνει να ξεφύγει πολλές φορές από τις
φυλακές. Ακόµα και µέσα δεν έπαυε να γράφει
ποιήµατα. Βρήκε το θάνατο την 1 Μαΐου του
1976 στη Βουλιαγµένη όπου και σήµερα
βρίσκετε το µνηµείο του. Για να τιµήσουν το
έργο του, δώσανε το όνοµα του σε πολλές οδούς.
Μία από αυτές είναι και η δική µου οδός.
Πουτακίδης ∆ηµήτριος (ΣΤ΄ Τάξη)
*
*
*
Ο∆ΟΣ ΚΑΡΑΟΛΗ
Ο Μιχαήλ Καραολής ήταν µάρτυρας του
Κυπριακού αγώνα από το 1956 – 1959 που
απαγχονίστηκε
από της αγγλικές δυνάµεις
κατοχής, το πρωί της 10 – 5 – 1956. Γεννήθηκε
στο Παλαιοχώρι της Πητσιλιάς. Σπούδασε στην
Αγγλική σχολή Λευκωσίας και εργάστηκε ως
δηµόσιος υπάλληλος. Έγινε µέλος της ΕΟΚΑ..
Συνελήφθη για συνεργασία στη δολοφονία ενός
πράκτορα των αγγλικών αρχών κατοχής.
Χαραλαµπίδης Γιώργος (ΣΤ΄ Τάξη)

