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∆ΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ ΜΑΣ 

Την Παρασκευή 26 Μαρτίου, την τελευταία µέρα πριν κλείσουν τα σχολεία για το Πάσχα, κάναµε δεντροφύτευση 

στην αυλή του Σχολείου µας. Ο κ. Κώστας Κερµανίδης έφερε καλλωπιστικά δεντράκια από το ∆ασαρχείο Αριδαίας, ο 

διευθυντής του Σχολείου οπωροφόρα από το φυτώριο του πατέρα του περσινού δασκάλου µας, του κ. Πολυζώη 

Μαρκουζάνη, και ο κ. Γιάννης Τσαγιαννίδης άνοιξε µε το τρακτέρ του τις τρύπες, για να φυτέψουµε τα δεντράκια. 

∆άσκαλοι και µαθητές φύτεψαν µε ενθουσιασµό τα δεντράκια δίνοντας την υπόσχεση να τα περιποιούνται, έτσι ώστε 

µετά από µερικά χρόνια η αυλή µας να έχει περισσότερη σκιά για να είναι πιο υποφερτές οι ζεστές µέρες της άνοιξης και 

του καλοκαιριού. 

∆υστυχώς όµως τις τελευταίες µέρες διαπιστώνουµε ότι τα απογεύµατα κάποιοι, από απροσεξία θέλουµε να 

πιστεύουµε, έχουν σπάσει µερικά από τα δεντράκια. Ελπίζουµε ότι όλοι θα δείξουµε περισσότερη προσοχή έτσι που τα 

υπόλοιπα δέντρα να µπορέσουν να µεγαλώσουν. 

Τέλος θέλουµε να ευχαριστήσουµε όλους όσοι βοήθησαν για να γίνει αυτή η δεντροφύτευση. 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 

Α΄ ΤΑΞΗ 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

Στα πλαίσια της ενότητας «Φυτά και λουλούδια» τα παιδιά έφεραν λουλούδι και διάφορους σπόρους, 

τα οποία φυτέψαµε και παρατηρούσαµε την ανάπτυξή τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μια µαθήτρια του Νηπιαγωγείου γράφει τις σκέψεις της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ΄ ΤΑΞΗ 

ΖΩΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

Στα πλαίσια της ενότητας «Ζώα της 

θάλασσας» του µαθήµατος της Μελέτης 

Περιβάλλοντος οι µαθητές της Γ΄ τάξης 

συγκέντρωσαν πληροφορίες για µερικά απ’ αυτά 

και σας τις παρουσιάζουν. 

  

ΦΩΚΙΑ 

Θηλαστικό αµφίβιο, πτερυγιόποδο. Ανήκει 

στην οικογένεια των φωκιδών, που περιλαµβάνει 

διάφορα είδη µεγάλων ζώων. Μεταξύ αυτών 

είναι η κοινή η µοσχοειδής φώκια, ο θαλάσσιος 

ελέφαντας ή φώκια  η µακρόρινος, η 

κυστοφόρος της Κασπίας, ο θαλάσσιος βους που 

ανεβαίνει ως τις λίµνες του Καναδά, η φώκη των 

αρχαίων που συναντιέται και στο Αιγαίο κ.ά. 
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Οι φώκιες ζουν κύρια στις βόρειες  και 

πολικές 

θάλασσες και 

λίµνες. Το 

σώµα τους έχει 

σχήµα 

ατρακτοειδές 

(σαν αδράχτι) 

και έχει µήκος 

από 1,5 µέχρι 3 

µέτρα. 

Έχουν 

κεφάλι µάλλον 

µακρουλό, 

αυτιά δίχως 

πτερύγια και 

τρίχες στο 

ρύγχος χρήσιµες ως όργανα αφής. 

Το δέρµα τους σκεπάζεται µε λεπτό και 

γυαλιστερό τρίχωµα. Τα µπροστινά τους πόδια 

καταλήγουν σε 5 δάχτυλα ενωµένα µεταξύ τους 

σε σκληρή νηκτική µεµβράνη, ενώ τα πίσω 

πόδια έχουν διεύθυνση και κατασκευή τέτοια 

που να µοιάζουν µε ουρά ψαριού. Επίσης έχουν 

µουστάκι µε λίγες αλλά πολύ µακριές τρίχες. 

Γεννά την άνοιξη ένα µικρό που είναι 

καλυµµένο µε πυκνό σκούρο τρίχωµα. Το 

φροντίζει και το θηλάζει µε το λιπαρό της γάλα 

για ένα περίπου µήνα. 

Οι φώκιες ζουν οµαδικά και είναι γενικά ζώα 

ήρεµα. Κολυµπούν µε ευκινησία και αντέχουν 

πολύ κάτω από το νερό. Ακόµα και τα νεογνά 

τους είναι αµέσως σε θέση να κολυµπήσουν 

κάτω από τη στοργική επίβλεψη της µητέρας 

τους, που άλλωστε τα φροντίζει γενικά µε 

µεγάλη αφοσίωση. 

Η φώκια τρώει ψάρια και διάφορα µαλάκια 

µε τη βοήθεια των 30 περίπου γερών και 

σουβλερών δοντιών της. Αιχµαλωτισµένες 

εξηµερώνονται εύκολα και µε εκγύµναση 

µπορούν να µάθουν διάφορα κόλπα που 

διασκεδάζουν µικρούς και µεγάλους στα τσίρκο 

και τα ενυδρεία, όπου τις παρουσιάζουν. Στη 

στεριά οι φώκιες σέρνονται µάλλον πάρα 

περπατούν. 

Όταν βρίσκονται έξω από το νερό, 

ξεκουράζονται πάνω σε παγόβουνα ή στους 

βράχους των ακτών. 

Οι ναυτικοί που ταξιδεύουν στις ψυχρές 

θάλασσες τις ονοµάζουν σκύλους της θάλασσας 

γιατί οι φωνές τους µοιάζουν µε γαβγίσµατα. 

Είναι γενικά έξυπνα και χαριτωµένα ζώα. 

Ένα όµως είδος φώκιας, ο θαλάσσιος ίππος 

είναι πολύ ογκώδης και άγριος. Μπορεί να 

ζυγίζει µέχρι έναν τόνο και έχει δύο τεράστια 

δόντια που εξέχουν από το στόµα του µέχρι 90 

εκατοστά. Γίνεται επικίνδυνος για τα µικρά 

αλιευτικά, γιατί χιµάει πάνω τους κατά κοπάδια 

και προσπαθεί να τα ανατρέψει. Η εµφάνισή του 

τον κάνει να µοιάζει µε ένα πραγµατικό τέρας 

της θάλασσας. 

Είναι ωστόσο φοβερός υπναράς και περνά 

τον περισσότερο καιρό του βυθισµένος στον 

ύπνο. Όταν όλο το κοπάδι κοιµάται, ένας από 

αυτούς µένει ξύπνιος και, αν χρειαστεί, δίνει το 

σύνθηµα του κινδύνου µε δυνατές φωνές. 

Εχθροί της φώκιας είναι η πολική αρκούδα, 

τα µεγάλα αρπαχτικά ψάρια, αλλά κυρίως ο 

άνθρωπος. Αυτός την κυνηγά µε δίχτυα, παγίδες 

και καµάκια, αλλά και µε πιο σύγχρονα 

αλιευτικά µέσα, όπως είναι ειδικά ελικόπτερα 

και πλοία, χρήσιµα για την επισήµανση των 

κοπαδιών. 

Από τις φώκιες ο άνθρωπος παίρνει το κρέας 

τους, που τρώγεται από πολλούς βόρειους 

λαούς, το λίπος τους, που χρησιµοποιείται στην 

κατασκευή σαπουνιών, αλλά και για το φωτισµό 

και τη θέρµανση και το δέρµα τους που είναι 

πολύτιµο γιατί, λείο και αδιάβροχο όπως είναι, 

έχει µεγάλη εµπορική αξία. 

Από τη µεγάλη όµως καταδίωξη πολλά είδη 

φώκιας εξαφανίστηκαν ή κινδυνεύουν να 

εξαφανιστούν. Σ’ αυτό συντελεί και το ότι η 

φώκια γεννά µόνο ένα ή δύο µικρά κάθε φορά. 

Νεφέλη Φαντίδου,  Παπαδόπουλος Λευτέρης, 

Χαρατσίδου Σοφία 

 

ΧΕΛΩΝΑ ΚΑΡΕΤΑ –ΚΑΡΕΤΑ 

Η θαλάσσια χελώνα ανήκει στην οικογένεια 

χελωνίδες µε το πιο γνωστό είδος Καρέτα – 

Καρέτα που γεννά τα αβγά της στις ακτές της 

Ζακύνθου. 

Γεννά τους καλοκαιρινούς µήνες βγαίνοντας 

δύο ως τέσσερις φορές στην παραλία το βράδυ. 
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Η εκκόλαψη διαρκεί δύο µήνες. Οι νεοσσοί, 

περίπου 100 σε κάθε φωλιά, έχουν µήκος πέντε 

εκατοστά και ζυγίζουν 17 γραµµάρια. Μόλις 

εκκολαφθούν, ανεβαίνουν όλοι µαζί στην 

επιφάνεια της άµµου και τρέχουν αµέσως προς 

τη θάλασσα. Αυτό το πρώτο ταξίδι είναι το 

σηµαντικότερο της ζωής τους, γιατί βοηθά τα 

χελωνάκια να προσανατολιστούν και να 

µπορέσουν να ξαναγυρίσουν στον ίδιο τόπο 

µερικές δεκαετίες αργότερα. Οι νεοσσοί έχουν 

να αντιµετωπίσουν πάµπολλους εχθρούς: 

καβούρια, γλάρους και ψάρια και η θνησιµότητά 

τους είναι εξαιρετικά υψηλή. Υπολογίζεται ότι 

σε κάθε 1.000 χελωνάκια επιζεί και 

ενηλικιώνεται µόνο ένα. 

Η θαλάσσια χελώνα έχει σκληρό καβούκι 

που προστατεύει το σώµα της από τα αρπαχτικά. 

Έχει πνεύµονες, όπως κάθε άλλο ερπετό. ∆εν 

έχει δόντια και το στόµα είναι σκληρό σαν 

ράµφος. Με αυτό κοµµατιάζει φύκια, ψάρια, 

µαλάκια. 

Το µήκος της φτάνει τα 90 εκατοστά και το 

βάρος της 100 κιλά. 

Σηµαντικές απειλές για τη θαλάσσια χελώνα 

αποτελούν η χρήση µη επιλεκτικών αλιευτικών 

εργαλείων – κάθε χρόνο χιλιάδες χελώνες 

µπλέκονται τυχαία στα δίχτυα και τα παραγάδια 

και πνίγονται – και η ρύπανση από προϊόντα 

πετρελαίου, χηµικές ουσίες και σκουπίδια. 

Ιδιαίτερο πρόβληµα αποτελούν οι πλαστικές 

σακούλες, αφού οι χελώνες τις τρώνε, 

νοµίζοντας πως πρόκειται για τσούχτρες, µε 

αποτέλεσµα να πεθαίνουν από ασφυξία. 

Κάποιες χελώνες τραυµατίζονται, µερικές 

φορές θανάσιµα, από ταχύπλοα σκάφη, που 

πλέουν κοντά στις παραλίες ωοτοκίας. 

Η χελώνα Καρέτα – Καρέτα είναι 

απειλούµενο είδος και γι’ αυτό προστατεύεται..  

∆ηµιουργήθηκε στη Ζάκυνθο το πρώτο 

εθνικό πάρκο για την προστασία της θαλάσσιας 

χελώνας, επειδή ο φυσικός πλούτος της γύρω 

θάλασσας είναι πολύ σηµαντικός. 

Παπαθεοδώρου Απόστολος, Φαντίδης 

Ιωακείµ, Παπαδόπουλος Βαγγέλης 

 

Ο ΚΑΒΟΥΡΑΣ 

Ο κάβουρας είναι καρκινοειδές 

µαλακόστρακο της τάξης των δεκαπόδων. Το 

σώµα του καλύπτεται από έναν σκληρό 

εξωσκελετό και είναι εξοπλισµένο µε ένα 

ζευγάρι δαγκάνες.  

Το περπάτηµα του κάβουρα γίνεται µε το 

πλευρό, πάνω στις τρύπες των βράχων, στις 

πέτρες και στις αµµουδιές, εντός και έξω από το 

νερό. Το δεκάποδο αυτό έχει κοιλιακό τµήµα 

χωρίς πόδια, πολύ µικρό και χωµένο σε µια 

κοιλότητα στο κάτω µέρος του κεφαλοθώρακα. 

Στο κεφάλι έχουν κοντές κεραίες µε αισθητήρια 

όργανα, στόµα και τα µάτια πάνω µίσχους. 

Έχουν δύο σιαγόνες πάνω και δύο κάτω. Τα 

πέντε ζευγάρια ποδιών που διαθέτουν είναι πολύ 

ανεπτυγµένα και στο πρώτο ζευγάρι ποδιών 

έχουν στην άκρη λαβίδες. Στα άλλα τέσσερα 

διαθέτουν νύχια, τα οποία είναι γαµψά. 

Τα καβούρια είναι παµφάγα ζώα και την 

ηµέρα κρύβονται. Η αναζήτηση της τροφής 

γίνεται συνήθως τη νύχτα. Πολλά είδη τρέφονται 

αποκλειστικά µε φύκια, ενώ άλλα τρώνε 

µαλάκια, σκουλήκια, άλλα αρθρόποδα, 

βακτήρια, µύκητες και αυγά µικρών ζώων. Με 

τις λαβίδες τους τεµαχίζουν την τροφή και µετά 

τη φέρνουν στο στόµα. 

Τα είδη των καβουριών διαφέρουν σε 

σχήµατα και χρώµατα. Μερικά είδη κολλούν 

στη ράχη τους και στα πόδια τους φύκια και 

σπόγγους, ώστε να προστατεύονται από τους 

εχθρούς τους και να µην ξεχωρίζουν από το 

περιβάλλον. 

Εκτός από τον άνθρωπο, που τον κυνηγά για 

το κρέας του, εχθρό έχει και το χταπόδι. 

Παπαδόπουλος Γιώργος 

 

∆ΕΛΦΙΝΙ 

Έχει χρώµα µπλε σκούρο στη ράχη και 

λευκό στην κοιλιά. Το κύριο χαρακτηριστικό 

του είναι το ρύγχος του, που σχηµατίζει ένα 

πραγµατικό ράµφος και αποτελείται από δύο 

σιαγόνες µε 100 περίπου κωνικά δόντια. 

Ανάµεσά τους υπάρχουν κενά, ώστε να 

προσαρµόζονται τα δόντια της κάτω γνάθου. 

∆ιαθέτει ένα σταθεροποιητικό ραχιαίο πτερύγιο, 

όπως οι καρχαρίες. Το πτερύγιο της ουράς είναι 

οριζόντιο και κινείται προς τα πάνω και προς τα 

κάτω. Λείπουν εντελώς τα πίσω άκρα, ενώ τα 

εµπρόσθια άκρα έχουν µεταµορφωθεί σε 

πτερύγια. Ο εγκέφαλος του ζώου είναι ιδιαίτερα 
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ανεπτυγµένος: σε βάρος είναι ελαφρά 

µεγαλύτερος από τους ανθρώπου, ενώ η 

αναλογία όγκου του εγκεφάλου προς το βάρος 

του ζώου είναι η µεγαλύτερη ανάµεσα στα 

θηλαστικά µετά από αυτή του ανθρώπου και της 

φάλαινας. Η αναπνοή του γίνεται µε πνεύµονες. 

Μπορεί να φθάσει σε µήκος τα 2 µέτρα περίπου. 

Τα περισσότερα δελφίνια βλέπουν πολύ 

καλά τόσο µέσα όσο και έξω από το νερό, ενώ η 

ακοή τους είναι ανώτερη από αυτήν του 

ανθρώπου. Η αφή τους είναι επίσης αρκετά 

καλή, ενώ στερούνται οσφρητικών νεύρων και 

για το λόγο αυτό πιστεύεται ότι απουσιάζει σε 

αυτά η αίσθηση της όσφρησης. Ωστόσο, 

διαθέτουν γεύση και µπορούν να προτιµούν 

συγκεκριµένα είδη ψαριών. 

 Είναι ζώα κοινωνικά και ζουν κατά αγέλες 

έως δώδεκα ατόµων. Σε περιοχές όπου αφθονεί 

η τροφή, µπορεί να ενωθούν πολλές αγέλες και ο 

συνολικός πληθυσµός της οµάδας να φτάσει τα 

χίλια άτοµα. Τα δελφίνια επικοινωνούν µεταξύ 

τους χρησιµοποιώντας σφυρίγµατα, 

πλαταγίσµατα και άλλους ήχους. 

Το δελφίνι τρέφεται µε κεφαλόποδα, 

µαλακόστρακα και επίσης µικρά ψάρια. 

Κυριότεροι εχθροί του είναι οι άνθρωποι. 

Ειδικότερα, πολλά δελφίνια σκοτώνονται από 

αλιευτικά µε δίχτυα, ειδικά όσα χρησιµοποιούν 

αφρόδιχτα. Άλλα χρησιµοποιούνται για 

ψυχαγωγία σε πάρκα, σε τσίρκα και ενυδρεία, 

όπως επίσης και στις έρευνες πολλών ναυτικών 

ερευνητικών ινστιτούτων. Ωστόσο, τις 

τελευταίες δεκαετίες έχουν ιδρυθεί οργανώσεις 

για την προστασία των δελφινιών και έως ένα 

βαθµό έχουν τεθεί περιορισµοί στη χρήση 

αφρόδιχτων. Η µόλυνση των θαλασσών και των 

υδάτων, επίσης, έχει θέσει σε κίνδυνο πολλά 

είδη δελφινιών. Άλλος σηµαντικός εχθρός του 

δελφινιού είναι ο καρχαρίας. Το κρέας των 

δελφινιών τρώγεται, παρόλο που κάτι τέτοιο 

γενικά δεν συνηθίζεται. 

Σιδηρόπουλος Μανώλης, Φενερίδης 

∆ηµήτρης 

 

∆΄ ΤΑΞΗ 

Η ΧΑΡΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 

Στα πλαίσια της ενότητας «Όλοι 

διαφορετικοί, όλοι ίδιοι» του µαθήµατος της 

Γλώσσας, οι µαθητές της ∆΄ τάξης 

ασχοληθήκαµε µε τα δικαιώµατα του παιδιού, τα 

οποία και σας παρουσιάζουµε!  

1. ∆ικαιούµαι να έρθω στη ζωή!! 

∆ικαιούµαι να υπάρξω!! 

2. ∆ικαιούµαι να ζήσω σε έναν κόσµο 

χωρίς βία και φτώχεια!! 

3. ∆ικαιούµαι να ζήσω σε έναν κόσµο που 

σέβεται και προστατεύει το φυσικό 

περιβάλλον!! 

4. ∆ικαιούµαι να έχω ελεύθερη πρόσβαση 

στο µαγικό κόσµο της γνώσης!! 

5. ∆ικαιούµαι να έχω ελεύθερο χώρο, για 

να παίξω!! 

6. ∆ικαιούµαι να µάθω τι είναι καλό για την 

ψυχική και τη σωµατική µου υγεία!! 

7. ∆ικαιούµαι να περνάω αρκετό χρόνο µε 

του γονείς µου!! 

8. ∆ικαιούµαι να ζήσω µε αθωότητα και 

ανεµελιά τα παιδικά µου χρόνια!! 

9. ∆ικαιούµαι να ζήσω σε µια κοινωνία που 

προστατεύει τα προσωπικά µου 

δεδοµένα!! 

10. ∆ικαιούµαι ένα κόσµο ανθρώπινο, δίκαιο 

και ειρηνικό! Έναν κόσµο στον οποίο θα 

µεγαλώσω αύριο τα δικά µου παιδιά!! 

Φαντίδης Χαράλαµπος (∆΄ Τάξη) 
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ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 

Στα πλαίσια της θεµατικής ενότητας της 

Γλώσσας «Τρόποι ζωής και επαγγέλµατα» οι 

µαθητές της ΣΤ΄ τάξης έφτιαξαν 

ερωτηµατολόγια και πήραν συνεντεύξεις από 

ανθρώπους του χωριού, για να µάθουν πώς 

ζούσαν παλιά οι κάτοικοι του χωριού, πώς 

σκέφτονται για τον τόπο τους και τη ζωή σ’ 

αυτόν.  

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΙΟ ΜΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΟ  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς λέγεστε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Παπαδόπουλος Κυριάκος του 

Παντελή.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσων χρονών είστε;   

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είµαι 66 χρονών.     

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσα χρόνια µένετε στο χωριό; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στο χωριό ζω από τότε που 

γεννήθηκα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Με τι ασχολούνταν οι χωριανοί, 

όταν ήσασταν νέος; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Με τη γεωργία και την 

κτηνοτροφία. Φύτευαν σιτηρά, καλαµπόκι και 

βαµβάκι. Μετά τη δεκαετία του ‘60 

επεκτάθηκαν στη ροδακινοκαλλιέργεια. 

Καλλιεργούσαν επίσης λίγα µήλα και αχλάδια. 

Υπήρχε κι ένας νερόµυλος που πήγαιναν οι 

πατεράδες µας τα σιτηρά και έκαναν το αλεύρι. 

Το ποτάµι στο χωριό τα παλιά τα χρόνια ήταν 

γεµάτο ψάρια, καραβίδες, καβούρια και χέλια 

που τα ψαρεύανε. Στα βαθιά κάναµε µπάνιο και 

τα καλοκαίρια έπλεναν τα σιτηρά, για να βγει 

καθαρό το αλεύρι.               

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιο ήταν το δικό σου 

επάγγελµα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το επάγγελµά µου ήταν 

αγρότης, παράλληλα είµαι ιεροψάλτης από το 

‘62 έως και σήµερα. Ασχολήθηκα και µε τον 

αθλητισµό, τα λεγόµενα «Κωνστάντεια» και 

«Κρίτια». Τους Αγώνες αυτούς τους διοργάνωνε 

η Βασιλική Πρόνοια. Εγώ πήρα µέρος στους 

αγώνες της Θεσσαλονίκης, στο γήπεδο της 

Χ.Α.Ν.Θ., τον άλλο χρόνο στη Φλώρινα, µετά 

στις Σέρρες, µετά στην Κοζάνη και η τελευταία 

µου συµµετοχή στους αγώνες ήταν το 1962 στο 

στάδιο της Έδεσσας όπου τελείωνε η καριέρα 

µου στο στίβο µε τρία κύπελα στα 100 µέτρα, 

στο άλµα απλούν και στα 4Χ100 

σκυταλοδροµία. Βραβεύτηκα από τον τότε 

διάδοχο και µετέπειτα βασιλιά της Ελλάδας 

Κωνσταντίνο και συνέχισα µε το ποδόσφαιρο 

έως το 1974.          

ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχουν κάποια επαγγέλµατα 

που έχουν εξαφανιστεί; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έχουν εξαφανιστεί ο 

καροποιός, ο τσαγκάρης και ο γανωτζής.   

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιες ήταν οι συνήθειες εκείνη 

την εποχή;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μαζευόντουσαν στα σπίτια, 

πότε στον ένα πότε στον άλλο, µερικοί πήγαιναν 

στα καφενεία, τις Κυριακές έκαναν βόλτες στον 

κεντρικό δρόµο ενώ το απόγευµα της Κυριακής 

παίζαµε ποδόσφαιρο µε διάφορα χωριά. Στο 

χωριό µας υπήρχε το «Σπίτι Παιδιού» όπου 

πήγαιναν οι νέοι εκεί µαθαίναµε σκάκι, µπάσκετ, 

βόλεϊ και στίβο όπου συµµετείχα και όπου 

πρωταγωνιστούσα.      

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι έχει αλλάξει στο χωριό από 

παλιά; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έχουν αλλάξει πάρα πολλά. 

Όλο το χωριό ήταν πιο δεµένο, πηγαίναµε όλοι 

και βοηθούσαµε ο ένας τον άλλο. Τώρα έχει 

χαθεί αυτό, γιατί έχουν έρθει και µας 

εξυπηρετούν οι µετανάστες κυρίως από την 

Αλβανία.       

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι σας αρέσει στον τόπο σας και 

τι θα θέλατε να αλλάξει;    

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο τόπος µας είναι µια από τις 

πιο πλούσιες περιοχές της Μακεδονίας. Παλιά 

είχαµε εργοστάσια και δούλευε όλος ο κόσµος 

συµπληρώνοντας το εισόδηµα του. Αυτά 

λείπουν σήµερα. 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

*       *       * 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ 

ΜΑΡΙΑ ΤΑΡΠΑΝΗ 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσων χρονών είστε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έχω γεννηθεί το 50 και είµαι 

60 ετών.   

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσα χρόνια µένετε στο χωριό; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μένω από όταν γεννήθηκα, 

δηλαδή 60 χρόνια.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Με τι ασχολούνταν παλιά  οι 

χωριανοί, όταν ήσασταν νέα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Παλιά οι άνθρωποι 

ασχολούνταν µε τη γεωργία
.
 κυρίως φυτεύανε 

στάρι, αλλά το ‘60 – ’61 άρχισαν να φυτεύουν 

περισσότερο ροδάκινα. Φύτευαν αγγούρια, 

καλαµπόκι, καρπούζι και µαρούλια στον κήπο 

τους. Ασχολούνταν µε την πτηνοτροφία
.
 

εκτρέφανε κότες, γαλοπούλες, µε την 



ΜΑΘ.ΛΟΓ.  8                                                                                                                 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 

κτηνοτροφία και εκτρέφανε αγελάδες, βόδια, 

άλογα, γαϊδουριά και γουρούνια. Κάθε Σάββατο 

πήγαιναν στο παζάρι της Σκύδρας και 

πουλούσανε κότες, αυγά, γάλα, κρέας, τυριά και 

βούτυρα που µερικοί τα έφτιαχναν στο σπίτι 

µέσα στον ντορβά.   

ΕΡΩΤΗΣΗ: Με τι πήγαιναν στη Σκύδρα 

παλιά; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πήγαιναν µε γαϊδουράκια 

κυρίως, τα κάρα που τα σέρνανε τα βόδια και τα 

άλογα.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχουν κάποια επαγγέλµατα 

που έχουν εξαφανιστεί; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έχουν εξαφανιστεί ο 

πεταλωτής ο οποίος έφτιαχνε ή περιποιούνταν τα 

πέταλα, όταν σκούριαζαν ή όταν έσπαναν, γιατί 

δεν είχαµε λεφτά για να αγοράζουµε άλλα. Ο 

καροποιός, ο οποίος έφτιαχνε τα κάρα και οι 

σιδεράδες που έφτιαχναν τα κάγκελα και τα 

διάφορα αγροτικά εργαλεία.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς περνούσαν τον ελεύθερο 

χρόνο τους οι κάτοικοι του Ριζού παλιά; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τον ελεύθερο χρόνο τους τον 

περνούσαν στο καφενείο και στην πλατεία 

συζητώντας για διάφορες αγροτικές εργασίες   

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι έχει αλλάξει στο χωριό από 

παλιά; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έχουν αλλάξει οι γέφυρες 

που ήταν ξύλινες και τώρα είναι τσιµεντένιες, οι 

δρόµοι που από χωµατόδροµοι έγιναν 

ασφαλτόδροµοι, το µικρό καφενείο της πλατείας 

έγινε σύγχρονη καφετερία που την ονοµάζουµε 

ίντερνετ καφέ, το µπακάλικο του χωριού το 

αντικατέστησαν µε δύο-τρία µίνι – µάρκετ, όπου 

µπορείς να βρεις τα πάντα, και η εκκλησία που 

ονοµαζόταν Άγιος Γεώργιος και τώρα 

Μεταµόρφωση του Σωτήρος  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι είναι αυτό που σας ενοχλεί ή 

σας αρέσει στο χωριό; Τι θα θέλατε να αλλάξει; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μου αρέσει ησυχία του 

χωριού, που όλοι γνωριζόµαστε µεταξύ µας και, 

όταν κάποιος έχει πρόβληµα, ο γείτονας και όλο 

το χωριό θα τρέξει να τον βοηθήσει. Θα ήθελα 

να αλλάξω ένα µικρό µινι – µάρκετ µε ένα 

πολιτιστικό κέντρο για τους νέους και τους 

ηλικιωµένους και να υπάρχει πιο στενή ιατρική 

περίθαλψη. 

Σεµερτσίδης Γιώργος  

*       *       * 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ 

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσων χρονών είστε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είµαι 74 χρονών. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσα χρόνια µένετε στο 

Λουτροχώρι; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ζω στο Λουτροχώρι 35 

χρόνια. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Με τι ασχολούνταν οι χωριανοί, 

όταν ήσασταν νέα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ασχολούνταν µε την γεωργία, 

όπου καλλιεργούσαν ροδάκινα, δαµάσκηνα, 

καλαµπόκι, σιτάρι και  το βαµβάκι. Επίσης 

ασχολούνταν µε την κτηνοτροφία εκτρέφοντας 

πρόβατα και αγελάδες, που τα είχαν στα σπίτια 

τους.   

ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχουν κάποια επαγγέλµατα 

που έχουν εξαφανιστεί; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, οι µυλωνάδες, οι 

νερουλάδες και οι παγοπώλες.    

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς περνούσατε τον ελεύθερο 

χρόνο σας; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι άντρες πήγαιναν στο 

καφενείο και οι γυναίκες µαζεύονταν στην 

γειτονιά και έπιναν καφέ.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι έχει αλλάξει στο χωριό από 

παλιά; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έχουν αλλάξει οι δρόµοι που 

ήταν χωµατόδροµοι και τα σπίτια ήταν πιο 

µικρά. Επίσης έχει αλλάξει ο τρόπος 

διασκέδασης, τα ενδιαφέροντα των ανθρώπων 

και οι απαιτήσεις τους. Επικρατεί άγχος.      

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι είναι αυτό που σας ενοχλεί 

σήµερα στο χωριό; Τι θα θέλατε να αλλάξει; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Με ενοχλεί η συνήθεια του 

καφενείου, το άγχος για το αύριο, η 

χρησιµοποίηση των κινητών και υπολογιστών 

για  πολλές ώρες, το ότι αφιερώνουµε πολύ 

χρόνο για άχρηστα πράγµατα, αλλά και το ότι 

δεν φροντίζουµε να επικοινωνούµε µε τους 

άλλους    

Τσιλιάκη Θωµαή 

*       *       * 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

Στα πλαίσια της ίδιας θεµατικής ενότητας 

της Γλώσσας «Τρόποι ζωής και επαγγέλµατα» 

µερικοί µαθητές της ΣΤ΄ τάξης έφτιαξαν 

ερωτηµατολόγια και πήραν συνεντεύξεις από 

µετανάστες, για να µάθουν τους λόγους που 

έφυγαν από τον τόπο τους και τις δυσκολίες που 

αντιµετώπισαν. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΜΑ ΜΟΥ 

ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΙ∆ΟΥ 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς λέγεστε; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Λέγοµε Μαρία Σαββίδου. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσο χρονών είστε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είµαι 32 χρονών. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πού µένατε πριν και που µένετε 

τώρα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γεννήθηκα στο 

Ουζµπεκιστάν, στην πόλη Τασκένδη, µεγάλωσα 

στην Ουκρανία, στην πρωτεύουσα Κίεβο, και ζω 

στην Ελλάδα στο χωριό Ριζό. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί φύγατε από εκεί; Τι σας 

έκανε και ήρθατε εδώ; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γιατί ήµασταν Έλληνες και 

µας λέγανε να πάτε στην πατρίδα σας. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι δυσκολίες περάσατε, όταν 

ήρθατε εδώ, και τι δυσκολίες περνάτε τώρα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όταν ήρθα εδώ, ήµουν 15 

χρονών κοριτσάκι. Στη γλώσσα δεν είχα καµία 

δυσκολία, γιατί ξέραµε ποντιακά. ∆υσκολία µου 

ήταν η δουλεία. Γιατί δούλευα από 16 χρονών 

στο Σάλιγκαρ, νύχτα στα Σεβαστιανά. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Θέλετε να πάτε εκεί να µείνετε 

ή να παραµείνετε εδώ και γιατί; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βέβαια θέλω να πάω εκεί που 

γεννήθηκα µαζί µε τα παιδία µου να τους δείξω 

πού γεννήθηκα, πού έµενα και σε πιο σχολείο 

πήγαινα. Θέλω να παραµείνω εδώ, γιατί είµαι 

Ελληνίδα και εδώ γεννηθήκαν τα παιδία µου. 

∆ηµητριάδου Ελένη 

*       *       *           

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ 

ΕΡΩΤΗΣΗ:  Πώς σας λένε και ποσόν 

χρονών είστε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Με λένε Ραντοστινα 

Πουτακίδου και είµαι 45 χρόνων. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Από πια χώρα είστε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είµαι από την Βουλγαρία. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πού µένετε;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην Ελλάδα, στο Ριζό. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε ήρθατε και µε ποιον 

τρόπο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Παντρεύτηκα το 1997 και 

ήρθαµε µαζί µε τον άνδρα µου εδώ στην 

Ελλάδα, γιατί ο άνδρας µου ήταν Έλληνας. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί φύγατε από την χώρα σας; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γιατί παντρεύτηκα Έλληνα 

άνδρα και οι συνθήκες ήταν έτσι που δεν 

µπορούσαµε να µένουµε εκεί, διότι ο σύζυγός 

µου είχε µια ηλικιωµένη µάνα, την οποία δεν 

µπορούσαµε να την αφήσουµε µονή. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σκέφτεσαι να επιστρέψετε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, µε την πρώτη ευκαιρία. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια ήταν η µεγαλύτερη 

δυσκολία που συναντήσατε εδώ και πώς την 

αντιµετωπίσατε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι δυσκολίες είναι πολλές για 

ένα ξένο. Για εµένα  υπάρχουν δύο: α] ότι µετά 

από τόσα χρόνια νόµιµης παραµονής στην 

Ελλάδα δεν µου δίνεται η ελληνική υπηκοότητα 

και 2] η συµπεριφορά µερικών Ελλήνων 

απέναντί µου. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι θα θέλατε να πείτε στους 

Έλληνες µετά από τόσα χρόνια παραµονής εδώ; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Να µιλάνε λιγότερο και να 

δουλεύουν περισσότερο, γιατί έτσι χάνουν τις 

θέσεις εργασίας τις οποίες τις παίρνουν οι 

µετανάστες και µετά οι Έλληνες µένουν χωρίς 

δουλειά. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια συµβουλή θα έδινες στους 

συµπατριώτες σου που βρίσκονται στην πατρίδα 

σου; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Να µην έρθουν  ποτέ στην 

Ελλάδα και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι τα όνειρά σου; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έχω όνειρα µόνο για το παιδί 

µου. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς αισθάνεσαι για τους 

Έλληνες; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι φιλόξενος λαός και 

έχουν πλούσια ιστορία. Απλά τους σέβοµαι.       

Πουτακίδης ∆ηµήτρης 

*       *       *        

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς λέγεστε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Λέγοµαι Ιµπραήµ Τσιαφέρη. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσων χρονών είστε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είµαι 43 ετών. 

ΕΡΩΤΗΣΗ : Από πού είστε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από το Ελµπασάν της 

Αλβανίας.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Είστε παντρεµένος; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, έχω και δυο παιδιά.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πού ζείτε και πόσα χρόνια ζείτε 

στον τόπο αυτό; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ζω στο Ριζό και µένω στον 

τόπο αυτό 15 χρόνια. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Για ποιο λόγο εγκαταλείψατε 

την πατρίδα σας;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εγκατέλειψα την πατρίδα 

µου, επειδή επέλεξα να ζήσω στην Ελλάδα και 

βέβαια για οικονοµικούς λόγους. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι δυσκολίες αντιµετωπίσατε 

και αντιµετωπίζετε;     

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μια δυσκολία που 

αντιµετώπισα και αντιµετωπίζω είναι ο 

ρατσισµός των άλλων.   

ΕΡΩΤΗΣΗ : Πώς νιώθετε που ήρθατε εδώ 

στην Ελλάδα; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Νιώθω ωραία, γιατί η 

Ελλάδα είναι σαν δεύτερη πατρίδα µου και µου 

αρέσει που ζω εδώ. 

Τσιλιάκη Θωµαή 

 

UNESCO 

Ο εκπαιδευτικός, επιστηµονικός και 

πολιτιστικός οργανισµός ηνωµένων εθνών 

[UNESCO-UNITED NATIONS 

EDUCATIONAL, 

SCIENTIFIC and 

CULTURAL 

ORGANIZATION] 

ιδρύθηκε στις 16 

Νοεµβρίου 1945. 

Επιδίωξη αυτού του 

εξειδικευµένου 

οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών δεν είναι 

µόνο η οικοδόµηση σχολείων σε 

κατεστραµµένες χώρες ή η δηµοσίευση 

επιστηµονικών ανακαλύψεων. Η εκπαίδευση, οι 

κοινωνικές και φυσικές επιστήµες, ο πολιτισµός 

και η επικοινωνία είναι οχήµατα για έναν πολύ 

πιο φιλόδοξο στόχο: την εγκαθίδρυση της 

ειρήνης µεταξύ των ανθρώπων. 

Η UNESCO αγωνίζεται για να δηµιουργήσει 

συνθήκες για έναν ειλικρινή διάλογο που θα 

βασίζεται στο σεβασµό των κοινών αξιών και 

των ιδεωδών όλων των πολιτισµών. Ο κόσµος 

απαιτεί άµεσα παγκόσµια οράµατα για µια 

βιώσιµη ανάπτυξη που θα βασίζεται στην 

προστασία των ανθρώπινων δικαιωµάτων, τον 

αµοιβαίο σεβασµό για τη εξάλειψη της 

φτώχειας. Οι στόχοι αυτοί αποτελούν τον 

πυρήνα της αποστολής και των δραστηριοτήτων 

της UNESCO. 

Μέσω των στρατηγικών και των δράσεών 

της, η UNESCO επιδιώκει ενεργά να υλοποιήσει 

τους Αναπτυξιακούς στόχους του O.H.E για τη 

χιλιετία (Millennium, Development Goals), 

ειδικά εκείνους που στοχεύουν στο:  

• Να µειωθεί στο µισό το ποσοστό 

των ανθρώπων που ζουν στην 

έσχατη φτώχεια στις αναπτυγµένες 

χώρες και µέχρι το 2015. 

• Να επιτευχθεί παγκόσµια η παροχή 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σε όλες 

τις χώρες.   

• Να εξαλειφθεί η ανισότητα των 

φύλων στην πρωτοβάθµια και 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση και να 

βοηθηθούν οι χώρες, ώστε να 

εφαρµόσουν µια εθνική στρατηγική 

για την βιώσιµη ανάπτυξη 

[sustainable development] και να 

αντιστραφούν οι υπάρχουσες τάσεις 

στην απώλεια περιβαλλοντικών 

πόρων. 

Η Ελλάδα της UNESCO 

Το 1982 στην Τυνησία, κατά τη διάρκεια 

συµποσίου του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Μνηµείων 

και Τοποθεσιών (ICOMOS) ετέθη η πρόταση 

της καθιέρωσης της Παγκόσµιας Ηµέρας 

Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και ένα χρόνο µετά η 

UNESCO την υιοθέτησε και θέσπισε την 18η 

Απριλίου ως ηµέρα «εορτασµού». Ο στόχος 

είναι η οργάνωση από επιστηµονικούς φορείς, 

που ενηµερώνουν και ευαισθητοποιούν για την 

διάσωση της κληρονοµιάς κάθε χώρας. 

Σύµφωνα µε την UNESCO, Μνηµεία 

Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς είναι τα 

έργα των ανθρώπων και της φύσης που αξίζουν 

να τα διατηρήσουµε. Είναι τα µνηµεία 

(αντικείµενα, χώροι, τοποθεσίες αρχαιολογικής 

και ιστορικής σηµασίας) αλλά και οι 

τεχνοτροπίες που κληρονόµησε η ανθρωπότητα 

από τους πολιτισµούς που έζησαν ή ζουν ακόµα. 

Είναι οι παραδόσεις και τα έθιµα κάθε λαού. 

Είναι και τα µοναδικής οµορφιάς 

δηµιουργήµατα της ίδιας της φύσης που αξίζει 

να µην επιτρέψουµε να καταστραφούν. 

Κάθε χρονιά, η 18η Απριλίου είναι 

αφιερωµένη και σε ένα διαφορετικό θέµα. Ο 

φετινός εορτασµός είναι αφιερωµένος στα 

θρησκευτικά µνηµεία και τους ιερούς τόπους 

Η Ελλάδα υπέγραψε τη διεθνή συνθήκη το 

1981 και η πρώτη ελληνική εγγραφή στην 

Παγκόσµια Πολιτιστική Κληρονοµιά της 

UNESCO έγινε το 1986 µε την ένταξη του 

Επικούρειου Απόλλωνα. Από τότε ακολούθησαν 

16 ακόµη εγγραφές (µε 21 τοποθεσίες) µε 

τελευταία Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας (µε τα 

δύο φρούριά της παλαιό και νέο). 

Kατάλογος µε τα Μνηµεία Παγκόσµιας 

Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στην 

Ελλάδα 

• Ναός του Επικούριου Απόλλωνα (1986) 

• Αρχαιολογικός τόπος των ∆ελφών (1987) 

• Ακρόπολη (1987) 

• Άγιο Όρος (1988) 

• Αρχαιολογικός χώρος Επιδαύρου (1988) 

• Παλαιοχριστιανικά και Βυζαντινά 

µνηµεία της Θεσσαλονίκης (1988) 

• Μετέωρα (1988) 

• Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου (1988) 
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• Αρχαία Ολυµπία (1989) 

• Μυστράς (1989) 

• Μονή ∆αφνίου, Μονή Οσίου Λουκά και 

Νέα Μονή Χίου (1990) 

• ∆ήλος (1990) 

• Πυθαγόρειον και Ηραίον Σάµου (1992) 

• Αρχαιολογικός τόπος της Βεργίνας 

(1996) 

• Ιστορικό κέντρο (Χώρα), Μονή του 

Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Σπήλαιο 

Αποκάλυψης στη νήσο Πάτµο (1999) 

• Αρχαιολογικοί τόποι των Μυκηνών και 

της Τίρυνθας (1999) 

• Η Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας (2007) 

∆ηµητριάδου Ελένη, Παπαδόπουλος Χρήστος (ΣΤ΄ Τάξη) 

 

Η ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974 

Στις 21 Απριλίου του 1967 ο Γεώργιος 

Παπαδόπουλος "έβαλε την Ελλάδα στο γύψο", 

ξεκινώντας µια Επταετία κατά την οποία η 

στρατιωτική δικτατορία θα καταργούσε όλες τις 

πολιτικές ελευθερίες, και οι φυλακίσεις, τα 

βασανιστήρια και οι εξορίες θα γινόταν 

καθηµερινό φαινόµενο για κάθε Έλληνα. 

Αποκορύφωµα της αντίστασης ενάντια στη 

Χούντα θεωρείται το Πολυτεχνείο. Η κατάληψη 

της Νοµικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών τον 

Μάρτη του 1973 και η εξέγερση του 

Πολυτεχνείου τον Νοέµβρη του 1973, έσπασαν 

τον "γύψο" φόβου που είχε αιχµαλωτίσει τους 

Έλληνες, συνετέλεσαν, εν µέρει, στην πτώση της 

δικτατορίας και στην επιστροφή στην 

δηµοκρατία, κυρίως δίνοντας ελπίδα στον λαό. 

Από το 1967, και σε όλη την διάρκεια της 

δικτατορίας, γινόντουσαν αντιδικτατορικές 

διαδηλώσεις, κρέµασµα πανό σε κεντρικά 

σηµεία της Αθήνας και τοποθέτηση βοµβών. 

Ωστόσο, αυτές οι εκφράσεις ενάντια στη Χούντα 

ήταν η εξαίρεση του κανόνα. Οι συλλήψεις 

απλών ανθρώπων µόνο και µόνο επειδή 

εξέφραζαν κάποιο παράπονο ή δυσανασχέτηση 

για το καθεστώς και την έλλειψη ελευθερίας, 

είχαν τροµοκρατήσει τον απλό λαό που φοβόταν 

να µιλήσει για οτιδήποτε µπροστά σε τρίτους. 

Και οι συλλήψεις αυτές συνοδεύονταν από 

βασανισµούς, στρατοδικεία και εκτοπίσεις. Η 

ΕΣΑ έγινε συνώνυµο του τρόµου και οι λέξεις 

ΕΑΤ-ΕΣΑ ταυτίστηκαν µε τα βασανιστήρια 

αντικαθεστωτικών. 

Σ’ αυτήν την περίοδο που όλα "τα ‘σκιαζε 

η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά", µπορούµε 

να ξεχωρίσουµε κάποια ιδιαίτερα γεγονότα. Τον 

Αύγουστο του 1968 ο Αλέκος Παναγούλης 

προσπαθεί να δολοφονήσει τον Παπαδόπουλο µε 

εκρηκτικό µηχανισµό, και µόνο η ισχυρή 

παγκόσµια κατακραυγή απέτρεψε την θανατική 

του καταδίκη από τους δικαστές φερέφωνα της 

δικτατορίας. Λίγους µήνες αργότερα, τον 

Νοέµβρη του 1968, έλαβε η χώρα µια από τις 

πρώτες µορφές µαζικής αντίστασης στη Χούντα: 

οι 500.000 Αθηναίοι που πήγαν στην κηδεία του 

Γεωργίου Παπανδρέου, φώναζαν συνθήµατα 

ενάντια στη Χούντα, τραγουδούσαν τον Εθνικό 

Ύµνο και το Κρητικό παραδοσιακό τραγούδι 

"Πότε Θα Κάνει Ξαστεριά". 

Πολύ σηµαντικό ήταν και το Κίνηµα του 

Ναυτικού. ∆εκάδες αξιωµατικοί του ελληνικού 

Πολεµικού Ναυτικού σχεδίαζαν να ανατρέψουν 

την Χούντα µε τα όπλα από το 1968. Στα 

επόµενα χρόνια µυήθηκαν και άλλοι. Η στάση 

θα γινόταν στις 22 Μαΐου 1973 αλλά φόβοι και 

δισταγµοί οδήγησαν σε αναβολή. Τα σχέδιά τους 

έγιναν γνωστά στη Χούντα και έγιναν πολλές 

συλλήψεις και βασανιστήρια στα ΕΑΤ-ΕΣΑ. Το 

αντιτορπιλικό Βέλος ακολούθησε το αρχικό 

εναλλακτικό σχέδιο που υπήρχε για περίπτωση 
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αποτυχίας, και κατέπλευσε στην Ιταλία. 

Πλήθαιναν έτσι οι φωνές στο εξωτερικό που 

υποστήριζαν τον αγώνα για µια ελεύθερη 

δηµοκρατική Ελλάδα, χωρίς όµως κάποια 

χειροπιαστή βοήθεια. 

Η καταπίεση, ο αυταρχισµός και η έλλειψη 

δηµοκρατίας και ελευθερίας έκαναν ένα 

µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού να αρχίσει να 

νιώθει ότι δεν πάει άλλο. Η Χούντα προχώρησε 

σε κάποιες κινήσεις "νοµιµοποίησης" του 

καθεστώτος και δήθεν "εκδηµοκρατισµού' σε 

µια προσπάθεια να προλάβει τις εξελίξεις, καθώς 

από το 1971 οι εκδηλώσεις ενάντια στην 

δικτατορία είχαν αρχίσει να αποκτούν εύρος. 

Μέσα του 1973 δόθηκε αµνηστία σε εξόριστους 

και πολιτικούς κρατούµενους και τον Οκτώβρη 

διορίζεται πρωθυπουργός ο Μαρκεζίνης. 

Παράλληλα αυξάνονται οι απεργίες και οι 

χουντικοί επεµβαίνουν, όλο και πιο προκλητικά, 

στον πανεπιστηµιακό χώρο. Τόσο αυτές οι 

παρεµβάσεις όσο και ο "εκδηµοκρατισµός" 

συντέλεσαν µάλλον στην όξυνση του κλίµατος, 

παρά στον έλεγχο των λαϊκών εκφράσεων 

αντίδρασης. Η αντιδικτατορική πάλη αυξάνεται 

και παίρνει και νέες µορφές. 

Οι φοιτητές ξεκίνησαν πιο δυναµικά το 

1973. Οι φοιτητές του Πολυτεχνείου 

διαµαρτύρονταν µε συνεχιζόµενες αποχές και 

αιτήµατα για την παιδεία. Η προσπάθεια της 

Συγκλήτου να τους ελέγξει µε κλείσιµο του 

Πολυτεχνείου, τους οδήγησε σε διαδηλώσεις στη 

Νοµική Σχολή του Καποδιστριακού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών. ∆ιαδηλώσεις γίνονται 

επίσης στην Θεσσαλονίκη και σε άλλες µεγάλες 

πόλεις. 

Η Χούντα δηµοσιεύει τον Φεβρουάριου 

του 1973 νόµο, σύµφωνα µε τον οποίο ο 

υπουργός Άµυνας µπορεί να παύει τις αναβολές 

των φοιτητών που συµµετέχουν στην αποχή και 

στις κινητοποιήσεις και στρατεύεται ένας 

αριθµός φοιτητών. Στα µέσα του Φλεβάρη 

γίνονται οι πρώτες, δοκιµαστικές, καταλήψεις 

στην Νοµική Αθηνών και τέλη του µηνός 

συλλαµβάνονται φοιτητές για αντιδικτατορικές 

εκδηλώσεις και συνθήµατα κατά την κηδεία της 

Κατίνας Παξινού. Τον Μάρτιο καταλαµβάνεται 

πάλι η Νοµική και, µετά από αίτηση της 

Συγκλήτου, εισβάλλει η αστυνοµία και 

συλλαµβάνει πολλούς φοιτητές. 

Στις 21 Απριλίου, ηµέρα-επέτειο για το 

δικτατορικό καθεστώς, οι φοιτητές κάνουν 

διαδήλωση στην Αθήνα µε συνθήµατα ενάντια 

στη Χούντα. Τον Μάιο το σηµαντικότερο 

γεγονός ήταν το Κίνηµα του Ναυτικού που 

αναφέραµε παραπάνω. Ο Ιούλιος είναι ο µήνας 

που η απεργία διαφόρων εργαζοµένων αποτελεί 

µια έκφραση του γενικότερου κλίµατος 

αναβρασµού και ανάγκης αντίστασης στην 

καταπίεση και την ανελευθερία. Οι απεργιακές 

κινητοποιήσεις κλιµακώνονται κατά τη διάρκεια 

του φθινοπώρου. 

Αρχές 

Νοέµβρη 1973 το 

µνηµόσυνο για 

τον Γεώργιο 

Παπανδρέου 

µετατρέπεται σε 

µεγάλη 

διαδήλωση 

ενάντια στη 

Χούντα, που 

λήγει µε 

ξυλοδαρµούς και 

συλλήψεις. Στις 

14 Νοέµβρη οι 

φοιτητές στο 

Πολυτεχνείο 

προχωρούν σε 

κατάληψη. 

Συνθήµατα όπως 

"Ψωµί, Παιδεία, 

Ελευθερία", "Λαέ σπάσε τις αλυσίδες", "Έξω αι 

ΗΠΑ", "Κάτω η Χούντα", γράφονται σε πανό 

και εκπέµπονται από τον ερασιτεχνικό 

ραδιοφωνικό ποµπό των φοιτητών. Πολλές 

χιλιάδες πολιτών έχουν συγκεντρωθεί στο 

Πολυτεχνείο και ο δικτάτορας Γεώργιος 

Παπαδόπουλος δίνει εντολή να κατεβούν τα 

τανκς στην Αθήνα. Στις τρεις το πρωί, ξηµέρωµα 

Σαββάτου, 17 Νοέµβρη του 1973, το τανκς 

γκρεµίζει την είσοδο του Πολυτεχνείου και 

στρατιώτες, αστυνοµικοί, µυστικοί αστυνοµικοί 

και οπλισµένοι παρακρατικοί εισβάλουν στο 

Πολυτεχνείο. Χιλιάδες άνθρωποι 

συνελλήφθησαν και βασανίστηκαν µα το 

µήνυµα είχε περάσει, οι µέρες της Χούντας ήταν 

µετρηµένες. 

Ακολούθησε το 1974 η Κύπρος και το 

αποτυχηµένο πραξικόπηµα. Η "εγγυήτρια" 

Τουρκία εισβάλει στην Κύπρο για την 

"προστασία" των Τουρκοκυπρίων, η αποτυχία 

και η αναποτελεσµατικότητα των Ελληνικών και 

Ελληνοκυπριακών δυνάµεων είχε σαν 

αποτέλεσµα η Τουρκία να καταλάβει σχεδόν την 

µισή Κύπρο (το σύνολο σχεδόν των πεδιάδων 

του νησιού). Είχαν προηγηθεί το 1964 και το 

1967 τουρκικές απειλές για εισβολή στο νησί, οι 

οποίες δεν είχαν πραγµατοποιηθεί δίνουν τροφή 
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στα σενάρια ότι η Ελλάδα είχε δεχτεί πιέσεις να 

µην αντιδράσει πιο δυναµικά το 1974. Από την 

άλλη δεν πρέπει να παραγνωρίσουµε το γεγονός 

ότι οι χουντικοί δίσταζαν να δώσουν όπλα στους 

επιστρατευµένους και δεν ήταν λίγες οι 

περιπτώσεις που έφεδροι επιτεθήκαν σε 

ΕΣΑτζήδες. 

Ο Ιωαννίδης, που µετά το Πολυτεχνείο 

ανέτρεψε τον Παπαδόπουλο, εξαφανίζεται, όπως 

και οι περισσότεροι που αποτελούσαν την 

χουντική κυβέρνηση, και οι αρχηγοί του 

ελληνικού στρατού µε επικεφαλής τον Γκιζίκη 

αποφασίζουν, µπροστά στο αδιέξοδο που έχουν 

βρεθεί και υπό την πίεση των ευθυνών για το 

Κυπριακό, να επαναφέρουν την δηµοκρατία. Ο 

Καραµανλής καλείται από το Παρίσι για να 

σχηµατίσει κυβέρνηση εθνικής ενότητας και η 

Επταετία της Χούντας κλείνει οριστικά στις 24 

Ιουλίου 1974. Η πολιτική περίοδος που 

ακολουθεί ονοµάζεται και Μεταπολίτευση ή 

Μεταπολιτευτική ∆ηµοκρατία.  

 Τσιλιάκη Θωµαή, Παπαδοπούλου Κατερίνα ( ΣΤ΄ Τάξη) 

 

 

ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ  

Εξερράγη ηφαίστειο στην Ισλανδία κοντά 

στον παγετώνα Eyjafjallajoekull, τον πέµπτο 

µεγαλύτερο της χώρας. Η έκρηξη σηµειώθηκε 

λίγο πριν τα µεσάνυχτα (τοπική ώρα) στις 21 

Μαρτίου και µέχρι το πρωί δεν είχαν αναφερθεί 

ζηµιές ή τραυµατίες. Εξαιτίας του ενδεχόµενου η 

έκρηξη να οδηγούσε σε λιώσιµο του παγετώνα 

και πληµµύρες στις γύρω περιοχές, οι Αρχές 

κήρυξαν το τµήµα της χώρας σε κατάσταση 

εκτάκτου ανάγκης. 

Αρχικά θεωρούσαν ότι το σηµείο της 

έκρηξης βρισκόταν κάτω από τον παγετώνα, 

αργότερα όµως εντοπίστηκε µε περισσότερη 

ακρίβεια και φάνηκε ότι η έκρηξη σηµειώθηκε 

κοντά στον παγετώνα και όχι από κάτω, 

καθιστώντας λιγότερο πιθανό το λιώσιµό του. 

«Πρόκειται για το καλύτερο δυνατό σηµείο 

για έκρηξη ηφαιστείου, καθώς η περιοχή δεν 

καλύπτεται από πάγο» ανέφερε ο γεωλόγος 

Τούµι Γκουντουµούντσον του Πανεπιστήµιου 

της Ισλανδίας. 

Στο ρήγµα µήκους ενός χιλιοµέτρου περίπου 

η λάβα είναι ορατή, και οι επιστήµονες 

παρακολουθούσαν την εξέλιξη του φαινοµένου. 

Τρία κέντρα του Ερυθρού Σταυρού στήθηκαν 

για τους κατοίκους που αποµακρύνθηκαν 

προληπτικά. 

Χάος έχει προκληθεί στις πτήσεις 

αεροσκαφών στην Ευρώπη εξαιτίας της  

ηφαιστειακής στάχτης από την έκρηξη του 

ηφαιστείου.  

Έχουν περάσει σχεδόν 200 χρόνια από την 

τελευταία φορά που σηµειώθηκε δραστηριότητα 

του ηφαιστείου δίπλα στον παγετώνα 

Eyjafjallajoekull, 120 χλµ. ανατολικά της 

πρωτεύουσας της χώρας Reykjavik. Η τελευταία 

έκρηξη πραγµατοποιήθηκε το 1821. 

 

Ποια είναι όµως η Ισλανδία; Με την 

ευκαιρία της έκρηξης του ηφαιστείου ας τη 

γνωρίσουµε καλύτερα.  

Ετυµολογία 
Το όνοµά της, Iceland, σηµαίνει χώρα των 

πάγων. Η ονοµασία της αποδίδεται στους 

Βίκινγκς που µαζί µε τους Νορµανδούς είναι 

πιθανόν ότι αποτέλεσαν τους πρώτους κατοίκους 

του νησιού.  

Ο ∆ανικός πορθµός τη χωρίζει από τη 

Γροιλανδία και η Νορβηγική θάλασσα από τη 

Νορβηγία. 

Η έκτασή της είναι 103.000 τετρ. χλµ., αλλ’ 

από αυτά µόνο τα 42.000 τετρ. χλµ. είναι δυνατό 

να κατοικηθούν. Έχει πληθυσµό 260.000 

περίπου κατοίκους. Πρωτεύουσα του νησιού και 

του κράτους της Ισλανδίας είναι η Ρέικιαβικ µε 

95.000 περίπου κατοίκους. Άλλες πόλεις: 

Ακουρεύρι, Κοπαβογκούρ κ.ά. 

Μορφολογία 
Είναι χώρα ορεινή µε ηφαιστειογενές 

έδαφος, µε πολλούς ποταµούς και λίµνες και µε 

κύριο χαρακτηριστικό της τους αιώνιους πάγους, 

που σκεπάζουν το µεγαλύτερο µέρος του νησιού. 

Το ψηλότερο όρος της είναι το Όραιφα-Γιέκου 

(2.118 µ.), ενώ το σπουδαιότερο ηφαίστειό της 
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είναι το Έκλα στη Ν∆. πλευρά του νησιού. Η 

παραλία του νησιού χαρακτηρίζεται από τα 

πολλά φιόρδ της. 

Ονοµαστά είναι 

τα Άσκαρ, Έγια 

και Σκάγια 

βόρεια και τα 

Ίσα, Μπάιντ και 

Φάσκα στα 

δυτικά. Οι 

ποταµοί της, αν 

και µικροί, 

σχηµατίζουν 

θεαµατικούς, 

αλλά και 

πολύτιµους για 

την οικονοµία της χώρας, καταρράκτες που 

χρησιµοποιούνται για παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας. Στην Ισλανδία συναντιέται και ο 

µεγαλύτερος καταρράκτης της Ευρώπης, ο 

Ντέττιφος µε 105 µ. ύψος. Χαρακτηριστικό 

επίσης του νησιού είναι οι θερµοπίδακές του που 

χρησιµοποιούνται για οικιακή θέρµανση. 

Κλίµα 
Το κλίµα της στο δυτικό και νότιο τµήµα της 

δέχεται την επίδραση του ρεύµατος του κόλπου 

και είναι σχετικά ήπιο, σε άλλες όµως περιοχές η 

θερµοκρασία κατεβαίνει µέχρι τους -30° C.  

Οικονοµία 
Η Ισλανδία είναι κύρια χώρα ψαράδων. 

∆ιαθέτει αλιευτικό στόλο από 300 πλοία. 

Σύµφωνα µε την αλιεία της είναι 

προγραµµατισµένη και η βιοµηχανία της. 

Βασικά η βιοµηχανία είναι προσανατολισµένη 

στην παραγωγή και επεξεργασία αλιευτικών και 

κτηνοτροφικών προϊόντων. Η κτηνοτροφία 

αποτελεί τη δεύτερη σε σηµασία ασχολία των 

κατοίκων και είναι σχεδόν µόνο προβατοτροφία. 

Το νόµισµά της είναι η ισλανδική κορώνα. 

Ιστορία 
Εξαιτίας της θέσης της δεν έπαιξε και 

σπουδαίο ρόλο στην ευρωπαϊκή Ιστορία. Το 

1940 καταλήφθηκε προληπτικά από τους 

Άγγλους, που το 1941 την παράδωσαν στους 

Αµερικάνους. Ως τη λήξη του πολέµου 

θεωρούνταν τµήµα της ∆ανίας. Η ένωση όµως 

αυτή διαλύθηκε µε το δηµοψήφισµα του 1944 µε 

το οποίο η χώρα ανακηρύχθηκε ανεξάρτητη 

δηµοκρατία. Από το 1946 η Ισλανδία αποτελεί 

µέρος του ΟΗΕ, ενώ µετέχει και στο 

βορειοατλαντικό σύµφωνο (ΝΑΤΟ).  

Ηλιάδης Στάθης, Πουτακίδης ∆ηµήτρης (ΣΤ΄ Τάξη) 

 

ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ 

«Όλο το υλικό που είχαµε στη διάθεσή 

µας, αποτελούνταν από παλιά µεταχειρισµένα 

τραπέζια από ξύλο ελάτου, όπου 

ακουµπούσαµε τα πολύτιµα όργανά µας που 

χρησιµοποιούσαµε για τη συµπύκνωση του 

ραδίου. Επειδή δεν υπήρχε κανένα ντουλάπι 

όπου θα µπορούσαµε να φυλάξουµε τα 

παραγόµενα ραδιενεργά υλικά, τα αφήναµε 

εκτεθειµένα πάνω στα τραπέζια ή στους 

πάγκους. Θυµάµαι πόσο αισθανόµασταν 

συνεπαρµένοι, όταν συνέβαινε να µπαίνουµε 

νύχτα στο χώρο εργασίας µας, οπότε βλέπαµε 

τις φιγούρες των υλικών που είχαµε 

παρασκευάσει να ακτινοβολούν αµυδρά µέσα 

στο σκοτάδι».  

Εκατό χρόνια έχουν περάσει από την 

απονοµή του Νόµπελ Φυσικής του 1903 στον 

Πιερ και στη Μαρία Κιουρί, και στον Ανρί 

Μπεκερέλ, για την έρευνα των φαινοµένων της 

ακτινοβολίας που είχε ανακαλύψει ο 

Μπεκερέλ.  

Η Μάνυα Σκλοντόβσκα είχε γεννηθεί το 

1867 στην Βαρσοβία, µια πόλη καταπιεσµένη 

από την τσαρική Ρωσία. Μία µητέρα δασκάλα 

που πέθανε νωρίς, ένας πατέρας µαθηµατικός, 

ο θάνατος ενός από τα αδέλφια της και η δίψα 

για µάθηση, διαµορφώνουν τα παιδικά της 

χρόνια.  

Όταν η Μάνυα πάει στο Παρίσι, 

παραλείπει και να 

φάει ακόµα 

προκειµένου να 

σπουδάσει. Μια 

εργασία που 

αναλαµβάνει, για την 

οποία χρειάζεται 

εργαστήριο, την 

οδηγεί ως τον Πιερ 

Κιουρί, την αγάπη 

και τον γάµο της 

µαζί του τον Ιούνιο 

του 1895.  

Ο Πιερ, οκτώ χρόνια µεγαλύτερός της, 

δίδασκε στη Σχολή Βιοµηχανικής Φυσικής και 

Χηµείας του Παρισιού, για µηχανικούς. 

Καταγόταν από οικογένεια της Αλσατίας µε 

βαθιές δηµοκρατικές πεποιθήσεις. Είχε 

αποκτήσει τη βασική του µόρφωση από τους 

γονείς και τον πρωτότοκο αδελφό του, Ζακ, κι 
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είχε αποφοιτήσει από την Σορβόνη σε ηλικία 

18 ετών.  

 Ακτίνες ουρανίου  

Στις αρχές του 1896, ο Γάλλος Φυσικός 

Henri Becquerel ανακοίνωνε στη Γαλλική 

Ακαδηµία Επιστηµών ότι οι ενώσεις ουρανίου, 

ακόµα και στα σκοτεινά, εξέπεµπαν ακτίνες 

που προσέβαλαν µια φωτογραφική πλάκα. 

Αυτές τις ακτίνες επέλεξε σαν θέµα για την 

διατριβή της η Μαρί, κι ο Πιερ  

άφησε τις δικές του έρευνες πάνω στα 

κρυσταλλικά πλέγµατα, για να µελετήσει µαζί 

της το νέο φαινόµενο.  

Το εργαστήριο των Πιέρ και Μαρί 

Κιουρί  

Η Μαρί δεν έκανε την έρευνά της µε 

φωτογραφικές πλάκες, αλλά µε µια απλή αλλά 

αποτελεσµατικότατη συσκευή που είχαν 

ανακαλύψει πριν 15 χρόνια ο Πιερ και ο 

αδελφός του Ζακ, και µε την οποία µπορούσε 

κανείς να µετρήσει πολύ µικρά ηλεκτρικά 

ρεύµατα. Έτσι, µετρούσε την αγωγιµότητα 

αέρα που είχε εκτεθεί στη δράση των ακτίνων.  

Το 1898, οι έρευνες οδηγούσαν στην 

ανακάλυψη δύο νέων ραδιενεργών στοιχείων, 

πρώτα του πολώνιου (που πήρε την ονοµασία 

του από την πατρίδα της Μαρί) και µετά του 

ράδιου.  

Οι ανακαλύψεις και οι έρευνες αυτές 

οδήγησαν σε ένα ακόµα Νόµπελ, στη Χηµεία. 

Το πήρε το 1911 η Μαρί: ο Πιερ, είχε χάσει τη 

ζωή του από τροχαίο ατύχηµα το 1906. Μετά 

τον θάνατο του συζύγου της, η Μαρί πήρε την 

έδρα που είχε ο Πιερ στη Σορβόννη. Ήταν 

πρώτη φορά που µια γυναίκα  

καταλάµβανε ανάλογη θέση.  

Στη διάρκεια του πρώτου παγκόσµιου 

πόλεµου, η Μαρί οργάνωσε τις ραδιολογικές 

υπηρεσίες του γαλλικού στρατού: 20 κινητές 

και 200 σταθερές µονάδες για ακτινογραφίες 

και ακτινοθεραπείες. Το 1921, δηµιούργησε το 

Ίδρυµα Κιουρί, για ένα µέρος των 

θεραπευτικών και ιατρικών εφαρµογών του  

Ινστιτούτου Ραδίου, που είχε ιδρυθεί το 1909.  

Η ακτινοβολία από τα υλικά που τόσο 

απρόσεκτα χειρίζονταν όλοι οι επιστήµονες της 

εποχής µη γνωρίζοντας τους κινδύνους, 

στάθηκε µοιραία για την Μαρί, που 

προσβλήθηκε από θανατηφόρο αναιµία και 

πέθανε το 1934.  

Το όνοµά της δόθηκε σε µονάδα 

µέτρησης της ραδιενέργειας (το κιουρί ή Ci) 

και στο τεχνητό χηµικό στοιχείο µε ατοµικό 

αριθµό 96 (το κιούριο).  

Παπαδόπουλος Στέφανος, Σεµερτσίδης Γιώργος (ΣΤ΄ Τάξη)  

 

ΤΣΑΡΛΙ ΤΣΑΠΛΙΝ 

Ο Σερ Τσάρλς Σπένσερ Τσάπλιν ο 

νεότερος (Charles Spencer Chaplin Jr, 16 

Απριλίου 1889 - 25 ∆εκεµβρίου 1977), 

γνωστότερος µε το υποκοριστικό Τσάρλι και, 

στην Ελλάδα κυρίως, µε το προσωνύµιο 

"Σαρλό", υπήρξε Άγγλος ηθοποιός και 

σκηνοθέτης, που µεγαλούργησε στις πρώτες 

δεκαετίες του Χόλυγουντ. Είναι χρονικά η 

πρώτη παγκόσµια αναγνωρίσιµη φιγούρα της 

κινηµατογραφικής τέχνης, κυρίως µέσω του 

χαρακτήρα Σαρλό που ενσάρκωνε στις πρώτες 
ταινίες του. 

Οι γονείς του ήταν περιπλανώµενοι ηθοποιοί 

και ο µικρός Τσάρλι πρωτοεµφανίσθηκε µαζί 

τους στη σκηνή σε ηλικία 10 ετών. Το 1912 

µετέβη στις ΗΠΑ µε ένα µουσικό θίασο και εκεί 

έλαβε µέρος σε διάφορες κωµικές ταινίες. Στο 

διάστηµα 1912 - 1918 αξιοποίησε το ταλέντο 

του σε πολλές µικρές κωµωδίες του βωβού 

κινηµατογράφου δηµιουργώντας τον τύπο του 

Σαρλό. Ο ίδιος όχι µόνο πρωταγωνιστούσε, αλλά 

ήταν επίσης ο σεναριογράφος, σκηνοθέτης και 

συνθέτης της µουσικής των ταινιών του. Η 

παγκόσµια καταξίωση ήρθε µέσα από τις 

µεγάλου µήκους ταινίες του, όπως οι 

«Μοντέρνοι Καιροί», «Ο Μεγάλος ∆ικτάτωρ», 

«Τα Φώτα της Πόλης», «Ο κύριος Βερντού» και 

άλλες, που τον κατέταξαν ανάµεσα στους 

σηµαντικότερους δηµιουργούς της έβδοµης 

τέχνης. 

Το 1952, στο απόγειο του 

Ψυχρού Πολέµου και της 

Μαύρης Λίστας, έπεσε σε 

δυσµένεια λόγω των 

αριστερών πολιτικών 

φρονηµάτων του. Ενώ 

βρισκόταν στο Λονδίνο για µία 

πρεµιέρα, πληροφορήθηκε ότι 

το FBI προσπαθούσε να τον 

κηρύξει ανεπιθύµητο. Τότε 

εµφανίσθηκε στον Αµερικανό 

πρέσβη και παρέδωσε 

οικιοθελώς την άδεια 

επιστροφής του, δηλώνοντας πως «σε ένα κλίµα 

που οι προοδευτικοί πολίτες αποµονώνονται και 

καταδιώκονται, λόγω της προπαγάνδας των 
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αντιδραστικών οµάδων και του κίτρινου τύπου, 

θεωρώ πρακτικά αδύνατο να συνεχίσω εκεί τη 

δουλειά µου ως κινηµατογραφιστής». Έτσι 

παρέµεινε οριστικά στην Ευρώπη και πιο 

συγκεκριµένα στο Βεβέ της Ελβετίας. Στην 

Αµερική επέστρεψε µόνο το 1972, ώστε να 

παραλάβει το ειδικό Τιµητικό Όσκαρ για τη 

συνεισφορά του στην έβδοµη τέχνη, κερδίζοντας 

το µεγαλύτερο σε διάρκεια χειροκρότηµα της 

ιστορίας των βραβείων. 

Παντρεύτηκε τέσσερις φορές, όλες µε 

συναδέλφους του. Οι τρεις πρώτοι γάµοι 

διήρκεσαν λίγο – αντίστοιχα δύο, τέσσερα και 

πέντε χρόνια. Μάλιστα για τον τρίτο υπάρχουν 

αµφιβολίες, εάν έγινε πραγµατικά ή ήταν 

επικοινωνιακό παιχνίδι του Τσάπλιν, για να 

προστατεύσει τη συντρόφισσά του. Το 1943, σε 

ηλικία 54 ετών, παντρεύτηκε τη δεκαοκτάχρονη 

Όνα, κόρη του συνοµηλίκου του Ευγένιου 

Ο’Νήλ. Αυτός ο γάµος κράτησε τριάντα τέσσερα 

χρόνια, µέχρι το θάνατό του. 

Συνολικά ο Τσάπλιν απέκτησε 11 παιδιά. 

Ένα από τον πρώτο γάµο, το οποίο πέθανε τρεις 

µέρες µετά τη γέννησή του, δύο από το δεύτερο 

και οκτώ από τον τέταρτο. 

∆ηµητριάδου Ελένη, Παπαδόπουλος Χρήστος, Καραµπουγιούκη Βούλα (ΣΤ΄ Τάξη) 

 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ – ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ 

Οι Μακεδόνες τον 4
ο
 π.Χ. αιώνα απέκτησαν 

µεγάλη δύναµη. Ο βασιλιάς Φίλιππος Β΄ 

δηµιούργησε ισχυρό στρατό και αντιµετώπισε µε 

επιτυχία τους εχθρούς της χώρας του στο βορρά. 

Αργότερα νίκησε τους Αθηναίους και τους 

Θηβαίους στη Χαιρώνεια (338 π.Χ.) και ανέλαβε 

αρχηγός της εκστρατείας εναντίον των Περσών. 

Το σχέδιο αυτό όµως µαταιώθηκε, γιατί ο ίδιος 

δολοφονήθηκε. 

Το σχέδιο του Φιλίππου ανέλαβε να 

πραγµατοποιήσει ο γιος του Αλέξανδρος, ο 

οποίος µε πολύ στρατό 

ξεκίνησε για την 

Περσία (334 π.Χ.). 

Έφτασε στην Τροία, 

όπου τίµησε ξεχωριστά 

τον Αχιλλέα. Στη 

συνέχεια νίκησε τον 

περσικό στρατό στο 

Γρανικό ποταµό και 

την Ισσό. Μετά τις 

µάχες αυτές 

κατευθύνθηκε προς την Αίγυπτο, όπου οι 

Αιγύπτιοι του έκαναν λαµπρή υποδοχή. 

 Ο βασιλιάς των Περσών ∆αρείος Γ΄ 

προσπάθησε να εµποδίσει τον Αλέξανδρο να 

προχωρήσει στο εσωτερικό της χώρας του, χωρίς 

αποτέλεσµα όµως. Ενθουσιασµένος από τη νίκη 

ο Αλέξανδρος βάδισε προς την Ινδία. Εκεί οι 

στρατιώτες του κουρασµένοι από την 

ταλαιπωρία και πικραµένοι από τη συµπεριφορά 

του δε δέχτηκαν να προχωρήσουν. Ο Μ. 

Αλέξανδρος αποφάσισε να γυρίσουν πίσω. Έτσι, 

έπειτα από πολλές δυσκολίες έφτασαν στα 

Σούσα. 

Μέσα σε δέκα χρόνια (334 – 324 π.Χ.) ο 

Αλέξανδρος κατόρθωσε να κατακτήσει όλη την 

Ανατολή µέχρι τον Ύφαση, παραπόταµο του 

Ινδού ποταµού. Το 323 π.Χ. ο Αλέξανδρος 

πέθανε. Τα κατορθώµατά του υπήρξαν τόσο 

σπουδαία, που οι ιστορικοί τον ονάµασαν Μέγα. 

Παπαδόπουλος Παναγιώτης, Ταφάνι, Έντα, 

Φαντίδης Χαράλαµπος (∆΄ Τάξη) 

 

Ανέκδοτο 

Ο Αλέξανδρος ήταν ο πιο γρήγορος από τους 

συνοµήλικούς του νέους. Όταν λοιπόν εκείνοι 

τον παρακινούσαν να πάρει µέρος στους 

Ολυµπιακούς αγώνες, ρώτησε αν σ’ αυτούς 

αγωνίζονται βασιλιάδες. Η απάντηση που πήρε 

όµως ήταν όχι. Τότε εκείνος παρατήρησε: «∆εν 

είναι δίκαιος ο αγώνας στον οποίο ο βασιλιάς θα 

νικήσει ή θα νικηθεί από απλούς ανθρώπους». 

∆ηµητριάδου Όλγα (∆΄ Τάξη) 

 

Το λύσιµο του Γόρδιου δεσµού 

Ο Αλέξανδρος, µόλις έφτασε στο Γόρδιο, 

θέλησε να ανέβει στην ακρόπολη, για να δει την 

άµαξα και το δεσµό του ζυγού της. Για την 

άµαξα διαδιδόταν ο εξής µύθος: όποιος 

κατάφερνε να λύσει το δεσµό από το ζυγό της 

άµαξας, ήταν ορισµένος από τη µοίρα να γίνει 

κύριος της Ασίας. Η ταινία ήταν φτιαγµένη από 

φλούδα κρανιάς και δεν µπορούσε κανένας να 

ξεχωρίσει ούτε την αρχή ούτε το τέλος. Ο 

Αλέξανδρος δεν ήθελε να τον αφήσει άλυτο, 

µήπως αυτή του η αδυναµία προκαλέσει κακή 

εντύπωση σε πολλούς. Έτσι τον κτύπησε, όπως 

λένε µερικοί, µε το ξίφος του, τον έκοψε και είπε 

ότι λύθηκε πια ο δεσµός.  

Τσιλιάκης Βασίλης (∆΄ Τάξη) 

 

Ο βασιλιάς δίνει το παράδειγµα 
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Αλέξανδρος 

αναγκάστηκε 

να 

προχωρήσει 

στην έρηµο 

της 

Γεδρωσίας. 

Μια 

απέραντη και 

αφιλόξενη έρηµο. Η ζέστη την ηµέρα τους 

ταλαιπωρούσε αφάνταστα και το βράδυ τους 

τσάκιζε κυριολεκτικά το κρύο. Τα τρόφιµα 

άρχισαν σιγά σιγά να λιγοστεύουν και σαν να 

µην έφτανε αυτό, εξαντλήθηκαν και οι 

προµήθειες του νερού. Αλλά αν οι στρατιώτες, 

µαθηµένοι στις στερήσεις µπορούσαν να 

αντέξουν την πείνα και τη δίψα, η θέση των 

γυναικόπαιδων έγινε τραγική. Ο Αλέξανδρος δεν 

έτρωγε και δεν έπινε τίποτα, για να δίνει το 

παράδειγµα στους άλλους. Μια µέρα, µερικοί 

στρατιώτες του κάπου ανακάλυψαν λίγο θολό 

νερό. Γέµισαν ένα κράνος και το πρόσφεραν 

στον Αλέξανδρο. Εκείνος το πήρε κα αντί να το 

φέρει στα χείλη του το έχυσε. Θα ήταν ο 

τελευταίος που θα έπινε νερό. 

Κελεσίδης Βασίλης (∆΄ Τάξη) 

 

Στον καλύτερο 

Όταν ο Μ. Αλέξανδρος έχασε κάθε ελπίδα 

να σωθεί, έβγαλε το δαχτυλίδι του και το έδωσε 

στον Περδίκα. Οι φίλοι του τότε τον ρώτησαν σε 

ποιον αφήνει τη βασιλεία. Αυτός απάντησε: 

«Στον καλύτερο». Στη συνέχεια πρόσθεσε αυτές 

τις τελευταίες λέξεις: «Προβλέπω πως οι αγώνες 

που θα γίνουν προς τιµήν µου, µόλις πεθάνω, θα 

είναι µια µεγάλη µάχη των φίλων µου». Λόγια 

που σύντοµα βγήκαν αληθινά. Μετά ξέσπασαν 

µεγάλοι αγώνες για τη βασιλεία. 

Κελεσίδης Νίκος (∆΄ Τάξη) 

 

Οι διάδοχοι του Μ. Αλεξάνδρου 

Μετά το θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου 

ξέσπασαν συγκρούσεις ανάµεσα στους 

στρατηγούς του, µε αποτέλεσµα η αυτοκρατορία 

του να χωριστεί στο κράτος της Μακεδονίας, της 

Συρίας, της Αιγύπτου και αργότερα της 

Περγάµου. Στον ελλαδικό χώρο ξεχώρισε το 

βασίλειο της Ηπείρου µε βασιλιά τον Πύρρο. 

Στα ελληνιστικά χρόνια ο ελληνικός πολιτισµός 

γνώρισε µεγάλη ανάπτυξη, ιδίως στις πόλεις της 

Ανατολής, την Αλεξάνδρεια, την Αντιόχεια, την 

Πέργαµο κ.ά.. 

Φαντίδης Στάθης (∆΄ Τάξη) 

 

Η πρώτη πόλη της οικουµένης 

Ο Αλέξανδρος αποφάσισε να χτίσει στην 

Αίγυπτο µια µεγάλη πόλη. Όρισε την έκταση της 

πόλης και χάραξε τους δρόµους της µε πολλή 

τέχνη και την ονόµασε µε τα’ όνοµά του, 

Αλεξάνδρεια. Χτισµένη σε κατάλληλη θέση 

κοντά το λιµάνι, δέχεται το δροσερό αέρα που 

έρχεται από τη θάλασσα και δροσίζει την 

ατµόσφαιρά της. Έτσι εξασφάλισε στους 

κατοίκους της µαζί µε το καλό κλίµα και καλή 

υγεία. Έχει µία λεωφόρο θαυµαστή για το 

µέγεθος και την οµορφιά της, που χωρίζει την 

πόλη στα δύο. Είναι στολισµένη σε όλο το 

µήκος της µε πλούσια σπίτια και ναούς. Ο Μ. 

Αλέξανδρος διέταξε να χτίσουν µεγάλα και 

πολυτελή ανάκτορα. Η πόλη στα κατοπινά 

χρόνια αναπτύχθηκε τόσο πολύ, ώστε από 

πολλούς να λογαριάζεται σαν η πρώτη πόλη της 

οικουµένης. 

Ποτουρίδης Ιωακείµ (∆΄ Τάξη) 

 

Η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας 

Περίφηµη ήταν και η βιβλιοθήκη της Πόλης, 

που στην εποχή της ακµής της είχε πάνω από 

700.000 βιβλία. Ιδρύθηκε από το βασιλιά 

Πτολεµαίο Α΄. Σπουδαίοι άνθρωποι υπήρξαν 

διευθυντές της. Η βιβλιοθήκη αποτελούσε τµήµα 

του Μουσείου, που ήταν ένα µεγάλο και 

µοναδικό κτίσµα µε πολλά δωµάτια και κήπους. 

Εκεί έµεναν ποιητές, φιλόσοφοι και 

επιστήµονες, οι οποίοι έκαναν µελέτες και 

έρευνες. Η Αλεξάνδρεια, χάρη στη βιβλιοθήκη 

της, υπήρξε το πρώτο πανεπιστήµιο του κόσµου. 

Καρυπίδου Μαρία 

(∆΄ Τάξη) 

 

Η Βεργίνα και τα 

µνηµεία της 

Η Βεργίνα έγινε 

γνωστή χάρη στον 



ΜΑΘ.ΛΟΓ.  18                                                                                                                 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 

αρχαιολόγο Μανόλη Ανδρόνικο, που έκανε 

ανασκαφές και αποκάλυψε το 1977 τρεις 

βασιλικούς τάφους και πολλά άλλα ευρήµατα. 

Όλα αυτά βεβαιώνουν ότι η Βεργίνα δεν είναι 

άλλη από τις Αιγές, την πρώτη πρωτεύουσα του 

Μακεδονικού κράτους. Έθιµο ιερό όριζε να 

θάβονται εκεί οι Μακεδόνες βασιλιάδες. Οι 

τάφοι της Βεργίνας έχουν ένα υπόγειο 

προθάλαµο και µια λαµπρή πρόσοψη. Στον 

µεγαλύτερο τάφο υπήρχε µαρµάρινη 

σαρκοφάγος και µέσα σ’ αυτή χρυσή λάρνακα 

µε τα καµένα οστά του νεκρού και ένα θαυµάσιο 

χρυσό στεφάνι. Απ’ όλα αυτά ο Ανδρόνικος 

κατέληξε στο συµπέρασµα ότι ο τάφος ήταν 

βασιλικός και ανήκε πιθανότατα στον Φίλιππο 

Β΄, τον πατέρα του Αλέξανδρου. 

Χατζηιωαννίδης Νεόφυτος (∆΄ Τάξη) 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Η Θεσσαλονίκη είναι µια ιστορική πόλη της 

Ελλάδας. Στη µακρά ιστορική της πορεία 

βρέθηκε υπό την κατοχή διάφορων λαών και 

απετέλεσε τόπο πολιτισµικής σύγκλισης πολλών 

εθνοτήτων. Από το 1912 και τη λήξη του Α΄ 

Βαλκανικού Πολέµου αποτελεί τη δεύτερη 

µεγαλύτερη πόλη του σύγχρονου ελληνικού 

κράτους και σήµερα είναι η µεγαλύτερη πόλη 

της Μακεδονίας και πρωτεύουσα της 

περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, µε 

πληθυσµό 800.764 κατοίκους (2001). 

Η ίδρυσή της συµπίπτει µε την αρχή της 

ελληνιστικής εποχής, την ανάληψη δηλαδή της 

οικουµενικής αυτοκρατορίας του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου από τους επιγόνους του και την 

κυριαρχία του ελληνικού πολιτισµού στο 

µεγαλύτερο τµήµα του γνωστού, για τον τότε 

δυτικό άνθρωπο, κόσµου. Ο κληρονόµος του 

βασιλείου της Μακεδονίας και σύζυγος της 

ετεροθαλούς αδελφής του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου, Κάσσανδρος, ίδρυσε την πόλη 

συνενώνοντας 26 πολίχνες, που βρίσκονταν 

γύρω από το Θερµαϊκό κόλπο, και της έδωσε το 

όνοµα της γυναίκας του, θυγατέρας του 

Φιλίππου Β΄, Θεσσαλονίκης (όνοµα που 

προήλθε µετά από επιτυχή έκβαση µάχης επί των 

Θεσσαλών). 

Τον 2ο π.Χ. αιώνα πέρασε στη ρωµαϊκή 

κυριαρχία, όπως και ο υπόλοιπος ελλαδικός και 

µικρασιατικός ελληνιστικός χώρος, και 

απετέλεσε αρχικά µία από τις τέσσερις έδρες 

διοίκησης των επαρχιών της Μακεδονίας, ενώ 

αργότερα έγινε πρωτεύουσα ολόκληρου του 

ρωµαϊκού θέµατος της Μακεδονίας. Στην 

απαρχή της µετάβασης από τη ρωµαϊκή 

αυτοκρατορία στη Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία της 

Ανατολής µε τη µεταφορά της πρωτεύουσας από 

το Μεγάλο Κωνσταντίνο ανατολικά, υπήρξε, 

εξαιτίας της σηµαίνουσας στρατηγικής της 

θέσης, µια από τις υποψήφιες πόλεις, οι οποίες 

προτάθηκαν ως αντικαταστάτριες της Ρώµης. 

Παρότι, όµως, προτιµήθηκε το Βυζάντιο ως νέα 

πρωτεύουσα, η Θεσσαλονίκη είχε τον πολιτικό 

και πολιτισµικό ρόλο της συµβασιλεύουσας 

πόλης. 

Η οθωµανική προέλαση στη χερσόνησο του 

Αίµου εφόρευσε και τη Θεσσαλονίκη το 1432 

στο Βασίλειο των Οσµανλιδών, όπου παρέµεινε 

για πέντε περίπου αιώνες. Ο πολυεθνικός 

χαρακτήρας της Αυτοκρατορίας ευνόησε, έπειτα 

από µερικές δεκαετίες, την εγκατάσταση 

εβραϊκών φύλων από την Ιβηρική Χερσόνησο 

και τη Βόρεια Ευρώπη. Αυτή η πληθυσµιακή 

µετακίνηση ανέδειξε τη Θεσσαλονίκη στη 

σηµαντικότερη παγκόσµια εβραϊκή µητρόπολη 

µέχρι τουλάχιστον και τις αρχές του 20ου αιώνα. 

Εκτός αυτού, ειδικότερα από τα µέσα του 19ου 

αιώνα, υπήρξε το πλέον κοσµοπολίτικο 

αστικοποιούµενο κέντρο της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας και ο σηµαντικότερος πόλος 

πολιτικών κινήσεων και κινηµάτων. 

Η ένταξή της στον κορµό του εθνικού 

ελληνικού κράτους το 1912 µε τη συνακόλουθη 

µετακίνηση του µουσουλµανικού πληθυσµού 

αλλά και τον ερχοµό, µία δεκαετία αργότερα, 

των χριστιανικών προσφυγικών πληθυσµών της 

Μικράς Ασίας συνέτειναν στην αλλαγή της 

πληθυσµιακής υφής της πόλης µετατρέποντάς τη 

σε µια αστική πολιτεία µε κυριαρχία του 

ελληνικού στοιχείου και όλες τις ιδιοµορφίες του 

ελλαδικού αστικού τύπου. Η αρχιτεκτονική και 
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πολεοδοµική της αλλαγή επιταχύνθηκε από τη 

Μεγάλη Πυρκαγιά του 1917 και τις προσπάθειες 

της νέας ελληνικής διοίκησης για εξελληνισµό 

του αρχιτεκτονικού ύφους της µε την 

καταστροφή των µουσουλµανικών µνηµείων. Τα 

τελευταία γεγονότα που σχετίζονται µε την 

πληθυσµιακή αλλαγή της πόλης είναι η 

εξολόθρευση της ακµαίας εβραϊκής κοινότητας 

από τα ναζιστικά στρατεύµατα την περίοδο της 

τριπλής κατοχής και το κύµα εσωτερικής 

µετανάστευσης προς τα αστικά κέντρα που 

ξεκίνησε τη δεκαετία του ’50. 

Φαντίδου Ειρήνη (Ε΄ Τάξη) 

 

Ο ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 
Ο Λευκός Πύργος, το µνηµείο-σύµβολο της 

Θεσσαλονίκης, που σήµερα υψώνεται µοναχικός 

στην παραλία της πόλης, στο παρελθόν αποτελούσε 

το νοτιοανατολικό πύργο της οχύρωσής της. 

Σύµφωνα µε περιγραφές περιηγητών και παλαιές 

απεικονίσεις της πόλης, το θαλάσσιο τµήµα του 

τείχους, που κατεδαφίστηκε το 1867, είχε τρεις 

πύργους, από τους οποίους ο ανατολικός ήταν ο 

Λευκός Πύργος, κτισµένος ακριβώς στο σηµείο όπου 

συναντιόταν το ανατολικό µε το θαλάσσιο τείχος. Η 

ακριβής χρονολόγησή του δεν είναι γνωστή, αλλά 

είναι σχεδόν βέβαιο ότι κτίσθηκε στα τέλη του 15ου 

αι., µετά την κατάκτηση της Θεσσαλονίκης από τους 

Τούρκους, και αντικατέστησε έναν παλαιότερο 

βυζαντινό πύργο, ο οποίος αναφέρεται από το 

µητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ευστάθιο, στην 

περιγραφή της πολιορκίας της πόλης από της 

Νορµανδούς το 1185. Στη µακρά ιστορία του, ο 

πύργος έχει αλλάξει κατά καιρούς ονόµατα και 

χρήσεις. Τον 18ο αιώνα αναφέρεται ως ''Φρούριο της 

Καλαµαριάς'', ενώ το 19ο αιώνα ως ''Πύργος των 

Γενιτσάρων'' και ''Πύργος του Αίµατος''. Τα δύο 

τελευταία ονόµατα οφείλονται στο γεγονός ότι ήταν 

φυλακή βαρυποινιτών και η όψη του βαφόταν µε 

αίµα από τις συχνές εκτελέσεις των φυλακισµένων 

από τους Γενίτσαρους. Το 1890 ένας κατάδικος, για 

να αποκτήσει την ελευθερία του, άσπρισε µε 

ασβέστη τον πύργο και από τότε έµεινε η σηµερινή 

ονοµασία του, ''Λευκός Πύργος''. Μετά την 

απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, το 1912, ο πύργος 

περιήλθε στο ελληνικό δηµόσιο και είχε κατά 

καιρούς διάφορες χρήσεις. Στη διάρκεια του Α΄ 

Παγκοσµίου Πολέµου στέγαζε το κέντρο 

διαβιβάσεων των Συµµάχων, ενώ το 1916 ένας του 

όροφος χρησιµοποιήθηκε για τη φύλαξη 

αρχαιοτήτων που προέρχονταν από τις αρχαιολογικές 

δραστηριότητες των βρετανικών δυνάµεων στη ζώνη 

ευθύνης τους. Ακόµη χρησιµοποιήθηκε για την 

αεράµυνα της πόλης και ως Εργαστήριο 

Μετεωρολογίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. 

Οι τελευταίοι που στεγάσθηκαν στον πύργο πριν από 

την αναστήλωσή του ήταν οι Ναυτοπρόσκοποι. Στην 

αρχή του 20ού αιώνα στο χώρο γύρω από τον πύργο 

λειτουργούσε το περίφηµο καφενείο και το ''Θέατρο 

του Λευκού Πύργου'', που κατεδαφίστηκαν το 1954, 

µε σκοπό την επέκταση του πάρκου.  

Ο πύργος είναι κυλινδρικός µε ύψος 33,90 µ. και 

διάµετρο 22,70 µ. Έχει ισόγειο και έξι ορόφους, που 

επικοινωνούν µε εσωτερικό κλιµακοστάσιο µήκους 

120 µ., το οποίο ελίσσεται κοχλιωτά σε επαφή µε τον 

εξωτερικό τοίχο, αφήνοντας στο κέντρο έναν 

κυκλικό πυρήνα διαµέτρου 8,50 µ. Έτσι, σε κάθε 

όροφο σχηµατίζεται µια κεντρική κυκλική αίθουσα, 

µε την οποία επικοινωνούν µικρότερα τετράπλευρα 

δωµάτια, ανοιγµένα στο πάχος του εξωτερικού 

τοίχου. Ο τελευταίος όροφος έχει µόνο την κεντρική 

αίθουσα και έξω από αυτήν δηµιουργείται δώµα, που 

προσφέρει εξαιρετική θέα του γύρω τοπίου της πόλης 

και της θάλασσας. Όπως δείχνουν οι ιστορικές 

µαρτυρίες, αλλά και η εσωτερική διαρρύθµιση των 

χώρων, η ύπαρξη τζακιών, καπναγωγών και µικρών 

αφοδευτηρίων µε αποχετευτικό σύστηµα, ο πύργος 

δεν είχε µόνο αµυντική χρήση, αλλά ήταν και 

στρατιωτικό κατάλυµα. Μέχρι τις αρχές του 20ού 

αιώνα ο πύργος περιβαλλόταν από χαµηλό 

οκταγωνικό περίβολο, ενισχυµένο µε οκταγωνικούς 

πυργίσκους στις τρεις γωνίες του. Στο εσωτερικό του 

υπήρχαν ένα δερβισικό ησυχαστήριο, 

πυριτιδαποθήκες και δεξαµενή νερού, ενώ επάνω 

στην είσοδό του σωζόταν τουρκική επιγραφή που 

ανέφερε ότι ο πύργος του Λέοντος έγινε το 1535-

1536, χρονολογία που πιθανώς αναφέρεται στην 

κατασκευή του περιβόλου.  

Το 1983-1985 έγινε από την 9η Εφορεία 

Βυζαντινών Αρχαιοτήτων η αναστήλωση του 

µνηµείου και η µετατροπή του σε εκθεσιακό χώρο. 

Με την ευκαιρία του εορτασµού των 2.300 χρόνων 

από την ίδρυση της Θεσσαλονίκης, στέγασε την 

έκθεση ''Θεσσαλονίκη - Ιστορία και Τέχνη'', ενώ το 

2001 την περιοδική έκθεση ''Ώρες Βυζαντίου - 

Καθηµερινή ζωή στο Βυζάντιο''.  

Το Σεπτέµβριο του 2008 εγκαινιάστηκε η νέα 

µόνιµη έκθεση που αφορά την ιστορία της 
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Θεσσαλονίκης από την ίδρυσή της µέχρι και τις µέρες µας. 

Παπαθεοδώρου Κατερίνα (Ε΄ Τάξη) 
 

Ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΤΗΣ ΡΟ∆ΟΥ 
Ο Κολοσσός ήταν ένα τεράστιο 

ολόσωµο άγαλµα, που βρισκόταν 

στην είσοδο του λιµανιού της 

Ρόδου. Παρίστανε το θεό Ήλιο. 

Εσωτερικά το άγαλµα ήταν 

χτισµένο µε πέτρα κι εξωτερικά 

ήταν καλυµµένο µε ορείχαλκο. 

Υπήρξε ένα από τα εφτά θαύµατα 

του αρχαίου κόσµου. ∆ηµιουργός 

του ήταν µάλλον ο γλύπτης Χάρης 

από τη Λίνδο της Ρόδου, µαθητής 

του Λύσιππου. Είχε ύψος 31 µέτρα 

περίπου. Η κατασκευή του λένε ότι 

κράτησε 12 χρόνια. Ήταν έργο που φανέρωνε την 

οικονοµική δύναµη της 

Ρόδου αλλά και την αγάπη 

των ανθρώπων της εποχής 

αυτής για έργα µε τεράστιες 

διαστάσεις. Πιθανότατα ο 

κολοσσός γκρεµίστηκε από 

µεγάλο σεισµό το 227 π.Χ. 

και από τότε βρισκόταν 

διαλυµένος στη γη µέχρι την 

εποχή που κατακτήθηκε η 

Ρόδος από τους Σαρακηνούς 

πειρατές, οι οποίοι τον 

κοµµάτιασαν και τον 

πούλησαν ως µέταλλο. 

Φαντίδης Γιώργος (∆΄ Τάξη) 

 

Η ΘΗΒΑ 
Οι βοιωτικές πόλεις είχαν φτιάξει µια συµµαχία. 

Από τις πόλεις αυτές ξεχώριζε η Θήβα. Επειδή οι 

Θηβαίοι δε δέχονταν τους όρους της Ανταλκίδειας 

ειρήνη, οι Σπαρτιάτες ξεκίνησαν εκστρατεία 

εναντίον τους. Θηβαίοι και Σπαρτιάτες 

συγκρούστηκαν δύο φορές, στα Λεύκτρα (371 π.Χ.) 

και στη Μαντίνεια (362 π.Χ.). Στην πρώτη µάχη 

νίκησα οι Θηβαίοι, ενώ στη δεύτερη δεν υπήρξε 

νικητής. Μετά τη µάχη της Μαντίνειας καµιά πόλη 

στη νότια Ελλάδα δεν ήταν πια ισχυρή. 

Φαντίδης Χαράλαµπος (∆΄ Τάξη) 

 

ΤΑ ΕΠΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
Τα Επτά Θαύµατα του Κόσµου (ή τα Επτά 

Θαύµατα του Αρχαίου Κόσµου) είναι σπουδαία 

µνηµεία που καταγράφηκαν ως µεγαλουργήµατα της 

εποχής ή αλλιώς θαύµατα του αρχαίου κόσµου κατά 

την αρχαιότητα και την προ Χριστού περίοδο. 

Εµπνευστής του καταλόγου αυτού θεωρείται ο 

Αντίπατρος ο Σιδώνιος ο οποίος επισκέφτηκε όλα τα 

µνηµεία και συνέταξε τον κατάλογο. Ο κατάλογος 

αποτελείται από επτά οικοδοµήµατα που βρίσκονται 

γύρω από το µεσογειακό πλαίσιο. 

H µεγάλη πυραµίδα στην Γκίζα 
κατασκευάστηκε το 2584 – 2561 π.Χ. και υπάρχει 

µέχρι σήµερα. 

Χτίστηκε κατά 

την διάρκεια της 

τέταρτης 

δυναστείας των 

Αιγυπτίων ως 

τάφος του 

Φαραώ Χέοπα. 

∆ίπλα της βρίσκονται οι άλλες δυο µεγάλες 

πυραµίδες της ίδιας δυναστείας, του Χεφρίνου και 

του Μυκερίνου. Όλες βρίσκονται στην Αίγυπτο. 

Οι Κρεµαστοί κήποι της Βαβυλώνας 
κατασκευάστηκαν τον 8ο αιώνα π.Χ. – 6ο αιώνα π.Χ. 

από του Βαβυλώνιους. Κατασκευάστηκαν από τον 

Ναβουχοδονόσορα τον Β'. Οι κήποι έφθαναν τα 22 

µέτρα ύψος. Η περιοχή αυτών βρίσκεται στο 

σηµερινό Ιράκ. Καταστράφηκαν τον 1
ο
 π.Χ. αιώνα 

από σεισµό. 

Το 

Χρυσελεφάντινο 

άγαλµα του 

Ολυµπίου ∆ιός. 
Φιλοτεχνήθηκε το 

430 π.Χ. από τον 

διάσηµο στην 

αρχαιότητα γλύπτη 

Φειδία και ήταν τοποθετηµένο στην Ολυµπία και 

έφθανε τα 12 µέτρα ύψος. Καταστράφηκε τον 5ο – 

6ο αιώνα µ.Χ. από φωτιά. 

Ο Ναός 

της Αρτέµιδος 

στην Έφεσο. 

Κατασκευάστηκε το 440 π.Χ. Αφιερωµένο στην 

ελληνική θεά Άρτεµη, το χτίσιµο του διάρκεσε 120 

έτη. Αρχικά κάηκε ολοσχερώς αλλά 

επανοικοδοµήθηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο, για να 
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καταστραφεί πάλι από τους Γότθους. Βρισκόταν 

στην σηµερινή Έφεσο της Τουρκίας. Το 356 π.Χ., 

τον ναό πυρπόλησε ο άγνωστος κατά τα άλλα 

Ηρόστρατος από την Έφεσο, για να απαθανατιστεί, 

όπως είπε, το όνοµα του. Μόνο µε τη βοήθεια άλλων 

πόλεων οι Εφέσιοι άρχισαν να χτίζουν έναν νέο ναό. 

Ξανακαταστράφηκε το 262 µ.Χ. (από τους Γότθους) 

και το 391 µ.Χ. (µε εντολή του Ιωάννη του 

Χρυστόστοµου). 

Το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού. Χτίστηκε 

το 353 π.Χ. – 351 

π.Χ., για να φυλαχθεί 

το σώµα του πέρση 

σατράπη της Καρίας 

Μαύσωλου και της 

γυναίκας του 

Αρτεµισίας. Είχε 45 

µέτρα ύψος και 

βρισκόταν στην 

Αλικαρνασσό, στην σηµερινή Τουρκία. Αν και τον 

13ο αιώνα το Μαυσωλείο καταστράφηκε από 

σεισµό, το µεγαλύτερο µέρος του οικοδοµήµατος δεν 

είχε καταρρεύσει ως το 1522 µ.Χ., όταν διατάχθηκε η 

κατεδάφισή του από τους Ευρωπαίους 

Σταυροφόρους. 

Ο Κολοσσός της Ρόδου. Ανεγέρθηκε τον 3ο 

αιώνα π.Χ. Ένα τεράστιο άγαλµα του Θεού Ήλιου 

που ήταν τοποθετηµένο στην προβλήτα του αρχαίου 

λιµανιού της Ρόδου και είχε 35 µέτρα ύψος. Είχε το 

ίδιο περίπου µέγεθος µε το Άγαλµα της Ελευθερίας 

που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Γύρω στο 226 π.Χ. ο 

Κολοσσός κατέρρευσε, καθώς τα γόνατά του 

τσακίστηκαν από ένα σεισµό.   

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας. Κατασκευάστηκε 

τον 3ο αιώνα π.Χ. και παρέµεινε σε λειτουργία εώς 

την πλήρη καταστροφή του από δύο σεισµούς τον 

14ο αιώνα µ.Χ. Ήταν ένας πύργος συνολικού ύψους 

140 µέτρων και ήταν για εκείνη την εποχή το πιο 

ψηλό ανθρώπινο οικοδόµηµα του κόσµου µετά τις 

πυραµίδες του Χέοπα και του Χεφρήνου ή 

Χεφρένης. 

Από όλα τα παραπάνω µεγαλουργήµατα - 

αρχιτεκτονικά θαύµατα το µόνο που κατάφερε να 

διασωθεί µέχρι σήµερα είναι η πυραµίδα του Χέοπα 

στην Αίγυπτο το οποίο ήταν και το παλαιότερο εκ 

των µνηµείων. Το δηµιούργηµα µε τη µικρότερη 

διάρκεια ζωής ήταν ο Κολοσσός της Ρόδου καθώς 

καταστράφηκε µόλις 58 χρόνια µετά την κατασκευή 

του εξαιτίας ενός καταστροφικού σεισµού που 

έπληξε το νησί εκείνη την περίοδο. 

Κελεσίδης Στέφανος (Ε΄ Τάξη) 

 

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΕΜΕ; 

 «Απ’ έξω κι ανακατωτά» 
Ο βυζαντινολόγος καθηγητής Πανεπιστηµίου και 

ακαδηµαϊκός  Φαίδωνας  Κουκουλές, στο έργο του 

«Βυζαντινών βίος και πολιτισµός» αναφέρει, πως τα 

παιδιά στο Βυζάντιο µάθαιναν να δείχνουν και να 

λένε από έξω την αλφαβήτα. Οι δάσκαλοι,  για να 

πειστούν πως τα παιδιά την  ξέρουν καλά, τους 

έδειχναν τα γράµµατα ανακατωµένα. Από τότε, 

επικράτησε να λέµε γι’ αυτόν που γνωρίζει κάτι καλά 

ότι το  ξέρει απέξω κι ανακατωτά. 

*       *       * 

«Βγάζω στο σφυρί» 
Το αντικείµενο που εκτίθεται σε δηµοπρασία 

κατακυρώνεται στο τελευταίο πλειοδότη, µόνο αν 

στο τριπλό κτύπηµα του σφυριού πάνω στο τραπέζι 

δεν βρεθεί άλλος να κάνει µεγαλύτερη προσφορά. 

Άρα, η φράση «βγάζω στο σφυρί» σηµαίνει εκποιώ 

σε δηµοπρασία, ξεπουλώ.    

*       *       * 

«Μαύρο φίδι που σ’ έφαγε» 
Ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων, ο κατά κόσµον 

Αλή Τεπελενλής, ήξερε θαυµάσια την ελληνική 

γλώσσα. Κάθε γραπτή διαταγή του, κάθε φιρµάνι 

του, τελείωνε µε τη θερµή παράκληση «Όποιος 

παρακούσει, µαύρο φίδι που τον έφαγε!». Η φράση, 

συνώνυµη του «αλίµονό σου!», χρησιµοποιείται και 

σήµερα για να εκφράσει απειλή.  

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

Καραµπουγιούκη Βούλα, Σισούρκα Ραφαέλα (ΣΤ΄ Τάξη) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Ο Ειδικός Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων Παραπληγικών και 

Κινητικά Αναπήρων Νοµών Πέλλας και Ηµαθίας µε επιστολή του 

ευχαριστεί το Σχολείο µας, και ιδιαίτερα τους µαθητές και τους γονείς που, 

αγοράζοντας τα είδη που ετοίµασαν τα µέλη του Συλλόγου, έδειξαν την 

εµπιστοσύνη, την αγάπη και το έµπρακτο ενδιαφέρον τους για την επιτυχία 

του σκοπού του Συλλόγου.    
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

1. Φυτό που έχει για καρπό του το σταφύλι. 

2. Ανοιξιάτικος µήνας, ο τέταρτος του χρόνου. 

3. Το µεσηµεριανό φαγητό. 

 

ΚΑΘΕΤΑ 

1. Ανοιχτός χώρος µέσα σε µια περιοχή που 

κατοικείται. 

2. Θα σου δώσω ένα… και θα κάνεις την άσκηση. 

3. Καθορισµένη αξία. 

4. Αλλιώς το λάθος. 

5. Αλλιώς ο βρεγµένος. 

Σεµερτσίδης Γιώργος,  

Χαραλαµπίδης Γιώργος (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

 

∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΤΕ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ 11 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Α Β Ο Λ Υ Μ Π Ο Σ Γ ∆ Ε 

Ζ ∆ Γ Β Α Ω Α Β Μ Φ Χ Ψ 

Η Α Β Ε Ζ Ω Ρ Α Ο Υ Τ Σ 

Θ Η Κ Μ Ν Ξ Ν Ο Λ Ρ Π Ρ 

Ι Κ Λ Η Ι Ο Α Ω Ι Α Α Τ 

Μ Λ Ι Η Ζ Ο Σ Ο Κ Κ Ι Σ 

Ν Τ Κ Θ Σ Ε Σ Π Α Λ Ζ Ε 

Ξ Ο Υ Π Ρ ∆ Ο Ο Σ Φ Χ Σ 

Γ Ρ Α Μ Μ Ο Σ Ψ Ω Ο Π Ρ 

Κ Υ Τ Φ Φ Β Γ Α Ι Κ Σ Τ 

Ι ∆ Η Χ Ψ Η Ω Α Π Ο Ι Τ 

Ω Γ Υ Υ Π Ρ Σ Λ Τ Ζ Η Ζ 

Ν Β Φ Ε Ζ Τ Ι Ε Α Α Κ Ο 

Α Α ∆ Η Θ Κ Γ Μ Ο Α Λ Υ 

Φ Φ Υ Ξ Ι Υ Ν Ν Ι Ω Μ Μ 

Ρ Α Τ Υ Α Ο Ξ Ο Ι Ψ Ν Ε 

Α Ι Π Τ Ι Ο Χ Π Ρ Χ Ξ Ρ 

Ο Ζ Ν Μ Α Ω Χ Υ Σ Φ Ο Κ 

Ε Κ Ε Ν Π Ρ Ψ Φ Τ Υ Τ Α 

Β Α Ρ ∆ Ο Υ Σ Ι Α Τ Ρ Σ 

Οι µαθητές της Ε΄ Τάξης 

 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

 

 1       

      3  

   2     

1        

       4 

2        

        

        

        

     5   

  3      
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Σ     Η     Β     Φ     Ε     Ι     Σ     Α 

Ι      Η     Λ     Μ    Τ     Ο    Ρ     ∆

  

Λ        Κ         Ο       Θ       Α      Σ 

Ο        Μ         Τ       Ο       Ν       Φ 

Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆Α ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 
_ _ _ _ _       Με τρυφερότητα, µαλακά.  

_ _ _ _      Κοµµάτι στεριάς που βρέχεται τριγύρω από θάλασσα.   

_ _ _ _ _ _ _     Αυτός που έχει ωραία εµφάνιση.          

_ _ _ _ _       Το πανί του καραβιού. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _    Παύω να αισθάνοµαι µούδιασµα. 

_ _ _ _ _     Πράος, γαλήνιος, ήρεµος. 

∆ηµητριάδου Ελένη, Παπαδόπουλος Χρήστος (ΣΤ΄ Τάξη) 

 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ 

 

 

                

    

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

Παπαδόπουλος Στέφανος (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

ΑΝΕΚ∆ΟΤΑ 

Γυρνάει ο Γιαννάκης από ο σχολείο και τον ρωτάει ο πατέρας του: 

- Λοιπόν; Σήµερα δε θα παίρνατε βαθµούς; Πού είναι ο έλεγχός σου; 

- Θα στον φέρω αύριο. Σήµερα τον δάνεισα στη Μαίρη. 

- Στη Μαίρη; Αυτή δεν είναι η πρώτη στην τάξη; 

- Ναι. 

- Και τι τον ήθελε τον έλεγχό σου; 

- Ήθελε να κάνει πλάκα στους γονείς της. 

Οι µαθητές της Ε΄ τάξης 

*       *      * 
- Κυρία Φρόσω, δώσε µου 10 €. Θέλω να πάω να βρω το µπαµπά και τη µαµά µου 

- Και πού βρίσκονται, παιδί µου, οι γονείς σου; 

- Στον κινηµατογράφο! 

Παπαδόπουλος Στέφανος, Σεµερτσίδης Γιώργος (ΣΤ΄ Τάξη) 

 

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 

«Μουλάρι στον ανήφορο, γαϊδούρι στον κατήφορο και άλογο στον κάµπο.» 

Για κάθε περίπτωση πρέπει να ξέρεις να χρησιµοποιείς τα κατάλληλα µέσα. 

*       *       * 

«Ξένο ρούχο ντύνεσαι; Γρήγορα γδύνεσαι.»  
Όποιος ιδιοποιείται ξένα πράγµατα, γρήγορα θα αποκαλυφθεί και θα τα δώσει πίσω. 

Παπαδοπούλου Κατερίνα, Πουτακίδης ∆ηµήτρης (ΣΤ΄ Τάξη)    

 

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 

 

 

 

 

 

 

  

Ποτουρίδης Παύλος (ΣΤ΄ Τάξη) 
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ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ 8 ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΦΑΓΟΣ, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

(ΚΑΘΕΤΑ) ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΟΣ, ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΤΗΣ, ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ, ΒΙΒΛΙΟΚΑΠΗΛΙΑ  
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1. ΡΩΤΑΣ 2. ΚΛΙΑΦΑ 3.  ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ  4. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΘΕΤΑ 1. ΤΡΙΒΙΖΑΣ 2.  ΒΑΡΕΛΛΑ 3. ∆ΕΛΤΑ 4. 

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 

Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆Α ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ: ΒΙΟΛΙ, ΙΣΗΜΕΡΙΑ, ΒΙ∆Α, ΛΟΧΙΑΣ, Ι∆ΡΩΤΑΣ, ΟΜΕΛΕΤΑ     

ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΒΙΛΙΟ∆ΕΣΙΑ 

Έχω µια πλάκα µε τέσσερις στύλους. 
Γαϊδούρι µοιάζει, ασάλευτο είναι.

   Τι είναι; 

Όλος ο κόσµος έχει 

ποιος έναν ποιος δυο και πολλοί κανένα.  

Τι είναι; 
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