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ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 
Την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010 οι 

µαθητές της Γ΄, ∆΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης 
πήγαµε εκδροµή στην Καστοριά. Εκεί 
επισκεφτήκαµε το λιµναίο οικισµό του 
∆ισπηλιού.    

Λιµναίος Οικισµός ∆ισπηλιού 
Γύρω από τη λίµνη της Καστοριάς 

και πάνω σε αυτή υπήρχε οργανωµένη 
ζωή από τη νεολιθική εποχή (επτά 
χιλιάδες χρόνια πριν από εµάς). Η 
βεβαιότητα προέρχεται από τα 
ευρήµατα των ανασκαφικών ερευνών 
του πασσαλόκτιστου λιµναίου 
οικισµού στο ∆ισπηλίο, παραλίµνιο 
χωριό σε απόσταση 4 χιλιοµέτρων από 
την Καστοριά, στην εθνική οδό 
Καστοριάς – Κοζάνης. Για τους 
λιµναίους οικισµούς πρώτος µας 
πληροφορεί ο Ηρόδοτος [V, 16, 2]. 

(Η συνέχεια στη σελίδα 9)  
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19 ΜΑΪΟΥ – ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ 
Ιστορία 
Όταν λέµε Πόντος εννοούµε τον 

Γεωγραφικό χώρο γύρω από τον Εύξεινο Πόντο 
ενώ Πόντιοι είναι οι Έλληνες που κατοικούσαν 
στην περιοχή αυτή του Εύξεινου Πόντου από 
τους αρχαιότατους χρόνους µέχρι το 1922 που 
µε τη συνθήκη της Λωζάνης υποχρεώθηκαν να 
εκπατριστούν και να εγκατασταθούν σαν 
πρόσφυγες στην Ελλάδα.  

Πώς όµως βρεθήκανε  οι Έλληνες εκεί 
τόσο µακριά; 

� Η Ελλάδα σαν χώρα ορεινή και άγονη, 
ήταν φτωχή. Οι Έλληνες ανέπτυξαν 
ναυτικό, θεράπευσαν έτσι τη φτώχεια της 
χώρας τους,  κερδίζοντας από το 
εµπόριο. 

�  Συγχρόνως όµως επιδοθήκανε και στην 
ίδρυση αποικιών, κυρίως για λόγους 
οικονοµικούς, και µεταφέρανε στη χώρα 
τους τον πλούτο των αποικιών αυτών.  

Οι Πόντιοι λοιπόν, οι Έλληνες του 
Πόντου, είναι οι άποικοι Έλληνες των 
ανατολικών Ελληνικών αποικιών.  

Οι Ίωνες γύρω στις αρχές του 8ου π.Χ. 
αιώνα ήταν οι πρώτοι άποικοι που 
εγκαταστάθηκαν στην περιοχή. Ο 
ελληνισµός κατείχε µόνο τα παράλια, 
αργότερα επεκτάθηκε και στα νότια, 
δηµιουργώντας το Βασίλειο του Πόντου, υπό 
τη δυναστεία των Μιθριδατών. 
Αρχικά οι πόλεις του Πόντου όσο µένουν 

αυτόνοµες και ελεύθερες λατρεύουν τους 
δώδεκα θεούς του Ολύµπου. Αργότερα όµως ο 
Απόστολος Ανδρέας κήρυξε το χριστιανισµό στη 
Σινώπη, στην Αµισό στην Αµάσεια, στην 
Τραπεζούντα και σε άλλες πόλεις. Υπάρχει 
µεγάλος κατάλογος Πoντίων που µαρτύρησαν 
για την πίστη τους. Ο Πόντος αποτελεί την 

κιβωτό των αγίων της Ορθοδοξίας, γιατί κατέχει 
την πρώτη θέση σε µάρτυρες της πίστης.  

Τα ποντιακά είναι µία από τις λίγες 
διαλέκτους του ελληνικού λαού που σχετίζεται 
µε την αρχαία ελληνική γλώσσα. Ακόµα και 
σήµερα, παρά το ότι πέρασε σχεδόν ένας αιώνας 
από τότε που ο Ποντιακός Ελληνισµός 
εκπατρίστηκε, εξακολουθεί να µιλιέται σε 
πολλές περιοχές της πατρίδας µας και κυρίως 
στη Μακεδονία όπου ζουν ποντιακοί πληθυσµοί. 

Στον Πόντο το 60% των κατοίκων του 
Πόντου ασχολούνταν µε την γεωργία. Τη 
µεγαλύτερη παραγωγή στα δηµητριακά είχε η 
σίκαλη και το καλαµπόκι. Το παλιότερο σιτάρι 
(το µονόκοκκο) πρωτοκαλλιεργήθηκε και στον 
Πόντο, ενώ η Τραπεζούντα είχε επάρκεια και 
έκανε και εξαγωγές. Το ψωµί ήταν σιταρένιο ή 
ανάµεικτο από σιτάρι και κριθάρι 

Επί πλέον τα λαχανικά αφθονούσαν στον 
Πόντο και καθηµερινά ήταν στο τραπέζι. Τα 
λάχανα ήταν υπερβολικά µεγάλα (µέχρι 15 
κιλά). Τόσο η παραγωγή όσο και  η κατανάλωση 
πατάτας (χωµόµηλου) ήταν άφθονη. Τα φασόλια 
ήταν πολλά και καλλιεργούνταν συστηµατικά. 
Συχνή διατροφή αποτελούσαν και τα τουρσιά 
(στύπα). 

Στον Πόντο υπεραρκετό ήταν και το γάλα, 
που αποτελούσε  πλήρη τροφή. Τα 
γαλακτοκοµικά προϊόντα (όπως οξύγαλα, 
υλιστόν, ταν πασκιτάν) ήταν αρίστης ποιότητας. 
Tο θόγαλαν (ανθόγαλα) ήταν το ελαφρύτερο και 
νοστιµότερο γάλα, προερχόµενο από τα 
παρχάρια. Η κτηνοτροφία ήταν µια από τις 
κύριες ασχολίες των κατοίκων του Πόντου. Τα 
κρέατα προερχόταν κυρίως από µικρά ζώα, 
γουρούνια, πουλερικά και βοοειδή. 

Ασχολούνταν όµως και µε την αλιεία, η 
οποία αποτελούσε την τρίτη κατά σειρά ασχολία 
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των, µετά την γεωργία και την κτηνοτροφία. 
Στην αρχαία εποχή ο Πόντος τροφοδοτούσε µε 
παστά ψάρια την Ελλάδα. Στα ποτάµια ψάρευαν 
πέστροφες και κυπρίνους. Στη θάλασσα το 
πλουσιότερο είδος ήταν τα χαψία, είδος γαύρου.  

Και βέβαια για τους Πόντιους ο χορός ήταν 
συνυφασµένος µε τη ζωή του. Από τα πρώτα 
τους βήµατα µάθαιναν και χορό συµµετέχοντας 
στις διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις. Ο χορός 
διδασκόταν από χοροδιδασκάλους, όπως γίνεται 
σήµερα. Ήταν προσωπική υπόθεση του κάθε 
παιδιού να αποφασίσει πότε θα µάθει, για να 
χορέψει δηµόσια. 
 

Η γενοκτονία 
Η γενοκτονία των Ποντίων (1916 – 1922) 

αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες γενοκτονίες 
του αιώνα µας. Οι απώλειες των Ποντίων, 
σύµφωνα µε τη Μαύρη Βίβλο του Κεντρικού 
Συµβουλίου των Ποντίων στην Αθήνα 
ανέρχονται στις 353.000!!! 

Οι περιοχές του Πόντου θα δεχτούν την 
επίθεση των άτακτων ορδών του Τοπάλ Οσµάν 
οι οποίες κλέβουν, φονεύουν, αρπάζουν και 
βιάζουν. ∆ολοφονούν από µίσος και όχι για να 
ληστέψουν. Φονεύουν αδιακρίτως γένους και 
ηλικίας.  

Εφαρµόζουν ένα πρόγραµµα το οποίο 
αποσκοπούσε: 

� στον αφανισµό των χριστιανικών 
εθνοτήτων, 

� στον εξαναγκασµό σε εκπατρισµό των 
οµογενών, 

� αλλά και στην τουρκοποίηση των 
εθνοτήτων 

Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου από 
τους Τούρκους εθνικιστές είχε ένα ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό. Οι πληθυσµοί εκτοπίζονταν τον 
χειµώνα µε χαµηλές θερµοκρασίες, χωρίς νερό 
και φαΐ και την εξόντωση την πραγµατοποιούσε, 
σε µεγάλο βαθµό, η ίδια η φύση.  

Οι Τούρκοι αφάνιζαν τους Έλληνες της 
Ανατολής µε: 

� Σφαγές,  
� Έκαιαν µε πετρέλαιο βρέφη που ακόµα 

θήλαζαν,  
� Σφενδόνιζαν τα βρέφη στον τοίχο και τα 

σκότωναν 
� Βίαζαν γυναίκες και µικρά κορίτσια 

µπροστά στα µάτια των γονιών τους,  
� Επιβίβαζαν σε πλοία χιλιάδες αθώους και 

τους πετούσαν στη θάλασσα.  
� Οδήγησαν γυναίκες σε οίκους ανοχής 

    Ο επίλογος της τραγικής ποντιακής 
γενοκτονίας κλείνει µε το βίαιο ξεριζωµό των 
επιζώντων από την πατρώα γη. Με τη συνθήκη 
της Λωζάνης έρχονται στην Ελλάδα και οι 
τελευταίοι επιζώντες. Υπολογίζεται ότι 500.000 
πρόσφυγες άφησαν τις πατρίδες τους, τα σπίτια 
τους, τα χωράφια τους, τις εκκλησίες, τις 
δουλειές τους, όλα τους τα υπάρχοντα και ήρθαν 
στην Ελλάδα. Αυτοί που σώθηκαν διαφεύγοντας 
προς τη Ρωσία, µετά τον Κεµαλισµό, γνώρισαν 
τον Σταλινισµό εκτοπισµένοι στην κεντρική 
Ασία, την πατρίδα των Τούρκων.   

Παρηγοριά, ότι οι ξεριζωµένοι πρόσφυγες, οι 
αιώνιοι Ακρίτες, θωράκισαν τη Μακεδονία και 
τη Θράκη. 500.000 πρόσφυγες από  τον Πόντο 
εγκαταστάθηκαν στη βόρεια Ελλάδα. Η άφιξη 
των Ποντίων στις Νέες Πατρίδες ήταν η απαρχή 
µιας δύσκολης, αλλά και συνάµα δηµιουργικής 
πορείας για τον ποντιακό ελληνισµό. 

Ο Πόντος σήµερα είναι ερείπια εκκλησιών, 
µοναστηριών, ανακτόρων, παλατιών, 
κυβερνείων, κατοικιών, εκπαιδευτηρίων, 
χωριών, πόλεων, κάστρων που απετέλεσαν 
εκλεκτά δηµιουργήµατα του παγκόσµιου 
πολιτισµού. Σε κανένα µέρος του κόσµου δεν 
συναντάς τόσα ερείπια µνηµείων.  Υπάρχουν 
όµως και αυτόχθονες εξισλαµισµένοι πληθυσµοί 
αλλά και κρυπτο Χριστιανοί Πόντιοι που 
έµειναν στον Πόντο. 
 

Οι Πόντιοι στην Ελλάδα 
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Η αρχική µαζική εγκατάσταση Ποντίων  

προσφύγων στην Ελλάδα θα σηµειωθεί κατά 
τρία κύµατα: α) κατά την πρώτη φάση της 
γενοκτονίας στον Πόντο (1916-1918), β) µετά 
την αποχώρηση του ελληνικού εκστρατευτικού 
σώµατος από τη Νότια Ρωσία τον Ιούνιο του 
1919 και γ) µετά την εκκένωση του Καρς και 
Αρνταχάν και τη δηµιουργία ενός σηµαντικού 
ελληνικού προσφυγικού ζητήµατος στη Νότια 
Ρωσία. Χιλιάδες απ’ αυτούς θα έρθουν στην 
Ελλάδα την περίοδο 1919 – 1920. 

Οι πρόσφυγες άφησαν πίσω τον Πόντο, όλη 
τους την περιουσία, τις εκκλησίες τους, έφεραν 
όµως µαζί τους τις Ορθοδοξία, τα ήθη και έθιµα 
του Πόντου, την ποντιακή τους διάλεκτο, που 
τόσο άµεσα σχετίζεται µε την αρχαία ελληνική 
γλώσσα, και  την οποία σήµερα δυστυχώς, από 
τη δική µας γενιά, πολύ λίγοι την γνωρίζουν. 

Η Θράκη και η Μακεδονία ήταν οι περιοχές 
όπου κατεξοχήν δραστηριοποιήθηκε η Επιτροπή 
Αποκατάστασης Προσφύγων, διότι σ’ αυτές τις 
περιοχές εγκαταστάθηκε η µεγαλύτερη µάζα των 
προσφύγων. 

 «Οι δυστυχείς πρόσφυγες λιµοκτονούν και 
πάλιν, παρά τας διαφόρους διαβεβαιώσεις, ότι 
ελήφθη πάσα φροντίς να µη µένωσι νηστικοί, ότι 
θα γίνουν πρατήρια, ότι τέλος δεν θ’ αποθάνουν 
από την πείναν και το κρύο… Μετά φρίκης 
µανθάνοµεν ότι αποθνήσκουν 44 καθ’ εκάστην. 
Εµάθοµεν ακόµη ότι τα δήθεν Νοσοκοµεία των 
προσφύγων είναι σε αθλία κατάστασιν, 
υπάρχουν µόνον δύο ιατροί, οι οποίοι µόλις 
προφταίνουν να πιστοποιούν τους θανάτους.» 
αναφέρει στο βιβλίο του ο Βλάσης Αγτζίδης.  

Οι ντόπιοι Έλληνες έχουν µια εικόνα 
αρνητική για τους οµοεθνείς τους. Το δε 
ελληνικό κράτος ζητάει να απαγορευτεί η 
πρόσληψη προσφύγων εργατών και απ’ την 
άλλη οι οµάδες του ∆. Γούναρη και του Ι. 
Μεταξά οργάνωνουν ένα µέτωπο κατά των 
προσφύγων ως βενιζελικών. 

 
Οι πρώτοι πρόσφυγες στο Ριζό 

Οι πρώτοι πρόσφυγες στο Ριζό φτάνουν το 
1914, (οικ. Θεοδοσίου, οικ. Κελεσίδη, οικ. 
Σιδηρόπουλου). Το 1922 – 1923 ακολουθούν οι 
υπόλοιπες οικογένειες, αφού άφησαν πίσω στην 
αλησµόνητη πατρίδα (Πόντο) τις περιουσίες 
τους και τους τάφους των παππούδων τους, τις 
εκκλησίες και όλα τους τα υπάρχοντα. 

Την περίοδο αυτή στην περιοχή  µένουν 4 – 5 
οικογένειες. Οι οικογένειες των Ταρπάνη, 
Φοδούλη,  Σιάρρη και ∆ασκαλάκη,  περίπου 20 
άτοµα. Τούρκοι δεν υπήρχαν πολλοί, µόνο 2 
Μπέηδες που κατείχαν όλα τα χωράφια στις 
περιοχές Ορµάν – Τσιφλίκ και Κονάκι στο 
κέντρο του σηµερινού χωριού. Ο ντόπιος 
πληθυσµός ήταν κολίγοι (δούλοι) των Τούρκων 
και δούλευαν τα χωράφια των Μπέηδων. Από το 
χωριό οι Τούρκοι έφυγαν το 1915. 

Η φτώχεια ήταν µεγάλη και ο κάµπος 
ακατάλληλος  για καλλιέργεια. Η πρώτη 
φροντίδα των κατοίκων ήταν η εξασφάλιση των 
βασικών ειδών διατροφής. Καλλιέργησαν σε 
µικρά κοµµάτια γης, σιτάρι, καλαµπόκι και 
σουσάµι (από το οποίο έβγαζαν λάδι) και 
ασχολήθηκαν µε την κτηνοτροφία. 

Τον πρώτο καιρό κατοικούσαν στις καλύβες 
των Μπέηδων, αργότερα έκτισαν σπίτια από 
πλιθιά, µερικά κατασκεύασε και ο εποικισµός.  

Όµως µε την εργατικότητα και τη θέληση για 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, 
κατασκεύασαν ξύλινες γέφυρες στο ποτάµι, 
δρόµους  στο χωριό και στα χωράφια, καθώς 
επίσης και το νερόµυλο (χαµελέτε)  για να 
αλέθουν τα σπαρτά τους. 

Το 1923 – 1924, αφού ήρθαν και οι 
τελευταίοι πρόσφυγες και ολοκληρώθηκε ο 
ξεριζωµός, ο πληθυσµός του χωριού 
µονιµοποιείται. Με ενέργειες των κατοίκων το 
1932 γίνεται η πρώτη οριστική διανοµή. Κάθε 
οικογένεια ανάλογα µε τον αριθµό των µελών 
της δικαιούται και ανάλογο µερίδιο 
(στρέµµατα). 

Κτίζονται καλύτερα και µεγαλύτερα σπίτια 
(1932 – 1935), αρκετά διώροφα, στα οποία ο 
πρώτος όροφος χρησιµοποιείται ως στάβλος και 
αχερώνας, ο δεύτερος όροφος ως χώρος 
διαµονής των µελών της οικογένειας. 

Ζώντας οι παππούδες µας  αυτές τις 
καταστάσεις, έχουµε φτάσει στο σήµερα. 
Σήµερα για µερικούς Πόντος είναι µια 
ξεχασµένη ίσως πατρίδα. Για άλλους κοµµάτι 
από τη ζωή τους, το αίµα που ρέει στις φλέβες 
τους. Η παρτίδα που αγαπά η καρδιά τους.  

Όµως εµείς οι µαθητές  οφείλουµε 
τουλάχιστον να γνωρίζουµε την ιστορία των 
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προγόνων µας, να µη σβήσουµε από το µυαλό 
µας αυτές τις ιστορικές µνήµες. Γιατί όλη η 
ιστορία είναι ζωντανή. Καθορίζει την οντότητά 
µας. Κάθε στιγµή της, τη ζούµε στο παρόν. 

∆ιαµορφώνει τα ενδιαφέροντα και τα 
προβλήµατα της κάθε εποχής. Προσδιορίζει το 
µέλλον µας. 

Οι µαθητές της ΣΤ΄ Τάξης 
 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ 

Την Κυριακή 16 Μαΐου ο Σύλλογος 
Ποντίων του Ριζού οργάνωσε εκδήλωση για τη 
µνήµη της Γενοκτονίας του Ποντιακού 
Ελληνισµού στο Μνηµείο της Γενοκτονίας. 

Τελέστηκε µνηµόσυνο και στη συνέχεια ο 
∆/ντής του ∆ηµοτικού Σχολείου κ. Μάκης 
Χατζηδηµητρίου µίλησε για τη Γενοκτονία και 
το διωγµό των Ελλήνων του Πόντου και γενικά 
της Μικρασίας από την πατρική τους γη. 

Ακολούθησε κατάθεση στεφανιών από το 
∆ήµαρχο Σκύδρας κ. Γιώργο Χοΐδη, το ∆/ντη 
του Σχολείου, εκπροσώπους Ποντιακών 
Συλλόγων της περιοχής και της κοινότητας 
Μαντριών Κύπρου. Στο τέλος προσφέρθηκαν 
στους παρευρισκόµενους παραδοσιακά ποντιακά 
εδέσµατα. 

Αρνητική εντύπωση προκάλεσε η µικρή 
συµµετοχή των χωριανών στην εκδήλωση. 

    
ΤΑ ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙΑ 

Τα αναστενάρια, το πανάρχαιο έθιµο που 
έφεραν µαζί τους οι Έλληνες πρόσφυγες της 
Ανατολικής Ρωµυλίας, αναβιώνουν κάθε χρόνο 
σε χωριά και πόλεις της Βόρειας Ελλάδας.  

Κύριο χαρακτηριστικό του εθίµου, που 
διαρκεί τρεις µέρες, από τις 21 έως τις 23 Μαΐου, 
είναι η πυροβασία µε γυµνά πόδια σε 
πυρακτωµένα κάρβουνα, από τους 
Αναστενάρηδες, οι οποίοι εκτελούν πιστά και µε 
απόλυτο σεβασµό κάθε λεπτοµέρεια του εθίµου, 
προς τιµήν των Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης.  

Οι ρίζες του βρίσκονται στα χωριά Κωστί 
και Μπροντίβο της Ανατολικής Θράκης, ενώ µε 
την ανταλλαγή των πληθυσµών Ελλάδας - 
Τουρκίας το 1923 µεταφέρθηκε εκεί, όπου 
εγκαταστάθηκαν οι κάτοικοί τους, στην 
Μακεδονία, και συγκεκριµένα στον Λαγκαδά 
Θεσσαλονίκης, στην Αγία Ελένη και στην 
Κερκίνη Σερρών, στη Μελίκη Ηµαθίας και στη 
Μαυρολεύκη της ∆ράµας.  

Σήµερα, ο αριθµός τους δεν ξεπερνά τους 60, 
και σύµφωνα µε µαρτυρίες των ίδιων, η µύηση 
στην 

τελετουργία είναι πολυσήµαντη αλλά και 
αυστηρή. Όπως επισηµαίνουν, στα αναστενάρια 
παίζει σηµαντικό ρόλο η ίαση της ψυχής, καθώς 



ΜΑΘ.ΛΟΓ.  6                                                                                                   ΜΑΪΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 
επίσης και ο σεβασµός που αποδίδει ο κάθε 
Αναστενάρης.  

Η πυροβασία δεν είναι ένα απλό πανηγύρι, 
τηρείται η ιεραρχία και ο καθένας αποδίδει τον 
σεβασµό που πρέπει σε κάθε λεπτοµέρεια του 
τελετουργικού. Οι Αναστενάρηδες κουβαλούν 
µαζί τους εικόνες των Αγίων, οι οποίες τους 
δίνουν τη δύναµη του νου να περπατούν στα 
κάρβουνα χωρίς να καίγονται, ενώ 
αναγνωρίζουν ως ανώτατο ιεράρχη τους τον 
Αρχιαναστενάρη.  

Οι εκδηλώσεις διαρκούν τρεις ηµέρες µε 
αποκορύφωµα την 21η Μαΐου µε τη ζωοθυσία 
(τα σφάγια - κουρµπάνι - µοιράζονται στις 
οικογένειες των χωριών, που κατάγονται από 
την Ανατολική Θράκη) το πρωί, τη θεία 
λειτουργία και τη πυροβασία το βράδυ της ίδια 

ηµέρας. Η πυροβασία επαναλαµβάνεται και την 
τρίτη ηµέρα.  

Η προετοιµασία αρχίζει από το «κονάκι» µε 
χορό, υπό τους ήχους της λύρας και του 
νταουλιού. Εκεί τελείται η αγρυπνία και η 
προετοιµασία των µυστών που κορυφώνεται στις 
21 Μαΐου και παρέχει τη δυνατότητα της 
πυροβασίας και της ακαΐας. Η ποµπή ξεκινά από 
το κονάκι και κατευθύνεται προς το αλάνι, όπου 
τα όργανα παίρνουν θέση για να ξεκινήσει η 
πυροβασία που θα διαρκέσει δύο µε τρεις ώρες, 
ώσπου να σβήσει η φωτιά. Η επιστροφή από την 
πυροβασία στο κονάκι είναι και πάλι ποµπική. 
Μετά την εναπόθεση των εικόνων στο 
εικονοστάσιο, ξαναρχίζει ο χορός των 
Αναστενάρηδων και του Αρχιαναστενάρη, ο 
οποίος θα κάνει την απόλυση. 

∆ηµητριάδου Ελένη, Παπαδοπούλου Κατερίνα (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

ΠΩΣ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ; 
Η ιατρική επιστήµη δεν έχει εξακριβώσει 

πώς ορισµένα άτοµα που βρίσκονται σε ειδική 
κατάσταση έκστασης πετυχαίνουν να περπατούν 
πάνω στη φωτιά χωρίς να καίγονται. Το 
περπάτηµα πάνω στη φωτιά, η πυροβασία, 
αποτελεί στοιχείο ειδωλολατρικών τελετουργιών 
από την αρχαιότητα, και συνεχίζεται ακόµα και 
στις µέρες µας στις τελετές των Αναστενάρηδων 
της Θράκης. Το ίδιο γίνεται και σε ορισµένα 
µέρη των Ινδιών και αλλού. Στον Ειρηνικό 
ωκεανό το ίδιο φαινόµενο συναντάται στα νησιά 
Φίτζι. Όχι σε όλα τα νησιά αλλά µόνο στην 
νησίδα Μπένγκα του συµπλέγµατος Φίτζι. Εκεί 

οι πυροβάτες χορεύουν πάνω σε πυρωµένους 
λίθους επί εκτάσεως διαµέτρου 15 µέτρων 
περίπου. Συχνά εκπρόσωποι ευρωπαϊκών 
πανεπιστηµίων παρακολουθούν τις παράδοξες 
αυτές θρησκευτικές τελετές χωρίς όµως να 
µπορούν µέχρι τώρα να δώσουν µια 
ικανοποιητική ερµηνεία στο φαινόµενο αυτό. 
Πριν αρχίσει η πυροβασία, ρίχνονται πάνω 
στους πυρωµένους λίθους κοµµάτια υφάσµατος 
που καίγονται αµέσως. Και όµως οι άνθρωποι 
που περπατούν πάνω σ’ αυτούς µε γυµνά πόδια 
δεν παρουσιάζουν ούτε το παραµικρό έγκαυµα. 

Φαντίδης Χαράλαµπος (∆΄ Τάξη) 
 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 
Γιατρός, αθλητής, πολιτικός, µα πάνω απ' 

όλα αγωνιστής της ∆ηµοκρατίας και της 
Ειρήνης. Γεννήθηκε στην Κερασίτσα Αρκαδίας 
στις 3 Απριλίου 1912. Μετά το τέλος των 
εγκύκλιων σπουδών του µετέβη στην Αθήνα και 
εισήλθε στην Ιατρική. Από τα εφηβικά του 
χρόνια ασχολήθηκε µε τον αθλητισµό και 
αναδείχθηκε δέκα φορές βαλκανιονίκης στο 
άλµα εις µήκος, ενώ επί 23 χρόνια (1936-1959) 
κατείχε το πανελλήνιο ρεκόρ του αγωνίσµατος. 

Έλαβε ενεργό µέρος στην Εθνική 
Αντίσταση, κατά την περίοδο της γερµανικής 
κατοχής. Το 1943 ίδρυσε την «Ένωση των 
Ελλήνων Αθλητών» και διοργάνωσε αγώνες, 
από τα έσοδα των οποίων τροφοδοτούσε τα 
λαϊκά συσσίτια. Μετά την απελευθέρωση 
ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Ιατρική και 

το 1950 αναγορεύθηκε υφηγητής στην έδρα της 
Μαιευτικής και Γυναικολογίας. 

Στις εκλογές «της βίας και της νοθείας», 
όπως έµεινε στην ιστορία η εκλογική διαδικασία 
της 29ης Οκτωβρίου 1961, πολιτεύθηκε µε το 
ΠΑΜΕ (Πανδηµοκρατικό Αγροτικό Μέτωπο 
Ελλάδος), έναν συνασπισµό αριστερών 
δυνάµεων µε επικεφαλής την Ε∆Α, και εξελέγη 
βουλευτής Πειραιά. Τον ίδιο χρόνο 
δραστηριοποιήθηκε στο ειρηνιστικό κίνηµα και 
µε δική του πρωτοβουλία ιδρύθηκε η «Ελληνική 
Επιτροπή για τη ∆ιεθνή Ύφεση και Ειρήνη» 
(ΕΕ∆ΥΕ). 

Στις 21 Απριλίου 1963 η ΕΕ∆ΥΕ 
διοργάνωσε Πορεία Ειρήνης από τον Μαραθώνα 
στην Αθήνα. Η αστυνοµία απαγόρευσε την 
πορεία και συνέλαβε πολλούς από τους 
διαδηλωτές, µεταξύ των οποίων και τον Μίκη 
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Θεοδωράκη. Ο 
Λαµπράκης 
προστατευόµενος από 
τη βουλευτική του 
ασυλία, 
πραγµατοποίησε µόνος 
την πορεία, κρατώντας 
ένα µικρό πανό µε το 
σύµβολο της ειρήνης. 
Αµέσως µετά 
συνελήφθη από την 
αστυνοµία. 

Στις 22 Μαΐου 1963 ο Γρηγόρης Λαµπράκης 
παρέστη και µίλησε για την ειρήνη στη 
Θεσσαλονίκη. Μετά το τέλος της εκδήλωσης 
δέχθηκε δολοφονική επίθεση σε κεντρικό δρόµο 
της πόλης από τρίκυκλο, στο οποίο επέβαιναν οι 
ακροδεξιοί Σπύρος Γκοτζαµάνης και Εµµανουήλ 
Εµµανουηλίδης. Τραυµατίστηκε σοβαρά και 
πέθανε στις 27 Μαΐου 1963, σε ηλικία 51 ετών. 
Ο θάνατός του προκάλεσε αγανάκτηση στην 
κοινή γνώµη, οξύτατη πολιτική κρίση, αλλά και 
διεθνή κατακραυγή. 

Την εποµένη ένα 
πλήθος 500.000 

ανθρώπων 
συγκεντρώθηκε στο Α' 
Νεκροταφείο για το 
«Ύστατο Χαίρε». 
Γρήγορα, η 

συγκέντρωση 
µετατράπηκε σε 
διαδήλωση καταδίκης 
της δεξιάς κυβέρνησης 

του Κωνσταντίνου Καραµανλή και του 
Παλατιού. 

Φυσικοί αυτουργοί της δολοφονίας 
Λαµπράκη ήταν ο Σπύρος Γκοτζαµάνης και ο 

Εµµανουήλ Εµµανουηλίδης, αλλά η δικαστική 
έρευνα που διεξήγαγαν ο εισαγγελέας Παύλος 
∆ελαπόρτας και ο νεαρός ανακριτής Χρήστος 
Σαρτζετάκης έφεραν στο φως σχέσεις των αρχών 
µε ένα ακροδεξιό παρακράτος. Ο ανακριτής 
Σαρτζετάκης απήγγειλε, µάλιστα, κατηγορίες και 
εναντίον ανώτατων αξιωµατικών της 
Χωροφυλακής. Οι φυσικοί αυτουργοί 
καταδικάσθηκαν τον ∆εκέµβριο του 1966 σε 
πολυετή φυλάκιση και απελευθερώθηκαν κατά 
τη διάρκεια της δικτατορίας. 

Η δολοφονία Λαµπράκη επιτάχυνε τις 
πολιτικές εξελίξεις. Ο Κωνσταντίνος 
Καραµανλής, αφού διερωτήθηκε «Ποιος 
κυβερνάει αυτό τον τόπο;» εγκατέλειψε την 
πρωθυπουργία και την πολιτική τον Ιούνιο του 
1963 και αποσύρθηκε στο Παρίσι. Χιλιάδες νέοι 
ίδρυσαν τον πολιτικό οργανισµό «∆ηµοκρατική 
Νεολαία Λαµπράκη», που έπαιξε καθοριστικό 
ρόλο στο προοδευτικό κίνηµα της δεκαετίας του 
'60. Πρώτος γραµµατέας της οργάνωσης 
ανέλαβε ο Μίκης Θεοδωράκης. 

Η ζωή και ο θάνατος του Γρηγόρη 
Λαµπράκη ενέπνευσε τον συγγραφέα Βασίλη 
Βασιλικό στο περίφηµο πολιτικό του 
µυθιστόρηµα µε τον τίτλο «Ζ» (Εκδόσεις 
Λιβάνη). Το 1969 µεταφέρεται µε µεγάλη 
επιτυχία στη µεγάλη οθόνη από τον σκηνοθέτη 
Κώστα Γαβρά, µε πρωταγωνιστές τον Υβ 
Μοντάν, τον Ζαν Λουί Τρεντινιάν και την 
Ειρήνη Παπά. 

Ο Γρηγόρης Λαµπράκης µε την 
προσωπικότητα και τη δράση του παραµένει και 
σήµερα ένα σύµβολο της ∆ηµοκρατίας και του 
αγωνιζόµενου ανθρώπου κατά της πολιτικής 
καταπίεσης. 

Καραµπουγιούκη Βούλα, Τσιλιάκη Θωµαή(ΣΤ΄τάξη) 
 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΑ 2010 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο ∆ήµος 
Σκύδρας διοργάνωσε στις 14 και 15 Μαΐου τα 
Ηράκλεια. Την Παρασκευή 14 Μαΐου έγινε το 
βόλεϊ και ο στίβος.  

 Στο βόλεϊ τα κορίτσια µας έπαιξαν µε το 1ο 
∆ηµοτικό Σχολείο Σκύδρας και έχασαν 22 – 20 
(ο αγώνας διαρκούσε 1 σετ των 21 πόντων). 
Έπαιξαν: Παπαδοπούλου Κατερίνα, Σισούρκα 
Ραφαέλα, ∆ηµητριάδου Ελένη, Τσιλιάκη 
Θωµαή, Ηλιάδου Ηλιάνα, Φαντίδου Χριστίνα, 
Φαντίδου Ειρήνη. 

Στο βόλεϊ τα αγόρια µας έπαιξαν µε το ∆.Σ. 
Καλυβίων και έχασαν 21 – 7. Έπαιξαν: 
Παπαδόπουλος Στέφανος, Χαραλαµπίδης 
Γιώργος, Σεµερτσίδης Γιώργος, Παπαδόπουλος 
Χρήστος, Ποτουρίδης Παύλος, Πουτακίδης 
∆ηµήτρης, Τοπούζης Αβράαµ, Τσαγιαννίδης 
Σαµουήλ, Κελεσίδης Στέφανος, Σεµερτσίδης 
Στέλιος.   

Στο µήκος αγοριών Ε΄ και ΣΤ΄η Έντα 
Ταφανι βγήκε 4η στην προκριµατική σειρά και η 
Όλγα ∆ηµητριάδου 5η και δεν προκρίθηκαν στον 
ηµιτελικό. 
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Στα 30 µέτρα αγοριών ∆΄ ο Γιώργος 

Φαντίδης στην πρώτη προκριµατική σειρά βγήκε 
1ος και στον ηµιτελικό βγήκε 7ος και ο Βασίλης 
Τσιλιάκης στην πρώτη προκριµατική σειρά 
βρήκε 2ος και στον ηµιτελικό βγήκε 6ος.   

Στα 50 µέτρα κοριτσιών η  Ηλιάνα 
Ηλιάδου τερµάτισε 1η στην πρώτη προκριµατική 
σειρά και στον ηµιτελικό, ενώ πήγαινε πολύ 
καλά, µπήκαν µπροστά της δύο άλλες αθλήτριες, 
την µπλόκαραν και τερµάτισε 3η µε αποτέλεσµα 
να µην προκριθεί στον τελικό.  

Στο µήκος 
αγοριών ∆΄ ο 

Χαράλαµπος 
Φαντίδης στην 
1η προσπάθεια 
πήδηξε 3,10 µ. 
και στη 2η  
πήδηξε 2,90 µ. Ο 

Στάθης 
Φαντίδης είχε 
δύο προσπάθειες 
στα 3,30 µ. και 
πήρε την 1η 
θέση και το 
χρυσό µετάλλιο.       

 Στο µήκος 
αγοριών Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων ο Στέφανος 
Παπαδόπουλος  στο πρώτο άλµα πήδηξε 3,43 µ., 
στο δεύτερο πήδηξε 3,55 µ. και στο τρίτο 3,12. 
Ο Χρήστος Παπαδόπουλος στο πρώτο άλµα 
πήδηξε 3,60 µ., στο δεύτερο πήδηξε 3,20 µ. και 
στο τρίτο 3,20. Ο Στέφανος Κελεσίδης στο 
πρώτο άλµα πήδηξε 3,10 µ. και στο δεύτερο 
πήδηξε 2,90 µ. 

Στο µπαλάκι αγοριών Γ΄ και ∆΄ τάξεων ο 
Νεόφυτος Χατζιωαννίδης έριξε στην πρώτη του 
προσπάθεια 11 µ. και στη δεύτερη 12 µ., ο 
Βασίλης Κελεσίδης έριξε στην πρώτη του 
προσπάθεια 21,10 µ. και στη δεύτερη 22 µ., ο 
Νίκος Κελεσίδης έριξε στην πρώτη του 
προσπάθεια 17 µ. και στη δεύτερη 18 µ., ο 
Ιωακείµ Ποτουρίδης έριξε στην πρώτη του 
προσπάθεια 18 µ. και στη δεύτερη ήταν άκυρος, 
ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος έριξε στην πρώτη 
του προσπάθεια 14 µ. και στη δεύτερη 15 µ., ο 
Θεόφιλος Φαντίδης έριξε στην πρώτη του 
προσπάθεια 32,60 µ. και στη δεύτερη 32,20 µ., 
βγήκε 2ος και πήρε ασηµένιο µετάλλιο.    

Στο µπαλάκι κοριτσιών Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων 
η  Κατερίνα Παπαδοπούλου έριξε 13 µ., η 
Ραφαέλα Σισούρκα 21,40 µ. και η Χριστίνα 
Φαντίδου έριξε στην πρώτη της προσπάθεια 

22,90 µ. και στη δεύτερη 21 µ., αλλά δεν 
πέρασαν στον τελικό.     

Στο µπαλάκι αγοριών Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων ο 
Γιώργος Σεµερτσίδης την πρώτη φορά πέταξε 21 
µ. και τη δεύτερη 28 µ., ο Παύλος Ποτουρίδης 
την πρώτη φορά πέταξε 29,60 µ. και τη δεύτερη 
20 µ., ο ∆ηµήτρης Πουτακίδης την  πρώτη φορά 
πέταξε 26,50 µ. και τη δεύτερη 24 µ., ο Σαµουήλ 
Τσαγιαννίδης την πρώτη φορά πέταξε 18 µ. και 
τη δεύτερη 14 µ., ο Αλέκος Σιδηρόπουλος την 
πρώτη φορά πέταξε 25 µ. και τη δεύτερη 29 µ. 
και ο Αβράαµ Τοπούζης την πρώτη φορά πέταξε 
18 µ. και τη δεύτερη 20 µ., αλλά δεν 
προκρίθηκαν στον τελικό.  

Στα 600 µέτρα αγοριών Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων 
ο Γιώργος Χαραλαµπίδης τερµάτισε στις 
τελευταίες θέσεις.  

Στα 600 µέτρα κοριτσιών  Ε΄ και ΣΤ΄ 
τάξεων η Βούλα Καραµπουγιούκη τερµάτισε 3η 
και πήρε χάλκινο µετάλλιο, η Θωµαή Τσιλιάκη 
4η και η Ελένη ∆ηµιτριάδου 5η. 
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Στη σκυταλοδροµία 4 Χ 50 κοριτσιών η 

Κατερίνα Παπαδοπούλου, η Θωµαή Τσιλιάκη, η 
Ραφαέλα Σισούρκα και η Ελένη ∆ηµητριάδου 
τερµάτισαν στη 2η θέση και πήραν το ασηµένιο 
µετάλλιο. 

Στη σκυταλοδροµία 4 Χ 50 αγοριών ο 
Γιώργος Σεµερτσίδης, ο Στέφανος 
Παπαδόπουλος, ο Χρήστος Παπαδόπουλος και ο 
Γιώργος Χαραλαµπίδης τερµάτισαν στην 3η 
θέση και πήραν το χάλκινο µετάλλιο.   

Το Σάββατο 15 Μαΐου δεν έγινε το 
ποδόσφαιρο λόγω βροχής. Στο µπάσκετ το 
σχολείο µας δεν πήρε µέρος.  

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που πήραν 
µέρος και ιδιαίτερα στα παιδιά που κατάφεραν 
να διακριθούν.  

Αυτή ήταν η συµµετοχή του ∆ηµοτικού 
Σχολείου Ριζού στα Ηράκλεια του 2010, που 

διοργάνωσε φέτος, όπως κάθε χρονιά, ο ∆ήµος 
Σκύδρας. 

∆ηµητριάδου Ελένη, Σεµερτσίδης Γιώργος και Ποτουρίδης Παύλος (ΣΤ΄ Τάξη)  
 

ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 
(Η συνέχεια από την 1η σελίδα)  
Ο λιµναίος οικισµός του ∆ισπηλιού είναι 

γνωστός από το 1932, όταν ο καθηγητής 
Αντώνης Κεραµόπουλος, ο οποίος είχε 
επισκεφθεί την περιοχή, κατέγραψε τις πρώτες 
παρατηρήσεις του.  

Το 1938 και το 1940 ο ίδιος ερευνητής είχε 
επιχειρήσει ανασκαφικές έρευνες, οι οποίες 
συνεχίστηκαν το 1965 από τον καθηγητή 
Νικόλαο Μουτσόπουλο. Συστηµατική έρευνα 
ωστόσο άρχισε από το 1992 και γίνεται από το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης µε 
επικεφαλής τον καθηγητή της προϊστορικής 
αρχαιολογίας κ. Γιώργο Χουρµουζιάδη.  

Τα ευρήµατα των ανασκαφικών ερευνών του 
λιµναίου οικισµού του ∆ισπηλιού, ο οποίος 
φαίνεται ότι έδρασε ως κεντρικός οικισµός στα 
πλαίσια των διαβαλκανικών µετακινήσεων, 
χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες : α) Ευρήµατα 

κινητά (εργαλεία και σκεύη), β) Ευρήµατα 
αρχιτεκτονικά (πασσαλότρυπες και άλλα δοµικά 
υλικά) και γ) Ευρήµατα περιβαλλοντολογικά 
(καρποί, κόκαλα και άλλα παρόµοια 
µικροευρήµατα).  

Στη συνέχεια επισκεφτήκαµε το Σπήλαιο του 
∆ράκου.  

Το Σπήλαιο του ∆ράκου 
Το σπήλαιο βρίσκεται στη βόρεια πλευρά 

της πόλης στο 2ο χµ. της παραλίµνιας οδού και 
λίγο πριν από την  Μονή της Παναγίας 
Μαυριώτισσας. Η είσοδος απέχει περίπου είκοσι 
(20) µέτρα από τις όχθες της λίµνης και είναι 
κλειστή µε πόρτα που τοποθέτησε ο ∆ήµος 
Καστοριάς. Στο εσωτερικό του υπάρχουν 
µεγάλα χερσαία και λιµναία τµήµατα µε 
εντυπωσιακό σταλακτικό διάκοσµο καθώς 
περιλαµβάνει επτά (7) υπόγειες λίµνες, δέκα (10) 
αίθουσες, πέντε (5) διαδρόµους – σήραγγες. Η 
µεγαλύτερη αίθουσα του σπηλαίου έχει 
διαστάσεις 45Χ17 µέτρα µε το κεντρικό της 
τµήµα υπερυψωµένο και τις πλευρές της να 
καταλήγουν σε λίµνες. Η µεγάλη λίµνη του 
σπηλαίου που είναι και η βαθύτερη βρίσκεται 
δυτικά. Η θερµοκρασία εντός του Σπηλαίου 
είναι σταθερή όλες τις εποχές στους 16ο - 18ο C, 
ενώ η υγρασία φτάνει στο 90%.  

Στη Σπηλιά του ∆ράκου, που είναι από τα 
εντυπωσιακότερα αξιοποιηµένα στον Ελλαδικό 
χώρο, δεν έχουν βρεθεί ίχνη ανθρώπινης 
παρουσίας, έχουν βρεθεί όµως οστά αρκούδας 
των σπηλαίων ηλικίας 10.000 ετών. Η σπηλαία 
άρκτος είναι µια από τις µεγαλύτερες αρκούδες 
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που έχουν ζήσει µε βάρος που µπορούσε να 
φτάσει και µισό τόνο και ύψος περισσότερο από 
2,5 µέτρα σε όρθια στάση.  

Μετά πήγαµε στο µοναστήρι της Παναγιάς 
της Μαυριώτισσας. 

Το µοναστήρι της Παναγίας της 
Μαυριώτισσας  

Το µοναστήρι της Παναγίας της 
Μαυριώτισσας  βρίσκεται σε απόσταση 4 χµ. 
περίπου από το κέντρο της πόλης στο ανατολικό 
άκρο της λίµνης και είναι ένα από τα πιο 
αξιόλογα µοναστήρια της Καστοριάς που 
επιβάλλεται να έχει επισκεφτεί καθένας που 
επισκέπτεται την Καστοριά.  Υπολογίζεται ότι 
έχει χτιστεί 
επί εποχής 
του Αλέξιου 
Α΄ Κοµνηνού 
1081 – 1118.  
Το καθολικό 
της µονής 
ανήκει στην 
κατηγορία 
των 
µονόχωρων 
ξυλοσκεπών 
βασιλικών. Οι 
ζωγραφιές 
που κοσµούν 
το εσωτερικό 
του ναού 

χρονολογούνται σε διαφορετικές χρονικές 
περιόδους. Στην ανατολική πλευρά του τοίχου 
υπάρχουν ζωγραφιές που χρονολογούνται στο 
πρώτο µισό του 12ου αιώνα ενώ στο άλλο τµήµα 
του ίδιου τοίχου καθώς και σε όλον το δυτικό οι 

τοιχογραφίες υπολογίζονται στα τέλη του 12ου 
αιώνα. Επί τουρκοκρατίας, όπως ήταν φυσικό, οι 
αγιογραφίες υπέστησαν σοβαρές ζηµιές. Τα 
µάτια των αγίων έχουν εξαφανιστεί τελείως, 

όπως συνέβη και σε πολλά άλλα µοναστήρια κι 
εκκλησίες σε όλη την Ελλάδα.  

Παρόλα αυτά όµως η µονή σε όλη τη 
διάρκεια την ύπαρξής της ήταν και είναι ένα από 
τα σηµαντικότερα µέρη της Καστοριάς, κυρίως 
ως πνευµατικό µέρος. Έτσι µπορεί να 
αιτιολογηθεί και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που 
έτρεφαν και οι βυζαντινοί αξιωµατούχοι γι’ 
αυτήν. Είναι βέβαιο ότι από κοντά η µονή της 
Παναγίας της Μαυριώτισσας θα σας κάνει 
αίσθηση και θα σας γαληνέψει, εποµένως αξίζει 
ο κόπος να την επισκεφτεί κανείς. 

Τέλος επισκεφτήκαµε το Λαογραφικό 
Μουσείο.  

Λαογραφικό Μουσείο Καστοριάς 
Το Λαογραφικό Μουσείο της Καστοριάς 

στεγάζεται στο αρχοντικό του Νεράντζη 
Αϊβάζη στον οικισµό Ντολτσό.  

Τα εκθέµατα του µουσείου αφορούν 
αντικείµενα που χρησιµοποιούνταν σε 
παλιότερες εποχές και σχετίζονται µε τις 
δραστηριότητες των Καστοριανών στο χώρο του 
σπιτιού, της εργασίας, της ανάπαυσης και των 
κοινωνικών τους εκδηλώσεων. Αξιόλογα είναι 
επίσης και τα εκθέµατα που αφορούν την 
επεξεργασία της γούνας.  

Στο χώρο του µουσείου µπορεί να δει κανείς 
και αναπαραστάσεις χώρων όπως ο οντάς µε 
τζάκι, το ζυµωτάρι και οι αποθήκες τροφίµων 
και κρασιού.  

Αφού τελειώσαµε τις επισκέψεις πήγαµε στο 
δάσος της Μεσοποταµίας όπου φάγαµε και 
παίξαµε. 

Η εκδροµή αυτή µας άρεσε πάρα πολύ. 

 
Ηλιάδης Στάθης, Σεµερτσίδης Γιώργος, 

Τσιλιάκη Θωµαή, Χαραλαµπίδης Γιώργος (ΣΤ΄ Τάξη) 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
Τα νήπια αποχαιρετούν το Νηπιαγωγείο µε µια ζωγραφιά… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Την Τρίτη 15 Ιουνίου, µε τη λήξη της σχολικής χρονιάς θα παρουσιάσουν το θεατρικό: 
«Το καλοκαίρι µε τα δώρα του» 

Τα παιδιά θα πάρουν επίσης το ενδεικτικό τους… 
 

Α΄ ΤΑΞΗ 
Στα πλαίσια του µαθήµατος «Η Γλώσσα 

µου» οι µαθητές και οι µαθήτριες της Α΄ τάξης 
έγραψαν τη δική τους 

ιστορία, δίνοντάς της τον τίτλο «Το 
χταποδόσπιτο». Απολαύστε την. 
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Β΄ ΤΑΞΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γ΄ ΤΑΞΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στα πλαίσια του µαθήµατος της Γλώσσας, 

µε αφορµή τη ρίψη της ατοµικής βόµβας στο 
Ναγκασάκι στις 9 Αυγούστου του 1945, τα 

παιδιά της Γ΄ τάξης έγραψαν τα δικά τους 
µηνύµατα ειρήνης. 
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Ε΄ ΤΑΞΗ 
Στα πλαίσια του µαθήµατος Κοινωνικής και 

πολιτικής Αγωγής οι µαθητές της Ε΄ τάξης 
συγκέντρωσαν πληροφορίες για συλλόγους και 
οργανώσεις µε κοινό στόχο τη βοήθεια των 
συνανθρώπων µας, και ιδιαίτερα των παιδιών, 
που βρίσκονται σε ανάγκη. 

H UNICEF 
H UNICEF, Οργάνωση των Ηνωµένων 

Εθνών για τα παιδιά, ιδρύθηκε στις 11 
∆εκεµβρίου 1946 για να βοηθήσει τα παιδιά της 
Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Κίνας 
µετά το τέλος του Β' Παγκοσµίου Πολέµου.  

Σήµερα, εργάζεται σε 162 σηµεία του 
πλανήτη µας µε σκοπό την υποστήριξη των 
παιδιών και των γυναικών στους τοµείς της 
υγείας, της διατροφής, της εκπαίδευσης, της 
ύδρευσης και της υγιεινής καθώς και των 
παιδιών που χρειάζονται ειδική φροντίδα και 
προστασία. Προωθεί το µητρικό θηλασµό ως τον  
καλύτερο τρόπο διατροφής των παιδιών τους 
πρώτους µήνες της ζωής τους.  

Η προσφορά της UNICEF είναι 
απαλλαγµένη από κάθε είδους διάκριση. ∆ίνει 
προτεραιότητα στα παιδιά που αντιµετωπίζουν 
τα µεγαλύτερα προβλήµατα και στις χώρες που 
βρίσκονται σε µεγαλύτερη ανάγκη.  

Η UNICEF έχει δεσµευτεί για την 
εξασφάλιση ειδικής προστασίας των παιδιών 
που ζουν σε δυσχερείς συνθήκες - θύµατα 
πολέµου, καταστροφών, φτώχειας, κάθε είδους 
βίας και εκµετάλλευσης και αυτών µε ειδικές 
ανάγκες. Η UNICEF εξακολουθεί να βρίσκεται 
και να προσφέρει έργο ζωής για τα παιδιά στην 
κοντινή µας Γιουγκοσλαβία, την Αλβανία και τη 
FYROM µε προγράµµατα διατροφής, ιατρικής 
περίθαλψης, υγιεινής και εκπαίδευσης. Με 
έρευνές της, έφερε στην επιφάνεια την τραγική 
πραγµατικότητα για τα παιδιά στο Ιράκ και µε 

αποστολή ιατροφαρµακευτικού υλικού, εµβόλια, 
τροφής, εκπαιδευτικού υλικού και άλλων ειδών, 
στάθηκε στο πλευρό τους.  

Η παρουσία της στην Ινδία και το Ελ 
Σαλβαδόρ µετά τους πρόσφατους 
καταστροφικούς σεισµούς, είναι συνεχής. Από 
τις πρώτες κιόλας ηµέρες ξεκίνησε την 
αποστολή βοήθειας και ιατροφαρµακευτικού 
υλικού στις δύο χώρες. Ειδικά για την Ινδία, η 
UNICEF έχει δεσµευτεί για βοήθεια ύψους 12 
εκατοµµυρίων δολαρίων, µε προτεραιότητα στην 
εκπαίδευση την ψυχολογική υποστήριξη, την 
αποκατάσταση του βασικού συστήµατος υγείας 
και την παροχή καθαρού νερού.  

Η UNICEF στηρίζεται αποκλειστικά και 
µόνο σε εθελοντικές συνεισφορές κυβερνήσεων 
και απλών ανθρώπων όπως εσείς. 

Κελεσίδης Στέφανος 
*       *       * 

ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι µια διεθνής, 

ανεξάρτητη, ιατρική, ανθρωπιστική οργάνωση 
που στόχο έχει την παροχή ιατρικής βοήθειας 
οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη χωρίς καµία 
φυλετική, θρησκευτική, πολιτική ή άλλη 
διάκριση. ∆εσµεύονται να προστατεύουν τους 
πληθυσµούς που περιθάλπουν ενηµερώνοντας 
την κοινωνία για όσα βλέπουν να συµβαίνουν 
στις περιοχές όπου εργάζονται και 
καταγγέλλοντας την παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων. 

 Ο κοινός Καταστατικός Χάρτης  
1. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα προσφέρουν τη 

βοήθειά τους  
α) σε πληθυσµούς που βρίσκονται σε 
κατάσταση επείγουσας ανάγκης 
β) στα θύµατα που προκαλούνται είτε από 
φυσικούς είτε από ανθρώπινους παράγοντες, 
γ) σε όσους υποφέρουν εξαιτίας εξεγέρσεων, 
χωρίς καµία φυλετική, θρησκευτική, 
φιλοσοφική ή πολιτική διάκριση.  
2. Εργαζόµενοι µε ουδετερότητα και πλήρη 

αµεροληψία, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
διεκδικούν, στο όνοµα της παγκόσµιας ιατρικής 
ηθικής και του δικαιώµατος στην ανθρωπιστική 
προσφορά υπηρεσιών, την πλήρη και απόλυτη 
ελευθερία στην άσκηση των δραστηριοτήτων 
τους.  

3. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι 
υποχρεωµένοι να σέβονται τις δεοντολογικές 
αρχές του επαγγέλµατός τους και να διατηρούν 
την πλήρη ανεξαρτησία τους απέναντι σε 
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οποιαδήποτε εξουσία, ή σε οποιαδήποτε 
θρησκευτική, πολιτική ή οικονοµική δύναµη.  

4. Εθελοντές οι ίδιοι, µετρούν τους 
κινδύνους των αποστολών που θα φέρουν εις 
πέρας και δεν διεκδικούν για τους εαυτούς τους 
καµία άλλη ανταµοιβή πέραν αυτής που η 
Οργάνωση είναι σε θέση να τους προσφέρει.  

Το Ελληνικό Τµήµα - Η δράση µας  

Το Ελληνικό Τµήµα ξεκίνησε τη δράση του 
το 1990. Μέχρι σήµερα περισσότεροι από 450 
Έλληνες γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί και 
τεχνικοί έχουν συµµετάσχει σε προγράµµατα σε 
πάνω από 40 χώρες όπως το Κουρδιστάν, η 
Λιβερία, το Ελ Σαλβαδόρ, το Ιράκ, η Αιθιοπία, η 
πρώην - Γιουγκοσλαβία, η Ρουάντα, η Κένυα, η 
Σρί Λάνκα, η Αϊτή, το Αφγανιστάν, η Ακτή 
Ελεφαντοστού και άλλες.  

Σήµερα, το Ελληνικό Τµήµα συνεργάζεται 
µαζί µε το Ισπανικό Τµήµα των ΓΧΣ µέσα από 
το Κοινό Επιχειρησιακό Κέντρο Βαρκελώνης - 
Αθήνας (OCBA). Μέσα στα πλαίσια αυτής της 
συνεργασίας, το Ελληνικό Τµήµα των ΓΧΣ 
λειτουργεί σήµερα προγράµµατα στην Ελλάδα, 
τη Ζάµπια, το Νίγηρα, τη Συρία, τη Λ∆ Κονγκό 
και τη Λιβερία ενώ έχουν ολοκληρωθεί 
προγράµµατα στο Μαλάουι, την Αρµενία, τη 
Γιουγκοσλαβία, την Παλαιστίνη, τη Γεωργία, τη 
Ρωσία, το Καζακστάν, την Μοζαµβίκη, την Ινδία 
και την Τουρκία.  

Θεοδοσίου Κυριάκος  
*       *       * 

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 
 Ο Σύλλογός «Το Χαµόγελο του Παιδιού» 

ιδρύθηκε µετά από την επιθυµία ενός 
δεκάχρονου παιδιού, του µικρού Ανδρέα 
Γιαννόπουλου, να ιδρυθεί ένας Σύλλογος µε την 
ονοµασία «Το Χαµόγελο του Παιδιού» που θα 
βρίσκεται κοντά σε όλα τα παιδιά που έχουν 
ανάγκη, τα παιδιά που αντιµετωπίζουν σοβαρά 
προβλήµατα υγείας, στα παιδιά – και στις 
οικογένειές  τους – που έχουν πρόβληµα 

διαβίωσης. Η επιθυµία του Ανδρέα είναι σήµερα 
πραγµατικότητα, χάρη στην ακούραστη 
προσπάθεια πολλών επωνύµων και ανωνύµων 
συνανθρώπων µας.  

Οι στόχοι της κοινωνικής υπηρεσίας  
Η Κοινωνική Υπηρεσία του συλλόγου 

λειτούργησε για πρώτη φορά το 1997 για την 
πραγµατοποίηση των στόχων του µικρού 
Ανδρέα. Από τότε µέχρι σήµερα, προσπαθεί να 
φανεί αντάξια του οράµατος και της επιθυµίας 
του µικρού ιδρυτή του συλλόγου. 

Βασικοί στόχοι είναι: 
• Η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας και 

υποστήριξης ηθικής, οικονοµικής, 
ψυχολογικής σε όλα τα παιδιά  
ανεξάρτητα από υπηκοότητα. 

• Η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας σε 
παιδιά που έχουν σοβαρά προβλήµατα 
υγείας και χρειάζονται ιατρική 
περίθαλψη σε Νοσοκοµείο του 
Εσωτερικού ή του Εξωτερικού. 

• Η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας και 
υποστήριξης σε παιδιά – θύµατα 
κακοποίησης, σε παιδιά που εξωθούνται 
στην επαιτεία και ορισµένες φορές στην 
πορνεία. 

• Η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας και 
υποστήριξης σε γονείς εξαφανισθέντων 
παιδιών και υποστήριξη ερευνών για 
εξαφανισθέντα παιδιά ή παιδιά θύµατα 
απαγωγής. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο σύλλογος, στην 
προσπάθεια που κάνει για την αντιµετώπιση των 
προβληµάτων των παιδιών, έχει την αµέριστη 
συµπαράσταση και στήριξη ∆ηµόσιων και 
Ιδιωτικών Φορέων, των Εισαγγελιών αλλά και 
της Αστυνοµίας. Με τη συνεργασία και τη 
συµπαράσταση ανθρώπων µε ευαισθησία για τα 
παιδιά, βρίσκονται λύσεις και αντιµετωπίζονται 
αµεσότερα και ευκολότερα τα προβλήµατά τους. 

Ο σύλλογος 
«Το Χαµόγελο 
του Παιδιού» 
είναι ένας 
καθαρά 
εθελοντικός 
οργανισµός, 
αφού από τότε 
που ιδρύθηκε 
στηρίχτηκε στη 
συνεργασία και 
στις πρωτοβουλίες απλών ανθρώπων, κάθε 
ηλικίας, οι οποίοι ένωσαν τις δυνάµεις τους µε 
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σκοπό να προσφέρουν το καλύτερο δυνατό στα 
παιδιά που έχουν ανάγκη. 

Στα πρώτα στάδια λειτουργίας του 
συλλόγου, οι εθελοντές δεν απασχολούνταν σε 
συγκεκριµένους τοµείς. Οι ανάγκες ήταν πολλές 
και ο πρώτος και µοναδικός χώρος που 
µπορούσαν να προσφέρουν ήταν το γραφείο. 
Όλοι βοηθούσαν οπουδήποτε υπήρχε ανάγκη. 

Με τον καιρό η εθελοντική προσφορά 
εξειδικεύτηκε, µε σκοπό την καλύτερη 
υποστήριξη των δραστηριοτήτων του συλλόγου. 
Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσµα: 

• α) της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων 
του Συλλόγου τόσο στην Αθήνα όσο και 
στην περιφέρεια (ανάπτυξη νέων 
πρωτοβουλιών, δηµιουργία νέων χώρων 
κ.ά) 

• β) της αύξησης της δυναµικής του 
εθελοντισµού τα τελευταία χρόνια στην 
Ελλάδα. 

Παράλληλα δηµιουργήθηκε και το Τµήµα 
Μελών και Εθελοντισµού του Συλλόγου το 
οποίο ασχολείται µε: 

• την ενηµέρωση και εκπαίδευση νέων 
εθελοντών σχετικά µε τις δράσεις του 
Συλλόγου 

• τη δηµιουργία και διαχείριση αρχείου 
εθελοντών 

• τη δηµιουργία επιµέρους φακέλων µε 
εθελοντές από διάφορες επαγγελµατικές 
οµάδες 

• τη δραστηριοποίηση των παιδιών µελών 
του Συλλόγου 

• την επαφή µε ευρωπαϊκούς και διεθνείς 
φορείς εθελοντισµού (ΕVS, AIESEC) 

• τη συµµετοχή και διοργάνωση διαφόρων 
εκδηλώσεων 

Τσαγιαννίδης Σαµουήλ, Φαντίδου Χριστίνα 

 
∆΄ ΤΑΞΗ 

ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΝΕΙΡΩΝ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ 

Στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης οι µαθητές 
της ∆΄ τάξης ζωγράφισαν οµαδικά και ατοµικά 
έργα. Συνεργάστηκαν, αλληλοβοηθήθηκαν σε 
διασκεδάστηκες εργασίες. Χρησιµοποίησαν 
τελάρα, µπλοκ ακουαρέλας, τέµπερες και άλλα 
υλικά, για να δηµιουργήσουν τους πίνακές τους. 
Όλα τα έργα τους ήταν υπέροχα. 

Εκτός από την προσωπική τους έκφραση, 
µέσα από τα έργα τους θέλησαν να περάσουν 
και διάφορα µηνύµατα. Για το πόσο ωραία είναι 
η µητέρα φύση µε τα βουνά, τα δάση, τα νερά, 
τα ποτάµια, τις θάλασσες και άλλα φυσικά τοπία 

που υπάρχουν στον κόσµο αυτό και για την 
ανάγκη να προστατεύουµε, να φροντίζουµε και 
να αγαπάµε τα αγαθά της µητέρας φύσης. 

Για πολλά από τα έργα τους πήραν αφορµή 
από ενότητες των βιβλίων κάνοντας διαθεµατική 
προσέγγιση της ύλης.  

Την Πέµπτη 10 Ιουνίου παρουσίασαν τα 
έργα τους στους µαθητές του Σχολείου αλλά και 
στους γονείς, προσπαθώντας να µας κάνουν να 
ξεφύγουµε από την καθηµερινότητά µας και να 
µας ταξιδέψουν σε µέρη µαγικά. 

 
ΜΕΓΑΛΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ 

Στα πλαίσια της ενασχόλησής τους µε τη 
ζωγραφική οι µαθητές της ∆΄ τάξης αναζήτησαν 
πληροφορίες για µεγάλους ζωγράφους και σας 
τις παρουσιάζουν. 

ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ 
Ο Λεονάρντο γεννήθηκε στην πόλη 

Αντσιάνο, κοντά στο Βίντσι της Ιταλίας στις 15 
Απριλίου του έτους 1452 µ.Χ. Το πλήρες όνοµα 
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του ήταν "Leonardo di ser Piero da Vinci", αν 
και υπέγραφε τα έργα του ως "Leonardo" ή "Io, 
Leonardo" (= «Εγώ, ο Λεονάρντο»). 

Μεγάλωσε µε τον πατέρα του στην πόλη της 
Φλωρεντίας, όπου 
από πολύ µικρή 
ηλικία έδειξε 
δείγµατα της 
ευφυΐας και του 
καλλιτεχνικού του 
ταλέντου. 

Οι πρώτες 
δηµιουργίες του 
Λεονάρντο έγιναν 
την περίοδο που 
ήταν µαθητευόµενος 
του Βερόκιο. Ακόµα 
και σε αυτά τα 
πρώιµα έργα του, 

αναδεικνύεται το ταλέντο του στο σχέδιο αλλά 
και η πειθαρχηµένη προσοχή του στη 
λεπτοµέρεια. Ο Λεονάρντο πραγµατοποίησε 
µεταξύ άλλων πολλές σπουδές παρατηρώντας τη 
φύση, όπως το περίφηµο Τοπίο του Άρνου. Οι 
σπουδές αυτές είχαν τελικά άµεση εφαρµογή σε 
µεταγενέστερα έργα του, καθώς σχεδόν σε κάθε 
πίνακα του διακρίνεται και ένα τοπίο στο φόντο. 

∆ηµητριάδου Όλγα 
*       *       * 

ΑΝΡΙ ΜΑΤΙΣ 
Ο Ματίς γεννήθηκε στις 31 ∆εκεµβρίου 

1869 στην επαρχία Λε Κατώ-Καµπρεζί (Le 
Cateau-Cambrésis) της βόρειας Γαλλίας ενώ 

µεγάλωσε στην 
περιοχή Μποέν-εν 

Βερµαντουά 
(Bohain-en-
Vermandois). 

Σπούδασε νοµικά 
στο Παρίσι, όπου 
µετακόµισε το 1887 
και, αφού απέκτησε 
την δικηγορική 
άδεια, εργάστηκε για 
ένα διάστηµα ως 

συµβολαιογράφος 
στην γενέτειρά του. 

Το 1891 προσβλήθηκε από ασθένεια και κατά το 
στάδιο της ανάρρωσής του ήρθε για πρώτη φορά 
σε επαφή µε τη ζωγραφική. Την ίδια χρονιά 
επιστρέφει στο Παρίσι, όπου σπουδάζει στην 
ακαδηµία τεχνών Julian. 

Η θεµατολογία του ήταν διανθισµένη 
συνήθως µε έντονα, φωτεινά χρώµατα και 

αποτελείται κυρίως από προσωπογραφίες, 
εσωτερικούς χώρους και θέµατα νεκρής φύσης. 

Ο Ματίς συνδέθηκε φιλικά µε τον Πάµπλο 
Πικάσο, αν και µεταξύ τους υπήρχε πάντα και το 
στοιχείο του ανταγωνισµού. 

Το 1941 διαγνώστηκε πως πάσχει από 
καρκίνο και ένα µέρος των τελευταίων χρόνων 
της ζωής του αναγκάστηκε να το περάσει σε 
αναπηρική καρέκλα. Παρά το γεγονός αυτό, δεν 
εγκατέλειψε το έργο του. 

Πέθανε το 1954 σε ηλικία 85 ετών. 
Ποτουρίδης Ιωακείµ 

 
ΣΑΛΒΑΝΤΟΡ ΝΤΑΛΙ 

Σύγχρονος ζωγράφος. Γεννήθηκε στο 
Φιγκέρας το 1904 και σπούδασε από το 1921 
έως το 1924 στην Ακαδηµία της Μαδρίτης. Το 
1928 
εγκαταστάθηκε 
στο Παρίσι, όπου 
ήρθε σε επαφή µε 
το 
υπερρεαλιστικό 
κίνηµα και 
προσχώρησε σ’ 
αυτό. Αργότερα 
απόχτησε τη 
γαλλική 
υπηκοότητα. 

Η ιδιοµορφία 
τόσο της τεχνικής 
που ακολουθεί, 
όσο και του χαρακτήρα του, συντέλεσε στο 
ιδιαίτερα αυξανόµενο ενδιαφέρον που 
αναπτύσσεται γι’ αυτόν.  Μερικά από τα έργα 
του είναι τα: «Οικουµενική σύνοδος», «Το 
πένθιµο παιχνίδι», «Η έγκυος Παρθένος», 
«Παναγία του Πορτ Λιγκάτ», «Φάντασµα του 
Βερµέερβαν Ντελφτ, που µπορεί να χρησιµεύσει 
και για τραπέζι» κ.ά. 

Ο Νταλί ανέπτυξε παράλληλα µε την 
καλλιτεχνική και σπουδαία συγγραφική 
δραστηριότητα. Πιο γνωστά βιβλία του είναι τα: 
«Η ορατή γυναίκα», «Ο έρωτας και η µνήµη», 
«Η κατάσταση του παράλογου»,  «Η µυστική 
ζωή του Σαλβαντόρ Νταλί», «Τα πάθη κατά 
Νταλί» κ.ά. 

Χατζηιωαννίδης Νεόφυτος 
*       *       * 

ΒΙΝΣΕΝΤ ΒΑΝ ΓΚΟΓΚ 
Ο Βίνσεντ βαν Γκογκ γεννήθηκε στο 

ολλανδικό χωριό Ζούντερτ (Zundert) και ήταν ο 
πρωτότοκος από τα συνολικά οκτώ παιδιά της 
οικογένειάς του, γιος του πάστορα Θεόδωρου 
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βαν Γκογκ. Ήδη από τα πολύ νεανικά του χρόνια 
παρουσίασε τάσεις µελαγχολίας και πρώιµα 
ψυχολογικά προβλήµατα. 

Σε ηλικία 16 ετών και αφού είχε ήδη 
καταπιαστεί χωρίς επιτυχία µε αρκετά 
επαγγέλµατα, ασχολήθηκε για ένα διάστηµα µε 
το εµπόριο έργων τέχνης. Την περίοδο αυτή 
εντείνεται το ενδιαφέρον του για τη θρησκεία, 
επηρεασµένος εµφανώς και από την ιδιότητα του 
πατέρα του. Αφού απολύεται από την εργασία 
του το 1876, επιστρέφει στο Άµστερνταµ για να 
σπουδάσει θεολογία. Οι σπουδές του διαρκούν 
για περίπου ένα έτος. Αυτή είναι και η περίοδος 
κατά την οποία ξεκινά να σχεδιάζει µικρά έργα 
και πιθανόν αποφασίζει να ασχοληθεί µε την 
τέχνη. 

Το 1880, σε ηλικία 27 ετών, ξεκινά να 
παρακολουθεί τα πρώτα του µαθήµατα 
ζωγραφικής. Τα επόµενα χρόνια δηµιουργεί 
έργα κυρίως επηρεασµένα από τη ζωγραφική 
του Ζαν Φρανσουά Μιλλέ (Jean-François 
Millet), ενώ ταξιδεύει στην ολλανδική επαρχία 
ζωγραφίζοντας θέµατα που εµπνέεται από αυτή. 
Το χειµώνα του 1885, παρακολουθεί µαθήµατα 
στην Ακαδηµία της Αντβέρµπ.  

Την 
άνοιξη του 

1886 
επισκέπτεται 
το Παρίσι 
όπου ζει µε 
τον αδελφό 
του — 
επιτυχηµένο 

πλέον έµπορο 
τέχνης — 
στην περιοχή 

της 
Μονµάρτης, 

κέντρο της 
καλλιτεχνικής 

δραστηριότητας. Κατά την παραµονή του, 
έρχεται σε επαφή µε τους ιµπρεσιονιστές 
Έντγκαρ Ντεγκά, Καµίλ Πισάρο, Πωλ Γκωγκέν 
και Τουλούζ Λωτρέκ. Επηρεάζεται σηµαντικά 
από το κίνηµα του ιµπρεσιονισµού και 
ειδικότερα σε ότι αφορά τη χρήση του 
χρώµατος. Ο ίδιος ο βαν Γκογκ κατατάσσεται 
περισσότερο στους µετα-ιµπρεσιονιστές 
ζωγράφους. Χρησιµοποίησε συχνά τεχνικές των 
ιµπρεσιονιστών αλλά διαµόρφωσε παράλληλα 
και ένα προσωπικό ύφος, το οποίο διακρίνεται 
από την χρήση συµπληρωµατικών χρωµάτων 
που οι ιµπρεσιονιστές αποφεύγουν. 

Το 1889 εισάγεται στο ψυχιατρικό κέντρο 
του µοναστηριού του Αγίου Παύλου στον Σαιν 
Ρεµύ, όπου και παραµένει συνολικά για ένα 
περίπου χρόνο πάσχοντας από κατάθλιψη. Κατά 
την παραµονή του εκεί συνεχίζει να ζωγραφίζει. 
Τον Μάιο του 1890 εγκαταλείπει την ψυχιατρική 
κλινική και ζει για ένα διάστηµα σε µία περιοχή 
κοντά στο Παρίσι. Στο διάστηµα που 
παρακολουθείται ιατρικά, ο βαν Γκογκ παράγει 
ένα µόνο έργο, που αποτελεί προσωπογραφία 
του Γκασέ. 

Τον Ιούλιο του 1890, ο βαν Γκογκ εµφανίζει 
συµπτώµατα έντονης κατάθλιψης και τελικά 
αυτοπυροβολείται στο στήθος στις 27 Ιουλίου, 
ενώ πεθαίνει δύο ηµέρες αργότερα. ∆εν είναι 
απολύτως βέβαιο ποιο ήταν το τελευταίο του 
έργο, αλλά πρόκειται πιθανά για το έργο µε τον 
τίτλο «Ο κήπος του Ντωµπινύ» ή για τον πίνακα 
«Σιτοχώραφο µε κοράκια». 

Συνολικά δηµιούργησε σε διάστηµα περίπου 
δέκα ετών περισσότερους από 800 πίνακες και 
1000 µικρότερα σχέδια. Σώζεται ακόµα εκτενής 
αλληλογραφία του µε τον αδελφό του, που 
περιλαµβάνει περισσότερα από 700 γράµµατα. 
Επίσης ο βαν Γκογκ είναι διάσηµος για τις 
πινελιές του οι οποίες πολλές φορές 
παρουσιάζουν µια κίνηση. 

Κελεσίδης Βασίλης 
*       *       * 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 
Ο Νικόλαος Γύζης σπούδασε στην Ακαδηµία 

του Μονάχου, 
όπου στη 
συνέχεια 
δίδαξε ως 
καθηγητής. 
Έτσι είναι 
εµφανέστατα 
επηρεασµένος 
από τη 
γερµανική 
τεχνοτροπία 
της εποχής. Όµως δεν εφάρµοσε µόνο τις 
συνταγές της γερµανικής τέχνης, αλλά στράφηκε 
σε µορφές έκφρασης που εµπεριείχαν 
πρωτοπόρες ιδέες και ενσάρκωναν νέα ρεύµατα. 

Η πρώτη φάση της ζωγραφικής του Γύζη, τα 
επτά χρόνια στη Γερµανία, ωρίµασαν την 
καλλιτεχνική του όραση και όξυναν το πνεύµα 
και τις αισθήσεις του έτσι, ώστε να είναι έτοιµος 
να δει την Ελλάδα. Η επιστροφή του σε αυτή δεν 
είναι παρά η αφετηρία για τους µακριvoύς 
στόχους της τέχνης του. Το 1872 επιστρέφει 
στην Ελλάδα. Στο διάστηµα του ταξιδιού είχε τη 
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συναίσθηση ότι το άκρο άωτο κάθε οµορφιάς 
είναι αυτό που η Ελλάδα πάντα εξέπεµψε προς 
την ανθρωπότητα, και γράφει χαρακτηριστικά 
στο φίλο του Κούρτσµπάουερ: «Εδώ είναι κάθε 
γυναίκα, Αφροδίτη!»  

Με το φίλο του Νικηφόρο Λύτρα ταξίδεψε 
στη Μ. Ασία, όπου είδε προσβολές, σφαγές και 
κρεµάλες, όλη τη δυστυχία του ελληνισµού.  

Επιστρέφοντας στη Γερµανία έχει πλήθος 
ωραίων εντυπώσεων από την πατρίδα. 

Το 1875 σχεδιάζει τις πρώτες παραλλαγές 
του "Τάµατος" και τα "Παιδικά 
αρραβωνιάσµατα" - ηθογραφική περίοδος της 
τέχνης του. 

Με τον πίνακα "Η Τέχνη και τα πνεύµατά 
της" αρχίζει η ιδεαλιστική περίοδος της 
ζωγραφικής του. ∆είχνει στα έργα αυτά µια 
ευαισθησία, λυρικότητα και ποιητική διάθεση. 

Φαντίδης Στάθης 
*       *       * 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΛΥΤΡΑΣ 
Από τον Πύργο της Τήνου. Το έργο του 

στάθηκε ορόσηµο στη νεότερη ελληνική 
ζωγραφική. Ξεκίνησε τις σπουδές του στη Σχολή 
Καλών Τεχνών της Αθήνας και συνέχισε στο 
Μόναχο. Το 1866 διορίστηκε καθηγητής 

ζωγραφικής στη 
Σχολή Καλών 
Τεχνών.  

Το έργο του 
αποδεικνύει πως ο 
δηµιουργός του 
είχε κατανοήσει 
την ανάγκη 
προσαρµογής των 

κλασικών 
προτύπων και 
παραδόσεων στη 

σύγχρονη 
ελληνική πραγµατικότητα και το έργο του, µαζί 
µε το έργο του Ν. Γύζη θεωρείται το βάθρο της 
νεοελληνικής τέχνης. 

Ο Λύτρας, µέσα από το έργο του εκφράζει 
την αγάπη του για τους απλούς συνανθρώπους 
του, αποφεύγοντας τις βίαιες σκηνές και τις 
κραυγαλέες συνθέσεις. Ζωγράφισε κυρίως 
πορτρέτα και σκηνές από την καθηµερινή ζωή 
χρησιµοποιώντας λιτά µέσα, και πλάθοντας µια 
έντονα λυρική ατµόσφαιρα.  

Ασχολείται µε θέµατα εθνικού και 
ηθογραφικού περιεχοµένου. 

Φαντίδης Στάθης 
*       *       * 

ΦΑΣΙΑΝΟΣ ΑΛΕΚΟΣ 

Ο Αλέκος Φασιανός γεννήθηκε στην Αθήνα 
το 1935. Σπούδασε βιολί στο Ωδείο Αθηνών και 
ζωγραφική στην Α.Σ.Κ.Τ. (1956-1960, 
εργαστήριο Γ. Μόραλη). Αγάπησε και µελέτησε 
την αρχαία ελληνική αγγειογραφία και τη 
βυζαντινή εικονογραφία. Παρακολούθησε 
µαθήµατα λιθογραφίας στην Ecole des beaux-
arts του Παρισιού, µε υποτροφία της γαλλικής 
κυβέρνησης (1962-1964), κοντά στους Clairin 
και Dayez. Το 1966 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, 
ενώ από το 1974 ζει και εργάζεται µεταξύ 
Παρισιού και Αθήνας.  

Από το 1959, χρονιά της πρώτης ατοµικής 
του παρουσίασης στην Αθήνα, έχει 
πραγµατοποιήσει περισσότερες από εβδοµήντα 
ατοµικές εκθέσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Παρίσι, Μόναχο, Τόκυο, Αµβούργο, Ζυρίχη, 
Μιλάνο, Βηρυτό, Στοκχόλµη, Λονδίνο κ.ά. 
Συµµετείχε επανειληµµένα σε οµαδικές εκθέσεις 
και γνωστές διεθνείς διοργανώσεις ανά την 
υφήλιο. Ανάµεσά τους ξεχωρίζουν οι: Salon 
comparaisons (Παρίσι 1970), Biennale του Sao 
Paulo (1971) και Βενετίας (1972), Graphics 
Biennale του 
Baden-Baden 
(1985) κ.ά.  

Ο 
Φασιανός 
ασχολήθηκε 
επίσης µε τη 
χαρακτική, το 
σχεδιασµό 
αφισών, καθώς 
και τη 
σκηνογραφία, συνεργαζόµενος κυρίως µε το 
Εθνικό Θέατρο Αθηνών ("Αµερική" του Κάφκα, 
1975, "Ελένη" του Ευριπίδη, 1976, "Όρνιθες" 
του Αριστοφάνη, 1978 κ.ά.). Ανέλαβε την 
εικονογράφηση αρκετών βιβλίων, στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό, γνωστών ποιητών και 
συγγραφέων. Ξεχωρίζουν τα ονόµατα των Ο. 
Ελύτη, L. Aragon, G. Apollinaire, Κ. Ταχτσή, Κ. 
Καβάφη, Α. Εµπειρίκου, Γ. Ρίτσου, Β. 
Βασιλικού κ.ά. Έργα του κοσµούν επίσης ειδικές 
εκδόσεις τέχνης, όπως λευκώµατα µε θέµα 
αρχιτεκτονικά τοπία, όψεις πόλεων κ.λπ. Έχει 
επίσης εκδώσει και δικά του κείµενα, πεζά και 
ποιητικά.  

Για το σύνολο της δουλειάς του έχουν 
γυριστεί τέσσερα φιλµς για την ελληνική και τη 
γαλλική τηλεόραση, ενώ κυκλοφορούν 
µονογραφίες που αναφέρονται στην εικαστική 
παραγωγή του. 

Φαντίδης Στάθης 
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ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ 

Στις 19 Μάη  τα παιδιά της ΣΤ΄ τάξης 
έκαναν µια παρουσίαση  µε θέµα την γενοκτονία 
των Ποντίων. Τα παιδιά της τάξης χωριστήκαµε 
σε τρεις οµάδες. Η πρώτη οµάδα παρουσίασε τη 
ζωή στο Πόντο, η δεύτερη οµάδα  τη γενοκτονία 
και η τρίτη τη ζωή τον προσφύγων στην Ελλάδα. 
Ακόµα υπήρχε χορωδία από τα παιδιά των Γ΄, ∆΄ 
και Ε΄ τάξεων, η οποία µε τη συνοδεία του 

λυράρη κ. Κυριάκου  τραγούδησε ποντιακά 
τραγούδια. Προβλήθηκαν ακόµα video σχετικά 
µε τη γενοκτονία  και από το Κιζίκ, την πατρίδα 
των περισσότερων κατοίκων του Ριζού. Την 
επιµέλεια της εκδήλωσης  είχε ο κ. Αβραάµ 
Χατζηδηµητρίου. Την εκδήλωση 
παρακολούθησαν πολλοί χωριανοί.       

Παπαδόπουλος Στέφανος, Πουτακίδης ∆ηµήτρης (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

8 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΥΑΚΟΛΑ 
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Ήταν αρχές του 2002, όταν το Σχολείο µας 
αποφάσισε να γίνει ανάδοχος ενός παιδιού από 
την ActionAid. Το παιδί αυτό λέγεται Ουακόλα, 
ήταν 7 ετών όταν γίναµε ανάδοχοί του και ζει 
στο Γιαµπέλλο της Αιθιοπίας. Για οχτώ χρόνια 
το Σχολείο µας ενίσχυε οικονοµικά τις 
προσπάθειες της ActionAid στην περιοχή που ζει 
ο Ουακόλα και διατηρούσε επαφή µαζί του 
µέσω αλληλογραφίας. Ο Ουακόλα έχει γίνει πια 
15 χρόνων και ήρθε η ώρα να τον 
αποχωριστούµε, γιατί έτσι προβλέπεται από το 
πρόγραµµα. 

Ένα νέο πρόσωπο µπαίνει στη ζωή µας. Η 
Tseganesh Adeno που γεννήθηκε το 2003 και 
ζει στην περιοχή Κέµπα της Αιθιοπίας. 

Με την ευκαιρία του τέλους της αναδοχής 
του Ουακόλα και την συνέχιση του 

προγράµµατος µε την Tseganesh Adeno, οι 
µαθητές της ΣΤ΄ τάξης µας έκαναν µια 
ενηµέρωση για το ποια είναι η ActionAid, τι 
είναι η αναδοχή ενός παιδιού και ποια είναι η 
δράση της ActionAid στην περιοχή του 
Γιαµπέλλο,  µας γνώρισαν τον τόπο στον οποίο 
ζει ο Ουακόλα και το πώς ζει, από πληροφορίες 
που µας έστελνε ο ίδιος µέσα από τα γράµµατά 
του και τέλος µας γνώρισαν και το νέο πρόσωπο 
µε το οποίο θα προχωρήσουµε την αναδοχή τα 
επόµενα χρόνια.   

Την ενηµέρωση παρακολούθησαν λίγοι 
γονείς και ο Προϊστάµενος του 3ου Γραφείου 
Α/βάθµιας Εκπ/σης.  

 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 

Όπως κάθε χρόνο το σχολείο µας οργάνωσε 
στο τέλος της σχολικής χρονιάς (10 και 11 
Ιουνίου) έκθεση βιβλίου για µαθητές και για 
ενήλικες. Στη φετινή έκθεση προσκαλέσαµε τη 
συγγραφέα Γιώτα Φώτου, η οποία έκανε µια 

παρουσίαση γενικά για την παιδική λογοτεχνία 
και στη συνέχεια παρουσίασε τα βιβλία της.  

 
Ποια είναι όµως η Γιώτα Φώτου; 
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Η Γιώτα Φώτου γεννήθηκε στο ∆ροσάτο 

Καρδίτσας και µεγάλωσε στη Λάρισα όπου 
σπούδασε αρχικά στην Παιδαγωγική Ακαδηµία. 
Στη συνέχεια συµπλήρωσε τις σπουδές της στο 
ΑΠΘ και το Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλίας. Εργάζεται ως 
εκπαιδευτικός, ενώ διατέλεσε 
για πέντε χρόνια Σχολική 
Σύµβουλος στην 
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. 
Είναι παντρεµένη και µητέρα 
τριών παιδιών. Το πρώτο της 
βιβλίο ήταν το 
«ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ». 
Στη συνέχεια ήρθαν τα βιβλία για παιδιά µε 
πρώτο το «ΤΟ Α ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ» (2002) από 
τις Εκδόσεις Λιβάνης. Από τις Εκδόσεις 
ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν τα βιβλία της «Ο 
ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛ» (2005, που τιµήθηκε µε το 

Βραβείο Μυθιστορήµατος από τη Γυναικεία 
Λογοτεχνική Συντροφιά), «Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ 
Η ΝΕΡΑΪ∆Α ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ» (2006), 
«ΛΕΞΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ» (2006), «ΜΙΑ 
ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΚΑΙ ∆ΥΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ» 
(2007, που τιµήθηκε µε το Βραβείο 
Μυθιστορήµατος από τη Γυναικεία Λογοτεχνική 
Συντροφιά και βρέθηκε στη βραχεία λίστα των 
Κρατικών Βραβείων Παιδικής Λογοτεχνίας), , 
«ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΣ» 
(2009), «ΜΑΣΑΣ ΦΥΣΑΣ ΚΑΙ ΝΙΚΑΣ» 
(2009) καθώς και δύο µυθιστορήµατα για 
ενηλίκους µε τίτλο «ΤΑ ΒΙΟΛΙΑ ΤΗΣ 
ΧΑΡΑ∆ΡΑΣ» (2008) και «ΤΟ ∆ΑΚΡΥ ΤΟΥ 
ΚΡΙΝΟΥ» (2010). Εκείνο που έχει να πει για 
τον εαυτό της είναι ότι "κάποιος, δεν ξέρει 
ποιος και γιατί, την καλοκούρδισε και έτσι 
τρέχει ασταµάτητα, είτε βρέχει, είτε χιονίζει. 
Τρέχει και µε ηλιοφάνεια." 

Σεµερτσίδης Γιώργος, Πουτακίδης ∆ηµήτρης (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ 

Το βράδυ της Παρασκευής 11 Ιουνίου ζήσαµε 
µια ξεχωριστή εµπειρία. Φιλοξενήσαµε στο Σχολείο 
µας τη Μαρία Κώνστα, το Θόδωρο Γιαουρτσή και το 
Μάρκο Ασπρίδη, µέλη του Οµίλου Φίλων 
Αστρονοµίας Θεσσαλονίκης, οι οποίοι ήρθαν για να 
µας ταξιδέψουν στο σύµπαν.  

Στην αρχή µας έκαναν µια ενηµέρωση για τους 
πλανήτες του ηλιακού µας συστήµατος, για το 
Γαλαξία µας και άλλους γαλαξίες, για τη γέννηση και 
το θάνατο άστρων, τις τεράστιες αποστάσεις που µας 
χωρίζουν από άλλα αστέρια και άλλους γαλαξίες και 
έλυσαν απορίες και απάντησαν σε προβληµατισµούς 
παιδιών και ενηλίκων (και ήταν πολλοί) που 
βρεθήκαµε εκεί.  

Στη συνέχεια έστησαν στην αυλή του Σχολείου 
δύο τηλεσκόπια, για να µπορέσουµε να 
παρατηρήσουµε τα αστέρια. Είδαµε τους πλανήτες 
Αφροδίτη και Κρόνο, είδαµε το Ε της Λύρας 

(τετραπλός αστέρας), διπλά αστέρια, ένα αστρικό 
νέφος. Ήταν µια φανταστική εµπειρία. 

 
Λίγα λόγια για τον Όµιλο Φίλων Αστρονοµίας 

Θεσσαλονίκης 
Ο Όµιλος Φίλων Αστρονοµίας ιδρύθηκε τον 

Νοέµβριο του 1997 µε σκοπό να φέρει κοντά όλους 
όσους κοιτούν ψηλά θαυµάζοντας το µεγαλείο του 
σύµπαντος που µας περιβάλλει. Να βοηθήσει στην 
διάδοση της επιστήµης της αστρονοµίας και της 
διαστηµικής στην χώρα µας. Φιλοδοξία τους είναι να 
διευρύνουν όλα τα µέλη τις γνώσεις τους τόσο 
γενικά, όσο και επιλεκτικά στους τοµείς που 
ενδιαφέρεται ο καθένας. Στον Όµιλο συµµετέχουν 
άνθρωποι όλων των επαγγελµάτων, όπως καθηγητές 
πανεπιστηµίου, εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι, φοιτητές, 
δικηγόροι, τραπεζικοί, εργαζόµενοι. Ο Όµιλος Φίλων 
Αστρονοµίας είναι ένα µη κερδοσκοπικό σωµατείο 
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και όλα τα έξοδα που απαιτούνται για την λειτουργία 
του προέρχονται αποκλειστικά από τις ετήσιες 
συνδροµές των µελών του. Μέλος µπορεί να γίνει ο 
καθένας άσχετα µε το επίπεδο των γνώσεών του ή µε 

τον εξοπλισµό που διαθέτει και να έρθει σε επαφή µε 
ανθρώπους που µοιράζονται την ίδια αγάπη για το 
µεγαλείο του κόσµου που µας περιβάλλει, µέσω των 
εκδηλώσεών του. 

 
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΕΜΕ; 

«Κάτι τρέχει στα γύφτικα» 
Από πολύ παλιά ο Γύφτος ταυτίστηκε  µε το 

επάγγελµα του σιδερά και όχι άνευ λόγου, αφού στα 
χρόνια της τούρκικής κυριαρχίας της Ινδίας, 
σηµειώθηκε και η πρώτη ερήµωση τον µεταλλίων 
ατσαλιού. Οι εργάτες που δούλευαν εκεί (αυτοί που 
σήµερα αποκαλούνται Γύφτοι), υποχρεώθηκαν να 
ακολουθήσουν τον τούρκικο στρατό. Έτσι, η φυλή – 
παρίας των Ινδών µεταλλωρύχων της Χαϊντεραµπάντ  
απογυµνώθηκε από όσους  γνώριζαν τα µυστικά της 
σιδηρουργικής.  

Συν τω χρόνω, οι Γύφτοι εγκαταστάθηκαν στις 
βαλκανικές χώρες, περιφερόµενοι από τόπο σε τόπο 
και συνεχίζοντας να εξασκούν την τέχνη που 
γνώριζαν. Ιδιαίτερο της φυλής τους να µιλούν δυνατά 
να µαλώνουν για το παραµικρό και όλα τους να 

τελειώνουν σαν να µην συνέβη τίποτα. Έτσι, όσος 
θόρυβος και φασαρία και αν γίνεται σε 
κατασκήνωση ή συνοικισµό τους, είναι κατά κανόνα 
χωρίς περιεχόµενο, ανάξιο προσοχής. Στους 
καταυλισµούς τους εξάλλου λειτουργούν και τα 
σιδεράδικα – γύφτικα. Εκεί, οι βαριές χτυπούν τα 
σίδερα στ’ αµόνια και κάνουν µεγάλο θόρυβο, 
πράγµα όµως συνηθισµένο. Άρα και στην περίπτωση 
αυτή η φασαρία που γίνεται δεν έχει ιδιαίτερη 
σηµασία. 

Εποµένως, η φράση «Κάτι τρέχει στα γύφτικα» 
σηµαίνει ότι αυτό που συµβαίνει (όσο εντυπωσιακό 
κι αν είναι) είναι συνηθισµένο και ανάξιο 
υπολογισµού. Λέγεται για κάθε είδους ασήµαντο 
περιστατικό. 

(Από το βιβλίο της Γιολάντας Τσορώνη – Γεωργιάδη «Γιατί το λέµε έτσι…») 
∆ηµητριάδου Ελένη, Στέφανος Παπαδόπουλος (ΣΤ΄ Τάξη) 

 
ΧΡΥΣΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ … ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΑΙ ΑΚΤΕΣ 

Τώρα που έρχεται το καλοκαίρι και οι 
περισσότεροι από εµάς θα πάµε διακοπές στη 
θάλασσα είναι καλό να ξέρουµε κάποιους «χρυσούς 
κανόνες» οι οποίοι θα τις προφυλάξουν από κάθε 
κίνδυνο.  
� Όσοι δε γνωρίζετε κολύµπι, αλλά αγαπάτε τη 

θάλασσα, φροντίστε το γρηγορότερο να µάθετε. 
Αν αυτό γίνει µε τη βοήθεια κάποιου ειδικού, 
ακόµα καλύτερα. 

� Μην κολυµπάτε µόνοι σας σε ερηµικές 
παραλίες. 

� Μπείτε στο νερό τουλάχιστον τρεις ώρες µετά 
το τελευταίο σας γεύµα. 

� Μην ξεχνιέστε µέσα στο νερό. 
� Να καταναλώνετε πολλά υγρά, ιδιαίτερα όταν 

κάνει πολλή ζέστη. 
� Μην κάθεστε στον ήλιο. χρησιµοποιείτε πάντοτε 

αντηλιακό. 
� Μην αποµακρύνεστε από την ακτή, ιδιαιτέρα σε 

θάλασσες που δε γνωρίζετε. Μπορεί να σας 
φαίνεται ότι είστε κοντά στην παραλία, αλλά να 
έχετε αποµακρυνθεί αρκετά. 

� Προσέχετε τα θαλάσσια ρεύµατα. 

� Μη βουτάτε σε θολά και άγνωστα νερά. 
� Αν ξεσπάσει καταιγίδα, αποµακρυνθείτε αµέσως 

από τη θάλασσα και κλείστε τις οµπρέλες 
θαλάσσης. 

� Μη φωνάζετε γι’ αστείο «βοήθεια» ή 
«πνίγοµαι». Αν συµβεί κάτι κακό στ’ αλήθεια, 
δε θα σας πιστεύει κανείς. 

� Αν πάθετε κράµπα ή χτυπήσετε, µη φοβηθείτε. 
γυρίστε ανάσκελα και φωνάξτε βοήθεια. 

� Μην προσπαθείτε να µιµηθείτε ό,τι κάνουν στη 
θάλασσα. 

� Μην πετάτε γυάλινα και αιχµηρά αντικείµενα 
στη θάλασσα. 

� Μην πετάτε σκουπίδια στη θάλασσα. 
� Μην ενοχλείτε τους γύρω σας. 
� ∆ιαβάζετε µε προσοχή τις σηµαίες και τις 

πινακίδες υποδείξεων στις παραλίες. 
� Αν νιώσετε άσχηµα όσο είστε µέσα στο νερό, 

γυρίστε ανάσκελα και κάντε σήµα, κουνώντας 
το χέρι σας αριστερά δεξιά σε µεγάλο 
ηµικύκλιο, µέχρι να έρθουν να σας βοηθήσουν. 

� Ακολουθείτε πάντα τις συµβουλές και τις 
οδηγίες των ναυαγοσωστών.   

Παπαδοπούλου Κατερίνα (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

 
 
 

 
 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Οι δάσκαλοι και οι µαθητές του ∆ηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου 

Ριζού ευχαριστούν θερµά την κυρία Γεωργία Λαζίδου για την προσφορά 
150 € προς το Σχολείο µας στη µνήµη του άντρα της Γιώργου Σαρρίδη.   
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
1. Το φοράµε για τον ήλιο. 
2. Είδος ψαριού. 
3. Χτίζουµε κάστρα στην... 
4. Υγρό άχρωµο, άγευστο και 

άοσµο, απαραίτητο σε ανθρώπους 
ζώα και φυτά. 

 
ΚΑΘΕΤΑ 

1. Ακροθαλασσιά, ακτή. 
2. Το σύνολο του αλµυρού νερού 

που καλύπτει τα ¾ της επιφάνειας 
της Γης. 

3. Φυσική ή τεχνητή παραλία 
κατάλληλη για την αγκυροβόληση 
πλοίων. 

4. Κάθε µαλάκιο µε όστρακο. 
∆ηµητριάδου Ελένη,  

Παπαδόπουλος Στέφανος (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

 
∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΤΕ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ 15 ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ 

Κ Ι Ν Α Υ Η Λ Α Ο Σ Χ Τ 

Α Ν Ε Φ Λ Ρ Σ Π Υ Ω Ψ Π 

Ζ ∆ Π Γ Φ Ζ Κ Τ Ζ ∆ Υ Ρ 

Α Ο Α Α Ι Φ ∆ Μ Μ Ρ Χ Α 

Κ Ν Λ Ν Λ Χ Λ Μ Π Ο Ρ Ι 

Σ Η Ζ Ι Ι Η Β Π Ε Τ Α Ν 

Τ Σ ∆ Σ Π Π Α Α Κ Υ Π ∆ 

Α Ι Κ Τ Π Κ Τ Γ Ι Σ Β Ι 

Ν Α Λ Α Ι Σ Ρ Κ Σ Π Ζ Α 

Π Α Π Ν Ν Μ Ν Λ Τ ∆ Υ Π 

Ρ Π Ο Α Ε Μ Γ Α Α Σ Ω Φ 

Κ Ρ Μ Μ Σ Ο ∆ Ν Ν Λ Γ Σ 

Λ Σ Ξ Μ Ι Γ Τ Τ Α Γ Κ ∆ 

Σ Τ Ξ Ο Ι Γ Α Ε Λ Ε Ρ Ο 

Τ Χ Π Ψ Η Ο Λ Σ Ρ Σ Β Ε 

Ω Ψ Τ Σ Τ Λ Ο Ρ Σ Χ Σ Ζ 

Χ Ω Χ Ρ Σ Ι Ρ Α Κ Τ Ι Ν 

Ρ Ο Υ Ρ Κ Α Α Β Γ ∆ Ρ Θ 

Υ Π ∆ Ε Β Μ Π Ο Υ Τ Α Ν 

Τ Α Ι Λ Α Ν ∆ Η Ψ Ω Ν Μ 
Παπαδοπούλου Κατερίνα (ΣΤ΄ Τάξη) 

 
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

 
     2         

  1            

              

1              

          3    

    2          

              

    3         4 

              

         4     
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Ν Α Π Ρ Ε 
Φ Μ Ο Ο Σ 

Ρ      Ι        Ζ         Ω 
Γ     Φ        Γ         Ε 

 
Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆Α ΤΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _      Νησιωτικό σύµπλεγµα.  
_ _ _        Μικρό νησί των Κυκλάδων.   
_ _ _ _ _ _      Μεγάλο νησί των Κυκλαδων.          
_ _ _ _ _ _ _ _ _    Αυτή την εποχή τη λατρεύουν τα παιδιά. 
_ _ _ _ _      Υπάρχουν και τέτοια ροδάκινα. 
_ _ _ _ _ _ _    Εκεί πηγαίνουµε για ηλιοθεραπεία. 
_ _ _ _ _ _   Μια θάλασσα ρης Αφρικής. 
_ _ _ _ _   Εκεί βάζουµε τα πράγµατά µας στις διακοπές (ονοµαστική). 

Ποτουρίδης Παύλος (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ 
 
 
                
    

 ………………………………………..         ………………………………………… 
Ηλιάδης Στάθης, Χαραλαµπίδης Γιώργος (ΣΤ΄ Τάξη) 

 
ΑΝΕΚ∆ΟΤΑ 

- Αχ, πώς ήθελα να ήµουνα δίδυµος. 
- Γιατί;. 
- Για να στέλνω στο σχολείο τον αδελφό µου και να κάθοµαι εγώ στο σπίτι! 

*       *      * 
- Πώς σε λένε, µικρέ; 
- ∆εν έχω όνοµα. 
- Ο πατέρας και η µητέρα σου πώς σε φωνάζουν; 
- Βλάκα! 

Ηλιάδης Στάθης (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 
«Τα σύκα είναι µαλακά, µόνο χαλνούν τα δόντια» 

Μερικά πράγµατα είναι ευχάριστα, αλλά κάνουν ζηµιά σ’ αυτόν που τα χρησιµοποιεί. 
*       *       * 

«Της γειτόνισσας τ’ αυγό είναι µεγαλύτερο»  
Η ζήλια για τα ξένα πράγµατα µας κάνει να τα θεωρούµε καλύτερα από τα δικά µας. 

Πουτακίδης ∆ηµήτρης (ΣΤ΄ Τάξη)    
 

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 
 

 
 
 
 

 
  

Σεµερτσίδης Γιώργος, Τσιλιάκη Θωµαή (ΣΤ΄ Τάξη) 
 
 
 

 
 
 

 
 

ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 115 
ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ 11 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ: (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) ΟΛΥΜΠΟΣ, ΓΡΑΜΜΟΣ, Ι∆Η, 
ΒΑΡ∆ΟΥΣΙΑ (ΚΑΘΕΤΑ) ΓΚΙΩΝΑ, ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, ΣΜΟΛΙΚΑΣ, ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ  (∆ΙΑΓΩΝΙΑ) ΤΥΜΦΗ, 
ΤΑΫΓΕΤΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1. ΑΜΠΕΛΙ 2. ΑΠΡΙΛΗΣ 3.  ΓΕΥΜΑ  ΚΑΘΕΤΑ 1. ΑΛΑΝΑ 2.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 3. 
ΤΙΜΗ 4.  ΣΦΑΛΜΑ 5. ΥΓΡΟΣ 
Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆Α ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ: ΑΠΑΛΑ, ΝΗΣΙ, ΟΜΟΡΦΟΣ, ΙΣΤΙΟ, ΞΕΜΟΥ∆ΙΑΖΩ, ΗΠΙΟΣ    
ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ: ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ∆ΗΣ, ΚΟΝΤΟΦΘΑΛΜΟΣ 

Είναι ένα πράγµα που στέκεται 
τρώει και ψοφάει µαζί. 
   Τι είναι; 

Χίλιοι µίλιοι καλογέροι  
κίτρινοι από το θυµό τους  
γιατί τους φωνάζουν γέροι (-ους). 

Τι είναι; 
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