
∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ 
ΣΕΛ. 2: Αγιασµός στο Σχολείο µας – Τουρνουά µπάσκετ 
3Χ3 ΣΕΛ. 3: Εκδροµή στον αρχαιολογικό χώρο του 
Λόγγου της Έδεσσας  ΣΕΛ. 4: Στο Κ.Π.Ε. Έδεσσας 
ΣΕΛ. 5: Α΄ τάξη: Οι µαθητές της Α΄ τάξης µας 
συστήνονται - : Γ΄ τάξη: Οι δώδεκα θεοί του Ολύµπου 
ΣΕΛ. 8: : Γ΄ τάξη: Οι πλανήτες του ηλιακού συστήµατος 
– ∆΄ τάξη: Επαγγέλµατα που δεν υπάρχουν πια ΣΕΛ. 10: 
Ε΄ τάξη: Χάρτης ΣΕΛ. 11: Ε΄ τάξη: Ρωµαϊκό βασίλειο 
ΣΕΛ. 12: Ε΄ τάξη: Ρύπανση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος ΣΕΛ. 13: ΣΤ΄ τάξη: Γράµµα από την 
Tseganesh – Το παραµύθι της ηµέρας και της νύχτας 
ΣΕΛ. 14: Μακεδονικός Αγώνας ΣΕΛ. 15: Ο 
Παρθενώνας – Ο Αρίων και το δελφίνι Εργασίες του 
φθινόπωρου ΣΕΛ. 16: Ο Pablo Garcia στη Σκύδρα – 
Γιατί το λέµε; ΣΕΛ. 17: Επιτυχόντες στις εισαγωγικές 
εξετάσεις του 2011 ΣΕΛ. 18: Αριστεύσαντες στο 
Γυµνάσιο και στο Λύκειο ΣΕΛ. 19 - 20: ∆ιασκεδάστε 
µαθαίνοντας.  

Μηνιαία µαθητική εφηµερίδα               Έτος 16ο 
των µαθητών των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων    Οκτώβριος 2011 
του ∆ηµοτικού Σχολείου Ριζού     Αριθµός Φύλλου 125 
Τηλέφωνο Σχολείου 2381071209    Ευρώ 1 
dim-rizou.pel.sch.gr 
e-mail: mail@dim-rizou.pel.sch.gr 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΛΟΓΓΟΥ ΤΗΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ 
Την ∆ευτέρα 17 Οκτωβρίου οι µαθητές 

του δηµοτικού σχολείου ξεκινήσαµε να πάµε 
µια εκπαιδευτική επίσκεψη στην Έδεσσα, 
στον Αρχαιολογικό χώρο του λόγγου της 
Έδεσσας. 

Όταν φτάσαµε, η αρχαιολόγος κυρία 
Μαρία Ελευθεριάδου µας ξενάγησε στην 
αρχαία πόλη της Έδεσσας.  

Στην αρχή είδαµε τα τοίχοι της πόλης 
που ήταν φτιαγµένα από µεγάλους 
ορθογώνιους πορόλιθους. 

Στην συνέχεια µπήκαµε από την νότια 
πύλη στην πόλη. Προχωρήσαµε στην 
κεντρική οδό όπου δεξιά και αριστερά 
υπήρχαν κίονες οι οποίοι κρατούσαν στέγες,  

(Η συνέχεια στην 3η σελίδα) 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 
ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 3Χ3 

Το Σάββατο 1 και την  Κυριακή 2 
Οκτωβρίου διοργανώθηκε  ένα τουρνουά 
µπάσκετ 3Χ3 στην αυλή του 1ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου Σκύδρας. 

Το τουρνουά διοργάνωσε η Ελληνική 
Οµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ) σε 
συνεργασία µε το ∆ήµο Σκύδρας. Πήραν µέρος 
300 περίπου παιδιά ∆ηµοτικού, Γυµνασίου και 
Λυκείου µε 80 οµάδες.  

Το Σχολείο µας συµµετείχε µε 3 οµάδες. Τη 
«∆ΟΞΑ ΡΙΖΟΥ», που την αποτελούσαν οι 
Βασίλης Κελεσίδης, Παναγιώτης Παπαδόπουλος 
και ο Γιώργος Φαντίδης, τη «ΡΙΖΟΒΑ CITY», 
που την αποτελούσαν οι Αλκής Αγαπίδης, 
Θεόφιλος Φαντίδης και ο Νεόφυτος 
Χατζηιωαννίδης 
και το 
«∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΡΙΖΟΥ», που 
αποτελούσαν οι 
Βαγγέλης 
Παπαδόπουλος, 
Λευτέρης 
Παπαδόπουλος και 
Απόστολος 
Παπαθεοδώρου. 
Επειδή ο Βαγγέλης 
Παπαδόπουλος δεν 
κατέβηκε στους 
αγώνες, στην 
οµάδα του «∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΡΙΖΟΥ» συµµετείχαν δύο παιδιά από τη 
Σκύδρα, ο Ανέστης Κερεγκιώτης και ο Στέφανος 
Καρασαββίδης. 

Oι 
κανονισµοί 

του 
παιχνιδιού 

ήταν οι 
εξής: Τα 

δίποντα 
µετρούσαν 

για ένα 
πόντο, τα 

τρίποντα 
για δύο 
πόντους και 
στα εφτά 
φάουλ οι 

οµάδες 
εκτελούσαν µια βολή. Το παιχνίδι παιζότανε σε 
µια µπασκέτα. 

Το Σάββατο η οµάδα «∆ΟΞΑ ΡΙΖΟΥ» 
έπαιξε µε την οµάδα των «5 ΑΣΤΕΡΩΝ»από την 
Πετριά και κέρδισε 13 – 9 (Κελεσίδης Βασίλης 5 
πόντοι, Παπαδόπουλος Παναγιώτης 5 πόντοι, 
Φαντίδης Γιώργος 3 πόντοι). 

Η «ΡΙΖΟΒΑ ΣΙΤΥ» έπαιξε µε τα 
«ΓΕΡΑΚΙΑ» του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Σκύδρας και κέρδισε 10 – 8 (Αγαπίδης Άλκης 2 
πόντοι, Φαντίδης Θεόφιλος 6 πόντοι και 
Χατζηιωαννίδης Νεόφυτος 2 πόντοι). 

Στη συνέχεια οι δύο οµάδες έπαιξαν µεταξύ 
τους και κέρδισε η «∆ΟΞΑ ΡΙΖΟΥ» µε 6 – 3. 
(Παπαδόπουλος Παναγιώτης 4 πόντοι, Φαντίδης 
Γιώργος 1 πόντος και Κελεσίδης Βασίλης 1 
πόντος). Τους πόντους της «ΡΙΖΟΒΑ CITY» 
πέτυχαν ο Φαντίδης Θεόφιλος 2, και 
Χατζηιωαννίδης Νεόφυτος 1.  
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Το «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΟΥ» 

έπαιξε µε την «ΑΣΤΡΑΠΗ» του 1ου ∆ηµοτικό 
Σχολείο Σκύδρας και έχασε 11 – 2 (Ανέστης 
Κερεγκιώτης 2 πόντους). Στη συνέχεια έπαιξε µε 
τους «MASTER BOYS» του ∆ηµοτικού 
Σχολείου Καλής και κέρδισαν 11 – 1 
(Παπαθεοδώρου Απόστολος 4 πόντους, Ανέστης 
Κερεγκιώτης 5 πόντους και Στέφανος 
Καρασαββίδης 2 πόντους).  

Την  Κυριακή η «∆ΟΞΑ ΡΙΖΟΥ» έχασε από 
τους «ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟΥΣ» του ∆ηµοτικού 
Σχολείου ∆άφνης 9 – 6 και ξαναέχασε 0 – 8 από 
τους «BLUE TREES» του 1ου ∆ηµοτικού 

Σχολείου Σκύδρας. Το «∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΟΥ» νίκησε τους «ΓΡΗΓΟΡΟΥΣ 
ΑΕΤΟΥΣ» 12 – 10 και στον άλλο αγώνα έχασε 
12 – 15 από τους «LAKERS» του ∆ηµοτικού 
Σχολείου Σκύδρας. 

Η «ΡΙΖΟΒΑ CITY» νίκησε τα «ΓΕΡΑΚΙΑ» 
10 – 7 και στον άλλο αγώνα έχασε 0 – 7 από 
τους «BLUE TREES» του 1ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου Σκύδρας. 

Το «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΟΥ» και η 
«∆ΟΞΑ ΡΙΖΟΥ» πήραν την 3η θέση και η 
«ΡΙΖΟΒΑ CITY» την 4η θέση. 

Κελεσίδης Βασίλης,  Φαντίδης Γιώργος,  Φαντίδης Χαράλαµπος (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΛΟΓΓΟΥ ΤΗΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ 
(Η συνέχεια από την 1η σελίδα)  

για να µπορούν οι άνθρωποι να περπατούν 
καλυµµένοι στις δύσκολες καιρικές συνθήκες. 
∆εξιά και αριστερά υπήρχαν κτίρια που στο 
ισόγειο τους ήταν µαγαζιά και στον 1ο όροφο ο 
οποίος έχει γκρεµιστεί τα σπίτια τους. Σ’ ένα 
κτίριο είδαµε σκάλες που οδήγησαν στον 1ο 

όροφο, σε άλλο είδαµε µια κρήνη και ένα πήλινο 
αγγείο και στην κεντρική οδό είδαµε ένα κέντρο 
του αποχευτικού δικτύου. Έπειτα είδαµε την 
κεντρική κρήνη της πόλης.   

Μετά µας ανέλαβε η κυρία Μαρία Λούσα 
και µας οδήγησε στην ανατολική πύλη της 
πόλης, όπου µας µίλησε για την ιστορία των 
ανασκαφών, βγάλαµε φωτογραφίες και πήραµε 
κάποια φυλλάδια.                                         

*       *       * 
Η Αρχαία πόλη της Έδεσσας 

Μία σηµαντική πόλη της αρχαιότητας 
(nobilis και αξιόλογος κατά τους αρχαίους 
συγγραφείς Τίτιο Λίβιο και ∆ιόδωρο Σικελιώτη ) 
υπήρξε η Έδεσσα κτισµένη στο φυσικό 
πέρασµα, όπου ο πανάρχαιος οδικός άξονας που 
από τον 2ο αι. π.Χ. ονοµάστηκε ΕΓΝΑΤΙΑ 

Ο∆ΟΣ εγκαταλείπει την κάτω πεδινή και 
ανηφορίζει προς την άνω ορεινή Μακεδονία. Ο 
τόπος όπου αναπτύχθηκε η πόλη στην άκρη του 
βράχου της σηµερινής Έδεσσας και στην 
κατάφυτη κοιλάδα του Λόγγου, διακρίνεται για 
τις φυσικές του οµορφιές και σφραγίζεται από 
την αέναη ροή των νερών, που στις ηµέρες µας 
έχουν διαµορφωθεί στους πασίγνωστους 
εδεσσαϊκούς καταρράκτες. 

Η επιλογή έγινε εξαιτίας των νερών, που 
προσέφεραν οχυρότητα και γονιµότητα, αλλά 
ταυτόχρονα ελήφθη υπόψη και η καταστροφική 
τους δράση. Η µαρτυρία του Στέφανου 
Βυζάντιου επιβεβαιώνει: «Εδεσσα, πόλις της 
Συρίας, διά των υδάτων ρύµην ούτω κληθείσα, 
από της Μακεδονίας» (=Εδεσσα πόλη της 
Συρίας, που ονοµάστηκε έτσι από την ορµή των 
νερών όπως η Έδεσσα της Μακεδονίας). 

Τα παλαιότερα ευρήµατα ανάγονται στην 
νεολιθική εποχή αλλά υπάρχουν περισσότερα σε 
αριθµό από την εποχή του χαλκού και κυρίως 
την εποχή του σιδήρου. Τον 6ο - 5ο αι. π.Χ. η 
πόλη εξελίσσεται µε ακρόπολη και κάτω πόλη.  

Σήµερα έπειτα από τις ανασκαφές που έχουν 
γίνει µπορεί κανείς να δει το τείχος  της πόλης, 
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τµήµατα κτιρίων στην ακρόπολη και κάτω πόλη 
καθώς και τα αντίστοιχα νεκροταφεία. Το τείχος 
είναι ένα µνηµειακό σύνολο του οποίου η 
κατασκευή έλαβε υπόψη την διαµόρφωση του 
εδάφους, την ροή των νερών, αλλά και τις αρχές 
της οχυρωµατικής τέχνης. 

Μετά το 168 π.Χ. και την κατάκτησή της 
από τους Ρωµαίους η πόλη γνώρισε ευηµερία 
και µάλιστα έκοψε νοµίσµατα τα οποία 
µαρτυρούν την συµµετοχή της πόλης στην 
διατήρηση του οδικού άξονα της Εγνατίας οδού. 
Πολλές επιγραφικές µαρτυρίες βεβαιώνουν την 
ύπαρξη βουλευτηρίου, γυµνασίου αλλά και ναών 
του ∆ιός Υψίστου, του Πατρίου ∆ιονύσου και 
της Θεάς Μα Ανεικήτου. Άλλα µνηµεία 
µαρτυρούν την λατρεία της Θεάς Άρτέµις 
Αγροτέρας και του φρυγικού θεού Σαβάζιου. 

Το δεύτερο µισό του 3ου αι. µ.Χ. η απειλή 
γοτθικών επιδροµών οδηγεί σε ταχεία 
επιδιόρθωση του τείχους που κατά την διάρκεια 
της ρωµαϊκής ειρήνης είχε καταρρεύσει. Ο 
πιεστικός χαρακτήρας των εργασιών οδήγησε 
τους κατοίκους να χρησιµοποιήσουν ως 
οικοδοµικό υλικό επιτάφια µνηµεία των 
γειτονικών νεκροταφείων. Μεταξύ αυτών είναι 
και το πολυσυζητηµένο ανάγλυφο του ΧΟΙΡΟΥ, 
ο οποίος, σύµφωνα µε την επιγραφή, µαζί µε τον 
κύριο του διέτρεξε την Εγνατία οδό από το 
∆υρράχιο έως την Έδεσσα για να συµµετάσχει 
στην µεγάλη µακεδονική γιορτή των 
φαλλοφοριών (γιορτή αφιερωµένη στον θεό 
∆ιόνυσο). 

Στη διάρκεια των παλαιοχριστιανικών 
χρόνων το τείχος ενδυναµώνεται µε µία νέα 
οχυρωµατική γραµµή στην σταθερή απόσταση 
των 6 µ. κατά µήκος της προηγούµενης. 

Στο τέλος του 6ου αρχές 7ου αι. 
διαπιστώνεται µία σταδιακή εγκατάλειψη της 
κάτω πόλης και περιορισµός της κατοίκησης 
στην ακρόπολη, που θα εξελιχθεί στο βυζαντινό 
φρούριο, το «θεοφρούρητο κάστρο των 
Βοδενών» σύµφωνα µε έγγραφο της Λάυρας του 
1375 και στην συνέχεια στην σηµερινή Έδεσσα. 

Από τα σηµαντικότερα µνηµεία της περιοχής 
είναι:  

Η Νότια Πύλη, η οποία περιλαµβάνει 
κυκλική αυλή εγγεγραµµένη σε ορθογώνιο 
πύργο. Απηχεί τις αρχές της οχυρωµατικής 
τέχνης που περιγράφονται στα αρχαία 
εγχειρίδια.  

Η µνηµειακή πλακοστρωµένη οδός που 
διασχίζει όλη την πόλη. Περιστοιχίζεται από 
κίονες µαρµάρινους και κτιστούς πεσσούς. Ο 
ένας κίονας είναι κατάγραφος από 
απελευθερωτικές επιγραφές.  

Το τείχος της Εδεσσας, από τα καλύτερα 
διατηρηµένα στη Μακεδονία. Κατασκευάστηκε 
περίπου το 300 π.Χ. και επιδιορθώθηκε 
επανειληµµένα σε όλη τη διάρκεια της ζωής της 
πόλης. Σώζεται σε ύψος 5 µ. 

*       *       * 
 ΣΤΟ Κ.Π.Ε. Ε∆ΕΣΣΑΣ        

Στην συνέχεια πήγαµε στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στον χώρο των 
καταρρακτών. Εκεί µας υποδέχτηκε η κυρία 
Σοφία Θεοδωρίδου η οποία µας µίλησε για τα 
κέντρο. Στη συνέχεια είδαµε ένα video για τον 
κύκλο του νερού, για την σηµασία των νερών, 
για την πόλη της Έδεσσας, την χλωρίδα και την 
πανίδα της Έδεσσας, τους νερόµυλους, το 
Καναβουργείο και τους καταρράχτες.  

Έπειτα παίξαµε ένα παιχνίδι µε κάρτες που 
είχαν φυτά και ζώα της περιοχής. 

Μετά κάναµε ένα διάλειµµα και µας 
κέρασαν σάντουιτς και χυµό. 

Αφού τέλειωσε το διάλειµµα, χωριστήκαµε 
σε δύο οµάδες, το «Οξυγόνο» και το 
«Υδρογόνο», και κάναµε το πρόγραµµα «Το 
υπαίθριο µουσείο νερού». Προσπαθήσαµε να 
αναγνωρίσουµε τα φύλλα των δέντρων, πήγαµε 
στους καταρράχτες  και τέλος στον νερόµυλο. 

Όλες οι δραστηριότητες έγιναν µε τη 
βοήθεια της κ. Μαρίας, του κ. Νίκου, του κ. 
Γιάννη και του κ. Θανάση, που είναι 
εκπαιδευτικοί και δουλεύουν στο Κ.Π.Ε. 

Τέλος επισκεφτήκαµε το ενυδρείο, όπου 
είδαµε ψάρια, φίδια, κροκόδειλους, ιγκουάνα. 

 
Οι µαθητές της ΣΤ΄ Τάξης 
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Α΄ ΤΑΞΗ 
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΝΟΝΤΑΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γ΄ ΤΑΞΗ 
ΟΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

Στα πλαίσια του µαθήµατος της Ιστορίας οι 
µαθητές της Γ΄ τάξης γνώρισαν τους 12 θεούς 
του Ολύµπου και βρήκαν πληροφορίες γι’ 
αυτούς. Για κάποιους από τους θεούς 
πληροφορίες βρήκαν οι µαθητές της ΣΤ΄ τάξης. 

*       *       * 
Οι δώδεκα Θεοί του Ολύµπου είναι οι κύριοι 

θεοί της Ελληνικής µυθολογίας που 
κατοικούσαν στη κορυφή του Ολύµπου. Οι 
Ολύµπιοι θεοί κέρδισαν την εξουσία νικώντας 
τους Τιτάνες στην Τιτανοµαχία. 

Οι θεοί που αποτελούσαν το δωδεκάθεο 
ήταν: ο ∆ίας, η Ήρα, ο Ποσειδώνας, η ∆ήµητρα, 
η Αφροδίτη, ο Απόλλωνας, ο Άρης, η Αθηνά, ο 
Ήφαιστος, η Άρτεµις, η Εστία, ο Ερµής. 

 
∆ίας  

Ο ∆ίας ή Ζευς στην 
Ελληνική µυθολογία είναι ο 
νεότερος γιος του Κρόνου και 
της Ρέας, εγγονός του 
Ουρανού και της Γαίας. Είναι 
η ύψιστη θεότητα του 

αρχαιοελληνικού πανθέου, καθώς και θεός του 
ουρανού και του κεραυνού. Ο ∆ίας υπήρξε 
ανέκαθεν µετεωρολογικός θεός, ελεγκτής της 
αστραπής, του κεραυνού και της βροχής και 
επίσης ήταν ο δυνατότερος και σπουδαιότερος 
θεός όλων των µυθολογικών όντων και θεών. 
Κρατούσε αστροπελέκια και τα έριχνε, όταν 
ήταν θυµωµένος. 

Λεγόταν και Ξένιος Ζευς, γιατί προστάτευε 
τους ξένους. 

 
Θεά Αθηνά 

Η Αθηνά κατά 
την ελληνικά 
µυθολογία, ήταν θεά 
της σοφίας, της 
στρατηγικής και του 
πολέµου. 

Πριν ακόµα 
γεννηθεί η Αθηνά, ο 
∆ίας κατάπιε τη 
µητέρα της, τη σοφή 
Μήτιδα, γιατί έµαθε 
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πως αυτή, µετά την Αθηνά, θα γεννούσε έναν 
θεό που θα του έπαιρνε το θρόνο. 

Όταν έφτασε η ώρα να γεννηθεί η θεά, ο 
∆ίας διέταξε τον Προµηθέα να του ανοίξει το 
κεφάλι. Τότε βγήκε έξω πάνοπλη η θεά, που 
έγινε το πιο αγαπηµένο παιδί του ∆ία. Η Αθηνά 
ήταν πάντα στο πλευρό του πατέρα της, µε τον 
οποίο την ένωνε ένας ιδιαίτερος δεσµός. Ήταν 
θεά της σοφίας, της γενναιότητας, του εµπορίου, 
των τεχνών και του πολέµου. Σύµβολό της είχε 
την κουκουβάγια και την ελιά. Έφερε µια 
ασπίδα από δέρµα κατσίκας, ονοµαζόµενη ως 
Αιγίς, που της είχε δοθεί από τον πατέρα της και 
τη συνόδευε η θεά Νίκη. 

Ως θεά του πολέµου, η Αθηνά συχνά 
βοήθησε ήρωες, ενδιαφερόταν περισσότερο για 
την ασφάλεια των παλικαριών και λιγότερο για 
τις αιµατοχυσίες. Τους βοηθούσε σε κάθε 
δύσκολη στιγµή και φρόντιζε να βγουν ασφαλείς 
από τον πόλεµο, χωρίς όµως αυτοί να γνωρίζουν 
την ανάµειξή της.   

   Ο Παρθενώνας στην Αθήνα είναι ο πιο 
διάσηµος ναός αφιερωµένος σ’ αυτήν.    

Ορφανίδου Μαρία 
*       *       * 
Άρης 

Ο Άρης, γιος του ∆ία και της Ήρας, 
γεννήθηκε στον ουρανό. Ήταν θεός του πολέµου 
και του µίσους. Χαιρόταν µε τη σφαγή και το 
αίµα. Φορούσε πάντα πανοπλία, κρατούσε  όπλα 
και του άρεσε να σκορπά τον τρόµο στους 
άνθρώπους. Είχε δυο γιους, το ∆είµο και το 
Φόβο. Έδωσαν τα ονόµατά τους στους 
αντίστοιχους δορυφόρους του πλανήτη Άρη. 

Ο θεός Άρης πήρε µέρος στον πόλεµο της 
Τροίας, µε το µέρος των Τρώων. 
 

΄Ηφαιστος 
Ο Ήφαιστος ήταν θεός της φωτιάς και της 

µεταλλουργίας. Στην ελληνικά µυθολογία ο 
Όµηρος αναφέρει ότι ήταν γιος του ∆ία και της 
Ήρας, ωστόσο ο Ησίοδος παρουσιάζει το θεό ως 
τέκνο µόνο της Ήρας. 

Γεννήθηκε άσχηµος και παραµορφωµένος 
τόσο που η ίδια του η µητέρα τον πέταξε από τον 
Όλυµπο. Έπεσε στη θάλασσα όπου τον µάζεψαν 
η Θέτις και η Ευρυνόµη, οι οποίες τον 
µεγάλωσαν για 9 χρόνια. Μόλις µεγάλωσε, 
έκανε το πρώτο εργαστήρι στο βυθό του 
Αιγαίου. Μια µέρα η Ήρα ζηλεύοντας τα 
κοσµήµατα της Θέτιδας την ρώτησε πού τα 
βρήκε. Αυτή της απάντησε ότι τα έκανε ο 
Ήφαιστος. Έτσι τον ξανάφερε πάλι στον 

Όλυµπο. Εκεί, του πρόσφερε ένα εργαστήρι και 
του έδωσε για σύζυγο την όµορφη Αφροδίτη. 

Παπουτσής Γιώργος 
*       *       * 
Ερµής 

Ο Ερµής είναι ο 
αγγελιαφόρος των θεών. 
Λειτουργεί ως 
ψυχοποµπός, οδηγεί 
δηλαδή τις ψυχές των 
νεκρών στον Άδη. Στη 
φαντασία των αρχαίων 
Ελλήνων παρουσιαζόταν 
σαν ένας ακούραστος 
δροµέας, µε µεγάλες 
δυνατότητες ευλυγισίας 
και τεράστιες δυνάµεις 
αντοχής. Στις 

περισσότερες αρχαίες παραστάσεις εµφανίζεται 
µ’ ένα πλατύ καπέλο στο κεφάλι, µε φτερά στην 
πλάτη και σανδάλια για παπούτσια. 

Εκείνος είναι που εισήγαγε τα γράµµατα και 
τις επιστήµες στην ανθρωπότητα. 

Υπάρχουν µύθοι που αποδίδουν σε αυτόν τη 
µετάδοση της γνώσης της φωτιάς στους 
ανθρώπους. Ταυτόχρονα είναι προστάτης του 
εµπορίου. 

Ανδρεάδης Άκης 
*       *       * 

Ήρα 
Στην ελληνική µυθολογία η Ήρα ήταν 

αδερφή και σύζυγος του ∆ία, 
κόρη του Κρόνου και της 
Ρέας. 

Κατοικούσε στο παλάτι 
του ∆ία και ήταν βασίλισσα 
του κόσµου. Ήταν η θεά του 
γάµου και προστάτιδα των 
γυναικών. Ζήλευε τον άνδρα 
της ∆ία για τις απιστίες του 
προς αυτήν και πολλές φορές 
εκδικήθηκε τις γυναίκες µε 

τις 
οποίες 

την απατούσε ο ∆ίας. Είχε 
για σύµβολο της τον χρυσό 
θρόνο, το σκήπτρο, το 
στέµµα και το παγώνι. 

Στέλλα Χοτζιόλι 
*       *       * 
Αφροδίτη  

Η Αφροδίτη ήταν θεά 
της οµορφιάς και του 
έρωτα. Ήταν κόρη του ∆ία 
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και της ∆ιώνης. Ένας µύθος λέει πως η 
Αφροδίτη γεννήθηκε µέσα από τη θάλασσα, 
κοντά στην Κύπρο. Σύµφωνα µε άλλο µύθο η 
θεά αναδύθηκε µέσα από τα κύµατα κοντά στη 
Ρόδο. Ήταν µητέρα του φτερωτού θεού Έρωτα, 
που µε τα βέλη του σηµάδευε τις καρδιές των 
ανθρώπων. Παντρεύτηκε το θεό Ήφαιστό. 

Συσούρκα Ιωάννα 
*       *       * 
Ποσειδώνας 

Ο Ποσειδώνας 
ήταν θεός της 
θάλασσας. Είχε ένα 
ωραίο παλάτι στο 
βυθό της θάλασσας 
όπου ζούσε µε τη 
γυναίκα του, την 
Αµφιτρίτη. Είχε ένα 
χρυσό άρµα µε το 

οποίο µπορούσε να ταξιδεύει πάνω στα κύµατα. 
Όταν θύµωνε, χτυπούσε µε τη φοβερή του 
τρίαινα τη θάλασσα και σήκωνε κύµατα 
θεόρατα. Ιερά ζώα του Ποσειδώνα ήταν το 
δελφίνι, το άλογο και ο ταύρος. 

Αλεξάνδρα Ταφάνι 
*       *       * 
Απόλλωνας 

Ο θεός του φωτός, 
Απόλλων, ο γιος του ∆ία 
και της Λητώς,  
γεννήθηκε µαζί µε την 
δίδυµη αδελφή του 
Άρτεµη, στις παρυφές 
του όρους Κύθνου, στο 
νησί της ∆ήλου. Σαν 
θεός του καθαρού 
φωτός, ήταν εχθρός του 
σκοταδιού, της 
αµάθειας και της  

κακότητας. Ο Απόλλων ήταν ο θεός του φωτός, 
του πολιτισµού, της ηθικής, ο οποίος µάχονταν 
εναντίον κάθε βαρβαρότητας, αναρχίας και 
κακίας. Ο θεός του εξαγνισµού, ήταν 
συνδεδεµένος πολύ και µε τις καλές τέχνες. Ως 
θεός της µουσικής, παρουσιάζεται να παίζει 
πάντοτε την λύρα. Ήταν επίσης θεός του 
αγροτικού χορού, που περιείχε τραγούδι και 
µουσική. 

Κελεσίδης Βασίλης, Φαντίδης Γιώργος  
(ΣΤ΄ Τάξη) 
*       *       * 
Άρτεµις 

Η Άρτεµη είναι η θεά του κυνηγιού, η 
προστάτιδα των άγριων ζώων, των βουνών και 

των δασών. Ακόµη θεωρείται προστάτης των 
µικρών κοριτσιών ενώ ο δίδυµο ς αδελφός της 
Απόλλωνας, των µικρών αγοριών. Κόρη του ∆ία 
και της Λητώς, γεννηµένη πριν από τον αδελφό 
της στο ξερονήσι της µετέπειτα ονοµαζόµενης 
∆ήλου, η Άρτεµη βοήθησε την µητέρα της να 
ξεγεννήσει τον αδελφό της.  

Μία από τις οµορφότερες θεές της 
αρχαιότητας γρήγορα έγινε ένα από τα 
αγαπηµένα παιδιά του ∆ία, ο οποίος την θαύµαζε 
για την επιµονή της και την σταθερή υποταγή 
στα πιστεύω της. Ορκισµένη 
παρθένα η Θεά Άρτεµη ήταν 
αφοσιωµένη στα πιστεύω της 
και τιµωρούσε όποιον δεν την 
σεβότανε ακόµη και για µικρό 
λόγο και χωρίς σχεδόν ποτέ να 
συγχωρεί. Πολλές ήταν οι 
ακόλουθές της τόσο στην κύρια 
ασχολία της, το κυνήγι, όσο και 
γενικότερα στη ζωή. Η Θεά 
απαιτούσε από κάθε ακόλουθό της αλλά και κάθε 
ιέρειά της να δείχνουν τον ίδιο ζήλο και 
αφοσίωση στα πιστεύω και στις αρχές της και 
ιδιαίτερα στην παρθενία που αυτή πρώτη 
παραδειγµατικά φυλούσε. Αρκετές είναι οι 
περιπτώσεις που κάποια ακόλουθός της 
παρασερνόταν από κάποιον θεό ή θνητό και στην 
συνέχεια γνώριζε την οργή της Άρτεµης και 
θανατωνόταν. 
Κελεσίδης Νίκος, Ταφάνι Έντα (ΣΤ΄ Τάξη) 

*       *       * 
∆ήµητρα 

Η ∆ήµητρα στην ελληνική µυθολογία ήταν η 
ιδε ατή ανθρωπόµορφη 
θεότητα της καλλιέργειας, 
δηλαδή της γεωργίας, αλλά 
και της ελεύθερης 
βλάστησης, του εδάφους 
και της γονιµότητας αυτού, 
συνέπεια των οποίων ήταν 
να θεωρείται και 
προστάτιδα του γάµου και 
της µητρότητας των ανθρώπων. Ήταν Ολύµπια 
(κύρια) θεότητα. 

Η ∆ήµητρα ήταν κόρη του Κρόνου και της 
Ρέας. Αδερφή της Ήρας, της Εστίας, του ∆ία και 
του Ποσειδώνα. Η γέννησή της ακολούθησε την 
ίδια µοίρα µε των αδερφών της. Ο Κρόνος 
κατάπινε τα παιδιά του µόλις γεννιόντουσαν από 
φόβο µην του πάρουν το θρόνο. Η Ρέα µην 
αντέχοντας άλλο να χάνει τα παιδιά της, 
βοήθησε τον µικρότερο, τον ∆ία, να εκθρονίσει 
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τον Κρόνο µε ένα τέχνασµα και να ελευθερώσει 
τα αδέρφια του από την κοιλιά τους πατέρα τους. 

Αγαπίδης Άλκης, Ποτουρίδης Ιωακείµ  
(ΣΤ΄ Τάξη) 
*       *       * 
Εστία 

Στην ελληνική µυθολογία, η Εστία είναι η 
θεά της εστίας, της οικιακής ζωής και της 
οικογένειας, η οποία λάµβανε την πρώτη 
προσφορά σε κάθε θυσία στο σπιτικό, αλλά δεν 
είχε δηµόσια λατρεία. 

Στην Ρωµαϊκή µυθολογία η σχεδόν 
αντίστοιχή της ήταν η Βέστα, που 
προσωποποιούσε τη δηµόσια εστία, και της 
οποίας η λατρεία έδενε τους Ρωµαίους µε µια 
µορφή εκτεταµένης οικογένειας.  

Το όνοµά της σηµαίνει “σπίτι και εστία”: το 
σπιτικό και τους κατοίκους του.  Η Εστία 
συµβολίζει την συµµαχία µεταξύ των αποικιών 

και των µητέρων-πόλεών τους και είναι η 
µεγαλύτερη κόρη της Ρέας και του Κρόνου, 
αδερφή των ∆ία, της Ήρας, του Άδη του 
Ποσειδώνα και της ∆ήµητρας. Αρχικά 
εντασσόταν στους ∆ώδεκα Ολύµπιους, αλλά 
αργότερα αντικαταστάθηκε από τον ∆ιόνυσο.  

Αµέσως µετά την γέννησή τους, ο Κρόνος 
κατάπιε την Εστία και τα αδέρφια της εκτός από 
τον ∆ία, ο οποίος αργότερα τους διέσωσε και 
τους οδήγησε σε πόλεµο εναντίον του Κρόνου 
και των άλλων Τιτάνων. Η Εστία ορκίστηκε να 
παραµείνει για πάντα παρθένα και αρνήθηκε στα 
καλέσµατα του Ποσειδώνα και του Απόλλωνα. 

Η Εστία, η Αθηνά και η Άρτεµη ήταν οι 
µόνες Θεές που πάνω τους δεν είχε δύναµη η 
Αφροδίτη (που είχε υποτάξει το σύνολο Θεών 
και ανθρώπων). 

Φαντίδης Θεόφιλος,  
Χατζηιωαννίδης Νεόφυτος (ΣΤ΄ Τάξη)  

 
ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Ο µέχρι σήµερα πιο αποδεκτός κατάλογος 
πλανητών αποτελείται από τους 8 παρακάτω 
πλανήτες:  

1. Ερµής. Ο Ερµής είναι ο πλησιέστερος 
στον Ήλιο πλανήτης, και ο µικρότερος στο 
Ηλιακό Σύστηµα. Ονοµάστηκε µε το όνοµα του 
ελληνικού θεού Ερµή, που ήταν αγγελιαφόρος 
των θεών. 

2. Αφροδίτη. 
Η Αφροδίτη ήταν 
γνωστή από τους 
αρχαίους 
χρόνους, καθώς 
είναι εύκολα 
ορατή στον 
ουρανό. H θεά 
Αφροδίτη κατά 
τη µυθολογία ήταν η προσωποποίηση της 
οµορφιάς και η προστάτιδα του έρωτα. Έτσι 
είναι προφανής ο λόγος που δόθηκε το όνοµα 
της πιο λαµπερής θεάς στο συγκεκριµένο 
πλανήτη. 

3. Γη. Η Γη είναι ο πλανήτης στον οποίο 
κατοικούν οι άνθρωποι. Πήρε το όνοµά του από 
τη θεά Γαία, τη γιαγιά του ∆ία. 

4. Άρης. Η ονοµασία του προέρχεται από 
τον Ολύµπιο θεό του πολέµου της Ελληνικής 
Μυθολογίας, τον Άρη. Οι δε ονοµασίες των 
δορυφόρων του δόθηκαν από τούς δύο γιους του 
Άρη, τον ∆είµο και τον Φόβο .  

5. ∆ίας. O ∆ίας είναι ο µεγαλύτερος 
πλανήτης του Ηλιακού Συστήµατος. Πήρε το 
όνοµά του από το θεό ∆ία, βασιλιά θεών και 
ανθρώπων. 

6. Ο Κρόνος. Ο δεύτερος µεγαλύτερος τού 
Ηλιακού Συστήµατος µετά το ∆ία. Πήρε το 
όνοµά του από τον Κρόνο που ήταν Τιτάνας και 
πατέρας του ∆ία. 

7. Ποσειδώνας. Ο πλανήτης πήρε το όνοµά 
του από τον Ποσειδώνα που ήταν ο θεός της 
θάλασσας. 

8. Ουρανός. Το όνοµα προέρχεται από την 
αρχαία ελληνική θεότητα του ουρανού, ο οποίος 
ήταν πατέρας του Κρόνου και παππούς του ∆ία. 

Παπουτσής Γιώργος 
 

∆΄ ΤΑΞΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΙΑ 

Στη 2η ενότητα της Γλώσσας, µε αφορµή τα 
µαθήµατα «Ο Νερουλάς» και «Ο Παγοπώλης», 
µιλήσαµε για τα επαγγέλµατα που δεν υπάρχουν 
πια. Οι µαθητές της ∆΄ τάξης συγκέντρωσαν 
πληροφορίες για τα επαγγέλµατα αυτά. 

*       *       *   

Η τεχνολογία, η πρόοδος και η 
εκβιοµηχάνιση παρέσυραν και εξαφάνισαν 
πολλά από τα επαγγέλµατα του παρελθόντος. 
Μερικά απ’ αυτά µπορεί να τα συναντήσουµε 
και στις µέρες µας, άλλα πάλι όχι. Τέτοια 
επαγγέλµατα ήταν: 
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Ο Γανωτής  
Τεχνίτης που 

επικαλύπτει τα 
χάλκινα σκεύη µε 
κασσίτερο. Στις 
µέρες µας σε χωριά 
αραιά και που 
περνούν γυναίκες 
γανώτριες. 

Ο Αγωγιάτης 
Ένα επάγγελµα προπολεµικό. Ήταν «οι 

πρόδροµοι των αυτοκινητιστών». 
Πραγµατοποιούσαν επί πληρωµή ιδιωτικές 
µεταφορές εµπορευµάτων, κρασιών. 
∆ιακινούσαν ταξιδιώτες, ιδιώτες, γιατρούς για 
επίσκεψη σε ασθενείς, κρατικούς λειτουργούς 
για την εκτέλεση υπηρεσίας. Κυρίως µετέφεραν 
δηµητριακά ή όσπρια ή κρέας για ανεφοδιασµό 
των κατοίκων. Επίσης 
µετέφεραν και 
επισκέπτες στις 
αποµακρυσµένες 
περιοχές. Λόγω των 
µεγάλων αποστάσεων 
µεταξύ των οικισµών, 
η µετακίνηση των 
ανθρώπων και η 
διακίνηση των προϊόντων µε τα ζώα ήταν ο 
κυρίαρχος τρόπος µεταφοράς. Η αµοιβή του 
αγωγιάτη ήταν σχετικά καλή για εκείνα τα 
χρόνια, όµως η δουλειά ήταν δύσκολη και 
εξαντλητική. 

Ο λατερνατζής 
Πλανόδιος µουσικός που έπαιζε τη λατέρνα. 
Ο αρκουδιάρης 
Ή αρκουδόγυφτος φερόταν συνήθως ο 

τσιγγάνος εκείνος που περίφερε αρκούδα σε 
υπαίθριες παραστάσεις. 

Ο σαλεπιτζής 
Ένας απ’ τους γραφικότερους πλανοδίους 

επαγγελµατίες. Με την κάτασπρη ποδιά του και 
το σκούφο, τυλιγµένος στα ζεστά, τη φουφού 
αναµµένη, ένα µικρό σκαµνί, το αστραφτερό 
χάλκινο γκιούµι, τα κουπάκια και το δίσκο, 
διαλαλούσε στους παγωµένους δρόµους το 
αχνιστό και µυρωµένο σαλέπι.   

Ο λεµονατζής 
Ο λεµονατζής έκανε την εµφάνισή του από 

τις 10 το πρωί µέχρι αργά το απόγευµα. 
Ετοίµαζε στο σπίτι του από νωρίς τη λεµονάδα, 
την οποία τοποθετούσε στο κέντρο ενός 
χάλκινου, γυαλιστερού ντεπόζιτου και γύρω 
γύρω έβαζε πάγο. Συνήθως οι λεµονατζήδες 
ήταν Αρβανίτες. 

Ο µπουγατσατζής 
Η προετοιµασία της µπουγάτσας γινόταν στο 

σπίτι του µπουγατσατζή από το απόγευµα της 
προηγούµενης µέρας. Κατά τις 7 – 8 η ώρα 
έβγαινε στην πλατεία, συνήθως είχε το στέκι 
του, και την πουλούσε στους περαστικούς που 
πήγαιναν εκείνη την ώρα στη δουλειά τους. Η 
τιµή της ήταν µία δραχµή το κοµµάτι ή 3 
δραχµές η οκά. 

Ο καλαθάς 
Μια ασχολία που υπάρχει ακόµη. Η 

κατασκευή καλαθιών που η κατάλληλη εποχή 
τους ήταν η άνοιξη ή το φθινόπωρο. 

Ο καρεκλάς 
Ήταν ο τεχνίτης που γνώριζε να πλέκει µε 

επιδεξιότητα το χόρτο (σάζι) στο ξύλινο πλαίσιο 
µιας καρέκλας. 

Ο παγοπώλης 
Ήταν απ’ τους πιο αγαπηµένους και 

ευπρόσδεκτους τακτικούς επισκέπτες των 
νοικοκυριών. Γυρνούσε από σπίτι σε σπίτι και 
έβαζε πάγο στα ψυγεία της εποχής. 

 Άλλα παλιά επαγγέλµατα ήταν ο γαλατάς, ο 
νερουλάς, ο πεταλωτής, ο πλανόδιος 
φωτογράφος. 

Η ζωή παλιά, όπως και σήµερα, είχε και θα 
έχει απαιτήσεις. Κάθε άνθρωπος ήταν και είναι 
υποχρεωµένος να εξασφαλίσει την τροφή και τη 
στέγη του, την ενδυµασία του, την ψυχαγωγία 
του. Για να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες του 
θα πρέπει να 
εργάζεται, θα 
πρέπει να ασκεί 
κάποιο επάγγελµα. 
Πολλά από τα 
επαγγέλµατα του 
χθες δεν υπάρχουν 
σήµερα. 

Σιδηροπούλου Σταυρούλα (∆΄ Τάξη) 
*       *       * 

Ο τσαγκάρης 
Το επάγγελµα του τσαγκάρη είναι να 

φτιάχνει παπούτσια, αλλά σήµερα όταν λέµε 
τσαγκάρης εννοούµε τον τεχνίτη που 
επιδιορθώνει τα χαλασµένα παπούτσια. Το 
τσαγκαράδικο ήταν ο χώρος όπου ήταν ο 
πάγκος, οι βελόνες, οι σακοράφες, τα σουβλιά τα 
σφυράκια και οι λίµες,οι τανάλιες και τα 
καλαπόδια. Τότε δεν υπήρχαν κόλλες και 
µηχανές. Ο τσαγκάρης δούλευε ώρες ατέλειωτες 
φορώντας πάντα τη χαρακτηριστική δερµάτινη 
ποδιά του. Εκεί δεχόταν και τις παραγγελίες των 
πελατών του. Ένα ζευγάρι παπούτσια τότε 
κόστιζε σχεδόν µια χρυσή λίρα και για να 



ΜΑΘ.ΛΟΓ.  10                                                                                                              ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 
φτιαχτούν χρειάζονταν 2-3 µέρες δουλειά.Τα 
παπούτσια ήταν εξολοκλήρου χειροποίητα, ήταν 
ραφτά και 
καρφωτά. Για να 
τα κατασκευάσει 
αγόραζε το 
δέρµα. Το ψιλό 
δέρµα το 
χρησιµοποιούσε 
για το πάνω 
µέρος του 
παπουτσιού και 
το χοντρό για τις σόλες. 

Παρασκευαΐδου Αθανασία (∆΄ Τάξη) 
*       *       * 

Πολλά επαγγέλµατα που υπήρχαν παλιότερα 
έχουν εξελιχθεί, ενώ µερικά δεν υπάρχουν πια. Η 
πολιτισµική ανάπτυξη ευνόησε την εξαφάνισή 
τους. Συνήθως είναι επαγγέλµατα που έχουν 
σχέση µε τα 
χειρωνακτικά 
προϊόντα, γιατί 
αντικαταστάθηκαν από 
τα βιοµηχανικά. 

Παλιότερα 
υπήρχαν οι κεντήτριες 
που κε ντούσαν ωραία 
σχέδια οι ίδιες τους 
χωρίς µηχανές, όπως 
σήµερα. Εκτός από καρέδες, σεµέδες, και 
πλεκτά κεντήµατα, κεντούσαν και τις 
παραδοσιακές στολές. Σήµερα αυτό το 
επάγγελµα το συναντάµε σε µερικά 
παραδοσιακά χωριά. 

Επίσης, παλιότερα υπήρχαν οι υφάντρες του 
αργαλειού που έκαναν ωραία υφαντά ριχτάρια 
και υφαντές κουβέρτες µε υπέροχα χειροποίητα 
σχέδια.  

Μια τέχνη που έχει εξαφανιστεί σήµερα 
είναι εκείνη του χαλκοτεχνίτη που µε πρίτεχνη 
επιµέλεια σµίλευε τον χαλκό κι έφτιαχνε είδη 
λαϊκής τέχνης, όπως γκιούµια, κανατάκια κ.ά. 
Αυτά διακοσµούσαν τα παλιά τζάκια. Ακόµα 
έκαναν και είδη οικιακής χρήσης, όπως 
κατσαρόλες, ταβάδες, ταψιά κ.ά. Σήµερα 
χάλκινα σκεύη συναντάµε σε µουσεία λαϊκής 
τέχνης. 

Παλιότερα ήταν διαδεδοµένη η τέχνη της 
ξυλογλυπτικής που σήµερα περιορίστηκε στο 
χώρο της εκκλησιαστικής παράδοσης και πιο 
πολύ στην κατασκευή τέµπλων. 

Η τέχνη του λουστραδόρου του δρόµου που 
έβαφε και γυάλιζε µετά τα παπούτσια των 

περαστικών έχει επίσης εξαφανιστεί. 
Ένα άλλο επάγγελµα που 

εξαφανίστηκε είναι του αµαξά. Επειδή δεν 
υπήρχαν αυτοκίνητα, η µετακίνηση 
γινόταν µε άµαξες που έσερναν άλογα 
έναντι αµοιβής του. Σήµερα συναντάµε 
άµαξες για τουριστικούς λόγους που 
κάνουν βόλτες τους ξένους, για να δουν τα 
αξιοθέατα µιας πόλης, κυρίως στα νησιά 
Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Σκιάθο, Πάρο, 

Θάσο κ.ά. Όλα αυτά µας παραπέµπουν σε 
ροµαντικές περιπλανήσεις µιας παλιότερης 
κουλτούρας απλούστερης ζωής. 

Ανθοπούλου ∆ήµητρα (∆΄ Τάξη) 

 
Ε΄ ΤΑΞΗ 
ΧΑΡΤΗΣ 

Στα πλαίσια του µαθήµατος της Γεωγραφίας 
µάθαµε για τους χάρτες και βρήκαµε 
πληροφορίες σχετικά µ’ αυτούς. 

*       *       * 
Ο χάρτης είναι µια οπτική απεικόνιση µιας 

περιοχής και των σχέσεων µεταξύ στοιχείων 
αυτής. Μπορεί να απεικονίζει την επιφάνεια της 
γης ή κάποιο τµήµα της (ηπείρους, χώρες, 
νοµούς κτλ.), ή τµήµα της θάλασσα ή της 
ουράνιας σφαίρας. Πολλοί χάρτες είναι στατικές, 
δυσδιάστατες και γεωµετρικά ακριβείς 
αναπαραστάσεις του τρισδιάστατου χώρου, ενώ 
άλλοι είναι δυναµικοί ή διαδραστικοί, ακόµα και 
τρισδιάστατοι. Η υποτύπωση γίνεται µε ανάλογη 
σµίκρυνση, µε καθορισµένη αναλογία που 
λέγεται κλίµακα χάρτου και σηµειώνεται µε το 
σύµβολο της διαίρεσης. Η κλίµακα αυτή 

αναγράφεται σε εµφανές µέρος πάνω στο χάρτη. 
Έτσι π.χ. 1:100.000 σηµαίνει πως οποιαδήποτε 
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µονάδα µήκους επί του χάρτη (π.χ. χιλιοστό, ή 
εκατοστό, ή µέτρο κ.λπ.) αντιστοιχεί στην 
πραγµατικότητα σε 100.000 φορές την ίδια 
µονάδα επί του εικονιζόµενου εδάφους. Στους 
διάφορους τύπους χαρτών περιλαµβάνονται όλα 
τα στοιχεία εκείνα που ενδιαφέρουν αντίστοιχα 
τον χρήστη. 

Οι χάρτες είναι πολύ χρήσιµοι στον άνθρωπο 
για διάφορους λόγους. Με βάση αυτούς 
επιτυγχάνεται ο προσανατολισµός, έτσι ώστε να 
µπορεί κάποιος να καθοδηγηθεί σε ένα ξένο για 
αυτόν µέρος, να εντοπίσει τη θέση του σε µια 
γεωγραφική περιοχή, να σχεδιάζονται τα µεγάλα 
τεχνικά και στρατιωτικά έργα κτλ. Η 
επιστηµονική υποτύπωση των χαρτών λέγεται 
χαρτογραφία, η δε εργασία επ’ αυτής 
χαρτογράφηση. 

Οι χάρτες που απεικονίζουν τµήµατα της 
γήινης επιφάνειας λέγονται γεωγραφικοί και 

διακρίνονται σε πολιτικούς, γεωφυσικούς και 
τοπογραφικούς. 
Επίσης υπάρχουν και 

• ανάγλυφοι χάρτες, (συνηθέστερα 
γεωφυσικοί) 

• αρχαιολογικοί χάρτες 
• εδαφολογικοί 
• ιστορικοί χάρτες 
• γεωλογικοί χάρτες (απεικονίζουν τα 

πετρώµατα µιας περιοχής συνήθως σε 
υπόβαθρο τοπογραφικού χάρτη) 

• µετεωρολογικοί χάρτες 
• ναυτικοί χάρτες 
• ουράνιοι χάρτες 
• στρατιωτικοί χάρτες (περιορισµένης 

χρήσης) 
• τουριστικοί χάρτες 
• χάρτες παραγωγής προϊόντων κ.ά. 

Παπαδόπουλος Λευτέρης, Παπαθεοδώρου Απόστολος (Ε΄ Τάξη) 
 

ΡΩΜΑΪΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
Στα πλαίσια του µαθήµατος της Ιστορίας 

βρήκαµε πληροφορίες σχετικά µε τη Ρωµαϊκή 
Αυτοκρατορία. 

*       *       * 
Με τον όρο Ρωµαϊκό Βασίλειο (Λατινικά: 

Regnum Romanum) εννοείται η περίοδος εκείνη 
της αρχαίας ρωµαϊκής ιστορίας πριν από την 
ίδρυση της Ρωµαϊκής ∆ηµοκρατίας, κατά την 
οποία το πολίτευµα του κράτους ήταν η 
µοναρχία. Καµιά πληροφορία που είναι 
διαθέσιµη για τη συγκεκριµένη περίοδο δεν έχει 
απολύτως εξακριβωθεί, καθώς οι πηγές 
εντάσσονται σε µεταγενέστερες εποχές 
(δηµοκρατική και αυτοκρατορική) και 
επιπροσθέτως συγχέουν τα ιστορικά γεγονότα µε 
τον µύθο. Σύµφωνα µε την παράδοση η εποχή 
αυτή έχει σαν έτος έναρξης το 753 π.Χ., µυθική 
ηµεροµηνία ίδρυσης της Ρώµης, και τελειώνει το 
510/509 π.Χ., µε την εκθρόνιση του εβδόµου και 
τελευταίου βασιλιά της πόλης. 

Κατά την πρώιµη ρωµαϊκή ιστορία, κεφαλή 
του κράτους ήταν ο «Rex» (σηµαίνει βασιλιάς), 
τον οποίο εξέλεγαν οι «patres», δηλαδή οι 
άρχουσες οικογένειες (εκτός από τον Ρωµύλο, 
τον ιδρυτή της πόλης), προκειµένου να 
κυβερνήσει την πόλη. ∆εν υπάρχουν σωζόµενες 
αναφορές σχετικά µε τα κριτήρια εκλογής των 
πρώτων τεσσάρων βασιλέων της Ρώµης, αν και 
για τους τρεις επόµενους υιοθετήθηκε µια 
γραµµή συγγενικής διαδοχής από την οικογένεια 
της µητέρας. Συνεπώς οι αρχαίοι ιστορικοί 
υιοθετούν την άποψη πως ο βασιλιάς επιλεγόταν 

βάσει της αρετής του. Όσο για τις εξουσίες που 
κατείχε, οι ιστορικές πηγές του αποδίδουν 

αρµοδιότητες ανάλογες µε αυτές των υπάτων της 
δηµοκρατικής περιόδου. Ορισµένοι µελετητές 
υποστηρίζουν πως η πραγµατική εξουσία ανήκε 
στο λαό και πως ο βασιλιάς ήταν απλώς το 
εκτελεστικό όργανο, ενώ άλλοι αποδίδουν στον 
βασιλιά απόλυτη εξουσία, µε τον λαό και τη 
Σύγκλητο να περιορίζονται σε δευτερεύοντες 
ρόλους. 

Υποθέτοντας πως όντως ίσχυαν οι εξουσίες 
τις οποίες η παράδοση αποδίδει στο πρόσωπο 
αυτό, αυτές θα ήταν: η εκτελεστική εξουσία, η 
διοίκηση του στρατού, η πρωτοκαθεδρία στη 
θρησκευτική ζωή, η νοµοθετική και δικαστική 
εξουσία. Τέλος θεωρούνταν ο αντιπρόσωπος των 
Ρωµαίων απέναντι στους θεούς. Με την ιδιότητα 
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αυτή επιβίωσε το αξίωµα µετά το πέρας της µοναρχίας, µε τη µορφή του «rex sacrorum». 

Παπαδόπουλος Ευάγγελος, Φαντίδης Ιωακείµ (Ε΄ Τάξη) 
 

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Στα πλαίσια 1ης της ενότητας «Ο φίλος µας 

το περιβάλλον» του µαθήµατος της Γλώσσας 
βρήκαµε και γράψαµε πληροφορίες σχετικές µε 
τη ρύπανση του περιβάλλοντος. 

 *       *       * 
Η ρύπανση των υδάτων δηµιουργείται µε την 

απελευθέρωση σε λίµνες, ποτάµια και θάλασσες 
ουσιών οι οποίες είτε διαλύονται, είτε 
κατακάθονται στον πυθµένα. Οι ρύποι αυτοί 
είναι πάρα πολλοί και αυτό, γιατί στο υδάτινο 
ορίζοντα καταλήγουν και οι ρύποι από την 
ρύπανση της ατµόσφαιρας και του εδάφους 
µέσω των βροχών και της απορροής. 

Αστικά λύµατα: Στη χώρα µας, οι 
απορροφητικοί βόθροι που εξακολουθούν να 
χρησιµοποιούνται σε µεγάλο ποσοστό, 
αποτελούν το χειρότερο µέσο διάθεσης των 
ακάθαρτων νερών, αφού ρυπαίνουν το φυσικό 
αποδέκτη, το έδαφος και τα υπόγεια νερά. Τα 
απορρυπαντικά επίσης ρυπαίνουν. 

Αγροτική ρύπανση: Η ρύπανση που 
προκαλείται στα νερά από τις γεωργικές 
δραστηριότητες αφορά τη ρύπανση από τα 
λιπάσµατα που έχει σχέση µε τον ευτροφισµό 
των νερών, καθώς και τη ρύπανση 
φυτοφαρµάκων.  

 

Βιοµηχανική ρύπανση: Οργανική, µε 
επιπτώσεις στην κατανάλωση οξυγόνου των 
νερών, όπως από τις βιοµηχανίες τροφίµων που 
είναι ανεπτυγµένες στην Ελλάδα (βιοµηχανίες 
παστερίωσης γάλατος, σφαγεία).  

Ρύπανση µε θρεπτικά, µε επιπτώσεις την 
εµφάνιση ευτροφισµού στα νερά, όπως από 
βιοµηχανίες λιπασµάτων ή βιοµηχανίες επίσης.  

Ρύπανση µε βαρέα µέταλλα, όπως από 
χηµικές βιοµηχανίες και βυρσοδεψεία. 

 Ευτροφισµός: Ο ευτροφισµός 
παρουσιάζεται σε λίµνες ή σε κλειστούς αβαθείς 
κόλπους κάτω από ορισµένες συνθήκες. Το 

αποτέλεσµα είναι να µεταβάλλεται η πανίδα και 
η χλωρίδα των νερών, η θέα τους να είναι 
ιδιαίτερα αντιαισθητική και, λόγω της πράσινης 
γλοιώδους επιφάνειας, να δυσκολεύεται η 
αλιεία. 

Ρύπανση από πετρελαιοειδή: Τα 
πετρελαιοειδή έχουν την ιδιότητα να 
διασπείρονται και να εξαπλώνονται σε τεράστιες 
εκτάσεις, επειδή σχηµατίζουν µονοµοριακές 
στρώσεις. Έτσι, καλύπτοντας την επιφάνεια του 
νερού, εµποδίζουν την ανταλλαγή των αερίων 
µεταξύ αέρα και νερού και βλάπτουν τους 
υδρόβιους οργανισµούς. Ακόµη, το πετρέλαιο 
επιδρά στις τροφικές αλυσίδες, ρυπαίνει τις 
πηγές τροφής που βρίσκονται στην αρχή της 
τροφικής αλυσίδας, εµποδίζει την αναπαραγωγή 
της θαλάσσιας ζωής και µειώνει την φυσική 
αντίσταση των οργανισµών.  

Τοξικές χηµικές ουσίες: Τοξικές χηµικές 
ουσίες για τα υδάτινα οικοσυστήµατα είναι τα 
βαριά µέταλλα, δηλαδή ο σίδηρος (Fe), το 
χρώµιο (Gr), ο µόλυβδος (Pb), ο υδράργυρος 
(Hg), το κάδµιο (Cd), ο ψευδάργυρος (Zn), το 
µαγγάνιο (Mn), ο χαλκός (Cu), το νικέλιο (Ni), 
το αρσενικό (As) κ.ά. 

Ακόµη, φυτοφάρµακα, παρασιτοκτόνα, 
ζιζανιοκτόνα και οξέα πάνω από ένα όριο, 
προκαλούν δηλητηριάσεις, ανάσχεση της 
ανάπτυξης και της φωτοσύνθεσης, εκλεκτική 
συσσώρευση και απορρόφηση σε ορισµένα είδη.  

Ρυπάνσεις από παρασιτοκτόνα και 
ζιζανιοκτόνα προέρχονται από τα απόνερα των 
βιοµηχανιών παραγωγής τους, από 
υφαντουργεία, από βιοµηχανίες επεξεργασίας 
τροφών και από γεωργικές χρήσεις. 

Σεµερτσίδου Ευθυµία, Σιδηροπούλου Ελισάβετ, Σιδηρόπουλος Μανώλης (Ε΄ Τάξη) 
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ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 
ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ TSEGANESH 

Στην αρχή της νέας χρονιάς λάβαµε  γράµµα από 
την Tseganesh στο οποίο και απαντήσαµε. Η 
Tseganesh είναι το κοριτσάκι από την Αιθιοπία, του 
οποίου το Σχολείο µας είναι ανάδοχος µέσω της 
ActionAid. Γεννήθηκε το 2003 και δεν πηγαίνει 
σχολείο. 

 
Αγαπητέ ανάδοχε, 
 
Αυτή τη φορά θέλω να σας µιλήσω για τα ζώα 

που εκτρέφουµε.  
Έχουµε δύο είδη ζώων στο σπίτι µας. Αυτά είναι 

βόδια και αγελάδες. 
Τα βόδια χρησιµοποιούνται για να οργώσουν 

απέραντες φάρµες για την καλλιέργεια σπαρτών. Οι 
αγελάδες µας δίνουν γάλα, το οποίο χρησιµοποιούµε 
στο σπίτι. 

      
   Σας ευχαριστώ! 

           Αντίο  
*       *      * 

      
   Ριζό, 7 Οκτωβρίου 2011 

Αγαπητή Tseganesh, 
 

Είµαστε οι µαθητές από την ΣΤ΄ τάξη του 
∆ηµοτικού Σχολείου Ριζού. Πριν από τρεις 
εβδοµάδες άνοιξαν τα σχολεία. Η καθηµερινή µας 
ζωή έχει αλλάξει. Πριν ανοίξουν τα σχολεία 
ξυπνούσαµε το πρωί αργά, παίζαµε όλη µέρα και 
γυρίζαµε στο σπίτι αργά το βράδυ. Κάποιοι από εµάς 
πηγαίναµε στα χωράφια, για να µαζέψουµε ροδάκινα 
και να βοηθήσουµε τους γονείς µας. 

Τώρα πια τα πράγµατα έχουν αλλάξει. Στις 8 το 
πρωί πηγαίνουµε στο σχολείο και σχολάµε στις 
13.30. Μετά τρώµε στο σπίτι µε την οικογένειά µας. 
Στη συνέχεια κάνουµε τα µαθήµατά µας, 
ξεκουραζόµαστε και το απόγευµα παίζουµε µε τους 
φίλους µας διάφορα παιχνίδια. Κάποια απογεύµατα 
έχουµε κάποιες δραστηριότητες, όπως αγγλικά, 
ποδόσφαιρο, καράτε ή βυζαντινή µουσική. Αφού 
τελειώσουµε τις δραστηριότητές µας ή το παιχνίδι 
µας, επιστρέφουµε στο σπίτι, κάνουµε µπάνιο και 
πηγαίνουµε νωρίς για ύπνο, για να σηκωθούµε 
φρέσκοι το πρωί. 

Έτσι περνάµε τις µέρες µας αυτόν τον καιρό. 
                        
                        Με αγάπη οι µαθητές                         

           της ΣΤ΄ τάξης του ∆. Σ. Ριζού  

 
ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ 

Στα πλαίσια του Κεφαλαίου «Ο άξονας και η 
περιστροφή της Γης – Ηµέρα και Νύχτα» της 
ενότητας «Η Γη ως ουράνιο σώµα» του µαθήµατος 
της Γεωγραφίας οι µαθητές της ΣΤ΄ Τάξης έγραψαν 
ένα παραµύθι, για να περιγράψουν στα µικρότερα 
παιδιά το φαινόµενο της µέρας και της νύχτας. 
∆ηµοσιεύουµε τρία απ’ αυτά. 

*       *      * 
Σε έναν κάµπο ζούσαν δύο αδερφές. Η Μέρα, 

µια ξανθιά κοπέλα µε µπλε µάτια τα οποία τα πήρε 
από τον πατέρα της τον Ουρανό, 

έλαµπε από οµορφιά 
και καλοσύνη. 
Αντιθέτως η 
Νύχτα ήταν 
ένα µελαχρινό, 
κακό και 

άχαρο 
κορίτσι. 

Ο 
Ουρανός, ο 
πατέρας των δύο 

κοριτσιών, 
αποφάσισε να 

παντρέψει µια από τις 
κόρες του. Έψαξε, έψαξε και βρήκε τον καλύτερο 
γαµπρό, τον Ήλιο, ένα όµορφο, έξυπνο, καλό και 
εργατικό παλικάρι. 

Πήγαν στο παλάτι του Ήλιου και ο πατέρας 
γνώρισε τα κορίτσια στον µέλλοντα γαµπρό του. 

Ο Ήλιος δεν µπόρεσε να διαλέξει µια από τις δύο 
και έτσι είπε στα κορίτσια: «Θα αποφασίσω 
βλέποντας την συµπεριφορά σας µέσα στο παλάτι». 
Έδωσε σε κάθε κοπέλα ένα χρηµατικό ποσό, ένα 
υπέροχο δωµάτιο και από έναν υπηρέτη. 

Η Νύχτα πήρε τα χρήµατα και τα ξόδεψε όλα σε 
ρούχα, γλυκά, παπούτσια, διέταζε συνέχεια τον 
υπηρέτη µε έναν κακό και άσχηµο τρόπο. Η Μέρα 
µοίρασε τα χρήµατα στους άστεγους πολίτες και 
έδωσε άδεια στον υπηρέτη, για να ξεκουραστεί, 
βλέποντας την σκληρή δουλειά µέσα στο παλάτι. 

Ο Ήλιος είδε την συµπεριφορά των κοριτσιών 
και διάλεξε τη Μέρα. Η Νύχτα θύµωσε και από τότε, 
όταν βγαίνει η Μέρα από το παλάτι του Ήλιου, η 
Νύχτα κρύβεται, για να µην τη δει. Έτσι οι δυο 
αδερφές δεν συναντήθηκαν ποτέ ξανά. 

Καρυπίδου Μαρία (ΣΤ΄ Τάξη) 
*       *      * 

Σε µια χώρα µακρινή και παράξενη πολύ ήταν 
ένας βασιλιάς µε δύο πολύ καλά παιδιά. Ο πρώτος, ο 
µεγαλύτερος γιος του, ήταν πολύ καλός  µαθητής  
και ήξερε πάρα πολλές γλώσσες. Ο άλλος, 
µικρότερος γιος του, ήταν πολύ τεµπέλης. ∆εν ήθελε 
να πάει σχολείο, όλη την ηµέρα κοιµότανε και όλο το 
βράδυ ήταν µπροστά στον υπολογιστή και µιλούσε 
στο FACE BOOK µε φίλους του από όλο τον κόσµο. 



ΜΑΘ.ΛΟΓ.  14                                                                                                              ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 
Ξαφνικά ο βασιλιάς αρρώστησε  και οι 

σύµβουλοί του του είπαν ότι πρέπει να αποφασίσει 
ποιος από του δύο γιους του θα γίνει ο 
αντικαταστάστης του. Ο ένας  ήταν άξιος. Ο άλλος 
κατάφερε να κάνει τη χώρα του πολύ γνωστή σε όλο 
τον κόσµο. ∆εν ήξερε τι να αποφασίσει.  

Ώσπου µια µέρα που κοιµότανε είδε ένα όνειρο. 
Ο ένας του γιος έτρεχε στους διαδρόµους του 
παλατιού και οι διάδροµοι ήταν φωτεινοί. Και µετά  
είδε τον µικρό του γιο να τρέχει στους διαδρόµους 
του παλατιού και αυτοί να είναι σκοτεινοί και ο γιος 
του να µην σκοντάφτει και να µην χτυπάει στους 
τοίχους του διαδρόµου. Τo άλλο πρωί φώναξε τους 
γιους του και τους συµβούλους του, για να τους πει 
ποιος θα γίνει βασιλιάς. «Ο µεγάλος µου ο γιος θα 
είναι βασιλιάς αυτού του κράτους την ηµέρα. Ο 

µικρός µου ο γιος θα είναι βασιλιάς της νύχτας, γιατί 
τη νύχτα κάνει θαύµατα».  

 Ποτουρίδης  Ιωακείµ (ΣΤ΄ Τάξη) 
*       *      * 

Κάποτε, πολύ παλιά, ήταν ο Ουρανός και η Γη. 
Μετά παντρεύτηκαν και έκαναν δύο κόρες, την 
Ηµέρα και τη Νύχτα. Μετά από πολλά χρόνια πήγαν 
στο σπίτι των δύο κοριτσιών ο Ήλιος και το Φεγγάρι. 
Τους υποδέχτηκαν µε χαρά. Ο Ήλιος παντρεύτηκε 
την Ηµέρα και το Φεγγάρι τη Νύχτα και τις πήραν 
στα παλάτια τους. Η µητέρα τους η Γη 
στενοχωρήθηκε τόσο που συνέχεια πήγαινε 12 ώρες 
στη µία και 12 ώρες στην άλλη.  

Ακόµη και σήµερα ο Ουρανός και η Γη 
επισκέπτονται τις δύο κόρες τους. Καµιά δεν είναι 
παραπονεµένη και ζουν ακόµα χαρούµενοι. 

Χατζηιωαννίδης Νεόφυτος (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 
Ο Μακεδονικός αγώνας ήταν ένοπλη 

αντιπαράθεση στις αρχές του 20ου αιώνα που 
διήρκεσε περίπου 4 χρόνια (1904-1908) και διεξήχθη 
στη Μακεδονία (τότε µέρος της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας) µεταξύ κυρίως Βουλγάρων και 
Ελλήνων. Ξεκίνησε από την περιοχή της Καστοριάς 
και περί το τέλος του είχε επεκταθεί σ’ όλη τη 
σηµερινή Μακεδονία µέχρι και των περιοχών του 
Μοναστηρίου, Γευγελής, ∆οϊράνης κ.λπ.. 

Ο Μακεδονικός Αγώνας θα µείνει στη µνήµη 
των περισσοτέρων ως ένας ανορθόδοξος πόλεµος 
ελληνικών και βουλγαρικών ενόπλων σωµάτων µέσα 
στην τουρκική επικράτεια. Σκοπός των ελληνικών 
σωµάτων ήταν να περιφρουρήσουν το εθνικό 
φρόνηµα των χωριών, ν’ αποκαταστήσουν την τάξη 
σε όσα χωριά είχαν σηµειωθεί αποσκιρτήσεις µετά 
από πιέσεις των αντιπάλων, να εξουδετερώσουν τις 
ένοπλες οµάδες και να περιορίσουν τη δράση των 
ληστρικών σωµάτων, τα οποία κινούνταν µεταξύ 
παρανοµίας και εθνικού αγώνα, ταλαιπωρώντας τους 
αγροτικούς πληθυσµούς. 

Ο αγώνας αυτός άρχισε ουσιαστικά το 1903 και 
πήρε τέλος το 1908, όταν θεσπίστηκε το τουρκικό 
σύνταγµα µε το κίνηµα των Νεοτούρκων. Σ’ αυτό το 
χρονικό διάστηµα, δύο ήταν οι κυριότεροι εχθροί του 
ελληνικού στοιχείου: οι Βούλγαροι κοµιτατζήδες και 
οι Τούρκοι σωβινιστές. 

Ιδιαίτερα σκληρός ήταν ο αγώνας στην ελώδη 
λίµνη των Γιαννιτσών, σηµείο στρατηγικής σηµασίας 
για τον έλεγχο των οδικών αρτηριών, ενώ 
πολυάριθµες και φονικότατες µάχες έγιναν στα 
βουνά της δυτικής Μακεδονίας για την τελική 
επικράτηση σε διαφιλονικούµενα σλαβόφωνα χωριά. 

Από το 1906 ο τουρκικός στρατός ανέλαβε 
σηµαντικές εκκαθαριστικές επιχειρήσεις και 
περιόρισε αισθητά τη δράση των ενόπλων οµάδων, 
ελληνικών και βουλγαρικών. Πάντως, κατά τη διετία 
1907-1908 τα ελληνικά σώµατα είχαν κερδίσει 
σηµαντικό έδαφος σε όλη την έκταση της 
Μακεδονίας και είχαν διασφαλίσει είτε την 

παραµονή, είτε την επανασύνδεση µε το Πατριαρχείο 
πολυάριθµων ελληνικών κοινοτήτων. 

Είναι γεγονός, ότι ποτέ οι Έλληνες δεν 
υπολόγισαν θυσίες, προκειµένου να γλιτώσει η 
Μακεδονία από τους Βουλγάρους, οι οποίοι 
χρησιµοποιούσαν κάθε µέσο, προκειµένου να την 
κάνουν Βουλγαρική. Η τακτική τους αυτή, αφύπνισε 
τους Έλληνες, πολλοί και από όλα τα µέρη της 
Ελλάδος, έτρεξαν εθελοντές, για να βοηθήσουν τους 
Έλληνες Μακεδόνες στο σκληρό και άνισο αγώνα 
τους. 

Τον αγώνα τους συντόνισαν ο µητροπολίτης 
Καστ οριάς Γερµανός Καραβαγγέλης, ο Ίων 
∆ραγούµης από το προξενείο της Ελλάδας στο 
Μοναστήρι, ο Λάµπρος Κοροµηλάς από το 
προξενείο της Θεσσαλονίκης και ο ∆ηµήτριος 
Καλαποθάκης από την Αθήνα. Άλλοι σηµαντικοί 
Μακεδονοµάχοι ήταν ο Άρµεν Κούπτσιος, ο Τέλλος 
Άγρας, ο Μιχαήλ Σιωνίδης, ο Λουκάς Κόκκινος, ο 
Κωνσταντίνος Ρίζος, ο Γεώργιος Μόδης, ο Γεώργιος 
Γιώτας, ο Κωνσταντίνος Χρήστου, ο Ευάγγελος 
Νάτσης, ο Φιλόλαος Πηχεών, ο ∆ούκας Γαϊτατζής, ο 
Θεοχάρης Κούγκας, ο Κωνσταντίνος Μαζαράκης, ο 
Κωνσταντίνος Γαρέφης, ο Γεώργιος Παπαστεφάνου, 
o Λαµπρινός Βρανάς, ο Στέφανος Παπαγάλος, ο 
Γεώργιος ∆ικώνυµος, ο Χρήστος Βέσκος, ο 
Γεώργιος Ζουρίδης, ο Χρήστος ∆ρεµλής, ο Γεώργιος 
Σεϊµένης, ο Αριστείδης Μαργαρίτης, ο Ζαχαρίας 
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Παπαδάς, ο Παύλος Κύρου, ο Γεώργιος Γιαγκλής, ο 
Γεώργιος Στρατινάκης, ο Αριστείδης Κιτράκης, ο 

Γεώργιος Κακουλίδης, ο Νικόλαος Ρόκας κ.ά. 

Καρυπίδου Μαρία, Φαντίδης Χαράλαµπος (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ 

Ο ναός που οι Αθηναίοι αφιέρωσαν στην 
προστάτιδα της πόλης τους, Αθηνά Παρθένο, είναι το 
λαµπρότερο δηµιούργηµα της αθηναϊκής 

δηµοκρατίας στην περίοδο της µεγάλης ακµής της 
και το αρτιότερο ως προς τη σύνθεση και την 
εκτέλεση από τα οικοδοµήµατα του Ιερού Βράχου. 

Μετά τα Περσικά η Αθήνα αναδείχτηκε σε 
σπουδαία πόλη διαθέτοντας ισχυρό ναυτικό. 
Θεσπίστηκε η ∆ηλιακή συµµαχία, και τα χρήµατα 
που πρόσφεραν οι πόλεις φυλάσσονταν στη ∆ήλο. 
Αργότερα όµως µεταφέρθηκαν στην Αθήνα και ο 
Περικλής χρησιµοποίησε µέρος των χρηµάτων αυτών 
για την ανέγερση του Παρθενώνα. 

Ο Παρθενώνας χτίστηκε πάνω σε προηγούµενο 
ναό της Αθηνάς, ο οποίος καταστράφηκε από τους 
Πέρσες κατά τη διάρκεια των Περσικών πολέµων. 

Πιο αναλυτικά: Πιστεύεται πως υπήρχε από τα 
Γεωµετρικά χρόνια (7ος αι. π.Χ.) στη θέση που 
κτίστηκε ο Παρθενώνας ένας ναός (1) πλίνθινος 
πάνω σε λίθινα θεµέλια. Τον 6ο αι. π.Χ. κτίστηκε 
ένας πώρινος ναός που διακοσµήθηκε µε εναέτια 
γλυπτά που εκτίθενται στο Μουσείο της Ακρόπολης, 
(λέοντες και ο Ηρακλής µε τον Τρίτωνα). Μετά τη 
µάχη του Μαραθώνα το 490 π.Χ. άρχισε να κτίζεται 
ένας µαρµάρινος ναός γύρω από τον πώρινο, ο 
οποίος όµως καταστράφηκε το 480 π.Χ. από τους 
Πέρσες. Στη θέση του ναού αυτού οικοδοµήθηκε ο 
Παρθενώνας.  

Άρχισε να κτίζεται το 447 π.Χ. και οι 
οικοδοµικές εργασίες τέλειωσαν µόλις σε εννιά (9) 
χρόνια (χρόνος ρεκόρ για την εποχή), δηλαδή το 438 
π.Χ. Από το 438 ξεκίνησαν τα έργα διακόσµησης και 
τελείωσαν το 432 π.Χ.        

Αγαπίδης Άλκης, ∆ηµητριάδου Όλγα ,  
Κελεσίδης Νίκος, Ταφάνι Έντα (ΣΤ΄ Τάξη)  

 
Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ∆ΕΛΦΙΝΙ 

Ο Αρίων ήταν θρυλικός ποιητής και κιθαρωδός 
της αρχαίας Ελλάδας, που καταγόταν από τη Λέσβο. 
Φέρεται ότι έζησε στην αυλή του Περίανδρου, 
τυράννου της Κορίνθου. Θεωρείται επινοητής του 
διθυράµβου. Σύµφωνα µε την αφήγηση του 
Ηρόδοτου (Α, 23-24), ο Αρίων έλαβε µέρος και 
κέρδισε σε ένα µουσικό διαγωνισµό στη Σικελία. 
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού επιστροφής του οι 
ναύτες συνωµότησαν να σκοτώσουν τον κιθαρωδό 
και να κλέψουν τα πλούσια έπαθλα. Του έδωσαν το 
δικαίωµα να επιλέξει ανάµεσα στην αυτοκτονία µε 
την πρέπουσα ταφή στην ξηρά ή να ριχθεί στη 
θάλασσα και να χαθεί. 

Φυσικά καµία από τις δύο προτάσεις δεν άρεσε 
στον Αρίωνα που ζήτησε την άδεια να τραγουδήσει 
για τελευταία φορά. Παίζοντας την κιθάρα του, ο 
Αρίων τραγούδησε έναν ύµνο στον Απόλλωνα, τον 
θεό της ποίησης. Το τραγούδι του προσέλκυσε 
δελφίνια γύρω από το πλοίο. Στο τέλος του 

τραγουδιού του ρίχτηκε στη θάλασσα και σώθηκε 
χάρη στη βοήθεια ενός δελφινιού που τον µετέφερε 
µε ασφάλεια στο ακρωτήριο Ταίναρο. 

Ο Αρίων συνέχισε ως την Κόρινθο µε άλλα µέσα 
και συνάντησε τους ναύτες που προσπάθησαν να τον 
σκοτώσουν. Ο 
βασιλιάς, 
ωστόσο, δεν 
πίστεψε στην 
ιστορία του 
Αρίωνα. Οι 
ναύτες, όµως, 
πιστεύοντας 
ότι ο Αρίων 
ήταν νεκρός, 
είπαν στον 
βασιλιά ότι είχε αποφασίσει να µείνει στην Ιταλία. 
Τότε εκείνος κατάλαβε πως η ιστορία του Αρίωνα 
ήταν αληθινή και τιµώρησε τους ναύτες µε θάνατο. 

Φαντίδης Χαράλαµπος, Χατζηιωαννίδης Νεόφυτος (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ 
Οι εργασίες που κάνουµε στο χωριό µου το 

Φθινόπωρο χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 
1) Αυτές που γίνονται στα χωράφια  
2) Αυτές που γίνονται για να ετοιµάσουνε το 

σπίτι για το χειµώνα και 

3) Παρασκευή τροφίµων 
 
∆ουλειές στα χωράφια 
• Μαζεύουµε µήλα, κυδώνια, ακτινίδια, 

λωτούς, σταφύλια.  
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• Οργώνουµε τα χωράφια και σπέρνουµε 

σιτάρι. 
• Καθαρίζουµε τις ρίζες γύρω από τα 

δέντρα, για να µην φέρουνε σκουλήκια. 
• Άµα πέσουν τα φύλλα από τα δέντρα, 

αρχίζει το κλάδεµα,  
• Ραντίζουνε. 
• Φυτεύουνε δεντράκια.  
• Κόβουνε ξύλα.  

 
∆ουλειές του σπιτιού  
• Οι νοικοκυρές κάνουν γενική καθαριότητα 

και στρώνουν τα χειµωνιάτικα χαλιά έως 
του Αγίου ∆ηµητρίου.   

• Μαζεύουνε τα καλοκαιρινά ρούχα και 
βγάζουν τα χειµωνιάτικα. 

• Καθαρίζουν τους κήπους από τις 
καλοκαιρινές καλλιέργειες (φασολάκια, 
ντοµάτες) και τους ετοιµάζουν για της 

χειµερινές καλλιέργειες (πράσα, λάχανα, 
σπανάκια). 

• Οι άντρες κάνουν συντήρηση της σκεπής 
και καθαρίζουν τα λούκια από τις σκεπές. 

 
Παρασκευή τροφών  
  
• Oι άντρες πατάνε το σταφύλι, για να κάνουν 

κρασί και τσίπουρο. 
• Οι γυναίκες µαζεύονται πολλές µαζί και 

κάνουν υβριστό (παραδοσιακό µακαρόνι που 
το ψήνουν στο φούρνο) µακαρίνα 
(παραδοσιακό µακαρόνι µε γάλα και αυγά)  
και τραχανά. 

• Φτιάχνουν στίπα για το χειµώνα, ψητές 
πιπεριές και µελιτζάνες από τον κήπο και 
ντοµάτες σε βαζάκια.   

Αγαπίδης Άλκης, ∆ηµητριάδου Όλγα, Ποτουρίδης Ιωακείµ, Φαντίδης Θεόφιλος (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

O PABLO GARCIA ΣΤΗΝ ΣΚΥ∆ΡΑ 
Στις 8/10/11 ο PABLO GARIA είχε έρθει στην 

Σκύδρα στο Σύνδεσµο Φιλάθλων 
Π.Α.Ο.Κ για τα εγκαίνια του 
γραφείου. Εκεί ο σύνδεσµος 
πουλούσε µπλούζες του 
συνδέσµου. 

Μόλις συγκεντρώθηκε αρκετός 
κόσµος, αρχίσαµε να τραγουδάµε 
συνθήµατα του Π.Α.Ο.Κ και του 
PABLO GARCIA. Όταν 
καταλάβαµε ότι ήρθε, τρέχαµε στις 
σκάλες για να προλάβουµε να µπούµε στα γραφεία 
του Συνδέσµου. 

Αφού µπήκε στα γραφεία, βγήκε έξω στο 
µπαλκόνι και τον 
χειροκροτούσαµε, του 
φωνάζαµε να κατέβει, 
πετούσαµε κροτίδες στους 
δρόµους και πυροτεχνήµατα. 

Όταν µπήκε στα γραφεία, 
τρέξαµε στην πόρτα που 
οδηγούσε στα γραφεία, για να 
πάρουµε αυτόγραφα και 
φωτογραφίες, αλλά, επειδή είχε 

αρκετό κόσµο, εγώ έφυγα.  

Χατζηιωαννίδης Νεόφυτος (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΕΜΕ; 
«Πληρώνω τη νύφη» 

Παλαιότερα, σε πολλά µέρη της Ελλάδας, οι 
γονείς όχι µόνο δεν προίκιζαν τα κορίτσια τους, αλλά 
για να τα δώσουν σε γαµπρούς ζητούσαν, ανάλογα 
µε την οµορφιά και τ’ άλλα προσόντα των 
θυγατέρων τους, χρήµατα ή ζώα.  Τις περισσότερες 
φορές όµως, την προίκα δεν την πλήρωναν οι 
γαµπροί, αφού ως νέοι δεν είχαν την οικονοµική 
άνεση, αλλά οι πατεράδες τους ή άλλοι πλούσιοι 
συγγενείς.  

Αυτοί οι άλλοι λοιπόν, πλήρωναν τη νύφη, 
έδιναν δηλαδή ό,τι ζητούσε ο πατέρας της, γινόταν ο 
γάµος αλλά οι ίδιοι δεν είχαν κανένα όφελος. Από 
την παλαιά αυτή συνήθεια έµεινε η φράση 
«πληρώνω τη νύφη» να σηµαίνει ότι υφίσταµαι τις 
συνέπειες από επιλογές, παραλήψεις ή λάθη άλλων. 

*      *       * 
«Του άλλαξε τα φώτα» 

Πριν εφευρεθεί ο ασύρµατος, οι συνεννοήσεις 
κατά τη διάρκεια της νύχτας µεταξύ τµηµάτων του 
στρατού γίνονταν µε φωτεινά σήµατα, τα οποία 
εξέπεµπαν στρατιώτες, που ονοµάζονταν σηµατωροί. 
Το καθένα είχε ιδιαίτερο νόηµα και σύγχυση σ’ αυτά 
έφερνε ασυνεννοησία. 

Στις περιπτώσεις που κάποιος σηµατωρός 
πειθαναγκαζόταν  από εχθρούς να κάνει σήµατα 
αντίθετα από εκείνα που έπρεπε, γινόταν αθέλητα 
όργανο των εχθρών, προδότης, αιτία κακού στους 
δικούς του. Για να φτάσει όµως ένας 
φωτοσηµατοδότης στο σηµείο να γίνει όργανο του 
εχθρού και να εκτελέσει εντολές του, θα έπρεπε να 
τον έχουν βασανίσει πολύ. Εξ αιτίας αυτού, η φράση 
«του άλλαξαν τα φώτα»  σηµαίνει ότι τον 
κακοποίησαν, τον τυράννησαν, τον βασάνισαν 
ανυπόφορα.   

(Από το βιβλίο της Γιολάντας Τσορώνη – Γεωργιάδη «Γιατί το λέµε έτσι…») 
Φαντίδης Γιώργος, Φαντίδης Χαράλαµπος (ΣΤ΄ Τάξη) 
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 2011 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΙΖΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Ηλιάδου Κασιανή του Γεώργιου 
Λογιστικής Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης  

 

Θεοδοσίου Βασιλική του Γεώργιου 
Χηµείας Ιωαννίνων 

 

Παρασκευαΐδου Μαρία του Ιωάννη 
Εκπ/κών Ηλεκτρονικής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

Αθήνας  

 

Σελίδου Ελίζα του Βασίλειου 
Τεχνολογίας Τροφίµων Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 

Τοπούζη Ταµάρα του Χριστόφορου 
Επιστήµης Τροφίµων και ∆ιατροφής 

Αιγαίου (Λήµνος)  
 

Παρασκευαδέλη Βασιλική του Αριστείδη 
Λογιστικής Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (Πρέβεζα)  



ΜΑΘ.ΛΟΓ.  18                                                                                                              ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΙΖΟ ΠΟΥ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝ 

ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΥ∆ΡΑΣ  
ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 – 2011 

Α΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Παπαδόπουλος Στέφανος του Ι.         19 10/13 
Β΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Αθανασιάδου Κυριακή του Θ.           20 
Φαντίδου ∆ήµητρα του Ι.       20 
Σελίδου Σοφία – Στεφανία του Θ.    19 10/13 
Παπαδοπούλου Παρθένα του Ε.     19  6/13 
Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Χατζηιωαννίδου Ελένη του Ι.     20 
Τσουλχάι Ερµίρα του Α.      19  11/13 
Παυλίδης Ηλίας του Χρυσ.              19   9/13 

 
Α΄ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ 
Φωτίου Χριστίνα του ∆.  18,1   
Β΄ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ 
Ηλιάδου Ελευθερία του Κ.  19,6 
Γ΄ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ 
Φωτιά Αναστασία του Ε.   19,1 
Θεοδοσίου Βασιλική του Γ. 18,8   
Τοπούζη Ταµάρα του Χ.   18,7 
Τσιτλακίδου Αλεξάνδρα του Γ.  18,5 

 
 
 
 
 
 
 
 

Τσιτλακίδου Αλεξάνδρα του Γεώργιου 
Γεωλογίας Θεσσαλονίκης Φωτιά Αναστασία του Ευάγγελου 

Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπ/σης Θράκης 
(Αλεξανδρούπολη) 

Αντωνιάδου Αναστασία του Παύλου 
Νοσηλευτική Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 

Παρασκευαΐδου Μαρία του Γεώργιου 
Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (Ιωάννηνα) 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων και το διδακτικό προσωπικό του ∆ηµοτικού 

Σχολείου Ριζού ευχαριστούν θερµά: 
• Τον ιερέα της ενορίας του Ριζού πατέρα Ιωάννη Βασιλειάδη για τη δωρεά 

αθλητικού υλικού στο Σχολείο µας. 
• Την κ. Ρούλα Θεοδοσίου για την προσφορά βιβλίων για τη βιβλιοθήκη του 

Σχολείου µας. 
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∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΤΕ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ 
ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ 15 ΕΙ∆Η ΨΑΡΙΩΝ  

Γ Λ Ω Σ Σ Α Κ Α Γ Β Μ Ν 

Α Π Ο Α Μ Κ Φ Θ Ο Ι Κ Π 

Υ Ρ Σ Ρ Λ Λ Φ Φ Υ Χ Ο Ο 

Ρ Ε Τ ∆ Κ Φ Α Α Λ Ζ Λ Α 

Ο Α Ω Ε Λ Μ Γ Μ Ι Η Ι Τ 

Σ Μ Ν Λ Ο Γ Γ Ψ Α Κ Ο Ο 

Γ Ο Β Α Ρ Α Ρ Γ Ν Λ Σ Ρ 

Ν Μ Ε Γ Α Χ Ι Μ Ο Α Ι Ε 

Μ Λ Η Β Γ Ν Ε Π Σ Ξ Ζ Α 

Π Ε Σ Τ Ρ Ο Φ Α Ι Ι Υ Θ 

Α Μ Μ Α Μ Γ Χ Κ Κ Φ Ρ Ε 

Ρ Ν Ε Ο Ο Ζ Ψ Α Υ Ι Β Ρ 

Μ Ψ Ρ Π Υ Ν Ρ Λ Α Α Ε Ι 

Π Ο Ν Ρ Γ Χ Ζ Ι Λ Σ Λ Ν 

Ο Ξ Α Χ Γ Ε Β Α Φ Υ Χ Α 

Υ Π Ρ Κ Ρ Λ Μ Ρ Τ Ψ Ρ Σ 

Ν ∆ Ι Κ Ι Γ Ε Ο Ο Π Ν Ψ 

Ι Ι Λ Ζ Ε Α Μ Σ Ν Τ Ρ Α 

Λ Α Β Ρ Α Κ Ι Λ Μ Ν Ξ Ω 

Β Ε Τ Σ Ι Π Ο Υ Ρ Α Ι Κ 
Κελεσίδης Βασίλης, Φαντίδης Γιώργος (ΣΤ΄ Τάξη) 

 
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

 
   1       2       
1                 
              3   
 2                
                 
                 
  3               
                 
       4          
 5                
                 
                 
                 
                 

 
 
 

Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆Α ΤΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ 
_ _ _ _ _ _    Πάνω της βάζουµε κεράκια και τα σβήνουµε. 
_ _ _ _ _     Μ’ αυτήν ανεβαίνουµε σε ψηλά µέρη. 
_ _ _ _ _ _ _ _   Η θεά της οµορφιάς. 
_ _ _ _ _    Το αντίθετο της ηµέρας. 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
1. Άφθονα υλικά αγαθά. 
2. Αυτός που βαφτίζει το παιδί.. 
3. Σχέδιο νόµου για ψήφιση. 
4. Αυτός που προέρχεται από συµφωνία του 

συνόλου. 
5. Είδος ναρκωτικού από το φυτό ινδική 

κάνναβη. 
 

ΚΑΘΕΤΑ 
1. Το σύνολο των οµογενών Ελλήνων σε ξένη 

χώρα. 
2. Συρραµµένα φύλλα χαρτιού για γράψιµο. 
3. Βόρειος ξερός και κρύος άνεµος. 
Καρυπίδου Μαρία, Φαντίδης Χαράλαµπος 

(ΣΤ΄ Τάξη) 
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 Ω       Ο       Α       Κ       Ο       Σ 
       Ι        Ο       Ν        Ι       Π 

Ο       Ω       Α       Β       Ι        Σ 
      Λ        Σ       Ο       Τ      Ν 

_ _ _ _ _    Μεταφορικό µέσο. 
_ _ _ _     Θεός του πολέµου και οµάδα της Α΄ εθνικής κατηγορίας.   
  

Ποτουρίδης Ιωακείµ, Φαντίδης Θεόφιλος (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ 
 
 
                
    

 ………………………………………..         ………………………………………… 
 Ποτουρίδης Ιωακείµ, Φαντίδης Θεόφιλος (ΣΤ΄ Τάξη) 

 
ΑΝΕΚ∆ΟΤΑ 

- Γιατί οι Πόντιοι σπέρνουν καρφίτσες και τις ποτίζουν; 
- Για να γίνουν κάγκελα.   

*       *      * 
 - Γιατί ο Πόντιοι βάζουν τη σόµπα στη µέση του δωµατίου; 
 - Για να έχουν κεντρική θέρµανση. 

*       *      * 
 - Γιατί οι Πόντιοι δεν αλλάζουν ποτέ παξιµάδια στα εργαλεία τους; 
 - Γιατί τα τρώνε! 

Παπαδόπουλος Παναγιώτης, Χατζηιωαννίδη Νεόφυτος (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 
«Το καρφί βγαίνει, αλλά η τρύπα µένει» (Τούρκικη παροιµία) 
Ο κακός λόγος ξεχνιέται, αλλά οι συνέπειές του παραµένουν. 

Ξεπερνιώνται ορισµένες δύσκολες καταστάσεις, αλλά αφήνουν τα σηµάδια τους.  
*       *       * 

«Ο χωριάτης κι αν πλουτύνει, το τσαρούχι δεν τ’ αφήνει» 
Μερικοί νεόπλουτοι διατηρούν τις παλιές κακές συνήθειές τους, που προδίδουν την προέλευσή τους. 

 ∆ηµητριάδου Όλγα, Φανίδης Στάθης (ΣΤ΄ Τάξη)    
 

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
Κελεσίδης Νίκος, Ταφάνι (ΣΤ΄ Τάξη) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 124 
ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ 15 ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ: (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) ΚΟΝΓΚΟ, ΝΙΓΗΡΙΑ, ΤΟΓΚΟ (ΚΑΘΕΤΑ) ΜΑΛΙ, 
ΚΕΝΥΑ, ΑΛΓΕΡΙΑ, ΛΕΣΟΤΟ, ΤΑΝΖΑΝΙΑ, ΣΟΥ∆ΑΝ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΛΙΒΕΡΙΑ, ΣΕΝΕΓΑΛΗ, ΚΑΜΕΡΟΥΝ, ΤΣΑΝΤ 
(∆ΙΑΓΩΝΙΑ) ΜΑ∆ΑΓΑΣΚΡΗ 
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1. ΤΡΙΠΟΛΗ  2. ΚΑΪΡΟ 3. ΛΟΥΑΝΤΑ 4. ΝΙΑΜΕΪ ΚΑΘΕΤΑ 1. ΤΥΝΙ∆Α 2. 
ΑΜΠΟΥΓΙΑ 3. ΑΛΓΕΡΙ 4. ΜΑΠΟΥΤΟ  
Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆Α ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ: ΑΤΛΑΝΤΑΣ, ΦΥΛΕΤΙΚΕΣ, ΡΟ∆ΟΛΦΟΥ, ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ, ΚΑΛΑΧΑΡΙ, 
ΗΜΙΕΡΗΜΕΣ 
ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ: ΤΡΙΠΟΛΗ, ΤΥΝΙ∆Α 

Κίτρινος είµαι και χλοµός  
πολλή δύναµη έχω  
µε δένουνε και µε σφαλούν  
εγώ φεύγω και τρέχω.  
Εις τα εντόσθια της γης  
γεννιούµαι ο καηµένος  
και πάλι µε θάβουνε στη γη  
σα να ‘µουν πεθαµένος.   
  Τι είναι; 

Μαυροφόρος κατεβαίνει   
στο κεφάλι του φορεί τσουκάλι  
και σα γυναίκα µοιάζει. 

Τι είναι; 
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