Μηνιαία µαθητική εφηµερίδα
των µαθητών των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων
του ∆ηµοτικού Σχολείου Ριζού
Τηλέφωνο Σχολείου 2381071209
dim-rizou.pel.sch.gr
e-mail: mail@dim-rizou.pel.sch.gr

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΕΛ. 2: Η γιορτή της 28ης Οκτωβρίου – Παρέλαση ΣΕΛ.
3: ∆ραστηριότητες Νηπιαγωγείου – Β΄ τάξης ΣΕΛ. 4: Γ΄
ΤΑΞΗ: Ο σκύλος ΣΕΛ. 5: ΣΤ΄ ΤΑΞΗ: Στα χρόνια της
Κατοχής ΣΕΛ. 8: Ποντιακές συνταγές 12: Η εξέγερση
του Πολυτεχνείου ΣΕΛ. 13: Παγκόσµια ηµέρα
τηλεόρασης – Μεγάλα έργα του ανθρώπου – Οι
Πυραµίδες της Γκίζας ΣΕΛ. 14: Γιατί το λέµε; ΣΕΛ. 15 16: ∆ιασκεδάστε µαθαίνοντας.

Έτος 16ο
Νοέµβριος 2011
Αριθµός Φύλλου 126
Ευρώ 1

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Την Πέµπτη 17 Νοέµβρη γιορτάσαµε
την 38η επέτειο των γεγονότων του
Πολυτεχνείου. Οι µαθητές και οι δάσκαλοι
της ∆΄, Ε΄ και η ΣΤ΄ τάξης ετοίµασαν και
παρουσίασαν
τα
γεγονότα
εκείνου
τριήµερου µέσα από κείµενα, σκετς
(«∆ιαδήλωση»
και
«Όλοι
στο
Πολυτεχνείο»), ποιήµατα και τραγούδια.
Ήταν µια όµορφη γιορτή, παρά τα απρόοπτά
της
(διακοπή
ρεύµατος).
Τη
παρακολούθησαν, εκτός από τους µαθητές
του ∆ηµοτικού και του Νηπιαγωγείου, και
αρκετοί γονείς και κηδεµόνες.
Στη συνέχεια όλοι µαζί πήγαµε στο
ηρώο, για να αφήσουµε λίγα λουλούδια στη
µνήµη των νεκρών του Πολυτεχνείου.
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ
Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Στις 27 Οκτωβρίου οι µαθητές της Α΄, Β΄ και
Γ΄ τάξης οργάνωσαν τη γιορτή, για να τιµήσουν
τους ήρωες του 1940. ∆ιάβασαν το χρονικό των
γεγονότων του 1940, έπαιξαν το σκετς «ΟΧΙ»,
είπαν ποιήµατα και τραγούδια. Τα τραγούδια

τραγούδησε η χορωδία που την αποτελούσαν οι
µαθητές της ∆΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης.
Τη γιορτή παρακολούθησαν οι µαθητές του
Σχολείου και αρκετοί γονείς και κηδεµόνες.

28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΚΥ∆ΡΑ

Την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου, µετά τη
δοξολογία, έγινε και πάλι η παρέλαση στον
κεντρικό δρόµο του χωριού. Την
παρέλαση
παρακολούθησαν
οι
τοπικές
αρχές,
οι
αντιδήµαρχος κ.κ. Παπαδοπούλου και Κερµανίδης
και πολύς κόσµος. Μετά την παρέλαση στο χωριό,
αντιπροσωπεία που αποτελούνταν από το
σηµαιοφόρο και τους παραστάτες εκπροσώπησαν
το Σχολείο µας στην παρέλαση της Σκύδρας.
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Στα πλαίσια της θεµατικής ενότητας
«Φθινόπωρο» πήγαµε µια µικρή βόλτα στο
χωριό µε τα παιδιά της Α΄ τάξης του ∆ηµοτικού
Σχολείου. Ο περίπατος ήταν πλούσιος σε

εµπειρίες. Παρατηρήσαµε τη φύση, µαζέψαµε
φύλλα κίτρινα, ξερά, είδαµε τις ελιές, µαζέψαµε
ελιές, βγάλαµε φωτογραφίες…

Την άλλη ηµέρα φάγαµε ελαιόψωµο, το οποίο
µας έφερε η µητέρα του ∆ηµητράκη, κ. Ρένα
Παπαδοπούλου.

Β΄ ΤΑΞΗ

Στο µάθηµα της Γλώσσας τα παιδιά της Β΄
τάξης έφεραν από το σπίτι τους συσκευασίες
από προϊόντα που µπορούµε να φάµε ή να
πιούµε. Στη συνέχεια έµαθαν να βρίσκουν τα
σηµεία όπου αναγράφονται:






Το όνοµα του προϊόντος
Το βάρος του
Η ηµεροµηνία λήξης του και
Τα συστατικά του
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Γ΄ ΤΑΞΗ
Τα παιδιά της Γ΄ τάξης βρήκαν πληροφορίες
για ένα ζώο που αγαπούν πολύ, το σκύλο.
Ο σκύλος
Ο σκύλος είναι ανώτερο θηλαστικό του
γένους Canis. Πιθανότατα η καταγωγή του
προέρχεται από τον κοινό λύκο. Η σχέση του µε
τον άνθρωπο χρονολογείται από τα πολύ παλιά
χρόνια. Ο σκύλος θεωρείται ο καλύτερος φίλος
του ανθρώπου. Από τους παλαιοντολόγους
πιστεύεται ότι είναι το πρώτο ζώο που
εξηµέρωσε
ο
άνθρωπος.
Απολιθώµατα
εξηµερωµένου σκύλου εµφανίζονται πριν 16.000
χρόνια.

Ο σκύλος είναι πολύ έξυπνο ζώο, µπορεί να
µάθει από 60 έως και 100 λέξεις. Παράδειγµα,
όταν του λέµε «έλα», ο σκύλος καταλαβαίνει και
έρχεται σε µας.
Ο σκύλος ζει 12 ως 17 χρόνια. Το βάρος του
ποικίλει. Υπάρχουν σκυλιά που ζυγίζουν µόλις
δύο κιλά και σκυλιά που φτάνουν τα 120 κιλα.
Το θηλυκό, µετά από εγκυµοσύνη 2 µηνών,
γεννάει µια ή δυο φορές το χρόνο από 2 ως 10
µικρά.
Τα µικρά σκυλάκια µένουν κοντά στη µαµά
τους για περισσότερο από τρεις µήνες. Έχουν
ανάγκη από το µητρικό γάλα και την προστασία
της. Μετά τον έκτο µήνα είναι έτοιµα για
εκπαίδευση.
Το πρώτο έτος, που το σκυλί είναι κουτάβι,
µετράει για ένα ανθρώπινο. Από το δεύτερο και
µετά κάθε έτος µετράει για επτά ή οκτώ χρόνια,
ανάλογα µε το µέγεθος, π. χ. όταν ένα σκυλί
µικρού µεγέθους είναι 2 ανθρωπίνων ετών, τότε
είναι 8 σκυλίσιων, ενώ, όταν ένα σκυλί µεγάλου
µεγέθους είναι 2 ανθρωπίνων ετών, τότε είναι 9
σκυλίσιων.
Σισούρκα Ιωάννα, Φαντίδου Άννα – Μαρία

*
*
*
Ράτσες σκύλων
Υπάρχουν τουλάχιστον 360 ράτσες σκύλων
που έχουν τις ικανότητες από το είδος από το
οποίο αναπαράχθηκαν. Αυτά που είναι πιο
κοινωνικά είναι αυτά που ειδικεύονται στην
επαναφορά και στο να βρουν το θήραµα χωρίς
να το σκοτώσουν, αφήνοντας αυτή τη δουλειά
στους κυνηγούς ενώ σπανίως είναι επιθετικά και
δένονται πολύ µε τα αφεντικά τους. Από τις
ράτσες αυτές προέρχονται τα Λαµπραντόρ, τα
Γκόλντεν, τα Σπάνιελ κ.ά.
Τα σκυλιά που έχουν εκπαιδευτεί για κυνήγι
µεγάλων θηραµάτων είναι και κατάλληλα για
φύλακες και αυτά είναι περισσότερο επιρρεπή
στην επιθετικότητα και γι’ αυτό χρειάζονται να
έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση για να είναι
ασφαλή για µια οικογένεια.
Τα Τεριέ είναι και από τις δύο µεριές,
φτιαγµένα
για
µικρά
θηράµατα
αλλά
σχεδιασµένα να τα σκοτώνουν, αν και φιλικά µε
τους ανθρώπους µπορούν να γίνουν επικίνδυνα
λόγω του ατρόµητου χαρακτήρα τους.
Τα τσοπανόσκυλα (ποιµενικοί) που έχουν το
πιο µεγάλο πεδίο ειδίκευσης και µπορούν µε την
κατάλληλη εκπαίδευση να γίνουν οτιδήποτε, από
φύλακες µέχρι σκυλιά έρευνας και διάσωσης,
αστυνοµικής εργασίας ή οδηγοί τυφλών.

Συνήθεις ράτσες σκύλων
Αγίου Βερνάρδου, Γερµανικός Ποιµενικός,
∆αλµατίας, Κανίς, Κόκκερ, Κόλεϊ, Μπόξερ,
Ντόµπερµαν, Πεκινουά, Τσιουάουα, Χάσκυ κ.ά.
Φαντίδης Αντώνης
*
*
*
Αισθήσεις
Όραση: Ο σκύλος βλέπει µόνο ένα µέρος
των χρωµάτων. Μπορεί όµως να βλέπει οξύτερα
σε πολύ χαµηλότερο φωτισµό.
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Όσφρηση: Είναι µια από τις πιο
αναπτυγµένες αισθήσεις του, καθώς µπορεί να
είναι ως 100.000 φορές πιο ισχυρή από του
ανθρώπου.
Μετά
από
κατάλληλη
εκπαίδευση
χρησιµοποιείται από τον άνθρωπο ως ιχνηλάτης
για την εύρεση θηραµάτων, ναρκωτικών,
εκρηκτικών υλικών κτλ.

Ακοή: Η ακοή είναι η δεύτερη πιο
αναπτυγµένη αίσθησή του. Μπορεί να
αντιλαµβάνεται ήχους σε απόσταση 4 φορές
µεγαλύτερη από ό,τι µπορεί να συλλάβει η
ανθρώπινη ακοή.
Αφή: ∆ιαθέτει τριχωτούς αισθητήρες στο
ρύγχος, πάνω και γύρω από τα µάτια και κάτω
από το σαγόνι, ενώ στο τριχωτό του ζώου
υπάρχουν νευρικές απολήξεις.
Σισούρκα Ιωάννα, Φαντίδου Άννα – Μαρία
*
*
*
Ασθένειες
Οι σκύλοι εµφανίζουν σχεδόν όλες τις
αρρώστιες του ανθρώπου, όπως καρκίνο,
ραχίτιδα, καταρράκτη, ψωρίαση κτλ..
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Οι ασθένειες του σκύλου που µεταδίνονται
στον άνθρωπο είναι η λύσσα, λεϊσµανίαση
(καλαζάρ), η λεπτοσπείρωση, η εχινοκοκκίαση
και η τοξοπλασµάτωση.
Η πλειοψηφία των σκύλων είναι αλλεργική
στο δάγκωµα των ψύλλων, αυτό οφείλεται στην
πρωτεΐνη που έχει το σάλιο τους. Προκαλεί στην
αρχή κνησµό που αν δεν αντιµετωπιστεί έγκαιρα
µπορεί να εξελιχθεί σε αλλεργική δερµατίτιδα.
Τα τσιµπούρια είναι από τα πιο γνωστά
εξωτερικά παράσιτα που προκαλούν στο σκύλο
υψηλό πυρετό. Εκτός από τις δερµατικές
αλλοιώσεις που προκαλούν, µεταδίδουν και
διάφορα
λοιµώδη
νοσήµατα,
όπως,
πιροπλασµάτωση, ερχιλίωση.
Συνήθως εντοπίζονται στο κεφάλι, τα αυτιά
και στην εσωτερική επιφάνεια των πτερυγίων.
Παπουτσής Γιώργος
*
*
*
Παροιµίες
1. Άσπρος σκύλος, µαύρος σκύλος, όλοι οι
σκύλοι µια γενιά.
2. Κακό σκυλί ψόφο δεν έχει.
3. Μπάτε σκύλοι αλέστε.
4. Με το στανιό ο σκύλος µαντρί δε φυλάει.
5. Σκύλος που γαβγίζει δε δαγκώνει.
6. Η σκύλα από τη βιάση γεννά στραβά
κουτάβια.
7. Εγώ το λέω στο σκύλο µου κι ο σκύλος
στην ουρά του.
8. Το φτηνό το κρέας το τρώνε τα σκυλιά.
Φαντίδης Αντώνης
*
*
*
Αινίγµατα
Αγαπητό τετράποδο, τις γάτες κυνηγάει
µε λύκους έχει πόλεµο και τα µαντριά
φυλάει.
Τι είναι;
Φαντίδης Αντώνης

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ
ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
από αντίσταση από τη µεριά της χώρας µας που
Στα πλαίσια της ενότητας «28η Οκτωβρίου»
κράτησε πολλούς µήνες, την άνοιξη του 1941
του µαθήµατος της γλώσσας οι µαθητές της ΣΤ΄
της επιτέθηκε και η σύµµαχος της Ιταλίας, η
τάξης συγκέντρωσαν πληροφορίες για την
ναζιστική Γερµανία. Από τότε και µέχρι το
Κατοχή και την πείνα και πήραν συνεντεύξεις
φθινόπωρο του 1944 έχουµε λοιπόν την περίοδο
από τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους, για
της Κατοχής, όπως τη λέµε µέχρι και σήµερα.
να µάθουν πώς ήταν η ζωή στο χωριό στα χρόνια
Ανάµεσα στα πολλά βάσανα που πέρασε ο
της Κατοχής.
ελληνικός λαός την περίοδο της Κατοχής, το πιο
τροµερό ήταν η µεγάλη πείνα, από την οποία,
Η ΠΕΙΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ
Στις 28 Οκτωβρίου 1940 η φασιστική τότε
ειδικά τον πρώτο χρόνο (1941 – 1942), πέθαναν
Ιταλία κήρυξε τον πόλεµο στην Ελλάδα. Μετά
χιλιάδες άνθρωποι.
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Πιο πολύ υπέφεραν από την πείνα οι
κάτοικοι των µεγάλων πόλεων και ειδικά της
Αθήνας καθώς και οι κάτοικοι των νησιών. Αυτό
συνέβη γιατί µε τον πόλεµο είχαν καταστραφεί
σε µεγάλο βαθµό οι δρόµοι και δεν µπορούσαν
να έρθουν τρόφιµα (σιτάρι, λάδι, όσπρια,
λαχανικά) από την επαρχία όπου τα
καλλιεργούσαν.
Άλλος πολύ σηµαντικός λόγος ήταν ότι οι
περισσότερες µεταφορές στην Ελλάδα γίνονται
από τη θάλασσα, µε προορισµό τον Πειραιά και
τα νησιά. Κατά τη διάρκεια όµως του πολέµου,
οι Άγγλοι που ήταν αντίπαλοι των Γερµανών και
των Ιταλών δεν τους επέτρεπαν να κινούνται στη
θάλασσα, στη Μεσόγειο ούτε στο Αιγαίο. Τα
πλοία τους τα βοµβάρδιζαν και αυτό το
ονόµαζαν «θαλάσσιο αποκλεισµό». Έτσι όµως
δεν µπορούσαν να έρθουν τρόφιµα ούτε από τη
θάλασσα. Το χειµώνα εκείνο του 1941 έκανε
πολύ κρύο και οι άνθρωποι πέθαιναν στους
δρόµους από το κρύο, καθώς έψαχναν κάτι να
φάνε.
Αντίθετα,
κάποιοι
έγιναν
πλούσιοι
εκµεταλλευόµενοι τη δυστυχία των πολλών. Σε
συνεργασία µε τους κατακτητές κατάφερναν να
βρουν τρόφιµα και τα πουλούσαν πανάκριβα,
αφού τα έκρυβαν µέχρι να ανέβει η τιµή τους.
Πολύς κόσµος λοιπόν οργανώθηκε σε
συνεταιρισµούς και οργανώσεις, για να παλέψει
για την επιβίωσή του και για να µην
επαναληφθεί το κακό του πρώτου χειµώνα.
Επίσης, πατριωτικές οργανώσεις, όπως η
«Εθνική Αλληλεγγύη» διοργάνωναν συσσίτια
και εράνους, για να βοηθήσουν τους
φτωχότερους και τα ορφανά παιδιά. Τέλος, οι
Άγγλοι και Γερµανοί συµφώνησαν να αφήνουν
να περνάνε καράβια από ουδέτερες χώρες, όπως
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η Σουηδία και ο Καναδάς και να φέρνουν
τρόφιµα από το εξωτερικό που συγκέντρωνε ο
∆ιεθνής Ερυθρός Σταυρός.
Καρυπιδου Μαρία, Φαντίδης Γιώργος,
Φαντίδης Στάθης
*
*
*

Ένα από τα δεινά του Β΄ Παγκόσµιου
Πολέµου ήταν η πείνα την περίοδο 1941 – 1944.
Η κατάσταση στην Ελλάδα ήταν πολύ δύσκολη,
είχαν πολύ λίγα τρόφιµα, η πείνα και η
εξαθλίωση µάστιζαν τον λαό. Πολλοί Έλληνες
πέθαιναν από αβιταµίνωση και επιδηµίες.
Υπήρχε φόβος, το βράδυ δεν κυκλοφορούσε
κανείς έξω και συγκεντρώνονταν και άκουγαν
από ραδιόφωνα τι γινόταν έξω. Επίσης, έπιαναν
Έλληνες πατριώτες και, όταν δεν µαρτυρούσαν
αυτά που ήθελαν να µάθουν, τους φυλάκιζαν,
τους βασάνιζαν και τέλος τους εκτελούσαν.
Κελεσίδης Νίκος
*
*
*
Η ΖΩΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
Όπως µου διηγήθηκε η γιαγιά µου Βαρβάρα
Σεµερτσίδου, που ήταν παιδί της κατοχής (ήταν
17 – 18 χρονών τότε), η ζωή στα χρόνια της
κατοχής ήταν πολύ δύσκολη.
«Χρήµατα
δεν
υπήρχαν,
άρα
δεν
µπορούσαµε
να
αγοράσουµε
τρόφιµα.
Πουλούσαµε ραπτοµηχανές και παίρναµε λάδι
και αλεύρι. Με αυτά κάναµε ό,τι µπορούσαµε,
για να φάµε. Σκέτο ψωµί, τηγανητό ζυµάρι και
ό,τι παίρναµε από τους κήπους. Τα ζώα µας τα
έπαιρναν οι Γερµανοί, για να ταΐσουν το στρατό
τους.
Το καλοκαίρι στεγνώναµε µελιτζάνες,
ντοµάτες, κολοκυθάκια, για να τρώµε το
χειµώνα, αλλά και αυτά τα κρύβαµε, για να µην
µας τα πάρουν οι Γερµανοί.
Αυτά τα χρόνια της κατοχής δεν θα τα
ξεχάσω ποτέ, γιατί µπόρεσα να δω πώς ήταν οι
συνθήκες ζωής. Ήταν πολύ δύσκολα και πολύ
σκληρά εκείνα τα χρόνια.»
Φαντίδης Χαράλαµπος
*
*
*
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Την ιστορία που θα σας διηγηθώ µου την
είπε η γιαγιά µου, όπως την είπαν στην ίδια,
αφού το 1940 η γιαγιά µου δεν είχε γεννηθεί.
Όµως πρόλαβε την πείνα, τον φόβο και τον
εµφύλιο πόλεµο.
Την ηµέρα που άρχισε ο πόλεµος άρχισαν
οι καµπάνες να χτυπούν και ο κόσµος κατάλαβε
αµέσως τι συνέβαινε. Τον πατέρα της τον
καλέσανε στον πόλεµο και εκείνος έφυγε
αµέσως, αφού άφησε πίσω του την γυναίκα και
τα 5 παιδιά του και το έκτο η γιαγιά µου, που
γεννήθηκε µετά από λίγους µήνες. Στο σπίτι του
επικρατούσε ο φόβος, η αγωνία, η πείνα.
Μετά από λίγο καιρό ήρθε και το δυσάρεστο
µήνυµα ότι σκοτώθηκε ο πατέρας της. Φυσικά
τα βάσανα δεν τελειώνουν εδώ, γιατί µετά
άρχισε και ο εµφύλιος πόλεµος, οπότε τους
έκαψαν και το σπίτι. Αυτά µου διηγήθηκε η
γιαγιά µου και πολλά άλλα. Τέλος ευχήθηκε
αυτά τα χρόνια να µην γυρίσουν ξανά πίσω.
Ποτουρίδης Ιωακείµ
*
*
*
Όπως µου διηγήθηκε ο παππούς µου ο
Ανέστης Παπαδόπουλο, που είναι παιδί της
κατοχής και έζησε από κοντά τα γεγονότα, η
εύρεση τροφής στο Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο στην
Ελλάδα και ιδιαίτερα το 1941 ήταν πολύ
δύσκολη. Ο στρατός είχε προτεραιότητα στη
τροφή και απορροφούσε τα περισσότερα
αποθέµατα. ∆εν υπήρχαν εργατικά χέρια (αφού
οι άντρες ήταν στον πόλεµο), για να
καλλιεργήσουν την γη. Όσοι χωριανοί ήταν
τυχεροί και δεν τους τα είχε πάρει ο στρατός,
είχαν ζώα που τους έδιναν γάλα, κρέας και
βούτυρο. Οι γυναίκες έφτιαχναν µποµπότα
(ψωµί από καλαµπόκι), µάζευαν χόρτα και
προσπαθούσαν να θρέψουν τα παιδιά. Πολλοί
άνθρωποι εκµεταλλευόµενοι την κατάσταση
πλούτιζαν, αφού έπαιρναν ολόκληρες περιουσίες
για ένα πιάτο φαγητό.
Στο Ριζό την περίοδο της κατοχής, ήρθαν
πολύ άνθρωποι από την Αθήνα, για να
γλιτώσουν από την πείνα και συνέχισαν να
έχουν επαφή µε τους χωριανούς µέχρι και
σήµερα.
Κελεσίδης Βασίλης
*
*
*
Για να µάθω περισσότερα πράγµατα για την
Κατοχή, πήρα συνέντευξη από τον παππού µου
Νεόφυτο Θεοδοσίου.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς σας λένε; Πόσο χρονών
είστε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Με λένε Θεοδοσίου Νεόφυτο
και είµαι 77 ετών.
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ΕΡΩΤΗΣΗ:
Πού µένετε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στο Ριζό.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Στα χρόνια της
κατοχής πώς ήταν
η ζωή σας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στην κατοχή οι
Γερµανοί
είχαν
επιτάξει τα σπίτια,
είχαν πάρει τα
ζώα
και
τα
σιτάρια από τις
αποθήκες.
Φοβόµασταν να
Το σπίτι που επιτάχθηκε
κυκλοφορούµε
και
όπου
πηγαίναµε, πηγαίναµε µε φόβο, γιατί αν µας
συναντούσαν οι Γερµανοί µας περνούσαν για
αντάρτες (παρτιζάνους).
ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπήρχε κάποιος δικός σας στον
αντιστασιακό αγώνα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι. Ήταν ο πατέρας µου και
οι δύο θείοι µου. Ο πατέρας µου τραυµατίστηκε
και ο ένας από τους δύο θείους µου σκοτώθηκε.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Στο χωριό προκάλεσαν οι
Γερµανοί ζηµιές;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έκαψαν την κοινότητα και
χάθηκαν τα
δηµοτολόγια
και όλα τα
έγγραφα.
Ακόµα
έκαψαν ένα
σπίτι
χωριανού. Το
δικό µας το
σπίτι
το
επιτάξανε οι
Γερµανοί και
εµείς πήγαµε
µε τη µητέρα
και
τα
αδέρφια µου
Χωριανοί λίγο πριν φύγουν
στο
σπίτι
για το µέτωπο. Στη µέση από
ενός γείτονα.
τους όρθιους ο Κώστας
Θεοδοσίου

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σχολείο µπορούσατε να πάτε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι τακτικά. Μετά το τέλος
του πολέµου συνεχίσαµε τη φοίτησή µας.
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Γι΄αυτό και πολλά παιδιά τέλειωσαν σε µεγάλη
ηλικία το δηµοτικό. Άλλα πάλι δεν µπόρεσαν να
τελειώσουν το σχολείο.
Χατζηιωαννίδης Νεόφυτος
*
*
*
Για τα χρόνια της Κατοχής ρώτησα τη γιαγιά
µου Συµέλα Παπαδοπούλου.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσο χρονών ήσουν στην
Κατοχή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ήµουν 8 χρονών.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι τρώγατε την εποχή εκείνη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σφάζαµε γουρούνια και το
λίπος το αλείφαµε στην φέτα. Η µαµά µου
µάζευε χόρτα και τρώγαµε.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πηγαίνατε σχολείο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πήγαινα. Μαθαίναµε πολλά
πράγµατα. Είχαµε τον κύριο Νίκο Σοφρονίδη.
Πηγαίναµε κάθε µεσηµέρι φαΐ στο κύριο.
Πηγαίναµε και το απόγευµα σχολείο.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς
υποδεχθήκατε
τους
Γερµανούς και τι κάνατε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σηκώσαµε άσπρη σηµαία.
Έκαναν επίταξη στα πρόβατα, τις αγελάδες και
τα γουρούνια όλου του χωριού και άφησαν
από ένα σε κάθε σπίτι.
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Στο σπίτι σας έµειναν Ιταλοί ή
Γερµανοί;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στο σπίτι µας κάτω έµεναν
Ιταλοί µε 3 αµάξια. Τους ταΐζαµε και µας έδιναν
µπισκότα και ένα βράδυ πήραν σήµα ότι
έρχονται οι Γερµανοί και έφυγαν. Μετά από 2
µέρες ήρθαν οι Γερµανοί.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς σας φερθήκαν οι Γερµανοί;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Μας φέρθηκαν καλά στην
αρχή και τους λέγαµε Τζον Τζον και µας έδιναν
1 πορτοκάλι. Ένας Έλληνας σκότωνε έναν
Γερµανό και µετά οι Γερµανοί σκότωναν 10
Έλληνες.
Παπαδόπουλος Παναγιώτης

ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
Στα πλαίσια της ενότητας «∆ιατροφή» του
µαθήµατος της Γλώσσας οι µαθητές της ΣΤ΄ τάξης
ρώτησαν µαµάδες και γιαγιάδες, για να
συγκεντρώσουν συνταγές ποντιακών φαγητών, τις
οποίες και σας παρουσιάζουν. Έτσι, για να µην
ξεχνάµε και την παράδοσή µας!
XΑΣΙΛ’
Υλικά
50 γραµ. βούτυρο
3 φλιτζάνια του τσαγιού αλεύρι
3 φλιτζάνια νερό
Αλάτι
Εκτέλεση
Βάλτε το νερό να βράσει στην κατσαρόλα. Ρίξτε
στη συνέχεια το βούτυρο. Προσθέστε λίγο λίγο το
αλεύρι. Ρίξτε στο τέλος το αλάτι. Ανακατέψτε, µέχρι
να γίνει ένας οµοιόµορφος χυλός.
Παπαδόπουλος Παναγιώτης
*
*
*
ΒΑΡΕΝΙΚΑ
Υλικά
½ κιλό αλεύρι
1 ποτήρι νερό
1 κουταλάκι αλάτι
1 κούπα τυρί
Φρέσκο βούτυρο

Εκτέλεση
Ζυµώνουµε το αλεύρι µε το νερό και το αλάτι.
Αφήνουµε τη ζύµη να ξεκουραστεί. Πλάθουµε ένα
κορδόνι σε πάχος 2 δακτύλων και κόβουµε το
κορδόνι ανά 2 δάχτυλα. Μετά ανοίγουµε κάθε
κοµµάτι περίπου όσο ένα µικρό φλιτζάνι του καφέ.
Βάζουµε µέσα λίγο τυρί και την κλείνουµε, ώστε να
γίνουν µισοφέγγαρα.
Εν τω µεταξύ βάζουµε αρκετό νερό µε λίγο αλάτι
να βράζει. Ρίχνουµε τα βαρένικα στο νερό και
αφήνουµε βράσουν τόσο, ώστε να ψηθεί το ζυµάρι.
Μόλις βράσουν τα βαρένικα, τα στραγγίζουµε και τα
βάζουµε σε µια πιατέλα.
Σε ένα τηγάνι καίµε το βούτυρο και το ρίχνουµε
από πάνω.
Φαντίδης Χαράλαµπος
*
*
*
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ΚΑΡΤΟΦΛΟΥ
Υλικά
Για 4 – 6 άτοµα
10 µέτριες πατάτες
½ κούπα λάδι
2 µέτρια κρεµµύδια
½ κιλό ντοµάτες στον τριφτή
½ µατσάκι µαϊντανό
1 σκελίδι σκόρδο
Αλάτι – πιπέρι
Εκτέλεση
Ζεσταίνουµε το λάδι και «µαραίνουµε» το
κρεµµύδι. Καθαρίζουµε τις πατάτες και τις ρίχνουµε
στην κατσαρόλα. Μετά από λίγο ρίχνουµε τις
ντοµάτες και αφήνουµε να πάρει µια βράση. Μετά
προσθέτουµε λίγο νερό, το µαϊντανό, αλάτι και
πιπέρι.
Αφήνουµε να βράσει το φαγητό και να δέσει η
σάλτσα περίπου ½ ώρα σε µέτρια φωτιά.
Φαντίδης Χαράλαµπος
*
*
*
ΠΛΙΓΟΥΡΙ
Υλικά
1 κούπα πλιγούρι (σπασµένο σιτάρι)

2 κούπες νερό
1 µικρό κρεµµύδι
λάδι ή βούτυρο
1 κουτάλι της σούπας αλάτι
Εκτέλεση
Βάλτε το λάδι στη κατσαρόλα, σοτάρετε το
κρεµµύδι, ρίξτε το πλιγούρι µέσα στο κρεµµύδι και
το λάδι και σοτάρετέ το. Τέλος ρίξτε το ζεστό νερό
και αφήστε το να βράσει. Μετά συνοδεύστε το µε
γιαούρτι.
Φαντίδης Γιώργος
*
*
*
ΥΒΡΙΣΤΟ
Υλικά
1 κιλό νερό
250 γραµµάρια υβριστό (ζυµάρι)
1 κουτάλι της σούπας αλάτι
50 γραµµάρια αγελαδινό βούτυρο
Εκτέλεση
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Βάλτε το υβριστό σε µια σουπιέρα, µετά βάλτε
το νερό να βράσει, ρίξτε µέσα το αλάτι και, αφού
βράσει, ρίξτε το πάνω στο υβριστό. Αφήστε το λίγα
λεπτά και µετά στραγγίστε το. Κάψτε βούτυρο σε
ένα τηγάνι και ρίξτε το από πάνω. Επίσης
συνοδεύστε το µε τυρί ή µε γιαούρτι.
Φαντίδης Γιώργος
*
*
*
ΦΑΣΟΥΛΟΧΙΡ ΜΕ ΚΟΚΙΜΕΛΑ
Υλικά
Μισό κιλό φασόλια
1 ποτήρι του τσαγιού κορκότο (βρασµένο,
σπασµένο σιτάρι)
1 ποτήρι του τσαγιού ξερά κορόµηλα
½ ποτήρι του τσαγιού ελαιόλαδο
Εκτέλεση
Βάζουµε σε µια κατσαρόλα τέσσερα λίτρα νερό,
το λάδι και τα φασόλια και τα αφήνουµε να βράσουν
περίπου µια ώρα σε σιγανή φωτιά. Κατόπιν ρίχνουµε
το κορκότο και τα ξερά κορόµηλα.
Το φαγητό µας είναι έτοιµο.
Κελεσίδης Βασίλης
*
*
*
ΤΣΟΥΜΟΥΡ
Υλικά:
Μισό κιλό χωριάτικο ψωµί
½ του τσαγιού ελαιόλαδο
Εκτέλεση
Βάζουµε σε ένα αντικολλητικό τηγάνι το λάδι.
Μόλις καεί, ρίχνουµε µέσα το τριµµένο ψωµί, που
έχουµε ετοιµάσει από πριν, και το ανακατεύουµε.
Άµα θέλουµε, ρίχνουµε µέσα και 3 αυγά.
Με τα αυγά το φαγητό µας ονοµάζεται
τσιτσεκλένω τσουµούρ.
Βασίλης Κελεσίδης
*
*
*
ΤΡΙΜΜΑΝ
Υλικά
Λίγο αλεύρι
1 κρεµµύδι
1 µεγάλη ντοµάτα
2 – 3 κουταλάκια χλιαρό νερό
1½ φλιτζάνι νερό

Εκτέλεση

ΜΑΘ.ΛΟΓ. 10
Σε µεγάλο πιάτο ραντίζουµε λίγο αλεύρι µε 2 – 3
κουταλάκια χλιαρό νερό. Παίρνουµε το αλεύρι µε τις
παλάµες µας και το τρίβουµε. ∆ηµιουργούµε έτσι
κόκκους ζυµαριού στο µέγεθος της φακής. Κατόπιν
κοσκινίζουµε τα τρίµµατα και αυτά που θα µείνουν
στο κόσκινο, θα αποτελέσουν την πρώτη ύλη για το
φαγητό µας. Σε κατσαρόλα τσιγαρίζουµε 1
ψιλοκοµµένο κρεµµύδι σε λάδι, προσθέτουµε 1 ½
φλιτζάνι νερό, ρίχνουµε 1 µεγάλη ντοµάτα τριµµένη
και αφήνουµε όλα τα υλικά µαζί να βράσουν.
Κατόπιν προσθέτουµε τα τρίµµατα να πάρουν 3 – 4
βράσεις ανακατεύοντας µε ξύλινη κουτάλα και
προσέχοντας να µην σβολιάσει το φαγητό.
Χατζηιωαννίδης Νεόφυτος
*
*
*
ΣΙΡΟΝ
Υλικά
½ κιλό
1 κιλό αλάτι
Αλεύρι όσο πάρει (ανάλογα µε το ταψί)
1 κιλό γιαούρτι
3 σκελίδες σκόρδο
Εκτέλεση
Βάζουµε το νερό σε µια λεκανίτσα, ρίχνουµε το
αλάτι και σιγά σιγά το αλεύρι. Μόλις σφίξει η ζύµη,
το ανοίγουµε φύλλα µε τον πλάστη και τα ψήνουµε
στο σάτς (είδος ταψιού). Μόλις ψήσουµε τα φύλλα,
τα κόβουµε τετράγωνα κοµµάτια και τα αραδιάζουµε
στο ταψί σουρώνοντάς τα. Μόλις γεµίσει το ταψί,
βράζουµε νερό και το ρίχνουµε πάνω στα φύλλα ίσα

για να σκεπαστούνε. Κατόπιν ρίχνουµε το γιαούρτι
µε το αλεσµένο σκόρδο και το σκεπάζουµε. Το
συρόν είναι έτοιµο. Μόλις κρυώσει το σερβίρουµε.
Νίκος Κελεσίδης
*
*
*
ΣΟΥΒΡΑ
Υλικά
250 γραµµάρια κορκότο (βρασµένο, σπασµένο
σιτάρι)
400 γραµµάρια πασκιτάν (παράγωγο του
γάλακτος)
150 γραµµάρια αγελαδινό βούτυρο
σογάνια (ξερός δυόσµος)
αλάτι
πιπέρι
Εκτέλεση
Βάζουµε στην κατσαρόλα το ανάλογο νερό µαζί
µε το κορκότο και το αφήνουµε να βράσει καλά. Σε
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ένα µπολ µεγάλο βάζουµε το πασκιτάν, ρίχνουµε από
πάνω δύο κουτάλες απ’ το περιεχόµενο της
κατσαρόλας και µε ένα κουτάλι ή πιρούνι
ανακατεύουµε καλά να µην έχει σβόλους και το
ρίχνουµε στη κατσαρόλα. Καίµε το βούτυρο,

ρίχνουµε τα σογάνια να ροδίσουν ελαφρώς και το
ρίχνουµε στη σούπα (σουβρά). Ρίχνουµε αλάτι και
πιπέρι και καλή όρεξη!
Φαντίδης Στάθης
*
*
*
ΤΑΝΕΑΣ
Υλικά
1 κιλό σεφτέλια (χόρτο λίγο ξυνό)
1 ποτήρι τσαγιού κορκότα (σιτάρι σπασµένο
κοπανισµένο)
5 κουταλιές σούπας αλεύρι
½ κιλό γιαούρτι στραγγιστό
¼ κιλού βούτυρο αγνό
1 κουταλάκι δυόσµο ξερό (ανούγα)
Εκτέλεση
Μαζεύεις τα σεφτέλια, τα πλένεις και τα
ψιλοκόβεις. Βάζεις νερό να βράσει και ρίχνεις µέσα
τα ψιλοκοµµένα χόρτα και τα κορκότα. Βράζουν για
µισή ώρα.
Παίρνεις το αλεύρι και το λιώνεις σε ένα ποτήρι
νερό. Το ρίχνεις στην κατσαρόλα και το βράζεις
πέντε λεπτά. Ρίχνεις το αλεύρι και το κατεβάζεις από
την φωτιά. Παίρνεις λίγο ζουµί από το φαγητό και το
ανακατεύεις καλά µε το γιαούρτι. Το ρίχνεις στο
φαγητό.
Σε ένα µικρό τηγάνι λιώνεις το βούτυρο,
προσθέτεις το δυόσµο και το αφήνεις λίγο να κάψει.
Το ρίχνεις µέσα και ανακατεύεις.
Ποτουρίδης Ιωακείµ
*
*
*
ΚΙΝΤΕΑΤΑ (τσουκνίδες)
Υλικά
1 κιλό τσουκνίδες
3 κουταλιές της σούπας αλεύρι
1ή2 σκελίδες σκόρδο
2 κουταλιές της σούπας ξίδι
1 λίτρο νερό
Αλάτι
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Φαγητό για µεγάλη οικογένεια.
Πλένουµε τα φασόλια και το σιτάρι µε κρύο νερό
και τα βάζουµε να βράσουν σε 3 κιλά νερό. Μόλις
ασπρίσει το νερό, βάζουµε το λάδι και στο τέλος
βάζουµε και το αλάτι. Σε 10 λεπτά το σβήνουµε…
και καλή µας όρεξή!
Φαντίδης Θεόφιλος (Στ΄ Τάξη)

Εκτέλεση
Μαζεύεις τις τσουκνίδες και της πλένεις. Βάζεις
το νερό να βράσει και ρίχνεις τις τσουκνίδες. Τα
αφήνεις να βράσουν για πέντε λεπτά. Βγάζεις τις
τσουκνίδες από το νερό και αφήνεις το νερό στην
άκρη. Χτυπάς τις τσουκνίδες µε πιρούνι ή στο
µούλτι.
Παίρνεις το µισό νερό που άφησες στην άκρη και
προσθέτεις το αλεύρι και το χτυπάς – ανακατεύεις
για να µην έχει σβόλους. Ρίχνεις σε µια κατσαρόλα
το νερό που περίσσεψε, το αλεύρι και της
τσουκνίδες. Το βράζεις για δέκα λεπτά εωσότου να
χυλώσει και στο τέλος ρίχνεις το αλάτι. Κοπανάς το
σκόρδο και προσθέτεις το ξίδι.
Σερβίρεις το πιάτο προσθέτοντας ένα ή δύο
κουταλάκια από την σάλτσα ξιδιού στο κάθε πιάτο.
Ποτουρίδης Ιωακείµ
*
*
*
IAΧΝΗ
Υλικά
½ λάδι
3 κρεµµύδια
1 κιλό κρέας
1 πατάτα
3 κούπες νερό
Αλάτι
Πιπέρι
Σάλτσα ντοµάτας
Λίγο σκόρδο
Εκτέλεση
Στην αρχή βάζουµε λίγο λάδι στην κατσαρόλα,
ψιλοκόβουµε τα κρεµµύδια, το κρέας, την πατάτα και
µετά τα τσιγαρίζουµε. Βάζουµε 3 κούπες νερό, λίγο
αλάτι, λίγο πιπέρι, την σάλτσα και για µυρωδιά λίγο
σκόρδο, το αφήνουµε να βράσει για 1 ώρα και µετά
είναι έτοιµο να το καταβροχθίσουµε.
Καλή όρεξη!
Ταφάνι Έντα
*
*
*
ΚΑΝΤΟΥΜΑ
Υλικά
½ κιλό φασόλια
½ κιλό σιτάρι χωρίς φλούδα
Λάδι
Αλάτι

ΠΟΡΤΣ
Υλικά
2 πατάτες
1 ποτήρι ψιλοκοµµένο λάχανο
1 φλιτζάνι του καφέ ρύζι
2 µεγάλα κρεµµύδια
Λίγο µαϊντανό
1,5 κιλό µοσχαρίσιο κρέας
3 κουτάλια της σούπας σπιτική σάλτσα ντοµάτας
Μαυροπίπερο
Αλάτι
Λάδι
Λίγο άνηθο
4 ποτήρια της κούπας ζεστό νερό

Εκτέλεση
Βράζουµε καλά το µοσχαρίσιο κρέας,
καθαρίζουµε και ψιλοκόβουµε τα δύο κρεµµύδια.
Τσιγαρίζουµε τα κρεµµύδια µε λίγο λάδι και µετά
ρίχνουµε το κρέας. Στη συνέχεια προσθέτουµε το
ρύζι, το λάχανο και την σάλτσα ντοµάτας. Στο τέλος
ρίχνουµε 4 ποτήρια ζεστό νερό και βάζουµε το
µαυροπίπερο, το αλάτι και λίγο άνηθο.
ΧΑΒΙΤΣΙ
Υλικά
2 κούπες κρύο
νερό
1
κούπα
καλαµποκίσιο
φουρνιστό
αλεύρι
Αλάτι
3 κουταλιές της
σούπας βούτυρο
Εκτέλεση
Βάζουµε
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κούπες κρύο νερό στην κατσαρόλα στους 250
βαθµούς. Μόλις αρχίσει να ζεσταίνεται το νερό, θα
αρχίσουµε να ρίχνουµε αλεύρι µέχρι να πήξει. Θα
προσθέσουµε λίγο αλάτι. Σε µία κατσαρόλα θα
βάλουµε 3 κουταλιές της σούπας αγελαδινό βούτυρο.
Στο τέλος θα ρίξουµε το χαβίτσι στο πιάτο και µόλις
ροδίσει το βούτυρο θα βάλουµε από µία κουταλιά
της σούπας πάνω στο πιάτο.
Μαρία Καρυπίδου (ΣΤ΄ Τάξη)
*
*
*
ΠΗΛΙΜΕΝΟΙ (ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ)
Υλικά
1 κιλό αλεύρι
500 γραµ. νερό
1 αυγό
½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι
1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη
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Γέµιση
500 γρααµ. κιµάς
200 γραµ. κρεµµύδι
µισό µατσάκι µαϊντανό
1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι
Εκτέλεση
Πρώτα βάζουµε το αυγό, νερό, αλάτι, ζάχαρη και
µετά ανακατεύουµε µε το χέρι ή µε το ζυµωτήρι.
Αφήνουµε το ζυµάρι να «ξεκουραστεί» και µετά το
κόβουµε σε µικρές ποσότητες ζυµαριού, σε κύβους.
Μετά βάζουµε τον κιµά, τα κλείνουµε και τα
βράζουµε για 10 λεπτά. Ύστερα τα βάζουµε σε µια
πιατέλα και τα σερβίρουµε στο τραπέζι.
∆ηµητριάδου Όλγα

Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973 ήταν µια
αµέτοχες, οι φοιτητές που αυτοαποκαλούνταν
µαζική διαδήλωση λαϊκής αντίθεσης στο καθεστώς
«Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι», οχυρώθηκαν µέσα στο
της Χούντας των Συνταγµαταρχών. Η εξέγερση
κτίριο της σχολής επί της οδού Πατησίων και
ξεκίνησε στις 14 Νοεµβρίου 1973, κλιµακώθηκε
ξεκίνησαν τη λειτουργία του ανεξάρτητου
σχεδόν σε αντιχουντική επανάσταση και έληξε µε
ραδιοφωνικού σταθµού του Πολυτεχνείου. Ο ποµπός
αιµατοχυσία το πρωί της 17ης Νοεµβρίου, µετά από
κατασκευάστηκε µέσα σε λίγες ώρες στα εργαστήρια
της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών από τον
µια σειρά γεγονότων που ξεκίνησαν µε την είσοδο
αρµάτων µάχης στον χώρο του Πολυτεχνείου. Η
Γιώργο Κυρλάκη. Το, πλέον ιστορικό, µήνυµά τους
Ελλάδα βρισκόταν από τις 21 Απριλίου 1967 υπό τη
δικτατορική διακυβέρνηση του στρατού.
Το 1973 βρίσκει τον ηγέτη της δικτατορίας,
Γεώργιο Παπαδόπουλο να έχει ξεκινήσει µια
διαδικασία φιλελευθεροποίησης του καθεστώτος, η
οποία συµπεριλάµβανε την αποφυλάκιση των
πολιτικών κρατουµένων και την µερική άρση της
λογοκρισίας, καθώς και υποσχέσεις για νέο
σύνταγµα και εκλογές στις 10 Φεβρουαρίου 1974 για
επιστροφή σε πολιτική διακυβέρνηση. Στελέχη της
αντιπολίτευσης, µπόρεσαν έτσι να ξεκινήσουν
πολιτική δράση ενάντια της χούντας.
ήταν: «Εδώ Πολυτεχνείο! Λαέ της Ελλάδας το
Η χούντα, στην προσπάθειά της να ελέγξει κάθε
Πολυτεχνείο είναι σηµαιοφόρος του αγώνα µας, του
πλευρά της πολιτικής, είχε αναµιχθεί στον φοιτητικό
αγώνα σας, του κοινού αγώνα µας ενάντια στη
συνδικαλισµό από το 1967, στρατολογώντας
δικτατορία και για την ∆ηµοκρατία». Εκφωνητές του
υποχρεωτικά τους φοιτητές και επιβάλλοντας µη
σταθµού ήταν η Μαρία ∆αµανάκη, ο ∆ηµήτρης
εκλεγµένους ηγέτες των φοιτητικών συλλόγων στην
Παπαχρήστος και ο Μίλτος Χαραλαµπίδης.
Εθνική
Φοιτητική
Στις 3 π.µ. της 17ης Νοεµβρίου αποφασίζεται
Ένωση
Ελλάδας
από τους δικτάτορες η επέµβαση του στρατού και
(ΕΦΕΕ).
ένα από τα τρία άρµατα µάχης που είχαν παραταχθεί
Στις
14
έξω από τη σχολή, γκρεµίζει την κεντρική πύλη.
Νοεµβρίου
1973
Όπως φαίνεται και στο ιστορικό φιλµ που τράβηξε
φοιτητές
του
παράνοµα Ολλανδός δηµοσιογράφος, το άρµα µάχης
Πολυτεχνείου
AMX 30 έριξε την σιδερένια πύλη τη στιγµή που
αποφάσισαν αποχή
επάνω βρίσκονταν ακόµα φοιτητές. Ο σταθµός του
από τα µαθήµατα και
Πολυτεχνείου έκανε εκκλήσεις στους στρατιώτες να
άρχισαν διαδηλώσεις
αψηφήσουν τις εντολές των ανωτέρων τους και στη
εναντίον
του
συνέχεια ο εκφωνητής απήγγειλε τον Ελληνικό
στρατιωτικού
Εθνικό Ύµνο. Οι φοιτητές που είχαν παραµείνει στο
καθεστώτος. Καθώς
Πολυτεχνείο, µαζεύτηκαν στο κεντρικό προαύλιο,
οι
αρχές
ψάλλοντας τον εθνικό ύµνο. Η πτώση της πύλης
παρακολουθούσαν
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ακολουθήθηκε από την είσοδο µιας µονάδας
ενόπλων στρατιωτών των ΛΟΚ που οδήγησαν τους
φοιτητές, χωρίς βία, έξω από το Πολυτεχνείο, µέσω
της πύλης της οδού Στουρνάρα. Οι αστυνοµικές
δυνάµεις που περιµένουν στα δυο πεζοδρόµια της
Στουρνάρα επιτίθενται στους φοιτητές, την έξοδο
των οποίων αποφασίζουν (σύµφωνα και µε το
πόρισµα του εισαγγελέα Τσεβά) να περιφρουρήσουν
κάποιοι από τους στρατιώτες, οι οποίοι σε ορισµένες
περιπτώσεις επενέβησαν και εναντίον των
αστυνοµικών που βιαιοπραγούσαν στους φοιτητές.
Πολλοί φοιτητές βρίσκουν καταφύγιο σε γειτονικές
πολυκατοικίες. Ελεύθεροι σκοπευτές της αστυνοµίας
ανοίγουν πυρ από γειτονικές ταράτσες, ενώ άνδρες
της ΚΥΠ καταδιώκουν τους εξεγερθέντες. Οι
Κελεσίδης Βασίλης Φαντίδης Γιώργος
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εκφωνητές του σταθµού του Πολυτεχνείου
παρέµειναν στο πόστο τους και συνέχισαν να
εκπέµπουν το ιστορικό µύνηµα για 40 λεπτά µετά
την έξοδο, οπότε συνελλήφθησαν.
Ο Χρήστος Λάζος υποστηρίζει ότι οι νεκροί
είναι 83 και ίσως περισσότεροι. Ανάµεσά τους ο
19χρονος Μιχάλης Μυρογιάννης, ο µαθητής λυκείου
∆ιοµήδης Κοµνηνός και ένα πεντάχρονο αγόρι που
εγκλωβίστηκε σε ανταλλαγή πυρών στου Ζωγράφου.
Κατά τη δίκη των υπευθύνων της χούντας υπήρξαν
µαρτυρίες για τον θάνατο πολλών πολιτών κατά τη
διάρκεια της εξέγερσης. Τέλος χιλιάδες, σύµφωνα µε
εκτιµήσεις, ήταν οι τραυµατίες πολίτες.

Φαντίδης Χαράλαµπος (ΣΤ΄ Τάξη)

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Η Παγκόσµια Ηµέρα Τηλεόρασης γιορτάζεται
Μια νέα αποφασιστική πρόοδος κατέστη δυνατή
κάθε χρόνο στις 21 Νοεµβρίου, µε απόφαση της
χάρη στην επινόηση του εικονοσκοπίου του
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που ελήφθη το
Ζβαρύκιν. Αυτό αποτέλεσε την αρχή των σύγχρονων
1996. Στόχος της είναι να ενθαρρύνει τις ανταλλαγές
ηλεκτρονικών
συστηµάτων
τηλεοπτικής
τηλεοπτικών προγραµµάτων µεταξύ των χωρών και
µεταβίβασης. Ανήκει στις εφευρέσεις του 20ου αιώνα
ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται µε την ειρήνη, την
και είναι βασικό και σπουδαίο επικοινωνιακό µέσο
ασφάλεια, τον πολιτισµό την οικονοµική και
του ανθρώπου. Η τηλε-όραση : τήλε σηµαίνει µακριά
κοινωνική ανάπτυξη.
και τηλεόραση είναι το σύστηµα επικοινωνίας που
Η
τηλεόραση
είναι
ένα
σύστηµα
επιτρέπει την µεταβίβαση κινούµενων εικόνων.
τηλεπικοινωνίας που χρησιµεύει στη µετάδοση και
Μετά από τις προσπάθειες πολλών ανθρώπων για
λήψη κινούµενων εικόνων και ήχου εξ αποστάσεως.
την µετάδοση της εικόνας, τελικά το 1945
Αποτελεί το κυριότερο και
καταφέρνουµε να δούµε την εικόνα. Η
δηµοφιλέστερο
Μέσο
λειτουργική αρχή της έγχρωµης τηλεόρασης, η
Μαζικής Επικοινωνίας και
ανάλυση της εικόνας σε τρία βασικά χρώµατα,
η χρήση της είναι ιδιαίτερα
χρονολογείται το 1929. Τελειοποιήθηκε στις ΗΠΑ
διαδεδοµένη σε όλο τον
το 1953. Στην Ευρώπη αναπτύσσεται µετά το
κόσµο. Ο όρος καλύπτει
1962.
ολόκληρο το φάσµα των
Η ιστορία της Ελληνικής τηλεόρασης
τεχνικών
και
αρχίζει το 1951, οπότε µε τον νόµο 1663
δραστηριοτήτων
που
προβλέπεται
η
ίδρυση
και
λειτουργία
αφορούν τα τηλεοπτικά
ραδιοτηλεοπτικών σταθµών των Ενόπλων
προγράµµατα, όπως και τη
∆υνάµεων – διάταξη η οποία καταργείται 15
µετάδοσή τους. Συνήθως, λέγοντας “τηλεόραση”
χρόνια αργότερα – ενώ παράλληλα προβλέπεται και
εννοούµε τη συσκευή, δηλαδή τον δέκτη, ο οποίος
η λειτουργία της Υπηρεσίας Ενηµέρωσης Ενόπλων
λαµβάνει το (τηλεοπτικό) σήµα που εκπέµπουν οι
∆υνάµεων (ΥΕΝΕ∆) που θα είχε την αρµοδιότητα
τηλεοπτικοί σταθµοί σε συγκεκριµένες συχνότητες (ή
για
την
εγκατάσταση
και
λειτουργία
αλλιώς κανάλια) µε την οθόνη που απεικονίζει το
ραδιοτηλεοπτικών σταθµών.
Στις αρχές της δεκαετίας του ’60 ξεκινά η
αποτέλεσµα της εκποµπής (µετατροπή του σήµατος
πειραµατική µετάδοση τηλεοπτικών εκποµπών στη
σε εικόνα και ήχο).
Θεσσαλονίκη. Ο πρώτος πειραµατικός σταθµός
Η λέξη προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό
Ελληνικής τηλεόρασης λειτούργησε το 1961 στη
πρόθεµα τήλε- (=µακριά) και την λέξη όραση.
Η τηλεόραση δεν είναι εφεύρεση ενός µόνο
Θεσσαλονίκη από τη ∆ΕΗ στα πλαίσια της ∆ιεθνούς
ανθρώπου. Τα πρώτα πειράµατα που οδήγησαν στην
Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η επίσηµη όµως έναρξη
εφεύρεση αυτή έκανε ο Τζών Μπαίρντ στις αρχές
της Ελληνικής κρατικής τηλεόρασης έγινε στις 23
του 1926.
Φεβρουαρίου 1966.
Καρυπίδου Μαρία, Φαντίδης Στάθης (ΣΤ΄ Τάξη)
ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΟΙ ΠΥΡΑΜΙ∆ΕΣ ΤΗΣ ΓΚΙΖΑΣ
Στην αρχαία Νεκρόπολη της Γκίζας ανήκουν: η
Πυραµίδα", η λίγο µικρότερη Πυραµίδα του
Πυραµίδα του Χέοπα, γνωστή και ως "η Μεγάλη
Χεφρήνου και η σχετικά µετρίου µεγέθους Πυραµίδα
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του Μυκερίνου. Ανήκουν και οι τρεις στην Τέταρτη
∆υναστεία.
Η µεγαλύτερη και πιο διάσηµη είναι η πυραµίδα
του Χέοπα (ή Χούφου) ενώ οι άλλες δύο είναι
µικρότερες και βρίσκονται κάποια µέτρα µακρύτερα
από την πυραµίδα του Χέοπα. Έχει ύψος 146,60 µ.
και τέλεια τετράγωνη βάση µε πλευρά 230,35 µ.,
προκαλεί δε εντύπωση στους σύγχρονους ερευνητές
για τα δεδοµένα της εποχής της κατασκευής της.
Έχει επιφάνεια 54.000 τετρ. µ.. Συµπεριλαµβάνεται
στα Επτά Θαύµατα του κόσµου. Για την
αποπεράτωσή της χρειάστηκαν 30 χρόνια δουλειάς
από 100.000 εργάτες – δούλους, πολλοί από τους
οποίους πέθαναν κατά τη διάρκεια κατασκευής της.
σαρκοφάγος που βρέθηκε µέσα σ’ αυτήν ήταν χωρίς
Το εσωτερικό ήταν λαβύρινθος από διαδρόµους και
επιγραφή.
δωµατιάκια, που εµπόδιζαν την εύκολη διείσδυση
Τέλος ιδιαίτερο ενδιαφέρον, από άποψη τέχνης,
στον κύριο χώρο, όπου βρισκόταν η σαρκοφάγος του
παρουσιάζει η πυραµίδα του Μυκερίνου ή Μενκάρα.
Φαραώ. Ο χώρος αυτός είχε ύψος 5 µ., πλάτος 5,34
Είναι µικρότερη από τις προηγούµενες (ύψος 66 µ.),
µ. και µήκος 10,33 µ. Η λάρνακα, µέσα στην οποία
αλλά καλλιτεχνικά εκτελεσµένη µε περισσότερη
βρισκόταν η µούµια του Φαραώ, ήταν από ροζ
λεπτότητα. Το κάλυµµα της σαρκοφάγου ήταν
γρανίτη.
ξύλινο, από µουριά. Η σαρκοφάγος χάθηκε, όταν οι
Η πυραµίδα του Χεφρήνου έχει ύψος 136,4 µ.
Άγγλοι τη µετέφεραν στην Αγγλία.
και βάση τετράγωνου, µε πλευρά 210,46 µ. Η
Κελεσίδης Βασίλης, Φαντίδης Γιώργος (ΣΤ΄ Τάξη)
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΕΜΕ;
Η λέξη πρωτοεµφανίστηκε στην ονοµασία
«Γαύρος»
Γαύρος ονοµάζεται στην ποδοσφαιρική ιδιότυπη
Congregatio cardinalium de propaganda fide (=
γλώσσα ο οπαδός του Ολυµπιακού. Σύµφωνα µε µια
Σύλλογος των καρδιναλίων προς διάδοση της
εκδοχή η ονοµασία προέκυψε όταν, γύρο στο 1965,
πίστης), που αποτελούσε συνοδικό όργανο της
οπαδοί του Παναθηναϊκού υποδέχτηκαν τους
Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας και ιδρύθηκε το 1559
οπαδούς του Ολυµπιακού µε ψαροκασέλες από
από τον πάπα Κλήµεντο Η΄. Ο σύλλογος αυτός, που
γαύρους, πριν την έναρξη ενός αγώνα.
αποτελούνταν από 29 καρδινάλιους και που σκοπό
είχε να διαδώσει την πολιτική του ενωτισµού
*
*
*
(Ουνία), αναδιοργανώθηκε το 1622 από το Γρηγόριο
«Προπαγάνδα»
Κάνω προπαγάνδα σηµαίνει ότι προσπαθώ µε
ΙΕ΄ ο οποίος έστειλε µορφωµένους ιεραπόστολους σε
διάφορα µέσα να επηρεάσω την κοινή γνώµη προς
χώρες που είχαν άλλη θρησκεία, για να µυήσουν τον
ορισµένη κατεύθυνση.
πληθυσµό τους στον Καθολικισµό. Σήµερα, ο όρος
έχει προσλάβει και την έννοια της διαφήµισης.
(Από το βιβλίο της Γιολάντας Τσορώνη – Γεωργιάδη «Γιατί το λέµε έτσι…»)
Καρυπίδου Μαρία, Φαντίδης Χαράλαµπος (ΣΤ΄ Τάξη)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές του ∆ηµοτικού Σχολείου Ριζού ευχαριστούν
θερµά:
• την οικογένεια Τριγώνη για την προσφορά στο σχολείο µας 100 € στη µνήµη
του Σωτήρη Τριγώνη, τα οποία χρησιµοποιήθηκαν για την αγορά βιβλίων
προκειµένου να συµµετάσχει το Σχολείο µας στο Μαραθώνιο Φιλαναγνωσίας.
• Το Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων του ∆ηµοτικού Σχολείου και
Νηπιαγωγείου για την προσφορά στο σχολείο µας 100 €, τα οποία
χρησιµοποιήθηκαν για την αγορά βιβλίων προκειµένου να συµµετάσχει το
Σχολείο µας στο Μαραθώνιο Φιλαναγνωσίας.
• Τη φαρµακοποιό του χωριού µας κ. Βασιλική Βαρσακοπούλου για τη δωρεά
φαρµακευτικού υλικού για το φαρµακείο του Σχολείου µας.
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∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΤΕ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ
ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ 15 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Β Β Ο Υ Τ Α Ν Ι Ο Λ ΥΜ
Ε ΚΜΛ Ι Π Α Σ Μ Α Τ Α
Ν Σ Β Κ Ο Ε Φ Ν Γ Χ Κ Υ
Ζ Λ Β Λ Β Ε Θ Κ Κ Ψ Α Π
Ι Ν Α Ν Γ Ο Α Φ Π Η Π Ι
Ν Ι Ε ΜΟ Ν Χ Υ Ε Κ Ο Ω
Η Φ Τ ΘΜ Τ Η Τ Β Γ Ρ Κ
Α Ζ Α Α Π Ι Α Ο Μ Φ Ρ Κ
Π ∆ Γ Σ Χ Ζ Μ Φ Κ Α Υ Η
Ρ Ε Ο ΦΜ Ε Ε Α Υ Ι Π Ρ
Ο Ω Λ Α Ε Λ Σ Ρ Φ Π Α Ο
Π Υ Ε Λ Κ Κ Ε Μ Λ Ρ Ν Ζ
Α Π Ε Τ Ρ Ε Λ Α Ι Ο Τ Ι
Ν Ο Γ Ο Λ Λ Ο Κ Κ Π Ι Ν
Ι Η Τ Σ Η Υ Ε Α Φ Α Κ Η
Ο Λ Η Ο Κ Ε Μ Φ Γ Ν Α Ψ
Χ Μ Ι Ι Λ Τ Θ Θ Ν Ι Α Η
Π Λ Α Σ Τ Ι Κ Α Χ Ο Ε Ι
Β Α Ζ Ε Λ Ι Ν Η Τ ∆ Χ Θ
Ν Κ Θ Α Π Α Ρ Α Φ Ι Ν Η
Καρυπίδου Μαρία, Φαντίδης Χαράλαµπος (ΣΤ΄ Τάξη)
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

1
1

3
2

2
4

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Το φέρσιµο του µάγκα.
2. Καπνίζει χασίσι.
3. Ουσίες που διεγείρουν τον οργανισµό και
επιφέρουν κυρίως ανάπτυξη του µυικού
συστήµατος.
4. Χοντρό ραβδί µε λαβή.

3

4

1.
2.
3.
4.

_____
______
________

ΚΑΘΕΤΑ
Έγχορδο µουσικό όργανο των Ρώσων.
Αυτός που βγάζει κουκουνάρια.
Πρόσθετο κοµµάτι σε ρούχο, οτιδήποτε
πρόσθετο.
Ο θάνατος.
Φαντίδης Στάθης, Φαντίδης Γιώργος
(ΣΤ΄ Τάξη)

Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆Α ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
Κάθε τι που βλέπουµε.
Απουσία ταραχών και πολέµων.
Αυτός που δεν παίζεται.
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__________
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Αυτός που κάθεται όλη µέρα.
Είδος ανδρικού καπέλου.
Περιγραφή οδοιπορίας ή ταξιδιού.
Κελεσίδης Νίκος, Ταφάνι Έντα (ΣΤ΄ Τάξη)
ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ

Λ
Γ

Ο
Ε

Η
Χ

Τ
Ν

Ο
Σ

Ο
Α

Ρ
Γ

Α
Μ

Ο
Μ

Μ
Ν

………………………………………..
…………………………………………
Κελεσίδης Νίκος, Ταφάνι Έντα (ΣΤ΄ Τάξη)
ΑΝΕΚ∆ΟΤΑ
- Γιατί οι Πόντιοι ταΐζουν τις αγελάδες µε µέλι βραστό;
- Για να βγάζουν γλυκό και βραστό γάλα.
*
*
*
- Γιατί ο Πόντιοι χορεύουν πάνω σε τρεις κουβέρτες;
- Για να κάνουν γλέντι τρικούβερτο.
*
*
*
Ο ∆άσκαλος, βιαστικά:
- Εµπρός, εσύ! Ξέρεις να κλίνεις µια αντωνυµία; Γρήγορα!
Σαστισµένος, ο µικρός αρχίζει:
- Αντώνη µία, Αντώνη δύο, Αντώνη τρεις
∆ηµητριάδου Όλγα (ΣΤ΄ Τάξη)
ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ
«Το δώρο έχει αντίδωρο»
Κάθε προσφορά µας δηµιουργεί στον άλλο την υποχρέωση για ανταπόδοση.
*
*
*
«Μη ρίχνεις λάδι στη φωτιά» (Αλβανική)
Μην τροφοδοτείς φασαρίες και µην ερεθίζεις τον εχθρό σου.
Φαντίδης Θεόφιλος, Χατζηιωαννίδη Νεόφυτος (ΣΤ΄ Τάξη)
ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
Από πάνω δέρµα σκούρο
από κάτω δέρµα σκούρο
µέσα άσπρο φαγητό
Τι είναι;

Από στραβόκοµπο κλαδί
κρέµεται χρυσό φλουρί
το κρέας του δροσίζει
το αίµα του ζαλίζει.
Τι είναι;

Κελεσίδης Βασίλης, Παπαδόπουλος Παναγιώτης (ΣΤ΄ Τάξη)
ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 125
ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ 15 ΕΙ∆Η ΨΑΡΙΩΝ: (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) ΓΛΩΣΣΑ, ΠΕΣΤΡΟΦΑ, ΛΑΒΡΑΚΙ,
ΤΣΙΠΟΥΡΑ (ΚΑΘΕΤΑ) ΓΑΥΡΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙ, ΣΜΕΡΝΑ, ΣΑΡ∆ΕΛΑ, ΜΟΥΓΓΡΙ,
ΦΑΓΓΡΙ, ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ, ΓΟΥΛΙΑΝΟΣ, ΞΙΦΙΑΣ, ΚΟΛΙΟΣ, ΑΘΕΡΙΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1. ΠΛΟΥΤΟΣ 2. ΝΟΜΟΣ 3. ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ 4. ΟΜΟΦΩΝΟΣ 5.
ΧΑΣΙΣ ΚΑΘΕΤΑ 1. ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 2. ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ 3. ΞΕΡΟΒΟΡΙ
Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆Α ΤΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ: ΤΟΥΡΤΑ, ΣΚΑΛΑ, ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ, ΝΥΧΤΑ, ΤΡΕΝΟ, ΑΡΗΣ
ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ: ΟΙΩΝΟΣΚΟΠΙΑ, ΣΙΤΟΒΟΛΩΝΑΣ
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