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ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΧΙΟΝΙΣΕ ΚΑΙ
ΕΙ∆ΑΜΕ ΑΣΠΡΗ ΜΕΡΑ!
«Πολλά χιόνια» έλεγαν όλοι οι
µετεωρολόγοι, µα ο ουρανός δεν µας
υποσχόταν τίποτα. Μια συννεφιά,
µια ήλιος.
Την Τετάρτη 1 Φλεβάρη το
απόγευµα έπεσαν οι πρώτες νιφάδες.
Ήτανε πολύ µικρές όµως και δεν
ενθουσιάστηκα ιδιαίτερα.
Το επόµενο πρωί σηκώθηκα και
πήγα γρήγορα στο παράθυρο. Όλα
έξω ΚΑΤΑΣΠΡΑ! Επιτέλους είδαµε
κι εµείς µια άσπρη µέρα.
Ενηµερώθηκα πως δε θα είχα
σχολείο και χάρηκα πολύ!
Το πρωί πήγα για χιονοπόλεµο
µε τις φίλες µου, πέρασα πολύ
ωραία. Όλη την ώρα χιόνιζε κι έτσι
δεν είχαµε σχολείο µέχρι το τέλος
της εβδοµάδας.
Φέτος ο χειµώνας είχε αρκετές
ωραίες και άσπρες µέρες!!!
Καρυπίδου Μαρία (ΣΤ΄ Τάξη)
( Η συνέχεια στη σελίδα 10)

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΕΛ. 2: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΜΑΣ: Νηπιαγωγείο – Τσικνοπέµπτη – Α΄ ΤΑΞΗ:
Πίνακες ζωγραφικής ΣΕΛ. 4: Β΄ ΤΑΞΗ: Το ζώο που
αγαπώ ΣΕΛ. 5: Γ΄ ΤΑΞΗ: Το αµπέλι ΣΕΛ. 7: Γ΄
ΤΑΞΗ: Όσκαρ Ουάιλντ ΣΕΛ. 8: ∆΄ ΤΑΞΗ: Ελιά
ΣΕΛ. 9: Ε΄ ΤΑΞΗ: Μουσείο των εθνών –
Βιβλιοπαρουσίαση ΣΕΛ. 10: Ευτυχώς που χιόνισε
και είδαµε άσπρη µέρα! ΣΕΛ 12: 2 Φεβρουαρίου –
Παγκόσµια ηµέρα υγροτόπων ΣΕΛ. 13: ∆ίσεκτο έτος
– Το Κολοσσαίο της Ρώµης ΣΕΛ. 14: Θέατρο σκιών
ΣΕΛ. 16: 200 χρόνια από τη γέννηση του Κάρολου
Ντίκενς ΣΕΛ 17: Μύθοι στα ποντιακά – Όσκαρ ΣΕΛ
18: Αθλητικά νέα ΣΕΛ 20: Γιατί το λέµε; - Γράµµα
από µια δασκάλα και συγγραφέα ΣΕΛ. 22 - 24:
∆ιασκεδάστε µαθαίνοντας.
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Στα πλαίσια της θεµατικής ενότητας «Ο
Καλαντάρης (λέµε τα κάλαντα)
χρόνος και οι µήνες του» βρήκαµε ονοµασίες για
Γατόµηνας (ζευγαρώνουν οι γάτες)
το µήνα Γενάρη. Είναι ονοµασίες που έδινε ο
Κρυαρίτης (έχει µεγάλα κρύα)
λαός ανάλογα µε τις ιδιότητες που παρουσιάζει ο
Μεσοχείµωνας (είναι ο µεσαίος µήνας του
κάθε µήνας.
χειµώνα)
Ο Ιανουάριος λέγεται και:
Τρανός και Μεγάλος Μήνας (έχει 31 µέρες)
Πρωτάρης (πρώτος µήνας του χρόνου)

Την Τσικνοπέµπτη στο νηπιαγωγείο
αφιερώσαµε την ηµέρα σε χειροτεχνίες και
φαγοπότι. Κατασκευάσαµε µάσκες και καπέλα,

φάγαµε λιχουδιές που έφεραν τα παιδιά, ήπιαµε
χυµούς και παίξαµε «καρεκλοπόλεµο» και
«σοκολατοπόλεµο».

Α΄ ΤΑΞΗ
Στο µάθηµα της Γλώσσας»Μπλε όνειρα» οι
στο τέλος ζωγράφισαν τους δικούς τους πίνακες.
µαθητές ήρθαν σε επαφή µε πίνακες
Απολαύστε τους!
ζωγραφικής. Ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ που
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Β΄ ΤΑΞΗ
Στο µάθηµα της Μελέτης ασχοληθήκαµε µε
ασπρόµαυρο, όµορφο και γλυκό. Το παιχνίδι που
παίζω µαζί του είναι η µπάλα. Το κουταβάκι µου
την ενότητα «Τα ζώα». Τι ανάγκες έχουν, πώς
µεγαλώνουν, τα είδη των ζώων, τι τρώνε τα ζώα,
το αγαπώ πολύ.
πώς προσαρµόζονται στο περιβάλλον και τα
Φαντίδης Ειρηναίος
ιδιαίτερα χαρίσµατα που έχουν. Οι µαθητές και
*
*
*
οι µαθήτριες γράψανε για τα ζώα που αγαπούν.
Με τα ζώα έχω φιλική σχέση. Πιο πολύ
αγαπώ το σκύλο. Το όνοµα του είναι Τζόνης. Ο
Τζόνης ζει στο χωριό της γιαγιάς µου στο
ΤΟ ΖΩΟ ΠΟΥ ΑΓΑΠΩ
Η σχέση µου µε τα ζώα είναι καλή, γιατί τα
Σταυροδρόµι. Είναι µικρούλης και κοντούλης,
αγαπάω τα ζώα. Το αγαπηµένο µου ζώο είναι ο
έχει χρώµα άσπρο και µαύρο. Το µαλλί του είναι
σκύλος και το λένε Ρόκι. Ο Ρόκι ζει στη γειτονιά
σγουρό. Παίζω µαζί του ποδόσφαιρο και του
αρέσει πολύ. Το σκυλί µου το αγαπώ πολύ και
µου. Εξωτερικά είναι µαύρο και µπεζ. Τα
παιχνίδια που παίζω µαζί του είναι η µπάλα και
όταν το βλέπω καταλαβαίνω ότι µε αγαπάει και
πάµε µαζί βόλτα. Το αγαπάω πολύ.
αυτό.
Θεοδοσίου Ανατολή
Παπαδοπούλου Θεοδώρα
*
*
*
*
*
*
Τα ζώα είναι πολύ ωραία. Μου αρέσει να τα
Η σχέση µου µε τα ζώα είναι πολύ καλή.
Αγαπάω πολύ το σκυλάκι µου που το λένε
χαϊδεύω και να τα βλέπω. Το αγαπηµένο µου
ζώο είναι το άλογο. Το λένε Ματούλα.
Μπούµπι και κοιµάται κάτω στην αυλή.
Εξωτερικά είναι λευκός και χνουδωτός.
Ζει στο βουνό σε ένα στάβλο. Το αλογάκι
µου έχει µια πλούσια
χαίτη.
Τα
Παίζουµε κυνηγητό και κρυφτό. Για το σκυλάκι
µου νιώθω πολύ αγάπη.
µάτια του είναι µεγάλα
και έχει
τριχωτή ουρά. Το
Γκογκιτσασβίλη Μάρκος
τρίχωµά
του
είναι
*
*
*
Μου αρέσουνε τα ζώα και τα’ αγαπώ. Πιο
γυαλιστερό. Είναι πολύ ψηλό
πολύ αγαπώ το σκυλάκι που ζει στην αυλή της
και βοηθάει ο µπαµπάς µου
γιαγιάς µου, που το λένε
Μπούµπι. Είναι
να ανέβω στην πλάτη του και
µικρό,
καφετί
σκυλάκι µε δυο
να κάνω βόλτες στο
έξυπνα µατάκια και
δυο αυτάκια
βουνό. Αυτό το άλογο το
που
τα
κουνάει
λατρεύω, γιατί είναι πανέµορφο και µ’ αγαπάει
ανήσυχα.
Όταν
µε
πολύ. Όταν µε βλέπει, κουνάει την ουρά του και
βλέπει, τρέχει στα πόδια
το καταλαβαίνω. Αλλά γενικά αγαπάω τα ζώα,
µου, για να το
γιατί είναι πολύ γλυκούλικα.
χαϊδέψω.
Του
Πουτακίδου ∆έσποινα
ρίχνω τη µπάλα και µου
*
*
*
τη φέρνει πίσω.
Εµένα µου αρέσουν πολύ τα ζώα. Πιο πολύ
Αγαπώ πολύ αυτό το
αγαπώ τις γάτες. Τη γάτα µου τη λένε Τουλούζ.
σκυλάκι και είναι σαν φίλος µου.
Ζει στην αυλή του σπιτιού µου. Θα ήθελα να την
έχω µέσα στο σπίτι, αλλά η µαµά µου δεν µε
Αντωνιάδης Γιώργος
αφήνει. Η γάτα µου είναι πολύ όµορφη. Έχει
*
*
*
Μου αρέσουν όλα τα ζώα.
χρώµα γκρι και άσπρο και ροζ µυτούλα. Με τη
Αγαπάω τα πουλιά µε πολύχρωµα
γάτα µου παίζουµε ένα
φτερά. Στο σπίτι µου έχω δύο
παιχνίδι µε την µπάλα.
παπαγάλους σε ένα κλουβάκι. Το
Εγώ την πετάω και η
αρσενικό είναι πράσινο και γαλάζιο. Το
γάτα µου τρέχει να την
θηλυκό είναι πράσινο και κίτρινο.
πιάσει. Την αγαπώ
Θέλω να γεννήσει πουλάκια.
πολύ τη γάτα µου
και τη φροντίζω.
Ανθόπουλος Βασίλης
*
*
*
Φωτίου Χρήστος
Όλα τα ζώα του κόσµου τα αγαπάω. Το
*
*
*
κουταβάκι µου είναι αυτό που αγαπώ και ζει
Η σχέση µου είναι πολύ καλή µε τα ζώα. Το
στης γιαγιάς µου το σπίτι. Είναι µικρό,
ζώο που αγαπάω πιο πολύ είναι το σκυλάκι µου
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και το λένε Τζακ. Το έχω στην αυλή µου µέσα
στο σπιτάκι του. Έχει καφέ χρώµα και είναι
µικρός και τριχωτός. Παίζω µαζί του κυνηγητό
και µπάλα. Τον αγαπάω πολύ και είναι ένας
καλός φίλος.
Τριγώνη Βασιλική
*
*
*
Μου αρέσουν πολύ τα ζώα. Το σκυλάκι µου
αρέσει πολύ. Το λένε Ρεξ. Ζει στην αυλή µου.
Του έχω ένα σπιτάκι. Είναι µαύρο µε µαύρες
βούλες. Παίζουµε κυνηγητό. Το αγαπώ πολύ.
Σιδηρόπουλος Πολύκαρπος
*
*
*
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Εγώ αγαπάω πολύ τα ζώα. Ο µπαµπάς µου
έχει πολλά ζώα στο βουνό, όπως αγελάδες,
κατσίκια, σκυλιά και δύο γάτες. Το ζώο που
αγαπάω πιο πολύ είναι η γάτα µου η Ασπρούλα.
Ζει στο βουνό µαζί µε τα άλλα ζώα. Είναι πολύ
όµορφη, λευκή µε λίγο γκρι χρώµα, τη χαϊδεύω
και τρέχουµε µαζί. Της βάζω στο πιάτο της
φαγητό, για µα φάει, και νερό, για να πιει. Θα
ήθελα να την είχα στο σπίτι, για να τη βλέπω
κάθε µέρα και να παίζουµε µαζί, γιατί την
αγαπάω πολύ.
Φαντίδης Κωνσταντίνος

Γ΄ ΤΑΞΗ
Με αφορµή την ενότητα «Φυτά του τόπου
χρώµα, το χνούδι στην κάτω επιφάνεια και το
µέγεθος.
µου» στο µάθηµα Μελέτη Περιβάλλοντος οι
µαθητές της Γ΄ τάξης βρήκαν πληροφορίες για
Τα άνθη είναι µικρά. Ο καρπός του είναι
σαρκώδης , έχει 1 – 4 σπέρµατα και ονοµάζεται
το αµπέλι.
ρόγα.
Η ρίζα του φυτού διεισδύει βαθιά στη γη,
Το αµπέλι
όπου υπάρχει αρκετή υγρασία.
Το αµπέλι κατάγεται από τις χώρες της
Μεσογείου. Σήµερα καλλιεργείται παντού.
Το φύτεµά του γίνεται το Μάρτιο και θέλει
καιρό για να βγάλει ρίζα.
Υπάρχουν πολλές ποικιλίες – πάνω από 2.000 –
Το κλάδεµα των αµπελιών είναι απαραίτητο
και διακρίνονται από το σχήµα της ρώγας και
και γίνεται συνήθως το χειµώνα, τον Ιανουάριο.
από το χρώµα. Είναι θαµνώδες φυτό.
Υπάρχουν πάµπολλες ποικιλίες αµπελιών
που βασικά διακρίνονται σε ποικιλίες που είναι
κατάλληλες για παραγωγή κρασιού, σε αυτές
που προορίζονται για παραγωγή σταφυλιών για
επιτραπέζια χρήση, αυτές που είναι κατάλληλες
για παραγωγή σταφίδας και τέλος ποικιλίες που
προορίζονται για παραγωγή χυµών, κοκτέιλ και
κονσερβών.
Στην Ελλάδα οι κυριότερες ποικιλίες είναι:
• Για λευκό κρασί: Ασύρτικο, µοσχάτο
Σάµου, Ροµπόλα, Σαββατιανό, Ντοµπίνα,
κακοτρύγης, Μαλαγουζιά, Μονεµβασιά
• Για κόκκινο κρασί: Ροδίτης, Φιλέρι,
µαύρο Νεµέας, Καµπερνέ, µαύρο
Νάουσας, Λιάτικο, Μαυρορωµαίκο,
Το αµπέλι είναι πολυετές φυτό και
Μαυροδάφνη, Μανδηλαριά, Βερτζαµί,
αναπτύσσεται γρήγορα. Ο κορµός του έχει
κόκκινο Λήµνου, Κοτσιφάλι.
πολλαπλές
διακλαδώσεις
και
αρκετούς
• Για επιτραπέζια σταφύλια: Αβγουλάτο,
βραχίονες και βλαστάρια. Ο φλοιός των
Ροζακί, Μοσχάτο Αµβούργου, Αετονύχι,
ξυλωδών τµηµάτων βγαίνει σε λωρίδες και
επιτραπέζια
σταφίδα,
Καρντινάλ,
αποχωρίζεται. Οι βλαστοί στην πορεία του
Φράουλα.
χρόνου γίνονται ξυλώδεις βραχίονες που
• Για σταφίδες: Σουλτανίνα, Κορινθιακή
ονοµάζονται
βέργες,
κληµατόβεργες
ή
σταφίδα.
κληµατίδες.
Τα φύλλα του αµπελιού είναι µεγάλα,
Ταφάνι Αλεξάνδρα, Χοτζόλι Στέλλα
παλαµοειδή και φύονται από το βλαστό µε ένα
*
*
*
µίσχο. Το σχήµα τους είναι χαρακτηριστικό και
Προϊόντα του αµπελιού που
παρουσιάζει διαφορές ανάλογα µε την ποικιλία
χρησιµοποιούµε στην κουζίνα
και το είδος, όπως διαφορές παρουσιάζει το
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Προϊόντα του αµπελιού που χρησιµοποιούµε
στη µαγειρική είναι: το κρασί το οποίο
χρησιµοποιούµε για τη δηµιουργία διαφόρων
σαλτσών.
Το ξίδι στην παρασκευή διαφόρων σαλατών
και τα αµπελόφυλλα για την Παρασκευή
ντολµάδων.
Σεµερτσίδης Αντώνης
*
*
*
Ο τρύγος
Ο τρύγος είναι η τελευταία φάση της
δραστηριότητας της αµπελοκοµίας και αφορά το
µάζεµα των σταφυλιών.
Σε γενικές γραµµές ο τρύγος γίνεται τους
µήνες Αύγουστο – Σεπτέµβριο. Τα σταφύλια που
είναι έτοιµα για µάζεµα πρέπει να είναι ώριµα
και ο βαθµός ωριµότητας βρίσκεται είτε

εµπειρικά µε το µάτι, ή µε δοκιµή στη γεύση,
είτε µε χηµικές µεθόδους, όπως είναι η
πυκνοµέτρηση (γραδάρισµα), όταν έχουµε να
κάνουµε µε σταφύλια που προορίζονται για
παραγωγή κρασιού.
Παραδοσιακά τα τρυγηµένα σταφύλια
συγκεντρώνονται
σε
ειδικά
κοφίνια
(τρυγοκόφινα) ή σε µεγάλα πλαστικά δοχεία
χωρητικότητας 20 κιλών. Για την κοπή των
τσαµπιών χρησιµοποιούνται ειδικοί σουγιάδες,
ψαλίδια ή λεπίδες. Στην ελληνική ύπαιθρο ο
τρύγος, µαζί µε το πάτηµα των σταφυλιών που
τον ακολουθούσε, ήταν µια από τις
σηµαντικότερες αγροτικές εργασίες και γινόταν
αφορµή για γιορτή.
Σεµερτσίδης Αντώνης, Καφτιράνι Ηλίας
*
*
*
Πώς παρασκευάζεται το κρασί
Τα σταφύλια µαζεύονται, µόλις ωριµάσουν,
και πατιούνται σε ειδικά πατητήρια, για να
προκύψει ο χυµός που ονοµάζεται γλεύκος ή
µούστος. Ο µούστος (γλεύκος) υφίσταται
ζύµωση, που προκαλείται από µύκητες που
βρίσκονται π άνω στα σταφύλια. Σε µερικές
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περιπτώσεις, προσθέτουν στο µούστο καθαρή
καλλιέργεια ζύµης. Κατά τη ζύµωση παράγεται
διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο φεύγει και
προκαλεί άφρισµα του υγρού. Όταν σταµατήσει
η ορµητική ζύµωση του υγρού, αυτό
µεταγγίζεται
σε
βαρέλια
που
έχουν
αποστειρωθεί µε όζον ή διοξείδιο του θείου, τα
οποία κλείνονται καλά. Η µετάγγιση πρέπει να
γίνεται
τακτικά,
γιατί
αναπτύσσονται
µικροοργανισµοί που θολώνουν το κρασί.
Πριν από κάθε µετάγγιση γίνεται διαύγανση
του κρασιού µε κατάλληλα διαυγαστικά µέσα,
όπως ο καολίνης, η κυτταρίνη, η ζελατίνη, η
καζεΐνη, η ιχθυόκολλα, το λεύκωµα του αβγού
κλπ. Το χρώµα που έχει κάθε κρασί αποκτάται
µε τη ζύµωση του µούστου από τους φλοιούς
των σταφυλιών, επειδή η χρωστική ουσία των
κόκκινων κρασιών βρίσκεται στο φλοιό των
σταφυλιών. Τα λευκά κρασιά παίρνονται µε
ζύµωση του µούστου λευκών σταφυλιών και
κόκκινων, αφού όµως αποχωριστεί αµέσως ο
µούστος από τους φλοιούς των σταφυλιών.
Κρασί κατάλληλο για κατανάλωση είναι αυτό
που παρέµεινε για ένα τουλάχιστο διάστηµα
µέσα στο βαρέλι. Τα παλιά κρασιά αποκτούν
ευχάριστο άρωµα, για αυτό και είναι
µεγαλύτερης αξίας.
Τα κύρια συστατικά του κρασιού είναι :
•νερό κατά το µεγαλύτερο µέρος
•αλκοόλη 6 - 13 % (κατ' όγκο)
•διάφορα οξέα (τρυγικό, µηλικό, γαλακτικό)
•γλυκερίνη
•λευκωµατώδης και χρωστικές ύλες
Αντώνης Φαντίδης
Κατηγορίες κρασιών
Τα
κρασιά,
ανάλογα µε την
περιεκτικότητά τους
σε
σάκχαρο
χωρίζονται σε:
• ξηρά χωρίς
σάκχαρο
(µπρούσκα) και
• γλυκά
µε
σάκχαρο. Τα γλυκά
κρασιά προέρχονται
από τον µούστο
πολλών
ώριµων
σταφυλιών,
που
είναι πλούσια σε
σταφυλοσάκχαρο,
το οποίο δε ζυµώνεται όλο (ένα µέρος του
παραµένει αζύµωτο).
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Στην Ελλάδα παρασκευάζεται και ο
ρητινίτης οίνος (ρετσίνα). Αυτός προέρχεται
από την ζύµωση του χυµού των σταφυλιών µε
προσθήκη στο µούστο 4-6% ρητίνης των
πεύκων.
Άλλη κατηγορία κρασιών, είναι τα αφρώδη,
που περιέχουν διοξείδιο του άνθρακα διαλυµένο
υπό πίεση.
Τέλος, ανάλογα µε το χρώµα τους, τα κρασιά
διακρίνονται σε:
• λευκά
• κόκκινα και
• µαύρα
Τα µαύρα κρασιά παρασκευάζονται από
ζύµωση των σταφυλιών µαζί µε τους
φλοιούς τους, περίπου µιας εβδοµάδας.
Έπειτα οι φλοιοί αποµακρύνονται.
Φαντίδης Αντώνης
*
*
*
Παροιµίες
• Τ’ αµπέλι θέλει αµπελουργό, το σπίτι
νοικοκύρη.
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• Τα δικά σου αµπέλια φράζε και τα ξένα
µη γυρεύεις.
• Του τρυγητή, του αµπελουργού, πάνε
χαλάλι οι κόποι.
• Έλα παππού να σου δείξω τ’
αµπελοχώραφά σου!
• Μάζευε κι ας είν’ και ρώγες.
• Πήγε σαν το σκυλί στ’ αµπέλι
• Περσινά ξινά σταφύλια.
• Αγάλι αγάλι φύτευε ο γεωργός αµπέλι κι
αγάλι αγάλι γίνηκε η αγουρίδα µέλι.
• Οίνος ευφραίνει καρδίαν.
• Ο ύπνος θρέφει το παιδί κι ο ήλιος το
µοσχάρι και το κρασί το γέροντα τον
κάνει παλικάρι.
• Βάλε νερό στο κρασί σου.
• Αµπέλι για την αφεντιά σου κι ελιά για
τα παιδιά σου.
Ανδρεάδης Άκης, Σεµερτσίδης Αντώνης

ΟΣΚΑΡ ΟΥΑΙΛΝΤ
Με αφορµή το απόσπασµα «Ο εγωιστής
αισθητικό κίνηµα στη Βρετανία. Ο Ουάιλντ είχε
γίγαντας» στο βιβλίο της γλώσσας τα παιδιά
προγραµµατίσει αρχικά να παραδώσει πενήντα
θέλησαν να γνωρίσουν καλύτερα το συγγραφέα
διαλέξεις σε διάστηµα τεσσάρων µηνών, ωστόσο
του. Για το λόγο αυτό βρήκαν µερικές
τελικά η παραµονή του στις Ηνωµένες Πολιτείες
πληροφορίες για τον Όσκαρ Ουάλιντ.
διήρκησε περίπου ένα χρόνο δίνοντας στο
διάστηµα αυτό συνολικά 140 διαλέξεις.
Ο Όσκαρ Ουάιλντ γεννήθηκε στο ∆ουβλίνο.
Το 1888 εκδόθηκε ένα από τα πιο γνωστά
Η µητέρα του, Τζέην Φραντσέσκα Έλτζι ήταν
έργα του, «Ο ευτυχισµένος πρίγκιπας και άλλα
επιτυχηµένη συγγραφέας ενώ ο πατέρας του,
παραµύθια». Το µοναδικό µυθιστόρηµα του,
Σερ Ουίλλιαµ Ουάιλντ, ήταν επιτυχηµένος
«Το Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέη», εκδόθηκε
ιατρός και χειρουργός.
στην τελική του µορφή το 1891, ενώ από το
Μετά
την
1890 είχε παρουσιαστεί στο
αποφοίτησή του από το
περιοδικό
Lippincott's
κολέγιο, ο Ουάιλντ
Magazine. Αρκετοί κριτικοί
εγκαταστάθηκε
στο
αναγνωρίζουν
σε
αυτό
Λονδίνο µαζί µε τον
αυτοβιογραφικά στοιχεία και
φίλο
του
Φρανκ
παραλληλισµούς ανάµεσα στον
Μάιλς,
γνωστό
κεντρικό ήρωα και τον
ζωγράφο της εποχής.
συγγραφέα.
Αργότερα ο Ουάιλντ
Αλλά έργα του είναι: «Η
εγκατέλειψε
την
Βεντάλια
της
λαίδης
Ιρλανδία. Το 1881
Ουίντερµηρ», «Μία γυναίκα
δηµοσίευσε την πρώτη
χωρίς σηµασία» το 1893,
του ποιητική συλλογή
«Ένας ιδανικός σύζυγος» το
(Poems),
η
οποία
1895 και «The Importance of
έλαβε και θετικές
Being Earnest» (1895).
κριτικές, ενώ το ∆εκέµβριο του ίδιου έτους
Ο Όσκαρ Ουάιλντ πέθανε στις 30 Νοεµβρίου
ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για µία σειρά
του 1900 από µηνιγγίτιδα και πριν το θάνατό του
θεωρητικών διαλέξεων που έδωσε για το
ασπάστηκε τον Καθολικισµό.
Ορφανίδου Άννα – Μαρία, Ταφάνι Αλεξάνδρα
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∆΄ ΤΑΞΗ
Στο µάθηµα της Γλώσσας, στην ενότητα «Η
και οι συγγενείς έστρωναν ένα δίχτυ κάτω από
ελιά», γνωρίσαµε το ευλογηµένο αυτό δέντρο
το δέντρο και µε ξύλα χτυπούσαν τα κλαδιά. Οι
και τον πολύτιµο καρπό του. Βρήκαµε
ελιές µαζί µε τα φύλλα έπεφταν στα δίχτυα και
πληροφορίες για την ελιά και διάφορες συνταγές
τα µάζευαν. Άδειαζαν τις ελιές σ’ ένα
µε ελαιόλαδο.
αναβατήρα, για να µεταφερθούν σε άλλα
µηχανήµατα.
Εδώ ξεχωρίζουν τους καρπούς από τα
Το λάδι
Το ελαιόδεντρο συµβολίζει γνώση, σοφία,
φύλλα. Στη συνέχεια πηγαίνουν σε ένα
αφθονία, ειρήνη, υγεία, δύναµη και οµορφιά.
µηχάνηµα που πολτοποιεί τον καρπό και
Αποτελεί ζωντανό µέρος µιας βαριάς
διαχωρίζουν το λάδι από το νερό. Το ελαιόλαδο
πολιτιστικής
κληρονοµιάς
µε
θρύλους,
µαζεύεται σε µεγάλο δοχείο, αφού το
παραδόσεις και θρησκευτικές τελετουργίες
φιλτράρουν και το περάσουν από ποιοτικό
άρρηκτα συνδεδεµένες µε την ανθοφορία, µε τη
έλεγχο. Έτσι το λάδι είναι έτοιµο να φύγει στην
συγκοµιδή και την παραγωγή του ελαιόλαδου.
αγορά και να φτάσει στο πιάτο µας.
Τσαγιαννίδου Αναστασία
*
*
*
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
Σταφιδόπιτα
Υλικά
2 κούπες σταφίδες µαύρες – ξανθές
2 κούπες νερό
2 κούπες πορτοκάλι
2 κουταλιές της σούπας σόδα
8 κούπες αλεύρι
2 κούπες ζάχαρη
2 κούπες ελαιόλαδο
2 ½ µπέικιν πάουντερ
Κατηγορίες λαδιού: Παρθένο ελαιόλαδο,
Κανέλα
πυρηνέλαιο,
αγουρέλαιο,
ραφιναρισµένο
ελαιόλαδο, εξευγενισµένο ελαιόλαδο.
Εκτέλεση
Ο Όµηρος το λάδι το αποκαλεί «Υγρό
Σε µια λεκάνη ανακατεύουµε όλα τα υγρά
χρυσό» και ο Ιπποκράτης «Μεγάλο θεραπευτή».
µαζί µε τη ζάχαρη, µέχρι να λιώσει. Αµέσως
Η Ελλάδα έχει επίσης µακράν τη µεγαλύτερη
µετά ρίχνουµε την κανέλα και µέσα στο αλεύρι
κατά
κεφαλή
κατανάλωση
ελαιόλαδου
ανακατεύουµε το µπέικιν πάουντερ και τη σόδα.
παγκοσµίως.
Τα ρίχνουµε µέσα στο υγρό µίγµα, µέχρι να
ενωθούν όλα µαζί. Τέλος ρίχνουµε και τις
Καραµπουγιούκης Κυριάκος
σταφίδες. Λαδώνουµε ένα ταψί, ρίχνουµε το
*
*
*
µίγµα και το αφήνουµε να ψηθεί στους 180ο C
Πώς γίνεται το λάδι
για 35 λεπτά.
Καλή επιτυχία!!!
Τσαγιαννίδου Αναστασία
*
*
*
Μυρωδάτο κέικ µε ελαιόλαδο και πορτοκάλι
Υλικά
500 γραµ. αλεύρι που φουσκώνει µόνο του
1 κούπα ελαιόλαδο
2 κούπες ζάχαρη
5 αυγά
1 κούπα φρέσκο χυµό πορτοκάλι
Ξύσµα 2 πορτοκαλιών (από βιολογικά και
Το φθινόπωρο είναι συνήθως η εποχή που
µαζεύουµε τις ελιές. Παλιότερα, για να
ακέρωτα πορτοκάλια)
µαζέψουν τις ελιές, µαζευόταν όλη η οικογένεια
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Εκτέλεση
1. Χτυπάµε το λάδι µε τη ζάχαρη,
προσθέτουµε ένα ένα τα αυγά, το ξύσµα,
το χυµό και τέλος ρίχνουµε σιγά σιγά το
αλεύρι.
2. Αδειάζουµε το µίγµα σε βουτυρωµένο
και αλευρωµένο ταψάκι διαµέτρου 25 –
30 εκ. ή σε µεγάλη φόρµα κέικ.
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3. Ψήνουµε σε προθερµασµένο φούρνο,
στον αέρα, στους 180ο C για µία περίπου
ώρα (µέχρι το µαχαίρι να βγαίνει
καθαρό).
4. Περιµένουµε να κρυώσει καλά και το
αναποδογυρίζουµε µε προσοχή στην
πιατέλα.
Φαντίδου Χριστίνα

Ε΄ ΤΑΞΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
Στα πλαίσια του µαθήµατος της Κοινωνικής
Ισπανία, Γερµανία, Η.Π.Α., Γαλλία, Γεωργία,
και Πολιτικής Αγωγής, στο 5ο κεφάλαιο, µάθαµε
Κύπρο, Τουρκία, Κίνα, Τσεχία, Πολωνία κ.ά.).
τι είναι το κράτος και τι το έθνος.
Αφού συζητήσαµε για την έκθεση,
Αφού κάναµε τις δραστηριότητες του
γνωρίσαµε πολιτισµούς, βρήκαµε οµοιότητες και
βιβλίου, δηµιουργήσαµε στην τάξη µας ένα
διαφορές και στη συνέχεια παρουσιάσαµε τα
µουσείο, το «Μουσείο των Εθνών». Φέραµε
εκθέµατα σε κάθε τάξη του σχολείου µας
εικόνες, χειροποίητα αντικείµενα, διακοσµητικά,
ξεχωριστά.
συλλεκτικά είδη, συλλογές νοµισµάτων,
Περάσαµε πανέµορφα, χαρήκαµε και
παραδοσιακά είδη και διάφορα άλλα πράγµατα
ενθουσιαστήκαµε, γιατί ήταν κάτι που κάναµε
από διάφορες χώρες (Ελλάδα, Ταϊλάνδη, Ρωσία,
στην τάξης µας για πρώτη φορά.
Οι µαθητές της Ε΄ Τάξης

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Το Σχολείο µας συµµετέχει στο Μαραθώνιο
Ανάγνωσης που διοργανώνουν οι εκδόσεις
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ µε τη µορφή διαγωνισµού για
τους µαθητές και τις µαθήτριες της ∆΄, Ε΄ και
ΣΤ΄ ∆ηµοτικού µε θέµα το έργο της Άλκης Ζέη.
Έτσι κάποιοι µαθητές των τάξεων αυτών θα σας
παρουσιάσουν σήµερα και στα επόµενα φύλλα
της εφηµερίδα µας τα βιβλία που διαβάζουν.
«ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΡΑΓΙΕΣ»
Το βιβλίο που θα σας παρουσιάσω είναι το
«Κοντά στις ράγιες».
Τις ράγιες που «οδηγούν» σε µια καινούρια
ζωή κοιτάει κάθε µέρα από το παράθυρό της η
δεκάχρονη Σάσα. Το «Κουκούτσι», όπως τη
φωνάζει ο πατέρας της, αναζητά απαντήσεις σε

χιλιάδες ερωτήµατα
που ξεφυτρώνουν
κάθε
λίγο
και
λιγάκι
σαν
µανιταράκια
στο
κεφάλι της. Ποιος
θα της λύσει τις
απορίες; Η µαµά
της δεν έχει πολλή
υποµονή
για
εξηγήσεις. Μόνη
της
ελπίδα
ο
πατέρας της που
την
ακούει
προσεχτικά και στο
λιγοστό ελεύθερο

ΜΑΘ.ΛΟΓ. 10
χρόνο του εξηγεί, όσα εκείνη διψάει να µάθει. Ο
«Σουσάµης» - έτσι τον φωνάζει η κόρη του –
είναι γιατρός και δε διακρίνει τους αρρώστους
σε πλούσιους και φτωχούς, ούτε σε Ρώσους και
Πολωνούς ή Εβραίους.
Με αυτές τις αξίες µεγαλώνει η Σάσα στην
προεπαναστατική Ρωσία καταφέρνοντας να
υψώσει το ανάστηµά της στην αδικία και να
µάθει τι σηµαίνει να είσαι αληθινός ήρωας.
Παρακολουθεί όσα συµβαίνουν γύρω της και
περιµένει µε λαχτάρα και ενθουσιασµό τη
µεγάλη αλλαγή που χτυπάει την πόρτα της.
Μου άρεσε πολύ η σκηνή στο σχολείο της
Σάσας και οι συµµαθήτριές της. Επίσης µου
άρεσε που η Σάσα ήταν έξυπνη και δυναµική.
∆ε µου άρεσε το γεγονός ότι η Τσιτσίλχεν, η
Γερµανίδα δασκάλα της Σάσας, έφυγε, δηλαδή
την απέλυσε ο Μπαµπάς της Σάσας.
Φαντίδου Νεφέλη – Μαρία (Ε΄ Τάξη)
*
*
*
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
Το βιβλίο που θα σας παρουσιάσω είναι ο
«Μεγάλος περίπατος του Πέτρου».
∆ιαδραµατίζεται κατά τη διάρκεια του
Ελληνοϊταλικού πολέµου. Στην Αθήνα στις 27
Οκτωβρίου 1940. Οι ήρωές του είναι ο Πέτρος,
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ο Σωτήρης και η Αντιγόνη. Αντιµετωπίζουν
δύσκολες καταστάσεις. ∆εν υπάρχει θέρµανση,
φαγητό, σωστή µόρφωση και δε µιλάνε
ελεύθερα, γιατί φοβούνται τον εχθρό.
Ο Πέτρος από πολύ
µικρός γνώρισε τις
δύσκολες καταστάσεις
που υπάρχουν στον
πόλεµο. Ένιωσε να
πεινάει, να κρυώνει
αλλά και να χάνει
αγαπηµένα πρόσωπα.
Μου άρεσε η µανία
του
Σωτήρη
να
αναγραµµατίζει
τις
λέξεις και να τον
καταλαβαίνει
µόνο
αυτός που ξέρει το
κόλπο του και το πόσο φιλόζωος, θαρραλέος και
φιλόπατρις ήταν ο Πέτρος.
∆ε µου άρεσε που οι αιχµάλωτοι δεν
µπορούσαν ούτε να κουνηθούν ούτε να
µιλήσουν. Αλλά µόνο περίµεναν να γυρίσουν
την πλάτη τους οι Γερµανοί, για να πουν καµιά
κουβέντα.
Παπαδόπουλος Λευτέρης (Ε΄ Τάξη)

ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΧΙΟΝΙΣΕ ΚΑΙ ΕΙ∆ΑΜΕ ΑΣΠΡΗ ΜΕΡΑ!
παραπάνω! Παίξαµε
διάφορα παιχνίδια.
*
*
*
Την 1 Φεβρουαρίου που χιόνισε, όλη η
Φτιάξαµε έναν χιονάνθρωπο.
οικογένειά µου κι εγώ ήµασταν κολληµένοι στα
∆ηµητριάδου Όλγα (ΣΤ΄ Τάξη)
παράθυρα και βλέπαµε τις µεγάλες χιονονιφάδες
*
*
*
που έπεφταν από
Το χιόνι είχε σκεπάσει τα πάντα. Ξύπνησα
τον
ουρανό.
χαρούµενος, επειδή δε θα πήγαινα σχολείο.
Παρακαλέσαµε
Κατά τις 10.00 πήγα για χιονοπόλεµο. 11.00 η
τη µαµά και τον
ώρα πήγα να παίξω ηλεκτρονικά. Ήταν η πιο
µπαµπά να µας
φανταστική µέρα.
αφήσουν
να
Την άλλη µέρα το χιόνι ήταν ακόµα
βγούµε
να
στρωµένο. Αυτό συνεχίστηκε για µέρες, ώσπου
παίξουµε µε το
ήρθα ξανά στο σχολείο και άρχισε το µάθηµα.
χιόνι και µας
Λυπήθηκα, αλλά το συνήθισα και όλα είναι
άφησαν για λίγο.
καλά.
Την
άλλη
Φαντίδης Γιώργος (ΣΤ΄ Τάξη)
µέρα ήµουν πολύ
*
*
*
χαρούµενη, γιατί
Την Πέµπτη 2 Φεβρουαρίου το πρωί στο
δεν
είχαµε
Ριζό χιόνιζε πολύ και τα παιδιά βγήκαν έξω.
σχολείο. Η µαµά
Στην αρχή εγώ έπαιξα µε τον ξάδερφό µου τον
µου µου είπε να
Παυλάκη και τις αδερφές του. Έπαιξα
πάω στο µαγαζί για ψωµί. Καθώς πήγαινα,
χιονοπόλεµο, κάναµε χιονάνθρωπο και µετά από
συνάντησα τους συµµαθητές µου και, όταν
λίγη ώρα ήρθε η οικογένεια του Στάθη του
γύρισα στο σπίτι, ρώτησα τη µαµά αν µε αφήνει
Φαντίδη και τα ξαδέρφια του και κάναµε έναν
να πάω µαζί τους. Μου είπε ναι! Χάρηκα
γύρο στο γήπεδο. Μετά πήγαµε στο σπίτι του
και κάναµε έναν τεράστιο χιονάνθρωπο. Έπειτα
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συναντήσαµε την Όλγα που έπαιζε µε τον
Ιωακείµ. Πήγαµε όλοι µαζί και παίξαµε.
Κελεσίδης Νίκος (ΣΤ΄ Τάξη)
*
*
*
Όταν άρχισε να χιονίζει, στις 1 Φεβρουαρίου
το βράδυ, στο σπίτι µας εγώ και η αδερφή µου
λέγαµε: «Αχ! Τι κρίµα. ∆ε θα πάµε σχολείο».
Την επόµενη µέρα ανυποµονούσα να βγω
έξω. Βγήκα και άρχισα να παίζω µε το χιόνι. Στη
συνέχεια πήγαµε στο γήπεδο, όπου συναντήσαµε
το Νίκο και κάναµε βόλτες. Μετά πήγαµε σπίτι
µου, όπου συναντήσαµε το Βασίλη και στη
συνέχεια τον Ιωακείµ, τον αδερφό του τον
Παύλο και την Όλγα. Αποφασίσαµε να πάµε στο
γήπεδο. Παίζαµε χιονοπόλεµο για πολλές ώρες
και µετά ο καθένας πήγε στο σπίτι του. Την
επόµενη µέρα έκανα πυρετό εξαιτίας της Όλγας
και του Βασίλη, αλλά δεν πειράζει.
Ε, µετά, τη δεύτερη εβδοµάδα, έπαιξα λίγο
στην αυλή µου και λίγο βαρέθηκα. Μετά
άρχισαν τα σχολεία και κατευθείαν τα τεστ.
«Χαρήκαµε πολύ που ήρθαµε».
Φαντίδης Στάθης (ΣΤ΄ Τάξη)
*
*
*
Όταν έριξε χιόνι, ήταν 1 Φεβρουαρίου.
Ήµουν πολύ χαρούµενος, γιατί ήξερα πως την
άλλη µέρα θα παίξω χιονοπόλεµο µε τις αδερφές
µου. Πιο πολύ ήµουν χαρούµενος, γιατί είχαν
κλείσει τα σχολεία.
Βασιλείου Γιώργος (ΣΤ΄
Τάξη)
*
*
*
Όταν
µπήκε
ο
Φεβρουάριος,
το
βράδυ
χιόνισε και είδαµε άσπρη
νύχτα. Το άλλο πρωί είδαµε
άσπρη µέρα.
Εκείνο το πρωί ξύπνησα
γεµάτος χαρά. Πήγα στην
εκκλησία,
πήγα
για
χιονοπόλεµο στο σχολείο µε
τους φίλους µου. Όταν
συµµαζευόµουνα στο σπίτι µου, είδα µερικούς
φίλους µου στο γήπεδο να φτιάχνουν
χιονάνθρωπο. Ζήλεψα και πήγα να τους
βοηθήσω. Όταν βαρεθήκαµε, πήγα σπίτι µου και
άλλαξα.
Έτσι περνούσα κάθε µέρα που χιόνιζε.
Ποτουρίδης Ιωακείµ (ΣΤ΄ Τάξη)
*
*
*
Ήρθε Φλεβάρης και χιόνισε πάρα πολύ,
δηλαδή δύο εβδοµάδες. ∆εν είχαµε σχολείο. Την
πρώτη εβδοµάδα οι µέρες που χιόνισε και δεν
είχαµε σχολείο ήταν η Πέµπτη και η
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Παρασκευή. Τη δεύτερη εβδοµάδα ήταν η
Τετάρτη, η Πέµπτη και η Παρασκευή. Ήθελα
πολύ να ανοίξουν οι δρόµοι, για να κινούνται τα
αµάξια.
Αγαπίδης Άλκης (ΣΤ΄ Τάξη)
*
*
*
Χιόνισε και τα άσπρισε όλα. Όταν
ξυπνήσαµε ήταν πολύ ωραία, γιατί δεν είχαµε
σχολείο. Οι φωνές των παιδιών ακούγονταν
παντού. Βγήκαµε όλοι από το πρωί έξω. Ήταν
πολύ ωραία.
Ταφάνι Έντα (ΣΤ΄ Τάξη)
*
*
*
Πριν από λίγες µέρες που χιόνισε, έπαιξα
χιονοπόλεµο µε τα ξαδέρφια µου, µε τους φίλους
µου και µε τα αδέρφια µου. Πήγα στην πλατεία
µε µεγάλα παιδιά και παίζαµε χιονοπόλεµο.
Μετά από λίγο είχα πάει στο σπίτι µου, για να
παίξω µε τον ξάδερφό µου και τις αδερφές µου
και στο τέλος είχα πάει στη Σκύδρα. Εκεί είχε
πλάκα. Έπαιξε και η µαµά του ξαδέρφου µου.
Γελάσαµε πολύ και χαρήκαµε. Στο τέλος πήγα
στα ηλεκτρονικά και έπαιξα µε τους φίλους µου.
∆εν ήθελα να τελειώσει ποτέ αυτή η µέρα
µου µε τα σχολεία κλειστά.
Φαντίδης Θεόφιλος (ΣΤ΄ Τάξη)
*
*
*
Χιόνισε και είδαµε άσπρη µέρα. ∆εν πήγαµε
σχολείο τις «άσπρες» µέρες. Παίζαµε
χιονοπόλεµο.
Σκεφτόµουν να πάω
στο γήπεδο, αλλά δεν
πήγα.
Πήγαινα
στα
ηλεκτρονικά
πρωί
και βράδυ. Μερικές
φορές έλεγα να φύγει
το χιόνι, γιατί δεν
ήθελα να βρέχοµαι
και ήθελα να παίξω
µπάλα.
Παπαδόπουλος
Παναγιώτης (ΣΤ΄ Τάξη)
*
*
*
Την ηµέρα που είχε χιονίσει χαιρόµουνα,
γιατί το ήξερα ότι την άλλη µέρα δε θα είχαµε
σχολείο. Το άλλο πρωί ξύπνησα χαρούµενος,
έπαιξα µε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι και µετά από
λίγη ώρα πήγα έξω και παίξαµε χιονοπόλεµο µε
τη µαµά µου, την αδερφή µου, τη βαφτιστικιά
του µπαµπά µου, που µένει δίπλα µας, τη µαµά
της και τη µικρή αδερφή της. Επίσης κάναµε και
χιονάνθρωπο και «αγγελάκια». ∆εν µπορούσαµε
να κατέβουµε στο χωριό, επειδή οι δρόµοι ήταν
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γεµάτοι χιόνι. Χαιρόµουνα πάρα πολύ, γιατί µου
είχε λείψει το χιόνι.
Χατζηιωαννίδης Νεόφυτος (ΣΤ΄ Τάξη)
*
*
*
ης
Το βράδυ της 1
Φεβρουαρίου είδα έξω
να χιονίζει και όλο
εκνεύριζα τη µαµά
µου, γιατί όλο τη
ρώταγα άµα θα έχουµε
αύριο σχολείο. Όταν
µου είπε πως δε θα
έχουµε, πέταξα από τη
χαρά µου.
Το πρωί πήγα για
χιονοπόλεµο
στο
σχολείο
µε
τον
Αβραάµ
Τοπούζη,
Μόντι
Τσουλλχάι
Γιώργο Φαντίδη, Ιωακείµ Φαντίδη, Στέφανο
Κελεσίδη και Σαµουήλ Τσαγιαννίδη.
Πηγαίναµε κάθε πρωί βόλτα και βάζαµε
στοιχήµατα αν θα χιονίζει την επόµενη µέρα.
Είχε πολλή πλάκα.
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Όταν χιόνιζε, έβγαινα έξω µε τον αδερφό
µου και παίζαµε χιονοπόλεµο.
Χιόνισε το Φεβρουάριο και µε παραξένεψε,
αλλά πιο πολύ χάρηκα γιατί δεν είχαµε σχολείο.
Φαντίδης Χαράλαµπος
(ΣΤ΄ Τάξη)
*
*
*
Το βράδυ της 1ης
Φεβρουαρίου χιόνισε και
επιτέλους είδαµε άσπρη
µέρα. Αποφασίσαµε να
παίξουµε χιονοπόλεµο.
Ήµασταν εγώ, ο Στάθης,
ο Νίκος, ο Ιωακείµ, η
Νεφέλη και τα ξαδέρφια
του
Στάθη,
ο
Χρυσόστοµος
και
ο
Σταθούλης.
Παίξαµε
ατέλειωτες ώρες, φάγαµε
χιόνι και ατέλειωτες βουτιές.
Περάσαµε πάρα πολύ ωραία και θα ήθελα να
ξαναδώ µε τους φίλους µου µια άσπρη µέρα.
Κελεσίδης Βασίλης (ΣΤ΄ Τάξη)

2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ
H Παγκόσµια Ηµέρα Υγροτόπων εορτάζεται
υποβαθµίζονται σε τέτοιο βαθµό, ώστε να
κάθε χρόνο στις 2 Φεβρουαρίου.
χάνεται η µοναδική οικολογική τους αξία.
Στις 2 Φεβρουαρίου 1977 υπογράφτηκε η
Αλλαγές στο υδρολογικό καθεστώς, αλλοίωση
Σύµβαση για τους Υγροτόπους στην πόλη
και υποβάθµιση της ποιότητας των υδάτων,
Ραµσάρ του Ιράν, στις ακτές της Κασπίας
απόρριψη στερεών και εκροή αστικών
Θάλασσας. Υγρότοποι χαρακτηρίζονται τα
δέλτα, τα έλη, οι λίµνες, οι λιµνοθάλασσες, οι
πηγές, οι εκβολές, οι ποταµοί και οι τεχνητές
λίµνες. Η συνθήκη Ραµσάρ αποσκοπεί στην
προστασία και τη συνετή χρήση όλων των
υγροτόπων µέσω τοπικών και εθνικών δράσεων
και διακρατικής συνεργασίας ως µια συνεισφορά
στην αειφόρο ανάπτυξη.. Στη συνθήκη
περιλαµβάνονται 1524 υγρότοποι µε έκταση 520
εκατοµµυρίων στρεµµάτων περίπου.
Στη χώρα µας, βασει της σύνθήκης Ραµσάρ,
προστατεύονται δέκα υγρότοποι:
Το ∆έλτα του Έβρου, οι λίµνες Ισµαρίδα και
Βιστονίδα, το Πόρτο Λάγος και οι γύρω
λιµνοθάλασσες, το ∆έλτα και η λιµνοθάλασσα
Νέστου, η τεχνητή λίµνη Κερκίνη, οι λίµνες
Βόλβη και Κορώνεια, το ∆έλτα των ποταµών
Αξιού – Λουδία – Αλιάκµονα, ο Αµβρακικός
κόλπος, η λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου και η
αποβλήτων, παράνοµη και αυθαίρετη δόµηση,
λιµνοθάλασσα Κοτύχι στο Νοµό Ηλείας.
εντατικοποίηση της γεωργίας και λαθροθηρία
Όπως
τονίζουν
οι
περιβαλλοντικές
είναι µόνο ορισµένα από τα εντονότατα
οργανώσεις, οι υγρότοποι της χώρας µας
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν.
Φαντίδης Στάθης, Φαντίδης Γιώργος (ΣΤ΄ Τάξη)
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∆ΙΣΕΚΤΟ EΤΟΣ
«∆ίσεκτο» ονοµάζουµε το έτος που αριθµεί
επέκταση όλο το έτος. Σ’ αυτό πρέπει να
366 ηµέρες, αντί των 365 που έχουν τα κοινά.
συνετέλεσε το γεγονός ότι οι Ρωµαίοι
Αυτό συµβαίνει κάθε τέσσερα χρόνια, όταν
θεωρούσαν τον Φεβρουάριο ως µήνα των
προσθέτουµε ένα 24ωρο, προκειµένου να
νεκρών και πίστευαν ότι άφηναν τον Άδη και
διορθωθούν οι ατέλειες του πολιτικού
κυκλοφορούσαν για λίγες µέρες ανάµεσα στους
ηµερολογίου σε σχέση µε το αστρονοµικό. Αν
ζωντανούς. Έτσι το δίσεκτο έτος δεν γινόταν η
δεν συνέβαινε αυτή η διόρθωση, σε βάθος
έναρξη εργασίας µε µακροχρόνια διάρκεια, όπως
χρόνου θα είχαµε τον Ιανουάριο καλοκαίρι και
φύτευση αµπέλων, θεµελίωση οικιών και
τον Ιούλιο χειµώνα.
σύναψη γάµου.
Για να βρούµε ποιο έτος είναι δίσεκτο, δεν
Η πίστη για το δίσεκτο έτος µεταδόθηκε και
έχουµε παρά να το διαιρέσουµε µε το 4. Αν
στους Έλληνες, ύστερα από τη ρωµαϊκή
διαιρείται ακριβώς, σηµαίνει ότι είναι δίσεκτο
κατάκτηση. Αυτός είναι ο λόγος που και στην
και το έτος αυτό έχει 366 ηµέρες.
ελληνική παράδοση τα δίσεκτα έτη θεωρούνται
Με το Ιουλιανό Ηµερολόγιο, που θεσπίστηκε
γρουσούζικα και ο κόσµος αποφεύγει τους
από τον Ιούλιο Καίσαρα σύµφωνα µε τις
γάµους, το κτίσιµο του σπιτιού, τις νέες
προτάσεις του Αλεξανδρινού αστρονόµου
επαγγελµατικές δραστηριότητες και γενικά τους
Σωσιγένη (46 π.Χ.), ο Φεβρουάριος µετατέθηκε
µακροχρόνιους συνεταιρισµούς ή σχέσεις.
από τελευταίος µήνας του έτους σε δεύτερος,
Εµπειρικά πάντως δεν έχουν καταγραφεί
αµέσως µετά τον Ιανουάριο, και είχε 30 µέρες.
κακοτυχίες ή δυσάρεστα γεγονότα που να
Μεταξύ της 24ης και 25ης Φεβρουαρίου
ενισχύουν αυτή την πεποίθηση.
πρόσθεταν µία επιπλέον µέρα, δηλαδή η 24η
Γι’ αυτό και το έτος κατά το οποίο
Φεβρουαρίου υπολογιζόταν δύο φορές. Κι
συµβαίνουν µεγάλα δεινά (πόλεµοι, λιµοί,
επειδή η µέρα αυτή ήταν η έκτη µέρα πριν από
µεγάλες φυσικές καταστροφές κ.ά.) καλείται
τις Καλένδες του Μαρτίου (1η Μαρτίου), η
«χρόνος δίσεχτος». Η αντίληψη αυτή απηχείται
δεύτερη 24η Φεβρουαρίου που προστέθηκε
και στα δηµοτικά τραγούδια, όπως στην
ονοµάστηκε δις έκτη µέρα, δηλαδή δεύτερη έκτη
παραλογή «Του νεκρού αδελφού», µε τους
µέρα πριν από το Μάρτιο. Με τον καιρό, ο όρος
στίχους:
δίσεκτο έµεινε για ολόκληρο το έτος που έχει
«κι εµπήκε χρόνος δίσεκτος και µήνες
µία µέρα περισσότερη από τα κοινά.
οργισµένοι
Αργότερα, από τον Φεβρουάριο αφαιρέθηκε
κι' έπεσε το θανατικό, κι οι εννιά αδερφοί
µία µέρα και άλλη µία επί του Αυγούστου, που
πεθάναν».
προστέθηκε προς τιµή του αυτοκράτορα στον
Σε κάποιους πολιτισµούς, τα δίσεκτα έτη
µήνα Αύγουστο. Έτσι ο Φεβρουάριος παρέµεινε
έχουν και τα καλά τους. Στην Ιρλανδία, για
µε
28
µόνον
ηµέρες.
Από
τους
παράδειγµα, στις 29 Φεβρουαρίου κάθε
µεταχριστιανικούς χρόνους η επιπλέον µέρα
δίσεκτου έτους, µπορεί όποια Ιρλανδή θέλει
προστίθεται στο τέλος του Φεβρουαρίου, ο
(σύµφωνα µε την παράδοση) να κάνει πρόταση
οποίος στο δίσεκτο έτος έχει 29 µέρες αντί για
γάµου στον αγαπηµένο της και εκείνος είναι
28.
υποχρεωµένος να δεχτεί, διαφορετικά θα πρέπει
Για το δίσεκτο ή βίσεκτο χρόνο επικρατούν
να την αποζηµιώσει. Κι αυτό βέβαια θα
πλήθος
προλήψεων
και
δεισιδαιµονιών,
µπορούσε να είναι κατά κάποιον τρόπο
απόρροια της ρωµαϊκής επιρροής. Η δις έκτη
κακοτυχία!
εµβόλιµη µέρα θεωρείτο αποφράς και κατ’
Κελεσίδης Νίκος, Φαντίδης Χαράλαµπος (ΣΤ΄ Τάξη)
ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΤΟ ΚΟΛΟΣΣΑΙΟ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ
Το Κολοσσαίο άρχισε να κατασκευάζεται
αυτοκρατόρων που το έκτισαν. Για να
στην εποχή του Βεσπασιανού το 72 µ.Χ.,
κατασκευαστεί, εργάστηκαν χιλιάδες Ιουδαίοι
συνεχίστηκε την εποχή του Τίτου και
αιχµάλωτοι που είχαν συλληφθεί από τον Τίτο
ολοκληρώθηκε, όταν ήταν αυτοκράτορας ο
µετά την καταστροφή των Ιεροσολύµων.
∆οµιτιανός το 80 µ.Χ. Ονοµαζόταν αµφιθέατρο
Μπορούσε να χωρέσει 45.000 θεατές και είχε
των Φλαβίων, από το όνοµα της δυναστείας των
σχήµα έλλειψης µε περιφέρεια 524 µέτρων. Το
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ύψος του έφτανε τα 48 µέτρα και είχε 4
ορόφους. Από αυτούς, οι τρεις πρώτοι είχαν
αψίδες και ο 4ος 40 παράθυρα. Πάνω από τον 4ο
όροφο υπήρχε στοά. Το εσωτερικό του ήταν
χωρισµένο σε κερκίδες, ενώ στο κέντρο του είχε
κονίστρα που χωριζόταν από τις κερκίδες µε ένα
ψηλό βάθρο. Κάτω από την κονίστρα
βρίσκονταν τα υπόγεια. Το Κολοσσαίο έµεινε
θρυλικό ως το κέντρο των αιµοχαρών θεαµάτων
που απολάµβανε η ρωµαϊκή αυλή στην εποχή
της παρακµής της. Η ορχήστρα είχε
διαµορφωθεί
κατάλληλα,
για
να
πραγµατοποιούνται ναυµαχίες, µονοµαχίες και
θηριοµαχίες τις οποίες χρηµατοδοτούσαν οι
Ρωµαίοι αυτοκράτορες. Εκεί γίνονταν επίσης
µαρτύρια χριστιανών.
Μετά από σεισµούς και λεηλασίες κατά την
διάρκεια των αιώνων είναι σήµερα ερείπιο και
ένα από τα δηµοφιλέστερα τουριστικά αξιοθέατα
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της σύγχρονης Ρώµης. Ο Πάπας το επισκέπτεται
κάθε Μεγάλη Παρασκευή, εις µνήµην τον
χριστιανών µαρτύρων.
Στα τέλη του 2011 θα ξεκινήσουν
αναστηλωτικά έργα, τα έξοδα των οποίων
υπολογίζονται στα 25 εκατοµµύρια ευρώ και
αναµένονται να διαρκέσουν δυόµισι χρόνια.
Παπαδόπουλος Παναγιώτης, Ποτουρίδης Ιωακείµ (ΣΤ΄ Τάξη)

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ
Η γέννηση του πασίγνωστου λαϊκού µας
τον Χατζηαβάτη στο σαράι να του λέει τα
ήρωα του ελληνικού θεάτρου σκιών, του
χωρατά του Καραγκιόζη.
αγαπηµένου µας Καραγκιόζη, δεν είναι απόλυτα
Μια µέρα ο Χατζηαβάτης έκοψε έναν
εξακριβωµένη και έχουν διατυπωθεί πολλές
χάρτινο Καραγκιόζη, τέντωσε ένα πανί που το
απόψεις πάνω στο θέµα αυτό. Η ιστορία της
φώτισε κι έδωσε παράσταση Καραγκιόζη. Ο
δηµιουργίας του βασίζεται σε προφορικές
πασάς ευχαριστήθηκε τόσο που του έδωσε άδεια
παραδόσεις από τις οποίες η πιο διαδεδοµένη
αναφέρεται στον γνωστό θρύλο του
Καραγκιόζη και του Χατζηαβάτη που ζούσαν
στην Προύσα.
Ο
Χατζηαβάτης
ήταν
εργολάβος
οικοδοµών και είχε αναλάβει να χτίσει το
σαράι του πασά της Προύσας. Πήρε στο γιαπί
εργάτες και αρχιµάστορα έβαλε τον
Καραγκιόζη που ήταν µαραγκός, µα είχε
µυαλό πρωτοµάστορα. Ο πασάς είδε ότι το
σαράι αργούσε να τελειώσει κι εφοβέρισε τον
Χατζηαβάτη πως θα τον θανατώσει. Ο
Χατζηαβάτης φοβήθηκε και φανέρωσε στον
πασά ότι φταίχτης ήταν ο Καραγκιόζης που
έλεγε αστεία στους µαστόρους και γελούσαν.
Ο πασάς φοβέρισε και τον Καραγκιόζη αλλά
να παίζει παραστάσεις όπου θέλει. Λέγεται,
εκείνος εξακολούθησε να αστειεύεται. Έτσι ο
λοιπόν, πως έτσι δηµιουργήθηκε ο Καραγκιόζης.
πασάς τον θανάτωσε. Όλοι αγανάχτησαν µε τον
Υπάρχει όµως και ακόµα ένας θρύλος για
άδικο σκοτωµό του Καραγκιόζη κι ο πασάς, για
τον Καραγκιόζη που αναφέρεται στην ιστορία
να ηµερέψει τον λαό, έχτισε ένα ωραίο µνηµείο
ενός Έλληνα από την Ύδρα, του Γ. Μαυροµάτη
στην Προύσα κι έθαψε εκεί τον Καραγκιόζη µε
και τοποθετείται χρονολογικά περίπου τον 18ο
µεγάλες τιµές. Η αδικία όµως αυτή κόστισε πολύ
αιώνα. Ο Μαυροµάτης, λέγεται ότι ήλθε στην
στον πασά κι αρρώστησε βαριά. Οι άλλοι
Τουρκία από την Κίνα µε το θέατρο σκιών του.
αγάδες, για να διασκεδάσουν τον πασά, έφεραν
Αποφασίζοντας να εγκατασταθεί πλέον µόνιµα
στην Πόλη, προσάρµοσε τόσο τη ζωή του όσο
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και το θέατρό του στα ήθη των Τούρκων. Έτσι,
ονόµασε τον πρωταγωνιστή του Καραγκιόζ,
προέκταση στα ελληνικά Καραγκιόζης, που στα
τούρκικα σηµαίνει µαυροµάτης. Ο Μαυροµάτης
πέθανε στην Τουρκία και πληροφορίες
αναφέρουν ότι είχε βοηθό του τον Γιάννη
Μπράχαλη, τον πρώτο καλλιτέχνη του είδους
που έφερε τον Καραγκιόζη στην Ελλάδα.
Οι
πρώτες
ιστορικά
βεβαιωµένες
πληροφορίες για το θέατρο του Καραγκιόζη
εντοπίζονται στα µέσα του 17ου αιώνα και µας
τον παρουσιάζουν να εκφράζει εικόνες από την
ζωή των Τούρκων. Πολλοί υποστήριξαν ότι ο
Καραγκιόζης µας ήταν τούρκικο θέατρο, όµως,
όποιος γνωρίζει τον πνευµατικό χαρακτήρα των
λαών που ζούσαν µέσα στην τουρκική
αυτοκρατορία, δύσκολο να φανταστεί Τούρκο, ή
Εβραίο ή Αρµ ένη για δηµιουργό του

Καραγκιόζη και µάλιστα εµπνευσµένο από τη
ζωή δυο Ελλήνων: του Χατζηαβάτη και του
Μαυροµάτη.
Απλώς,
η
εντύπωση
δηµιουργήθηκε γιατί, µετά την εµφάνιση του
Καραγκιόζη, η τουρκική κυριαρχία απλώθηκε σ’
όλες τις χώρες της Βυζαντινής αυτοκρατορίας
και επόµενο ήταν το θέατρο σκιών να πάρει
µορφή και έκφραση σύµφωνα µε τις νέες
κοινωνικές συνθήκες, δηλαδή, οθωµανική.
Ήταν, εποµένως, λογικό οι ακόλουθοι
τέσσερις σχεδόν αιώνες της τουρκοκρατίας να
έχουν σαν αποτέλεσµα να ξεχασθεί τόσο πολύ η
ελληνικότητά του, ώστε οι περισσότεροι
ερευνητές να χαρακτηρίζουν τον Καραγκιόζη
σαν τούρκικο θέατρο σκιών. Παρουσίαζε την
τούρκικη ζωή ο Καραγκιόζης, επειδή µέσα στην
τουρκοκρατία διαµορφώθηκε και προς τους
Τούρκους κυρίως απευθυνόταν. Ήταν ανάγκη,
εποµένως, να καλυφθεί µε τούρκικο όνοµα ο
κεντρικός του ήρωας, γιατί διαφορετικά ήταν
αδύνατον να ελέγχει τα φαινόµενα και τους
τύπους της τούρκικης κοινωνικής ζωής.
Ο Καραγκιόζης στην Ελλάδα
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Ο Καραγκιόζης δεν ήταν άγνωστος στην
Ελλάδα πριν από την Απελευθέρωση. Μάλιστα
λέγεται ότι, τον καιρό που ετοιµαζόταν η
επανάσταση, το θέατρο αυτό χρησίµευε σαν
τόπος συνάντησης των αρχηγών της που
κατέστρωναν εκεί τα σχέδιά τους δίχως να τους
υποψιαστούν οι Τούρκοι.
Παιζόταν, βέβαια, στην ελληνική γλώσσα
αλλά αποτελούσε θέαµα ακατάλληλο, χυδαίο
ενώ τα βασικά του στοιχεία ήταν τούρκικα.
Επρόκειτο άλλωστε για θέατρο που περιόδευε
από περιοχή σε περιοχή ξεκινώντας κυρίως από
την Πόλη. Μετά την απελευθέρωση, ο
Καραγκιόζης εγκαθίσταται µόνιµα στην Ελλάδα
και από τις αρχές πλέον του 1900 µπορούµε να
µιλάµε για καθαρά ελληνικό Καραγκιόζη.
Σήµερα, η θεατρική αυτή παράδοση
συνεχίζεται µε ενδιαφέρον από διάφορους
καραγκιοζοπαίκτες σε όλη την Ελλάδα, µα και
στο εξωτερικό, και οι θεατές εξακολουθούν να
την δέχονται µε µεγάλη αγάπη και απέραντη
νοσταλγία. Πρόκειται για µια κληρονοµιά
πολύτιµη που δεν πρέπει να χαθεί και αξίζει,
γιατί ο ήρωάς της είναι ο καθρέφτης της γνήσιας
ελληνικής ψυχής.
Φιγούρες του ελληνικού Θεάτρου Σκιών
Ο Καραγκιόζης: Είναι ο ιδανικός τύπος του
φτωχού Έλληνα, του τόσο φτωχού που έχει πια
απαρνηθεί κάθε ιδιωτική φροντίδα κι έχει
εξυψωθεί σε εύθυµη φιλοσοφική θεώρηση της
ζωής. Είναι αγαθός, σκληρός καµιά φορά στ’
αστεία του, αλλά καλόκαρδος στο βάθος.
Γεµάτος τεµπελιά και αισιοδοξία, αλλά και
γεµάτος διάθεση ν’ ανακατεύεται σε όλα. Τον
ενδιαφέρει κάθε τι που γίνεται γύρω του, όλους
τους πειράζει και τους κοροϊδεύει και προ
πάντων τον ίδιο τον εαυτό του. Το χέρι του είναι
εξαιρετικά ευκίνητο και υπερβολικά µακρύ, για
σκηνικούς λόγους, για να µπορεί να ξύνει την
πλάτη του και το κεφάλι του ή για να χειρονοµεί.
Επίσης έχει συµβολική σηµασία, γιατί
εκπροσωπεί το έξυπνο πνεύµα του. Καρπαζώνει
προθυµότατα, δέρνει αλλά και δέρνεται. Είναι
ευφυολόγος, ετοιµόλογος και αστείος, ποτέ όµως
γελοίος. ∆εν είναι ταπεινός, ούτε όταν δέρνεται.
Το δέχεται κι αυτό σαν µια κακοτυχία του και
σαν συνέπεια της κακοκεφαλιάς του, µε την ίδια
εύθυµη εγκαρτέρηση και το ίδιο ειρωνικό του
κέφι.
Ο Χατζηαβάτης: Ο τύπος του ραγιά που ζει
ακόµα µε την ανάµνηση της τουρκοκρατίας.
Παµπόνηρος, ανήσυχος για όλα, αδύνατος,
δειλός και κόλακας, κυρίως απέναντι στους
ισχυρούς. Προσποιείται τον µισοκακόµοιρο ενώ
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ο νους του δουλεύει και ειδικά στις
βροµοδουλειές. Από την άλλη πλευρά,
εκπροσωπεί τον τύπο του βιοπαλαιστή αστού.
Το επάγγελµά του είναι τελάλης, µεσίτης και
ταχυδρόµος που εκτελεί παραγγελίες του µπέη
και του πασά. Ωστόσο είναι ευγενικός,
αξιοπρεπής και αξιόπιστος. Οικογενειάρχης, αν
και δεν παρουσιάζεται αυτό ποτέ στη σκηνή,
είναι πιο µορφωµένος κοινωνικά από τον
Καραγκιόζη και γνωρίζοντας καλύτερα τον
κόσµο προσπαθεί πάντα να διορθώνει τον
φίλο του ή να τον δασκαλεύει.
Μπαρµπα – Γιώργος: Εκπροσωπεί τον
βουνίσιο Έλληνα, τον γνήσιο Ρουµελιώτη, που ο
χαρακτήρας του παρέµεινε αδιάφθορος µέσα στο
πέρασµα του χρόνου. Είναι τύπος αγαθός,
ηθικός και δυνατός. Καµαρώνει που είναι θείος
του Καραγκιόζη και γι’ αυτό του προσφέρει
στοργικά την προστασία του.
Κολλητήρια: Οι
γιοι του Καραγκιόζη,
µε
την
ψευδή
γλώσσα,
πονηρά
πανοµοιότυπα µε τον
πατέρα τους, που τον
βοηθάνε
στις
παλιοδουλειές του.
Σιορ ∆ιονύσιος
ή
Νιόνιος:
Ζακυνθινός,
ξεπεσµένος
κατά
φαντασία
αριστοκράτης,
καυχησιάρης,
επιφανειακά
ευγενικός, µε πολλές τσιριµόνιες και µια γλώσσα
γεµάτη παραφθαρµένες ιταλικές λέξεις.
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∆ερβέναγας: Αλβανός Βεληγκέκας, µε
φρικτά ελληνικά, προσωπικός εχθρός του
Μπαρµπαγιώργου.
Σταύρακας: Αρκετά αντιπαθητικός, είναι ο
µάγκας της παλιάς Αθήνας, δειλός στο βάθος,
στα λόγια απειλητικός και καυχησιάρης, τις
τρώει κι αυτός από τον Καραγκιόζη.
Μορφονιός: Κοµψευόµενος, µ' όλη την
τεράστια µύτη του, δανδής, ερωτόληπτος,
µαµµόθρεφτος και πολύ φαντασµένος. Τελειώνει
όλες του τις φράσεις µ' ένα «ουίτ!», που είναι
µάλλον το γαλλικό oui. Γενικά σαχλός.
Πασάς ή Βεζίρης: Πλούσιος και δυνατός
άρχοντας,
ανώτατος
αξιωµατούχος
των
Τούρκων. Περιέργως δεν παρουσιάζεται
σκληρός κι αυταρχικός (παρά µόνο στα ιστορικά
έργα). Αντίθετα είναι µεγαλοπρεπής, σοβαρός
και δίκαιος.
Αυτά (µαζί µε τη ναζιάρα βεζιροπούλα και

την πολύπαθη Καραγκιόζαινα, την Αγλαΐα) είναι
τα κυριότερα βασικά πρόσωπα του Καραγκιόζη.
Ανάλογα µε την εξέλιξη που πήρε µε τον καιρό
το θέατρο σκιών, προστέθηκαν κι άλλα
πρόσωπα.
Σεµερτσίδου Ευθυµία (Ε΄ Τάξη)

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΙΚΕΝΣ
Ο
Κάρολος
Ντίκενς
γεννήθηκε
7
σηµαντικό ρόλο στην κατοπινή διαµόρφωση
Φεβρουαρίου του 1812, στο Πόρτσµουθ της
των ιδεών του για µια κοινωνική µεταρρύθµιση.
Αγγλίας κι ήταν ο δεύτερος σε ηλικία από οκτώ
αδέρφια. Ο πατέρας του, Τζον Ντίκενς, ήταν
δηµόσιος υπάλληλος.
Όταν ήταν µικρός, ο Κάρολος άλλαξε πολλές
φορές τόπο διαµονής. Το 1817 η οικογένεια
Ντίκενς πήγε στο Λονδίνο, εκεί όµως τα
πράγµατα δεν πήγαν καλά, ώσπου, το 1824, ο
Τζον Ντίκενς φυλακίστηκε για χρέη στη φυλακή
Μάρσαλσι. Σε ηλικία δώδεκα χρονών ο Κάρολος
πήγε να δουλέψει σε µια βιοµηχανία
Μόλις αποφυλακίστηκε ο πατέρας του, ο
στιλβωτικών και κέρδιζε µόλις έξι σελίνια την
Κάρολος µπήκε στην Ακαδηµία Ουέλινγκτον
εβδοµάδα. Ήταν µια εµπειρία που έπαιξε
Χάουζ και στη συνέχεια, προτού γίνει
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δηµοσιογράφος στη «Morning Chronicle»,
Παράλληλα µε τη συγγραφή, αγαπούσε τα
εργάστηκε σε δικηγορικό γραφείο. Το 1836
ταξίδια και το ερασιτεχνικό θέατρο. Ο γάµος του
παντρεύτηκε την Κάθριν Χόγκαρθ. Ήδη είχε
λύθηκε το 1858. ∆εν ήταν ένας ευτυχισµένος
αρχίσει να αναγνωρίζεται ως κάτι παραπάνω από
γάµος, ωστόσο από τη γυναίκα του απέκτησε
ένας απλός δηµοσιογράφος. Τα «Σκίτσα του
δέκα παιδιά.
Μποζ» (1836 – 1837) ακολούθησαν τα «Χαρτιά
Ο Κάρολος Ντίκενς πέθανε στο Γκάτζχιλ,
του Πίκγουικ» σε είκοσι µηνιαίες συνέχειες.
κοντά στο Ρότσεστερ της επαρχίας Κεντ, στις 9
Ύστερα ήρθαν ο «Όλιβερ Τουίστ» και ο
Ιουνίου 1870, σε ηλικία µόλις 58 ετών.
«Νίκολας
Νίκλεµπι».
Συνολικά
έγραψε
Αναπαύεται στη Γωνία των Ποιητών, στο αβαείο
δεκαπέντε µυθιστορήµατα και αναρίθµητα
του Ουεστµίνστερ. Πάνω στην επιτύµβια πλάκα
διηγήµατα και άρθρα. Σηµαντικότερα απ’ αυτά:
είναι γραµµένα τα εξής: «Συµπονούσε τους
«∆αβίδ Κόπερφιλντ», «Η ιστορία δύο πόλεων»,
φτωχούς, τους βασανισµένους και τους
«Μεγάλες Προσδοκίες», «Το παλαιοπωλείο»,
καταπιεσµένους και µε το θάνατό του ο κόσµος
«∆ύσκολα χρόνια», «Αµερικάνικα Σηµειώµατα»,
έχασε έναν από τους µεγαλύτερους Άγγλους
«Μάρτιν
Τσάζλγουϊκ»,
«Χριστουγεννιάτικα
συγγραφείς».
Κάλαντα».
Χατζηιωαννίδης Νεόφυτος (ΣΤ΄ Τάξη)
ΜΥΘΟΙ ΣΤΑ ΠΟΝΤΙΑΚΑ
Από αυτό το φύλλο της εφηµερίδας µας
κορώνα = κόρακας, από το αρχ. κορώνη
εγκαινιάζουµε µια νέα στήλη στην οποία θα
ελέπς = βλέπεις, από το ελέπω, αρχ. Βλέπω
παρουσιάζουµε µύθους στα ποντιακά τους
κ’ επεκεί = και µετά
οποίους θα συνοδεύουµε και από την απόδοσή
ετέρεσα = κοίταξα, από το τερώ, αρχ. Τηρώ
τους στα νέα ελληνικά.
’κ’ εύρα = δε βρήκα, από το αρχ. ευρίσκω
AΣ Σ’ ΟΛΕΝ ΕΜΟΡΦΟΝ ΕΝ ΤΩ ΜΩΡΟ Μ’
Μίαν είνας πέρδικα είχεν δουλειάν και είπεν
την κορώνα:
- Πολλά παρακαλώ σε, επειδή έχω δουλείαν
και ’κι προφτάνω, όνταν πας δις ψωµίν το µωρό
σ’ ’ς σο σκολείο, έπαρ δος κι αβούτο το ψωµίν
σ’εµόν το µωρόν.
- Πώς να εγνωρίζω το µώρό σ’; έρώτεσεν η
κορώνα.
- Όποιο ελέπς ας όλεν έµορφο, εκείνο εν τω
µωρό µ’! είπεν ατεν η πέρδικα.
Επήεν η κορώνα ’ς σο σκολείο, έλειψεν
κάµποσον, κ’ επεκεί έφερεν το ψωµίν οπίσ.
- Γιατί έφερες οπίσ το ψωµίν; ερώτεσεν η
πέρδικα.
- Ετέρεσα και ξαν ετέρεσα ας σ’ εµόν το
µωρόν έµορφον κανενα ’κ’ εύρα και έφερά σε το
ψωµίν!

ΑΠ’ ΟΛΑ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΩΡΟ
ΜΟΥ
Μια πέρδικα κάποτε είχε δουλειά και είπε
στον κόρακα:
- Σε παρακαλώ πολύ, επειδή έχω δουλειά και
δεν προλαβαίνω, όταν πας να δώσεις ψωµί στο
µικρό σου στο σχολείο, πάρε και δώσε αυτό το
ψωµί στο δικό µου το µωρό.
- Πώς να καταλάβω ποιο είναι το µωρό σου;
ρώτησε ο κόρακας.
- Το οµορφότερο που θα δεις, εκείνο θα είναι
το µωρό µου! του είπε η πέρδικα.
Πήγε ο κόρακας στο σχολείο, απουσίασε
αρκετά, µετά έφερε πίσω το ψωµί.
- Γιατί έφερες πίσω το ψωµί; ρώτησε η
πέρδικα.
- Κοίταξα και ξανακοίταξα, οµορφότερο από
το δικό µου το µωρό δε βρήκα και σου
επέστρεψα το ψωµί!

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Από το βιβλίο «Ανέκδοτα και µύθοι στην ποντιακή διάλεκτο» του Παύλου ∆. Χαιρόπουλου
Βασιλείου Γιώργος, Φαντίδης Στάθης (ΣΤ΄ Τάξη)
ΟΣΚΑΡ
Τα Όσκαρ (αγγλικά: Oscar ή Academy
Επιστηµών, η οποία το 2009 αριθµεί περίπου
Awards, που είναι και η επίσηµη ονοµασία τους)
6000 µέλη µε δικαίωµα ψήφου. Η πρώτη
είναι τα σηµαντικότερα κινηµατογραφικά
απονοµή τους έγινε στις 16 Μαΐου του 1929 στο
βραβεία. Απονέµονται από την Αµερικανική
ξενοδοχείο "Ρούσβελτ" στο Χόλυγουντ. Η ιδέα
Ακαδηµία Κινηµατογραφικών Τεχνών και
ανακοινώθηκε το 1927 από τον Λουίς Μπ.
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Μάγερ και αυτό, γιατί ήθελε να δώσει µια
έχει γυριστεί σε φιλµ 35mm ή 70mm ή σε
ιδιαίτερη αίγλη αλλά και να προκαλεί το
ψηφιακό φιλµ προοδευτικής σάρωσης µε 24 ή
ενδιαφέρον του κοινού για τις κινηµατογραφικές
48 καρέ και ανάλυση τουλάχιστον 1280 x 720.
ταινίες.
Το Όσκαρ είναι ένα επιχρυσωµένο
Οι Έλληνες που πήραν Όσκαρ
αγαλµατίδιο από χαλκό και κασσίτερο, έχει ύψος
- Κατίνα Παξινού Β΄ Γυναικείος ρόλος –
34 εκ., ζυγίζει περίπου 4 κιλά και το σχεδίασε ο
«Για ποιόν χτυπάει η καµπάνα» 1944
Τζορτζ Στάνλεϊ. Πρόκειται για έναν γυµνό
- Μάνος Χατζιδάκις Καλύτερο τραγούδι –
άνδρα,
ο
«Ποτέ την Κυριακή» 1961
οποίος
- Βασίλης Φωτόπουλος Καλλιτεχνική
καρφώνει ένα
διεύθυνση και σκηνικά για ασπρόµαυρη ταινία –
ξίφος σε µια
«Ζορµπάς» 1965
µποµπίνα που
- Βαγγέλης Παπαθανασίου Καλύτερη
έχει
πέντε
µουσική – «Οι δρόµοι της φωτιάς» 1981
ακτίνες.
Οι
- Κώστας Γαβράς Προσαρµοσµένο σενάριο
πέντε ακτίνες
– «Αγνοούµενος» 1982
είναι για κάθε
κλάδο
της
Οι Ελληνικές υποψηφιότητες
Ακαδηµίας,
- Μελίνα Μερκούρη Α΄ Γυναικείος ρόλος –
δηλαδή
για
«Ποτέ την Κυριακή» 1961
τους
- Ζυλ Ντασέν Σενάριο και Σκηνοθεσία –
παραγωγούς,
τους
σκηνοθέτες,
τους
«Ποτέ την Κυριακή» 1961
σεναριογράφους, τους ηθοποιούς και τους
Ντένη
Βαχλιώτη
Κουστούµια
τεχνικούς. Για το όνοµα του αγαλµατιδίου έχουν
ασπρόµαυρης ταινίας – «Ποτέ την Κυριακή»
ακουστεί αρκετά, ενώ εκείνη η εκδοχή που
1961
ακούγεται σαν πιο πιθανή είναι ότι µία
- Μιχάλης
Κακογιάννης Καλύτερη
υπάλληλος της ακαδηµίας, ονόµατι Μάργκαρετ
ξενόγλωσση ταινία – «Ηλέκτρα» 1962
Χέρικ, µόλις είδε το βραβείο, είπε ότι µοιάζει
Βασίλης
Γεωργιάδης
Καλύτερη
σαν τον θείο της τον Όσκαρ.
ξενόγλωσση ταινία – «Τα κόκκινα φανάρια»
Η Ακαδηµία αριθµεί πάνω από 6.500 µέλη
1963
και είναι αρκετά δύσκολο να ενταχθεί κάποιος
Βασίλης
Γεωργιάδης
Καλύτερη
σε αυτήν. Συνήθως, για να γίνει κάποιος µέλος,
ξενόγλωσση ταινία – «Το χώµα βάφτηκε
πρέπει να προταθεί από τουλάχιστον δύο άλλα
κόκκινο» 1965
µέλη.
Τα
ονόµατα
των
µελών
δεν
- Κώστας Γαβράς Σκηνοθεσία – «Ζ» 1970
αποκαλύπτονται, αν και κάποια ονόµατα έχουν
- Αχµέτ Ρασντί Καλύτερη ταινία – «Ζ» 1970
δει το φως της δηµοσιότητας.
- Κώστας Γαβράς ∆ιασκευασµένο σενάριο
Μια ταινία, για να είναι υποψήφια, θα πρέπει
– «Ζ» 1970
να έχει αρχίσει να προβάλλεται µεταξύ 1ης
- Μιχάλης
Κακογιάννης Καλύτερη
Ιανουαρίου και 31ης ∆εκεµβρίου του
ξενόγλωσση ταινία – «Ιφιγένεια» 1977
προηγούµενου ηµερολογιακού έτους. Θα πρέπει
- Γιώργος Λάνθιµος Καλύτερη ξενόγλωσση
να έχει διάρκεια τουλάχιστον 40 λεπτά και να
ταινία – «Κυνόδοντα» 2010
Φαντίδης Χαράλαµπος, Φαντίδης Γιώργος (ΣΤ΄ Τάξη)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
11΄ Καλή φάση για το Ριζό, µετά από πάσα
∆ΟΞΑ ΡΙΖΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ 2 – 1
του Νίκου Σαρίδη και τελείωµα του Χρήστου
Την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου, στις 15.00
αρχίζει ο αγώνας ανάµεσα στην ∆ΟΞΑ Ριζού
Σύρµαλη.
και τον ΑΡΗ Αθύρων στο γήπεδο του Ριζού.
15΄ Κόρνερ για το Ριζό και φάουλ από τον
Αρτέµη Χατζηδηµητριάδη.
Α΄ ηµίχρονο
1΄ Σούτ για τα Άθυρα στα χέρια του
20΄ αγώνας και το Ριζό έχει την υπεροχή του
τερµατοφύλακα.
αγώνα.
3΄ Σουτ από τον ∆ηµήτρη Κυριακίδη, αουτ.
26΄ Φάουλ για τα Άθυρα, άουτ.
5΄ Γκολ για το Ριζό από τον Χρήστο
36΄ Φάουλ για το Ριζό, µετά από κόντρες,
Σύρµαλη µε τετ α τετ.
πλάγιο.
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41΄ Γκολ για τα Άθυρα.
Β΄ ηµίχρονο
46΄ Γκολ για το Ριζό µε πολύ ωραίο σουτ
από τον Κώστα Ισλαµίδη.
50΄ Κόρνερ για το Ριζό, στα χέρια του

τερµατοφύλακα.
60΄ αγώνας και το σκορ παραµένει 2-1.
67΄ Αλλαγή. Βγαίνει ο Τσενεκλίδης Χρήστος
και µπαίνει ο Στέλιος Μουχτάρης.
75΄ Σουτ άουτ για το Ριζό.
80΄ Φάουλ για τα Άθυρα από τα πλάγια
αποµακρύνει η άµυνα του Ριζού.
82΄ Σούτ για το Ριζό, στα χέρια του
τερµατοφύλακα.
85΄ Φάουλ για τα Άθυρα, άουτ.
Η οµάδα της ∆ΟΞΑΣ έβαλε δύο γρήγορα
γκολ στην αρχή του αγώνα και στην αρχή του
2ου ηµιχρόνου και πήρε το υπερπολύτιµο
τρίποντο για την συνέχεια του πρωταθλήµατος.
Το βασικό µας είναι η οµάδα µας να σωθεί στην
κατηγορία.
*
*
*
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ – ∆ΟΞΑ ΡΙΖΟΥ
1–1
Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στις 15.00
έγινε ο ποδοσφαιρικός αγώνας ανάµεσα στην
∆ΟΞΑ Ριζού και Ηρακλή Τριφυλλιού στο
γήπεδο του Τριφυλλίου.
Α΄ ηµίχρονο
4΄ Τετ α τετ για το Τριφύλλι πολύ ψηλά,
άουτ η µπάλα.
10΄ Φάουλ για το Ριζό από τα πλάγια,
κερδίζει κόρνερ.
13΄ Φάουλ για το Ριζό, άουτ.
15΄ Γκολ για το Τριφύλλι µετά από τετ α τετ.
20΄ Κόρνερ για το Ριζό και δοκάρι από τον
Αρτέµη Χατζηδηµητριάδη.
22΄ Τετ α τετ από τον Θόδωρο Παπαδόπουλο
πολύ λίγο άουτ.
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23΄ Φάουλ για το Ριζό από τα πλάγια στα
χέρια του τερµατοφύλακα.
35΄ αγώνας και το Τριφύλλι προηγείται
ακόµα.
39΄ Γκολ για το Ριζό µε πολύ ωραία πάσα
από το Παπαδόπουλο Θόδωρο και τελείωµα του
Νίκου Σαρίδη στην γωνία του τερµατοφύλακα.
43΄ Κόρνερ για το Τριφύλλι στα χέρια του
τερµατοφύλακα.
Β΄ ηµίχρονο
46΄ Σουτ για το Ριζό, άουτ.
47΄ Κόρνερ για το Τριφύλλι στα χέρια του
τερµατοφύλακα.
55΄ Σουτ για το Ριζό, άουτ.
58΄ Φάουλ για το Τριφύλλι, ελάχιστα άουτ.

65΄ αγώνα και το Ριζό πιέζει για ένα
νικητήριο γκολ. Κόκκινη κάρτα στον Κώστα
Σαρίδη.
77΄ Κόρνερ για το Ριζό στα χέρια του
τερµατοφύλακα.
82΄ Κόρνερ για το Ριζό στο δοκάρι.
83΄ Σουτ από τον Νεοκλή Τελιανίδη στο
οριζόντιο δοκάρι.
89΄ Κόρνερ για το Ριζό στα χέρια του
τερµατοφύλακα.
Το Ριζό χάνει δύο βαθµούς στο γήπεδο του
Τριφυλλιού αλλά µε πολλές απουσίες βασικών
παικτών. Στο τέλος του αγώνα όλοι οι παίκτες
έδωσαν τα χέρια και είπαν «Καλή συνέχεια» στο
πρωτάθληµα. Καλή κίνηση των παικτών και των
δύο οµάδων.
Οι συνθέσεις των δύο οµάδων:
Ηρακλής
Τριφυλλιού:
Βασιπούδης,
Χαραλαµπίδης,
Χαραλαµπίδης,
Σαζα,
Σταϊκάκης, Τεληγιαννίδης, Μπάσδος, Μτούφο,
Αρτεµιάδης, Σιδέρης, Μπάσδος, Ανδρεάλης.
∆ΟΞΑ
Ριζού:
Ταρπάνης
Κυριάκος,
Χαρατσίδης Νίκος, Τελιανίδης Νεόκλιτος,
Χατζηδηµητριάδης Αρτέµης, Σαρίδης Κώστας,
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Μουχτάρης Στέλιος, Παπαδόπουλος Θωδορής,
Κυριακίδης Γιάννης, Σαρίδης Βασίλης.
Φαντίδης Χαράλαµπος (ΣΤ΄ Τάξη)
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΕΜΕ;
«Τα φόρτωσε στον κόκορα»
Σύµφωνα µε µαρτυρίες πολλών, ακόµα και
την ελευθερία τους πολεµούν. Απλά πολεµούν
του Πλάτωνα (Νόµοι Ζ΄ 789), στην αρχαία
µόνο, για να µην νικηθούν και να µην
Αθήνα πολλά παιδιά αλλά και µεγαλύτεροι,
υποχωρήσει ο ένας στη δύναµη του άλλου». Με
έτρεφαν κοκόρια και τα εκπαίδευαν να µάχονται
τα λόγια αυτά προσπάθησε να ανυψώσει το
µεταξύ τους. Η συνήθεια αυτή µετά τη µάχη του
ηθικό των Αθηναίων.
Μαραθώνα καθιερώθηκε από τους Αθηναίους µε
Για τέτοιες κοκοροµαχίες, στις οποίες
νόµο. Έτσι, µια φορά το χρόνο οι πολίτες
στοιχηµάτιζαν κιόλας, περιζήτητα για τη
µπορούσαν να παρακολουθήσουν στο θέατρο
µαχιµότητα και το µένος τους ήταν τα κοκόρια
δηµόσιες κοκοροµαχίες. Ο νόµος αυτός, καθώς
της Τανάγρας και της Ρόδου (Παυσαν. Θ΄ 22,2).
Για να τα εξοργίζουν µάλιστα περισσότερο, τα
τάιζαν σκόρδα και κρεµµύδια. Κατά τη διάρκεια
του αγώνα, τα τοποθετούσαν σε ειδικά τραπέζια
µε ψηλά πόδια όχι µόνο για να µην πέφτουν
κάτω, αλλά και για να µην µπορούν να
υποχωρήσουν. Ο αγώνας δηλαδή θα τελείωνε
µόνο, όταν σκοτώνονταν το ένα από τα δύο.
Έπαθλο του αγώνα ήταν πολλές φορές ο
νικηµένος αντίπαλος (σκοτωµένος πλέον στο
πεδίο της µάχης), ενώ άλλες φορές κάποιο
χρηµατικό στοίχηµα. Τα στοιχήµατα µάλιστα
αναφέρει ο Αιλιανός (Ποικ. Ιστορ. Β΄ 28),
αυτά στα ρωµαϊκά χρόνια ήταν τόσο σηµαντικά,
θεσπίστηκε για τον εξής λόγο: Όταν ο
ώστε πολλοί φίλοι της κοκοροµαχίας
Θεµιστοκλής (αρχηγός του κέντρου στο σχέδιο
καταστρέφονταν οικονοµικά εξαιτίας τους.
παράταξης των ελληνικών δυνάµεων που
Από εδώ και η φράση «τα φόρτωσε στον
εφάρµοσε ο Μιλτιάδης στη µάχη αυτή), είδε τον
κόκορα», που λέγεται για εκείνον που εναπόθεσε
αθηναϊκό στρατό που έβγαινε να αντιµετωπίσει
τις ελπίδες του στις ικανότητες κάποιου άλλου
τους βάρβαρους, τον σταµάτησε και είπε
και διαψεύσθηκαν. Ας σηµειωθεί και κάτι που
δείχνοντας δύο κοκόρια που χιµούσαν το ένα
είναι λιγότερο γνωστό. Οι Αθηναίοι, εκτός από
πάνω στ’ άλλο «Αυτά ούτε για τη πατρίδα, ούτε
κοκόρια, εξέτρεφαν για το σκοπό αυτό πέρδικες
για τους θεούς τους, ούτε για τους προγονικούς
αλλά και ορτύκια (ορτυγοκοπίαι), επειδή το
τους ήρωες, ούτε για τα παιδιά τους, ούτε για
µικρό αυτό πουλί θεωρούνταν «µαχιµότατον».
(Από το βιβλίο της Γιολάντας Τσορώνη – Γεωργιάδη «Γιατί το λέµε έτσι…»)
∆ηµητριάδου Όλγα, Χατζιωαννίδης Νεόφυτος (ΣΤ΄ Τάξη)
ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ∆ΑΣΚΑΛΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Εδώ και αρκετά χρόνια έχουµε στην
κ. Γιολάντα Τσορώνη – Γεωργιάδη ή οποία
εφηµερίδα µας τη µόνιµη στήλη µε τίτλο
συνόδευε ένα δέµα µε βιβλία της.
«ΓΙΑΤΊ
ΤΟ
ΛΕΜΕ;»
στην
οποία
παρουσιάζουµε την προέλευση διάφορων
Αθήνα, Βριλήσσια 15/1/2012
λέξεων και φράσεων που χρησιµοποιούµε στην
καθηµερινή µας ζωή. Στην αρχή τα θέµατά µας
Αγαπητοί συνάδελφοι,
τα παίρναµε από το βιβλίο του Τάκη Νατσούλη
Αγαπητοί µαθητές,
«Λέξεις και φράσεις παροιµιώδεις». Από το
100ό φύλλο της φηµερίδας µας του Μαΐου –
Θα ήθελα κατ’ αρχάς να ευχηθώ από
Ιουνίου 2008 αρχίσαµε να χρησιµοποιούµε σαν
καρδιάς σε όλους Καλή Χρονιά µε ειρήνη,
πηγή µας το βιβλίο της κ. Γιολάντας Τσορώνη –
υγεία, αγάπη και οικογενειακή ευτυχία.
Γεωργιάδη «Γιατί το λέµε έτσι…». Στα τέλη του
Είναι η δεύτερη φορά που επικοινωνώ µαζί
Γενάρη πήραµε την παρακάτω επιστολή από την
σας, θέλοντας να σας εκφράσω το θαυµασµό
µου για την πρωτοτυπία και την ποικιλία του
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περιεχοµένου του «Μαθητικού Λόγου» που
τόσα χρόνια εκδίδετε µε την ίδια όρεξη, το ίδιο
µεράκι, την ίδια ποιότητα.
Συγχαρητήρια στη σχολική µονάδα, και
ιδιαιτέρα στους συντελεστές της έκδοσης, που –
σε πείσµα των όσων συµβαίνουν – διατηρεί
αµείωτο το ζήλο της να ταράσσει τα λιµνάζοντα
ύδατα µε πρωτότυπες δράσεις, µε βιωµατική
προσέγγιση της διδασκαλίας, µε συνεργασίες, µε
πρωτοβουλίες. Συγχαρητήρια και στην τοπική
κοινωνία που στηρίζει τον αγώνα σας και
αποδεικνύετε έτσι όλοι µαζί το χιλιοειπωµένο,
αλλά διόλου κοινότοπο, «µην κοιτάς τι κάνει το
κράτος για σένα µα τι κάνεις για το κράτος εσύ».
Πραγµατικά θαυµάζω το συντονισµό σας και
την ενότητά σας, στοιχεία που εδώ στην Αθήνα
δύσκολα εξασφαλίζουν οι σχολικές µονάδες
γιατί …Είναι πολύ οι λόγοι.
Σε µια λοιπόν τέτοια εφηµερίδα, που βγαίνει
από τόσο άξιο δυναµικό (εκπαιδευτικό και
µαθητικό), θεωρώ τιµή µου το ότι φιλοξενούνται
λήµµατα από το βιβλίο µου που φέρει τον τίτλο
«Γιατί το λέµε έτσι». Σας ευχαριστώ πολύ. Για
να εκφράσω όµως έµπρακτα τις ευχαριστίες µου,
δεχτείτε, παρακαλώ, τα βιβλία που σας στέλνω
προς ενίσχυση την σχολικής σας βιβλιοθήκης.
Ελπίζω και εύχοµαι να αρέσουν στα παιδιά,
αλλά και στους δασκάλους τους, δεδοµένου ότι
ένα από τα βασικά κριτήρια του καλού παιδικού
βιβλίου είναι να το διαβάζει ευχάριστα και ο
ενήλικος.
Τα έγραψα όχι για να τα γράψω απλώς, αλλά
γιατί πίστευα πως κάτι είχα να πω. Ελπίζω αυτό
το «κάτι» να το ανακαλύψουν οι αναγνώστες.
Άλλωστε θεωρώ τον εαυτό µου πρώτα δασκάλα
και µετά συγγραφέα (αυτή την τελευταία
ιδιότητα νοµίζω πως πρέπει να κουραστείς
ποικιλοτρόπως για να την κατακτήσεις).
Με την ευχή να είστε όλοι «σαν τα ψηλά
βουνά» και να συνεχίζετε δηµιουργικά και το
2012, σας ευχαριστώ για το µάθηµα που δίνετε
σε όλους µας και σας προτρέπω να…
ξεπεράσετε τον εαυτό σας!
Με βαθιά εκτίµηση
Γιολάντα Τσορώνη – Γεωργιάδη
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Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ
Ριζό,15/2/2012
Αγαπητή κ. Τσορώνη – Γεωργιάδη
Σας ευχόµαστε Καλή Χρονιά, µε υγεία και
ευτυχία. Αργήσαµε να σας γράψουµε, επειδή
στο ∆ήµο µας για πολλές µέρες ήταν κλειστά τα
σχολεία λόγω χιονιού.
Σας ευχαριστούµε πολύ εκ µέρους όλου του
σχολείου για τα καλά σας λόγια στην επιστολή
που µας στείλατε τον προηγούµενο µήνα. Μας
συγκινεί και µας τιµά ιδιαίτερα το περιεχόµενο
της. Χαρήκαµε πολύ που µια δασκάλα και
συγγραφέας σαν εσάς παρακολουθεί το έργο του
σχολείου µας και µας συγχαίρει για τη δουλεία
µας. ∆εν λαµβάνουµε συχνά τέτοιες θερµές
συγχαρητήριες επιστολές που µας ενθαρρύνουν
να συνεχίσουµε την έκδοση της σχολικής µας
εφηµερίδας µε την ίδια όρεξη και χαρά.
Σας ευχαριστούµε πολύ για τα βιβλία που
µας στείλατε. Αυτήν την στιγµή συµµετέχουµε
στο Μαραθώνιο Ανάγνωσης των βιβλίων της
Άλκης Ζέης. Όταν τελειώσουµε (προς το τέλος
Μαρτίου), θα µπορέσουµε να τα διαβάσουµε.
Θα θέλαµε πολύ να σας γνωρίσουµε από
κοντά και να µας µιλήσετε για τα βιβλία σας.
Με εκτίµηση και αγάπη
Οι µαθητές της ΣΤ΄ Τάξης του ∆.Σ Ριζού.
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ κ. ΓΙΟΛΑΝΤΑΣ
ΤΣΟΡΩΝΗ – ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η
Αγαπηµένα µου παιδιά,
Σας ευχαριστώ πολύ.
Κάποια στιγµή µπορεί να έρθουν έτσι τα
πράγµατα και να ανταµώσουµε.
Κι αν αυτό ποτέ δε γίνει, εγώ θα σας έχω
στην καρδιά µου και θα εύχοµαι να κάνετε το
καλό, να νοιάζεστε για το συνάνθρωπο, να έχετε
αξίες και να δηµιουργείτε!
Καλή συνέχεια σε ό,τι επιχειρείτε.
Με την αγάπη µου,
Γιολάντα Τσορώνη – Γεωργιάδη

ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΤΣΟΡΩΝΗ – ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η
Ας γνωρίσουµε όµως ποια είναι η Γιολάντα
µου. Είµαι πτυχιούχος της Νοµικής Σχολής, της
Τσορώνη-Γεωργιάδη έτσι όπως µας συστήνεται
Παιδαγωγικής Ακαδηµίας και του Παιδαγωγικού
µέσα στα βιβλία της.
Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης. Έως το 2006
Γεννήθηκα και µεγάλωσα στην Καλαµάτα,
εργάστηκα στη ∆ηµόσια Εκπαίδευση, ενώ στη
αλλά ζω µόνιµα στην Αθήνα µε την οικογένειά
συνέχεια για δύο χρόνια µετεκπαιδεύτηκα στο
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Μαράσλειο ∆ιδασκαλείο (1η θέση στη σειρά
εισακτέων).
Εκτιµώντας πως η
γλώσσα είναι βασικό
εργαλείο έκφρασης – τα
όρια του λόγου µας
καθορίζουν και τα όρια
της σκέψης µας –,
παρακολούθησα
µαθήµατα
επιµέλειας
κειµένων και συγγραφής
παιδικού βιβλίου στο
EKEBI.
Μ’ αρέσει οτιδήποτε
έχει σχέση µε την
παράδοση και το λαϊκό µας πολιτισµό. Αγαπώ την
οικογένειά µου, τους λίγους αλλά καλούς φίλους
µου, το διάβασµα, τη δουλειά µου, τους µαθητές
µου, τον Καζαντζάκη, τα ταξίδια και βεβαίως…τη
συγγραφή. Είµαι συνεργάτης του περιοδικού
«Παράθυρο στην εκπαίδευση του παιδιού» µε
άρθρα που αφορούν σε διάφορους τοµείς της
Λαογραφίας και της Ιστορίας. Γράφω θεατρικά
κείµενα για σχολικές γιορτές και πολιτιστικές
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εκδηλώσεις. Είµαι µέλος της «Γυναικείας
Λογοτεχνικής Συντροφιάς».
Έργα της:
«Γιατί το λέµε έτσι…», «Σκυλί από Τζάκι»,
«Ο τζίντζιρας ο µίντζιρας και...το παράπονο του»,
«Γίνε…ξεφτέρι», «Μήνας µπαίνει µήνας βγαίνει»,
«Μύθοι, ιστορίες, παραµύθια, παροιµίες µε ζώα»,
«Μύθοι, ιστορίες, παραµύθια, παροιµίες µε
φίλους φτερωτούς», «Το παλιό σχολείο»,
«Σκανταλιάρηδες πιτσιρικάδες», «Ο Ποσειδώνας
και η Φρουφρού», «Ο µεγάλος χνουδωτός», «Η
γάτα η Μαρµελάδα», «Ο πύργος των
Παραµυθιών», «Ο φαντασµένος Λούης», «Φίλοι
για θαύµατα», «Ο Κίµωνας σε αποστολή
διάσωσης», «Το µεγάλο κόλπο του Φρέντι», «∆ε
θέλω να βγω από το αυγό», «Φόρα το χαµόγελο
σου», «Ο µεγάλος νικητής», «Το παπί που δεν
είχε τι να πει», «Η εξαφάνιση της Ντόρας», «Το
αστέρι της φιλίας», «Το αετόπουλο που φοβόταν
να πετάξει», «Η βίδρα που φοβόταν το νερό», «Η
κουκουβάγια που φοβόταν το σκοτάδι», «Ένα
παράξενο σχολείο», «Μια φιλία µε αγκάθια», «Το
πιο ωραίο δώρο»
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∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΤΕ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ
ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ 15 ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΣΤΟΛΕΣ
Π Ρ Ι Γ Κ Ι Π Ι Σ Σ Α Κ
Α Ξ Φ Τ Μ Ξ Κ Ρ Χ Ι Θ Φ
Χ Τ Ω Χ Ρ ∆ Β Σ Α Λ Κ Η
Η Σ Π Α Ι Ν Τ Ε Ρ ΜΑ Ν
Ρ ΚΜΠ Λ Τ Κ Ξ Ο Ψ Σ Τ
Α Κ Ι Χ Ι Π Ι Σ Σ Α Τ Χ
Τ Ο Τ Τ Λ Σ Ο Τ Φ Τ Ρ Π
Κ Λ ΠΜΟ Κ Π Ρ Π Υ Ο Ι
Τ Ο Ρ Κ Π Β Ο Κ Υ Τ Ν Ε
Ν ΜΠ Ο Ε Α Λ Σ Ν Π Α Ρ
Ο Π Χ Κ Ι Σ Τ Λ Ε Ψ Υ Ο
Τ Ι Τ Α Ρ Ι Χ Μ Ρ Τ Τ Τ
Χ Ν Ο Ι Α Λ Ν Π Α Κ Η Ο
Ζ Α Π Ο Τ Ι Χ Π Ι Ν Σ Σ
Ο Ε Π Κ Η Σ Τ Τ ∆ Κ Τ Π
Ρ Β Χ Ν Σ Σ Α Κ Α Λ Ι Σ
Ο Τ Τ Ε Α Α Κ Π Τ Ο Κ Τ
Κ Α Ο ΥΜΠ Ο Η Σ Ο Α Α
Ω Ο Π Χ Ν Τ Ο Λ Χ Υ Χ Ν
Χ Σ Ο Υ Π Ε Ρ Μ Α Ν Τ Χ
Ποτουρίδης Ιωακείµ, Φαντίδης Θεόφιλος (ΣΤ΄ Τάξη)
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

1
1.
2.
3.
4.

1
2

3

2

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
Η δεύτερη µεγαλύτερη έρηµος της Γης.
Αποκριάτικη στολή για κορίτσια.
Αποκριάτικη στολή για αγόρια.
Οπωροφόρο δέντρο.

4

3
4

_______
____
_____
_____

ΚΑΘΕΤΑ
1. Μεσολαβώ για κάτι ανάµεσα σε άλλους.
2. Επίσηµο έγγραφο µε το οποίο γίνεται
εκχώρηση.
3. Γιορτή µασκαρέµατος.
4. Μουριά.
Κελεσίδης Νίκος, Φαντίδης Στάθης
(ΣΤ΄ Τάξη)

Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆Α ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ «ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ»
Κοµµατάκια από πολύχρωµο χαρτί για χαρτοπόλεµο.
Αρχαίο δίτροχο πολεµικό όχηµα.
Το µέρος του έργου που ερµηνεύει ένας ηθοποιός.
Νεανική ηλικία.
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_______
______
_____________
______
_______
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Αποκριάτικη στολή για κορίτσια (αντίστροφα).
Φαρµακευτικό φυτό.
Συσκευή απορρόφησης σκόνης, καπνού κλπ..
Το δελτίο του λαχείου που κερδίζει.
Σφαίρα από λεπτό ελαστικό, που φουσκώνει µε αέρα (αντίστροφα).
Καρυπίδου Μαρία, Ταφάνι Έντα (ΣΤ΄ Τάξη)
ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ
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Π

Π
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………………………………………..
…………………………………………
Αγαπίδης Άλκης, Παπαδόπουλος Παναγιώτης (ΣΤ΄ Τάξη)
ΑΝΕΚ∆ΟΤΑ
Ο Τοτός βγαίνει τρέχοντας από την κουζίνα φωνάζοντας στη µητέρα του:
- Μαµά, ένα ποντίκι έπεσε στο βαρέλι µε το λάδι!
- Έκανες τίποτα για να το βγάλεις;
- Φυσικά! Πέταξα και τη γάτα µέσα…
*
* *
Τι είπε το 6 στο 9, µόλις το συνάντησε;
- Κατακόρυφο κάνεις;
Φαντίδης Γιώργος (ΣΤ΄ Τάξη)
ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ
«Μη ρίχνεις λάδι στη φωτιά» (Από Αλβανία)
Μη τροφοδοτείς φασαρίες και µην ερεθίζεις τον εχθρό σου.
*
*
*
«Εννιά αδέρφια ένα βρακί» (Από Σερβία)
Σηµαίνει φτώχιες και οικονοµικές δυσχέριες.
Κελεσίδης Νίκος (ΣΤ΄ Τάξη)
ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
Την ηµέρα αναπαµένο
και το βράδυ κουρασµένο
Τι είναι;

Μαύρη κόρη γκαστρωµένη
εις τον κήπο δεν εβγαίνει
και τα λάχανα µαραίνει.
Τι είναι;

Παπαδόπουλος Παναγιώτης (ΣΤ΄ Τάξη)
ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 128
ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ 12 ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ: (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) ΦΛΟΓΕΡΑ, ΜΠΑΓΛΑΜΑΣ, ΣΑΝΤΟΥΡΙ, ΒΙΟΛΙ, ΚΛΑΡΙΝΟ, ΚΙΘΑΡΑ
(ΚΑΘΕΤΑ) ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ, ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ, ΠΙΑΝΟ, ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑ, ΛΥΡΑ, ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ
ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ 16 ΕΛΛΗΝΗΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΤΡΙΠΟΛΗ, ΑΡΤΑ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΠΥΡΓΟΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ,
ΧΑΛΚΙ∆Α, ∆ΡΑΜΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΚΑΘΕΤΑ) ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΓΙΑΝΝΕΝΑ, ΛΑΜΙΑ, ΣΠΑΡΤΗ, ΑΡΓΟΣ, ΠΑΤΡΑ, ΞΑΝΘΗ
ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ 10 ΖΩΑ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ: (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) ΑΓΕΛΑ∆Α, ΚΑΤΣΙΚΑ, ΧΗΝΑ, ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ, ΠΑΠΙΑ
(ΚΑΘΕΤΑ) ΓΑΪ∆ΑΡΟΣ, ΚΟΥΝΕΛΙ, ΚΟΤΑ, ΠΡΟΒΑΤΟ, ΓΟΥΡΟΥΝΙ
ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ 15 ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΣ: (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) ΡΙΖΟ, ΚΡΑΝΕΑ, ΚΑΛΗ, ΜΑΝ∆ΑΛΟ,
ΛΙΠΟΧΩΡΙ, ΑΡΣΕΝΙ, ∆ΑΦΝΗ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ (ΚΑΘΕΤΑ) ΣΚΥ∆ΡΑ, ΛΟΥΤΡΟΧΩΡΙ, ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΝΥ∆ΡΟ, ΠΕΤΡΙΑ,ΑΣΠΡΟ,
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1. ΑΡΑ∆Α 2. ΨΩΡΙΑΡΗΣ 3. ΒΡΩΜΙΑΡΗΣ 4. ΤΟΠΙΟ ΚΑΘΕΤΑ 1. ΒΑΤΡΑΧΆΝΘΡΩΠΟΣ 2. ΖΩΗ 3.
Α∆ΥΝΑΤΟΣ 4. ΓΟΥΣΤΑΡΩ
Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆Α ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ «ΙΕΡΑΡΧΕΣ»: ΙΕΡΕΑΣ, ΕΚ∆ΡΟΜΕΑΣ, ΡΕΣΤΑ, ΑΚΥΒΕΡΝΗΤΟΣ, ΡΕΚΟΡ, ΧΡΙΣΤΟΣ,
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ, ΣΤΡΑΤΑ
ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ: ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
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