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Ζωγραφιά της Αθανασίας Παρασκευαΐδου (∆΄ Τάξη)

ΠΑΣΧΑ: ΣΗΜΑΣΙΑ – ΕΘΙΜΑ – ΣΥΝΤΑΓΕΣ
Πρώτο στη σειρά των γιορτών του Κυρίου είναι το
Πάσχα. Η λέξη Πάσχα προέρχεται από το αραµαϊκό
«πασ’ αχ» και το εβραϊκό «πεσάχ» και σηµαίνει
«πέρασµα – διάβαση». Σε αυτή τη γιορτή γιόρταζαν οι
Ιουδαίοι την απελευθέρωσή τους από τους Αιγύπτιους
και το πέρασµά τους στο Ισραήλ µέσω της Ερυθράς
θάλασσας µε την καθοδήγηση του Μωυσή από το Θεό.
(Η συνέχεια στη σελίδα 16)

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΕΛ. 2: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ:
Αποκριάτικο πάρτι - Νηπιαγωγείο ΣΕΛ. 3: Β΄ ΤΑΞΗ: Το
επάγγελµα που θέλω να ακολουθήσω ΣΕΛ. 4: Α΄ ΤΑΞΗ:
Μαθητική ταυτότητα ΣΕΛ. 6: Γ΄, ∆΄, Ε΄ ΤΑΞΗ: Επίσκεψη
στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη και στο τυπογραφείο του κ. Γ.
Ανδρεάδη ΣΕΛ. 8: Ε΄ ΤΑΞΗ: Τυπογραφία ΣΕΛ. 9:
Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Έδεσσα ΣΕΛ. 11: ΣΤ΄
ΤΑΞΗ: Ατυχήµατα ΣΕΛ 12: Βιβλιοπαρουσίαση ΣΕΛ. 14:
∆ενδροφύτευση - 25η Μαρτίου ΣΕΛ. 16: «Περεσκία» από
χωριανές – Πάσχα: Σηµασία, έθιµα, συνταγές ΣΕΛ 17:
Πώς λέµα «Καλό Πάσχα» σε διάφορες γλώσσες –
ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ: Ταζ Μαχάλ ΣΕΛ
18: Γιατί το λέµε; - Τρίτη και 13 ΣΕΛ 19: Μύθοι στα
ποντιακά ΣΕΛ 20: Χρώµατα µελωδίας – Αθλητικά νέα
ΣΕΛ. 22 - 23: ∆ιασκεδάστε µαθαίνοντας.
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ
ΤΟ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Την
Παρασκευή
24
Φεβρουαρίου
διοργανώσαµε για άλλη µια χρονιά το πάρτι
µασκέ του σχολείου µας.
Όλα τα παιδιά ήρθαν στο σχολείο ντυµένα
µε τις αποκριάτικες στολές, έτοιµα για χορό και
διασκέδαση. Στην αρχή χόρεψαν όλα µαζί µε
µεγάλο κέφι. Μαζί τους χόρεψαν και οι
δάσκαλοι συµµετέχοντας και αυτοί στην
γιορτινή και χαρούµενη ατµόσφαιρα.
Επειδή όµως «νηστικό αρκούδι δε χορεύει»,
κάναµε µια διακοπή, για να σερβιριστούν µικροί
και µεγάλοι από το µπουφέ που φτιάξαµε µε
διάφορες λιχουδιές που έφεραν οι µαθητές. (Με
την ευκαιρία να ευχαριστήσουµε πολύ όλους του
γονείς για την προσφορά των εδεσµάτων).
Αφού
φάγαµε
και
ξεκουραστήκαµε,
ακολούθησε ο διαγωνισµός χορού και αµφίεσης.
Κάθε τάξη ανέβαινε στην πίστα και χόρευε το
τραγούδι που είχε επιλέξει.

Από το νηπιαγωγείο βγήκε
νικητής ο
Ανέστης Κελεσίδης.
Από την Πρώτη τάξη βγήκε νικήτρια η Άννα
Σουλεϊµάνη.
Από την ∆ευτέρα τάξη βγήκε νικητής ο
Ειρηναίος Φαντίδης.
Από την Τρίτη τάξη βγήκε νικήτρια η Άννα
Μαρία Ορφανίδου.
Από την Τετάρτη τάξη βγήκε νικητής ο
Παύλος Σγουρέλης.
Από την Πέµπτη τάξη βγήκε νικήτρια η
Νεφέλη Φαντίδου.
Από την Έκτη τάξη, η οποία παρουσίασε ένα
υπέροχο χορευτικό, δε βγήκε νικητής. Το
βραβείο µοιράστηκε όλη η τάξη.
Οι νικητές ανταµείφθηκαν µε ένα βιβλίο,
δώρο του σχολείου.
Ήταν το ωραιότερο πάρτι των τελευταίων
χρόνων!

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
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Στο νηπιαγωγείο καλωσορίσαµε την άνοιξη
και υποδεχτήκαµε το Μάρτη φτιάχνοντας τη
«χελιδόνα». Κατασκευάσαµε χελιδόνια και
λουλούδια, τα κολλήσαµε σε κλαδιά και,
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κρατώντας ο καθένας στο χέρι τη δική του
«χελιδόνα», πήγαµε τραγουδώντας στις γειτονιές
του σχολείου µας. Βάλαµε στα χέρια µας και
«Μάρτη».

ΕΝΑ ΠΑΙ∆Ι ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ
Η εφαρµογή του προγράµµατος «Γραφή και
Ανάγνωση» στα πλαίσια της Γλώσσας στο
Νηπιαγωγείο συνέβαλε στην κατάκτηση του
κώδικα γραφής για το µικρό µαθητή ∆αβίδ. Είχε
έντονη την επιθυµία να γράφει. Ένα πρωινό
έγραψε για τον εαυτό του το παρακάτω κείµενο:

Β΄ ΤΑΞΗ
ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ
Στο µάθηµα της Γλώσσας οι µαθητές και οι
όποιον έχει ανάγκη. Για να πετύχω αυτό που
µαθήτριες της Β΄ τάξης έγραψαν για το
θέλω, πρέπει να διαβάζω περισσότερο.
επάγγελµα που θα ήθελαν ν’ ακολουθήσουν,
Εύχοµαι να γίνω ένας καλός γιατρός, µε τη
όταν µεγαλώσουν.
βοήθεια του θεού.
Αντωνιάδης Γιώργος
Μου αρέσει πολύ να γίνω µάστορας. Είναι
*
*
*
ωραίο επάγγελµα. Μου αρέσει, γιατί φτιάχνω
Το επάγγελµα που µου αρέσει είναι αυτό του
πολλά πράγµατα. Έχεις εργαλεία, σφυριά και
ζωγράφου. Μου αρέσει, γιατί είναι δηµιουργικό
καρφιά. Χαίροµαι πολύ, όταν µαστορεύω.
και προσφέρει χαρά.
Θαυµάζω πολύ το Γιώργο Σιδηρόπουλο, γιατί
∆ε γνωρίζω κανέναν που να κάνει αυτή τη
µου έµαθε να µαστορεύω. Μαζί του φτιάχνω
δουλειά. Τους θαυµάζω, επειδή φτιάχνουν
κουτιά, ντουλάπια…
ωραίους πίνακες.
Εύχοµαι να είναι καλά ο Γιώργος και να
Για να γίνω ζωγράφος, πρέπει να πάω σε
µαστορεύουµε.
σχολή για καλλιτέχνες.
Εύχοµαι να γίνω ζωγράφος.
Σιδηρόπουλος Πολύκαρπος
*
*
*
Πουτακίδου ∆έσποινα
Μου αρέσει να γίνω γιατρός, όταν
*
*
*
µεγαλώσω. Μου αρέσει το
Όταν
µεγαλώσω,
θέλω
να
γίνω
επάγγελµα του γιατρού, γιατί µε
τραγουδίστρια. Αυτό το επάγγελµα µου αρέσει,
τις γνώσεις του βοηθάει τους
γιατί θέλω να κάνω τους ανθρώπους να
συνανθρώπους του, που έχουν
διασκεδάζουν και να είναι χαρούµενοι.
προβλήµατα υγείας, να τα
Γνωρίζω
πολλούς
τραγουδιστές.
Η
λύσουν. Θαυµάζω την παιδίατρο
αγαπηµένη µου όµως, που τη θαυµάζω και πολύ,
που
πηγαίνω,
όταν
είµαι
είναι η Λέιντι Γκάγκα (Lady Gaga). Είναι πολύ
άρρωστος, γιατί είναι πάντα
καλή.
πρόθυµη να βοηθήσει και να
Για να καταφέρω να γίνω τραγουδίστρια, θα
προσφέρει τις υπηρεσίες της σε
κάνω ειδικά µαθήµατα. Εύχοµαι, όταν
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µεγαλώσω, να γίνω τραγουδίστρια και να έχω
θαυµαστές που θα µε αγαπούν.
Θεοδοσίου Ανατολή
*
*
*
Το αγαπηµένο µου επάγγελµα είναι του σεφ.
Μου αρέσει αυτό το επάγγελµα, γιατί µου δίνει
χαρά και γιατί µου αρέσουν οι συνταγές. Ο σεφ
που µου αρέσει και θαυµάζω
είναι ο κύριος Σκαρµούτσος. Θα
δουλέψω σκληρά, µέχρι να
µάθω και να πάω σε σχολή.
Εύχοµαι να γίνω µια καλή σεφ.
Τριγώνη Βασιλική
*
*
*
Το αγαπηµένο µου επάγγελµα
είναι της δασκάλας. Είναι
χρήσιµο, γιατί µια δασκάλα
πρέπει να µαθαίνει γράµµατα
στους µαθητές της. Γνωρίζω
κάποια που τη λένε κυρία Βάσω
και τη θαυµάζω. Πρέπει να διαβάζω, για να
περάσω στο πανεπιστήµιο. Εύχοµαι να γίνω
αυτό που θέλω εγώ.
Παπαδοπούλου Θεοδώρα
*
*
*
Εµένα µου αρέσει το επάγγελµα του
στρατιωτικού.
Μου αρέσει, γιατί ο στρατιωτικός
προστατεύει την πατρίδα του από τους εχθρούς.
Στρατιωτικός ήταν και ο µπαµπάς µου. Τώρα
είναι συνταξιούχος. Τον θαυµάζω πολύ, γιατί

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012
αυτό το επάγγελµα είναι δύσκολο και
επικίνδυνο.
Για να κατορθώσω να γίνω στρατιωτικός,
πρέπει να διαβάζω πολύ και να κάνω πολύ
γυµναστική.
Εύχοµαι, όταν µεγαλώσω, να τα καταφέρω.
Φωτίου Χρήστος
*
*
*
Το επάγγελµα που µου αρέσει είναι
κτηνίατρος. Θέλω να βοηθάω τα ζώα µας, που
έχουµε στο στάβλο του πατέρα µου. Να τους
κάνω τα εµβόλιά τους και να τα προσέχω για
κάθε ασθένεια.
Έχω γνωρίσει το γιατρό που έρχεται και τα
ελέγχει και µου αρέσει να τον βλέπω που τα
εξετάζει. Για να γίνω, όµως, κτηνίατρος πρέπει
να διαβάσω πάρα πολύ, για να µπορέσω να τα
καταφέρω. Μετά από χρόνια, αν τα καταφέρω
αυτό, θα µπορώ εγώ να προσέχω τα ζώα µας και
θα είναι µεγάλη χαρά µου.
Φαντίδης Κωνσταντίνος
*
*
*
Το επάγγελµα που µου αρέσει είναι ο
κλόουν. Μου αρέσει, γιατί προσφέρει χαρά,
γέλιο και πολύ αστεία πράγµατα. Γνωρίζω το
θείο µου το Γιώργη που έχει κάνει αυτό το
επάγγελµα και τον θαυµάζω. Ακόµα δεν
γνωρίζω πώς θα κατορθώσω να γίνω αυτό που
θέλω. Εύχοµαι να µεγαλώσω γερός και να γίνω
ό,τι θέλω.
Φαντίδης Ειρηναίος

Α΄ ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Στο µάθηµα της Γλώσσας µε τίτλο «Ο θείος
στοιχεία
της
Αστυνοµικής
Ταυτότητας,
Παύλος» οι µαθητές και οι µαθήτριες της Α΄
δηµιούργησαν τις δικές τους ταυτότητες µε τα
τάξης, αφού εξοικειώθηκαν µε τη χρήση και τα
προσωπικά τους στοιχεία.
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Γ΄, ∆΄ ΚΑΙ Ε΄ ΤΑΞΗ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΑΝ∆ΡΕΑ∆Η
Την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου οι µαθητές Γ΄, ∆΄
και Ε΄ τάξης επισκέφθηκαν τη ∆ηµοτική
Βιβλιοθήκη της Σκύδρας. Εκεί µας υποδέχτηκε η
κ. Ελένη Παπαδοπούλου και µας ενηµέρωσε για
τη λειτουργία της.
Η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη της Σκύδρας
λειτουργεί καθηµερινά και έχει µεγάλη ποικιλία
βιβλίων. Για την ταξινόµησή τους, όπως µάθαµε
από τη βιβλιοθηκονόµο χρησιµοποιείται η
µέθοδος «Ντιούι», µε βάση την οποία µπορούµε
να βρούµε όποιο είδος βιβλίου θέλουµε γρήγορα
και εύκολα.
Η επίσκεψη αυτή ήταν πολύ σηµαντική,
γιατί µάθαµε πολλά πράγµατα για τα βιβλία.
Αισθανθήκαµε πανέµορφα και κάποια στιγµή
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πιστεύουµε να γίνουµε όλοι µέλη της
βιβλιοθήκης.
Οι µαθητές της Γ΄ και ∆΄ Τάξης
*
*
*
Στα πλαίσια της 9ης ενότητας του µαθήµατος
της Γλώσσας ασχοληθήκαµε µε τα βιβλία και τις
βιβλιοθήκες.
Μ’
αυτή
την
αφορµή
επισκεφτήκαµε τη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη της
Σκύδρας και το τυπογραφείο του κ. Γιάννη
Ανδρεάδη, από τον οποίο πήραµε την παρακάτω
συνέντευξη.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς σας λένε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Με λένε Ανδρεάδη Γιάννη.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Σπουδάσατε, για να γίνετε
τυπογράφος;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι, δε σπούδασα κάτι το
συγκεκριµένο πάνω σ’ αυτό το επάγγελµα. Τη
δουλειά την έµαθα από τον πατέρα µου. Σήµερα
όµως υπάρχουν Σχολές Γραφικών Τεχνών, στις
οποίες µπορείς να πας να σπουδάσεις και να
µάθεις αυτή την τέχνη.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Θέλατε να κάνετε αυτή τη
δουλειά; Σας αρέσει;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτή τη δουλειά την έκανα
από µικρός, καθώς βοηθούσα τον πατέρα µου,
και είναι µια δουλειά πολύ δηµιουργική.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσο δύσκολη είναι η δουλειά
του τυπογράφου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ασχολούµαι 30 χρόνια, από
10 ετών. Παλιότερα ήταν αρκετά δύσκολη, αλλά
σήµερα, λόγω της τεχνολογίας, έχει γίνει
ευκολότερη.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια διαδικασία χρειάζεται, για
να τυπωθεί ένα βιβλίο ή ένα έντυπο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Επιλέγουµε το χαρτί, τις
διαστάσεις, το χρώµα που θέλουµε να
τυπώσουµε, στοιχειοθετούµε την ύλη που
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θέλουµε να τυπώσουµε, κατόπιν πηγαίνει στο
πιεστήριο, στη βιβλιοδεσία και γίνεται το βιβλίο.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχει κάποιο έντυπο που
τυπώνετε αυτή τη στιγµή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μόλις έχω εκτυπώσει
φακέλους, οι οποίοι χρησιµεύουν στην
αλληλογραφία µιας εταιρίας.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχουν συγγραφείς στην
περιοχή µας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Απ’ όσο γνωρίζω, υπάρχουν
συγγραφείς και στη λογοτεχνία και στην ποίηση.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε τυπώσει κάποιο έντυπο
που σας έχει εντυπωσιάσει;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υπάρχουν πολλά έντυπα που
µου έχουν κάνει εντύπωση και για το
περιεχόµενό τους και για την ποιότητά τους.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχουν άλλα τυπογραφεία
στην περιοχή µας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υπάρχουν απ’ όσο γνωρίζω
άλλα τρία τυπογραφεία στην περιοχή µας.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι θα συµβουλεύατε σε κάποιον
που θα ήθελε να γίνει τυπογράφος;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Να έχει µεράκι και υποµονή,
γιατί είναι µια πολύ δηµιουργική δουλειά.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι άλλα έντυπα τυπώνετε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα έντυπα που τυπώνουµε
είναι διαφηµιστικά φυλλάδια, προσκλήσεις,
παραστατικά, τιµολόγια και ό,τι άλλο έντυπο
χρειάζεται, για να λειτουργήσει µια επιχείρηση.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι αισθάνεστε για τη δουλειά

που κάνετε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αισθάνοµαι αγάπη και χαρά,
γιατί νοµίζω ότι µε τη δουλειά µου µπορώ να
δείξω τη δηµιουργικότητά µου.
Οι µαθητές της Ε΄ Τάξης
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ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ
αντικαταστάθηκαν από σιδερένια, που ήταν πιο
Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
Για αιώνες ο µοναδικός τρόπος παραγωγής
ανθεκτικά. Τον 19ο αιώνα το χειροκίνητο
ενός βιβλίου ήταν να γραφτεί µε το χέρι. Ακόµα
πιεστήριο αντικαταστάθηκε από µηχανές
και όταν πολλοί γραφείς µαζί αντέγραφαν το ίδιο
µαζικής παραγωγής, όµως η καλύτερη εκτύπωση
κείµενο, µπορούσαν να φτιάξουν µόνο µικρό
γίνεται ακόµα µε το χέρι.
αριθµό βιβλίων. Έπρεπε να βρεθεί ένας
Χαρατσίδης Ανέστης, Χαρατσίδου Σοφία (Ε΄
ταχύτερος και φθηνότερος τρόπος, για να
Τάξη)
καλυφθεί η ολοένα αυξανόµενη ζήτηση βιβλίων,
*
*
*
όµως οι Ευρωπαίοι άργησαν να τον
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΒΙΒΛΙΑ
ανακαλύψουν. Η τυπογραφία ανακαλύφθηκε
Η τυπογραφία εφευρέθηκε επειδή η
πριν από χίλια περίπου χρόνια στην Άπω
αντιγραφή των βιβλίων µε το χέρι ήταν επίπονη,
δαπανηρή και αργή διαδικασία. Οι πρώτοι
Ανατολή, µάλλον στην Κίνα, στη ∆ύση όµως
έφτασε µόλις το 15ο αιώνα. Οι Κινέζοι τύπωναν
τυπογράφοι ήξεραν ότι υπήρχε µεγάλη ζήτηση
κυλίνδρους και βιβλία σε κοµµάτια ξύλου, στα
βιβλίων, αλλά και ότι οι άνθρωποι δείχνουν
δυσπιστία στις νέες ιδέες. Βρήκαν τρόπους να
οποία χάραζαν ολόκληρες σελίδες. Η
µεγαλύτερη πρόοδος της δυτικής τυπογραφίας
δίνουν στον κόσµο βιβλία ήδη γνωστά, αλλά σε
µεγαλύτερο αριθµό. Η ∆ιαµαντένια Σούτρα,
ήταν τα κινητά τυπογραφικά στοιχεία – ένα µόνο
γράµµα σε ένα µικρό κύβο δηµιουργούσε λέξεις,
κινέζικος κύλινδρος τυπωµένος µε ξύλινες
πινακίδες, µοιάζει πολύ µε κινέζικο χειρόγραφο
γραµµές και σελίδες και χρησιµοποιούνταν
κύλινδρο. Για να µοιάζουν τα πρώτα ευρωπαϊκά
πολλές φορές.
έντυπα βιβλία περισσότερο µε µεσαιωνικά
Χαρατσίδου Σοφία (Ε΄ Τάξη)
χειρόγραφα, οι τυπογράφοι έφτιαχναν στοιχεία
*
*
*
παρόµοια µε το γραφικό χαρακτήρα και
ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ
Μόλις ο τυπογράφος αποκτήσει µία σειρά
προσέθεταν µε το χέρι περίτεχνα αρχικά και
στοιχείων, ξεκινά τη διαδικασία του τυπώµατος.
διακοσµητικά στοιχεία. Σταδιακά, οι τυπογράφοι
Το πλεονέκτηµα των κινητών στοιχείων είναι ότι
εισήγαγαν νέες ιδέες και τα έντυπα βιβλία
τα λάθη διορθώνονται πιο εύκολα απ’ ό,τι στις
άρχισαν να µοιάζουν περισσότερο µε τα
ξύλινες πινακίδες. Αν ένας Κινέζος τυπογράφος
σηµερινά.
έκανε λάθος κατά τη χάραξη της πινακίδας, ο
Παπουτσής Γιάννης (Ε΄ Τάξη)
χαρακτήρας έπρεπε να κοπεί και να
*
*
*
αντικατασταθεί µε άλλο που µπορεί να µην
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ
ταίριαζε απόλυτα. Με τα κινητά στοιχεία, ένα
Η γραµµατοσειρά είναι µια πλήρης σειρά
γράµµα αντικαθίσταται εύκολα από άλλο. Η
στοιχείων µε συγκεκριµένο σχέδιο. Ο
φήµη του τυπογράφου εξαρτάται από την
Γουτεµβέργιος ήταν ο πρώτος τυπογράφος και,
αναγκαστικά,
ο
πρώτος
σχεδιαστής
ολοκληρωµένη δουλειά, η οποία ελέγχεται
προσεχτικά σε κάθε βήµα.
γραµµατοσειρών, αφού η ιδέα των κινητών
στοιχείων ήταν καινούρια και ο ίδιος δοκίµαζε
Βασιλείου Ευγενία (Ε΄ Τάξη)
τις ιδέες του κρυφά. Μετά τη δηµιουργία του
*
*
*
γοτθικού τύπου µε βάση τη γερµανική γραφή,
ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
Ο Ιωάννης Γουτεµβέργιος τύπωσε την πρώτη
πολλοί, µεταξύ άλλων διάσηµοι τυπογράφοι,
σελίδα µε κινητά τυπογραφικά στοιχεία στο
προχώρησαν στο σχεδιασµό γραµµατοσειρών.
Μάιντς της Γερµανίας, το 1450. Κατασκεύασε
Καθεµία έχει ένα όνοµα – Ελβέτικα, Παλατίνο,
ένα ξύλινο πιεστήριο µε µηχανισµό κοχλία, το
Τάιµς Ρόµαν – και διαφορετικά χαρακτηριστικά.
οποίο πίεζε χαρτί πάνω σε ανάγλυφα στοιχεία
Ορισµένες είναι κατάλληλες για την εκτύπωση
περασµένα µε µελάνι, αφήνοντας ένα
βιβλίων, γιατί είναι ευανάγνωστες ακόµα και σε
αποτύπωµα. Η εφεύρεσή του διαδόθηκε γρήγορα
µικρό µέγεθος. Άλλες είναι κουραστικές για µία
στη Γερµανία και σε γειτονικές χώρες. Μέχρι το
γεµάτη σελίδα, αλλά είναι εντυπωσιακές σε
τέλος του αιώνα τυπογραφικά πιεστήρια
αφίσες ή διαφηµίσεις.
υπήρχαν σε όλη σχεδόν την Ευρώπη. Για 400
Σιδηρόπουλος Μανώλης (Ε΄ Τάξη)
χρόνια περίπου οι τυπογράφοι χρησιµοποιούσαν
*
*
*
πιεστήρια στο ίδιο βασικό πρότυπο µε αυτό του
ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ
Γουτεµβέργιου, όµως τα ξύλινα πιεστήρια
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Κάθε βιβλίο γράφεται, για να διαβαστεί,
όµως όσο πιο πολλές φορές ανοίξει και γυρίσουν
οι σελίδες, τόσο µικραίνει η διάρκεια ζωής του.
Έτσι, από τότε που τα βιβλία πήραν τη σηµερινή
µορφή του κώδικα, οι άνθρωποι τα δένουν µε
προστατευτικό κάλυµµα που καλύπτει τις
σελίδες του χαρτιού ή της περγαµηνής. Το
κάλυµµα αυτό ή δέσιµο µπορεί να είναι από
ξύλο, δέρµα, χαρτόνι, ύφασµα, παλιές
τυπωµένες σελίδες ή χειρόγραφα. Το δέσιµο
µπορεί να είναι απλό ή περίτεχνο, µε
διακοσµήσεις από χρυσό, ασήµι και πολύτιµους
λίθους. Στον αιώνα µας τα περισσότερα βιβλία
δένονται σε µηχάνηµα, γιατί είναι φθηνότερο
από το δέσιµο στο χέρι, όµως οι βιβλιοδέτες
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εξακολουθούν
να
χρησιµοποιούν
τις
παραδοσιακές µεθόδους αιώνων.
Παπαδόπουλος Βαγγέλης (Ε΄ Τάξη)
ΠΟΙΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Ένα πράγµα που σε πάει
σε χώρες µαγικές και ονειρικές
που δεν µπορείς να φανταστείς
ούτε να ονειρευτείς.
Αν όµως του δείξεις λίγη έννοια
και το εµπιστευτείς
θα σου δώσει γνώσεις
όσες θες να βρεις
και αυτό το πράγµα
ονοµάζεται βιβλίο.
Παπαδόπουλος Γιώργος – Ραφαήλ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ Ε∆ΕΣΣΑ
Την Παρασκευή 9 Μαρτίου το σχολείο µας
πετρελαίου). Υπάρχουν κλωστές τυλιγµένες σε
πραγµατοποίησε µια εκπαιδευτική εκδροµή στην

Έδεσσα.
Στην
αρχή
πήγαµε
στην
αίθουσα
εκδηλώσεων της Νοµαρχίας, όπου είδαµε µε
ειδικά γυαλιά µια ταινία 3D µε τίτλο «Πέρα από
τους ουρανούς – Η ιστορία των πτήσεων». Μαζί
µας την είδαν και δύο σχολεία της Έδεσσας. Η
ταινία έδειχνε την εξέλιξη των πτήσεων από τον
Ίκαρο και το ∆αίδαλο µέχρι την κατάκτηση του
διαστήµατος. Ήταν εντυπωσιακή, γιατί βλέπαµε
αεροπλάνα, αερόστατα, αετούς, πεταλούδες και
γενικά εικόνες να έρχονται κατά πάνω µας.
Πολλοί από µας τραβιόντουσαν, για να τα
αποφύγουµε και άλλοι απλώναµε χέρια να τα
πιάσουµε. Όλη την ώρα ακουγόντουσαν κραυγές
από τα παιδιά.
Στη
συνέχεια
επισκεφτήκαµε
το
κηροπλαστείο της Ιεράς Μητρόπολης της
Έδεσσας. Εκεί είδαµε πώς φτιάχνονται τα κεριά
της εκκλησίας από παραφίνη (παράγωγο του

«τελάρα», τις οποίες τις βουτούν σε λιωµένο
κερί που βρίσκεται σε µεγάλα καζάνια. Αυτό
επαναλαµβάνεται για περίπου δύο ώρες, µέχρι

να γίνουν τα κεριά. Μετά βουτούν τα «τελάρα»
σε κρύο νερό για 5 λεπτά, για να κρυώσουν, και
τέλος µε κοπίδια κόβουν τα κοµµάτια που
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περισσεύουν. Για να κάνει κάποιος αυτή τη
δουλειά χρειάζεται µεγάλη υποµονή και
επιµονή. Στο ίδιο χώρα συναντήσαµε τον κ.
Ηλία Ψαρίκογλου, ο οποίος ασχολείται µε την
ξυλογλυπτική. Ο κ. Ηλίας έχει πάθει εγκεφαλικό
και η µια πλευράτου είναι «ζωντανή» και η άλλη
«νεκρή». Έτσι σκαλίζει τις εικόνες του µε το ένα
χέρι. Του κάναµε µερικές ερωτήσεις.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς σας λένε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ψαρίκογλου Ηλία.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσα χρόνια κάνετε αυτή τη
δουλειά;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κάνω αυτή τη δουλειά 4 – 5
χρόνια.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσα έργα έχετε κάνει;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έχω κάνει λίγα έργα µόνο για
µένα.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιο είναι το πιο σηµαντικό σας
έργο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κάθε έργο έχει τη δική του
αξία και δεν είναι κάποιο πιο σηµαντικό από
κάποιο άλλο. Για µένα όλα τα έργα είναι
σηµαντικά.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Έρχεστε κάθε µέρα και περνάτε
εδώ το χρόνο σας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ακριβώς, γιατί έχω παρέα και
γιατί δεν έχω κάποιον να µου δώσει ένα ποτήρι
νερό και τα παιδιά µου το δίνουν.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι ξύλο είναι αυτό που
χρησιµοποιείτε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι από φλαµούρι.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι εργαλεία χρησιµοποιείτε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Χρησιµοποιώ κοπίδι και
γυαλόχαρτο.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι θα συµβουλεύατε κάποιον, αν
ήθελε να κάνει αυτή τη δουλειά;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μέσα από την καρδιά µου θα
του έλεγα ότι είναι Θεού βοήθεια.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι χρειάζεται κάποιος, αν θέλει
να κάνει αυτή τη δουλειά;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υποµονή, θέλει µεγάλη
υποµονή και επιµονή.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Όταν τελειώνετε ένα έργο, πώς
νιώθετε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Νιώθω ικανοποίηση και
µεγάλη χαρά.
Τέλος επισκεφτήκαµε τις εγκαταστάσεις της
εφηµερίδας «Ε∆ΕΣΣΑΪΚΗ», η οποία απασχολεί
12 εργαζόµενους και στις εγκαταστάσεις της
τυπώνονται οι τρεις ιδιόκτητες εφηµερίδες –
«ΠΡΩΙΝΗ», «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» (ηµερήσιες) και
«Ε∆ΕΣΣΑΪΚΗ» (εβδοµαδιαίες) αλλά και
αρκετές άλλες του νοµού, που δεν έχουν δικά
τους τυπογραφεία. Εκεί µας υποδέχτηκε η κ.
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Μαρία Βαγουρδή, η οποία µας ενηµέρωσε, σε
συνεργασία µε δύο άλλους εργαζόµενους, για τη
διαδικασία της εκτύπωσης µιας εφηµερίδας. Με
βάση αυτά που µας είπαν η δηµιουργία µιας
εφηµερίδας περνάει από τα εξής στάδια:
• Γράφονται
τα
θέµατα
στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή.
• Χωρίζονται τα θέµατα σε πολιτικά,
πολιτιστικά, αθλητικά κλπ.. Αυτό
είναι η κατανοµή της ύλης.
• Γίνεται η σελιδοποίηση, δηλαδή
τοποθέτηση των θεµάτων στις
σελίδες.
• Τυπώνονται οι σελίδες σε ριζόχαρτο
από τον εκτυπωτή.
• Γίνεται το µοντάζ, δηλαδή η
αντιστοίχιση των σελίδων (η 1η µε
τη 12η, η 2η µε την 11η κλπ. Σε µια
εφηµερίδα 12 σελίδων). Επίσης,
επειδή υπάρχουν και έγχρωµες
σελίδες, αυτές τυπώνονται σε
τέσσερα διαφορετικά ριζόχαρτα στα
τέσσερα βασικά χρώµατα (µαύρο,
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κόκκινο, µπλε και κίτρινο).
• Γίνεται η αποτύπωση των σελίδων
πάνω σε τσίγκο που έχει µπλε
•
χρώµα.
• Γίνεται το «πλύσιµο» του τσίγκου,
έτσι ώστε να φύγει το µπλε χρώµα
από τα σηµεία όπου δεν υπάρχουν
κείµενα ή φωτογραφίες και να
µείνουν µόνο τα κείµενα και οι
φωτογραφίες. Επίσης ο τσίγκος
καλύπτεται µε µια ειδική ουσία
Οι µαθητές της ΣΤ΄ Τάξης
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(γόµα), για να µη χαλάσει, να µην
σβηστούν τα κείµενα.
Τοποθετούνται οι τσίγκοι µε τις
σελίδες της εφηµερίδας, κύλινδροι
µε χαρτί και µελάνια στο κυλινδρικό
ταχυπιεστήριο
και
γίνεται
η
εκτύπωση της εφηµερίδας µε τη
µέθοδο offset. Στα τυπογραφεία
µπορούν να τυπωθούν 25.000
εφηµερίδες σε µία ώρα.

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ
«ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ»
Στα πλαίσια της ενότητας «ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ»
Μια µέρα ανέβηκα στο αγροτικό του µπαµπά
του µαθήµατος της Γλώσσας, οι µαθητές της ΣΤ΄
µου και έπαιζα, αλλά, όταν πήγα να κατέβω,
τάξης έγραψαν και σας παρουσιάζουν
πάτησα τα κορδόνια µου και έσκασα µε το
ατυχήµατα που τους συνέβησαν.
σαγόνι στο τσιµέντο. Το σαγόνι µου
αιµορραγούσε. Το αίµα που χύθηκε ήταν πολύ.
Άρχισα να κλαίω και να σπαρταράω. Ο µπαµπάς
«Ένα ατύχηµα που µου έκοψε την ανάσα»
Όταν πήγαινα τρίτη δηµοτικού στο σχολείο
έφερε πάγο, για να βάλω, και καθάρισε την
µου στο Ριζό, πήγαινα σπίτι, γιατί σχολάσαµε.
πληγή.
Με τους συµµαθητές µου φεύγαµε και κάτι µας
Από ‘κείνη τη στιγµή έδενα τα κορδόνια µου,
προσέλκυσε στο ποτάµι και κοιτούσαµε µε
γιατί έµαθα από το λάθος µου.
προσοχή. Γυρίσαµε από την άλλη µεριά της
Φαντίδης Γιώργος (ΣΤ΄ Τάξη)
γέφυρας, ξαναγυρίσαµε και όλη την ώρα κάναµε
*
*
*
το ίδιο. Σε κάποια στιγµή από την απροσεξία
«Ένα κυριολεκτικά µετωπικό ατύχηµα»
µου δεν κοίταξα το δρόµο δεξιά και αριστερά
Μια φορά στην αυλή του σπιτιού µου, ήµουν
και τρόµαξα, όταν είδα ένα αµάξι να έρχεται
εγώ, τα αδέλφια µου και τα ξαδέλφια µου και
κατά πάνω µου. Με ακούµπησε λίγο και τότε η
παίζαµε διάφορα παιχνίδια.
καρδιά µου χτυπούσε πολύ δυνατά.
Μετά από λίγο έρχεται ο πατέρας µου µε µια
Οι επιβάτες, που ήταν από την Χαρίεσσα,
τσουγκράνα να µαζέψει τα φύλλα. Εκεί που
κατέβηκαν και µε ρώτησαν άµα είµαι καλά.
παίζαµε, ξαφνικά πατάω κάτι ξύλινο και λέω:
Μετά πήγα σπίτι µου και οι άνθρωποι αυτοί µε
«Τι είναι αυτό;». Μετά γυρίζω να παίξω µε τα
ακολούθησαν και είδαν πού µένω. Μια κυρία,
ξαδέρφια µου, πατάω το «κεφάλι» της
που τρόµαξε πιο πολύ από όλους, είχε πρόβληµα
τσουγκράνας και µε το που γυρίζω µου έρχεται
µε τα πόδια της, αλλά κατάφερε να ανεβεί τις
κατακέφαλα πάνω στη µύτη, στο σαγόνι και στο
σκάλες του σπιτιού µου και να ζητήσει συγνώµη
µέτωπό µου το ξύλο της τσουγκράνας. Έτσι που
από την µαµά µου.
έτρεχα, ήρθε µε φόρα και µε χτύπησε δυνατά.
Την επόµενη εβδοµάδα µου έφερε αυτή η
Στην αρχή ζαλίστηκα λίγο, πήγα να πέσω άλλα
κυρία ένα σαµπουάν, γιατί εκείνη την εποχή είχα
τελικά δεν έπεσα.
µακριά µαλλιά, και µια πολύ µεγάλη σοκολάτα.
Τα παιδιά µε παίρνουν και µε πάνε στη
Τώρα που πέρασαν τρία χρόνια το
γιαγιά µου. Μόλις συνήλθα, κοιτάχτηκα στον
σκέφτοµαι και λέω από µέσα µου ότι είναι µια
καθρέφτη. Ήµουν γεµάτος µε αίµατα. Μετά
εµπειρία που θα την θυµάµαι όλη µου τη ζωή.
σκουπίστηκα και έβαλα βαµβάκι στη µύτη µου.
Την επόµενη ηµέρα έλεγα στον εαυτό µου:
Φαντίδης Χαράλαµπος (ΣΤ΄ Τάξη)
«Άλλη φορά να προσέχεις πού πατάς.»
*
*
*
«Το ατύχηµα του Γιώργου µε τα λυµένα
Φαντίδης Στάθης (ΣΤ΄ Τάξη)
κορδόνια»
*
*
*
Πέρσι ήµουν συνέχεια µε λυµένα κορδόνια.
«Ατύχηµα στο σχολείο»
Όλοι µου έλεγαν «δέσε τα κορδόνια σου, θα
Μια µέρα ερχόµουν µε το ποδήλατο στο
χτυπήσεις», αλλά εγώ φυσικά έκανα του
σχολείο. Πηγά να ανεβώ την ανηφόρα.
κεφαλιού µου.
Σταµάτησα στην µέση. Πήγα να πατήσω το πόδι
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µου στο έδαφος, άλλα πάτησα στον αέρα. Έπεσα
µαζί µε το ποδήλατο και έσπασα το πόδι µου.
Μετά από λίγο πήγα έκατσα στης κερκίδες.
Ο Στέλιος ο Σεµερτζίδης µου έλεγε «Περίµενε,
θα έρθει ο µπαµπάς σου». Ο αδερφός µου έλεγε
«Βάλε πρώτη ταχύτητα και φύγε». Εγώ δεν
µπορούσα να φύγω. Ο αδερφός µου πήγε να
φωνάξει τον µπαµπά µου. Ήρθε ο µπαµπάς µου
και µε πήγε στο νοσοκοµείο. Πήγαµε στις
πρώτες βοήθειες και περιµέναµε 10 λεπτά. Μετά
µε έβαλαν γύψο. Με κουβαλούσε ο µπαµπάς
µου, όταν ανέβαινα και κατέβαινα τις σκάλες.
Όταν έβγαλα τον γύψο, φοβόµουν να
πατήσω το πόδι µου και ήµουν µε τις
πατερίτσες.
Παπαδόπουλος Παναγιώτης
*
*
*
«Η περιπέτεια που έζησα σπίτι µου»
Ένα βράδυ που έβρεχε πολύ το υπόγειό µας
και το γκαράζ µας είχε πληµµυρίσει. Μόλις το
καταλάβαµε, η µαµά µου είχε πει σ’ εµένα και
την αδερφή µου να πάρουµε τηλέφωνο τον
παππού µου, το θείο µου και τον µπαµπά µου.
*
Για την ίδια ενότητα ετοίµασαν κάποιους
κανόνες, τους οποίους πρέπει να τηρούµε στο
σχολείο, για να µη πάθουµε κάποιο ατύχηµα.
Ετοίµασαν αφίσες και τις µοίρασαν σ’ όλες τις
τάξεις και στο νηπιαγωγείο και ενηµέρωσαν τα
παιδιά.

*
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Μαζί µε τον µπαµπά µου ήρθε και ο νονός της
αδερφής µου και ένας κουµπάρος µας. Ο
γείτονάς µας κ. Κώστας, µόλις είχε καταλάβει
ότι είχαµε πληµµυρίσει, είχε έρθει να µας
βοηθήσει.
Στην αρχή ο παππούς µου και ο αδερφός του
πήγαν πίσω και έκαναν ένα αυλάκι και ένα
µικρό φράγµα, για να µην έρχεται το νερό. Ο
µπαµπάς µου είχε βάλει δύο χειροκίνητες
αντλίες να δουλεύουν και είχε µπει µέσα στην
υπόγεια αντλία, για να βγάλει από µέσα τα
χώµατα και το νερό.
Ευτυχώς όλα είχαν τελειώσει και ήταν
εντάξει και µετά καθαρίζαµε τα νερά από το
γκαράζ και αυτά που είχαν µπει µέσα στο
υπόγειο.
Την άλλη µέρα η µαµά µου καθάριζε καλά,
καλά τα νερά που είχαν µπει µέσα στο σπίτι και
στο γκαράζ. Εγώ νόµιζα ότι θα πληµµύριζε όλο
το σπίτι, αλλά τελικά όχι, δεν πληµµύρισε.
Αισθανόµουνα πολύ λυπηµένος µ’ αυτά που
συνέβησαν.
Χατζηιωαννίδης Νεόφυτος
*

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ,
ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΘΟΥΜΕ ΑΤΥΧΗΜΑ
• ∆εν ανεβαίνουµε στα θρανία.
• ∆εν τρέχουµε µέσα στην αίθουσα.
• ∆εν τρέχουµε, για να βγούµε από την
τάξη.
• ∆εν καθόµαστε στα περβάζια των
• ∆εν παίζουµε µε επικίνδυνα αντικείµενα,
παράθυρων.
π.χ. πέτρες, κουκουνάρια, ξύλα, ούτε τα
• ∆εν τρέχουµε στο διάδροµο.
πετάµε στους άλλους.
• ∆εν πρέπει να τρέχουµε στις σκάλες.
• ∆ε σκαρφαλώνουµε στα δέντρα.
Όταν βρέχει, προσέχουµε περισσότερο,
• ∆εν κρεµόµαστε από την εστία του
για να µη γλιστρήσουµε.
ποδοσφαίρου.
• ∆εν πηδάµε από τις σκάλες.
• ∆εν ανεβαίνουµε στα κάγκελα (στις
• ∆εν σπρώχνουµε ο ένας τον άλλο.
σκάλες ή στην αυλή).
• ∆ε µαλώνουµε για τη σειρά µας στην
πρωινή προσευχή ή στο κυλικείο.
Οι µαθητές της ΣΤ΄ Τάξης
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η Κωνσταντίνα ήταν ένα γλυκό, ευαίσθητο
«Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της»
και ευχάριστο κορίτσι που έµενε µε τους γονείς
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της στην πόλη της Αθήνας. Οι γονείς της, της
έκαναν µια πρόταση, να µετακοµίσουν στην
Γερµανία γιατί βρήκαν µια πολύ καλύτερη
δουλειά σε σχέση µε αυτή που είχαν. Η
Κωνσταντίνα
δέχτηκε
όλο χαρά.
Η
ζωή
στην
Γερµανία περνούσε πολύ
ευχάριστα, µέχρι που ο
πατέρας της της είπε πως
αποφάσισαν
να
χωρίσουν µε την µητέρα
της. Αυτή λυπήθηκε
πολύ.
Μετά
από
συζήτηση που έκαναν
όλοι µαζί, αποφάσισαν
πως θα ήταν καλύτερα να γυρίσει η
Κωνσταντίνα για κάποιο χρονικό διάστηµα στην
Ελλάδα για λόγους υγείας, στην γιαγιά της, µε
την οποία δεν είχε καθόλου καλές σχέσεις, γι’
αυτό την φώναζε Φάρµουρ.
Η Κωνσταντίνα δεν περνούσε καθόλου καλά
στην Ελλάδα κι έτσι, νοµίζοντας πως θα ένοιωθε
καλύτερα και θα ξεχνούσε τις στεναχώριες που
είχε, άρχισε να παίρνει χάπια που της πρότεινε
ένας φίλος της, ο Λουµίνης, όπως τον
αποκαλούσε η ίδια. Τα ναρκωτικά της
κατέστρεψαν τη ζωή. ∆εν είχε όρεξη για τίποτα.
Μόλις το κατάλαβε η γιαγιά της, θέλοντας
να βοηθήσει, της πρότεινε να αρχίσει κάποια
θεραπεία, η οποία θα την απάλλασσε από αυτό
τα χαπάκια, τα οποία θα της στερούσαν τη ζωή.
Στην αρχή η Κωνσταντίνα αρνήθηκε, µετά
όµως, όταν έµαθε πως ο Λουµίνης πέθανε από
τα ναρκωτικά και µε πολύ βοήθεια από
συγγενείς και φίλους της ξεκίνησε την θεραπεία
της.
Καρυπίδου Μαρία,
Παπαδόπουλος Παναγιώτης,
Χατζηιωαννίδης Νεόφυτος,
Φαντίδης Γιώργος (ΣΤ΄ Τάξη)
*
*
*
«Η µοβ οµπρέλα»
Τη «µοβ οµπρέλα» την έγραψε η Άλκη Ζέη.
Τα γεγονότα διαδραµατίζονται πριν το 2ο
παγκόσµιο
πόλεµο
στην
Αθήνα.
Πρωταγωνιστούν τα δίδυµα, ο Σάκης και ο
Νούλης, και η αδελφή τους η Ελευθερία. Η
Ελευθερία είχε µια φίλη που την λέγανε Βίτω. Η
Βίτω είχε µια µητέρα που ήταν χωρισµένη µε
τον πατέρα της. Είχε και µια γιαγιά που την
λέγανε Υπατία και έλεγε πως ο µπαµπά της
Βίτως έκανε ένα βρώµικο επάγγελµα. Μετά η
µαµά της Βίτως αρραβωνιάστηκε τον κ. Πάρη.
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Τα τρία αδέλφια είχαν ένα αυστηρό πατέρα,
που, όταν δεν έκαναν κάτι σωστό, στριφογύριζε
τη βέρα του και τους χτυπούσε µε τη ζώνη του.
Αντιθέτως είχαν ένα αξιαγάπητο θείο ο οποίος
τους έφτιαχνε όλα τα χατίρια και έφερνε
πλούσια δώρα. Ο µπαµπάς έλεγε στον θείο πως
θα έρθουν οι «ισχνές αγελάδες» και όντως ο
θείος Μίλτος χρεοκόπησε και πήγε φυλακή.
Όταν πήραν τους βαθµούς, ο πατέρας έδειρε
τα δίδυµα µε τη ζώνη και τους είπε να παν να
γίνουν τσοπάνοι. Αυτά το πήραν στα σοβαρά και
το άλλο πρωί πήγαν στο βουνό µε το γαλατά
τους να βοσκήσουν πρόβατα. Προκάλεσαν
µεγάλη αναστάτωση και τους βρήκε ο γείτονάς
τους ο κ. Μαρσέλ επάνω στο βουνό να τρώνε
ψωµοτύρι. Τα µεσηµέρια τα δίδυµα το σκάγανε
από το παράθυρο του δωµατίου τους, πηδώντας
από µια κερασιά και από µια τρύπα στον
φράχτη του κήπου
πηγαίνανε στον κ.
Ριχάρδο,
τον
µπαµπά της Βίτως.
Το
∆εκαπενταύγουστο
τα δίδυµα παθαίνουν
µαγουλάδες και δεν
πάνε στην Παναγιά
της Τήνου. Εκείνη
τη µέρα οι Ιταλοί
βοµβαρδίζουν την
«ΕΛΛΗ».
Μια άλλη φορά
ο
κ.
Πάρης
πυροβόλησε, για να σκοτώσει το σκυλί της
Βίτως, που νόµιζαν ότι ήταν λυσσασµένο. Ο
πατέρας τον τριών αδελφών την τελευταία
στιγµή σήκωσε το όπλο προς τα πάνω και η
σφαίρα πήγε ξυστά από τα δίδυµα και τα δίδυµα
κατουρήθηκαν επάνω τους.
Ο κ. Μαρσέλ φέρνει στην Ελλάδα τον ανιψιό
του τον Μπενουά, γιατί οι Γερµανοί πιασαν τους
γονείς του. Ο Μπενουά φέρνει από την Γαλλία
το βιβλίο του «Μπον Πουά» και τα πατίνια του,
ασυνήθιστο παιχνίδι στην Ελλάδα. Στην αρχή τα
δίδυµα τον φώναζαν «άντρακλα». Μετά όµως
συνεργάστηκαν για την επιχείρηση «Μοβ
οµπρέλα». Την έκλεψαν από την κυρία Υπατία
και πετούσαν µε τη φαντασία τους µέσα στη µοβ
οµπρέλα.
∆ηµητριάδου Όλγα, Κελεσίδης Νίκος,
Ποτουρίδης Ιωακείµ , Φαντίδης Στάθης (ΣΤ΄
Τάξη)
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ΜΑΡΤΙΟΣ 2012
∆ΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗ

Την Πέµπτη 15 Μάρτη οι µαθητές της ΣΤ΄
τάξης φύτεψαν στην αυλή του σχολείου µας
αµπέλια µε τη βοήθεια του δασκάλου κ.
Σταύρου Παπασταύρου. Έτσι τώρα προσθέσαµε

µερικά ακόµα οπωροφόρα, µετά από αυτά που
φυτέψαµε στις 26 Μαρτίου του 2010. Ελπίζουµε
όλα τα παιδιά να τα προστατέψουν, για να µας
δώσουν σε λίγα χρόνια τους καρπούς τους.

25Η ΜΑΡΤΙΟΥ
Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Στις 23 Μαρτίου στο Νηπιαγωγείο τιµήσαµε
τους ήρωες του 1821 µε τη γιορτούλα µας.
Παίξαµε το θεατρικό «Ελευθερία ή θάνατος»,

τραγουδήσαµε και χορέψαµε. Τη γιορτή
παρακολούθησαν αρκετοί γονείς και συγγενείς
των παιδιών.

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
25η Μαρτίου, διπλή γιορτή για τον
σχέση έχουν, αλλά και γιατί η σπίθα που
δηµιούργησε την έκρηξη ήταν η πίστη.
ελληνισµό. ∆ύο Ευαγγελισµοί σε µια µέρα. Ο
ένας µας ανήγγειλε τον ερχοµό του
Την Παρασκευή 23 Μαρτίου οι µαθητές της
Θεανθρώπου, ο άλλος τον ερχοµό της λευτεριάς.
∆΄ της Ε΄ και της ΣΤ΄ τάξης, σαν ένα ευλαβικό
∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι επιλέχτηκε
µνηµόσυνο στο µεγάλο ’21 και στους ήρωές του,
αυτή η µέρα για τον γιορτασµό της Εθνικής µας
παρουσίασαν το χρονικό του αγώνα, το οποίο
γιορτής. Η µέρα του Ευαγγελισµού της
συνόδεψαν µε ποιήµατα, ιστορικά κείµενα και
Θεοτόκου – µια από τις µεγαλύτερες στιγµές της
τραγούδια, για να µας δώσουν ένα …
χριστιανοσύνης – ταυτίστηκε µε την αρχή της
ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Τη γιορτή µας
επανάστασης – παρόλο που η ουσιαστική αρχή
παρακολούθησαν όλοι οι µαθητές του σχολείου
της έγινε πολύ νωρίτερα – γιατί και συµβολική
και πολλοί γονείς.
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ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Την
Κυριακή
25
Μαρτίου
πραγµατοποιήθηκε στο ηρώο του χωριού
δοξολογία στη µνήµη των αγωνιστών του 1821
και έγινε κατάθεση στεφανιών. Στη συνέχεια
έγινε παρέλαση των µαθητών του ∆ηµοτικού
Σχολείου και του Νηπιαγωγείου στον κεντρικό

δρόµο, την οποία παρακολούθησαν οι τοπικές
αρχές και αρκετός κόσµος. Μετά το τέλος της
παρέλασης ο σηµαιοφόρος µαζί µε τους
παραστάτες µετέβησαν στη Σκύδρα, για να
πάρουν µέρος στην κεντρική παρέλαση µαζί µε
της σηµαίες από όλα τα σχολεία του δήµου µας.
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«ΠΕΡΕΣΚΙΑ» ΑΠΟ ΧΩΡΙΑΝΕΣ

Στις 22 Φεβρουαρίου, γυναίκες του χωριού
µας κέρασαν απλόχερα «περεσκία» σε εµάς και
τους δασκάλους µας.
Είναι ένα έθιµο που έχουµε εµείς οι Πόντιοι,
την Τετάρτη µετά την Τσικνοπέµπτη να κάνουµε
πίτες µε τυρί και «περεσκία», ώστε να «πάρουµε
δυνάµεις», πριν από την περίοδο της µεγάλης
νηστείας της Σαρακοστής.

Ευχαριστούµε, λοιπόν, πολύ αυτές τις κυρίες
που συντέλεσαν στη διατήρηση αυτού του
εθίµου και απέδειξαν ότι και σε αυτές τις
δύσκολες περιόδους µπορούµε να διατηρούµε
τις ωραίες µας παραδόσεις.
Και του χρόνου

ΠΑΣΧΑ: ΣΗΜΑΣΙΑ – ΕΘΙΜΑ – ΣΥΝΤΑΓΕΣ
150 γραµ. βούτυρο
(Η συνέχεια από την 1 σελίδα)
Το Πάσχα ή Πασχαλιά ή Λαµπρή είναι η
525 γραµ. φρέσκο γάλα
µεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας και είναι η
270 γραµ. ζάχαρη ( αν σας αρέσουν πιο
βασική γιορτή πάνω στην οποία βασίζονται οι
γλυκά προσθέστε 30 γρ επιπλέον)
επόµενες γιορτές.
3 αυγά και 3 κρόκοι
Η Ανάσταση του Χριστού συµβολίζει τη
60 γραµ. µαγιά µπίρας
θέωση, τη διάβαση από το θάνατο στη ζωή,
1150 γραµ. αλεύρι σκληρό
καθώς και την ανάσταση της δικής µας ταπεινής
1 κουταλάκι µαχλέπι αλεσµένο
υπόστασης και φέρνει την ελπίδα στους
1/2 κουταλάκι κοπανισµένη µαστίχα
ανθρώπους για µετά θάνατον ζωή.
αυγό για επικάλυψη, και φιλέ αµυγδάλου ή
σουσάµι
Παρασκευαΐδου Ιωάννα (Α΄ Τάξη),
Σε µία κατσαρόλα ζεσταίνουµε το βούτυρο
Παρασκευαΐδου Αθανασία (∆΄ Τάξη),
και το γάλα
Βασιλείου Ευγενία (Ε΄ Τάξη)
µε
την
*
*
*
Ένα από τα πιο διαδεδοµένα έθιµα του
ζάχαρη.
Πάσχα είναι το βάψιµο των αυγών τη Μεγάλη
Προσοχή
Πέµπτη. Το αυγό συµβολίζει τον τάφο του
µην καεί
Χριστού, που ήταν ερµητικά κλειστός, – όπως το
και ανέβει
περίβληµα του αυγού – αλλά έκρυβε µέσα του
πάνω από
τη ζωή.
50
Πώς όµως καταλήξαµε στην επιλογή του
βαθµούς!!!
κόκκινου χρώµατος δεν είναι ξεκάθαρο. Οι
Όταν
εξηγήσεις που υπάρχουν είναι πολλές. Μια από
λειώσει η
τις πιο αποδεκτές είναι πως το κόκκινο
ζάχαρη και το βούτυρο, κοιτάζουµε το
συµβολίζει το αίµα και τη θυσία του Ιησού.
θερµόµετρο να κατέβει 30 – 40 βαθµούς, και
τότε ρίχνουµε µέσα την µαγιά και τα αυγά µε
Ελευθερία Ιωαννίδου (∆΄ Τάξη)
τους κρόκους. Ανακατεύουµε καλά και
ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 4 – 5 ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ
η
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µεταφέρουµε το µείγµα στον κάδο του µίξερ.
Χρησιµοποιούµε τους γάντζους για ζύµωµα..
Προσθέτουµε το µαχλέπι , την µαστίχα και
σιγά –σιγά το αλεύρι. Από ένα σηµείο και µετά,
δεν ζυµώνεται εύκολα στον κάδο, γι’ αυτό
µεταφέρουµε σε µία µεγάλη λεκάνη, ζυµώνουµε
µέχρι να έχουµε µια ζύµη µαλακή, που δεν
κολλάει!!! Ίσως χρειαστεί κατά το ζύµωµα να
προσθέσουµε επιπλέον 100-150 γραµ. αλεύρι.
Κάνουµε το ζυµάρι µας µια µπάλα και την
µεταφέρουµε σε λεκανίτσα ευρύχωρη!
Σκεπάζουµε µε µια πετσέτα και αφήνουµε το
ζυµάρι µέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο, περίπου 1
1/2 – 2 ώρες.
Όταν είναι έτοιµο, το πατάµε να
ξεφουσκώσει και κόβουµε µε το µαχαίρι την
µπάλα σε 5 ισα κοµµάτια. Με το καθένα
κοµµάτι, πλάθουµε το τσουρέκι µας σε
πλεξούδα, ή κουλούρα, βάζουµε και το
καθιερωµένο κόκκινο αυγό στην µέση,
ξανασκεπάζουµε και τα αφήνουµε ξανά σε
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ζεστό περιβάλλον για 1 ώρα ακόµα, να
φουσκώσουν.

Όταν πέραση 1 ώρα, τα αυγώνουµε
προσεκτικά, ρίχνουµε το φιλέ αµυγδάλου ή το
σουσάµι και ψήνουµε σε προθερµασµένο
φούρνο στους 180 βαθµούς, για 23 – 25 λεπτά,
να ροδίσει καλά!
Τα παιδιά του Ολοήµερου

ΠΩΣ ΛΕΜΕ «ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ» ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
ΚΙΝΕΖΙΚΑ:
Fu huo jie kuai le
ΡΩΣΙΚΑ:
Schtsjastlivyje Paschi
ΓΑΛΛΙΚΑ:
Joyeuses Paques
ΣΕΡΒΙΚΑ:
Hristos voskrese
ΙΣΠΑΝΙΚΑ:
Felices Pascuas
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ:
Frohe Ostern
ΙΤΑΛΙΚΑ:
Buona Pasqua
ΣΟΥΗ∆ΙΚΑ:
Glad Pesk
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ:
Boa Pascoa
∆ηµητριάδου Όλγα (ΣΤ΄ Τάξη)
ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΤΑΖ ΜΑΧΑΛ
Το Ταζ Μαχάλ βρίσκεται κοντά στην πόλη
Μαχάλ (εξ ου και Ταζ Μαχάλ).
Άγκρα της βόρειας Ινδίας, στις όχθες του
Πολλοί το έχουν χαρακτηρίσει ως το όγδοο
ποταµού Γιούµα. Κατασκευάστηκε από τον
θαύµα του κόσµου! Πρόκειται για ένα από τα
Μογγόλο αυτοκράτορα Σαχ Γιαχάν Α', τον 17ο
οµορφότερα µνηµεία και η ιστορία του είναι µία
αιώνα, στη µνήµη της συζύγου του Μουµτάζ
από τις πιο ροµαντικές.
Ο Γιαχάν, που βασίλεψε από το 1628
έως το 1658, παντρεύτηκε την Αριουµάντ
Μπάνο Μπέγκουµ το 1612. Τη λάτρευε, γι’
αυτό και την αποκαλούσε Μουµτάζ Μαχάλ
(Κορόνα του Παλατιού). Η βασίλισσα τον
ακολουθούσε παντού, ακόµα και στις
στρατιωτικές εκστρατείες.
Στις 17 Ιουνίου του 1631, κατά τη
διάρκεια
µιας
εκστρατείας
στο
Μπουρχανπούρ της Κεντρικής Ινδίας, η
Μουµτάζ Μαχάλ πέθανε, λίγα λεπτά
αφότου έφερε στον κόσµο το 14ο παιδί
τους. Η τελευταία επιθυµία που εξέφρασε
στο σύζυγό της ήταν να φτιάξει ένα µνηµείο
προς τιµήν της, τόσο λαµπρό που όµοιό του
ο κόσµος δεν θα ‘χε ξαναδεί. Και ο
αυτοκράτορας κράτησε την υπόσχεσή του...
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ΜΑΡΤΙΟΣ 2012
Οι εργασίες κατασκευής του Ταζ Μαχάλ
δεύτερο εγχείρηµά του, ο γιος του Ορανγκζέµπ
ξεκίνησαν το 1632 και ολοκληρώθηκαν 22
κατέλαβε την εξουσία και τον φυλάκισε. Ο
χρόνια αργότερα. Για την ανέγερσή του
αυτοκράτορας πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του
δούλεψαν 20.000 εργάτες και δαπανήθηκαν 32
στο οχυρό της πόλης Άγκρα, κοιτώντας το Ταζ
εκατοµµύρια ρουπία (κατά προσέγγιση 65.000
Μαχάλ και περιµένοντας τη στιγµή που θα
ευρώ). Όταν ολοκληρώθηκε, ένας χρυσός
ξανασυναντούσε την πολυαγαπηµένη του
φράχτης τοποθετήθηκε γύρω από το φέρετρο, το
σύζυγο. Μετά το θάνατό του, το 1666, τάφηκε
οποίο – λένε – ο αυτοκράτορας το στόλισε µε
δίπλα της.
πέρλες και διαµάντια. Επίσης, τοποθέτησε 2.000
Η ιστορία του Ταζ Μαχάλ είναι µια
φρουρούς για να το φυλάνε.
διαχρονική ιστορία αγάπης, που εκατοµµύρια
Ο Σαχ Γιαχάν σκόπευε να χτίσει άλλο ένα
άνθρωποι απ' όλο τον κόσµο συρρέουν για να
µνηµείο από µαύρο µάρµαρο, στην αντίπερα
την ξαναζήσουν, θαυµάζοντας το µοναδικό αυτό
όχθη του ποταµού, για να το αφιερώσει στον ίδιο
µνηµείο.
του τον εαυτό. Πριν ξεκινήσει, όµως, για το
Κελεσίδης Νίκος, Ταφάνι Έντα, Χατζηιωαννίδης Νεόφυτος (ΣΤ΄Τάξη)
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΕΜΕ;
«∆υστυχώς επτωχεύσαµεν»
που υπήρχαν δεν επαρκούσαν για να καλύψουν
Το δεύτερο µισό
τα δηµόσια έξοδα και το δηµόσιο
του 19ου αιώνα , δύο
χρήµα δεν έφτανε, για να
κόµµατα
ανέβαιναν
πληρωθούν οι δόσεις τον δανείων.
εναλλάξ στην εξουσία
Για το λόγο αυτό το εξωτερικό
για είκοσι έξι χρόνια .
χρέος µεγάλωνε συνέχεια.
Πότε το κόµµα του
Ο
Χαρίλαος
Τρικούπης
Χαρίλαου
Τρικούπη
διακήρυξε επίσηµα στη Βουλή το
και πότε το κόµµα του
1893 την αδυναµία της Ελλάδας να
Θεόδωρου ∆ηλιγιάννη.
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της
Το
εκσυγχρονιστικό
προς τους δανειστές.
πρόγραµµα
του
«∆υστυχώς επτωχεύσαµε» ήταν
Τρικούπη
η εναρκτήρια φράση αγόρευσης
αντιµετωπιζόταν από
του Τρικούπη σ’ εκείνη τη
το αντίπαλο κόµµα µε
δραµατική συνεδρίαση.
την
τακτική
της
*
*
*
κωλυσιεργίας,
γιατί
«Είσαι κούτσουρο»
κάθε φορά που κέρδιζε
Κούτσουρο
ονοµάζεται
ο
τις
εκλογές
ο
κορµός του δέντρου που έχει κοπεί
∆ηλιγιάννης,
ή κλαδευτεί, ο κορµός του
σταµατούσε τα έργα ή
αµπελιού αλλά και το χοντρό
τα
καθυστερούσε
καυσόξυλο. Επειδή όµως σε όλες
συστηµατικά.
Έτσι,
τις περιπτώσεις το ξύλο αυτό είναι
τίποτα δεν προχωρούσε µε το ρυθµό που έπρεπε.
ξερό, παροµοιάζεται µε το ξερό κεφάλι του
Στις αρχές τις δεκαετίας του 1890 τα περιθώρια
ανθρώπου που στερείται αντίληψης ή γνώσεων,
είχαν στενέψει γιατί, όταν τα µεγάλα έργα
γι’ αυτό και «κούτσουρο» αποκαλεί ο λαός µας
άρχισαν να αποδίδουν καρπούς, τα έσοδα
τον κουτό, τον άνθρωπο που µαθαίνει δύσκολα,
καθυστερούσαν να µπουν στα ταµεία. Οι πόροι
τον αγράµµατο, τον αµόρφωτο.
(Από το βιβλίο της Γιολάντας Τσορώνη – Γεωργιάδη «Γιατί το λέµε έτσι…»)
Ποτουρίδης Ιωακείµ, Φαντίδης Θεόφιλος (ΣΤ΄ Τάξη)
ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ 13
Ιστορικά, οι Έλληνες “καταράστηκαν” την
την αρµονία του “τέλειου” αριθµού 12. Ήτοι, η
Τρίτη από τις 29 Μαΐου 1453, την ηµέρα της
µέρα χωρίζεται σε δύο 12ωρα, ο χρόνος σε 12
άλωσης της Κωνσταντινούπολης.
µήνες, ο Χριστός είχε 12 µαθητές, ο Ηρακλής
Ο αριθµός 13 κατηγορείται ότι σέρνει πίσω
έκανε 12 άθλους, τα Ευαγγέλια είναι 12. Όπως
του γκαντεµιά και κακοδαιµονίες, γιατί σπάει
γίνεται κατανοητό, το 13, το πρώτο κοµµάτι µιας
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νέας 12άδας, χαλάει την αρµονία. Εν τω µεταξύ,
στις κάρτες ταρό, το νούµερο 13 αντιστοιχεί
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Παρασκευή συµπίπτει µε τις 13 ενός µήνα
θεωρείται κακότυχη στις Αγγλοσαξονικές,
Γαλλικές, Γερµανικές και Πορτογαλικές
περιοχές του κόσµου. Παρόµοιες δεισιδαιµονίες
υπάρχουν και σε άλλες παραδόσεις: στην
Ελλάδα και την Ισπανία, για παράδειγµα, το
ρόλο αυτό έχει η "Τρίτη και 13". Ο φόβος της
Παρασκευής και 13 ονοµάζεται στα αγγλικά
paraskavedekatriaphobia (µία λέξη που
προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις Παρασκευή,
δεκατρείς και φοβία) και είναι ειδική µορφή της
τρισκαιδεκαφοβίας. Η λέξη µπορεί να ευρεθεί
επίσης
ως
paraskevidekatriaphobia
(παρασκευηδεκατριαφοβία).
Αξίζει να αναφέρουµε πως η Τρίτη και 13
του µήνα θεωρείται γρουσούζικη µέρα µόνο
από τους ορθόδοξους χριστιανούς! Από την
άλλη µεριά, η Παρασκευή και 13 θεωρείται
άτυχη µέρα από τους καθολικούς!!

στον θάνατο.
Η Παρασκευή και 13 είναι µία ηµεροµηνία
µε αρνητικό υπόβαθρο γενικότερα στην ∆ύση
από τις αρχές του 19ου αιώνα. Σε εµάς ήρθε
κυρίως από τις ταινίες τρόµου. Οποιαδήποτε
Κρυπίδου Μαρία, Παπαδόπουλος Παναγιώτης,
Φαντίδης Χαράλαµπος (ΣΤ΄ Τάξη)

ΜΥΘΟΙ ΣΤΑ ΠΟΝΤΙΑΚΑ
- Ατό πα εποίκα, αέτς πα εκλώστα, εκεί πα
ΨΟΦΑΣ ΚΑΙ ΓΛΙΤΩΝΤΣ
Είνας αλεπός µίαν εντώκεν ’ς σο τουζάχ.
ελάγγεψα.
Απαδά επολέµεσεν, απεκεί εκλώστεν, εζουλίεν
- Ε! κια ντο να ευτάγω και γλυτώνω; είπεν ο
δεξέ και ζεβρέ, να γλυτών ’κ’ επόρεσεν. Τερεί
λύκον.
από µακρά έρται ο άρθωπον π’ έστεσεν τουζάχ,
-Τιδέν, είπεν ο αλεπόν, ψοφάς ατώρα και
επλώθεν και
γλυτώντς!
εποίκεν τον
Ο λύκον εποίκεν τον ψοµέµενον. Έρθεν ο
ψοφεµένον. Ο
άρθωπον, ελέπ τον λύκον ψοφέµενον και λέει
άρθωπον πα
ατον:
εθάρρεσεν
- Εσύ πα άµον τον αλεπόν θα ευτάς µε και
σωστά
φεύς;
ψοφεµένος
Εδέκεν ατον, ατότε, έναν αξιναρέαν ’ς σο
έτον
ο
κιφάλ απάν και αφέλεκεν ατον ’ς σον τόπον ατ’!
αλεπόν,
εξέγκεν και
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
έσυρεν ατον
εντώκεν = χτύπησε, από το αρχ. κρούω
πλαν καικά.
’ς σο τουζάχ = στην παγίδα
Ύστερα ερχίνεσεν ξαν να στεν το τουζάχ.
εζουλίεν = έστριψε, από το ζουλίζω
Ατότε ο αλεπόν ’ς σο µίαν ελάγγεψεν κ’
δεξέ και ζεβρέ = δεξιά και αριστερά
εσκώθεν έφυγεν.
π’ έστεσεν = που έστησε, από το στένω, αρχ.
’Σ σην στράταν εντάµωσεν ατον είνας λύκος
ίστηµι
και έρπαξεν να τρώει ατον.
εξέγκεν = έβγαλε, από το εβγαίνω, αρχ.
- Αστά είπεν ο αλεπόν. Εγώ είµαι ψοφεµένος
εκβαίνω
ας σην πείναν, κρέας ’κ’ έχω. Θελτς καλόν
ελάγγεψεν = πήδησε, από το λαγγεύω, αρχ.
κρέας, έλα ας δεικνύζω σε και φα! Και επήγεν
λαγγάζω
έδειξεν ατον το τουζάχ.
ψοφέµενος = ψόφιος, από το ψοφώ, αρχ.
Ο λύκον χωρίς να νουνίζ, ερρούξεν ’ς σο
ψοφώ
κρέας απάν και αέτς επιάστεν ’ς σο τουζάχ.
τιδέν = τίποτε
Ερχίνεσεν να λαγγεύ αδά και εκεί.
*
*
*
Ο αλεπόν τερεί από µακρά και λέει:
ΨΟΦΑΣ ΚΑΙ ΓΛΙΤΩΝΕΙΣ
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Μια αλεπού κάποτε πιάστηκε στην παγίδα.
Προσπάθησε απ’ εδώ και απ’ εκεί, έστριψε
αριστερά και δεξιά, δε µπόρεσε να γλυτώσει.
Όταν είδε από µακριά τον άνθρωπο που
έστησε την παγίδα, ξάπλωσε και έκανε την
ψόφια. Ο άνθρωπος νόµισε πως ψόφησε η
αλεπού, την έβγαλε από την παγίδα και την
πέταξε πέρα. Μετά άρχισε να στήνει την παγίδα.
Τότε η αλεπού πετάχτηκε και έφυγε.
Στο δρόµο συνάντησε ένα λύκο, ο οποίος
άρπαξε να την φάει.
-Στάσου, είπε η αλεπού. Εγώ είµαι ψόφια
από την πείνα, κρέας δεν έχω. Θέλεις καλό
κρέας, έλα να σε δείξω να φας! Και πήγε του
έδειξε την παγίδα.
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Ο λύκος χωρίς να σκεφθεί όρµησε στο
κρέας και έτσι πιάστηκε στην παγίδα. Άρχισε να
πηδά εδώ κι εκεί.
Η αλεπού βλέπει από µακριά και λέει:
- Και αυτό έκανα, και έτσι έστριψα και έτσι
πήδησα.
- Και τι να κάνω να γλιτώσω; είπε ο λύκος.
- Τίποτα, είπε η αλεπού, ψοφάς τώρα και
γλιτώνεις!
Ο λύκος έκανε τον ψόφιο. Ήρθε ο άνθρωπος,
βλέπει το λύκο ψόφιο και του λέει:
- Και εσύ θα µε κάνεις σαν την αλεπού να
φύγεις;
Τον χτύπησε, έπειτα µε το τσεκούρι στο
κεφάλι και τον άφησε στον τόπο του!

Από το βιβλίο «Ανέκδοτα και µύθοι στην ποντιακή διάλεκτο» του Παύλου ∆. Χαιρόπουλου
Κελεσίδης Βασίλης, Φαντίδης Γιώργος (ΣΤ΄ Τάξη)
ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩ∆ΙΑΣ
Νότες µελωδίας ακούγονται γλυκά,
το βιολί τραγουδάει και η καρδιά µου δυνατά χτυπά.
Μουσική να δώσει σ’ αυτούς που αγαπά,
αγάπη και ελπίδα ζωντανεύουνε ξανά.
Ήρθε η Μουσική,
ποτέ να µη χαθεί,
όγδοα, µισά,
ξεπροβάλλουν από κει,
τα όργανα πετάνε ψηλά στον ουρανό
ελπίδα για να δώσουν σ’ όλο το χωριό.
Κάποια µέρα θέλω να τα δω κι εγώ
να ακούσει το αυτί µου µουσική, λαχταρώ.
Φαντίδου Νεφέλη – Μαρία
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
Απόλλωνα Κρύας Βρύσης και στις 15.00
∆ΟΞΑ ΡΙΖΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΡΥΑΣ
ξαναµπαίνουν οι οµάδες στα γήπεδα, αφού το
ΒΡΥΣΗΣ 2 – 1
Την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου έγινε ο
πρωτάθληµα είχε διακοπεί λόγω χιονιών.
αγώνας ανάµεσα στη ∆ΟΞΑ Ριζού και τον
1ο ηµίχρονο
3΄ Φάουλ για το Ριζό, ελάχιστα αουτ.
6΄ Σουτ για το Ριζό από τον Ταρπάνη
Κυριάκο, άουτ.
7΄ Φάουλ για την Κρύα Βρύση, αουτ.
10΄ αγώνας χωρίς καµία αξιοσηµείωτη φάση.
18΄ Σέντρα από τον Κώστα Ισλαµίδη και
κεφαλιά του Χρήστου Κυριακίδη, άουτ.
20΄ Φάουλ για το Ριζό και γκολ από τον
Γρηγόργη Γρηγοριάδη.
25΄ Γκολ για την Κρύα Βρύση.
35΄ Κόρνερ για το Ριζό, αποµακρύνει η
άµυνα.
37΄ Φάουλ για το Ριζό, αποµακρύνει ο
τερµατοφύλακας σε κόρνερ.
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44΄ Κόρνερ για το Ριζό, αουτ
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2ο ηµίχρονο
53΄ Σουτ από τον ∆ηµήτρη Κυριακίδη, στα
χέρια του τερµατοφύλακα.
55΄ Γκολ για το Αχλαδοχώρι.
60΄ αγώνας και εξακολουθεί το ισόπαλο
αποτέλεσµα.
72΄ Φάουλ για το Ριζό στο δοκάρι.
86΄ Πέναλτι για το Αχλαδοχώρι και γκολ.

ο

2 ηµίχρονο
48΄ Κόρνερ για το Ριζό, άουτ.

Με αµφισβητούµενο πέναλτι το Ριζό αφήνει
3 βαθµούς στο Αχλαδοχώρι.
*
*
*
∆ΟΞΑ ΡΙΖΟΥ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ
Την Κυριακή 4 Μαρτίου και 15.00 έγινε ο
αγώνας ανάµεσα στην ∆ΟΞΑ Ριζού και το
ΦΙΛΙΠΠΟ Σταυροδροµίου στο γήπεδο της
50΄ Γκολ για το Ριζό από τον Γρηγόρη
Γρηγοριάδη.
56΄ Σουτ για το Ριζό, άουτ.
62΄ Φάουλ για το Ριζό από τα πλάγια,
αποµακρύνει η άµυνα.
63΄
Κίτρινη
κάρτα
στο
Θοδωρή
Παπαδόπουλο.
75΄ Σουτ για το Ριζο, στα χέρια του
τερµατοφύλακα.
10΄ έµειναν και βγαίνει έξω ο Κυριάκος
Ταρπάνης µε τραυµατισµό.
83΄ Γκολ για το Ριζό από τον Αρτέµη
Χατζηδηµητριάδη.
Σηµαντικοί 3 πόντοι για την σωτηρία της
οµάδας στην κατηγορία.
*
*
*
ΕΛΠΙ∆Α ΑΧΛΑ∆ΟΧΩΡΙΟΥ – ∆ΟΞΑ ΡΙΖΟΥ
Τ 25 Φεβρουαρίου και ώρα 15.00 έγινε ο
αγώνας ανάµεσα στην Ελπίδα Αχλαδοχωρίου
και τη ∆ΟΞΑ Ριζού.
1ο ηµίχρονο
5΄ Κερδίζει ένα φάουλ το Ριζό, αουτ.
8΄ Ένα φάουλ για το Αχλαδοχώρι, στα χέρια
στου τερµατοφύλακα.
12΄ Τετ α τετ από το ∆ηµήτρη Κυριακίδη,
δοκάρι και άουτ.
13΄ Κόρνερ για το Ριζό, αποµακρύνει η
άµυνα του Αχλαδοχωρίου.
27΄ Τετ α τετ από τον Χρήστο Τσενεκλίδη,
στα χέρια του τερµατοφύλακα.
29΄ Γκολ για το Ριζό από το Χρίστο
Τσενεκλίδη µε πολύ ωραίο τελείωµα.

∆ΟΞΑΣ Ριζού.
1ο ηµίχρονο
6΄ Φάουλ για το Ριζό.
13΄ Καλό φάουλ για το Ριζό, άουτ.
25΄ Καλό φάουλ για το Σταυροδρόµι,
ελάχιστα άουτ.
30΄ Γκολ για το Σταυροδρόµι.
43΄ Κερδίζει πέναλτι το Ριζό και το χάνει ο
Γρηγόρης Γρηγοριάδης.
2ο ηµίχρονο
49΄ Φάουλ για το Ριζό, κόρνερ.
60΄ Γκολ για το Σταυροδρόµι.
77΄ Φάουλ για το Ριζό, άουτ.
83΄ Φάουλ για το Σταυροδρόµι, άουτ.
90΄+ 4΄ Γκολ για το Ριζό από τον Κώστα
Ισλαµίδη.
Το Ριζό δεν έπαιξε καλά και αφήνει άλλους 3
βαθµούς.

Φαντίδης Χαράλαµπος (ΣΤ΄ Τάξη)
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∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΤΕ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ
ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ 15 ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΜΑΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
Λ Ω Χ Λ ∆ Α Γ Β Α Ε Β Τ
Β Γ ∆ Α Ρ Ν Μ Λ Κ Τ Ω Ρ
Γ Θ Σ Λ Α Ο Α ∆ ∆ Λ Ρ Ι
Α Λ Π Β Γ Β Ζ Η Ε Ξ Θ Π
Μ Κ Ε Φ Α Λ Ο Β Ρ Υ Σ Ο
Λ Β Τ ∆ Τ Φ Υ Σ Β Κ Ι Λ
Μ Ξ Σ Ξ Σ Χ Α Τ Ε Λ Ο Ι
Ι Λ Ε Ε Α Ψ Γ Β Ν Ν Ξ Τ
Ζ Σ Σ Ζ Ν Γ ∆ Π Α Λ Ρ Σ
Β Τ Α Η Ι Ρ Ω Ε Κ Σ Τ Α
Ρ ΜΩ Ι Λ Α Τ Τ Ι Κ Η Υ
Υ Ε Κ Θ Ρ Β Σ Α Α Ψ Χ Φ
Σ Θ Λ Ξ Ν Ι Ρ Τ Υ Ω Α Β
Α Ω Π ΟΜΑ Λ Α Μ Α Ν Α
Κ Ν Ρ ΝΜΟ Τ Σ Ρ Π Γ Μ
Ι Η Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Α ∆ Φ
Α Ε Σ Τ Ι Τ Λ Μ Υ Τ Ο Ι
Φ Α Υ Ξ Ω Α Β Γ Χ Ι Ο Σ
Χ Ψ Ω ΝΜΚ Η Ι Θ Ζ Ε Σ
Π ΜΟ Λ ∆ Ο Β Λ Α Χ Ι Α
Καρυπίδου Μαρία, Χατζηιωαννίδης Νεόφυτος (ΣΤ΄ Τάξη)
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1
1.
2.
3.
4.

2
3 1

Έγινε το 1821.
Από εκεί αρχίζει η Επανάσταση.
Μεγάλος αγωνιστής του 1821.
Εκεί έγινε µεγάλη Έξοδος.

2
4

3

4

__________
_____
_______

ΚΑΘΕΤΑ
1. Ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδας.
2. Ο πρώτος κυβερνήτης της ανεξάρτητης
Ελλάδας.
3. Μεγάλος αγωνιστής του 1821.
4. Παλιά πρωτεύουσα της Ελλάδας.
Παπαδόπουλος Παναγιώτης,
Φαντίδης Χαράλαµπος (ΣΤ΄ Τάξη)

Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆Α ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ
Έγινε το 1821.
Από εκεί ξεκίνησε η Επανάσταση.
Ένας επαναστάτης ναύαρχος.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012
____
_________
___________
______
_________
_______
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Ο Τούρκος στρατηγός … Βρυώνης.
Ήταν ο Μακρυγιάννης.
Στρατιώτες του Ιερού Λόχου.
Η χώρα µας.
Η ναυµαχία του … είχε σαν αποτέλεσµα την απελευθέρωση της Ελλάδας.
Εκεί πέθανε ο Αθανάσιος ∆ιάκος.
∆ηµητριάδου Όλγα, Κελεσίδης Νίκος (ΣΤ΄ Τάξη)
ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ

Μ

Ι
Α

Α
∆

Ω
Μ

Π
Α

Ο

Μ

Ζ

Ο
Τ

Ρ
Π

Σ
Α

Η
Σ

………………………………………..
…………………………………………
Αγαπίδης Άλκης, Φαντίδης Στάθης (ΣΤ΄ Τάξη)
ΑΝΕΚ∆ΟΤΑ
- Γιαγιά, βγάλε για λίγο τα ακουστικά σου.
- Γιατί, παιδί µου;
- Για να σου πω ένα κουφό ανέκδοτο!
*
*
*
- Τι µας προκύπτει, αν διασταυρώσουµε έναν εκτυπωτή και ένα σκύλο;
- Ένα πιστό αντίγραφο.
Φαντίδης Γιώργος, Φαντίδης Χαράλαµπος (ΣΤ΄ Τάξη)
ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ
«Ο άγιος που δεν κάνει θαύµατα έχει λίγους πιστούς»
Οι οπαδοί εύκολα εγκαταλείπουν τον ηγέτη αν δεν δουν ωφέλεια.
*
*
*
«Όποιος αγαπάει το τριαντάφυλλο, αγαπάει και τ’ αγκάθι»
Όποιος αγαπάει κάποιον, ανέχεται και τα ελαττώµατά του.
(ΣΤ΄ Τάξη)
ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
Όλος ο κόσµος το θωρεί
και ο Θεός δεν το θωρεί.
Τι είναι;

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

Βασιείου Γιώργος, Ταφάνι Έντα (ΣΤ΄ Τάξη)
ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 129
ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ 12 ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ: (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ, ΣΠΑΪΝΤΕΡΜΑΝ,
ΧΙΠΙΣΣΑ, ΚΑΟΥΜΠΟΗΣ, ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ (ΚΑΘΕΤΑ) ΖΟΡΟ, ΚΟΛΟΜΠΙΝΑ, ΠΕΙΡΑΤΗΣ,
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ, ΧΑΡΟΣ, ΝΕΡΑΪ∆Α, ΚΛΟΟΥΝ, ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΗΣ, ΠΙΕΡΟΤΟΣ (∆ΙΑΓΩΝΙΑ)
ΜΠΑΤΜΑΝ
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1. ΓΚΟΜΠΙ 2. ΝΕΡΑΪ∆Α 3. ΚΑΟΥΜΠΟΗΣ 4. ΡΟ∆ΙΑ ΚΑΘΕΤΑ
1. ΜΕΣΙΤΕΥΩ 2. ΕΚΧΩΡΗΤΗΡΙΟ 3. ΑΠΟΚΡΙΑ 4. ΣΥΚΑΜΙΝΙΑ
Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆Α ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ «ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ»: ΚΟΜΦΕΤΙ, ΑΡΜΑ, ΡΟΛΟΣ, ΝΙΑΤΑ,
ΑΣΣΙΠΙΧ (ΧΙΠΙΣΣΑ), ΒΟΤΑΝΟ, ΑΠΟΡΟΦΗΤΗΡΑΣ, ΛΑΧΝΟΣ, ΙΝΟΛΑΠΜ (ΜΠΑΛΟΝΙ)
ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ: ΜΠΙΖΑΡΩ, ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΕΣ
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