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Το τέλος της σχολικής χρονιάς έφτασε. Μια χρονιά γεµάτη ανάµεικτα συναισθήµατα να 

έρχονται και να φεύγουν σε ανύποπτο χρόνο, δίνοντας χρώµα στην καθηµερινότητα του 

σχολείου µας. Η ΣΤ΄ τάξη εύχεται στον καθένα ξεχωριστά: 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  

ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ! 
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Η ΣΤ΄ ΤΑΞΗ ΜΑΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑ 

            

 

 

ΑΝΤΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ! 

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ 

ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ, 

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΤΡΕΛΕΣ 

∆ΙΑΚΟΠΕΣ!   

ΑΡΧΙΖΟΥΝΕ 

ΟΙ ΤΡΕΛΕΣ! 

ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ! 

ΤΩΡΑ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΟ 

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ! 
ΚΑΛΕΣ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ! 

ΚΑΛΟ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΕ 

ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΚΑΛΕΣ ΞΑΠΛΕΣ! 

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ! 

ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ  

ΤΟ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ! 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ! 
ΤΑ ΒΑΣΑΝΑ ΠΙΑ 

ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ! ΕΤΟΙΜΟΙ 
ΓΙΑ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ! 

ΤΕΛΟΣ ΤΟ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ! 

ΦΕΥΓΩ! 
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ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ 
ΚΑΛΟ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ 

∆ΙΑΚΟΠΕΣ! 

ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ! 

ΚΑΛΟ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ! 
ΤΩΡΑ ΠΟΥ 

ΚΛΕΙΣΑΜΕ ΘΑ 

ΣΚΟΡΑΡΩ! 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥ 

ΕΡΧΟΜΑΙ! ΑΝΤΙΟ, 

ΚΥΡΙΕ ΣΤΑΥΡΟ!  

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΕ 

ΟΛΟΥΣ! ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ 

ΤΑ ΒΑΣΑΝΑ! ΑΝΤΕ 

ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ! 

ΣΕ ΛΙΓΟΥΣ 

ΜΗΝΕΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ! 

ΑΝΤΙΟ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ! 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ 

∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΓΙΑ 

ΠΑΝΤΑ! 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

                      Μικροί καλλιτέχνες              Καλώς ήρθες καλοκαίρι! 

                      Πρωινό στην αυλή                                                           Μεγάλα νήπια  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαιρετάµε το νηπιαγωγείο. 

Καλό καλοκαίρι! 
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Α΄ ΤΑΞΗ 

Το καλοκαίρι έφτασε! Άλλη µια σχολική χρονιά τελειώνει. Οι διακοπές αρχίζουν. 
Καλοκαίρι µαγικό  

δεν µπορώ να κρατηθώ  

δεν µπορώ, δεν µπορώ  

µου ‘χεις πάρει το µυαλό!!! 

Οι µαθητές και οι µαθήτριες γράφουν τις ευχές τους για το καλοκαίρι µε το δικό τους πρωτότυπο 

τρόπο. απολαύστε τες… 
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Β΄ ΤΑΞΗ 

Οι µαθητές και οι µαθήτριες της Β΄ τάξης, πριν χωριστούν για το καλοκαίρι, έφτιαξαν το δικό τους 
ουράνιο τόξο µε αποχαιρετιστήριες φράσεις και ευχές για το καλοκαίρι. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014                                                                                                    ΜΑΘ.ΛΟΓ. 7   
 

∆΄, Ε΄ ΚΑΙ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ  

ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Στα πλαίσια του προγράµµατος «Αξία του 

πολιτισµού» στις 30 Μαΐου η ∆΄, Ε΄ και ΣΤ΄ 
τάξη επισκέφτηκαν το Μουσείο 

Κινηµατογράφου, που βρίσκεται στον Α΄ 
Προβλήτα του λιµανιού της Θεσσαλονίκης. Εκεί 
χωριστήκαµε σε δύο οµάδας και δύο κυρίες µας 
ξενάγησαν στους χώρους του Μουσείου. Μέσα 

από το παιχνίδι στο οποίο συµµετείχαν, τα 

παιδιά έµαθαν την ιστορία του κινηµατογράφου, 

γύρισαν τη δική τους ταινία και είδαν µια µικρή 

3D (τρισδιάστατη ταινία για την ιστορία του 

κινηµατογράφου. 

  

Λίγες πληροφορίες για το Μουσείο 

Κινηµατογράφου 

Είναι ένας χώρος συνάντησης του «παλιού» 

µε το «νέο», των επιτευγµάτων της Έβδοµης 
Τέχνης µε τη σύγχρονη και τη µελλοντική 

δηµιουργία στο χώρο του κινηµατογράφου. 

Αποκλειστική προτεραιότητα δόθηκε στη 

ψηφιακή τεχνολογία, τόσο στην παρουσίαση των 

εκθεµάτων του µουσείου, αλλά κυρίως για την 

υποστήριξη και προώθηση της έρευνας και της 
εκπαίδευσης. Το νέο µουσείο απευθύνεται 
πρωτίστως στους νέους Έλληνες δηµιουργούς 
κινηµατογράφου και στους ερευνητές χάρη στις 
σύγχρονες µεθόδους καταγραφής και πρόσβασης 
σε βάσεις δεδοµένων κινηµατογράφου, αλλά 

κυρίως στα παιδιά και τους νέους. Το νέο 

µουσείο διαθέτει ειδικούς χώρους εκπαίδευσης, 
όπως ο χώρος όπου οι νεαροί φίλοι του 

κινηµατογράφου µπορούν να συµµετέχουν στη 

δική τους ταινία και το τρισδιάστατο φιλµ για 

τον τρόπο παραγωγής ενός έργου της Έβδοµης 
Τέχνης, ώστε µέσα από τη διασκεδαστική 

ενασχόληση µε τον τρόπο λήψης εικόνων, να 

µάθουν τις πρώτες αρχές της κινηµατογραφικής 
τέχνης. 

*       *       * 

Εκτός από το Μουσείο Κινηµατογράφου 

κάναµε µια βόλτα στο λιµάνι για να το δούµε 
καλύτερα, αφού προηγουµένως µας έγινε µια 

ενηµέρωση από κάποιον κύριο σε µια αίθουσα 

στου προβλήτα Α.      

 

Το λιµάνι της Θεσσαλονίκης µε δύο λόγια  

Το λιµάνι της Θεσσαλονίκης βρίσκεται στην 

καρδιά της πόλης. Μόλις 300 µέτρα από την 

πλατεία Αριστοτέλους. Είναι ένα Ευρωπαϊκό 

λιµάνι µε τρεις διακριτές ζώνες: 
• Το επιβατικό λιµάνι 
• Το συµβατικό λιµάνι  
• Το Σταθµό Εµπορευµατοκιβωτίων 
Το λιµάνι της Θεσσαλονίκης καταβάλλει 

κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η λειτουργία του 

να µη ρυπαίνει το περιβάλλον και κατά συνέπεια 

την ποιότητα της ζωής των κατοίκων της πόλης. 
Για το λόγο αυτό κάθε µέρα η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

µετράει την ποιότητα του αέρα και του 

θαλασσινού νερού. 

 

Λιµάνι πύλη πολιτισµού 

Τα τελευταία χρόνια το λιµάνι αποτελεί 
κόµβο πολιτισµού για τη Θεσσαλονίκη. Στους 
χώρους της Α΄ προβλήτας λειτουργούν µουσεία 

(Λιµενικό, Κινηµατογράφου, Φωτογραφίας, 
Σύγχρονης Τέχνης) τα οποία φιλοξενούν πολύ 

σηµαντικές εκθέσεις και γεγονότα. Η Α΄ 
προβλήτα αποτελεί ιδανικό σηµείο περιπάτου. 
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Το λιµάνι – κάθε λιµάνι – είναι ένας χώρος 
µαγικός. Είναι ζωντανός οργανισµός, ο οποίος 
δεν κοιµάται και δεν ξεκουράζεται ποτέ. 
∆ουλεύει 24 ώρες την ηµέρα, 365 µέρες τον 
χρόνο για να εξυπηρετεί φορτία και επιβάτες. Το 

Λιµάνι της Θεσσαλονίκης αποτελεί το δεύτερο 

µεγαλύτερο της Ελλάδας και εξυπηρετεί τόσο 

εµπορική όσο και επιβατική κίνηση. Μια πρώτη 

γνωριµία µαζί του, αναδεικνύει τη σηµασία του 

για την πόλη. 

Οι µαθητές της ∆΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης  
 

∆΄ ΤΑΞΗ 

Μετά την επίσκεψη του σχολείου στο 

µουσείο Ελληνικού κινηµατογράφου στην 
Θεσσαλονίκη τα παιδιά της τετάρτης τάξης του 

δηµοτικού σχολείο Ριζού µαζί µε τη δασκάλα 

τους Τσιτλακίδου Χριστίνα και τη βοήθεια του 

κυρίου Ταγλαρίδη Βασίλη, δασκάλου 

ενισχυτικής διδασκαλίας, πήγαν στην αίθουσα 

των υπολογιστών και κάνοντας χρήση των νέων 

τεχνολογιών, έψαξαν µόνα τους στο διαδίκτυο 

και βρήκαν πληροφορίες σχετικά µε τον 
κινηµατογράφο. Στα παιδιά δόθηκαν ερωτήσεις 
και αφού βρήκαν τις απαντήσεις τις κατέγραψαν.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι είναι κινηµατογράφος;  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο κινηµατογράφος ή αλλιώς 

σινεµά αποτελεί σήµερα την αποκαλούµενη και 
έβδοµη τέχνη, δίπλα στη γλυπτική, τη 

ζωγραφική, το χορό, την αρχιτεκτονική, τη 

µουσική και τη λογοτεχνία. Αρχικά εµφανίστηκε 
περισσότερο ως µια νέα τεχνική καταγραφής της 
κίνησης και οπτικοποίησής της, όπως δηλώνει 

και ο ίδιος ο όρος (κινηµατογράφος = κίνηση + 

γραφή). 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιος ανακάλυψε την 

κινηµατογραφική κάµερα;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το 1891, ο Τόµας Έντισον 

υποβάλλει αίτηση ευρεσιτεχνίας για δύο νέες 
εφευρέσεις του, τον κινητογράφο 

(κινηµατογραφική κάµερα) και το κινητοσκόπιο 

(µηχανή προβολής). 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιοι ήταν οι αδερφοί Λυµιέρ 

και τι έκαναν; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι αδελφοί Λυµιέρ, Λουί 
Ζαν (5 Οκτωβρίου 1864 – 6 Ιουνίου 1948) και 
Ωγκύστ Μαρί Λουί Νικολά (19 Οκτωβρίου 

1862 – 10 Απριλίου 1954), ήταν Γάλλοι 
κινηµατογραφιστές και εφευρέτες, δηµιουργοί 
του κινηµατογράφου (cinematographe), µίας 
µηχανής λήψης, εκτύπωσης και προβολής του 

φιλµ.       Βασιζόµενοι στην εφεύρεση του 

κινητοσκοπίου, κατασκεύασαν την φορητή 

συσκευή του κινηµατογράφου, την οποία 

κατοχύρωσαν µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, στις 13 

Φεβρουαρίου του 1894. Ο κινηµατογράφος των 
αδελφών Λυµιέρ, αποτελούσε ταυτόχρονα 

µηχανή λήψεως και προβολής, καθώς επίσης και 
εκτύπωσης του φιλµ. Η πρώτη ταινία που 

δηµιούργησαν ήταν η Έξοδος από το εργοστάσιο 

Λυµιέρ (La sortie des usines Lumière), στις 19 

Μαρτίου του 1895 και αποτύπωνε την έξοδο των 

εργατών από το εργοστάσιό τους. Στις 28 

∆εκεµβρίου του 1895, πραγµατοποίησαν την 

πρώτη δηµόσια προβολή ταινιών, επί πληρωµής, 
στο Παρίσι, ενώ τον επόµενο χρόνο, προώθησαν 

την εφεύρεση τους στο Λονδίνο και στη Νέα 

Υόρκη, όπου έτυχαν θερµής υποδοχής. Οι ίδιοι 
θεώρησαν πως ο κινηµατογράφος ήταν ήσσονος 
σηµασίας και πούλησαν την εφεύρεσή τους στον 
Ζωρζ Μελιέ. Αργότερα στράφηκαν στην 

έγχρωµη φωτογραφία και το 1903 επινόησαν την 

πρώτη έγχρωµη φωτογραφική διαδικασία 

(Autochrome Lumière), η οποία άρχισε να 

διατίθεται εµπορικά το 1907.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε γυρίστηκε για πρώτη 

φορά κινηµατογραφική ταινία; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στις 28 ∆εκεµβρίου του 

1895, έκαναν και την πρώτη δηµόσια προβολή, 

στο Παρίσι. Η ηµεροµηνία αυτή αναφέρεται από 

πολλούς ως η επίσηµη ηµέρα που ο 

κινηµατογράφος µε την σηµερινή του γνωστή 

µορφή έκανε την εµφάνισή του. Εκείνη τη 

δηµόσια προβολή παρακολούθησαν συνολικά 35 

άτοµα επί πληρωµή και προβλήθηκαν δέκα 

ταινίες συνολικής διάρκειας περίπου δεκαπέντε 
λεπτών. Οι πρώτες κινηµατογραφικές ταινίες 
ήταν µικρής διάρκειας, παρουσιάζοντας 
συνήθως στατικά, µία σκηνή της 
καθηµερινότητας. 
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Ε΄ ΤΑΞΗ 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

Με αφορµή την ενότητα «Ο φίλος µας το 

περιβάλλον» ψάξαµε στο internet µεγάλες 
περιβαλλοντικές καταστροφές που συνέβησαν 

στον πλανήτη µας και σας τις παρουσιάζουµε.  

*       *       * 

Η σύγκρουση του «Καπετάνιου του Αιγαίου» 

µε την «Αυτοκράτειρα του Ατλαντικού» 

Στις 19 Ιουλίου του 1979,το πλοίο Aegean 

Captain («Καπετάνιος του Αιγαίου»),ένα σούπερ 

τάνκερ µε σηµαία Λιβερίας, που είχε 
δυνατότητα να µεταφέρει φορτίο 210.157 τόνων, 
µετέφερε ακατέργαστο πετρέλαιο από την 

Βενεζουέλα στην Σιγκαπούρη. Ο Καπετάνιος 
του «Αιγαίου» συγκρούστηκε µε το ακόµη 

µεγαλύτερο και επίσης ελληνικό πλοίο, 

«Αυτοκράτειρα του Ατλαντικού», ένα πλοίο µε 
δυνατότητα µεταφοράς φορτίου 292.666τόνων. 
Η «Αυτοκράτειρα» είχε ξεκινήσει από τον 

Περσικό κόλπο για το λιµάνι του Μποµόντ στο 

Τέξας. Το ατύχηµα έγινε λίγο έξω από το νησί 
Μικρό Τοµπάγκο στην Καραϊβική.  

 Το απόγευµα µια ισχυρή θύελλα µείωσε την 

ορατότατα και την περιόρισε στο ένα µίλι. Ο 

χειρίστης του ραντάρ του «Καπετάνιου» δεν 

αντιλήφθηκε ότι η «Αυτοκράτειρα» βρισκόταν 

κοντά τους. Όταν λοιπόν υπήρχε οπτική επαφή, 

ήταν ήδη αδύνατο να αποφευχθεί η σύγκρουση. 

Ο «Καπετάνιος του Αιγαίου» χτύπησε την 

«Αυτοκράτειρα» στην αριστερή πλευρά της, 
προκαλώντας σοβαρές ζηµιές. Το αποτέλεσµα 

ήταν 279.000 τόνοι ακατέργαστου πετρελαίου 

να χυθούν στην θάλασσα από το κύτος της 
«Αυτοκράτειρας» και άλλοι 14.000 τόνοι από 

τον «Καπετάνιο». Αυτό το πετρέλαιο είναι το 

συνολικό που διέρρευσε µέχρι να µεταφερθεί και 
εκφορτωθεί το τελευταίο στο Κουρασάο. Από τα 

42 µέλη του πληρώµατος της «Αυτοκράτειρας» 

οι 26 χάθηκαν. Από το άλλο πλοίο χάθηκε µόνο 

ένας άνδρας. Το θαλάσσιο περιβάλλον της 
περιοχής υπέστη σοβαρό τραύµα. Πέθαναν πάρα 

πολλά πουλιά και ζώα της θάλασσας. 
*       *       * 

Torrey Canyon / Φαράγγι Τόρεϊ 
Το ατύχηµα του «Torrey Canyon» 

(«Φαράγγι Τόρεϊ») ήταν η πρώτη οικολογική 

καταστροφή µεγάλης κλίµακας που προήλθε από 

πετρελαιοκηλίδα. Το «Torrey Canyon» ήταν ένα 

τάνκερ µεταφορικού φορτίου 118.285 τόνων, 
ιδιοκτησίας της εταιρίας Barracuda Tanker 

Company / Μπαρακούντα που είχε έδρα τις 
Βερµούδες, θυγατρικής της εταιρίας 
πετρελαιοειδών Union Oil / Γιούνιον όιλ µε έδρα 

το Λος Άντζελες. Συνέβη τον Μάρτιο του 1967, 

όταν το «Torrey Canyon»  κατευθυνόταν από 

τον Περσικό κόλπο στο διυλιστήριο της BP στο 

Μίλφορντ Χέαβεν, στην νότια Ουαλία. Το 

τάνκερ, που ήταν υπό σηµαίας Λιβερίας, 
µετέφερε 100.000 τόνους ακατέργαστου 

πετρελαίου. Στις 18 Μαρτίου και στις 9.15 π.µ., 

ενώ ταξίδευε µε ταχύτητα 16 κόµβων, µια 

σωρεία λαθών στην χάραξη της πορείας του 

καπετάνιου Pastrengo Rugiati / Παστρέγκο 

Ρουγκιάτι οδήγησε το σκάφος πάνω στο Πολικό 

Βράχο τον πιο δυτικό των Εφτά Βράχων. Από το 

κατεστραµµένο «Torrey Canyon» άρχισε να 

διαρρέει πετρέλαιο στη θάλασσα. Κατά την 

διάρκεια της επόµενης εβδοµάδας, όλες οι 
προσπάθειες να τραβήξουν το πλοίο απέτυχαν. 
Τελικά στις 26 Μαρτίου, το πλοίο έσπασε σε 
δύο κοµµάτια, και το πετρέλαιο που συνολικά 

χύθηκε ήταν 50.000 τόνοι, οι οποίοι κάλυψαν µε 
περιοχή 35 µιλίων (55 χλµ.) στο µήκος και 15 

µιλίων (24 χλµ.) στο πλάτος. ∆ηµιουργήθηκαν 

σοβαρά προβλήµατα µόλυνσης στης ακτές της  
Κορνουάλης, σε αρκετά µέρη της Βρετάνης και 
σε µερικά µέρη στα νησιά του καναλιού της 
Μάγχης (Channel Islands). Η καταστροφή έβαλε 
σε  κίνδυνο την πανίδα και τους θαλάσσιους 
οργανισµούς µιας µεγάλης περιοχής. Πέθαναν 

πολλές χιλιάδες πουλιά και ζώα της θάλασσας. 
Εκείνη την περίοδο οι Βρετανικές αρχές δεν 
µπορούσαν να αποφασίσουν πώς να 

αποµακρύνουν και να ελέγξουν την κηλίδα. 

Χρησιµοποίησαν πολλές και διαφορετικές 
µεταξύ τους µεθόδους όλες µάταια. 

Τελικά, η Βρετανική κυβέρνηση διέταξε ένα 

βοµβαρδιστικό αεροσκάφος του ναυτικού να 
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βοµβαρδίσει το ναυαγισµένο πλοίο και να 

προκαλέσει ανάφλεξη του επιπλέοντος 
πετρελαίου. Αυτό είχε κάποιο αποτέλεσµα. Η 

τραγωδία του «Torrey Canyon» έδωσε ένα 

πολύτιµο µάθηµα σε όλους και σε επόµενα 

ατυχήµατα ακολουθήθηκαν οι σωστές µέθοδοι. 
Από το CD-ROM «Καταστροφές του 20ού αιώνα» 

Ανδρεάδης Άκης, Ορφανίδου Άννα – Μαρία (Ε΄ Τάξη) 

 

Ε΄ ΤΑΞΗ 

Στα πλαίσια της εργασίας µας «∆ιατροφή 

και υγεία» και στο µάθηµα των τεχνικών πήραµε 
τέµπερες και ζωγραφίσαµε «νεκρές φύσεις», ενώ 

µε τον πηλό φτιάξαµε πήλινα φρούτα. Στο 

µάθηµα της γεωγραφίας και µε αφορµή τα 

κεφάλαια «Η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα» 

και «Η κτηνοτροφική παραγωγή και η αλιεία 

στην Ελλάδα» ασχοληθήκαµε µε µάθαµε σε 
ποιες περιοχές της Ελλάδας  παράγονται τα 

αγροτικά, τα κτηνοτροφικά και τα αλιευτικά 

προϊόντα που καταναλώνουµε στη διατροφή 

µας. 
*       *       * 

ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΜΠΕΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΗΛΟ 

Την Τετάρτη 14 Μαΐου ήρθε στο σχολείο 

µας η Εικαστικός του 1
ου

 ∆ηµοτικού Σχολείου 

Σκύδρας κυρία Χριστίνα Αγγέλου. Ήρθε για να 

µας µάθει να ζωγραφίζουµε µε τέµπερες και 
πινέλα. Στην αρχή µας µίλησε για τον εαυτό της 
και για τους αγαπηµένους της ζωγράφους, για τα 

διάφορα είδη µολυβιών, για το πώς να 

χρησιµοποιούµε το µολύβι όταν ζωγραφίζουµε, 
για τα διάφορα είδη πινέλων, πώς να κρατάµε το 

πινέλο ανάλογα µε το µέγεθός του, για τα 

σχήµατα, για τα βασικά χρώµατα (µπλε, 
κόκκινο, κίτρινο) και πώς να τα αναµειγνύουµε 
για να φτιάχνουµε διάφορα άλλα χρώµατα.  

Στη συνέχεια έστησε διάφορα φρούτα και 
λαχανικά σε δύο τραπέζια, πήραµε φύλλα 

ακουαρέλλας, µολύβια, πινέλα, ποτηράκια µε 
νερό, παλέτες και τέµπερες και ξεκινήσαµε. 
Σχεδιάσαµε απαλά µε το µολύβι τα φρούτα και 
τα λαχανικά που βλέπαµε. Σβήσαµε και 
σχεδιάσαµε πολλές φορές µέχρι να πετύχουµε το 

τέλειο σχήµα. Στη συνέχεια αναµείξαµε τα 

βασικά χρώµατα αλλά και τα ουδέτερα (άσπρο 

και µαύρο), για να φτιάξουµε τα χρώµατα µε τα 

οποία θα βάφαµε τα φρούτα και τα λαχανικά. 

Ενώ εµείς ζωγραφίζαµε, η κυρία Χριστίνα µας 
βοηθούσε και µας καθοδηγούσε έτσι ώστε να 

γίνουν καλύτερες οι ζωγραφιές µας. 
Το αποτέλεσµα ήταν πάρα πολύ καλό. 

∆ηµιουργήσαµε µερικά πολύ όµορφα έργα 

ζωγραφικής. Η κυρία Χριστίνα έφυγε και 
ανανεώσαµε το ραντεβού µας, για να 

ασχοληθούµε  µε τον πηλό.  

Την Τετάρτη 28 Μαΐου ξαναήρθε στο 

σχολείο µας  η κυρία  Χριστίνα. Αυτή τη φορά 

µας µίλησε για τον πηλό, ο οποίος είναι 
επεξεργασµένη λάσπη, για την γλυπτική και τα 

έργα που δηµιουργηθήκαν από την αρχαιότητα, 

για τις διαστάσεις και ότι στη γλυπτική 

δηµιουργούµε έργα τρισδιάστατα, για το πώς 
δουλεύουµε µε τον πηλό και για τα εργαλεία που 

χρησιµοποιούν όσοι δουλεύουν µε τον πηλό. 

       Στη συνέχεια µας έφτιαξε ένα µήλο για να 

δούµε πώς πλάθουµε τον πηλό και µετά 

διαλέξαµε ο καθένας το φρούτο που ήθελε, µας 
µοίρασε κοµµάτια πηλού και ξεκινήσαµε να 

δουλεύουµε. Όσο δουλεύαµε, µας βοηθούσε για 

να τελειοποιήσουµε το έργο µας. Φτιάξαµε 
πήλινα πορτοκάλια, µήλα, αχλάδια, µπανάνες, 
κεράσια, φράουλες και βερίκοκα, τα οποία 

αφήσαµε να στεγνώσουνε για να τα βάψουµε.  
     Μέσα σε αυτές τις δυο µέρες µάθαµε πολλά 

για τις τέχνες και διασκεδάσαµε ζωγραφίζοντας 
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και πλάθοντας. Για να ευχαριστήσουµε την 
κυρία Χριστίνα της κάναµε δώρο ένα βιβλίο. 

Οι µαθητές της Ε΄ τάξη               

*       *       * 

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ, Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΚΑΙ Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

Η Ελλάδα έχει συνολική έκταση 

131.944.000 στρέµµατα. Από αυτά τα 29,5% 

καλλιεργούνται. Η κλιµατική ποικιλία και το 

πολύµορφο ανάγλυφο, που παρουσιάζει η 

ελληνική γη, δίνουν την δυνατότητα να 

καλλιεργηθούν διάφορα είδη, από τα οποία τα 

σηµαντικότερα είναι: Τα δηµητριακά, το ρύζι, τα 

εσπεριδοειδή, τα οπωροφόρα, η ελιά, αµπέλια, 

λαχανικά κ.ά. 

∆ηµητριακά (σιτάρι, καλαµπόκι, σίκαλη, 

βρώµη) καλλιεργούνται στους νοµούς της 
ηπειρωτικής Ελλάδας. 

Ρύζι καλλιεργείται στους νοµούς Σερρών, 
Θεσσαλονίκης, Αιτωλοακαρνανίας, στη 

Θεσπρωτία, στη Φθιώτιδα, στη Μεσσηνία και 
αλλού. 

Τα όσπρια καλλιεργούνται σε όλες τις 
γεωργικές περιοχές, ιδίως στις περιοχές σιτηρών. 

Το εσπεριδοειδή (πορτοκάλια, µανταρίνια, 

λεµόνια, γκρέιπφρουτ) καλλιεργούνται στον 

Αργολικό κάµπο, τη Νότια Πελοπόννησο, τη 

βόρεια Πελοποννησιακή παραλία, την Ηλεία, 

την Άρτα, τη Χίο, τη Ρόδο, στη Μαγνησία, την 

Τροιζήνα, την Εύβοια και την Κρήτη. 

Τα οπωροφόρα, όπως οι µηλιές, οι αχλαδιές, 
οι ροδακινιές, οι βερικοκιές κ.ά. καλλιεργούνται 
στις πεδιάδες της Έδεσσας, της Νάουσας και της 
Βέροιας, στο οροπέδιο της Φλώρινας, στο 

Πήλιο, στην Αρκαδία και σε πολλά άλλα µέρη. 

Σε ορισµένες περιφέρειες, όπως τη Μεσσηνία, 

τη Λακωνία και την Εύβοια, καλλιεργείται 
συστηµατικά κι η συκιά. 

Παράγονται ξηροί καρποί, όπως καρύδια, 

αµύγδαλα, φουντούκια, κάστανα και άλλα, όχι 
όµως σε πολύ µεγάλες ποσότητες. 

Κύριες ελαιοπαραγωγές περιοχές της 
Ελλάδας είναι: σχεδόν ολόκληρη η 

Πελοπόννησος, η Μυτιλήνη, η Κέρκυρα, η 

Κρήτη, η περιοχή της Άµφισσας, ο νοµός 
Φθιώτιδας, τα νησιά του Ιονίου, η Μαγνησία µε 
το Πήλιο, η Εύβοια, η Αττική και γενικά, 

µπορούµε να πούµε ότι σ’ όλη την Ελλάδα η 

ελιά καλλιεργείται εκτός από περιοχές που δεν 

αντέχει. 
Πρώτη στην αµπελοκαλλιέργεια έρχεται η 

Πελοπόννησος, µετά η Στερεά Ελλάδα µε την 
Εύβοια, η Κρήτη κλπ. Εκλεκτά επιτραπέζια 

σταφύλια και κρασί δίνουν οι αµπελώνες της 
Σάµου, των Ιονίων νησιών, του Ηράκλειου, της 
Ζίτσας στην Ήπειρο και του Τύρναβου στη 

Θεσσαλία. 

Σε όλη την Ελλάδα καλλιεργούνται 
διάφορα είδη λαχανικών, ντοµάτες, πατάτες, 
πεπονοειδή κλπ. Μεγάλη παραγωγή έχουµε σε 
ντοµάτες, που εξάγονται νωπές και 
κονσερβοποιηµένες, ή και σαν ντοµατοχυµός. Σε 
µεγάλες ποσότητες καλλιεργούνται και τα 

πεπόνια – καρπούζια. Κύριος τόπος παραγωγής 
ντοµάτας είναι η Θεσσαλία, η Εύβοια, η 

Κωπαϊδα, η Πελοπόννησος, η Κρήτη, τα 

∆ωδεκάνησα κ.ά. 

Περιοχές όπου εκτρέφονται βοοειδή, σε 
ικανοποιητικό βαθµό, είναι η Θεσσαλία, η 

Μακεδονία και η Θράκη µε τους κάµπους τους. 
Ιδιαίτερα αναπτυγµένη είναι η νοµαδική 

κτηνοτροφία αµνοεριφίων σε Ήπειρο, 

Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και νησιά και η 

πτηνοτροφία, ιδίως σε περιοχές όπως η 

Μακεδονία (∆υτική), η Στερεά Ελλάδα, η 

Πελοπόννησος και η Κρήτη. 

Η Ελλάδα κατέχει µια εξέχουσα θέση στο 

χώρο της µελισσοκοµίας συγκριτικά µε τις 
άλλες xώρες τις Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Η 

µελισσοκοµία αποτελεί το 1,8% της ζωικής 
παραγωγής της χώρας µας. Η συνολική ετήσια 

παραγωγή κυµαίνεται από 10.000 έως 14.000 

τόνους. Όσον αφορά τη γεωγραφική κατανοµή, 

οι περισσότερο µελισσοκοµικά παραγωγικές 
περιοχές της χώρας µας είναι η Χαλκιδική, η 

Καβάλα, η Εύβοια, η Αττική, η Φθιώτιδα, η 

Αρκαδία και η Κρήτη.  

Η Ελλάδα έχει το µεγαλύτερο µήκος ακτών 

και τον µεγαλύτερο αριθµό νησιών απ’ όλες τις 
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ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός το οποίο βοήθησε να 

αναπτυχθεί στη χώρα µας η αλιεία. Οι 
περισσότεροι κάτοικοι των παράλιων περιοχών 

και των νησιών ασχολούνται µε το ψάρεµα. Τα 

σηµαντικότερα είδη που αλιεύονται είναι 

σαρδέλες, αντσούγιες, µαρίδες, συναγρίδες, 
λαβράκια και µεσογειακά µύδια κ.ά.. 

www.livepedia.gr, egpaid.blogspot.com, 

www.bee2bee.gr, Βιβλίο Γεωγραφίας  

Οι µαθητές της Ε΄ τάξης 
 

Ε΄ ΚΑΙ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 

5 ΙΟΥΝΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα 

Περιβάλλοντος, που γιορτάζετε στις 5 Ιουνίου, 

οι µαθητές της Ε΄ και της ΣΤ΄ έκαναν 

καθαριότητα σε διάφορους χώρους του χωριού 

µας. Καθάρισαν την αυλή του σχολείου και της 
εκκλησίας καθώς και τους γύρω χώρους, την 
όχθη του ποταµιού µέχρι το χώρο στον οποίο οι 
αγρότες γεµίζουν τα βυτία τους για το ράντισµα 

(εκεί ο χώρος ήταν γεµάτος από σκόρπια κουτιά, 

σακούλες και µπουκάλια από γεωργικά 

φάρµακα), το πάρκο του µνηµείου της 

Γενοκτονίας των Πωντίων και τέλος το χώρο 

γύρω από το γήπεδο του χωριού. 

Στο µεταξύ όλο το χρόνο τα παιδιά του 

σχολείου µας µάζευαν καπάκια από 

µπουκαλάκια νερού και αναψυκτικών. 

Συγκέντρωσαν χιλιάδες από αυτά µε σκοπό να 

τα παραδώσουµε στο Σύλλογο Καρκινοπαθών 

Έδεσσας. Το ποσό που θα µαζέψουν από την 

ανακύκλωση αυτών των καπακιών θα το 

διαθέσουν για τη µεταφορά µηχανηµάτων που 

τους έχουν δωρίσει οµογενείς από το εξωτερικό. 

 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

Το τελευταίο από τα τρία βιβλία µε τα οποία 

ασχοληθήκαµε στο πρόγραµµα της 
φιλαναγνωσίας µιλούσε για τον σχολικό 

εκφοβισµό και την ενδοσχολική βία. 

Ο Ντίνος και η παρέα του αποκαλούν τον 
Ορέστη, ένα συµµαθητή τους, «κοτούλα», 

δηλαδή δειλό, επειδή του αρέσει να διαβάζει 
βιβλία και όχι να παίζει κόντρες. Ο Ορέστης 
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τους φοβάται… Τι θα συµβεί όµως, όταν εκείνοι 
συναντηθούν απρόσµενα µε αληθινές κοτούλες; 
Πώς θα καταφέρουν τα αθώα πτηνά να κάνουν 
τον Ντίνο να έρθει αντιµέτωπος µε όσα 

βρίσκονται κρυµµένα στην καρδιά και στο 

µυαλό του; Να πώς είδαν την ιστορία οι µαθητές 
του Ολοήµερου: 

 

«Οι δυο ιστορίες µας λένε για τρία ζωηρά 

παιδιά, τους «Αχώνευτους», που κορόϊδευαν και 
φόβιζαν τους συµµαθητές τους. Ειδικά τον 
Ορέστη και τον φίλο του το Γιάννη. Τους έλεγαν 

«κοτούλες», επειδή τους άρεσε το διάβασµα.  

Μια µέρα όµως ο Γιάννης σκέφτηκε ένα 

σχέδιο, για να τους δώσει ένα µάθηµα. Τους 

έβαλε σε µια αποθήκη µε αληθινές κότες και 
αυτοί ξαφνιασµένοι τρόµαξαν και δεν ήξεραν 

πώς να ξεφύγουν από τα τροµαγµένα πτηνά που 

πετούσαν εδώ κι εκεί.  
Μετά από αυτό κατάλαβαν ότι δεν πρέπει να 

κοροϊδεύουν και να εκφοβίζουν τους 
συµµαθητές τους κι ότι το διάβασµα σε κάνει 
δυνατό και έξυπνο και όχι χαζό και φοβιτσιάρη. 

Ακόµα κατάλαβαν ότι δεν είναι σωστό να 

µιµούµαστε τις άσχηµε συµπεριφορές των 
µεγάλων ή των φίλων µας και ότι δεν πρέπει να 

επηρεαζόµαστε από τους επιθετικούς ήρωες της 
τηλεόρασης.» 

Συλλέκτη Πανωραία (Α΄ Τάξη) 

*       *       * 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ 

                                       

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ζωγραφιά του Νίκου Μουχτάρη (∆΄ Τάξη) 

 
Σας παρουσιάζουµε και δυο τραγουδάκια από την ιστορία του «Τριγωνοψαρούλη» 

 
Ο Ύµνος του Τριγωνοψαρούλη 

Μουσική: ∆έσποινα Μπογδάνη-Σουγιούλ 

Στίχοι: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, 
 

Εδώ κάτω στο βραχάκι 
Ξεκουράστηκες λιγάκι 
Ένα φίλο εγώ δεν έχω 

Μόνος όλη µέρα τρέχω 

Αχ και να ακούγατε τι έχω να πω 

Από την ψυχή µου σαν τραγουδώ 

∆εν είµαι χαζούλης, δεν είµαι κουτός 
Ο Τριγωνοψαρούλης, ο διαφορετικός, 

Στους βαθµούς δεν έχω δέκα 

Τα γραπτά σου όλα φέρτα 

∆ε µε θέλουν στο παιχνίδι 
∆ε µε παίζει ούτε µύδι 

 

Φίλοι για πάντα 

Μουσική: ∆έσποινα Μπογδάνη-Σουγιούλ 

Στίχοι: Βαγγέλης Ηλιόπουλος 
Ερµηνεία: ∆έσποινα Μπογδάνη-Σουγιούλ 

Η βία δεν είναι µαγκιά! 
 

 

Η βία δε σε κάνει δυνατό! 
 

Παρασκευαΐδου Ιωάννα 

(Γ΄ Τάξη) 

*       *       * 

Η δύναµή µας δεν κρύβεται 
στα κλαµένα µάτια των 

συµαθητών µας! 
 

∆εν ξεχωρίζεις από τους 

άλλους χρησιµοποιώντας 

βία σωµατική, λεκτική ή 

ψυχολογική!  
 

Τα χέρια δεν είναι για να 

δέρνουν! 
 

Παρασκευαΐδου Αθανασία 

(ΣΤ΄ Τάξη) 

 

Μαγκιά είναι να σέβεσαι 
τους άλλους! 
 

∆υνατό σε κάνει η γνώση! 
 

Παρασκευαΐδου Ιωάννα 

(Γ΄ Τάξη) 

*       *       * 

Η δύναµή µας κρύβεται 
στην καρδιά και στο µυαλό 

µας! 
 

 

Ξεχωρίζεις από τους 

άλλους όταν τους σέβεσαι, 
τους αγαπάς, τους εκτιµάς 

και τους βοηθάς! 
 

Τα χέρια είναι για να 

αγκαλιάζουµε! 
 

Παρασκευαΐδου Αθανασία 

(ΣΤ΄ Τάξη) 
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Είσαστε τύποι σκοτεινοί, 
πονηροί και µουλωχτοί 
µα όποτε κι αν χρειαστεί 
είσαστε φίλοι αληθινοί. 

Φίλοι για πάντα, φίλοι για πάντα 

και σε φουρτούνα και σε µπουνάτσα. 

Φίλοι για όλους, για τον καθένα 

φίλοι για σένα, µα και για µένα. 

 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

Τελευταίο µάθηµα γερµανικών και οι µαθητές της Ε' και ΣΤ' τάξης  
φωτογραφίζονται µε την καθηγήτρια τους. 

 

19 ΜΑΪΟΥ. ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ 

Τι εννοούµε µε τον όρο "γενοκτονία" ;  

Η γενοκτονία ως όρος διαµορφώθηκε κυρίως 
στη δίκη της Νυρεµβέργης το 1945, όπου 

δικάστηκε η ηγεσία των ναζιστών εγκληµατιών 
του πολέµου. Συγκεκριµένα ο όρος σηµαίνει τη 

µεθοδική εξολόθρευση, ολική ή µερική, µιας 
εθνικής, φυλετικής ή θρησκευτικής οµάδας. 

Πρόκειται για ένα πρωτογενές έγκληµα, το 

οποίο δεν έχει συνάρτηση µε πολεµικές 
συγκρούσεις.  

 Ο γενοκτόνος δεν εξοντώνει µια οµάδα για 

κάτι που έκανε, αλλά για κάτι που είναι. Στην 

περίπτωση των Ελλήνων του Πόντου, επειδή 

ήταν Έλληνες και Χριστιανοί. Πώς και πότε 
διαπράχθηκε η γενοκτονία;  

Ο ποντιακός ελληνισµός, από την πτώση της 
αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας ( 1461 ) 

γνώρισε συνεχείς διωγµούς, σφαγές, ξεριζωµούς 
και προσπάθειες για το βίαιο εξισλαµισµό και 
εκτουρκισµό του, µε αποκορύφωµα τη 

συστηµατική και µεθοδευµένη εξόντωση – 

γενοκτονία του αιώνα µας.  
Επτά χρόνια µετά την άλωση της Πόλης, οι 
Οθωµανοί κατέλαβαν την Τραπεζούντα. Η 

οθωµανική κατάκτηση του µικρασιατικού 

Πόντου µπορεί να διαιρεθεί σε τρεις περιόδους.  
• Η πρώτη αρχίζει µε την άλωση 

της Τραπεζούντας το 1461 και λήγει στα 

µέσα του 17ου αιώνα. Την περίοδο αυτή 

οι Τούρκοι κρατούν µάλλον ουδέτερη 

στάση απέναντι στους Έλληνες του 

Πόντου. 

• Η δεύτερη αρχίζει στα µέσα του 

17ου αιώνα και λήγει µε το τέλος του 

πρώτου ρωσοτουρκικού πολέµου. 
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Χαρακτηρίζεται από τη θρησκευτική βία 

κατά των χριστιανικών πληθυσµών. 
Κατά την περίοδο αυτή 

πραγµατοποιούνται οι οµαδικοί 
εξισλαµισµοί των ελληνικών πληθυσµών. 

• Η τελευταία περίοδος, που 

τελειώνει το 1922 υποδιαιρείται σε δύο 

υποπεριόδους. Η πρώτη αρχίζει µε τη 

συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, το 

1774. Χαρακτηρίζεται από τη 

συστηµατική προσπάθεια των τοπικών 

αρχών να µην εφαρµόζουν προς όφελος 
των χριστιανών τους φιλελεύθερους 
νόµους. H δεύτερη υποπερίοδος αρχίζει 
το 1908 και χαρακτηρίζεται από την 

ανάπτυξη του τουρκικού εθνικισµού. 

Από τους βαλκανικούς πολέµους και από 

τους επίσηµους συµβούλους, των Γερµανών, οι 
Νεότουρκοι διδάχθηκαν ότι µονάχα µε την 
εξαφάνιση των Ελλήνων και Αρµενίων θα 

έκαναν πατρίδα τους τη Μικρά Ασία. Οι 
διάφορες µορφές βίας δεν αρκούσαν για να 

φέρουν τον εκτουρκισµό.  

Η απόφαση για την εξόντωσή τους πάρθηκε από 

τους Νεότουρκους το 1911, εφαρµόστηκε κατά 

τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσµίου πολέµου και 
ολοκληρώθηκε από το Μούσταφα Κεµάλ ( 1919 

– 1923 ).  

Το Νεοτουρκικό Κοµιτάτο «Ένωση και 
Πρόοδος» ιδρύθηκε το 1889. Στο συνέδριό τους, 
που πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 

1911 πάρθηκε η απόφαση, ότι η Μικρά Ασία 

πρέπει να γίνει µωαµεθανική χώρα. Η απόφαση 

αυτή καταδίκασε σε θάνατο διάφορες εθνότητες. 
Οι Τούρκοι στον Πόντο άρχισαν µε την 

επιστράτευση όλων από 15 έως 45 ετών και την 
αποστολή τους σε Τάγµατα Εργασίας. 
Παράλληλα αµφισβήτησαν το δικαίωµα των 

Ελλήνων να ασκούν ελεύθερα τα επαγγέλµατά 

τους και επιπλέον απαγόρευσαν στους 
µουσουλµάνους να εργάζονται επαγγελµατικά 

µε τους Έλληνες µε την ποινή της τιµωρίας από 

τις στρατιωτικές Αρχές. Καταρχάς οι άτακτες 
ορδές των Τούρκων επιτίθονταν στα 

αποµονωµένα ελληνικά χωριά κλέβοντας, 
φονεύοντας, αρπάζοντας νέα κορίτσια, 

κακοποιώντας και καίγοντάς τα. 

 

Οι διωγµοί των Ελλήνων του Πόντου. 
Η εφαρµογή αυτής της πολιτικής ανάγκασε 

χιλιάδες Έλληνες των παραλίων της Μικρασίας 
να εγκαταλείψουν τις προαιώνιες εστίες τους και 
να µετοικήσουν µε πολυήµερες εξοντωτικές 
πορείες.  

Σύµφωνα µε µια έκθεση της Ελληνικής 
Πρεσβείας, µε ηµεροµηνία τον Ιούνιο του 1915 

είναι γραµµένα τα εξής: «Οι εκτοπιζόµενοι από 

τα χωριά τους δεν είχαν δικαίωµα να πάρουν 
µαζί τους ούτε τα απολύτως αναγκαία. Γυµνοί 
και ξυπόλητοι, χωρίς τροφή και νερό, δερόµενοι 
και υβριζόµενοι, όσοι δεν εφονεύοντο 

οδηγούντο στα όρη από τους δηµίους τους. Οι 
περισσότεροι απ’ αυτούς πέθαιναν κατά την 

πορεία από τα βασανιστήρια. Το τέρµα του 

ταξιδιού δεν σήµαινε και τέρµα των δεινών τους, 
γιατί οι βάρβαροι κάτοικοι των χωριών, τους 
παρελάµβαναν, για να τους καταφέρουν το 

τελειωτικό πλήγµα ...» 

Σκοπός των Τούρκων ήταν, µε τους 
εκτοπισµούς, τις πυρπολήσεις των χωριών, τις 
λεηλασίες, να επιτύχουν την αλλοίωση του 

εθνολογικού χαρακτήρα των ελληνικών 

περιοχών και να καταφέρουν ευκολότερα των 

εκτουρκισµό εκείνων που θα απέµεναν.   
 

Το τελικό πλήγµα. 

Το 1919 αρχίζει νέος διωγµός κατά των Ελ  
λήνων από το κεµαλικό καθεστώς, πολύ πιο 

άγριος κι απάνθρωπος από τους προηγούµενους. 
Εκείνος ο διωγµός υπήρξε η χαριστική βολή για 

τον ποντιακό ελληνισµό.  

Στις 19 Μαϊου, µε την αποβίβαση του 

Μουσταφά Κεµάλ στη Σαµψούντα, αρχίζει η 

δεύτερη και σκληρότερη φάση της Ποντιακής 
Γενοκτονίας.  

Με τη βοήθεια µελών του Νεοτουρκικού 

Κοµιτάτου συγκροτεί µυστική οργάνωση, τη 

Mutafai Milliye, κηρύσσει το µίσος εναντίον των 

Ελλήνων και σχεδιάζει την ολοκλήρωση της 
εξόντωσης του ποντιακού ελληνισµού. Αυτό που 

δεν πέτυχε το σουλτανικό καθεστώς στους πέντε 
αιώνες της τυραννικής διοίκησής του, το πέτυχε 
µέσα σε λίγα χρόνια ο Κεµάλ, εξόντωσε τον 
ελληνισµό του Πόντου και της Ιωνίας.  
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Η τροµοκρατία, τα εργατικά τάγµατα, οι 
εξορίες, οι κρεµάλες, οι πυρπολήσεις των 
χωριών, οι βιασµοί, οι δολοφονίες ανάγκασαν 

τους Έλληνες του Πόντου να ανέβουν στα βουνά 

οργανώνοντας αντάρτικο για την προστασία του 

αµάχου πληθυσµού. Τα θύµατα της γενοκτονίας 
θα ήταν πολύ περισσότερα, αν δεν υπήρχε το 

επικό και ακατάβλητο ποντιακό αντάρτικο. 

Με την επικράτηση του Κεµάλ, οι διωγµοί 
συνεχίζονται µε µεγαλύτερη ένταση. Στήνονται 
στις πόλεις του Πόντου τα διαβόητα έκτακτα 

δικαστήρια ανεξαρτησίας, που καταδικάζουν και 
εκτελούν την  

ηγεσία του ποντιακού ελληνισµού. Το τέλος 
του Πόντου πλησιάζει. Οι φωνές λιγοστεύουν.  
Η γενοκτονία των Ελλήνων στον Πόντο υπήρξε 

το αποτέλεσµα της απόφασης των Τούρκων 
εθνικιστών για επίλυση του εθνικού 

προβλήµατος της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας 
µε τη φυσική εξαφάνιση των γηγενών 

εθνοτήτων.  
Η µοίρα αυτή απετράπη µε ένα εξαιρετικά 

οδυνηρό τρόπο: µε τις; γενοκτονίες των 
χριστιανικών λαών, Ελλήνων και Αρµενίων, µε 
την υποχρεωτική έξοδο όσων επιβίωσαν και µε 
τη βίαιη τουρκοποίηση των µουσουλµανικών 
εθνοτήτων, όπως οι Κούρδοι, που συνέχισαν να 

παραµένουν στην τουρκική, πλέον, επικράτεια.  

Οι Έλληνες στον Πόντο ανέρχονταν σε 
700.000 άτοµα την παραµονή του Α' 

Παγκοσµίου Πολέµου. Μέχρι το τέλος του 1923 

είχαν εξοντωθεί 353.000 άτοµα.  

www.pontiakiestia.de 

Σισούρκα  Ιωάννα, Φαντίδης Αντώνης (Ε΄ Τάξη) 

 

29 ΜΑΪΟΥ 1453 

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 
Στην αρχή της άνοιξης του 1453, ο Μωάµεθ, 

ο γιος του Μουράτ, ξεκίνησε εκστρατεία 

εναντίον της Κωνσταντινούπολης. Αυτό 

επιθυµούσε πολύ καιρό πριν. Από τον Απρίλιο 

του 1453 είχε αρχίσει να πολιορκεί την Πόλη µε 
διάφορους τρόπους και τεχνάσµατα από ξηρά 

και θάλασσα. Είχε καταφέρει να περικυκλώσει 
την Πόλη από τη στεριά µε διακόσιες χιλιάδες 
άνδρες, ενώ υπήρχαν µόνο επτακόσιοι περίπου 

στον εσωτερικό χώρο της Πόλης που 

προστατευόταν από τα υψηλά τείχη και τους 
Πύργους της. Ο Μωάµεθ, λίγα χρόνια πριν, είχε 
ξεκινήσει να χτίζει ένα µεγάλο κάστρο (Rumeli 

– Hisar) στην Προποντίδα, όπου έµειναν οι 
αρµόδιοι αξιωµατικοί του παρακολουθώντας και 
µελετώντας τον τρόπο της πολιορκίας της πόλης. 

Κατά τη διάρκεια του χειµώνα είχε στείλει 
εντολές σε όλες της παραλιακές περιοχές της 
Ασίας να ναυπηγηθούν πολλά και µεγάλα 

πολεµικά πλοία. 

Έφτιαξε ακόµη τα µεγαλύτερα κανόνια που 

είχαν κατασκευαστεί µέχρι τότε. Και έστειλε τον 

στρατηγό του Ζαγανό, που ήταν συγγενής του 

και στρατοπέδευσε στην απέναντι πλευρά της 
πόλης, πάνω από τον Γαλατά. Πλησίαζαν τα 

στρατεύµατα µε τα κανόνια, τις πολιορκητικές 
µηχανές και ιδιαίτερα το µεγάλο κανόνι που 

έκανε την µεγαλύτερη ζηµιά στα βυζαντινά 

φρούρια. Αυτό το κανόνι το έφερναν εβδοµήντα 

ζευγάρια βόδια και 2.000 άνδρες! Ο 

κατασκευαστής λεγόταν Ουρβανός. 
Ο ίδιος ήταν και πυρπολητής. Όταν οι 

Βυζαντινοί αντιλήφθηκαν ότι άρχισε η 

πολιορκία της πόλης τους και από στεριά και 
από θάλασσα, ένωσαν µε τεράστια αλυσίδα την 

απέναντι πόλη µε τα τείχη της 
Κωνσταντινούπολης και συγκέντρωσαν στην 

εσωτερική πλευρά όλα τα πλοία τους. 
Όταν όµως άρχισε η επίθεση µε το µεγάλο 

κανόνι, άρχισαν µεγάλες καταστροφές στα 

εξωτερικά τείχη και στους πύργους και 
προκαλούσαν ανεπανόρθωτες ζηµιές. Έτσι η 

Πόλη επολιορκείτο από όλες τις πλευρές και η 

άµυνα των Βυζαντινών εξασθενούσε παρά το ότι 
αµύνονταν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όταν 

οι Τούρκοι µέρα µε την ηµέρα κατέστρεφαν τα 

τείχη της πόλης, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος 
Παλαιολόγος ζήτησε από τους δικούς του 

ανθρώπους να πολεµήσουν κι εκείνοι δίπλα στον 

στρατό τους και τους είπε: «εµπρός άνδρες, θα 

πολεµήσωµεν εναντίον των βαρβάρων». Ήταν ο 

Ανδρόνικος Παλαιολόγος, ο Καντακουζηνός, ο 

εξάδελφός του Παλαιολόγος κ.α. Τον 
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αυτοκράτορα που εµάχετο µε πάθος τον 

χτύπησαν θανάσιµα οι επερχόµενοι Τούρκοι. 
Έτσι πέθανε ο Κωνσταντίνος, ο τελευταίος 
αυτοκράτορας του Βυζαντίου. 

 Λεηλασία και σύληση των εκκλησιών 
Μέσα στον Ναό της Αγίας Σοφίας 

κατέφυγαν πολλοί άνθρωποι. Άνδρες, γυναίκες 
και παιδιά είχαν σχηµατίσει ένα µεγάλο πλήθος. 
Έκλεισαν τις τεράστιες πόρτες και προσευχόταν 

για το θαύµα που µόνο αυτό θα τους έσωζε. Σε 
λίγη ώρα γκρεµίστηκαν οι πόρτες και οι πιστοί 
είχαν παγιδευτεί. 

Αιχµαλωτίστηκαν αµαχητί από τους 
Τούρκους που σκότωσαν πολλούς άνδρες, 
γέροντες και ανήµπορους µέσα στο ναό. Οι 
περισσότεροι δέθηκαν ή αλυσοδέθηκαν µαζί. 
Πολλοί νέοι και νέες γυναίκες δέθηκαν σφιχτά 

και σύρθηκαν προς τους καταυλισµούς των 
στρατιωτών. 

... Η λεηλασία στην πόλη συνεχίστηκε όλη 

την ηµέρα. Τα περισσότερα βιβλία κάηκαν. 
Υπήρξαν όµως Τούρκοι που κατάλαβαν ότι 

πολλά βιβλία αποτελούσαν αντικείµενα µε 
εµπορική αξία και διέσωσαν µερικά. 

Ο ίδιος ο Σουλτάνος µπήκε στην πόλη αργά 

το απόγευµα εκείνης της ηµέρας συνοδευόµενος 
από τη φρουρά του. Προχώρησε αργά στους 
δρόµους και έφθασε στον ναό της Αγίας Σοφίας. 
Είδε και κατάλαβε ότι η λεηλασία και η 

καταστροφή που έγινε από τον στρατό του ήταν 

µεγάλη. Οι νεκροί ήταν πολλοί. Αυτή η 

συµφορά φαίνεται ότι υπήρξε η µεγαλύτερη της 
οικουµένης και ότι ξεπέρασε σε µέγεθος κάθε 
άλλη. 

Γράφει ο βυζαντινολόγος Steven Runciman, 

από την έρευνα κειµένων που διασώθηκαν: «... 

Ο ίδιος ο Σουλτάνος, καθώς περπατούσε µέσα 

από τους δρόµους είχε συγκινηθεί µέχρι 
δακρύων και είπε στους συνοδοιπόρους του: «Τι 
όµορφη πόλη παραδώσαµε στην λεηλασία και 
στην καταστροφή...»» Ήταν είκοσι εννέα 

Μαΐου, ηµέρα Τρίτη κατά το ξηµέρωµα του 

1453. 

www.koinignomi.gr 

Ανδρεάδης Άκης, Καφτιράνι Ηλίας (Ε΄ Τάξη) 

 

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ 
Είπε ο Τούρκος στρατηγός, στον Έλληνα 

οµόλογό του : 

«…Εσείς οι Έλληνες , δεν πιστεύετε στον 

θρύλο του Μαρµαρωµένου Βασιλιά; ∆εν λέτε 
και ξαναλέτε µεταξύ σας, πως βόλι εχθρού δεν 
τον άγγιξε; Πως τον κατάπιε το µανιασµένο 

πλήθος των πορθητών της Πόλης; Αλλά πως τον 

τράβηξε η Παναγιά στην αγκαλιά της, για να τον 

κάνει Αθάνατο; ∆εν είστε βέβαιοι πως ΖΕΙ Ο 

ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ; ∆εν είναι 
θρύλος. Ψεύτικη ελπίδα. Ονειροφαντασία. Είναι 
ΑΛΗΘΕΙΑ. ∆ες και µόνος σου…» 

Ιδού λοιπόν η πραγµατικότητα. Πρώτα απ’ 

όλα, ας δούµε τι καταγράφει η λαϊκή παράδοση 

των Ελλήνων, όπως αυτή διασώθηκε δια µέσου 

των αιώνων και όπως συνελέχθη υπό του 

κυριοτέρου Έλληνα λαογράφου, του Νικολάου 

Πολίτη (1852-1921) στο κλασικό του έργο 

«Παραδόσεις». Καταγράφει λοιπόν ο Πολίτης 
σχετικά µε το θέµα του Μαρµαρωµένου Βασιλιά 

την κάτωθι λαϊκή δοξασία:  

«Όταν ήρθε η ώρα να τουρκέψει η Πόλη και 
µπήκαν µέσα οι Τούρκοι, έτρεξε ο βασιλιάς µας 
καβάλα στ’ άλογό του να τους εµποδίσει. Ήταν 
πλήθος αρίφνητο η Τουρκιά, χιλιάδες τον 

έβαλαν στη µέση, κι εκείνος χτυπούσε κι έκοβε 
αδιάκοπα µε το σπαθί του. Τότε σκοτώθη τ’ 
άλογό του κι έπεσε κι αυτός. Κι εκεί που ένας 

αράπης σήκωσε το σπαθί του να χτυπήσει το 

βασιλιά, ήρθε άγγελος Κυρίου και τον άρπαξε 

και τον πήγε σε µια σπηλιά, βαθιά στη γη κάτω, 

κοντά στη Χρυσόπορτα. 

Εκεί µένει µαρµαρωµένος ο βασιλιάς, και 
καρτερεί την ώρα να ’ρθει πάλι ο άγγελος να τον 

σηκώσει. Οι Τούρκοι το ξεύρουν αυτό, µα δεν 
µπορούν να βρουν τη σπηλιά που είναι ο 

βασιλιάς. Γι’ αυτό έχτισαν την πόρτα, που 

ξεύρουν πως απ’ αυτή θα έµπει ο βασιλιάς, για 

να τους πάρει πίσω την Πόλη. Μα όταν είναι το 

θέληµα του Θεού, θα κατεβεί ο άγγελος στη 

σπηλιά και θα τον ξεµαρµαρώσει, και θα του 

δώσει στο χέρι πάλι το σπαθί που είχε στη µάχη. 
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Και θα σηκωθεί ο βασιλιάς και θα µπει στην 

Πόλη από τη Χρυσόπορτα, και κυνηγώντας µε 
τα φουσάτα του τους Τούρκους, θα τους διώξει 
ως την Κόκκινη Μηλιά. Και θα γίνει µεγάλος 
σκοτωµός, που θα κολυµπήσει το µουσκάρι στο 

αίµα».  

Ο Νικόλαος Πολίτης ερµηνεύει ως εξής τα 

παραπάνω στον δεύτερο τόµο της µελέτης του, 

«Παραδόσεις» [ΣΗΜ.: ο πρώτος τόµος των 
«Παραδόσεων» του Πολίτη είναι η καταγραφή 

των ελληνικών λαϊκών θρύλων, ενώ ο δεύτερος 
είναι σχόλια, ερµηνείες και σηµειώσεις του 

Πολίτη πάνω σ’ αυτές ακριβώς τις καταγραφές]:  
«Αµέσως µετά την άλωση, η απόγνωση 

έδωσε σχεδόν ακαριαία τη θέση της στην ελπίδα, 

και η ελπίδα για την ανάκτηση της 
Κωνσταντινούπολης συνδέθηκε άµεσα µε την 

«ανάσταση» ή την «επιστροφή» του τελευταίου 

αυτοκράτορα. Στον θάνατο του Κωνσταντίνου 

Παλαιολόγου δεν είχε θελήσει να πιστέψει 
κανείς, και από την ίδια εκείνη ηµέρα, την 

αποφράδα 29
η
 Μαΐου, είχαν αρχίσει να 

κυκλοφορούν οι πρώτες διαδόσεις: «και τινές 
µεν ελθόντες έλεγον ότι έφυγεν, άλλοι δε εν τη 

πόλει είναι έλεγον κεκρυµµένον, άλλοι δε 
τεθνάναι µαχόµενον» γράφει ο Γεώργιος 
Φραντζής («Χρονικόν µέγα», 3.9).  

Τις ίδιες διαδόσεις αναφέρει και ο Nicolo 

Barbaro (“Giornale dell’ assedio di 

Constantinopoli”), προσθέτοντας την 

πληροφορία ότι, κατά µιαν εκδοχή, ο 

Παλαιολόγος έπεσε στην Πύλη του Ρωµανού. 

Ένας αρµένιος µοναχός που συνθέτει ελεγειακή 

ωδή στην άλωση γύρω στα τέλη του 15
ου

 αι., 
βεβαιώνει ότι κάποιος φράγκος πλοίαρχος πήρε 
τον αυτοκράτορα και την ακολουθία του στο 

καράβι του και ανοίχτηκαν στη θάλασσα. Στον 

«Θρήνο Κωνσταντινουπόλεως» (824 κ.ε.) ο 

άγνωστος ποιητής επαναλαµβάνει το ερώτηµα: 

«Ω Κωνσταντίνε βασιλεύ, ∆ραγάζη το πινόµι, 
ειπέ µου, πού ευρίσκεσαι, εχάθης, εκρυβήθης, 
ζης ή και να απέθανες επάνω στο σπαθί σου;»...  

www.volcanotimes.com 

Παπουτσής Γιώργος (Ε΄ Τάξη) 

 

ΤΟ «ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΝ∆ΡΟ» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΚΥ∆ΡΑΣ 

Με την κλήρωση 53 βιβλίων, που 

πραγµατοποιήθηκε το απόγευµα της Τρίτης 
6/5/14 στο ∆ηµαρχείο, ολοκληρώθηκε η 

πολιτιστική δράση «Βιβλιόδενδρο» του ∆ήµου 

Σκύδρας. 
Αφορµή για τον σχεδιασµό της έδωσαν οι 

παγκόσµιες ηµέρες βιβλίου 2 και 23 Απριλίου 

και σκοπός της ήταν η διάδοση της 
φιλαναγνωσίας και παράλληλα η στήριξη και η 

ανάδειξη του πνευµατικού έργου της ∆ηµοτικής 
Βιβλιοθήκης.   

Το ελαιόδενδρο που βρίσκεται µπροστά στο 

κτήριο του ∆ηµαρχείου στολίστηκε µε 
αυτοσχέδιους, ποικιλόχρωµους, χάρτινους 
σελιδοδείκτες που κλήθηκαν να κατασκευάσουν 
ή να προµηθευτούν από το ∆ήµο µικροί και 
µεγάλοι συµπολίτες µας. Στους σελιδοδείκτες 
αναγράφηκε από τους συµµετέχοντες το 

ονοµατεπώνυµό τους και προαιρετικά το 

ονοµατεπώνυµο συγγραφέα – ποιητή της 
αρεσκείας τους κι επιπρόσθετα κάποιο έργο του. 

Στην κληρωτίδα είχαν τοποθετηθεί τα 

ονοµατεπώνυµα όσων είχαν συµπληρώσει και 
παραδώσει στο ∆ηµαρχείο τους σελιδοδείκτες 
του «Βιβλιόδενδρου» µέχρι τις 30/5/14. 

Έλαβαν µέρος συνολικά 787 άτοµα, ενώ 

υπήρξαν κι 73 συµµετοχές από το εξωτερικό.  

Τα βιβλία προσφέρθηκαν από διάφορους 
χορηγούς. 

Από το σχολείο µας τυχεροί στην κλήρωση 

στάθηκαν ο Ειρηναίος Φαντίδης από τη ∆΄ τάξη 

και ο Κυριάκος Καραµπουγιούκης από την ΣΤ΄ 
τάξη. 

Ήταν µια αξιόλογη πρωτοβουλία, η οποία θα 

πρέπει να συνεχιστεί αλλά πιο οργανωµένα, έτσι 
ώστε οι νικητές να κερδίζουν βιβλία της ηλικίας 
τους.  

 

 



ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014                                                                                                    ΜΑΘ.ΛΟΓ. 19   
 

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Ο ΓΙΓΑΝΤΙΟΣ ΒΟΥ∆ΑΣ ΣΤΟ ΛΕΣΑΝ, ΚΙΝΑ 

Αν σας αρέσει να επισκέπτεστε γιγάντια, 

επιβλητικά αγάλµατα, τότε χαράξτε διαδροµή 

για το Λεσάν της Κίνας, µιας και εκεί βρίσκεται 
το µεγαλύτερο άγαλµα του Βούδα στον κόσµο, 

το οποίο λαξεύτηκε ανάµεσα στο 713 και το 803 

µ.Χ., πράγµα που σηµαίνει ότι η ηλικία του 

ξεπερνά τους …δώδεκα αιώνες. 
Λέγεται ότι η κατασκευή 

του ξεκίνησε το 713, µε 
επικεφαλής τον Κινέζο 

µοναχό Haitong. Εκείνος 
εξέφρασε την ελπίδα ότι ο 

Βούδας θα ηρεµήσει τα 

ταραγµένα νερά που 

µάστιζαν τα αλιευτικά 

σκάφη που ταξιδεύουν κάτω 

από τον ποταµό. Όταν η 

χρηµατοδότηση για το 

σχέδιο απειλήθηκε, ο ίδιος 
λέγεται ότι έβγαλε τα µάτια 

του για να δείξει την πίστη και την ειλικρίνειά 

του. Μετά το θάνατό του, ωστόσο, η κατασκευή 

είχε κολλήσει λόγω της ανεπαρκούς 
χρηµατοδότησης. Περίπου 70 χρόνια αργότερα, 

ένας κινέζος αξιωµατούχος του στρατού 

αποφάσισε να υποστηρίξει το σχέδιο και η 

κατασκευή ολοκληρώθηκε από τους µαθητές του 

Haitong το 803. 

Προφανώς η τεράστια αυτή κατασκευή 

οδήγησε στον να αποµακρυνθούν µεγάλοι όγκοι 
πέτρας από το χείλος του γκρεµού και να 

τοποθετηθούν στο ποτάµι κάτω από τα ρεύµατα, 

ώστε τα νερά έγιναν πιο ασφαλή για τη διέλευση 

των πλοίων. 
Ένα εξελιγµένο 

αποχετευτικό σύστηµα 

ενσωµατώθηκε στο άγαλµα, 

όταν χτίστηκε. Εξακολουθεί 
να είναι σε κατάσταση 

λειτουργίας και περιλαµβάνει 
σωλήνες αποχέτευσης 
σκαλισµένους σε διάφορα 

σηµεία του σώµατος, για να 

παρασύρουν τα νερά της 
βροχής.  

Ο Βούδας του Λεσάν έχει 
ύψος 233 µέτρων και πλάτος 10, ενώ είναι στη 

λίστα των Μνηµείων Παγκόσµιας Κληρονοµιάς 
της UNESCO. Το 1963 έγιναν εργασίες για την 

αποκατάσταση φθορών (απόλυτα 

δικαιολογηµένων δεδοµένης της ηλικίας του 

αγάλµατος)!  
www.newsbeast.gr 

Παπουτσής Γιώργος, Τοσουνίδης Χρήστος (Ε΄ Τάξη) 

 

ΗΧΩ - Η ΝΥΜΦΗ ΤΩΝ ∆ΑΣΩΝ 

Από µικρή µου άρεσε πολύ η Ελληνική 

Μυθολογία. Και ακόµη µου αρέσει. Ακολουθεί ο 

µύθος της Νύµφης Ηχούς και του Νάρκισσου. Ο 

Νάρκισσος είχε ερωτευτεί τον εαυτό του 

βλέποντας την αντανάκλαση του στα νερά του 

ποταµού. Από τις πιο κάτω εκδοχές 
γνωρίζω την τρίτη, είχα ξαναδιαβάσει γι’ 
αυτήν παλιότερα, τις άλλες 3 τώρα τις 
διαβάζω πρώτη φορά. 

Η Ηχώ ήταν Νύµφη των πηγών και 
των δασών γύρω από την οποία 

δηµιουργήθηκαν διάφοροι µύθοι που 

σκοπό είχαν να εξηγήσουν την προέλευση 

του αντίλαλου. 

Σύµφωνα µε µια εκδοχή, η Ηχώ είχε 
διδαχθεί από τις Μούσες τον αυλό και το 

τραγούδι. Ζούσε µακριά από τους 
ανθρώπους κι απέφευγε τον έρωτά τους. 
Αρνιόταν ακόµη και τον έρωτα των θεών, γι’ 
αυτό ο θεός Πάνας είχε θυµώσει µαζί της επειδή 

δεν ανταποκρινόταν στον έρωτά του, ενώ 

αντίθετα εκείνη ποθούσε κάποιο Σάτυρο που την 

απέφευγε. 
Σύµφωνα µε άλλη παράδοση ο Πάνας είχε 

εµπνεύσει µανία στους βοσκούς της χώρας 
εναντίον της Ηχούς, µε αποτέλεσµα εκείνοι να 

τη διαµελίσουν και να 

διασκορπίσουν τα µέλη της. Η Γαία 

περισυνέλεξε τα µέλη και τα έθαψε. 
Κι επειδή η Ηχώ δεν έχασε µετά το 

θάνατό της την ικανότητά της να 

αναπαράγει όσους ήχους άκουγε, 
τους επαναλάµβανε από κάθε τόπο 

που ήταν θαµµένο κάποιο µέλος του 

σώµατός της. 
Ο Οβίδιος αναφέρει ότι η Ηχώ µε 

τη φλυαρία της κρατούσε 
απασχοληµένη την Ήρα για να µην 

µπορεί να αντιληφθεί τις διάφορες 
ερωτικές σχέσεις του ∆ία. Όταν η Ήρα κατάλαβε 
το σχέδιο του ∆ία και της Ηχούς, καταδίκασε τη 

Νύµφη να µην µπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά να 
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επαναλαµβάνει τις τελευταίες συλλαβές των 

λέξεων που άκουγε. 
Σύµφωνα µε άλλη παράδοση η Ηχώ είχε 

ερωτευθεί το Νάρκισσο κι όταν εκείνος 
αρνήθηκε τον έρωτά της εκείνη αποσύρθηκε από 

ντροπή µέσα σε ερηµικά σπήλαια. Από τη λύπη 

της εξαϋλώθηκε και απόµεινε µόνο η φωνή και 
τα κόκαλά της, τα οποία οι θεοί µεταµόρφωσαν 

σε βράχο. Από τότε η Ηχώ έπαψε να εµφανίζεται 
στα δάση και απαντούσε από το βράχο σε όσους 
την καλούσαν. 

delfinaki-sunset.blogspot.com 

Σιδηροπούλου Ευτέρπη, Ταφάνι Αλεξάνδρα, Χοτζόλι Στελλα (Ε΄ Τάξη)  

 

ΜΥΘΟΙ ΣΤΑ ΠΟΝΤΙΑΚΑ 

ΤΟ ΕΛΑΦ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΗΜΑΝ 

Μίαν έναν ελάφ εκυνηγέθεν πολλά ας σα 

κυνηυγούς. Αλλοµίαν ενεγκάστεν ’ς σην 
στράταν και επήεν εκρύφτεν αφκα ’ς σ’ έναν 
κλήµαν.  

Όντας επέρασαν απεκεικά οι κυνηγοί το 

ελάφ εθάρρεσεν πως εγλίτωσεν και ερχίνεσεν να 

τρώει τα φύλλα. Αναχάπαρα οι κυνηγοί 
ετέρεσαν οπίσ και είδαν να κουνίεται το κλήµαν. 
Ατότε εγροίξαν πως κάποιον ζων θα κρύφκεται 
οπίσ ας σα  φύλλα. Αµάν µε τα όπλα τουν 
έσυραν και εσκότωσαν το ελάφ. 

Εκείνο την ώραν που τ’ ελάφ έρρουζεν 

αφκά, είπεν: 
- Καλά να παθάνω ατώρα. ’Κ’ έπρεπε να 

έτρωγα τα φύλλα ας σο κλήµαν, που έσωσαν τη 

ζωή µ’! 

               

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ  

Κλήµαν = κληµαταρία, αρχαίο κλήµα  

Ενεγκάστεν = κουράστηκε, από το 

νεγκάσκουµαι, αρχαίο αναγκάζω  

Αναχάπαρα = ξαφνικά 

Εγροίξαν = κατάλαβαν, από το εγροικώ, 

επίθετο αγροικός 
Έρρουζεν = έπεφτε, από το ρούζω ή ροΐζω 

*       *       * 

ΤΟ ΕΛΑΦΙ ΚΑΙ Η ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑ 

Ένα ελάφι κάποτε κυνηγήθηκε πολύ από 

τους κυνηγούς. Κάποια στιγµή κουράστηκε στο 

δρόµο και πήγε κρύφτηκε κάτω από µια 

κληµαταριά.  

Όταν πέρασαν από εκεί οι κυνηγοί, το ελάφι 
νόµισε ότι γλίτωσε και άρχισε να τρώει τα 

φύλλα. Ξαφνικά οι κυνηγοί κοίταξαν πίσω και 
είδαν να κουνιέται η κληµαταριά. Τότε 
κατάλαβαν πως κάποιο ζώο θα κρύβεται πίσω 

από τα φύλλα. Αµέσως µε τα όπλα τους 
πυροβόλησαν και σκότωσαν το ελάφι.  

Εκείνη την ώρα που το ελάφι έπεφτε κάτω, 

είπε: 
- Καλά να πάθω τώρα. ∆εν έπρεπε να φάω τα 

φύλλα από την κληµαταριά, που έσωσαν τη ζωή 

µου!      

Από το βιβλίο «Ανέκδοτα και µύθοι στην ποντιακή διάλεκτο» του Παύλου ∆. Παλαιολόγου 

 Σισούρκα Ιωάννα, Ταφάνι Αλεξάνδρα (Ε΄ Τάξη) 

 

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΕΜΕ; 

«Σπάω πλάκα» 

Στις αρχές του περασµένου αιώνα η Αθήνα 

δε διέθετε πολλές διασκεδάσεις, γι’ αυτό και η 

εµφάνιση φωνόγραφων µε πλάκες (δίσκους 
δηλαδή) προκάλεσε ενθουσιασµό στους 
κάτοικου της. Κάθε κέντρο που είχε δικό του 

φωνόγραφο έκανε χρυσές δουλειές. Από το 1910 

και µετά το καφενείο «Θέµις», στην πλατεία του 

∆ηµοτικού Θεάτρου, µάζευε τόσο κόσµο τα 

βράδια, ώστε το να προλάβει κανείς να βρει 
άδεια καρέκλα θεωρούνται σηµαντική επιτυχία. 

Κι αυτό, γιατί είχε σπουδαίο φωνόγραφο και 
έπαιζε συνέχεια πλάκες. «Πάµε στη Θέµιδα έχει 
πλάκα!» έλεγαν οι νέοι. Έτσι, το έχει πλάκα 

κατέληξε να σηµαίνει «είναι ευχάριστος, αστείος 
προκαλεί ευθυµία». 

∆εν πέρασαν πολλά  χρόνια κι έκαναν την 
εµφάνισή τους πλανόδιοι που γύριζαν στις 

ταβέρνες και «έπαιζαν» φωνόγραφο. Πολλές 
φορές πελάτες που ευθυµούσαν, ακούγοντας την 

πλάκα της αρεσκείας τους, φώναζαν «παίξε την 

ώσπου να σπάσει!», να τριφτεί, δηλαδή, 

ολότελα. Άλλοτε, οι γλεντζέδες  πάνω στο 

µεγάλο κέφι, αντί για ποτήρια, έσπαζαν και τη 

µισοτριµµένη πλάκα. Από την τακτική αυτή 

κατέληξε το «σπάω πλάκα» να σηµαίνει ότι 
διασκεδάζω µε κάτι ή µε κάποιον που µου 

προκαλεί µεγάλη ευχαρίστηση: Με τις ιστορίες 

του και τον τρόπο που τις λέει σπάµε µεγάλη 

πλάκα κάθε βράδι στο καφενείο.  

*       *       * 

«Τον έπιασα στα πράσα» 

Ήταν, λέει, κάποτε µια πεθερά που, σε 
συνεννόηση µε το γέρο άντρα της, άφησε 
νηστική τη νύφη της. Έτρωγαν οι δύο τους πριν 
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από την ώρα του φαγητού και όταν η νύφη 

έστρωνε το τραπέζι έλεγε η πεθερά: 

 «Χορτάτη εγώ, χορτάτοι εσείς, σήκωσε το 

τραπέζι, νύφη». 

Και η νύφη, χωρίς  να βάλει µπουκιά στο 

στόµα της, σήκωνε το τραπέζι κι έµενε νηστική, 

ώσπου  κάποτε βρήκε τρόπο και ειδοποίησε τον 

αδερφό της που έµενε σε µακρινό χωρίο. Ήρθε ο 

άνθρωπος, τον καλωσόρισαν και έβαλαν να 

φάνε, µα η πεθερά της νύφη είπε πάλι: 
«Χορτάτη εγώ, χορτάτος ο συµπέθερος, 

χορτάτοι όλοι, σήκωσε το τραπέζι, νύφη». 

«Όχι» λέει ο αδερφός της κοπέλας, «εγώ και 
η αδερφή µου πεινάµε. Εµείς θα βάλουµε να 

φάµε κι εσείς, σαν χορτάτοι που είστε, κάτσετε 
να µας κοιτάτε».  

Έτσι κι έγινε. Έφαγαν και πήγαν µε το καλό 

να κοιµηθούν. Η γριά, όµως, που λογάριαζε να 

φάει µε την ησυχία της, όταν κοιµόταν ο 

συµπέθερος, σηκώθηκε, έβαλε τον τέντζερη να 

βράσει λίγο τραχανά, µα ο άγρυπνος αδερφός 
µπήκε στην κουζίνα την κατάλληλη ώρα και την 

έπιασε. Έχυσε το νερό που έβραζε, και η πεθερά, 

πεινασµένη καθώς ήταν και µην έχοντας άλλη 

λύση, κατέβηκε  µετά  από λίγο στον κήπο, για 

να κόψει πράσα και να χορτάσει την πείνα της. 
Μα ο συµπέθερος βρήκε δήθεν τυχαία προς 
ανάγκη του και είδε τη γριά στα πράσα. 

Κάνοντας τάχα πως δεν τη γνωρίζει µέσα στο 

σκοτάδι, παίρνει ένα ξύλο και την ξυλοφορτώνει 
λέγοντας:          

«Βρε, την παλιόγρια, τρώει της συµπεθέρας 
µου τα πράσα!» 

Από τότε έµεινε η φράση «τον έπιασε στα 

πράσα» να λέγεται όταν πιάνουµε κάποιον 

ακριβώς τη στιγµή που κάνει κάτι ανεπίτρεπτο: 

Τον έπιασαν στα πράσα να κλέβει.  

(Από το νέο βιβλίο της Γιολάντας Τσορώνη – Γεωργιάδη «Λέξεις και φράσεις µε … ιστορία») 

Σιδηροπούλου Έφη, Φαντίδης Αντώνης (Ε΄ Τάξης) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Οι δάσκαλοι και οι µαθητές του ∆ηµοτικού Σχολείου Ριζού σας προσκαλούν στο 

διήµερο εκδηλώσεων που θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 11 και την Πέµπτη 12 

Ιουνίου στο Σχολείο και στο Πνευµατικό κέντρο του χωριού. 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

Την Τετάρτη 11 και την Πέµπτη 12 Ιουνίου θα λειτουργεί σε αίθουσα του σχολείου 

Έκθεση Βιβλίου από τις 8.30 π. µ. ως τις 8.00 µ.µ. 

Την Τετάρτη 11 Ιουνίου στις 18.30 η Νηπιαγωγός και συγγραφέας παιδικών βιβλίων 

κ. Κική ∆ηµητριάδου θα παρουσιάσει βιβλία της σε αίθουσα του σχολείου µας, θα 

συζητήσει µε τα παιδιά και τους γονείς και θα υπογράψει τα βιβλία της. 
 

Την Πέµπτη 12 Ιουνίου στις 9.30 π.µ. στο Πνευµατικό Κέντρο:  

Α. τα παιδιά της Ε΄ τάξης µε το δάσκαλό τους κ. Κυριάκο Χατζηβασιλειάδη θα 

παρουσιάσουν την εργασία τους «∆ιατροφή και υγεία»  

Β. τα παιδιά του Ολοήµερου µε τη δασκάλα τους κ. Άννα Ουφαΐδου την ιστορία του 

«Τριγωνοψαρούλη» 

Το απόγευµα στις 7.00 µ.µ. 

Α. Τα παιδιά της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης µε τις δασκάλες τους κυρίες Πετρούλα 

Τρούπκου, Καρολίνα Τάσση και Σπυριδούλα Μακατσώρη θα παρουσιάσουν το 

πρόγραµµά τους «Από το σποράκι στο φυτό» και τα σκετσάκια «Ο πρίγκιπας Λεµόνης 
και η όµορφη Κρεµµύδω» και «Το λαχανοχωριό». 

Β. Τα παιδιά της ∆΄ τάξης µε τη δασκάλα τους κ. Χριστίνα Τσιτλακίδου θα 

παρουσιάσουν το θεατρικό «Οι προκοµµένοι». 

Γ. τα παιδιά της ΣΤ΄ τάξης µε το δάσκαλό τους κ. Σταύρο Παπασταύρο θα 

παρουσιάσουν τη διαδροµή των µαθητών της τάξης στο δηµοτικό σχολείο µέσα από 

φωτογραφίες, τις δραστηριότητες της χρονιάς που πέρασε και τα σκετσάκια 

«Παραµύθι», «Τα ξεφτέρια» και «Αποχαιρετισµός». 
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ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ 

Την Τρίτη 10 Ιουνίου το σχολείο µας πραγµατοποίησε ηµερήσια εκδροµή στα Γιάννενα. Πριν 

φτάσουµε στην πόλη των Ιωαννίνων κάναµε µια στάση στο γραφικό Μέτσοβο. Στη συνέχεια 

επισκεφτήκαµε το Μουσείο Κέρινων Οµοιωµάτων Βρέλλη και το µεσηµέρι φτάσαµε στην πόλη. Εκεί, 
αφού φάγαµε κοντά στη λίµνη, κάναµε µια βόλτα στο Κάστρο και στην αγορά της πόλης πριν 

ξεκινήσουµε για την επιστροφή. 

*       *       * 

ΜΕΤΣΟΒΟ 

Πολλές είναι οι πόλεις που διεκδικούν τον τίτλο του γραφικότερου οικισµού της Ελλάδας, ο τίτλος 
αυτός όµως ανήκει χωρίς καµία αµφιβολία στο Μέτσοβο. Μία ορεινή πολιτεία που αιχµαλωτίζει τον 

επισκέπτη µε τα εκπληκτικά της χρώµατα και τις µοναδικές εικόνες της. Χτισµένο σε υψόµετρο 1200 µ 

σε ένα εντυπωσιακό τοπίο γεµάτο πράσινο, ακριβώς στο σηµείο όπου χωρίζεται η Βόρεια Πίνδος από 

τη Νότια, το Μέτσοβο ξυπνά αισθήσεις ξεχασµένες! Παρά τη ραγδαία αύξηση του τουρισµού τα 

τελευταία χρόνια, η περιοχή δεν έχει χάσει τον παραδοσιακό της χαρακτήρα. Συνδυάζει αρµονικά το 

παρελθόν µε το παρόν και αποτελεί ένα ιδανικό καταφύγιο όχι µόνο το χειµώνα που πιθανότατα θα το 

δείτε χιονισµένο και θα απολαύσετε χειµερινά σπορ, αλλά και τις τέσσερις εποχές του χρόνου. 

Ως τόπος καταγωγής ορισµένων από τους σηµαντικότερους Εθνικούς Ευεργέτες, το Μέτσοβο δε θα 

µπορούσε να µη φηµίζεται για την µεγάλη πνευµατική του ανάπτυξη. Θα θαυµάσετε τα µουσεία του, τα 

πετρόχτιστα αρχοντικά, τα µοναστήρια, τις είκοσι παραδοσιακές βρύσες και τα πλακόστρωτα 

καλντερίµια του, αλλά ίσως να έχετε και την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί σε κάποια από τις 
πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο συνεδριακό του κέντρο. Επίσης, θα κάνετε τις βόλτες 
σας και θα απολαύσετε το φαγητό ή τον καφέ σας στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου, η οποία είναι 
τριγυρισµένη από παραδοσιακές ταβέρνες και όµορφα καφενεδάκια. 

Τέλος, γύρω από το Μέτσοβο, υπάρχουν αρκετές περιοχές που η καθεµιά έχει κάτι ιδιαίτερο να σας 
προσφέρει. Μπορείτε να επισκεφτείτε το Ανθοχώρι, που διαθέτει υπαίθριο µουσείο υδροκίνησης, τη 

Χρυσοβίτσα µε τη Μονή Παναγίας και τις φηµισµένες πατάτες της, τα χωριά Ανήλιο και Βοτονόσι, 
καθώς και τον παραδοσιακό οικισµό της Μηλιάς στα όρια του Εθνικού ∆ρυµού. 

Χωρίς πολλά λόγια, το Μέτσοβο αναµφίβολα αξίζει την προσοχή σας. 
*       *       * 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΕΡΙΝΩΝ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΒΡΕΛΛΗ  
Μόλις δώδεκα χιλιόµετρα πριν µπούµε στα Ιωάννινα στην εθνική οδό από Αθήνα, στην περιοχή 

Μπιζάνι, σας περιµένει µία αξέχαστη περιπλάνηση στην ιστορία. Τα κέρινα οµοιώµατα του Παύλου 

Βρέλλη βρίσκονται εκεί, για να αναπαραστήσουν για σας µεγάλες στιγµές από τη σπουδαία  

Ελληνική Ιστορία και να σας θυµίσουν µερικές από τις µορφές που σηµάδεψαν τον τόπο. Στα πρόσωπα 

τους είναι αποτυπωµένοι οι ιστορικοί αγώνες των Ελλήνων, αλλά και οι σπουδαίες δόξες που γνώρισαν.  
Το σίγουρο είναι πως θα µείνετε µε το στόµα ανοιχτό µπροστά στα οµοιώµατα αυτά. Είναι τόσο ζωντανά  

που δε θα µπορείτε να πιστέψετε ότι είναι από κερί και ίσως κάποιοι περισσότερο άπιστοι απ' τους 
άλλους επιχειρήσουν µέχρι και να τα τσιµπήσουν για να σιγουρευτούν. Ο Παύλος Βρέλλης εργάστηκε 
πολλά χρόνια κάτω από αντίξοες συνθήκες για να στήσει αυτό το µουσείο, αλλά µε το πάθος και το 

µεράκι του κατάφερε τελικά να αφήσει τους πάντες άφωνους µε το αποτέλεσµα της δουλειάς του. 

*       *       * 

ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ 

Το κάστρο των Ιωαννίνων χτίστηκε το 528 µ.Χ, µέσα στα πλαίσια του σχεδίου του αυτοκράτορα 

Ιουστινιανού για την οχύρωση του Βυζαντινού κράτους. Είναι το πιο αρχαίο βυζαντινό κάστρο, το οποίο 

την εποχή του Αλή Πασά αποτελούσε το µεγαλύτερο διοικητικό κέντρο ολόκληρης της Ελλάδας. Μέσα 

στο Κάστρο  αναπτύχθηκαν τα ελληνικά γράµµατα, εκεί έζησε ο Αλή Πασάς το µεγάλο του έρωτα µε την  

κυρά-Βασιλική, εκεί ερωτεύτηκε την κυρά-Φροσύνη την ερωµένη του γιου του, εκεί δίδαξαν οι µεγάλοι  
δάσκαλοι του Γένους, εκεί σπούδασαν την τέχνη του πολέµου οι µεγάλοι οπλαρχηγοί. Αυτό το ιστορικής 
σηµασίας κάστρο αποτελείται από τέσσερα τµήµατα: τον εξωτερικό περίβολο, τη Β.∆. ακρόπολη µε το 

Ασλάν Τζαµί, την Ν.Α. ακρόπολη µε το Ιτς Καλέ και την Καστροπολιτεία, την παλαιά πόλη των 

Ιωαννίνων. Η έκταση µέσα στα τείχη του είναι  200 στρέµµατα περίπου, έχει περίµετρο 2.000 µέτρων και 
πλάτος 10 µ.  
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∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΤΕ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ 15 ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Καφτιράνι Ηλίας, Τοσουνίδης Χρήστος, Φαντίδης Αντώνης (Ε΄ Τάξη) 

 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
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Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆Α ΤΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _    Σ’ αυτά ανήκει η Ρόδος.   
_ _ _     Νησί των Κυκλάδων.  

Σ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Ν Η Ι Λ Μ 

Α Ν Σ Ο Β Π Α Β Γ Θ Ε Α 

Β Υ Ζ Μ Υ Λ Ρ Τ Ζ Κ Σ Λ 

Μ Ο Α Κ Ρ Η Τ Η Χ Ρ Β Κ 

Υ Λ Κ Ω Π Μ Α Κ Ι Α Ο Ω 

Κ Ο Υ Σ Ο Ν Λ Σ Ο Π Σ Σ 

Ο Σ Ν Ο Ρ Ο ∆ Ο Σ Ω Τ Ι 

Ν Α Θ Ρ Α Σ Ω Η Α Ρ Κ Η 

Ο Γ Ο Ν Γ ∆ Ε Η Θ Ι Χ Θ 

Σ Γ Σ Α Μ Ο Σ Κ Ι Α Κ Κ 

Ρ Κ Κ Ρ Π Ρ Ζ Ι Α Β Ο Ρ 

Ο Ε Ο Κ Π Κ Ρ Ν Σ Α Σ Π 

Κ Ρ Ρ Α Λ Κ Τ Ν Ω Ζ Κ Α 

Ο Κ Ν Σ Ρ Τ Α Α Κ Ω Ι Ρ 

Λ Υ Σ Ι Σ Ο Λ Ξ Λ Λ Κ Ο 

Ο Ρ Α Κ Α Κ Σ Ο Ι Ζ Η Σ 

Χ Α Υ Θ Α Σ Ο Σ Ι Ζ Η Κ 

Μ Ρ Σ Υ Ο Α ∆ Ι Κ Θ Ι Τ 

Λ Μ Α Τ Α Ι Λ Κ Ν Κ Μ Λ 

Ι Α Κ Υ Θ Η Ρ Α Α Χ Σ Ο 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

1. Ειδικό ρούχο για θαλάσσια µπάνια. 

2. Παραθαλάσσια περιοχή. 

3. Καλοκαιρινό φρούτο. 

4. Νησί του Βόρειου Αιγαίου.   

 

ΚΑΘΕΤΑ 

1. Κάθε είδους πλέγµα από άχυρα ή καλάµια. 

2. Το σύνολο του αλµυρού νερού που 

καλύπτει µεγάλο µέρος της επιφάνειας της 
Γης. 

3. Τα φοράνε τα µικρά παιδιά όταν 

κολυµπάνε. 
4. Νησί του Ιονίου Πελάγους. 

  

Ανδρεάδης Άκης, Παπουτσής Γιώργος 
(Ε΄ Τάξη) 

 

 



ΜΑΘ.ΛΟΓ.  24                                                                                                  ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 

Ε     Λ         Ο             Π 

Υ     Ο         Μ             Γ 

 Α      Α  Λ Σ 

         Θ                Σ            Α 

ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 146 
ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΥΣ 15 ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ: (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ, ΑΧΑΪΑΣ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΛΕΣΒΟΥ (ΚΑΘΕΤΑ) ΗΜΑΘΙΑΣ, ΡΟ∆ΟΠΗΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1. ΕΒΡΟΥ 2. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3. ΑΤΤΙΚΗ 4. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΚΑΘΕΤΑ 1. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2. ΗΛΕΙΑΣ 3. 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 4. ΤΡΙΠΟΛΗ 

Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆Α ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, ΤΡΙΠΟΛΗ, ΗΛΟΠΥΟΡ∆ΝΑΞΕΛΑ 

(ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ) 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ: ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 

_ _ _ _ _      Φυτά που υπάρχουν µέσα στη θάλασσα (αντίστροφα).  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Νησί του Ιονίου πελάγους που το χτύπησε ο Εγγέλαδος.  
_ _ _ _ _ _ _    Τη βάζουµε για να µη µας πιάνει ο ήλιος. 
_ _ _ _ _ _ _   Εκεί πηγαίνουµε το καλοκαίρι. 
_ _ _ _ _ _   Το χειµώνα οι παραλίες είναι… 

_ _ _ _ _   Νησί πολύ κοντά στην Τουρκία. 

Σισούρκα Ιωάννα, Ταφάνι Αλεξάνδρα (Ε΄ Τάξη) 

 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ 

 

 

                

    

 ………………………………………..         ………………………………………… 

Ορφανίδου Άννα Μαρία, Σιδηροπούλου Έφη, Χοτζόλι Στέλλα (Ε΄ Τάξη) 
 

ΑΝΕΚ∆ΟΤΑ 
∆ΑΣΚΑΛΑ: Εάν έχεις 5 € στη µια τσέπη και ζητήσεις από τον πατέρα σου άλλα 5 €, πόσα θα έχεις; 
ΜΑΘΗΤΗΣ: 5€! 

∆ΑΣΚΑΛΑ: Προφανώς δεν ξέρεις πρόσθεση! 

ΜΑΘΗΤΗΣ: Προφανώς δεν ξέρετε τον πατέρα µου. 

*       *       * 

∆ΑΣΚΑΛΑ: Αν βρείτε χρήµατα που δεν δας ανήκουν, θα τα κρατήσετε; 
ΜΑΘΗΤΗΣ: Όχι, κυρία! Εγώ θα τα ξόδευα όσο το δυνατόν γρηγορότερα! 

Σισούρκα Ιωάννα, Ταφάνι Αλεξάνδρα (Ε΄ Τάξη) 

 

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 

«∆εν κρέµετε η γνώση απ’ τα γένια»  
- Η ηλικία δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνεση. 

- Η σύνεση δεν είναι προνόµιο των ηλικιωµένων µόνο. 

- Τα νιάτα δεν είναι πάντα επιπόλαια.  

*       *       * 

«Ήρθε το καλοκαιράκι, στρίβει ο γέρος το µουστάκι» 
Ο χειµώνας φοβίζει τους γέρους γιατί τους φέρνει αρρώστια και θάνατο, ενώ το καλοκαίρι τους ενθαρρύνει. 

Ανδρεάδης Άκης (Ε΄ Τάξη) 
 

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ορφανίδου Άννα Μαρία (Ε΄ Τάξη) 

∆αχτυλίδι πύρινο  

πύρινο τριπύρινο α 

πό γκρεµούς γκρεµίζεται 
 και όµως δε ραΐζεται.   

  Τι είναι; 

Μαύρη κόρη γκαστρωµένη  

εις τον κήπο δεν εβγαίνει  
και τα λάχανα µαραίνει.  

   Τι είναι; 
 


