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   ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ 

Πάνε δεκαεννιά χρόνια και 150 φύλλα από τότε – το 1996 – που η εφηµερίδα «ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ 

ΛΟΓΟΣ» του σχολείου µας ξεκίνησε το µεγάλο «ταξίδι» της. ∆εκαεννιά δηµιουργικά χρόνια, στα 

οποία πολλοί µαθητές βοήθησαν γράφοντας κείµενα, συνεντεύξεις, εργασίες, ανέκδοτα, αινίγµατα, 

σπαζοκεφαλιές, για να µπορέσει αυτή η εφηµερίδα να βρίσκεται κάθε µήνα στα χέρια σας. Αρκετοί 
ήταν και οι συνάδελφοι (δάσκαλοι και νηπιαγωγοί) που βοήθησαν σ’ αυτή την προσπάθεια. Όλους 
αυτούς τους ευχαριστώ για τη συνεργασία και τη βοήθειά τους. 

Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τους µαθητές της ΣΤ΄ τάξης της σχολικής χρονιάς 1996 – 97 µε 
τους οποίους δηµιουργήσαµε την εφηµερίδα και ξεκινήσαµε το «ταξίδι» µας και να τους αναφέρω 

ονοµαστικά: Αγγελοπούλου Ιωάννα, Αθανασιάδου Κούλα, Ηλιάδου Βάσω, Ηλιάδου Μαρία, 

Ηλιάδου Χαρούλα, Θεοδοσίου Γιάννης, Θεοδοσιάδου ∆ήµητρα, Κοτίδου Σοφία,  Παπαδόπουλος 

Μάκης, Παπαδοπούλου Μαρία, Παυλίδου Μάρθα, Σαββίδου Έλλη, Σαρρίδου Γιώτα, Σελίδου 

Σοφία, Σεµερτσίδου Χρύσα, Φαντίδης Κυριάκος, Φαντίδης Κώστας, Φαντίδου Ολυµπία και 
Φοδούλης Γιάννης. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους εσάς που τόσα χρόνια µας στηρίζετε. 

Τα χρόνια όµως που πέρασαν έφεραν µαζί τους και κούραση. Έτσι από δω και πέρα την ευθύνη 

της εφηµερίδας αναλαµβάνουν άλλοι συνάδελφοι για να συνεχιστεί το «ταξίδι». Στους συναδέλφους 
αυτούς θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο τους και καλή δύναµη!  

Χατζηβασιλειάδης Κυριάκος  
(Υπεύθυνος για την έκδοση της Εφηµερίδας) 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

Οι πρώτες φθινοπωρινές βροχές ξεκίνησαν 
και πολλά παιδιά άρχισαν να συζητάνε για το τι 
συµβαίνει και βρέχει. Ευκαιρία να µιλήσουµε 
για τον «κύκλο του νερού». Παρατηρήσαµε 
αρχικά τον ουρανό, καταγράψαµε τις υποθέσεις 
όλων για το πώς δηµιουργείται η βροχή και 
διαβάσαµε την ιστορία «Το σύννεφο που 

έκλαιγε». Αφού περιγράψαµε διάφορες εικόνες 
που εξηγούν το ταξίδι µιας σταγόνας, µάθαµε 
πως ο ήλιος ζεσταίνει το νερό της θάλασσας και 

κάνει τις σταγονίτσες να ανεβαίνουν ψηλά και 
να φτιάχνουν τα σύννεφα. Τα σύννεφα, λοιπόν, 
γεµίζουν µε νερό και ταξιδεύουν στον ουρανό. 

Όταν συναντήσουν κρύο αέρα, πέφτει βροχή 

,και όταν ο αέρας είναι πάρα πολύ κρύος, οι 
σταγόνες πέφτουν σαν χιόνι. Το νερό από τη 

βροχή και από το χιόνι που λιώνει πέφτει στη 

θάλασσα και το ταξίδι της σταγόνας δε 
σταµατάει ποτέ… Όλα αυτά τα δείξαµε µε 
ζωγραφική και κολάζ. 

(Οµαδική Εργασία «Ο κύκλος του νερού») 

*       *       * 

Στη συνέχεια ασχοληθήκαµε µε τα 

γεωµετρικά σχήµατα στην τέχνη. Βρήκαµε στο 

διαδίκτυο διάφορους πίνακες ζωγραφικής και 
διακρίναµε σ’ αυτούς τον κύκλο, το τετράγωνο, 

το τρίγωνο, το ορθογώνιο παραλληλόγραµµο και 

τον ρόµβο. Μετά γίναµε κι εµείς µικροί 
ζωγράφοι και ξαναφτιάξαµε κάποιους από τους 
πίνακες του γνωστού ζωγράφου Καντίνσκι µε 
θέµα τα σχήµατα. 

(Οµαδικέα και Ατοµικές Εργασίες µε θέµα «Τα σχήµατα») 

*       *       * 
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Το επόµενο θέµα µας ήταν η γιορτή του 

Πολυτεχνείου. Με αφορµή τα γεγονότα της 17
ης

 

Νοέµβρη του 1973 διαβάσαµε τα παραµύθια της 
«Ντενεκεδούπολης» και της «Κυρά – 

∆ηµοκρατίας» και συζητήσαµε για το πώς ζούνε 
οι άνθρωποι όταν έχουµε δικτατορία και πώς 
όταν έχουµε δηµοκρατία. Αφού φτιάξαµε τις 
κούκλες των παραµυθιών, παίξαµε 
κουκλοθέατρο και ζωγραφίσαµε το Πολυτεχνείο. 

 

(Οµαδική Εργασία «Το Πολυτεχνείο») 

 

*       *       * 

 

 

 

 

Το τελευταίο θέµα µε το οποίο 

ασχοληθήκαµε ήταν η «Ελιά και το λάδι». Το 

Νοέµβρη που όλος ο κόσµος µαζεύει τις ελιές 
του που είναι πλέον έτοιµες, συζητήσαµε για το 

πόσο σηµαντικό δέντρο είναι στη χώρα µας η 

ελιά από τα παλιά ακόµα χρόνια. ∆ιαβάσαµε 
ιστορίες για τη θεά Αθηνά που χάρισε σαν δώρο 

την ελιά στους ανθρώπους, µάθαµε πώς βγαίνει 
το λάδι, κάναµε κολάζ και φτιάξαµε ένα ποίηµα 

για την ελιά. Στη συνέχεια γίναµε ζωγράφοι και 
φτιάξαµε τον πίνακα του ζωγράφου Θεόφιλου 

«Το µάζεµα των ελιών». Στο τέλος ζυµώσαµε 
ψωµί µε ελιές, το φάγαµε και γράψαµε τη 

συνταγή για «ψωµί ψητό µε λαδορίγανη». 

   

 (Οµαδική Εργασία «Η ελιά», «Το µάζεµα της ελιάς», «Μαγείρεµα») 
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28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 

 

Την Τρίτη 28 Οκτωβρίου πραγµατοποιήθηκε 
κάτω από πολύ καλές καιρικές συνθήκες 
παρέλαση στον κεντρικό δρόµο του χωριού µας. 
Στην παρέλαση συµµετείχαν οι µαθητές του 

Νηπιαγωγείου και του ∆ηµοτικού Σχολείου 

καθώς και ο Σύλλογος Ποντίων Ριζού. Την 
παρέλαση παρακολούθησε πολύς κόσµος, ο 

οποίος χειροκρότησε µε ενθουσιασµό τους 
συµµετέχοντες.  

 

30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ 



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014                                                                                                              ΜΑΘ.ΛΟΓ. 5   
 

Κατόπιν συνεργασίας των κ.κ. Υπουργών 

Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη και 
∆ηµόσιας Τάξης, πραγµατοποιήθηκαν ηµερίδες 

µέσω τηλεδιασκέψεων της ∆/νσης ∆ίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος µε τις σχολικές 
µονάδες Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της χώρας, µε θέµα: «Ασφαλής 

πλοήγηση στο διαδίκτυο». 

Για την Κεντρική Μακεδονία η 

τηλεδιάσκεψη πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 

30 Οκτωβρίου. Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στις 
10.30 πραγµατοποιήθηκε δοκιµή, ώστε να 

διαπιστωθεί η καλή λειτουργία του εξοπλισµού 

µας και για να εξοικειωθούµε µε το περιβάλλον 

ζωντανής µετάδοσης και παρακολούθησης 
τηλεδιάσκεψης.  

Υπήρχαν δύο οµάδες σχολείων. Τα σχολεία 

που συµµετείχαν αµφίδροµα, δηλαδή είχαν 

ζωντανή σύνδεση και συµµετοχή, και τα σχολεία 

που συµµετείχαν µονόδροµα, δηλαδή 

παρακολουθούσαν ζωντανά την ενηµέρωση και 
την υποβολή ερωτήσεων. 

Το σχολείο µας κληρώθηκε να συµµετάσχει 
µονόδροµα. Παρακολουθήσαµε από τα στελέχη 

της ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος την 

ενηµέρωση σχετικά µε την πλοήγηση στο 

διαδίκτυο, τους κινδύνους που αυτή µπορεί να 

κρύβει και τι µπορούµε να κάνουµε για να τους 
αντιµετωπίσουµε. Στη συνέχεια µαθητές των 
σχολείων που ήταν συνδεδεµένα ζωντανά 

έκαναν ερωτήσεις, για να λύσουν απορίες που 

τους είχαν δηµιουργηθεί.  
Ήταν µια ενδιαφέρουσα προσπάθεια και 

ενηµέρωση, η οποία όµως είχε κάποια 

µικροπροβλήµατα στο κοµµάτι που αφορούσε το 

τεχνικό µέρος. Κάποιες στιγµές χανόταν η 

επαφή και κάποιες άλλες δεν ακούγονταν καλά 

οι οµιλητές. Την επόµενη φορά ελπίζουµε να 

πάνε όλα καλύτερα. 

 

ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ ΤΩΝ ΛΕΥΚΑ∆ΙΩΝ 

Τη Πέµπτη 13 Νοεµβρίου πήγαµε εκδροµή 

στους µακεδονικούς τάφους των Λευκαδίων. 
Εκεί υπάρχουν τέσσερις τάφοι. Εµείς 
επισκεφτήκαµε τον τάφο της Κρίσεως, όπου µας 
ξενάγησε ο φύλακας κ.  ∆ηµήτρης 
∆ηµητρούσης, και τον τάφο των Ανθεµίων, όπου 

µας ξενάγησε ο ίδιος µε τη συντηρήτρια 

αρχαιοτήτων κυρία Βέφας Βρανοπούλου. Μετά 

τους τάφους πήγαµε στη σχολή του Αριστοτέλη. 

Εκεί παρακολουθήσαµε µία ταινία σχετικά µε τις 
Νύµφες και στη συνέχεια επισκεφτήκαµε το 

χώρο της σχολής. Μετά πήγαµε στο µοναστήρι 
της Αγίας Μαρίνας όπου οι παπάδες της 
εκκλησίας µας κέρασαν. 

Η µεταφορά µας µε τουριστικό λεωφορείο 

ήταν δωρεά της Εκκλησίας και του ιερέα του 

χωριού µας παπα-Γιάννη Βασιλειάδη. 

Στη συνέχεια σας παρουσιάζουµε µερικές 
πληροφορίες για τους χώρους που 

επισκεφτήκαµε.  
 

Ο µακεδονικός τάφος της Κρίσεως 
Πρόκειται για τον µεγαλύτερο και 

µνηµειακότερο γνωστό Μακεδονικό τάφο, που 

ήρθε στο φως τυχαία το 1954 και 
αποκαταστάθηκε δοµικά µόλις το 1998 , ενώ 

συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης του 

ζωγραφικού του διακόσµου. Είναι ο µόνος 
Μακεδονικός τάφος µε διώροφη πρόσοψη, στην 
οποία εναλλάσσονται ο δωρικός ρυθµός κάτω 

και ο ιωνικός επάνω. Τέσσερις δωρικοί 

ηµικίονες και δύο παραστάδες στις γωνίες 
κρατούν το επιστύλιο και τη δωρική ζωφόρο. 

Πάνω από το γείσο και από µια πολύχρωµη 

ζώνη µε φυτική διακόσµηση αναπτύσσεται η 

ιωνική ζωφόρος, όπου ανάγλυφα εικονίζεται ο 

αγώνας Ελλήνων και βαρβάρων. Η παράσταση 

πιθανώς παραπέµπει στην πρόσφατη για την 

εποχή κατασκευής του τάφου αναµέτρηση των 
Μακεδόνων µε τους Πέρσες. Στον όροφο, 

ανάµεσα στους έξι ιωνικούς ηµικίονες και στις 
δύο παραστάδες ανοίγονται επτά 

ψευδοπαράθυρα, ενώ διατηρούνται µόνο 

ελάχιστα τµήµατα του αετώµατος. Εσωτερικά ο 

τάφος χωρίζεται σ' ένα στενό, αλλά ψηλό 

προθάλαµο και στον κυρίως ταφικό θάλαµο. 

Η ζωγραφική παράσταση της πρόσοψης 
είναι µοναδική, εντάσσεται στη σφαίρα των 
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θρησκευτικών δοξασιών των Ελλήνων και 
παραπέµπει στον πλατωνικό διάλογο του 

Γοργία. Αποτελείται από τέσσερις αυτόνοµους 
πίνακες που αναπτύσσονται ανάµεσα στους 
δωρικούς ηµικίονες. Αριστερά της κεντρικής 
εισόδου του τάφου, σε δύο πίνακες, εικονίζονται 
ο νεκρός που οδηγείται από τον Ερµή 

Ψυχοποµπό στους Κριτές του Κάτω Κόσµου, 

τον Αιακό και τον Ραδάµανθυ, οι οποίοι 
καταλαµβάνουν τους δύο πίνακες στα δεξιά της 
εισόδου. Ο νεκρός, ντυµένος µε κοντό χιτώνα 

και θώρακα, είναι ο µόνος που δεν 
υποµνηµατίζεται επιγραφικά, προφανώς επειδή 

ήταν πολύ γνωστό πρόσωπο στην κοινωνία της 
Μίεζας. Εικάζεται ότι πρόκειται για τον Μιεζαίο 

στρατηγό του Μεγάλου Αλεξάνδρου Πευκέστα. 

Οι µετόπες κοσµούνται µε εξαιρετικές 
ζωγραφικές παραστάσεις από τη µυθική µάχη 

των Λαπιθών µε τους Κενταύρους. Το σύνολο 

θυµίζει έντονα τέµπλο ορθόδοξου ναού! 

 

Ο µακεδονικός τάφος των Ανθεµίων 

Ο άλλος τάφος της 
περιοχής, ο λεγόµενος 
τάφος των Ανθεµίων, 
ανακαλύφθηκε το 1971 

Πρόκειται για ένα 

χαριτωµένο διθάλαµο 

µνηµείο µε ιωνική 

πρόσοψη από τέσσερις 
ηµικίονες που 

στηρίζουν το θριγκό και 
το αέτωµα. Στο 

τύµπανο του αετώµατος 
εικονίζεται σε 
νωπογραφία 

µισοξαπλωµένο ένα 

ζευγάρι. Τα τρία ανθεµωτά ακρωτήρια που 

κοσµούν το αέτωµα, διατηρούν ανέπαφο το 

έντονο κόκκινο και µπλε χρώµα, ενώ όλη η 

θολωτή οροφή του προθαλάµου είναι 
ζωγραφισµένη µε νερολούλουδα και ανθέµια σε 
λευκές και ιώδεις αποχρώσεις πάνω σ' ένα 

γαλάζιο βάθος. Από τα λουλούδια αυτά εξάλλου, 

πήρε ο τάφος το συµβατικό του όνοµα. 

Η είσοδος της πρόσοψης ήταν φραγµένη µε 
απλούς λιθόπλινθους, ενώ το άνοιγµα από τον 

πρώτο στο δεύτερο θάλαµο έκλεινε µε µια 

µνηµειακή δίφυλλη µαρµάρινη πόρτα, που 

σήµερα τη βλέπουµε πεσµένη στο δάπεδο του 

θαλάµου. Στον κυρίως νεκρικό θάλαµο σώζεται 
µία τετράπλευρη λίθινη βάση που περιείχε 

κάποιο µεταλλικό αγγείο ή λάρνακα µε τα οστά 

του νεκρού. Η σηµερινή µνηµειακή πρόσβασή 

του κατασκευάστηκε µετά την ανακάλυψή του. 

Στη συνέχεια πήγαµε στη σχολή του 

Αριστοτέλη που είδαµε µια πολύ ωραία ταινία 

σχετικά µε τις Νύµφες και στο τέλος πήγαµε στο 

µοναστήρι τoυ χωριού Μαρίνα που οι παπάδες 
της εκκλησίας µας κέρασαν. 
 

Η σχολή του Αριστοτέλους 
Τόπος µε παγκόσµιο ενδιαφέρον είναι τα 

αποµεινάρια της Σχολής του Αριστοτέλη, λίγο 

πιο κάτω από την σηµερινή Νάουσα, στη θέση 

Ισβόρια. Είναι το µέρος µε τα τρεχούµενα νερά 

και τα βαθύσκιωτα σπήλαια που αναφέρουν οι 
αρχαίοι συγγραφείς, όπου ο µέγιστος φιλόσοφος 
της αρχαιότητας δίδαξε το µεγαλείο της 
κλασσικής Ελληνικής σκέψης και τα ιδανικά της 
Πλατωνικής φιλοσοφίας στον γιο του Βασιλέα 

της Μακεδονίας Φιλίππου Β', τον Αλέξανδρο 

και τους άλλους ευπατρίδες της Μακεδονικής 
Αυλής. Η συνάντηση αυτών των δύο µέγιστων 
προσωπικοτήτων του αρχαίου κόσµου στο 

Νυµφαίο της Μίεζας έµελλε να επηρεάσει 
καθοριστικά το µέλλον της ανθρωπότητας, και 
ολόκληρου του ∆υτικού Πολιτισµού. 

Ο χώρος που καταλαµβάνει το Νυµφαίο, 

δηλαδή το ιερό το αφιερωµένο στις Νύµφες, 
είναι ένα πολύ εντυπωσιακό φυσικό τοπίο, όπου 

τα αρχαία λείψανα - ο τοιχοβάτης µιας διώροφης 
στοάς µε ιωνικούς κίονες σε σχήµα Π – 

συνδυαζόµενα µε τρεις φυσικές σπηλιές που 

υπάρχουν εκεί, αποτελούν τον κύριο χώρο της 
σχολής. Η κάθετη επιφάνεια του βράχου, όπου 

φαίνονται οι οπές για τη στήριξη των δοκαριών 

της στέγης, αποτελούσε το πίσω µέρος της 
σκιερής στοάς, που χτίστηκε τότε (350 π.Χ. και 
µετά), όπου δίδασκε ο Αριστοτέλης «τον ηθικόν 

και πολιτικόν λόγον» (Πλούταρχος VII, 668) 

στους νεαρούς βλαστούς των Μακεδόνων 

ευγενών. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της 
Βέροιας υπάρχουν κεραµίδες και πήλινες σίµες 
από τη στέγη της στοάς. Το τοπίο όπου ο 

∆άσκαλος περιδιάβαζε µε τους µαθητές του στα 

παρόχθια, γεµάτα από πυκνή βλάστηση 

µονοπάτια, ενώ γύρω τους ανάβλυζαν από τις 
πηγές και κυλούσαν ήρεµα δροσερά ρυάκια, 

συµπληρώνεται λίγο πιο πέρα µε ένα ακόµη 

µεγαλύτερο σπήλαιο, µε δύο λαξευµένες 
εισόδους, και σαφή λατρευτική χρήση.στη θέση 

"Ισβόρια" Νάουσας σε ένα ειδυλλιακό τοπίο. 

naoussa.gr 

Ορφανίδου Άννα-Μαρία, Παπουτσής Γιώργος, Σισούρκα Ιωάννα (ΣΤ΄ Τάξης) 
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ΣΑΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ 

ΑΡΧΙΖΩ ΝΑ 

ΝΙΩΘΩ ΣΑΝ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ! 

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 

ΘΑ ΜΠΩ ΣΕ 

ΑΡΧΑΙΟ ΤΑΦΟ! 

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ  Ο 

ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ 

ΚΡΙΣΕΩΣ! 

 

∆ΗΛΑ∆Η Ε∆Ω 

ΘΑΨΑΝΕ ΟΣΟΥΣ 

ΠΕΘΑΝΑΝ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ;  

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ 
ΤΥΜΒΩΡΥΧΟΙ 

ΗΤΑΝ ΟΙ Ι∆ΙΟΙ ΟΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ 

ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ! 

∆ΕΝ ΠΕΦΤΟΥΝ 

ΕΤΣΙ ΕΥΚΟΛΑ! 

ΑΝΤΕΞΑΝ 

ΤΟΣΟΥΣ 

ΑΙΩΝΕΣ! 

ΕΚΕΙΝΗ Η ΤΡΥΠΑ ΣΤΗΝ 

ΟΡΟΦΗ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ 

ΠΕΤΡΑΣ – ΚΛΕΙ∆Ι ΠΟΥ 

ΣΦΡΑΓΙΖΕ ΤΟΝ ΤΑΦΟ!  

ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ 
ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΚΑΙ 
∆Ε ΘΑ ΜΑΣ 

ΠΕΣΕΙ ΤΙΠΟΤΕ 

ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ! 

ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ 

ΑΕΤΩΜΑ ΚΑΙ ΤΑ 

ΑΝΘΕΜΙΑ;  

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΑΝ ΑΝ Ο ΝΕΚΡΟΣ 

ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΑ ΗΛΥΣΙΑ 

ΠΕ∆ΙΑ (ΤΟΝ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟ) Ή 

ΣΤΑ ΤΑΡΤΑΡΑ (ΤΗΝ 

ΚΟΛΑΣΗ); 

ΟΧΙ! ΛΕΓΕΤΑΙ ΕΤΣΙ 
ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ 

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ 
ΟΙ ΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ 

ΚΑΤΩ ΚΟΣΜΟΥ!   

ΚΑΛΕ, ΠΑΜΕ ΝΑ 

ΦΥΓΟΥΜΕ! ΤΟ 

∆ΙΚΟ ΜΑΣ ΤΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΝΑΙ 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ! 

ΑΥΤΟ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΣΧΟΛΕΙΟ! ΕΙΝΑΙ 

ΦΥΛΑΚΗ! ΕΧΕΙ ΚΑΙ 
ΚΑΓΚΕΛΑ! 

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η 

ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ! 

ΚΑΛΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ 

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΡΥΠΑ 

ΕΚΑΝΕ ΜΑΘΗΜΑ; 

Ε∆Ω ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ 

ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΩΝ 

ΑΝΘΕΜΙΩΝ. 
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17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

Τη ∆ευτέρα 17 Νοεµβρίου 

πραγµατοποιήθηκε στο σχολείο µας η γιορτή για 

να τιµήσουµε τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου. 

Οι µαθητές και οι δάσκαλοι της Ε΄ και η ΣΤ΄ 
τάξης ετοίµασαν και παρουσίασαν τα γεγονότα 

εκείνου του τριήµερου µέσα από κείµενα, σκετς 
και τραγούδια. Στη συνέχεια όλο το σχολείο 

πήγε στο ηρώο, για να καταθέσει λίγα λουλούδια 

για τους νεκρούς του αγώνα.  

 

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

14 Νοέµβρη 1973. Οι φοιτητές της Αθήνας 
καταλαµβάνουν το Πολυτεχνείο. Σύνθηµά τους: 
ΨΩΜΙ – ΠΑΙ∆ΕΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΕΘΝΙΚΗ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ. 

Ώρα 7 µ.µ. από 1.500 φοιτητές πάρθηκε η 

απόφαση «να µείνουµε απόψε στο 

Πολυτεχνείο». 

Συγκροτείται Συντονιστική Επιτροπή απ’ 

όλες τις σχολές και επιβάλλει έλεγχο σε 
ανεύθυνα συνθήµατα  και µεταδίδει τα δικά της 
από µεγάφωνα και το µικρό ποµπό, αλλά και 
συγκεντρώνει τρόφιµα, φάρµακα κλπ. 

Γύρω στο Πολυτεχνείο και χιλιάδες 

αδούλωτοι Έλληνες τούς συµπαραστέκονται. 
 

15 Νοέµβρη 1973. Γέµισαν τα κτίρια του 

Πολυτεχνείου και το προαύλιο από φοιτητές και 
απέξω δεκάδες χιλιάδες λαού και µαθητών, που 

έρχονται κατευθείαν από τα σχολεία τους, 
φέρνοντας στους ελεύθερους και µαχητικούς 
φοιτητές όλο και περισσότερα τρόφιµα, 

φάρµακα κλπ. 

Εκλέγεται Συντονιστική Επιτροπή στην 

οποία συµµετέχουν και δυο εργάτες, και σε 
ανακοίνωση της λέει: «Η εκδήλωση του 

Πολυτεχνείου είναι αντιφασιστική και 

αντιµπεριαλιστική». 

Λειτουργεί νέος ποµπός, που τώρα 

ακούγεται σ’ όλη την Αττική. 

Υπερηφάνεια και συγκίνηση κατέχει 
όλους τους Έλληνες που τον ακούνε: 

 «Εδώ Πολυτεχνείο! Εδώ Πολυτεχνείο! 

Σας µιλά ο Ραδιοφωνικός Σταθµός των 

ελεύθερων  αγωνιζόµενων φοιτητών, των 

ελεύθερων αγωνιζόµενων Ελλήνων. Κάτω 

η χούντα, κάτω ο Παπαδόπουλος, έξω οι 

Αµερικάνοι, κάτω ο φασισµός, η χούντα θα 

πέσει από το λαό… Λαέ, κατέβα στο 

πεζοδρόµιο, έλα να µας συµπαρασταθείς, 

τη λευτεριά σου για να δεις…» 

Στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα οι 
φοιτητές καταλαµβάνουν τα 

Πανεπιστηµιακά κτίρια. Οι αγρότες από 

τα Μέγαρα ξεκινούν για την Αθήνα. Στο 
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Αιγάλεω γίνονται επαναστατικές εκδηλώσεις και 
ακολουθούν τέτοιες στις συνοικίες της Αθήνας 
και του Πειραιά. Όλη η Ελλάδα συµπαρίσταται 
στους ελεύθερους αγωνιζόµενους φοιτητές. 

 

16 Νοέµβρη 1973. Πάνω από 150.000 

άνθρωποι είναι γύρω από το Πολυτεχνείο και 
βροντοφωνάζουν µε τους ελεύθερους φοιτητές:  
«Κάτω η χούντα, η χούντα θα πέσει απ’ το λαό». 

Ώρα 7 και µισή µ.µ. Ο δικτάτορας δίνει 
διαταγή να χτυπηθεί πρώτα η λαοθάλασσα, που 

είναι γύρω στο Πολυτεχνείο. ∆ακρυγόνα 

πέφτουν συνεχώς και κάνουν αφόρητη την 

ατµόσφαιρα. Ο λαός ανάβει φωτιές και τα 

εξουδετερώνει. Τώρα σφυρίζουν σφαίρες και οι 
πρώτοι νεκροί πέφτουν µέσα και έξω από το 

Πολυτεχνείο. Ο λαός στήνει οδοφράγµατα, δεν 
υποχωρεί, παλεύει άοπλος, παραµένει στη θέση 

του. 

Ώρα 12 τη νύχτα µπαίνει στην Αθήνα 

στρατός και τανκ και καταλαµβάνουν επίκαιρες 
θέσεις. 

 

17 Νοέµβρη 1973, ώρα 2 πρωινή. Τα τανκς 
πλησιάζουν το Πολυτεχνείο. 

«Φαντάροι, είµαστε άοπλοι, είµαστε αδέλφια, 

µη µας χτυπήσετε, ελάτε µαζί µας» φωνάζουν οι 
φοιτητές και ο Ραδιοφωνικός Σταθµός  
καταγγέλλει στον Ελληνικό λαό την ανίερη 

πράξη του δικτάτορα. 

Ώρα 3η πρωινή. Ένα τανκ γκρεµίζει τη 

σιδερένια πόρτα του Πολυτεχνείου κι ας είναι 
στα κιγκλιδώµατα φοιτητές. Ρίχνονται ριπές. 

Στρατός και αστυνοµικοί µπαίνουν στο 

προαύλιο. Οι φοιτητές προσπαθούν να φύγουν, 
αλλά δέχονται άγριες επιθέσεις. Πολλοί 
φαντάροι προστατεύουν και βοηθούν τους 
φοιτητές να φύγουν, αλλά τους κυνηγούν οι 

«γενίτσαροι». Πολλοί συλλαµβάνονται και 
οδηγούνται στην Ε.Σ.Α όπου βασανίζονται 
φρικτά. 

Οι οδοµαχίες συνεχίζονται γύρω από το 

Πολυτεχνείο µέχρι το πρωί. 
Ώρα 11 π.µ. επαναφέρεται στρατιωτικός 

νόµος. 
Το Πολυτεχνείο στάθηκε  η αρχή για το 

τέλος τους. 
Ο νέος δικτάτορας ανοίγει το δρόµο για τη 

διχοτόµηση της Κύπρου. 

Ο ξεσηκωµός του λαού και το εθνικό 

έγκληµα γκρεµίζουν τη δικτατορία και 
ξαναγυρίζει η Λευτεριά κα  η ∆ηµοκρατία. 

 

Καφτιράνι Ηλίας, Σιδηροπούλου Έφη, Φαντίδης Αντώνης (ΣΤ΄ Τάξη) 

  

Α΄ ΤΑΞΗ 

Οι µαθητές και οι µαθήτριες της Α΄ τάξης 
στο µάθηµα της Μελέτης ασχολήθηκαν µε την 

ενότητα «Η οικογένειά µου». Αφού µίλησαν για 

την οικογένειά τους, τη ζωγράφισαν, έφτιαξαν 

το λεξικό της οικογένειας και, τέλος, έφεραν 
έναν κανόνα που έχουν στην οικογένειά τους. 

 

ΕΝΑΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

ΜΟΥ 

• ∆ε βλέπουµε τηλεόραση όταν έχουµε 
διάβασµα. 

• Ακούµε τη µαµά. 

• Ζητάµε συγγνώµη όταν κάνουµε λάθος. 
• Πλένουµε τα χέρια µας πριν το φαγητό. 

• Όταν διαβάζουν τα παιδιά, όλοι κάνουµε 
ησυχία. 

• ∆ε βρίζουµε. 
• Βοηθάµε όλοι στις δουλειές του σπιτιού. 

Οι µαθητές της Α΄ τάξης 



ΜΑΘ.ΛΟΓ.  10                                                                                                             ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 

 

Γ΄ ΤΑΞΗ 

Με αφορµή την ενότητα «Οι ακροβάτες της 
θάλασσας» του µαθήµατος της Γλώσσας, οι 
µαθητές της Γ΄ τάξης βρήκαν και σας 
παρουσιάζουν πληροφορίες για τα δελφίνια. 

 

ΤΑ ∆ΕΛΦΙΝΙΑ, ΟΙ ΑΚΡΟΒΑΤΕΣ ΤΗΣ 

ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

 

Γενικά 

• Τα δελφίνια είναι θηλαστικά που 

ανήκουν στην ίδια οικογένεια µε τις 
φάλαινες. 

• Υπάρχουν 17 γένη δελφινιών και 40 είδη. 

• Το µέγεθος των ενηλίκων ποικίλει από 

1,2 µέτρα και 40 κιλά. 

• Ζούνε σε όλες τις θάλασσες του κόσµου 

όπως και σε ορισµένα µεγάλα ποτάµια. 

• Είναι σαρκοφάγα ζώα και τρέφονται µε 
ψάρια και καλαµάρια. 

• Τα περισσότερα δελφίνια βλέπουν και 
µέσα και έξω από το νερό πολύ καλά, 

ενώ η ακοή τους είναι ανώτερη από 

αυτήν του ανθρώπου. 

• Είναι ζώα κοινωνικά και ζουν κατά 

αγέλες έως 12 ατόµων. 
 

Ανατοµία 

Έχει χρώµα µπλε σκούρο στη ράχη και 
λευκό στην κοιλιά. Το κύριο χαρακτηριστικό 

του είναι το ρύγχος του, που σχηµατίζει ένα 

πραγµατικό ράµφος και αποτελείται από δύο 

σιαγόνες µε 100 περίπου κωνικά δόντια. 

Ανάµεσά τους υπάρχουν κενά, ώστε να 

προσαρµόζονται τα δόντια της κάτω γνάθου. 

∆ιαθέτει ένα σταθεροποιητικό ραχιαίο πτερύγιο, 

όπως οι καρχαρίες. Το πτερύγιο της ουράς είναι 
οριζόντιο και κινείται προς τα πάνω και προς τα 

κάτω. Λείπουν εντελώς τα πίσω άκρα, ενώ τα 

εµπρόσθια άκρα έχουν µεταµορφωθεί σε 
πτερύγια. Ο εγκέφαλος του ζώου είναι ιδιαίτερα 

ανεπτυγµένος: σε βάρος είναι ελαφρά 

µεγαλύτερος από τους ανθρώπου, ενώ η 

αναλογία όγκου του εγκεφάλου προς βάρος του 

ζώου είναι η µεγαλύτερη ανάµεσα στα 

θηλαστικά µετά από αυτή του ανθρώπου και της 
φάλαινας. Η αναπνοή του γίνεται µε πνεύµονες. 
Μπορεί να φθάσει σε µήκος τα 2 µέτρα περίπου. 

Τα δελφίνια δεν έχουν τρίχωµα, σε αντίθεση 

µε τα υπόλοιπα θηλαστικά, Ωστόσο, γεννιούνται 
µε λίγες τρίχες στην άκρη του ράµφους τους, τις 
οποίες χάνουν λίγο µετά τη γέννησή τους. 

 

Αισθήσεις 

Τα περισσότερα δελφίνια 

βλέπουν πολύ καλά τόσο µέσα όσο 

και έξω από το νερό, ενώ η 

ακοή τους είναι ανώτερη από 

αυτήν του ανθρώπου. Αν και 
έχουν από ένα µικρό αυτί σε κάθε 

πλευρά του κεφαλιού τους, πιστεύεται ότι η 

ακοή µέσα στο νερό γίνεται µε τη µετάδοση των 

ηχητικών κυµάτων από την κάτω σιαγόνα στο 

µέσο ους. Η ακοή τους χρησιµοποιείται και σαν 

σύστηµα ηχοεντοπισµού, που τα βοηθά να 

προσανατολίζονται και να κινούνται. Πιστεύεται 
ότι σε αυτό βοηθά η διάταξη των δοντιών τους, 
που συλλέγουν σαν κεραίες τους ήχους και 
βοηθούν στον καθορισµό της θέσης των 
αντικειµένων. Η αφή τους είναι επίσης αρκετά 

καλή, ενώ στερούνται οσφρητικών νεύρων και 
για το λόγο αυτό πιστεύεται ότι απουσιάζει σε 
αυτά η αίσθηση της όσφρησης. Ωστόσο, 

διαθέτουν γεύση και µπορούν να προτιµούν 
συγκεκριµένα είδη ψαριών. Ο αισθητηριακός 
ρόλος των τριχών στο ρύγχος τους, αν υπάρχει, 
είναι άγνωστος. 

 

Τροφή 

Το δελφίνι τρέφεται µε Κεφαλόποδα, 

µαλακόστρακα και επίσης µικρά ψάρια. Οι 
ψαράδες συνήθως το φοβούνται γιατί σχίζει τα 

δίχτυα τους, ωστόσο υπάρχουν αρχαίες 
µαρτυρίες για συνεργασία ανθρώπων και 
δελφινιών στο ψάρεµα, µεταξύ των άλλων από 

τον Πλίνιο τον πρεσβύτερο, ενώ µια τέτοια 

µορφή συνεργασίας διατηρείται ακόµα και 
σήµερα στην πόλη Λαγκούνα της Βραζιλίας. 
Εκεί, τα δελφίνια οδηγούν τα ψάρια στην ακτή 

όπου βρίσκονται οι ψαράδες και τους δίνουν 
σήµα όταν πρέπει να ρίξουν τα δίχτυα τους. Τα 

δελφίνια κατόπιν τρέφονται µε τα ψάρια που 

καταφέρνουν να ξεφύγουν από τα δίχτυα. 

 

Εχθροί 
Κυριότεροι εχθροί του είναι οι άνθρωποι. 

Ειδικότερα, πολλά δελφίνια σκοτώνονται από 

κοινό δελφίνι σταχτοδέλφινο 

ζωνοδέλφινο 

ρινοδέλφινο 
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αλιευτικά µε δίχτυα, ειδικά όσα χρησιµοποιούν 
αφρόδιχτα. Άλλα χρησιµοποιούνται για 

ψυχαγωγία σε πάρκα, σε τσίρκα και ενυδρεία, 

όπως επίσης και στις έρευνες πολλών ναυτικών 
ερευνητικών ινστιτούτων. Ωστόσο, τις 
τελευταίες δεκαετίες έχουν ιδρυθεί οργανώσεις 
για την προστασία των δελφινιών και έως ένα 

βαθµό έχουν τεθεί περιορισµοί στη χρήση 

αφρόδιχτων. Η µόλυνση των θαλασσών και των 

υδάτων, επίσης, έχει θέσει σε κίνδυνο πολλά 

είδη δελφινιών. Χαρακτηριστικότερο 

παράδειγµα το ∆ελφίνι του ποταµού Γιανγκτσέ, 
που έχει κηρυχθεί ουσιατικά εξαφανισµένο από 

το 2006 (πιστεύεται ότι επιβιώνουν ένα ή δυο 

δελφίνια). 

Άλλος σηµαντικός εχθρός του δελφινιού 

είναι ο καρχαρίας. Το κρέας των δελφινιών 
τρώγεται, παρ’ όλο που κάτι τέτοιο γενικά δεν 

συνηθίζεται. 

Οι µαθητές της Γ΄ τάξης 
 

∆΄ ΤΑΞΗ 

ΠΑΛΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

Με αφορµή το µάθηµα «Νερουλάς» οι 
µαθητές της ∆΄τάξης σας παρουσιάζουν µερικά 

από τα επαγγέλµατα που εξαφανίστηκαν. 
*       *       * 

Με το πέρασµα των χρόνων, καθώς ο τρόπος 
ζωής , οι ανάγκες των ανθρώπων και ο τρόπος 
παραγωγής πολλών προϊόντων αλλάζουν, πολλά 

επαγγέλµατα εξαφανίζονται ή αντικαθιστούνται 
από άλλα που έχουν να κάνουν µε το σύγχρονο 

τρόπο ζωής. Μερικά από αυτά είναι:  
 

ΑΓΩΓΙΑΤΗΣ 

Ο αγωγιάτης ή κυρατζής πραγµατοποιούσε 
µεταφορές διαφόρων εµπορευµάτων, κρασιών 
(σε ασκιά), από ένα τόπο σε άλλο, διακινούσε 
ταξιδιώτες, γιατρούς για επίσκεψη σε ασθενείς, 
καθώς και κρατικούς λειτουργούς για την 

εκτέλεση υπηρεσίας. Το επάγγελµα αυτό 

εξασκούνταν στις χερσαίες µεταφορές. Η 

µετακίνηση των ανθρώπων και η διακίνηση των 

προϊόντων µε τα ζώα ήταν ο κυρίαρχος τρόπος 
µεταφοράς µέχρι τη δεκαετία του '30 και έως 
ότου γενικευτεί  η χρήση του κάρου και του 

φορτηγού αυτοκινήτου. 

Για τις υπηρεσίες του ο αγωγιάτης έπαιρνε 
µια πληρωµή, που λεγόταν αγώϊ. Το αγώϊ 
κανονιζόταν µε συµφωνία άλλοτε κατά 

διαδροµή (στραθιά) και άλλοτε κατά µονάδα 

βάρους του εµπορεύµατος που µεταφερόταν.  Η 

αµοιβή του αγωγιάτη ήταν σχετικά καλή για 

κείνα τα χρόνια, όµως η δουλειά ήταν δύσκολη 

και εξαντλητική.  

Το επάγγελµα αυτό πρόσφερε πολύ καλές 
υπηρεσίες στην παραγωγή και στην κατανάλωση 

των γεωργικών προϊόντων, ενώ συγχρόνως 
εξασφάλιζε ένα πρόσθετο εισόδηµα στον 

αγωγιάτη, που κατά κανόνα ήταν αγρότης.  
Σελίδου Ράνια 

*       *       * 

ΒΑΡΕΛΑΣ 

Ήταν τεχνίτης, ειδικός στην κατασκευή 

βαρελόσχηµων και σκαφοειδών σκευών, που τα 

κατασκεύαζαν από ξύλο καστανιάς ή δρυός. Το 

ξύλο περνούσε από ειδική επεξεργασία και µετά 

το έκοβαν σε λεπτές σανίδες, που βρέχανε για να 

παίρνουν εύκολα την κατάλληλη κλίση. Κατόπιν 

περνούσαν τα στεφάνια, τα χτυπούσαν µε το 

µατσακόνι για να σφίξουν καλά και µετά 

τοποθετούσαν τους δυο επίπεδους πυθµένες. Οι 
αποθήκες παλιά ήταν γεµάτες µε βαρέλια κλπ. 

Κυµπίρη Νικολέτα 

*       *       * 

ΓΑΛΑΤΑΣ 

Ο γαλατάς ήταν ο πρώτος πλανόδιος 
µικροπωλητής της ηµέρας. Φόρτωνε τα γκιούµια 

µε το φρέσκο γάλα στο γαϊδουράκι του και 
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ξεκινούσε πρωί-πρωί απ' το χωριό του για την 
πόλη. Έπρεπε να προφτάσει να εξυπηρετήσει 
όλους τους πελάτες. Την ίδια πάντα ώρα, πιστό 

στο ραντεβού, έδενε σε κάποιο δέντρο το ζώο 

του και ξεκινούσε το µοίρασµα.  Ο κόσµος στην 
πόλη το αγόραζε, επειδή ήταν φρέσκο και 
ολόπαχο. ∆εν είχε καµιά σχέση µ' αυτό που 

πίνουµε σήµερα. 

Κυµπίρη Νικολέτα 

*       *       * 

ΓΑΝΩΤΗΣ 

Γανωτής 
ή γανωτζής ή γανωµατής ονοµάζεται ο τεχνίτης 
που επικαλύπτει χάλκινα σκεύη µε κασσίτερο 

(καλάι), ο κασσιτερωτής= καλαϊτζής. Οι 
γανωτζήδες ήταν συνήθως πλανόδιοι τεχνίτες 
που αναλάµβαναν το γαλβανισµό και το 

στίλβωµα των χάλκινων οικιακών σκευών, όπως 
τα ταψιά, τα καζάνια, τα κουτάλια,τα πηρούνια 

κλπ. 

Η φωνή του πλανόδιου γανωτή, τραχιά και 
δυνατή θα αντηχεί ακόµη στα αυτιά όσων τους 
πρόλαβαν «Γανωωωτής! Μπακίρια 

γανώνωωωωω!  Γανωωωτής», µα δεν ακούγεται 
πια στις γειτονιές της Αθήνας. Στις αρχές του 

20ού αι. Ο γανωτζής κουβαλούσε στην πλάτη 

του τα απαραίτητα εργαλεία και περπατώντας 
φώναζε και καλούσε τις νοικοκυρές να του 

φέρουν τα είδη που χρειάζονταν γάνωµα. 

Έστηνε την γκαζιέρα του στην αυλή του σπιτιού, 

έλιωνε τον κασσίτερο. Αφού καθάριζε καλά τo 

σκεύoς, άλειφε το εσωτερικό του µε σπίρτο και 
το τρίβε µε κουρασάνι (=τριµµένο κεραµίδι). 
Μετά κράταγε το σκεύος µε την τσιµπίδα πάνω 

από τη φωτιά και έριχνε µέσα 

το νησιαντήρι (=χλωριούχο αµµώνιο), για να 

στρώσει καλύτερα το καλάι πάνω στο χάλκωµα. 

Αφού το σκούπιζε καλά, άπλωνε το λιωµένο 

καλάι σ’ όλη την επιφάνεια του σκεύους µ’ ένα 

χοντρό βαµβακερό ύφασµα. Ζητούσε και από 

νοικοκυρά του σπιτιού µια λεκάνη µε κρύο νερό, 

στην οποία βουτούσε το σκεύος, που γάνωσε και 
λαµπύριζε στον ήλιο. Στο τέλος το σκούπιζαν µε 
καθαρό βαµβάκι για να γυαλίσει.  

Ηλιάδης Ηλίας 
*       *       * 

Ο ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΠΩΛΗΣ 

Ο πλανόδιος εφηµεριδοπώλης ασκούσε το 

επάγγελµά του χωρίς να έχει συγκεκριµένο 

µαγαζί. Παραλάµβανε τις εφηµερίδες από τα 

Πρακτορεία ∆ιανοµής Τύπου και τις πουλούσε 
στους περαστικούς περπατώντας στους 
κεντρικούς δρόµους της πόλης του ή τις άφηνε 
στην είσοδο των σπιτιών των µόνιµων πελατών 
του (συνήθως φωνάζοντας δυνατά τους τίτλους 
των ειδήσεων της πρώτης σελίδας). Ο 

εφηµεριδοπώλης των αρχών του 20ου αιώνα 

διαλαλούσε τη πραµάτεια του : το «Σκριπ», το 

«Άστυ», την «Ακρόπολη» και πολλές φορές 
ενηµέρωνε για τα µεγάλα γεγονότα : 

«Εφηµερίδες! Έκτακτο παράρτηµα!». 

Αποτελούσε µία από τις χαρακτηριστικές 
φιγούρες της γειτονιάς. 

Φαντίδης Χρήστος 
*       *       * 

ΚΑΡΕΚΛΑΣ 

Με τη χρησιµοποίηση ξύλων από πλάτανο ή 

από άλλα άγρια συνήθως δέντρα και µε τη 

βοήθεια σχοινιών από βουρλιά ή αφράτου των 

ποταµών, ο καρεκλάς δηµιουργούσε τις 
καρέκλες που ήταν τριών ειδών. Οι 
συνηθισµένες µε κάθισµα και πλάτη πίσω, οι 
κοντούλες που δεν είχαν πλάτη και οι 
ραχατιλίδικες στις οποίες το ένα από τα 

µπροστινά πόδια ήταν υπερυψωµένο και 
συνδεόταν µε το πίσω πόδι µε πλάγιο ξύλινο 

µπράτσο ώστε να χρησιµεύει για να ακουµπάει 
αυτός που κάθεται. 

Σελίδου Ράνια 

*       *       * 

ΛΟΥΣΤΡΟΣ 

Επαγγελµατίας λούστρος ήταν αυτός που 

περιφέρονταν σε διάφορα στέκια της πόλης 
καφενεία,  καταστήµατα, υπηρεσίες και διάφορα 

σηµεία των δρόµων και  έβαφε τα  παπούτσια 

των πελατών του.   

Ο εξοπλισµός που διέθετε ήταν ένα ξύλινο 

κασελάκι (κιβώτιο),που στις πλαϊνές του θήκες 
είχε τις µπογιές των παπουτσιών, τις βούρτσες 
και ό,τι άλλο  χρειαζόταν ο λούστρος  για τον   
καθαρισµό και το γυάλισµα των παπουτσιών. Το 

κασελάκι αυτό µε ένα µακρύ, γερό, δερµάτινο 

λουρί κρεµιόταν στον ώµο του ιδιοκτήτη, ο 
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οποίος στο άλλο χέρι κρατούσε κι ένα µικρό 

καρεκλάκι. Αυτή ήταν όλη η περιουσία του 

λούστρου, που την µετέφερε εύκολα από το ένα 

στέκι στο άλλο. 

Καραµπουγιούκη Κωνσταντίνα 

*       *       * 

Ο ΝΤΕΛΑΛΗΣ 

Η λέξη είναι µάλλον τούρκικη και σηµαίνει 
“αυτός που ανακοινώνει τα µαντάτα”, ο 

δηµόσιος κήρυκας. Οι ντελάληδες διαλαλούσαν 

στους κατοίκους των κωµοπόλεων και των 

χωριών τα νέα που έφταναν µε τον τηλέγραφο ή 

τα εµπορεύµατα που έφερναν στις πλατείες των 

χωριών οι πραµατευτάδες . Η δυνατή φωνή και 
κυρίως ο τρόπος που παρουσίαζαν συνοπτικά τα 

νέα ή διαφήµιζαν τα προϊόντα, τους καθιστούσε 
γνωστούς στην τοπική κοινωνία. Έβαζε την 

παλάµη στο στόµα, σαν χωνί, κι έπαιρνε τις 
γειτονιές φωνάζοντας. Η αµοιβή του ήταν ένα 

ποτηράκι τσίπουρο ή λίγο κολατσιό. Η ευρεία 

διάδοση των εφηµερίδων, του ραδιοφώνου και 
της τηλεόρασης υποκατέστησε σταδιακά τους 
ντελάληδες σε όλα τα χωριά.  

 Σγουρέλη Ευτυχία 

*       *       * 

Ο ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ 

Παλιά υπήρχαν πολλοί πεταλωτές µια και 
ήταν απαραίτητοι αφού κάθε σπίτι στο χωριό 

είχε και ένα ζώο για τις δουλειές του, γαϊδούρι ή 

µουλάρι. Ο πεταλωτής έβαζε στα ζώα τα πέταλα 

που ήταν ας πούµε τα παπούτσια τους. Τα 

εργαλεία που χρησιµοποιούσε ο πεταλωτής ήταν 
τα πέταλα, το σφυρί, η τανάλια, το σατράτσι και 
τα καρφιά. Στην αρχή ακινητοποιούσαν το πόδι 
του ζώου και ο πεταλωτής έβγαζε το παλιό 

φθαρµένο πέταλο. Μετά µε το σατράτσι που 

ήταν ένα µαχαίρι σε σχήµα µικρού τσεκουριού 

έκοβε την οπλή του ζώου από κάτω έτσι ώστε να 

την ισιώσει. Μετά έβαζε το καινούργιο το 

πέταλο και το κάρφωνε µε τα ειδικά καρφιά. Τα 

καρφιά αυτά είχαν µεγάλο κεφάλι έτσι ώστε να 

προεξέχουν από την πατούσα του ζώου και να 

µη γλιστράει. Τα πέταλα ήταν σε διάφορα 

µεγέθη και τα κατασκεύαζαν από σίδερο. Τα 

πέταλα είχαν τρύπες γύρω - γύρω για να 

µπαίνουν τα καρφιά. Το πετάλωµα γινόταν και 
στα τέσσερα πόδια του ζώου. Αυτό γινόταν για 

να µπορεί να περπατάει στους κακοτράχαλους 
δρόµους χωρίς να πληγώνονται τα πόδια του και 
για να διατηρεί την ισορροπία του. 

Σγουρέλη Ευτυχία 

*       *       * 

Ο ΣΑΜΑΡΑΣ 

Παλιότερα η µεταφορά ανθρώπων και 
προϊόντων γινόταν αποκλειστικά µε ζώα, εφόσον 

το οδικό δίκτυο ήταν υποτυπώδες και η ορεινή 

µορφολογία του εδάφους δυσχέραινε τις 
µετακινήσεις. Το γαϊδούρι και το µουλάρι ήταν 

τα πιο διαδεδοµένα µέσα µεταφοράς. Ο σαµαράς 
κατασκεύαζε τον απαραίτητο εξοπλισµό που 

απαιτούνταν για να προσφέρει το ζώο τις 
υπηρεσίες του στο αφεντικό του. Αυτό ήταν το 

σαµάρι που κατασκεύαζε µε επεξεργασµένα 

σανίδια πλατάνου τα οποία σκάλιζε και έδινε 
σχήµα ανάλογο µε το σώµα του ζώου. Στις 
αγροτικές εργασίες και γενικότερα στις 
καθηµερινές δραστηριότητες το σαµάρι των 

ζώων ήτα απλά µε ξύλινο σκελετό και 
εσωτερική επένδυση από δέρµα ή αρνόµαλλο. 

Πλακίδα Κική



ΜΑΘ.ΛΟΓ.  14                                                                                                             ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 

 
ΤΑΞΗ Ε 

ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

Ο Ισθµός της Κορίνθου είναι 
µια στενή λωρίδα γης που 

ενώνει τη Στερεά Ελλάδα µε 
την Πελοπόννησο ενώ η 

διώρυγα που έχει διανοιχθεί σε 
αυτόν ενώνει το Σαρωνικό µε 
τον Κορινθιακό κόλπο. Έχει 
µήκος 6 περίπου χιλιόµετρα και 
το πιο στενό σηµείο είναι εκεί 
όπου έχει κατασκευαστεί 
η διώρυγα της Κορίνθου (1880-

1893). 

Ο Ισθµός της Κορίνθου ήταν 

στο παρελθόν στρατηγικό σηµείο και για το 

λόγο αυτό είχε κατασκευαστεί τείχος ήδη από 

τους αρχαίους χρόνους, το οποίο είχε διατηρηθεί 
µέχρι τους Βυζαντινούς χρόνους (Εξαµίλιον). 

Μεταξύ του τείχους και του 

περιβόλου υπήρχε ο δίολκος, 
οδός µέσω της οποίας 
µεταφέρονταν εµπορεύµατα και 
µικρά πλοία για να αποφευχθεί ο 

περίπλους της Πελοποννήσου. 

Η διάνοιξη του ισθµού της 
Κορίνθου φαίνεται να είχε 
απασχολήσει αρκετά και τον 

αρχαίο κόσµο. Ο Ιούλιος 
Καίσαρας αφού ξανάχτισε από τα 

θεµέλια την Κόρινθο, που πριν 

από 100 χρόνια είχε καταστρέψει 
τελείως ο Μόµµιος σχεδίασε τη διάνοιξη του 

Ισθµού της Κορίνθου, που τη µαταίωσε η 

δολοφονία του. 

Πουτακίδου ∆έσποινα (Ε΄ Τάξη) 

 

ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 

Με την ονοµασία Βαλκάνια (από την 
τουρκική λέξη «µπαλκάν» (balkan = όρος, ή 

υψηλή δασώδης οροσειρά), (αρχ. ελλ. 

Χερσόνησος του Αίµου), λεγόµενη 

και Βαλκανική χερσόνησος, καθιερώθηκε 
εσφαλµένα να χαρακτηρίζεται, περισσότερο ως 
πολιτικός όρος παρά γεωγραφικός, αφενός η 

περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και 
συγκεκριµένα η τρίτη από ∆υσµών προς 
Ανατολάς νότια χερσόνησος της Ευρώπης και 
αφετέρου συλλήβδην και χώρες γειτονικές που 

βρίσκονται εκτός των φυσικών γεωγραφικών 
ορίων της χερσονήσου αυτής, που από το 

µακρινό παρελθόν λειτούργησε και λειτουργεί 
ως σταυροδρόµι πολιτισµών, µεταξύ 

Ευρωπαϊκής και Ασιατικής ηπείρου. 

Η διακριτή ταυτότητα και ο τεµαχισµός της 
"βαλκανικής χερσονήσου" θεωρείται απότοκος 

της λανθασµένης αντίληψης της ορεινής 
γεωγραφίας της, αλλά και της συγκέντρωσης 
πολλών εθνοτήτων σε έναν γεωγραφικά 

περιορισµένο χώρο και της εξαιρετικά βίαιης 
ιστορίας της, που είναι γεµάτη πολέµους, 
επιδροµές, εξεγέρσεις, τις περισσότερες φορές 
υποκινούµενες από ξένους παράγοντες. Η 

ευρύτερη περιοχή αυτή των "Βαλκανίων" 

καλύπτει 550.000 τ. χλµ. και ο πληθυσµός της 
αγγίζει τα 53 εκατοµµύρια. Το όνοµα της 
περιοχής αντλείται από τα Βαλκάνια όρη ή 

οροσειρά του Αίµου που διατρέχουν την περιοχή 

από το κέντρο της Βουλγαρίας έως την 

ανατολική Σερβία, που υπόψη αυτή η αντίληψη 

είναι τελείως λανθασµένη, αφού δεν υφίσταται 
τέτοια συνεχής οροσειρά. 

Μουχτάρης Νίκος (Ε΄ Τάξη) 

 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΑΘΩ 

Ο Άθως (γενική αρχ. Άθωνος), σήµερα και 
Άθωνας, είναι 
ορεινή χερσόνησος της Χαλκιδικής, η 

ανατολικότερη από τις τρεις και που απλώνεται 
µεταξύ των κόλπων του Στρυµονικού, και 
συγκεκριµένα από τον κόλπο της Ιερισσού 

(ανατολικά), και του Σιγγιτικού κόλπου 

(δυτικά). Στην αρχή το έδαφος είναι σχετικά 

χαµηλό, στη συνέχεια υψώνεται για να 

καταλήξει στο οµώνυµο όρος µε υψόµετρο που 

φτάνει τα 2033µ.  

Το Άγιο Όρος αποτελεί αυτοδιοίκητο τµήµα 

του Ελληνικού Κράτους, που βρίσκεται 
στη χερσόνησο του 

Άθω της Χαλκιδικής στη Μακεδονία. 

Περιλαµβάνει είκοσι Ιερές Μονές και άλλα 

µοναστικά ιδρύµατα και ανεπίσηµα 

χαρακτηρίζεται ως "Αυτόνοµη Μοναστική 

Πολιτεία". 
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Από το 1988 συγκαταλέγεται στον κατάλογο 

των Μνηµείων Παγκόσµιας Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς. 

Φαντίδης Ειρηναίος, Φωτίου Χρήστος (Ε΄ Τάξη) 

 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 

Ηλιακή ενέργεια χαρακτηρίζεται το σύνολο 

των διαφόρων µορφών ενέργειας που 

προέρχονται από τον Ήλιο. Τέτοιες είναι 
το φως ή φωτεινή ενέργεια, 

η θερµότητα ή θερµική ενέργεια καθώς και 
διάφορες ακτινοβολίες ή ενέργεια ακτινοβολίας. 

Η ηλιακή ενέργεια στο σύνολό της είναι 
πρακτικά ανεξάντλητη, αφού προέρχεται από 

τον ήλιο, και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν 

περιορισµοί χώρου και χρόνου για την 
εκµετάλλευσή της. Όσον αφορά την 

εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι χωρίζεται σε τρεις 
κατηγορίες εφαρµογών: τα παθητικά ηλιακά 

συστήµατα, τα ενεργητικά ηλιακά συστήµατα 

ή Ηλιοθερµικά συστήµατα, και 
τα φωτοβολταϊκά συστήµατα. Τα παθητικά και 
τα ενεργητικά ηλιακά συστήµατα 

εκµεταλλεύονται τη θερµότητα που εκπέµπεται 
µέσω της ηλιακής ακτινοβολίας, ενώ τα 

φωτοβολταϊκά συστήµατα στηρίζονται στη 

µετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε 
ηλεκτρικό ρεύµα µέσω του φωτοβολταϊκού 

φαινοµένου. 

Με τον γενικό 

όρο Φωτοβολταϊκά ονοµάζεται η βιοµηχανική 

διάταξη πολλών φωτοβολταϊκών κυττάρων σε 
µία σειρά. Στην ουσία πρόκειται για 

τεχνητούς ηµιαγωγούς (συνήθως από Πυρίτιο) οι 
οποίοι ενώνονται µε σκοπό να δηµιουργήσουν 
ένα ηλεκτρικό κύκλωµα σε σειρά. 

Οι ηµιαγωγοί αυτοί απορροφούν φωτόνια από 

την ηλιακή ακτινοβολία και παράγουν 

µια Ηλεκτρική τάση. Αυτή η διαδικασία 

ονοµάζεται"Φωτοβολταϊκό φαινόµενο". 

Τα φωτοβολταϊκά ανήκουν στη κατηγορία 

των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 

Στην κατηγορία των ανανεώσιµων ηλιακών 

πηγών ενέργειας, ταηλιοθερµικά 

συστήµατα είναι πιο αποδοτικά από 

τα φωτοβολταϊκά. 

 

ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 
Να προσφέρει ευρείας κλίµακας 

κτηνιατρικές υπηρεσίες από εµπειρότατους 
κτηνιάτρους και σε εξαιρετικά χαµηλές τιµές σε 
αδέσποτα και πρώην αδέσποτα ζώα. 

• Να ασκεί πίεση και να συνεργάζεται µε 
δηµόσιες υπηρεσίες για την ευνοϊκότερη 

αντιµετώπιση των καθηµερινών 
προβληµάτων των ζώων και την επίλυση 

σοβαρών ζητηµάτων που τα αφορούν. 
• Χρησιµοποιώντας την πείρα των διεθνών 

ζωοφιλικών Οργανώσεων των οποίων η 

Φιλοζωική Εταιρεία είναι µέλος, να 

πραγµατοποιεί εκστρατείες υπέρ των 
δικαιωµάτων των ζώων και να συµβάλλει 
σε αυτές µε παντός είδους 
δραστηριότητες. 

Αντωνιάδης Γιώργος, Τριγώνη Βασιλική (Ε΄ Τάξη) 

 

ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Η Αγία Αικατερίνη ή Αικατερίνη της 
Αλεξάνδρειας, γνωστή και ως Μεγαλοµάρτυς 
Αγία Αικατερίνη και κατά τους υµνολόγους της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας Αικατερίνα, πιστεύεται 
ότι υπήρξε σηµαντική στοχάστρια κατά τον 

πρώιµο 4ο αιώνα. 

Πιστεύεται επίσης ότι έζησε επί εποχής 
Μαξιµίνου, απόλυτου άρχοντα της Αιγύπτου, 

ιδιαίτερου χριστιανοµάχου και ότι ήταν 

βασιλικού γένους, ούσα κόρη του αριστοκράτη 

τότε Κώνστα. Έτυχε µεγάλης µόρφωσης και 
ήταν κάτοχος της λατινικής γλώσσας και της 
ελληνικής φιλολογίας. Σπούδασε φιλοσοφία και 
ρητορική και πολλές ξένες γλώσσες της εποχής 
της. Από νεαρή ηλικία προσελκύσθηκε από την 

χριστιανική διδασκαλία την οποία µελέτησε και 
αφού ασπάσθηκε τον Χριστιανισµό, εργάσθηκε 
µε έντονη δράση και ενθουσιασµό για την 
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διάδοσή του επιτυγχάνοντας πολλά χάριν της 
ρητορικής της δεινότητας και των πολλών 

γνώσεών της. Την Αικατερίνη όµως εκτός της 
σοφίας και των αρετών της, την διέκρινε και το 

σπάνιο κάλλος της µορφής της. Λέγεται ότι στην 

ηλικία των 18 ετών επισκέφτηκε τον Ρωµαίο 

αυτοκράτορα, ο οποίος ήταν πιθανόν 

ο Μαξιµίνος Β ή ο Μαξέντιος, και προσπάθησε 
να τον πείσει για το ότι ήταν εσφαλµένοι οι 
διωγµοί που διεξήγε κατά των Χριστιανών. 
Πέτυχε όµως να µεταστρέψει στον Χριστιανισµό 

την γυναίκα του αυτοκράτορα. 

Τούτο προήλθε από µία σύγχυση µε µια 

ωραιότατη αριστοκράτισσα της Αλεξάνδρειας 
που είχε αποκρούσει τις ακόλαστες προτάσεις 
του Μαξιµίνου και εξ αυτού τιµωρήθηκε µε 
δήµευση όλης της περιουσίας της υπ’ αυτόν, της 

οποίας την ιστορία είχε γράψει ο 

εκκλησιαστικός συγγραφέας του 4ου 

αιώνα Ευσέβιος. 
Η σύγχυση όµως αυτή διαλύθηκε πρώτα από 

την διαπίστωση ότι ουδεµία τέτοια λεπτοµέρεια 

του βίου της Αγίας δεν αναφέρεται στη 

βιογραφία εκείνης και ούτε του µαρτυρικού της 
θανάτου, αλλά και από στοιχεία (σχόλια) από 

άλλο συγγραφέα βεβαιώνεται ότι η περί ης ο 

λόγος Αλεξανδρινή αριστοκράτισσα λεγόταν 

∆ωροθέα. Πάντως η Αγία Αικατερίνη από 

νεαρότατη ηλικία είχε δείξει ασυνήθη ευσέβεια 

και προσήλωση στα Θεία όπου και ο θρύλος ότι 
δέχθηκε το "δακτυλίδι πνευµατικής µνηστείας" 

από µέρους του Χριστού που της προσκόµισε 
η αειπάρθενος Μητέρα Του ή κατ’ άλλους από 

τον Ίδιον. 
Παπαδοπούλου Θεοδώρα, Θεοδοσίου Ανατολή (Ε΄ Τάξη) 

 
ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 

Στα πλαίσια της ενότητας «∆ιατροφή» του 

µαθήµατος της Γλώσσας και µε αφορµή το 

κείµενο του Ανθολόγιου «Το χαµογελαστό 

συννεφάκι» οι µαθητές της ΣΤ΄ τάξης 
αναζήτησαν στο διαδίκτυο, βρήκαν και σας 
παρουσιάζουν συνταγές φαγητών και γλυκών 

που είναι κοινά στην ελληνική και στην 

τουρκική κουζίνα. 

 

ΤΟΥΡΛΟΥ 

Τι χρειαζόµαστε: 

2-3 µέτριες πατάτες 
2-3 κολοκυθάκια µέτρια 

1 µελιτζάνα 

1-2 καρότα 

1 πιπεριά φλωρίνης 
1 κονσέρβα ντοµάτες κον κασέ 
1 κ.γ. ντοµατοπελτέ 

1 κ.γ. κοφτό ζάχαρη 

1 µέτριο κρεµµύδι ψιλοκοµµένο 

1-2 σκελίδες σκόρδο (προεραιτικά) 

4-5 κουταλιές σούπας εξτρα παρθένο 

ελαιόλαδο 

µαϊντανό ψιλοκοµµένο 

αλάτι 
πιπέρι 
θυµάρι 
1 κ.γ. γλυκιά πάπρικα 

 

Πώς το κάνουµε: 

1. Κόβουµε σε κύβους τις µελιτζάνες και 
τις ξεπικρίζουµε σε αλατισµένο νερό για 

περίπου µία ώρα και στο τέλος τις 
στεγνώνουµε καλά. 

2. Κόβουµε σε κύβους τις πατάτες, τα 

καρότα σε ροδέλες, τις πιπεριές ζουλιέν, 
και τα κολοκυθάκια σε φέτες. 

3. Ψιλοκόβουµε το κρεµµύδι και το σκόρδο 

και τα σοτάρουµε σε µία βαθιά 

κατσαρόλα για 1-2 λεπτά µέχρι να 

χρυσαφίσουν. 
4. Προσθέτουµε σιγά σιγά τα λαχανικά, και 

όλα τα µπαχαρικά και τέλος τη ντοµάτα 

µε τον πελτέ και τη ζάχαρη. 

Ανακατεύουµε για να αναµειχθούν τα 

υλικά. 

5. Προσθέτουµε νερό και βράζουµε για 

περίπου 40 λεπτά, σε µέτρια φωτιά µέχρι 
να τραβήξει το νερό και να βράσουν τα 

λαχανικά. 
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6. 10 λεπτά πριν γίνει το φαγητό 

προσθέτουµε τον κύβο λαχανικών, για να 

πάρει έξτρα γεύση το φαγητό 

 

Λίγα µυστικά ακόµα 

Σερβίρεται µε φετούλα ή ελιές και φρέσκο 

ψωµάκι! 
Αν θέλουµε, µπορούµε, όταν σοτάρουµε τα 

λαχανικά, να προσθέσουµε λίγη µουστάρδα 

απαλή. ∆ίνει υπέροχο άρωµα. 

www.sintagespareas.gr 

 

ΙΜΑΜ  ΜΠΑΪΛΝΤΙ 
Υλικά συνταγής 
10 µέτριες µελιτζάνες  
6 µέτρια κρεµµύδια άνυδρα (Βατικιώτικα ή 

Ζακύνθου ή Κρανιδίου.
 είναι πιο καυτερά αλλά 

πολύ γλυκά όταν µαγειρευτούν)  
6 σκόρδο  

6 µεγάλες ώριµες ντοµάτες  
1½ φλ. ελαιόλαδο  

1 κ.σ. ζάχαρη  

1/2 µατσάκι µαϊντανός  
1 λεµόνι (χυµός)  
αλάτι  
φρεσκοτριµµένο πιπέρι   
                                                                    

Εκτέλεση 

Πλένουµε καλά τις µελιτζάνες και 
αφαιρούµε µπροστά 1 µικρή φέτα (όχι το 

κοτσάνι, από την άλλη πλευρά). Με µαχαίρι 
ξεφλουδίζουµε ριγωτά την κάθε µελιτζάνα (ρίγα 

άσπρη – ρίγα µοβ). Κατά µήκος χαράζουµε τις 
µελιτζάνες και ανοίγουµε τη µέση (όχι τις άκρες) 
σαν βαρκούλες. Σε λεκάνη γεµάτη νερό µε 1 κ.σ. 

αλάτι βυθίζουµε τις µελιτζάνες και τις αφήνουµε 
να σταθούν 30΄, για να µαλακώσουν και ν’ 
ανοίξουν. Ξεφλουδίζουµε τις ντοµάτες είτε 
βυθίζοντάς τες για λίγα δευτερόλεπτα σε βραστό 

νερό, αφού πρώτα χαράξουµε σταυρωτά τη µύτη 

τους, είτε λιµάροντάς τες µε τη λάµα του 

µαχαιριού. Έτσι χωρίζει εύκολα η φλούδα από 

τη σάρκα. Κόβουµε στη µέση και µε κουτάλι ή 

ζουλώντας αφαιρούµε τους σπόρους. Τις 
ψιλοκόβουµε µε µαχαίρι. Κόβουµε τα κρεµµύδια 

σε λεπτές φέτες και τα σκόρδα ψιλοκοµµένα. Τα 

βάζουµε σε µπολ, προσθέτουµε τις ντοµάτες, τον 
ψιλοκοµµένο µαϊντανό, αλάτι, ζάχαρη και 
πιπέρι. Τ’ ανακατεύουµε όλα πολύ καλά. 

Έχουµε στο µεταξύ προθερµάνει το φούρνο 

στους 200°C στις αντιστάσεις. Βγάζουµε τις 
µελιτζάνες από το αλατόνερο, τις στύβουµε 
καλά µε τα χέρια και µε κουτάλι γεµίζουµε τη 

θήκη που έχουµε χαράξει κατά µήκος της 

σάρκας τους. Όση γέµιση µένει τη ρίχνουµε από 

πάνω τους. Τις τοποθετούµε σε ταψάκι, τη µια 

πλάι στην άλλη, κοντά κοντά, τις περιχύνουµε 
µε το χυµό λεµονιού, το ελαιόλαδο και 1 φλ. 

νερό. Σκεπάζουµε το ταψί µε λαδόχαρτο και µε 
καπάκι ή αλουµινόχαρτο καλά γύρω γύρω, να 

κλείσει. Μπορούµε επίσης να χρησιµοποιήσουµε 
γάστρα. Ψήνουµε 45΄ έως 1 ώρα, µέχρι να 

µείνουν µόνο µε το λάδι. Προς το τέλος του 

ψησίµατος ξεσκεπάζουµε το ταψί. Τις 
σερβίρουµε χλιαρές ή κρύες. Μπορούµε να τις 
πασπαλίσουµε µε λίγη τριµµένη φέτα προς το 

τέλος του ψησίµατος. Αλλιώς τις σερβίρουµε 
κρύες µε ένα κοµµάτι φέτα στο πλάι. 

www.argiro.gr 

 

ΜΠΡΙΑΜ 

Υλικά 

4 µελιτζάνες φλάσκες 
4 κολοκύθια 

4 µεγάλες πατάτες 
4 ώριµες και σφιχτές ντοµάτες 
4 σκελίδες σκόρδο 

2 κ.σ. δυόσµος ψιλοκοµµένος 
2 κ.σ. βασιλικός ψιλοκοµµένος 
2 κ.σ. µαϊντανός ψιλοκοµµένος 
1 φλ. ελαιόλαδο 

1 φλ. νερό 

αλάτι 
φρεσκοτριµµένο πιπέρι 
 

Εκτέλεση 

Προθερµαίνουµε το φούρνο στους 200°C σε 
αέρα και αντιστάσεις. Αφού πλύνουµε και 
καθαρίσουµε τα λαχανικά, κόβουµε τις 
µελιτζάνες σε 6 κοµµάτια, τα κολοκύθια στα 6 

(σαν µεγάλες µπουκιές), 4 – 5 εκ. (θα µικρύνουν 
στο ψήσιµο), τις ντοµάτες στα 4 και τις πατάτες 
όπως και τις µελιτζάνες, στα 6. Βάζουµε τα 

λαχανικά ανακατεµένα σε βαθύ ταψί 34 ή 36 εκ. 

Αλέθουµε το σκόρδο µε το ελαιόλαδο στο 

µπλέντερ και περιχύνουµε το φαγητό, 

αλατοπιπερώνουµε και πασπαλίζουµε µε τα 

µυρωδικά. Τ’ ανακατεύουµε µε τα χέρια ή µε 
δύο κουτάλες. Περιχύνουµε µε το νερό (µη σας 
φαίνεται λίγο, θα κατεβάσουν υγρά τα 

λαχανικά). Τοποθετούµε το ταψί στον 

προθερµασµένο φούρνο και ψήνουµε 40΄ - 45΄ 
την πρώτη µισή ώρα σκεπασµένο. Μετά το 

ξεσκεπάζουµε. Το µπριάµ είναι ένα φαγητό που 

σερβίρεται χλιαρό ή σε θερµοκρασία δωµατίου. 

Συνοδέψτε το µε µια ωραία φέτα και τραγανό 

χωριάτικο ψωµί. 
Mερίδες: 6 
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Χρόνος Προετοιµασίας: 15 λεπτά 

Χρόνος Ψησίµατος: 45 λεπτά 

www.argiro.gr 

 

ΚΕΦΤΕ∆ΑΚΙΑ 

Υλικά συνταγής 
800 γραµµ. κιµάς µοσχαρίσιος ή ανάµεικτος 

µε χοιρινό, µια φορά περασµένος από τη µηχανή 

του κιµά  

3 φέτες µπαγιάτικο ψωµί, µουσκεµένο και 
στυµµένο 

2 µεγάλα κρεµµύδια, τριµµένα στον τρίφτη 

1 ώριµη ντοµάτα (σφιχτή), τριµµένη στον 

τρίφτη 

1 φλιτζανάκι του καφέ ξίδι από κρασί 
1 αυγό 

1 κ.γλ. ρίγανη 

1 κ.σ. φρέσκος βασιλικός ψιλοκοµµένος 
1 κ.σ. φρέσκος δυόσµος ψιλοκοµµένος 
1 κ.σ. µαϊντανός ψιλοκοµµένος 
Αλάτι - φρεσκοτριµµένο πιπέρι - ελαιόλαδο 

για το τηγάνισµα - αλεύρι για το τηγάνισµα 

 

Εκτέλεση 

1. Σε µια λεκανίτσα απλώνουµε τον κιµά 

και τον περιχύνουµε µε το ξίδι. Κάνουµε 
µια λακκουβίτσα στη µέση και 
προσθέτουµε όλα τα υλικά: ψωµί, 
κρεµµύδια (µε τα υγρά τους), αυγό, 

µυρωδικά και αλατοπίπερο. 

2. Ζυµώνουµε το µείγµα, να ενωθεί καλά. 

Σκεπάζουµε και αφήνουµε στο ψυγείο 

για 30΄. Έτσι θα αρωµατιστεί ο κιµάς και 
τα κεφτεδάκια θα γίνουν τέλεια. 

Πλάθουµε µεγάλους κεφτέδες και τους 
πλαταίνουµε µε τις παλάµες µας. Στη 

συνέχεια τους αλευρώνουµε και τους 
τινάζουµε ελαφρά. 

3. Έχουµε στο µεταξύ ζεστάνει ελαιόλαδο 

(τόσο όσο να καλύπτει το µισό κεφτέ 
όταν θα τηγανίζεται) σε φαρδύ τηγάνι 
και τηγανίζουµε για 3΄ από κάθε πλευρά. 

Αφήνουµε τους κεφτέδες σε 
απορροφητικό χαρτί να στραγγίσουν. (Αν 

σας µείνουν τηγανισµένα κεφτεδάκια, 

την επόµενη µέρα φτιάξτε µια απλή 

σάλτσα ντοµάτας και αφού βράσει για 

10΄ ρίξτε τους κεφτέδες να πάρουν µία 

βράση). 

 

Mερίδες: 5  

Χρόνος Προετοιµασίας: 5 λεπτά  

Χρόνος Ψησίµατος: 6 λεπτά  

www.argiro.gr 

 

ΤΑΣ ΚΕΜΠΑΠ 

 Τι χρειαζόµαστε: 

1 κιλό µοσχάρι σε µπουκίτσες 
1 πιπεριά κόκκινη σε καρεδάκια 

1 πιπεριά πράσινη σε καρεδάκια 

2 µέτρια κρεµµύδια σε φετούλες 
1 σκελίδα σκόρδο 

4 ντοµάτες τριµµένες 
2 κουταλιές πελτέ 
1 ποτηράκι του κρασιού κόκκινο κρασί 
1 ποτηράκι του κρασιού ελαιόλαδο 

1 1/2 κούπα νερό 

1 κουταλάκι πιπέρι φρεσκοτριµµένο 

1 κουταλάκι ρίγανη 

1/4 κουταλάκι κανέλα 

1/8 κουταλάκι γαρύφαλο 

1 φύλλο δάφνης 
1/2 κουταλάκι ζάχαρη 

Αλάτι 
 

Πώς το κάνουµε: 

1. Ζεσταίνουµε το λάδι και τσιγαρίζουµε το 

κρεµµύδι, το σκόρδο και τις πιπεριές. 
2. Προσθέτουµε το κρέας και το αφήνουµε 

µέχρι να σωθούν τα υγρά εντελώς 
3. Αφαιρούµε το σκόρδο. 

4. Προσθέτουµε τα µπαχαρικά και αφού 

τσιγαριστεί και το κρέας για λίγο 

σβήνουµε µε το κρασί. 
5. Τέλος, βάζουµε την ντοµάτα και το νερό 

και βράζουµε το κρέας µέχρι να γίνει 
πολύ µαλακό και να µείνει µε τη σάλτσα 

του. 

 

Λίγα µυστικά ακόµα 

Συνοδέψτε το µε ρύζι ή πουρέ ή ότι άλλο 

προτιµάτε. Αυτή την συνταγή την ξέρω από τη 

µαµά µου αν και την έχω πειράξει σαν παιδί κι 
εγώ... 

www.sintagespareas.gr 
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ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΣ 

Υλικά 

2 πακέτα φύλλα κρούστας (20 φύλλα, 

περίπου 1 κιλό) 

400 γραµ. αµύγδαλα χοντροκοµµένα 

400 γραµ. καρύδια χοντροκοµµένα 

150 γραµ. γαλέτα, ή 18 φρυγανιές στο 

µούλτι, περίπου 

1 κουτ. γλυκού γεµάτο κανέλλα 

1 κουτ. γλυκού κοφτό γαρύφαλλο 

1 πρέζα µοσχοκάρυδο 

1 πορτοκάλι (το ξύσµα) 

3 κουτ. σούπας ζάχαρη 

1 κουτ. σούπας καστανή ακατέργαστη 

ζάχαρη (προαιρετικά) 

200 γραµ. βούτυρο αγελάδος 
50 γραµ. βούτυρο πρόβειο 

150 γραµ. φυτίνη 

 

Για το µέλωµα 

150 γραµ. µέλι 
950 γραµ. ζάχαρη 

600 γραµ. νερό 

1 ξύλο κανέλλα 

1½ κουτ. σούπας χυµό λεµόνι 
½ λεµόνι (τη φλούδα του) 

 

Εκτέλεση 

Σ᾿ ένα µικρό κατσαρολάκι, σε χαµηλή 

θερµοκρασία, βάζουµε τα βούτυρα και τη φυτίνη 

να λιώσουν. 
Βάζουµε τα αµύγδαλα και τα καρύδια στο 

µούλτι και τα χοντροκόβουµε, προσέχοντας να 

µην γίνουν σκόνη. 

Έπειτα βάζουµε όλα τα υλικά, (εκτός απ᾿ τα 

βούτυρα) σ᾿ ένα µπολ και τα ανακατεύουµε 
πολύ καλά. Παίρνουµε το βαθύ ταψί της 
κουζίνας, ή ένα στρογγυλό Ν°36 (36 εκ. 

διάµετρο). Το βουτυρώνουµε καλά, µέσα και 
στα πλάγια και στρώνουµε 6 φύλλα, (αν 

χρησιµοποιήσουµε το στρογγυλό, τα στρώνουµε 
ακτινωτά), βουτυρώνοντας το καθένα που 

βάζουµε πολύ καλά, αλλά χωρίς πολύ βούτυρο. 

Μ᾿ ένα κουτάλι, ή τη χούφτα µας, 
σκορπίζουµε λίγη από τη γέµιση, έπειτα 

στρώνουµε επάνω ένα φύλλο, φροντίζοντας να 

µην περισσεύει γύρω - γύρω, (το διπλώνουµε 
όπου περισσεύει) και το βουτυρώνουµε. 
Συνεχίζουµε µε τον ίδιο τρόπο,  βάζοντας φύλλο 

- βουτύρωµα – γέµιση, φύλλο – βουτύρωµα – 

γέµιση, µέχρι να βάλουµε 8 φύλλα. 

Στη συνέχεια, τοποθετούµε από πάνω τα 

υπόλοιπα 6 φύλλα που µας έχουν µείνει, 
βουτυρώνοντάς τα ανάµεσα και γυρίζοντας τα 

κάτω φύλλα προς το εσωτερικό του ταψιού. Μ᾿ 
ένα κοφτερό µαχαίρι, κόβουµε σε παράλληλες 
και διαγώνιες λωρίδες το γλυκό µας, 
φτιάχνοντας ρόµβους ή τριγωνικά κοµµάτια. 

∆εν σέρνουµε το µαχαίρι, για να µην 

τσαλακωθούν τα φύλλα και προσέχουµε να µην 
φτάνει το µαχαίρι µας µέχρι τον πάτο του 

ταψιού, αλλά να κόβει, περίπου µέχρι τη µέση.  

Ακολούθως, καρφώνουµε σε κάθε κοµµάτι που 

σχηµατίστηκε από ένα καρφί γαρύφαλλο, τα 

περιχύνουµε µε το βούτυρο που µας έχει µείνει 
και τα ραντίζουµε µε µπόλικο νερό. (Στο στάδιο 

αυτό, και πριν το ραντίσουµε µε νερό, αλλά 

αφού το καλύψουµε µε µεµβράνη, µπορούµε να 

το φυλάξουµε στην κατάψυξη, για µελλοντική 

χρήση). 

Ψήνουµε σε προθερµασµένο φούρνο στους 
170°C, στις αντιστάσεις, στην προτελευταία 

σχάρα, για 1½ ώρα περίπου,  µέχρι να 

ροδοκοκκινίσει το γλυκό µας.  Το αφήνουµε να 

κρυώσει για 2 τουλάχιστον ώρες, πριν του 

ρίξουµε το σιρόπι. 
Ετοιµάζουµε το σιρόπι, βάζοντας σε µια 

κατσαρόλα τα υλικά µας και από την ώρα που 

θα πάρει βράσει, το βράζουµε για 4'.  

Μόλις ετοιµαστεί, το περιχύνουµε καυτό 

στον παγωµένο µπακλαβά, ρίχνοντάς το λίγο – 

λίγο, προσεκτικά, για να πάει παντού.  

Αφήνουµε µέχρι να απορροφήσει το γλυκό 

µας το σιρόπι και µετά... 

Εάν περισσέψει, διατηρείται για µία 

εβδοµάδα. 

Ανάλογα µε τα γούστα µας, µπορούµε να το 

φτιάξουµε µόνο µε καρύδι, ή µόνο µε αµύγδαλο 

ή µόνο µε φυστίκια Αιγίνης. 
faghta-giagias.blogspot.com 

 

ΣΑΡΑΓΛΙ 

 Υλικά συνταγής 
450 γραµµ. (εµπορίου 1 πακέτο) φύλλο 

κρούστας  
1½ φλ. βούτυρο λιωµένο  
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200 γραµµ. φυστίκια Αιγίνης  
200 γραµµ. καρυδόψιχα  

2 κ.σ. ζάχαρη  

Για το σιρόπι  
500 γραµµ. ζάχαρη  

1 ποτήρι (300 ml) νερό  

1/2 λεµόνι (χυµός)  
 

Εκτέλεση 

1. Αλέθουµε στον κόφτη του µίξερ το 

καρύδι, το φιστίκι και τη ζάχαρη. 

Στρώνουµε ένα φύλλο κρούστας στον 
πάγκο εργασίας και το βουτυρώνουµε 
καλά. Απλώνουµε 2 κουταλιές σούπας 
γέµιση σε όλη την επιφάνεια του φύλλου, 

2 εκατοστά πιο µέσα από τις άκρες. 
2. Ρίχνουµε άλλο ένα φύλλο από πάνω, το 

βουτυρώνουµε καλά και µε µια βέργα 

τυλίγουµε τα φύλλα σε ρολό. Τραβάµε 
σιγά-σιγά τη βέργα σουρώνοντας το ρολό 

και το τοποθετούµε στο κέντρο του 

ταψιού νούµερο 34 στρίβοντας το σε 
σαλιγκάρι. Συνεχίζουµε µε τα υπόλοιπα 

φύλλα ανά δύο. Όσο βούτυρο περισσέψει 
το ζεµατάµε και περιχύνουµε το σαραγλί. 
Χαράζουµε σε κοµµάτια. 

3. Ψήνουµε στους 160
ο
C στις αντιστάσεις, 

στην τελευταία σχάρα, για 1 ώρα, ώσπου 

να ροδίσουν καλά τα φύλλα. 

4. Ετοιµάζουµε το σιρόπι βράζοντας τα 

υλικά για 5΄ και προσθέτοντας το λεµόνι 
στο τέλος. Περιχύνουµε µε αυτό το ζεστό 

σαραγλί και γαρνίρουµε µε 
ψιλοκοµµένους ξηρούς καρπούς. 

Χρόνος Προετοιµασίας: 10 λεπτά  

Χρόνος Ψησίµατος: 60 λεπτά  

www.argiro.gr 

Οι µαθητές της ΣΤ΄ Τάξης  

 

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Η ΠΕΤΡΑ ΤΗΣ ΙΟΡ∆ΑΝΙΑΣ 

Στην άκρη της Αραβικής ερήµου φωλιάζει 
ένα ανεξίτηλο σηµάδι της ιστορίας του 

ανθρώπου, η ροδοκόκκινη πόλη Πέτρα  Ο 

επισκέπτης βρίσκεται ξαφνικά από το πουθενά 

στη µέση µιας ολοζώντανης και ταυτόχρονα 

νεκρής αρχαίας πολιτείας. Θα µπορούσε κανείς 
να ισχυριστεί ότι η αρχαία αυτή πόλη είναι ένα 

αριστούργηµα γλυπτικής, αφού είναι λαξεµένη 

πάνω σε µαλακά, ψαµµιτικά πετρώµατα. Οφείλει 
την ύπαρξη της στη φυλή των Ναβαταίων και 
σήµερα αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους 
αρχαιολογικούς χώρους της Ιορδανίας. 

Η αρχαία πόλη της Πέτρας θεωρείται ένας 
από τους εθνικούς θησαυρούς και το πιο 

διάσηµο τουριστικό αξιοθέατο της Ιορδανίας. Η 

Πέτρα βρίσκεται περίπου 3 ώρες νότια του 

Αµµάν και αποτελεί την κληρονοµιά των 
Ναβαταίων, ενός πολυµήχανου Αραβικού λαού, 

που είναι εγκαταστηµένος στη Νότια Ιορδανία 

για περισσότερα από 2.000 χρόνια περίπου και 
που άκµασαν από τον 6ο π.Χ. αιώνα έως και το 

100 µ.Χ. Η Πέτρα ήταν η αστραφτερή 

πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας των Ναβαταίων 

του βασιλιά Aretas IV (9 π.Χ. έως 40 µ.Χ.). 

Γνώστες της τεχνολογίας νερού, οι Ναβαταίοι 
εξόπλισαν την πόλη τους µε µεγάλες κατασκευές 
υπογείων σηράγγων και θαλάµους νερού. Με 
αξιοθαύµαστο τρόπο και αριστοτεχνική 

διαχείριση των υδάτινων πόρων οι Ναβαταίοι 
κατόρθωσαν να δηµιουργήσουν σε µια τόσο 

άνυδρη περιοχή ένα δίκτυο περισυλλογής και 
διάθεσης των οµβρίων υδάτων, σκάβοντας 
δεξαµενές και λαξεύοντας ακόµη και πάνω 

στους βράχους κανάλια ώστε το νερό να έχει 
συνεχή ροή. 

Στην Πέτρα υπάρχουν έντονα τα σηµάδια 

της ελληνιστικής περιόδου. Όπως φαίνεται και 
από το όνοµα, η Πέτρα είχε δεχτεί την παρουσία 

των Ελλήνων, οι οποίοι µαγεµένοι προφανώς 
από την τοποθεσία (συν τοις άλλοις και 
στρατηγική) φρόντισαν να βάλουν τη σφραγίδα 

τους. Αργότερα, οι Ρωµαίοι φρόντισαν βέβαια κι 
αυτοί να «σκαλίσουν» τα δικά τους µνηµεία 

στους βράχους του φαραγγιού. Ρωµαϊκό θέατρο, 

ρωµαϊκή οδός, λουτρά, όλα κλασικά σηµάδια 
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µιας πόλης – χώρας η οποία καταστράφηκε µέσα 

σε µια µέρα από ισχυρότατο σεισµό. 

Αυτό που κάνει την Πέτρα ιδιαίτερα 

ελκυστική είναι η θέση της, που τη βρίσκουµε 
στο βάθος ενός στενού φαραγγιού χαραγµένου 

µέσα στην έρηµο. Από την είσοδο ο επισκέπτης 
διασχίζει ένα εντυπωσιακό siq (φαράγγι), µια 

απέραντη χαράδρα µήκους ενός χιλιοµέτρου 

χωµένη µέσα στους χρωµατιστούς θεόρατους 
βράχους που φθάνουν µέχρι και τα 100 µέτρα 

ύψος, φτιαγµένους από την πολύχρωµη άµµο της 
ερήµου. 

Ίσως ο δηµοφιλέστερος τρόπος να φτάσει 
κανείς στον αρχαιολογικό χώρο από το σηµείο 

που θα τον αφήσουν τα τουριστικά πούλµαν, 
είναι καβάλα σε άλογο ή καµιά φορά ακόµα και 
σε γάιδαρο. Η άφιξη στον αρχαιολογικό χώρο 

είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή καθώς θα πρέπει να 

διασχίσετε το πολύ στενό φαράγγι που κρύβει τη 

θέα προς τα αρχαία. Έτσι, θα δείτε ξαφνικά µια 

πολύ εντυπωσιακή εικόνα καθώς θα φτάνετε στα 

τελευταία µέτρα του φαραγγιού. 

Κοντά στο τέλος του περάσµατος το φαράγγι 
µε ένα τέλειο στυλ κάνει τελευταία στροφή και 

βγαίνοντας από το σκοτάδι, µέσα στο 

αποκορύφωµα της λάµψης και της φωτεινότητας 
εµφανίζεται το πιο εντυπωσιακό µνηµείο της 
Πέτρας το Ελ Χάζνεχ (ο θησαυρός). Λαξευµένα 

σε µασίφ βράχο, αποµεινάρια της αρχαιότητας 
σας περικυκλώνουν και σίγουρα θα σας 
εντυπωσιάσουν. Έντονες είναι οι αιγυπτιακές 
και ελληνιστικές επιδράσεις στην αρχιτεκτονική 

των Ναβαταίων, οι οποίες αποτυπώνονται σ’ 

αυτήν την εκπληκτική κατασκευή. 

Ενώ πέρα από το Ελ Χάζνεχ µπορεί κανείς 
να περπατήσει και να επισκεφθεί κυριολεκτικά 

εκατοντάδες άλλα κτίσµατα όπως τους 
βασιλικούς τάφους µε την πρόσοψη ύψους 42 

µέτρων, µικρές και µεγάλες κατοικίες, 
δεξαµενές, λουτρά, τον Ελληνιστικό ναό στο 

µοναστήρι El – Deir και το Ρωµαϊκό θέατρο του 

πρώτου αιώνα π.Χ. χωρητικότητας 3.000 θεατών 
που αποτελούν εντυπωσιακά παραδείγµατα 

Μεσανατολικού πολιτισµού. 

Η Πέτρα χαρακτηρίστηκε το 1985 Μνηµείο 

Παγκόσµιας Κληρονοµιάς και σήµερα βρίσκεται 
υπό την αιγίδα της UNESCO. 

www.toursi.gr 

Καφτίρανι Ηλίας , Φαντίδης Αντώνης (ΣΤ΄ Τάξης) 
 

ΜΥΘΟΙ ΣΤΑ ΠΟΝΤΙΑΚΑ 

Η ΚΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΗ∆ΟΝ 

Μίαν είνας πεινασµέντσα κάτα επίασεν έναν 

αηδόν και εκράτνενα απέσ ’ς σα κάρτζα τς, για 

να τρώει ατο. Το αηδόν εχπαράεν και είπεν ατο 

η κάτα: 

- Έκσα πως κανέναν πουλίν ‘κι τραγωδεί 
ατόσον γλυκέα άµον εσέν. Αν λες µε έναν 

έµορφον τραγωδίαν, θα χαρίζωσε τη ζωή σ’ και 
την ελευθερία σ’.  

Τ’ άχαρον το αηδόν αχπαραµένο ‘κ’ επόρεσε 
έµορφα να τραγωδεί. Ατότε η κάτα εχολάστεν 

και είπεν: 
- Τ’ εµάν τα µικρά ας σ’ εσέν καλλίον 

τραγωδούνε. Ας δοκιµάζω ατώρα και το κρέας 
σ’, ηµπορεί να εν κι άλλο καλλίον ας σην λαλία 

σ’. 

Ύστερα έσυρεν αποτσοχάλτσενα και αµάν 

ατο…. 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

Κάρτζα = νύχια, από το κάρτζιν  
Εχπαράεν = τρόµαξε, από το αχπαράζω, 

αρχαίο εκσπαράττω  

Τραγωδεί = τραγουδάει, από το τραγωδώ, 

αρχαίο τραγωδώ  

Εχολάστεν = θύµωσε, από το χολάσκουµαι, 
αρχαία λαλιά (οµιλία) 

Αποτσοχάλτσενα = το διέλυσε, από το 

αποτσοχαλίζω  

*       *       * 

Η ΓΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΗ∆ΟΝΙ 
Κάποτε µια πεινασµένη γάτα έπιασε ένα 

αηδόνι και το κρατούσε µέσα στα νύχια της, για 

το να φάει. Το αηδόνι τρόµαξε και η γάτα του 

είπε:  
- Άκουσα πως κανένα πουλί δεν τραγουδάει 

τόσο γλυκά σαν εσένα. Αν µου πεις ένα όµορφο 

τραγούδι, θα σου χαρίσω τη ζώη σου και την 
ελευθερία σου. 

Το καηµένο το αηδόνι τροµαγµένο δεν 

µπόρεσε να τραγουδήσει όµορφα. Τότε η γάτα 

θύµωσε και του είπε: 
Τα γατάκια µου καλύτερα από σένα 

τραγουδάνε. Ας δοκιµάσω τώρα και το κρέας 
σου, είναι καλύτερο από τη φωνή σου; 

Έπειτα το ξέσχισε και αµέσως το έφαγε … 

 

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

 Ταφάνι Αλεξάνδρα, Χοτζόλι Στέλλα (ΣΤ΄ Τάξη) 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Το ∆.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων των µαθητών του ∆. Σ. Ριζού θέλει 
να ευχαριστήσει τους γονείς για τη βοήθειά τους στην προσπάθεια να 

συγκεντρώσουµε κάποια χρήµατα για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών για το 

σχολείο µας. Επίσης ευχαριστεί το εργοστάσιο TEN BRIK για τη δωρεά 100 €, ποσό 

το οποίο χρησιµοποιήθηκε για την προµήθεια πετρελαίου.   

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΕΜΕ; 

«Παραµονεύει σαν αγριόγατα» 

Την αγριόγατα θα µπορούσε να την 

παροµοιάσει κανείς µε µικρή τίγρη που προκαλεί 
κάθε είδους καταστροφή µε µοναδική µαεστρία. 

Αν τα πουλιά είναι χρήσιµα για τα σπαρτά, 

επειδή τα σώζουν από βλαβερά έντοµα, η 

αγριόγατα είναι ασφαλώς ο µεγαλύτερος εχθρός 
της γεωργίας, επειδή ζει ως επί το πλείστον µε 
πουλιά. 

Προσφέρει όµως µεγάλη ωφέλεια στους 
αγρότες, γιατί τρώει φίδια και η τέχνη της να τα 

πιάνει είναι θαύµα πονηριάς. Άµα βλέπει φίδι, 
του δίνει την ουρά της. Εκείνο παλεύει να τη 

δαγκώσει και, αφού το απασχολήσει µε τον 
τρόπο αυτό, ορµά και το χτυπά µε το νύχι της 
κατακέφαλα. Εάν το φίδι προφτάσει να δεθεί 
γύρω από το σώµα της, η αγριόγατα είναι 
χαµένη. Αλλά διαθέτει τόση ευκινησία, ώστε η 

µάχη καταλήγει, σχεδόν πάντοτε, σε βάρος του 

φιδιού. 

Η αγριόγατα δεν κάνει διακρίσεις. Κυνηγά 

λαγούς, πουλιά, αφανίζει τους ορνιθώνες και τα 

µελίσσια. Η λαϊκή γλώσσα έχει πρόχειρη τη 

φράση «παραµονεύει σαν  αγριόγατα». Το πιο 

συνηθισµένο «παραµόνεµά» της είναι το εξής: 
όταν µια αγριόγατα κυνηγά λαγό, κάποια άλλη 

πιάνει, ύστερα από «συνεννόηση», το πέρασµα 

απ’ όπου θα προσπαθήσει να διαφύγει το 

κυνηγηµένο ζώο. Εκεί λουφάζει και γίνεται 
σχεδόν ένα µε το χώµα. Ο λαγός από το φόβο 

του δε βλέπει µπροστά του και άµα πέσει στο 

καρτέρι, δεν έχει σωτηρία… Τα νύχια της 
αγριόγατας θα γαντζωθούν στο λαιµό του. 

Τα πουλιά τα γεύεται µε άλλο τρόπο: 

ανεβαίνει σε µια δεντροκορφή και παρακολουθεί 
από εκεί τις εναέριες πορείες τους. Επειδή την 
άνοιξη αυτά πηγαινοέρχονται στα δέντρα για να 

φέρουν τροφή στα µικρά τους, ανακαλύπτει από 

τις κινήσεις τους πού είναι η φωλιά τους. Έτσι, 
αρχίζει την περιοδεία στα δέντρα και η περιοχή 

αχολογά από τις απεγνωσµένες φωνές των 

γονιών να σώσουν τους νεοσσούς, χωρίς όµως 
αποτέλεσµα. 

*       *       * 

«Γράφει καλικαντζούρες» 

Στο ωρολόγιο πρόγραµµα των µαθητών 
που πήγαιναν σχολείο πριν από κάποιες 
δεκαετίες οριζόταν ξεχωριστή ώρα για το 

µάθηµα της καλλιγραφίας. Τα µικρά παιδιά µε 
µολύβι και τα µεγαλύτερα µε πένα Χ ασκούνταν 

στο να µάθουν να γράφουν ωραία γράµµατα σε 
όρθια και πλάγια γραφή. 

Το πρώτο τεύχος των ειδικών τετραδίων 

που κυκλοφορούσαν τότε για το σκοπό αυτό 

προοριζόταν για τους αρχάριους. Εκεί οι 
µαθητές, ακολουθώντας συγκεκριµένο 

υπόδειγµα, µάθαιναν να γράφουν γράµµατα και 
λέξεις καλλιγραφικά. Ακολουθούσε το δεύτερο, 

το τρίτο, το τέταρτο τεύχος κ.ο.κ., µε απαιτήσεις 
που αυξάνονταν σταδιακά ως προς το µέγεθος 
των γραµµάτων και την απόσταση που έπρεπε 
να έχουν µεταξύ τους, έτσι που στο έκτο τεύχος, 
λόγου χάρη, έβρισκε κανείς ολόκληρες 
προτάσεις, µε διδακτικό συνήθως περιεχόµενο, 

όπως «Όσος είσαι δείχνου και λιγάκι παρακάτω, 

Λέγε την αλήθεια όσο κι αν είναι πικρή, Μην 

τρως το δίκιο του άλλου, Όποιος βιάζετε 

σκοντάφτει» κ.ά. 

Τα κεφαλαία, ιδίως γράµµατα 

παρουσιάζονταν στα τετράδια αυτά µε πολλές 
στριφογυριστές ουρές. Την καλλιγραφική αυτή 

γραφή οι µαθητές, παροµοιάζοντας τις ουρές 
των γραµµάτων µε εκείνες των καλικαντζάρων, 
ονόµαζαν καλικαντζ-ούρες και, επειδή οι 
περισσότεροι δεν κατάφεραν να αποτυπώσουν  
τα γράµµατα όπως στο υπόδειγµα, 

«καλικαντζούρες» έµεινε από τότε να 

χαρακτηρίζεται γενικά η αποτυχηµένη 

καλλιγραφία, οι καλικάτζαροι γραµµάτων, ο 

κακός γραφικός χαρακτήρας: Τι καλικαντζούρες 
είναι αυτές; Αδύνατον να διαβάσω το γραπτό 

σου! 

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

Ανδρεάδης Άκης, Σιδηροπούλου Έφη (ΣΤ΄ Τάξης) 
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Ανδρεάδης Άκης, Σιδηροπούλου Έφη, Τοσουνίδης Χρήστος (ΣΤ΄ Τάξη) 

 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
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Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆Α ΤΟΥ ∆ΕΙΠΝΟΥ 

_ _ _ _ _      Με αυτόν σερβίρουµε.   
_ _ _ _ _ _   Έτσι λέµε το απολαυστικό φαγητό.  

Κ Λ Μ Φ Α Σ Ο Λ Α ∆ Α Α 

Α Γ Ι Π Ι Λ Α Φ Ι Γ Σ Ε 

Θ Λ Φ Ρ Κ Θ Η Θ ∆ Σ Ρ Π 

Α Α Χ Λ Ι Ζ Η Ι ∆ Ο Π Α 

Ρ Χ Ω Τ Ο Υ Ρ Λ Ο Υ Ξ Τ 

Α Α Γ Λ Ε Θ Ι Γ Η Μ Ψ Α 

Κ Ν Μ Ν Μ Σ Τ Υ Λ Ω Α Τ 

Α Ο Γ Ρ Λ Υ Γ Ρ Χ Φ Ρ Ε 

Σ Ν Μ Η Λ Γ Ι Λ Ο Ρ Ι Σ 

Η Τ Γ Μ Ο Υ Σ Α Κ Α Σ Α 

Κ Ο Μ Α Κ Α Ρ Ο Ν Α ∆ Α 

Κ Λ Σ Τ Ε Α Γ Ο Ρ Φ Μ Α 

Ρ Μ Υ Ρ Σ Τ Κ Θ Λ Χ Ω Κ 

Ι Α Φ Γ Υ Η Ρ Ι Κ Ο Ρ Ρ 

Θ ∆ Χ Ε Φ Θ Ε Ε Α Ι Ε Ν 

Α Ε Γ Μ Γ Ι Α Ζ ∆ Κ Β Γ 

Ρ Σ Μ Ι Ν Κ Σ Η Ξ Υ Ι Α 

Α Κ Ζ Σ Η Μ Ν Ι Ω Ε Θ Λ 

Κ Ρ Λ Τ Σ Ο Υ Π Α Γ Ι ∆ 

Ι Μ Φ Α Σ Ο Λ Α Κ Ι Α Β 

C M O U N T A I N H U 

A O L G T E P E E Y R 

P S U K O M L A Q I B 

I C F N M P A R O O E 

T H O D T E I T A L S 

A J J A K R N H O B M 

L W O U S A Y Q B O X 

F O R E S T A U U X O 

V U H M N U Q A H L L 

B O R D E R O K D M B 

P S R I V E R E J X R 

COUNTRY  CAPITAL  COAST 

PLAIN  MOUNTAIN  RIVER 

FOREST  EARTHQUAKE 

BORDER  TEMPERATURE 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

1. Τη βάζουµε συνήθως στα µακαρόνια. 

2. Είναι πολύ ξινό και µπαίνει στη σαλάτα. 

3. Το βάζουµε στο τουρσί µε πολύ αλάτι. 
4. Το πίνουµε και χωρίς αυτό δεν µπορούµε 

να µαγειρέψουµε.    
 

ΚΑΘΕΤΑ 

1. … µαγειρικής αλλά και αναψυκτικό.   

2. Υπάρχει µέσα δε γυάλινα δοχεία στα 

εστιατόρια. 

3. Είναι πράσινος και πάει µε πατάτες γιαχνί 
(στην αιτιατική). 

4. Μυρίζει ωραία και τη χρησιµοποιούµε στη 

µαγειρική. 

Ορφανίδου Άννα Μαρία, Ταφάνι 
Αλεξάνδρα, Χοτζόλι Στέλλα (ΣΤ΄ Τάξη) 
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ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 149 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ 14 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ: (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) ΤΡΑΜ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ, ΠΟΤΑΜΟΠΛΟΙΟ, 

ΜΕΤΡΟ, ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ (ΚΑΘΕΤΑ) ΤΡΕΝΟ, ΠΛΟΙΟ, ΤΑΞΙ,  ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ, 

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ, ΜΗΧΑΝΑΚΙ, ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ  

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1. ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2.ΚΙΝΑ 3. ΕΛΛΑ∆Α 4. ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΘΕΤΑ 1. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2. 

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 3. ΑΛΑΣΚΑ 4. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ  

Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆Α ΤΩΝ ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ: ΤΡΕΝΟ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, ΙΞΑΤ (ΤΑΞΙ), ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ, ∆ΙΚΥΚΛΟ, 

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ, ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ: ΛΙΜΟΥΖΙΝΑ, ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ  

_ _ _ _ _      Το βάζουµε σε όλα τα φαγητά για να τα νοστιµίσουµε.  
_ _ _ _ _ _ _     Τρώµε µ’ αυτό.  

_ _ _ _ _ _ _    Τα Χριστούγεννα και το Πάσχα κάνουµε ... 
_ _ _ _ _ _ _ _   Καυτερή σάλτσα (αντίστροφα). 

Παπουτσής Γιώργος, Σισούρκα Ιωάννα (ΣΤ΄ Τάξη) 

 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ 

 

 

                

    

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

Ανδρεάδης Άκης, Τοσουνίδης Χρήστος (ΣΤ΄ Τάξη) 

 

ΑΝΕΚ∆ΟΤΑ 
ΓΙΟΣ: Μαµά, ο µπαµπάς έφυγε για τη δουλειά χωρίς τα γυαλιά του; 

ΜΑΜΑ: Ναι, πώς το κατάλαβες; 
ΓΙΟΣ: Η πόρτα του γκαράζ λείπει. 

*       *       * 

- Ο γιατρός µου συνέστησε να µην ξαναπαίξω τένις! 
- Γιατί, βλάπτει την υγεία σου; 

- Όχι, είδε πώς παίζω! 

Ορφανίδου Άννα – Μαρία (ΣΤ΄ Τάξη) 

 

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 

«Το νερό που θα χυθεί δε µαζεύεται όλο»  
Μερικές ζηµιές δεν επανορθώνονται εντελώς.  

*       *       * 

«Η τρύπα είναι µεγάλη, το µπάλωµα µικρό (Παροιµία από την Τουρκία» 
- Οι ανάγκες µας είναι µεγάλες, αλλά τα κέρδη µας λίγα. 

- Η ζηµιά είναι µεγάλη και η επανόρθωση που κάνουµε ανεπαρκής. 
- Τα έξοδα µεγάλα, αλλά ο µισθός µικρός. 

Χοτζόλι Στέλλα (ΣΤ΄ Τάξη) 

 

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Παπουτσής Γιώργος (ΣΤ΄ Τάξη) 

Ο γιος µου κοντοθόδωρος  
και κοντοκωνσταντίνος  
σαράντα δυο σκουφιά φορεί  
και πάλι ξεµαλλιάρης.   

  Τι είναι; 

Όλο µες στο σπίτι µπαίνει  
µα η ουρά του έξω πάντα µένει. 
    Τι είναι; 
 


