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Ετοιµάσαµε και φέτος τις
βαλίτσες µας για ένα ταξίδι
µε καλή διάθεση και πολλή
φαντασία. Με εισιτήριο τους
στόχους µας και µεταφορικό
µέσο τις δραστηριότητες,
φτάσαµε να κάνουµε µια δια-
δροµή που µας γέµισε µε χα-
ρά, ευχάριστες εκπλήξεις και

νέες γνωριµίες.
Οι αποσκευές µας δεν µας

κούρασαν και ο εξοπλισµός
που µας συνόδευε χρήσιµος
και αποτελεσµατικός. Μικρά
βιβλία, βιντεοσκοπήσεις µνη-
µείων, ηχογραφήσεις συνε-
ντεύξεων, παρουσιάσεις, δια-
δικτυακές και ζωντανές συνα-

ντήσεις, αλληλογραφία και α-
νταλλαγές προϊόντων ήταν
κάποια από αυτά.

Οι προορισµοί µας έγιναν
περισσότεροι. Η γνωριµία του
τόπου µας, η υιοθεσία των αρ-
χαίων θεάτρων, η ανάδειξη
των µνηµείων, η ψηλάφηση
της ιστορίας του σχολείου, ο
σεβασµός στη διαφορετικό-
τητα καλλιεργώντας την ευ-
γένεια, τη διακριτικότητα και
την αποδοχή µέσα από τον λό-
γο και µε το δικό µας παράδειγ-
µα.

Συνεπιβάτες µας 23 σχολεία
από όλη την Ελλάδα, µε 15 από
αυτά να συµµετέχουν στο τεύ-
χος που έχετε στα χέρια σας.

Οι δραστηριότητές µας φι-
λοξενούνται και στο οµώνυµο
padlet µε τον ακόλουθο σύν-

δεσµο:
h t t p s : / / e l . p a d l e t . c o m /

ilikart/9oym6r4coj70ybl9
Με τις καλύτερες ευχές α-

πό τους µαθητές και τους εκ-
παιδευτικούς όλων των σχο-
λείων.

Είστε ευπρόσδεκτοι στο ε-
πόµενο ταξίδι µας. Σηκώνου-
µε πανιά τον Σεπτέµβριο.

Καλό καλοκαίρι

Για την οµάδα
«Ταξιδεύοντας
στην Ελλάδα»

Ο συντονιστής εκπαιδευτικός
Ηλίας Κάρτας

∆ηµοτικό Σχολείο
Άρνισσας/Πέλλας

Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα (σταθµός δεύτερος)

Περιεχόµενα
�Η αλληλογραφία µας (Μονόδρυ/Εύβοιας, Άρνισσα /Πέλ-
λας , Καλαβάρδα/Ρόδου) σελ. 2
�Η ιστορία του σχολείου µας(Άρνισσα/Πέλλας) σελ. 3
�Η ιστορία του σχολείου µας(Καλαβάρδα /Ρόδου) σελ. 4 – 5
�∆ηµοτικό Σχολείο Λαγυνών, παλιά και τώρα σελ. 6 – 7
�Εγώ κι εσύ µαζί(∆ιαφορετικότητα - Αλληλοσεβασµός)
σελ.8 – 9
�Ταξιδεύοντας στο Αρχαίο Θέατρο των Αιγών(2ο ∆.Σ. Πτο-
λεµαΐδας) σελ. 10 – 11
�Υιοθετώντας ένα Αρχαίο Θεάτρο(1ο ∆.Σ. Νέας Αγχιά-
λου/Μαγνησίας) σελ. 12 – 13
�Λυσιστράτη, ένα δρώµενο στην Αρχαία Θουρία(4ο ∆.Σ.
Καλαµάτας) σελ. 14 -15
�Υιοθεσία αρχαίου θέατρου Μίεζας και «Ειρήνη»του Αρι-
στοφάνη(∆.Σ. Άρνισσας) σελ.16 – 17
�Το Α’ Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας(1ο ∆.Σ. Γιάννουλης)
σελ.18 – 19
�Έδεσσα, ο τόπος µου(4ο ∆.Σ. Έδεσσας) σελ. 20 – 21
�Τοπικά προϊόντα της Κορίνθου(10ο ∆.Σ. Κορίνθου) σελ. 22
� Ιστορικά πρόσωπα που περπάτησαν στα µονοπάτια της Κο-
ρίνθου σελ. 23
�Εθνικό Πάρκο ∆έλτα Αξιού(11o ∆.Σ. Ευόσµου) σελ. 24 – 25
�Εξερευνώντας την Παλιά Πόλη της Ξάνθης(7ο ∆.Σ. Ξάν-
θης) σελ. 26 – 27
�Ο παραγωγιΚΩΣ µας τόπος…(1ο ∆.Σ. Κω) σελ.28 – 29
�Το χωριό µας ο Λούρος(∆.Σ. Λούρου/Πρέβεζας) σελ. 30 –
31
�Σταθµός: ∆ένδρα-Πλατανούλια-Τύρναβος -Θεσσαλία σελ.
32 – 33
�Η λίµνη Βεγορίτιδα(∆.Σ. Άρνισσας/Πέλλας) σελ. 34 - 35
�Νέα Αγχίαλος, ο τόπος µου(1ο ∆.Σ. Νέας Αγχιάλου/Μα-
γνησίας) σελ. 36 – 37
�Μελισσοκοµική και… οι θησαυροί της κυψέλης(1ο ∆.Σ. Αρ-
χαγγέλου/Ρόδου) σελ. 38

Στο χθες, στο σήµερα, στο αύριο

Κατερίνα Χατζηνικόλα – ∆.Σ. Καλαβάρδων / Ρόδου
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Όταν ξεκινήσαµε ήµασταν
πολύ ενθουσιασµένοι. Συνα-
ντηθήκαµε διαδικτυακά µε τη
Γ΄τάξη του ∆.Σ. της Άρνισσας
και αλληλογραφήσαµε µαζί
τους.

Επίσης αλληλογραφούµε
µε τις τάξεις Γ-∆ του 3/Θ
∆.Σ.Μονοδρύου.

Μαζί µε τα γράµµατα των
παιδιών πήραµε και πολύ ό-
µορφες ζωγραφιές. Στα δικά
µας γράµµατα βάζουµε κι ε-
µείς ζωγραφιές µε αγάπη για

τα παιδιά του Μονοδρύου και
της Άρνισσας

Είναι όµορφο να µαθαίνεις
πώς ζουν τα παιδιά και σε άλ-
λα µέρη της Ελλάδας

Στα γράµµατά µας γράφου-
µε για τον εαυτό µας, την οι-
κογένειά µας, το σχολείο µας,
τα αγαπηµένα µας µαθήµατα,
τι δραστηριότητες κάνουµε
στον ελεύθερο χρόνο µας και
ρωτάµε τα παιδιά ό, τι θέλου-
µε να µάθουµε γι αυτά.

Τα παιδιά µας µιλούν για

τον τόπο τους κι εµείς για τον
δικό µας

Μας αρέσει η αλληλογρα-
φία και ξεφωνίζουµε όποτε
έρχεται ένα γράµµα γιατί µπο-
ρούµε να το πιάσουµε, να το
ανοίξουµε, να το διαβάσουµε.
Έχουµε µια αγωνία γιατί περι-
µένουµε να µάθουµε τα νέα
των παιδιών από τα άλλα µέρη
της Ελλάδας που αλληλογρα-
φούµε

Θα θέλαµε πολύ να γνωρι-
στούµε από κοντά µε αυτά τα
παιδιά.

Μας αρέσει πολύ και θα θέ-
λαµε να συνεχίσουµε την αλ-
ληλογραφία µας και στο Γυ-
µνάσιο!

∆ανάη, Παναγιώτης, 
Κατερίνα, Άννα, Ειρήνη,

Σωτήρης
∆ηµοτικό Σχολείο

Καλαβάρδων Ρόδου
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός:

Γιόλα Πελεκάνου

Η Αλληλογραφία µας µε τα ∆.Σ. 
Μονοδρύου Εύβοιας και Άρνισσας Πέλλας

«Ταξιδεύοντας
στην Ελλάδα.

Στο χτες, στο σή-
µερα, στο αύριο»

Συνεργατική – 
µαθητική έκδοση

∆ηµοτικών Σχολείων
Ελλάδας

∆ιεύθυνση
- Επικοινωνία

∆ηµοτικό Σχολείο
Άρνισσας

58002 Άρνισσα
Τηλ.: 23810 31234

mail@dim-
arniss.pel.sch.gr 

ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΗΗ
ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ  

Οι συντακτικές οµάδες 
των σχολείων

που συµµετέχουν

Επιµέλεια έκδοσης:
Νίκος ∆ηµητρίου
Ηλίας Κάρτας

Επιµέλεια αγγλικής
έκδοσης:
Ξανθίππη
Αβραµίδου

https://padlet.com/ilika
rt/9oym6r4coj70ybl9

Το λογότυπο της 
εφηµερίδας

σχεδίασε η µαθή-
τρια της Ε` τάξης 

του 10ου  ∆ηµοτικού
Σχολείου Κορίνθου

Ιωάννα Τρουπή

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Γραφικές Tέχνες
ΒΑΓΟΥΡ∆ΗΣ

MEDIA GROUP
Tηλ.: 23810 25019

email:press@edessaiki.gr
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Εµείς η Ε' τάξη του ∆ηµοτικού Σχο-
λείου Άρνισσας, ετοιµάσαµε πολλές
εργασίες για την ιστορία του σχολείου
µας. Συνεργασθήκαµε µε άλλα σχο-
λεία, όπως το Σχολείο των Λαγυνών
και το Πειραµατικό Σχολείο Θεσσαλο-
νίκης. Κάναµε συναντήσεις και τους
παρουσιάσαµε  Power Point, µε φωτο-
γραφίες παλιές και κείµενα, για την ι-
στορία του σχολείου µας. 

Τα θέµατά µας ήταν: το κτίριο του
σχολείου, η σχολική ζωή, οι κανόνες,
οι σκανδαλιές, η ιστορία της ποδιάς,
µαθήµατα, δραστηριότητες και ένα
Think Ling. Αυτά τα παρουσιάσαµε
µπροστά σε άλλα σχολεία µέσω διαδι-
κτύου.

Αυτή η εµπειρία άρεσε σε όλους και
θα θέλαµε να το κάνουµε ξανά τον ε-
πόµενο χρόνο.

Ιορδάνα Γάτσου 

Το σχολείο µας σήµερα
Το σχολείο µου βρίσκεται στην Άρ-

νισσα, στην άκρη του χωριού δίπλα
στο βουνό.                                

Χτίστηκε το 1954 και είναι από πέ-
τρα πελεκητή. Το προαύλιο είναι µεγά-
λο, έχει ωραίο γήπεδο του µπάσκετ και
κερκίδες. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι
πάνω από τις κερκίδες υπάρχει ένα µι-
κρό δασάκι και το πολυβολείο. 

Το σχολείο µου έχει 2 ορόφους.
Στον πάνω όροφο έχει 3 αίθουσες δι-
δασκαλίας µία αίθουσα βιβλιοθήκης,
µια αίθουσα εκδηλώσεων και δύο γρα-
φεία, του διευθυντή και των δασκά-
λων.

Το σχολείο µου είναι πολύ όµορφο
και το αγαπώ πολύ.

Στάθης Τσιτιρίδης 

Το σχολείο της γιαγιάς µου
Στο ∆ηµοτικό Σχολείο Άρνισσας

φοίτησε η γιαγιά µου από το 1966 εώς
το 1972. Τα χρόνια εκείνα ήταν πολύ

διαφορετικά από ό,τι σήµερα, όσον α-
φορά τις συµπεριφορές και τις σκα-
νταλιές και την αντιµετώπιση των εκ-
παιδευτικών.

Ήταν πολύ αυστηροί οι δάσκαλοι,
αλλά σαν παιδιά κάνανε διάφορες
σκανταλιές, όπως να δηµιουργούν διά-
φορα προβλήµατα για να χάσουν λίγη
ώρα στο µάθηµα, να βάζουν  διάφορα
αιχµηρά αντικείµενα στην καρέκλα
του δασκάλου, και να βρίσκουν τις πιο
φθηνές δικαιολογίες όταν ήταν αδιά-
βαστοι.

Οι τιµωρίες βέβαια ήταν πολύ αυστη-
ρές και σε σοβαρά θέµατα, τρώγαν και
ξυλιές στα χέρια, κυρίως τα αγόρια.

Κυριάκος Γεωργιάδης 

Η ιστορία της αυλής
Η αυλή έγινε µετά το χτίσιµο του

σχολείου, δηλαδή 1952-1954 περίπου.
Η αυλή είχε παλιά ανάµεσα στις κερκί-
δες σκηνή θεάτρου ( που και τώρα υ-
πάρχει ) και κάτω από την σκηνή θεά-
τρου είχε σκάµµα και δίπλα στις βρύ-
σες υπήρχε µονόζυγο. 

Στην µέση είναι η σκηνή θεάτρου,
στα αριστερά και στα δεξιά είναι οι
κερκίδες που καθόµαστε κάποιες φο-
ρές στα διαλείµµατα. Υπήρχε σκελε-
τός για κούνιες και για τραµπάλα και υ-
πήρχε ένα µικρό µονόζυγο αλλά τότε
δεν υπήρχαν οι βρύ-
σες και οι µπασκέ-
τες που η αυλή ή-
ταν τότε µε χώµα
αλλά τώρα είναι µε
άσφαλτο. Την αυλή
την έφτιαξαν οι
συγχωριανοί που
µέχρι να την φτιά-
ξουν έκαναν περί-
που 3 χρόνια.

Τα δέντρα τα φύ-
τεψαν οι προ παπ-
πούδες µας. Επί-

σης στην αυλή παίζανε κουτσό, µπάλα,
µήλα, λάστιχο, τζαµί και κυνηγητό, αλ-
λά τώρα στην αυλή µπορούµε να παί-
ξουµε αµέτρητα παιχνίδια. Λίγο πάνω
από την αυλή υπάρχει ένα αλσάκι που
βαθιά µέσα υπάρχει ένα πολυβολείο.
Το πολυβολείο χτίστηκε το 1947 περί-
που και βρίσκεται βαθιά µέσα στο αλ-
σάκι.

Πολυάνθη Μπόγια 

∆ηµοτικό Σχολείο
Άρνισσας/Πέλλας

Τάξη Ε'
Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: 

Αθανάσιος Θεοδώρου

ΗΗ  ιισσττοορρίίαα  ττοουυ  σσχχοολλεείίοουυ  µµααςς  ((‘‘ΑΑρρννιισσσσαα))
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Εµείς, τα παιδιά των τά-
ξεων Γ-∆ γράψαµε άρθρα
για τα παλιά σχολεία και
πήραµε συνεντεύξεις από
τους συγγενείς µας και άλ-
λους χωριανούς των Καλα-
βαρδών, που µας µίλησαν
για τα σχολικά τους χρόνια
.

Ψάξαµε στα παλιά αρ-
χεία του σχολείου για να
βρούµε πότε άρχισε να λει-
τουργεί το σχολείο, πόσα
παιδιά είχε κάθε χρονιά και
ποιους/ποιες δασκά-
λους/ες.

Επίσης, παρουσιάσαµε
το σχολείο µας όπως είναι
σήµερα και πώς περνάµε
σε αυτό.

Σωτήρης Kασάνης-Ειρή-
νη Καρανάτσιου-∆ανάη

∆ηµητρά- Άννα-Φωτεινή
Παπαθεοδώρου-Κατερίνα
Χατζηνικόλα-Παναγιώτης

Γιαννακόπουλος

Η ίδρυση του σχολείου µας
Το σχολείο µας ιδρύθηκε

µε απόφαση του στρατιω-
τικού διοικητή της ∆ωδεκα-
νήσου 27260 / 20-8-47 µε
οργανικότητα ιδρύσεως
2/θεσιο. Το σχολείο υποβι-
βάστηκε σε 1/θεσιο µε την
υπουργική απόφαση από
119.467 /9-9-70.

∆ωρητές
To ζεύγος Παναγιώτης

και Μαρία Μακαρούνα, ό-
ταν στο νησί διοικούσαν οι

Ιταλοί, δώρησαν στην εκ-
κλησία ένα σπίτι µε τον ό-
ρο να χρησιµοποιείται ως
σχολείο µόνο, όπως κι έγι-
νε.

Άννα-Φωτεινή Παπαθεο-
δώρου -∆ανάη ∆ηµητρά -

Κατερίνα Χατζηνικόλα

Στο δρόµο
για το σχολείο

Τη δεκαετία του 1950, οι
µαθητές έπρεπε να βρίσκο-
νται από πολύ νωρίς στο
σχολείο. .

∆εν υπήρχαν όµως δηµο-
τικά σχολεία σε κάθε χω-
ριό µε αποτέλεσµα οι µα-
θητές να περπατάνε έως
και µια ώρα για να φτά-
σουν,µε δύσκολες καιρικές
συνθήκες.

Μην ξεχνάµε πως δεν εί-
χαν όλα τα παιδιά παπού-
τσια και ζεστά ρούχα εκεί-
νη την εποχή .

Μάλιστα µερικά παιδιά έ-
βγαζαν τα παπούτσια και
περπατούσαν ξυπόλυτα,
για να µη χαλάσουν το "µο-
ναδικό" ζευγάρι παπούτσια
που διέθεταν .

Ειρήνη Καρανάτσιου

1960-Το συσσίτιο 
Το 1960 που η γιαγιά µου

πήγαινε σχολείο ήταν διθέ-
σιο. Υπήρχαν δύο δάσκα-
λοι για όλες τις τάξεις και
ήταν πολύ αυστηροί. Έξω
υπήρχαν τούρκικες τουα-
λέτες και ένα κτίριο που έ-

τρωγαν τα παιδιά. Το κρά-
τος παρείχε µόνο πρωινό.
Οι δάσκαλοι το έπαιρναν,
ζέσταιναν το γάλα σε κα-
τσαρόλα και µοίραζαν από
µία κουτάλα σε κάθε παιδί,
στο τσίγκινο ποτηράκι του,
µε λίγο τυρί και µία φέτα
ψωµί.

Άννα-Φωτεινή-
Παπαθεοδώρου 

Επιθεωρητές
Οι επιθεωρητές ήταν αυ-

τοί που πήγαιναν στα σχο-
λεία και έλεγχαν αν οι µα-
θητές έκαναν σωστά τα µα-
θήµατα τους και για να
τους ελέγξουν τους έκα-
ναν για να δούνε και αν οι
δάσκαλοι είναι καλοί. Με
αυτόν τον τρόπο οι δάσκα-
λοι ήταν πολύ αγχωµένοι
και προσπαθούν πριν έρ-
θουν οι επιθεωρητές να
τους πουν τις ερωτήσεις
που θα τους έκαναν και τις
απαντήσεις τους. Αυτός
δεν ήταν πολύ ωραίος τρό-
πος για να τα µάθουν τα
παιδιά και ευτυχώς δεν
τους έχουµε τώρα.

∆ανάη ∆ηµητρά - Ειρήνη
Καρανάτσιου

Οι τιµωρίες
Οι τιµωρίες παλιά ήταν η

βέργα και καµία σφαλιάρα.
Τα παιδιά τα έκαναν όλα
σωστά για να µην τους χτυ-
πήσουν οι δάσκαλοι, και
κάποιες φορές τους έβα-
ζαν να στέκονται µε το ένα
πόδι σε µια γωνία.

Σωτήρης Κασανής 
- Παναγιώτης

Γιαννακόπουλος

Ο σχολικός κήπος 
Το σχολείο µου έχει έναν

µεγάλο κήπο. Παλιά είχαν
φυτέψει τριανταφυλλιές
σε όλο τον κήπο. Ακόµα
πιο παλιά το σχολείο µου
είχε φρούτα και λαχανικά.
Στο τέλος της σχολικής
χρονιάς τα παιδιά τα που-
λούσαν και έπαιρναν λε-
φτά για να πηγαίνουν εκ-
δροµές. Τώρα εµείς φυτέ-
ψαµε διάφορα φυτά, όπως
κρεµµύδια, πράσα και µα-
ρούλια. ∆ηµιουργούµε ο-
µάδες που θα ποτίζουν, θα

Η ιστορία του
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ξεχορταριάζουν και
θα καθαρίζουν τα
σκουπίδια που είναι
κοντά στα φυτά µας.
Σε πολλούς µαθητές
τώρα αλλά και παλιά
τους άρεσε που καλ-
λιεργούσαν φυτά.
Νιώθω υπέροχα που
το σχολείο µου έχει
έναν τόσο όµορφο
κήπο!

∆ανάη ∆ηµητρά

Παιδικές εκδρο-
µές 

Η µαµά µου αφη-
γήθηκε: Στην δεκαε-
τία του 80’ και 90’ οι

παιδικές εκδροµές ήταν
ξέγνοιαστες και ανέµελες.
Μια φορά τον µήνα πηγαί-
ναµε εκδροµή µε αυτοκίνη-
τα η περπατώντας. Στην
εκδροµή µε τα αυτοκίνητα
µπαίναµε όλοι µέσα σε
κλούβα (γινόµασταν µπανι-
να λέγαµε) και συνήθως
πηγαίναµε στην Θάλασσα.
Στην εκδροµή µε τα πόδια
όταν είχε καλή µέρα φωνά-
ζαµε όλα τα παιδιά στην
αυλή: ΕΚ∆ΡΟΜΗ!! ΕΚ-
∆ΡΟΜΗ!! Και µας έπαιρναν
στο γήπεδο. Παίρναµε το
κολατσιό µας, παίζαµε ο-
µαδικά παιχνίδια η παίρνα-
µε κασετόφωνο και ακού-
γαµε µουσική. Στην τελική
εκδροµή πηγαίναµε µε το
πούλµαν το γύρο της Ρό-
δου µε γονείς και δασκά-
λους.

Σωτήρης Κασάνης

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΛΑΒΑΡ∆ΩΝ ΡΟ∆ΟΥ
Το ∆ηµοτικό Σχολείο Κα-

λαβαρδών βρίσκεται σε κε-
ντρικό σηµείο του χωριού.

Χτίστηκε πριν από περί-
που τριάντα χρόνια και λει-
τουργεί µέχρι σήµερα.

Όλα αυτά τα χρόνια άλ-
λαξαν πολλά. Τα κτίρια, το
προαύλιο, οι µαθητές, οι
δάσκαλοι, τα µαθήµατα.

Αυτό που δεν χάνεται α-
κόµα, είναι ότι οι φιλίες, η
αγάπη και η προσπάθεια να
µείνει το σχολείο ζωντανό!

Κατερίνα-Άννα 
Χατζηνικόλα

Το σχολείο µας σήµερα
Το σχολείο µας είναι πο-

λύ ωραίο. Είναι τριθέσιο
και έχει πράσινο χρώµα. Έ-
χει µια µεγάλη αυλή που έ-
χει ένα γήπεδο ποδοσφαί-
ρου,ένα µπάσκετ και ένα
βόλεϊ. Εµείς έχουµε την
καλύτερη δασκάλα τρεις
χρονιές συνεχόµενες. Ό-
ταν ήµασταν πρώτη τάξη η
κύρια µας, µας έλεγε πως
θα µας ζορίσει πάρα πολύ,
τώρα µας λέει πως µας α-
γαπάει πάρα πολύ και ότι
δεν θα µας άλλαζε µε τίπο-
τα. 

Παναγιώτης
Γιαννακόπουλος

Τις ζωγραφιές δηµιούρ-
γησαν οι µαθητές και 

οι µαθήτριες:
∆ανάη ∆ηµητρά - Σωτή-

ρης Κασάνης - Άννα-Φω-
τεινή Παπαθεοδώρου

Τάξεις Γ-∆
3/Θ ∆.Σ.Καλαβαρδών

Ρόδου
Υπεύθυνη δασκάλα: 

Γιόλα Πελεκάνου

σχολείου µας (Kαλαβάρδα Ρόδου)



66 ΤΤααξξιιδδεεύύοοννττααςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα Ιούνιος 2022

∆ηµοτικό Σχολείο Λαγυνών, παλιά και τώρα....

Θα µοιραστούµε την ιστο-
ρία του σχολείου µας, ώστε
οι µαθητές /τριες  αλλά και οι
άλλοι άνθρωποι, να καταλά-
βουν τις δυσκολίες που υ-
πήρχαν παλιότερα και παρό-
λα αυτά λειτουργούσε το
σχολείο.

Στο αρχείο έγιναν οι πα-
ρακάτω καταγραφές:

• Το 1840 οι διευθύνοντες
αδιαφορούσαν για την σω-
στή λειτουργία του αλλά και

για τον µισθό του δασκάλου.
Η κοινότητα θεωρούνταν
πλούσια οικονοµικά για την
εποχή και άρα µπορούσε να
συντηρήσει το σχολείο και
τον µισθό του δασκάλου. Η
κατάσταση δεν έχει αλλάξει
και το 1886.

• Στις 22 Μαΐου 1893,οι  Α-
πόστολος Παναγιώτου, Αλέ-
ξανδρος Κωνσταντίνου και
Στέργιος Πολιζόπουλος
προσκάλεσαν τον Μητροπο-

λίτη Θεσσαλονίκης ώστε να
παρευρεθεί στις εξετάσεις
του Παρθεναγωγείου στις
23 Μαΐου 1893.

• Οι µαθητές που εγγρά-
φηκαν για το σχολείο έτος
1905-1906 έφτασαν τους
52.

• Το 1955-56 ο σύλλογος
διδασκόντων ενέκρινε τα έ-
σοδα και τα έξοδα του συλ-
λόγου.Έδωσαν βιβλία στους
φτωχούς µαθητές και είπανε

ποιος θα µιλήσει στις εκδη-
λώσεις, στις θρησκευτικές
και εθνικές γιορτές. 

• Μία από τις αποφάσεις
1964-1974 ήταν: 

Οι τάξεις ∆' - Ε' και ΣΤ' µε την
επίβλεψη των δασκάλων θα πά-
νε εκδροµή στο Σταυρό και
στην Ολυµπιάδα.

Ενώ οι τάξεις Α' - Β' και Γ',
θα πάνε εκδροµή µε την επί-
βλεψη των δασκάλων,έξω α-
πό το χωριό.
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• Στο ευρετήριο αυτό υ-
πάρχει το θέµα της ανέγερ-
σης του ∆ηµοτικού Σχολείου
Λαγυνών.

Κάποιοι έδωσαν χρήµατα
και κάποιοι αρνήθηκαν.

• Για να βρουν χρήµατα
πούλησαν χαρτοκιβώτια και
πήραν 80 δραχµές για τα µα-
θητικά συσσίτια.

• Το πρώτο κτίριο του σχο-
λείου µας ιδρύθηκε το 1955
και παραδόθηκε για χρήση
το 1957.

Είναι µονώροφο, µε έξι αί-
θουσες στη σειρά και δυο µι-
κρά γραφεία. Το µήκος του
είναι 63 µέτρα και το πλάτος
του 12 µέτρα.Έχει και έναν
διάδροµο συνολικού εµβα-
δού 136 τ.µ. Η αυλή έχει έ-
κταση περίπου 5 στρέµµατα.

Οι ανάγκες για ακόµα πε-
ρισσότερες αίθουσες αυξα-
νόταν και έτσι χτίστηκε ένα

ακόµα κτίριο στην άλλη
πλευρά της αυλής. Παλιά,
στον κάτω όροφο στεγαζό-
ταν το νηπιαγωγείο µε δυο
αίθουσες, όµως, επειδή όλο
και µεγάλωνε ο αριθµός των
παιδιών, χτίστηκε σε άλλο
µέρος, ώστε να χρησιµοποι-
ηθούν οι αίθουσες για µαθη-
τές του δηµοτικού. Το σχο-
λείο  ιδρύθηκε το 1993.

Συντακτική επιτροπή:
Βάρκα Αυγή, Γεωργάκης

Στέλιος,∆ήµου Κωνσταντί-
να, Μπουτζώρας
Γιάννης,Κουτλουµπάση  Κα-
τερίνα, Παπαδόπουλος Αλέ-
ξανδρος

Μαθητές του Ε1

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ
ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

Μετά από έρευνα που κά-
ναµε παίρνοντας συνέντευ-
ξη από γονείς και παππού-

δες που φοίτησαν στο σχο-
λείο των Λαγυνών και µελε-
τώντας το βιβλίο της ιστο-
ρίας των Λαγυνών βρήκαµε
πολλά ενδιαφέροντα στοι-
χεία για το σχολείο µας. 

Το σχολείο παλιά είχε
κούνιες και τσουλήθρες. Πα-
λιά οι τάξεις δεν είχαν πολ-
λά παιδιά και λειτουργούσαν
έξι αίθουσες, ενώ τώρα λει-
τουργούν 14 αίθουσες. Επί-
σης είχαν κούνιες στο µέρος
που σήµερα βρίσκεται το υ-
παίθριο σκάκι και το προκάτ
των τάξεων Β2 και Α2. Το
σχολείο παλιά είχε ένα κτή-
ριο ενώ τώρα έχει τρία κτή-
ρια και ένα γυµναστήριο.

Συντακτική οµάδα: Τσιλι-
φίκας Νικόλαος, Ντινούδη
Μιρέλα, Τριανταφύλλου
Γιώργος, Ναϊσίδου Αλκινόη,
Ταφάκη Μαρία, Τσαλίκης
Χρηστος, Πατουλίδου Νικο-
λέτα

Οι γονείς µας όταν πήγαι-
ναν σχολείο στο διάλειµµα
έπαιζαν µήλα, µπάλα, κυνη-
γητό, κρυφτό, σκοινάκι, λά-
στιχο, τσουβαλοδροµίες,
αυγοδροµίες. Εµείς τώρα
παίζουµε κρυφτό και κυνη-
γητό. Στο διάλειµµα έτρω-
γαν τυρόπιτα, τσίχλες, σά-
ντουιτς και λουκάνικα. Τώρα
εµείς δεν µπορούµε να φάµε
ανθυγιεινά φαγητά στο σχο-
λείο.

Συντακτική οµάδα: Μπά-
σα Αϊσέλ, Μαυροειδής Μάρ-
κος, Τεµπελούδη Φρειδερί-

κη, Φτεργιώτης ∆ηµήτρης

Παλιά είχαν µια σόµπα
που την άναβε κάθε πρωί η
καθαρίστρια, ενώ τώρα έ-
χουµε καλοριφέρ. Ακόµη εί-
χαν έναν πράσινο πίνακα και
έγραφαν µε κιµωλίες και έ-
σβηναν µε σφουγγάρι. Κα-
µιά φορά τα παιδιά έπαιρναν
το σφουγγάρι και το τίναζαν
µέσα στην τάξη µε αποτέλε-
σµα να γεµίζει η τάξη σκόνη.
Παλιά οι δάσκαλοι ήταν κα-
κοί και είχαν βέργα. Έβαζαν
πολλές τιµωρίες και χτυπού-
σαν όποιο παιδάκι είχε µεγά-
λα νύχια. 

Συντακτική οµάδα: Τσαού-
σογλου Γιώργος, Χάκα Ελσί-
ντα, Ποτουρίδης Σταύρος

Με βάση τις συνεντεύξεις
που έγιναν είδαµε πως τα
παιδιά περνούσαν πολύ ω-
ραία. Έπαιζαν διάφορα παι-
χνίδια όπως τσουβαλοδρο-
µίες και σκοινάκι. Ακόµη κά-
ποιοι φτιάξανε µε το δάσκα-
λό τους εφηµερίδα και την
πουλούσαν. Ένα ακόµη δια-
φορετικό πράγµα είναι ότι
µάθαιναν να κεντάνε και να
ράβουν.  

Συντακτική οµάδα: Πολυ-
ζούδη Ευδοκία, Νίκα ∆άφνη,
Μιχαηλίδης Αγγελούδης
Γιώργος, Πίπος Νικόλας 

Οι µαθητές του Β2 

Πηγές: 
Βιβλίο: Λαγυνά
Προφορικές µαρτυρίες 
κατοίκων Λαγυνών 

ΕΙΚΟΝΕΣ-ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ
Ζωγραφιά: ∆ηµοτικά σχο-

λεία Αρνισσας και Λαγυνών
από την Κωνσταντίνα (Ε1)

Κολλάζ: Το σχολείο τότε
και τώρα (Β2)

Εικόνα: Το παλιό κτίριο το
1963 (από βιβλίο Λαγυνά)

Εικόνα: Συνεντεύξεις κα-
τοίκων από το Β2

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: 
Παπασυµεών Ελισάβετ (Ε1)
Χατσίκου Ιωάννα (Β2)

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΛΑΓΥΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Φέτος συνεργαστήκαµε
µε το 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Σερρών και το 4ο ∆ηµοτικό
Σχολείο Έδεσσας µε θέµα
τη ∆ιαφορετικότητα και τον
Αλληλοσεβασµό.

Συναντηθήκαµε διαδι-
κτυακά στις 13 Απριλίου.
Στη συνάντηση αυτή πα-
ρουσίασε το κάθε σχολείο
τον τόπο του και απάντησε
στις ερωτήσεις που έγιναν
από τα άλλα δύο. Συγκρίνα-
µε την καθηµερινότητά
µας(σπίτι – οικογένεια –
δραστηριότητες) και µιλή-
σαµε για τις οµοιότητες και
τις διαφορές µας. 

Το σχολείο των Σερρών

ήταν διαφορετικό από ε-
µάς,γιατί  είχαν άλλο χρώ-
µα δέρµατος, µιλούσαν
διαφορετικά, είναι από άλ-
λη χώρα ή έχουν άλλη θρη-
σκεία. Τα περισσότερα παι-
διά ήταν Τσιγγάνοι και πρό-
σφυγες.  Εµείς παρατηρή-
σαµε διαφορές , όπως π.χ.
στις δραστηριότητες που έ-
χουµε,στο µέγεθος και στις
ανέσεις των σπιτιών. Αν και
έχουµε τόσες διαφορές, οι
οµοιότητές µας είναι πε-
ρισσότερες. Όλοι είµαστε
παιδιά και έχουµε δικαίωµα
να θέλουµε να παίξουµε -
πολλά παιχνίδια που παί-
ζουµε  είναι ίδια -,να έχου-

µε  παρέα, να εκφραζό-
µαστε  και να έχουµε το
δικαίωµα να ζήσουµε.

Συζητήσαµε για την
ταινία µικρού µήκους µε
τίτλο «Ρίζα» που ετοίµασε
το 2ο ∆.Σ. Σερρών και βρα-
βεύτηκε από τον διαγωνι-
σµό «Cinema… διάβα-
σες;», στην κατηγορία  ντο-
κιµαντέρ, µε το πρώτο βρα-
βείο. Μας άρεσε πολύ η
ταινία και πρέπει να δώσου-
µε τα συγχαρητήριά µας
στις Σέρρες.

Τι είναι ρίζα για εµάς; 
Οι µαθητές της Άρνισσας

είπαν τη γνώµη τους. «Για
µένα είναι το επώνυµο του
προπάππου µου, που µε α-
κολουθεί(Στέλλα)». «Ρίζα
είναι η φιλία που έχουµε
µεταξύ µας εδώ και πολλά
χρόνια(Μαρία)». «Είναι ο
τόπος καταγωγής µας(Ελι-
σάβετ)». «Όπως  ο Οδυσ-
σέας µαγεύτηκε από την
Καλυψώ και έµεινε στο νη-
σί της, έτσι και οι άνθρωποι
που βρίσκονται σε έναν ξέ-
νο τόπο, µαγεύονται από
το τοπίο ή τη/τον σύντροφό

Εγώ κι εσύ µαζί 
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τους ή ζούνε πολύ καλύτε-
ρα λόγω της δουλειάς που
κάνουν και των χρηµάτων
που παίρνουν και ριζώνουν
εκεί(Τραϊανός – Στέλλα)». 

Οι συµµαθητές µας από
τις Σέρρες µέσα από το παι-
χνίδι ρόλων "Άντλερ και
Ρέπα" συζήτησαν και συ-
νειδητοποίησαν ότι υπάρ-
χουν διαφορές µεταξύ των
ανθρώπων στη συµπεριφο-
ρά,  τις συνήθειες,  την κα-
ταγωγή. Αναπτύξαµε έτσι
όλοι µαζί το αίσθηµα του
σεβασµού και της αποδο-

χής στο διαφορετικό και το
ξένο.  Μας έστειλαν επίσης
ζωγραφιές  που κάθε παιδί
είχε σχεδιάσει το περί-
γραµµα του προσώπου του
σε προφίλ  και µέσα από
τον γραπτό λόγο αλλά και
την ζωγραφική παρουσίαζε
τον εαυτό του και τα αγα-
πηµένα του πράγµατα. 

Κάθε σχολείο έκανε κά-
ποιες δραστηριότητες στο
σχολείο του για τη διαφο-
ρετικότητα. Αυτό που κά-
ναµε µαζί ανά δύο σχολεία
ήταν τα µισά πορτρέτα. 

Κάθε παιδί σχεδίαζε
και χρωµάτιζε το δικό
του µισό πρόσωπο και
µπορούσε να γράψει
λίγα λόγια για τον εαυ-
τό του. Στη συνέχεια έ-
στειλε κάθε σχολείο
στα άλλα δύο τα µισά
πορτρέτα του και αυτά
συµπλήρωναν το άλλο
µισό πρόσωπο. Μετά
φωτογράφιζαν τα µισά
πρόσωπα µαζί και έτσι

είχαµε ένα πρόσωπο µε
διαφορετικά χαρακτηριστι-
κά. Αυτό µας έκανε να κα-
ταλάβουµε, ότι είµαστε µο-
ναδικοί από τη µία πλευρά
και ότι, τελικά, δεν έχουµε
φοβερές διαφορές από την
άλλη.

Με το σχολείο της Έδεσ-
σας καταφέραµε να βρε-
θούµε και από κοντά στις
12 Μαΐου. Η γνωριµία που
κάναµε ήταν µια υπέροχη
εµπειρία για εµάς. Ευχαρι-
στούµε τα άλλα δύο σχο-
λεία για τη συνεργασία.

Επιµέλεια κειµένου: 
Οι µαθητές της ∆' τάξης
του ∆ηµοτικού Σχολείου

Άρνισσας 

Συνεργαστήκαµε µε τα
παιδιά της ∆' τάξης των
∆ηµοτικών Σχολείων Σερ-
ρών (2ο) και Έδεσσας (4ο)

Υπεύθυνοι 
εκπαιδευτικοί:

Ευπραξία Μπαντάζου – 
Σάββας Μπερµπερίδης

(Σέρρες)
Κωνσταντίνος Πιπεράς

(Έδεσσα) και 
Ηλίας Κάρτας (Άρνισσα)

(∆ιαφορετικότητα - Αλληλοσεβασµός)
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«Ταξιδεύοντας στην Ελ-
λάδα. Στο Χτες, στο Σήµε-
ρα, στο Αύριο» είναι ο τίτ-
λος του σχεδίου δράσης
µας κι εµείς, το 2ο ∆ηµοτι-
κό Σχολείο Πτολεµαΐδας,
αποφασίσαµε ότι θα θέλα-
µε να ταξιδέψουµε προς
τα πίσω, στα χρόνια τα πο-
λύ παλιά, τότε που οι αρ-
χαίοι ποιητές έγραφαν άλ-
λοτε κωµικά κι άλλες φο-
ρές δραµατικά τις ιστορίες
ένδοξων ανδρών και γυ-
ναικών και µαζεύονταν
κάθε λογής πολίτες για να
ακούσουν και να µάθουν

τα κατορθώµα-
τα των ηρώων
και ηρωίδων
της Αρχαίας
Ελλάδας.

Για το ταξίδι
µας αυτό, το ο-
ποίο ξεκίνησε
το Φεβρουά-
ριο του 2022,
βάλαµε πλώρη
µε το Στ2 Τµή-
µα του σχολεί-
ου µας και εί-
χαµε εκλε-
κτούς συνο-
δοιπόρους, το
Στ Τµήµα του
1ου ∆ηµοτικού

Σχολείου της Νέ-
ας Αγχιάλου/ Μαγνησίας.
Τα δύο σχολεία οργανώ-
σαµε αρκετές διαδικτυα-
κές συναντήσεις, όπου
παρουσιάσαµε τους εαυ-
τούς µας, το σχολείο µας,
την έρευνα που κάναµε
σχετικά µε το Αρχαίο Θέα-
τρο στην Αγγλική Γλώσ-
σα, κατασκευές, σκίτσα,
ζωγραφιές και πρωτότυπα
κείµενα. Οι µαθητές της Ν.
Αγχιάλου, µάλιστα, είχαν
την ιδέα να µας παρουσιά-
σουν έναν παραδοσιακό
χορό του τόπου τους. Ευ-

χάριστη έκπληξη ή-
ταν για εµάς και το
δέµα που λάβαµε
στο σχολείο µας µε
πασχαλινές κάρτες
και πατρόν-ιδέες
για κατασκευές µα-
σκών από τους συ-
νταξιδευτές µας.

Αυτό που έκανε
τη συνεργασία µας
ακόµη πιο ξεχωρι-
στή ήταν η ζωντανή
µας συνάντηση
στην Βεργίνα, στο
Νοµό Ηµαθίας, στα
τέλη Μαΐου, µε α-
φορµή την επίσκεψή
µας στο Αρχαίο Θεατρο
των Αιγών, το οποίο υιοθε-
τήθηκε από το σχολείο
µας στα πλαίσια της συµ-
µετοχής µας στο πρό-
γραµµα «Υιοθεσία Αρχαί-
ου Θεάτρου» από το Σω-
µατείο «∆ιάζωµα». Τι πε-
ρίεργο και µοναδικό γεγο-
νός όταν η ευχή για µια
συνάντηση γίνεται πραγ-
µατικότητα και πόσο συ-
ναρπαστικό να παρακο-
λουθούµε πώς αποτυπώ-
νεται στις εκφράσεις των
παιδιών και στις µεταξύ
τους συζητήσεις! Οι εντυ-
πώσεις που µας άφησε η

συ-
νάντηση ήταν οι καλύτε-
ρες και µας έδωσε δύναµη
για τη συνέχεια.

Σε αυτή την προσπά-
θεια, λοιπόν, δράσαµε ως
συγγραφείς, αρθρογρά-
φοι, µεταφραστές, επιµε-
λητές, ζωγράφοι και σκι-
τσογράφοι ώστε να διε-
ρευνήσουµε τις διαφορε-
τικές πτυχές της ζωής
στην Αρχαία Ελλάδα και ι-
διαίτερα το Αρχαίο Θέα-
τρο. Για τον σκοπό αυτό
οργανώσαµε µια σειρά α-
πό δράσεις. Αρχικά συλ-

Ταξιδεύοντας στο Αρχαίο Θέατρο των Αιγών



ΤΤααξξιιδδεεύύοοννττααςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα 1111Ιούνιος 2022

λέξαµε στοιχεία σχετικά
µε το Αρχαίο Θέατρο, πα-
ρακολουθήσαµε βίντεο
και παίξαµε διαδραστικά
παιχνίδια. Κατασκευάσα-
µε µάσκες Αρχαίου Θεά-
τρου µε τη βοήθεια της ει-
καστικού του σχολείου,

Ανδροµάχης Ανδρέου, κα-
θώς και µακέτα σκηνής
αρχαίας κωµωδίας και
τραγωδίας µε φιγούρες
Lego. 

Επιπλέον, για τη µουσι-
κή που συνόδευε τις πα-
ραστάσεις στο Αρχαίο

Θέατρο και την κοινωνική
ζωή στην αρχαιότητα µας
ενηµέρωσε ο µουσικός
του σχολείου, Σοφοκλής
Σαπουνάς. Για τη σπουδαι-
ότητα των χορικών στα
έργα των αρχαίων συγ-

γραφέων µας µίλησε ο
σκηνοθέτης – θεατρολό-
γος και παλαιός δάσκα-
λος, κ. Κωνσταντίνος
Μπαµπίλας, ο οποίος µας
ενέπλεξε σε θεατρικό παι-
χνίδι µε ασκήσεις ορθο-
φωνίας και σωστής στά-
σης του σώµατος. Για τη
σηµασία της σωµατικής
εκγύµνασης και τα Αρχαία
Ολυµπιακά Αθλήµατα µας
µίλησε η εκπαιδευτικός
Φυσικής Αγωγής του σχο-
λείου, Αλεξάνδρα Γρηγο-
ριάδου. Πήραµε πληροφο-
ρίες για το Πένταθλο, στο
οποίο αγωνίζονταν οι άν-
δρες στην αρχαιότητα και
οι µαθητές έκαναν αναπα-
ράσταση των πέντε αθλη-
µάτων που το αποτελούν:
ακόντιο, πάλη, δίσκος, άλ-
µα εις µήκος και αγώνας
δρόµου.

Η διαδροµή αυτή κορυ-
φώθηκε µε την επίσκεψή
µας στο Αρχαίο Θέατρο
των Αιγών, όπου ερµηνεύ-
σαµε στην Αγγλική Γλώσ-
σα απόσπασµα της κωµω-
δίας του Αριστοφάνη
«Όρνιθες», όπως την δια-
σκεύασε η συγγραφέας
Σοφία Ζαραµπούκα.  

Συγχαρητήρια στους
µαθητές του Στ2 Τµήµα-
τος! 

Οι Μαθητές του Στ2
Τµήµατος του 2ου 

∆ηµοτικού Σχολείου
Πτολεµαΐδας

Βαγγέλης Γ., Σωκρά-
της Ι., Νίκος Κ., Αθανα-

σία Κ., Χρήστος Κ., Κλέι-
ντι Κ., Αθηνά Κ., Θεοδώ-
ρα Λ., Ιωάννα Μ., Αρχο-
ντούλα Μ., Λάζαρος Σ.,

Χρήστος Τ., Νίκος Τ., Πέ-
τρος Τ., Χρύσα Τ., Γεωρ-

γία Χ.

Υπεύθυνη
Εκπαιδευτικός: 

Ξανθίππη Αβραµίδου,
ΠΕ06-Αγγλικών
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Οι µαθητές και µαθή-
τριες της ΣΤ τάξης του 1ου
∆.Σ.Νέας Αγχιάλου, αφού
ταξίδεψαν µε τη βοήθεια
της τεχνολογίας σε διά-
φορα αρχαία θέατρα της
Ελλάδας, αποφάσισαν να
µάθουν περισσότερα για
αυτά και να υιοθετήσουν
δυο που βρίσκονται στη

«γειτονιά» τους. Πρόκει-
ται για το αρχαίο θέατρο
των Μικροθηβών και το
αρχαίο θέατρο ∆ηµητριά-
δος.

Το Αρχαίο Θέατρο των
Φθιωτίδων Θηβών βρίσκε-
ται 4 χλµ έξω από τη Νέα
Αγχίαλο και ανατολικά α-
πό το χωριό Μικροθήβες.

Πρόκειται για ένα θέατρο
ελληνιστικής µορφής που
φτιάχτηκε τον 4ο αιώνα
π.Χ. µε χωρητικότητα
3.000 θεατών. που φιλοξε-
νούσε παραστάσεις αρ-
χαίου δράµατος και µουσι-
κούς αγώνες. Η θέση του
είχε το πλεονέκτηµα της
εξαιρετικής ακουστικής
λειτουργίας. Συνδυαστικά
µε την άπλετη θέα που α-
ντίκριζαν οι θεατές στον
Παγασητικό κόλπο, µπο-
ρούσαν να απολαύσουν
τα πολιτιστικά δρώµενα. Η
έρευνα στο χώρο του θεά-
τρου δεν έχει ολοκληρω-
θεί ακόµα και σήµερα βα-
σικός στόχος των ερευνη-
τών αποτελεί η πλήρης α-
ποκάλυψη του σηµαντικού
αυτού µνηµείου. 

Το δεύτερο θέατρο βρί-
σκεται µέσα στα όρια των
τειχών της αρχαίας ∆ηµη-
τριάδος, στη θέση «∆ό-
ντια» κοντά στη συνοικία
των Νέων Παγασών του
∆ήµου Βόλου. Κατασκευά-
στηκε ταυτόχρονα µε την
ίδρυση της αρχαίας πόλης
από τον ∆ηµήτριο Πολιορ-
κητή µε συνοικισµό των
πόλεων της Μαγνησίας το
294-292 π.Χ απέναντι από
το ανάκτορο των Μακεδό-

νων βασιλέων και κάτω α-
πό το λόφο όπου ήταν ι-
δρυµένο το ηρώο των Αρ-
χηγετών και Κτιστών της
πόλης της ∆ηµητριάδος. Η
µορφή που έχει σήµερα δί-
νει την εικόνα ενός µνη-
µείου γυµνού από τα λίθι-
να εδώλια στην περιοχή
του κοίλου, ενώ το κτίριο
της σκηνής ανήκει στη ρω-
µαϊκή περίοδο.

Αφού µάθαµε τα γενικά
ιστορικά και γεωγραφικά
στοιχεία των θεάτρων, κα-
θώς και τα βασικά µέρη
τους, ασχοληθήκαµε µε τα
έργα που παίζονταν, τους
ηθοποιούς, την ενδυµασία
τους. Οι µαθητές ζωγράφι-
σαν το αρχαίο θέατρο ό-
πως το φαντάζονταν και
µε τη βοήθεια της µουσι-
κού έµαθαν σε άπταιστα
αρχαία ελληνικά δυο ωδές
αφιερωµένες στην οµορ-
φιά και στην άνοιξη. 

Επιπλέον έφτιαξαν µά-
σκες µε χαρτόνι και αφού
επισκέφθηκαν το χώρο
του θεάτρου της αρχαίας
∆ηµητριάδος, τις φόρεσαν
και σαν αρχαίοι ηθοποιοί
τραγούδησαν τις ωδές
στα αρχαία ελληνικά, εκ-
πλήσσοντας τους παρα-
βρισκόµενους. Εξεπλάγη-

ΥΥΙΙΟΟΘΘΕΕΤΤΩΩΝΝΤΤΑΑΣΣ  ΕΕΝΝΑΑ  ΑΑΡΡΧΧΑΑΙΙΟΟ  ΘΘΕΕΑΑΤΤΡΡΟΟ
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σαν µε τα όσα έµαθαν από
την αρχαιολόγο που έκανε
την ξενάγηση και κατέθε-
σαν αµέσως τις εντυπώ-
σεις τους. 

Κατόπιν συνενοήσεως
µε τον συνοδοιπόρο µας,
το 2ο ∆.Σ.Πτολεµαίδας, α-
ποφασίστηκε οι µαθητές
να παίξουν ένα κοµµάτι α-
πό τις «΄Ορνιθες» του Αρι-
στοφάνη σε ένα άλλο αρ-

χαίο θεάτρο, αυτό της
Βεργίνας, το οποίο θα επι-
σκέπτονταν τα δυο σχο-
λεία κατά την ηµερήσια
εκδροµή τους. Έφτιαξαν
µάσκες από γυψόγαζα και
διένειµαν ρόλους. Αν και
κατάφεραν να γνωριστούν
και από κοντά στη Βεργί-
να, οι µαθητές-τριες των
δυο σχολείων δεν µπόρε-
σαν να βρεθούν και να παί-

ξουν τις «Όρνιθες» µαζί
στο αρχαίο θέατρο. Ωστό-
σο η µικρή παράσταση για
τους µαθητές του 1ου
∆.Σ.Νέας Αγχιάλου παί-
χτηκε στον αύλειο χώρο
του σχολείου και ήταν ε-
ξαιρετική. Μια εµπειρία
µοναδική που µαγνητο-
σκοπήθηκε και απεστάλη
στους φίλους από την
Πτολεµαϊδα! Ευελπιστού-

µε να το επαναλάβουµε!

Οι µαθητές-µαθήτριες
της ΣΤ τάξης του 

Ευγένειου – 1ου ∆.Σ.
Νέας Αγχιάλου

/ Μαγνησίας

Υπεύθυνοι 
εκπαιδευτικοί: 
Κλιάρη Σοφία – 

Σιδηροπούλου Νένα
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Στο µάθηµα της Θεατρι-
κής Αγωγής και στα πλαί-
σια της γνωριµίας µε το αρ-
χαίο θέατρο µιλήσαµε για
τον αρχαίο κωµικό ποιητή
Αριστοφάνη και αναφερθή-
καµε σε 3 γνωστές κωµω-
δίες του. Τα παιδιά γνώρι-
ζαν το όνοµα καθώς ανα-
φέρεται στο βιβλίο της Ι-
στορίας της ∆' ∆ηµοτικού
αλλά χωρίς να δίνεται ιδι-
αίτερη έµφαση. 

Η θεµατική επιλογή αυτή
προάγει την διαθεµατικό-
τητα καθώς οι µαθητές έ-
χουν διδαχθεί από τους
δασκάλους τους, στο µά-
θηµα της Ιστορίας, τα γε-
γονότα που οδήγησαν τον
Αριστοφάνη στην συγγρα-
φή των εν λόγω κωµωδιών
και µπορούν ν’ αντιλη-

φθούν την σύνδεση ανάµε-
σα στα γεγονότα και τον
σκοπό συγγραφής, το νόη-
µα και τους στόχους του Α-
ριστοφάνη. Συγκεκριµένα
στο βιβλίο της Ιστορίας,
στην 3η ενότητα, στο 25ο
κεφάλαιο µε τίτλο «Αιτίες
και αφορµές του πολέµου»
και στο 26ο κεφάλαιο µε
τίτλο «Οι κυριότερες φά-
σεις του πολέµου» γίνεται
αναφορά σ’ όλα τα γεγονό-
τα που στηρίχθηκαν η «Ει-
ρήνη» (421 π.Χ.), οι «Όρνι-
θες» (414 π.Χ.), η «Λυσι-
στράτη» (411 π.Χ.). Ειδικά
για την «Λυσιστράτη» που
τελικά επιλέχθηκε να πα-
ρουσιαστεί, οι µαθητές δι-
δάσκονται για την Νικίεια
Ειρήνη (421 π.Χ.) και την
διακοπή της 6 χρόνια αρ-

γότερα, την Σικελική Εκ-
στρατεία (415 π.Χ. – 413
π.Χ.) που κατέληξε σε πα-
νωλεθρία των Αθηναίων.
Συγχρόνως τα παιδιά µέσω
ψηφιακού υλικού ήρθαν σ’
επαφή στο µάθηµα της
Θ.Α. µε τον αρχαίο θεατρι-
κό χώρο, τα θεατρικά µη-
χανήµατα, τα κοστούµια
και τις θεατρικές µάσκες. 

Στα πλαίσια του µαθήµα-
τος της Θεατρικής Αγωγής
παρουσιάστηκε στην τάξη
το αρχείο sway
(https://sway.office.com/Pfx
K9KOAGEae5DI1?ref=Lin) 
που δηµιουργήθηκε από
την εκπαιδευτικό και περι-
λάµβανε λίγα λόγια για το

χρονικό πλαίσιο που αφο-
ρούσε η κωµωδία και για το
περιεχόµενο της. Επίσης
στο αρχείο sway υπάρχει
ενσωµατωµένο το
a u d i o b o o k
(https://www.storyjumper.co
m/book/read/106634566/60
918f13796f1) που δηµιουρ-
γήθηκε γι΄ αυτό τον σκοπό
από την εκπαιδευτικό, κα-
θώς δεν υπήρχε κάποιο
σχετικό αρχείο ηχητικό ή
οπτικοακουστικό που να
µπορεί να χρησιµοποιηθεί
αποτελεσµατικά. Το
audiobook στηρίχθηκε στην
διασκευή της Σοφίας Ζαρα-
µπούκα για την Λυσιστρά-
τη. 

Ακολούθησαν πρακτικές
εκπαιδευτικού δράµατος
για την καλύτερη κατανόη-
ση του κειµένου, όπως η
δραµατοποίηση των βασι-
κών σκηνών που εντόπισαν
οι µαθητές, η τεχνική του
«κυκλικού δράµατος» και
της «ανίχνευσης σκέψε-
ων», όπου οι µαθητές χωρί-
στηκαν σε οµάδες και κάθε
οµάδα αναλαµβάνει να πα-
ρουσιάσει τις εσωτερικές
σκέψεις, απόψεις και επι-
χειρήµατα των χαρακτή-
ρων µε κοινό προσανατολι-

Λυσιστράτη, ένα δρώµενο στην Αρχαία Θουρία
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σµό που έχουν αναλάβει. 
Στο επόµενο βήµα και µε

αφορµή τον πόλεµο που ξέ-
σπασε στην Ουκρανία, απο-
φασίστηκε η παρουσίαση θε-
ατρικού δρώµενου µε θέµα
την Λυσιστράτη και έµφαση
στην αντιπολεµική πλευρά
της, στο τέλος της χρονιάς.
Η διασκευή του αρχικού κει-
µένου (από το βιβλίο της Σ.
Ζαραµπούκα) έγινε από την
εκπαιδευτικό της Θ. Α.,
∆ρούτσα Ιωάννα αλλά η δια-

σκευή του δρώµενου έγινε
σε συνεργασία µε τον δά-
σκαλο της τάξης, Γιώργο
Κοτταρίδη. Ακολούθησαν οι
σχετικές πρόβες υπό την ε-
πίβλεψη των εκπαιδευτικών
Θ.Α. και τάξεων (Γιώργος,
Μαριάννα) για την προετοι-
µασία των µαθητών για την
παρουσίαση του σχετικού
δρώµενου. 

Συγχρόνως, πραγµατοποι-
ήθηκαν και άλλες δράσεις
που ενέπλεξαν τα παιδιά

στην διαδικασία κατανόησης
του κειµένου και της παρά-
στασης: 
� Παρακολούθησαν

οι τάξεις θεατρική παράστα-
ση µε τίτλο «Λυσιστράτη»
στο Βουλευτήριο της Αρχαί-
ας Μεσσήνης, έναν κατεξο-
χήν ιστορικό και µε θεατρική
χρήση χώρο. 
� Οι δάσκαλοι των

τάξεων (κ. Σπηλιοπούλου, κ.
Κοτταρίδης) κατασκεύασαν
µε τα παιδιά τα κοστούµια
και τις µάσκες της παράστα-
σης. 
� Έγινε επίσκεψη

στον αρχαιολογικό χώρο
«Ελληνικά» της Αρχαίας
Θουρίας (µια ιδέα του εκ-
παιδευτικού Γιώργου Κοτ-
ταρίδη) και γυρίσµατα της
ταινίας µικρού µήκους
«Λυσιστράτη» στον χώρο
του Αρχαίου τοίχους της
πόλης υπό την επίβλεψη
των εκπαιδευτικών. Το µο-

ντάζ επιµελήθηκε ο εκπαι-
δευτικός Γιώργος Κοτταρί-
δης. 
� Παρουσίαση του

τελικού θεατρικού δρώµε-
νου στην γιορτή λήξης του
σχολείου. 
� O σύνδεσµος για

τη θεατρική παράσταση
της ∆ τάξης στην Αρχαία
Θουρία: 

https://drive.google.com/fi
le/d/1EggwtLuq56dUWvRE
GFeKKBHyzfCg2qjL/view?
usp=sharing 

4ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Καλαµάτας

∆' τάξη (τµήµατα 1 και 2)

Υπεύθυνοι 
εκπαιδευτικοί: 

Γιώργος Κοτταρίδης -
Μαριάννα Σπηλιοπούλου

(∆άσκαλοι τάξεων)
Ιωάννα ∆ρούτσα

– Θεατρολόγος
Βίκυ Σγούρου - Μουσικός
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Λίγα λόγια για το αρχαίο θέατρο
Το θέατρο στην αρχαία Ελλάδα έ-

χει τις ρίζες του  στη λατρεία του
∆ιονύσου, θεού του κρασιού και της
γονιµότητας, έναν από τους θεούς
του Ολύµπου που τιµήθηκε στον ελ-
ληνικό κόσµο.

Η ανάγκη του ανθρώπου να εκφρα-
στεί, να µιµηθεί και να ερµηνεύσει
τον κόσµο γύρω του, γέννησε το θέ-
ατρο. Τα θεατρικά έργα ήταν κωµω-
δίες ή δράµατα που εξιστορούσαν τα
δρώµενα της εποχής.

Στην αρχαία Ελλάδα, θέατρο ονο-
µαζόταν αρχικά το ακροατήριο και
αργότερα η ονοµασία επικράτησε για
τον τόπο των παραστάσεων µε το
σύνολο των κτισµάτων του. Η αρχαι-
ότερη µορφή του ελληνικού κοίλου
(6ος αι. π.Χ.), της θέσης δηλαδή των
θεατών, ήταν ένα σύνολο ξύλινων ε-
δωλίων που τοποθετούνταν γύρω α-
πό ένα επίπεδο κυκλικό χώρο, την
ορχήστρα, όπου εκτυλισσόταν το
δράµα.

Τα κύρια µέρη του αρχαίου ελληνι-
κού θεάτρου ήταν η σκηνή, η ορχή-
στρα και το κοίλον, µε τα ακόλουθα
επιµέρους µέρη:

Η σκηνή: ορθογώνιο, µακρόστενο
κτήριο, που προστέθηκε κατά τον 5ο
αι. π.Χ. στην περιφέρεια της ορχή-
στρας απέναντι από το κοίλον. Στην
αρχή ήταν ισόγεια και χρησιµοποιού-
ταν µόνο ως αποδυτήρια, όπως τα
σηµερινά παρασκήνια.

Το προσκήνιο: µια στοά µε κίονες
µπροστά από τη σκηνή. Ανάµεσα στα
διαστήµατα των κιόνων βρίσκονταν
θυρώµατα και ζωγραφικοί πίνακες
(τα σκηνικά). Τα θυρώµατα του προ-
σκηνίου απέδιδαν τρεις πύλες, από
τις οποίες έβγαιναν οι υποκριτές. Το
προσκήνιο ήταν αρχικά πτυσσόµενο,
πιθανώς ξύλινο.

Τα παρασκήνια: τα δύο άκρα της
σκηνής που προεξέχουν δίνοντάς
της σχήµα π στην κάτοψη.

Οι πάροδοι: οι διάδροµοι δεξιά και 

αριστερά από τη σκηνή που οδη-
γούν στην ορχήστρα. Συνήθως σκε-
πάζονταν µε αψίδες.

Το λογείο: ένα υπερυψωµένο δάπε-
δο, ξύλινο και αργότερα πέτρινο ή µαρ-
µάρινο, όπου έπαιζαν οι ηθοποιοί.

Η ορχήστρα: Η ηµικυκλική (ή κυκλι-
κή, π.χ. Επίδαυρος) πλατεία στο κέ-
ντρο του θεάτρου. Συνήθως πλακό-
στρωτη. Εκεί δρούσε ο χορός.

Η θυµέλη: ο βωµός του ∆ιονύσου
στο κέντρο της ορχήστρας.

Ο εύριπος: αγωγός απορροής των
υδάτων στην περιφέρεια της ορχή-
στρας από το µέρος του κοίλου.

Το κοίλον: όλος ο αµφιθεατρικός
χώρος (µε τα εδώλια, τις σκάλες και
τα διαζώµατα) γύρω από την ορχή-
στρα όπου κάθονταν οι θεατές.

Οι σκάλες: κλιµακωτοί  διάδροµοι
για την πρόσβαση των θεατών στις
θέσεις τους.

Οι κερκίδες: οµάδες καθισµάτων
που δηµιουργούνται από τον χωρι-
σµό των ζωνών µε τις σκάλες.

Τα εδώλια: τα καθίσµατα, οι θέσεις
των θεατών.

Το αρχαίο θέατρο της Μίεζας
Το θέατρο βρίσκεται στον αρχαιο-

λογικό χώρο της Μίεζας, στους πρό-
ποδες  του Βερµίου, στον ∆ήµο Ανθε-
µίων του Νοµού Ηµαθίας. 

Ο µύθος λέει πως η πόλη πήρε το ό-
νοµα της από την κόρη του Βασιλιά
Βέρητα την Μίεζα, που αδέρφια της
ήταν ο ποτάµιος θεός Όλγανος, που
διέσχιζε το Βέρµιο και η Βέροια.

Η πόλη της Μίεζας γνώρισε µεγά-
λη άνθιση κατά την περίοδο του Μ. Α-
λεξάνδρου στα ελληνιστικά χρόνια
και στην περιοχή υπήρχε και η σχολή
του Αριστοτέλη όπου διδάχτηκε και ο
Μ.Αλέξανδρος.

Το αρχαίο θέατρο της Μίεζας είχε
χωρητικότητα 1500 άτοµα και θέα
προς τον κάµπο. Το κτίριο της σκηνής
και τα παρασκήνια ήταν διώροφα.

Το θέατρο της Μίεζας λειτουργού-
σε και θα συνεχίσει να λειτουργεί ως
επισκέψιµο µνηµείο του αρχαιολογι-
κού χώρου.

ΥΥιιοοθθεεσσίίαα  ααρρχχααίίοουυ  θθεεάάττρροουυ  ΜΜίίεεζζααςς
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Σχολή του Αριστοτέλη
Φαίνεται ότι στα χρόνια του βασι-

λιά Φιλίππου Β' (359-336 π.Χ.) η Μίε-
ζα ήταν ήδη µια σηµαντική πόλη του
µακεδονικού βασιλείου. Στο ξακου-
στό «Νυµφαίο» της Μίεζας, ένα ει-
δυλλιακό τοπίο µε πλούσια βλάστη-
ση, άφθονα νερά και φυσικά σπή-
λαια, ιδανικό για τη λατρεία των Νυµ-
φών, ιδρύθηκε µε εντολή του Φιλίπ-
που η Σχολή όπου ο Αριστοτέλης, ο
αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος και επι-
στήµονας, δίδαξε στον Αλέξανδρο
και στα παιδιά των οικογενειών της
µακεδονικής αριστοκρατίας φιλοσο-
φία, τέχνες και µαθηµατικά. Η πα-
ρουσία του Αλέξανδρου και της πα-
ρέας του στην περιοχή θα πρέπει να
έδωσε αίγλη στην Μίεζα και να βοή-
θησε στην ανάπτυξή της.

Οι δραστηριότητές µας
Αρχικά µιλήσαµε στη τάξη µας για

τους πιθανούς λόγους που γέννησαν
το θέατρο. Ύστερα συζητήσαµε για
τα µέρη και τα είδη του θεάτρου, την
κωµωδία και την τραγωδία. Γνωρίσα-
µε όλες τις σωζόµενες κωµωδίες του
«αθυρόστοµου» Αριστοφάνη, τις ο-
ποίες διαβάσαµε σε κόµικς. Παρακο-

λουθήσαµε απο-
σπάσµατα από την
βραβευµένη κινη-
µατογραφική ται-
νία του Γιώργου
Τζαβέλλα «Αντι-
γόνη», που ανα-
φέρεται στην ο-
µώνυµη τραγωδία
του Σοφοκλή και
συζητήσαµε γι'
αυτήν. Κατασκευ-
άσαµε µάσκες, λυ-
πηµένες και χα-

ρούµενες. Γίναµε
υποκριτές(ηθοποιοί) ανεβάζοντας
την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη µε πα-
ρουσία µαθητών και γονέων. 

Η επιλογή του συγκεκριµένου έρ-
γου έγινε λόγω των πολέµου Ρωσίας
– Ουκρανίας, ο οποίος απ' ότι είδαµε
δεν διαφέρει σε τίποτα από τον Πε-
λοποννησιακό Πόλεµο, που έγινε
πριν από 2.500 χρόνια περίπου. ∆υ-
στυχώς το πάθηµα δεν µας έγινε µά-
θηµα.  

Είµαστε πλέον έτοιµοι, να σας ξε-
ναγήσουµε, όποτε θέλετε σε ένα αρ-
χαίο θέατρο και ειδικά σε αυτό της
Μίεζας, το οποίο υιοθετήσαµε, παρό-
λο που οι συνθήκες δεν µας επέτρε-
ψαν να το επισκεφτούµε, αν και το εί-
χαµε προγραµµατίσει.

Καταφέραµε και επισκεφτήκαµε
την Παρασκευή 3/6/2022 µε το σχο-
λείο µας τη Βεργίνα και είδαµε τον
τάφο του Φιλίππου του Β’ και του γι-
ου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Αλέ-
ξανδρου του ∆', και διάφορα εκθέµα-
τα της επο-
χής εκεί-
νης που έ-
δ ε ι χ ν α ν
τον τρόπο

ζωής των ανθρώπων. Στείλαµε, ό-
µως, εκπρόσωπό µας να επισκεφτεί
το αρχαίο θέατρο των ∆ελφών. Κάτι
ήταν κι αυτό.

Τέλος, συνεργαστήκαµε µε το σω-
µατείο «∆ιάζωµα», που ασχολείται
µε την προστασία και ανάδειξη των
αρχαίων θεάτρων.  

Πηγές:
∆ιάζωµα, Αρχαίο θέατρο Μίεζας,

https://diazoma.gr/theaters/archaio-
theatro-miezas/

Αγγελάκου Μ., Ακολούθησε µε στο
αρχαίο θέατρο της Μίεζας, Υπουρ-
γείο πολιτισµού παιδείας και θρησκευ-
µ ά τ ω ν .
https://en.calameo.com/read/0044700
83e727220180b2?authid=QkgC7QG
5hEZF

http://ancienttheater.culture.gr/el/
https://www.mytheatro.gr/theatro-

arxaia-ellada/

Ζωγραφιές: Κατερίνα Θεοδώρου –
Ιορδάνης Μπόγιας – Μαρία Θεοδώ-
ρου – Γεωργία Παπατραϊανού

Βίντεο παράστασης: (181) ∆' Τάξη
η "Ειρήνη" του Αριστοφάνη -
YouTube – ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΛΗΞΗΣ ΣΧ.
ΕΤ. 2021 – 2022 1η ΗΜΕΡΑ (sch.gr)

Επιµέλεια κειµένου: Κατερίνα Θε-
οδώρου – Ναταλία Μπερέα – Ελισά-
βετ Τσουµάγκα – ∆έσποινα Παπα-
γιαννίδου – Στέλλα Μπουλλάρι

∆' τάξη του ∆ηµοτικού 
Σχολείου Άρνισσας

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: 
Ηλίας Κάρτας

κκααιι    ««ΕΕιιρρήήννηη»»ττοουυ  ΑΑρριισσττοοφφάάννηη
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ΤΤοο  ΑΑ’’  ΑΑρρχχααίίοο
θθέέααττρροο  

ττηηςς  ΛΛάάρριισσααςς

Στο κέντρο της Λάρισας
βρίσκεται το Α’ αρχαίο θέα-
τρο, όπου χτίστηκε στο
πρώτο µισό του 3ου αιώνα
στη νότια πλευρά του λό-
φου της Ακρόπολης και α-
ποτελεί το σήµα κατατεθέν
της πόλης. Ήταν αρχικά
συνδεδεµένο µε τη λα-
τρεία του Θεού ∆ιονύσου,
µε τη διεξαγωγή θεατρι-
κών και µουσικών δραστη-
ριοτήτων, καθώς και µε τη
διοίκηση και τις συνεδριά-

σεις των γενικών συνελεύ-
σεων της πόλης, που ονο-
µαζόταν «αγορά». Είναι το
µεγαλύτερο αρχαίο θέα-
τρο στη Θεσσαλία ,µε χω-
ρητικότητα 10.000 θεατών.

Οικοδοµήθηκε µέσα στο
κέντρο της πόλης κατά την
διάρκεια της βασιλείας του
Φιλίππου Ε’ της Μακεδο-
νίας. Ήταν σε χρήση για 6
αιώνες µέχρι το τέλος του
3ου αιώνα µ.Χ. όπου η λει-
τουργία του σταµάτησε α-
πότοµα.

Η κατασκευή του συνδέ-
εται µε την τέλεση θεατρι-
κών και µουσικών παρα-
στάσεων, αλλά και πολιτι-
στικές δραστηριότητες

που έχουν σχέση µε τη δι-
οίκηση του Κοινού. Ήταν
το κέντρο της κοινωνικής
ζωής των Λαρισαίων, κάτι
που αποδεικνύεται από τα
ευρήµατα, κυρίως επιγρα-
φές και γλυπτά, που βρέ-
θηκαν κατά τις ανασκαφές.
Οι αρχαίες επιγραφές µι-
λούν µε σαφήνεια για το
γεγονός αυτό, ότι δηλαδή
κατά την περίοδο της ρω-
µαιοκρατίας στη µεγάλη
παν θεσσαλική γιορτή της
Λάρισας, "Ελευθέρια", τε-
λούνται παράλληλα µε
τους ιππικούς αγώνες στον
ιππόδροµο και αγώνες ποί-
ησης, χορού και µουσικής. 

Τον 1ο αιώνα π.Χ. µετα-

τράπηκε σε αρένα από
τους Ρωµαίους και ήταν ο
λόγος που κατασκεύασαν
το Β’ αρχαίο θέατρο της
πόλης. 

Μετά από έναν ισχυρό
σεισµό που έγινε στη Λάρι-
σα τον 7ο αιώνα µ.Χ. κα-
τέρρευσε ένα µεγάλο µέ-
ρος του επιθεάτρου και ο
δεύτερος όροφος της σκη-
νής µέσα στο εσωτερικό
της ορχήστρας.

Το κυρίως θέατρο χωρί-
ζεται µε δέκα κλίµακες α-
νόδου σε έντεκα κερκίδες
µε είκοσι πέντε σειρές
µαρµάρινων εδωλίων η κα-
θεµία. Στη σηµερινή του
µορφή, όπως µετασκευά-
στηκε στα ρωµαϊκά χρόνια
για την µετατροπή του σε
αρένα, διασώζει είκοσι µία
σειρές εδωλίων. Πάνω σε
όλα τα εδώλια υπάρχουν ε-
πιγραφές µε ονόµατα, πι-
θανόν των αντιπροσώπων
πόλεων του Κοινού των
Θεσσαλών. 

Η 1η ανασκαφή πραγµα-
τοποιήθηκε το 1910 όπου ο
έφορος αρχαιοτήτων κ.
Αρβανιτόπουλος ανακάλυ-
ψε τµήµα της σκηνής του.
Στις αρχές του 2ου αιώνα,
πάνω από το µνηµείο ανοί-
χτηκε οδός και οικοδοµή-
θηκαν σπίτια, εργοστάσια
και καταστήµατα, τα οποία
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έκαναν αρκετές ζηµιές στο
µνηµείο. 

Από την επίσκεψή µας
στο αρχαίο θέατρο µάθαµε
πως η αρχαιολογική υπη-
ρεσία θα ολοκληρώσει τις
εργασίες της για την ανά-
δειξή του τα επόµενα δύο
χρόνια µε σκοπό την ενσω-
µάτωση του µε τα υπόλοι-
πα µνηµεία της περιοχής
και τη δηµιουργία ενός αρ-
χαιολογικού πάρκου. 

Έγραψαν 
οι µαθήτριες 
της ΣΤ1 τάξης
Μιχαέλα-Γαβριέλα Νιαβή  
Αναστασία Παπαθανασίου
Χρύσα Πορνάρα 
Ραφαέλα Μπαλογιάννη 
Ναταλία Μαλλιαρού 
Μαρία Καρκατσέλα 

Ζωγράφισαν
Οι µαθητές της Ε2 τάξης
Ηλιάννα Γεωργούλα
Γιώργος Κοτζαµάνης
Ταξιάρχης Μπέµπος

Οι µαθητές 
της Στ1 τάξης
Φοίβη Φατούρα

Μαρία Αγγελική Μήλια
Κωνσταντίνος Χατζηλιάδης
Χρήστος ∆αρής
Γιώργος Παπαγεωργίου
Βασίλης Σερέτης 
Οι εκπαιδευτικοί 
των τµηµάτων
Απόστολος Μπατζιτέγος

(Ε2) 

Αγγελική Χατζηαντωνίου
(ΣΤ1) 

∆ηµήτρης Γεωργούλας
(Γυµναστής)

1ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Γιάννουλης

Αγγλική µετάφραση
Μιρέλα Καραδόντου
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Η Έδεσσα είναι πόλη της
Μακεδονίας, έδρα του δή-
µου Έδεσσας και πρωτεύ-
ουσα της Περιφερειακής
Ενότητας Πέλλας στην Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας, και έδρα της Ιεράς
Μητρόπολης Εδέσσης,
Πέλλης και Αλµωπίας. Η
πόλη είναι φηµισµένη για
τους 12 καταρράκτες της.
Βρίσκεται πάνω στην αρ-
χαία Εγνατία Οδό. Ιδρύθη-
κε το 813 π.Χ. από τον
πρώτο Μακεδόνα Βασιλιά,
τον Ηρακλείδη Κάρανο και
ήταν η πρώτη πρωτεύουσα
του Μακεδονικού Βασιλεί-
ου. Γνώρισε πλούσιο βιο-
µηχανικό παρελθόν κατά
την διάρκεια του µεσοπο-
λέµου. Ο πληθυσµός της
πόλης της Έδεσσας είναι
18.229, ενώ αυτός του δι-
ευρυµένου ∆ήµου Έδεσ-
σας ανέρχεται στους
28.814 κατοίκους (απογρα-
φή 2011). Επίσης µέχρι την
ανακάλυψη των Βασιλικών
Τάφων της Βεργίνας στην
Ηµαθία, από τον Μανώλη
Ανδρόνικο πολλοί ακόµα

πίστευαν, ότι οι Αρχαίες Αι-
γές βρίσκονται στο Αρχαι-
ολογικό χώρο πόλης, βά-
σει απόψεων αρχαιολό-
γων. 

Ο καταρράκτης Κάρανος
Ο µεγαλύτερος και οµορ-

φότερος καταρράκτης Κά-
ρανος έχει το όνοµα του
πρώτου Μακεδόνα Βασιλιά
του Κάρανου εκεί όπου κά-

ποτε ζούσε ο θρυλικός βα-
σιλιάς Μίδας µε τους µονα-
δικούς του κήπους. Σήµερα
ο Κάρανος  µε ύψος πάνω
από 70µ  βρίσκεται στο
πάρκο των καταρρακτών
και µε την συνεχή ροή του
θυµίζει σε όλους ότι το νε-
ρό είναι πηγή ζωής δύνα-
µης & καταστροφής.

Το Βαρόσι
Λίγοι, ωστόσο, γνωρί-

ζουν ότι η Έδεσσα έχει τη
δική της  παραδοσιακή συ-
νοικία, που το 1983 ανακη-
ρύχθηκε ως παραδοσιακός
οικισµός. Το Βαρόσι, που
σηµαίνει οχυρό, στην ου-
σία αποτέλεσε την πρώτη
συνοικία που δηµιουργήθη-
κε στην πόλη ως εξέλιξη
του βυζαντινού οικισµού

που αναπτύχθηκε στο χώ-
ρο της ακρόπολης και της
αρχαίας πόλης. Τα σπίτια
και τα κτίριά του, πρόκειται
για λαϊκές κατοικίες αλλά
και κάποια αρχοντικά, χρο-
νολογούνται από τον 19ο
αιώνα, ενώ διακρίνονται
για την χαρακτηριστική πα-
ραδοσιακή µακεδονίτικη
αρχιτεκτονική. ∆ιώροφα
κτίσµατα µε προεξοχές, α-
νοιχτό καλυπτόµενο εξώ-
στη και κεραµοσκεπή, εσω-
τερική αυλή και ηµιυπαίθρι-
ους χώρους, τα λεγόµενα
χαγιάτια, γύρω από αυτή.

Ο µύλος της Έδεσσας       
Σε µικρή απόσταση από

το πάρκο των Καταρρα-
κτών συναντάµε την παλιά
βιοµηχανική υδροκίνητη
ζώνη της Έδεσσας, γνω-
στή ως περιοχή των Mύ-
λων. H αφθονία των νερών
σε συνδυασµό µε τις έντο-
νες κλίσεις του εδάφους έ-
δωσαν την δυνατότητα εκ-
µετάλλευσης της κίνησης
του νερού από τα αρχαία
χρόνια.

Η Βυζαντινή γέφυρα 
[Κιουπρί]
Είναι η Βυζαντινή Γέφυ-

ρα,η µοναδική που έχει
διασωθεί από τις παλιές
γέφυρες της πόλης κι έδω-
σε το όνοµά της σε όλο το
πάρκο. Οι κάτοικοι την α-
ποκαλούν “Βυζαντινή” εί-

ναι ιστορική κι έχει α-
νακατασκευαστε ί
πολλές φορές εξαι-
τίας της καταστροφι-
κής δύναµης του Ε-
δεσσαίου ποταµού.
Λένε ότι από εδώ
περνούσε η Εγνατία
Οδός πριν ανηφορί-
σει για τον Άγρα κι α-
ναφέρεται συχνά στα
έργα του πολυδιαβα-
σµένου Έλληνα συγ-
γραφέα Μενέλαου
Λουντέµη.  

Έδεσσα, ο τόπος µου
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Ο αρχαιολογικός
χώρος Έδεσσας

[Λόγγος]
Η Αρχαία Έδεσσα

χωριζόταν σε δύο
τµήµατα-επίπεδα:
στην Ακρόπολη,
που βρισκόταν ψη-
λά, στην άκρη του
βράχου της σύγ-
χρονης Έδεσσας
και στην κάτω πόλη,
η οποία εκτεινόταν
στους πρόποδες
του βράχου, στην α-
νατολική πλευρά.
Αυτή η πλούσια σε
βλάστηση περιοχή
κάτω από το βράχο
ονοµάστηκε Λόγ-
γος και είναι το µό-
νο κοµµάτι της αρ-
χαίας και µεσαιωνι-
κής Έδεσσας που
σώζεται.

Το Γενί Τζαµί 
Έδεσσας

Το Γενί Τζαµί χτί-

στηκε στα τέλη του 19ου
αιώνα από τον Χασάν Φεχ-
µί Πασά και θεωρείται από
τα ωραιότερα τζαµιά. Είναι
επηρεασµένο από την βυ-
ζαντινή αρχιτεκτονική και
συγκεκριµένα κατά το πρό-
τυπο της Αγίας Σοφίας
στην Κωνσταντινούπολη.
Τα τζαµιά λειτούργησαν
µέχρι το 1923, καθώς την
χρονιά εκείνη ο Μουσουλ-
µανικός πληθυσµός της
πόλης, περίπου 6.000 άτο-
µα, µετακινήθηκε υποχρε-
ωτικά στην Τουρκία, εξαι-
τίας της Συνθήκης της Λω-
ζάνης, που επέβαλε την
πληθυσµιακή ανταλλαγή.

Η Έδεσσα είναι µια πανέ-
µορφη πόλη που αξίζει να
την επισκεφτείτε, γιατί έ-
χει πολλά ακόµη να δείτε
στις γύρω περιοχές.

Οι µαθητές/τριες της ∆΄
Τάξης του 4ου ∆ηµοτικού
Σχολείου Έδεσσας: Γου-
λάρας Παντελής, Γώγος
Νίκος, Κληντσάρη Μαρία -
Άννα, Μαυροπούλου Ζωή,
Μίγκας Άγγελος, Μίσκος
Στέλιος, Μπαραµπάνης Άγ-
γελος -Κωνσταντίνος,
Μπρίντζης Νίκος, Μπλάγα
Αλκινόη, Μπουτάση Σταυ-
ρούλα, Παπαντωνίου Σταύ-
ρος, Παππάς Μάριος, Ρο-
δοβίτη Μιλένα, Τζιόλα Βι-
κτώρια, Τρίπτση Μαρία,
Χατζηαντωνιάδου ∆έσποι-
να, Μπίτζου Εύα 

Υπεύθυνος 
εκπαιδευτικός:

Κωνσταντίνος Πιπεράς
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Τοπικά προϊόντα 
της Κορίνθου

Αγαπητοί µας αναγνώστες, επισκεφτείτε τον όµορφο
τόπο µας και δοκιµάστε τα αγνά και νόστιµα προϊόντα
του. Θα σας µείνουν αξέχαστα…

Κορινθιακή σταφίδα
Ένας από τους θησαυρούς της κορινθιακής γης είναι η

σταφίδα. Η σταφίδα, η σταφιδούλα, η σταφιδίτσα, το
στολίδι του τόπου µας. Η σταφίδα, το ρυτιδιασµένο µι-
κρό, ξανθό σταφυλάκι που ήθελε να καθίσει στον ήλιο
του καλοκαιριού. Έκανε ηλιοθεραπεία µες στο αυγου-
στιάτικο λιοπύρι και µαύρισε. Παιδιά και µεγάλοι τρελαί-
νονται για τη λεπτή γεύση της.  Στο σχολείο οι µικροί µα-
θητές τρώνε σταφιδούλες και αποκτούν ενέργεια και
καθαρό µυαλό. Πολλοί άνθρωποι που αρρωσταίνουν
γεύονται τον νόστιµο αυτό καρπό και αποκτούν την υ-
γειά τους. Γι' αυτό, φίλοι µας, «µια χούφτα σταφιδούλες
την ηµέρα, τον γιατρό τον κάνουν πέρα». 

Αργύρης Τσώτος

Η κορινθιακή σταφίδα καλλιεργείται στον ελλαδικό
χώρο από τους οµηρικούς χρόνους µε τον Ηρόδοτο, τον
Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη να αναφέρονται συχνά
στις σταφίδες ως ασταφίδες ή σταφυλίδες. Τον 19ο αι. η
κορινθιακή σταφίδα ήταν για την ελληνική οικονοµία ό,τι
ο καφές για τη Βραζιλία.

Αντόνιο Νγκρέση, Μπέκου Βασιλική 

Αγιωργίτικο κρασί 
Ένα από τα πιο φηµισµένα προϊόντα  του νοµού είναι

το κρασί της Νεµέας. Το Αγιωργίτικο είναι ο βασιλιάς
των κόκκινων κρασιών της Ελλάδας. Πήρε το όνοµα αυ-
τό, γιατί παλιά τη Νεµέα τη λέγανε Αη-Γιώργη. 

Οι αρχαίοι  Έλληνες το θεωρούσαν ιερό προϊόν, ενώ
κουκούτσια σταφυλιών που έχουν βρεθεί σε µυκηναϊκά
πιθάρια αποδεικνύουν την άµεση σχέση µε το κρασί της
Νεµέας. Το κρασί της Νεµέας εξάγεται σε όλον τον κό-
σµο και πολλοί επισκέπτες έρχονται και θαυµάζουν τα
οινοποιεία της περιοχής.

Γιώργος Παναγούλιας – Εύη Χουσαλά – Ελένη Τσερώνη
– ∆ηµήτρης Πετρόπουλος

Το «Μανάκι» είναι µια ντόπια ποικιλία ελιάς που καλ-
λιεργείται στην Κορινθία. Το εξαιρετικά παρθένο αυτό ε-
λαιόλαδο είναι ένα πολύ ωφέλιµο προϊόν για τον άν-
θρωπο και µελέτες έχουν δείξει ότι ενισχύει το ανοσο-
ποιητικό σύστηµα του ανθρώπου και την εγκεφαλική και
καρδιακή του λειτουργία!  Το λάδι αυτό, καλλιεργείται
χωρίς ψεκασµούς µε φυτοφάρµακα και ζιζανιοκτόνα,
κάτι που το κάνει ακόµα πιο υγιεινό! Έτσι δηµιουργείται
ένα λάδι ελαφρύ, µε ωραίο φρουτώδες άρωµα, πλούσιο
σε βιταµίνες και ιχνοστοιχεία!!!

Ιωάννα Τρουπή
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Ιστορικά πρόσωπα που
περπάτησαν στα µονο-

πάτια της Κορίνθου
Φίλοι µας, σηµαντικά πρόσωπα επισκέφτηκαν τον τόπο

µας και συνέδεσαν το όνοµά τους µε επισκέψιµους προο-
ρισµούς της Κορίνθου. Πάµε να γνωρίσουµε κάποια απ' αυ-
τά.

Το σύµπλεγµα αγαλµάτων ∆ιογένη και Αλέξανδρου
στην παραλία Καλάµια απεικονίζει µια από τις πιο γνωστές
συναντήσεις κατά την αρχαιότητα στην Κόρινθο. Ο Μέγας
Αλέξανδρος βρισκόταν στην περιοχή για να οργανώσει εκ-
στρατεία κατά των Περσών. Ο ∆ιογένης ζούσε σε ένα τε-
ράστιο πιθάρι, όταν ο Αλέξανδρος τον ρώτησε ποια χάρη
θέλει να του κάνει. Ο φιλόσοφος απάντησε «κάνε στην ά-
κρη, γιατί µου κρύβεις τον ήλιο», µε τον βασιλιά να απαντά
ότι αν δεν ήταν ο Αλέξανδρος, θα ήθελε να είναι ο ∆ιογέ-
νης.

∆ήµητρα Παντελέων – Εβίτα Σπυράκη
– Μαρία Λουίζα Ρουστέµη

Ο Απόστολος Παύλος επισκέφτηκε την Κόρινθο το 52
µ.Χ. και φιλοξενήθηκε στο σπίτι των Ιουδαίων Ακύλα και
Πρίσκιλλας. Εργαζόταν µαζί τους ως σκηνοποιός και ταυ-
τόχρονα κήρυττε το Ευαγγέλιο στους κατοίκους, αρκετοί
από  τους οποίους ασπάσθηκαν τον Χριστιανισµό. Μετά α-
πό ενάµιση χρόνο έφυγε αφήνοντας πίσω του µία Εκκλη-
σία, ενώ διατήρησε στενές επαφές µε τα µέλη της, στέλ-
νοντάς τους τις περίφηµες «προς Κορινθίους» επιστολές.
Η εκκλησία της Κορίνθου αφιέρωσε στον Απόστολο Παύ-
λο τον όµορφο µητροπολιτικό Ναό που βρίσκεται στο κέ-
ντρο της πόλης µας. 

Κοντογιάννης Νικόλας, Φώτης Παντόπουλος, ∆έσποινα
Γκουριώτη, Αδαµαντία Σταµατοπούλου

Ο πρώτος που σκέφτηκε τη διάνοιξη του Ισθµού ήταν ο
τύραννος της Κορίνθου Περίανδρος. Πήρε όµως χρησµό α-
πό την Πυθία να µην προχωρήσει το σχέδιό του, γιατί θα
θύµωναν οι θεοί. Ακολούθησαν οι Ρωµαίοι αυτοκράτορες Ι-
ούλιος Καίσαρας, Καλιγούλας, Νέρωνας, ο οποίος έκανε
την πρώτη προσπάθεια υλοποίησης και στη συνέχεια, ο Η-
ρώδης Αττικός, αλλά χωρίς και πάλι αποτέλεσµα. Μετά το
τέλος της οθωµανικής κυριαρχίας ο Ιωάννης Καποδίστριας
δοκίµασε να ξεκινήσει το έργο, όµως λόγω οικονοµικών
προβληµάτων εγκαταλείφτηκε η προσπάθεια του. Τελικά
το έργο ολοκληρώθηκε 25 αιώνες µετά τη σύλληψη της
αρχικής ιδέας και ήταν αποτέλεσµα της αναπτυξιακής πο-
λιτικής του Χαρίλαου Τρικούπη.

Γιάννης Τζέκος, Εύη Χουσαλά
Ζωγραφιές: ∆ιώρυγα (Αργύρης Τσώτος)_Αγάλµατα και

ελιά Μανάκι(Ιωάννα Τρουπή)_Απόστολος Παύλος και Α-
µπελώνες Κορινθίας(Μαρία Λουίζα Ρουστέ-
µη)_Αµπέλι(Αντόνιο Νγκρέση)

Επιµέλεια: Οι µαθητές της Ε'2 τάξης
του 10ου ∆.Σ. Κορίνθου 

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Μαρία Ντρέλια
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∆υτικά του Θερµαϊκού
κόλπου βρίσκεται το Εθνικό
Πάρκο ∆έλτα Αξιού. Το Ε-
θνικό Πάρκο περιλαµβάνει
και το ∆έλτα του Αξιού. Ε-
κεί, την άνοιξη και το καλο-
καίρι, στα παραποτάµια δά-
ση και τις νησίδες του, συ-
γκεντρώνονται χιλιάδες
πουλιά για να αναπαρα-
χθούν. Μεταξύ αυτών νυ-
χτοκόρακες, χουλαροµύτες,
λευκοτσικνιάδες, αργυρο-
τσικνιάδες, σταχτοτσικνιά-
δες, λαγγόνες και χαλκόκο-
τες. Στα λιβάδια υπάρχουν
ελευθέρα κοπάδια αλόγων,
απόγονοι των αλόγων που
παράτησαν οι γεωργοί την
δεκαετία του 60. Στην βό-
ρεια όχθη συναντάµε ένα α-
πό τα τελευταία κοµµάτια
του παρόχθιου δάσους όπου
εκεί υπάρχουν ιτιές, λεύκες
και σκλήθρα. 

Η λαγγόνα µας ξεναγεί
στον ποταµό Λουδία

- Είµαι ένα πουλί που ζει
στο Εθνικό Πάρκο ∆έλτα Α-
ξιού και θα σας µιλήσω για
τον ποταµό Λουδία.

Κάποτε, τα νερά που πή-
γαζαν από τα όρη Βόρας,
Βέρµιο και Πάικο συγκε-
ντρώνονταν στον ποταµό
Λουδία. Κατέληγαν στην
τώρα αποξηραµένη λίµνη
Γιαννιτσών και εκβάλλονταν
στον Θερµαϊκό κόλπο.

Τώρα, ο Λουδίας είναι ένα

τεχνητό κανάλι µήκους 40
χιλιοµέτρων. Η αλλαγή αυτή
οφείλεται στην αποξήρανση
της λίµνης Γιαννιτσών. 

Ο θαλασσαετός
µας ξεναγεί

-Γνωρίζατε, ότι ο Αλιάκµο-
νας είναι ο µεγαλύτερος σε
µήκος ποταµός στην Ελλά-
δα; Επίσης, ξέρατε ότι ο Α-
λιάκµονας διαθέτει ένα ε-
κτεταµένο δέλτα, που χάρη
στην δυσκολία πρόσβασης
και στην περιορισµένη αν-
θρώπινη παρουσία βρίσκουν
καταφύγιο πολλά είδη ά-
γριας ζωής; Μεταξύ αυτών
είναι, ένα από τα ελάχιστα
ζευγάρια θαλασσαετών, που
υπάρχουν στην Ελλάδα δηλ.
της οικογένειάς µου! Κοντά
στον ποταµό Αλιάκµονα που

ζω, βρίσκεται ο υγρότοπος
της νέας Αγαθούπολης, που
είναι γνωστός από τον µε-
γάλο πληθυσµό παπιών κυ-
ρίως τον χειµώνα.

Το Εθνικό Πάρκο
∆έλτα Αξιού

-Είµαι η γνωστή χελώνα
του Εθνικού Πάρκου Αξιού.
Κατοικώ σε ένα θαυµάσιο
µέρος µε πολλή χλωρίδα και
πανίδα και πολλά ξηρά και υ-
γρά µέρη. Στην προστατευό-
µενη περιοχή του ∆έλτα Αξι-
ού. Εδώ υπάρχουν πάνω α-
πό 370 είδη φυτών µε τα ο-
ποία τρέφονται διάφορα
ζώα και φυσικά και εγώ.
Πολλά είδη ζώων και φυτών
είναι προστατευόµενα και α-
σφαλή στο ∆έλτα του Αξιού.
Προσφέρει στήριξη στις ό-

χθες των ποταµών και δηµι-
ουργεί τους απαραίτητους
φυσικούς διαδρόµους για
την ασφάλεια της αγριόγα-
τας και του λύκου. Φωλιά-
ζουν 299 είδη πουλιών δη-
λαδή το 66% που έχουν πα-
ρατηρηθεί έως σήµερα στην
Ελλάδα. Ελπίζω µια µέρα να
σας δω από κοντά να περνά-
τε ωραία.

-Είµαι ένα φλαµίγκο ή αλ-
λιώς φοινικόπτερο και αυτή
την περίοδο ζω στο Εθνικό
Πάρκο ∆έλτα του Αξιού. Έ-
νας τόπος µε πλούσια χλω-
ρίδα και πανίδα.

Το ξέρατε ότι υπάρχουν
περισσότερα από 370 είδη
φυτών;! Κάποια από αυτά
θεωρούνται προστατευόµε-
να, όπως ο κρίνος της θά-
λασσας, η φτέρη του νερού
και το νεροκάστανο.

Οι απειλές στο περιβάλλον
του ∆έλτα Αξιού 

-Είµαι η Γεωργίτσα η αλε-
πουδίτσα! Σκουπίδια, καµέ-
να δέντρα, είδη υπό εξαφά-
νιση! Οι άνθρωποι πιστεύ-
ουν πως µπορούν να ζήσουν
χωρίς δέντρα… Θα µας σκο-
τώσουν! Γίναµε είδη υπό ε-
ξαφάνιση. Μερικά άµοιρα
και χαµένα ζωάκια είναι
κρυµµένα εκεί έξω. Η καρ-
διά τους γίνεται σµπαράλια
µε τόσους άγριους και ά-
σπλαχνους ανθρώπους …

-Είµαι η Βίδρα. Μια µεγά-
λη πληγή για εµένα και την
ελληνική πανίδα είναι η λα-
θροθηρία (το παράνοµο κυ-

ΕΕθθννιικκόό  ΠΠάάρρκκοο  ∆∆έέλλτταα  ΑΑξξιιοούύ
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νήγι). Άλλη α-
πειλή είναι η
κλιµατική αλ-
λαγή, όπως η
αύξηση της
θερµοκρασίας,
η ανύψωση της
στάθµης της
θάλασσας και
τα ακραία καιρι-
κά φαινόµενα
όπως οι πληµ-
µύρες.

- Εµείς οι νυ-
χτερίδες, το
κ α λ ο κ α ί ρ ι ,
χρειαζόµαστε
πολύ περισσό-
τερο νερό! Το
χειρότερο είναι
ότι η στάθµη
του νερού των

ποταµών µειώνεται. Αυτό
φυσικά οφείλεται και σε ε-
σάς που πίνετε πολύ νερό ή
το χρησιµοποιείτε στις καλ-
λιέργειές σας. Όλα αυτά α-
ποτελούν πρόβληµα για την
υδροληψία. Και δεν ξεχνώ
τις παράνοµες αµµοληψίες
που γίνονται στα σκοτεινά.

Οδηγός καλού 
επισκέπτη!

-Είµαι ο λαγόγυρος που
τριγυρνά εδώ στον υδροβιό-
τοπο του ∆έλτα Αξιού. ∆εν
πρέπει να πετάτε σκουπίδια
γιατί έτσι µολύνετε το περι-
βάλλον. Και επειδή θα θυµώ-
σω θα σας κάνω να σκοντά-
ψετε σε κανένα λαγούµι, α-
πό αυτά που σκάβω για να
κρυφτώ! Γενικά, µην παρεµ-
βαίνετε στη φύση. Μην αφή-
νετε τα σκυλάκια σας ελεύ-
θερα να κάνουν τρέλες.
Κρατάτε τα από το λουράκι
τους όσο απολαµβάνετε τον
περίπατό σας µέσα στο πα-
ρόχθιο δάσος! 

Η περιοχή του ∆έλτα Αξι-
ού-Λουδία-Αλιάκµονα είναι
ένας πολύτιµος βιότοπος
για πολλά είδη ζώων, κάποια
από αυτά µάλιστα κινδυνεύ-
ουν µε εξαφάνιση, όπως ο
λαγόγυρος και η βίδρα.

Αλλά υπάρχει κάτι που κά-
νει τον υδροβιότοπό µας να
έχει σχετικά δυσάρεστη ει-
κόνα. Οι περισσότεροι άν-
θρωποι πετάνε τα σκουπίδια
τους και τα αποτσίγαρά
τους στις φωλιές µας, µολύ-
νοντας την χλωρίδα και την
πανίδα. Εγώ προτείνω να
βγει µια πινακίδα που να λέ-
ει:

«Μην πετάτε σκουπίδια
στους υδροβιότοπους!».
Όπως στις θάλασσες και

τις ακτές! Αλλιώς από προ-
σωπική µου άποψη, ο καθέ-
νας θα έπρεπε να παίρνει
150 ευρώ πρόστιµο- µη πω
300! ∆εν πρέπει να µολύνε-
τε αυτόν τον τόπο γιατί εδώ
ξεχειµωνιάζουν και φωλιά-
ζουν σηµαντικοί πληθυσµοί
σπάνιων πουλιών. Στην πε-
ριοχή έχουν καταγραφεί
299 είδη πουλιών! Ένα από
αυτά είµαι κι εγώ η αβοκέτα!

Πηγή: 
Φορέας ∆ιαχείρισης ∆έλ-

τα Αξιού
http://axiosdelta.gr/
www.youtube.com/watch?

v=PFTA7O8fSzg

Άρθρα και σκίτσα των µα-
θητών του Ε1: Φωτεινή Πα-
µπουκτσή, Γιώργος Βαρσά-
µης, Εβελίνα Τουλή, Σοφία
Μπεντίκη, Σοφία Βακάλη,
Νεφέλη Μπο'ι'κλή, ∆ήµητρα
Βασιλείου, Αλέξανδρος Βα-
σίλεφ, Στέφανος Ντόντης,
Χαράλαµπος Κορεξενίδης,
Γιώργος Τσολόγλου, Φωτει-
νή Κωνσταντινίδου, Έλενα
Τσελίκογλου, Οδυσσέας
Μαρτίδης, Στάθης Τσοµπά-
νης, Ευάγγελος Τζάµπος,
Νάντια Ντιµίτροβα, Πολίτης
Ράδος 

11ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Ευόσµου, Άρθρο 
του τµήµατος Ε1

Υπεύθυνη 
εκπαιδευτικός: 

Γαβριήλ Κωνσταντία
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Η Παλιά Πόλη της Ξάνθης
Η Παλιά Πόλη βρίσκεται

στη βόρεια Ξάνθη και απο-
τελεί το ιστορικό κέντρο
της. Είναι χτισµένη από Η-
πειρώτες και Μακεδόνες
µαστόρους. Υπάρχουν εκ-
κλησίες αλλά και τζαµιά για
τους µουσουλµάνους κατοί-
κους της. Ανακηρύχθηκε
προστατευόµενος οικισµός
το 1976.Αν την επισκεφτεί-
τε ποτέ, σας προτείνουµε
να πάτε στο Λαογραφικό
Μουσείο και στο σπίτι της
Σκιάς!

Ζωή, Θεοδώρα Π., 
Θεοδώρα Χ.

Το Λαογραφικό και Ιστο-
ρικό Μουσείο Ξάνθης

Ιδρύθηκε από την Φιλοπρό-
οδη Ένωση Ξάνθης (ΦΕΞ). Ε-
πεκτάθηκε λόγω των πολλών
εκθεµάτων του στα αρχοντι-
κά του Κουγιουµτζόγλου και
του Καλούδη.

Στο µουσείο υπάρχουν
πολλά δωµάτια και σε κάθε
δωµάτιο βλέπουµε διαφο-
ρετικές εικόνες και πράγµα-
τα. Είδαµε παλιά παιχνίδια
της εποχής εκείνης, γραµ-
µατόσηµα, έπιπλα, κοσµή-
µατα, ασηµένιες πόρπες,

φορεσιές, την κρεβατοκά-
µαρα του ∆ηµήτρη Κουγι-
ουµτζόγλου και της γυναί-
κας του. Ένα δωµάτιο ήταν
µπλε και µέσα τα πάντα ή-
ταν ανακατεµένα, οι καρέ-
κλες κάτω, τα ράφια έτοιµα
να πέσουν. Ήταν ένα έργο
µαθητών της πόλης µας για
το προσφυγικό ζήτηµα.

Στο υπόγειο υπάρχουν α-
γροτικά εργαλεία, νοικοκυ-
ρές που µαγειρεύουν και
ταυτόχρονα κοιµίζουν τα
µωρά τους. Υπάρχουν επί-
σης ιατρικά εργαλεία, κάµε-
ρες, ραπτοµηχανές κ.α.

Το µουσείο έχει ακόµα
τοιχογραφίες του 1880 που
είναι έργα Βαυαρών και
Γερµανών ζωγράφων.

Ζωή

Το Σπίτι της Σκιάς
Το «σπίτι της σκιάς» βρί-

σκεται στην παλιά πόλη της
Ξάνθης. Είναι ένα µαγευτι-
κό µέρος, όπου µπορείς να
δεις γλυπτά από σκουπίδια!
Έτσι τουλάχιστον φαίνεται
στην πρώτη µατιά… γιατί ό-
ταν κλείσει το φως εµφανί-
ζονται, µέσα από σκιές, υ-
πέροχα πράγµατα που δεν
πιστεύεις ότι τα βλέπεις! Οι

συµµαθητές µου κι εγώ επι-
σκεφτήκαµε το «σπίτι της
σκιάς» και πήραµε συνέ-
ντευξη από τον καλλιτέχνη,
τον κ. Βαΐτση Τριαντάφυλ-
λο.

Ερώτηση: Πόσο καιρό α-
σχολείστε µε αυτό;

Απάντηση: Ξεκίνησα το
2010, οπότε ασχολούµαι 12
χρόνια.

Ερώτηση: Με τι υλικά
φτιάχνεται τα έργα σας;

Απάντηση: Χρησιµοποιώ
κυρίως ανακυκλώσιµα υλι-
κά.

Ερώτηση: Πόση ώρα σας
παίρνει για να τελειώσετε
τα έργα σας;

Απάντηση: Κάθε έργο εί-
ναι διαφορετικό. Ο περισσό-
τερος χρόνος που χρειά-
στηκε ήταν 2 µήνες.

Ερώτηση: Πώς ξεκινήσα-
τε να ασχολείστε µε αυτό
το επάγγελµα;

Απάντηση: Είδα τυχαία
αυτή την τέχνη στο διαδί-
κτυο. Μου άρεσε κι άρχισα
από τότε να κάνω κι εγώ
γλυπτά σκιάς.

Ερώτηση: Από πού παίρ-
νετε έµπνευση για τα έργα
σας;

Απάντηση: Από οτιδήπο-
τε! Ένας άνθρωπος που θέ-
λει να δηµιουργήσει, ψά-
χνει αφορµές από οτιδήπο-
τε!

Ερώτηση: Παίρνετε µέ-
ρος σε εκθέσεις;

Απάντηση: Βεβαίως, κά-
νω πολλές εκθέσεις.

Ερώτηση: Σε ποια µέρη έ-
χετε κάνει εκθέσεις;

Απάντηση: Στην Ελλάδα

Εξερευνώντας την Παλιά Πόλη της Ξάνθης
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έχω κάνει εκθέσεις στην
Ξάνθη, στη Λάρισα, στη
Θεσσαλονίκη και στην Αθή-
να. Στο εξωτερικό έχω κά-
νει εκθέσεις στο Λονδίνο,
στην Ταϊβάν, στην Τουρκία,
στη Κύπρο και στη Βόρεια
Μακεδονία.

∆ηµοσιογραφική οµάδα:
Γιώργος Χατζηµωυσιάδης,

Θεοδώρα Παρπαλά, Θεοδώ-
ρα Χατζηαναστασίου, Μπε-

λινάι Κεκέ 
Επιµέλεια κειµένου: 
Θεοδώρα Παρπαλά

Το σπίτι του
Μάνου Χατζιδάκι

Ο Μάνος Χατζιδάκις γεν-
νήθηκε στις 23 του Οκτώ-
βρη στην Ξάνθη, στην Πα-
λιά Πόλη. Το σπίτι που γεν-
νήθηκε κι έζησε τα πρώτα
χρόνια της ζωής του ο
σπουδαίος µουσικοσυνθέ-
της είναι πλέον στολίδι µε-
γάλης αξίας για ολόκληρη
την πόλη. Είναι ένας ζωντα-
νός χώρος, συνεχώς επι-
σκέψιµος και δηµιουργικός,

ένας πολυχώρος τέχνης και
σκέψης.

Το κτίριο χτίστηκε στα τέ-
λη του 18ου αιώνα, έχει νε-
οκλακισιστικά στοιχεία κα-
θώς και λίγα µπαρόκ. Ο αρ-
χιτέκτονας ήταν πιθανόν
Αυστριακός. Το κτίριο ήταν
ιδιοκτησία του Εβραίου ε-
µπόρου Ισαάκ ∆ανιήλ, ο ο-
ποίος ήταν ένας από τους
πιο πλούσιους ανθρώπους
εκείνης της εποχής.

Επιµέλεια κειµένου:
Αϊσεγκιούλ, Εµίνα, Μπελινάι

∆ηµοτική Πινακοθήκη
Η ∆ηµοτική Πινακοθήκη

βρίσκεται σε ένα από τα πα-
λαιότερα κτίρια της πόλης.
Ιδρύθηκε το 1997 κι έχει το
όνοµα Χρήστος Παυλίδης
για να τιµήσει τον ζωγράφο,
που δώρισε τριάντα έργα
του. Γίνονται πολλές εκθέ-
σεις ζωγραφικής, αγιογρα-
φίας, φωτογραφίας, κοσµη-
µάτων. Την επισκέπτονται
πολλά σχολεία αλλά και
τουρίστες.

Μεχµέτ

Το Αχριάν τζαµί
Το τζαµί βρίσκεται

στην Παλιά Πόλη,
στη σηµερινή συνοι-
κία της Ακροπόλεως
ή Αχριάν Μαχαλεσί.
Το τέµενος είναι µο-
νόχωρο και χτισµένο
µε πέτρες και ξυλο-
δεσίες. Ο µιναρές
βρίσκεται στην νοτιο-
δυτική άκρη του κτιρί-
ου. Είναι µεγάλο από
µέσα αν και από έξω
φαίνεται µικρό.

Χαζάλ

Ζωγραφιές:
Παλιά πόλη Ξάνθης (µε

µαρκαδόρους), Χαζάρ

∆ροµάκι µε σαχνισιά,
Θεοδώρα Χ.
Σοκάκι µε σπίτι ευρωπαι-

κού τύπου, Εµµανουέλα
Μητρόπολη, Γιάννης

Φωτογραφία λαογραφι-
κού µουσείου, Μερτ

Φωτογραφία σπίτι της
σκιάς, ∆ηµήτρης

Τµήµα ∆΄2 
7ο ∆ηµοτικό

Σχολείο Ξάνθης

Υπεύθυνη 
εκπαιδευτικός: 
Μπατζάκη Σέβη
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1. Λάδι
Η Κως είναι φηµισµένη για τους τόνους του λαδιού που

βγάζει κάθε χρόνο. Υπάρχουν αρκετοί ελαιώνες και από
παλιά τα περισσότερα σπίτια συνήθιζαν να έχουν το δικό
τους λάδι. Για να βγει το λάδι υπάρχει µια χρονοβόρα δια-
δικασία, η οποία διαρκεί από τον Οκτώβρη µέχρι τον ∆ε-
κέµβρη. Υπάρχουν τρεις τρόποι µαζέµατος: Ο πιο παλιός
είναι το ράβδισµα, αργότερα το χτενάκι, ένα αντικείµενο
χειρός µε δόντια µπροστά και µικρό καντάρι πίσω, και τέ-
λος τα µηχανήµατα που ονοµάζονται ελαιοραβδιστικά.
Το πρώτο πράγµα που πρέπει να κάνουµε είναι να στρώ-
σουµε το δίχτυ κάτω από τα δέντρα. Έπειτα ρίχνουµε τις
ελιές από τα δέντρα, τις ξεχωρίζουµε από τα φύλλα τους
και τις βάζουµε µέσα σε υφασµάτινα σακιά. Ύστερα τις
µεταφέρουµε στο ελαιοτριβείο .Εκεί οι ελιές περνάνε α-
πό ένα µηχάνηµα που αφαιρεί τα φύλλα, πλένονται και
περνάνε από την πρέσα, ένα µηχάνηµα που πιέζει τις ε-
λιές και βγαίνει το λάδι. Το λάδι αποθηκεύεται σε βαρέ-
λια. Μένει σε ένα σκιερό και δροσερό µέρος και είναι έ-
τοιµο για κατανάλωση . 

2. Κρασί
Βάζουµε τα σταφύλια στο πατητήρι και τα αλέθουµε ή

τα πατάµε µε τα πόδια για να γίνει µούστος. Βάζουµε τον
µούστο σε καζάνι µεγάλο, το ξαφρίζουµε και το βράζου-
µε µέχρι να γίνει ένα δεµένο σιρόπι. Παίρνουµε ένα µέ-
ρος σιρόπι και το βάζουµε στο βαρέλι µε το µούστο και σε
40 µέρες το κρασί είναι έτοιµο.

3. Κρασοτύρι
Το κρασοτύρι, γνωστό και ως τυρί της Πόσας, είναι πα-

ραδοσιακό προϊόν της Κω. Είναι ένα είδος τυριού το ο-
ποίο διατηρείται µέσα σε κρασί. Προέκυψε όταν στο νησί
το λάδι δεν έφτανε για την συντήρηση των τυριών, κι έτσι
οι κάτοικοι τα τοποθέτησαν σε λάσπη κρασιού και καθιε-
ρώθηκε η ονοµασία του. Φτιάχνεται από κατσικίσιο και

πρόβειο γάλα. Βράζουν το γάλα και προσθέτουν ένα πη-
κτικό υλικό. Όταν κρυώσει το βάζουν σε φόρµες µακρό-
στενες φτιαγµένες από ψάθα, το στραγγίζουν για να
στεγνώσει και να ενωθεί µαζί µε το µίγµα. Μετά το βγά-
ζουν από την φόρµα και το βάζουν στην άλµη για να σφί-
ξει. Τέλος παίρνουν το κάτω µέρος του γλυκού κρασιού
που λέγεται Πόσα και το αφήνουν για λίγο καιρό µέσα και
όταν πάρει χρώµα είναι έτοιµο. Συνήθως συνοδεύεται µε
καρπούζι.

4. Μαεριά (Γλυκό) 
Γίνεται από σιταρίσιο αλεύρι µε ειδική επεξεργασία.

Για το αλεύρι: Αφήνουµε το σιτάρι σε νερό για 3-4 µέρες
µέχρι να φουσκώσει, το αλέθουµε στην µηχανή και βγαί-
νει ένας πολτός που τον βάζουµε σε νερό για να βγάλου-
µε το πίτουρο. Όταν βγάλουµε τον πολτό το βάζουµε σε
ένα άσπρο σακούλι για να στραγγίσει. Όταν φύγει το πο-
λύ νερό, το κόβουµε σε κοµµάτια και το βάζουµε σε ταψί

ΟΟ  ππααρρααγγωωγγιιΚΚΩΩΣΣ  µµααςς  ττόόπποοςς……..
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για να στεγνώσει, µετά το ξανατρίβουµε και
στο τέλος το κοσκινίζουµε, το βάζουµε πάλι
σε ένα σακούλι και το βάζουµε πολλές µέρες
στον ήλιο για να ψηθεί. Για το γλυκό: Βάζου-
µε ένα φλιτζάνι αλεύρι, 1-1,5 φλυτζάνια ζά-
χαρη, 5 φλυτζάνια νερό, λίγη µαστίχα και ό-
ταν δέσει και γίνει κρέµα προσθέτουµε 3-4
φύλλα από νεραντζιά. Τέλος του αφαιρούµε
τα νεραντζόφυλλα και τα σερβίρουµε σε
µπολ µε κανέλα.

5. Γλυκό Ντοµατάκι
Παίρνουµε µακρόστενες ντοµάτες, τις κα-

θαρίζουµε απ’ έξω .Στο κάτω µέρος της ντο-
µάτας ανοίγουµε µια τρύπα για να αφαιρέ-
σουµε τους σπόρους και τις βάζουµε σε µια
λεκάνη µε ασβεστόνερο. Όταν σφίξουν, τις
ξεπλένουµε καλά και τις βάζουµε σε κατσα-
ρόλα µε 1 κιλό ζάχαρη, 1,5 λίτρο νερό. Όταν

δέσει το σιρόπι βάζουµε λίγα φύλλα µο-
σχολούλουδου (αρµπαρόριζας). Αφήνουµε
το γλυκό να κρυώσει καλά και το βάζουµε
σε γυάλινα, αποστειρωµένα βάζα.

6. Πουλάκια (Γλυκό) 
Φτιάχνουµε ένα µείγµα µε αλεσµένα και

καθαρισµένα αµύγδαλα και λίγο µέλι. Ανοί-
γουµε φύλλο στο χέρι και το κόβουµε σε
µικρά κοµµάτια. Βάζουµε ένα κουταλάκι α-
πό το µείγµα αµυγδάλου, το διπλώνουµε
και φτιάχνουµε µια µπαλίτσα µε µια ουρά
στο πίσω µέρος. Τέλος τα τηγανίζουµε σε
καυτό λάδι και τα σερβίρουµε µε µέλι και
κανέλα.

ΠΗΓΕΣ: 
Οι συγγενείς των µαθητών αφηγήθηκαν

τη διαδικασία παραγωγής ή κατασκευής των
προϊόντων.

Τµήµα: ΣΤ2
Μαθητές: Αβντίου Μαρία, Ακύλα Αδαµα-

ντία, Γρηγοριάδη Σίσσυ, Καπράνη Θάλεια,
Κερράι Άγγελος, Κιλιµάτος ∆ηµήτρης,
Κράνης Γιώργος, Μανιάς Αντώνης, Μαυρο-
µάτη Μαρία, Μούκας Τάσος, Μπαρζούκας
Χριστόφορος, Ντρίτσης Βαγγέλης, Παπου-
τσαλάκης Ουµούτ, Πασµατζή Έφη, Περρής
Ζαχαρίας, Σαµαρά Ανδριάνα, Σκευοφύλαξ
Αντώνης, Τσακλάνος Σταµάτης, Τσεκίνι
Κέισι, Τσιµπίκη Αποστολία, Χανόπουλος
Σοφιανός, Χατζηχαλήλ Νταµλά, Ψαροµπάς
Ποθητός

1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κω
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: 

Όλγα Σκουρλή
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Ο Λούρος είναι κωµόπο-
λη του νοµού Πρέβεζας.
Βρίσκεται στην αρχή της
εύφορης κοιλάδας Λάµα-
ρης, στη µέση ακριβώς της
διαδροµής Άρτας – Πρέβε-
ζας. Η κοιλάδα αυτή βρί-
σκεται κοντά στις εκβολές
του ποταµού Λούρου, ενώ
στο σηµείο αυτό ενώνο-
νται τα βουνά Βαλαώρα
και Ζάλογγο. Στις όχθες
του ποταµού Λούρου φυ-
τρώνουν πολλές λιγιές. Οι
κάτοικοι έκοβαν «λούρες»
και έπλεκαν µε αυτές µα-
ντριά, καλύβια και σπιτο-
κάλυβα, για να µείνουν
στο παλιό χωριό κοντά
στο ποτάµι. Έτσι πήρε το
όνοµά του το χωριό που εί-
χε σπίτια από λούρες. 

Ιστορικά η πρώτη ανα-
φορά στο χωριό έγινε το
1670 από τον Τούρκο πε-
ριηγητή Εβλιγιά Τσελεπή,
ενώ κυριεύτηκε από τον Α-
λή Πασά το 1797, παρά τη
σθεναρή αντίσταση των
κατοίκων. Η απελευθέρω-
ση ήρθε πολύ αργότερα α-
πό τον ελληνικό στρατό

στις 16 Οκτωβρίου του
1912. Αναφέρεται επίσης
ότι στην περιοχή εµφανί-
ζεται ο Κοσµάς ο Αιτωλός
το 1779 και ιδρύει το «Ελ-
ληνικό Σχολείο», ενώ ο
Ρήγας Φεραίος στην
«Χάρτα» του, αποκαλεί
τον Λούρο σαν κάστρο της

περιοχής.
Από τη δεκαετία του ’50

άρχισε σιγά σιγά η ανά-
πτυξη του χωριού στον γε-
ωργικό και κτηνοτροφικό
τοµέα. Στο Λούρο υπάρ-
χουν ελαιώνες, περιβόλια,
ο κάµπος, µέρος του αρ-
χαίου υδραγωγείου της

Νικόπολης, ερείπια µικρού
ελληνιστικού πύργου και
το µοναδικό αισθητικό πα-
ραποτάµιο δάσος – χώρος
αναψυχής του Αγίου Βαρ-
νάβα, µε την εκκλησία του
κτισµένη από τον ίδιο, ό-
πως λέγεται ,το 1149. 

Το χωριό µας ο Λούρος
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Τα νερά του ποταµού Λούρου εκβάλλονται
στον Αµβρακικό κόλπο, που αποτελεί ένα από τα
εθνικά πάρκα της Ελλάδας. Στον Αµβρακικό συ-
ναντώνται θαλάσσιες χελώνες, δελφίνια και σα-
λάχια. Είναι επίσης σηµαντικό µέρος για τα πτη-
νά καθώς στο βόρειο τµήµα του παρατηρούνται
σε πολύ µεγάλη πυκνότητα. Είναι γνωστός για
την γαρίδα του (γάµπαρη). Τέλος ο Λούρος έχει
κοντά του το Σούλι, τις πηγές του Άδη και το υ-
δραγωγείο της Νικόπολης. Οι παραλίες του Ιονί-
ου απέχουν µόλις 12χλµ. 

Οι µαθητές της Ε΄ τάξης του ∆ηµοτικού
Σχολείου Λούρου: 
Νικηφόρος, Βαγγέλης, Λευτέρης, Αθηνά, Ευ-

αγγελία, Ειρήνη, Βαγγέλης, Σπύρος, Βασίλης,
Άγγελος, Σπύρος, Αγγελική, Θωµάς, Κωνσταντί-
να, Λευτέρης, Όλγα, Παναγιώτης

Ζωγραφιές:
Άγιος Βαρνάβας (Αγγελική Φερεντίνου), Λού-

ρος (Νικηφόρος Παπαγιάννης), Λούρος (Λευτέ-
ρης Λώλης), Λούρος (Λευτέρης Γιώτης), Λού-
ρος (Αγγελική Φερεντίνου)

Υπεύθυνη 
εκπαιδευτικός:

Ηλιάδου Θάλεια
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H Γιορτή Αχλαδιού
στα Πλατανούλια

Η Γιορτή Αχλαδιού διορ-
γανώνεται τα τελευταία
χρόνια µε επιτυχία στο χω-
ριό µας και έχει σκοπό να α-
ναδείξει τις τοπικές παρα-
γωγές και προϊόντα, αλλά
κυρίως το αχλάδι. 

Η περιοχή του ∆ήµου Τυρ-
νάβου και ιδιαίτερα των χω-
ριών ∆ένδρων, Πλατανουλίων
και του οικισµού της Αγίας Σο-
φίας, παρ’ όλο που είναι µόνο
1.000-1.100 κάτοικοι, παράγει
τα περισσότερα αχλάδια, όχι
µόνο στον νοµό Λάρισας, αλλά
σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Έ-
χουν και καλλιεργούν µια τε-
ράστια έκταση 25.000 στρεµ-
µάτων. Η συγκοµιδή του αχλα-
διού ξεκινάει στις αρχές Αυ-
γούστου. Η Γιορτή Αχλαδιού
γίνεται κάθε χρόνο στις αρχές
Φθινοπώρου. Οι επισκέπτες
µπορούν να δουν και άλλα
τοπικά προϊόντα εκτός από
τα αχλάδια, άλλα φρούτα,
τσίπουρο. 

Στο τέλος χαιρόµαστε ό-
λοι και διασκεδάζουµε µε έ-
να παραδοσιακό γλέντι, µε
χορό ζωντανή ορχήστρα
και τραγούδια.

Ευσταθία Καλτσογιάννη
ΣΤ' τάξη

Το ∆άσος µου
Ελάτε στο Ρουµάνι, το υ-

πέροχο δάσος των Πλατα-
νουλίων. Βρίσκεται στο χω-
ριό µας και από µέσα περ-
νάει ο Πηνειός. 

Είναι το µοναδικό δάσος
που από µέσα του περνάει
ποταµός. Έχει πολλά δέ-
ντρα, τα περισσότερα από
αυτά είναι βελανιδιές. Βρί-
σκεται σε απόσταση 13 χλµ.
από τη Λάρισα και έχει έ-
κταση περίπου 500 στρέµ-
µατα. 

Στο Ρουµάνι τρώµε, γλε-

ντάµε, ψήνουµε την Πρωτο-
µαγιά. Το καθαρίζουµε και
καθόµαστε όλοι παρέες-πα-
ρέες. Μπορεί άµα θέλει κά-
ποιος να ψαρέψει, κυρίως
υπάρχουν γουλιανοί.

∆ηµήτρης Τσούτσας Ε'
Αλέρντο Γιάτα ΣΤ

Η Γέφυρα του Τυρνάβου
Εντυπωσιακή πέτρινη γέ-

φυρα δεσπόζει στην είσοδο
του Τυρνάβου. Κατασκευά-
στηκε γύρω στα 1900 και α-
ποτελείται από 10 τόξα και
εξυπηρετεί την επικοινωνία

του Τυρνάβου µε τη Λάρι-
σα.

Γεφυρώνει τον Τιταρήσιο
ποταµό ή αλλιώς Ξηριά. Η
γέφυρα κινδύνεψε µε κα-
τάρρευση από την πληµµύ-
ρα του 1972.

Το 2010 παρουσιάστηκε
το ίδιο πρόβληµα, έγιναν ό-
µως έργα συντήρησης και
ανακηρύχτηκε διατηρητέο
µνηµείο από το Υπουργείο
Πολιτισµού.

Λέο Καζάνι ΣΤ'

Οι καλύτεροί µας φίλοι,
οι µέλισσες…

Οι µέλισσες παίζουν έναν
σηµαντικό ρόλο στη φύση.
Χάρις σε αυτές γίνεται η
γονιµοποίηση των φυτών. 

Είναι πολύ εργατικές. Έ-
χουν µια µικρή κοινωνία,
την κυψέλη. Κάθε κυψέλη
έχει περίπου 80.000 µέλισ-
σες. Κάθε κυψέλη έχει τη
βασίλισσά της, τις εργά-
τριες και τους κηφήνες.
∆ουλειά της βασίλισσας εί-
ναι να γεννάει αυγά, για να
ανανεώνεται ο πληθυσµός
στην κυψέλη. Οι εργάτριες
είναι όλες θηλυκές και δου-
λειά τους είναι να φροντί-
ζουν τους γόνους και να
φρουρούν την κυψέλη. 

Σταθµός: ∆ένδρα-Πλατανούλια-Τύρναβος -Θεσσαλία
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Υπάρχουν 6 κατηγορίες
εργατριών. Οι κηφήνες  είναι
οι αρσενικές µέλισσες και
δεν τσιµπούν.  Ο ρόλος τους
είναι να γονιµοποιήσουν τη
βασίλισσα. 

Τα τελευταία χρόνια οι γε-

ωργοί ψεκάζουν µε πολλά
φυτοφάρµακα τα χωράφια
τους. Αυτό δηµιουργεί πολλά
προβλήµατα υγείας στους ί-
διους, στην παραγωγή τους
αλλά και στις µέλισσες. Οι
µέλισσες σκοτώνονται από

τα εντοµοκτόνα, όταν µαζεύ-
ουν δηλητηριασµένο νέκταρ,
γύρη και νερό.

Αικατερίνη Μαστοροδήµου Ε'
Κων/νος Ματράκης ∆'

Ραφαήλ Μαλάκος ∆'

Χαµάµ-Το Λουτρό 
Τυρνάβου

Το Λουτρό Τυρνάβου
βρίσκεται έξω από την εί-
σοδο της πόλης του Τυρ-
νάβου.  Ακριβώς δεξιά α-
πό τη γέφυρα που ενώνει
τη Λάρισα µε τον Τύρνα-
βο. Η κατασκευή του πι-
θανολογείται στις αρχές
του 19ου αιώνα. Οι τε-
τράγωνοι χώροι του κα-
λύπτονται από ηµισφαιρι-
κούς θόλους. 

Αποκαταστάθηκε το
µνηµείο στις αρχές της
δεκαετίας του 1990. Κα-
τασκευάστηκε στον χώ-
ρο µικρό αµφιθέατρο και
αναψυκτήριο ώστε να γί-
νονται εκδηλώσεις. Σή-
µερα παραµένει κλειστό
και παρατηµένο. 

Αντονέλα Χεµπίµπασι 
Ε' τάξη 

Γράµµα στον ∆ήµαρχο
Τυρνάβου και στην 7η 

Εφορία Αρχαιοτήτων
Είµαστε οι µαθητές της

ΣΤ' τάξης του σχολείου
µας και συµµετέχουµε µε
σχολεία από διάφορες

περιοχές της Ελλά-
δας στο πρόγραµµα:
«Γνωρίζοντας τον
τόπο µου».

Με την έρευνα
που κάναµε, ανακα-
λύψαµε ένα Χαµάµ
(τουρκικά µπάνια).
Βρίσκεται στον ε-
παρχιακό δρόµο
Τυρνάβου-Λάρισας
και αποτελεί το τε-
λευταίο πολιτιστικό
στοιχείο από την ε-
ποχή της τουρκικής
κατοχής. Κτίστηκε
τον 19ο αιώνα και ή-
ταν ο χώρος για τα
δηµόσια λουτρά.

Το πρόβληµα που
µας απασχολεί είναι η

εγκατάλειψη της περιοχής
και του Χαµάµ. Πρέπει να
σεβόµαστε τέτοια µνηµεία
και ποτέ να µην καταστρέ-
φουµε µνηµεία, εκκλησίες ή
οτιδήποτε αφορά ανθρώ-
πους, πολιτισµούς και κουλ-
τούρες.

Γι’ αυτό αποφασίσαµε να
οργανώσουµε µια ηµέρα
καθαριότητας και ζητάµε
την πολύτιµη βοήθειά σας
για να καλυτερεύσει η όψη
της περιοχής. Θα ήταν εξαι-
ρετική ιδέα να ανακαινίσετε
αυτόν τον σκουπιδότοπο,
ώστε να είναι επισκέψιµος.
Εάν ο χώρος λειτουργούσε
ως µουσείο, θα ήταν τέλειο
αν υπήρχε εκεί και ένα ανα-
ψυκτήριο.

Ελπίζουµε ότι η επιστολή
µας θα σας συγκινήσει και
θα επηρεάσει την απόφασή
σας.

Οι µαθητές της ΣΤ' τάξης 
∆ένδρων Πλατανουλίων

∆ηµοτικό Σχολείο
∆ένδρων Πλατανουλίων

/ Τύρναβος Λάρισα

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:
Ελένη Στρουζιώτου

ΣΤ'τάξη
∆ηµήτρης Γεωργούλας

Γυµναστής
Ξένια Αργυροπούλου 

∆ασκάλα αγγλικών
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Η τοποθεσία της
Η Βεγορίτιδα είναι η λίµνη

του τόπου µας. Βρίσκεται
στη Βόρεια Ελλάδα, στα σύ-
νορα µεταξύ Φλώρινας και
Πέλλας. Είναι η τρίτη µεγα-
λύτερη λίµνη σε έκταση και
η µεγαλύτερη σε βάθος στη
χώρα µας.

Η ιστορία για τη στάθµη της
Η Βεγορίτιδα συνδέεται

µε τις τρεις λίµνες της πε-
ριοχής (Ζάζαρη, Χειµαδίτι-
δα, Πετρών). Είναι αποµει-
νάρια της τεράστιας αρχαίας
λίµνης της Εορδαίας. Η Βε-
γορίτιδα βρίσκεται στο χα-
µηλότερο σηµείο αυτής της
λεκάνης και έτσι δέχεται ό-
λα τα νερά, που βρίσκονται
πάνω από αυτήν. Η στάθµη
της Βεγορίτιδας δεν είναι
σταθερή, σύµφωνα µε τις
καταγραφές των τελευταίων
130 χρόνων.

Το 1954 όµως δηµιουργή-
θηκε µια τεχνητή υπόγεια
σήραγγα που ένωσε την Βε-
γορίτιδα µε τον βάλτο του Ά-
γρα, για τη δηµιουργία του
Υδροηλεκτρικού Σταθµού
του Άγρα. Αυτή φτιάχτηκε α-
πό Ιταλούς για πολεµική α-
ποζηµίωση και είχε µήκος 6
χλµ.. Με τη δηµιουργία αυ-
τού του έργου έχασε τα 2/3
του όγκου της. Φαίνεται ότι
η λίµνη δεν είχε ποτέ σταθε-
ρή στάθµη. Αυτό το συµπέ-
ρασµα βγαίνει από την ιστο-
ρία της Βοκερίας, µιας αρ-
χαίας ρωµαϊκής πόλης, που
λέγεται ότι είναι µέσα στη
λίµνη. Επίσης έχουν βρεθεί
και αρχαιολογικά ευρήµατα

στο χωριό Φαράγγι και Κλει-
δί, που αναφέρονται σ` αυ-
τήν. 

Στην περιοχή της Πτολε-
µαΐδας-Κοζάνης υπήρχε έ-
νας µεγάλος βάλτος που ο-
νοµαζόταν κίτρινη λίµνη(Σα-
ρηγκιόλ). Αφού έγιναν κά-
ποια τεχνικά έργα το κανάλι
που δηµιουργήθηκε(Σουλού)
συνεχίζει να τροφοδοτεί την
Βεγορίτιδα µε νερό, µέχρι
και σήµερα. Η Βεγορίτιδα ό-
µως τροφοδοτείται και από
τα διάφορα ρέµατα της πε-
ριοχής, άλλα από την πλευ-

ρά του Βόρα και άλλα από
την πλευρά του Βερµίου.

Ζωή στη λίµνη
Η λίµνη µας έχει πλούσια

χλωρίδα και πανίδα. Φιλοξε-
νεί ψάρια όπως γουλιανούς,
γριβάδια, τούρνες, τσιρόνια
και κορέγονους που είναι
πολύ νόστιµα. Φιλοξενεί
πολλά είδη πουλιών, που
ζουν µέσα, δίπλα και γύρω α-
πό αυτήν. Τέτοια είναι ο αρ-
γυροπελεκάνος, ο κορµορά-
νος, η βαλτόπαπια και πολλά
είδη ερωδιών. Υπάρχουν επί-

σης καραβίδες, µύδια και βά-
τραχοι.. Τα φυτά που φιλο-
ξενεί είναι κυρίως καλάµια. 

Αλιεία
Παλαιότερα το ψάρεµα ή-

ταν πολύ συνηθισµένο επάγ-
γελµα στα γύρω χωριά. Κά-
θε πρωί οι ψαράδες ψάρευαν
και πουλούσαν τα ψάρια
τους. Σήµερα έχουν µείνει
πολύ λίγοι. Στη λίµνη µας έ-
χουν ψαρευτεί γιγάντια ψά-
ρια. Το ρεκόρ µεγαλύτερου
ψαριού ήταν ένας γουλιανός
120 οκάδων ( 150 κιλά περί-
που).

Αξιοθέατα
Γύρω από αυτή υπάρχουν

αρκετά αξιοθέατα. Ένα από
αυτά είναι το τζαµί από την
εποχή της Οθωµανικής Αυ-
τοκρατορίας, από το οποίο
έχει µείνει µόνο ένα κοµµάτι
του µιναρέ. Στο χωριό Πε-
ραία υπάρχει ένα εξωκλήσι
των Αγίων Θεοδώρων όπου
υπάρχει άγιασµα και ένας
βράχος για να περάσεις από
µέσα για ευλογία. Από εκεί
έχει καταπληκτική θέα στη
λίµνη. Επίσης µπορείς να
θαυµάσεις την θέα και από
τις προβλήτες των παραλί-
µνιων χωριών. Μέσα στην λί-
µνη υπάρχει και ένα νησάκι
που µπορείς να επισκεφτείς
µε βάρκα. 

Τα προβλήµατά της
Η λίµνη µας εδώ και δεκα-

ετίες αντιµετωπίζει προβλή-
µατα όπως η µόλυνση. Το νε-
ρό της µολύνεται από τα φυ-
τοφάρµακα και τα λιπάσµα-

ΗΗ  λλίίµµννηη  ΒΒεεγγοορρίίττιιδδαα
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τα που µέσω των υπογείων
νερών ρέουν σε αυτή. Μέσα
και έξω από το νερό υπάρ-
χουν παντού σκουπίδια και
αυτό χαλάει την εικόνα της
περιοχής. Πολλοί ασυνείδη-
τοι άνθρωποι καίνε τα καλά-
µια. Εκτός από την κατα-
στροφή της χλωρίδας αυτό
είναι επικίνδυνο και για την
πανίδα. Η λίµνη µας µολύνε-
ται από την στράγγιση των
βόθρων του χωριού. Τα τε-
λευταία χρόνια όµως γίνο-
νται προσπάθειες, για να αλ-
λάξει αυτή η κατάσταση. Κα-
τασκευάζονται αποχετευτι-
κά δίκτυα και βιολογικοί κα-
θαρισµοί.

Προτεινόµενες λύσεις
Η λίµνη µας εκπέµπει

S.O.S.. ∆εν ήταν πάντα σε
αυτή την κατάσταση. Πριν α-
πό λίγα χρόνια οι κάτοικοι

κολυµπούσαν σε αυτή. Πρέ-
πει να ληφθούν περισσότε-
ρα µέτρα για την προστασία
της. Αυτοί που µολύνουν την
λίµνη και καίνε τα καλάµια
να έχουν βαριές ποινές. Επί-
σης θα πρέπει να µειωθούν
σταδιακά τα φυτοφάρµακα
και οι καλλιέργειες να γί-
νουν βιολογικές. Η εικόνα
που έχουµε για τη λίµνη πρέ-
πει να γίνει ακόµα καλύτερη.
Με τη δηµιουργία ενός Κέ-
ντρου Ενηµέρωσης, για την
ευαισθητοποίηση των κατοί-
κων και των επισκεπτών. Α-
κόµα µπορούν να γίνουν διά-
φορες δραστηριότητες ό-
πως για παράδειγµα ξενάγη-
ση µε βάρκες. 

Στο σχολείο µας παίρνου-
µε πολλές πρωτοβουλίες ό-
πως να προτείνουµε ιδέες
για την λίµνη και να τις στέλ-
νουµε στον δήµαρχο. Αν ό-

λοι συµβάλλουµε στην προ-
στασία της θα γίνει ένα ξα-
κουστό αξιοθέατο σε όλη
την Ελλάδα. Την λίµνη µας
την αγαπάµε και θα θέλαµε
το καλύτερο για αυτή. Αν έ-
χετε την ευκαιρία να περά-
σετε από το τόπο µας αξίζει
µια επίσκεψη.

Πηγές: 
«Κάποτε αντάµωσα µια λί-

µνη»_Σύλλογος Προσασίας
Βεγορίτιδας, 2007

«Το κάλεσµα της λί-
µνης(Εκπαιδευτικό υλικό
για Βεγορίτιδα)»_Κέντρο

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-
σης Έδεσσας, 2011

Ζωγραφιές: Άρνισσα – Βε-
γορίτιδα µε καλάµια – Ψάρια
και πουλιά – Χάρτης Βεγορί-
τιδας – το τζαµί(∆ηµήτρης
Λιάσης), Βεγορίτιδα µε προ-
βλήτα(Μαρία Θεοδώρου),
Βεγορίτιδα µε ψάρια(Κατερί-
να Θεοδώρου)

Επιµέλεια: Λιάσης 
∆ηµήτρης - ΣΤ`τάξη

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός:
Ηλίας Κάρτας

∆ηµοτικό Σχολείο 
Άρνισσας/Πέλλας
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Η Νέα Αγχίαλος είναι πα-
ραθαλάσσια κωµόπολη µε
µικρό λιµανάκι στη Β∆ ά-
κρη του Παγασητικού κόλ-
που, Ν∆ του Βόλου και ι-
δρύθηκε το 1907 από πρό-
σφυγες της Παλαιάς Αγ-
χιάλου. Σήµερα ανήκει
στον ∆ήµο Βόλου και έχει
πληθυσµό περίπου 7000
κατοίκους (Κωνσταντίνος
Σαµουρέλης)

Η πόλη άρχισε να χτίζε-
ται πάνω από τα ερείπια
δυο αρχαίων πόλεων, της
αρχαίας Πυράσσου και των
Φθιώτιδων Θηβών, από
τους Έλληνες πρόσφυγες
της Ανατολικής Ρωµυλίας
και συγκεκριµένα από την
Αγχίαλο (Ποµόριε) της ση-
µερινής Βουλγαρίας που
πυρπολήθηκε από τους
Βούλγαρους κατακτητές
στις 30 Ιουλίου 1906. (∆ιο-
νύσης Αϊτσέ-Σιαµέτης
Γιάννης)

Η περιοχή µας έχει
πλούσια αρχαιολογικά ευ-

ρύτατα. Οι ανασκαφές που
έγιναν έφεραν στο φως 10
σηµαντικά µνηµεία: την α-
κρόπολη της Πυράσσου, τη
βασιλική του Ελπιδίου, το
συγκρότηµα των δηµοσίων
κτιρίων, το επισκοπικό µέ-
γαρο, τη βασιλική του Αγ.
∆ηµητρίου, το υπόκαυστο-
λουτρό, το γυµνάσιο και
λουτρό, την πλακόστρωτη
λεωφόρο µε κατάστηµα
"έµβολος" της βασιλικής,
την έπαυλη και τη βασιλική
του αρχιερέως Πέτρου που
είναι το µεγαλύτερο και
πιο ενδιαφέρον µνηµείο
της περιοχής. (Γιώτη Ηρώ-
Κοντοβά Κατερίνα)

Στις 30 Σεπτεµβρίου
1907 µπήκε ο θεµέλιος λί-
θος για την καινούργια πα-
τρίδα που έµοιαζε πολύ µε
την παλιά και ονοµάστηκε
Νέα Αγχίαλος. Το 1908 ο-
λοκληρώθηκαν τα πρώτα
960 λιθόκτιστα διώροφα
και µονώροφα σπίτια όπου
εγκαταστάθηκαν οι Αγχια-

λίτες. Στο κέντρο, χτίστη-
κε ο Ναός του Αγίου Γεωρ-
γίου σε ανάµνηση του Να-
ού της παλαιάς πατρίδας.
(Καπερώνη Άρτεµις-Μη-
δειάτη Νεφέλη)

Οι κάτοικοι ασχολούνταν
και συνεχίζουν µέχρι σήµε-
ρα, µε το µάζεµα ελιών, α-
µπελιών, αµυγδάλων και
διαφόρων λαχανικών. Μά-
λιστα υπάρχει και οινοποι-
είο 

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩ-
ΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ   "Η ∆Η-
ΜΗΤΡΑ" που ιδρύθηκε από
τους Αγχιαλίτες της Ανα-
τολικής Ρωµυλίας 10 χρό-
νια µετά την εγκατάσταση
τους στη Ν.Αγχίαλο. (Τζά-
ερλη Χριστίνα-Χαρµαντά
∆ήµητρα)

Οι Αγχιαλίτες αγαπού-
σαν πολύ τη µάθηση και α-
µέσως σκέφτηκαν να φτιά-
ξουν σχολείο. Συγκεκριµέ-
να έκτισαν το 1910, µε κλη-
ροδότηµα του Συγγρού, το

πρώτο ∆ηµοτικό Σχολείο,
το σχολείο µας, που είναι
χαρακτηρισµένο ως ∆ιατη-
ρητέο και υπάγεται στην
Ε΄ Εφορία Νεωτέρων Μνη-
µείων. Μάλιστα έχει ονο-
µαστεί ΕΥΓΕΝΕΙΟ από τον
Μητροπολίτη Ευγένιο Κα-
ραβιά, ο οποίος απαγχονί-
στηκε από τους Τούρκους.
(Τζανής ∆ηµήτρης-Μήτσι-
ου Βαγγέλης)

Κατά τον πόλεµο του
1940 το διδακτήριο µετα-
τρέπεται σε Νοσοκοµείο
και δέχεται τους ηρωικούς
τραυµατίες του Αλβανικού
µετώπου. Αργότερα στις
πίσω αίθουσές του δέχεται
τους Ιταλούς αιχµαλώτους
και αργότερα Άγγλους
ναυαγούς. (Παπαδάκη ∆ή-
µητρα-Καρατάσιος Μά-
ριος)

Το σχολείο µας κατα-
στράφηκε πολλές φορές.
Τον Απρίλιο του 1943 χτυ-
πήθηκε από Ιταλική οβίδα
και λίγο αργότερα κάηκε α-

Ο ΤΟΠΟΣ ΜΟΥ: Η ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
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πό τα Ιταλικά στρατεύµατα
κατοχής. Με τους σει-
σµούς του 1954-55 έπαθε
επίσης πολλές ζηµιές. Κα-
τεδαφίστηκε και ξαναχτί-
στηκε σχεδόν από την αρ-
χή. Η νέα παρέµβαση αφαί-
ρεσε πολλά από τα στοι-
χεία της αρχιτεκτονικής
του. (Τσιαµούρα Ελένη-
Σιαµέτη Μαρία)

Την 1η Φεβρουαρίου
1954 δηµιουργήθηκε η 111
Πτέρυγα Μάχης, στην κα-
τασκευή της οποίας εργά-
στηκαν πολλοί εργατοτε-
χνίτες.

Έχει 3 µοίρες και τα αε-
ροπλάνα που υπάρχουν εί-
ναι τα µαχητικά F-16,F-

84F,F-84G,F-84F,T-33A
για εκπαιδευτικούς σκο-
πούς, καθώς και τα F-SA/B
και RF-5Tiger Eye. Το έµ-
βληµα της Μονάδας απει-
κονίζει τρεις γλάρους,
σύµβολο ειρηνικής διάθε-
σης, µε φόντο σχηµατισµό
τριών αεροσκαφών, σύµ-
βολο µαχητικής ισχύος,
που µε τα ίχνη τους παρα-
πέµπουν στον αριθµό 111
της Πτέρυγας. (Σκοτεινός
Χρήστος–Τσακόγιας Μά-
ριος)

Οι Αγχιαλίτες τηρούν τις
παραδόσεις και τα έθιµα.
Ένα από αυτά που διατη-
ρείται ακόµα είναι «τα
τριήµερα», ένα παλιό θρα-

κιώτικο έθιµο. Κάποτε ήταν
καθαρά γυναικεία εκδήλω-
ση αλλά τελευταία παίρ-
νουν µέρος και άντρες.
Μετά την αποκριά, οι γυ-
ναίκες νηστεύουν τρεις µέ-
ρες. ∆εν τρώνε σχεδόν τί-
ποτε. Πίνουν µόνο νερό.
Την Τετάρτη µετά τη θεία
λειτουργία µεταλαβαίνουν
και µια από τις τριµερίτισ-
σες προσκαλεί στο σπίτι
κυρίες που νήστεψαν και
γιορτάζουν όλες µαζί µε
νηστίσιµα φαγητά, κρασί,
µουσική και χορούς. Σήµε-
ρα γιορτάζουν όλες µαζί
σε κέντρο της αγοράς ή
της παραλίας (Αναγνώ-
στου Πέλη-Αναγνώστου Α-

λεξάνδρα). 
Τέλος κάθε χρόνο, τον

µήνα Ιούλιο, πραγµατοποι-
είται ∆ιεθνές Φεστιβάλ Πα-
ραδοσιακών Χορών όπου
µετέχουν χορευτικά συ-
γκροτήµατα από όλο τον
κόσµο. (Ιµπραχιµάι Σαµπρί-
να-Οσµενλλάρι Τζένη) 

Οι µαθητές-µαθήτριες
της ΣΤ τάξης του Ευγένειου
– 1ου ∆.Σ. Νέας Αγχιάλου /

Μαγνησίας

Υπεύθυνοι 
εκπαιδευτικοί:
Κλιάρη Σοφία – 

Σιδηροπούλου Νένα
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««ΜΜεελλιισσσσοοκκοοµµιικκήή  κκααιι……
οοιι  θθηησσααυυρροοίί  ττηηςς  κκυυψψέέλληηςς»»
Αν ποτέ βρεθείτε στη Ρόδο, αξίζει να πάτε στη Με-

λισσοκοµική ∆ωδεκανήσου που βρίσκεται στο δρόµο
του αεροδροµίου, στην περιοχή της Παστίδας.

Είναι µια εταιρία που φροντίζει τις µέλισσες, παρά-
γει µέλι και όσα φτιάχνονται µ’ αυτό. 

Το µελεκούνι που είναι ένα παραδοσιακό γλυκό, το
οποίο προσφέρεται στους γάµους στα χωριά της Ρό-
δου, είναι ένα από τα προϊόντα της.

Στο χώρο της βρίσκεται το µοναδικό στην Ελλάδα,
µουσείο µέλισσας. 

Εκεί µπορείτε να δείτε τον θαυµαστό κόσµο των µε-
λισσών στις διαφανείς κυψέλες και να µάθετε πολλά
πράγµατα για τη µέλισσα, όπως ότι µια µέλισσα που εί-
ναι η βασίλισσα ξεχωρίζει κι έχει πιο µεγάλο µέγεθος
από τις άλλες, ότι οι εργάτριες δουλεύουν από µικρές
και ότι οι αρσενικές µέλισσες λέγοντσι «κηφήνες». 

Επίσης, στο µουσείο θα γνωρίσετε την ιστορία της
µελισσοκοµίας στην Ρόδο και τη δουλειά του µελισσο-
κόµου.

Ακόµα µπορείτε να δοκιµάσετε και να αγοράσετε ό-
ποιο µέλι σας αρέσει, καθώς και άλλα φυσικά προϊό-
ντα της µέλισσας.

Είµαστε σίγουροι πως αυτή η επίσκεψη θα σας µεί-
νει αξέχαστη!

Ζωγραφιές:
Ελένη Υβόννη Μ. - Ιόλη Μιχαηλία Σ. - Αργύρης Φ. - Ε-

λευθερία Σ. 

Από τη Β' τάξη
του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου

Αρχαγγέλου Ρόδου

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: 
Όλγα Ντούρου


