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Στο χθες, στο σήµερα, στο αύριο

Πριν από λίγους µήνες
µας γεννήθηκε µια ιδέα για
να γνωρίσουµε τα σχολεία
και τους τόπους της Ελλά-
δας και της Κύπρου µέσα α-
πό τη συνεργασία των σχο-
λείων µας.

Η ιδέα βασίστηκε σε ένα
εγχείρηµα που είχε γίνει
πριν από 120 χρόνια περί-
που, στη Σουηδία, από την
συγγραφέα και δασκάλα
Σέλµα Λάγκερλεφ. Ήταν η
κατά παραγγελία συγγραφή
µιας ιστορίας γεωγραφικού
ενδιαφέροντος, για τα παι-
διά που φοιτούσαν σε δηµό-
σια σχολεία. Η φανταστική
αυτή ιστορία , που ξετυλίγε-
ται µέσα από «Το θαυµαστό
ταξίδι του Νιλς Χόλγκερ-
σον» έδωσε «φτερά» στους
µαθητές εκείνης της εποχής
για να γνωρίσουν τα βουνά,
τις λίµνες, τα ποτάµια και
τις πεδιάδες της χώρας
τους. Περιπέτειες που τους
αποκάλυψαν µυστικά της
φύσης αλλά και µύθους της
Σουηδίας.

Το ταξίδι µας ξεκίνησε µε
µικρά βήµατα, λόγω της
πανδηµίας, µε πολύ ενθου-
σιασµό από τους µαθητές
και άριστη συνεργασία από
τους εκπαιδευτικούς.

Στην πρόταση συνεργα-
σίας ανταποκρίθηκαν 30
σχολεία, τα οποία προχώρη-
σαν, κατά οµάδες, σε τηλε-
διασκέψεις και σε άλλες
µορφές αλληλεπίδρασης
(padlet - βιβλιαράκια Φρενέ
– ανταλλαγή επιστολών
κ.ά.) των εκπαιδευτικών και
των µαθητών τους. Τα 16
σχολεία από αυτά, συµφώ-
νησαν στην έκδοση µιας συ-
νεργατικής εφηµερίδας, η

οποία θα «κυκλοφορήσει»
και στα αγγλικά.

Ο στόχος µας, πέρα από
την τόσο αναγκαία επικοι-
νωνία, µεταξύ των µαθητών
των σχολείων µας, είναι η
γνωριµία µε τον τόπο µας.
Είναι µια καλή ευκαιρία, να
γνωρίσουµε την τοπική µας
ιστορία, µε τις ιδιαιτερότη-
τές της κάνοντας την γνω-
στή και έξω από τα στενά ό-
ρια της κοινότητας ή του νο-
µού µας. Μας δίνει τη δυνα-
τότητα, να ξαναδούµε που
βρίσκοµαστε στον χάρτη, α-
ξιοποιώντας όλα τα εργα-
λεία της ψηφιακής µας επο-
χής, ταξιδεύοντας σε κάθε
γωνιά της πατρίδας µας, µέ-
σα από τα µάτια των µελλο-
ντικών µας πολιτών. Θέλου-
µε να έχουµε ενεργές όλες
τις αισθήσεις µας, όχι µόνο
για τα αξιοθέατα και την ι-

στορία, αλλά και για να στα-
θούµε απέναντι στα προ-

βλήµατα που αντιµετωπί-
ζουµε, προτείνοντας λύ-
σεις.

Ελπίζουµε να µας δοθεί η
ευκαρία, να συναντηθούν τα
σχολεία µας από κοντά, µέ-
σα στην επόµενη χρονιά

Ας ξεκινήσουµε το ταξίδι
µας, περιµένοντας ως συ-
νταξιδιώτες και άλλες µαθη-
τικές κοινότητες της χώρας,
αλλά και της διασποράς.

Με εκτίµηση
Για την Συντακτική

Οµάδα
της συνεργατικής

εφηµερίδας
«Ταξιδεύοντας
στην Ελλάδα»
Ο συντονιστής

εκπαιδευτικός και
επιµελητής έκδοσης

Ηλίας Κάρτας –
∆ηµοτικό Σχολείο
Άρνισσας/Πέλλας

Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα
Στο χτες, στο σήµερα, στο αύριο

Το θαυµαστό ταξίδι µας

Περιεχόµενα
� Άγιος Λέοντας Ζακύνθου, ο τόπος µου σελ. 2 – 3
� Άγιος Νικόλαος Λασιθίου, η πόλη µας σελ. 4 – 5
� Η Άρνισσα και η περιοχή της Βεγορίτιδας σελ. 6 – 7
� ∆ιδυµότειχο, η καστροπολιτεία σελ. 8 – 9
� Εύοσµος, ιστορία και περιβάλλον σελ. 10 – 11
� Εύοσµος, η πόλη µου σελ.12 – 13
� Καλαβάρδα Ρόδου, ο τόπος µου σελ. 14 -15
� Κόρινθος, ο τόπος µου σελ.16 – 17
� Κως, το νησί µας σελ.18 – 19
� Λαγυνά, ο τόπος µας σελ. 20 – 21
� Νέα Αλικαρνασσός Ηρακλείου, ο τόπος µας σελ. 22 – 23
� Η Νέα Ποτίδαια και ένα ασυνήθιστο ηµερολόγιο σελ. 24 – 25
� Ξάνθη, ο τόπος µας σελ. 26 – 27
� Η Πάργα το στολίδι της Ηπείρου σελ.28 – 29
� Πλατύ Ηµαθίας, ο τόπος µου σελ. 30 – 31
� Ραφήνα, το λιµάνι µας σελ. 32 – 33
� Άγιος Ιωάννης Σερρών - Κερκίνη σελ. 34

Θωµάς – 1ο ∆.Σ. Πάργας
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Το σχολείο µας βρίσκεται
στο χωριό του Αγίου Λέο-
ντα, 23 χλµ δυτικά από την
πόλη της Ζακύνθου. Είναι
τετραθέσιο µε 43 µαθητές
που έρχονται από τα γύρω
χωριά.  Οι πρώτοι που εγκα-
ταστάθηκαν στην περιοχή
ήταν οι Βενετοί τον 16ο αι-
ώνα, οι οποίοι είχαν κατα-
λάβει το νησί. ∆ώσανε στο
χωριό το όνοµα Άγιος Λέο-
ντας από τον επίσκοπο και
άγιο της  Κατάνης, περιοχή
στη Σικελία. 

Περίπου 450 είναι οι φι-
λόξενοι κάτοικοι του και α-
σχολούνται κυρίως µε τη
γεωργία και την κτηνοτρο-
φία. Μεγάλο µέρος των κα-
τοίκων ασχολούνται µε τον
τουρισµό καθώς κάθε χρόνο
επισκέπτονται τον τόπο µας
όλο και περισσότεροι τουρί-
στες. Υπάρχουν δυο εκκλη-
σίες, η µια είναι της Αγίας
Παρασκευής. Η µεγάλη εκ-
κλησία του Αγίου Λέοντα
βρίσκεται σε έναν µικρό λό-
φο και το καµπαναριό της έ-
χει σαν βάση έναν παλιό α-
νεµόµυλο. Μόλις 4 χλµ. α-
πέχουν  δυο από τις καλύτε-
ρες παραλίες του νησιού, το
Πόρτο Λιµνιώνα και το Πόρ-
το Ρόξα. Εκεί µαγεύεσαι α-
πό την άγρια οµορφιά του
τοπίου. Εντυπωσιακά  βρά-
χια σε οδηγούν σε βαθιά
κρυστάλλινα νερά. Στο χω-
ριό λειτουργεί σύγχρονο ε-
λαιοτριβείο που βγάζει εξαι-
ρετικό παρθένο ελαιόλαδο
και τυροκοµείο που παράγει
τοπικά τυριά όπως λαδοτύρι
και λαδογραβιέρα. Επίσης,
υπάρχει παραγωγή κρασιού
, σταφίδας και µελιού. 

Στον Άγιο Λέοντα βρίσκε-
ται παραδοσιακή βιοτεχνία
κοπής και επεξεργασίας πέ-
τρας. Εκεί τα γιγάντια πριό-
νια κόβουν το πέτρωµα που
βγαίνει από το όρος Βραχιό-
να. Ακόµα φτιάχνουν τα
«µουρτάρια» δηλαδή γουδιά
µέσα στα οποία φτιάχνεται
η αλιάδα, η παραδοσιακή
σκορδαλιά. Αν και µικρό το
χωριό δεν του λείπει τίποτα.

Άγιος Λέοντας Ζακύνθου, ο τόπος µας

Η ζωγραφιά του Ναυαγίου είναι από τον µαθητή 
της Γ' τάξης Νίκο Κλάδη. 

Η ζωγραφιά µε το χωριό είναι από τον µαθητή 
της ∆' τάξης 

∆ιονύση- Ισαάκ Μπάστα.

Η ζωγραφιά µε τα ελαιόδεντρα είναι 
από τη µαθήτρια 

της ∆' τάξης Μαρία Μαρίνου.

«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

Συντονιστής – 
Επιµέλεια έκδοσης:
Ηλίας Κάρτας

Επιµέλεια 
αγγλικής έκδοσης:
Λίνα (Ξανθίππη) Αβραµίδου

https://padlet.com/ilika
rt/q0abvbyszl1x967d

Το λογότυπο της
εφηµερίδας σχεδία-
σαν οι µαθήτριες 

του 10ου ∆ηµοτικού
Σχολείου Κορίνθου: 
Ναταλία Περιβολάρη,
Πένυ Σούκουλη και
Χρύσα Χαρλαύτη

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Γραφικές Tέχνες
Σ. Bαγουρδής ΑΒΕΕ

Tηλ.: 23810 25019
email: vagourdi@otenet.gr
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Υπάρχουν µίνι µάρ-
κετ, ταβέρνες, βενζι-
νάδικο, αρτοποιεία
που φτιάχνουν ψωµί
στον ξυλόφουρνο,
καταστήµατα µε το-
πικά προϊόντα καθώς
και νηπιαγωγείο. 

Οι Βενετσιάνοι ο-
νόµασαν το καταπρά-
σινο νησί µας Φιόρο
του Λεβάντε, δηλαδή
λουλούδι της Ανατο-
λής. Μπορείτε να
φτάσετε στη Ζάκυν-
θο από το λιµάνι της
Κυλλήνης και αυτό
διαρκεί περίπου µία
ώρα και µισή. Μπαί-

νοντας στο λιµάνι βλέπει κάνεις το ψη-
λό καµπαναριό και την εκκλησία του Α-
γίου ∆ιονυσίου, προστάτη του νησιού.
Ονοµάστηκε άγιος της συγγνώµης ε-
πειδή συγχώρεσε και φυγάδευσε τον
δολοφόνο του αδερφού του. Γιορτάζε-
ται στις 17 ∆εκεµβρίου. 

Στην κεντρική πλατεία υπάρχει το ά-
γαλµα του εθνικού µας ποιητή ∆ιονύσιου
Σολωµού του οποίου η καταγωγή ήταν α-
πό τη Ζάκυνθο. Λίγο πιο κάτω βρίσκεται
το Μουσείο Επιφανών Ζακυνθίων όπου
φυλάσσονται τα οστά του Σολωµού και
του ποιητή Ανδρέα Κάλβου. Ο εθνικός
µας ποιητής τιµάται και µε ένα µνηµείο
στο λόφο του Στράνη όπου εκεί καθισµέ-
νος κάτω από ένα δέντρο και ακούγοντας
τα κανόνια από το Μεσολόγγι, έγραψε
τον Ύµνο εις την Ελευθερία.

Μια από τις καλύτερες παραλίες του
κόσµου είναι το Ναυάγιο. Στην παραλία
πηγαίνει κανείς µόνο µε βαρκάκι και έχει
πάρει το όνοµα της από το πλοίο «Πανα-
γιώτης» που ναυάγησε εκεί το 1982. Πε-
ντακάθαρα νερά, απότοµοι βράχοι, λευκή
άµµος και το κουφάρι του πλοίου δηµι-
ουργούν ένα φανταστικό τοπίο. Στο νησί
ιδρύθηκε το πρώτο θαλάσσιο πάρκο στη
Μεσόγειο για την προστασία της θαλάσ-
σιας χελώνας Καρέττα Καρέττα. Κάθε
καλοκαίρι οι χελώνες φτάνουν στον κόλ-
πο του Λαγανά και γεννούν τα αβγά
τους. Οι εθελοντές περιφράζουν τις φω-
λιές, φροντίζουν τραυµατισµένες χελώ-
νες, ενηµερώνουν τουρίστες και µαθητές
για τη δράση του πάρκου. 

Οι Ζακυνθινοί αγαπούν πολύ τη µου-
σική και το χορό. ∆ηµιουργούν οµάδες
που τραγουδούν παλιά τοπικά τραγού-
δια και καντάδες µε τη συνοδεία κιθά-
ρας και µαντολίνου. Το καλοκαίρι σί-
γουρα θα ακούσετε τις όµορφες µελω-
δίες από τα ταβερνάκια. Πριν να φύγει
κάποιος από το νησί δεν πρέπει να πα-
ραλείψει να δοκιµάσει τοπικά γλυκί-
σµατα όπως µαντολάτο, παστέλι, µά-
ντολες, φρυγανιά και φυτούρα. Η Ζά-
κυνθος είναι ένας ευλογηµένος από τη
φύση τόπος, που έχει τόσα πράγµατα
να κάνεις, τόσα µέρη να δεις, τόσες πα-
ραλίες για να βουτήξεις που µόλις φτά-
σεις δεν θα ξέρεις από πού να ξεκινή-
σεις. Ελάτε και θα το διαπιστώσετε!!!!   

Οι µαθητές των Γ' - ∆' τάξεων
του ∆.Σ. Ορεινής 
Ζώνης Ζακύνθου

Υπεύθυνοι 
εκπαιδευτικοί: 

Μαρίνα Πόζογλου και 
Ελισάβετ ∆ηµητρίου
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Αγιος Νικόλαος Λασιθίου

Άγιος Νικόλαος,
η πόλη µας

Η πόλη µας Άγιος Νικό-
λαος βρίσκεται στην Κρή-
τη. Είναι η πρωτεύουσα
του Νοµού Λασιθίου. Εί-
ναι χτισµένη  στον µαγευ-
τικό κόλπο του Μιραµπέλ-
λου. Έχει περίπου12.000
κατοίκους και την επισκέ-
πτονται κάθε χρόνο χιλιά-

δες τουρίστες.
Είναι γνωστή για την λί-

µνη της, τη Βουλισµένη
που ενώνεται µε την θά-
λασσα. 

Η λιµνοθάλασσα µας έ-
χει  περίπου 50 µέτρα βά-
θος, ενώ φήµες λένε ότι
συνδέεται µε το ηφαίστειο
της Σαντορίνης.

Η πόλη µας έχει πολλές
παραλίες για να δροσι-
στείς το καλοκαίρι, την πα-

ραλία της Άµµου που κάθε
χρόνο αφήνουν τα αυγά
τους χελώνες Καρέτα- Κα-
ρέτα, την παραλία του Αλ-
µυρού δίπλα από ένα υδρο-
βιότοπο, την παραλία του
Αµµουδιού και πολλές άλ-
λες.  

Απέναντι από την πόλη
µας υπάρχει ένα νησάκι
που λέγεται Άγιοι Πάντες. 

Στο νησί αυτό κατοικούν
πολλά κρι-κρι, ένα είδος ά-

γριας κατσίκας, που µετα-
φέρθηκαν εκεί τον προη-
γούµενο αιώνα.    

Μαργαρίτα Σκουληκάρη
και Φαίη Μπούρα (∆2)

Η ζωγραφιά 
του Αντώνη

και της Σοφίας 
είναι από το Ε1 
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Οι παραλίες
της πόλης µας
Οι  θάλασσες του Αγίου

Νικολάου είναικρυστάλλι-

νες, καθαρές  και  όµορφες
.Η παραλία Βότσαλο, δεν
έχει άµµο αλλά βότσαλα,
είναι βαθιά, έχειπολλά ψά-
ρια, έχει βράχους  για  να
βουτήξεις  και  χώρο  για  η-
λιοθεραπεία.

Ο Αλµυρός είναι µια πα-
ραλία δίπλα σε  ποταµό. Έ-
χει άµµο, water sports και
το νερό είναι πολύ κρύο.

∆έσποινα Ταβλά –Χρυσή
Στεφανάκη (Γ2)

Η ζωγραφιά της παρα-
λίας του Αλµυρού είναι

των Στέλιου και  Γεωργίας
Αθανασάκη (∆1)

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός:
Γεωργία Κοκολάκη

1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Α-
γίου Νικολάου/Λασιθίου

ΤΤοο  ααρρχχααιιοολλοογγιικκόό  ΜΜοουυσσεείίοο  
ΑΑγγίίοουυ  ΝΝιικκοολλάάοουυ

Το αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου ιδρύθηκε
το 1970 και φιλοξενεί ευρήµατα από την νεολιθική ε-
ποχή, την  Μινωική εποχή  και µέχρι τους ελληνορω-
µαϊκούς χρόνους. Αποτελείται από οκτώ εκθεσιακούς
χώρους. 

Η µεγαλύτερη συλλογή αντικείµενων, προέρχεται α-
πό ανασκαφές στο νεκροταφείο της Αγίας Φωτιάς κο-
ντά στη Σητεία. 

Η Σητεία ήταν ένα από τα µεγαλύτερα προϊστορικά
νεκροταφεία της Ελλάδας και πολλοί τάφοι είναι α-
πλοϊκοί σαν µικρές κοιλότητες για παιδικές ταφές µέ-
χρι και αίθουσες ταφής. Το Αρχαιολογικό Μουσείο α-
νακαινίστηκε το 2011. Στις µέρες µας είναι κλειστό λό-
γω της πανδηµίας του κορονοϊού.  

∆έσποινα Ζερβάκη (∆1)
Η ζωγραφιά της εισόδου του Αρχαιολογικού 

Μουσείου Αγίου Νικολάου είναι 
της Μελίνας Αλεξάκη (Ε1)
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Η Άρνισσα και η περιοχή της Βεγορίτιδας

Η Άρνισσα είναι ένα πανέ-
µορφο χωριό µε 1400 κατοί-
κους περίπου και βρίσκεται
στον νοµό Πέλλας, στην Κε-
ντρική Μακεδονία. Μέχρι το
1926 λεγόταν Όστροβο, που
σηµαίνει νησί. Είναι χτισµέ-
νη στις  βορειοανατολικές ό-
χθες της λίµνης Βεγορίτιδας
και στους πρόποδες του ό-

ρους Βόρα. Το υψόµετρό της
είναι 560 µέτρα. Απέχει  22
χµ. από την Έδεσσα, που εί-
ναι η έδρα του νοµού. Γύρω
από αυτήν βρίσκονται µικρό-
τερα χωριά όπως: ο Παλιός
και ο Νέος Άγιος Αθανάσιος,
τα Ξανθόγεια,  η Περαία,  η
Παναγίτσα, το Κάτω Γραµ-
µατικό και η Ζέρβη. Το χωριό

µας διαθέτει Κέντρο Υγείας,
Ταχυδροµείο, υπηρεσίες
του ∆ήµου, Σχολεία όλων
των βαθµίδων, φαρµακείο,
ξενοδοχεία και  πολλά γήπε-
δα. Ακόµα υπάρχει ο Αγροτι-
κός Συνεταιρισµός και ο Γυ-
ναικείος Συνεταιρισµός πα-
ραδοσιακών προϊόντων.
Στην Άρνισσα  υπάρχουν 4

εκκλησίες και µια πολύ καλά
οργανωµένη αγορά από
πολλά µαγαζιά.

∆ηµοτικό Σχολείο Άρνισσας
Το σχολείο µας είναι 6/θέ-

σιο. Είναι φτιαγµένο από πέ-
τρα και φτιάχτηκε το 1952,
ψηλά στο χωριό. Έχει µια µε-
γάλη βιβλιοθήκη µε εργαστήρι
πληροφορικής, αίθουσα εικα-
στικών και τραπεζαρία.  Υπάρ-
χουν περίπου 100 µαθητές και
15 δάσκαλοι. ∆ιαθέτει µια πο-
λύ µεγάλη αυλή η οποία έχει
αποτυπωµένο το γήπεδο του
φόρσκουερ και  ένα γήπεδο
µπάσκετ. Πάνω από την αυλή,
στην πλαγιά του λόφου, υπάρ-
χουν πέτρινες κερκίδες  και έ-
νας πευκώνας. Το σχολείο
µας εκδίδει µια εφηµερίδα και
την αρθρογραφεί η συντακτι-
κή οµάδα µε το όνοµα τα «Α-
νήσυχα Μολύβια». Το σχολείο
µας παίρνει µέρος σε πολλά
προγράµµατα, διαγωνισµούς
και εκδηλώσεις.

Άρνισσα  
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Λίµνη Βεγορίτιδα
Η λίµνη µας είναι η πιο βα-

θιά(50 µ.) και η τρίτη µεγα-
λύτερη λίµνη στην Ελλάδα.
Ανήκει σε δυο νοµούς, Φλώ-
ρινας και Πέλλας και σε δυο
∆ήµους, Έδεσσας και Αµυ-
νταίου. Παλαιότερα η στάθ-
µη της λίµνης είχε ανέβει
ψηλότερα και κάλυπτε το µι-
σό χωριό. Η λίµνη µας φιλο-
ξενεί πολλά είδη ψαριών ό-
πως γουλιανούς, τούρνες,
γριβάδια, καραβίδες, και
πουλιών όπως κορµορά-
νους, αργυροπελεκάνους,
φαλαρίδες κ.ά.. Οι βασικότε-
ροι κίνδυνοι για τη  Βεγορίτι-
δα είναι η περιοδική µείωση
της στάθµης της, η παράνο-
µη αλιεία, η επέκταση καλ-
λιεργειών, η µόλυνση των
νερών της και του υδροφό-
ρου ορίζοντα από αγροτικές
καλλιέργειες - αστικά λύµα-
τα. 

Τα αξιοθέατα 
όλου του Νοµού

Αρχαιολογικό Μουσείο
Πέλλας  

Το Αρχαιολογικό Μουσείο
Πέλλας βρίσκεται στην το-
ποθεσία της αρχαίας µακε-
δονικής πρωτεύουσας. Υ-
πάρχουν πολλά εκθέµατα ό-
πως: ένα ψηφιδωτό µε ένα
λιοντάρι, πανοπλίες από
τους αυτοκράτορες της Μα-
κεδονίας κ.α.  

Λουτρά Πόζαρ  
Τα Λουτρά Πόζαρ ή Λο-

τρακίου βρίσκονται 45 χµ. α-
πό την Άρνισσα. Πρόκειται
για µεταλλικές πηγές, που
αναβλύζουν σε θερµοκρα-
σία 37°C. Το θερµό νερό έχει
ιαµατική δράση και είναι πό-
σιµο. Τα νερά βοηθάνε στην
καταπολέµηση πολλών πα-
θήσεων.

Καταρράκτης Έδεσσας  
Ο Καταρράκτης αποτελεί

το σύµβολο της Έδεσσας.
∆ηµιουργήθηκε έπειτα από
έναν ισχυρό σεισµό τον 14ο
αιώνα. 

Αερολέσχη Έδεσσας
Η Αερολέσχη είναι 7χµ. α-

πό την Άρνισσα και βρίσκε-
ται κοντά στο χωριό της Ζέρ-
βης. Ιδρύθηκε το 1974. ∆ια-
θέτει και λειτουργεί το αε-
ραθλητικό κέντρο Μακεδο-
νίας - Θράκης µε κύρια α-
σχολία τον αεραθλητισµό.
Εκεί πετάνε µονοκινητήρια
αεροπλάνα, ανεµόπτερα και
µπορείς να κάνεις και παρά
πέντε. 

Παλαιός Άγιος Αθανάσιος
Λέγεται «παλαιός» γιατί

οι κάτοικοί του τον εγκατέ-
λειψαν στις αρχές της δεκα-
ετίας του `80 και µεταφέρ-
θηκαν στο νέο οικισµό του
Αγίου Αθανασίου που δηµι-
ουργήθηκε πολύ κοντά στο

παλιό χωριό. Όµως, η οµορ-
φιά του παλαιού χωριού και
η δηµιουργία του χιονοδρο-
µικού κέντρου του Καϊµα-
κτσαλάν, βοήθησαν στο να
«ξαναζωντανέψει» ο αρχι-
κός οικισµός και να φτιαχτεί
ένα νέο κορυφαίο τουριστι-
κό θέρετρο. 

Χιονοδροµικό κέντρο 
Καϊµακτσαλάν (Βόρα)

Το χιονοδροµικό βρίσκεται
20χµ. από την Άρνισσα, στα
όρια του νοµού Πέλλας που
είναι  στα σύνορα. Το βουνό
έχει ύψος 2524 µ. Στην κο-
ρυφή του βρίσκεται το εκ-
κλησάκι του Προφήτη Ηλία.
Εκεί µπορείς να κάνεις σκι,
να παίξεις χιονοπόλεµο, να
πιείς καφέ και πολλά άλλα.  

Ελπίζουµε να µας επισκε-
φθείτε, µόλις σας δοθεί η
ευκαιρία.

Επιµέλεια: 
Κωνσταντίνος Γεωργιάδης

– Γιάννης Ιτσόπουλος – Χρή-
στος Μήτσκος - ∆ηµήτρης
Λιάσης(Ε` τάξη) και Αναστα-
σία Κισκίνη – ∆αυίδ Τσιτιρί-
δης (ΣΤ` τάξη) 

Οι ζωγραφιές είναι της
Αναστασίας – του ∆αυίδ –
της Ανδρονίκης – της Κατε-
ρίνας Μπ. 

∆ηµοτικό Σχολείο 
Άρνισσας/Πέλλας 

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός:
Ηλίας Κάρτας
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Ο Νοµός Έβρου βρίσκεται στο βο-
ρειοανατολικό άκρο της Ελλάδας, βο-
ρειοδυτικό σύνορο µε την Βουλγαρία,
ανατολικό της Τουρκίας. Αποτελεί το
ένα από τα τρία τριεθνή σηµεία που υ-
πάρχουν στην Ελλάδα. Ονοµάστηκε
Νοµός Έβρου από τον οµώνυµο ποτα-
µό, τον µεγαλύτερο των Βαλκανίων,
που διασχίζει το βορειοανατολικό ά-
κρο της Ελλάδας στα σύνορα. Έχει έ-
κταση 4.246 τ. χλµ και ενσωµατώθηκε
στο κορµό της Ελλάδας µε τη συνθήκη
της Λωζάνης το 1923. Ήταν διαιρεµέ-
νος σε πέντε επαρχίες. Ο  ∆ήµος ∆ιδυ-
µοτείχου συνορεύει βόρεια µε τον ∆ή-
µο Ορεστιάδας και νότια µε τον ∆ήµο
Σουφλίου. 

Ο Έβρος, πρόσωπο της ελληνικής
µυθολογίας, γιος του βασιλιά της
Θράκης, Κάσσανδρου. Ο Έβρος, ήταν
πολύ όµορφος νέος, ο οποίος αντιστά-
θηκε στις προκλήσεις της µητρυιάς
του, ∆αµασίππης, και έτσι εκείνη τον
συκοφάντησε στον Κάσσανδρο. Για να
γλυτώσει τον ατιµωτικό θάνατο από τα
χέρια του ίδιου του πατέρα του πνίγη-
κε στον ποταµό Ρόµβο, που από τότε
ονοµάστηκε Έβρος. Ένας ποταµός µε
πέντε ονοµασίες (Άψινθος, Ρόµβος,
Μαρίτσα, Λευκός Νείλος, Έβρος) και
τέσσερις µεγάλους παραποτάµους,
Εργίνης, Τούντζας, Άρδας, Ερυθροπό-
ταµος. Ένας ποταµός που ενώνει,
τρεις λαούς και συγκεντρώνει τα νερά

από µια έκταση περίπου 60 τ.χλµ. Στη
συµβολή του Ερυθροποτάµου µε τον
Έβρο είναι χτισµένη η Πλωτινόπολη
πάνω στα ερείπια µιας παραποτάµιας
πόλης της Νεολιθικής Περιόδου. Τον
6ο αιώνα επί Ιουστινιανού οχυρώθηκε
το Σπήλαιο της Ακρόπολης και από τό-
τε φέρει το όνοµα ∆ιδυµότειχο. Μια
πόλη µε δύο τείχη.  

Πλωτινόπολη.  Ο Ρωµαίος αυτοκρά-
τορας Τραϊανός αναγνωρίζοντας τη
σπουδαιότητα της περιοχής χτίζει πά-
νω στα ερείπια παραποτάµιου οικι-
σµού, πόλη δίνοντας το όνοµα της γυ-
ναίκας του Πλωτίνης. Έτσι από τη µια
µεριά αποκτά τον έλεγχο και από την
άλλη προστατεύει την περιοχή από τις
βαρβαρικές φυλές. Στη νέα πόλη χτί-
ζονται πλούσια αρχοντόσπιτα µε  αυ-
λές, πηγάδια, ψηφιδωτά δάπεδα, συ-
στήµατα αγωγών και λουτρικές εγκα-
ταστάσεις που αποδεικνύουν τη µεγά-
λη ακµή της πόλης στα τέλη του 2ου
αιώνα µ. Χ. 

∆ιδυµότειχο. Στα µέσα του 6ου αιώ-
να µ.Χ. ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός,
ανέλαβε να οχυρώσει τα δυο αντικρι-
στά φρούρια: της Αγίας Πέτρας και
του Καλέ. Κατοικήθηκαν ταυτόχρονα
για δύο αιώνες (7ο και 8ο)  και σταδια-
κά εγκατέλειψαν την Πλωτινόπολη. Ε-
γκαταστάθηκαν στο λόφο του Καλέ
µετά τις επιδροµές των Γότθων.  Έτσι
γράφτηκε για πρώτη φορά η νέα ονο-
µασία της πόλης, ∆ιδυµότειχο. Το
1195 γεννιέται ο αυτοκράτορας Ιωάν-
νης ∆ούκας Βατάτζης και το 1332 Ιω-
άννης Ε΄Παλαιολόγος που προς τιµή
του οργανώνονται κονταροµαχίες-

∆ιδυµότειχο, ο τόπος µου
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αγώνες κάτι σαν τους σηµερινούς Ο-
λυµπιακούς βορειοανατολικά του Κά-
στρου. Στο Ναό της Αγίας Αικατερίνης
εντός του Κάστρου γίνεται η στέψη
του Βυζαντινού αυτοκράτορα Ιωάννη
Καντακουζηνού, που θα χτίσει στη
διάρκεια της διακυβέρνησής του το
Κάστρο Πυθίου που αποτελούσε και το
θησαυροφυλάκιο της περιοχής. Το
1361 καταλαµβάνεται από τους Οθω-
µανούς και γίνεται για δύο χρόνια
πρωτεύουσα της Οθωµανικής Αυτο-
κρατορίας µετά την Προύσσα.  Χτίζε-
ται το µοναδικό σε µέγεθος, σε όγκο
και µε στέγη πυραµίδας, Τέµενος,  σε
ευρωπαϊκό έδαφος.

Κάστρο. Η οχύρωση του κάστρου έ-
χει µήκος περίπου τα 2.200 µέτρα µε
18 Πύργους και τρεις εισόδους-πύλες.
Πύλη των ανακτόρων ανατολικά του
Κάστρου µε οπτικό πεδίο προς την
Κωνσταντινούπολη, πύλη της Αγοράς
κοινή για τους κατοίκους και την Πύλη
της Γέφυρας - Νερόπορτες δυτικά,
που σε περίοδο ειρήνης αντλούσαν
νερό από τον Ερυθροπόταµο. Εντός
του Κάστρου διέµεναν και κατά την
περίοδο της κατάληψης από τους Ο-
θωµανούς, µόνο Χριστιανοί. Τα τείχη

µπορούµε να πούµε πως βρίσκονται σε
καλή κατάσταση.  Αποτελούν αντικεί-
µενο µελέτης από άποψη δόµησης-αρ-
χιτεκτονικής-πολεµικής-στρατιωτικής.
Λόγω της θέσης του παρουσίασε στον
διάβα του χρόνου µεγάλη πολυπολιτι-
σµικότητα. Συνυπήρχαν µέχρι τα µέσα
του 20ου αιώνα Χριστιανοί, Αρµένιοι,
Εβραίοι και Μουσουλµάνοι. Η πνευµα-
τική άνθηση ήταν ανεπτυγµένη, σε ό-

λους τους αιώνες. Μέχρι το 1860 λει-
τουργούσε σχολείο εντός του Κά-
στρου από εκλεκτούς δασκάλους. 

Η συντακτική οµάδα των µαθητών
και µαθητριών του ∆1

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: 
Αθ. Παραπαγγίδης

& Παν. Αλεξανδράκης
1ου ∆ηµοτικού Σχολείου 

∆ιδυµοτείχου
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Ο τόπος όπου ζούµε, ο Εύ-
οσµος, ανήκει στον ∆ήµο
Κορδελιού-Ευόσµου. Βρί-
σκεται στην βορειοδυτική
πλευρά του πολεοδοµικού
συγκροτήµατος της Θεσσα-
λονίκης. Έχει 101.753 κατοί-
κους και είναι ο µεγαλύτε-
ρος σε πληθυσµό δήµος της
Θεσσαλονίκης. 

Κάποιες γειτονιές του,
µοιάζουν να είναι σαν χωριό.
Υπάρχουν γραφικά σοκάκια
και πέτρινες µονοκατοικίες
όπως και ελεύθερος χώρος
για παιχνίδι, µπάλα, κρυφτό
ή για ποδήλατο. Εκεί όπου
δεν περνάνε συχνά αυτοκί-
νητα και µηχανάκια µπο-
ρούµε να παίξουµε. Έχει
πλακόστρωτα στενά και µο-
νοκατοικίες µε βεράντες
που θυµίζουν παλιές γειτο-
νιές αλλά δε λείπουν και οι
πολυόροφες πολυκατοι-
κίες. Η γειτονιά µας εξυπη-
ρετεί στις καθηµερινές α-
νάγκες µας, γιατί µπορούµε
να βρούµε φούρνο, µανάβι-
κο και φαρµακείο.

Το σχολείο µας βρίσκεται
κοντά. Με τα πόδια η από-
σταση κυµαίνεται από 2' έ-
ως 10'. 

Αυτό είναι πλεονέκτηµα,
επειδή δεν χρησιµοποιούµε
αυτοκίνητο άρα βοηθάµε το
περιβάλλον. Οι γειτονιές
µας µας αρέσουν γιατί εδώ
µεγαλώσαµε και εδώ είναι
οι φίλοι µας και µερικοί
συγγενείς µας. Και θα µας
άρεσαν ακόµα πιο πολύ εάν
στη θέση των πολυκατοικιών
υπήρχαν δέντρα και αρωµα-
τικά φυτά.

Θα θέλαµε να αλλάξουν
κάποια πράγµατα όπως να υ-
πάρχουν πάρκα για να παί-
ζουν τα παιδιά, πιο πολύ
πράσινο και να ερχόντουσαν
πιο συχνά τα σκουπιδιάρικα.
Θα θέλαµε επίσης να αλλά-
ξουν δύο παρκάκια, να βελ-
τιωθούν µε πολύ πράσινο,
να επισκευαστούν τα φθαρ-
µένα παγκάκια και να δηµι-

ουργηθούν αναψυκτήρια.
Γενικά εµείς οι κάτοικοι προ-
σέχουµε το περιβάλλον και
το φροντίζουµε όσο µπο-
ρούµε. Θα θέλαµε ακόµη να
βελτιώνονταν οι σχέσεις
των ανθρώπων, διότι έχουν
τύχει περιστατικά κακής συ-
µπεριφοράς µεταξύ γειτό-
νων. 

Γνωρίζουµε πως ο Εύο-

σµος έχει πολλές παλιές
βιοµηχανικές εγκαταστά-
σεις, όπως εργοστάσια κα-
πνού που τώρα είναι κλειστά
και έχουν γίνει ερείπια. Λοι-
πόν, θα µπορούσε ο δήµος
να φτιάξει στη θέση τους α-
θλητικό κέντρο, κολυµβητή-
ριο, σινεµά ή ακόµη και πα-
γοδρόµιο για να εξυπηρετεί
τους δηµότες που δεν έχουν
µέσο µεταφοράς και στε-
ρούνται διάφορα είδη ψυχα-
γωγίας που µόνο το κέντρο
της Θεσσαλονίκης προσφέ-

ρει.
Ένα από τα βασικά προ-

βλήµατα του Ευόσµου είναι
ότι δεν υπάρχουν αρκετά
πάρκα, δέντρα και εστίες
πρασίνου. ∆εν υπάρχουν
χώροι στάθµευσης µε απο-
τέλεσµα τα αυτοκίνητα να
παρκάρουν στα πεζοδρόµια
και να ενοχλούν τους πε-
ζούς και ειδικά τα άτοµα µε

κινητικές δυσκολίες. Ένα
άλλο σηµαντικό πρόβληµα
είναι η αστική συγκοινωνία.
Υπάρχουν µόνο δύο γραµ-
µές, οι 21 και 32 που δεν
µπορούν να εξυπηρετήσουν
τους χιλιάδες κατοίκους .

Τα τελευταία χρόνια έχει
παρατηρηθεί περιβαλλοντι-
κό πρόβληµα το οποίο είναι
σοβαρό. Το 94% των βιοµη-
χανιών δεν κάνουν αρκετά
για την προστασία του περι-
βάλλοντος. Αντίθετα ρυπαί-
νουν την ατµόσφαιρα. Η µό-

λυνση από το εργοστάσιο
των Ελληνικών Πετρελαίων
( ΕΛΠΕ) που βρίσκεται κο-
ντά, προκαλεί στους κατοί-
κους των γύρω περιοχών αρ-
ρώστιες, όπως καρκίνο των
πνευµόνων , άσθµα και αλ-
λεργίες .

Κάποιες ώρες της ηµέρας
φτάνουν ανεπιθύµητες ο-
σµές που προέρχονται από
τα γύρω εργοστάσια, όπως
τα ΕΛΠΕ, και την τσιµεντο-
βιοµηχανία ΤΙΤΑΝ. Η µολυ-
σµένη ατµόσφαιρα επηρεά-
ζει αρνητικά την υγεία των
κατοίκων του τόπου µας.
Πολλοί άνθρωποι αρρω-
σταίνουν από καρδιακές και
αναπνευστικές παθήσεις.
Συµπεραίνουµε λοιπόν πως
το πιο σοβαρό πρόβληµα
του τόπου µας είναι η ατµο-
σφαιρική ρύπανση από το
εργοστάσιο πετρελαίου
ΕΛΠΕ το οποίο είναι η κύρια
πηγή της δυσοσµίας.

Ατµοσφαιρικό πρόβληµα
δηµιουργείται και από τα
µέσα µεταφοράς των κατοί-
κων. Το πρόβληµα θα λυθεί
µόνο αν µειωθεί η κυκλοφο-
ρία των οχηµάτων, εάν χρη-
σιµοποιούµε ποδήλατα αντί
για άλλα µέσα µεταφοράς.
Ακόµα θα µπορούσαν να γί-
νουν πάρκα και οργανωµέ-
νοι χώροι περιπάτων και
σωµατικής άσκησης για τα
παιδιά και για τους κατοί-
κους , καθώς επίσης και χώ-
ροι στάθµευσης.

Παρόλα τα σηµαντικά
προβλήµατα του τόπου µας,
κάποια σηµεία του εξακο-
λουθούν να είναι όµορφα
και ήσυχα. Κάποια έχουν α-
πίθανη θέα. Μπορείς να δεις
σχεδόν όλη τη Θεσσαλονί-
κη...

(11ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Ευόσµου - Συντακτική 
οµάδα του ΣΤ1: Μαρία 

Αβραµοπούλου, Άννα και
Αλεξία Καραµανίδου, 

Αναστασία Ματσαρόκα,
Νικολέτα Μυλωνά, Λευτέ-

ρης Μπέµπια, Μαρία Τζίφα)
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός:

Κωνσταντία Γαβριήλ

ΕΕύύοοσσµµοοςς,,  οο  ττόόπποοςς  µµααςς
ΚΚάάπποοιιαα  σσηηµµεείίαα  ττοουυ  µµοοιιάάζζοουυνν  µµεε  γγρρααφφιικκόό  χχωωρριιόό  ......
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ΣΣύύννττοοµµηη  ιισσττοορρίίαα  ττοουυ  ΕΕυυόόσσµµοουυ  κκααιι  έένναα  σσηηµµααννττιικκόό  µµννηηµµεείίοο  ττοουυ
Ο Εύοσµος βρίσκεται στο βορειοδυτικό τµήµα της Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε την απογραφή που έγινε το 2001. Ο πληθυ-

σµός του ανέρχεται σε 74.686 κατοίκους. Μαζί µε την ένωση του Κορδελιού αποτελεί πλέον το µεγαλύτερο δήµο της Θεσσα-
λονίκης µε πληθυσµό που φτάνει στους 102.000 κατοίκους περίπου.

Τουλάχιστον από τον 17ο αιώνα, η περιοχή ήταν γνωστή µε το όνοµα Χαρµάνκιοι που στην τουρκική γλώσσα σηµαίνει «χω-
ριό µε αλώνια». Οι ντόπιοι κάτοικοι στην περιοχή, κτηνοτρόφοι στην πλειοψηφία χτίζουν την Εκκλησία του Αγίου Αθανασίου
το 1818, λίγο πριν την Ελληνική Επανάσταση.

Ο πληθυσµός αυξάνεται µε την εγκατάσταση των προσφύγων από την Μ. Ασία. Οι περισσότεροι προέρχονται από το προά-
στιο της Σµύρνης Κουκλουτζά που σηµαίνει «εύοσµο άνθος». Μετά το 1955 µετονοµάστηκε σε Εύοσµος από την προηγούµε-
νη τουρκική ονοµασία. Οι τρεις κεντρικοί οδοί  του Ευόσµου έχουν ονόµατα από τόπους και µέρη της Μ. Ασίας.

• Οδός Σµύρνης, πρωτεύουσα της Ιωνίας
• Οδός Νυµφαίου, πόλη αρχαίας ελληνικής αποικίας της Μ. Ασίας
• Οδός Μαιάνδρου, ποταµός της Μ. Ασίας
Στον Εύοσµο, στην οδό Αριστοτέλους, έχει ανεγερθεί µαρµάρινο µνηµείο για το µεγάλο αρχαιολόγο Μανόλη Ανδρόνικο, ο

οποίος γεννήθηκε στην Προύσα της Μ. Ασίας. Το µνηµείο του έχει τον ήλιο της Βεργίνας. Επίσης πάνω στο µνηµείο αναγρά-

φονται τα ονόµατα των τριών σηµαντικών πόλεων της ζωής του, Προύσα, Βεργίνα και Θεσσαλονίκη.
Ο ναός του Αγίου Αθανασίου αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα µνηµεία που στολίζουν τον ∆ήµο Εύοσµου. Πρόκειται για

τον παλαιότερο µεταβυζαντινό ναό της ∆υτικής Θεσσαλονίκης. Έχει ανακηρυχθεί σε ένα από τα ιστορικά διατηρητέα µνη-
µεία της Ελλάδος.

Στο ναό υπάρχουν εικόνες που χρονολογούνται από το 1819. Ο ναός αποτελεί ένα µέρος της χριστιανικής µας πίστης. Αν
κοιτάξουµε πίσω στο παρελθόν µπορούµε να αναφερθούµε στην ιστορία της ανέγερσης   του ναού. Ο γιος ενός Έλληνα του
Γεώργιου Τραγανού, εξισλαµίστηκε και πήρε το όνοµα Αλή. Κατόπιν του δόθηκε ένα κτήµα και στη συνέχεια αυτός παραχώ-
ρησε ένα κοµµάτι του στους κατοίκους της περιοχής µε σκοπό την ανέγερση  ναού προς τιµή του Αγίου Αθανασίου, ο οποίος
Άγιος του είχε παρουσιαστεί θαυµατουργικά. Η ανέγερση του άρχισε το 1817 και ολοκληρώθηκε το 1819. Η προσφορά του Α-
λή δεν σταµάτησε εκεί. Έδωσε χρήµατα για την κατασκευή των δέκα εικόνων που φτιάχτηκαν µε φύλλα χρυσού, τα οποία α-
ποτελούν µέρος του ναού µέχρι σήµερα.

Ο ιερός ναός του Αγίου Αθανασίου είναι ένας υπέροχος ναός τον οποίο αξίζει πραγµατικά να επισκεφθεί κανείς.

Αναστασία Πασιοπούλου Ε3, 21ο ∆ηµοτικό Ευόσµου
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ματζερίδου Μελανία



Πλατεία- Ευαγγελισµός –
Άγιος Αθανάσιος

Η πλατεία του Ευόσµου
είναι µια όµορφη  αστική πε-
ριοχή, όπου αποτελεί ση-
µείο αναφοράς για του δη-
µότες.  Είναι πάντα γεµάτη
κόσµο γιατί εκεί υπάρχουν
παρά πολλές καφετέριες ό-
που µεγάλοι και παιδιά απο-
λαµβάνουν το αγαπηµένο
τους ρόφηµα κάνοντας µια
στάση από την βόλτα τους.
Η πλατεία έχει πολύ χώρο
για παιχνίδι και βόλτες µε
ποδήλατα. Λειτουργούν
χώροι µε µπασκετάκια και
άλλα µικρά παιχνίδια για µι-
κρούς και µεγάλους. Στην
πλατεία υπάρχει το κτίριο
της ∆ηµαρχίας, όµως το πιο
σηµαντικό κτίριό της  είναι η
εκκλησία του Ευαγγελι-
σµού της Θεοτόκου. Η εκ-
κλησία έχει κατακόµβες
(κατηχητικά) στις οποίες
συµµετέχουν πολλά παιδιά
δηµοτικού, γυµνασίου ακό-
µα και λυκείου.

Ο πιο παλιός ναός της πε-
ριοχής είναι αυτός του Αγί-

ου Αθανασίου. Είναι ο πα-
λαιότερος µεταβυζαντινός
ναός της ∆υτικής Θεσσαλο-
νίκης. Ο ναός του Αγίου Α-
θανασίου είναι το σύµβολο
του Ευόσµου, αλλά και της
ευρύτερης περιοχής. Έχει
ανακηρυχθεί µε υπουργική
απόφαση ιστορικό διατηρη-
τέο µνηµείο και στο τέµπλο
του βρίσκονται µερικές από
τις πιο παλιές εικόνες που
χρονολογούνται όλες από
το έτος 1819.

Ο δήµος Ελευθερίου –
Κορδελιού περιλάµβανε
τρεις οικισµούς:

το Νέο Κορδελιό, που το
ίδρυσαν πρόσφυγες από τη
Σµύρνη, το Χαρµάνκιοϊ (χω-
ριό µε αλώνια – το σηµερινό
Ελευθέριο), όπου αρχικά ε-
γκαταστάθηκαν Μικρασιά-
τες και Πόντιοι πρόσφυγες
και τον µικρό οικισµό της
∆ιαλογής. Τα πρώτα χρόνια

της ίδρυσής τους οι τρεις
αυτοί οικισµοί συναποτέλε-
σαν την κοινότητα του
Σταθµού, το 1929 όµως ε-
ντάχθηκαν, όπως και οι πε-
ρισσότερες προσφυγικές
συνοικίες, στο δήµο Θεσσα-
λονίκης. Σε όλη αυτή την
περιοχή υπήρχε ένας µόνον
οικισµός, 60 ως 70 χριστια-
νικών οικογενειών, χρονο-
λογούµενος προ του 1818
και τοποθετείται στο χώρο
γύρω από την εκκλησία τον
ΑγίουΑθανασίου.

Μάρκου Λουκάς(ΣΤ`)

Ο∆ΟΣ 
ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ

Η οδός Αντώνη Τρίτση
βρίσκεται βόρεια στην πε-
ριοχή του Ευόσµου στη
Θεσσαλονίκη. Πήρε το όνο-
µά της από τον πολιτικό, αρ-
χιτέκτονα, αλλά και αθλητή
στίβου, Αντώνη Τρίτση.

Ο δρόµος αυτός, µήκους

3 χιλιοµέτρων, είναι η καρ-
διά του Ευόσµου, ειδικά τώ-
ρα στην περίοδο της καρα-
ντίνας. Άνθρωποι όλων των
ηλικιών τον προτιµούν για
το περπάτηµα ή την άθλησή
τους, καθώς υπάρχουν ένας
πεζόδροµος, ένας ποδηλα-
τόδροµος και υπαίθρια γυ-
µναστήρια. Πολλά  κατα-
στήµατα για φαγητό, ζαχα-
ροπλαστεία, καφετέριες,
supermarket, εµπορικά,  παι-
δότοποι, τράπεζες προσελ-
κύουν κόσµο ακόµα και από
άλλες περιοχές της πόλης.
Αριστερά και δεξιά από τον
πεζόδροµο υπάρχουν δέ-
ντρα και φυτά, τα οποία ι-
δίως την άνοιξη, κάνουν την
οδό ακόµη πιο όµορφη.

Σε αυτό το σηµείο, δε
µπορούµε να µην αναφερ-
θούµε στις δύο πεζογέφυ-
ρες που κατασκευάστηκαν
πριν κάποια χρόνια στον Εύ-
οσµο. Χτίστηκαν για να περ-
νούν οι κάτοικοι πάνω από
την περιφερειακή οδό µε α-
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Εύοσµος, η πόλη µου
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σφάλεια, αφού είναι ένας
δρόµος στον οποίο περνούν
συνέχεια αυτοκίνητα µε µε-
γάλη ταχύτητα.

Τέλος, πριν λίγους µήνες
δηµιουργήθηκε στο τέλος
της οδού Τρίτση, στον κόµ-
βο της οδού Μακρυγιάννη,
ένα πάρκο το  οποίο λει-
τουργεί και σαν πέρασµα
πάνω από τον περιφερεια-
κό, το οποίο είναι γεµάτο
πράσινο και διαθέτει παγκά-
κια αλλά και διάφορα µονο-
πάτια στα οποία µπορούν να
περπατήσουν για µια χαλα-
ρή βόλτα οι άνθρωποι.  Είναι
σηµείο συνάντησης κυρίως
νέων και εφήβων. Είναι µια
οδός που αν κάποιος άν-
θρωπος βρεθεί στον Εύο-
σµο αξίζει να την επισκε-
φτεί και στη συνέχεια µετά
την χαλαρή βόλτα του να
καθίσει για φαγητό ή και
γλυκό! (µετά την καραντίνα)

∆ήµητρα Πιπερίδου 
- Γεωργία Κουτκούδη

(ΣΤ)
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός:
Αναστασία Βασιλειάδου

23ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Ευόσµου
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ΚΚααλλααββάάρρδδαα,,
οο  ττόόπποοςς  µµοουυ

Το χωριό µου
Το χωριό µου ονοµάζεται Καλαβάρ-

δα και βρίσκεται στο δυτικό µέρος του
νησιού της Ρόδου. Είναι παραθαλάσ-
σιο χωριό και βρίσκεται στα ∆ωδεκά-
νησα. Πήρε το όνοµά του από τον τσι-
φλικά της περιοχής που ονοµαζόταν
Βάρδας και ήταν παλιός κτηµατίας
στο Βυζάντιο. Οι κάτοικοί του ακόµη
διατηρούν τα ήθη και τα έθιµα του χω-
ριού.

Χρύσα ∆., ∆' τάξη 

Η βρύση της πλατείας
Η πλατεία του χωριού µας φτιάχτη-

κε από τους Ιταλούς, και µάλιστα τότε
υπήρχαν δύο λαδόµυλοι παλαιοί µε
την πέτρα.Τώρα στη θέση τους βρί-
σκεται η Κοινότητα του χωριού και έ-
να εστιατόριο. Στην απέναντι πλευρά
βρίσκεται η βρύση του χωριού που
φτιάχτηκε κατά την Τουρκοκρατία και
είναι πάνω από 200 ετών.

Τη δεκαετία του 1940 δεν υπήρχαν
δεξαµενές και ο κόσµος δεν είχε νερό
στα σπίτια του. Αργότερα µετέφεραν
το νερό µε τσιµεντένια αυλάκια σε πη-
γές, σε συγκεκριµένα µέρη του χωρι-
ού, από όπου έπαιρνε ο κόσµος το νε-
ρό.

Το 1979 η βρύση µας ανακατασκευ-
άστηκε. Φτιάχτηκε επίσης ένα υπό-
γειο τούνελ το οποίο µετέφερε το νε-
ρό από 400 µέτρα περίπου ύψος στην
πλατεία του χωριού. Το νερό είναι κα-
θαρό και πόσιµο και είναι για όλον τον
κόσµο.

Άννα Π., Γ' τάξη

Η παραλία µας
Η θάλασσα των Καλαβαρδών είναι

τέλεια, κάθε καλοκαίρι πηγαίνω εκεί
και µου αρέσει πάρα πολύ. Εκεί φτιά-
χνω πολλά κάστρα στην άµµο και παί-
ζω µε τα νερά. Μερικοί άνθρωποι κά-
νουν σέρφινγκ.

∆ανάη ∆., Γ' τάξη

Η γιορτή του σκόρδου
Το χωριό Καλαβάρδα είναι γνωστό

για τα σκόρδα του. Είναι µικρά και έ-
χουν δυνατή γεύση. Φυτεύονται σε
συγκεκριµένη περιοχή, λόγω του ελα-
φρύ χώµατός του.

Στις 16 Ιουνίου 2019, ο πολιτιστικός
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σύλλογος έκανε τη γιορτή σκόρδου,
και κάλεσαν κόσµο από όλο το νησί. Υ-
πήρχε χορός µε ζωντανή µουσική και
πολλά κεράσµατα. Έστησαν ένα µικρό
παζάρι από φαγητά, γλυκά και σουβε-
νίρ µε θέµα το σκόρδο.

Η γιορτή είχε µεγάλη επιτυχία, που
όλοι πέρασαν φανταστικά.

Η πολιούχος µας
Η Αγία Αικατερίνη είναι η πολιούχος

του χωριού µας και είναι προς τιµή της
Μεγαλοµάρτυρος Αγ. Αικατερίνης
που καταγόταν από την Αλεξάνδρεια
από αριστοκρατική οικογένεια. Ήταν
µορφωµένη και µιλούσε πολλές γλώσ-
σες. Η Αγ.Αικατερίνη δεν αρνήθηκε
την πίστη της και µαρτύρησε στο Σινά
µε φοβερά βασανιστήρια, όπου και α-
ποκεφαλίστηκε σε ηλικία 18 ετών.

Άννα Π., Γ' τάξη

Στιχάκι
«Τα σκόρδα που φυτρώνουνε 
στο χώµα το δικό µας, 
είναι µικρά µα δυνατά 
και είναι το γιατρικό µας». 

Αίνιγµα
«Σφάζω την αίγα µου,
πουλώ την αίγα µου
και από της αίγας το µερί,
κάνω την αίγα µου γερή».
Τι είναι;

Κατερίνα Χ., Γ' τάξη

Το χωριό µου τ΄Απόλλωνα
Γεννήθηκα και µεγαλώνω στα πανέ-

µορφα Καλαβάρδα. Το χωριό από το ο-
ποίο κατάγοµαι είναι τα Απόλλωνα.
Είναι ένα ορεινό χωριό στο κέντρο του
νησιού της Ρόδου. Απέχει 50 χλµ από
την πόλη της ρόδου. Είναι µια κατα-
πράσινη περιοχή µε πολλά δέντρα και
πολλούς ελαιώνες. Ο συνολικός πλη-
θυσµός είναι πάνω από 1000 κάτοικοι
και το υψόµετρο στα 330 µέτρα. Την ο-
νοµασία την έχει πάρει, όπως καταλα-
βαίνετε, από τον θεό των αρχαίων Ελ-
λήνων, Απόλλωνα. Οι κάτοικοι ασχο-
λούνται κυρίως µε τη γεωργία και την
κτηνοτροφία και το πανηγύρι του χω-
ριού είναι στις 14 Σεπτεµβρίου, που
γιορτάζει ο Τίµιος Σταυρός.

Παναγιώτης Γ., Γ' τάξη 

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: 
Παναγιώτα Πελεκάνου 

Τριθέσιο ∆ηµοτικό Σχολείο
Καλαβαρδών/Ρόδου
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Αρχαία ∆ίολκος-Ισθµός
της Κορίνθου

Η Αρχαία ∆ίολκος κατα-
σκευάστηκε τον 7ο αιώνα
π.Χ. όταν Τύραννος στην
Κόρινθο ήταν ο Περίανδρος.
Ήταν ένας πλακόστρωτος
δρόµος που συνέδεε τις δύο
άκρες του Ισθµού της Κορίν-
θου.

Ο Ισθµός της Κορίνθου εί-
ναι µια στενή λωρίδα γης

που ενώνει την Στερεά Ελ-
λάδα µε την Πελοπόννησο
και η ∆ιώρυγα ενώνει τον
Σαρωνικό µε τον Κορινθιακό
κόλπο. Έχει µήκος περίπου 6
χιλιόµετρα.

Αναστάσης Τσαγρής

Ο Ναός του Απόλλωνα
στην Αρχαία Κόρινθο

Ο Ναός του Απόλλωνα εί-
ναι στην Αρχαία Κόρινθο, εί-
ναι κτισµένος µε µονολιθι-
κούς δωρικούς κίονες, και εί-
ναι αρχαϊκής περιόδου.

Ο ναός χτίστηκε το 530
π.Χ. περίπου. Είχε αρχικά 6
κίονες στις στενέ πλευρές
και 15 στις µακριές πλευρές,
από τους οποίους σήµερα

σώζονται µόνο 7, όρθιοι, σε
περίοπτη θέση, πάνω από τα
ερείπια της αρχαίας αγοράς.

Μαρία Οικονόµου 

Το Ηραίον
Το Ηραίον Περαχώρας,

βρίσκεται στη χερσόνησο
της Περαχώρας, στα βόρεια
του Κορινθιακού κόλπου. Ο
τόπος ονοµαζόταν Ηραίο α-
πό την αρχαιότητα λόγω του
ιερού που ήταν αφιερωµένο
στην θεά Ήρα. 

Γύρω στο 800 π.Χ. οικοδο-
µήθηκε ο πρώτος αψιδωτός
ναός της Ήρας, από τον ο-
ποίο σήµερα δε σώζεται τί-
ποτα. Κατά τον 6ο αι. π.Χ. έ-
νας καινούριος ναός της Ή-
ρας κτίστηκε λίγο δυτικότε-
ρα. Ήταν δωρικού ρυθµού,
µε ορθογώνια κάτοψη.

Ο Φάρος της Κορίνθου
Οι πέτρινοι φάροι ασκού-

σαν πάντα µια µυστηριώδη
γοητεία στους ανθρώπους
και αποτελούσαν πηγή έ-
µπνευσης για τους συγγρα-
φείς ποιητές και ζωγρά-
φους. Έναςτέτοιος φάρος
είναι και ο φάρος Μελαγκάβι
ή Φάρος Ηραίον (από τον αρ-
χαίο ναό της Ήρας που βρί-
σκεται κοντά του), στη βό-
ρεια είσοδο του όρµου της
Κορίνθου και τον χωρίζει α-
πό τον κόλπο των Αλκυονί-
δων βόρεια. 

Οδηγεί τα πλοία που πλέ-
ουν στον Κορινθιακό και κι-
νούνται προς το λιµάνι και
τη διώρυγα της Κορίνθου.
Πρωτολειτούργησε το 1897
µε πηγή ενέργειας το πετρέ-
λαιο. 

Ζωή Πάντου 

Ιστορικό-Λαογραφικό-
Μουσείο-Κορίνθου

Το Ιστορικό Λαογραφικό
Μουσείο Κορίνθου, βρίσκε-
ται σε κεντρικό σηµείο της
πόλης και περιβάλλεται από
πλατεία στην οποία έχει
στηθεί και προτοµή της ιδρύ-
τριάς του Αλκµήνης Γαρτα-
γάνη – Πετροπούλου.

Είναι ένα τριώροφο κτήριο
και ιδρύθηκε για να συντηρεί

ΚΚόόρριιννθθοοςς,,  οο  ττόόπποοςς  µµοουυ
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και να προβάλλει το λαογρα-
φικό υλικό της χώρας µας,
ώστε να σωθεί η πολιτιστική
της κληρονοµιά. Έχει συλ-
λογές από τις αρχές του
19ου ως τα µέσα του 20ουαι-
ώνα. 

Εκεί βρίσκονται γυναικεί-
ες και ανδρικές φορεσιές α-
πό πολλές περιοχές της Ελ-

λάδας, κεντήµατα και υφα-
ντά. Υπάρχουν επίσης έργα
χρυσοχοΐας, µεταλλοτε-
χνίας, ξυλογλυπτικής καθώς
και αγροτικά εργαλεία και οι-
κιακά σκεύη.

Χρύσα Χαρλαύτη

Η Κόρινθος
Η πόλη της Κορίνθου έχει

µεγάλη προϊστορία.Η δηµι-
ουργία της προσδιορίζεται
περίπου στα 3000 π. Χ. και α-
ποτέλεσε µια πολύ ισχυρή
πόλη-κράτος! 

Η αρχαία Κόρινθος είναι
χτισµένη στους πρόποδες
του Ακροκορίνθου, ενώ έχει
θέα στον Κορινθιακό κόλπο.

Οι Αρχαίοι Κορίνθιοι, κα-
τασκεύασαν πρώτοι τις γνω-
στές σε όλους µας τριήρεις.

Η σηµερινή Κόρινθος, βρί-
σκεται στο γεωγραφικό δια-
µέρισµα της Πελοποννήσου,
στον νοµό Κορινθίας, είναι
πρωτεύουσα του νοµού µε
30.200 κατοίκους, και είναι
χτισµένη µε σύγχρονες α-
ντισεισµικές προδιαγραφές
αφού είχε ισοπεδωθεί ύστε-
ρα από σεισµό το 1858.

Στο κέντρο της πόλης βρί-
σκεται ο καθεδρικός ναός
του Απόστολου Παύλου. 

Ανατολικά της πόλης µας,
είναι κατασκευασµένη από
το 1881 η διώρυγα της Κο-
ρίνθου στα άκρα της οποίας
λειτουργούν δύο βυθιζόµε-
νες γέφυρες. 

Η νέα Κόρινθος έχει εύκο-
λη πρόσβαση στην πρωτεύ-
ουσα της Ελλάδας, την Αθή-
να, είτε µέσω αυτοκινητό-
δροµου είτε µέσω προαστια-
κού σιδηρόδροµου.

Ο Πήγασος, το φτερωτό ά-
λογο της ελληνικής µυθολο-
γίας, αποτελεί το σύµβολο
της πόλης. 

Στην Κόρινθο υπάρχουν
πολλές πλατείες οι οποίες
είναι φτιαγµένες για την ψυ-
χαγωγία µικρών και µεγά-
λων. ∆ιάφορα κτήρια - άλλα
παλιότερα και άλλα νεότερα
– στολίζουν την πόλη. Επί-
σης έχουν δηµιουργηθεί
πολλοί πεζόδροµοι οι οποίοι
µας κάνουν την µετακίνησή
µας πιο εύκολη ! 

Οι µαθητές της Ε2` τάξης
του 10ου ∆ηµοτικού Σχολεί-

ου Κορίνθου 
Υπεύθυνος εκπαιδευτικός:

Νικόλαος ∆ηµητρίου



1188 ΤΤααξξιιδδεεύύοοννττααςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα Ιούνιος 2021

ΚΚωωςς,,  
οο  ττόόπποοςς  µµααςς

Είµαστε οι µαθητές του
Ε2 τµήµατος του 1ου ∆η-
µοτικού Σχολείου Κω και
σας καλωσορίζουµε στο
νησί µας! Θα θέλαµε µέσα
από αυτό το άρθρο να σας
ξεναγήσουµε στον τόπο
µας! 

Γεωγραφική θέση:
Το νησί µας βρίσκεται

στο νοτιοανατολικό Αιγαίο
και ανήκει στο νησιωτικό
σύµπλεγµα των ∆ωδεκα-
νήσων.

Ταξίδι στην ιστορία:
Η ιστορία της Κω ξεκινά-

ει από τον 3ο αιώνα π. Χ. Α-
πό τότε χρονολογείται και
η Αρχαία Αγορά της. Είχε
έκταση περίπου 12.000 τ.µ.
και ήταν το κοινωνικό και ε-
µπορικό κέντρο των κατοί-
κων. 

Έπειτα θα θέλαµε να σας
συστήσουµε έναν σπου-
δαίο άνθρωπο που γεννή-
θηκε στην Κω το 460 π.Χ.,
τον Ιπποκράτη. Θεωρείται
ο πατέρας της Ιατρικής για-
τί είναι ο πρώτος γιατρός
που χώρισε την επιστήµη
αυτή σε ειδικότητες. Έτσι ο
όρκος του Ιπποκράτη είναι
ο όρκος που λαµβάνεται α-
πό γιατρούς ακόµα και στις
µέρες µας. 

Σύµφωνα µε την παράδο-
ση ο Ιπποκράτης , δίπλα

στην αρχαία αγορά, φύτε-
ψε έναν Πλάτανο, ο οποίος
υπάρχει ακόµα, και κάτω α-
πό την σκιά του δίδασκε
την ιατρική. Ο Ιπποκράτης
επίσης δίδαξε στη σχολή
που ίδρυσε ο ίδιος στο χώ-
ρο του Ασκληπιείου. Το Α-
σκληπιείο ήταν ο ναός του
Θεού Ασκληπιού και το µε-

γαλύτερο θεραπευτήριο
της Αρχαίας Ελλάδας. 

Το ταξίδι µας συνεχίζε-
ται στα ρωµαϊκά χρόνια,
καθώς η Κως υπήρξε ρω-
µαϊκή κτίση. Από εκείνη
την εποχή είναι το περίφη-
µο Ρωµαϊκό Ωδείο µε τις
12 κερκίδες και τις θολω-
τές στοές καθώς και το Ρω-

µαϊκό σπίτι, το οποίο απο-
τελείται από 36 δωµάτια
και 3 υπαίθριους χώρους. 

Γνωρίζετε µήπως ότι την
Κω επισκέφθηκαν και Ιππό-
τες; ∆εν ήρθαν φυσικά µό-
νο σαν επισκέπτες, αφού
έµειναν εδώ για 200 χρό-
νια περίπου. Εκείνοι κατα-
σκεύασαν το µεγάλο κά-
στρο του νησιού, που είναι
γνωστό ως Κάστρο της Νε-
ραντζιάς. 

Και φτάνουµε στο 1522 ο-
πότε η Κως κατακτήθηκε α-
πό τους Οθωµανούς . Κατά
τη διάρκεια της οθωµανικής
κυριαρχίας χτίστηκαν του-
λάχιστον δύο Τζαµιά: το
Μουσουλµανικό Τέµενος
της Λότζιας που βρίσκεται
δίπλα στον πλάτανο του Ιπ-
ποκράτη και το Τέµενος Ντε-
φτεντάρ που βρίσκεται στην
πλατεία Ελευθερίας. Λει-
τουργούσαν µέχρι που έγινε
ο σεισµός το 2017.

Στα νεότερα χρόνια και
συγκεκριµένα το 1912 η
Κως ήρθε στην κατοχή των
Ιταλών. Κατά την περίοδο
αυτή χτίστηκαν πολλά κτί-
ρια σχεδιασµένα από Ιτα-
λούς αρχιτέκτονες όπως
το Επαρχείο και το αρχαιο-
λογικό Μουσείο.

Τα περισσότερα µνηµεία
που αναφέραµε βρίσκονται
γύρω από την κεντρική
πλατεία της Κω, την πλα-
τεία Ελευθερίας, η οποία
διαµορφώθηκε κι αυτή κα-
τά την περίοδο της ιταλι-
κής κατοχής.
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Και το δικό µας το σχο-
λείο αρχικά στεγαζόταν σε
ιταλικό εκπαιδευτήριο. Το
1947 µε την ενσωµάτωση
της Κω στην Ελλάδα, έγινε
το πρώτο ελληνικό σχο-
λείο στο νησί, γι’ αυτό και
ονοµάστηκε 1ο ∆ηµοτικό
Σχολείο. Το 2008 δηµιουρ-
γήθηκε το νέο κτίριο στην
περιοχή Κακό Πρινάρι.

Ταξίδι στα χωριά µας!
Το πιο αποµακρυσµένο

χωριό ,αφού απέχει από
την πόλη 42 χιλιόµετρα, εί-
ναι η Κέφαλος. Έχει γύρω
στους 4.000 κατοίκους.
Χωρίζεται σε δύο µέρη:
στον παραδοσιακό οικισµό
και στο παραθαλάσσιο χω-
ριό, το Καµάρι. Στην παρα-
λία αυτή απέναντι από το
νησάκι «Καστρί» βρίσκο-
νται οι παλαιοχριστιανικές
βασιλικές του Αγίου Στε-
φάνου που αποτελούν ε-
ξαιρετικό αξιοθέατο χάρη

στην όµορφη θέση και τα ε-
ντυπωσιακά ψηφιδωτά
τους.

Η Αντιµάχεια είναι ένα
άλλο χωριό, το οποίο έχει
και αυτό το δικό του κά-
στρο. Χτίστηκε τον 14ο αι-
ώνα και το χρησιµοποιού-
σαν σαν φυλακή οι ιππό-
τες.

Η Κως έχει και τον δικό
της “Μυστρά”. Σε απόστα-
ση 15 χιλιοµέτρων από την
πόλη βρίσκονται τα ερείπια

του µεσαιωνικού οικισµού
'Παλαιό Πυλί.΄ Η καστρο-
πολιτεία αυτή χρονολογεί-
ται τουλάχιστον από τον
11ο αιώνα µ.Χ. Μέσα στο
κάστρο βρίσκεται ο ναός
της Παναγιάς Καστριανής ,
ο οποίος έχει ιδρυθεί το
1080 από τον Όσιο Χριστό-
δουλο, ιδρυτή της Μονής
Πάτµου.

Και κάπου εδώ το ταξίδι
µας έφτασε στο τέλος
του…

Ελπίζουµε να το απο-
λαύσατε!

Πηγές:
- http://www.kos.gr 
- 1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ
- Wikimedia Commons
- pharmagel.gr και ο όρ-

κος του Ιπποκράτη-Βικιπαί-
δεια

- w w w . g r / e l / s i g h t s /
SitePeges/view 

Μαθητές 
και µαθήτριες
της Ε2 τάξης

1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κω
Υπεύθυνοι 

Εκπαιδευτικοί: 
Όλγα Σκουρλή 
– Μαρία Ψύρη
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∆ηµοτικό Σχολείο Λαγυνών
Ζούµε στα Λαγυνά, ένα

χωριό της κεντρικής Μακε-
δονίας .Η ονοµασία του
χωριού «Λαγυνά» προήλθε
σύµφωνα µε πληροφορίες
των γεροντότερων κατοί-
κων από ένα κατασκευα-
στή λαγυνιών ,που κατα-
σκεύαζε λαγύνια από το
κατάλληλο έδαφος της πε-
ριοχής .Από έρευνα στα
αρχεία του σχολείου διαπι-
στώνουµε ότι η σφραγίδα
του σχολείου στις 24 Ιουνί-
ου 1951 έφερε την επιγρα-
φή «∆ηµοτικό Σχολείο
Λαϊνών» και από το Σε-
πτέµβριο του ίδιου έτους
άλλαξε σε «∆ηµοτικό Σχο-
λείο Λαγυνά» .Το σχολείο
µας είναι πολύ µεγάλο. Έ-
χει 16 αίθουσες και µία αί-
θουσα υπολογιστών. Το
προαύλιο µας είναι πολύ
µεγάλο, έχει γήπεδο µπά-
σκετ και γήπεδο βόλεϊ. Ε-

πιπλέον πίσω από τις βρύ-
σες έχουµε γρασίδι, αλλά
δεν πάµε να παίξουµε εκεί
αλλά συνήθως στην σκα-
κιέρα.

Τα Λαγυνά στο χθες
Μακεδονικός τάφος

Ξεκινώντας από τη Θεσ-
σαλονίκη και ακολουθώ-
ντας βόρεια το δρόµο προς
Καβάλα, λίγο πριν φτάσου-
µε στο χωριό µου τα Λαγυ-
νά, θα περάσουµε τον αυ-
χένα του ∆ερβενίου, όπου
βρίσκεται οΜακεδονικός
Τάφος του Λαγκαδά ή «Τά-
φος του Μακρίδη Μπέη»
(από το όνοµα του ανασκα-
φέα του) του 3ουαιώνα.Σή-
µερα ο τάφος έχει συντη-
ρηθεί και µπορούµε να τον
επισκεφτούµε. Είναι κατα-
πληκτικό αν σκεφτείς ότι
στην περιοχή που σήµερα
µεγαλώνουµε εµείς ζήσα-
νε κάποια στιγµή οι Μακε-

δόνες του Μέγα Αλέξαν-
δρου.

Ο ναός του Αγίου 
Νικολάου (1890)

Οι κάτοικοι του χωριού
το 1838 θέλησαν να κτί-
σουν έναν κεντρικό Ναό
για τις λατρευτικές τους α-
νάγκες. Έχτισαν µια όµορ-
φη τρίκλιτηξυλόστεγη βα-
σιλική όπως συνηθιζόταν
την εποχή αυτή. Λέγεται
πως µετά από χρόνια το έ-
τος 1887, ο Ναός κάηκε µε-
τά από µία απροσεξία της
νεωκόρου-καντηλανάφτισ-
σας, µένοντας µόνο όρθιοι
οι πετρόκτιστοι τοίχοι. Στα
δύσκολα χρόνια τις τουρ-
κοκρατίας οι κάτοικοι, α-
φού πρώτα κατάφεραν να
τους χορηγηθεί φιρµάνι-
άδεια από τον Σουλτάνο, ε-
πισκεύασαν τον κατε-
στραµµένο Ναό.

Τα Λαγυνά σήµερα
Τρανσέρα

Ο πρωθυπουργός της
Ελλάδας Ιωάννης Μεταξάς
το 1936 έδωσε διαταγή να
φτιαχτεί µία σιδηροδροµι-
κή γραµµή που θα ενώνει
τον Σταυρό µε την Θεσσα-
λονίκη. Με τα τρένα θα µε-
ταφέρονταν  και εµπορεύ-
µατα και επιβάτες. Υπάρ-
χουν σήµερα  δύο γέφυρες
που τις ονοµάζουµε Τραν-
σέρα. Για την κατασκευή
του βοήθησαν όλοι οι κά-
τοικοι των Λαγυνών. Η
τρανσέρα υπάρχει σε τρία
µέρη: στο βουνό, κοντά
στην εκκλησία του Αγίου
Νικολάου και δίπλα σε έ-
ναν οικισµό.

Tα φυτά των Λαγυνών
Στο βουνό που έχουµε

πάνω από το χωριό, ανθί-
ζουν πολλά διαφορετικά

Λαγυνά, ο τόπος µας
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λουλούδια καθώς και κυπα-
ρίσσια που βρίσκονται εκεί.

Αν θα κάνεις µια βόλτα
στο χωριό, θα θαυµάσεις
πολύ ωραία δέντρα .Στις
αυλές των σπιτιών, στο
βουνό αλλά και στο πάρκο
θα βρούµε διάφορα είδη
λουλουδιών όπως: πανσέ-
δες, µαργαρίτες, παπαρού-
νες, τριανταφυλλιές και
καζάνια.

Ζωοδόχος Πηγή
–Αγίασµα

Η Ζωοδόχος Πηγή βρί-
σκεται σε ένα ψηλό σηµείο
του βουνού µε υπέροχη
θέα. Λίγο πιο κάτω µέσα σε
µια χαράδρα πηγάζει το Α-
γίασµα. Μετά το Πάσχα
που γιορτάζει η Ζωοδόχος
πηγή όλος ο κόσµος  ακό-
µα και σήµερα ανεβαίνει
στο βουνό µε τσουρέκια
και κόκκινα αυγά για να
προσκυνήσουν και να πά-
ρουν αγίασµα.

Τα Γηπεδάκια
Στα Λαγυνά σε ένα ψηλό

µέρος, υπάρχει ένας χώ-
ρος µε πολύ ωραία θέα και
αυτός ο χώρος είναι το γή-

πεδο µας.
Μαζεύονται πολλά παι-

διά και παίζουν ποδόσφαι-

ρο και µπάσκετ . Επίσης υ-
πάρχει η οµάδα µας ο Εθνι-
κός Λαγυνών, η οποία εκεί

κάνει  τις προπονήσεις και
αγώνες µε άλλες οµάδες.
Βασικά υπάρχουν 2 γήπε-
δα  ένα µικρό 5x5 στο ο-
ποίο παίζουν µικρά παιδιά
και ένα µεγαλύτερο 11x11
στο οποίο παίζουν µεγαλύ-
τερα παιδιά. 

Οικοσύστηµα λιµνών
Κορώνειας-Βόλβης

Είναι η µεγαλύτερη λί-
µνη στην Ελλάδα µετά την
Τριχωνίδα. Απέχει από την
λίµνη Κορώνεια 11,5 χλµ.
αποτελεί όπως και η Κορώ-
νεια υγρότοπο διεθνούς
προστασία Ramsar. 

Η συντακτική επιτροπή
του ∆ηµοτικού Σχολείου
Λαγυνών µαθητές/τριες

του Ε3 και του Στ2

Το χωριό µας...
σε µια εικόνα

φιλοτεχνήθηκε από τον
εικαστικό Λάσκο Σταµάτη

Οι δασκάλες
των τµηµάτων

Χατσίκου Ιωάννα  και
Παπασυµεών Ελισάβετ
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ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ,
Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ

H Νέα Αλικαρνασσός είναι συνοικία της πό-
λης του Ηρακλείου µε 14.000 περίπου κατοί-
κους. Είναι κτισµένη δίπλα στη θάλασσα. Πή-
ρε την ονοµασία της από την Αλικαρνασσό της
Μικράς  Ασίας, όταν πρόσφυγες κάτοικοι της
παλιάς Αλικαρνασσού  εγκαταστάθηκαν το
1922 µετά τη Μικρασιατική Καταστροφή στη
σηµερινή περιοχή που ορίζεται  ως Νέα  Αλι-
καρνασσός.

Η σηµερινή Νέα Αλικαρνασσός συνδυάζει
τα πάντα: ξενοδοχεία για διαµονή των επισκε-
πτών, καταστήµατα κάθε είδους, εκκλησίες,
δηµόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, ιατρεία και
φαρµακεία. Έχει επίσης µέρη ψυχαγωγίας
και αθλητισµού, καφετέριες, ταβέρνες, γήπεδα,
γυµναστήρια, αλλά και  φροντιστήρια ξένων γλωσσών και διάφορες Τεχνικές σχολές. Ακόµη είναι πολύ κοντά στο λιµάνι, το
αεροδρόµιο, το αστυνοµικό µέγαρο του Ηρακλείου και τη Σχολή Εφέδρων Αξιωµατικών πεζικού.

Η Αλικαρνασσός έχει χωριστεί σε τρεις ζώνες, ανάλογα µε τα επαγγέλµατα των κατοίκων. Στη  βόρεια ζώνη, τα "θαλασσι-
νά", οι κάτοικοι ασχολούνται µε την αλιεία, στη νότια, τα "γεωργικά", διαµένουν οι αγρότες, ενώ στην  ενδιάµεση κεντρική
ζώνη, τα "αστικά", οι πολίτες έχουν αναπτύξει αστικές δραστηριότητες και είναι έµποροι, τεχνίτες και οικοδόµοι. Ο αθλητικός
σύλλογος «Ηρόδοτος» που υπάρχει εδώ, πήρε το όνοµά του από τον «πατέρα της Ιστορίας» Ηρόδοτο που έζησε στην Αλικαρ-
νασσό κατά τον 5ο αι. πΧ

Το 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο είναι το σχολείο µας, που έχει κι αυτό τη δική του ιστορία. Ιδρύθηκε το 1959. Το σχολείο µας έχει
περίπου 260 µαθητές και γύρω στους 40 δασκάλους διαφόρων ειδικοτήτων. Συστεγάζεται µε το 5ο ∆ηµοτικό σχολείο Ν. Αλι-
καρνασσού που έχει κι αυτό γύρω στους 110 µαθητές. Είναι ένα σχετικά µεγάλο κτίριο, µε τρεις αυλές. Πιο συγκεκριµένα, έ-
χουµε µια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσα υπολογιστών, αίθουσα µουσικής, τµήµατα ένταξης και 21 τάξεις. Από το
παράθυρο της τάξης µας  βλέπουµε  το Ενετικό λιµάνι, όπου βρίσκεται το Ενετικό φρούριο Rocca al mare ή αλλιώς  Κούλες,
όπως το ονόµασαν οι Τούρκοι που το χρησιµοποιούσαν για φυλακή. Βλέπουµε το νέο λιµάνι απ’ όπου  φεύγουν µεγάλα
πλοία αλλά και πολυτελή κρουαζιερόπλοια, τον επιβλητικό Ψηλορείτη και άλλα χαµηλότερα βουνά της Κρήτης.   

Στην κεντρική πλατεία της Νέας Αλικαρνασσού δεσπόζει ο ναός του Αγίου Νικολάου. Αποτελεί µνηµείο για τους πρόσφυ-
γες κατοίκους της περιοχής όπου και φυλάσσουν την εικόνα του Αγίου που σώθηκε από την Μικρασιατική Καταστροφή. Η
παράδοση λέει, ότι πάνω
σε αυτήν την εικόνα
ορκίστηκε ο Κανάρης
στα Ψαρά, λίγο πριν
την Ελληνική Επανά-
σταση.

Η εκκλησία της Πα-
ναγίας Καµαριανής εί-
ναι ο δεύτερος µεγαλύ-
τερος ναός του προα-
στίου. Η εικόνα της
Παναγίας βρέθηκε µε
θαυµατουργικό τρόπο
κατά τον 19ο αιώνα
στην πόλη της Αλικαρ-
νασσού της Μικράς Α-
σίας. Μια ευσεβής γυ-
ναίκα την βρήκε θαµ-
µένη στο σπίτι της, κά-
τω από µια καµάρα.
Κατά την Μικρασιατι-
κή καταστροφή µετα-
φέρθηκε στην Κάλυ-
µνο και από εκεί στην
Κρήτη όπου και φυ-
λάσσεται στον ναό που οι
πιστοί έκαναν για χάρη της. 

Όπως είπαµε η Νέα Αλικαρνασσός είναι προάστιο του Ηρακλείου. Η πόλη του Ηρακλείου αποτελεί τη µεγαλύτερη πόλη
της Κρήτης και την τέταρτη, σε πληθυσµό, πόλη της χώρας. Χτισµένη στη βόρεια ακτή του νησιού µε θέα το Κρητικό Πέλα-
γος, µοιάζει να προστατεύεται από τα παλιά Ενετικά τείχη, το πιο σηµαντικό µνηµείο που άφησε η Ενετική κατοχή. Άλλα
σηµαντικά µνηµεία που αξίζει να επισκεφτείτε είναι η Ενετική Λότζια, το παλιό Ενετικό λιµάνι, η κρήνη Μοροζίνι (Λιοντάρια),
ο τάφος του συγγραφέα Νίκου Καζαντζάκη στον προµαχώνα Μαρτινέγκο, το φρούριο Rocca al mare, τα Ενετικά νεώρια και
ο ναός του Αγίου Τίτου, µαθητή του Αποστόλου Παύλου, µέσα στον οποίο φυλάσσεται η κάρα του Αγίου.

ΟΟιι  µµααθθηηττέέςς  ττοουυ  ∆∆11  κκαα  ΕΕ11  ττοουυ  22οουυ  ∆∆ηηµµ..  ΣΣχχοολλεείίοουυ  ΝΝέέααςς  ΑΑλλιικκααρρνναασσσσοούύ//ΗΗρραακκλλεείίοουυ
ΥΥππεεύύθθυυννοοιι  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκοοίί::  ΧΧρρυυσσοούύλλαα  ΒΒλλααχχάάκκηη  ––  ΓΓεερράάσσιιµµοοςς  ΤΤσσιιλλιιµµιιδδόόςς
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ΝΝέέαα  ΠΠοοττίίδδααιιαα,,  
οο  ττόόπποοςς  µµααςς

Βρίσκεται στην Κεντρική
Μακεδονία, στον Νοµό
Χαλκιδικής. Είναι το πρώτο
χωριό, της πρώτης χερσο-
νήσου που λέγεται Κασ-
σάνδρα. Βρέχεται από δύο
κόλπους, τον Τορωναίο και
τον Θερµαϊκό.

Η διώρυγα της Ποτίδαιας
είναι το κυριότερο αξιοθέ-
ατο της περιοχής και ενώ-
νει τους δύο κόλπους, δι-
ευκολύνοντας τη ναυσι-
πλοΐα. Ανοίχτηκε από τον
Κάσσανδρο το 315 π. Χ. και
ονοµαζόταν από τους Χαλ-
κιδικιώτες, Πόρτες. Τη ση-
µερινή της µορφή την πήρε
τη διετία 1935-1937. Η διώ-
ρυγα έχει µήκος 1.250µ.,
πλάτος 40µ. και βάθος 8µ. 

Για να περνάµε από τη
µία µεριά στην άλλη κατα-
σκευάστηκε µια γέφυρα. Η
ολοκλήρωσή της έγινε το
2001. 

Η Ποτίδαια ήταν δωρική
πόλη που ιδρύθηκε από Κο-
ρίνθιους αποίκους γύρω

στο 600 π. Χ. Το 316 π. Χ. ο
Μακεδόνας βασιλιάς Κάσ-
σανδρος έχτισε στην ίδια
τοποθεσία την Κασσάν-
δρεια. Το 168 π. Χ. η πόλη
έπεσε στα χέρια των Ρω-
µαίων που ίδρυσαν µια α-

ξιόλογη ρωµαϊκή αποικία. 
Μετά την εισβολή των

Ούννων και την καταστρο-
φή της πόλης ο Ιουστινια-
νός Α' ανοικοδόµησε ένα ι-
σχυρό κάστρο, το γνωστό
διατείχισµα, που σώζεται

ακόµη και σήµερα. Το 1430
µ. Χ. ήρθε υπό την τούρκικη
κυριαρχία. Κατά την Ελλη-
νική Επανάσταση του
1821, η παλιά οχύρωση ε-
πισκευάστηκε και επανα-
χρησιµοποιήθηκε, ενώ την
ίδια περίοδο έγινε εκ νέου
η διάνοιξη της διώρυγας.
Στις 14 Νοεµβρίου του ίδι-
ου έτους οι ‘Έλληνες ηττή-
θηκαν και η πόλη κατα-
στράφηκε ολοσχερώς. Το
γεγονός έµεινε γνωστό ως
το «ολοκαύτωµα της Κασ-
σάνδρας». 

Στις αρχές του περασµέ-
νου αιώνα η πόλη χτίστηκε
ξανά από πρόσφυγες της
ανατολικής Θράκης και ο-
νοµάστηκε Νέα Ποτίδαια.

Ένα ασυνήθιστο 
ηµερολόγιο

της Νέας Ποτίδαιας
Ο χειµώνας κι ιδιαίτερα

τα Χριστούγεννα, δίνουν
στον κόσµο της Ποτίδαιας
τη δυνατότητα να ξεκου-
ραστεί γιατί όλοι, αγρότες
κι όσοι ασχολούνταν µε
τουριστικά επαγγέλµατα,
όλο τον υπόλοιπο χρόνο
δούλευαν. Οπότε χαλαρώ-
νουµε, στολίζουµε το δέ-
ντρο, ανοίγουµε τα δώρα
και περνάµε    όµορφες
στιγµές µε την οικογένειά
µας. Είναι η εποχή της ξε-
κούρασης. 

Την άνοιξη η φύση ξανα-
γεννιέται. Μαζεύουµε λου-
λούδια για να φτιάξουµε
στεφάνι και µυρίζει τόσο
ευχάριστα που δεν θες να
τελειώσει ποτέ αυτή η επο-
χή. Είναι η εποχή που αρχί-
ζουν οι εργασίες στο χω-
ριό.Το ένα τρίτο των αν-
θρώπων εργάζονται ως γε-
ωργοί και καλλιεργούν κυ-
ρίως ελιές. Οι αγρότες µας
αρχίζουν να περιποιούνται
τα χωράφια τους. Πρώτα
ρίχνουν λιπάσµατα, κλα-
δεύουν τα δέντρα, µαζεύ-
ουν τα κλαδιά, φυτεύουν,
ραντίζουν και ποτίζουν τα
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ζαρζαβατικά τους. Κατά το
τέλος της άνοιξης οι άν-
θρωποι που ασχολούνται
µε τα τουριστικά επαγγέλ-
µατα αρχίζουν κι ετοιµά-
ζουν τα καταστήµατα, τα ξε-
νοδοχεία και τα καταλύµατα
για να υποδεχτούν τους
τουρίστες.  Για εµάς είναι
µια κουραστική εποχή.

Το χωριό µας έχει πολ-
λούς τουρίστες το καλο-
καίρι διότι είναι παραθα-
λάσσιο µέρος, γι' αυτό οι
άνθρωποι που ασχολού-
νται µε τα τουριστικά και ό-
σοι προσφέρουν υπηρε-
σίες έχουν πολλή δουλειά.
‘Όταν λέµε πολλούς εννο-
ούµε το διπλάσιο ή το τρι-
πλάσιο απ’ όσοι είµαστε το
χειµώνα. Οι κάτοικοι της
Ποτίδαιας είµαστε περίπου
1500. Υπάρχουν πολλά κα-
ταστήµατα beach bar στο
χωριό µας µε ξαπλώστρες,
γιατί έχουµε τις µεγαλύτε-
ρες και ωραιότερες παρα-
λίες στη Χαλκιδική. Είναι
προικισµένη µε δύο ρηχές
και όµορφες παραλίες σε
δύο κόλπους, τον Θερµαϊ-
κό και τον Τορωναίο. Αυτό
µας δίνει τη δυνατότητα να
κολυµπάµε σε δύο θάλασ-

σες ανάλογα µε τον καιρό.
Το καλοκαίρι είναι η πιο

κουραστική εποχή του
χρόνου για τους µεγά-
λους, αλλά για τους µι-
κρούς είναι η πιο ξεκούρα-
στη.

Το φθινόπωρο ανοίγουν
τα σχολεία για τους ανήλι-
κους. Οι µεγάλοι ασχολού-
νται µε το µάζεµα των ε-
λιών που αρχίζει περίπου
στις δέκα Σεπτεµβρίου και
τελειώνει τέλη Νοεµβρίου.

Εκτός από τους κατοίκους,
βοηθάνε για το µάζεµα ερ-
γάτες που έρχονται από
άλλους τόπους. Σιγά- σιγά
περίπου τέλη Σεπτεµβρίου
µε τέλη Οκτωβρίου οι επι-
χειρηµατίες του τουρισµού
κλείνουν τα καταστήµατά
τους, συµµαζεύουν ότι
πρέπει να φυλάξουν για
την επόµενη χρονιά και οι
τουρίστες επιστρέφουν
στα σπίτια τους. Το φθινό-
πωρο λοιπόν είναι επίσης

µια κουραστική εποχή και
για τους µεγάλους, αλλά
και για τους µικρούς.

Αν µε το καλό σας φέρει
ο δρόµος στην Ποτίδαια,
τότε θα πρέπει να δοκιµά-
σετε οπωσδήποτε το κα-
τσικάκι στο φούρνο που ο-
νοµάζεται «εντόπιο», µα-
γειρεύεται µόνο το Πάσχα
και δεν µοιάζει µε κανένα
άλλο. Συνοδεία µε το κα-
τσικάκι, γευτείτε τις     πρά-
σινες ελιές Χαλκιδικής που
είναι µεγάλες σαν καρύδια
και τις φτιάχνουµε µε δέκα
διαφορετικές συνταγές.
Για επιδόρπιο, µην παρα-
λείψετε να δοκιµάσετε την
µοναδική «Λιγουµίτικη»
πάστα η οποία δεν φτιά-
χνεται πουθενά αλλού
στον κόσµο.

Η συντακτική οµάδα 
της ΣΤ' τάξης: Αγγελική

Φράγιου, ∆ήµητρα
Καλάκια, Στεφανία 

Κελεγκούρη, 
Έρα Ραντάτσι

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:
Μανόλης Μαργωµένος

Αδαµίδου Ραλλία - 
Μαρία ∆ουλγκέρη
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Ξάνθη, 
ο τόπος µας

Ο Κόσυνθος
Είναι το ποτάµι της Ξάν-

θης και χωρίζει την παλιά
πόλη µε την συνοικία Σα-
µακώβ. Παλαιότερα υπήρ-
χε και δεύτερη κοίτη µέσα
στην πόλη η οποία καλύ-
φθηκε µε χώµα το 1913.
Πάνω σε αυτή την επιχω-
µατωµένη κοίτη βρίσκεται
σήµερα το παζάρι της Ξάν-
θης. Ο Κόσυνθος πηγάζει
από την κεντρική Ροδόπη,
διασχίζει τα Ποµακοχώρια
και εκβάλλει στην λίµνη Βι-
στωνίδα, έχει µήκος
68χλµ. 

Μεχµέτ

Το µονοπάτι της Ζωής
Το µονοπάτι της Ζωής

βρίσκεται στον ποταµό Κό-
συνθο της Ξάνθης.  Πηγαί-
νουµε µε τους φίλους µας,
τους γονείς, τους παππού-
δες και τις γιαγιάδες µας.
Μπορούµε να απολαύσου-
µε τα ροφήµατα µας, τα

παιδιά να παίζουν διάφορα
παιχνίδια ή απλά να κά-
τσουµε και να απολαύσου-
µε το τοπίο. Περνάµε πολύ
όµορφα και  ήρεµα µιας και
το τοπίο είναι  χαλαρωτικό.
Βλέπουµε δέντρα, το πο-
τάµι. έχει διάφορα φυτά.
Επίσης έχει και ένα πέτρι-
νο εκκλησάκι.

Τουάνα

Τα βουνά µας

Στην Ξάνθη, στην πόλη
µας υπάρχουν στη µια της
πλευρά βουνά, που είναι
µέρος της οροσειράς της
Ροδόπης. Είναι καλυµµένα
µε δάσος το οποίο µπορού-
µε να επισκεφθούµε µέσα
από τα πολλά και όµορφα
µονοπάτια που έχει. Επί-
σης τα βουνά, όπως και την
πόλη χωρίζει στη µέση ο
ποταµός Κόσυνθος.

Ζωή

Το παζάρι
Το παζάρι της Ξάνθης είναι έ-

να από τα µεγαλύτερα στα Βαλ-
κάνια. Βρίσκεται πίσω από την
Πυροσβεστική και πουλάει τα
πάντα. Γίνεται κάθε Σάββατο, έ-
χει πολύ κόσµο, γιατί έρχονται
µέχρι κι από άλλες πόλεις να
δούνε την Ξάνθη µας και να ψω-
νίσουν τα φτηνά και καλά πράγ-
µατά µας. Άµα θέλετε ελάτε και
εσείς, θα γεµίσει η παρέα µας!

Αλέξανδρος
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Ο καταρράκτης 
του Λειβαδίτη
Μέσα στο δάσος, σ’ ένα

µικρό φαράγγι στα βουνά
της Ξάνθης, βρίσκεται ένας
από τους µεγαλύτερους και
οµορφότερους καταρράκτες
των Βαλκανίων, ο καταρρά-
κτης του Λειβαδίτη. Βρίσκε-
ται σε υψόµετρο 940µ. και
δηµιουργείται όταν τα νερά
του µικρού ποταµού Μυλο-
πόταµου σχίζουν κάθετα το
βράχο και πέφτουν από ύ-
ψος περίπου 40µ. Τα ορµητι-
κά νερά του καταρράκτη σµι-
λεύουν τα βράχια σε υπέρο-
χα σχήµατα. Στον καταρρά-
κτη και στη γύρω περιοχή
ζουν πολλά είδη ζώων και
φυτών, κάποια από τα οποία
είναι σπάνια. Το χειµώνα  ο
καταρράκτης παγώνει και α-
ποτελεί υπέροχο θέαµα για
τους επισκέπτες.

Θεοδώρα 
Χατζηαναστασίου

Η γέφυρα του Σαµακώβ
Η γέφυρα του Σαµακώβ εί-

ναι η πιο παλιά και γνωστή
γέφυρα στην πόλη της Ξάν-
θης. Χτίστηκε τρεις φορές.
Την πρώτη φορά λίγο πριν
το 1900, τη δεύτερη το 1914
και την τρίτη φορά το 1950-
1953. Η γέφυρα αυτή βρί-
σκεται µέσα στην πόλη της
Ξάνθης. Είναι γνωστή στους
κατοίκους της πόλης, γιατί
κάτω από τη γέφυρα στα
καρναβάλια καίνε τον καρ-
νάβαλο και µαζεύεται πολύς
κόσµος.

Γιώργος

Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας
Στην πόλη µου την Ξάνθη

υπάρχει ένα µουσείο διαφο-
ρετικό από τα άλλα. Είναι έ-
νας χώρος στον οποίο η γε-
νιά των γονιών µου πήγαι-
ναν κάθε χρόνο τη µεγάλη

εκδροµή του σχολείου τους.
Ο επισκέπτης εντυπωσιάζε-
ται µε την είσοδο του, γιατί
έχει την αίσθηση ότι µπαίνει
σε σπηλιά. Μέσα στο µου-
σείο βρίσκονται ταριχευµέ-
να πάνω από 80 είδη της πε-
ριοχής: αρκούδες, λύκοι, όρ-
νια, αετοί, αγριόγατες και
δεκάδες άλλα. Επίσης υπάρ-
χουν εκθέµατα για τη χλωρί-
δα και τα πετρώµατα. 

Εµµανουέλα

Παλιά Ξάνθη
Η παλιά πόλη της Ξάνθης

βρίσκεται στο βόρειο τµήµα
της πόλης. Η παλιά πόλη εί-
ναι χτισµένη µετά το 1829.
Κατά το 19ο αιώνα η Ξάνθη
αναφέρεται ως µια κωµόπο-
λη 8.000 κατοίκων, ήταν οι-
κονοµικά ανθηρή και αυτό ο-
φείλεται στον πλούτο από
την καλλιέργεια του καπνού.
Στην παλιά πόλη της Ξάνθης
γεννήθηκε και µεγάλωσε ο
µουσικοσυνθέτης Μάνος
Χατζιδάκις.

Μπελινάι

Η πλατεία της Ξάνθης
Η πόλη µου είναι πολύ ό-

µορφη. Το πιο γνωστό της
σηµείο είναι το ρολόι που
βρίσκεται στην κεντρική
πλατεία. Έχω ακούσει ότι ο
πύργος του ρολογιού χτί-
στηκε το 1859, από έναν
πλούσιο άνθρωπο, τον Χα-
τζή Εµίν Αγά. Κάτω από το
ρολόι γίνονται πολλές εκδη-
λώσεις, συναυλίες, χοροί. Ε-
κεί γίνεται το τρελό πάρτι
του καρναβαλιού. Εκεί συ-
ναντιόµαστε µε τους φίλους
µου, για παιχνίδι και βόλτες.
Και σεις αν ποτέ έρθετε
στην πόλη µου, εκεί θα συ-
ναντηθούµε. Σας χαιρετώ
και περιµένω δικά σας νέα!

Θεοδώρα Παρπαλά

Οι µαθητές
της Γ` τάξης 

του 7ου ∆ηµοτικού
Σχολείου Ξάνθης

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:
Σεβαστή Μπατζάκη 

- Σµαρώ Μηνά
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ΠΠάάρργγαα,,  
ττοο  σσττοολλίίδδιι  ττηηςς  ΗΗππεείίρροουυ

Η Πάργα βρίσκεται στον Νοµό Πρέβεζας. Είναι το στολίδι
της Ηπείρου. Από τη µια µεριά τα γαλανά νερά του Ιονίου
Πελάγους και από την άλλη κάθε κοµµάτι γης καταπράσινο.
Τα σπίτια είναι αµφιθεατρικά χτισµένα και οµοιόµορφα. Έ-
χει πολλές γραφικές παραλίες. Η πιο γνωστή και πολυσύ-
χναστη είναι ο Βάλτος, που ονοµάζεται αλλιώς και Χρυσο-
γιάλι. Άλλες παραλίες της Πάργας είναι το µπροστά και πί-
σω Κρυονέρι, ο Λύχνος και ο Αϊ Γιάννάκης. Οι κάτοικοι α-
σχολούνται µε τον τουρισµό το καλοκαίρι και µε την καλ-
λιέργεια της ελιάς τον χειµώνα.

Η Πάργα µέσα στην ιστορία
Η Πάργα έχει πλούσια ιστορία και αυτό το καταλαβαίνεις

κάνοντας µία βόλτα στα σοκάκια της. Όταν την επισκε-
φθείς, νιώθεις ότι έχει επηρεαστεί από πολλούς πολιτι-
σµούς όπως οι Άγγλοι, οι Ενετοί, οι Τούρκοι. Πολλοί πο-
λιορκητές επιχείρησαν να κατακτήσουν την Πάργα µε επι-
κεφαλής τον Αλή Πασά των Ιωαννίνων, ο οποίος την εξαγό-
ρασε από τους Άγγλους το 1819. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα
οι Παργινοί να καταφύγουν στην Κέρκυρα και τους Παξούς,
ενώ επέστρεψαν και πάλι στον τόπο τους το 1913, όταν πια
η Πάργα απελευθερώθηκε. Μετά την απελευθέρωση της
Πάργας από τους Οθωµανούς, οι κάτοικοί της ήταν φτωχοί
και είχαν δύσκολη ζωή. Με πολύ κόπο και δουλειά κατάφε-
ραν να την κάνουν οικονοµικό και εµπορικό κέντρο της πε-
ριοχής χάρη στο λιµάνι της και τους καπεταναίους της.
Στην Ήπειρο δεν υπήρχαν δρόµοι σχεδόν καθόλου την επο-
χή εκείνη. Για το λόγο αυτό η σύνδεσή της µε τακτική ακτο-
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πλοϊκή συγκοινωνία µε τον Πειραιά, τα Επτάνησα και τη
∆υτική Ελλάδα την έκαναν σηµαντικό κόµβο. Επίσης, η
καλλιέργεια της ελιάς και των κίτρων, το ψάρεµα και η κτη-
νοτροφία βοήθησαν στην ανάπτυξη του τόπου. To 1964 ήρ-
θαν οι πρώτοι τουρίστες και από τότε άλλαξε η ζωή του τό-
που.

Σηµεία της Πάργας που αξίζει κανείς να επισκεφθεί. 
Στην άκρη της παραλιακής ζώνης της πόλης, ορατό από

κάθε πλευρά του γραφικού λιµανιού της, δεσπόζει αγέρω-
χο και επιβλητικό το Ενετικό κάστρο. Αν και το κάστρο ονο-
µάζεται Ενετικό, γνωρίζουµε ότι χτίστηκε από τους Νορ-
µανδούς τον 14ο αιώνα. Οι Ενετοί του έδωσαν τη µορφή
που έχει σήµερα και στο δικό τους ρυθµό οφείλεται η ονο-
µασία. Στο πέρασµα του χρόνου καταστράφηκε αρκετές
φορές µε σηµαντικότερες αυτές των Τούρκων και του φο-
βερού πειρατή Χαιρεντίν Μπαρµπαρόσα. Επέζησε και άντε-
ξε τις κατοχές των Νορµανδών, Ενετών, Τούρκων και Φρά-
γκων και χρησιµοποιήθηκε ως πηγή ανεφοδιασµού. Ήταν
καταλυτικός παράγοντας αναχαίτησης των Τούρκων και
τροφοδοσίας των ξεσηκωµένων Σουλιωτών. Αποτελούσε
Κοσµοπολιτεία µε περίπου 400 σπίτια, ενώ σήµερα αποτε-
λεί µνηµείο πολιτισµού. Ανεβαίνοντας µε τα πόδια τα σκα-
λοπάτια απολαµβάνεις τη διαδροµή µιας και η επίσκεψη µέ-
σα στον χώρο του κάστρου θα σε ανταµείψει µε την οµορ-
φιά του τοπίου και την πανοραµική θέα που προσφέρει.

Στο λιµάνι βρίσκεται και το νησάκι της Παναγιάς της Ο-
δηγήτριας στο οποίο µπορείς να πας ακόµα και κολυµπώ-
ντας. Πήρε το όνοµά του από την εικόνα της Παναγίας, η ο-
ποία βοηθούσε και καθοδηγούσε τους Παργινούς σε όλη
την πορεία τους. Η ιστορία µάλιστα αναφέρει πως η εικόνα
αυτή τοποθετήθηκε στη συγκεκριµένη θέση ύστερα από υ-
πόδειξη της Παναγίας. Το εκκλησάκι γιορτάζει κάθε ∆εκα-
πενταύγουστο µε βεγγαλικά και βαρκαρόλα. 

Ένα από τα µέρη που αξίζει, επίσης, να επισκεφθεί κα-
νείς, είναι το µουσείο της ελιάς. Έχει δηµιουργηθεί µέσα σε
ένα παλιό ελαιοτριβείο και εκεί µπορεί ο επισκέπτης να

γνωρίσει τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής του ελαιόλα-
δου. 

Τέλος, η περιοχή της Πάργας έχει πάρα πολλές εκκλη-
σίες τόσο µέσα στην πόλη, όσο και σε υψώµατα, και σε αυ-
τές υπάρχουν ακόµη και πολεµίστρες που µαρτυρούν τη
βοήθεια που παρείχαν στον πόλεµο. Μέσα στην πόλη οι εκ-
κλησίες είναι µικρές, αλλά η καθεµιά εκπέµπει κάτι διαφο-
ρετικό στον καθένα. Ξεχωρίζει αυτή των ∆ώδεκα Αποστό-
λων. Είναι η δεύτερη µεγαλύτερη εκκλησία της Πάργας.
Στο εκκλησιαστικό µουσείο, που βρίσκεται δίπλα από το
σχολείο µας φυλάσσονται τα ιερά κειµήλιά της Πάργας: το
ιερό λάβαρο, τα Ευαγγέλια, εικόνες και σκεύη. Όλα αυτά
δείχνουν ότι οι Παργινοί εκτός από πίστη στον εαυτό τους,
αγάπη στον τόπο τους, είχαν και µεγάλη πίστη στο Θεό. 

Οι µαθητές της Β' τάξης το
1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Πάργας. 

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Θάλεια Ηλιάδου
Ελευθερία Νίκα και Σταµάτη Αντωνία
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Πλατύ, ο τόπος µου
ΤΤοο  χχωωρριιόό  µµααςς  οοννοοµµάάζζεεττααιι  ΠΠλλααττύύ  κκααιι  ααννήήκκεειι  σσττοονν  ∆∆ήήµµοο  ΑΑλλεεξξάάνν--

δδρρεειιααςς..  ΒΒρρίίσσκκεεττααιι  σσττοονν  ννοοµµόό  ΗΗµµααθθίίααςς  κκααιι  σσττοο  γγεεωωγγρρααφφιικκόό  δδιιααµµέέρριι--
σσµµαα  ττηηςς  ΚΚεεννττρριικκήήςς  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς..  ΚΚοοννττάά  σσττοο  χχωωρριιόό  µµααςς  ββρρίίσσκκοοννττααιι  οοιι
πποοττααµµοοίί,,  ΛΛοουυδδίίααςς  κκααιι    ΑΑλλιιάάκκµµοοννααςς..  ΕΕππίίσσηηςς  σσττοο  ννοοµµόό  µµααςς  ββρρίίσσκκοοννττααιι
τταα  ΠΠιιέέρριιαα  ΌΌρρηη  κκααιι  ττοο  όόρροοςς  ΒΒέέρρµµιιοο..

ΚΚοοννττάά  σσττοο  ΠΠλλααττύύ  υυππάάρρχχεειι  έέννααςς  πποολλύύ  σσηηµµααννττιικκόόςς  ααρρχχααιιοολλοογγιικκόόςς
χχώώρροοςς,,  ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  ττηη  ΒΒεερργγίίνναα,,  όόπποουυ  εεκκεείί  υυππάάρρχχεειι  οο  ττάάφφοοςς  ττοουυ  ΦΦιι--
λλίίπππποουυ  ΒΒ΄́,,  ττοουυ  ππααττέέρραα  ττοουυ  ΜΜεεγγάάλλοουυ  ΑΑλλεεξξάάννδδρροουυ..  ΕΕππίίσσηηςς  κκοοννττάά  µµααςς
ββρρίίσσκκεεττααιι  κκααιι  ηη  σσχχοολλήή  ττοουυ  ΑΑρριισσττοοττέέλληη  σσττηη  ΜΜίίεεζζαα,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ηη  όόµµοορρ--
φφηη  κκααιι  ιισσττοορριικκήή  ππόόλληη  ττηηςς  ΒΒέέρροοιιααςς,,  πποουυ  εείίννααιι  ηη  ππρρωωττεεύύοουυσσαα  ττοουυ  ννοο--
µµοούύ  ΗΗµµααθθίίααςς..

ΤΤοο  ΠΠλλααττύύ  έέχχεειι  ππεερρίίπποουυ  22..000000  κκααττοοίίκκοουυςς,,  πποολλλλοοίί  ααππόό  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς
ππρροοέέρρχχοοννττααιι    ααππόό  ππρροοσσφφυυγγιικκόό  ππλληηθθυυσσµµόό  ττηηςς  ΜΜιικκρράάςς  ΑΑσσίίααςς  κκααιι  κκυυ--
ρρίίωωςς  ααππόό  τταα  ΦΦάάρραασσαα  ττηηςς  ΚΚααππππααδδοοκκίίααςς  κκααιι  τταα  γγύύρρωω  χχωωρριιάά  ττηηςς..

ΒΒρρίίσσκκεεττααιι  σσττοο  κκέέννττρροο  ττηηςς  µµαακκεεδδοοννιικκήήςς  ππεεδδιιάάδδααςς..  ΟΟιι  κκάάττοοιικκοοιι  κκααλλ--
λλιιεερργγοούύνν  κκυυρρίίωωςς  ββααµµββάάκκιι,,  ρροοδδάάκκιινναα  κκααιι  ζζααχχααρρόόττεευυττλλαα,,  κκααθθώώςς,,  εεδδώώ
υυππάάρρχχεειι  εερργγοοσσττάάσσιιοο  ζζάάχχααρρηηςς,,  ααλλλλάά  κκααιι  εερργγοοσσττάάσσιιοο  γγάάλλαακκττοοςς,,  ζζωωοο--
ττρροοφφώώνν  κκααιι  µµοοννάάδδαα  εεππεεξξεερργγαασσίίααςς  φφρροούύττωωνν..  

ΤΤοο  χχωωρριιόό  µµααςς  εείίννααιι  γγννωωσσττόό  γγιιαα  ττοονν  σσιιδδηηρροοδδρροοµµιικκόό  ττοουυ  σσττααθθµµόό,,  κκαα--
θθώώςς  εείίννααιι  έέννααςς  ααππόό  ττοουυςς  ππιιοο  κκεεννττρριικκοούύςς  ττηηςς  ββόόρρεειιααςς  ΕΕλλλλάάδδααςς,,  ααφφοούύ
σσυυννδδέέεειι  ττηηνν  ΑΑθθήήνναα  µµεε  ττηη  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη,,  ττηηνν  ΒΒέέρροοιιαα  µµεε  ττηηνν  ΈΈδδεεσσσσαα
κκααιι  ττηηνν  ΦΦλλώώρριινναα..  ΕΕππίίσσηηςς  ααππόό  εεδδώώ  ππεερρννάάεειι  κκααιι  οο  ππρροοαασσττιιαακκόόςς  πποουυ
σσυυννδδέέεειι  ττηη  ΛΛάάρριισσαα  µµεε  ττηη  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη..

ΣΣττοο  ΠΠλλααττύύ  υυππάάρρχχοουυνν  δδύύοο  εεκκκκλληησσίίεεςς,,  ηη  µµίίαα  εείίννααιι  ααφφιιεερρωωµµέέννηη  σσττηη
ΓΓέέννννηησσηη  ττηηςς  ΠΠααννααγγίίααςς  κκααιι  γγιιοορρττάάζζεειι  σσττιιςς  88  ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ  κκααιι  ηη  άάλλλληη
σσττοονν  ΆΆγγιιοο  ΑΑρρσσέέννιιοο  κκααιι  ττοονν  ΆΆγγιιοο  ΠΠααϊϊσσιιοο  κκααιι  γγιιοορρττάάζζεειι  σσττιιςς  1100  ΝΝοοεεµµββρρίί--
οουυ..  

ΥΥππάάρρχχεειι  αακκόόµµαα  έένναα  ΝΝηηππιιααγγωωγγεείίοο,,  έένναα  ∆∆ηηµµοοττιικκόό  σσχχοολλεείίοο  κκααιι
έένναα  ΓΓυυµµννάάσσιιοο..  ΕΕππίίσσηηςς,,  λλεειιττοουυρργγεείί  ΚΚοοιιννοοττιικκόό  ΙΙααττρρεείίοο,,  ττµµήήµµαα--ππαα--
ρράάρρττηηµµαα  ΑΑσσττυυννοοµµίίααςς,,  ∆∆ηηµµοοττιικκήή  δδααννεειισσττιικκήή  ΒΒιιββλλιιοοθθήήκκηη,,  ΚΚέέννττρροο
ΕΕξξυυππηηρρέέττηησσηηςς  ΠΠοολλιιττώώνν,,  ΦΦρροοννττιισσττήήρριιαα  ΑΑγγγγλλιικκώώνν,,  γγήήππεεδδαα,,  πποοδδοο--
σσφφααίίρροουυ  κκααιι  ττέέννιιςς  κκααιι  ∆∆ηηµµοοττιικκόό  ΘΘέέααττρροο,,  ττοο  οοπποοίίοο  σσττεεγγάάζζεεττααιι  σσεε
ααίίθθοουυσσαα  ττοουυ  ππρρώώηηνν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..  ΤΤοο  ∆∆ηηµµοοττιικκόό  ΘΘέέααττρροο    φφιιλλοοξξεεννεείί
δδιιάάφφοορρεεςς  θθεεααττρριικκέέςς  ππααρραασσττάάσσεειιςς  κκιι  εεκκεείί  γγίίννοοννττααιι  κκααιι  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς
ττωωνν  σσχχοολλεείίωωνν  µµααςς..  ΠΠρριινν  δδύύοο  χχρρόόννιιαα  άάρρχχιισσεε  νναα  λλεειιττοουυρργγεείί  εεππίίσσηηςς
ττοο  ««ΣΣππίίττιι  ττοουυ  ΕΕπποοιικκιισσµµοούύ»»,,  έένναα  ΛΛααοογγρρααφφιικκόό  ΜΜοουυσσεείίοο  σσττοο  κκέέννττρροο
ττοουυ  χχωωρριιοούύ,,  ττοο  οοπποοίίοο  αανναακκααιιννίίσσττηηκκεε  µµεε  ττηηνν  ππρρωωττοοββοουυλλίίαα  εεθθεελλοο--
ννττώώνν  πποουυ  µµεε  πποολλύύ  κκόόπποο,,  ππρροοσσωωππιικκόό  χχρρόόννοο  κκααιι  χχρρήήµµαατταα  ττοο  οορρ--
γγάάννωωσσαανν  κκααιι  ττοο  έέθθεεσσαανν  σσεε  λλεειιττοουυρργγίίαα..  ΦΦυυσσιικκάά  υυππάάρρχχοουυνν  κκααιι  κκαα--
τταασσττήήµµαατταα  µµεε  εείίδδηη  ππρρώώττηηςς  ααννάάγγκκηηςς..  ΛΛεειιττοουυρργγεείί  φφααρρµµαακκεείίοο,,  ππαα--
ννττοοππωωλλεείίαα,,  φφοούύρρννοοιι,,  ββιιββλλιιοοππωωλλεείίοο,,  κκααφφεεττέέρριιεεςς  κκααιι  άάλλλλαα..  

ΣΣττοο  χχωωρριιόό  µµααςς  δδρραασσττηηρριιοοπποοιιοούύννττααιι  κκααιι  ττρρεειιςς  πποολλιιττιισσττιικκοοίί  σσύύλλλλοο--
γγοοιι..  ΟΟ  έέννααςς  εείίννααιι  οο  σσύύλλλλοογγοοςς  ττωωνν  ΚΚααππππααδδοοκκώώνν  κκααιι  οοννοοµµάάζζεεττααιι
««ΟΟ  ΒΒααρραασσόόςς»»,,  οο  δδεεύύττεερροοςς  εείίννααιι  οο  σσύύλλλλοογγοοςς  ττωωνν  ΠΠοοννττίίωωνν  κκααιι  οοννοο--
µµάάζζεεττααιι  ««ΟΟιι  ΚΚοοµµννηηννοοίί»»  κκααιι  οο  ττρρίίττοοςς  οοννοοµµάάζζεεττααιι  ««ΑΑσσττεερροούύπποολληη»»..
ΚΚααιι  οοιι  ττρρεειιςς  ααυυττοοίί  σσύύλλλλοογγοοιι  οορργγααννώώννοουυνν  εεννδδιιααφφέέρροουυσσεεςς  εεκκδδηηλλώώ--
σσεειιςς    κκααιι  ββοοηηθθοούύνν  ττοονν  ττόόπποο  µµααςς..  ΕΕππίίσσηηςς,,  υυππάάρρχχεειι  κκιι  έέννααςς  ΑΑθθλληηττιι--
κκόόςς  ΣΣύύλλλλοογγοοςς  πποουυ  οοννοοµµάάζζεεττααιι  ««ΑΑγγρροοττιικκόόςς  ΑΑσσττέέρρααςς»»..

ΤΤοο  σσχχοολλεείίοο  µµααςς  εείίννααιι  κκοοννττάά  σσττοο  κκέέννττρροο  ττοουυ  χχωωρριιοούύ..  ΕΕίίννααιι  ιισσόό--
γγεειιοο  κκιι  έέχχεειι  έένναα  ττεερράάσσττιιοο,,  κκααττααππρράάσσιιννοο  ππρροοααύύλλιιοο..  ΛΛεειιττοουυρργγεείί  ωωςς
εεππττααθθέέσσιιοο  κκιι  έέχχεειι  ππεερρίίπποουυ  εεκκααττόό  µµααθθηηττέέςς  κκααιι  δδεεκκααππέέννττεε  εεκκππααιι--
δδεευυττιικκοούύςς..  ΕΕκκττόόςς  ααππόό  τταα  µµααθθήήµµαατταα,,  σσττοο  σσχχοολλεείίοο  µµααςς  αασσχχοολλοούύ--
µµαασσττεε  κκααιι  µµεε  πποολλλλάά  άάλλλλαα  εεννδδιιααφφέέρροονντταα  θθέέµµαατταα,,  όόππωωςς  εεππιισσκκέέ--
ψψεειιςς  σσεε  θθέέααττρραα  κκααιι  µµοουυσσεείίαα,,  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  κκααιι  σσυυννεερργγαασσίίεεςς  µµεε  άάλλ--
λλαα  σσχχοολλεείίαα  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  κκααιι  ττοουυ  εεξξωωττεερριικκοούύ,,  κκααθθώώςς  ττοο  σσχχοολλεείίοο
µµααςς  σσυυµµµµεεττέέχχεειι  σσεε  ττρρίίαα  εευυρρωωππααϊϊκκάά  ππρροογγρράάµµµµαατταα  EErraassmmuuss
pplluuss  κκααιι  σσυυννεερργγααζζόόµµαασσττεε  µµεε  1122  χχώώρρεεςς  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς..

ΈΈσσττωω  κκααιι  µµεε  ααυυττόόνν  ττοονν  ττρρόόπποο,,  ππρροοσσππααθθήήσσααµµεε  νναα  σσααςς  ππεερριιγγρράά--
ψψοουυµµεε  ττοονν  ττόόπποο  µµααςς  κκιι  εελλππίίζζοουυµµεε  κκάάπποοιιαα  µµέέρραα  νναα  ττοονν  δδεείίττεε  κκιι  αα--
ππόό  κκοοννττάά  µµεε  εεµµάάςς  ξξεεννααγγοούύςς!!

ΟΟιι  µµααθθηηττέέςς  ττηηςς  ΕΕ''  ττάάξξηηςς  ττοουυ  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  
ΣΣχχοολλεείίοουυ  ΠΠλλααττέέοοςς//ΗΗµµααθθίίααςς

ΥΥππεεύύθθυυννοοιι  εεκκππααιιδδεευυττιικκοοίί::  ΘΘεεοοφφααννοοπποούύλλοουυ  ΖΖωωήή  
ΤΤααχχττσσόόγγλλοουυ  ΜΜααρρίίαα  

ΚΚααττσσααννίίκκοουυ  ΑΑνναασστταασσίίαα
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ΡΡααφφήήνναα,,  
οο  ττόόπποοςς  µµααςς

Η Ραφήνα είναι µια πόλη
της Αττικής µε 12.168 κατοί-
κους. Απέχει από την Αθήνα
περίπου 25 χµ. Η Ραφήνα εί-
ναι ένα από τα µεγαλύτερα λι-
µάνια της Ελλάδας και το δεύ-
τερο πιο πολυσύχναστο λιµά-
νι της Αττικής, µε περίπου 2 ε-
κατοµµύρια επιβάτες ετη-
σίως. Βρίσκεται στη βορειοα-
νατολική ακτή της Αττικής και
συγκεντρώνει σηµαντικό µέ-

ρος της κίνησης προς τα νησιά
των Κυκλάδων. Το λιµάνι εξυ-
πηρετεί, επίσης, δροµολόγια
προς την Κρήτη και τα νησιά
του Βόρειου Αιγαίου. Ως πα-
ραθαλάσσια πόλη βρέχεται α-
πό τον Νότιο Ευβοϊκό Κόλπο.
Είναι το κοντινότερο λιµάνι
στο διεθνές αεροδρόµιο «Ε-
λευθέριος Βενιζέλος» που
βρίσκεται σε απόσταση 10 χι-
λιοµέτρων. 

Σε µικρή απόσταση από την
πόλη είναι το βουνό της Πε-
ντέλης. Την πόλη διατρέχει έ-
να µικρό, αλλά σηµαντικό για
περιβαλλοντικούς λόγους,
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ποτάµι, γνωστό ως το Ρέµα
της Ραφήνας.

Η Ραφήνα έχει µεγάλη ιστο-
ρία, αφού κατοικούσαν σε αυτή
άνθρωποι από τα Προϊστορικά
χρόνια! Το 1952-1954 έγιναν α-
νασκαφές και βρέθηκε ακρόπο-
λη του 3.000 π.Χ., ενώ πάνω α-
πό το λιµάνι βρέθηκε οικισµός
της ίδιας εποχής. 

Ο οικισµός «Ασκηταριό»,
καταστράφηκε το 2.000 π.Χ.
και µετά χτίστηκε νέος οικι-
σµός κατά τα Μυκηναϊκά χρό-
νια. 

Το όνοµά της προέρχεται α-
πό τον πρώτο κυβερνήτη της
και µυθικό ήρωα της Αττικής,
τον Αραφήνα. Ο δήµος Αρα-
φήνος ήταν ένας από τους
100 δήµους που αποτελούσαν
την πόλη- κράτος της Αθήνας. 

Άρχισε να κατοικείται και
πάλι µετά τη Μικρασιατική κα-
ταστροφή το 1922, όταν ήρ-
θαν ως πρόσφυγες πολλοί κά-
τοικοι της Τρίγλιας, ένα χωριό
κοντά στην Προύσα της Μι-
κράς Ασίας. Οι περισσότεροι
σώθηκαν χάρη στον Τριγλιανό

εφοπλιστή Φίλιππο Καβουνί-
δη, που µε τα πλοία του µετέ-
φερε στην Ελλάδα τους συ-
µπατριώτες του, αλλά και πο-
λύτιµα κειµήλια από την εκ-
κλησία της Τρίγλιας, την Πα-
ναγία την Παντοβασίλισσα.
Αυτοί εγκαταστάθηκαν στη
Ραφήνα. ∆ιατηρούνται αρκε-
τά προσφυγικά σπίτια, που θυ-
µίζουν το παρελθόν. Υπάρχει
όµως ένα σπίτι-µουσείο, γνω-
στό ως «Το σπίτι της Τρί-
γλιας», που περιλαµβάνει όλα
τα έπιπλα και τον εξοπλισµό
της οικογένειας που το κατοι-
κούσε.

Οι πρόσφυγες έχτισαν το
1929 τον Ιερό Ναό Κοιµήσεως
Θεοτόκου της Παντοβασιλίσ-
σης, κοντά στο λιµάνι. Το εκ-
κλησάκι του Αγίου Φανουρίου
που χτίστηκε δίπλα ήταν η Α-
γία Τράπεζα της εκκλησίας.
Την δεκαετία του 1950 κατε-
δαφίστηκε σχεδόν στο σύνο-
λό της η παλιά πόλη για να οι-
κοδοµηθεί στην θέση της η
σύγχρονη. Τον ίδιο καιρό κα-
τεδαφίστηκε και η πρώτη εκ-

κλησία. ∆ιασώθηκε µόνο το
εκκλησάκι του Αγίου Φανουρί-
ου. Η δεύτερη εκκλησία της
Κοιµήσεως Θεοτόκου ολο-
κληρώθηκε το 1956 και βρί-
σκεται κοντά στην κεντρική
πλατεία. Η Παναγία η Παντο-
βασίλισσα είναι η πολιούχος
της πόλης µας και γιορτάζει
στις 8 Σεπτεµβρίου. 

Κοντά στο πάρκο βρίσκεται
και ο καταπράσινος λόφος
του Οχυρού. Σχετικά κοντά
στο κέντρο της πόλης σε ένα
κατάφυτο από πεύκα περιβάλ-
λον βρίσκεται το Κολυµβητή-
ριο της Ραφήνας. Το πιο πολυ-
φωτογραφηµένο σηµείο της
πόλης µας είναι το εκκλησάκι
του Αγίου Νικολάου, που είναι
χτισµένο πάνω από το λιµάνι.
Η Ραφήνα δεν είναι γνωστή
µόνο για το λιµάνι της αλλά
και για τις παραλίες της, όπως
η κεντρική πλαζ, το Κόκκινο
και το Μπλε Λιµανάκι και η πα-
ραλία «Μαρίκες», που κάθε
καλοκαίρι γεµίζουν από κό-
σµο. 

Το σχολείο µας, βρίσκεται

στο κέντρο και είναι το παλιό-
τερο της πόλης. Η ανέγερσή
του ολοκληρώθηκε το 1978.
Έχει 265 µαθητές και περίπου
30 εκπαιδευτικούς. Συστεγά-
ζεται µε το 4ο ∆ηµοτικό Σχο-
λείο. Οι µαθητές έχουν δηµι-
ουργήσει έναν όµορφο κήπο
µε αρωµατικά φυτά και βότα-
να. Στο σχολείο µας υπάρχει
και ειδικός χώρος ενυδρειο-
πονίας, που αποτελείται από
ένα σύστηµα στο οποίο ψάρια
που υπάρχουν στο ενυδρείο
µας βοηθούν στην παραγωγή
λαχανικών και φρούτων όπως
οι φράουλες. Το σχολείο µας
κέρδισε, σε διαγωνισµό ρο-
µποτικής, την 1η θέση πανελ-
ληνίως και πήρε µέρος στην
Ολυµπιάδα Ροµποτικής στην
Ταϋλάνδη. Ελπίζουµε να σας
ταξιδέψαµε στον όµορφο τό-
πο µας.

Οι µαθητές της Ε' τάξης
του 1ου ∆ηµοτικού
Σχολείου Ραφήνας

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός:
Κατερίνα Λαζάρου
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∆ύο µόλις χιλιόµετρα από την πόλη των Σερρών βρί-
σκεται το γραφικό προάστιο του Αγίου Ιωάννη. Από τα
πρώτα λεπτά ο επισκέπτης µαγεύεται αντικρίζοντας τα
αιωνόβια βαθύσκιωτα πλατάνια και τα άφθονα νερά να
κυλούν, σχηµατίζοντας σε αρκετά σηµεία µικρούς κα-
ταρράκτες. Οι πηγές µε τα τρεχούµενα νερά στους πρό-
ποδες του βουνού σχηµάτισαν την λίµνη που υπάρχει
στην περιοχή. Σε αυτήν ζουν πάπιες και ψάρια.

Στο προάστιο αυτό, το µοναδικό σε οµορφιά και φυσι-
κή αρµονία, βυθισµένο στο πράσινο και ξακουστό σε όλη
την Ελλάδα, χιλιάδες είναι οι επισκέπτες που αναζητούν
τη δροσιά τους θερινούς µήνες και την γαλήνη τους χει-
µερινούς.    

Στον Άγιο Ιωάννη υπάρχει το 14ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Σερρών. Αυτό είναι το σχολείο µας και βρίσκεται κοντά
στην υπέροχη λίµνη της εικόνας που ζωγράφισα.  

Αναστασία Μπ.

Νεροβούβαλα Κερκίνης
Ταξιδεύοντας στο γύρω της λίµνης Κερκίνης, υπάρ-

χουν κοπάδια των µεγαλύτερων βουβαλιών στην Ελλά-
δα. Οι νεροβούβαλοι φαίνεται ότι βρίσκονται στην Ελλά-
δα εδώ και 2.500 χρόνια.

Στα τέλη του 1990 οι εναποµείναντες πληθυσµοί εντά-
χθηκαν σε ένα πρόγραµµα διατήρησης ως σπάνια φυλή
αγροτικών ζώων που κινδυνεύει µε εξαφάνιση και από
τότε ο πληθυσµός του άρχισε να ανακάµπτει.

∆έσποινα Κ.

Αυτές οι εικόνες είναι µια σειρά από
12 κάρτες, µε γνωστά και γραφικά ση-

µεία από το Nοµό Σερρών. Οι καρτ ποστάλ µας είναι µια
συνεργατική δηµιουργία ανάµεσα στην εικαστικό Ευ-
πραξία Μπαντάζου και τους µαθητές της στην Ε' τάξη
του 14ου ∆ηµοτικού Σχολείου Σερρών...

ΆΆγγιιοοςς  ΙΙωωάάννννηηςς  ΣΣεερρρρώώνν


