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Καλοκαιράκι!

Οι εποχές αλλάζουν! Το 
καλοκαιράκι έρχεται στη 
χώρα μας. Τι συμβαίνει όμως 
όταν αλλάζουν οι εποχές;
Η αλλαγή των εποχών 
οφείλεται στην περιστροφή 
της γης γύρω από τον ήλιο.
Η γη γυρνάει γύρω από τον 
ήλιο σε ένα έτος. Ανάλογα με 
τη θέση της είναι στραμμένη 
προς τον ήλιο άλλοτε το 
βόρειο και άλλοτε το νότιο 

ημισφαίριο. Οι ακτίνες 
πέφτουν περισσότερο 
κάθετα και τα θερμαίνουν 
περισσότερο, ενώ στο νότιο 
ημισφαίριο πέφτουν πλάγια 
και το θερμαίνουν λιγότερο. 
Τότε το βόρειο ημισφαίριο 
έχει καλοκαίρι και το νότιο 
χειμώνα.
Η χώρα μας βρίσκεται στο 
βόρειο ημισφαίριο.
Για εμάς το καλοκαίρι αρχίζει 

στις 21 Ιουνίου.
Τα σχολεία κλείνουν και τα 
παιδιά τρέχουν στις παραλίες. 
Όλοι περιμένουν τις διακοπές 
για να βρεθούν στις παραλίες 
και να απολαύσουν τη 
θάλασσα και τον ήλιο.

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!
Ε. Ντέμα, Ορνέλα Ντόγια

και Μπάτσιος Μουρσέλη
Δ΄ Τάξη

ήλιος
φίλος

ή εχθρός ;

Φέτος αποφασίσαµε να παίξουµε 
στη γιορτή λήξης «Το λουρί του Σω-
κράτη». Το έργο αυτό έχει πρωτα-
γωνιστή ένα σκύλο που ζούσε µόνος 
στο δάσος. Μια µέρα τον επισκέφτη-
καν δύο δηµοσιογράφοι  για να του 
πάρουν συνέντευξη και του µίλησαν 
για την πόλη. Ύστερα βρέθηκαν στο 
δρόµο του δύο τσιγκάνες, που του 
µίλησαν για τη µοίρα του και του εί-
παν ότι ήταν βασιλικός αρχίσκυλος. 
Αποφάσισε τότε να πάει στην πόλη 
για  να πάρει τη θέση του βασιλικού 
αρχίσκυλου. Όµως  στο δρόµο συ-
νάντησε πολλά εµπόδια και βρήκε 
πολλούς φίλους :τον Πλάτωνα, τη 
βασίλισσα των πουλιών την Αητίνα 
,τα δεντράκια που του έδωσαν χρή-
µατα . Τέλος συνάντησε τον Μάγκα 

που τον έκλεψε χωρίς να το κα-
ταλάβει. Ο Σωκράτης πήγε σε ένα 
εστιατόριο ,έφαγε και µην έχοντας 
χρήµατα να πληρώσει τον έκλεισαν 
στη φυλακή. Εκεί βρήκε το Μάγκα 
που του επέστρεψε τα χρήµατά του, 
πλήρωσε την ποινή και βγήκε από τη 
φυλακή. Στη συνέχεια πήγε στο πα-
λάτι όπου τσακώθηκε µε το βασιλικό 
ροµπότ. Η βασίλισσα µόλις κατάλα-
βε ότι ήταν ο γιος του αγαπηµένου 
της σκύλου τον έκανε βασιλικό αρχί-
σκυλο της πόλης. Ο Σωκράτης όµως 
κατάλαβε πολύ γρήγορα ότι η ζωή 
αυτή δεν του ταίριαζε και προτίµησε 
να γυρίσει στο αγαπηµένο του δάσος 
όπου έγινε εκεί βασιλιάς. 

Γιορτή λήξης µε…
« Το λουρί του Σωκράτη»

Η ΛΟΥΛΟΥΔΟΧΩΡΑ 
…από τους μικρούς

παραμυθάδες της Α΄τάξης
Μια  φορά  κι  έναν  καιρό σε  µια 
χώρα κατοικούσαν λουλούδια…. 
Ήταν δηλαδή µια λουλουδοχώρα.
Τα  λουλούδια  στη  λουλουδοχώρα 
ζούσαν ήσυχα  και περνούσαν  πολύ  
όµορφα.
Χόρευαν, τραγουδούσαν, έπαιζαν. 
∆ιασκέδαζαν κάθε  µέρα και  ήταν 
όλα πολύ χαρούµενα και  πολύ  
αγαπηµένα  µεταξύ  τους.
 Μια  µέρα η  µαργαρίτα είχε  τα 
γενέθλιά της και  όλα  βοηθούσαν  
για το πάρτι.
Έφτιαξαν  τούρτα έστυψαν χυµό 
και φούσκωσαν  µπαλόνια.
Την  ώρα που η µαργαρίτα έσβηνε  
τα  κεράκια ο κακός ο δράκος του 
δάσους πήγε να  τους  βάλει φωτιά 
να τα κάψει γιατί του χάλασαν λέει  

την ησυχία  του.
   Το  πάρτι  χάλασε, τα 
λουλουδάκια έτρεχαν από δω και 
από κει φοβισµένα.
Όµως εκείνη  την ώρα ο ουρανός 
άνοιξε  και έριξε βροχούλα. 
Τα  λουλούδια σώθηκαν και έτσι  
συνεχίζουν να ζουν ευτυχισµένα και 
χαµογελαστά.

Ο ήλιος είναι πηγή ενέργειας 
και ζωής. Είναι απαραίτητος 
για τη ζωή στη γη γιατί   
βοηθάει στη φωτοσύνθεση, 
δίνει θερµότητα, βοηθά το 
ανθρώπινο δέρµα να συνθέσει 
τη βιταµίνη D ,θεραπεύει 
αρρώστιες κ.α. Όµως ο ήλιος 
µπορεί να βλάψει την υγεία 
µας, όταν δεν προσέχουµε. Τι 
µπορεί να πάθουµε;
α)Ηλιακό έγκαυµα από τη 
συνεχή έκθεση στον ήλιο και 
αυτό οφείλεται στην UVB 
ακτινοβολία του.
β)Φωτοαλλεργικές  και 
φωτοτοξικές αντιδράσεις από 
την έκθεση στον ήλιο και την 
παρουσία κάποιας ουσίας στο 
δέρµα(πχ. αρρώµατα,κρέµες 
από αρρωµατικά φυτά και 
έλαια,φάρµακα όπως αντιβίωση 
,ουσίες από σαπούνια και 

πολλά άλλα).
γ)Καταρράκτη στα  µάτια 
,επιδείνωση δερµατοπαθειών 
που υπάρχουν από πριν, κ.α.
δ)Φωτογήρανση. Το δέρµα  
«µαζεύει» ώρες και χρόνια 
έκθεσης στον ήλιο και 
σταδιακά και σταθερά  γερνά. 
ε)Καρκίνο του δέρµατος 
που προκαλείται από την 
υπερβολική έκθεση στον ήλιο.
Ας προσέξουµε λοιπόν:
 Τις επικίνδυνες ώρες(12-4) 
να µην είµαστε εκτεθειµένοι 
στον ήλιο  Να φοράµε γυαλιά 
ηλίου, καπέλο και τη σωστή 
αντηλιακή κρέµα. 
Να προσέχουµε τα προϊόντα 
που βάζουµε στο δέρµα µας.
Πηγή:ERT online- Ήλιος:Φίλος 
ή εχθρός;

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΚΡΕΣΙΛΝΤΑ ΤΖΕΠΗ

ΑΛΤΕΑ ΑΡΑΠΗ, ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, 
ΦΑΝΗΣ ΝΟΥΤΣΗΣ



Συχνά πραγµατοποιούνται φιλανθρωπικά προγράµµατα και τηλεµαραθώνιοι µε σκοπό 
να βοηθούν παιδιά µε ειδικές ανάγκες. Εµείς ως απλοί πολίτες πρέπει να παίρνουµε 
πρωτοβουλία και να συµµετέχουµε ενεργά σε αυτές τις προσπάθειες. ∆εν πρέπει να 
περιµένουµε πάντα από τους άλλους να κάνουν το πρώτο βήµα. Σαν σχολείο και εµείς 
πήραµε την πρωτοβουλία να καταθέσουµε ένα αξιοπρεπές ποσό και να συµβάλουµε στον 
πρόσφατο τηλεµαραθώνιο που πραγµατοποιήθηκε για ογκολογικό νοσοκοµείο. Επίσης τον 
προηγούµενο µήνα συγκεντρώσαµε αρκετά χρήµατα αγοράζοντας βαλιτσάκια µε σχολικά 
είδη βοηθώντας έτσι τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες του νοµούς Πέλλας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΟΥΤΣΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΠΕΡΤΣΕΚΑΣ

Οι μαθητές ευαισθητοποιούνται…
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Ε π ί σ κ ε ψ η  τ ο υ  4 ο υ  Κ ι ά τ ο υ
σ τ ο   σ χ ο λ ε ί ο  µ α ς

Στις 16 Μαΐου μας 
επισκέφτηκαν οι μαθητές 
του 4ου Δημοτικού 
Σχολείου Κιάτου.
Μόλις έφτασαν στο χωριό 
μας πήγαν στο λαογραφικό 
Μουσείο, όπου τους 
ξενάγησαν οι υπεύθυνοι 
του Λαογραφικού.
Μετά την ξενάγηση ήρθαν 
στο σχολείο μας, όπου 
τους υποδεχτήκαμε με 
χαρά και τους δείξαμε 
όλους τους χώρους του 
σχολείου μας μέσα και 
έξω.
Μιλήσαμε για τα σχολεία 
μας, ανταλλάξαμε απόψεις 

και τέλος αποφασίσαμε να 
παίξουμε φιλικούς αγώνες. 

Αρχικά έπαιξαν τα αγόρια 
της Έ και ΄ΣΤ και έχασαν 

από τους φιλοξενούμενους 
με σκορ 6-4, ενώ τα 
κορίτσια του σχολείου μας 
νίκησαν με σκορ 5-0.
Παίξαμε και άλλα 
παιχνίδια, κάναμε παρέα 
και κάποιοι γίναμε φίλοι.
Το μεσημέρι μας 
αποχαιρέτησαν κι έφυγαν 
για το Κιάτο. Περάσαμε 
μια αξέχαστη μέρα που 
τη θυμόμαστε ως ένα 
ευχάριστο διάλειμμα μέσα 
στην καθημερινότητα της 
σχολικής μας ζωής.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΙΟΥΡΟΥΣΗΣ, ΄ΣΤ

τοίχο της τάξης µας.
Τη µέρα αυτή γιορτάζουν 
και οι εργάτες γιατί 
πριν από πολλά χρόνια 
οι εργάτες στο Σικάγο 
βγήκαν στους δρόµους και 
ζητούσαν να µη δουλεύουν 
τόσες πολλές ώρες. Από 
τότε υπάρχει νόµος που 
λέει ότι οι εργάτες θα 
δουλεύουν µόνο 8 ώρες 
ακόµα και αν δουλεύουν 
περισσότερες ώρες θα 
τους δίνουν περισσότερα 
χρήµατα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΔΕΜΙΛΗΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ 
ΦΟΥΖΑΣ, ΜΠΛΕΟΝΑ ΡΑΜΟΥ, 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΕΡΔΑΡΗ.

Η Πρωτοµαγιά 
είναι η γιορτή των 
λουλουδιών και των 
εργατών. Η φύση 
είναι ανθισµένη και 
πολύ όµορφη. Οι 
άνθρωποι πάνε στην 
εξοχή, µαζεύουν 
λουλούδια, 
φτιάχνουν στεφάνια 
και τα κρεµάνε 
στην πόρτα τους 
σπιτιού τους. 
Εµείς φτιάξαµε 
στο σχολείο µας 
χάρτινα στεφάνια 
µε πολύχρωµα 
λουλούδια και τα 
κρεµάσαµε στον 

ρωτ µαγια

Φέτος για ολοήµερη εκδροµή αποφασίσαµε την Παρασκευή 1η 
Ιουνίου να επισκεφτούµε τη ∆ηµητσάνα και τη Στεµνίτσα. Η 
∆ηµητσάνα, η αρχαία Τεύθιδα, είχε κατοικηθεί από τα προϊστορικά 
χρόνια. Γνώρισε µεγάλη ακµή στα γράµµατα, στο εµπόριο και 
στην τέχνη. Η προσφορά της στον αγώνα του 1821 ήταν µεγάλη. 
Από τις αρχές του 19ου αιώνα αναπτύχθηκε εκεί η βιοτεχνία 
που στηρίχτηκε στην υδροκίνηση. Υπάρχουν µύλοι που αλέθουν 
δηµητριακά, µύλοι για βυρσοδεψεία (επεξεργασία δερµάτων), 
µπαρουτόµυλοι, νεροτριβές και νεροπρίονα. Στο υπαίθρειο 
µουσείο υδροκίνησης που ιδρύθηκε το 1997 συναντάµε το 
νερόµυλο, τη νεροτριβή, το σπίτι του µυλωνά, τα βυρσοδεψεία, 
το σπίτι του βυρσοδέψη και τον µπαρουτόµυλο. Το όνοµα της 
Στεµνίτσας, σηµαίνει «τόπος δασώδης και σκιερός», ενώ άλλοι 
λένε πως πήρε το όνοµα της από τη γεωγραφική της µορφή που 
µοιάζει µε στάµνα. ∆ιεκδίκησε τον τίτλο της πρώτης πρωτεύουσας 
της επαναστατηµένης Ελλάδας και της έδρας στο πρώτο 
Κοινοβούλιο. ∆εν γνώρισε βαρύ τουρκικό ζυγό γιατί βρισκόταν 
σε τοποθεσία απόκρυµνη και αποµονωµένη. Οι κάτοικοι ήταν 
τεχνίτες χαλκού, µπρούτζου και δούλευαν ασήµι και χρυσάφι. Εκεί 
βρίσκεται σήµερα η σχολή αργυροχρυσοχοΐας. Στο Λαογραφικό 
Μουσείο που ιδρύθηκε το 1985 σε ιστορικό κτίριο του 18ου αιώνα 
παρουσιάζονται σε αναπαράσταση τα εργαστήρια του χρυσικού, 
του γανωτή, του κυροπλάστη, του µπαλωτή και του καµπανά. 
Έχει ακόµα αναπαράσταση του σπιτιού µε τη σάλα, το τζάκι, το 
κελάρι και την κάµαρα. Σε άλλες αίθουσες έχει µεταβυζαντινές 
εικόνες, όπλα, κεραµικά, έργα µεταλλοτεχνικά και εκκλησιαστικά 
αντικείµενα µε φιγούρες του Καραγκιόζη. Είναι και τα δύο χωριά 
πολύ όµορφα και ξεχωριστά και αξίζει να τα επισκεφτεί κανείς.

ΜΙΓΚΕΝΑ ΤΖΕΠΗ, ΓΙΟΝΙΝΤΑ ΜΟΥΡΣΕΛΗ

Ρωτήσαμε τον αντιδήμαρχο Βέλου, 
κ. Σπυρόπουλο, αν ο δήμος έχει 
πάρει μέτρα για την αντιμετώπιση 

του προβλήματος της λειψυδρίας. Η 
Άνοιξη και το Καλοκαίρι είναι εποχές 
στις οποίες παρουσιάζεται αυξημένη 
κατανάλωση νερού, δυστυχώς όμως οι 

προβλέψεις για την 
επάρκεια νερού 

δεν είναι οι 
καλύτερες για 
το Δήμο μας, 
όπως και για 
όλη τη χώρα 
και την Ευρώπη 
γεγονός για 
το οποίο 
καθημερινά 

ενημερωνόμαστε από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης. Η έλλειψη χιονοπτώσεων 
και η ανομβρία του Χειμώνα έχει 
δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στον 
υδροφόρο ορίζοντα και τις πηγές.
Η υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία 
με τα τοπικά Συμβούλια των 
Διαμερισμάτων κάνουν κάθε προσπάθεια 
για την αξιοποίηση των κάθε λογής 
πηγών, τη συντήρηση των δικτύων 
ύδρευσης, την αποκατάσταση των 
βλαβών και είναι παρόντες κάθε στιγμή 
για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
Κατ’ αρχάς το 2007 εκτιμάται ότι δεν θα 
αντιμετωπιστεί πρόβλημα λειψυδρίας, 
τουλάχιστον σε ότι αφορά στην ύδρευση 
των τοπικών Διαμερισμάτων του Δήμου. 
Αν όμως συνεχιστεί η ίδια κατάσταση και 
τα επόμενα χρόνια το πρόβλημα θα γίνει 
οξύτερο.
Για την από τώρα αντιμετώπιση του 
ζητήματος, ανεπάρκεια νερού, καλούμε 
όλους τους Δημότες να συμβάλουν στον 
αγώνα για την εξοικονόμηση νερού 
και αποφυγής σπατάλης και αλόγιστης 

χρήσης.
-Τα νοικοκυριά θα πρέπει να 
διακοσμήσουν την αυλή τους με 
περισυλλογή στοχεύοντας στη λιγότερη 
κατανάλωση. Ειδικά τα κηπευτικά 
απαγορεύεται για φέτος να ποτίζονται 
από το δίκτυο ύδρευσης. Στους 
παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο
-Οι ξενοδοχειακές και τουριστικές 
επιχειρήσεις θα πρέπει να 
γνωστοποιήσουν στους πελάτες τους 
ότι πρέπει και αυτοί να βοηθήσουν στην 
λιγότερη κατανάλωση νερού.
-Οι ιδιοκτήτες κολυμβητικών δεξαμενών 
θα πρέπει να φροντίσουν τώρα να τις 
γεμίσουν και όχι τους μήνες Ιούνιο-
Ιούλιο και Αύγουστο
-Οι αρμόδιοι δημοτικοί υπάλληλοι και 
οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων 
θα πρέπει να αστυνομεύσουν και 
να μειώσουν τις παροχές νερού σε 
κοινόχρηστες βρύσες. Επίσης τα ντους 
των παραλίων δεν θα λειτουργήσουν 
και γενικότερα πρέπει να υποδείξουν 
τρόπους εξοικονόμησης νερού.

Για όσους δεν τηρήσουν τα παραπάνω 
ενδεικτικά αναφερόμενα μέτρα και 
όσα επιπλέον αποφασίσει το Δημοτικό 
Συμβούλιο θα επιβάλλονται πρόστιμα 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
κανονισμό Ύδρευσης.
Η τήρηση των μέτρων αυτών ελέγχεται 
τόσο, από τους Δημοτικούς Υπαλλήλους 
όσο πρωτίστως από τη συνεχή 
συνεργασία πολιτών και Δήμου.
Αγαπητοί Μαθητές
Είναι επιτακτική ανάγκη όλοι μαζί να 
προσπαθήσουμε για να πετύχουμε το 
μεγάλο στόχο εξοικονόμησης νερού 
(γενικότερα λειτουργίας του Δήμου με 
πνεύμα οικονομίας) για το επόμενο 
χρονικό διάστημα προστατεύοντας έτσι 
το φυσικό περιβάλλον, την υγεία μας 
και την ισοπολιτεία μεταξύ μας. 
Υ.Γ Τα σχετικά μέτρα που θα ισχύσουν 
για τον περιορισμό της κατανάλωσης 
νερού θα συζητηθούν σε ειδική για το 
σκοπό αυτό συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου εντός του μήνα Ιουνίου.

Συνέντευξη του αντιδηµάρχου

ÏëïÞìåñç ÅêäñïìÞ

Μετάλλιο
στους Αγώνες Στίβου!

Το Σάββατο στις 28 Απριλίου 2007.
¼ðùò êÜèå ÷ñüíï Ýôóé êáé öÝôïò äéïñãáíþèçêáí áãþíåò óôß-

âïõ óôï óôÜäéï ôçò Êïñßíèïõ. Ôá ðáéäéÜ ðïõ óõììåôåß÷áí ðÞñáí 
ìÝñïò, óå Ýíá áðü ôá ôñßá áèëÞìáôá, 50 ìÝôñá, 100 ìÝôñá êáé 
Üëìá åéò ìÞêïò. ÊÜèå ðáéäß Ýðñåðå íá ðÜñåé ìÝñïò ìüíï óå Ýíá 
Üèëçìá. ÐÞñáìå ìÝñïò óôïí áãþíá 50 ìÝôñùí, 18 ìáèÞôñéåò 
êáé âãÞêá ðñþôç ìå ìéá Üëëç ìáèÞôñéá. ÔñÝîáìå ïé äõï ìáò ãéá 
ôïí ôåëéêü êáé åêåß ìå íßêçóå. ¸ôóé ðÞñá ôç äåýôåñç èÝóç.

Ôç ÄåõôÝñá Ýöåñá ôï ìåôÜëëéï ìïõ êáé ôï äßðëùìá ìïõ óôï 
ó÷ïëåßï. ¹ôáí ìéá áîÝ÷áóôç åìðåéñßá ðïõ äåí èá Þèåëá íá ôåëåß-
ùíå ðïôÝ êáé èá åßíáé ðÜíôá ÷áñáãìÝíç óôï ìõáëü ìïõ.

ΜΙΓΚΕΝΑ ΤΖΕΠΗ.
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Παιδικές Φωνές
της Στιµάγκας

Εφηµερίδα του 4θεσιου 
∆ηµοτικού Σχολείου Στιµάγκας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
Κωνσταντίνα Ρέβη

Χαράλαµπος Ανδρικόπουλος

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Καταγράµµα, 

Άγιος Ιωάννης Κιάτο
27420 29333

Μέχρι πριν από λίγο καιρό 
πιστεύαμε πως εμείς είμαστε 
οι μόνοι κάτοικοι στο σύμπαν 
γιατί η ζωή βασίζεται στον 
ήλιο και το οξυγόνο. Μια 
ανακάλυψη όμως στα βάθη 
του Ατλαντικού όπου κάποιοι 
οργανισμοί μεταβολίζουν θείο 
αντί οξυγόνο, ανατρέπει αυτή 
τη θεωρία.

Μακάρι λοιπόν να υπάρξει 
ζωή σε άλλους πλανήτες που 
δεν έχουν τα χαρακτηριστικά 
της γης.
Η υπόθεση αυτή έχει ενισχυθεί 
από μαρτυρίες ανθρώπων που 
λένε ότι έχουν δει ιπτάμενους 
δίσκους και εξωγήινα όντα.
Κάποιοι αγρότες υποστηρίζουν 
ότι υπάρχουν στα στάχυα 

των αγροκτημάτων τους 
μεγάλοι κύκλοι. Ένας αγρότης 
υποστηρίζει πως πηγαίνοντας 
στο χωράφι του μέσα στα 
στάχυα είδε ένα εξωγήινο όν.
Η επιστήμη όμως, υποστηρίζει 
ότι: 1. Ποτέ δεν υπήρξε 
επαφή με εξωγήινα όντα, 2. 
οι συνθήκες ζωής σε άλλους 
πλανήτες δεν είναι κατάλληλες 

για να ζήσει κάποιο ζωντανό 
πλάσμα γιατί θα πρέπει να 
βρίσκεται σε σωστή απόσταση 
από τον ήλιο και τέτοιος 
πλανήτης δεν έχει βρεθεί 
μέχρι σήμερα, 3. ακόμα κι αν 
δεχόμαστε ότι υπάρχει ζωή 
κάπου αλλού στο σύμπαν, 
μια επίσκεψη εξωγήινων στη 
γη, φαίνεται αδύνατη γιατί οι 

αποστάσεις είναι ασύλληπτα 
τεράστιες.
Εμείς πιστεύουμε ότι 
τα επόμενα χρόνια θα 
διαπιστωθεί  από μια νέα γενιά 
επιστημόνων, αν υπάρχει ζωή 
σε άλλους πλανήτες!!!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΣΒΙΓΚΑΣ, ΄Γ 

Είµαστε µόνοι µας ή υπάρχει ζωή 
και σε άλλους πλανήτες;

Ε π ί σ κ ε ψ η  τ ο υ  4 ο υ  Κ ι ά τ ο υ
σ τ ο   σ χ ο λ ε ί ο  µ α ς

Στις 16 Μαΐου μας 
επισκέφτηκαν οι μαθητές 
του 4ου Δημοτικού 
Σχολείου Κιάτου.
Μόλις έφτασαν στο χωριό 
μας πήγαν στο λαογραφικό 
Μουσείο, όπου τους 
ξενάγησαν οι υπεύθυνοι 
του Λαογραφικού.
Μετά την ξενάγηση ήρθαν 
στο σχολείο μας, όπου 
τους υποδεχτήκαμε με 
χαρά και τους δείξαμε 
όλους τους χώρους του 
σχολείου μας μέσα και 
έξω.
Μιλήσαμε για τα σχολεία 
μας, ανταλλάξαμε απόψεις 

και τέλος αποφασίσαμε να 
παίξουμε φιλικούς αγώνες. 

Αρχικά έπαιξαν τα αγόρια 
της Έ και ΄ΣΤ και έχασαν 

από τους φιλοξενούμενους 
με σκορ 6-4, ενώ τα 
κορίτσια του σχολείου μας 
νίκησαν με σκορ 5-0.
Παίξαμε και άλλα 
παιχνίδια, κάναμε παρέα 
και κάποιοι γίναμε φίλοι.
Το μεσημέρι μας 
αποχαιρέτησαν κι έφυγαν 
για το Κιάτο. Περάσαμε 
μια αξέχαστη μέρα που 
τη θυμόμαστε ως ένα 
ευχάριστο διάλειμμα μέσα 
στην καθημερινότητα της 
σχολικής μας ζωής.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΙΟΥΡΟΥΣΗΣ, ΄ΣΤ

ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η καθαριότητα δε σηµαίνει το ίδιο πράγµα για όλους. 

Ìåñéêïß èåùñïýí üôé ç êáèá-
ñéüôçôá åßíáé ðñïóùðéêü æÞôçìá 
êáé üôé äåí ðñÝðåé íá åíäéáöÝñåé 
êáíÝíá Üëëïí.

Åßíáé ðñÜãìáôé Ýôóé;
Ôá ðñüôõðá êáèáñéüôçôáò 

äåí åßíáé ßäéá óå üëï ôïí êüóìï 
êáé ïé Üíèñùðïé ìåãáëþíïõí ìå 
äéáöïñåôéêÝò áíôéëÞøåéò ãéá ôçí 
êáèáñéüôçôá.

Ç êáèáñéüôçôá ðåñéëáìâÜíåé 
ðåñéóóüôåñá áðü ôçí åîùôåñéêÞ 
åìöÜíéóç. Åßíáé ìéá áñ÷Þ ãéá ìéá 
õãéÞ äéáâßùóç ðïõ åìöáíßæåôáé 
óôï êáèåôß êáé åßíáé Üêñùò áðá-
ñáßôçôç.

Ïé åíÞëéêïé äåí åßíáé ðÜíôï-
ôå êáëÜ ðáñáäåßãìáôá óôïí 

ôïìÝá ôçò êáèáñéüôçôáò åßôå 
óôçí êáèçìåñéíÞ æùÞ, åßôå óôïí 
åðé÷åéñçìáôéêü êüóìï. Ðïëëïß 
äçìüóéïé ÷þñïé, ôï íåñü êáé ç 
áôìüóöáéñá ìïëýíïíôáé áðü ôá 
öõôïöÜñìáêá, áðü ôá áðüâëç-
ôá âéïìç÷áíéþí , áðü ôá êáñÜ-
âéá, áðü ôá áõôïêßíçôá ê.á

Ðïëëïß äçìüóéïé ÷þñïé áöÞ-
íïíôáé áêáôÜóôáôïé êáé ðáñïõ-
óéÜæïõí Üó÷çìï èÝáìá. ¸íá ìÝ-
ñïò ôïõ ðñïâëÞìáôïò ïöåßëåôáé 
óôéò áôïìéêÝò ìáò óõíÞèåéåò êáé 
óôçí Ýëëåéøç êáèáñéüôçôáò ðïõ 
ìáò ÷áñáêôçñßæåé. ÐåôáìÝíá 
óêïõðßäéá, âñþìéêåò ðáñáëßåò 
êáé ðïëëÜ Üëëá.

Ç äéáôÞñçóç êáèáñïý ðåñé-

âÜëëïíôïò åßíáé êÜôé ðïõ ðñÝðåé 
íá ìáò áðáó÷ïëåß óïâáñÜ. ÐñÝ-
ðåé íá áãùíéæüìáóôå íá åßíáé 
ôï ðåñéâÜëëïí êáèáñü ìå êÜèå 
ôñüðï. Áò îåêéíÞóïõìå åìåßò ôá 
ðáéäéÜ íá ôçñïýìå ôïõò êáíüíåò 
õãéåéíÞò, íá äéáôçñïýìå êáèáñü 
ôï ó÷ïëåßï ìáò, íá çí ðåôÜìå 
óêïõðßäéá óôïõò äñüìïõò êáé 
íá ðñïóðáèïýìå íá ðåßóïõìå 
êáé ôïõò ìåãÜëïõò íá ðñïóÝ-
÷ïõí ôï ðåñéâÜëëïí. 

ÐñÝðåé íá äéáôçñïýìå ôï ðåñé-
âÜëëïí êáèáñü ãéáôß ôï èÝëïõìå 
êáé ü÷é ãéáôß ìáò ôï åðéâÜëëïõí 
ïé Üëëïé. 

ΝΑΝΑ ΖΑΡΚΟΥ, ΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η καθαριότητα παίζει πολύ µεγάλο ρόλο κυρίως 
στους χώρους που ζούµε καθηµερινά. 

ÐñÝðåé íá äéáôçñïýìå 
êáèáñü ôï óðßôé ìáò 
êáé åîùôåñéêÜ áëëÜ êáé 
åóùôåñéêÜ. Ï êáèç-
ìåñéíüò áåñéóìüò ôïõ 
óðéôéïý åßíáé áðáñáß-
ôçôïò, åðßóçò êáé ï 
óõ÷íüò ãåíéêüò êáèá-
ñéóìüò ôùí åðßðëùí 
ðïõ ìáæåýïõí ðïëëÜ 
ìéêñüâéá áðü óêüíåò 
êáé ìéêñïïñãáíéóìïýò, 

áðü ôïõò áíèñþðïõò 
ðïõ ôï êáôïéêïýí.

Åìåßò ïé Üíèñùðïé 
ðñÝðåé íá äéáôçñïýìå 
êáèáñü êáé ôï ðåñéâÜë-
ëïí åðåéäÞ áðü ôçí êá-
èáñéüôçôá ôïõ ðëáíÞôç 
åîáñôÜôáé êáé ôï áí èá 
åðéâéþóïõìå ïé ßäéïé. 
Ãéá áõôü äåí ðñÝðåé íá 
ðåôÜìå óêïõðßäéá åêåß 
üðïõ áðáãïñåýåôáé Þ 

óôï öõóéêü ðåñéâÜëëïí. 
Åðßóçò äåí ðñÝðåé íá 
ìïëýíïõìå ôá íåñÜ ìå 
÷çìéêÜ êáé öõôïöÜñ-
ìáêá.

ÐñÝðåé íá ðñïóÝ÷ïõ-
ìå êáé ôçí êáèáñéüôçôá 
ôïõ áÝñá, íá åëÝã÷ïõìå 
ôá ðñïúüíôá ðïõ ÷ñçóé-
ìïðïéïýìå (åíôïìïêôü-
íá, ëáê, êá), íá åëÝã-
÷ïõìå ôçí êáýóç óôï 

áõôïêßíçôï ìáò ãéá ôá 
ñõðïãüíá êáõóáÝñéá 
ðïõ åêðÝìðåé.

Ìå áõôü ôï ðñüãñáì-
ìá ï Üíèñùðïò èá 
âåëôéþóåé ôçí õãåßá ôïõ 
êáé ôéò óõíèÞêåò æùÞò. 
Åðßóçò Ýôóé âïçèÜåé íá 
äéáôçñçèåß ï ðëáíÞôçò 
êáèáñüò.
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΛΑΧΟΣ, 
ΣΠΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ.

τοίχο της τάξης µας.
Τη µέρα αυτή γιορτάζουν 
και οι εργάτες γιατί 
πριν από πολλά χρόνια 
οι εργάτες στο Σικάγο 
βγήκαν στους δρόµους και 
ζητούσαν να µη δουλεύουν 
τόσες πολλές ώρες. Από 
τότε υπάρχει νόµος που 
λέει ότι οι εργάτες θα 
δουλεύουν µόνο 8 ώρες 
ακόµα και αν δουλεύουν 
περισσότερες ώρες θα 
τους δίνουν περισσότερα 
χρήµατα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΔΕΜΙΛΗΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ 
ΦΟΥΖΑΣ, ΜΠΛΕΟΝΑ ΡΑΜΟΥ, 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΕΡΔΑΡΗ.

ρωτ µαγια

Η ομάδα μας αποφάσισε να ασχοληθεί 
με το θέμα των ζώων που κινδυνεύουν να 
εξαφανιστούν. Γνωρίζουμε ότι η χελώνα 
καρέτα-καρέτα και η φώκια μονάχους 
είναι από τα είδη που βρίσκονται προς 
εξαφάνιση στον ελληνικό χώρο. Η 
κα Βάσω Φϊλη, που έχει σπουδάσει 

περιβαλλοντολόγος, μας 
μίλησε για το θέμα 

αυτό και για τις 
προσπάθειες που 

γίνονται 
για να 
σωθούν 

αυτά τα 
είδη ζώων. 
Πολλές 

φιλοζωικές 

οργανώσεις, Πανεπιστήμια και τοπικοί 
φορείς σε συνεργασία με το κράτος 
κάνουν αξιόλογες ενέργειες για την 
προστασία των ζώων. Μια από αυτές 
είναι η μη-κερδοσκοπική οργάνωση 
ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ που έχει αναλάβει την 
προστασία της άγριας ζωής και του 
φυσικού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα 
έχει αναλάβει δράση για την προστασία 
του λύκου που πληθυσμός τους είναι μόλις 
500 στη Βάλια Κάλντα, Πρέσπες, Όλυμπο, 
Ροδόπη και Παρνασσό. Η ίδια οργάνωση 
ασχολείται και με την καφέ αρκούδα, είδος 
που απειλείται με εξαφάνιση.
Άλλα είδη προς εξαφάνιση είναι ο 
ελληνικός ποιμενικός, η βίδρα, οι γύπες, 
το τσακάλι, ο κρητικός αίγαγρος ή κρι-κρι 
που ως το 1905 αφθονούσε στην Κρήτη 
ενώ τώρα υπάρχει μόνο στον εθνικό δρυμό 
Σαμαριάς. 
Αυτά είναι μερικά από τα είδη που 
κινδυνεύουν, άλλα περισσότερο και άλλα 
λιγότερο, να εξαφανιστούν, και πρέπει 

ΖΩΑ ΠΡΟΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
όλοι μας να προσπαθήσουμε με 
κάθε τρόπο να τα προστατεύσουμε 
γιατί όλα τα είδη είναι σημαντικά και 
απαραίτητα για την ισορροπία στον 
πλανήτη μας.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

Ρωτήσαμε τον αντιδήμαρχο Βέλου, 
κ. Σπυρόπουλο, αν ο δήμος έχει 
πάρει μέτρα για την αντιμετώπιση 

του προβλήματος της λειψυδρίας. Η 
Άνοιξη και το Καλοκαίρι είναι εποχές 
στις οποίες παρουσιάζεται αυξημένη 
κατανάλωση νερού, δυστυχώς όμως οι 

προβλέψεις για την 
επάρκεια νερού 

δεν είναι οι 
καλύτερες για 
το Δήμο μας, 
όπως και για 
όλη τη χώρα 
και την Ευρώπη 
γεγονός για 
το οποίο 
καθημερινά 

ενημερωνόμαστε από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης. Η έλλειψη χιονοπτώσεων 
και η ανομβρία του Χειμώνα έχει 
δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στον 
υδροφόρο ορίζοντα και τις πηγές.
Η υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία 
με τα τοπικά Συμβούλια των 
Διαμερισμάτων κάνουν κάθε προσπάθεια 
για την αξιοποίηση των κάθε λογής 
πηγών, τη συντήρηση των δικτύων 
ύδρευσης, την αποκατάσταση των 
βλαβών και είναι παρόντες κάθε στιγμή 
για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
Κατ’ αρχάς το 2007 εκτιμάται ότι δεν θα 
αντιμετωπιστεί πρόβλημα λειψυδρίας, 
τουλάχιστον σε ότι αφορά στην ύδρευση 
των τοπικών Διαμερισμάτων του Δήμου. 
Αν όμως συνεχιστεί η ίδια κατάσταση και 
τα επόμενα χρόνια το πρόβλημα θα γίνει 
οξύτερο.
Για την από τώρα αντιμετώπιση του 
ζητήματος, ανεπάρκεια νερού, καλούμε 
όλους τους Δημότες να συμβάλουν στον 
αγώνα για την εξοικονόμηση νερού 
και αποφυγής σπατάλης και αλόγιστης 

χρήσης.
-Τα νοικοκυριά θα πρέπει να 
διακοσμήσουν την αυλή τους με 
περισυλλογή στοχεύοντας στη λιγότερη 
κατανάλωση. Ειδικά τα κηπευτικά 
απαγορεύεται για φέτος να ποτίζονται 
από το δίκτυο ύδρευσης. Στους 
παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο
-Οι ξενοδοχειακές και τουριστικές 
επιχειρήσεις θα πρέπει να 
γνωστοποιήσουν στους πελάτες τους 
ότι πρέπει και αυτοί να βοηθήσουν στην 
λιγότερη κατανάλωση νερού.
-Οι ιδιοκτήτες κολυμβητικών δεξαμενών 
θα πρέπει να φροντίσουν τώρα να τις 
γεμίσουν και όχι τους μήνες Ιούνιο-
Ιούλιο και Αύγουστο
-Οι αρμόδιοι δημοτικοί υπάλληλοι και 
οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων 
θα πρέπει να αστυνομεύσουν και 
να μειώσουν τις παροχές νερού σε 
κοινόχρηστες βρύσες. Επίσης τα ντους 
των παραλίων δεν θα λειτουργήσουν 
και γενικότερα πρέπει να υποδείξουν 
τρόπους εξοικονόμησης νερού.

Για όσους δεν τηρήσουν τα παραπάνω 
ενδεικτικά αναφερόμενα μέτρα και 
όσα επιπλέον αποφασίσει το Δημοτικό 
Συμβούλιο θα επιβάλλονται πρόστιμα 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
κανονισμό Ύδρευσης.
Η τήρηση των μέτρων αυτών ελέγχεται 
τόσο, από τους Δημοτικούς Υπαλλήλους 
όσο πρωτίστως από τη συνεχή 
συνεργασία πολιτών και Δήμου.
Αγαπητοί Μαθητές
Είναι επιτακτική ανάγκη όλοι μαζί να 
προσπαθήσουμε για να πετύχουμε το 
μεγάλο στόχο εξοικονόμησης νερού 
(γενικότερα λειτουργίας του Δήμου με 
πνεύμα οικονομίας) για το επόμενο 
χρονικό διάστημα προστατεύοντας έτσι 
το φυσικό περιβάλλον, την υγεία μας 
και την ισοπολιτεία μεταξύ μας. 
Υ.Γ Τα σχετικά μέτρα που θα ισχύσουν 
για τον περιορισμό της κατανάλωσης 
νερού θα συζητηθούν σε ειδική για το 
σκοπό αυτό συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου εντός του μήνα Ιουνίου.

Συνέντευξη του αντιδηµάρχου

ΜΑΡΗΦΑΙΗ ΔΕΔΕΜΠΙΛΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΗ
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ÂÉÂËÉÏÐÑÏÔÁÓÇ
«Η Παράξενη αγάπη
του αλόγου και της λεύκας»

Ένα ωραίο βιβλίο που σας προτείνουμε να 
διαβάσετε το καλοκαίρι είναι « 
Η ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΑΓΑΠΗ 
ΤΟΥ ΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΛΕΥΚΑΣ» του Χρήστου 
Μπουλιώτη.
Είναι η όμορφη 
ιστορία μιας 
παράξενης αγάπης 
ανάμεσα σε μια 
λεύκα και ένα άλογο. 
Μια αγάπη που 
κανείς δεν μπορούσε 
να καταλάβει, εκτός 
από το φεγγάρι. 
Ακόμα και το αφεντικό 
του αλόγου για να τους 
χωρίσει προσπάθησε να 
κόψει τη λεύκα, όμως την 
τελευταία στιγμή κατάλαβε 
πως έχει και αυτή ψυχή και την 
άφησε να ζήσει μαζί με το άλογο τον έρωτα 
τους. 
Το άλογο και η λεύκα ήταν αχώριστοι και το 

φεγγάρι τους κρατούσε συντροφιά.
Μια νύχτα το φεγγάρι πρότεινε στη 

λεύκα και στο άλογο να τους 
κάνει ένα δώρο: να τους ρίξει 

μι χρυσόσκονη να γίνουν 
ίδιοι, δηλαδή, η λεύκα να 

γίνει άλογο ή το άλογο 
να γίνει λεύκα. Όμως δεν 
δέχτηκαν γιατί ο καθένας 
αγαπούσε τον άλλον 
για αυτό που ήταν και 
θεωρούσαν την αγάπη 
τους ταιριαστή.
«….Εγώ συνέχισε η λεύκα 
ξέρω πόσο αρέσει στο 

άσπρο μου άλογο να τρέχει 
ξέφρενο και να καλπάζει 

μακριά. Θα ήταν κρίμα να 
μεταμορφωθεί σε δέντρο, να 

ριζώσει. Εμένα πάλι δε μου αρέσει 
να καλπάζω. Μου φτάνουν οι μικροί 

περίπατοι το βράδυ. Αντίθετα μ’ ευχαριστεί 
να λικνίζομαι στο απαλό αεράκια….»

ΓΚΡΕΣΙΛΝΤΑ ΤΖΕΠΗ, Έ 

Θ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Διασχίζει τις θάλασσες και κάνει μακρινά ταξίδια.
Α_ _ _ _ _    Ο θεός των ανέμων.
Λ_ _ _ _ _ _  _ _   Η έλλειψη, ανεπάρκεια νερού.
Α _ _ _   Η άκρη της ξηράς κοντά στη θάλασσα.
Σ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Αυτός που βουτάει στη θάλασσα για σφουγγάρια.
Σ _ _ _ _ _ _   Αυτό που φοράμε για να επιπλέουμε στο νερό.
Α _ _ _ _ _ _    Τα ζώα αυτά ζουν και στην ξηρά και στη θάλασσα.

Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ
ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Ο Σ Λ Ψ Χ Φ Υ Ο Α Υ

Β Α ∆ Ι Γ Λ Ι Π Ν Ω

Ι Μ Υ Κ Ο Ν Ο Σ Α Λ

Λ Ο Ψ Α Κ Ω Σ Β Ξ Λ

Η Σ Γ Ρ Ε Θ Ι Ο Ο Ε

Μ Ο ∆ Ι Ζ Η Κ Χ Σ Σ

Ν Σ Π Α Ρ Ο Σ Ν Φ Β

Ο Τ Υ Φ Ω Χ Λ Μ Ξ Ο

Σ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Ν Η ΣΚΡ
ΥΠ

ΤΟ
ΛΕ

ΞΟ

Νησιά του Αιγαίου
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΑΡΔΑΝΗΣ, ΓΚΛΕΝΤΗΣ ΜΠΑΚΟΥ

ΚΡΙΣΕΛΑ ΑΛΙΝΑΝΙ, Γ΄

Παιδική εργασίαΠαιδική εργασία
 Η παιδική εργασία στα τέλη 
του 19ου και στις αρχές 
του 20ου ήταν  νόµιµη,  
αφού το κράτος και οι 
κοινωνικές απόψεις της 
εποχής θεωρούσαν  πως 
τα παιδιά άνω των 10 ετών 
µπορούσαν να συµβάλουν 
στον οικογενειακό 
προϋπολογισµό. Τα  παιδιά 
της υπαίθρου εργάζονταν  
σκληρά και σπάνια 
πληρώνονταν. Στα τέλη 
του 19ου 

αιώνα τα παιδιά εργάζονταν 
και σε βιοµηχανίες µε 
χαµηλά ηµεροµίσθια. Το 
1920 το κράτος απαγορεύει 
µε νόµο την παιδική 
εργασία σε παιδιά κάτω των 
14 ετών κατά τη διάρκεια 
της λειτουργίας των 
σχολείων, ενώ το επιτρέπει 
τις ώρες και τις µέρες που 
δε λειτουργούν τα σχολεία. 
Πολλά αγόρια στέλνονταν 
στην πόλη για  να 
εργαστούν ως βοηθητικό 

προσωπικό, 
λούστροι, 

εφηµεριδοπώλες, 
µικροπωλητές, 
λαχειοπώλες ή σερβιτόροι. 
Τα κορίτσια στέλνονταν 
σε αστικές οικογένειες ως 
υπηρέτριες  µε αντάλλαγµα 
τροφή και στέγη αλλά και 
ως ράφτρες ή εργάτριες σε 
βιοτεχνίες ή βιοµηχανίες 
υφασµάτων. Σήµερα 
απαγορεύεται µε νόµο 
η παιδική εργασία και 
προστατεύεται η παιδική 

ηλικία. 

Παρατηρούνται 
όµως αποκλίσεις σε 
τµήµατα του πληθυσµού 
που ζουν στα όρια της 
φτώχειας. Σήµερα, 
στον 21ο αιώνα, δε θα 
έπρεπε να ισχύει η παλιά 
αντίληψη πως τα παιδιά 
δε γεννήθηκαν µόνο για 
να παίζουν, αλλά και για 
να κερδίζουν το ψωµί 
τους.(Ανώνυµος, «εργατικοί 
παίδες»,οικονοµική 
επιθεώρησις)
Παρόλα αυτά τα παιδιά δεν 
προστατεύονται αρκετά και 

κάποιοι τα 
εκµεταλλεύονται 
µε το χειρότερο τρόπο. Τα 
βλέπουµε να ζητιανεύουν 
στους δρόµους, να 
δουλεύουν στα φανάρια ή 
σε άλλες σκληρές εργασίες 
ή ακούµε συχνά πως 
κάποιοι κακοποιούν
  το σώµα και την ψυχή 
τους.
Ας φροντίσουν επιτέλους 
κάποιοι για αυτά τα 
παιδιά!!!

5ος Ποδηλατικός 
Γύρος

την Κυριακή 10 Ιουνίου στο χωριό μας, στη Στιμάγκα, θα 
πραγματοποιηθεί ο 5ος Ποδηλατικός Γύρος. Τα παιδιά από το 
πρωί θα πάρουμε τα ποδήλατα μας και θα συγκεντρωθούμε στην 
πλατεία. Αφού μαζευτούμε όλοι θα ξεκινήσουν πρώτα τα παιδιά 
του νηπιαγωγείου, της πρώτης, της δευτέρας, της τρίτης και της 
τετάρτης. Η διαδρομή θα είναι από την πλατεία στην εκκλησία, 
έπειτα στο σχολείο και τέλος ξανά στην πλατεία. Η μεγάλη 
διαδρομή, που είναι πιο δύσκολη, είναι για τα μεγάλα παιδιά της 
Έ και ΄ΣΤ μα και για άλλους, που επιθυμούν να πάρουν μέρος. 
Στο τέλος θα συγκεντρωθούμε όλοι στην πλατεία μας, θα μας 
κεράσουν γλυκό και χυμό και θα κληρωθούν 2 ποδήλατα, όπως 
κάθε χρόνο.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΡΑΒΟΣ.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΜΑΣ, ΜΑΙΡΗΦΑΙΗ ΔΕΔΕΜΠΙΛΗ
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Ωραία ηλικία!
Μια µεσόκοπη κυρία 
ρωτάει την κόρη της 
φίλης της:
«Πόσο χρονών είσαι, 
Κατερινάκη µου;»
«Τριάντα, κυρία 
Κοµπλεξίδου».
«Τριάντα ε; Αχ, τι ωραία 
ηλικία… Εφτά χρόνια 
την κράτησα».

Ο αρχιψεύτης
∆ύο φίλοι:
«Τι σου είπε αυτός ο 
αρχιψεύτης;»
«Πως είσαι ο καλύτερος 
µαθητής του σχολείου 
σας».

Σκληρά καρύδια!
Ο δάσκαλος: «Τι έχεις να 
πεις Μπόµπο, για τους 
ήρωες του 1821;»
Κι ο Μπόµπος: «Ήταν 
σκληρά καρύδια, κύριε».

∆ήµητρα

ÁíÝêäïôá
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