
 

                                ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

  ΠΑΛΙΑ      ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ 

Οι γυναίκες με επιμέλεια φρόντιζαν να 
θρέψουν και να παχύνουν τα γουρούνια. 
Τις παραμονές των Χριστουγέννων, μα-
ζεύονται 3-4 άντρες της γειτονιάς και 
σφάζουν το γουρούνι, ενώ συγχρόνως το 
θυμιατίζουν για να φεύγουν μακριά οι 
καλικάτζαροι. Βουϊζει όλο το χωριό από 
τα τσιρίγματα και τις φωνές του χοίρου. 
Το σφάζουν, το γδέρνουν σε δυο χοντρά 
ξύλα, βγάζουν τα εντόσθια, το ξεψαχνί-
ζουν δηλ. χωριστά το ψαχνό κρέας χωρι-
στά το παχύ. Το μεν ψαχνό το αλατίζουν 
καλά και το βάζουν μέσα σε τουλούμι 
(δέρμα τράγου) ή σε βαρέλι απ` όπου 
βγάζουν λίγο- λίγο και το τρώνε, το δε 
παχύ το τεμαχίζουν σε μικρά-μικρά κομ-
μάτια και το βράζουν για να λιώσει όλο 
το λίπος (λέγεται λίπα ή λίγδα). Μόλις 
λιώσει καλά τοποθετούν τη λίπα σε 3-4 
τενεκέδες και αντικαθιστά το  ελαιόλαδο 
που λείπει από αυτά τα μέρη. Τα απομει-
νάρια από το λίπος λέγεται  «τσιγαρίδες» 
και τρώγονται ευχάριστα τηγανισμένες με 

πράσα. Με τα έντερα κάνουν νόστιμα χωριάτικα 
λουκάνικα που τα γεμίζουν ειδικά με κρέας αρνιού ή 
μοσχαριού ανακατεμένα με λάχανα, πράσα και 
μπαχαρικά (πιπέρι, δυόσμο, ρίγανη, κανέλλα, γαρύ-
φαλλα, λεμόνι ή ξίδι κλπ). Το κεφάλι του χοίρου και 
τα πόδια του γίνονταν εξαίρετος πατσάς.  
Την παραμονή των Χριστουγέννων οι γυναίκες ζυ-
μώνουν το Χριστόψωμο με αυγό στη μέση, κουλού-
ρες και κουλουράκια. Τα παιδιά παραμονή Χριστου-
γέννων γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι με ένα αστέρι 
μεγάλο και λένε τα παρακάτω κάλαντα. 
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     Τα κάλαντα έργο του Νικ. Λύτρα 

  Σας καλωσορίζουμε στο πρώτο φύλλο της σχολικής μας εφημερίδας για τη φετινή σχολική 
χρονιά 2013-14.  Σκοπός της συντακτικής ομάδας την οποία αποτελούν όλοι οι μαθητές του σχο-
λείου μας, είναι να καταγράφουμε τα σχολικά δρώμενα, να ενημερώνουμε για τις εξελίξεις και 
τους προβληματισμούς, να παραθέτουμε άρθρα με σκέψεις συμμαθητών μας και εκπαιδευτικών, 
να ψυχαγωγούμε και να διασκεδάζουμε όσους μας τιμούν κάθε φορά με την ανάγνωση της εφη-
μερίδας μας. Ελπίζουμε αυτή η προσπάθεια να βρει την ανάλογη ανταπό-
κριση  που περιμένουμε. 
 
               Μαθητές και Εκπαιδευτικοί του  
                     Δ. Σχολείου Βερδικούσας                  
             εύχονται σε όλους τους αναγνώστες 
                
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2014 



  Τις τελευταίες 10 ημέρες του 
Οκτωβρίου,  η Γ` τάξη  όπως και 
η Δ` τάξη του σχολείου μας κά-
ναμε πρόβες για τη γιορτή της  
28ης Οκτωβρίου 1940.  
Η γιορτή έγινε στις 25 Οκτωβρί-
ου στο σχολείο μας που στολί-
στηκε με σημαιάκια και ζωγρα-
φιές και την παρακολούθησαν 
δάσκαλοι, μαθητές και γονείς. 
Ήρθε όμως και ο πρόεδρος του 
χωριού μας κος Μιχαλές Χρή-
στος.  
Η γιορτή μας ξεκίνησε στις 9:30 
το πρωί . Πρώτα μίλησε για τη 
σημασία της ημέρας η διευθύ-

ντριά μας κα Ελένη. Η χορωδία τρα-
γούδησε τραγούδια όπως « Κορόιδο 
Μουσολίνι», «Πήραμε τ` Αργυρόκα-
στρο» ενώ οι μαθητές έπαιξαν μικρά 
σκετς με πολύ επιτυχία. Η γιορτή μας 
έκλεισε με τον Εθνικό μας Ύμνο και 
πήρε τα καλύτερα σχόλια από όλους 
τους παρευρισκόμενους.  
Ανήμερα της γιορτής έγινε δοξολογία 
και κατάθεση στεφανιών από τους μα-
θητές της Στ` τάξης Δίχρη Ιωάννη και 
Δημήρη Θάνο, στο ηρώο δίπλα στην 
Εκκλησία του Προφήτη Ηλία. Μετά 
πραγματοποιήθηκε η μαθητική παρέλα-
ση στην πλατεία του χωριού. 
      Μαρία Κωτή (Γ` τάξη) 

ΠΩΣ ΓΙΟΡΤΑΣΑΜΕ  ΤΗΝ 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ 
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   Πριν λίγο καιρό πήραμε την πρώτη μας συνέ-
ντευξη από παππούδες που βρίσκονταν στο 
ΚΑΠΗ του χωριού μας και τους ζητήσαμε να 
θυμηθούν ιστορίες από τον ελληνογερμανικό 
πόλεμο του 1940-44. Οι παππούδες Κατίνας 
Ευθύμιος και Καζάκης Αθανάσιος θυμήθηκαν 
τη φωτιά η οποία κατέστρεψε κάποια σπίτια 
μέσα στα οποία δυστυχώς εγκλωβίστηκαν λίγες 
γυναίκες που δεν είχαν προλάβει να φύγουν 
στο βουνό.Ανάμεσα τους ήταν και συγγένισσες 
του πάτερ Αθανάσιου. 
 Στο χωριό μας οι Γερμανοί έκαψαν και το σχο-
λείο μας γιατί ήταν μέσα κρυμμένοι κάποιοι 

Έλληνες της αντίστασης. Τη μεγαλύτερη όμως καταστρο-
φή την έκαναν στο Δομένικο όταν για αντίποινα στους 
αντάρτες σκότωσαν όλους τους άντρες του χωριού. Οι 
παππούδες όμως μας είπαν πως από εκείνη τη μαζική 
εκτέλεση σώθηκαν, ως από θαύμα, δύο άντρες . 
Επίσης ο παππούς Αστέριος Τσόγιας  που είναι 93 ε-
τών, θυμήθηκε πως μια μέρα το 1941 οι Ιταλοί τον βρήκαν 
να βόσκει τα γίδια του και τον πήραν στη Λάρισα στη φυ-
λακή. Εκεί κάθισε 3 μήνες και ζούσε μόνο με ψωμί και 
νερό. Όταν οι Ιταλοί γιόρτασαν το Πάσχα, τον ελευθέρω-
σαν μαζί με άλλους έξι κρατούμενους και έτσι γύρισε στο 
χωριό. 
Τελικά , εμείς καταλάβαμε πως ο πόλεμος μόνο θάνατο 
μπορεί να προκαλέσει και καταστροφές. 

           Γκαμζέλας 
Ηλίας  - Οικονόμου 
Μαρία -   Πανταζής 
Αθανάσιος                      

    Παρέλαση νηπίων 
   

    Η αχτύπητη ομάδα 
δημοσιογράφων της 
Ε` τάξης 

Κατάθεση στεφανιού στο ηρώο 
από μαθητές  της ΣΤ` τάξης 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ  ΤΟΥ  `40   
       (όπως τις διηγήθηκαν οι παππούδες μας) 



μεγάλο και λένε τα παρακάτω κάλαντα. 
 
Καλήν ημέρα άρχοντες ας είναι ο ορισμός σας 
Χριστού τη θεία Γέννηση να πω στ` αρχοντικό σας. 
Χριστός Γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ την Πόλη, 
οι ουρανοί αγάλλονται χαίρει η φύσης όλη. 
Εν τω Σπηλαίω τίκτεται εν φάτνη των αλόγων, 
ο βασιλεύς των ουρανών και Ποιητής των όλων. 
Εκ της Περσίας έρχονται τρεις μάγοι με τα δώρα, 
άστρο λαμπρό τους οδηγεί χωρίς να λείψει ώρα. 
Εφθάσαμε στη Ρουσαλήμ με πόθο ευρωτώσι 
που εγεννήθη ο Χριστός να παν να τον ευρώσι. 
Διαν Χριστόν σαν άκουσε ο Βασιλευς Ηρώδης, 
αμέσως εταράχθηκε κι έγινε θηριώδης. 
Γιατί πολύ φοβήθηκε δια τη βασιλεία, 
μη του την πάρει ο Χριστός και χάσει την αξία. 
Κράζει τους μάγους και ερωτά, που ο Χριστός Γεννήθη 
Εις Βηθλελεμ γνωρίζομε ως η Γραφή μας γράφει. 

Πάτε να προσκυνήσετε και πίσω να ερθείτε 
να προσκυνήσουμε κι εμείς να`ρθείτε να μας πείτε. Χρόνια πολ-
λά  
Κάθε νοικοκυρά δίνει στα παιδιά χρήματα και αυτά πηγαίνουν σε 
άλλο σπίτι και τα λένε συνέχεια. 
      Την άλλη μέρα ξημερώνει η Τρανή γιορτή, τα Χριστούγεννα. 
Νύχτα χτυπούνε οι καμπάνες που καλούν τους χριστιανούς. Οι 
χωριανοί με τα γιορτινά τους πηγαίνουν στην εκκλησία και παρα-
κολουθούν τη θεία λειτουργία με τα ωραία τροπάρια. Μόλις τε-
λειώσει η λειτουργία επιστρέφουν στα σπίτια τους όπου τους πε-
ριμένει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Τρεις μέρες συνέχεια αν 
είναι καλός καιρός και δεν πέσει χιόνι, οι άνθρωποι ξένοιαστα 
γλεντούν και χορεύουν με μουσικά όργανα στην πλατεία του χω-
ριού.  
    Το 12ήμερο από τα  Χριστούγεννα ως τα Φώτα οι γυναίκες δεν 
πλένουν ρούχα, ούτε κόβουν ρούχα με ψαλίδι. 
Από το βιβλίο του δασκάλου-συγγραφέα Δ. Σακκά με τίτλο  
  « Η Βερδικούσια»  
Επιμέλεια: Ψωμαλιά Μαρία (δασκάλα Α` τάξης) 

α και προνήπια  τα οποία χάρηκαν ιδιαίτε-
ρα και συμμετείχαν στην εξέλιξη της με 
μεγάλη χαρά. Η διάρκειά της ήταν μια 
ώρα . Στο τέλος της παράστασης ακολού-
θησε η γνωριμία των παιδιών με τις φιγού-
ρες και 
τις τε-
χ ν ι κ έ ς 
του θεά-
τ ρ ο υ 
σ κ ι ώ ν 
κ α θ ώ ς 
και μια 

    Τη Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 
2013 η ομάδα του Ξυπνητού 
Σπύρου του θεάτρου Σκιών 
«Νάμαστε», ήρθε στο Δημοτι-
κό Σχολείο Βερδικούσας και 
έδωσε μια πολύ όμορφη πα-
ράσταση καραγκιόζη . Ο τίτλος 
της παράστασης ήταν «Ο κα-
ραγκιόζης και ο καλικάτζα-
ρος των Χριστουγέννων». 
Την παράσταση παρακολού-
θησαν οι μαθητές του δημοτι-
κού σχολείου αλλά και τα νήπι-

                  ΑΝΕΚΔΟΤΟ 
   Λέει το κολλητήρι στον πατέρα του: 
- Μπαμπάκο σε πήρε ο ύπνος! 
   Και ο καραγκιόζης απαντά: 
- Πες του να με πάρει αργότερα!          

                         Παλιά      Χριστουγεννιάτικα έθιμα του χωριού μας 
                                                      (συνέχεια από σελ 1) 

                         ΤΟ ΕΡΓΟ   E- TWINNING ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ  
 3) ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΜΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΗΜΕΡΑ 
 4) ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 
5) ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
6) ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΕΘΙΜΑ 
 7) ΧΟΜΠΙ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ 
 8)  ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ 
 9) ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ 
 10) ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 
CHAT:   
              1) ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΣΥΝΟΜΙΛΗΣΑΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΤΑ-
ΛΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
              2) 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013   ΩΡΑ 9:00 ΑΜ ΘΑ ΜΙΛΗ-
ΣΟΥΜΕ ΜΕ ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
              3) ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΘΑ ΣΥΝΟΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΜΕ  
ΓΑΛΛΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
              4) ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΘΑ ΣΥΝΟΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΜΕ 
ΙΣΠΑΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
                    Μπακάλμπαση Ελένη (δ/ντρια) 

   ΤΙΤΛΟΣ: ETWINNING IN THE DAILY EDUCA-
TIONAL ACTIVITIES                          
    ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ: 

 1)  6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥ-
ΣΑΣ,  ΕΛΛΑΔΑ  
  2) "MARCO POLO-VIANI" DI VIAREGGIO - 
PLESSO    SECONDARIA DI I GRADO, ΙΤΑΛΙΑ 
  3)  COLLÈGE ANTOINE DELAFONT,  ΓΑΛΛΙΑ 
  4) O.D. SANTO DOMINGO DE SILOS,  ΙΣΠΑΝΙΑ 
  5) SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ORAVSKÁ 
CESTA 11, ŽILINA,   ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
     ΔΡΑΣΕΙΣ: 
1) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ) 
 2) ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ 
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ) 
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                ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
Κάθε Παρασκευή  οι μαθητές δανείζο-
νται από ένα βιβλίο από την υπεύθυ-
νη της δανειστικής βιβλιοθήκης κα 
Ψωμαλιά Μαρία .  
Όποιος διαβάσει τα περισσότερα βι-
βλία μέχρι τα Χριστούγεννα  θα πάρει 
ένα βραβείο –δώρο. 
Σπεύσετε— υπάρχει ακόμα χρόνος!!! 

    Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΤΗ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ 



 

  

Η Ε` τάξη του Δ. 
Σχολείου Βερδικούσας 
με τη βοήθεια του δα-
σκάλου κου Νικολα-
κούλη Γεώργιο  απέ-
δωσε φόρο τιμής 
στους Έλληνες φοιτη-
τές που έδωσαν ακόμα 
και τη ζωή τους  για 
την ελευθερία της πα-
τρίδας.  Το όχι των 
Ελλήνων φοιτητών 
απέναντι στην έλλειψη 

ελευθερίας και δημοκρατί-
ας εξαιτίας της 7χρονης 
τυραννίας της χούντας των 
συνταγματαρχών γιορτά-
στηκε με μια απλή εκδή-
λωση που περιελάμβανε 
το χρονικό των ημερών, με 
αφήγηση και προβολή 
ντοκουμέντων, ποιήματα 
και μουσική. Οι μικροί μα-
θητές  προσπάθησαν  να 
παρουσιάσουν απλά και 
κατανοητά  όσα συνέβη-
σαν εκείνη την περίοδο και 

σ η μ ά δ ε -
ψαν την 
ι σ τ ο ρ ί α 
του τόπου 
μας. 
                 

 Στις 21 Απριλίου 1967 μια ομάδα στρατιωτικών πήρε την εξουσία της χώρας στα χέρια της. 
Έβγαλαν τα τανκς στους δρόμους της Αθήνας κι έδιωξαν την κυβέρνηση. Κατάργησαν τη Βουλή, απαγό-
ρευσαν τα κόμματα και εξόρισαν ή φυλάκισαν τους πολιτικούς αντιπάλους τους. Κανείς δεν είχε το δικαίω-
μα να λέει ελεύθερα την άποψη του. 

Στην αρχή ο λαός δεν μπορούσε να αντιδράσει μαζικά. Αντέδρασαν μόνο οι πολιτικοί και άλλοι γνω-
στοί πολίτες, όπως ο ποιητής Γεώργιος Σεφέρης. Η καταπίεση όμως ήταν τόσο μεγάλη, που το Νοέμβριο 
του 1973 φοιτητές και άλλοι άνθρωποι άρχισαν να διαδηλώνουν ζητώντας ελευθερία και δημοκρατία. Από 
τις 15 έως τις 17 Νοεμβρίου 1973 κλείστηκαν στο κτίριο του Πολυτεχνείου Αθηνών, που βρίσκεται στο κέ-
ντρο της πόλης , στην οδό Πατησίων. Από τα μεγάφωνα καλούσαν το λαό να ξεσηκωθεί ενάντια στη χού-
ντα και αρνούνταν να βγουν  αν δεν ικανοποιούνταν τα αιτήματά τους. 

Τελικά το βράδυ της 17ης Νοεμβρίου 1973 η χούντα 
διέταξε τα τανκς να εισβάλλουν στο Πολυτεχνείο και να βγά-
λουν έξω με τη βία τους φοιτητές. Πολλοί σκοτώθηκαν, άλλοι 
καταπατήθηκαν, άλλοι συνελήφθησαν από την αστυνομία 
και βασανίστηκαν στις φυλακές. 

Λίγο μετά η χούντα του Παπαδόπουλου αντικαταστά-
θηκε από τη χούντα του Ιωαννίδη. Τελικά, η στρατιωτική 
δικτατορία έπεσε τον Ιούλιο του 1974, λόγω της τραγωδίας 
που προκάλεσε στην Κύπρο, όταν προσπάθησε να διώξει 
με τη χρήση των όπλων τον πρόεδρο της Κύπρου Μακάριο. 
Την κατάσταση αυτή εκμεταλλεύτηκε η Τουρκία εισέβαλε 
στην Κύπρο και κατέλαβε το μισό σχεδόν νησί. Η χούντα δεν 
μπορούσε να αντιμετωπίσει την κατάσταση και γι` αυτό πα-
ρέδωσε την εξουσία στους πολιτικούς. 

Νικολακούλης Γεώργιος     (δάσκαλος Ε` τάξης) 

                                  Η   ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

             

                                      

  ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
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Η χορωδία της Ε` τάξης στη γιορτή του Πολυτεχνείου           

OI ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΞΩΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ 
ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ                                                

Στα πλαίσια του περιβαλλοντικού  προγράμματος των Ε` και Στ` 
τάξεων με τίτλο «Οι εκκλησίες και τα ξωκλήσια  του χωριού 
μας» αναλάβαμε να βρούμε πληροφορίες για τις εκκλησίες και 
ξωκλήσια του χωριού μας. Πρώτα , με τη βοήθεια των δασκά-
λων  Καρβέλη Β., και Λάκη Φ. φωτογραφήσαμε εκκλησίες και 
ξωκλήσια και έτσι η κα δ/ντρια είχε το υλικό για το ημερολόγιο 
το οποίο και εκδόθηκε πριν λίγο καιρό.  
Τώρα , διαβάζοντας βιβλία για το χωριό μας και ζητώντας πλη-
ροφορίες από γονείς και παππούδες καταγράφουμε στοιχεία 
για κάθε εκκλησία . Σε αυτό το φύλλο θα αναφερθούμε στις εκ-
κλησίες του Προφήτη Ηλία. 
Στη Βερδικούσα υπάρχουν δύο εκκλησίες που γιορτάζουν προς 
τιμή του πολιούχου αυτής, του Προφήτη Ηλία. Όπως αναφέρε-
ται στο βιβλίο του εκπαιδευτικού-συγγραφέα  κου Δ. Σακκά, μια 
παλιά εκκλησία που υπήρχε από τη τουρκοκρατία κατεδαφίστη-
κε και χτίστηκε στη θέση της το 1911 μια μεγαλοπρεπέστατη 
εκκλησία που έχει μήκος 29μ και πλάτος κυρίως ναού 14μ και 
νάρθηκα 21μ. Από το 1944-1954  ο γυναικωνίτης της εκκλησίας 
χρησιμοποιήθηκε ως σχολείο. Ανακατασκευάστηκε το 1961 και 
στερεώθηκε καλύτερα. Η εκκλησία πανηγυρίζει στις 20 Ιουλίου 
και βρίσκεται δίπλα από το σχολείο μας. 
Η παλαιημερολογήτικη  εκκλησία  κτίστηκε το 1935 από τους 
παλαιοημερολογίτες σε σχέδιο αποθήκης στην αρχή και συνέ-
χεια πήρε τη μορφή της σημερινής εκκλησίας. (ΣΤ` τάξη) 



Ξεκινήσαμε από το χωριό 
μας με το λεωφορείο το πρωί 
στις 8:30 τη Τετάρτη 6 Νοεμ-
βρίου 2013 και μετά από λίγη 
ώρα φτάσαμε στην Ελασσό-
να και πήγαμε στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-
σης . Εκεί είδαμε πρώτα  
κάποιες κατασκευές πέτρινων 
σπιτιών  που έχουν φτιάξει 
μαθητές και δάσκαλοι αλλά 
και το πετρογεφύρι της Ελασ-
σόνας. Ο υπεύθυνος του 
ΚΠΕ κος Αναγνωστάκης  μας 
μίλησε για τα προγράμματα 
του κέντρου και μετά μας 
έδειξαν ένα ενδιαφέρον βίντε-
ο για το νερό .  

Ύστερα  επισκεφτήκαμε 
το Μουσείο Φυσικής Ιστορί-
ας όπου εντυπωσιαστήκαμε 
από τα εκθέματα. Είδαμε 
έντομα, όστρακα μαλακίων 
και αληθινά σφουγγάρια από 
τη θάλασσα. Παρατηρήσαμε 
περίεργα έντομα και ένα αρνί 
αρτιγέννητο με δύο κεφάλια 

και οχτώ πόδια! Είδαμε επίσης 
πολύτιμους λίθους όπως αμέ-
θυστο, ροζ χαλαζία, αιματίτη, 
αχάτι , μάτι της τίγρης κλπ αλλά 
και αυγά πτηνών και θαλάσσι-
ων ζώων , ερπετά, φίδια και 
σαλαμάνδρες. 

Η εκδρομή μας συνεχίστηκε 
στο Κεφαλόβρυσο . Μας συ-
νόδευσαν οι κοι Ανδρέας, Κώ-
στας και η κα Θεοδώρα.  Πρώ-
τα πήγαμε  στη λίμνη του Κε-
φαλόβρυσου όπου οι Δ`, Ε` & 
ΣΤ` τάξεις έμαθαν για τη χρήση 
του νερού και την ενέργεια από 
την παρουσίαση του κου Κώ-
στα. Οι μικρότερες τάξεις 
έπαιξαν παιχνίδια με την κα 
Θεοδώρα . Ύστερα επισκεφτή-
καμε τη δριστέλα  που είναι κάτι 
σαν πλυντήριο χωρίς ρεύμα. 
Εκεί πλένονται χαλιά , κουβέρ-
τες και φλοκάτες. Δεν πλένουμε 
όμως ρούχα γιατί η δύναμη του 
νερού είναι μεγάλη και θα τα 
παρασύρει. Μας εξήγησαν όλη 
τη διαδικασία και μας έδειξαν 

πως πλένεται ένα χαλί. Βοηθήσαμε και εμείς στο 
πλύσιμό του. Επίσης μάθαμε πως στη δριστέλα 
βάζουν ειδικά απορρυπαντικά που είναι βιοδιασπώ-
μενα  δηλαδή δε μολύνουν το περιβάλλον. Δίπλα 
στη δριστέλα υπάρχει το ποτάμι που  ζουν ψάρια. 
Λίγο πριν φύγουμε για το χωριό μας παίξαμε στην 
παιδική χαρά του χωριού στην πλατεία δίπλα σε μια 
όμορφη εκκλησία. 

Περάσαμε όμορφα και θα θέλαμε να πάμε κι 
άλλη εκδρομή.  Η κυρία μας μας είπε πως μπορεί να 
επισκεφτούμε τη Μακρινίτσα για το ίδιο πρόγραμμα . 
Εκεί θα δούμε τις κρήνες . Γι` αυτό θα φωτογραφή-
σουμε και τις βρύσες του χωριού μας αλλά φωτο-
γραφήσαμε και βρύσες στα Αμπελάκια όταν τα επι-
σκεφτήκαμε. 
     Ελένη Γκουντιλάνη (Δ` τάξη) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

γυρίσουν πίσω στο χωριό και να 
ασχοληθούν με άλλες δουλειές 
και να ζήσουν όπως ζούσε παλιά 
ο κόσμος. 

‘Ετσι λοιπόν ο κύριος Δημήτρης 
θα ασχολούνταν με τα χωράφια 
και η κυρία Βασιλική θα ασχολού-
νταν με τις δουλειές του σπιτιού 
και τα παιδιά τους. 

Την απόφασή τους αυτή την 
είχαν αποδεχθεί γρήγορα και με 
ευχαρίστηση και τα παιδιά τους τα 
οποία αισθάνονταν καταπιεσμένα 
μεγαλώνοντας σε μία τσιμεντού-
πολη γεμάτη κινδύνους για τα 
παιδιά και χωρίς ίχνος ανθρωπιάς 
και αλληλοβοήθειας. 

‘Ετσι λοιπόν θέλοντας και όλη η 
οικογένεια να αντιδράσει σ΄αυτό 

 Πέρασε πολύς καιρός από 
τότε που η κυρία Βασιλική με 
τον κύριο Δημήτρη και τα παι-
διά τους Ελένη και Κωστάκη 
γύρισαν πίσω στο χωριό για να 
ζήσουν. 

Ο κύριος Δημήτης με την 
κυρία Βασιλική εργαζόταν σ’ 
ένα εργοστάσιο στην Αθήνα.  
Πρίν περίπου ένα χρόνο ο 
ιδιοκτήτης του εργοστασίου 
τους ανακοίνωσε ότι το εργο-
στάσιο θα μεταφερόταν στο 
εξωτερικό γιατί υπήρχε οικονο-
μικό πρόβλημα.  Η οικονομική 
κρίση τους είπε πως ήταν η 
αιτία αυτής της κατάστασης. 

Ο κύριος Δημήτρης συμφώ-
νησε με την κυρία Βασιλική να 

που οι περισσότεροι έκαναν εκείνη την εποχή, 
δηλαδή να ξενιτεύονται για ένα κομμάτι ψωμί λες 
και ήταν ανίκανοι να επιβιώσουν σ’ αυτό τον 
όμορφο και ευλογημένο τόπο την Ελλάδα που 
τόσο όλοι ζηλεύουν, μάζεψαν τα πράγματά τους 
και μετακόμισαν στο χωριό  γρήγορα και χωρίς 
δεύτερη σκέψη. 

 ‘Όταν η κυρία Βασιλική τελείωσε με τις δουλειές 
του νέου σπιτιού και όταν πλέον όλα είχαν μπει σε 
μία σειρά έπειτα από την μετακόμιση στο χωριό 
άρχισε να σκέφτεται πώς θα μπορούσε να βοηθή-
σει την οικογένειά της παράγοντας διάφορα προ-
ϊόντα όπως έκαναν παλιά οι γυναίκες στα χωριά. 
……..  

(Η συνέχεια της ιστορίας των μαθητών της Β` 
τάξης στην επόμενη εφημερίδα μας τον Ια-
νουάριο. Η εργασία αυτή αποτελεί δράση του 
προγράμματος με τίτλο: Ο σχολικός κήπος– 
Υγιεινή διατροφή)) 

 Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ 

ΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙΡΟ (Β` ΤΑΞΗ) 
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   Μαθητές της Δ` τάξης με την δασκάλα τους 
μπροστά από το μουσείο Φυσικής Ιστορίας  
στην Ελασσόνα  
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Δημοτικό Σχολείο 
Βερδικούσας 

Διεύθυνση: 
Βερδικούσα  
Τ.Κ. 40005 
Τηλ. και fax  

2492081207 
  

 
 

   Η ποδοσφαιρική ομάδα του χωριού μας  
λέγεται «Προοδευτική Βερδικούσας» 
ενώ  το μικρό τμήμα λέγετε junior. Η ομά-
δα έχει 9-10 παίχτες. Παίζουμε πλάγια στο 
γήπεδο γιατί είμαστε  μικρά παιδιά και 
κουραζόμαστε  εύκολα.. Η αντρική ομάδα 
ποδοσφαίρου παίζει στην κατηγορία Β` 
τοπικό και είναι στη 4η θέση. Παλεύει με 
νύχια και με δόντια να ανέβει στην Α1 κα-
τηγορία. 
Το προπαιδικό είναι το τμήμα που περι-
λαμβάνει παιδιά ηλικίας 11-14 ετών. Η 
ομάδα μας βγήκε στην 2η   θέση της κατη-
γορίας πέρυσι το καλοκαίρι.                                                             

ΜΙΚΡΟΙ 
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ  

Σήμερα είμαστε στη 3η θέση της κατηγορίας. Αν 
βγούμε μέσα στις 5 πρώτες θέσεις και φτάσου-
με ως το  τελικό μπορούμε να διεκδικήσουμε το 
κύπελο. 
Αποτελέσματα παιδικού τμήματος:  
Βερδικούσα – Καμβουνιακός: 3-4 
Ελασσόνα  - Βερδικούσα: 1-0 
Αργυροπούλι – Βερδικούσα; 1-3 

Δαμάσι – Βερδικού-
σα: 1-1 
 
 
Μπακλαβάς Θέ-
μης (Στ` τάξη) 

 

                ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΑ 

                               ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ  
Μικροί  
Ερευνητές          
Μηνιαία 
Σχολική  
Εφημερίδα 


