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Εκδρομή στο Μουσείο του  
         Γιώργου Μελίκη                    

Στις 26 Οκτωβρί-
ου διοργανώσαμε 
στο σχολείο μας 
μια γιορτή για να 
τιμήσουμε τους 
ήρωες του ‘40. 



  Το μουσείο του Γιώργου Μελίκη στεγάζεται σε ένα 
ιδιόκτητο διώροφο  κτήριο με αυλή . Μόλις μπήκαμε 
μέσα εντυπωσιαστήκαμε από το χώρο. Εκεί υπήρχαν 
πολλά βιβλία, παλιά αντικείμενα, φορεσιές, εικόνες, κε-
ντήματα κ.ά. 

  Στο μεγάλο σαλόνι έχει έκθεση χαρακτικής της Βάσως 
Κατράκη και γύρω-γύρω μια μεγάλη βιβλιοθήκη. Η Βά-
σω Κατράκη υπήρξε «Μητέρα» της λόγιας χαρακτικής 
στην Ελλάδα. Το έργο της στο σύνολο του είναι υπο-
δειγματικό, γιατί είναι αλήθεια. 

  Στην αρχή εργάστηκε  χαράζοντας το όρθιο ή πλάγιο 
ξύλο και αργότερα πάνω στην πέτρα. 

  Κατέθεσε έργα που αποδίδουν γυναικείες  φιγούρες 
ορθάνοιχτα μάτια με μεγάλες μαύρες κόρες, ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της μορφοπλασίας της. 

  Η προσφορά της, είναι τεράστια στην εξέλιξη της χα-
ρακτικής στη χώρα μας. Έβγαλε την χαρακτική πράξη 
και το τυπωμένο αντίτυπο κατά πολύ έξω από τα όρια 
του μικρού μεγέθους και μας παρέδωσε σχέσεις δομής και ανάλυσης. 

  Το φως της έλαμψε το 1914 και έσβησε η μορφή της το 1988, αλλά έμειναν τα έργα της τα ο-
ποία θα ακτινοβολούν πάντα της αισθητικής μαύρου – άσπρου που η ίδια απέδιδε με αξιοπρέ-
πεια. 

  Χαρακτηρίζεται κορυφαία γιατί είναι παράδειγμα πανανθρώπινης Ύπαρξης, Έκφρασης και 
Δημιουργίας. 

  Ο Ιταλός πρεσβευτής Γκράτσι ζήτησε την παράδοση της Ελλά-
δας και ο τότε πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς του απάντησε 
«ΟΧΙ». Ο πόλεμος ξεκίνησε.  

Έξι μήνες ο ελληνικός στρατός μαχόταν ηρωικά, ώσπου στις 6 
Απριλίου του 1941, η Γερμανία, σύμμαχος της Ιταλίας, επιτέθηκε 
εναντίον της Ελλάδας. Οι Γερμανοί μπήκαν στην Ελλάδα και στις 
27 Απριλίου του 1941 υψώθηκε στην Ακρόπολη το «λάβαρο της 
βίας». Τέσσερις μέρες μετά την κατάληψη άρχισε η Αντίσταση του 
λαού μας.  

Η σκλαβιά των Ελλήνων κράτησε 1.264 νύχτες. Στις 12 Οκτωβρί-
ου του 1944 ο ελληνικός λαός με πανηγυρισμούς και ζητωκραυγές 
καλωσορίζει την πολυπόθητη λευτεριά. 

Μουσείο Γιώργου Μελίκη  
   Έκθεση Χαρακτικής 

     28η Οκτωβρίου 



Το σχολείο μας ονομά-
ζεται   2ο   Δημοτικό 
Σχολείο Μελίκης. Ανήκει 
στο Δήμο Αλεξάνδρειας.                                                              
Είναι διώροφο και απ’ 
έξω έχει χρώμα κίτρινο 
με γαλάζιο, ενώ από μέ-
σα εκρού με γαλάζιο.                                                        
Στον μπροστινό χώρο 
απλώνεται μια μεγάλη 
τσιμεντένια αυλή με φιλέ 
για βόλεϊ, μπασκέτες, 
τέρματα για ποδόσφαιρο, βρύσες, ένα κιόσκι για να ξεκουραζό-
μαστε και μερικά δέντρα. Η αυλή στον πίσω χώρο είναι μικρή με 
αρκετό πράσινο και ένα κυλικείο με όλα τα καλά, όπως: σάντου-
ιτς, τυρόπιτες, χυμούς, 
φρούτα και άλλα.                                                                             
Δυστυχώς δεν έχουμε κα-
θόλου κούνιες που μας 
αρέσουν πολύ, ούτε πολ-
λά δέντρα και λουλούδια.                                              
Στην είσοδο του σχολεί-
ου κυματίζει η γαλανό-
λευκη σημαία μας.                   
Στον εσωτερικό χώρο υ-
πάρχουν έξι αίθουσες δι-
δασκαλίας, (τέσσερις 
στον κάτω όροφο και δύ-
ο στον επάνω), αίθουσα 
υπολογιστών, ολοήμερου, εργαστήριο φυσικής και βιβλιοθήκη 
με λογιών-λογιών βιβλία.                                                                     
Υπάρχει το γραφείο του διευθυντή και των δασκάλων, αποθήκη 
και τουαλέτες.                                                                                   
Κάθε τάξη έχει μεγάλες ντουλάπες με βιτρίνες για να εκθέτουμε 
τις κατασκευές μας, υπολογιστή και πολλά θρανία.                    
Το σχολείο μας είναι πολύ ωραίο, αλλά πρέπει να το διατηρούμε 
καθαρό και όμορφο γιατί είναι το στολίδι μας.                             

To σχολείο μας 



Ένας 60χρονος πρώην οικοδόμος έβαλε 
τέλος στη ζωή του όταν ενημερώθηκε 
από το ΙΚΑ στη Σιάτιστα ότι δεν δικαι-
ούται πλέον να εισπράττει αναπηρική 
σύνταξη, η οποία ήταν και το μοναδικό 
εισόδημα που προσέφερε στην οικογέ-
νειά του. Tο σώμα του βρήκε αλλοδαπός 
βοσκός σε δύσβατη περιοχή μεταξύ Σιά-
τιστας και Γαλατινής, κρεμασμένο από 
βράχο Οι συγγενείς του αναγνώρισαν 
προσωπικά του αντικείμενα, βάζοντας τέλος σε δύο και πλέον μήνες αναζή-
τησής του Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο 60χρονος πήγε στις 29 Αυγούστου 
στο ΙΚΑ Σιάτιστας όπου και έμαθε ότι πλέον δεν θα δικαιούται αναπηρική 
σύνταξη. Τελευταία φορά εθεάθη στα ΚΤΕΛ της πόλης το μεσημέρι Σε τηλε-
φωνική επικοινωνία που φέρεται να είχε εκείνη την ώρα με τους οικείους του, 
τους είπε ότι «δεν θα ξαναγυρίσω σπίτι γιατί αισθάνομαι άχρηστος. Δεν έχω 
να σας προσφέρω τίποτα».  

Κοινωνικά Θέματα 

Του έκοψαν τη σύνταξη και αυτοκτόνησε 

Διάρρηξη σε οικία έγινε περίπου 

στις 8 το βράδυ σε οικία κοντά 

στην Ραχιά του δήμου Βέροιας. 

Η κατάσταση είναι  ανεξέλεγκτη σε 
όλη την χώρα και 
οι επιτήδειου πλέον έχουν απο-
θρασυνθεί. 

                Διάρρηξη στη Ραχιά 



 Δεν έβγαλε νικητή το μεγάλο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ 
Ημαθίας, μεταξύ του ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας και του 
Φίλιππου Μελίκης. 
 Στο γήπεδο του Βρυσακίου, μετά από ένα επεισο-
διακό παιχνίδι με πολλές αμφισβητούμενες φάσεις, 
οι δύο ομάδες διασταύρωσαν τα ξίφη τους και ανα-
δείχθηκαν ισόπαλες 1-1. 
 Μία ακόμη νίκη πέτυχε το Νεόκαστρο, το οποίο με 
αντεπίθεση διαρκείας στο β' ημίχρονο επιβλήθηκε 
με σκορ 2-0 της αξιόμαχης ομάδας των Τρίκάλων, 
ενώ σπουδαίο διπλό πέτυχε η ΑΕΠ Βέροιας, η ο-
ποία "άλωσε" με 2-1 την έδρα του Κλειδίου! 
 Σημαντικό εκτός έδρας τρίποντο πήρε ο Διαβατός 
στη Στενήμαχο, επικρατώντας με το «αγγλικό» 5-2 
της τοπικής ομάδας, ενώ νίκη – ανάσα πέτυχε στην 
έδρα της η Αγία Βαρβάρα επί της ουραγού Επισκοπής (2-1). 
 Μέτριο παιχνίδι έγινε στο Γιαννακοχώρι, όπου ο Αχιλλέας Νάουσας νίκησε δύσκολα με 3-
1 τον Άγιο Γεώργιο, ενώ μία ακόμη έκπληξη είχαμε στην Χαρίεσσα, όπου η Μέση νίκησε 
με 1-0 την τοπική ομάδα. 
  

        Αθλητικά 

Ημερομηνία Καιρός Περιγραφή Θερμοκρασία °C Μέγιστος άνεμος         

Δευ, 12 Νοε  

Συννεφιά. 
 
Υψηλή: 20  oC  
Χαμηλή: 10  oC 

ΑΝΑ   με  
 5 km/h 

Τρι, 13 Νοε  Αυξημένη συννεφιά κατά τη 
διάρκεια της ημέρας. Καθαρός 

καιρός το βράδυ. 
 

Υψηλή: 22  oC  
Χαμηλή: 12  oC 

ΒΔ  με  
 6 km/h 

Τετ, 14 Νοε  Αίθριος καιρός το πρωί, αυξη-
μένη συννεφιά για το υπόλοι-

πο της ημέρας. 
 

Υψηλή: 19  oC  
Χαμηλή: 11  oC 

ΑΝΑ   με  
 9 km/h 

Πεμ, 15 Νοε  Αυξημένη συννεφιά κατά τη 
διάρκεια της ημέρας. Καθαρός 

καιρός το βράδυ. 
 

Υψηλή: 16  oC  
Χαμηλή: 9  oC 

ΑΝΑ   με  
 10 km/h 

Παρ, 16 Νοε  

Αίθριος καιρός. 
 
Υψηλή: 17  oC  
Χαμηλή: 7  oC 

ΑΝΑ   με  
 5 km/h 

Σαβ, 17 Νοε  

Αίθριος καιρός. 
 
Υψηλή: 18  oC  
Χαμηλή: 7  oC 

ΒΔ  με  
 4 km/h 

Κυρ, 18 Νοε  Αίθριος καιρός το πρωί, αυξη-
μένη συννεφιά για το υπόλοι-

πο της ημέρας. 
 

Υψηλή: 18  oC  
Χαμηλή: 7  oC 

Α  με  
 4 km/h 

                    Καιρός 



        ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ! 



ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 
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