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Τι γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου ; 

Κάθε 28η Οκτωβρί-

ου γιορτάζει ο Ελ-

ληνικός λαός την 

ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΟΧΙ, 

την άρνηση δηλαδή 

της Ελλάδας απένα-

ντι στις Ιταλικές 

Δυνάμεις για την 

ελεύθερη διέλευση 

του Ιταλικού στρα-

τού από την Ελλη-

νοαλβανικά σύνορα και κατά συ-

νέπεια από τα Ελληνικά εδάφη.                

Η επιστολή δόθηκε στον Έλληνα 

πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά την 

28η Οκτω-

βρίου 1940 

τα ξημερώ-

ματα δια 

μέσου του 

Ιταλού πρέ-

σβη στην 

Αθήνα Ε. 

Γκράτσι και 

απαιτούσε 

την ελεύθε-

ρη διέλευση του Ιταλικού στρατού 

(Συνέχεια στη σελίδα 2) 

Από το 1967 έως το 1974 η Ελλά-

δα κυβερνιόταν από στρατιωτική 

δικτατορία. Η δικτατορία επιβλή-

θηκε με στρατιωτικό πραξικόπημα 

την 21η Απριλίου 1967.Η περίοδος 

της δικτατορικής διακυβέρνησης 

κράτησε επτά χρόνια.  

Στις 14 Νοεμβρίου 

του 1973 οι φοιτη-

τές αποφάσισαν να 

μην συμμετέχουν 

στα μαθήματα και 

ξεκίνησαν διαδηλώ-

σεις ενάντια στο 

βίαιο στρατιωτικό 

καθεστώς. Οι φοιτη-

τές οχυρώθηκαν 

μέσα στο Πολυτε-

χνείο και ξεκίνησαν 

την λειτουργία του Ανεξάρτητου 

Ραδιοφωνικού Σταθμού. Το πλέον 

ιστορικό, μήνυμά τους ήταν: "Εδώ 

Πολυτεχνείο! Λαέ της Ελλάδας το 

πολυτεχνείο είναι σημαιοφόρος 

του αγώνα μας, του αγώνα σας, 

(Συνέχεια στη σελίδα 6) 

Το χρονικό του Πολυτεχνείου 
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Θέματα της επικαιρότητας 

Τι γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου ; 

από τα Ελληνοαλβανικά σύνορα 

προκειμένου στην συνέχεια να 

καταλάβει και να χρησιμοποιήσει 

στρατηγικά σημεία της Ελλάδος 

(αεροδρόμια και λιμάνια) για ανά-

γκες ανεφοδιασμού κλπ. 

Ο Ιωάννης Μεταξάς εκφράζοντας 

ομόφωνα την άποψη του  Ελληνι-

κού λαού, βροντοφώναξε ΟΧΙ , 

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) αρνήθηκε δηλαδή την υποταγή 

της Ελλάδας απέναντι στα ιταλικά 

αιτήματα και στις ιταλικές δυνά-

μεις .Συνέπεια της άρνησης αυτής 

ήταν η είσοδος της χώρας στο Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι στις 5 και 

μισή τα ξημερώματα της 28ης Ο-

ΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940  ξεκίνησε ο Ελλη-

νοϊταλικός Πόλεμος γνωστός και 

ως ΕΠΟΣ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑ. 

Τα  ΕΠΟΣ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑ, το οποίο 

ακολούθησε και οι μεγαλειώδεις 

νίκες του Ελληνικού στρατού στις 

οροσειρές της Πίνδου, οι τερά-

στιες θυσίες των  Ελλήνων Ηρώων 

σε Κλεισούρα-Αργυρόκαστρο-

Τεπελένι-Κορυτσά, έκαναν όλη την 

Ευρώπη να μιλά για το θάρρος  

και τις ηρωικές  νίκες των Ελλήνων 

απέναντι στα ιταλικά κ γερμανικά 

στρατεύματα. Μέχρι και ο Βρετα-

νός πρωθυπουργός Ο. Τσόρτσιλ 

είπε τη διάσημη φράση: Στο εξής 

δεν θα λέμε ότι οι Έλληνες πολε-

μούν σαν ήρωες , αλλά ότι οι 

ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες . 

Έτσι λοιπόν καθιερώθηκε να γιορ-

τάζεται κάθε χρόνο στις 28 Οκτω-

βρίου το ΟΧΙ του Ιωάννη Μεταξά 

απέναντι στις ιταλικές δυνάμεις. 

Σε ολόκληρη τη χώρα η μέρα αυτή 

γιορτάζεται με κάθε λαμπρότητα, 

με στρατιωτικές και μαθητικές 

παρελάσεις για να τιμήσουμε Ο-

ΛΟΥΣ αυτούς τους ΗΡΩΕΣ που 

έδωσαν την ΖΩΗ τους και το ΑΙΜΑ 

τους στα βουνά της Πίνδου!!!!!!!! 

Γι’ αυτό λοιπόν ας βάλουμε στα 

μπαλκόνια των σπιτιών μας τις 

Ελληνικές Σημαίες για να τιμήσου-

με όλους τους Ήρωες και τους 

Νεκρούς μας που έδωσαν την ζωή 

τους στα Ελληνοαλβανικά σύνορα 

και βουνά της Ηπείρου και να α-

ναφωνήσουμε όλοι μαζί: 

ΖΗΤΩ Η 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940!!!! 

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ !!!!! 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΒΡΑΜΗΣ 

28η Οκτωβρίου 1940 : Τα γεγονότα 

Στις 15 Αυγούστου έγινε ο τορπιλι-

σμός της «Έλλης» στο λιμάνι της 

Τήνου.  

Η διαταγή για τον τορπιλισμό της 

«Έλλης», ενός ελαφρού καταδρο-

μικού πλοίου, δόθηκε από την 

Ιταλό διοικητή των Δωδεκανήσων 

Τσέζαρε Μαρία Ντε Βέκι, ηγετικό 

στέλεχος του Φασιστικού Κόμμα-

τος της Ιταλίας και πρέπει να ήταν 

σε γνώση του Ιταλού δικτάτο-

ρα Μπενίτο Μουσολίνι. Το ιταλικό 

υποβρύχιο «Ντελφίνο» με διοικη-

τή τον υποπλοίαρχο Τζουζέπε Αϊ-

κάρντι ξεκίνησε από τη ναυτική 

βάση στο Παρθένι της Λέρου το 

βράδυ της 14ης Αυγούστου, με 

αποστολή να πλήξει εχθρικά πλοί-

α στην Τήνο, τη Σύρο και στη συ-

νέχεια να αποκλείσει τη Διώρυγα 

της Κορίνθου. 

Τις πρωινές ώρες της 15ης Αυγού-

στου το ιταλικό υποβρύχιο βρέθη-

κε έξω από το λιμάνι της Τήνου, 

με σκοπό να τορπιλίσει τα επιβα-

τικά πλοία «Έλλη» και «Έσπερος», 

που μετέφεραν προσκυνητές, αλ-

λά οι Ιταλοί τα θεωρούσαν οπλι-

ταγωγά και συνεπώς εχθρικά. Από 

το περισκόπιο ο Αϊκάρντι είδε να 

καταφθάνει στο λιμάνι ένα πολε-

μικό και δεν άφησε την ευκαιρία 

να πάει χαμένη, όπως δήλωσε 

μετά τον πόλεμο. Επρόκειτο για το 

καταδρομικό «Έλλη», που κατέ-

πλεε στην Τήνο για τις εορταστι-

κές εκδηλώσεις της Μεγαλόχαρης.      

(Συνέχεια στη σελίδα 3) 

https://www.sansimera.gr/biographies/1324
https://www.sansimera.gr/almanac/1408
https://www.sansimera.gr/articles/115
https://www.sansimera.gr/articles/115
https://www.sansimera.gr/almanac/1508
https://www.sansimera.gr/almanac/1508
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28η Οκτωβρίου 1940 : Τα γεγονότα 

28 Οκτωβρίου 1940. Η Ιτα-

λία επιδίδει τελεσίγραφο 

στην Ελλάδα. Τα χαράματα 

της 28ης Οκτωβρίου του 

1940, ο Ιταλός πρέσβης 

Γκράτσι παρέδωσε στον 

πρωθυπουργό Ιωάννη Με-

ταξά τελεσίγραφο, με το 

οποίο ζητούσε να καταλάβει ο 

ιταλικός στρατός στρατηγικές 

ελληνικές θέσεις. Ο Ι. Μεταξάς 

απάντησε χωρίς να ρωτήσει τον 

Βασιλιά, το Υπουργείο Εξωτερι-

κών ή κάποιον από τους συμβού-

λους του. Το «ΟΧΙ» δεν ήταν δύ-

σκολη απάντηση. Κι έτσι άρχισε ο 

ΕλληνοΪταλικός πόλεμος.  

Οι Ιταλοί επιτέθηκαν το πρωί της 

28ης Οκτωβρίου και τα τμήματα 

προκάλυψης στη γραμμή των 

συνόρων συμπτύχθηκαν και κα-

τέλαβαν νέες θέσεις άμυνας στα 

μετόπισθεν στα πλαίσια του επι-

βραδυντικού αγώνα. Οι μεραρχί-

ες «Φερράρα» και «Κένταυρος» 

κινήθηκαν προς την περιοχή 

του Καλπακίου το «Παραλιακό 

Συγκρότημα» προωθήθηκε κατά 

(Συνέχεια από τη σελίδα 2) 

μήκος της ακτής και η Μεραρχία 

«Σιένα» κινήθηκε στα νοτιοανα-

τολικά του Καλπακίου προκειμέ-

νου να διαβεί τον ποταμό Καλα-

μά. Οι Ιταλοί συνάντησαν σημα-

ντικές δυσκολίες στην προώθηση 

τους λόγω των καταστροφών στο 

οδικό δίκτυο και στις γέφυρες και 

των συνεχών βροχοπτώσεων που 

είχαν μετατρέψει τις ημιονικές 

οδούς σε βούρκο και τα ρυάκια 

σε ορμητικούς χείμαρρους. Αυτή 

ήταν η αρχή του πολέμου του 

Καλπακίου. Ο πόλεμος του Καλ-

πακίου τέλειωσε στις 1 Νοεμβρί-

ου του 1940. 

Στις 14 Νοεμβρίου, έγινε η Γενική 

Ελληνική αντεπίθεση σ’ ολόκλη-

ρο το μέτωπο. 

Στις 21 Νοεμβρίου 1940 έγινε η 

κατάληψη της Μπόροβας και της 

Ερσέκας από τον Ελληνικό Στρα-

τό.  

Στις 22 Νοεμβρίου 1940 έγινε η 

κατάληψη της Κορυτσάς και του 

Λεκοβικίου από τους Έλληνες. 

Στην Κορυτσά, χύθηκε 

πολύ αίμα και έγιναν 

πολλές θυσίες. Αλλά 

νικήσαμε.  

Ο 2ος Παγκόσμιος 

Πόλεμος, έληξε στις 

12 Οκτωβρίου του 

1944 με νικητές του 

Έλληνες και τους συμ-

μάχους τους. 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΚΑΣ 

Θέματα της επικαιρότητας 

Το κατόρθωμα του Μανώλη Γλέζου και του Λάκη Σάντα 

Στα τέλη Μαΐου του 1941 είχε 

συμπληρωθεί ένας μήνας από 

την παράδοση της Αθήνας στους 

Γερμανούς, που ολοκλήρωναν τις 

επιχειρήσεις τους στην Ελλάδα 

με την κατάληψη της Κρήτης. Ο 

Μανώλης Γλέζος και ο Λάκης 

Σάντας ήταν δύο νεαροί φοιτη-

τές, που δάκρυζαν, όπως και χι-

λιάδες Αθηναίοι, βλέποντας τη 

γερμανική σβάστικα να κυματίζει 

στην Ακρόπολη. Το χιτλερικό 

σύμβολο προκαλούσε την ελληνι-

κή υπερηφάνεια. Έπρεπε, λοιπόν, 

να κατέβει… 

Το παράτολμο σχέδιο γεννήθηκε 

στο μυαλό τους ένα ανοιξιάτικο 

σούρουπο στο Ζάππειο, καθώς 

αντίκριζαν την Ακρόπολη και 

στρώθηκαν στη δουλειά για να το 

υλοποιήσουν. Πήγαν στην Εθνική 

Βιβλιοθήκη και διάβασαν ό,τι 

σχετικό με τον Ιερό Βράχο. Στη 

Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια ανακά-

λυψαν όλες τις σπηλιές και τις 

τρύπες της Ακρόπολης.  

(Συνέχεια στη σελίδα 4) 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%80%CE%AC%CE%BA%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://www.sansimera.gr/biographies/965
https://www.sansimera.gr/biographies/1567
https://www.sansimera.gr/biographies/1567
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Το κατόρθωμα του Μανώλη Γλέζου και του Λάκη Σάντα 

Το πρωί της 30ης Μαΐου 1941, ο 

Γλέζος και ο Σάντας πληροφορή-

θηκαν από το ραδιόφωνο ότι η 

Κρήτη είχε πέσει.  Οι δύο νέοι 

αποφάσισαν να δράσουν το ίδιο 

βράδυ. Όπλα δεν είχαν, παρά 

μόνο ένα φαναράκι κι ένα μαχαί-

ρι. Η ώρα είχε φθάσει 9:30 το 

βράδυ. Η μικρή φρουρά της Α-

κρόπολης ήταν μαζεμένη στην 

είσοδο των Προπυλαίων και  πί-

νοντας μπύρες και μεθοκοπώ-

ντας. 

Με άγνοια κινδύνου, πήδηξαν τα 

σύρματα, σύρθηκαν ως τη σπη-

(Συνέχεια από τη σελίδα 3) λιά του Πανδρόσειου Άντρου και 

άρχισαν να σκαρφαλώνουν από 

τις σκαλωσιές, που είχαν φτιάξει 

οι αρχαιολόγοι για τις ανασκα-

φές. Φθάνοντας σε απόσταση 

λίγων μέτρων από τον ιστό της 

σημαίας δεν αντιλήφθηκαν κανέ-

ναν φρουρό και με γρήγορες κι-

νήσεις κατέβασαν από τον ιστό 

το μισητό σύμβολο του ναζισμού. 

Ήταν μία τεράστια σημαία, δια-

στάσεων 4x2 μ. Είχαν φθάσει πια 

μεσάνυχτα. Οι δύο 

«κομάντος» δίπλω-

σαν και πήραν μαζί 

τους τη σημαία και 

ακολουθώντας το 

ίδιο δρομολόγιο 

απομακρύνθηκαν 

από την Ακρόπολη, 

χωρίς και πάλι να 

γίνουν αντιληπτοί 

από τους Γερμα-

νούς, που συνέχιζαν τη διασκέ-

δασή τους. 

Με έκπληξη η γερμανική φρουρά 

αντιλήφθηκε νωρίς το πρωί ότι η 

σβάστικα έλειπε από τον ιστό. Οι 

γερμανικές αρχές πανικοβλημέ-

νες διέταξαν ανακρίσεις. Μόλις 

στις 11 το πρωί ανάρτησαν μια 

νέα σημαία στον κενό ιστό. 

Η υποστολή της σβάστικας από 

την Ακρόπολη αποτέλεσε ουσια-

στικά την πρώτη αντιστασιακή 

πράξη στην κατεχόμενη Αθήνα, 

μία ενέργεια με συμβολικό χαρα-

κτήρα, αλλά τεράστια απήχηση 

στο ηθικό των δοκιμαζόμενων 

Ελλήνων. Το Σεπτέμβριο της ίδιας 

χρονιάς ιδρύθηκαν οι δύο μεγά-

λες αντιστασιακές οργανώσεις 

ΕΑΜ και ΕΔΕΣ. 

Κατά τη διάρκεια της Κατοχής, ο 

Μανώλης Γλέζος συνελήφθη 

τρεις φορές από τους Γερμανούς, 

φυλακίστηκε και κατόρθωσε να 

δραπετεύσει, ενώ ο Λάκης Σά-

ντας ξέφυγε από τους διώκτες 

του και κατετάγη στον ΕΛΑΣ. 

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ –  

ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΛΟΓΛΟΥ 

Θέματα της επικαιρότητας 

Λάκης Σάντας — Μανώλης Γλέζος 

Τα οχυρά — Η μάχη των Οχυρών 

Το μεγαλύτερο συγκρό-

τημα της οχυρωμένης 

τοποθεσίας κατά μήκος 

των ελληνοβουλγαρικών 

συνόρων είναι το ΟΧΥΡΟ 

ΡΟΥΠΕΛ. Tο οχυρό Ρού-

πελ έφερε το όνομα 

Γραμμή Μεταξά, με συ-

νολικό ανάπτυγμα κατα-

φυγίων 1.849 μέτρα και 

μήκος στοών 4.251 μέτρα.Το 

Ρούπελ κατασκευασμένο στις 

δυτικές πλαγιές του όρους Τσιγ-

γέλι στον ποταμό Στρυμόνα και 

μαζί με το οχυρό Παλιουριώνες 

εξασφάλιζαν την άμυνα της πε-

ριοχής στα στενά του Ρούπελ. 

Αποστολή του Συγκροτήματος 

ήταν η άμυνα για την απαγόρευ-

ση διέλευσης κατά μήκος του 

άξονα Κρέσνας - Ρούπελ. Στην 

ανατολική Κερκίνη υπήρχαν τα 

οχυρά Ιστίμπεη – Κελκαγιά – Αρ-

παλούκι -Παλιουριώνες. 

Η Μάχη των οχυρών κράτησε 4 

ημέρες. Αποστολή των γερμανι-
(Συνέχεια στη σελίδα 5) 

Η μάχη στο οχυρό Ρούπελ 
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Τα οχυρά — Η μάχη των Οχυρών 

κών στρατευμάτων ήταν να εξου-

δετερώσουν την άμυνα των οχυ-

ρών και να καταλάβουν την γέ-

φυρα του Στρυμόνα. Παρά την 

σφοδρή επίθεση των γερμανικών 

στρατευμάτων από αέρα-στεριά-

ποταμό, τα οχυρά έμειναν ανέ-

παφα. Οι απώλειες των Γερμα-

νών ήταν τρομακτικές. Αξιοθαύ-

μαστη ήταν η αντίσταση του Ηλία 

(Συνέχεια από τη σελίδα 4) 

Ίτσιου, επικεφαλής του πολυβο-

λείου Π8,ο οποίος έριξε 38.000 

σφαίρες και σκότωσε πάνω 

από 250 Γερμανούς.  

Τελικά τα οχυρά παραδόθη-

καν στις 10 Απριλίου 

1941,μετά από την συνθηκο-

λόγηση της Θεσσαλονίκης, 

αφού ο διοικητής έλαβε δια-

ταγή κατάπαυσης του πυρός 

από το Γενικό Στρατηγείο. 

Θέματα της επικαιρότητας 

Η  Ήβη Αθανασιάδου 

Στο Παλαιό Φάληρο οι περισσό-

τεροι δρόμοι έχουν πάρει το 

όνομά τους από τη Μυθολογία. 

Υπάρχουν όμως και κάποιοι 

άλλοι με ιδιαίτερα ονόματα, 

όπως η οδός «Ήβης Αθανασιά-

δου». Από πού πήρε το όνομα 

του αυτός ο δρόμος; 

Η Ηβη Αθανασιάδου ήταν ένα 

κορίτσι που γεννήθηκε το 1926 

στο Παλαιό Φάληρο και κατοι-

κούσε στην οδό Ευτέρπης.  Έζησε 

τη φρίκη του Β΄ Παγκοσμίου Πο-

λέμου και τον Οκτώβριο του 

1944, όταν οι Γερμανοί έφευγαν 

πια από το Παλαιό Φάληρο, πολ-

λοί νέοι βγήκαν στους δρόμους 

για να πανηγυρίσουν την απε-

λευθέρωσή τους.  Έτσι κι η 

18χρονη Ήβη πήρε 

ένα κουβαδάκι με 

χρώμα και άρχισε να 

γράφει συνθήματα 

πάνω στην άσφαλτο 

στη λεωφόρο Ποσει-

δώνος, για να καλω-

σορίσει τους συμμά-

χους μας.  Την ώρα 

που έγραφε « WEL-

COME OUR ALLIES» 

πέρασε ένας Γερμανός 

αξιωματικός, πιθανόν στρατιωτι-

κός γιατρός, θύμωσε τόσο πολύ 

που τη σημάδεψε με το αυτόμα-

τό του και τη σκότωσε εν ψυχρώ. 

Έτσι η μικρή Ήβη έγινε άλλο ένα 

αθώο θύμα μέσα στα εκατομμύ-

ρια θύματα που θυσιάστηκαν και 

πέρασε στη 

σφαίρα της 

αθανασί-

ας.  Για να την 

τιμήσουν, 

έδωσαν το 

όνομά της 

στον δρόμο 

που κατοικού-

σε κι έτσι η 

οδός Ευτέρπης 

έγινε οδός 

Ήβης Αθανασιάδου.  Επίσης κα-

τασκευάστηκε ένα μικρό μνημείο 

εκεί που η Ήβη δολοφονήθηκε. 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ  

Ήβη Αθανασιάδου 

Μνημείο στο Οχυρό της Νυμφαίας 

Η  Εθνική Αντίσταση 

Εθνική Αντίσταση λέγεται η αντί-

σταση που πρόβαλλαν οι Έλληνες 

κατά την διάρκεια της κατοχής 

εναντίον των κατακτητών. Ξεκί-

νησε τον Απρίλιο του 1941 μετά 

την πτώση και συνθηκολόγηση 

της Ελλάδας. Δημιουργήθηκαν 

οργανώσεις στις πόλεις και τα 

βουνά της χώρας για την απελευ-

θέρωση της και ονομάστηκαν 

αντάρτικες. Αντίσταση όμως υ-

πήρξε και στις πόλεις με σπου-

δαίες απεργίες και διαδηλώσεις 

στα αστικά κέντρα. 

Στην αρχή υπήρξαν αυθόρμητες 

ενέργειες μεταξύ μικρών ομάδων 

πολιτών αλλά μετά πήρε οργα-
(Συνέχεια στη σελίδα 6) 
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Η  Εθνική Αντίσταση 

νωμένη μορφή με την ίδρυση 

αντιστασιακών οργανώσεων.  

Από τις αρχές τους 1942 η αντί-

σταση του ελληνικού λαού κατά 

των κατακτητών είχε ολοκληρω-

μένη μορφή και έγινε λαϊκή εξέ-

γερση. Ιδρύθηκαν ένοπλα 

αντάρτικα σώματα ακόμα 

και στην ύπαιθρο και απλώ-

θηκαν σε όλη την επικρά-

τεια.  

Οι κυριότερες αντιστασιακές 

οργανώσεις ήταν: 

-ΕΔΕΣ (Ελληνικός Δημοκρατι-

κός Εθνικός Στρατός) 

-ΕΑΜ (Ελληνικό Απελευθε-

ρωτικό Μέτωπο) 

-ΕΚΚΑ (Εθνική και Κοινωνική Απε-

λευθέρωση) 

-ΕΣΕΑ (Ελληνικός Στρατός Εθνικής 

Απελευθέρωσης) 

-ΠΑΟ (Πανελλήνια Απελευθερω-

τική Οργάνωση)  

(Συνέχεια από τη σελίδα 5) Το 1943 προκάλεσαν σοβαρά 

πλήγματα στους κατακτητές και 

κατόρθωσαν να απελευθερώ-

σουν τμήμα της ορεινής ενδοχώ-

ρας. Στον αγώνα αυτό δεν συμμε-

τείχαν μόνο οι πολεμιστές μας 

αλλά και ο κάθε Έλληνας πολίτης 

με τον τρόπο του. Οι γυναίκες 

διένυαν μεγάλες αποστάσεις με 

τα πόδια για να μπορέσουν να 

πάνε στους αγωνιστές πολεμο-

φόδια και τρόφιμα.  

Το 1944 οι Γερμανοί και οι Ιταλοί 

εγκατέλειψαν την Αθήνα και ανέ-

λαβε μια νέα κυβέρνηση υπό τον 

Γεώργιο Παπανδρέου.  

Η εθνική αντίσταση όμως είχε και 

πολλές απώλειες. Ανθρώπινες 

απώλειες από την πείνα, από τις 

ομηρίες, από τις  δολοφονίες που 

έκαναν οι Γερμανοί, οι Ιταλοί 

και οι Βούλγαροι, από τις πο-

λεμικές επιχειρήσεις, από την 

εφαρμογή αντιποίνων των 

κατακτητών και από αεροπο-

ρικούς βομβαρδισμούς,  

Ακόμα και σήμερα στις περισ-

σότερες ελληνικές πόλεις, 

δρόμοι και πλατείες, φέρουν 

τιμητικά το όνομα της Εθνικής 

Αντίστασης όπως επίσης πολ-

λά μνημεία έχουν χτιστεί στην 

μνήμη των αντιστασιακών αγωνι-

στών.  

ΙΛΕΑΝΑ ΓΕΡΛΥΜΑΤΟΥ -  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΑΚΑΡΔΑΝΟΥ 

Θέματα της επικαιρότητας 

Αντιστασιακοί (1941—1944) 

Το χρονικό του Πολυτεχνείου 

του κοινού αγώνα μας ενάντια 

στη δικτατορία για την Δημοκρα-

τία".  

Η αποκατάσταση της Δημοκρατί-

ας έγινε στις 17 Νοεμβρίου 1974 

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) όπου με εκλογές και δημοψήφι-

σμα (της 8ης Δεκεμβρίου), εκλέ-

χθηκε πρόεδρος της δημοκρατίας 

ο Μιχαήλ Στασινόπουλος. Η θη-

τεία του ξεκίνησε στις 18 Δεκεμ-

βρίου 1974 έως τον Ιούλιο του  

1975 όπου τον διαδέχθηκε ο 

Κωνσταντίνος Τσάτσος με πλήρη 

πενταετή θητεία.  

 

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ  

Πολυτεχνείο 1973 : Συνέντευξη του οδηγού του τανκ 

«Την ημέρα εκείνη ήμουν υπηρεσία. 

Στον στρατό είχα δέκα μήνες. Ήμουν 

εκπαιδευτής στο Κέντρο Τεθωρακι-

σμένων, στο Γουδί. Τότε οι 

"μαυροσκούφηδες" ήταν σώμα επιλέ-

κτων. Πήγα εθελοντικά. Μόλις 

άρχισαν τα επεισόδια, μπήκαμε επι-

φυλακή. "Οι κομμουνιστές καίνε την 

Αθήνα" μας έλεγαν και εμείς τους πι-

στεύαμε. Θυμάμαι στο στρατόπεδο 

κάποιοι είχαν ραδιοφωνάκια και α-

κούγαμε στα κρυφά τον σταθμό του 

Πολυτεχνείου. "Παλιοκουμμούνια" θα 

καλοπεράσετε!" λέγαμε». Μιλάει ο Α. 

Σκευοφύλαξ ο έφεδρος στρατιώτης, 

οδηγός του τεθωρακισμένου άρματος 

που εισέβαλε στο Πολυτεχνείο, σε μία 

από τις σπάνιες συνεντεύξεις του, 

τριάντα χρόνια μετά τη 17 Νοέμβρη 

του 1973, στο συνάδελφο Κώστα Χα-

τζίδη, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή. 
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Θέματα της επικαιρότητας 

Πολυτεχνείο 1973 : Συνέντευξη του οδηγού του τανκ 

Τα λόγια του μετανιωμένου οδη-

γού, του καταραμένου τανκ, 

δεν φωτίζουν μόνο εκείνη 

την ιστορική στιγμή, αλλά 

και το τι επικρατούσε μέσα 

στο στράτευμα, στους επί-

λεκτους της χούντας και 

πως οι πρωτεργάτες της 

επταετίας και τα τσιράκια 

τους μεταμόρφωναν τα α-

πλά φανταράκια σε τέρατα, 

βασανιστές, πειθήνια 

όργανά τους. 

Ο ίδιος συνεχίζει να ξεδι-

πλώνει την ιστορία εκείνης 

της νύχτας: «Στη 1.15 το 

πρωί της 17ης Νοεμβρίου φτάσαμε 

στη διασταύρωση των λεωφόρων 

Αλεξάνδρας και Κηφισίας. Λίγο αρ-

γότερα διασχίζαμε την Αλεξάνδρας, 

όταν στο ύψος του IKA, στη στάση 

Σόνια, σταματήσαμε γιατί ο δρόμος 

ήταν κλειστός. Υπήρχαν οδοφράγ-

ματα, φωτιές και ακινητοποιημένα 

λεωφορεία. Με διάφορες μανού-

βρες αριστερά - δεξιά, μπρος πίσω, 

άνοιξα τον δρόμο και προχωρήσα-

με» θυμάται ο κ. Σκευοφύλαξ. Ο 

δρόμος για τα τανκς ήταν ανοιχτός 

πλέον προς το Πολυτεχνείο. «Όταν 

φτάσαμε στη διασταύρωση της 

λεωφ. Αλεξάνδρας και της οδού 

Πατησίων, μας έδωσαν εντολή να 

σταματήσουμε. Εκεί, στην πλατεία 

Αιγύπτου, μείναμε περίπου μία 

ώρα. Ο κόσμος θυμάμαι ότι μας 

φώναζε "είμαστε αδέλφια, είμαστε 

αδέλφια". Εγώ ήθελα να τους φάω. 

Τους έβλεπα σαν παράσιτα». 

Με νεότερη εντολή των στρατιωτι-

κών τα πέντε τανκς προωθούνται 

προς το Μουσείο, για την επιχείρη-

(Συνέχεια από τη σελίδα 6) ση "Εκκένωσις του Πολυτεχνείου". 

H ώρα έχει πάει 2 το πρωί. 

«Φτάνοντας μπροστά στην πόρτα, 

έστριψα το άρμα προς το Πολυτε-

χνείο, με γυρισμένο το πυροβόλο 

προς τα πίσω. Θυμάμαι ότι σηκώ-

θηκα από τη θέση μου και εγώ και 

το άλλο πλήρωμα. Δεκάδες φοιτη-

τές κρέμονταν από τα κάγκελα, ενώ 

εκατοντάδες βρίσκονταν στον προ-

αύλιο χώρο. Έδειχναν πανικόβλη-

τοι». Ο κ. Σκευοφύλαξ φέρνει στη 

μνήμη του τα φοβισμένα πρόσωπα 

των συνομηλίκων του που ήταν 

μέσα στο Πολυτεχνείο. Χαμηλώνει 

το βλέμμα του. «Και εγώ, να σκε-

φτείς ότι τους έβλεπα σαν μαμού-

νια που ήθελα να τα φάω»! 

«Τότε ήρθε ο οδηγός εδάφους του 

άρματος και μου λέει: "Θα μπούμε 

μέσα, θα ρίξουμε την πύλη. Ετοιμά-

σου!"» λέει ο κ. Σκευοφύλαξ. 

«Πήρα θέση και ξεκίνησα. Δεν 

έβλεπα πολλά πράγματα, δεν είχα 

καλό οπτικό πεδίο, γιατί κοιτούσα 

πλέον από τη θυρίδα του άρματος. 

Δέκα εκατοστά πριν από την πόρτα, 

σταμάτησα. Σταμάτησα σκόπιμα. 

Αυτό φαίνεται στο βίντεο της επο-

χής. Στο φρενάρισμα, οι φοιτητές 

τρομαγμένοι έφυγαν προς τα πίσω. 

Αν έμπαινα με ταχύτητα, 

θα σκότωνα δεκάδες 

άτομα που εκείνη τη 

στιγμή ήταν κρεμασμένα 

στα κάγκελα». 

Λίγα λεπτά αργότερα ο A. 

Σκευοφύλαξ θα μαρσάρει 

δυνατά. Ο δυνατός προ-

βολέας του τανκ σκοπεύ-

ει την πύλη. «H καγκελό-

πορτα έπεσε αμέσως. 

Πίσω από τη σιδερένια 

πύλη ήταν σταθμευμένο 

το Μερσεντές το οποίο 

είχαν βάλει εκεί οι φοιτη-

τές για να φράξουν την είσοδο. Το 

έκανα αλοιφή. H αριστερή ερπύστρια 

το έλιωσε. Με το που έπεσε η πύλη 

του Πολυτεχνείου εισέβαλαν οι αστυ-

νομικοί για να συλλάβουν τους φοι-

τητές. Λίγο αργότερα κατέβηκα και 

εγώ από το άρμα και μπήκα στον 

χώρο του Πολυτεχνείου. Δεν υπήρχε 

νεκρός. Θα μπορούσε όμως και να 

υπάρχουν νεκροί» λέει με ειλικρίνεια. 

Μέσα στο Πολυτεχνείο ο A. Σκευοφύ-

λαξ είδε πολλούς τραυματίες και 

ίσως, όπως λέει, και νεκρούς. «Στο 

προαύλιο του Πολυτεχνείου ήταν 

πολύ χτυπημένοι, θυμάμαι ότι είδα 

πολλούς τραυματίες, ενώ τρεις-

τέσσερις ήταν σωριασμένοι κάτω, 

ακίνητοι. Δεν ξέρω αν ήταν νεκροί. 

Δεν κοίταξα να δω. Κάποια στιγμή 

ένας φοιτητής όρμησε κατά πάνω 

μου και μου είπε: "Τι κατάλαβες τώ-

ρα που μπήκες;". Αφήνιασα. Έβγαλα 

το πιστόλι και προτάσσοντάς το γύρι-

σα και του είπα ουρλιάζοντας: 

"Σκάσε, ρε, μη σε καθαρίσω". Αυτός ο 
(Συνέχεια στη σελίδα 8) 

Το τανκ μπροστά στην πύλη του Πολυτεχνείου 
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Θέματα της επικαιρότητας 

Πολυτεχνείο 1973 : Συνέντευξη του οδηγού του τανκ 

Θέματα της επικαιρότητας 

Πολυτεχνείο 1973 : Συνέντευξη του οδηγού του τανκ 

φοιτητής δεν ξέρει πόσο τυχερός 

στάθηκε εκείνη τη στιγμή... Αν 

έλεγε μια κουβέντα παραπάνω, θα 

τον σκότωνα! Τέτοιος ήμουν. Ένας 

φασίστας». 

Παρά τον πόνο τους, οι φοιτητές θα 

δείξουν μεγαλείο ψυχής απέναντι 

(Συνέχεια από τη σελίδα 7) στον στρατιώτη που ισοπέδωσε το 

όνειρό τους. Αδιάψευστη απόδειξη, 

η μαρτυρία του κ. Σκευοφύλακα: 

«Όπως περνούσαν οι φοιτητές θυ-

μάμαι ότι έριχναν μέσα στο τανκ 

πακέτα τσιγάρα και ό,τι προμήθειες 

είχαν μαζί τους. Όταν γυρίσαμε στο 

Γουδί, το άρμα έμοιαζε με περίπτε-

ρο. Όσο σκέφτομαι ότι οι φοιτητές 

μας έδιναν σάντουιτς και τσιγάρα, 

μετά απ' όσα τους κάναμε... Δεν μπο-

ρώ να το συχωρέσω αυτό το πράγμα 

στον εαυτό μου. Σκέφτομαι τι πήγα 

και έκανα!..». 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΚΑΣ 

Το φαινόμενο «Ζορμπάς» 

Φέτος τον Οκτώβριο, η χώρα 

μας αντιμετώπισε ένα πρωτο-

φανές καιρικό φαινόμενο. Οι 

επιστήμονες το ονόμασαν 

«Ζορμπάς». Ψάξαμε λίγο να 

βρούμε τι είναι αυτό το φαινό-

μενο και πως δημιουργήθηκε. 

Ανακαλύψαμε πως ο 

«Ζορμπάς» είναι κυκλώνας 

τύπου Medicanes. Αυτοί οι 

κυκλώνες χαρακτηρίζονται από 

τροπικές καταιγίδες, έντονες βρο-

χοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και 

κινούνται συνήθως από την δύση 

προς την ανατολή.  

Οι μετεωρολόγοι μας προειδοποίη-

σαν ότι οι άνεμοι θα φθάσουν τα 10 

μποφόρ και θα αντιμετωπίσουμε 

σοβαρές πλημμύρες. Το φαινόμενο 

εξελίχθηκε σε 2 φάσεις. Η πρώτη 

φάση ξεκίνησε με ισχυρές βροχές, 

καταιγίδες στο Νότιο Ιόνιο, την πε-

ριοχή της Κρήτης καθώς και την 

Νότια Πελοπόννησο. Στη συνέχεια 

έφθασε προς την Αττική και την 

Εύβοια.  Μετά ακολούθησε μια 

διακοπή του φαινομένου για λίγες 

ώρες και ξεκίνησε η δεύτερη φάση 

και αυτή με νέες βροχοπτώσεις και 

ισχυρούς ανέμους. 

Στο πέρασμα του ο τυφώνας 

«Ζορμπάς» δημιούργησε πολλά 

προβλήματα. Έγιναν ζημιές σε σπί-

τια, επιχειρήσεις και χωράφια. Υ-

πήρξε καθίζηση σε δρόμους, πτώση 

δέντρων και σε πολλά λιμάνια τα 

καράβια βγήκαν στην στεριά από 

την δύναμη των κυμάτων. 

Όμως, το πιο σημαντικό δυστυχώς 

ήταν ότι χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. 

Υπήρξαν άνθρωποι που δεν υπολό-

γισαν τον κακό καιρό και αποφάσι-

σαν να βγουν από τα σπίτια τους 

και να πάνε να βοηθήσουν τους 

συνανθρώπους τους. Όμως, στην 

προσπάθεια τους αυτή, παρασύρ-

θηκαν από ορμητικά νερά και πνί-

γηκαν. Το μοναδικό καλό νέο, μετά 

το τέλος του φαινομένου ήταν, ότι 

εντοπίστηκε ζωντανός ένας νεαρός 

27 χρονών ο οποίος αγνοούταν, 

στην περιοχή Μαντούδι της Εύ-

βοιας, δίπλα από ένα ποτάμι. 

Ήταν εξαντλημένος όταν τον βρή-

καν οι πυροσβέστες. Τον μετέφε-

ραν στο νοσοκομείο και μετά πή-

γε σπίτι του υγιείς και χαρούμε-

νος που γλίτωσε από αυτήν την 

περιπέτεια.   

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας, για να ενημερώσει 

τους πολίτες για το πως να προστα-

τεύονται από τα καιρικά φαινόμενα 

έχει στην ιστοσελίδα της βίντεο με 

οδηγίες που όλοι θα πρέπει να δούμε 

και να ακολουθήσουμε αν χρειαστεί. 

www.civilprotection.gr/el 

Δεν πρέπει να μην δίνουμε σημασία 

στα καιρικά φαινόμενα. Πρέπει να 

είμαστε προσεκτικοί και να ακολου-

θούμε τις οδηγίες που μας δίνουν οι 

ειδικοί.  

ΣΥΜΕΩΝ ΕΓΓΛΕΖΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΑ-

ΚΑΡΔΑΝΟΥ - ΑΓΑΠΗ ΕΓΓΛΕΖΟΥ  

Ο κυκλώνας «Ζορμπάς» 

Οικολογία—Περιβάλλον 

http://www.civilprotection.gr/el
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Οικολογία—Περιβάλλον 

Πώς δε ρυπαίνουμε το περιβάλλον ; 

Τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι 

με την υπερβολική χρήση των 

αυτοκινήτων, την υπερβολι-

κή κατανάλωση πλαστικών 

ειδών, με τη λειτουργία ερ-

γοστασίων που από τις καμι-

νάδες τους βγάζουν βλαβε-

ρά αέρια στην ατμόσφαιρα 

και με τα σκουπίδια που 

πετούν κάθε μέρα, μολύ-

νουν και ρυπαίνουν το περι-

βάλλον μας.  

Πρέπει όλοι να αλλάξουμε 

τις συνήθειες μας και ο κα-

θένας μας να βάλει το λιθαράκι 

του στην διάσωση του πλανήτη 

μας. 

Παρακάτω σας προτείνουμε τρό-

πους για να μην ρυπαίνουμε το 

περιβάλλον: 

 Χρησιμοποιήστε επανα-

φορτιζόμενες μπαταρίες 

 Ανακυκλώστε τις χάρτινες, 

πλαστικές, γυάλινες και 

αλουμινένιες συσκευασίες 

 Μειώστε την εκτύπωση 

των χαρτιών 

 Χρησιμοποιήστε ανεμι-

στήρες οροφής αντί των 

κλιματιστικών 

 Βάλτε ηλιακό θερμοσίφω-

να 

 Προσπαθήστε να χρησιμο-

ποιείτε περισσότερο τα 

λεωφορεία, τα τραμ, τα 

ποδήλατα ή ακόμα και να 

πηγαίνετε στον προορισμό 

σας περπατώντας. 

 Όταν πηγαίνετε για ψώ-

νια, προτιμήστε να χρησι-

μοποιήσετε πάνινες σα-

κούλες αντί για πλαστικές. 

 Όταν σας περισσέψει 

νερό στο ποτήρι σας προ-

τιμήστε να το ρίξετε στα 

φυτά. 

 Φυτέψτε ένα δέντρο 

και όσα περισσότερα λου-

λούδια μπορείτε 

Η τάξη μας συμμετέχει με 

τον τρόπο της στην σωτηρία 

του περιβάλλοντος. Με την 

βοήθεια του δασκάλου μας, 

έχουμε κομποστοποιητή και φέρ-

νουμε από το σπίτι μας φλούδες 

από φρούτα και λαχανικά. 

Εσείς οι γονείς που θα διαβάσετε 

την εφημερίδα μας, σας παρακα-

λούμε να κάνετε ότι μπορείτε για 

να βοηθήσετε εμάς τα παιδιά 

σας, να ζήσουμε σε έναν καλύτε-

ρο και καθαρότερο πλανήτη. 

ΑΓΑΠΗ ΕΓΓΛΕΖΟΥ -  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΑΚΑΡΔΑΝΟΥ 

Η κομποστοποίηση 

Η κομποστοποίηση είναι μια φυσική 

διαδικασία η οποία μετατρέπει τα 

οργανικά υλικά ( φρούτα, λαχανικά ) 

σε μια πλούσια σκούρα ουσία. Αυτή 

η ουσία λέγεται κομπόστ.  

Η κομποστοποίηση είναι ένας σημα-

ντικός τρόπος  ανακύκλωσης.  Το 35% 

των οικιακών απορριμμάτων μπο-

ρούν να κομποστοποιηθούν. Η Ελλη-

νική πολιτεία έχει  κάνει μελέτες που 

αφόρα οδηγό εφαρμογής προγραμ-

μάτων διαλογής προΪόντων τις φύ-

σης. 

 Διαδικασία κομποστοποίησης. 

Τα βακτήρια, οι μύκητες και άλλα 

μικρόβια είναι οι "εργάτες" της κο-

μποστοποίησης. Αυτοί υποβοηθού-

νται κι από πολλούς άλλους μεγαλύ-

τερους οργανισμούς. Κατά τη διάρ-

κεια της κομποστοποίησης  , αυτά τα 

μικρόβια παράγουν διοξείδιο του 

άνθρακα , θερμότητα και νερό καθώς 

μαζεύουν τα οργανικά υλικά του σω-

ρού. Το τελικό αποτέλεσμα είναι το 

κομπόστ, τέλειο λίπασμα για τον κή-

πο. 

 Για την αποτελεσματική κομποστο-

ποίηση χρειάζονται: 

Οργανικό μίγμα υλικών (σε σωστές 

αναλογίες) 
(Συνέχεια στη σελίδα 10) 
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Η κομποστοποίηση 

Αερισμός 

Ελεγχόμενη σχετική υγρασία. 

Μικρό μέγεθος υλικών. 

Απορρίμματα που προσελκύουν 

ενοχλητικά ζωύφια 

Άρρωστα ή μολυσμένα από έντομα 

φυτά 

(Συνέχεια από τη σελίδα 9) Προϋποθέσεις - υλικά κομποστοποί-

ησης :  

Τα μόνα υλικά που απαιτούνται για 

την παραγωγή οικιακού κομπόστ 

είναι τα παρακάτω: 

Ειδικός κάδος κομποστοποίησης (με 

λίγους ή και καθόλου γαιοσκώληκες) 

Λίγο χώμα κήπου ή και καθόλου 

Εργαλεία (ειδικό εργαλείο για ανα-

κάτεμα και αερισμό, σκαλιστήρι, 

ποτιστήρι) 

Μικρό καδάκι κουζίνας για τη συλ-

λογή των υλικών στην κουζίνα. 

 

ΣΤΕΛΛΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ  

Η ανακύκλωση 

Ανακύκλωση απορριμμάτων είναι 

η διαδικασία με την οποία ξανα-

χρησιμοποιούνται μερικά ή όλα τα 

αντικήμενα που χρησιμοποίησε ο 

άνθρωπος. Στην 

διαδικασία αυτή  

τα απορρίμματα 

μετατρέπονται σε 

πρώτες ύλες από 

τις οποίες δη-

μιουργούνται νέα 

αγαθά. 

Μέρος της διαδι-

κασίας της ανακύ-

κλωσης είναι και η 

μετατροπή βλαβε-

ρών για το περιβάλλον υλικών σε 

λιγότερο ή και καθόλου βλαβερά. 

Με τον τρόπο αυτό γίνεται καλύτε-

ρη η επανένταξή τους στο φυσικό 

περιβάλλον.  

Ακόμα με την Ανακύκλωση μειώνε-

ται ο όγκος των απορριμμάτων 

που καταλήγουν σε χώρους υγειο-

νομικής ταφής απορριμμάτων 

(ΧΥΤΑ) καθώς ανοίγουν και νέες 

θέσεις εργασίας. 

Η ανακύκλωση αποτελεί μια βασι-

κή έννοια της σύγχρονης διαχείρι-

σης των αποβλήτων. Τα ανακυκλώ-

σιμα υλικά,  μπορούν να προέλ-

θουν από πολλές πηγές, από τα σπί-

τια, της δημόσιες υπηρεσίες και της 

βιομηχανίες. 

Είναι το γυαλί, το χαρτί, 

το αλουμίνιο και άλλα μέταλλα 

όπως ο χαλκός και ο σίδηρος, 

η άσφαλτος, τα πλαστικά κ.α. Οι 

ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευ-

ές πρέπει να ανακυκλώνονται  γιατί 

βλάπτει την υγεία μας. 

 

Το 2010 η Ελλάδα βρισκόταν στην 

τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση ως προς την ανακύκλωση 

γιατί δεν ενημερώνουν τους πολίτες.  

Ανακυκλώσιμα Προϊόντα : 

Χαρτί, Πλαστικά , Αλουμίνιο, Γυαλί 

Λευκοσίδηρος, Αυτοκίνητα, Ελαστι-

κά Αυτοκινήτων, Μπαταρίες (όλων 

των ειδών), Ιστία (πανιά ιστιοπλοϊ-

κών σκαφών), Ξύλο, Λάδια (καμένα, 

βιομηχανικά), Μέταλλα, Ηλεκτρικές 

και Ηλεκτρονικές συσκευές, Ρούχα 

και υποδήματα, Μπάζα 

(πέτρες, τούβλα, γυψο-

σανίδες κ.τ.λ.) κ.ά. 

Σημασία της ανακύκλω-

σης 

Μειώνονται τα απορ-

ρίμματα και τα προβλή-

ματα διαχείρισής τους. 

Εξοικονομούνται ενέρ-

γεια και φυσικοί πόροι. 

Μειώνεται η ρύπανση 

της ατμόσφαιρας, του 

εδάφους και των υπόγειων νερών. 

Εξοικονομείται η ενέργεια που α-

παιτείται για την κατασκευή όλων 

των προαναφερθέντων αντικειμέ-

νων. 

Σώζεται η υγεία όλων των κατοίκων 

του πλανήτη και διασφαλίζεται το 

καλύτερο μέλλον των παιδιών. 

Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασί-

ας. 

ΣΤΕΛΛΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ε2 
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Τα φρούτα του φθινοπώρου 

Μπορεί η φθινοπωρινή σοδειά να 

μην είναι τόσο πλούσια, όσο η κα-

λοκαιρινή, αλλά έχει και αυτή τα 

καλούδια της. Μήλα, αχλάδια, 

πορτοκάλια, ρόδια και άλλα 

“ταπεινά” φρούτα είναι τώρα 

στο φόρτε τους και έχουν την 

πρώτη θέση στο καλάθι των αγο-

ρών μας. 

•    Αχλάδια. Τα αχλάδια συλλέ-

γονται έως το τέλος Σεπτεμβρίου 

και μετά συντηρούνται στα ψυ-

γεία των παραγωγών για να τα 

απολαμβάνουμε και τον χειμώνα. 

Η καλύτερη στιγμή τους είναι α-

ναμφίβολα τον Σεπτέμβριο, όταν 

είναι φρεσκοκομμένα από το δέ-

ντρο και διατηρούν τους χυμούς 

και το άρωμά τους. Είναι πλούσια 

σε φυτικές ίνες και βιταμίνη C και 

τα χρησιμοποιούμε για κομπόστες, 

γλυκό του κουταλιού, μαρμελάδα 

και chutney. 

•    Μήλα. Το φρούτο που κάνει 

“πέρα κάθε γιατρό”, καθώς περιέχει 

αρκετές φυτικές ίνες, βιταμίνη C, 

αντιοξειδωτικά και μέταλλα, γνωρί-

ζει τις δόξες του από τα μέσα Σε-

πτεμβρίου. Οι συνταγές με μήλα 

είναι δεκάδες, από φρουτοσαλάτες, 

μηλόπιτες, κομπόστες και γλυκό του 

κουταλιού, μέχρι μήλα ψητά, πουρέ 

και αλμυρές μαρμελάδες. 

•    Πορτοκάλια. Τι μπορεί να πει 

κανείς για τα πορτοκάλια; Το πιο 

δημοφιλές φρούτο διεθνώς περιέχει 

βιταμίνη Α, Β και C και είναι καλή 

πηγή φολικού οξέως, καλίου, ασβε-

στίου, σιδήρου, ιωδίου, φωσφόρου, 

μαγγανίου, νατρίου και ψευδαργύ-

ρου. Φρέσκο και σε χυμό, μας συ-

ντροφεύει από τα πρώτα χρόνια της 

ζωής μας, το ξύσμα του αρωματί-

ζει πολλά γλυκά, ενώ πρωταγωνι-

στεί και στα περισσότερα εορτα-

στικά γλυκά. Πάει πολύ με σοκο-

λάτα, κάνει υπέροχες μαρμελάδες 

και γλυκό του κουταλιού. 

•    Ρόδια. Προς το τέλος του Σε-

πτεμβρίου, κάνουν την εμφάνισή 

τους τα ρόδια, τα φρούτα-

σύμβολο της καλοτυχίας, που τα 

γευστικά σποράκια τους χαρίζουν 

χρώμα και ευεξία. Πλούσια σε βιτα-

μίνες Α, C και Ε, φυλλικό οξύ, σίδη-

ρο, κάλιο, φυτικές ίνες και αντιοξει-

δωτικά, τα ρόδια ταιριάζουν πολύ 

με βρώμη και γιαούρτι, όπως και με 

τις πράσινες σαλάτες. Γίνονται ακό-

μα ωραίος χυμός αλλά και λικέρ. 

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ –  

ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΛΟΓΛΟΥ 

Τα λαχανικά του φθινοπώρου 

Κάθε  εποχή  τα δικά  τις λαχανι-

κά,όπως είναι το   Φθηνόπορω .Το 

Φθηνόπορω   έχει πολλά  λαχανικά  

τα  οποία  είναι  τα  πρά-

σα,λαχανάκια  βρυξελλών  Κ.Α. 

1. Πράσα 

Τα πράσα ανήκουν στην ίδια οικο-

γένεια με το σκόρδο και τα κρεμ-

μύδια, και έχουν πολλά από τις 

ίδια υγιή οφέλη. Είναι πλούσια σε 

μαγγάνιο, βιταμίνη C, σίδηρο, φο-

λικό οξύ και βιταμίνη Β6. Η κατα-

νάλωση πράσων βοηθά να χαμη-

λώσει η κακή χοληστερίνη αυξάνο-

ντας ταυτόχρονα την καλή χολη-

στερόλη συμβάλλει στην καταπο-

λέμηση του καρκίνου, συμπεριλαμ-

βανομένου του προστάτη και του 

παχέος εντέρου, καθώς και στη στα-

θεροποίηση των επιπέδων σακχά-

ρου στο αίμα. 

2.Λαχανάκια Βρυξελλών 

Τα λαχανάκια Βρυξελλών είναι μια 

πλούσια πηγή αντικαρκινικών, μιας 

και περιέχουν βιταμίνη Κ, βιταμίνη 

C, φολικό οξύ, βιταμίνη Α, μαγγάνιο, 

φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνη Β6, η 

τρυπτοφάνη, βιταμίνη Β1, ωμέγα-3 

λιπαρά οξέα, σίδηρο, φώσφορο, 

πρωτεΐνες, μαγνήσιο, βιταμίνη Β2, 

βιταμίνη Ε και ασβέστιο. 

 

Βοηθούν στην καλή κατάσταση του 

δέρματος, προστατεύουν το ανοσο-

ποιητικό σύστημα. 

3. Μπρόκολο 

Το μπρόκολο είναι ένας ακόμη ισχυ-

ρός μαχητής κατά του καρκίνου. 

Είναι πλούσιο σε βιταμίνη C, βιταμί-

νη Α, φολικό οξύ, φυτικές ίνες, μαγ-

γάνιο, κάλιο, βιταμίνη Β6, βιταμίνη 

Β2, φώσφορο, μαγνήσιο, πρωτεΐνες, 

ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, βιταμίνη Β5, 

σίδηρο, ασβέστιο, βιταμίνη Β1, βι-

ταμίνη Β3, ψευδάργυρο και βιταμί-

νη Ε, και καταπολεμά τις καρδιακές 

παθήσεις, αποτρέπει τον καταρρά-

κτη, βοηθά στην ανάπτυξη δυνατών 
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Τα λαχανικά του φθινοπώρου 

οστών, προστα-

τεύει από το έλκος 

και τη ρευματοει-

δή αρθρίτιδα και 

ενισχύει το ανοσο-

ποιητικό σύστημα.  

4. Σπανάκι 

Ο Popeye είχε 

απόλυτο δίκιο 

όταν διαφήμιζε 

ότι το σπανάκι 

είναι ένας διατρο-

φικός “δυναμίτης” 

ενέργειας! Οι ερευνητές έχουν 

ανακαλύψει τουλάχιστον 13 δια-

φορετικά φλαβονοειδή συστατικά, 

που λειτουργούν ως αντιοξειδωτι-

κές και αντικαρκινικές ουσίες. Στο 

σπανάκι υπάρχει άφθονη βιταμίνη 

Κ, βιταμίνη Α, μαγγάνιο, φολικό 

οξύ, μαγνήσιο, σίδηρος, βιταμίνη 

C, βιταμίνη Β2, ασβέστιο, κάλιο, 

βιταμίνη Β6, φυτικές ίνες, χαλκός, 

(Συνέχεια από τη σελίδα 11) βιταμίνη Β1, πρωτεΐνες, φώσφορος, 

ψευδάργυρος, βιταμίνη Ε, ω- 3 λιπα-

ρά οξέα, βιταμίνη Β3, σελήνιο. Ειδι-

κά η βιταμίνη Κ ενισχύει τα οστά και 

την καρδιά, προστατεύει τα μάτια 

από ασθένειες όπως ο καταρράκτης 

και συμβάλλει αποτελεσματικά στην 

καλή κατάσταση του εγκεφάλου. 

5.Πράσινα Φασολάκια 

Τα πράσινα φασολάκια περιέχουν 

άφθονη βιταμίνη Κ που βοηθά να 

έχουμε υγιή οστά και έχει αντιφλεγ-

μονώδης ιδιότητες που 

μπορούν να μειώσουν τη 

σοβαρότητα των ασθε-

νειών όπου η φλεγμονή 

παίζει σημαντικό ρόλο, 

όπως το άσθμα, η οστεο-

αρθρίτιδα και η ρευματο-

ειδής αρθρίτιδα. Περιέ-

χουν επίσης θρεπτικά συ-

στατικά (βιταμίνη C, βιτα-

μίνη Κ, μαγγάνιο, βιταμίνη 

Α, φυτικές ίνες, κάλιο, 

φυλλικό οξύ, σίδηρο, μα-

γνήσιο, θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, 

χαλκό, ασβέστιο, φώσφορο, πρωτε-

ΐνες, ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και νια-

σίνη), που συμβάλλουν στην προ-

στασία της καρδιάς, στην πρόληψη 

του καρκίνου του παχέος εντέρου, 

καθώς και στην υποστήριξη του 

ανοσοποιητικού συστήματος, του 

δέρματος και της μνήμης.                                                                                                     

ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 

Τα φυτά του φθινοπώρου 

ΑΣΤΡΑΚΙ 

Το Αστράκι είναι ένα εντυπωσιακό 

άνθος που μοιάζει με αυτό του 

χρυσάνθεμου.'Εχει χρώμα κόκκινο 

ή ροζ ή μωβ ή μπλε ή λευκό. Το 

Αστράκι ανθίζει τέλη καλοκαιριού 

μέχρι τα μέσα του φθινοπώρου.  

ΙΒΙΣΚΟΣ 

Τα άνθη αυτού του φυτού κρατάνε 

μία με δύο μέρες και μετά πέ-

φτουν. Ο Ιβίσκος ανθίζει καλοκαίρι 

και φθινόπωρο. Ιδανική επιλογή 

για φυτεύσεις στον κήπο ή στο 

μπαλκόνι.  

ΓΑΡΙΔΑΚΙ  

Το Γαριδάκι είναι ένα 

πολυετές και αειθαλές 

λουλούδι που φυτρώ-

νει στις τροπικές πε-

ριοχές του Μεξικού. Η 

ανθοφορία του διαρ-

κεί απο τον Μάιο έως 

τον Δεκέμβριο. Τα 

εντυπωσιακά φύλλα του έχουν χρώ-

μα κίτρινο, κόκκινο και κεραμυδί. 

ΒΑΡΒΕΝΑ 

Η Βαρβένα είναι ένα πολυετές ποώ-

δες φυτό με μικρά άνθη. 

Ιδανική για εδαφοκάλυψη. Υπάρχει 

σε χρώμα κόκκινο, κίτρινο, μπλε και 

ροζ. Η ανθοφορία της έχει μεγάλη 

διάρκεια από τις αρχές της άνοιξης 

μέχρι τα τέλη του φθινοπώρου.  

 

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ  



 

Η ιστοσελίδα του Ε2 : http://sainia.gr 

ΤΕΥ Χ Ο Σ  2 8  Σ ΕΛΙΔ Α  1 3  

Οικολογία—Περιβάλλον 

Τα φυτά του φθινοπώρου 

Την άνοιξη, τα λουλούδια με τα 

χρώματα και τα αρώματά τους 

έχουν την τιμητική τους και το 

καλοκαίρι απολαμβάνουμε 

λουλούδια στα 

παρτέρια, στις 

αυλές και στους 

κήπους. Τι γίνε-

ται, όμως, με το 

φθινόπωρο; 

Ευτυχώς, υπάρ-

χουν πολλά λου-

λούδια που μας 

χαρίζουν υπέρο-

χη ανθοφορία 

μέσα στο φθινό-

πωρο. 

Το  αστράκι 

Μην το ψάχνετε στον ουρανό, 

αλλά στον κήπο σας! Ανθίζει 

από τα τέλη του καλοκαιριού 

ως τα μέσα του φθινοπώρου. 

Είναι ετήσιο ανθόφυτο με λου-

λούδια που μοιάζουν με αυτά 

του χρυσάνθεμου και εντυπω-

σιάζει με τα όμορφα χρώματά 

του. 

Ο ιβίσκος 

Αειθαλής θάμνος με μεγάλα λου-

λούδια- κόκκινα, λευκά, ροζ, 

μωβ, πορτοκαλί. Ανθίζει το καλο-

καίρι και το φθινόπωρο. Πολύ 

καλή επιλογή για το μπαλκόνι 

σας! 

 

Το χρυσάνθεμο 

Προέρχεται από την Κίνα και εί-

ναι πολύ αγαπημένο λουλούδι 

στην Ελλάδα. Ανθίζει το φθινό-

πωρο, με μεγάλη ποικιλία σε 

σχήματα αλλά και χρώματα. Στο-

λίζει αυλές και μπαλκόνια. Λέγε-

ται και αγιοδημητράκι! 

Το κυκλάμινο 

«Κυκλάμινο, κυκλάμινο, στου 

βράχου τη σχισμάδα». Ανθίζει 

από τα μέσα του φθινοπώ-

ρου, με μεγάλη ποικιλία σε 

χρώματα (ροζ, κόκκινο, λευ-

κό, μωβ, αλλά και δίχρωμο). 

Το βρίσκουμε άγριο στην 

ύπαιθρο, αλλά και φυτεμέ-

νο σε γλάστρες και κήπους. 

Ο κατιφές 

Κατάγεται από το Μεξικό, 

τον φυτεύουμε σε παρτέρια 

και σε γλάστρες για τα 

όμορφα πορτοκαλί και κίτρινα 

λουλούδια του, αλλά και γιατί 

απωθεί τα έντομα.    

Τα φθινοπωρινά λουλούδια δεν 

έχουν τίποτα να ζηλέψουν από 

τα λουλούδια που ανθίζουν τον 

υπόλοιπο χρόνο. Φυτέψτε τα 

στο μπαλκόνι σας και θα σας 

χαρίσουν ομορφιά, χρώμα και 

άρωμα στην κάθε σας μέρα.   

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΕΛΙΑΣ  

Επιστήμες 

Το διάστημα 

Με τη λέξη διάστημα περιγράφε-

ται ο χώρος όπου κινούνται όλα τα 

ουράνια σώματα. 

Στο διάστημα υπάρχουν γαλαξίες, 

αλλά το μεγαλύτερο μέρος του 

διαστήματος αποτελείται από σκο-

τεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια, 

βέβαια η ύπαρξη αυτών δεν έχει 

επιβεβαιωθεί. 

Ο άνθρωπος έχει κυρίως μελετήσει 

το Ηλιακό μας σύστημα με αποστο-

λές ανθρώπων στο διάστημα αλλά 

και χωρίς παρά μόνο με μηχανήματα 

ειδικά κατασκευασμένα για την εξε-

ρεύνηση του διαστήματος. 

Η ΝΑΣΑ είναι ένας Αμερικάνικος 

οργανισμός που ασχολείται με την 

εξερεύνηση του διαστήματος. Βρί-

σκεται στην  Ουάσιγκτον και όλες οι 

εκτοξεύσεις των διαστημοπλοίων 

της πραγματοποιούνται στο διαστη-

μικό κέντρο Κένεντι. 

Οι περιοχές του διαστήματος χωρί-

ζονται στο Γεωδιάστημα στο Δια-

στρικό διάστημα και στο Διαγαλα-

ξιακό διάστημα, όταν μιλάμε για το 
(Συνέχεια στη σελίδα 14) 
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Επιστήμες 

Το διάστημα 

Γεωδιάστημα, μιλάμε για την πε-

ριοχή του διαστήματος κοντά στην 

Γη. 

Διαστρικό διάστημα  είναι το διά-

στημα μέσα σε έναν γαλαξία ενώ 

Διαγαλαξιακό είναι το διάστημα 

ανάμεσα στους γαλαξίες . 

Αν προσπαθήσουμε  να καταλά-

βουμε  την διάσταση του διαστή-

ματος, αυτό που σίγουρα θα αντι-

ληφθούμε πρώτα είναι  ότι εμείς  

οι άνθρωποι, είμαστε ένα απειροε-

λάχιστο αποτέλεσμα της δημιουρ-

γίας του κόσμου μας! 

Εξερεύνηση σε άλλους πλανήτες 

Η εξερεύνηση σε άλλους πλανήτες 

είναι στοίχημα της επόμενης ημέ-

ρας για τον άνθρωπο. Οι επιστήμο-

νες έχουν λίστα με 32 πλανήτες 

που δεν είναι στο ηλιακό σύστημα 

και υπάρχουν ενδείξεις για εξωγήι-

νη μορφή ζωής. 

 Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να 

αναζητήσουμε ζωή στο Σύμπαν. 

Για παράδειγμα: 

Το SETI (Αναζήτηση εξωγήινης νοη-

μοσύνης), το οποίο αναζητεί σήμα-

(Συνέχεια από τη σελίδα 13) τα από άλλους 

πλανήτες. 

Τα διαστημικά τη-

λεσκόπια που 

προσπαθούν να 

καταγράψουν πλη-

ροφορίες για ζωή 

σε άλλους πλανή-

τες. Π.χ. το μεγαλύ-

τερο διαστημικό 

τηλεσκόπιο James 

Webb που θα εκτο-

ξευθεί το 2019. 

Εξερεύνηση του 

ηλιακού μας συ-

στήματος, δηλαδή 

διαστημικές αποστολές όπως: 

Google Lunar X – αποστολή ρομπότ 

στη Σελήνη στο άμεσο μέλλον 

NASA InSight – αποστολή διαστημο-

συσκευής στον Άρη (2018) 

ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ Τ’ ΑΣΤΕ-

ΡΙΑ ;NASA Parker Solar – αποστολή 

σκάφος στον Ήλιο (2018) 

ExoMars και Mars 2020 – αποστολή 

ρόβερ στον Άρη. Τα ρόβερ αυτά θα 

είναι εξοπλισμένα με συσκευή λέι-

ζερ για εντοπισμό πιθανής ύπαρξης 

ζωής (2020) 

Η λίστα των 32 πλανητών ονομάζε-

ται Κατάλογος Κατοικήσιμων Πλα-

νητών. Ο πιο κοντινός πλανήτης 

βρίσκεται 12 έτη φωτός απόσταση 

και ο πιο μακρινός είναι 2500 έτη 

φωτός. 

Πηγή: prothema.gr,alfavita.gr, Wik-

ipedia.com, Nasa.com, funkid-

slive.com 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ  -  

ΝΑΤΑΛΙΑ ΤΡΟΥΟΝΓΚ 

Πώς δημιουργούνται τ’ αστέρια 

Τα αστέρια σχηματίζονται από ένα 

νεφέλωμα, δηλαδή από αέρια και 

σκόνη, και με τον καιρό αυξάνεται ο 

όγκος τους. Έχουν φως για ένα μικρό 

χρονικό διάστημα, αλλά μετά δεν 

έχουν αρκετά αέρια για να κάψουν 

και να παράγουν ενέργεια. Και στα-

διακά καταρρέουν και  πεθαίνουν. 

Καθώς το νεφέλωμα μεγαλώνει, γίνε-

ται σύντηξη των ατόμων αέριου υ-

δρογόνου, δηλαδή τα άτομα ενώνο-

νται μεταξύ τους για να σχηματίσουν 

τον ήλιο.  

Όταν ένα αστέρι πεθαίνει, δημιουργεί 

αέρια και σκόνη από τα οποία μπορεί 

να ξεκινήσει η διαδικασία γέννησης 

νέων αστεριών. Τα πολύ μεγάλα αστέ-

ρια καταρρέουν σε μαύρες τρύπες 

έπειτα από μια μεγαλειώδη έκρηξη.  

Τα περισσότερα αστέρια έχουν ηλικία 

μεταξύ 1-10 δισεκατομμύρια χρόνια. 

Μερικά αστέρια μπορεί ακόμη και να 

έχουν ηλικία κοντά στα 13,7 δισεκα-

τομμύρια έτη, την παρατηρούμενη 

ηλικία του σύμπαντος. Ο παλαιότερος 

αστέρας που έχει ανακαλυφθεί είναι 

περίπου 13.200 εκατομμυρίων ετών! 

ΙΑΣΟΝΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ -  

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΚΑΣ –  

ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 
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Επιστήμες 

Οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος 

Πλανήτης, σύμφωνα  με τον  σύγ-

χρονο  ορισμό της Διεθνούς Αστρο-

νομικής Ένωσης ( ΙΑU), ονομάζεται  

κάθε ουράνιο  σώμα  

που περιφέρεται  

γύρω από έναν αστέ-

ρα! 

Ο μέχρι σήμερα πιο 

αποδεκτός κατάλογος 

πλανητών αποτελεί-

ται από τους 8 παρα-

κάτω πλανήτες σε 

τροχιά γύρω από τον 

Ήλιο, όπως φαίνονται στο παρακά-

τω σχήμα:  

Ερμής-Αφροδίτη-Γη-Άρης-Δίας-

Κρόνος-Ουρανός-Ποσειδώνας 

Κάποιοι από αυτούς είναι: 

Ο Ποσειδώνας είναι ο όγδοος και 

πλέον ο πιο απομακρυσμένος πλα-

νήτης από τον Ήλιο στο ηλιακό 

σύστημα και ανακαλύφθηκε στις 

23 Σεπτεμβρίου 1846  Απέχει απ' 

αυτόν 4.500.000.000 χλμ. Είναι ο 

τελευταίος από τους αέριους γίγα-

ντες και έχει το όνομα του Ποσει-

δώνα του θεού της θάλασσας μάλ-

λον επειδή το χρώμα του μοιάζει 

με της θάλασσας. Ο Ποσειδώνας 

χρειάζεται 165 χρόνια για να κάνει 

μια περιφορά γύρω από τον Ήλιο. 

Για να κάνει μια περιστροφή χρειά-

ζεται 16 περίπου ώρες. Η Ατμόσφαι-

ρα του είναι παρόμοια με του Δία 

και του Κρόνου. 

Στην επιφάνειά του φυσάνε οι πιο 

δυνατοί άνεμοι απ' όλους τους πλα-

νήτες του ηλιακού συστήματος. Έχει 

κι αυτός δακτυλίδια και έχει και 13 

φεγγάρια. Το μεγαλύτερο απ' αυτά 

είναι ο Τρίτωνας και το επόμενο η 

Νηρηίδα.  Επίσης ένα μοναδικό του 

χαρακτηριστικό είναι η Μεγάλη Σκο-

τεινή Κηλίδα, με μέγεθος όση η Γη. 

Πρόκειται για μια κατάθλιψη στην 

ατμόσφαιρα 

που περιβάλ-

λεται από 

υψηλά σύν-

νεφα και δεν 

φαίνεται να 

είναι σταθε-

ρή. 

Η Αφροδίτη 

είναι ο δεύτε-

ρος πλανήτης 

σε απόσταση 

από τον ήλιο. Είναι το πιο λαμπερό 

αντικείμενο στον ουρανό μετά την 

Σελήνη. Είναι παρόμοια στην Γη σε 

μέγεθος ,αλλά πολύ διαφορετική 

στα χαρακτηριστικά .Η Αφροδίτη 

είναι ένας από τους τέσσερις εσωτε-

ρικούς γαιώδες πλανήτες του ηλια-

κού συστήματος Απέχει κατά μέσο 

όρο 180 εκατομμύρια χιλιόμετρα 

από τον ήλιο. Η ελάχιστη απόσταση 

από την Γη είναι 38 εκατομμύρια 

χιλιόμετρα ,ενώ η μεγαλύ-

τερη είναι 257 εκατομμύ-

ρια ,έτσι η Αφροδίτη είναι ο 

πλανήτης που βρίσκεται πιο 

κοντά στην Γη. Μπορεί κα-

νείς να την δει είτε νωρίς το 

πρωί ,πριν την ανατολή του 

ήλιου ή λίγο μετά την δύση 

του ήλιου. 

 

ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 

Ο Δίας είναι ο μεγαλύτερος πλανή-

της του ηλιακού μας συστήματος. Η 

μάζα του  είναι 318 φορές μεγαλύ-

τερη και ο όγκος του είναι 1.321 

φορές μεγαλύτερος από αυτόν της 

γης. Είναι τόσο μεγάλος που θα 

μπορούσε να περιλάβει στο εσωτε-

ρικό του όλους τους άλλους πλανή-

τες του Ηλιακού Συστήματος. Παρά 

ταύτα η πυκνότητά του είναι μόλις 

1,33 έναντι της πυκνότητας της Γης. 

Τέλος η ατμόσφαιρα του Δία είναι η 

μεγαλύτερη στο ηλιακό σύστημα, 

καθώς εκτείνεται σε πλάτος μεγα-

λύτερο των 5.000 χιλιομέτρων 

Ο πλανήτης Δίας 

Αφροδίτη και Γη 
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Ο ιός του Δυτικού Νείλου 

Ονομάσθηκε έτσι γιατί 

αναγνωρίστηκε για πρώτη 

φορά στην επαρχία  

του Δυτικού Νείλου στην 

Ουγκάντα το 1937.  

Η λοίμωξη από τον ιο του 

Δυτικού Νείλου είναι νό-

σημα που μεταδίδεται 

κυρίως απο τσίμπημα κου-

νουπιού και προσβάλλει ζώα,άγρια 

πτηνά και τον άνθρωπο. 

Μεταδίδεται απο 

Μολυσμένα κουνούπια. 

Μεταγγίσεις, μεταμοσχεύσεις. 

Ο ιος δεν μεταδίδεται απο άτομο 

σε άτομο. 

Σε κάποιες περιπτώσεις ο πυρετός 

και τα άλλα συμπτώματα περνούν 

απο μόνα τους ενώ στις πιο σοβα-

ρές χρειάζεται να νοσηλευτούν. 

Δεν υπάρχει προς το παρόν εμβό-

λιο κατά του ιού. 

Κρούσματα έχουν εκδηλωθεί σε 

ανθρώπους και ζώα σε όλους τις 

ηπείρους. 

Η πρώτη μεγάλη επιδημία ήταν στην 

Ρουμανία το 1996. 

Η Ελλάδα είναι δεύτερη στην Ευρω-

παϊκή Ένωση με 202 κρούσματα και 

22 νεκρούς. 

 

Τρόποι προφύλαξης  

Χρήση εντομοαπωθητικών 

Χρήση εντομοκτόνων στον αέρα 

Προσοχή κατά τις σημαντικότερες 

ώρες έκθεσης στα τσιμπήματα 

(απο το σούρουπο έως το χά-

ραμα) 

Χρήση κατάλληλων ρούχων (με 

μακριά μανίκια κατά προτίμη-

ση λευκά) 

Συχνά λουτρά καθαριότητας 

που απομακρύνουν τον ιδρώτα 

Στο σπίτι σίτες που εμποδίζουν 

τα κουνούπια 

Χρήση κουνουπιέρας 

Απομάκρυνση του στάσιμου νερού 

απο λεκάνες, βάζα, γλάστρες κ.λ.π 

Χρήση ανεμιστήρων και κλιματιστι-

κών  

Καλό κούρεμα γρασιδιού, θάμνων 

κ.λ.π 

Χρήση κίτρινων λαμπτήρων που 

προσελκύουν λιγότερο τα κουνού-

πια. 

ΙΛΕΑΝΑ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ  

Αθλητισμός 

Μεγάλες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού 

Το φετινό καλοκαίρι οι μεγά-

λες κυρίες του επί κοντώ, η 

Κατερίνα Στεφανίδη και η Νι-

κόλ Κυριακοπούλου έκαναν 

την Ευρώπη να υποκλιθεί για 

χάρη τους. Η Στεφανίδη κατέ-

κτησε το χρυσό μετάλλιο στο 

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 

Βερολίνου, με νέο ρεκόρ αγώ-

νων, την ίδια στιγμή που η 

Νικόλ Κυριακοπούλου ήταν 

δεύτερη. 

Μια άλλη σπουδαία στιγμή του 

ελληνικού αθλητισμού αφορά σε 

έναν αγώνα πόλο και μια πολύ 

μεγάλη νίκη της Εθνικής επί της 

Ουγγαρίας στον ημιτελικό του FINA 

Cup το 1997. Στο ΟΑΚΑ το αντιπρο-

σωπευτικό μας συγκρότημα είχε να 

αντιμετωπίσει έναν τεράστιο αντί-

παλο που είχε αναδειχθεί πρω-

ταθλητής Ευρώπης στην Σεβίλ-

λη. Και όμως με τον απίστευτο 

Βολτιράκη να πιάνει τα 

άπιαστα, η Ελλάδα προηγήθηκε 

με 8-0 σε ένα πραγματικά μαγι-

κό ξεκίνημα.Οι Ούγγροι προ-

σπάθησαν να αντιδράσουν, 

αλλά το αντιπροσωπευτικό μας 

συγκρότημα ήταν καλύτερο και 

πήρε την μεγάλη νίκη και την 

πρόκριση στον τελικό της διορ-

γάνωσης. Μια σπουδαία επιτυχία 

που ήρθε επί ενός αντιπάλου που 

έχει γράψει την δική του ξεχωριστή 

(Συνέχεια στη σελίδα 17) 

Κατερίνα Στεφανίδη — Νικόλ Κυριακοπούλου 



 

Η ιστοσελίδα του Ε2 : http://sainia.gr 

ΤΕΥ Χ Ο Σ  2 8  Σ ΕΛΙΔ Α  1 7  

Αθλητισμός 

Μεγάλες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού 

ιστορία στο συγκεκριμένο άθλημα. 

Ας θυμηθούμε τώρα ένα ματς που 

πραγματικά χωρίς την παραμικρή 

δόση υπερβολής, άλλαξε κατά με-

γάλο βαθμό την ιστορία 

της Εθνικής μας ομάδας, 

αλλά και συνολικά του ελ-

ληνικού ποδοσφαίρου. 

Φυσικά αναφερόμαστε 

στον αγώνα της Εθνικής με 

την Ρωσία που διεξήχθη 

στις 17 Νοεμβρίου του 

1993. Ένα παιχνίδι που δεν 

θα ξεχαστεί ποτέ, καθώς ήταν αυτό 

που έστειλε την το αντιπροσωπευ-

τικό μας συγκρότημα για πρώτη 

φορά στην ιστορία του σε τελικά 

του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και 

μπορεί στις ΗΠΑ η πορεία μας να 

ήταν τέτοια που όλοι θέλαμε να 

την ξεχάσουμε, αλλά η πρόκριση 

θα μείνει για πάντα στη μνήμη 

όλων, όπως και η γυριστή κεφαλιά 

(Συνέχεια από τη σελίδα 16) του Νίκου Μαχά. Το «κοπέλι» με το 

γκολ αυτό έστειλε στα... ουράνια 

60.000 κόσμο που είχε γεμίσει το 

ΟΑΚΑ και ακόμα περισσότερους 

στους δρόμους για να πανηγυρίσουν 

την σπουδαία πρόκριση.  

Η Εθνική μπάσκετ δεν λέγεται αδί-

κως επίσημη αγαπημένη, μιας και 

μας έχει προσφέρει πολλές και ση-

μαντικές επιτυχίες που έχουν μείνει 

χαραγμένες στη μνήμη μας. Μια από 

τις πιο σημαντικές είναι χωρίς την 

παραμικρή αμφιβολία η τεράστια 

νίκη επί της Dream Team στο Παγκό-

σμιο της Σαϊτάμα την 1η Σεπτεμβρί-

ου του 2006. Εκεί που τα παιδιά του 

Παναγιώτη Γιαννάκη κατάφεραν να 

ρίξουν στο καναβάτσο παίκτες όπως 

τον Άντονι, τον Ουέιντ, τον τεράστιο 

Λεμπρόν Τζέιμς τον Χάουαρντ και 

τους υπόλοιπους. 

Για να καταλάβουμε όλοι μας 

για πόσο σημαντική ήταν αυτή η 

νίκη, από εκείνη την στιγμή οι 

ΗΠΑ αφού αρχικά σταμάτησαν 

να λένε και οι ίδιοι για Dream 

Team, άλλαξαν τα πάντα στην 

Εθνική τους και ως τώρα δεν 

έχουν ηττηθεί ούτε σε επίσημο, 

αλλά ούτε και σε φιλικό παιχνίδι. Η 

παρέα των Σπανούλη, Διαμαντίδη, 

Κακιούζη, Σχορτσιανίτη, Παπαλου-

κά, Φώτση, Παπαδόπουλου, Ντι-

κούδη, Τσαρτσαρή, Χατζηβρέτα και 

Βασιλόπουλου, ήταν η τελευταία 

ομάδα  

ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ -  

ΑΚΗΣ ΜΙΣΙΧΡΟΝΗΣ -  

Εθνική μπάσκετ 2006 

Τένις ή Αντισφαίριση 

Το tennis είναι ένα ολυμπιακό 

άθλημα και παίζεται σε όλα τα 

επίπεδα της κοινωνίας και σε όλες 

τις ηλικίες. Το άθλημα μπορεί να 

παιχτεί από οποιονδήποτε μπορεί 

να κρατήσει μια ρακέτα, συμπερι-

λαμβανομένων των χρηστών ανα-

πηρικών πολυθρόνων. Το σύγχρο-

νο παιχνίδι tennis ξεκίνησε στην 

Αγγλια, στα τέλη του 19ου αιώνα. 

Οι κανόνες του σύγχρονου τένις 

έχουν αλλάξει ελάχιστα από τη 

δεκαετία του 1890.  Το tennis είναι 

ένα άθλημα που μπορεί να παιχτεί 

μεμονωμένα εναντίον ενός αντιπά-

λου ή μεταξύ δύο ομάδων δύο 

παικτών η 

κάθε μία. Κά-

θε παίκτης 

χρησιμοποιεί 

μια ρακέτα 

του τένις που 

είναι αρματω-

μένη με κορ-

δόνι για να 

χτυπήσει μια 

κοίλη μπάλα 

από καουτσούκ που καλύπτεται με 

τσόχα πάνω ή γύρω από ένα δίχτυ 

και στο γήπεδο του αντιπάλου. Το 

αντικείμενο του παιχνιδιού είναι να 

ελεγχθεί η μπάλα με τέτοιο τρόπο 

ώστε ο αντίπαλος να μην μπορεί να 

παίξει μια έγκυρη επιστροφή.  

  

 

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΟΥΣΟΥΛΑ  

Στέφανος Τσιτσιπάς—Μαρία Σάκκαρη 
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Οδυσσέας Ελύτης 

Ο 

Ο-

δυσσέας  Ελύτης ήταν ένας από τους 

σημαντικότερους Έλληνες ποιητές, 

μέλος της λογοτεχνικής γενιάς του 

'30.  Το πραγματικό του όνομα ήταν 

Οδυσσέας Αλεπουδέλης. Γεννήθηκε 

στις 2 Νοεμβρίου του 1911 στο Ηρά-

κλειο της Κρήτης.  Τέσσερα χρόνια 

αργότερα, με την έκρηξη του Α' Πα-

γκοσμίου Πολέμου το 1914, η οικογέ-

νειά του εγκατέλειψε το Ηράκλειο και 

εγκαταστάθηκε οριστικά στην Αθήνα. 

 Όταν τελειώνει το σχολείο γράφεται 

στην Νομική Σχολή την οποία όμως 

θα εγκαταλείψει για να ασχοληθεί 

μόνο με την ποίηση.  

Μια σημαντική ημερομηνία για την 

εξέλιξη της ποίησης του  Ελύτη είναι 

το 1935 όταν γνωρίζει έναν άλλο ποι-

ητή τον Αντρέα Εμπειρίκο.  

Η φιλία του Εμπειρίκου με τον Ελύτη 

θα διατηρηθεί μέχρι το τέλος της ζω-

ής του πρώτου. Περνούν πολλές ώρες 

μιλώντας για την ποίηση, για τα σύγ-

χρονα λογοτεχνικά ρεύματα, γρά-

φουν ποιήματα μαζί. 

Το 1935  δημοσιεύονται και τα πρώτα 

ποιήματα του Ελύτη. Γίνεται αμέσως 

πολύ αγαπητός στο αναγνωστικό 

κοινό.  Ο ποιητικός του λόγος είναι 

εντελώς καινούργιος και τα θέματά 

του, ο ήλιος, η θάλασσα, το Αιγαίο, η 

νεότητα, κάνουν τους αναγνώστες 

του να βλέπουν με μια νέα ματιά το 

ελληνικό τοπίο και την ίδια τη ζωή. 

Όταν ξεσπάει ο ελληνοϊταλικός πό-

λεμος (28 Οκτωβρίου 1940) ο Ελύτης 

επιστρατεύεται ως ανθυπολοχαγός 

και ο παγωμένος χειμώνας του '40, 

τον βρίσκει στην πρώτη γραμμή του 

πυρός. Στις 13 Δεκεμβρίου 1940 

προωθείται με το λόχο του εντός του 

αλβανικού εδάφους. Στις αρχές του 

1941 παθαίνει κοιλιακό τύφο και 

μεταφέρεται ετοιμοθάνατος στο 

νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Γλυτώ-

νει τον θάνατο ως εκ θαύματος και 

μεταφέρεται στην Αθήνα.  

Από το 1948 έως το 1952 θα μείνει 

στην Γαλλία. Θα γνωρίσει Γάλλους 

ποιητές, ζωγράφους και διανοούμε-

νους, θα έρθει σε επαφή με τους 

αισθητικούς προβληματισμούς της 

εποχής. Γράφει συνέχεια χωρίς να 

δημοσιεύει τίποτα γιατί δεν τον ικα-

νοποιούν τα έργα του.  

Γνωστότερα ποιητικά του έργα είναι 

τα «Άξιον Εστί, ο Ήλιος ο πρώτος και 

οι Προσανατολισμοί». Πολλά ποιή-

ματά του μελοποιήθηκαν, ενώ συλ-

λογές του έχουν μεταφραστεί μέχρι 

σήμερα σε πολλές ξένες γλώσσες. Το 

έργο του περιλαμβάνει ακόμα μετα-

φράσεις ποιητικών και θεατρικών 

έργων. Υπήρξε μέλος της Διεθνούς 

Ένωσης Κριτικών Έργων Τέχνης και 

της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κριτικής. 

Το 1979 τιμάται με το βραβείο Νό-

μπελ. Είναι ο δεύτερος Έλληνας λο-

γοτέχνης  που  δέχεται αυτή την τι-

μή. Την απονομή του Νόμπελ ακο-

λούθησαν τιμητικές διακρίσεις εντός 

και εκτός Ελλάδας. Μεταξύ αυτών 

και η απονομή φόρου τιμής σε ειδι-

κή συνεδρίαση της Βουλής των Ελ-

λήνων, η αναγόρευσή του σε επίτιμο 

διδάκτορα του Πανεπιστημίου της 

Σορβόννης, η ίδρυση έδρας νεοελλη-

νικών σπουδών με τίτλο «Έδρα Ελύ-

τη» στο Πανεπιστήμιο Ρούτγκερς 

του Νιου Τζέρσεϋ, καθώς και η απο-

νομή του αργυρού μεταλλίου Ben-

son από τη Βασιλική Φιλολογική 

Εταιρεία του Λονδίνου. 

Ο Οδυσσέας Ελύτης πέθανε στις 18 

Μαρτίου του 1996.    

Το Φωτόδεντρο καὶ ἡ δέκατη τέ-

ταρτη Ὀμορφιά 

Μ᾿ ἕνα τίποτα ἔζησα 

Μονάχα οἱ λέξεις δὲ μοῦ 

ἀρκούσανε 

Σ᾿ ἑνὸς περάσματος ἀέρα 

ξεγνέθοντας ἀπόκοσμη φωνὴ τ᾿ 

αὐτιά μου 

φχιὰ φχιοὺ φχιού 

ἐσκαρφίστηκα τὰ μύρια ὅσα 

Τί γυαλόπετρες φοῦχτες 

τί καλάθια φρέσκες μέλισσες καὶ 

σταμνιὰ φουσκωτὰ ὅπου 

ἄκουγες βββ νὰ σοῦ βροντάει ὁ 

αἰχμάλωτος ἀέρας. 

Κάτι  

Κάτι δαιμονικὸ μὰ ποὺ νὰ πιάνεται 

σὰν σὲ δίχτυ στὸ σχῆμα τοῦ 

Ἀρχαγγέλου 

Παραλαλοῦσα κι ἔτρεχα 

Ἔφτασα κι ἀποτύπωνα τὰ κύματα 

στὴν ἀκοὴ ἀπ᾿ τὴ γλώσσα 

- Ἔ καβάκια μαῦρα, φώναζα, κι 

ἐσεῖς γαλάζια δέντρα τί ξέρετε ἀπὸ 

μένα; 

- Θόη θόη θμός  

- Ἔ; Τί;  

- Ἀρίηω ἠθύμως θμὸς  

- Δὲν ἄκουσα τί πράγμα;  

- Θμὸς θμὸς ἄδυσος 

Ὥσπου τέλος ἔνιωσα 

κι ἂς πᾶ᾿ νὰ μ᾿ ἔλεγαν τρελὸ 

πῶς ἀπό ῾να τίποτα γίνεται ὁ Παρά-

δεισος. 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΤΣΙΚΑ –  

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΟΥΣΟΥΛΑ 
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Μίκης Θεοδωράκης 

Ο Μίκης Θεοδωράκης γεννήθηκε 

στην Χίο, Κρητικός στην καταγωγή, 

στις 29/07/1925. Πολύπλευρη Μου-

σικοσυνθέτης, βουλευτής, αγωνιστής, 

ακτιβιστής τιμημένος με το βραβείο 

Ειρήνης Λένιν (1983). 

Στα 17 του χρόνια, δίνει την πρώτη 

του συναυλία στην Τρίπολη, παρου-

σιάζοντας το έργο του «Κασσιανή» 

και παίρνει μέρος στην αντίσταση 

κατά των κατακτητών. Στη μεγάλη 

διαδήλωση του 1943 συλλαμβάνεται 

για πρώτη φορά από τους Ιταλούς και 

βασανίζεται. Διαφεύγει στην Αθήνα 

και παίρνει μέρος στο ΕΑΜ (Εθνικό 

Απελευθερωτικό Μέτωπο) κατά των 

Γερμανών. Συγχρόνως σπουδάζει στο 

ωδείο Αθηνών.  

Το 1954 πηγαίνει με υποτροφία στο 

Παρίσι, σπουδάζει μουσική ανάλυση 

και διεύθυνση ορχήστρας. Εκεί, συν-

θέτει μουσική για πολλά μπαλέτα και 

για τον κινηματογράφο. Την εποχή 

εκείνη κερδίζει το πρώτο βραβείο του 

Φεστιβάλ της Μόσχας. Επίσης, συν-

θέτει πολλά έργα συμφωνικής μουσι-

κής, μουσικής δωματίου, όπερας και 

ορατόρια όπως είναι το Άξιον Εστί. 

Το 1960 επιστρέφει στην Ελλάδα ενώ 

έχει ήδη μελοποιήσει τον «Επιτάφιο» 

του Γιάννη Ρίτσου. Συνθέτει δεκάδες 

κύκλους τραγου-

διών που βρίσκουν 

απήχηση στον ελλη-

νικό λαό. Ιδρύει την 

μικρή συμφωνική 

ορχήστρα Αθηνών 

και δίνει πολλές 

συναυλίες.  

Το 1963 μετά την 

δολοφονία του Γρη-

γόρη Λαμπράκη ιδρύεται η 

«Νεολαία Λαμπράκη» της οποίας 

εκλέγεται Πρόεδρος. Την ίδια εποχή 

εκλέγεται βουλευτής της ΕΔΑ. Ένα 

χρόνο αργότερα, γράφει ίσως το πιο 

διάσημο τραγούδι του, τον Ζορμπά, 

ένα ορχηστρικό τραγούδι το οποίο 

συμπεριλήφθηκε στην ταινία 

«Αλέξης Ζορμπάς».  

Στις 23 Απριλίου 1967 κάνει την 

πρώτη έκκληση για αντίσταση κατά 

της δικτατορίας. Το Μάιο του 1967 

ιδρύει μαζί με άλλους την πρώτη 

αντιστασιακή οργάνωση ΠΑΜ.  

Συλλαμβάνεται τον Αύγουστο του 

1967 και περνάει διάφορα μαρτύ-

ρια. Φυλάκιση, απομόνωση, βασανι-

στήρια, εξορία, απεργία πείνας και 

κατ’οίκον περιορισμό. Την εποχή 

εκείνη καταφέρνει να στέλνει τα 

τραγούδια του στο εξωτερικό τα 

οποία τραγουδιούνταν από τη Μαρί-

α Φαραντούρη και τη Μελίνα Μερ-

κούρη. 

Μετά το τέλος της δικτατορίας, συ-

νεχίζει να ασχολείται με την μουσι-

κή και να συνθέτει πολλά τραγού-

δια. Επίσης έγραψε και πολλά βιβλί-

α τα οποία έχουν μεταφραστεί σε 

πολλές ξένες γλώσσες.  

Το πνεύμα του παρέμεινε ανήσυχο 

και συμμετείχε πολλές φορές στα 

κοινά της χώρας είτε ως βουλευτής 

είτε ως απλός πολίτης. Έχει έντονη 

πολιτική άποψη ακόμη και σήμερα 

στην ηλικία των 93 ετών που βρί-

σκεται. 

Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ένα 

ανεξάντλητο θέμα για το οποίο θα 

μπορούσαμε να μιλάμε ατελείωτες 

ώρες και ημέρες. Είναι ίσως ένας 

από τους μεγαλύτερους σύγχρο-

νους Έλληνες.  

 

ΣΥΜΕΩΝ ΕΓΓΛΕΖΟΣ 

Σοφία Βέμπο 

Η Σοφία Βέμπο ήταν η κορυφαία Ελ-

ληνίδα ερμηνεύτρια και ηθοποιός 

του μεσοπολέμου μέχρι και την δεκα-

ετία του ’50. Γεννήθηκε το 1910 στην 

Καλλίπολη της Ανατολικής Θράκης 

και το πραγματικό της όνομα ήταν 

Σοφία Μπέμπου.  Το 1914 λόγω της 

συμφωνίας με την Τουρκία ανταλλα-

γής πληθυσμών εγκαταστάθηκε στο 

Βόλο. Αναγκάστηκε από μικρή να 

δουλέψει για να στηρίξει την οικογέ-

νειά της. Με λίγα χρήματα κατάφερε 

να αγοράσει μια κιθάρα και να εξα-

σκηθεί στη μουσική που τη λάτρευε. 

Η αφορμή για να ξεκινήσει την κα-

ριέρα της στο τραγούδι, στάθηκε 

ένα ταξίδι με το πλοίο από το Βόλο 

για την Θεσσαλονίκη, που πήγε να 

βρει τον αδερφό της. Πάνω στο 

πλοίο πήρε την κιθάρα της και 

άρχισε να τραγουδάει. Οι επιβάτες 

ενθουσιάστηκαν με τη φωνή της και 

ένας εξ’ αυτών της έκανε πρόταση 

να τραγουδήσει σε κέντρο διασκέ-

δασης στη Θεσσαλονίκη. Χάρη στην 

φωνή της και την προσωπικότητά 

της η Βέμπο έγινε γνωστή σε όλους 

(Συνέχεια στη σελίδα 20) 
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Σοφία Βέμπο 

τους 

Έλληνες 

σε πο-

λύ μι-

κρό 

χρονικό 

διάστη-

μα. Κατέβηκε στην Αθήνα, τραγούδη-

σε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, 

έπαιξε σε πολλά θέατρα, ηχογράφη-

(Συνέχεια 
από τη 

σελίδα 19) 

σε δίσκους και γύρισε ταινίες που 

προβλήθηκαν με τεράστια επιτυχία 

και στην Αμερική.   

Το 1940 ξεσπάει ο πόλεμος με την 

Ιταλία. Η Βέμπο τραγουδάει σατιρι-

κά και πολεμικά τραγούδια και με-

τατρέπεται στην φωνή της Ελλάδας 

που εμψυχώνει τους Έλληνες στρα-

τιώτες. Χαρίζει ένα μεγάλο χρηματι-

κό ποσό στο πολεμικό ναυτικό. Όταν 

οι Γερμανοί μπαίνουν στη Αθήνα, η 

Βέμπο φυγαδεύεται στην Μέση Ανα-

τολή που συνεχίζει να εμψυχώνει τα 

εκεί ελληνικά στρατεύματα. 

Μετά το τέλος του πολέμου αποκτά 

τη δική της θεατρική σκηνή και πα-

ντρεύεται τον Μίμη Τραϊφόρο. Συ-

νεχίζει τις επιτυχίες της τη δεκαετία 

του ’50, ενώ αρχίσει να αραιώνει τις 

εμφανίσεις της τη δεκαετία του ’60. 

Πεθαίνει από εγκεφαλικό στις 11 

Μαρτίου το 1978 και η κηδεία της 

μετατρέπεται σε ένα πάνδημο συλ-

λαλητήριο. Όλοι οι Έλληνες συγκε-

ντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν 

την ηρωΐδα τους, που έδωσε φωνή 

στην Ελληνική ψυχή.  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΤΣΙΚΑ  

Ο Άγιος Δημήτριος 

Ο Αγιος Δημήτριος είναι άγιος της 

Ορθόδοξης και της Ρωμαιοκαθολικής 

Εκκλησίας και πολιούχος της Θεσσα-

λονίκης μας. Γιορτάζουμε την μνήμη 

του στις 26 Οκτωβρίου. 

Ο Αγιος Δημήτριος  γεννήθηκε γύρω 

στο  280 – 284 μ.Χ ήταν παιδί αριστο-

κρατικής οικογένειας. 

Σε ηλικία μόλις 22 ετών κατείχε τον 

βαθμό του χιλίαρχου στο ρωμαϊκό 

στρατό. 

Όταν ο Άγιος Δημήτριος 

έγινε Χριστιανός ο αυτο-

κράτορας Διοκλητιανός 

θύμωσε γιατί αρνήθηκε το 

διάταγμα του περί αρνή-

σεως του χριστιανισμού. 

Μάλιστα ο Άγιος Δημή-

τριος είχε μια ομάδα αν-

θρώπων που μελετούσαν την  Αγία 

Γραφή. Τελικά το 303 μ.Χ, και ενώ 

ήταν αξιωματικός  φυλακίζεται στην 

Θεσσαλονίκη. Μαρτύρησε και πέθα-

νε επί των αυτοκρατόρων Διοκλη-

τιανού και Μαξιμιανού το 303 μ.Χ. ή 

το 305 μ.Χ.  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

Διάφορα θέματα 

Το αγαπημένο μου παιχνίδι 

Από μικρός μου άρεσε πάρα πολύ να 

παίζω με τα παιχνίδια μου, με τα αυ-

τοκινητάκια μου, με τα παζλ μου, με 

τα επιτραπέζιά μου και μεγαλώνο-

ντας έμαθα και τα ηλεκτρονικά παι-

χνίδια. Πάντα όμως μου άρεσε περισ-

σότερο να κάνω κατασκευές. Έτσι 

ασχολήθηκα πολύ με τα τουβλάκια 

και τα Lego κι έτσι κατέληξαν τα Lego 

να είναι το αγαπημένο μου παιχνίδι. 

Με τα απλά τα Lego έφτιαχνα κάθε 

φορά κάτι διαφορετικό, ένα σπίτι, 

ένα σταθμό αυτοκινήτων, κάστρα, 

πλοία, αυτοκίνητα μέχρι και ρομπότ. 

Θυμάμαι τη μαμά μου που ενθου-

σιαζόταν κάθε φορά και μου έλεγε 

ότι όταν μεγαλώσω μπορεί να γίνω 

αρχιτέκτονας. 

Στη συνέχεια πέρασα σε πιο συγκε-

κριμένες κατασκευές.  Τα Lego City, 

Lego Chima, Lego Ninjago αλλά το 

καλύτερό μου είναι τα Lego Star 

Wars.  Όλα αυτά αποτελούνται από 

κάτι μικρά κομμάτια που τα ενώνεις 

μαζί 

και 

φτιά-

χνεις μικρές ή μεγάλες κατασκευές. 

Μου αρέσει να τα φτιάχνω και μό-

λις τα τελειώνω παίζω με αυτά για 

πάρα πολύ ώρα. Μου αρέσουν, 

γιατί έτσι νιώθω ότι δημιουργώ κάτι 

και μαζί ζωντανεύουν μπροστά μου 

και οι ήρωες από τις αγαπημένες 

μου ταινίες και το απολαμβάνω 

πάρα πολύ!!! 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ  
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Ο διαδραστικός πίνακας 

Η τάξη μας διαθέτει διαδραστικό πί-

νακα τον οποίο χρησιμοποιούμε κα-

θημερινά κατά τη διαδικασία της 

διδασκαλίας. 

Αποτελείται από μία μπάρα η οποία 

συνδέεται με τον ηλεκτρονικό υπολο-

γιστή και τον προτζέκτορα.  Μέσω 

του διαδραστικού πίνακα όλες οι 

πληροφορίες του ηλεκτρονικού υπο-

λογιστή προβάλλονται πάνω σε μία 

λεία επιφάνεια προσβάσιμη σε όλους 

τους μαθητές. 

Η καθημερινή παράδοση των μαθη-

μάτων πραγματοποιείται μέσω του 

διαδραστικού πίνακα. Πάνω σε αυτόν 

προβάλλουμε την ιστοσελίδα «Τα 

Σαΐνια», η οποία θα λέγαμε πως 

αποτελεί ένα ηλεκτρονικό βιβλίο. Σε 

αυτήν είναι καταγεγραμμένη η διδα-

κτική ύλη όλων των μαθημάτων κα-

θώς και πολλές επιπλέον πληροφο-

ρίες σχετικές με τα μαθήματα, γραμ-

ματικοί και μαθηματικοί κανόνες, 

ασκήσεις εμπέδωσης, κ.α   

Με τη βοήθεια ενός ειδικού μαρκα-

δόρου μπορούμε να ανοίγουμε τα 

¨παράθυρα¨, ώστε να διαβάζουμε 

το υλικό που κρύβεται μέσα σε αυτά 

και να εστιάζουμε στις εικόνες.  

Το μάθημα γίνεται πιο ενδιαφέρον 

και η 

γνώση 

αφο-

μοιώνεται ευκολότερα καθώς οι 

μαθητές ενθουσιάζονται και κεντρί-

ζεται το ενδιαφέρον τους για το 

μάθημα.  

Αποτελεί ένα πολύτιμο εκπαιδευτι-

κό εργαλείο, που βοηθάει το δά-

σκαλο στη διδασκαλία των μαθη-

τών. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΤΣΙΚΚΑ 

Η δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου μας 

Στο σχολείο μας λειτουργεί δανειστι-
κή βιβλιοθήκη που φέτος την ευθύνη 
και την διοργάνωση της την έχουμε 
εμείς, η Ε2 τάξη με τη βοήθεια του 
δασκάλου μας,. 

Όμως, πρέπει όλοι οι μαθητές να εν-
διαφέρονται για το βιβλίο και να το 
προσέχουν σαν να είναι δικό τους. 

 Νο1 είναι να το αφήνω σε συγκεκρι-
μένη θέση στο σπίτι για να μην το 
χάσω.  

Νο2 να πιάνω το βιβλίο πάντα με 
καθαρά χέρια. 

 Νο3 να χρησιμοποιώ σελιδοδείκτη 
ώστε να μην τσακίζω την σελίδα για 

να θυμάμαι που έμεινα. 

 Νο4 κρατάω φαγητά και ποτά μα-
κριά από το βιβλίο. 

Νο5 δεν αφήνω το μικρό μου αδερ-
φάκι ή το κατοικίδιό μου να παίζουν 
με το βιβλίο (αν έχω). 

Νο6 δεν χρησιμοποιώ μπογιές, μο-
λύβια, κόλλα και ψαλίδι όσο διαβά-
ζω. 

Νο7 επιστρέφω το βιβλίο την μέρα 
που έχουμε συμφωνήσει. 

Τα βιβλία μας προσφέρουν γνώσεις 
και συναισθήματα για την ιστορία 
που διαβάσαμε και αναπτύσσουν τη 
φαντασία μας. 

Η τάξη μας έχει ένα επιπλέον κίνη-

τρο στο διάβασμα των βιβλίων κα-
θώς ο δάσκαλός μας, μας ανακοί-
νωσε πως στο τέλος της χρονιάς, ο 
μαθητής που θα έχει διαβάσει τα 
περισσότερα βιβλία θα κερδίσει ένα 
TABLET!!  

Στην πραγματικότητα όμως, το 
έπαθλο είναι oi γνώσεις που θα 
λάβουμε από τα βιβλία αυτά. 

 

ΣΥΜΕΩΝ ΕΓΓΛΕΖΟΣ -  

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΚΑΣ 
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Ο κύκλος της τάξης μας 

Όλοι λένε ότι η E’ τάξη είναι η πιο 

απαιτητική τάξη στο δημοτικό σχολεί-

ο. Γι’ αυτό κι εγώ όταν ξεκίνησα  φέ-

τος ήμουν αρκετά αγχωμένος. Τελικά 

όμως κατάλαβα ότι μπορεί να είναι 

πιο δύσκολη τάξη αλλά είναι σίγουρα 

πιο ενδιαφέρουσα. Και αυτό το λέω 

γιατί κάναμε κάτι διαφορετικό. Δηλα-

δή, δοκιμάσαμε έναν ξεχωριστό τρό-

πο γνωριμίας μεταξύ μας και φυσικά 

με τον δάσκαλο. 

   Μετά τις πρώτες μέρες της νέας 

χρονιάς, ένα πρωί ο δάσκαλός μας, 

ζήτησε να φτιάξουμε έναν κύκλο με 

τις καρέκλες μας μέσα στην τάξη. 

Εμείς απορήσαμε και σκεφτόμασταν 

τι μπορεί να ήθελε να κάνουμε. Αφού 

λοιπόν κάτσαμε όλοι στον κύκλο, ο 

δάσκαλος μας εξήγησε ότι απλά θα 

συζητούσαμε! Εμείς ενθουσιαστήκα-

με! 

   Αρχικά  κουβεντιάσαμε για το πώς 

πιστεύουμε ότι θα είναι η νέα χρο-

νιά. Ένας-ένας σηκώναμε το χέρι για 

να μας δώσει το λόγο να πούμε τη 

γνώμη μας. Έπειτα, μας ενημέρωσε 

πως θα δουλεύουμε όλοι μαζί σαν 

ομάδα και ότι κάθε μήνα θα αλλά-

ζουμε θέσεις μεταξύ μας έτσι ώστε 

μέχρι το τέλος της χρόνιας να 

έχουμε κάτσει όλοι με όλους. Στους 

περισσότερους από μας άρεσε αυτή 

η ίδέα αλλά υπήρχαν και κάποιοι 

που στεναχωρήθηκαν λίγο, γιατί 

ήθελαν να κάθονται μόνο με τους 

κολλητούς τους. Αργότερα μας  μί-

λησε για τα μαθήματα και για το 

πώς θα εργαζόμαστε μέσα στην 

τάξη. Αυτό που με ενθουσίασε πιο 

πολύ ήταν ότι θα κάνουμε πολλά 

πειράματα! Μετά είπαμε για τις 

εκδρομές που θα γίνουν μέσα στην 

χρονιά. Χάρηκα γιατί θα δούμε πα-

ραστάσεις και θα επισκεφθούμε 

μουσεία! Έχω ακούσει πολλά για το 

μουσείο της Ακρόπολης και ελπίζω 

να πάμε κι εκεί! Τέλος ,μιλήσαμε 

για τους κανόνες που πρέπει να έχει 

η τάξη. Μου φάνηκαν λογικοί και 

δίκαιοι.   

    Ο κύκλος της τάξης ήταν μια ευ-

χάριστη εμπειρία. Ένιωσα πως για 

πρώτη φορά θα κάνουμε μάθημα 

με πιο ευχάριστο τρόπο!  

ΣΥΜΕΩΝ ΕΓΓΛΕΖΟΣ -  

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΚΑΣ 

Μας ψεκάζουν ; 

Πολλές φορές όταν κοιτάζουμε τον 

ουρανό βλέπουμε λευκές γραμμές 

που αφήνουν τα αεροπλάνα. Κάποιοι 

υποστηρίζουν την άποψη ότι μας 

ψεκάζουν με χημικές ουσίες και 

άλλοι ότι απλά είναι ένα φυσικό φαι-

νόμενο. Ποιος έχει δίκιο δεν ξέρουμε 

γιατί δεν έχουν γίνει έρευνες για να 

καταλήξουμε σε συμπεράσματα. 

Με βάση μια ανακοίνωση της Πολε-

μικής Αεροπορίας  το 2012 οι λευκές 

γραμμές που αφήνουν τα αεροπλάνα 

αποτελούν φυσικό φαινόμενο. Ονο-

μάζονται ίχνη συμπύκνωσης και οφεί-

λονται στη συμπύκνωση των υδρα-

τμών που περιέχονται στα καυσαέρια 

των αεροσκαφών λόγω της χαμηλής 

θερμοκρασίας του αέρα που επικρα-

τεί στα μεγάλα ύψη όπου κινούνται 

τα αεροπλάνα. Το ίδιο φαινόμενο 

μπορεί να παρατηρηθεί και στις εξα-

τμίσεις των αυτοκινήτων τις πολύ 

ψυχρές ημέρες. 

Αεροψεκασμοί γίνονται μόνο στη 

γεωργία για την προστασία ή τη βελ-

τίωση των καλλιεργειών και υπάρ-

χου και  άλλες περιπτώσεις που 

έχουν στόχο την ίδια την ατμόσφαι-

ρα όπως για παράδειγμα προκειμέ-

νου να συμπυκνωθούν τα σύννεφα 

για παραγωγή τεχνητής βροχής. 

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και 

αυτοί που υποστηρίζουν ότι μυστι-

κές υπηρεσίες μας ψεκάζουν με 

χημικές ουσίες επειδή οι κυβερνή-

σεις θέλουν να ελέγχουν τους λαούς 

για να μην υπάρχουν εξεγέρσεις και 

διότι οι φαρμακευτικές εταιρίες 

επιθυμούν να μην υπάρχει υγιής 

πληθυσμός για να πουλούν φάρμα-

κα. Βέβαια πρέπει να γίνουν 

έρευνες για να βρεθούν στοιχεία 

που θα αποδεικνύουν ότι οι από-

ψεις αυτές είναι σωστές. Ας ευχη-

θούμε να μην βγουν ποτέ αληθινές. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΒΡΑΜΗΣ 
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Υπάρχουν εξωγήινοι ; 

Αναρωτιούνται ο Θανάσης, ο Γιώργος και ο Νικόλας 

Οι εξωγήινοι  είναι έμβια όντα που 

κατοικούν εκτός γης. Η επιστήμη 

που μελετάει την εξωγήινη ζωή 

είναι η εξωβιολογία που είναι κλά-

δος της αστροβιολογίας, τα μέσα 

που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες 

στην ερευνά τους είναι τα ραδιοτη-

λεσκόπια τα οποία μπορούν να ανι-

χνεύσουν πιθανά εξωγήινα σήματα. 

Επιστήμονες όπως βιολόγοι γεωλόγοι 

ή παλαιοντολόγοι υποστηρίζουν πως 

είναι αδύνατον να υπάρχει ζωή κά-

που αλλού, αλλά μπορεί να υπάρ-

χουν βακτήρια, όμως το περιβάλλον 

γύρο τους δεν θα τους επιτρέψουν να 

εξελιχθούν σε κάτι μεγαλύτερο... λένε 

οι επιστήμονες. 

 Υπάρχει  και η άποψη της 

επιστημονικής φαντασίας που λέει 

ότι υπήρχε ζωή σε μακρινούς πλανή-

τες όπου η θερμοκρασία  επιτρέπει 

στη κύρια πηγή ζωής, το νερό να μη 

βράζει και να μην παγώνει. 

 Τελευταίες έρευνες που 

αποκάλυψε ο διευθυντής της NASA 

(δηλαδή η Αμερικάνικη  Εθνική Υπη-

ρεσία Αεροναυπηγικής και Διαστή-

ματος) μιλούν για πιθανή ύπαρξη 

εξωγήινης ζωής στο ηλιακό μας 

σύστημα, συγκεκριμένα ανακοίνω-

σε πως το τελευταίο διάστημα ότι 

εντοπίστηκε ένας μεγάλος αριθμός 

μυστηριωδών σημάτων από το 

διάστημα! (link :  https://

www.youtube.com/watch?

v=GAITXtpJnhQ) 

Η έρευνα για το αν υπάρχει ζωή σε 

άλλους πλανήτες είναι πάντα ένα 

θέμα που θα απασχολεί τους επι-

στήμονες. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ  -  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ –  

ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΡΑΚΑΣ 

Υπάρχουν εξωγήινοι ; 

Η άποψη του Ευθύμη 

  Αυτό το ερώτημα είναι αναπάντητο!

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι υ-

πάρχουν. Άλλοι πάλι όχι. Υπάρχουν 

έρευνες οι οποίες ασχολούνται με 

αυτό το θέμα όμως δεν υπάρχουν 

μέχρι στιγμής αναμφισβήτητες απο-

δείξεις για την ύπαρξη της εξωγήινης 

ζωής.  

Η ζωή αυτή μπορεί να αποτελείται 

από πλάσματα όπως τα βακτήρια ή 

και από όντα πολύ πιο εξελιγμένα 

από εμάς. Από τα 

μέσα του εικοστού 

αιώνα γίνονται συνε-

χής έρευνες για ση-

μάδια εξωγήινων πολιτισμών με 

ραδιοτηλεσκόπια,τα οποία μπορούν 

να ανιχνεύσουν για τυχόν ίχνη εξω-

γήινου πολιτισμού στο διάστημα. 

Όσον αφορά την πιθανή επαφή με 

εξωγήινους, κάποιοι υποστηρίζουν 

ότι πρέπει να επιδιωχθεί, ενώ άλλοι 

υποστηρίζουν ότι είναι επικίνδυνο 

να προσελκύσουμε την προσοχή 

κάποιου εξωγήινου είδους στη Γη. 

Μετά από όλα αυτά πιστεύω ότι 

υπάρχει έστω και μία πολύ μικρή 

μορφή ζωής σε άλλους πλανήτες.  

ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

Αγαπημένη ασχολία : Το ψάρεμα 

Το ψάρεμα είναι ένας πανάρχαιος 

τρόπος για να παίρνουμε ψάρια από 

τις θάλασσες και τις λίμνες για ψυχα-

γωγία ή για επάγγελμα. 

Μπορούμε να ψαρέψουμε από την 

ακτή ή από βάρκα μέχρι και από 

μεγάλο αλιευτικό πλοίο. 

Συνηθισμένα εργαλεία ψαρέματος 
(Συνέχεια στη σελίδα 24) 
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Το αγαπημένο μου βιβλίο : 

Γάντι σε ξύλινο χέρι 

από την ακτή είναι το καλά-

μι, το καρούλι, η απόχη, η 

καθετή, το πεζόβολο και 

άλλα, 

Από σκάφος τα δίχτυα, το 

γρι-γρι, η πεζότρατα, η συρ-

τή, το παραγάδι και άλλα. 

Στο καλάμι μπορούμε να βάλουμε για 

δόλωμα ψεύτικο ψαράκι, ζύμη με 

τυρί, ψεύτικο καβούρι, κομμάτι από 

(Συνέχεια από τη σελίδα 23) ψά-

ρι ή 

άλλα ζωντανά δολώματα, ανάλογα 

με τα ψάρια που θέλουμε να πιά-

σουμε. 

Οι ερασιτέχνες ψαράδες χαίρονται 

και ηρεμούν με αυτή την ασχολία. 

Περιγράφουν συχνά ιστορίες από τη 

φαντασία τους για τεράστια ψάρια 

που έπιασαν. 

Οι επαγγελματίες ψαράδες στην 

Ελλάδα είναι οι περισσότεροι στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και βρίσκονται 

κυρίως στα νησιά. 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Αγαπημένη ασχολία : Το ψάρεμα 

-Το αγαπημένο μου βιβλίο είναι το 

«Γάντι σε ξύλινο χέρι», το οποίο διά-

βασα πρόσφατα. Ο συγγραφέας του 

είναι ο Μάνος Κοντολέων. 

-Το βιβλίο αυτό είναι σχετικά παλιό, 

αλλά οι γνώσεις που μας δίνει είναι 

πολλές και χρήσιμες ακόμα και σήμε-

ρα. 

-Το βιβλίο είναι συγκινητικό αλλά 

σου δίνει και την αίσθηση της 

έκπληξης. Είναι ένα παιδί με την πα-

ρέα του και έλεγαν ιστορίες για έναν 

άντρα με ξύλινο χέρι. Τελικά υπήρχε 

αυτός ο άντρας αλλά δεν ήταν όπως 

τον περιέγραφαν. 

-Το αγόρι αυτό με την παράξενη φω-

νή και τα κόκκινα μαλλιά, ποιος θα 

περίμενε ότι είναι τόσο θαρραλέο; 

Ποιος να ξέρει άμα το κοριτσάκι χά-

θηκε για 

πάντα 

στην φω-

τιά; Και 

άλλα 

πολλά 

ερωτή-

ματα 

πιθανόν δεν θα απαντηθούν ποτέ… 

Αλλά μερικά ερωτήματά σας θα α-

παντηθούν διαβάζοντας το βιβλίο. 

-Ένα τρυφερό, ευαίσθητο βιβλίο μα 

και πρωτότυπο, το οποίο περιγράφει 

τη ζωή ενός παιδιού της Αθήνας. 

-Το μήνυμα που θέλει να μας περά-

σει είναι τ’ ότι αν αγαπάς κάποιον 

και δεν θες να τον χάσεις, τον έχεις 

πάντα κοντά σου, μέσα στην καρδιά 

σου κι όχι φυλακισμένο δίπλα σου. 

-Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο έμαθα 

ότι όσο και να θες να κρατήσεις 

κάποιον δίπλα σου εάν δεν το θέλει 

ο ίδιος, αυτός θα βρει τρόπο να 

φύγει όσο και να προσπαθείς (όπως 

και το γατάκι, ο Ριχάρδος). Επίσης 

κάτι ακόμα που έμαθα αν θες να 

κάνεις κάτι, και το θες πραγματικά, 

θα το καταφέρεις, ειδάλλως θα α-

πογοητεύεσαι και θα αποτυγχάνεις 

(όπως και ο μπαμπάς του αγοριού). 

Να μην κρίνεις κάποιον από την 

εξωτερική του εμφάνιση (όπως το 

αγοράκι με τα κόκκινα μαλλιά). Το 

τελευταίο δυνατό μου συναίσθημα 

από αυτό το βιβλίο είναι ότι η αλή-

θεια μπορεί να είναι διαφορετική 

απ’ ότι την φανταζόμαστε (ο κύριος 

με το ξύλινο χέρι). 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΚΑΣ  

Το αγαπημένο μου βιβλίο : 

Ο μικρός πρίγκιπας 

Ο «Μικρός Πρίγκιπας» είναι το αγα-

πημένο μου βιβλίο. Το έχει γράψει ο 

Αντουάν Ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Το έχω 

διαβάσει πολλές φορές. Το θέμα του 

είναι το εξής: Ο αφηγητής καθώς 

οδηγούσε το αεροπλάνο του, έπαθε 

μια βλάβη και προσγειώθηκε στην 

έρημο. Εκεί συνάντησε ένα μικρό 

παιδί που ονομαζόταν Μικρός Πρί-
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Διάφορα θέματα 

Το αγαπημένο μου βιβλίο : 

Η τελευταία μαύρη γάτα 

Ο Ευγένιος Τριβιζάς, αγαπημένος 

συγγραφέας μικρών αλλά και μεγά-

λων, έχει γράψει ένα βιβλίο που μου 

άρεσε περισσότερο από όλα. Δεν θα 

ξεχάσω με πόση αγωνία περίμενα να 

διαβάσω τη συνέχεια της περιπέτειας 

της ‘Τελευταίας μαύρης γάτας’. Αυτός 

είναι ο τίτλος του αγαπημένου μου  

βιβλίου που διηγείται τις περιπέτειες 

ενός μαύρου γάτου και της παρέας 

του σε ένα φανταστικό νησί. 

Σε εκείνο το νησί όλοι είχαν πιστέψει 

ότι η μαύρες γάτες έφερναν γρου-

σουζιά και γι’αυτό θέλησαν να τις 

εξοντώσουν. Μονό μια μαύρη  γάτα 

έμεινε, μια γάτα έξυπνη, οργανωμένη 

και δυνατή. Κατάφερε να πείσει και 

τις υπόλοιπες γάτες να τον βοηθή-

σουν, καθώς ήδη άρχισαν πια να κυ-

νηγούν όλες τις γάτες και όχι μόνο 

τις μαύρες, ώστε να αλλάξει την 

γνώμη των ανθρώπων. Αποκάλυψε 

ότι κάποιοι κακοί άνθρωποι βρίσκο-

νταν πίσω από το σχέδιο εξόντωσης 

των γατών. Τελικά, όλοι κατάλαβαν 

το λάθος τους και έζησαν ευτυχι-

σμένοι αρμονικά στο νησί τους.  

Μέσα από το παραμύθι και τις περι-

πέτειες του ήρωα ο συγγραφέας 

καταφέρνει να μας περάσει το μή-

νυμα της διαφορετικότητας και να 

μας δείξει πόσο άσχημο πράγμα 

είναι ο ρατσισμός και πόσο κακός 

είναι  για την κοινωνία μας. 

Το βιβλίο αυτό έχει γίνει και θεατρι-

κή παράσταση πολύ πετυχημένη. 

Θα πρότεινα να διαβάσουν όλοι 

αυτό το καταπληκτικό βιβλίο. 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 

Το αγαπημένο μου βιβλίο : 

Ο μικρός πρίγκιπας 

γκιπας. Σιγά σιγά έγιναν φίλοι και ο μι-

κρός πρίγκιπας του αφηγείται όσα είδε 

και έζησε σε άλλους πλανήτες που είχε 

επισκεφθεί. Ο αφηγητής έμαθε πολλά 

από εκείνον.  

Εμένα το βιβλίο αυτό μου άρεσε πολύ 

γιατί μου έμαθε να αναπτύσσω την φα-

ντασία μου μέσα από τα σκίτσα του. Όταν 

ο αφηγητής ζωγραφίζει έναν βόα που 

χωνεύει ένα ελέφαντα και το δείχνει σε 

ενήλικες, εκείνοι του απαντούν ότι το 

σκίτσο του μοιάζει με καπέλο. Αυτό δεί-

χνει ότι οι μεγάλοι έχουν χάσει την φα-

ντασία που είχαν ως παιδιά και όλα μοιά-

ζουν βαρετά γύρω τους.  

Μου έμαθε να μην καταπιέζω τα συναι-

σθήματά μου, να μιλάω για αυτά  και να 

(Συνέχεια από τη σελίδα 24) ζητώ αυτό που θέλω από τους αν-

θρώπους γύρω μου. Επίσης, μου 

έμαθε να εκτιμώ όσα έχω στη ζωή. 

Μέσα στο κείμενο αναφέρει πως 

ακόμα και όταν ο Μικρός Πρίγκι-

πας, βρίσκεται σε έναν κήπο με πα-

νέμορφα τριαντάφυλλα, δεν μπορεί 

να σταματήσει να σκέφτεται το δικό 

του τριαντάφυλλο, γιατί πολύ απλά 

είναι αναντικατάστατο στη ζωή του. 

Έτσι είναι και οι άνθρωποι γύρω 

μας.  

Διαβάζοντας το βιβλίο, κατάλαβα 

πως καμιά φορά πρέπει να αφήνεις 

ελεύθερους να φύγουν αυτούς που 

αγαπάς. Ο αφηγητής του βιβλίου, 

όσο και αν αγαπάει τον Μικρό Πρί-

γκιπα, καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί 

να τον κρατήσει μαζί του στη γη 

γιατί ξέρει ότι θα υποφέρει. Πριν 

φύγει ο Μικρός Πρίγκιπας του λέει 

«Όταν θα κοιτάζεις τον ουρανό την 

νύχτα, αφού θα έχω κατοικήσει εγώ 

σε ένα από όλα και θα γελάω σε 

κάποιο από αυτά, τότε για εσένα θα 

είναι σαν να γελάνε όλα τα αστέρια. 

Εσύ θα έχεις αστέρια που ξέρουν να 

γελάνε».  

ΣΥΜΕΩΝ ΕΓΓΛΕΖΟΣ  
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Δυο πειράματα — επιστημονικά θαύματα 

ΕΝΑ ΑΝΑΜΜΕΝΟ ΣΠΙΡΤΟ 

Χρειάζεστε: 

Μερικά σπίρτα , ένα φακό. 

Το πείραμα: 

 Ανάψτε ένα σπίρτο και 

κρατήστε το σε απόσταση 

10-15 εκ. από τον τοίχο. 

Φωτίστε με ένα φακό πάνω 

από το χέρι σας που κρατά 

το σπίρτο. Θα δείτε ότι μό-

νο η σκιά από το χέρι σας 

και το σπίρτο θα εμφανιστούν στον 

τοίχο. Η φλόγα δεν θα εμφανιστεί.  

Εξήγηση: 

Η φωτιά δεν παράγει σκιά διότι δεν 

εμποδίζει την δίοδο του φωτός από 

μέσα της όπως συμβαίνει με τα 

υλικά αντικείμενα.  

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ : ΕΝΑ Η-

ΦΑΙΣΤΕΙΟ ΠΟΥ ΕΚΡΗΓΝΥΤΑΙ! 

Ποιο παιδί δεν θέλει να φτιάχνει 

πράγματα που ανατινάσσονται; 

Για το πείραμα αυτό μπορείτε να 

πάρετε ένα 2λιτρο αναψυκτικό και 

να ρίξετε μέσα μερικές Mentos 

( κατά προτίμηση ενώ βρίσκεστε σε 

κάποιον υπαίθριο χώρο ) για να δη-

μιουργηθεί ένας πίδακας αναψυκτι-

κού, ή μπορείτε να ρίξετε ξύδι σε 

έναν κώνο γεμάτο μαγειρική σόδα, 

αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα 

ηφαίστειο. 

 

ΦΥΛΛΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΧΡΩΜΑ 

ΥΛΙΚΑ : 4 ποτήρια νερό 4 χρώματα 

για φαγητό μερικά φύλα από λάχα-

νο 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ : Βάζουμε μερικές σταγό-

νες διαφορετικού χρώματος σε κά-

θε ποτήρι με νερό. Μετά Βάζουμε 

ένα φύλλο λάχανου σε κάθε ένα 

ποτήρι, 

Αφήνουμε τα φύλλα στο Χρωματι-

σμένο νερό όλη τη νύχτα. 

Το πρωί τα φύλλα θα έχουν αλλάξει 

Χρώμα. 

ΕΞΗΓΗΣΗ : Τα φύλλα απορροφούν 

το χρωματιστό Νερό μέσα από τα 

τριχίδιά τους και έτσι χρωματίζο-

νται. 

 

ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ 

ΠΑΝΟΣ ΖΟΡΜΠΑΝΟΣ 

ΜΑΙΡΗ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗ 

Τα πειράματα όπως και αυτά του βιβλίου των Φυσικών στο σπίτι να γίνονται με την παρουσία των 
γονέων. 

Σπαζοκεφαλιές 

Μπορείτε να λύσετε τις παρακάτω 

σπαζοκεφαλιές? 

 

ΤΡΙΑ ΜΠΡΟΣ, ΔΥΟ ΠΙΣΩ 

Ένα σαλιγκάρι ξεκινά ένα πρωί να 

ανέβει ένα στύλο 6 μέτρων. Αν την 

ημέρα ανεβαίνει 3 μέτρα και την 

νύχτα κατεβαίνει 2 μέτρα, σε πόσες 

μέρες θα έχει ανεβεί τον στύλο? 

 

 

 

 

ΟΙ ΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ 

Μια γάτα τρώει 2 ποντικούς σε 

μία ώρα. Δέκα γάτες σε πόση 

ώρα θα φάνε 30 ποντικούς? 

Α: Σε 4 ημέρες 
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Σπαζοκεφαλιές 

 

 

 

 

ΤΑ ΤΣΟΥΓΚΡΙΣΑΝ 

6 φίλοι είχαν πάει σε ένα ταβερνάκι. 

Πριν πιούν το πρώτο ποτηράκι, τσού-

γκρισαν, για το καλό, το ποτήρι τους, 

ο καθένας με όλους τους άλλους. 

Συνολικά πόσα τσουγκρίσματα 

έγιναν? 

(Συνέχεια από τη σελίδα 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Α:  Σε 1 και μισή ώρα 

Α: Έγιναν 15 τσουγκρισματα.  Ο 1ος τσούγκρισε με 

5, ο 2ος έκανε 4 επιπλέον τσουγκρίσματα, γιατί 

ήδη έχουμε υπολογίσει το τσούγκρισμα με τον 1ο, 

Α:  α’ γύρος: 100 παιχνίδια 

β’ γύρος: 50 παιχνίδια 

γ’ γύρος: 25 παιχνίδια 

επιπλέον 1 παιχνίδι 

δ’ γύρος: 12 παιχνίδια 

ε’ γύρος: 6 παιχνίδια 

στ’ γύρος: 3 παιχνίδια 

επιπλέον 1 παιχνίδι 

Τελικός: 1 παιχνίδι 

Σύνολο: 199 παιχνίδια 

Φανταστείτε να ήταν πολλοί περισσότεροι οι μποξέρ…. 

 

ΝΟΚ ΑΟΥΤ 

Σε κάποιο πρωτάθλημα μποξ πήραν μέρος 

200 μποξέρ. Το σύστημα των αγώνων ήταν 

«νοκ άουτ», δηλαδή γινόταν ένα παιχνίδι ανά-

μεσα σε 2 μποξέρ και όποιος έχανε δεν ξανά-

παιζε. Πόσα παιχνίδια έγιναν μέχρι να βγει ο 

νικητής? 

 

 

ΠΟΤΗΡΙ ΜΕ ΠΑΓΟ 

Σε ένα ποτήρι με νερό επιπλέει ένα παγάκι. 
Αν το παγάκι λιώσει, η στάθμη του νερού 
στο ποτήρι: 

Α) Θα ανέβει, Β) Θα κατέβει, Γ) Θα μείνει 

ίδια?  

Α:  Θα μείνει ίδια 
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Σταυρόλεξο 
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Across 

2. Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ 

4. Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΤΟΝ ΣΚΥΛΟ ΤΟΥ 

Mickey 

5. Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΓΕ-

ΛΙΟΦΟΡΟ ΤΩΝ ΘΕΩΝ 

6. Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ 

8. Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΑ 

ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ 

Down 

1. ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΧΤΥΛΙΟΥΣ ΤΟΥ 

3. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΡΙΑΙΝΑ 

7. Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΚΑΣ 

Ανέκδοτα 

Ο μικρός Νικόλας προσεύχεται. 

- Θεέ μου κάνε να γίνει η Θεσσαλονί-

κη η πρωτεύουσα της Ελλάδας!  

- "Γιατί χρυσό μου;", ρωτά η μαμά 

του. 

- Γιατί έτσι έγραψα στο διαγώνισμα 

της Γεωγραφίας!  

 

Πώς λέγεται ο Κινέζος βελονιστής ; 

- Πινέζος ! 

 

Ήταν κάποτε ο Τοτός και παίρνει το 

199 και λέει : 

- Ναι, γεια σας, εκεί 199 ; 

- Ναι, τι θα θέλατε ; 

- Να έρθω κι εγώ να γίνουμε 

200 ; 

 

- Τι κάνει νιάου – νιάου στα κεραμί-

δια ; 

- Ένας γάτος που ξέρει ξένες γλώσ-

σες. 

 

- Τι είναι ένα 

πρόβατο χω-

ρίς κεφάλι και 

πόδια ; 

- Ένα σύννε-

φο. 

 

- Πότε πέφτει ο Τοτός με τα μούτρα 

στο βιβλίο ; 

- Όταν τον παίρνει ο ύπνος… 

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ -  

ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΛΟΓΛΟΥ 
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