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Είμαστε μαθητές της ΣΤ΄Δημοτικού 

Ωπ! Παιδιά, τι έγινε? Φθάσα-

με στην Έκτη Δημοτικού! Εγώ 

σαν χθες θυμάμαι το πάρτι 

καλωσορίσματος της 1ης 

Δημοτικού, που μας είχε διορ-

γανώσει ο σύλλογος Γονέων & 

Κηδεμόνων. Είχε έρθει ένας 

κλόουν για να παίξουμε και 

φάγαμε πίτσες. Οι αγχωμένες μα-

μάδες μας ήταν στην αίθουσα 

συγκεντρώσεων και συζητούσαν 

με την δασκάλα μας. Πως πέρα-

σαν έξι χρόνια τόσο γρήγορα; Πά-

ντα βλέπαμε τα «εκτάκια» σαν κάτι 

μακρινό και νομίζαμε πως θα 

πρέπει να περάσουν πολλά 

πολλά χρόνια για να έρθουμε 

στην θέση τους. Όμως τώρα 

φθάσαμε. Είμαστε ΕΜΕΙΣ οι 

μεγάλοι του σχολείου.  

Ο ρόλος μας δεν είναι απλός. 

Έχουμε την ευθύνη του 

«μεγαλύτερου». Πρέπει εμείς να 
(Συνέχεια στη σελίδα 2) 

Οι ποιητές μιλάνε για τον 

πόλεμο 

Αν θέλεις να λέγεσαι Άνθρωπος 

Τάσος Λειβαδίτης 

  

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος 

δεν θα πάψεις ούτε στιγμή ν' αγω-

νίζεσαι για την ειρήνη και 

για το δίκαιο. 

Θα βγεις στους δρόμους, θα φω-

νάξεις, τα χείλια σου θα 

ματώσουν απ' τις φωνές 

το πρόσωπό σου θα ματώσει από 

τις σφαίρες - μα ούτε βήμα πίσω. 

Κάθε κραυγή σου μια πετριά στα 

τζάμια των πολεμοκάπηλων 

Κάθε χειρονομία σου σα να γκρε-

μίζει την αδικία. 

Και πρόσεξε: μη ξεχαστείς ούτε 

στιγμή. 

Έτσι λίγο να θυμηθείς τα παιδικά 

σου χρόνια 

αφήνεις χιλιάδες παιδιά να κομμα-

τιάζονται την ώρα που παίζουν 

ανύποπτα στις πολιτείες 

Κωνσταντίνος Δασκαλάκης: Η 

τεχνητή νοημοσύνη είναι στοίχημα 

του ανθρώπινου εγκεφάλου με τη 

δαρβινική εξέλιξη  

(Αποσπάσματα από τη συνέντευξή 

του στο LIFO) 

Κατά κάποιο τρόπο η Τεχνητή 

Νοημοσύνη είναι ένα στοίχημα 

που έχει βάλει ο ανθρώπινος εγκέ-

φαλος με τη δαρβινική εξέλιξη. 

Όταν ο άνθρωπος φτάσει στο ση-

μείο να αναπαράγει με τεχνητό 

τρόπο τις ίδιες του τις ικανότητες, 

όλα θα είναι ανοιχτά και όλα θα 

είναι πιθανά. Αυτό μπορεί να είναι 

εκπληκτικό, να μας οδηγήσει σε 

μια Wonderland, όπου η ύπαρξη 

των μηχανών θα λειτουργεί υπέρ 

του ανθρώπου ή μπορεί να μας 

φέρει μπροστά σε δυσάρεστες 

καταστάσεις...  

Ο Elon Musk έχει πει ότι ίσως η 

Τεχνητή Νοημοσύνη να αποτελέσει 

τον λόγο για τον Γ΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Να σου θυμίσω όμως κι 
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

δώσουμε το σωστό παράδειγμα. 

Να είμαστε «πρότυπο»  για όλους 

τους μικρότερους μαθητές. Αυτό 

μπορούμε να το καταφέρουμε 

μόνο μέσα από την συμπεριφορά 

και τις πράξεις  μας στην καθημε-

ρινή ζωή του σχολείου. Κάποιοι 

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) μαθητές θα μας ακολουθήσουν 

και θα θελήσουν να γίνουν και 

εκείνοι σαν εμάς, όταν φθάσουν 

στην έκτη δημοτικού.  

Μακάρι να μπορούσαμε και του 

χρόνου να είμαστε πάλι συμμαθη-

τές. Άλλα έξι χρόνια μαζί θα ήταν 

τέλεια! Η έκτη δημοτικού όσο ω-

ραία και αν είναι, έχει μέσα της 

και την στεναχώρια του αποχωρι-

σμού. Όμως δεν θα στεναχωρη-

θούμε, γιατί είμαι σίγουρη πως θα 

βρισκόμαστε. ΣΤ’2 FOREVER! 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΑΚΑΡΔΑΝΟΥ 

Είμαστε μαθητές της ΣΤ΄Δημοτικού 

Στις 30 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε 

η Ολυμπιάδα Ρομποτικής. Ήταν ο 

προκριματικός αγώνας για τα 

Lego Mindstorms για την Ολυμπιά-

δα Ρομποτικής που θα διεξάγο-

νταν φέτος στην Ουγγαρία. 

Παράλληλα διεξάγονταν κι ο πα-

νελλήνιος διαγωνισμός κατάταξης 

των ομάδων με τα Lego Wedo 2.0. 

Ήταν μία απίθανη εμπειρία αν και 

η ομάδα μας δεν πήγε όσα καλά 

θα θέλαμε. Όταν φτάσαμε όλοι 

στο κλειστό γυμναστήριο Γαλα-

τσίου βρήκαμε τα τραπέζια 

μας η κάθε ομάδα και εγκατα-

στήσαμε το υλικό μας. 

Η ομάδα μας, οι Bus Drivers 

(Παναγιώτα, Φίλιππος, Ευαγγε-

λία), μετείχε στο διαγωνιστικό 

μέρος για την Ολυμπιάδα. Με 

το που εγκατασταθήκαμε στη 

θέση μας, κάναμε δοκιμές στο 

ρομπότ μας με τα MindStorms 

EV3. Παρόλο που τα πήγε τέ-

λεια στις δοκιμές, στον αγώνα 

πήγε πολύ χειρότερα απ’ ότι περι-

μέναμε. Μάλλον κάναμε κάτι λά-

θος στη συναρμολόγηση.  

Στον αγώνα κατάταξης των Wedo 

2.0 μετείχαν από το σχολείο μας 

οι ομάδες Robot Managers 

(Χρήστος, Γεωργία, Γεράσιμος), 

Smart Citizens (Ευφροσύνη, Μαρι-

λένα, Φίλιππος Π.) και Wedo Friends 

(Στέλλα, Δημήτρης Καρ., Ευθύμης), 

με καλύτερη θέση την 7η. Συγχαρητή-

ρια 

στους συμμαθητές μας από τους Ro-

bot Managers. 

Ήταν μία απίθανη εμπειρία και θέλω 

να ξαναπάω σε διαγωνισμό τέτοιου 

είδους.  

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΚΑΣ  

Ολυμπιάδα Ρομποτικής 

Οι Bus Drivers Οι ομάδες Wedo 2.0 

Η πρώτη μας εκδρομή ως μαθητές 

της έκτης δημοτικού ήταν στο City 

Lab. Αυτό είναι ένα κέντρο ρομπο-

τικής, που μπορούν να επισκέπτο-

νται παιδιά και να μάθουν τη ρο-

μποτική.  

Εμείς δημιουργήσαμε και προ-

γραμματίσαμε ένα ρομποτάκι. 

Μπορούσε να πηγαίνει είτε μπρος 

είτε πίσω, αριστερά ή δεξιά . 

Σε αυτή την εκδρομή μάθαμε πολ-

λά πράγματα για τη ρομποτική 

που μας έκαναν να την αγαπήσου-

με 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ 

Η πρώτη μας εκπαιδευτική επίσκεψη 
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Φέτος, όπως κάθε χρονιά, στις 27 

Σεπτεμβρίου ήταν η Ημέρα Σχολι-

κού Αθλητισμού. Όταν πήγαμε 

σχολείο, την πρώτη ώρα είχαμε 

εικαστικά και ζωγραφίσαμε ένα 

άθλημα, εγώ ζωγράφισα έναν 

πολίστα να είναι έτοιμος να σου-

τάρει. Τη δεύτερη ώρα είχαμε 

μάθημα με τον κύριο Ζώη και 

είδαμε μερικά βιντεάκια που είχαν σχέση με τον αθλητισμό. Τρίτη και 

τέταρτη ώρα μιλήσαμε με μία κυρία που 

είχε έρθει στο σχολείο για να μας μιλήσει 

για την ιστιοπλοΐα. Πέμπτη ώρα κάναμε 

μικρές δοκιμασίες που είχαν σχέση με το 

Handball. Τελευταία και αγαπημένη μου 

ώρα, κάναμε με δύο κυρίες ξιφασκία.. 

Ήταν μία απίστευτη τελευταία ημέρα σχολι-

κού αθλητισμού στο δημοτικό. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΚΑΣ 

Ημέρα Σχολικού 

Η Απελευθέρωση της Αθήνας 

από τους Γερμανούς έγινε στις 

12 Οκτωβρίου του 1944 και έτσι 

πήρε τέλος η περίοδος κατοχής 

από τα γερμανικά στρατεύματα.  

Μετά τη συμμαχική απόβαση 

στη Νορμανδία στις 6/6/1944 

και με τον Κόκκινο Στρατό να 

προχωρά προς τα Βαλκάνια, όλοι 

ήξεραν ότι η απελευθέρωση της 

Ελλάδας από τα στρατεύματα 

κατοχής ήταν θέμα χρόνου.  

Μετά από μια σειρά συναντήσε-

ων και συμφωνιών, οι Γερμανοί 

υποσχέθηκαν να μην κάνουν δο-

λιοφθορές για να εξασφαλίσουν 

την αποχώρηση των στρατευμά-

των τους ήρεμα και χωρίς προβλή-

ματα.  

Όμως, πριν εκκενωθεί η Αθήνα, οι 

SS εκτέλεσαν στο Δαφνί 72 

Έλληνες πατριώτες, όπως επίσης 

και τους διερμηνείς που συνεργά-

ζονταν μαζί τους για να μην διαρ-

ρεύσουν  μυστικά για 

τις επιχειρήσεις τους. 

Στις 12 Οκτωβρίου 

1944 έγινε υποστολή 

της ναζιστικής σημαίας 

μετά από 1624 ημέρες 

Κατοχής . Ακολούθησε 

μια σειρά συγκρούσεων 

και συμπλοκών. Οι βρε-

τανικές δυνάμεις 

ήρθαν στην Αθήνα και 

ο Γεώργιος Παπανδρέ-

ου  πήγε στις 18 Οκτω-

βρίου στην Ακρόπολη, όπου μέσα σε 

πανηγυρικό κλίμα ύψωσε επιτέλους την 

Ελληνική σημαία. Η Απελευθέρωση ήταν 

πλέον γεγονός.  

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΕΛΙΑΣ 

12 Οκτωβρίου 1944 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ : 28η Οκτωβρίου 1940 

Στις 28 Οκτωβρίου το 1940, όλοι 

οι Έλληνες τιμούν την ημέρα του 

ΌΧΙ. Η απαίτηση των Ιταλών ήταν 

«Η παραδίδεστε  ή ερχόμαστε». 

Τότε ο δικτάτορας Ιωάννης Μετα-

ξάς στάθηκε στο ύψος των περι-

στάσεων ως πρωθυπουργός της 

Ελλάδας και είπε το μεγάλο ΟΧΙ 

στους Ιταλούς. 

Ήταν λίγο πριν τις 3 τα ξημερώμα-

τα της 28 Οκτωβρίου το 1940, 

όταν ο Ιταλός πρέσβης επέδωσε 

στον Μεταξά τελεσίγραφο της 

χώρας του για «ελεύθερη διέλευση 

του στρατού της Ιταλίας στα ελλη-

νικά εδάφη», και την κατάληψη 

στρατηγικών σημείων του βασιλεί-

ου της Ελλάδας «λιμένες, αεροδρό-

μια» για ανάγκη ανεφοδιασμού και 

άλλων διευκολύνσεων στη μετέπειτα 

προώθησή του στην Αφρική.  Όταν ο 

Μεταξάς διάβασε το γράμμα κοίταξε 

τον Ιταλό πρέσβη και τον ρώτησε στα 

Γαλλικά Allors,c’est la guere», δηλα-

δή, «αυτό σημαίνει πόλεμο»!!! 

Στις 5 και 30 τα ξημερώματα οι Ιταλοί 
(Συνέχεια στη σελίδα 4) 

Η επέτειος του ΟΧΙ 
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ξαφνικά περνάνε τα σύνορα της 

Ελλάδας χωρίς κανένας Έλληνας 

να το έχει αντιληφθεί . Το τελεσί-

γραφο έλεγε ότι θα πέρναγαν τα 

σύνορα στις 6.00π.μ. Οι Έλληνες 

αμυνόμενοι εισήλθαν τον πόλεμο. 

 

Εορτασμός 

Το λεγόμενο «έπος του σαράντα» 

το οποίο ακολούθησε αναφέρεται 

(Συνέχεια από τη σελίδα 3) στις μεγάλες νίκες του Ελληνικού 

στρατού. 

Η Ελλάδα γιορτάζει στις 28 Οκτω-

βρίου το ΌΧΙ που είπε ο Ιωάννης 

Μεταξάς στην Ιταλία. 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

Η επέτειος του ΟΧΙ 

Ι. Μεταξάς - Ε. Γκράτσι 

 Τον  Ioύλιο του 1940 τα ιταλικά 

αεροπλάνα βομβαρδίζουν τα ελλη-

νικά πολεμικά πλοία στις ακτές της 

Κρήτης και στη Ναύπακτο.  

15 Αυγούστου: Το εύδρομο Έλλη 

τορπιλίζεται από τους Ιταλούς 

έξω από το λιμάνι της Τήνου. 

28 Οκτωβρίου: Στις 3 το πρωί, 

ο πρέσβης της Ιταλίας Εμα-

νουέλε Γκράτσι επιδίδει στον 

Ιωάννη Μεταξά τελεσίγραφο, 

με το οποίο του γνωστοποιεί 

την πρόθεση της Ιταλίας να 

καταλάβει θέσεις εντός της 

ελληνικής επικράτειας, συνο-

δευόμενο από τη δήλωση ότι, 

αν η Ελλάδα δεν συμμορφω-

θεί εντός 3 ωρών, ο ιταλικός 

στρατός θα εισβάλλει στο ελληνικό 

έδαφος.  

Η απάντηση του Έλληνα πρωθυ-

πουργού (Alors,c’est la guerre: 

Λοιπόν έχουμε πόλεμο), που έμεινε 

στην ιστορία ως το ΟΧΙ του Μετα-

ξά, εξέφρασε τη θέληση του ελλη-

νικού λαού να μην υποταχθεί.  

Στις 4 Νοεμβρίου: Οι Ιταλικές δυ-

νάμεις προχωρούν μέσα στο ελλη-

νικό έδαφος στον παραλιακό τομέ-

α.  

 

10 Νοεμβρίου: Η ιταλική μεραρχία 

αλπινιστών εισδύει στον ορεινό 

όγκο του Σμόλικα και του Γράμμου 

έως τη Σαμαρίνα.  

15 Νοεμβρίου: Οι Ιταλοί φεύγουν 

από το ελληνικό έδαφος στην πε-

ριοχή της Πίνδου.  

16-22 Νοεμβρίου: Σκληρές μάχες 

και κατάληψη της Κορυτσάς.  

26-30 Νοεμβρίου: Οι ελληνικές 

δυνάμεις προελαύνουν σε όλα τα 

μέτωπα.  

1-8 Δεκεμβρίου: ο ελληνικός στρατός 

καταλαμβάνει το Πόγραδετς, την Πρε-

μετή, τους Άγιους Σαράντα, το Δέλβινο 

και το Αργυρόκαστρο.  

Στις 22 Δεκεμβρίου: Ελληνικά τμήματα 

μπαίνουν στη Χιμάρα.  

Στις 25 Δεκεμβρίου: Το υπο-

βρύχιο Παπανικολής, με κυ-

βερνήτη τον πλωτάρχη Ιατρί-

δη, βυθίζει δύο Ιταλικά μετα-

γωγικά ανοιχτά της Αυλώνας.  

31 Δεκεμβρίου: Το υποβρύχιο 

Λάμπρος Κατσώνης, με κυβερ-

νήτη τον πλωτάρχη Σπανίδη 

βυθίζει ιταλικό πετρελαιοφόρο 

ανοιχτά του Δυρραχίου. 

10 Ιανουαρίου: ελληνικές δυ-

νάμεις καταλαμβάνουν την 

Κλεισούρα και, την επομένη, το στρα-

τηγικής σημασίας ύψωμα 1890. 

29 Ιανουαρίου: Θάνατος του Ιωάννη. 

Μεταξά. Πρωθυπουργός αναλαμβάνει 

ο Αλέξανδρος Κορυζής. 

12 Φεβρουαρίου: Η ιταλική αεροπορία 

βομβαρδίζει τον Πειραιά και τη Θεσσα-

λονίκη. 

(Συνέχεια στη σελίδα 5) 

Το χρονικό του πολέμου  
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Το χρονικό του πολέμου  

16 Φεβρουαρίου: Ελληνικά τμήμα-

τα καταλαμβάνουν το βουνό Στέ-

ντελι. 

27 Φεβρουαρίου: Οι Άγγλοι κατα-

λαμβάνουν το Καστελόριζο. 

14 Μαρτίου: Το υποβρύχιο 

«Νηρεύς» τορπιλίζει ιταλικό μετα-

γωγικό στην Αδριατική. Την ίδια 

μέρα το αντιτορπιλικό «Ψαρά» 

βυθίζει ιταλικό υποβρύχιο. 

17 Μαρτίου: Βρετανικές δυνάμεις 

φθάνουν στην Ελλάδα. Παραμέ-

νουν νοτίως του Αλιάκμονα για να 

μη δώσουν στους Γερμανούς το 

πρόσχημα να εισβάλουν. 

6 Απριλίου: Ο Γερμανός πρέσβης 

στην Αθήνα επισκέπτεται ξημερώ-

ματα τον πρωθυπουργό Κορυζή 

και του ανακοινώνει ότι ο Γερμανι-

κός στρατός θα εισβάλει στην Ελ-

λάδα, λόγω της παρουσίας αγγλι-

κών δυνάμεων. Το πρωί αρχίζει η 

επίθεση εναντίον της Γιουγκοσλα-

βίας και της Ελλάδας. 

8 Απριλίου: Οι Γερμανοί καταλαμ-

βάνουν τη Δοϊράνη και το έδαφος 

μεταξύ Δοϊράνης και Αξιού. 

9 Απριλίου: Τα πρώτα γερμανικά 

τμήματα εισέρχονται στη Θεσσα-

λονίκη. 

13 Απριλίου: Παραδίδονται οι ελ-

ληνικές δυνάμεις που είχαν αποκο-

πεί ανατολικά της Θεσσαλονίκης 

15 Απριλίου: Ο ελληνικός Στρατός 

του αλβανικού μετώπου συμπτύσ-

σεται για να ευθυγραμμιστεί με το 

(Συνέχεια από τη σελίδα 4) μέτωπο της Μακεδονίας. Εκκενώ-

νεται η Κορυτσά. 

18 Απριλίου: Ο πρωθυπουρ-

γός Αλέξανδρος Κορυζής, 

αδυνατώντας να αντιμετωπί-

σει την κατάσταση και μετά 

από διαφωνία του με το βασι-

λιά για μετακίνηση της ελλη-

νικής κυβερνήσεως στην Κύ-

προ, αυτοκτονεί. 

21 Απριλίου: 

Πρωθυπουρ-

γός αναλαμ-

βάνει ο Εμ-

μανουήλ 

Τσουδερός. 

Οι διοικητές 

των τριών 

Σωμάτων 

Στρατού, Γ. 

Τσολάκογλου, Π. Δεμέστιχας και Γ. 

Μπάκος συνθηκολογούν με τους 

Γερμανούς εισβολείς. 

23 Απριλίου: Ο βασιλιάς, ο πρωθυ-

πουργός και η κυβέρνηση κατα-

φεύγουν στην Κρήτη. 

27 Απριλίου: Οι Γερμανοί εισέρχο-

νται στην Αθήνα. Η χιτλερική ση-

μαία υψώνεται στην Ακρόπολη. 

3 Μαΐου: Παρέλαση γερμανικών 

και ιταλικών στρατευμάτων κατο-

χής σε μια έρημη Αθήνα. 

20 Μαΐου: Μάχη της Κρήτης: Αρ-

χίζει η γερμανική επίθεση. Οι μι-

κρές ελ-

ληνικές 

δυνάμεις, 

οι Άγγλοι 

που είχαν 

μεταφερ-

θεί εκεί, 

όλος ο 

πληθυ-

σμός, 

αντιστέ-

κονται 

γενναία. 

30 Μαΐου: Ο Μανώλης Γλέζος και ο 

Λάκης Σάντας κατεβάζουν από τον 

βράχο της Ακρόπολης τη σημαία με τη 

σβάστικα. Η γενναία πράξη τους γίνε-

ται σύμβολο αντίστασης. 

31 Μαΐου: Ύστερα από δέκα μέρες 

σκληρών μαχών, η Κρήτη καταλαμβά-

νεται από τους Γερμανούς. Μια βδο-

μάδα νωρίτερα ο βασιλιάς και η κυ-

βέρνηση είχαν διαφύγει στην Αλεξάν-

δρεια της Αιγύπτου. 

Ιούνιος : Κατοχή (γερμανική, ιταλική, 

βουλγαρική). 

1941 - 1944 

Αντίσταση των Ελλήνων κατά των κα-

τακτητών. Συμμετοχή των ελληνικών 

δυνάμεων στον αγώνα των Συμμάχων 

κατά του Άξονα. 

12 Οκτωβρίου 1944 : Η Αθήνα ελεύθε-

ρη. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
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Η Κατοχή 

Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος 

ξεκίνησε για την Ελλάδα με την 

επίθεση της Ιταλίας τον Οκτώβριο 

1940 αλλά ηττήθηκαν οπότε ανα-

γκάστηκαν να οπισθοχωρήσουν 

εξαιτίας του Ελληνικού στρατού 

στο εσωτερικό της Αλβανίας. Τον 

Απρίλιο 1941 ακολούθησε η γερ-

μανική εισβολή όπου στα τέλη 

Μαΐου 1941 οι Γερμανοί  είχαν 

υποτάξει το σύνολο της χώρας. Οι 

Γερμανοί διατήρησαν υπό τον 

έλεγχο τους τις σημαντικότερες 

στρατηγικά περιοχές της Ελλάδας 

μεταξύ τους η Αθήνα και η Θεσσα-

λονίκη. Η υπόλοιπη χώρα μοιρά-

στηκε σε ζώνες ελέγχου των συμ-

μάχων  προς τη Γερμανία, της 

Ιταλίας και της Βουλγαρίας και 

τοποθετήθηκε η κατοχική κυβέρ-

νηση, που συγκρατήθηκε από 

Έλληνες συνεργάτες  των Γερμα-

νών. Η κατοχή επέφερε δεινά στον 

ελληνικό λαό και προκάλεσε ανυ-

πολόγιστες καταστροφές. 

 

Οι ανθρώπινες απώ-

λειες της Ελλάδας  κα-

τά τη διάρκεια του δεύ-

τερου παγκόσμιου πολέ-

μου υπολογίζονται με-

ταξύ 300.000 και 

770.000 αμάχων αλλά 

και 20.000 έως και 

35.000 στρατιωτών. 

Ανυπολόγιστες όμως ήταν και οι 

υλικές καταστροφές που οδήγη-

σαν στην οικονομική κατάρρευση 

της Ελλάδας. Την ίδια στιγμή εμ-

φανίστηκε η αντίσταση, που υπήρ-

ξε η πιο δραστήρια στα κατεχόμε-

να κράτη της Ευρώπης εκτός από της 

Γιουγκοσλαβίας. Οι αντιστασιακές 

ομάδες πραγματοποίησαν επιχειρή-

σεις κατά των δυνάμεων της κατοχής, 

τον ταγμάτων ασφαλείας και ανέπτυ-

ξαν δίκτυο κατασκόπων. Από τα τέλη 

του 1943 άρχισαν να συγκρούονται 

μεταξύ τους. Όταν η Ελλάδα απελευ-

θερώθηκε τον Οκτώβριο του 

1944,υπήρχε κλίμα ακραίας πολιτι-

κής πόλωσης που σύντομα οδήγησε 

στο 

ξέ-

σπασμα του εμφυλίου. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΕΠΕΤΑΔΕΛΛΗΣ 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΣΕΠΕΤΑΔΕΛΛΗΣ 

Η Εθνική Αντίσταση 

Εθνική Αντίσταση λέμε την αντί-

σταση που προέβαλαν οι Έλληνες 

κατά τη διάρκεια της Κατο-

χής εναντίον των κατακτητών.  

Η πρώτη επιβεβαιωμένη πράξη 

αντίστασης στην Ελλάδα έγινε το 

βράδυ της 30ης Μαΐου 1941, μια 

ημέρα πριν από το τέλος της Μά-

χης της Κρήτης. Δύο νεαροί φοιτη-

τές, ο Απόστολος Σάντας, φοιτητής 

της Νομικής και ο Μανώλης Γλέ-

ζος, φοιτητής στο Οικονομικό Πα-

νεπιστήμιο Αθηνών, ανέβηκαν 

στην βορειοδυτική πλαγιά της Α-

κρόπολης και κατέβασαν τη γερ-

μανική σημαία που είχαν τοποθε-

τήσει εκεί οι αρχές κατοχής 

Το πρώτο ευρύτερο κίνημα αντί-

στασης αναπτύχθηκε στη Βόρεια 

Ελλάδα, όπου οι Βούλγαροι προ-

σαρτούσαν στη κατοχή τους ελλη-

νικά εδάφη. Η πρώτη μαζική εξέ-

γερση σημειώθηκε στη πόλη της 

Δράμας, στη βουλγαρική ζώνη 

κατοχής. Τη νύχτα της 28ης Σε-

πτεμβρίου 1941, ο λαός της Δρά-

μας και τα προάστια ξεσηκώθη-

καν. Άσχημα οργανωμένη, αυτή η 

εξέγερση κατεστάλη από τον βουλ-

γαρικό στρατό, ο οποίος ανταπέ-

δωσε με την εκτέλεση πάνω από 

τριών χιλιάδων ανθρώπων στη 

Δράμα μόνο. Υπολογίζεται ότι δε-

καπέντε χιλιάδες Έλληνες έχασαν 

τη ζωή τους συνολικά από τον βουλ-

γαρικό στρατό κατά τη διάρκεια της 

επιχείρησης καταστολής της εξέγερ-

σης τις επόμενες εβδομάδες και στην 

ύπαιθρο ολόκληρα χωριά λεηλατήθη-

καν. Η πόλη του Δοξάτου και το χω-

ριό της Χωριστής θεωρούνται επισή-

μως μαρτυρικές πόλεις σήμερα 

 

Ένοπλες ομάδες, αποτελούμενες από 

αντάρτες εμφανίστηκαν για πρώτη 

φορά στα βουνά της Μακεδονίας τον 

Οκτώβριο του 1941 και η πρώτη 

ένοπλη σύγκρουση με τις δυνάμεις 

κατοχής είχε ως αποτέλεσμα τη δολο-

φονία 488 αμάχων ως αντίποινα από 

τους Γερμανούς καταφέρνοντας να 
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Η Εθνική Αντίσταση 

περιορίσει την αντιστασιακή δρά-

ση για τους επόμενους μήνες. Ω-

στόσο, αυτές οι εγκληματικές ενέρ-

γειες, μαζί με τη λεηλασία των 

φυσικών πόρων της χώρας από 

τους κατακτητές, έστρεψε περισ-

σότερους Έλληνες 

εναντίον τους 

 

Οι μεγαλύτερες αντι-

στασιακές οργανώ-

σεις ήταν το ΕΑΜ 

(Εθνικό Απελευθερω-

τικό Μέτωπο), η φιλο-

βενιζελική Εθνικός 

Δημοκρατικός Ελληνι-

κός Σύνδεσμος 

(ΕΔΕΣ) και η ΕΚΚΑ, 

με επικεφαλής τον 

συνταγματάρχη Δη-

μήτριο Ψαρρό, που 

δρούσε τοπικά στην 

περιοχή του όρους 

Γκιώνα στην Ήπειρο 

 

Η ελληνική Αντίσταση έκανε αισθη-

τή την παρουσία της στον κόσμο, 

με μια από τις πιο θεαματικές πρά-

ξεις δολιοφθοράς του πολέμου, 

την ανατίναξη της σιδηροδρομικής 

γέφυρας του Γοργοποτάμου 

(Επιχείρηση Harling), που συνέδεε 

τη Βόρεια και Νότια Ελλάδα, στις 

25 Νοεμβρίου 1942. Η επιχείρηση 

αυτή ήταν το αποτέλεσμα συνερ-

γασίας βρετανών, ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ, 

που πραγματοποιήθηκε από 12 

Βρετανούς σαμποτέρ και μια κοι-

νή δύναμη ΕΛΑΣ-ΕΔΕΣ. Αυτή ήταν 

η πρώτη και τελευταία φορά που 

οι δύο μεγάλες αντιστασιακές ομά-

δες θα συνεργάζονταν, εξ αιτίας 

της γρήγορης ανάπτυξης αντιπα-

λότητας και της αντίθετης ιδεολο-

γικής πολιτικής τους 

 

(Συνέχεια από τη σελίδα 6) Ακολούθησαν συνεχείς επιθέσεις 

και πράξεις δολιοφθοράς κατά 

των Ιταλών, όπως η Μάχη του 

Φαρδύκαμπου, με αποτέλεσμα τη 

σύλληψη αρκετών εκατοντάδων 

Ιταλών στρατιωτών και σημαντι-

κών ποσοτήτων εξοπλισμού. Μέχρι 

το τέλος της άνοιξης του 1943, οι 

Ιταλοί αναγκάστηκαν να αποσυρ-

θούν από αρκετές περιοχές. Οι 

πόλεις της Καρδίτσας, Γρεβενών, 

Τρικάλων, Μετσόβου και άλλες 

απελευθερώθηκαν από τον Ιούλιο. 

Οι δυνάμεις του Άξονα και των 

συνεργατών τους εξακολουθούσαν 

να έχουν τον έλεγχο μόνο των με-

γάλων πόλεων και των συνδετικών 

οδών, με όλο το εσωτερικό της 

χώρας γεμάτο με αντάρτες. Αυτό 

ήταν η "Ελεύθερη Ελλάδα", μια 

μεγάλη περιοχή της χώρας από το 

Ιόνιο στο Αιγαίο και από τα σύνο-

ρα της γερμανικής ζώνης στη Μα-

κεδονία μέχρι τη Βοιωτία 

 

Η ιταλική συνθηκολόγηση τον Σε-

πτέμβριο του 1943 παρείχε ένα 

αναπάντεχο κέρδος για την Αντί-

σταση, καθώς ο ιταλικός στρατός 

σε πολλές περιοχές είχε διασπαστεί. Τα 

περισσότερα ιταλικά στρατεύματα 

γρήγορα αφοπλίστηκαν ή αιχμαλωτί-

στηκαν από τους Γερμανούς, αλλά σε 

πολλά σημεία Ιταλοί στρατιώτες αλλά 

και σημαντικές ποσότητες όπλων και 

εξοπλισμού έπεσε στα χέρια της αντί-

στασης 

Οι Γερμανοί είχαν 

αναλάβει πλέον και 

την ιταλική ζώνη και 

σύντομα αποδεί-

χθηκε ότι ήταν ένας 

εντελώς διαφορετι-

κός αντίπαλος από 

τους Ιταλούς. Ήδη 

από τις αρχές του 

καλοκαιριού του 

1943, περισσότερα 

γερμανικά στρατεύ-

ματα είχαν μετα-

φερθεί στην Ελλά-

δα, φοβούμενοι μια 

εισβολή των Συμμά-

χων εκεί. Σύντομα, 

οι δύο πλευρές άρχισαν να μάχονται 

μεταξύ τους. Κατά τη διάρκεια των 

επιχειρήσεων αυτών, μαζικά αντίποινα 

πραγματοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα 

διάφορα εγκλήματα πολέμου, όπως 

στο Κομμένο, στα Καλάβρυτα και το 

Δίστομο. Την ίδια στιγμή, εκατοντάδες 

χωριά κάηκαν και σχεδόν ένα εκατομ-

μύριο άνθρωποι έμειναν άστεγοι. 

 

Παρά την υπογραφή συμφωνίας τον 

Μάιο του 1943 μεταξύ των κύριων 

ομάδων Αντίστασης (ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ 

και ΕΚΚΑ), η οποία προέβλεπε να συ-

νεργαστούν μεταξύ τους αλλά και με 

τους Συμμάχους, στον πολιτικό τομέα 

η αμοιβαία δυσπιστία μεταξύ ΕΑΜ και 

των άλλων ομάδων κλιμακώθηκε.  

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 

Η ανατιναγμένη γέφυρα του Γοργοποτάμου 
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Οι ποιητές μιλάνε για τον πόλεμο 

μια στιγμή αν κοιτάξεις το ηλιοβα-

σίλεμα 

αύριο οι άνθρωποι θα χάνουνται 

στη νύχτα του πολέμου 

έτσι και σταματήσεις μια στιγμή να 

ονειρευτείς 

εκατομμύρια ανθρώπινα όνειρα 

θα γίνουν στάχτη κάτω από τις 

οβίδες. 

Δεν έχεις καιρό 

δεν έχεις καιρό για τον εαυτό σου 

αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. 

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος 

μπορεί να χρειαστεί ν' αφήσεις τη 

μάνα σου, την αγαπημένη 

ή το παιδί σου. 

Δε θα διστάσεις. 

Θ' απαρνηθείς τη λάμπα σου και 

το ψωμί σου 

Θ' απαρνηθείς τη βραδινή ξεκού-

ραση στο σπιτικό κατώφλι 

για τον τραχύ δρόμο που πάει στο 

αύριο. 

Μπροστά σε τίποτα δε θα δειλιά-

σεις κι ούτε θα φοβηθείς. 

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος 

θα πρέπει να μπορείς να πεθάνεις 

ένα οποιοδήποτε πρωινό. 

Αποβραδίς στην απομόνωση θα 

γράψεις ένα μεγάλο τρυφερό 

γράμμα στη μάνα σου 

Θα γράψεις στον τοίχο την ημερο-

μηνία, τ' αρχικά του ονόματος σου 

και μια λέξη : Ειρήνη 

σα να 'γραφες όλη την ιστορία της 

ζωής σου. 

Να μπορείς να πεθάνεις ένα ο-

ποιοδήποτε πρωινό 

να μπορείς να σταθείς μπροστά 

στα έξη ντουφέκια 

σα να στεκόσουνα μπροστά σ' 

ολάκαιρο το μέλλον. 

Να μπορείς, απάνω απ' την ομο-

βροντία που σε σκοτώνει 

εσύ ν' ακούς τα εκατομμύρια των 

απλών ανθρώπων που 

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) τραγουδώντας πολεμάνε για την 

ειρήνη. 

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. 

 

Ένας στρατιώτης μουρμουρίζει στο 

αλβανικό μέτωπο 

Νικηφόρος Βρεττάκος 

Ποιος θα μας φέρει λίγον ύπνο 

εδώ που βρισκόμαστε; 

Θα μπορούσαμε τότες τουλάχιστο 

να ιδούμε πως έρχεται τάχατε η 

μάνα μας 

βαστάζοντας στη μασχάλη της ένα 

σεντόνι λουλακιασμένο 

με μια ποδιά ζεστασιά και κατιφέ-

δες από το σπίτι μας. 

Ένα φθαρμένο μονόγραμμα στην 

άκρη του μαντιλιού: ένας κόσμος 

χαμένος. 

Τριγυρίζουμε πάνω στο χιόνι με τις 

χλαίνες κοκαλιασμένες. 

Ποτέ δεν βγήκε ο ήλιος σωστός απ' 

τα υψώματα του Μοράβα, 

ποτέ δεν έδυσε ο ήλιος αλάβωτος 

απ' τ' αρπάγια της Τρεμπεσίνας. 

Τρεκλίζω στον άνεμο χωρίς άλλο 

ρούχο, διπλωμένος με το ντουφέκι 

μου, παγωμένος και ασταθής. 

(Σαν ήμουνα μικρός καθρεφτιζό-

μουνα στα ρυάκια της πατρίδας 

μου 

δεν ήμουν πλασμένος για τον πό-

λεμο). 

Δε θα μου πήγαινε αυτή η προσβο-

λή περασμένη υπό μάλης, 

δε θα μου πήγαινε αυτό το ντου-

φέκι αν δεν ήσουν εσύ, 

γλυκό χώμα που νιώθεις σαν 

άνθρωπος, 

αν δεν ήτανε πίσω μας λίκνα και 

τάφοι που μουρμουρίζουν 

αν δεν ήτανε άνθρωποι κι αν δεν 

ήταν βουνά με περήφανα 

μέτωπα, κομμένα θαρρείς απ' το χέρι 

του θεού 

να ταιριάζουν στον τόπο, στο φως και 

το πνεύμα του. 

Η νύχτα μας βελονιάζει τα κόκαλα 

μέσα στ' αμπριά. 

εκεί μέσα μεταφέραμε τα φιλικά μας 

πρόσωπα και τ' ασπαζόμαστε 

μεταφέραμε το σπίτι και την εκκλησιά 

του χωριού μας το κλουβί στο παρά-

θυρο, 

τα μάτια των κοριτσιών, το φράχτη 

του κήπου μας, όλα τα σύνορα μας, 

την Παναγία με το γαρούφαλο, ασί-

κισσα, που μας σκεπάζει τα πόδια 

πριν απ' το χιόνι, 

που μας διπλώνει στη μπόλια της πριν 

απ' το θάνατο. 

Μα ό,τι κι αν γίνει εμείς θα επιζήσου-

με. 

Άνθρωποι κατοικούν μες στο πνεύμα 

της Ελευθερίας αμέτρητοι, 

Άνθρωποι όμορφοι μες στη θυσία 

τους, Άνθρωποι. 

Το ότι πέθαναν, δεν σημαίνει πως 

έπαψαν να υπάρχουν εκεί, 

με τις λύπες, τα δάκρυα και τις κουβέ-

ντες τους. 

Ο ήλιος σας θα 'ναι ακριβά πληρωμέ-

νος. 

Αν τυχόν δεν γυρίσω, ας είστε καλά, 

σκεφτείτε για λίγο πόσο μου στοίχισε. 

(Σαν ήμουνα μικρός καθρεφτιζόμου-

να στα ρυάκια της πατρίδας μου 

δεν ήμουν πλασμένος για τον πόλε-

μο). 

 

Για την αντιγραφή 

ΜΑΙΡΗ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗ 
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ : Πολυτεχνείο 1973 

Το χρονικό του Πολυτεχνείου 

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου ήταν 

μαζική και δυναμική εκδήλωση της 

λαϊκής αντίθεσης στο καθεστώς 

της Χούντας των Συνταγματαρχών 

που έλαβε μέρος στην ελληνική 

επικράτεια τον Νοέμβριο του 

1973. Η εξέγερση ξεκίνησε στις 

14 Νοεμβρίου με κατάληψη του 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών 

από φοιτητές και σπουδαστές και 

η οποία κλιμακώθηκε σε αντιχου-

ντική εξέγερση, καταλήγοντας σε 

αιματοχυσία το πρωί της 17ης 

Νοεμβρίου, ύστερα από μια σειρά 

γεγονότων αρχής γενομέ-

νης με την είσοδο 

άρματος μάχης στον 

χώρο του Πολυτεχνείου 

και την επαναφορά σε 

ισχύ του σχετικού στρα-

τιωτικού νόμου που απα-

γόρευε τις συγκεντρώσεις 

και την κυκλοφορία σε 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη.    

Τα γεγονότα στη Νομική 

αναφέρονται συχνά ως 

προάγγελος της εξέγερσης του 

Πολυτεχνείου. 

Η εξέγερση των φοιτητών επηρεά-

στηκε επίσης σημαντικά και από 

τα νεανικά κινήματα της δεκαετί-

ας του '60, και ειδικά από τα γεγο-

νότα του Μάη του '68.  

Στις 14 Νοεμβρίου 1973 φοιτητές 

του Πολυτεχνείου αποφάσισαν 

αποχή από τα μαθήματα και ξεκί-

νησαν διαδηλώσεις εναντίον του 

βάναυσου στρατιωτικού καθεστώ-

τος. Οι φοιτητές που αυτοαποκα-

λούνταν «Ελεύθεροι Πολιορκημέ-

νοι», οχυρώθηκαν μέσα στο κτίριο 

της σχολής επί της οδού Πατησίων 

και ξεκίνησαν τη λειτουργία του 

ανεξάρτητου ραδιοφωνικού σταθ-

μού του Πολυτεχνείου. Ο πομπός 

κατασκευάστηκε μέσα σε λίγες 

ώρες στα εργαστήρια της σχολής 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών από τον 

Γιώργο Κυρλάκη. Το, πλέον ιστορι-

κό, μήνυμά τους ήταν: «Εδώ Πολυ-

τεχνείο! Λαέ της Ελλάδας το Πολυ-

τεχνείο είναι σημαιοφόρος του 

αγώνα μας, του αγώνα σας, του 

κοινού αγώνα μας ενάντια στη 

δικτατορία και για την Δημοκρατί-

α». Εκφωνητές του σταθμού ήταν 

η Μαρία Δαμανάκη, ο Δημήτρης 

Παπαχρήστος και ο Μίλτος Χαρα-

λαμπίδης. Το πρώτο βράδυ της 

κατάληψης του Πολυτεχνείου μια 

ομάδα περίπου εκατό χουντικών 

νεολαίων της οργάνωσης Κόμμα 

4ης Αυγούστου  του Κώστα Πλεύ-

ρη μαζί με ασφαλίτες και παρα-

κρατικούς αποφάσισαν να οργα-

νώσουν εισβολή στο Πολυτεχνείο, 

αλλά ελλείψει σχεδιασμού και ηγε-

σίας περιορίστηκαν στην παρεμπό-

διση της τροφοδοσίας των φοιτη-

τών από εξωτερικές ομάδες περι-

φρούρησης. 

Οι διαδηλώσεις, τα συλλαλητήρια 

και οι εκδηλώσεις ενάντια στο κα-

θεστώς της Χούντας αυξήθηκαν. 

Κυρίως στην Αθήνα αλλά και σε 

σημεία της επαρχίας δημιουργή-

θηκαν συνθήκες εξέγερσης. Από 

τις 14 Νοεμβρίου μέχρι και τις 17 

Νοεμβρίου (και πιο περιορισμένα 

μέχρι τις 18 Νοεμβρίου) στήθηκαν 

οδοφράγματα και διεξήχθησαν 

οδομαχίες μεταξύ εξεγερμένων 

και αστυνομίας. Τη νύχτα της 16ης 

Νοεμβρίου η ίδια ομάδα νεολαίων του 

Κ4Α που είχε συγκεντρωθεί το πρώτο 

βράδυ, μεταξύ των οποίων ο μελλοντι-

κός αρχηγός της Χρυσής Αυγής Νίκος 

Μιχαλολιάκος, εκτός όσων είχαν απο-

φασίσει να συνδράμουν τις δυνάμεις 

καταστολής, όπως ο Ηλίας Τσιαπού-

ρης, που μαζί με άλλους παρακρατι-

κούς πυροβολούσε διαδηλωτές από 

την ταράτσα του Υπουργείου Δημοσί-

ας Τάξεως, συγκεντρώθηκαν έξω από 

τα γραφεία της οργάνωσης, στη δια-

σταύρωση των οδών Μπουμπουλίνας 

και Αλεξάνδρας. Διασκορπί-

στηκαν, ωστόσο, μετά την 

επίθεση ενός αγήματος α-

στυνομικών που δεν αντι-

λήφθηκε την ταυτότητά 

τους. 

Στις 3 π.μ. της 17ης Νοεμ-

βρίου, και ενώ οι διαπραγ-

ματεύσεις για ασφαλή απο-

χώρηση των φοιτητών από 

το χώρο του Πολυτεχνείου 

βρίσκονταν σε εξέλιξη, απο-

φασίστηκε από την μεταβατική κυ-

βέρνηση η επέμβαση του στρατού και 

ένα από τα τρία άρματα που είχαν 

παραταχθεί έξω από τη σχολή, γκρέμι-

σε την κεντρική πύλη. Κατά την είσο-

δο του άρματος συνθλίβονται 2–3 

φοιτητές που βρίσκονται πίσω από 

την πύλη (γεγονός «λίαν πιθανό αλλά 

ανεπιβεβαίωτο» σύμφωνα με το πόρι-

σμα του εισαγγελέα Τσεβά). Επίσης, 

από τα συντρίμμια τραυματίστηκε 

σοβαρά, με συντριπτικά κατάγματα 

στα πόδια, η φοιτήτρια Πέπη Ρηγο-

πούλου.Ο σταθμός του Πολυτεχνείου 

έκανε εκκλήσεις στους στρατιώτες να 

αψηφήσουν τις εντολές των ανωτέ-

ρων τους και στη συνέχεια ο εκφωνη-

τής απήγγειλε τον Ελληνικό Εθνικό 

Ύμνο. Η μετάδοση συνεχίστηκε ακόμα 

και μετά την είσοδο του άρματος 

στον χώρο της σχολής. Οι φοιτητές 
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ : Πολυτεχνείο 1973 

Το χρονικό του Πολυτεχνείου 

που είχαν παραμείνει στο Πολυτε-

χνείο, μαζεύτηκαν στο κεντρικό 

προαύλιο, ψάλλοντας τον εθνικό 

ύμνο. Η πτώση της πύλης ακολου-

θήθηκε από την είσοδο μιας μονά-

δας ενόπλων στρατιωτών των ΛΟΚ 

που οδήγησαν τους φοιτητές, χω-

(Συνέχεια από τη σελίδα 9) ρίς βια, έξω από το Πολυτεχνείο, 

μέσω 

της 

πύλης 

της 

οδού 

Στουρ-

νάρη. 

Οι α-

στυνομικές δυνάμεις που περίμε-

ναν στα δυο πεζοδρόμια της 

Στουρνάρη επιτέθηκαν στους φοι-

τητές, την έξοδο των οποίων απο-

φασίζουν (σύμφωνα και με το πό-

ρισμα του εισαγγελέα Τσεβά) να 

περιφρουρήσουν κάποιοι από τους 

στρατιώτες, οι οποίοι σε ορισμένες 

περιπτώσεις επενέβησαν και ενα-

ντίον των αστυνομικών που βιαιο-

πραγούσαν στους φοιτητές. Πολλοί 

φοιτητές βρήκαν καταφύγιο σε 

γειτονικές πολυκατοικίες. Ελεύθε-

ροι σκοπευτές της αστυνομίας 

άνοιξαν πυρ από γειτονικές ταρά-

τσες, ενώ άνδρες της ΚΥΠ καταδί-

ωξαν τους εξεγερθέντες. Οι εκφω-

νητές του σταθμού του Πολυτε-

χνείου παρέμειναν στο πόστο τους 

και συνέχισαν να εκπέμπουν για 

40 λεπτά μετά την έξοδο, οπότε 

συνελήφθησαν.                                                                                                       

                                                                                                        

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΤΣΙΚΑ  

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ—ΕΘΙΜΑ 

Ο μήνας Σεπτέμβριος 

Γεωργικές εργασίες 

Σπέρνουμε : Μπρόκολα, κουνουπί-

δια, λάχανα, μαρούλια, καρότα, 

παντζάρια, ραπανάκια, πράσα, 

σέλινο, μαϊντανό, άγρια και ήρεμα 

χόρτα, σπανάκια, σέσκλα, σινάπια, 

μυρώνια, καυκαλίθρα κ.α. 

Φυτεύουμε : Κρεμμύδια, σκόρδα. 

Μεταφυτεύουμε: Μαρούλια, μπρό-

κολα, κουνουπίδια, λάχανα, πρά-

σα. 

Συγκομιδή: Ντομάτες, μελιτζάνες, 

κολοκύθια, αγγούρια, πιπεριές, 

μπάμιες, φασόλια, αραποσίτια, 

βλίτα, αντράκλα, σέλινο, μαϊντανό. 

Φρούτα: Αχλάδια, μήλα, ροδάκινα, 

σύκα, καρύδια, αμύγδαλα, φου-

ντούκια, φιστίκια, κάστανα, ρόδια, 

σταφύλια, φραγκόσυκα. 

Γενικές εργασίες και φροντίδες: 

Καθαρίζουμε το χωράφι μας από 

διάφορες καλοκαιρινές καλλιέρ-

γειες και το ετοιμάζουμε για τα 

χειμωνιάτικα κηπευτικά μας. Επι-

θεωρούμε τακτικά τα φυτά μας 

για ύπαρξη εχθρών και ασθενειών. 

Ψεκάζουμε με βιολογικά εντομο-

κτόνα, θερινό πολτό (όταν οι θερ-

μοκρασίες είναι κάτω από 32 βαθ-

μούς Κελσίου), χαλκό ή θειάφι τις 

καλλιέργειές μας ανάλογα με τις 

ανάγκες. 

Για σπόρο: Μια από τις πιο σοβα-

ρές και σημαντικές δουλειές το 

Σεπτέμβριο είναι η συλλογή σπό-

ρων από τα φυτά μας. Μαζεύουμε 

και ξεραίνουμε σπόρους από τα 

καλοκαιρινά λαχανικά μας όπως 

ντομάτες, μελιτζάνες, πιπεριές, 

κολοκύθια, αλλά και τα καλοκαιρι-

νά αρωματικά φυτά και λουλούδια 

μας. 

Παροιμίες 

Τον Τρυγητή τ' αμπελουργού πάνε 

χαλάλι οι κόποι. 

Αν 

ίσως βρέξει ο Τρυγητής, χαρά στον 

τυροκόμο. 

Του Σταυρού σταύρωνε και δένε. 

Του Σεπτέμβρη οι βροχές, πολλά 

καλά μας φέρνουν. 

Μάρτη και Σεπτέμβρη ίσια τα με-

σάνυχτα. 

Τον Σεπτέμβρη τα σταφύλια, τον 

Οκτώβρη τα κουδούνια. 

Στον Τρυγητή σιτάρι σπείρε και 

στο πανηγύρι σύρε. 

Γιάννης Τσαρούχης : Σεπτέμβριος 
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ΠΑΡΑΔΟΣΗ—ΕΘΙΜΑ 

Ο μήνας Σεπτέμβριος 

Του Σταυρού σταύρωνε και σπέρνε   

Γιορτές και Έθιμα  

Του Αγίου Μάμαντος 2 Σεπτεμβρί-

ου. Είναι άγιος βοσκός.  Παλιά 

γίνονταν  θυσίες προβάτων στα 

ξωκλήσια του , προσέχοντας το 

αίμα να τρέξει μες στο αυλάκι το 

νερό που βγαίνει κάτω από το ιερό 

της εκκλησίας. 

Το Γενέθλιον της Θεοτόκου 8 Σε-

πτεμβρίου. 

 Της Παναγιάς της Αποσοδειάς 

(Συνέχεια από τη σελίδα 10) Αιτωλία, της Καρυδούς Καστοριά.  

 

Της Υψώσεως του Σταυρού (14 

Σεπτεμβρίου). 

Έθιμο της Αρμάτας στις Σπέτσες. 

 

Κάθε χρόνο στις Σπέτσες , το δεύ-

τερο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμ-

βρίου είναι αφιερωμένο σε εορτα-

στικές εκδηλώσεις που συνδυά-

ζουν τον εορτασμό της Παναγίας 

της Αρμάτας κοντά στον Φάρο και 

της επετείου της ναυμαχίας της 

8ης Σεπτεμβρίου 1822. Γίνεται 

αναπαράσταση της καύσεως της τουρκι-

κής ναυαρχίδας.  

 

Γεωργία Λιλόγλου 

Ο μήνας Οκτώβριος 

Η γιορτή του Αγίου Δημητρίου ση-

ματοδοτεί για τους  Ρώσους, 

όπως και για τους Έλληνες, το τέ-

λος του καλοκαιριού και την αρχή 

του χειμώνα. «Έρχεται ο Άγιος Δη-

μήτριος καβάλα στο άσπρο άλογο» 

λέει μια σερβική παροιμία. Οι Ρώ-

σοι λένε: «Τη μέρα του Αγίου Δημη-

τρίου ο χειμώνας σκαρφαλώνει 

στο φράχτη» ενώ οι Βούλγαροι 

λένε πως την ημέρα αυτή  « ο 

μπάρμπα-Δημήτρης τινάζει τα 

άσπρα γένια του και από αυτά 

πέφτει το πρώτο χιόνι». 

Στους Ουκρανούς και τους Λευκο-

ρώσους, μετά του Αγίου Δημητρί-

ου σταματούσαν οι προξενιές. 

Σέρβοι και Βούλγαροι θεωρούν 

προστάτη των σπιτιών από ποντί-

κια και φίδια τον «μαθητή» του 

αγίου Νέστορα, που σύμφωνα με 

το θρύλο σκότωσε το δράκοντα 

από τον οποίο έβγαιναν τα ποντί-

κια, τα φίδια και άλλα χθόνια ζώα. 

Στη Βουλγαρία λένε: Η ημέρα του 

Αγίου Δημητρίου «λύνει και δένει», 

επειδή η ημέρα αυτή σηματοδο-

τούσε τη λήξη των καλοκαιρινών 

συμφωνιών, την πληρωμή των ερ-

γατών από τους εργοδότες, την 

εξόφληση χρεών και εργατών για 

τη μισή χρονιά και το κλείσιμο νέ-

ων συμφωνιών για την επόμενη 

περίοδο. Στο Τζαντό της Θράκης 

μεταμφιεσμένοι κρατώντας Ειρε-

σειώνες συνόδευαν την ξύλινη 

τζαμάλα (καμήλα) σε όλα τα σπί-

τια, ευχόμενοι «καλή σπορά».Οι 

λιτανείες για βροχή το κι αν δε 

βρέξει; Τι γίνεται τότε; Τότε γίνεται 

λιτανεία. Οι κάτοικοι του χωριού 

συγκεντρώνονται στην εκκλησία 

και, αφού διαβάσει ο παπάς ειδική 

ευχή, παίρνουν τις εικόνες και 

ξεχύνονται στον κάμπο, με τον 

παπά επικεφαλής να ψέλνει. Με τη 

λιτανεία-προσευχή και σεβασμό στο 

Θεό, οι αγρότες παρακαλούν το Θεό για 

να φέρει βροχή,μήνα Οκτώβριο 

(πρωτοβρόχια) Η Περπερούνα ή Περπε-

ρού ή Πιρπιρού είναι ένα έθιμο που το 

κάνουν τα κορίτσια. Διαλέγουν ένα κο-

ριτσάκι 8-10 ετών, συνήθως φτωχό ή 

ορφανό, και το στολίζουν με λουλούδια 

και πρασινάδα. Η πρασινάδα χρησιμεύ-

ει -όπως λένε στο Δρυμό της Μακεδονί-

ας, ένα χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη- 

«για να πρασινίσει ο κάμπος σαν τη 

Πιρπιρού». Όλη η παρέα των κοριτσιών, 

με την Πιρπιρού στη μέση, φτάνει σε σπίτι 

και τραγουδά το τραγουδάκι της Περπε-

ρούνας. Αν ο γεωργός (ζευγάς) σε περίο-

δο ανομβρίας (ξηρασίας) βρει στο δρόμο 

του μια χελώνα, τη γυρίζει ανάσκελα και 

βάζει πάνω στην κοιλιά της ένα μεγάλο 

σβώλο χώμα.Ποια είναι η λογική πίσω 

από αυτήν την πράξη; 

Να εξαναγκάσουν τη χελώνα να παρακα-

λέσει το Θεό να βρέξει, για να λιώσει ο 

σβώλος και να μπορέσει έτσι να γυρίσει 

στη θέση της, γιατί αλλιώς θα πεθάνει 

κάτω από βάρος του σβώλου. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ 

Γιάννης Τσαρούχης : Οκτώβριος 
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Ο μήνας Νοέμβριος 

Ο Νοέμβριος, ή Νοέμβρης είναι ο 

ενδέκατος μήνας του έτους ανήκει 

στην εποχή του Φθινοπώρου  κατά 

το Γρηγοριανό ημερολόγιο και έχει 

30 ημέρες. 

    Των Ταξιαρχών, 8 Νοεμβρίου: 

«Οι γριές νηστεύανε  στη χάρη του 

Αρχαγγέλου Γαβριήλ  για να τους 

πάρη εύκολα την ψυχή και να μην 

παιδεύονται, όταν ήταν να αποθά-

νουν».  

Άγιος Μηνάς, 11 Νοεμβρίου: από 

την παρετυμολογία του ονόματός 

του Μηνάς μηνώ=παραγγέλνω, 

φανερώνω, πίστευαν ότι ο άγιος 

φανερώνει τα κλοπιμαία και εν 

γένει τα απολεσθέντα.  

Εισόδια της Θεοτόκου, 21 Νοεμ-

βρίου: της Παναγίας της Μεσοσπο-

ρίτισσας και Πολυσπορίτισσας. Τη 

μέρα αυτή έβραζαν τα αρχαία 

πολυσπόρια δηλαδή σπόρους δη-

μητριακών και οσπρίων. 

Του Αγίου Γεωργίου του Χιοπολίτη 

Ο Άγιος Γεώργιος ο Χιοπολίτης, 

όταν ήταν 9 ετών, αναγκάστηκε 

από τους Τούρκους να αλλαξοπι-

στήσει, αλλά στην πραγματικότητα 

ποτέ δεν απαρνήθηκε την πίστη 

του. Κάποτε όμως αποκαλύφθηκε 

το μυστικό του, γι' αυτό και οι 

Τούρκοι τον φυλάκισαν και τον 

βασάνισαν. Παρ' όλα αυτά ο Άγιος 

δε δέχτηκε ν' αλλάξει την πίστη 

του και έτσι τον σκότωσαν. 

Στο Αϊβαλί την ημέρα της γιορτής 

του, ο κόσμος πήγαινε στην εκκλη-

σία τα άγια λείψανα του και 

άναβαν κεριά στην πέτρα πάνω 

στην οποία τον εκτέλεσαν. Πί-

στευαν μάλιστα ότι το απόγευμα 

της ημέρας αυτής θα βρέχει. 

Του Αγίου Αντρέα - 30 Νοεμβρίου 

Άγιος  Ανδρέας 30 Νοεμβρίου: 

από την παρετυμολογία του ονό-

ματός του (Ανδρέας - αντρείος, 

αντρειεύομαι) πίστευαν ότι τη μέ-

ρα αυτή «αρχίζει το κρύο να α-

ντρειεύει» να δυναμώνει. Ακόμα 

ότι «η νύχτα αντρειεύεται» μεγαλώ-

νει. Γεωργικές εργασίες 

Σπέρνουμε:Σιτάρι, κριθάρι, φακές, 

ρεβίθια, μαρούλια, πράσα. 

Φυτεύουμε:Κρεμμύδια, σκόρδα, 

μπιζέλια, κουκιά. 

Μεταφύτευουμε: Μάπες, μπρόκο-

λα κουνουπίδια, μαρούλια, πράσα, 

σέλινο, αγκινάρες. 

Συγκομιδή:Λεμόνια, πορτοκάλια, 

μανταρίνια, ελιές, μαρούλια, κρεμ-

μύδια, ραδίκια, ζοχούς, ρόκα, σπα-

νάκι, σέσκλα, λάπατα, σινάπια, 

τσουκνίδες, μάραθο. 

Γενικές εργασίες και φροντίδες 

Ξεβοτάνισμα ζιζανίων από τα κη-

πευτικά μας, αλλά και συγκομιδή 

και αποξήρανση των ωφέλιμων 

όπως η τσουκνίδα, την οποία δεν 

την πετάμε ποτέ αλλά την φυλάμε 

αποξηραμένη, για χρήση σαν λίπα-

σμα και προστασία των φυτών 

μας. 

Σκαλίζουμε τα λαχανικά μας και 

τα λιπάρουμε με φουσκί, κομπόστα ή 

βιολογικό λίπασμα κατά προτίμηση. 

Ψεκάζουμε αν χρειάζεται για ασθέ-

νειες και με χειμερινό πολτό τα φυλλο-

βόλα δένδρα μας. 

Καθαρίζουμε κλαδεύοντας τις ελιές 

μας από τα άγρια παρακλάδια για να 

διευκολύνουμε το μάζεμά τους. 

Οργώνουμε το χωράφι μας για να είναι 

έτοιμο για την σπορά των δημητρια-

κών μας. 

Σπέρνουμε μέχρι τέλος Νοεμβρίου 

περίπου τα δημητριακά μας. 

Μαζεύουμε τις ελιές μας και βγάζουμε 

το πολύτιμο Ελληνικό ελαιόλαδο. 

Μαζεύουμε φύλλα και υλικά για την 

κομπόστα μας.  

Παροιμίες  

Τον Οκτώβρη τα κουδούνια , το Νοέμ-

βρη παραμύθια. 

Το Νοέμβρη και Δεκέμβρη φύτευε 

καταβολάδες. 

Άι- Μηνάς εμήνυσε του πάππου του 

χειμώνα: 

-Έρχομαι ή δεν έρχομαι και τ' Άι- Φιλίπ-

που αυτού είμαι. 

Η πούλια βασιλεύοντας το μήνυμά της 

στέλνει.  

Ούτε τσοπάνος στα βουνά ούτε ζευγάς 

στους κάμπους. 

Αν τ' Άη Φιλίππου λείπω, τ' Άγια, των 

Αγιών δε λείπω. 

Οποίος σπείρει τον Νοέμβρη ούτε σπό-

ρο δεν Θα πάρει. 

Της ελιάς το φύλλο κι αν χαθεί, πάλι θε 

να ξαναβρεθεί. 

Αγιά- Βαρβάρα μίλησε κι ο Σάββας 

αποκρίθη:» μάζεψε ξύλα κι άχυρα και 

σύρτε και στο μύλο, γιατί ο Αι Νικόλας 

έρχεται στα χιόνια φορτωμένος. 

Ο Νοέμβρης σαν θα έλθει τα γομάρια 

μέσα κλείνει. 

Του Σαρανταμέρου η μέρα 

«καλημέρα» - «καλησπέρα».  

ΜΑΓΙΑ ΚΑΦΑΡΑΤΖΗ 

ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΥΡΙΔΗ 

Γιάννης Τσαρούχης : Νοέμβριος 
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ—ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Ο κήπος του σχολείου μας 

Σε αυτό το κείμενο θα σας 

μιλήσουμε για των πίσω αυλή 

του σχολείου μας που έχει 

τον κήπο του το ΣΤ2.  

Στον κήπο μας φυτέψαμε 

πριν από λίγο καιρό όμορφα 

λουλούδια που τα διαλέξαμε 

εμείς . Έχουμε βάλει κόκκινες 

κορδέλες για να μην μπαί-

νουν άλλα παιδιά γιατί  μας 

τα  πατάνε και είναι κρίμα . 

Τον έχουμε κάνει πολύ ωραίο 

με τα λουλούδια που βάλαμε.  

Έχουμε φυτέψει διάφορα εί-

δη φυτών ,όπως μαργαρίτες , 

κυκλάμινα , γαρύφαλ-

λα ,δεντρολίβανα  κ.α.  

Κάθε διάλειμμα το περνάμε 

εκεί γιατί  είμαστε κάτι σαν 

φύλακες για να μην μπαίνουν 

τα παιδία μέσα  και μας πατάνε τα 

λουλούδια, επίσης τα  ποτίζουμε  

κάθε δυο μέρες για να μην ξερα-

θούν.  

Σε μερικά διαλείμματα όταν εφημε-

ρεύει ο κύριος Ζώης μας λέει ιστο-

ρίες   για κάποια δέντρα και λου-

λούδια που είχαν φυτέψει οι προη-

γούμενοι μαθητές του  κ.τ.λ.  

ΜΕΛΙΝΑ ΕΛΚΙΝΣ  

ΣΤΕΛΛΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ 

Φρούτα και λαχανικά του Φθινοπώρου 

Το αχλάδι περιέχει μαγνήσιο, βιτα-

μίνη C, κάλιο, φώσφορο, φυτι-

κές ίνες και ψευδάργυρο. 

Συμβάλλει στην υγεία των 

αρθρώσεων, έχει αντιοξειδω-

τική δράση και προλαμβάνει 

τη δυσκοιλιότητα, ενώ έχει 

σημαντική προληπτική δράση 

και απέναντι στις καρδιαγ-

γειακές παθήσεις. 

Το μήλο είναι πλούσιο σε φυτι-

κές ίνες, βιταμίνες και συμ-

βάλλει στην ομαλή λειτουργία 

του πεπτικού συστήματος. 

Έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες, και 

πλούσια αντιγηραντική δράση. 

Το ακτινίδιο είναι ένα φρούτο 

πλούσιο σε βιταμίνη C, φώσφορο, 

κάλιο, μαγνήσιο και φυτικές ίνες. 

Συμβάλλει στην αντιμικροβιακή 

προστασία του οργανισμού, ενώ 

βοηθά στην πέψη και στη σωστή 

λειτουργία του πεπτικού συστήμα-

τος. Όσα άτομα πάσχουν από κά-

ποια πάθηση του εντέρου καλό θα 

ήταν να το αποφεύγουν. 

Το ρόδι είναι από τα πιο γευστικά 

φρούτα του φθινοπώρου και του 

χειμώνα. Είναι πλούσιο σε βιταμί-

νες,  φυλλικό οξύ και σίδηρο. Έχει 

σημαντική αντιοξειδωτική δράση, 

αποτοξινώνει τον οργανισμό και 

προστατεύει την καρδιά. 

Το πορτοκάλι είναι το φρούτο με 

τη μεγαλύτερη κατανάλωση. Είναι 

πολύ πλούσιο σε βιταμίνη C, Β-

καροτίνη, κάλιο και φυλλικό οξύ. 

Το πορτοκάλι συμβάλλει στην καλή 

υγεία του σώματος, του ανοσοποι-

ητικού συστήματος και του πεπτι-

κού συστήματος. 

Τα λαχανικά του φθινοπώρου 

Το σπανάκι είναι μία από τις πιο 

δυναμωτικές τροφές που μπορού-

με να καταναλώσουμε. Έχει λίγες 

θερμίδες και περιέχει θρεπτικές 

ουσίες, πολύτιμες για τον οργανισμό μας. 

Το σπανάκι έχει αντιοξειδωτική 

δράση και δυναμώνει το σώμα. 

 

Το λάχανο είναι ένα νόστιμο λαχα-

νικό είτε το απολαμβάνουμε ωμό 

(π.χ. σαλάτες), είτε μαγειρεμένο. 

Είναι πλούσιο σε σίδηρο, βιταμίνη 

C, φυτικές ίνες, ασβέστιο, κάλιο, 

βιταμίνη Β και Α. 

 

Τα λαχανάκια Βρυξελλών είναι κι 

αυτά πλούσια σε φυτικές ίνες, φυλ-

λικό οξύ, βιταμίνη Β6 και C. Η κα-

τανάλωσή τους ενισχύει το ανοσοποιητι-

κό σύστημα και θωρακίζει την άμυνα του 

οργανισμού απέναντι στην εποχική γρίπη. 

Επιπλέον, έχουν αντιοξειδωτική δράση 

και συμβάλλουν στην αποτοξίνωση του 

οργανισμού από τις επιβλαβείς ουσίες. 

 

Το κουνουπίδι είναι πλούσιο σε βιταμίνες 

και φυλλικό οξύ. Έχει υψηλή διατροφική 

αξία και η κατανάλωσή του βοηθά στη 

διατήρηση της υγείας του οργανισμού.  

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΛΟΓΛΟΥ 
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