
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ!

Ο πρώην διευθυντής του 12ου,  ο 
κ. Κώστας Παπαδόπουλος μας 
ανοίγει την καρδιά του και μας μι-
λάει για όλα!

(Διαβάστε στις σελ. 3, 4)

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 2
ΟΙ ΤΥΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
Τι είναι οι τυφώνες; Ποιος είναι ο τυφώνας Κα-
τρίνα;  Πόσες  και  ποιες  φυσικές  καταστροφές 
έπληξαν τη Γη μας κατά τη διάρκεια του 2005; 
Ποιος φταίει για όλα αυτά;

(Διαβάστε στις σελ. 9,10)

Φέτος ήταν η χρονιά μας!

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 1
28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Σ’  αυτό  το  τεύχος  έχουμε  ετοιμάσει 
ένα  αφιέρωμα  στην  28η Οκτωβρίου 
1940,  το  οποίο  περιλαμβάνει  ένα  μι-
κρό  χρονικό  των  γεγονότων  από  την 
έναρξη  του  ελληνοϊταλικού  πολέμου 
μέχρι την απελευθέρωσή μας από τους 
Γερμανούς, το 1944, 
καθώς  και  μια  προκήρυξη  που  μοι-
ράστηκε  κρυφά  στους  αθηναϊκούς 
δρόμους τον Οκτώβριο του 1941, ένα 
χρόνο μετά τον πόλεμο στα βουνά της 
Αλβανίας.

(Διαβάστε περισσότερα
στις σελ.5,6,7,8)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
σελ.2 Επέτειοι του Οκτωβρίου, 
σελ.2 Ιστορία της μέτρησης του χρόνου
σελ.3 Γιατί οι ημέρες της εβδομάδας είναι 7
σελ.3,4 Συνέντευξη με τον διευθυντή μας
        κ. Κώστα Παπαδόπουλο
σελ. 5,6 Αφιέρωμα στους τυφώνες και τις 
      φυσικές καταστροφές 
σελ. 7,8,9,10,11 Αφιέρωμα στην 28η 
       ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
σελ.10 Μια προκήρυξη του Οκτωβρίου 1941
σελ.11 Καραγκιόζης (από το 1941) 
σελ.12 Λαογραφία (Λαϊκές ιστορίες, παροι-
        μίες, προλήψεις, κλπ.)
σελ.13,14 Παιχνίδια, ανέκδοτα, σταυρό-
        λεξα, κλπ.

 

 

Η  Εφημερίδα των παιδιών της ΣΤ’ τάξης του 12ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών !!!
1ο τεύχος                                          Τιμή τεύχους

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005                                                    Μεγάλοι: 1 €,  μικροί: 30 λεπτά
                                                                                         

ΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Τα παιδιά της ΣΤ΄ τάξης προσπαθήσαμε και δημιουργήσαμε αυτή την εφημερίδα.
Θέλαμε να βγει λίγο νωρίτερα (να φαινόταν και πιο επίκαιρο το αφιέρωμα για την 28η Οκτωβρίου) όμως...το 
καλό πράγμα, λένε, αργεί να γίνει (όταν μάλιστα γίνεται και για πρώτη φορά). Έτσι κι αυτό. Άργησε. Κάμποσες 
μέρες. Ελπίζουμε όμως να σας αρέσει. (Πώς θα μας το δείξετε αυτό; Αγοράζοντας βέβαια και τα επόμενα τεύχη!)
Καλό διάβασμα! Με αγάπη, τα παιδιά της ΣΤ΄ τάξης του 12ου.
Υ.Γ. Ευχαριστούμε πολύ τον Σύλλογο Γονέων, διότι χωρίς την πολύτιμη βοήθειά του δεν θα ήταν δυνατόν να τυ-
πωθεί το εξώφυλλο της εφημερίδας μας έγχρωμο. Επίσης ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές της εφημερί-
δας, καθώς και τον κ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, τον πρώην διευθυντή μας ( τον καλύτερο του κόσμου!!) για 
την παραχώρηση της συνέντευξης. 

τ



ΛΙΓΑ, 
Επέτειοι του Οκτωβρίου
25/10/1881  
Γεννιέται ο Πάμπλο  Πικάσο, ένας από τους με-
γαλύτερους  ζωγράφους του 20oυ αιώνα. Το δια-
σημότερο  έργο  του  είναι  η  Γκουέρνικα,  που 
απεικονίζει  τον  βομβαρδισμό  της  ισπανικής 
πόλης Γκουέρνικα από τους Γερμανούς, στον Β΄ 
παγκόσμιο  πόλεμο  (Μια  έγχρωμη  παραλλαγή 
της  Γκουέρνικα  εκτίθεται  και  στην είσοδο του 
χώρου  εκδηλώσεων του σχολείου μας, ζωγραφι-
σμένη από τα παιδιά του ολοημέρου την περσινή 
σχολική Χρονιά 
23/10/1925
Γεννιέται  ο  Μάνος  Χατζιδάκις,  ένας  από τους 
σημαντικότερους Έλληνες μουσικοσυνθέτες. Με 
το έργο του, συνέδεσε την έντεχνη με την λαϊκή 
μουσική.

Ιστορία της μέτρησης του χρόνου
3.500 πΧ.:  Αίγυπτος
Οι  άνθρωποι  χρησιμοποιούν  την  σκιά  των 
οβελίσκων για τις υποδιαιρέσεις της ημέρας. 
Σταδιακά  προστίθενται  σημάδια  γύρω  από 
τους  οβελίσκους  σαν  υποδιαιρέσεις  της 
ημέρας. 
1.500π.Χ
Η αρχαιότερη γνωστή κλεψύδρα τοποθετείται 
στον τάφο του Φαραώ Αμενχοτέπ  Α΄ . Στην 
Αίγυπτο κατασκευάστηκε το ηλιακό ρολόι  ή 
ρολόι  σκιάς:  ίσως  το  πρώτο  φορητό  ρολόι. 
Ήταν ξύλινη κατασκευή που χώριζε τη μέρα 
σε 10 κομμάτια.  
600 π. Χ.
Το αιγυπτιακό μερκέτ (merkhet)  είναι  το αρ-
χαιότερο γνωστό  αστρονομικό όργανο και το 
πρώτο  ρολόι  νυκτός.  Χρησιμοποιεί  τη  θέση 
του  πολικού  αστέρα  και  τη  σχετική  κίνηση 
των άστρων για να μετρά το χρόνο της νύχτας 
.   
Τέλος 4ου αι. π.Χ.
Οι Έλληνες αρχίζουν  να χρησιμοποιούν  την 
κλεψύδρα, με άλλη μορφή απ’ ό,τι την ξέρου-
με σήμερα: ήταν ένα μεταλλικό ημισφαίριο με 
τρύπα στον πάτο,  που τοποθετούνταν σε δο 
χείο με νερό και βούλιαζε σιγά σιγά. 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ
22/10/1937
Γεννιέται ο  Μάνος  Λοΐζος (μουσικοσυνθέτης). 
Έγραψε κυρίως  πολιτικά  τραγούδια που 
αγαπήθηκαν  και  τραγουδήθηκαν  σχεδόν  από 
όλους  τους   Έλληνες.  Το  «ακορντεόν»  και  ο 
«δρόμος» είναι  δύο από τα πιο γνωστά  τραγού-
δια του.
28/10/1940
Eπίθεση της Ιταλίας στην Ελλάδα. Έναρξη ελλη-
νοϊταλικού πολέμου (περισσότερα στο αφιέρωμα 
που ακολουθεί, στις επόμενες σελίδες).
7/10/1944
Ο Χίτλερ διατάζει τις  γερμανικές δυνάμεις να 
εγκαταλείψουν την Ελλάδα.
12/10/1944
Οι  Γερμανοί αποχωρούν από την  Αθήνα. 
30/10/1944 
Οι  Γερμανοί αποχωρούν από την Θεσσαλονίκη.

 

Χρησιμοποιούνταν και τον 20ο αι. στην βόρεια 
Αφρική.  Οι  ιθαγενείς  της  Μαλαισίας  είχαν 
ανάλογη κλεψύδρα από ινδική καρύδα.  
270 π. Χ.
Κατασκευάζεται ένα είδος πυξίδας, η ύδραυ-
λις, που λειτουργεί με τη βοήθεια του νερού .  
100 π.Χ.-500μ. Χ.
Οι Έλληνες και  οι Ρωμαίοι ωρολογοποιοί και 
αστρονόμοι  αναπτύσσουν  πιο  περίπλοκες 
κλεψύδρες,  ενώ  διάφορα  «περιφερειακά» 
κάνουν τις κλεψύδρες πιο εντυπωσιακές.
Αρχές 1ου. αι. π.Χ.
Ο Μακεδόνας αστρονόμος Ανδρόνικος κατα-
σκευάζει  το  "Ωρολόγιον",  τους  γνωστούς 
Αέρηδες στην αγορά των Αθηνών. 
200 π.Χ. – 1300 μ.Χ.
Ανάπτυξη  και  κατασκευή  κλεψυδρών  στην 
Άπω Ανατολή. Το πιο εντυπωσιακό της ωρο-
λογοποιίας  είναι  ο  πύργος  του  Σου  Σουνγκ 
που κατασκευάζεται  το  1088,  με  ύψος  πάνω 
από 10μ. και πλούσια, εντυπωσιακά περιφερι-
κά αξεσουάρ.
500-1000 μ.Χ.
Στη  μεσαιωνική  Ευρώπη τα ηλιακά ρολόγια 
εξελίσσονται  και  χρησιμοποιούνται  ευρέως, 
ως σταθερά αλλά και ως φορητά  ρολόγια!
Μέσα 14ου αιώνα



Κατασκευάζεται  το πρώτο ρολόι, με μηχανι-
σμό  ταλαντευόμενης  ράβδου,  που  κυριαρχεί 
για τα επόμενα 300 χρόνια. 
Αρχές 16ου αιώνα 
Τα   βαρίδια  αντικαθίστανται  με  ελατήρια. 
Έτσι τα ρολόγια γίνονται ολοκληρωμένοι μη-
χανισμοί που χρειάζονται μόνο  κούρδισμα.
1656
Κατασκευάζεται  το  πρώτο  εκκρεμές  ρολόι 
φέρνοντας  επανάσταση  στη  μέτρηση  του 
χρόνου,  αφού  το  ρολόι  ρυθμισμένο  από   τη 
φυσική  περίοδο  της  ταλάντωσης  του  εκκρε-
μούς,  «έχανε»  λιγότερο  από  ένα  λεπτό  τη 
μέρα -  ακρίβεια  που ήταν πρωτάκουστη  για 
την εποχή.  
17ος –19ος  αιώνας 
Διάφορες τεχνικές αλλαγές βελτιώνουν στα-
διακά την  ακρίβεια  του  εκκρεμούς  ρολογιού 
που  φτάνει  το  ένα   εκατοστό  του  δευτερο-
λέπτου τη μέρα.
    

ΓΙΑΤΙ ...
... οι  ημέρες της εβδομάδας είναι  7;

Η  εβδομάδα, η χρονολογική δηλ. περίοδος διάρ-
κειας εφτά ημερών, δημιουργήθηκε για  να διαι-
ρεί  το  μηνιαίο  κύκλο  σε πιο μικρές  περιόδους 
ώστε να ελέγχουμε ευκολότερα   γεγονότα όπως 
οι θρησκευτικές γιορτές, οι  επέτειοι και τα πα-
ζάρια.

Αρχικά συνδεόταν με τις φάσεις τις Σελήνης. Οι 
Βαβυλώνιοι  διαιρούσαν το  σεληνιακό  μήνα σε 
τέσσερις  φάσεις  των εφτά ημερών,  συν  μία ή 
δύο μέρες που περισσεύουν.  Οι Χαλδαίοι ήταν 
αυτοί  που  συσχέτιζαν  τις  εφτά  μέρες  με  τα 
ονόματα  των  τότε  γνωστών  πλανητών:  Άρης, 
Ερμής, Δίας, Αφροδίτη, Κρόνος, Ήλιος, Σελήνη 
(τα δύο τελευταία δεν είναι πλανήτες, αλλά τότε 
τα θεωρούσαν ως τέτοια).

Η Αγία Γραφή στο βιβλίο της  Γενέσεως  εισάγε-
ται το συμβατό χωρισμό των  έξι  ημερών συν 
μίας Μέρας  ανάπαυσης: το  Sabbath {ησυχία}. 
Οι Αιγύπτιοι και οι Έλληνες, αν και ξεκίνησαν 
με το σεληνιακό μήνα, στη συνέχεια διαίρεσαν 
το χρόνο σε δεκαήμερα. Η διαίρεση του χρόνου 
σε βδομάδες διαδόθηκε στη Δύση τον 3ο αιώνα 
μ.Χ.  Στην  Ιαπωνία  διαδόθηκε  μεταξύ  7ου-9ου 

αιώνα.
Δεκαετία 1920

Κατασκευάζονται τα πρώτα ρολόγια που λει-
τουργούν με κρυστάλλους χαλαζία, τα οποία 
ξεπερνούν κάθε άλλο ρολόι σε ακρίβεια.
1949
Κατασκευάζεται το πρώτο ατομικό ρολόι, που 
χρησιμοποιεί τις φυσικές ταλαντώσεις μορίων 
αμμωνίας για τη μέτρηση του χρόνου.
1955
Κατασκευάζεται το πρώτο ατομικό ρολόι που 
χρησιμοποιεί  τη  φυσική  ταλάντωση  ατόμων 
καισίου. Η τεχνική του επικρατεί διεθνώς.
2002
Κατασκευάζεται το ατομικό ρολόι καισίου 8ης 

γενιάς  και  ακριβέστερο  έως  σήμερα,  αφού 
“χάνει” μόνο 30 δισεκατομμύρια  του δευτερο-
λέπτου το χρόνο.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Στις 9/11/2005, μια ομάδα από τα παιδιά 

της ΣΤ΄ τάξης του 12ου Δ. Σχολείου πήραμε 
συνέντευξη από τον κ. Κωνσταντίνο Πα-

παδόπουλου, πρώην διευθυντή του σχολεί-
ου, οκτώ μόλις ημέρες αφότου βγήκε στη 
σύνταξη. Μας ανοίγει την καρδιά του και 

μιλάει για όλα.

Κων/νος: Κύριε  Παπαδόπουλε,  πότε  και  πού 
γεννηθήκατε;
κ.Παπαδόπουλος: Γεννήθηκα το 1946 σ’ ένα χω-
ριό του νομού Ευρυτανίας που λέγεται  Δομνί-
στα.
Αναστασία: Σε ποιο μέρος περάσατε τα παιδικά 
σας χρόνια;
κ.Παπαδόπουλος: Στο χωριό μου, στη Δομνίστα 
Ευρυτανίας,  μέχρι  που  τελείωσα  το  Δημοτικό 
και στη συνέχεια πήγα Γυμνάσιο στο Καρπενήσι 
που ήταν πρωτεύουσα του νομού.
Θαλείνα: Ήσασταν καλός μαθητής στο σχολείο;
κ.Παπαδόπουλος.  Εξαιρετικά  καλός  μαθητής. 
Για τα χρόνια εκείνα ήμουν από τους  καλύτε-
ρους μαθητές του σχολείου μου.
Βέτα: Ποιο μάθημα σας άρεσε περισσότερο στο 
σχολείο και ποιο σας άρεσε λιγότερο;
κ.Παπαδόπουλος:  Περισσότερο  μου  άρεσε  η 
Ιστορία και, μπορώ να πω, λίγο λιγότερο η Γεω-
γραφία επειδή είχε πάρα πολλές επαρχίες, πάρα 
πολλά  για  κάθε  νομό  κλπ.  Δεν  είχαμε  πάει 
κιόλας σε άλλα μέρη και αυτός ήταν ένας σημα-
ντικός λόγος που ήμασταν αγεωγράφητοι.
Κων/νος: Ασχολούσασταν με κάποιο άθλημα ή 
χόμπυ όταν ήσασταν παιδί;



κ.Παπαδόπουλος:  Με το ποδόσφαιρο, όμως οι 
μπάλες με τις οποίες παίζαμε δεν ήταν όπως οι 
σημερινές. Ήταν κατασκευασμένες από εμάς με 
παλιά  ρούχα,  με  παλιά  αντικείμενα,  τα  οποία 
δέναμε και φτιάχναμε ένα είδος μπάλας.
Αναστασία:  Έχουμε μάθει πως είστε και δημο-
σιογράφος.  Πώς και  δεν ασχοληθήκατε  με την 
δημοσιογραφία;  Σας  άρεσαν  περισσότερο  το 
σχολείο και τα παιδιά ή ήταν άλλοι οι λόγοι;
κ.Παπαδόπουλος: Αυτό είναι. Μου άρεσαν πε-
ρισσότερο αλλά και λόγω του ότι είχα επιλέξει 
το λειτούργημα του δασκάλου και δεν μπορού-
σα μετά να φύγω εύκολα. Δέθηκα πάρα πολύ μ’ 
αυτό.
Θαλείνα: Όταν πρωτοδιοριστήκατε σας φάνηκε 
εύκολο ή δύσκολο;
κ.Παπαδόπουλος:  Σχετικά δύσκολο ήταν διότι 
ήταν δύσκολες οι εποχές τότε. Διοριζόμασταν σε 
χωριά πολύ μακρυά από το κέντρο κι ήμασταν 
αναγκασμένοι  να  περπατάμε  ολόκληρη  μέρα 
για να φτάσουμε στο σχολείο που όπως σας είπα 
και λίγο πριν ήταν πολύ απομονωμένο. με συν-
θήκες πολύ πολύ άσχημες, χωρίς ηλεκτρικό ρεύ-
μα, χωρίς δρόμους και άλλα πολλά.
Βέτα: Πόσα χρόνια ήσασταν δάσκαλος και πόσα 
διευθυντής;
κ.Παπαδόπουλος:  Από τα 36 χρόνια που βρί-
σκομαι στην Εκπαίδευση, τα 28 χρόνια υπηρέτη-
σα ως δάσκαλος και τα υπόλοιπα ως διευθυντής.
Κων/νος: Πείτε μας κάτι που θυμάστε ευχάριστα 
από τα χρόνια της δουλειάς σας.
κ.Παπαδόπουλος:  Μπορώ να πω πως όλα ευ-
χάριστα ήταν, δεν θυμάμαι όμως κάτι συγκεκρι-
μένο τώρα.
Αναστασία: Πείτε μας και κάτι δυσάρεστο που 
σας έχει μείνει.
κ.Παπαδόπουλος:  Θα  σας  πω ένα  δυσάρεστο. 
Την πρώτη χρονιά που διορίστηκα, σ’ ένα χωριό 
πολύ μακρυά από το κέντρο του νομού — και 
συγκεκριμένα στις 24 Μαρτίου του 1970 — συ-
νέβη ένα συνταρακτικό γεγονός. Ένας μαθητής 
της ΣΤ΄ τάξης πήγαινε μαζί με άλλους 5 σε μια 
περιοχή δίπλα στη λίμνη των Κρεμαστών για να 
κόψουν δάφνες  προκειμένου να φτιάξουν στε-
φάνια για τη γιορτή. Όταν  βρέθηκαν δίπλα στη 
λίμνη,  αυτός  έκανε  μπάνιο  και  πνίγηκε.  Αυτό 
ήταν το πιο δυσάρεστο,  τρομερό και συνταρα-
κτικό γεγονός που μου έχει τύχει.
Θαλείνα Θέλετε να μας κάνετε έναν μικρό απο-
λογισμό  όλων αυτών των  χρόνων (επιτυχίες  ή 
αποτυχίες στο έργο σας,  δυσκολίες που μπορεί 
να περάσατε, αν σας κούρασαν τόσα χρόνια στα 
σχολεία, κλπ.);
κ.Παπαδόπουλος: Δεν νομίζω ότι κουράστηκα, 
απεναντίας τα παιδιά δίνουν πάντοτε μια άλλη 
διάσταση στη ζωή μας, γινόμαστε κι εμείς παι-

διά.  Βέβαια  απολογισμός  έργου τώρα,  εντάξει, 
τώρα που τελείωσα τη θητεία μου ως δάσκαλος 
στη δημόσια εκπαίδευση μπορώ να κάνω, αλλά 
δεν είναι τώρα, αυτή τη στιγμή πολύ εύκολο για 
να ανακεφαλαιώσουμε τα σημαντικότερα γεγο-
νότα.
Βέτα: Σας στενοχωρεί η ιδέα ότι στα χρόνια της 
θητείας  σας  μπορεί  να  έχετε  αδικήσει  κάποια 
παιδιά;
κ.Παπαδόπουλος: Και βέβαια. Εμείς οι δάσκα-
λοι κάθε μέρα κάνουμε απολογισμό και στενα-
χωρούμαστε  το  βράδυ,  εκεί  που  κάνουμε  τον 
απολογισμό  μας,  τι  κάναμε  δηλαδή  και  τι  θα 
μπορούσαμε να έχουμε κάνει, όταν βλέπουμε ή 
μάλλον όταν διαπιστώνουμε ότι έχουμε αδική-
σει,  γιατί  αδικίες  πάντα  συμβαίνουν,  χωρίς 
όμως  να  το  θέλουμε,  όχι  δηλαδή  με  ιδιοτελή 
σκοπό.
Κων/νος:  Πώς  νιώθετε  τώρα που παίρνετε  σύ-
νταξη;
κ.Παπαδόπουλος:  Τώρα  που  φεύγω  νιώθω 
ανάμεικτα  συναισθήματα:  και  χαρά και  λύπη. 
Περισσότερο όμως νιώθω λύπη επειδή αποχωρί-
ζομαι μια ζωή ολόκληρη, τα παιδιά και το σχο-
λείο.
Αναστασία: Πώς σκοπεύετε να περνάτε τις μέρες 
σας  από εδώ και  στο  εξής;  Έχετε  στο  νου σας 
κάτι με το οποίο θέλετε να ασχοληθείτε;
κ.Παπαδόπουλος:  Ναι,  ασχολούμαι  ήδη με  το 
γράψιμο διαφόρων βιβλίων, με ιστορικά θέματα 
κυρίως.
Θαλείνα:  Χαίρεστε  που  το  σχολείο  μας  φέτος 
παρέλασε στο Σύνταγμα;
κ.Παπαδόπουλος: Πάρα πολύ. Και μάλιστα αι-
σθάνθηκα  ιδιαίτερη  ικανοποίηση  και  σας  κα-
μάρωνα όταν σας έβλεπα να περνάτε τόσο θαυ-
μάσια  μπροστά  στον  Άγνωστο  Στρατιώτη  και 
μπροστά σε τόσους επισήμους. Εξάλλου τα συγ-
χαρητήρια τόσο της κυρίας δημάρχου όσο και 
των άλλων υπευθύνων της παρέλασης αλλά και 
των προϊσταμένων σας δόθηκαν και από μικρο-
φώνου.
Βέτα: Έχετε δώσει άλλη φορά συνέντευξη;
κ.Παπαδόπουλος: Ναι, αρκετές φορές.
Κων/νος:  Θα θέλατε να μας πείτε δυο τρία τε-
λευταία λόγια;
κ.Παπαδόπουλος:  Θέλω  να  σας  ευχηθώ  υγεία 
και πρόοδο.
Η ομάδα: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
κ.Παπαδόπουλος: Κι εγώ, παιδιά μου.

Αυτά μας είπε ο πρώην διευθυντής μας και 
σας τα μεταφέρουμε.
(Βενετία Θεοδωράκου, Θαλείνα Αυγέρου, 
Μικρουδάκη  Αναστασία  Κωνσταντίνος 
Μπισκέμης)



ΑΦΙΕΡΩΜΑ -
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ΤΥΦΩΝΕΣ

Η υπερθέρμανση της  Γης  έχει αρχίσει να 
επηρεάζει  τους  πάντες.  Τους  επιστήμονες, 
που βλέπουν τους πάγους να λιώνουν και τις 
φάλαινες απ’ τις οποίες τρέφονται , να μετα-
ναστεύουν  σε  άλλα  νερά,  τους  κατοίκους 
των παράκτιων περιοχών της Αμερικής και 
της Ασίας, που γίνονται σχεδόν καθημερινά 
μάρτυρες τυφώνων, πλημμυρών και καθιζή-
σεων,  και  τους  Ευρωπαίους,  που  βιώνουν 
πλημμύρες, ξηρασίες και πυρκαγιές .

Στον  Ατλαντικό  και  τον  Ειρηνικό  ωκεανό, 
αρκετά συχνά οι θύελλες σηκώνουν κύματα 
που φτάνουν σε  ύψος τα  30μ.  Η ταχύτητα 
του  ανέμου  τους  μπορεί  να  ξεπεράσει  τα 
150χιλ.  την ώρα.  Παλιότερα,  οι  περισσότε-
ρες θύελλες έχαναν την ορμή τους όταν το 
θερμό νερό της επιφάνειας των ωκεανών, το 
οποίο είχε  προκαλέσει  τη δημιουργία τους, 
τελείωνε και έπρεπε να αντλήσουν αποθέμα-
τα από βαθύτερα, πιο κρύα στρώματα. Η θύ-
ελλα  απορροφά την  περισσότερη  απ’  αυτή 
θερμότητα και τότε έρχεται …

Ο τυφώνας «ΚΑΤΡΙΝΑ» 

Λίγο έξω από τις Μπαχάμες πολλοί κεραυνοί 
που έπεφταν στα θερμά νερά του Ατλαντι-
κού ωκεανού τη μετέτρεψαν σε στρόβιλο νε-
φών . Όταν έφτασε στις παραλίες της Φλόρι-
ντα  είχε  γίνει  κυκλώνας  .  Εκεί  ενισχύθηκε 
από τα πολύ ζεστά νερά του Κόλπου και την 
επόμενη μέρα χτύπησε τη Νέα Ορλεάνη και 
τις διπλανές  πόλεις με ταχύτητα ανέμου 230 
χιλιόμετρα την ώρα! Εξαιτίας της καταρρα-
κτώδους  βροχής  από  τα  νερά   του 
“Κατρίνα”, το φράγμα της λίμνης της Νέας 
Ορλεάνης κατέρρευσε. Πλημμύρισε το 80% 
της πόλης, πάνω από χίλιοι  άνθρωποι σκο-
τώθηκαν και ένα εκατομμύριο έμειναν άστε-
γοι.

Οι θύελλες δε φέρνουν μόνο τυφώνες. Όταν 
η θερμοκρασία της ερήμου αυξηθεί, o άνε-
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μος σηκώνει τεράστιες ποσότητες άμμου, οι 
οποίες μεταφέρονται με 100 χμ. την ώρα.

ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ... 
Η δυσοίωνη πρόβλεψη: από τη δεκαετία του 
1970, οι τυφώνες γίνονται όλο και πιο κατα-
στροφικοί,  με  τη  διάρκεια  και  την  ένταση 
τους  να έχουν αυξηθεί πάνω από 50%. Το 
γεγονός  αυτό  συνδέεται  άμεσα  με  αλλαγές 
που  παρατηρούνται  στα  θαλάσσια  ρεύματα 
στον  Ατλαντικό  και  Ειρηνικό   Ωκεανό,  η 
θερμοκρασία των οποίων παρουσιάζεται αυ-
ξημένη  λόγω  της  υπερθέρμανσης  της  Γης 
από  το  φαινόμενο  του  θερμοκηπίου.  Όσο, 
λοιπόν,  πολλαπλασιάζονται  οι  ρύποι  που 
εγκλώβιζαν  μεγαλύτερα  ποσά  θερμότητας 
στη  γήινη  ατμόσφαιρα,  θα  πρέπει  να  περι-
μένουμε  σφοδρότερους  και  περισσότερους 
τυφώνες.

Φυσικές καταστροφές

Η «απάντηση» της φύσης

Το 2005 είναι  η  χρονιά  κατά τη  διάρκεια 
της οποίας η ανθρωπότητα χτυπήθηκε ανε-
λέητα  από  τη  φύση  και  δεν  μπόρεσε  να 
ανταποκριθεί  στο  μέγεθος  των  καταστρο-
φών. Τους περασμένους 10 μήνες, έχουν γί-
νει  πολλές  φυσικές  καταστροφές  και  οι 
απώλειες  σε  ανθρώπινες  ζωές  άγγιξαν 
πραγματικά τρομακτικό αριθμό.



Το ποδαρικό το έκανε ο σεισμός στην Ινδο-
νησία στις 26 Δεκεμβρίου 2004, που μαζί 
με  το  τσουνάμι  που  ακολούθησε  άφησαν 
πίσω τους  περίπου 300.000  νεκρούς  από 
12 χώρες.
Το  2005  συνεχίστηκε  με  διάφορες  κατα-
στροφές  (τυφώνες,  πλημμύρες,  σεισμοί, 
κλπ.). Μερικά από τα πιο καταστροφικά γε-
γονότα ήταν τα εξής:
Οι χιονοθύελλες τον Φεβρουάριο στο Αφγα-
νιστάν, στην Ινδία και το Πακιστάν από τις 
οποίες πέθαναν 1.400 άνθρωποι. Οι πλημ-
μύρες τον Ιούλιο στην Ινδία από τις οποίες 
πέθαναν 1.000 άνθρωποι. Ο τυφώνας «Κα-
τρίνα» ο οποίος χτύπησε τον Αύγουστο τη 
Νέα Ορλεάνη των Η.Π.Α. και κατά τη διάρ-
κεια του οποίου 1.200 άνθρωποι έχασαν τη 
ζωή τους. Και τέλος, ο φονικότατος σεισμός 
στο Πακιστάν τον Οκτώβριο, ο οποίος έγινε 
η αιτία να σκοτωθούν πάνω από 73.000 άν-
θρωποι.
Συνολικά,  από  τις  26  Δεκεμβρίου  2004 
μέχρι σήμερα έχουν χάσει τη ζωή τους σε 
μεγάλες  φυσικές  καταστροφές  πάνω  από 
400.000 άνθρωποι.

«Όπου φτωχός...»
Το γνωστό ρητό «όπου φτωχός κι η μοίρα 
του  μας  έρχεται  στο  μυαλό  βλέποντας  ει-
κόνες από την Ινδονησία, την Ινδία, το Πα-
κιστάν,  το  Αφγανιστάν.  Άνθρωποι  που 
πάλευαν να ζήσουν κάτω από φτώχια, τώρα 
η ζωή τους έγινε ακόμα πιο δύσκολη, αφού 
έχασαν μέσα σε λίγα λεπτά και αυτά τα λίγα 

που είχαν και, ακόμα περισσότερο, τις ζωές 
των αγαπημένων τους προσώπων.
Το ίδιο ισχύει και για την πιο πλούσια χώρα 
του  κόσμου,  τις  Η.Π.Α.,  που  θρήνησε  χι-
λιάδες νεκρούς από τον τυφώνα «Κατρίνα». 
Κι εκεί, οι άνθρωποι που καταστράφηκαν εί-
χαν την ατυχία να ζουν σε μια από τις φτω-
χότερες  και  πιο  εγκαταλελειμμένες  περιο-
χές της χώρας.
Απ’ ό,τι μας λένε οι επιστήμονες, ο άνθρω-
πος είναι ο βασικός υπεύθυνος για τις πε-
ρισσότερες  φυσικές  καταστροφές.  Οι  φω-
τιές, τα καυσαέρια, η καταστροφή των δα-
σών  έχουν  δημιουργήσει  αυτό  που  λέμε 
«φαινόμενο του θερμοκηπίου» (θα αναφερ-
θούμε σ’ αυτό στο επόμενο τεύχος) που με 
τη σειρά του αλλάζει σιγά σιγά το κλίμα της 
Γης.  Έτσι  εμφανίζονται  όλο και  πιο συχνά 
τυφώνες, πλημμύρες, ξηρασίες, κλπ.

Αλλά  και  οι  καταστροφές  στις  οποίες  δεν 
έχει βάλει το χέρι του ο άνθρωπος θα μπο-
ρούσαν να είναι μικρότερες και με λιγότερα 
θύματα,  αν  οι  χώρες  ξόδευαν  τα  χρήματά 
τους για να φτιάχνουν πιο γερά σπίτια που 
δεν θα έπεφταν εύκολα από τους σεισμούς, 
ή αντιπλημμυρικά έργα, αντί να τα ξοδεύουν 
σε πολέμους και όπλα 
(Στις Η.Π.Α., μάθαμε πως δεν είχαν χρήμα-
τα  και  στρατό  για  να  βοηθήσει  τους  πλη-
γέντες. Για τον πόλεμο στο Ιράκ όμως πώς 
τα βρήκαν;)
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Έτος 1940 
15 Αυγούστου 1940. Το ελληνικό πολεμικό 
πλοίο  «Έλλη»,  που  συμμετέχει  στη  γιορτή 
της  Παναγίας  στην  Τήνο,  βυθίζεται  από 
τορπίλες  που  εξαπέλυσε  «άγνωστο»  υπο-
βρύχιο. Από τα κομμάτια που αποτελούσαν 
τις τορπίλες αναγνωρίζεται ότι το υποβρύ-
χιο είναι ιταλικό, αλλά τότε δεν ανακοινώνε-
ται. 

28 Οκτωβρίου 1940 (ξημερώματα)

Ο Ιταλός πρέσβης στην Αθήνα φτάνει στο 
σπίτι  του  Έλληνα  πρωθυπουργού  Ιωάννη 
Μεταξά. 
Με τελεσίγραφο του ζητά να επιτραπεί η εί-
σοδος σε ιταλικές δυνάμεις ώστε να κατα-
λάβουν στρατηγικά σημεία της Ελλάδας. 
Το  τελεσίγραφο  ήταν  τόσο  χοντροκομμένα 
επιθετικό, που ο Μεταξάς αναγκάζεται, για 
να  αποφύγει  την  εθνική  κατακραυγή,  να 
απαντήσει  (επίσημα  τουλάχιστον)  ΟΧΙ. 
Όταν το πρωί στις 28/10/1940 μαθεύτηκε 

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

από τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο η ιτα-
λική επίθεση, η ψυχραιμία, το θάρρος και η 
αποφασιστικότητα κυριαρχούσε στο λαό. 
Όχι μόνο οι έφεδροι αλλά και χιλιάδες εθε-
λοντές όλων των ηλικιών έτρεχαν να πα-
ρουσιαστούν στα κέντρα επιστράτευσης που 
ορίστηκαν σε όλη τη χώρα, στα οποία σχη-
ματίστηκαν τεράστιες ουρές.
Στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες 
πόλεις  συγκροτήθηκαν  αυθόρμητα  μεγάλες 
διαδηλώσεις αποδοκιμασίας της φασιστικής 
Ιταλίας και του διδάκτορα Μουσολίνι.

Ελληνοϊταλικός πόλεμος : 28 Οκτωβρίου 
1940 – 23 Απριλίου 1941
Στις 28 Οκτωβρίου 1940 στις 5.30 το πρωί 
πολυάριθμες  ιταλικές  φασιστικές  δυνάμεις 
επιτίθενται σε όλο το μήκος των ελληνοαλ-
βανικών συνόρων.
 Ο λαός μας ξεκίνησε τον αγώνα με ηρωισμό 
και  αυταπάρνηση  λέγοντας  το  πραγματικό 
ΟΧΙ στη φασιστική εισβολή,  γράφοντας με 
το αίμα του νέες σελίδες ηρωισμού και θυ-
σιών κάτω από δύσκολες συνθήκες, λάσπη, 
χιόνια,  βροχές,  πείνα,  κρυοπαγήματα  και 
μύριες άλλες κακουχίες στα αλβανικά βου-
νά.

Αν και με κάποια μικρή καθυστέρηση (εμ, είναι και η πρώτη μας εφη-
μερίδα, βλέπετε, και μέχρι να βγει...) στο τεύχος που κρατάτε στα 
χέρια σας, έχουμε ετοιμάσει ένα αφιέρωμα σε μια σπουδαία επέτειο 
της πατρίδας μας, που γιορτάσαμε πριν από λίγες μέρες, την επέτειο 
της 28ης Οκτωβρίου 1940, τότε δηλαδή που οι παππούδες μας είπαν το 
μεγάλο ΟΧΙ στους ξένους κατακτητές και τον φασισμό.
«Για να θυμούνται λοιπόν οι μεγαλύτεροι και να μαθαίνουν οι μι-
κρότεροι», παραθέτουμε ένα  σύντομο χρονικό  εκείνης της περιόδου, 
γιατί, όπως έχουν πει και κάποιοι σοφοί: «ένας λαός που ξεχνάει 
την ιστορία του είναι λαός χωρίς μέλλον».
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Ο  αγώνας  συνεχίζεται  σκληρός  μέσα  στα 
χιόνια,  στα  άγρια  βουνά  της  Πίνδου.  Οι 
απώλειες από τις μάχες και τα κρυοπαγήμα-
τα και για τα δύο στρατόπεδα είναι πολύ με-
γάλες. Το τέλος των επιχειρήσεων βρίσκει 
τους Ιταλούς να έχουν υποχωρήσει σε πολ-
λά σημεία περίπου 70 χιλιόμετρα στο αλβα-
νικό έδαφος.
Oι  Ιταλοί διέθεταν πολύ  μεγαλύτερο στρα-
τό από τους Έλληνες. Όμως ο αδούλωτος 
και αλύγιστος λαός μας ξεκίνησε τον αγώνα 
με  ηρωισμό  και  αυταπάρνηση  λέγοντας  το 
πραγματικό  ΟΧΙ  στη  φασιστική  εισβολή, 
γράφοντας  με  το  αίμα  του  νέες  σελίδες 
ηρωισμού  και  θυσιών  κάτω  από  δύσκολες 
συνθήκες,  λάσπη,  χιόνια,  βροχές,  πείνα, 
κρυοπαγήματα  και  μύριες  άλλες  κακουχίες 
στα  αλβανικά βουνά.
Ο ελληνικός λαός νίκησε  επειδή  ήταν ενω-
μένος και πολεμούσε με ενθουσιασμό και αυ-
τοθυσία.  Επειδή πίστευε στη νίκη και είχε 
προετοιμαστεί άριστα. Το "ελληνικό  θαύμα" 
στην Πίνδο προξένησε τον παγκόσμιο θαυ-
μασμό, καθώς σχεδόν όλη η Ευρώπη, εκτός 
από την Αγγλία,  είχε  καταληφθεί.  Ήταν η 
πρώτη νίκη των Συμμάχων εναντίον του φα-
σισμού και του ναζισμού.

Ελληνογερμανικός πόλεμος:
6 Απριλίου 1941 – 30 Μαΐου 1941
Ο Χίτλερ (με βάση τα σχέδιά του, αλλά και 
για να περισώσει  το γόητρο του συμμάχου 
του Μουσολίνι)  επιτίθεται  στην Ελλάδα τα 
ξημερώματα της Κυριακής 6 Απριλίου. 
Αποστέλλει  κατά  της  Ελλάδας  την 
«αφρόκρεμα»  του  γερμανικού  στρατού.  Το 
πάθημα του Μουσολίνι τον τρομάζει.

Η μάχη των Οχυρών:
6 – 9 Απριλίου 1941
Κατά  μήκος  των  ελληνοβουλγαρικών  συ-
νόρων είχαν κατασκευασθεί ελληνικά οχυρά. 
Οι  γερμανικές  δυνάμεις  τα  περικυκλώνουν 
και  επιτίθενται.  Οι  Έλληνες  φρουροί  τους 
πολεμούν  με  απίστευτο  ηρωισμό.  Πολλοί 
Γερμανοί  στρατηγοί  εκφράζουν  την  περη-

φάνια  τους  που  πολέμησαν  εναντίον  ενός 
τόσο γενναίου αντιπάλου.

Χαρακτηριστικό είναι πως, όταν παραδόθη-
κε  το  οχυρό  Παληουριώνες,  η  γερμανική 
φρουρά απέδωσε τιμές στο διοικητή του, κα-
θώς έβγαινε από το οχυρό, ενώ η ελληνική 
σημαία κατέβηκε για να υψωθεί η γερμανική 
αφότου  όλοι  οι  Έλληνες  στρατιώτες  είχαν 
απομακρυνθεί.

Η κατάληψη της Αθήνας: 
27 Απριλίου 1941
Στις  27  Απριλίου  οι  γερμανικές  δυνάμεις 
φτάνουν σε μια έρημη Αθήνα, με τους κατοί-
κους της κλεισμένους στα σπίτια τους, και 
υψώνουν τη σημαία τους στην Ακρόπολη.   
    
Η Μάχη της Κρήτης: 
20 - 30 Μαΐου 1941 
Η  γερμανική  επίθεση  στην  Κρήτη  αρχίζει 
στις  20  Μαΐου,  το  πρωί.  Στις  σκληρές 
μάχες που ακολουθούν συμμετέχουν με εν-
θουσιασμό και ηρωισμό οι Κρητικοί, με παλιά 
όπλα, μαχαίρια, αξίνες... Η Κρήτη θα θρηνή-
σει περίπου 3.000 νεκρούς. 
Στις 31 Μαΐου 1941, με την κατάληψη της 
Κρήτης, κλείνει μια από τις πιο ένδοξες πε-
ριόδους της ελληνικής ιστορίας: Μάχη της 
Ηπείρου,  Μάχη  των  Οχυρών,  Μάχη  της 
Κρήτης. Ένας πόλεμος που διαρκεί 7 μήνες 
περίπου, όταν άλλα ευρωπαϊκά κράτη αντι-
στάθηκαν  από  λίγες  μέρες  μέχρι  μερικές 
εβδομάδες. 
Ο ίδιος ο Χίτλερ, αλλά και πολλοί στρατηγοί 
του,  θα παραδεχτούν ότι  αν η Ελλάδα δεν 



τον είχε καθυστερήσει τόσο πολύ,  θα είχε 
προλάβει το βαρύ χειμώνα κατά την εκστρα-
τεία του στη Ρωσία.

Κατοχή :
Απρίλιος 1941 –Οκτώβριος 1944

Η Ελλάδα δοκιμάζει τη σκληρή κατοχή των 
Βουλγάρων (στην Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη), των Ιταλών και των Γερμανών.
Οι κατασχέσεις (κυρίως των τροφίμων) από 
τις  δυνάμεις  κατοχής και  άλλες  δυσκολίες 
έχουν  ως  αποτέλεσμα  το  φοβερό  χειμώνα 
1940 - 1941 να πεθάνουν πολλοί  από την 
πείνα (κυρίως στις μεγάλες πόλεις). 

Στην  κατοχή  οι  νεκροί  από  την  πείνα 
φτάνουν  τους  100.000  με  300.000,  είναι 
δηλαδή περισσότεροι απ’ αυτούς που έπεσαν 
στις μάχες. Τα ορφανά παιδιά υπολογίζονται 
σε 340.000.

Αντίσταση 
Την  ίδια  μέρα  που  τελειώνει  η  Μάχη  της 
Κρήτης αρχίζει και η αντίσταση στον κατα-
κτητή. Οι νεαροί τότε φοιτητές, Μ. Γλέζος 

και Α. Σάντας κατεβάζουν από την Ακρόπο-
λη τη γερμανική σημαία. 
Από το καλοκαίρι του 1941 εμφανίζονται και 
οι πρώτες μικρές αντιστασιακές ομάδες. Εί-
ναι απίστευτο πώς οι Έλληνες μελλοθάνατοι 
αντιμετωπίζουν  τους  φοβερούς  ανακριτές 
τους,  τα  βασανιστήρια  και  το  εκτελεστικό 
απόσπασμα. 
Η Ηρώ Κωνσταντοπούλου εκτελείται  λίγες 
μέρες  πριν  από  την  απελευθέρωση.  Ήταν 
μόλις 17 ετών... 
Στις  αρχές  του  1941  εμφανίζονται  και  οι 
πρώτες αντάρτικες ομάδες εθνικής αντίστα-
σης  στα  βουνά,  με  αρχηγούς  τον  Σαράφη, 
τον Βελουχιώτη, τον Ζέρβα και τον Ψαρρό, 
που  πολεμούν  με  επιτυχία  τον  κατακτητή. 
Χαρακτηριστική επιτυχία τους είναι η ανατί-
ναξη, τον Νοέμβριο του 1942, της Γέφυρας 
του  Γοργοπόταμου.  Το  μεγαλύτερο  μέχρι 
τότε σαμποτάζ σε όλη την Ευρώπη!

Απελευθέρωση
Στις 12 Οκτωβρίου 1944 ο τελευταίος Γερ-
μανός  κατεβάζει  τη  χιτλερική  σημαία  από 
την  Ακρόπολη  και  φεύγει  από  την  Αθήνα. 
Στις  18  Οκτωβρίου  1944  ο  τότε  πρωθυ-
πουργός Γεώργιος Παπανδρέου υψώνει την 
ελληνική σημαία στην Ακρόπολη. Με συγκί-
νηση,  χαρά  και  ενθουσιασμό  οι  Αθηναίοι 
πλημμυρίζουν την Πλατεία Συντάγματος.
(Πηγές: Εφημερίδα «Ερευνητές» της Καθη-
μερινής, internet, κλπ.).



Η προκήρυξη που ακολουθεί κυκλοφόρησε στην  
Αθήνα,  κρυφά,  γύρω στις  25  Οκτωβρίου  1941,  
ένα  χρόνο μετά  την  έναρξη  του  ελληνοϊταλικού  
πολέμου.

ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ !
Την ερχόμενη Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, κλείνει 
χρόνος  αφότου,  ξεπληρώνοντας το  χρέος 
μας  προς τα ιστορικά περασμένα μας, αρχί-
σαμε  ενωμένοι  τον αγώνα για  την  ελευθε-
ρία, για την ύπαρξη του Ελληνισμού.
Η  πρώτη  επέτειος,  μας   βρίσκει  σκλαβω-
μένους, πεινασμένους. Όμως ,ούτε η πείνα, 
ούτε ο φόβος θα μας κάνουν να ξεχαστούμε. 
Σκλάβοι  για  την  ώρα,  ναι!  Ταπεινωμένοι, 
ποτέ! 

Ο αγώνας που αρχίσαμε είναι τεράστιος. Το 
ξέρουμε πώς όλα τα μεγάλα πληρώνουνται 
με  θυσίες βαριές. Με  βαρύτατες θυσίες  εξα-
γόρασαν την ελευθερία τους οι Έλληνες  του 
Εικοσιένα.  Με  θυσίες  σκληρότερες  ακόμα, 
αν χρειαστεί, θα φυλάξουμε την άγια κληρο-
νομιά τους.
Η πείνα κι η σκλαβιά είναι πρόσκαιρες. Νι-
κηταί  από την πρώτη στιγμή,  θα μείνουμε 
νικηταί  ως  την  τελευταία.   Το  ξέρουμε,  κι 
αυτό  είναι  που  μας  δίνει  το  δικαίωμα  να 
περπατούμε στο δρόμο με το κεφάλι ψηλά 
και να κοιτάζουμε κατάματα τους κατακτη-
τές,  και  να  τους  αναγκάζουμε  να  χαμη-
λώνουν εκείνοι τα μάτια. Κι ας λυγούν τα 
γόνατά μας από την πείνα.
Ελληνίδες!  Την  ερχόμενη  Τρίτη  κλείνει 
χρόνος αφότου το πρώτο Ελληνόπουλο έπε-

σε στην Ήπειρο, γράφοντας με το αίμα του 
την πρώτη λέξη του ακατάλυτου έπους που 
ζούμε. Έχετε χρέος να τιμήσετε τη μέρα εκεί-
νη όλους μας τους νεκρούς, όλους εκείνους 
που πολέμησαν για την Πατρίδα.  Δεν σας 
ζητούμε  ηρωισμούς,  ούτε  θυσίες,  ούτε  επι-
κίνδυνες πράξεις.  Την ημέρα εκείνη,  Τρίτη 
28 Οκτωβρίου, ό,τι καιρό κι αν κάνει, όποια 
άλλη  ασχολία  κι  αν  έχετε  ,  πάρετε  πρωί-
πρωί  λίγα  λουλούδια,  ένα  λουλούδι,  λίγη 
πρασινάδα,  ένα  κλωνάρι,  και  περνώντας 
αφήστε  το  στο  Μνημείο  του  Αγνώστου 
Στρατιώτη.  Στην  ανάγκη,  ρίξετέ  τα,  περ-
νώντας στο μαρμαρένιο προαύλιο του Μνη-
μείου.  Αν  το  Μνημείο  βρεθεί  απρόσιτο  τη 
μέρα εκείνη, τότε πηγαίνετέ τα στον Εθνικό 
Κήπο, στην προτομή του Σολωμού μας . 
Όσες έχετε παιδάκια, πάρετέ τα μαζί σας. Ας 
χάσουν  μια μέρα τη σοφία του  σχολείου 
τους. Πάρετέ τα μαζί σας, εξηγήστε τα , και 
δώστε τα να βάλουν εκείνα τα λουλούδια . 
Θα το θυμούνται αργότερα και θα είναι πε-
ρήφανα για σας.
Ελληνίδες! Δεν σας στέλνουμε το χαρτί αυτό 
για να δώσουμε θέμα κουβέντας. Δεν είναι 
ανάγκη να το συζητήσετε με ανθρώπους που 
δεν τους εμπιστεύεστε ή που δεν θα το κατα-
λάβουν.
Προπάντων, μην πείτε απλώς «ωραία ιδέα», 
αφήνοντας  να  την  εφαρμόσουν   άλλες.  Η 
καθεμιά σας ας κάνει το χρέος της, χωρίς να 
περιμένει τις άλλες . 
Του χρόνου τέτοια μέρα η ΕΛΛΑΔΑ μας θα 
είναι  ΕΛΕΥΘΕΡΗ !
Ελληνίδες , θάρρος και υπομονή !



ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΙΑΤΙ  ΤΟ  ΑΗΔΟΝΙ  ΚΕΛΑΗΔΑΕΙ  ΜΟΝΟ ΤΟΥ 
ΤΙΣ  ΝΥΧΤΕΣ 
     Κάποτε, τα πουλιά αποφάσισαν να κάνουν 
ένα   διαγωνισμό  τραγουδιού  για  να  ψηφίσουν 
τον καλύτερο τραγουδιστή. Μαζεύτηκαν όλα, σε 
ένα όμορφο λιβάδι και τραγουδούσαν με τη σει-
ρά.  
Νικητής θα έβγαινε το πουλί που θα έπαιρνε τις 
περισσότερες ψήφους. Επειδή κάθε πουλί θαρ-
ρούσε  πως  είναι  ο  καλύτερος  τραγουδιστής, 
έγραφε  το  δικό  του  όνομα  στο  ψηφοδέλτιο. 
Μόνο το αηδόνι έδειξε σεμνότητα και δεν ψήφισε 
τον εαυτό του. Και μην μπορώντας να αποφασί-
σει για ένα άλλο πουλί, έριξε λευκό ψηφοδέλτιο. 
Όταν έφτασε η μεγάλη στιγμή και ανακοινώθη-
καν τα αποτελέσματα, τι είχε συμβεί;
Κάθε πουλί, ο κότσυφας, η καρακάξα, ο σπίνος, 
το ψαρόνι, η κουκουβάγια, το κοράκι, ο παπα-
γάλος και όλα τα άλλα πουλιά, είχαν πάρει από 
μία ψήφο αφού το καθένα είχε ψηφίσει μόνο τον 
εαυτό του. Μόνο το αηδόνι δεν είχε πάρει καμιά. 
«Το αηδόνι δεν πήρε ούτε μία ψήφο!»
«Είναι ο χειρότερος τραγουδιστής!»
«Να μην ξανατραγουδήσει!» φώναζαν.
Λυπημένο το αηδόνι πήγε και κούρνιασε σε ένα 
μικρό θάμνο. Μα, όταν ήρθε η νύχτα και όλα τα 
πουλιά  αποκοιμήθηκαν,  δεν  μπόρεσε  να  σω-
πάσει περισσότερο και, μέσα στη  σιγαλιά  της 
νύχτας, κάτω από τον έναστρο ουρανό, άρχισε 
να  κελαηδάει.  Κι  έτσι  γίνεται  εδώ  και  χιλιάδες 
χρόνια. Όταν βασιλεύει ο ήλιος και γεμίζει ο ου-
ρανός με το φεγγάρι και τα αστέρια και απλώνε-
ται η σιωπή σε όλη τη γη, τότε υψώνεται η φωνή 
του   αηδονιού  και  μαγεύει  όλους  όσους  την 
ακούνε. Η κουκουβάγια, ο γκιώνης, η καρακάξα, 
το κοράκι και όλα τα άλλα πουλιά  έχουν κατα-
λάβει  από καιρό  πως αδίκησαν το  αηδόνι,  μα 
κανένα δε βρήκε το θάρρος να επανορθώσει και 
να ζητήσει συγγνώμη. Έτσι, το αηδόνι συνεχίζει 
να σωπαίνει τη μέρα και να κελαηδάει τη νύχτα.

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ
• Από  κακή  κολοκυθιά  ,  ούτε  κολοκυ-

θόσπορο.
• Αν  χάσαμε  το  δαχτυλίδι  ,  έχουμε   το 

δάχτυλο.
• Αν δε βρεις το χειρότερο, δε θυμάσαι το 

καλύτερο.
• Οι πίκρες κόβουν γόνατα κι οι λογισμοί 

γερνούνε. 
• Οποίοι πεινούν και μεθούν , λησμονούν 

όσα χρωστούν.

• Κάλιο  λεύτερο  σκυλί  παρά  λιοντάρι  σε 
κλουβί.

• Κάλιο  κόμπο  στο  ζωνάρι  παρά  κόμπο 
στην καρδιά.

• Όποιος σκορπάει τον καιρό, δεν τον μα-
ζεύει πλέον.

• Το σίδερο, ζεστό χτυπιέται .
• Μες’ στα πολλά παινέματα τα  πιο πολλά 

είναι ψέματα.
• Ούτ’ η πεθερά μητέρα, ούτ’ η νύφη θυγα-

τέρα.
• Ό,τι τραβάει το κορμί , τα φταίει το κε-

φάλι.
• Αγάλια αγάλια γίνεται η αγουρίδα μέλι.
• Το γοργόν και χάριν έχει.

ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ 
ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ

Υπάρχουν  από  παλιά  πάρα  πολλές  προλή-
ψεις ανάμεσα στο λαό μας. Αρκετές από αυ-
τές  έχουν  σχέση  με  διάφορους  αγίους  και 
μάλιστα με τα ονόματά τους. 
Χωρίς βέβαια να τις πιστεύουμε (δεν έχουν 
εξάλλου και καμιά λογική),  ας δούμε μερι-
κές:
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Σε πολλά μέρη πιστεύ-
ουν  πως,  οτιδήποτε  κάνεις  στη  γιορτή  του 
Αϊ-Γιώργη πολλαπλασιάζεται, όπως ακριβώς 
και οι σπόροι των σιτηρών.

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Επειδή το όνομα Θα-
νάσης  μοιάζει  κάπως,  ετυμολογικά,  με  το 
θάνατο, σε πολλά χωριά του Αγίου Αθανασί-
ου  δεν  αρχίζουν  καμιά  δουλειά,  δε  ζυ-
μώνουν,  δεν  πλένουν,  δεν  οργώνουν  κ.λ.π. 
διότι φοβούνται το θάνατο.

ΑΓΙΟΣ  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ:  Ο   Άγιος  της 
στράτας. Μαθαίνει  τα μικρά να περπατούν, 
να  κάνουν στράτες.

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ: Στην Κρήτη, τη μέρα 
της  γιορτής  του  Προφήτη  Ηλία,  μαζεύουν 
πέτρες και τις βάζουν γύρω απ΄ τις  ρίζες των 
ελαιόδεντρων, ώστε να είναι στέρεος ο καρ-
πός τους, διότι όπως πιστεύουν, η λέξη Ηλί-
ας έχει σχέση με τις λέξεις ήλιος και ελιά .

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ: Η Αγία Βαρβάρα πιστεύ-
εται ότι ...βαρβαρώνει τις εγκύους, τις κάνει 
πιο σκληρές και ανθεκτικές στους κινδύνους 
της εγκυμοσύνης!



ΣΕΛΙΔΕΣ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗΣ
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ

• Ένα σκαθάρι  και  μια σαρανταποδαρού-
σα έχουν ραντεβού σε μια καφετέρια στις 
6 μ.μ.

Η ώρα πάει 8 μ.μ., τίποτα, πουθενά η σαρα-
νταποδαρούσα. 
Κάποια στιγμή να σου την και έρχεται! 
—Βρε συ, πού ήσουν τόση ώρα, της λέει το 
σκαθάρι.
—Μα δε φταίω εγώ! Έξω από την καφετέρια 
έχει μια ταμπέλα που λέει: 
ΣΚΟΥΠΙΣΤΕ  ΚΑΛΑ  ΤΑ  ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ  ΣΑΣ 
ΣΤΟ ΧΑΛΑΚΙ!

• Μαμά, μαμά,  ο μπούλης μας τρώει  την 
εφημερίδα του  μπαμπά! 

Δεν πειράζει παιδί μου, είναι η χθεσινή.

• Λέει η μαμά στο Σωκράτη:
—Σωκράτη δε σου είπα πως δε μιλάμε στο 
τραπέζι; 
—Μα  μαμά  δε  μιλάω  στο  τραπέζι,  στο 
Θωμά μιλάω!

• Μπαίνει  ένας  πελάτης  σ’  ένα  κρεοπω-
λείο, ακουμπά το χέρι του σ’ ένα πάγκο 
και ρωτά: 

—Τι είναι το πιο φρέσκο, σήμερα;
Και ο κρεοπώλης του απαντά:
—Η  μπογιά  του  πάγκου  που  μόλις  ακου-
μπήσατε το μανίκι σας!

Το σταυρόλεξο του ’40

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Το είπαμε στους Ιταλούς το 1940.
2. Σ’ αυτό το βουνό πολεμούσαν οι στρα-
τιώτες μας.
3. Σύνθημα των Ελλήνων στον πόλεμο.
4. Όταν υψώνεται, νιώθουμε υπερήφανοι.

ΚΑΘΕΤΑ

1. Έπαιξαν κι αυτές σημαντικό ρόλο στον 
πόλεμο του 1940 (με άρθρο).
2. Τέτοια κουβαλούσαν οι Ελληνίδες μας στα 
αλβανικά βουνά, για τους στρατιώτες μας.

• Πώς λέγεται η Ρωσίδα κομμώτρια;
Ταυτιάνα Σούκοβα!

• Πώς λέγεται η Ρωσίδα μανάβισσα;
Ταμίλα Παζάρεβα!

• Γιατί 200 Πόντιοι  σκοτώθηκαν στο σινε-
μά;

Γιατί έπαιζε  το «Χωρίς Ανάσα»!   

• Πώς πέθανε ο τελευταίος πόντιος καθη-
γητής;

Είχε κενό και έπεσε μέσα.

• —Τοτό, πώς  εξηγείται το φαινόμενο της 
βροχής;

—Συγκρούονται  δύο  σύννεφα  κι  ύστερα 
κλαίνε απ΄ τον πόνο!
  
• Πώς  λέγεται  το  μέρος  που  μένουν  οι 

κότες;
           Κοτέτσι!
Και κει που μένουν τα κοκόρια;
           Κοκορέτσι!

• Τι μυαλό έχει ο κόκορας;
         Κοκορόμυαλο!



ΚΡΥΠΤΟΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Έχει το στυλό: — — — — — —    
Νησί του Αιγαίου: — — — — —  
Οι μεγαλύτεροι  καταρράκτες: — — — — — — — 
Εργάζεται σε πλοίο : — — — — — —
Δηλητηριώδες φίδι: — — — —   
Σκεπαζόμαστε μ’ αυτό : — — — — — — —    

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΓΡΙΦΟΣ
Σε αυτόν τον γρίφο οι αριθμοί 1 – 9 πρέπει να 
υπάρχουν μόνο μια φορά σε κάθε οριζόντια ή  
κάθετη γραμμή και σε κάθε μεγάλο τετράγω-
νο.
  
9 5 8 6 7
1 8 7 9 3 5
6 7 2 9
5 1 4 9 7 2

9 7 1 3
3 7 8 1 6
7 8 1 5 2 3
4 6 8 1

1 3 6 4 7
     

ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΣ

Αρχίστε  από το  τονισμένο 
βελάκι  και  ακολουθώντας 
την  πορεία  που  δείχνουν 
τα  βέλη,  βρείτε  και  κυ-
κλώστε  εννέα  μεταφορικά 
μέσα  στεριάς,  θάλασσας 
και αέρα.
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