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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ 
ΕΝΑΝ ΚΥΝΗΓΟ 

 

Ο κύριος Δράνιας Άρης είναι 

κυνηγός τα τελευταία 15 χρόνια. Μας 

έδωσε μία συνέντευξη προκειμένου 

να ενημερωθούμε για το κυνήγι που 

αποτελεί μία από τις αγαπημένες 

δραστηριότητες των κατοίκων της 

περιοχής και όχι μόνο.  

- Τι πρέπει να κάνει κάποιος για 

να είναι νόμιμος κυνηγός; 

Θα πρέπει να κάνει αίτηση στον 

Κυνηγετικό Σύλλογο για να βγάλει την 

κυνηγετική άδεια. Για να του δοθεί η 

άδεια θα πρέπει να περάσει από 

κάποιες ιατρικές εξετάσεις, ώστε να 

διαπιστωθεί ότι είναι ικανός να έχει 

όπλο στην κατοχή του. Υπάρχουν 

τριών ειδών άδειες. 

Συνέχεια στη σελίδα 3 
 

ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ Η 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥΣ 
Το χριστουγεννιάτικο δέντρο 

Αναμφισβήτητα το χριστου - 

γεννιάτικο δέντρο αποτελεί ένα από 

τα πιο όμορφα χριστουγεννιάτικα 

έθιμα. Σε κάθε σπίτι έχει καθιερωθεί 

ο στολισμός του. Οι συμβολισμοί και 

τα νοήματά του πολλά. Στην βάση 

του τοποθετείται συνήθως μια φάτνη 

που αναπαριστά τη γέννηση του 

Χριστού, ενώ στην κορφή υπάρχει το 

αστέρι της Βηθλεέμ που οδήγησε 

τους μάγους στο Θείο Βρέφος. 

Συνέχεια στη σελίδα 13 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ 
ΠΕΤΡΟΥ ΑΛΛΟΤΕ.. 

 

 Στην προσπάθειά μας να μάθουμε λίγα πράγματα για την 

ιστορία του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Πέτρου και την εκπαίδευση 

των παιδιών, στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, καλέσαμε τον 

κύριο Μπελδέκο Ιωάννη στην αίθουσα διδασκαλίας του Σχολείου. 

Ο κύριος Μπελδέκος Ιωάννης κατάγεται από το χωρίο μας και 

έζησε σε αυτό μέχρι τα 18 του χρόνια που πήγε για σπουδές στην 

Αθήνα. Έχει συνταξιοδοτηθεί με το βαθμό του Προϊσταμένου στο 

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.  Μαζί του είχαμε την ακόλουθη 

συζήτηση: 

- Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για την ιστορία του 

σχολείου; 

        Από τις πληροφορίες που έχουμε το Δημοτικό Σχολείο, που 

φοιτούν και σήμερα τα παιδιά, χτίστηκε περίπου το 1920. 

Συνέχεια στη σελίδα 4 
 

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

ΚΑΙ Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 
 

       Η 28η Οκτωβρίου είναι μια μέρα γιορτής για όλους τους 

Έλληνες, γιατί τη μέρα αυτή, το 1940, αρνηθήκαμε να 

παραδώσουμε τη χώρα μας και την ελευθερία μας. 

Συνέχεια στη σελίδα 15 
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ΕΝΑ ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ 

Πολλοί άνθρωποι σήμερα προβληματίζονται 

για το αν θα πρέπει να συνεχίσουν τη ζωή τους στην 

πόλη ή να επιστρέψουν στο χωριό τους. Κάθε ένα 

από τα παραπάνω εξυπηρετεί διαφορετικές 

ανάγκες και καλό θα ήταν να τις εξετάσουν πριν 

πάρουν την τελική απόφαση.  

Η ζωή στην πόλη χαρακτηρίζεται από έντονο 

άγχος, καθώς οι ρυθμοί εκεί είναι πάρα πολύ 

γρήγοροι. Οι άνθρωποι θα πρέπει να καλύπτουν 

μεγάλες αποστάσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα 

και στο τέλος της ημέρας να έχουν ικανοποιήσει 

όλες τους τις υποχρεώσεις . Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα ο ελεύθερος χρόνος τους να είναι 

μειωμένος και έτσι να οδηγούνται σε άθλιες 

ψυχολογικές καταστάσεις με αισθήματα θλίψης και 

απόγνωσης. 

Άλλο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 

σήμερα οι πόλεις είναι η αύξηση της 

εγκληματικότητας. Όλο και πιο συχνά πολίτες 

γίνονται θύματα ληστείας και έρχονται αντιμέτωποι 

ακόμη και με το θάνατο. 

Ακόμη, η ποιότητα ζωής των κατοίκων της 

πόλης είναι χαμηλή λόγω της μόλυνσης και της 

ρύπανσης του περιβάλλοντος. Σε αυτό συντελούν 

τα καυσαέρια των αυτοκινήτων και των 

βιομηχανιών, η ηχορύπανση και η έλλειψη 

πρασίνου.  

Όλα τα παραπάνω διαμορφώνουν ένα 

περιβάλλον αφιλόξενο για τον άνθρωπο με 

αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του.   

Βέβαια, η πόλη δεν έχει μόνο μειονεκτήματα, 

διότι μπορεί να ικανοποιήσει σε μεγάλο βαθμό 

πολλές από τις ανάγκες των ανθρώπων. Διαθέτει 

μεγάλα νοσοκομεία που μπορούν να 

αντιμετωπίσουν τα δύσκολα περιστατικά, καθώς 

και πολλά διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Συνεπώς, 

παρέχει μία υψηλή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.  

Σε ότι αφορά τη μόρφωση, διαθέτει σχολεία 

για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, από το 

νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο, ξενόγλωσσα 

φροντιστήρια και ωδεία. Επίσης, διαθέτει 

βιβλιοθήκες όπου ο καθένας μπορεί να δανειστεί 

ένα βιβλίο, διαφόρων ειδών μουσεία, θέατρα και 

κινηματογράφους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι 

νέοι να έχουν εύκολη πρόσβαση στη γνώση και 

στην ψυχαγωγία, άρα και στη διαμόρφωση υψηλού 

μορφωτικού επιπέδου.  

Τέλος, στην πόλη υπάρχουν πολλά και μεγάλα 

εμπορικά κέντρα που μπορούν να εξυπηρετήσουν και 

τους πιο απαιτητικούς. Διαθέτουν διαφόρων ειδών 

καταστήματα για την διευκόλυνση των επισκεπτών 

τους καθώς και χώρους ψυχαγωγίας. 

 Από την άλλη πλευρά, το χωριό μπορεί να 

ικανοποιήσει σε πολύ μικρότερο βαθμό τις 

παραπάνω ανάγκες. Ωστόσο, μπορεί να προσφέρει 

ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Οι άνθρωποι έχουν την 

δυνατότητα να καλλιεργούν και να καταναλώνουν τα 

δικά τους προϊόντα και επομένως να αποφεύγουν τα 

φυτοφάρμακα. 

Το χωριό είναι πλούσιο σε φυσική ομορφιά, 

βρίσκεται κοντά σε δάση, λίμνες και άλλα όμορφα 

τοπία. Έτσι δίνεται η ευκαιρία καθημερινά στους 

κατοίκους του να τα επισκέπτονται, να χαίρονται τον 

καθαρό αέρα και να εξασφαλίζουν ψυχική ηρεμία και 

υγεία.  

Σήμερα που η εποχή μας χαρακτηρίζεται από 

έντονη ανεργία, οικονομικά προβλήματα και 

δυστυχισμένους ανθρώπους ίσως το χωριό να 

αποτελεί μια καλή επιλογή για τόπο διαμονής.  
 

Νίκος Κατσικάρης 

 

 

 

 

Η Μαθητική εφημερίδα 
Μικροί δημοσιογράφοι 

Εκδίδεται από τους μαθητές του 
1/Θέσιου Δημοτικού Σχολείου  

Αγίου Πέτρου 
 

Τη Συντακτική ομάδα αποτελούν  
από τη ΣΤ΄ τάξη οι μαθητές: 

 Κατσικάρης Ανδρέας 
 Κατσικάρης Νίκος 
 Κολοβού Μαριάννα 

από την Ε΄τάξη οι μαθητές: 
 Κατσικάρη Σοφία  
 Παινέση Ματίνα 

από τη Γ΄ τάξη ο μαθητής: 
 Μουκάι Αντώνης 

από την Α΄ τάξη οι μαθητές: 
 Βαρβιτσιώτης Σαράντος 
 Κατσή Ελπίδα 
 Παινέση Έλενα 

 

Το συντονισμό, την ενθάρρυνση και την 
οργάνωση έχει η δασκάλα του σχολείου: 

Καρυώτη Ευαγγελία 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ 
ΚΥΝΗΓΟ 

Συνέχεια από τη σελίδα 1 

Η τοπική που σου επιτρέπει το κυνήγι στα όρια του 

Δήμου που ανήκεις, η περιφερειακή που σου 

επιτρέπει τι κυνήγι στα όρια του νομού και η 

πανελλαδική με την οποία μπορείς να κυνηγήσεις 

σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας. Η συνδρομή 

είναι 125 €, η περιφερειακή άδεια, για κάθε 

κυνηγητική περίοδο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ποιος είναι ο εξοπλισμός του κυνηγού; 

Ο εξοπλισμός του κυνηγού είναι το όπλο του, 

μία καραμπίνα ή ένα δίκαννο, τα φυσίγγια, ο 

σκύλος και ένα φωσφορούχο γιλέκο για την 

ασφάλειά του. Το κυνήγι θεωρείτε ακριβό χόμπι. 

Μεγάλο είναι το κόστος για τη μετακίνηση, τη 

φροντίδα του σκύλου, το όπλο και τα φυσίγγια. 

- Πότε ξεκινά η κυνηγητική περίοδος του 

αγριόχοιρου; 

        Η κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 15 

Σεπτεμβρίου και τελειώνει στις 10 Ιανουαρίου. 

 

- Με ποιο τρόπο γίνεται το κυνήγι του 

αγριόχοιρου;         

 Για το κυνήγι του αγριόχοιρου πηγαίνουμε περίπου 

δέκα άτομα. Ξεκινάμε νωρίς το πρωί, πριν ακόμη 

ξημερώσει, για να προλάβουμε την περιοχή. 

Επίσης, ελέγχουμε αν υπάρχει άλλη ανθρώπινη 

παρουσία προκειμένου να αποφύγουμε τα 

ατυχήματα. Για το κυνήγι του αγριόχοιρου εγώ 

συνήθως πηγαίνω στον Ταΰγετο και σπανιότερα 

στον Πάρνωνα. Μαζί μας έχουμε τρία με τέσσερα 

σκυλιά. Τα σκυλιά είναι από μικρά εκπαιδευμένα 

για το σκοπό αυτό. Αφού ελέγξουμε την περιοχή, 

στήνουμε καρτέρι. Επειδή ξέρουμε την περιοχή, 

γνωρίζουμε και από ποια σημεία θα περάσει το 

ζώο. Το σκυλί πρέπει να μπει στο δάσος, να βρει το  

 

 

γουρούνι και να το κυνηγήσει.  Πολλές φορές όμως ο 

αγριόχοιρος δεν αντιδρά. Τότε πρέπει ο κυνηγός να 

προκαλέσει φασαρία, να θορυβηθεί το ζώο και να 

κινηθεί. Έπειτα, κάποιος άλλος που βρίσκεται κοντά 

του το χτυπά. Γενικά υπάρχουν πολλοί αγριόχοιροι 

και αυτό γιατί γεννούν μέχρι δώδεκα μικρά. Ακόμη, 

δε δυσκολεύονται στην επιβίωση, καθώς είναι 

παμφάγα. 

-  Τι γίνεται το θήραμα μετά το κυνήγι; 

Μετά το κυνήγι γίνεται το μεγάλο γλέντι..! Όλη η 

παρέα έχουμε κάποιο σημείο που μαζευόμαστε. Εκεί 

βγάζουμε το τομάρι του αγριόχοιρου, πετάμε τα 

όργανα που δε χρειαζόμαστε και μοιράζουμε το 

κρέας του. Ο κυνηγός στον οποίο ανήκει το σκυλί που 

κυνήγησε το γουρούνι θα πάρει λίγο μεγαλύτερο 

μερίδιο.  Τα γουρούνια που χτυπάμε ζυγίζουν από 15 

έως 120 κιλά. 

- Ποια είναι η επικινδυνότητα του κυνηγιού;  

      Το κυνήγι μπορεί να θεωρηθεί πολύ επικίνδυνο 

χόμπι. Πρέπει αυτός που έχει το  όπλο να είναι πολύ 

προσεκτικός, διότι μπορεί να συμβεί κάποιο 

ατύχημα.   

 

     
- Υπάρχει κάποιο συμβάν που έχει χαραχθεί στη 

μνήμη σας από την κυνηγητική σας εμπειρία; 

Πολλά έχουν συμβεί κατά καιρούς. Μικρής και 

μεγάλης σημασίας. Ευτυχώς, μέχρι τώρα ατυχήματα 

συμβαίνουν μόνο στα σκυλιά που πλησιάζουν 

επικίνδυνα τον αγριόχοιρο. Το ζώο αυτό δε φοβάται 

εύκολα και επιτίθεται, ειδικά αν δεν έχει άλλη 

επιλογή. Έχει δύναμη και κοφτερά δόντια.  

 

Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και για τις 

πληροφορίες που μας δώσατε!  

 

Οι μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης 
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ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΑΛΛΟΤΕ.. 

 
Η Τετάρτη Δημοτικού του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Πέτρου το 1937 

Συνέχεια από τη σελίδα 1 

Ο κύριος Συγγρός, εύπορος έμπορος και μεγάλος 

ευεργέτης της εποχής, διέθεσε χρήματα στο 

Υπουργείο Παιδείας για τη δημιουργία διαφόρων 

σχολικών μονάδων, μεταξύ αυτών και την 

κατασκευή του Σχολείου μας. Τα σχέδια, όπως λένε, 

τα έκανε ένας αρχιτέκτονας του Υπουργείου 

Παιδείας, ο Καλλίας.  

Μέχρι τότε τα παιδιά έκαναν μάθημα σε 

διάφορα σπίτια. Λειτούργησε και Σχολαρχείο μέχρι 

το 1932 στον πύργο του Τρικαλίτη. Σε αυτό 

έρχονταν παιδιά και από την ευρύτερη περιοχή. Τα 

παιδιά που τελείωναν το Σχολαρχείο ήταν 

μορφωμένα. Μάθαιναν ακόμη και κάποια ξένη 

γλώσσα. 

- Ποια χρονιά πήγατε στην Α΄ Δημοτικού; 

Στην Α΄ Δημοτικού πήγα το 1944. Ήμουν έξι 

ετών, τότε άρχισε και ο εμφύλιος. Κάτι που ερευνώ 

ακόμη και σήμερα είναι γιατί ενώ φοιτήσαμε στην 

Α΄ τάξη, την επόμενη χρονιά μας ανακοίνωσαν πως 

φοιτήσαμε στην «Α΄ μικρή» και φέτος θα 

παρακολουθήσουμε την «Α΄ μεγάλη». Μάλιστα, 

όταν πήγαμε στην «Α΄ μεγάλη» σε ηλικία 7 ετών, 

μαζί μας φοίτησαν και τα παιδιά ηλικίας 6 ετών. 

Αυτό έγινε μόνο εκείνη τη χρονιά. Δεν ξέρω γιατί. 

Έτσι χάσαμε ένα χρόνο. 

- Πόσα παιδιά είχε τότε το Δημοτικό Σχολείο 

Αγίου Πέτρου; 

Εκείνη την εποχή το σχολείο είχε περίπου 300  

παιδιά. Λόγω της κατοχής και του εμφυλίου μπορεί 

να έκαναν μάθημα δύο τάξεις μαζί. Έτσι σε μία 

αίθουσα μπορεί να ήταν και 100 παιδιά.  

Είχαμε δασκάλους από την περιοχή της Τρίπολης 

ή άλλα χωριά που έμεναν στον Άγιο Πέτρο χειμώνα-

καλοκαίρι. Ο κύριο Κωνσταντίνος Ματζουράνης ήταν 

από τα Βούρβουρα. 

Να πω, επίσης, πως το σχολείο ήταν μεικτό. 

Φοιτούσαν αγόρια και κορίτσια μαζί, με τη μόνη 

διαφορά ότι τα αγόρια στο διάλειμμα έπαιζαν από τη 

δυτική πλευρά και τα κορίτσια από την ανατολική. Τα 

παιχνίδια των αγοριών ήταν το κυνηγητό, τα 

καρύδια, η κουφοξυλιά, ο νεροπόλεμος με 

αυτοσχέδια κατασκευή κ.α. Τα κορίτσια έπαιζαν 

κουτσό, σχοινάκι και καλόγερο.   

- Πότε λειτουργούσαν τα σχολεία και ποιες ώρες 

εκείνη την εποχή; 

Τα σχολεία άρχιζαν του Σταυρού την άλλη μέρα. 

Δηλαδή στις 15 Σεπτεμβρίου. Εκείνο το πρωί 

χτυπούσε το καμπανάκι του σχολείου για να καλέσει 

τους μαθητές, διότι τότε δεν είχαμε ρολόγια. Μαζί με 

το καμπανάκι χτυπούσε και η καρδιά μας. Το Σχολείο 

τελείωνε κοντά στα τέλη Ιουνίου. Στο τέλος κάθε 

σχολικής χρονιάς, έπειτα από τις εξετάσεις, κάναμε 

θεατρικές παραστάσεις, γυμναστικές επιδείξεις και 

παιχνίδια. 

- Τι υλικά χρησιμοποιούσατε στο σχολείο 

προκειμένου να γράψετε και να διαβάσετε; 

Τότε είχαμε την πλάκα, μικρός μαυροπίνακας με  

Συνέχεια στη σελίδα 5 
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Συνέχεια από τη σελίδα 4 

ξύλινη κορνίζα και το κοντύλι, ένα γραφίτη σαν 

γυμνό μολύβι. Σβήναμε με το χέρι. Η τσάντα μας 

ήταν από πανί και την έφτιαχνε η μητέρα μας. 

Κάποια περίοδο ομογενείς πατριώτες από την 

Αμερική μας έστελναν γραφική ύλη. Έστελναν 

μεγάλους μαυροπίνακες, μαλακά κοντύλια, 

τετράδια με ωραία, χοντρά εξώφυλλα και μη 

πορώδες χαρτί, μελάνι, μελανοδοχεία, πένες που 

βουτούσαμε στο μελάνι, στυπόχαρτο που 

απορροφούσε το μελάνι και αποφεύγαμε τις 

μουτζούρες, μολύβια με μαλακό γραφίτη και 

δεύτερη επιπρόσθετη γόμα στο πίσω μέρος. Στο 

μολύβι ο δωρητής έγραφε και το όνομά του. Στο 

μάθημα της αριθμητικής, στην Α΄ τάξη, ο δάσκαλος 

μας ζητούσε να κόψουμε από τα Σπάρτα (φυτό) 100 

ή 10 ξυλάκια για να μάθουμε να μετράμε. 

 Σε κάθε τάξη, στην έδρα του δασκάλου, υπήρχε 

μια ξύστρα με τη μορφή μύλου. Αυτός διέθετε μια 

εγκοπή για να μπαίνει το μολύβι και δύο 

κυλίνδρους περιστρεφόμενους με χειροκίνητη λαβή 

που έβαζαν σε λειτουργία το ξύσιμο. Μέχρι τότε το 

μολύβι ξύναμε με ξυραφάκι ή μαχαίρι ή κάτι άλλο 

κοφτερό. 

Ακόμη, είχαμε τετράδιο ιχνογραφίας όπου 

αντιγράφαμε ένα σκίτσο και τετράδιο καλλιγραφίας 

που οι γραμμές του ήταν σαν πεντάγραμμο.  Στην 

χειροτεχνία είχαμε τετράδιο για τη χαρτοπλεκτική. 

Ήταν πολύχρωμο και διέθετε λωρίδες τις οποίες 

πλέκαμε και κάναμε περίεργα σχέδια. Επίσης, 

είχαμε τετράδιο ορθογραφίας, αντιγραφής, 

εκθέσεων, αριθμητικής και πρόχειρο. Στο πίσω 

μέρος  τα τετράδια είχαν την προπαίδεια.  

- Ποια μαθήματα κάνατε στο Δημοτικό; 

Κάναμε Ανάγνωση, Ιστορία, Έκθεση, 

Θρησκευτικά, Ωδική, Χειροτεχνία, Γεωγραφία, 

Ιχνογραφία, Καλλιγραφία, Αριθμητική, Φυσική κ.α.    

- Ποιο ήταν το αγαπημένο σας μάθημα; 

  Το αγαπημένο μου μάθημα ήταν η Φυτολογία. 

Ασχολούμαι ακόμη με τα φυτά. Αγαπημένη μου 

σχολή ήταν η Γεωπονική, όμως για να μπεις σε αυτή 

έπρεπε να κάνεις φροντιστήριο. Εδώ δεν είχα αυτή τη 

δυνατότητα.  

- Ποιες βαθμίδες εκπαίδευσης υπήρχαν τότε; 

Υπήρχε η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση με το 

Δημοτικό Σχολείο χωρίς το Νηπιαγωγείο. Το Δημοτικό 

Σχολείο είχε έξι τάξεις. Ακόμη, υπήρχε η 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση με το Γυμνάσιο που είχε 

και αυτό έξι τάξεις. Η αρίθμηση των τάξεων του 

Γυμνασίου ξεκινούσε από την Τρίτη και συνέχιζε με 

την Τετάρτη, την Πέμπτη, την Έκτη, την Εβδόμη και την 

Ογδόη. Για να μπούμε στο Γυμνάσιο δίναμε εξετάσεις. 

Γυμνάσιο είχε το Καστρί. Κάναμε 16 χιλιόμετρα με τα 

πόδια καθημερινά, ακόμη και με χιόνι. Ένα κομμάτι 

ψωμί είχαμε μόνο στην τσέπη  μας. 

Μετά τη Ογδόη δίναμε εξετάσεις για το 

Πανεπιστήμιο. Στην Τρίπολη υπήρχε η Ακαδημία των 

δασκάλων. Στην Αθήνα υπήρχε η Ανωτάτη 

Βιομηχανική, η Ανωτάτη Εμπορική, η Νομική, η 

Αρχιτεκτονική, το Πολυτεχνείο, η Ιατρική κ.α. 

Εξετάσεις έδινες στα μαθήματα της σχολής που 

επιθυμούσες.  

Εγώ έδωσα στην Ανωτάτη Βιομηχανική. Έδωσα 

Έκθεση, Πρακτική Αριθμητική, Άλγεβρα και 

Γεωγραφία.   

- Η φοίτηση των κοριτσιών ήταν το ίδιο τακτική με 

των αγοριών εκείνα τα χρόνια; 

Στη δική μου περίοδο όλα τα κορίτσια τελείωναν 

το Δημοτικό Σχολείο. Στο Γυμνάσιο συνέχιζαν όσες 

ήταν καλές μαθήτριες. Λίγο πιο παλιά τα κορίτσια 

πήγαιναν μέχρι την Τρίτη ή Τετάρτη Δημοτικού ή και 

καθόλου. Αυτό συνέβαινε επειδή έπρεπε να μείνουν 

στο σπίτι για να φροντίσουν τα μικρότερα αδέλφια, να 

κάνουν οικιακές και αγροτικές δουλειές. 

- Ποια ήταν η σχέση των παιδιών τότε με τους 

δασκάλους; 

Τότε τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Σήμερα τα 

παιδιά θεωρούν φίλο το δάσκαλο. Εμείς από φόβο και 

περισσότερο από σεβασμό δε βγαίναμε στην πλατεία 

να παίξουμε ούτε καθόμασταν στα καφενεία. Παίζαμε 

λίγο γύρω από την εκκλησία και φεύγαμε στις 

γειτονιές. Η εκπαίδευση ήταν πιο σκληρή και ο 

δάσκαλος είχε άλλο ρόλο. Μας ζητούσε να φέρουμε 

βέργες από καστανιά ή κυδωνιά και όποτε κάναμε 

αταξίες, μας χτυπούσε στο χέρι. Οι γονείς ήταν υπέρ 

του δασκάλου και ζητούσαν την τιμωρία των παιδιών 

τους όπου έπρεπε.  

Θυμάμαι που κάθε Δευτέρα πρωί, μετά την 

προσευχή, μας έβαζαν στη σειρά και έλεγχαν αν τα  
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Μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Πέτρου 
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χέρια μας ήταν καθαρά και τα νύχια κομμένα, αν 

είχαμε καθαρά αυτιά και τα μαλλιά μας κοντά 

κουρεμένα. Στην περίπτωση που ο μαθητής δεν ήταν 

κουρεμένος με την ψιλή, ο δάσκαλος είχε μια μηχανή 

και του έκοβε τα μαλλιά σε σχήμα σταυρού. Έτσι 

αναγκαζόταν να κουρευτεί. 

 Υπήρχε πειθαρχία και οι βαθμοί για προβιβασμό 

κυμαίνονταν από το 5 έως το 10. Στο χωριό ο 

δάσκαλος ήταν η κορυφή, ο θεός. Οι κάτοικοι 

έπαιρναν τη γνώμη του για κάθε πρόβλημα.  

- Πως γιορτάζονταν στο Σχολείο οι σχολικές 

γιορτές; 

Εκτός από τον εκκλησιασμό το πρωί, το απόγευμα 

και στις δύο εθνικές γιορτές, 28η Οκτωβρίου και 25η 

Μαρτίου, γίνονταν θεατρικές παραστάσεις με 

αντίστοιχο περιεχόμενο και στολισμένες αίθουσες με 

σημαίες και αφίσες.  

Την 28η Οκτωβρίου γίνονταν λαμπαδηφορίες. Τα 

παιδιά έπαιρναν κουτί από γάλα και μέσα έβαζαν 

άμμο, πανιά και πετρέλαιο. Αυτό ήταν καρφωμένο 

πάνω σε ένα κοντάρι. Η πομπή των μαθητών με τις 

φωτεινές κατασκευές ξεκινούσε από το σχολείο, 

έφτανε ως την εκκλησία της Παναγίας και κατέληγε 

στο σχολείο. 

         Την 25η Μαρτίου γίνονταν λαμπαδηφορίες με 

φαναράκια. Οι μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης δημιουρ- 

γούσαν αυτοσχέδια φαναράκια τα οποία 

αποτελούνταν από καλάμι. Το σχήμα τους έμοιαζε 

με ανέμη και ήταν κλεισμένο γύρω με πολύχρωμο 

διαφανές χαρτί κολλημένο με αλευρόκολλα. Στις 

άκρες τους κρέμονταν δαντελωτές κορδέλες. Μέσα 

έβαζαν ένα κεράκι. Η κατασκευή στηριζόταν σε 

καλάμι που ήταν και η λαβή. Και εδώ η πομπή 

ξεκινούσε από το σχολείο, έφτανε ως την εκκλησία 

της Παναγίας και κατέληγε στο σχολείο όπου όμως 

τα κατέστρεφαν. Και του χρόνου πάλι από την 

αρχή…  

 

Κατά τη συζήτησή μας με τον κύριο Μπελδέκο 

Ιωάννη πληροφορηθήκαμε πως πολλά παιδιά 

εκείνα τα χρόνια πήγαιναν σχολείο ξυπόλυτα, 

ακόμη και με το κρύο ή το χιόνι. Οι αίθουσες 

ζεσταίνονταν με ξυλόσομπες και για τη λειτουργία 

τους τα ξύλα έφερναν κάθε πρωί τα παιδιά από το 

σπίτι. Επίσης, στο σχολείο δινόταν πρωινό. Αυτό 

αποτελείτο από γάλα σε σκόνη, κίτρινο τυρί, 

μαρμελάδα, κομπόστα ροδάκινο και μουρουνέλαιο.   

Οι μαθητές της ΣΤ΄ και Ε΄ τάξης 

           

 Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Μπελδέκο Ιωάννη 

για τις τόσο σημαντικές πληροφορίες που μας 

έδωσε. 

Οι μαθητές του Σχολείου 
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΑ ΖΩΑ 
 

Πρόσφατα έγινα θεατής μιας αποτρόπαιης 

πράξης. Βρισκόμουν στο Παράλιο Άστρος και σε μία 

βόλτα που έκανα με τους γονείς μου, κοντά στην 

παραλία, είδα ένα αδέσποτο σκυλί να κάθεται έξω 

από ένα εστιατόριο. Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου 

εκνευρίστηκε πολύ από την παρουσία του, καθώς 

όπως φάνηκε τον ενοχλούσε καθημερινά, και 

ανακοίνωσε στον υπάλληλό του μια 

«αποτελεσματική» λύση. Γεμάτη περιέργεια 

περίμενα εκεί προκειμένου να δω ποια θα ήταν η 

τύχη του σκύλου. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκα με το 

χειρότερο τρόπο. Ο υπάλληλος έφερε ένα κομμάτι 

κρέας στο οποίο είχε βάλει γυαλιά από σπασμένο 

μπουκάλι. Όλοι μπορούμε να φανταστούμε το 

τραγικό τέλος αυτού του ζώου… 

Πόσο σκληρός μπορεί να είναι αυτό ο 

άνθρωπος; Αναρωτήθηκε ποτέ τι μας προσφέρουν 

τα κατοικίδια ζώα; Πολλά από αυτά μας δίνουν την 

αγάπη, τη συντροφιά και την προστασία τους. Άλλα 

μας βοηθούν στις χειρονακτικές εργασίες, μας 

δίνουν το μαλλί, το δέρμα, τα αυγά τους και τόσα 

άλλα προϊόντα. 

Τα ζώα, όπως και εμείς, θέλουν αγάπη, στοργή, 

προστασία και φροντίδα. Είναι χρέος όλων μας να 

τους παρέχουμε την κατάλληλη τροφή, να 

φροντίζουμε για την υγιεινή και την περίθαλψή 

τους. Και να είμαστε σίγουροι πως με την αθωότητά 

τους γρήγορα θα μας το ανταποδώσουν  με κάθε 

τρόπο. 

Γνωστοί είναι από την αρχαιότητα διάφοροι 

μύθοι και ιστορίες που αναφέρονται στη σχέση του 

ανθρώπου με τα ζώα. Η ιστορία του Ηρόδοτου «Ο 

Αρίων και το δελφίνι» μας περιγράφει την 

περιπέτεια του τραγωδοποιού Αρίων κατά την 

επιστροφή του από την Ιταλία στην Κόρινθο. 

Σύμφωνα με αυτή οι ναύτες του καραβιού 

ανάγκασαν τον Αρίων να πέσει στη θάλασσα 

προκειμένου να του πάρουν τα χρήματά του. Εκείνος 

τραγούδησε και ένα δελφίνι μαγεύτηκε από τη 

μελωδία του, τον πήρε στη ράχη του και τον 

μετέφερε στην Κόρινθο.  

Την ώρα, λοιπόν, που οι πρόγονοί μας υμνούν 

τις ικανότητες των ζώων και τη σχέση τους με τον 

άνθρωπο, πολλοί τα μεταχειρίζονται βάρβαρα και 

προβαίνουν σε αδικαιολόγητους βασανισμούς χωρίς 

να λογαριάζουν τις συνέπειες του νόμου. 

Ας θυμόμαστε πως η προστασία των ζώων είναι 

καθήκον μας, καθρεφτίζει την ανωτερότητα, τον 

πολιτισμό μας και επιβάλλεται από γραπτούς και 

άγραφους νόμους. 
 

Ματίνα Παινέση 

 

Η ΦΙΛΙΑ ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 

ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
 

Όταν λέμε φιλία, εννοούμε την αμοιβαία 

συμπάθεια και αγάπη, τον ψυχικό δεσμό που 

υπάρχει μεταξύ δύο ατόμων.  

Ένα τέτοιο παράδειγμα φιλίας ήταν και αυτή 

του Δάμωνα και του Φιντία. Ο Δάμωνας 

διακινδύνεψε τη ζωή του παίρνοντας τη θέση του 

κατάδικου φίλου του Φιντία, ώσπου να επιστρέψει 

για να θανατωθεί. Ο Φιντίας άργησε, αλλά τελικά 

γύρισε. Αυτή του η πράξη απάλλαξε και τον ίδιο από 

τον θάνατο.  

Η ζωή έχει πάρα πολλές δυσκολίες  και για τα 

παιδιά πάρα πολλούς κινδύνους.  Επομένως, 

χρειάζονται ένα φίλο, ένα χέρι βοηθείας που θα είναι 

δίπλα τους και θα συμβάλει να απαλλαγούνε από 

κάθε είδους πρόβλημα. Η συντροφιά του θα τα 

ηρεμήσει και θα απομακρύνει τις λύπες. Άρα όποιος 

έχει ένα καλό φίλο δίπλα του είναι τυχερός που 

διαθέτει ένα τόσο ισχυρό όπλο για τη ζωή.  

Ο άνθρωπος που δεν έχει φίλους νιώθει 

μοναξιά, είναι δυστυχισμένος και δεν μπορεί να 

αντιμετωπίσει τα προβλήματα γύρω του.  Μπορεί να 

οδηγηθεί στην απομόνωση, στη δυστυχία και στην 

κατάθλιψη. Στην εποχή μας υπάρχουν πολλοί τέτοιοι 

άνθρωποι που δεν επένδυσαν στη φιλία. 

Πριν εμπιστευτούμε έναν νέο φίλο, θα πρέπει 

πρώτα να τον γνωρίσουμε καλά, να  
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βεβαιωθούμε για την ειλικρίνειά του, την τιμιότητά 

του και την πίστη του. Ποτέ δεν δίνουμε την  φιλία 

μας σε έναν που αποβλέπει σε κάποιο όφελος. 

 
Δε θα πρέπει να ξεχνάμε πως ανάμεσα στους 

καλούς φίλους είναι και οι γονείς. Εκείνοι καλύτερα 

από τον καθένα μπορούν να  συμβουλέψουν το 

παιδί τους για όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και 

να του συμπαρασταθούν δείχνοντας για άλλη μία 

φορά την αγάπη τους. 

Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε πόσο 

μεγάλη είναι η αξία της φιλίας στη ζωή του 

ανθρώπου. Ας ανοίξουμε την πόρτα σε όσους 

επιθυμούν την φιλία μας και αν οι προθέσεις του 

είναι αγνές, αξίζουν την πίστη μας.  
 

Σοφία Κατσικάρη  

 

O ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΑΣ ΚΑΛΕΙ 
 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το 

περιβάλλον πολλαπλασιάζονται συνεχώς. Η 

ανάπτυξη της τεχνολογίας, ο σύγχρονος τρόπος 

ζωής των ανθρώπων και η αδιαφορία τους για το 

σπίτι που τους φιλοξενεί, τον πλανήτη γη, το 

επιβαρύνουν καθημερινά. 

Η ατμόσφαιρα ρυπαίνεται από τα καυσαέρια 

των αυτοκινήτων και των εργοστασίων που 

βρίσκονται σε μεγάλο αριθμό στις πόλεις. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα τη μόλυνση της ατμόσφαιρας και τη 

δημιουργία μεγάλου στρώματος νέφους που 

προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην υγεία κατοίκων 

τους. 

Οι θάλασσες που αποτελούν μεγάλη πηγή 

πλούτου για τον τόπο μας δέχονται συνεχώς τα  

αποτελέσματα της ανθρώπινης αμέλειας. Τους 

καλοκαιρινούς μήνες οι επισκέπτες των παραλιών 

πετάνε τα σκουπίδια τους σε αυτές. Παρατηρείται, 

ακτές που βρίσκονται κοντά σε πόλεις να 

χαρακτηρίζονται ακατάλληλες για κολύμπι εξαιτίας 

των λυμάτων που δέχονται από τα εργοστάσια και 

τους υπονόμους των πόλεων. Ακόμη, τα πλοία που 

ταξιδεύουν στις θάλασσες τις ρυπαίνουν συχνά με τις 

διαρροές πετρελαίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι 

ψαράδες μας να εντοπίζουν νεκρά μικρά και μεγάλα 

ψάρια. 

Το ίδιο διαπιστώνεται και στα ποτάμια που 

δυστυχώς δεν έχουν καλύτερη τύχη από τις θάλασσες. 

Τα σκουπίδια των ανθρώπων και τα λύματα των 

εργοστασίων τα καταστρέφουν και τα ζώα που ζουν 

εκεί βρίσκονται σε κίνδυνο.  

 
Τα δάση δέχονται την ανεξέλεγκτη, παράνομη 

υλοτομία και την παράλογη συμπεριφορά ορισμένων 

ανθρώπων που τα καίνε προκειμένου να 

εκμεταλλευτούν τα εδάφη. Όμως, εκείνοι δεν 

αναλογίζονται τις συνέπειες των πράξεων τους. 

Στερούμαστε το καθαρό οξυγόνο, τη φυσική ομορφιά 

και δεχόμαστε την καταστροφή των καλλιεργειών, του 

οδικού δικτύου και των ισόγειων σπιτιών από τις 

πλημμύρες. 

Τα παραπάνω προβλήματα αντιμετωπίζει 

και ο Πάρνωνα, μια ορεινή δασόφυτη περιοχή, στην 

πλαγιά του οποίου βρίσκεται και ο τόπος μας. Πολύ 

περισσότερο παρατηρείτε η συσσώρευση 

σκουπιδιών από τους κατοίκους και τους 

τουρίστες, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι 

εργαζόμενοι στο δήμο και υπεύθυνοι για τη 

συλλογή των σκουπιδιών επισκέπτονται αραιά το 

χωριό μας με αποτέλεσμα τα απορρίμματα να 
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Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
 

Στις 30 Οκτωβρίου το Σχολείο μας επισκέφθηκε τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Τρίπολης. Εκεί μας καλωσόρισε η 

κυρία  Σταυρούλα Πετρήχου και μας ξενάγησε στο χώρο. Ακολουθεί η συνέντευξη που μας παραχώρησε η κυρία 

Σ. Πετρήχου: 
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ξεχειλίζουν και κατά τη συλλογή, πολλά να 

μένουν στο έδαφος. 

Προκειμένου γρήγορα να λυθούν τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει το περιβάλλον 

μας, πρέπει όλοι να δράσουμε για την 

προστασία του. Θα πρέπει να γίνεται τακτικός 

έλεγχος στα φίλτρα των καμινάδων των 

εργοστασίων και βιολογικός καθαρισμός των 

λυμάτων τους. Στα πλοία να επιβάλλεται η 

συντήρησή τους για να μην υπάρχουν διαρροές 

πετρελαίου στη θάλασσα. 

Κάθε ένας από εμάς να επιλέγει δημόσια ή 

οικολογικά μέσα μεταφοράς, να ανακυκλώνει τα 

σκουπίδια του και να τα πετάει μόνο στους 

κάδους. Επίσης, να φροντίζει για την πρόληψη 

των πυρκαγιών και της παράνομης υλοτομίας. 

Στην περίπτωση που κάτι τέτοιο γίνεται 

αντιληπτό να το καταγγέλλει. 

 

Ταυτόχρονα, το κράτος θα πρέπει να 

φροντίζει για την τήρηση των νόμων του και την 

επιβολή βαρύτατων προστίμων, όταν αυτοί δεν 

εφαρμόζονται. Κυρίως όμως, πρέπει να 

διαμορφώσει ένα πιο αυστηρό πλαίσιο νόμου 

για την προστασία του περιβάλλοντος. 

 
Το περιβάλλον αποτελεί για τον άνθρωπο 

πηγή ζωής, του δίνει το καθαρό οξυγόνο, τη 

φυσική ομορφιά και τις κατάλληλες συνθήκες 

για να δημιουργήσει και να εξελιχθεί. 

Επομένως, η προστασία του θα πρέπει να 

αποτελεί για όλους μας κύρια μέριμνα. 
 

Μαριάννα Κολοβού 

         

                                                                                         

- Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για τα 

κτίρια που σας έχουν φιλοξενήσει; 

        Αυτό το κτίριο είναι καινούριο. Είναι 

ιδιοκτησία του ΟΤΕ και το νοικιάσαμε το 2009 

όπου κάναμε και τη μεταστέγαση. Παλιά η 

Βιβλιοθήκη ήταν στο Ματζούνειο, λίγα μέτρα πιο 

κάτω. Εκεί τώρα είναι η Φιλαρμονική. Στο 

Ματζούνειο έμεινε για πολλά χρόνια η βιβλιοθήκη,  

 

 

αλλά δυστυχώς ήταν αδύνατο  να παραμείνει εκεί.  

 Το κτίριο που είμαστε τώρα αποτελείται από το 

υπόγειο όπου υπάρχουν μεγάλα βιβλιοστάσια, το 

ισόγειο που είναι το αναγνωστήριο και το παιδικό 

τμήμα, τον πρώτο όροφο που διαθέτει μία αίθουσα 

εκδηλώσεων και το δεύτερο όροφο που είναι τα 

γραφεία μας.  

- Πόσα άτομα δουλεύουν στη βιβλιοθήκη και ποιες 

είναι οι αρμοδιότητές τους; 

Είμαστε ελάχιστοι άνθρωποι. Είναι η διευθύντρια, η 

κυρία Τσουραπά. Μόνιμη υπάλληλος είμαι και εγώ με 

καθήκοντα διοικητικού γραμματέα. Έχουμε τον κύριο 

Βεργέτη Αλέκο ο οποίος είναι φύλακας της βιβλιοθήκης. 

Υπάρχουν μία καθηγήτρια πληροφορικής, η κυρία 

Δήμητρα Σταυροπούλου, που είναι εδώ αποσπασμένη 

για ένα χρόνο και δύο ακόμη άτομα που ήρθαν για 

πέντε μήνες από το Δήμο. Δυστυχώς, δεν έχουμε 

βιβλιοθηκονόμο. Θα έπρεπε στη βιβλιοθήκη να  

Συνέχεια στη σελίδα 10 
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υπάρχουν τέσσερις αλλά ποτέ δεν έγινε εφικτό. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται 

πολλά προβλήματα στην καταλογογράφηση του 

υλικού, δηλαδή στο πως μπαίνουν  και 

τακτοποιούνται τα βιβλία. 

- Ποιες ακριβώς είναι οι αρμοδιότητες του 

βιβλιοθηκονόμου; 

Η βασική δουλειά του είναι όταν έρχονται τα 

βιβλία, να τα χαρακτηρίζει σε ποια κατηγορία 

ανήκουν. Ακόμη, πρέπει να τα περνάει στον 

υπολογιστή και να τα τακτοποιεί στο ράφι. Αυτό 

δεν είναι τόσο απλό. Υπάρχουν ειδικά ηλεκτρονικά 

προγράμματα για βιβλιοθηκονόμους τα οποία 

εμείς δεν γνωρίζουμε. Έτσι δεν περνάμε τα βιβλία 

με επιστημονικό τρόπο. Το κάνουμε πρόχειρα στον 

υπολογιστή με το πρόγραμμα Excel όπου 

δημιουργούμε ένα κατάλογο, για να βρίσκουμε τα 

βιβλία όσο γίνεται πιο εύκολα. 

- Ποια είναι η διαδικασία δανεισμού ενός 

βιβλίου; 

Όταν κάποιος έρχεται να δανειστεί για πρώτη 

φορά ένα βιβλίο, δημιουργούμε δύο κάρτες. Για να 

γίνει αυτό θα πρέπει να έχουμε μία ταυτότητα ή 

ένα διαβατήριο. Εσείς που είστε μικροί δεν 

μπορείτε να βγάλετε κάρτα. Πρέπει να μας φέρετε 

την ταυτότητα των γονέων σας, να τη 

φωτοτυπήσουμε και να περάσουμε τα στοιχεία 

τους. Από τις δύο αυτές κάρτες τη μεγάλη κρατάμε 

εμείς και τη μικρή εσείς. Η κάρτα έχει επάνω έναν 

αριθμό που είναι μοναδικός για κάθε άτομο. 

Μπορεί κάποιος να δανειστεί μέχρι και δύο βιβλία 

τα οποία πρέπει να επιστρέψει σε δεκαπέντε 

ημέρες. Αν δεν έχει προλάβει να τα διαβάσει σε 

αυτό το χρονικά διάστημα, μας τηλεφωνεί ή 

περνάει από τη βιβλιοθήκη, για να κάνει μία 

ανανέωση.  

- Αν προκληθεί κάποια φθορά στο βιβλίο που 

δανειστήκαμε, τι πρέπει να κάνουμε;  

Αν καταστραφεί ή χαθεί το βιβλίο, θα 

αντικατασταθεί με ένα ίδιο ή παρόμοιο με αυτό 

που δανειστήκατε. Πρέπει να είμαστε πολύ 

προσεκτικοί με τα βιβλία που δανειζόμαστε. Τα 

πολύ παλιά βιβλία δεν τα δανείζουμε, διότι αν 

τους συμβεί κάτι, δεν υπάρχουν στο εμπόριο για 

να τα αντικαταστήσουμε. 

 

- Τι είδους βιβλία μπορεί να βρει κανείς στη 

βιβλιοθήκη; Πόσα διαθέτει σε αριθμό;  

Οι κατηγορίες των βιβλίων είναι πολλές. Υπάρχουν 

τα παιδικά βιβλία που έχουν τοποθετηθεί σε μία ειδικά 

διαμορφωμένη γωνία για παιδιά. Έχουμε ιστορικά,   
 

 
 

αρκαδικού περιεχομένου, νεότερης ελληνικής και ξένης 

λογοτεχνίας, κοινωνιολογίας, θεολογίας, λαογραφίας, 

παιδαγωγικά, ψυχολογίας και άλλα. Φυσικά όλα αυτά 

έχουν κατηγοριοποιηθεί με εμπειρικό τρόπο, διότι δεν 

είμαστε βιβλιοθηκονόμοι. 

Διαθέτουμε γύρω στις 50.000 βιβλία, και αυτό 

γιατί η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Τρίπολης 

ενσωματώθηκε με τη Δημόσια. 

- Πως πρέπει να συμπεριφέρεται κάποιος όταν 

επισκέπτεται τη βιβλιοθήκη;  

Πρέπει να είναι ήσυχος, γιατί υπάρχουν άνθρωποι 

που μπορεί να διαβάζουν. Δεν επιτρέπεται να κουβαλά 

μαζί του κάποιο ρόφημα ή φαγητό, διότι μπορεί να 

λερωθούν τα βιβλία. Το βασικότερο όλων όμως είναι να 

είμαστε σωστοί, κόσμιοι. Το χώρο επισκέπτονται και 

άτομα όπως επιστήμονες, φοιτητές και μαθητές που 

κάνουν μία μελέτη, έρευνα ή εργασία. Αυτοί οι 

άνθρωποι θέλουν ησυχία και επομένως δεν πρέπει 

κανείς να δημιουργεί πρόβλημα.  

- Σας επισκέπτονται τακτικά οι άνθρωποι για να 

δανειστούν βιβλία;  

Στο προηγούμενο κτίριο, το Ματζούνειο, τα 

πράγματα ήταν δύσκολα, διότι δεν μπορούσε να 

φιλοξενήσει πολλά άτομα. Δεν είχε θέρμανση και 

επομένως δεν προσέλκυε πολλούς αναγνώστες.  

Τώρα, τη βιβλιοθήκη επισκέπτονται μαθητές, 

φοιτητές για τις εργασίες, επιστήμονες αλλά και κύριοι 

και κυρίες για να δανειστούν λογοτεχνικά βιβλία. 

Σήμερα, με την οικονομική κρίση, ο αριθμός αυτών των   
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ανθρώπων έχει αυξηθεί. Παλαιοτέρα προτιμούσαν 

να αγοράζουν τα λογοτεχνικά τους βιβλία, τώρα 

όμως τα δανείζονται από εμάς.   

- Τι είδους βιβλία προτιμούν οι νέοι;  

Οι νέοι επιλέγουν κλασική λογοτεχνία όπως Ιούλιο 

Βέρν, Πηνελόπη Δέλτα και πιο σύγχρονη όπως 

Άλκη Ζέη κ.α. Παρατηρείται μαθητές να 

επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη, μετά από 

παρότρυνση του δασκάλου τους προκειμένου να 

διαβάσουν ολόκληρο το έργο ενός συγγραφέα 

που μελέτησαν στο σχολειό. Συνήθως τα παιδιά 

κάποιος πρέπει να τους το ζητήσει, δεν έρχονται 

από μόνα τους. Ακόμη, υπάρχουν παιδιά που 

διαβάζουν τα βιβλία του Harry Potter, του 

Σπασίκλα, τον Μικρό Νικόλα κ.α.   

- Με ποιο τρόπο εμπλουτίζεται τα βιβλία της 

βιβλιοθήκης;  

Δεχόμασταν και δεχόμαστε δωρεές. 

Παλαιότερα αγοράζαμε και βιβλία με τα λίγα 

χρήματα που μας δίνανε. Πλέον όμως, αφού δεν 

υπάρχουν χρήματα, δεν αγοράζουμε. Στηριζόμαστε 

μόνο στις δωρεές. Τα βιβλία που μας χαρίζονται θα 

πρέπει να είναι χρήσιμα, να έχουν μία αξία και μην 

είναι βιβλία που θέλουμε να ξεφορτωθούμε. 

Ακόμη, θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση.  

Η διαδικασία για τις δωρεές είναι η ακόλουθη: 

Ο δωρητής μας ενημερώνει για την προσφορά του, 

η διευθύντρια κάνει εισήγηση σε ένα συμβούλιο 

αρμόδιο για τον έλεγχο της βιβλιοθήκης και αυτοί 

αποφασίζουν αν θα δεχθούν τη δωρεά. Για δωρεές 

λίγων βιβλίων αποφασίζουν οι υπάλληλοι της 

βιβλιοθήκης. Αν το βιβλίο το έχουμε πολλές φορές 

και δεν το χρειαζόμαστε, δε θα το δεχθούμε. Αν 

όμως το έχουμε, και το ζητά πολύ και ο κόσμος, θα 

το πάρουμε. 

- Διαθέτετε κινητή βιβλιοθήκη;  

Τώρα δε διαθέτουμε. Λειτουργούσε μέχρι το 

2008 με ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Τότε 

αγοράστηκε και ένα φορτηγάκι. Αυτό διαθέτει μία 

μικρή βιβλιοθήκη και επισκέπτονταν 

απομακρυσμένα χωριά και σχολεία. Δάνειζε βιβλία 

και επέστρεφε μετά από δεκαπέντε μέρες για να 

τα πάρει. Στη κινητή βιβλιοθήκη δούλευαν ένας 

οδηγός και δύο βιβλιοθηκονόμοι. Από το 

πρόγραμμα αυτό μας έμειναν το φορτηγάκι και 

10.000 βιβλία. Αυτά τα βιβλία κατηγοριο- 

ποιήθηκαν από εμάς και βρίσκονται μέσα στη 

βιβλιοθήκη. Πολλά από αυτά είναι αξιόλογα και 

χρήσιμα για εργασίες. 
 

      Μετά τη συνέντευξη, επισκεφτήκαμε τον υπόγειο 

χώρο της βιβλιοθήκης όπου βρίσκεται το 

βιβλιοστάσιο. Σύμφωνα με την κυρία Πετρήχου, εκεί 

φιλοξενούνται πολλά παλιά βιβλία που δώρισαν στη 

βιβλιοθήκη επιστήμονες από την Τρίπολη με σπουδές 

στο εξωτερικό. Για τα βιβλία αυτά θα έπρεπε να 
 

 
 

υπάρχουν ειδικοί συντηρητές. Στη Βουλή των 

Ελλήνων διαθέτουν εργαστήρι με συντηρητές. Οι 

άνθρωποι αυτοί φορούν λευκές μπλούζες και με 

μικρά εργαλεία προσπαθούν να φτιάξουν μια σελίδα 

ενώνοντας κομματάκια.  

Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης 
 

Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Σταυρούλα Πετρήχου 

για τις πληροφορίες που μας έδωσε, την ξενάγηση  

και τη φιλοξενία.                   

Οι μαθητές του Σχολείου 
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ 
μια μεγάλη εφημερίδα της Τρίπολης 

 

Στις 30 Οκτωβρίου το σχολείο μας επισκέφτηκε τα γραφεία και το 

τυπογραφείο της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ και ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΝΕΑ. Εκεί 

μας υποδέχτηκε ο διευθυντής της, ο κύριος Καρύδης Βασίλειος. Μας 

ξενάγησε στους χώρους και μας περιέγραψε τη διαδικασία τύπωσης της 

εφημερίδας. 

Συνέντευξη από τον κύριο Β. Καρύδη: 

- Θα μπορούσατε να μας περιγράψετε την 

πορεία που ακολουθεί μία είδηση από την 

σύνταξή της μέχρι να φτάσει στα χέρια του 

αναγνώστη; 

Αρχικά επιλέγουμε την είδηση. Ανάμεσα σε 

διάφορα επίκαιρα θέματα διαλέγουμε τα πιο 

ενδιαφέροντα. Στην επαρχία βέβαια δεν υπάρχει 

μεγάλη ποικιλία θεμάτων και επομένως ο 

δημοσιογράφος θα πρέπει να είναι πιο 

δημιουργικός. Η συγγραφή της είδησης μπορεί να 

είναι χειρόγραφη ή και ηλεκτρονική. Έπειτα 

ακολουθεί ο έλεγχος του άρθρου από τον συντάκτη 

του ως προς το περιεχόμενο και τη σύνταξη. Ο 

κόσμος όμως σήμερα, δεν προσέχει πολύ τη σύνταξη 

της γλώσσας. Το γεγονός αυτό, αλλά και η ευκολία 

που υπάρχει σήμερα στην εκτύπωση, έχει ως 

αποτέλεσμα την κυκλοφορία πολλών εφημερίδων 

και εντύπων. 

 Όλα τα άρθρα καταλήγουν στο πρόσωπο που 

αναλαμβάνει την τοποθέτηση των άρθρων στο 

έντυπο, δηλαδή τη διαμόρφωσή του. Εδώ θα 

επιλεγεί ποια είδηση θα μπει πρώτη, τα χρώματα, η 

γραμματοσειρά κ.α.  Αυτό θα πρέπει να γίνει με 

ιδιαίτερη προσοχή, γιατί μια αισθητικά ωραία 

εφημερίδα θα διαμορφώσει μια καλή πρώτη 

εντύπωση στον αναγνώστη.  Ακόμη το αποτέλεσμα, 

το τελικό έντυπο, θα είναι αυτό που θα καθορίσει ως 

ένα βαθμό 

τη βιωσιμό- 

τητα της 

εφημερί- 

δας.  Ένα 

καλό έντυ-

πο έχει πε-

ρισσότερες 

πιθανότη-

τες να επιλεγεί από διάφορες εταιρίες και ιδιώτες 

που  θέλουν να διαφημιστούν. Με την ολοκλήρωση 

της διαμόρφωσης του εντύπου η εφημερίδα 

οδηγείται στο τυπογραφείο για εκτύπωση και τέλος 

διανέμεται από τα πρακτορεία. 

- Ποιες δυσκολίες έχει η δουλειά του 

δημοσιογράφου; 

Η δουλειά του δημοσιογράφου σήμερα έχει 

παρεξηγηθεί. Υπάρχουν κάποια στερεότυπα που 

πρέπει να αντιμετωπίσει. Για παράδειγμα όλοι 

πιστεύουν πως οι δημοσιογράφοι είναι ψεύτες. Θα 

πρέπει συνεχώς να αποδεικνύει την αξιοπιστία του. 

Αυτό θα το πετύχει αν γράφει τα γεγονότα όπως 

ακριβώς είναι και χωρίς να επηρεάζεται από 

κανέναν. 

Άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η ανεργία που 

πλήττει το χώρο μας, όπως και όλα τα επαγγέλματα, 

λόγω της οικονομικής κρίσης. 

- Πότε εκδόθηκε η πρώτη εφημερίδα σας; 

Τα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ εκδόθηκαν για πρώτη 

φορά στις 15 Μαΐου του 1985. Δηλαδή, πριν από 27 

χρόνια περίπου. 

- Τι γίνεται αν την τελευταία στιγμή βγει μια 

είδηση αλλά η διαδικασία της εκτύπωσης έχει 

είδη ξεκινήσει; 

Μια μεγάλη εφημερίδα της Αθήνας θα 

σταματούσε την εκτύπωση, για να προσθέσει την  

είδηση στο έντυπο.  

Εμείς εδώ δεν έχουμε την πολυτέλεια να το 

κάνουμε λόγου του κόστους. Το άρθρο 

δημοσιεύεται την επόμενη μέρα, αναφέροντας πότε 

έχει συμβεί το γεγονός. 

- Τι είδους χαρτί χρησιμοποιείται για την 

εφημερίδα σας; Είναι ανακυκλώσιμο;  

Το χαρτί έρχεται από το εξωτερικό. Η Ελλάδα 

δεν έχει δικό της χαρτί. Δυστυχώς ότι 

χρησιμοποιούμε είναι εισαγωγής. Έχω την εντύπωση 

πως αυτό είναι ανακυκλώσιμο. 

  Οι μαθητές της Ε΄ τάξης 

Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και για τις 

πληροφορίες που μας δώσατε!  

                                          Οι μαθητές του Σχολείου 
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΑ ΔΑΣΗ 
 

Όπως όλοι ξέρουμε τα δέντρα μας 

παρέχουν καθαρό οξυγόνο με αποτέλεσμα την 

καλή υγεία των ανθρώπων. Μας δίνουν υλικά 

αγαθά όπως είναι τα φρούτα, το χαρτί, τα ξύλα 

για να ζεσταθούμε το χειμώνα και να 

κατασκευάσουμε έπιπλα. 

Τα τελευταία όμως χρόνια τα δέντρα έχουν 

αρχίσει να μειώνονται λόγω της υπερβολικής 

κατανάλωσης των παραπάνω και της αύξησης 

των πυρκαγιών. Για να σωθούν τα δάση θα 

πρέπει να σεβόμαστε τις απαγορεύσεις για την 

κοπή των δέντρων και τη ρήψη σκουπιδιών, να 

οργανώσουμε εθελοντικές  

 

ομάδες που θα τα προστατεύουν και θα τα 

καθαρίζουν και να ανακυκλώνουμε το χαρτί. 
 

 
Το δάσος του Πάρνωνα 

Ελπίζω να μπορέσουμε να προστα- 

τέφσουμε τα δάση για μια πιο υγιεινή ζωή.  

                 Αντώνης Μουκάι  

 

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο 
Συνέχεια από τη σελίδα 1 

Σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές η 

παράδοση να στολίζονται δέντρα ή κομμάτια 

δέντρων υπήρχε σε όλες τις θρησκείες από την 

αρχαιότητα. Στη χριστιανική θρησκεία τον 4ο αιώνα 

καθιερώθηκε η 25η Δεκεμβρίου ως ημέρα 

εορτασμού της Γέννησης του Χριστού και τον 8ο 

αιώνα στολίστηκε το πρώτο χριστουγεννιάτικο 

δέντρο που ήταν έλατο. Μάλιστα η επιλογή του 

έλατου έγινε από τον Άγιο Βονιφάτιο, για να σβήσει 

την ιερότητα που απέδιδε ο κόσμος μέχρι τη στιγμή 

εκείνη, κατάλοιπο της ειδωλολατρίας, στη δρυ.  
 

 
 

Οι Γερμανοί φαίνεται ότι ήταν οι πρώτοι που  

έβαλαν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο σπίτι τους. Το 

διακοσμούσαν με καρύδια, μπισκότα και κάθε 

είδους φαγώσιμα και κεριά, θέλοντας να 

συμβολίσουν τα θεία δώρα που έκαναν οι Μάγοι 

στο νεογέννητο Χριστό. Το 1830 Γερμανοί 

μετανάστες εισήγαγαν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο 

στην Αμερική και στις περιοχές που κατοίκησαν. 

Ο πρόδρομος του χριστουγεννιάτικου δέντρου 

στην Ελλάδα είναι το παραδοσιακό Χριστόξυλο. 

Αυτό το συναντάμε κυρίως στα χωριά της Βορείου 

Ελλάδος. Κάθε Χριστούγεννα ο πατέρας ή ο 

παππούς κάθε οικογένειας ψάχνει στα δάση ή στα 

χωράφια ένα μεγάλο γερό κούτσουρο από πεύκο ή 

ελιά κυρίως, όπου θα μπει στο τζάκι και θα καίει όλο 

το 12ήμερο των γιορτών, από τα Χριστούγεννα ως τα 

Φώτα. Η ευεργεσία που παρέχει στο σπίτι είναι η 

προστασία του νοικοκυριού από τα παγανά ή 

καλικάντζαρους που μπαίνουν στο σπίτι από τις 

καμινάδες και κλέβουν ή κάνουν ζημιές στο 

νοικοκυριό. 

Το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο στη χώρα 

μας στολίστηκε στα ανάκτορα του Όθωνα στο 

Ναύπλιο το 1833. Από το Β’ παγκόσμιο πόλεμο και 

μετά το δέντρο με στις πολύχρωμες μπάλες μπήκε 

σε όλα τα ελληνικά σπίτια.  
 

Μαριάννα Κολοβού 

                                          Συνέχεια στη σελίδα 14            

ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥΣ 
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Συνέχεια από τη σελίδα 13   Η βασιλόπιτα 

 

Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Κατά τη θρησκευτική παράδοση, το 330 – 379 

μ.Χ. την Καισαρεία της Καππαδοκίας στη Μικρά 

Ασία, όπου επίσκοπος ήταν ο Μέγας Βασίλειος, ήλθε 

να την καταλάβει ο έπαρχος της Καππαδοκίας με 

πρόθεση να τη λεηλατήσει. Τότε ο Μέγας Βασίλειος 

ζήτησε από τους πλούσιους της πόλης του να 

μαζέψουν ό,τι  χρυσαφικά μπορούσαν προκειμένου 

να τα παραδώσει ως «λύτρα» στον κατακτητή. 

Πράγματι συγκεντρώθηκαν πάρα πολλά χρυσαφικά. 

Κατά την παράδοση όμως, είτε επειδή μετάνιωσε ο 

έπαρχος είτε (κατά άλλους) ως εκ θαύματος, επειδή 

ο Άγιος Μερκούριος με πλήθος Αγγέλων 

απομάκρυνε τον στρατό του, ο έπαρχος απάλλαξε 

την πόλη από επικείμενη καταστροφή. Προκειμένου 

όμως ο Μέγας Βασίλειος να επιστρέψει τα 

χρυσαφικά στους δικαιούχους, μη γνωρίζοντας σε  

ποιον ανήκει τι, έδωσε εντολή να παρασκευαστούν 

μικροί άρτοι εντός των οποίων τοποθέτησε ανά 

ένατα νομίσματα ή τα χρυσαφικά και τα διένειμε 

στους κατοίκους την επόμενη του εκκλησιασμού. Το 

γεγονός έδωσε διπλή χαρά στους κατοίκους. Η 

παράδοση αυτή συνεχίστηκε κατά τη μνήμη της 

ημέρας του θανάτου του.  

Οι μαθητές του Σχολείου                                           

Σήμερα το πολίτευμα της χώρας μας είναι 
προεδρευόμενη Δημοκρατία. Τον πρόεδρο τον 
εκλέγουν οι αντιπρόσωποι του λαού, οι 
βουλευτές. Γι΄ αυτό το λόγο η ελληνική 
Δημοκρατία λέγεται κοινοβουλευτική. 

Στη Δημοκρατία συμμετέχουν όλοι οι 
πολίτες. Όλοι έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και 
να εκλέγονται. Έτσι όλοι οι πολίτες μπορούν με 
τους αντιπροσώπους τους να παίρνουν μέρος 
στη διακυβέρνηση της χώρας και θεωρούνται 
ίσοι απέναντι στο νόμο. Όλες οι εξουσίες 
πηγάζουν από το λαό και στηρίζονται σε αυτόν. 

Το 1967 η δημοκρατικά εκλεγμένη 
κυβέρνηση του κράτους στην Ελλάδα 
ανατράπηκε από μια ομάδα στρατιωτικών και 
αντικαταστάθηκε από ένα δικτατορικό 
καθεστώς. Ο ένας και μοναδικός άρχοντας του 
κράτους, ο δικτάτορας, αποφάσιζε για όλους και 
για όλα. Η Δικτατορία είχε καταργήσει τις 
ελευθερίες των πολιτών. Σταμάτησε η 
ελευθερία του λόγου, η ελευθερία του τύπου 
και όσοι διαφωνούσαν με το καθεστώς συλλαμ- 
βάνονταν, βασανίζονταν και φυλακίζονταν. 

Στις 14 Νοεμβρίου του 1973 ένας αριθμός 
φοιτητών έκανε κατάληψη στο Πολυτεχνείο 
θέλοντας να διαμαρτυρηθεί κατά της 
Δικτατορίας. Ένα από τα συνθήματα των 

φοιτητών ήταν «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία». 
Ακόμα είχαν φτιάξει ραδιοφωνικό σταθμό και 
από εκεί καλούσαν τον λαό να στηρίξει τον 
αγώνα τους. Πολύς κόσμος συγκεντρώθηκε 
στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο και 
βοήθησε τους φοιτητές πηγαίνοντας τρόφιμα 
και φάρμακα. 

 
Οι δικτάτορες άρχισαν να ανησυχούν και 

διέταξαν τον στρατό και την αστυνομία να 
επιβάλουν την τάξη. Τα χαράματα της 17ης  
Νοεμβρίου ένα τανκ εισβάλλει στην είσοδο του 
Πολυτεχνείου σκορπίζοντας το θάνατο και τον 
πανικό. 

Από το αίμα των νεκρών εκείνης της νύχτας 
ξαναγεννήθηκε η ελευθερία και η Δημοκρατία. 
Αυτό μας λέει με το στίχο του και ο ποιητής 
«Λευτεριάς λίπασμα οι πρώτοι νεκροί».      
 

Κατσικάρης Ανδρέας 
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Συνέχεια από τη σελίδα 1             Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

ΚΑΙ Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

 

Συναντήσαμε κατοίκους του χωριού μας που έζησαν τα χρόνια του πολέμου και της κατοχής.  

Ο κ. Κολοβός Πέτρος, ηλικίας 92 ετών σήμερα, θυμάται:  

«Τότε ήμουν περίπου 20 χρονών. Ήμουν στρατιώτης..άλλοι πολεμάγανε.. 

άλλοι ήταν πίσω φιλάγανε.. Εγώ ήμουν πίσω στη γραμμή. Θυμάμαι και τους 

κόπους μας. Υπήρχε πείνα. Είχαμε κάποια ζωντανά και προσπαθούσαμε να 

διατηρηθούμε. Ακόμη, θυμάμαι τους Γερμανούς στη περιοχή μας. Έκαναν 

επιδρομή για να χτυπήσουν τους αντάρτες. Εδώ στο χωριό χτύπησαν 48. Έπιαναν 

ομήρους και τους πηγαίνανε στην Τρίπολη.» 

 

 
Η κ. Παινέση Αικατερίνη αναφέρει: 

«Το 1940 ήμουν ενός έτους. Από την κατοχή θυμάμαι την αγριότητα των 

Γερμανών. Σκότωσαν αρκετούς από το χωριό μας. Ανάμεσα σε αυτούς και τον 

πατέρα μου. Πεινούσαμε, δεν είχαμε τίποτα να φάμε. Υπήρχε φτώχια και πείνα. 

Μερικές γιαγιές μας έδιναν σταφίδες και αραβοσιτάλευρο. Οι γονείς μας μας 

έδιναν αυγά, για να πάρουμε τετράδια για το σχολείο. Το φαγητό μας ήταν 

ψωμάκι και ζάχαρη. Είχαμε στενοχώριες, λύπη για τους συγγενείς που χάναμε 

και πολύ ταλαιπωρία.» 

 

Οι μαθητές της ΣΤ΄ και Ε΄ τάξης 

 

 

Πιο συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός της 

Ελλάδας Ι. Μεταξάς απαντά «ΟΧΙ» στο ιταλικό 

τελεσίγραφο για παράδοση της χώρα μας στον 

ιταλικό στρατό. Έτσι η Ιταλία κηρύσσει τον πόλεμο 

στην Ελλάδα, η οποία με αυτόν τον τρόπο μπαίνει 

στον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, τον μεγαλύτερο στην 

παγκόσμια ιστορία.  

Την εποχή αυτή ο κόσμος είναι χωρισμένος στα 

δύο. Από τη μία η Γερμανία με την Ιταλία και άλλους 

συμμάχους (δυνάμεις του Άξονα) και από την άλλη 

οι συμμαχικές δυνάμεις Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία κ.α. 

που αντιστέκονται στην επεκτατική διάθεση των 

πρώτων. 

Η Ιταλία καταλαμβάνει την Αλβανία και 

σχεδιάζει την επίθεση στη Ελλάδα. Ένα από τα 

πρώτα χτυπήματά της είναι ο τορπιλισμός του 

αντιτορπιλικού «Έλλη» στο λιμάνι της Τήνου στις 15 

Αυγούστου το 1940. Έπειτα, ακολουθεί η άρνηση 

του Ι. Μεταξά για την παράδοση της χώρας και η 

εισβολή του ιταλικού στρατού στη Ελλάδα από τα 

ελληνοαλβανικά σύνορα. Στα βουνά της Ηπείρου, 

παρά το κρύο και το μέγεθος του αντιπάλου, ο  

ελληνικός στρατός αντι- 

στέκεται, καταφέρνει να 

απωθήσει τους Ιταλούς 

πέρα από τα ελληνικά 

εδάφη και συνεχίζει τη 

νικηφόρα πορεία του 

προς την περιοχή της Βόρειας Ηπείρου. 

Η ήττα της Ιταλίας από την Ελλάδα είναι η 

πρώτη ήττα των δυνάμεων του Άξονα. Ο Χίτλερ σε 

απάντηση τον Απρίλιο του 1941 επιτίθεται και 

καταλαμβάνει την Ελλάδα. Στα βουνά και στις 

πόλεις ο λαός αρχίζει να οργανώνεται εναντίον των 

κατακτητών. Η ελληνική εθνική αντίσταση είναι από 

τις σημαντικότερες στην Ευρώπη. Στα τέσσερα 

χρόνια γερμανικής κατοχής χάνουν τη ζωή τους 

χιλιάδες άνθρωποι και καταστρέφονται πολλές 

πόλεις και χωριά. Πείνα και αρρώστιες θερίζουν το 

λαό. 

 Η Ελλάδα ελευθερώνεται από τους Γερμανούς 

τον Οκτώβρη του 1944, όταν οι Γερμανοί χάνουν τον 

πόλεμο και αποσύρουν τα στρατεύματά τους από 

όλες τις πόλεις που κατέχουν. 
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ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                              

Οι μαθητές της Α΄ τάξης 
 

ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΕΣ 
 

Ο _ _ _ _ _ _ 
Λ _ _ _ _ _ _ _ _  
Υ _ _ _ 
Μ _ _ _ _ _ _ _ _  
Π _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Ο _ _ _ _ _ _ 
Σ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Κ _ _ _  
Α _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Θ _ _ _ _ _ _  
Α _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Ρ _ _ _ _ 
Ι _ _ _ _ 
Ο _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Τ _ _ _ _ _ 
Η _ _ _ _ _ _ _ _ _   
Τ _ _ _ _ _ _ _ _   
Α _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
Αντώνης Μουκάι 

 

Πράσινος πύργος, κόκκινα σπιτάκια 
μέσα κατοικούνε μαύρα παιδάκια.  
Τι είναι; 
 
Από πάνω σαν τηγάνι, 
από κάτω σαν μπαμπάκι, 
από πίσω σαν ψαλίδι. 
Τι είναι; 
 
 

 

Χίλιοι μύριοι καλογέροι 
σ΄ ένα ράσο τυλιγμένοι. 
Τι είναι; 
 
Ψηλός ψηλός καλόγερος 
και κόκαλα δεν έχει.  
Τι είναι; 

 

Το καρπούζι. 
Το χελιδόνι. 
Το ρόδι. 
Ο καπνός. 
Το κεράσι. 

 

Βούλες κόκκινες μελάνι,  
που έχουν φύλλα και κοτσάνι. 
Τι είναι; 

 

1. Στις Στυμφαλίδες … πήγε ο Ηρακλής. 
2. Εκεί ζούσε ο Μινώταυρος. 
3. Έτσι λεγόταν η Λερναία. 
4. Τον σκότωσε ο Θησέας. 
5. Θεός της θάλασσας. 
6. Εκεί έγιναν οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. 
7. Ο Αιγέας έκρυψε κάτω από τον βράχο το σπαθί και τα …. . 

 

1. Σε αυτόν πετάμε τα σκουπίδια. 
2. Θα πρέπει να την κάνουμε όλοι προκειμένου να 

εξοικονομήσουμε ενέργεια. 
3. Τη ρυπαίνουν τα πλοία με τις διαρροές πετρελαίου. 
4. Τα πετάμε στον κάδο. 
5. Βγαίνουν από την εξάτμιση των αυτοκινήτων. 
6. Το ανακυκλώνουμε και αυτό. (αντίστροφα) 
7. Το όχημα που μαζεύει τα σκουπίδια από τους κάδους. 

(αντίστροφα) 
8.  Δε ρυπαίνουμε τα ποτάμια για να το έχουμε καθαρό.  

(με άρθρο)   
9. Με αυτό μετράμε τις μέρες. 
10. Μια ηλεκτρική συσκευή που μπορεί να ανακυκλωθεί. 
11. Ανακυκλώνεται και αυτό όπως το χαρτί και το γυαλί.  

 

Ευχαριστούμε θερμά το 

Ίδρυμα Γεώργιος και Ανδρονίκη Καλαντζή 

για την ευγενική του προσφορά να χρηματοδοτήσει 

την εκτύπωση της εφημερίδας μας! 
 

Οι μαθητές του 1/Θέσιου 

Δημοτικού Σχολείου 

Αγίου Πέτρου 


