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Το σχολείο είναι το δεύτερο σπίτι 
όλων των παιδιών, η δεύτερη οικογέ-
νειά µας. Εκεί περνούµε τη µισή µέ-
ρα µας, µαζί µε το δάσκαλο και τους 
συµµαθητές µας. Και όπως αγαπάµε 
το σπίτι µας, έτσι αγαπάµε και το 
σχολείο. Έξι χρόνια τώρα περνούµε 
τη µισή ζωή µας όλοι µαζί. Είναι δυ-
νατό να µην αγαπάει ο ένας τον άλλο; 
Μας ενώνουν τόσα πράγµατα: ο πό-
θος για µάθηση, η προσπάθεια για 
την κατάκτηση της γνώσης, µε λίγα 
λόγια οι ίδιες λαχτάρες και επιθυµί-
ες. Όλοι είµαστε αγαπηµένοι, σαν 
µια οικογένεια. ∆ε λέω πως δε λεί-
πουν τα µαλώµατα, οι παρεξηγήσεις, 
οι φιλονικίες. Κάθε άλλο! Είναι τόσο 
συχνά όλα αυτά. Αλλά ποτέ το δεύ-
τερο διάλειµµα δε µας βρίσκει µαλω-
µένους. Τόσο κρατά ο θυµός, το πεί-
σµα, ο εγωισµός. Το παιχνίδι κρατά 
ενωµένους "εχθρούς" και φίλους. Όλοι 
µαζί στο παιχνίδι, στο τραγούδι, στην 
εκδροµή.  
Φέτος σε µια καινούρια τάξη, την τε-
λευταία του ∆ηµοτικού, όλα τα παι-
διά µαζί µε τον δάσκαλό µας τον κ. 
Μιχάλη µε τον οποίο ξεκινήσαµε και 
θα τελειώσουµε το ∆ηµοτικό, θα 
προσπαθήσουµε να κάνουµε το κα-
λύτερο δυνατό, προσπαθώντας να 
βελτιώσουµε τον εαυτό µας όσο γίνε-
ται. Τα χρόνια που κύλισαν έσφιξαν 
τους δεσµούς ανάµεσά µας και µας 
έκαναν όλους να αγαπιόµαστε πιο 
πολύ. 
Ισµήνη  Γιώτα 

 
ο καλοκαίρι πέρασε. 
Αναπολώντας τις µέρες του κα-

λοκαιριού τι να πρωτοθυµηθείς; 
Τον ουρανό που ήταν καταγάλανος, 
λες και χαιρόταν κι αυτός µαζί µας;  
Νοσταλγούµε τη µεγάλη φίλη µας, 
τη θάλασσα, που ήσυχη µας καλω-
σόριζε στην αγκαλιά της και µας υ-
ποσχόταν πολλά: "Ελάτε κοντά µου. 
Μ' αρέσει να παίζω µε τα παιδιά. Θα 
κάνω ό,τι µπορώ να σας ευχαριστή-
σω. Μαζί µου θα περάσετε υπέροχα". 
Και κρατούσε την υπόσχεσή της και 
εµείς δε χορταίναµε να παίζουµε µαζί 
της. 
Απολαµβάναµε τη µαγεία της φύσης 
στους περιπάτους στο δάσος. Ο ολο-
κάθαρος αέρας ευχαριστούσε την ψυ-
χή µας. Αναπνέαµε βαθιά τις µυρω-
διές του δάσους σα να θέλαµε να χορ-
τάσουµε υγεία και δροσιά.  
Τι να πρωτοθυµηθεί κανείς; 
Τα ηλιοβασιλέµατα; Τα φεγγαρόλου-
στα βράδια; 
Το καλοκαίρι πέρασε και µας περιµέ-
νει σκυθρωπός ο χειµώνας. 
Μαρία  Κλωνάρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τ 

ΠΕΡΑΣΕ  ΤΟ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

 



 2

 
 Άνθρωπος για να ζήσει χρειάζε-
ται τροφή και νερό. Στα παλιά 

χρόνια, την τροφή την έβρισκε στη 
φύση αγνή και χωρίς συντηρητικά. 
Σήµερα όµως, τα πράγµατα έχουν 
αλλάξει. Η ατµόσφαιρα έχει µολυνθεί 
και οι παραγωγοί για να αυξήσουν τη 
σοδειά τους, ραντίζουν µε φυτοφάρ-
µακα τα προϊόντα τους και ρίχνουν 
πολλά λιπάσµατα στο χώµα. 

Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσµα τα 
τρόφιµα να είναι 
φορτωµένα µε 
πολλές βλαβερές 

ουσίες που τις τρώµε µαζί. 
Με αυτόν τον τρόπο έχουν αυξηθεί οι 
ασθένειες και οι άνθρωποι πεθαίνουν 
συχνότερα από καρκίνο και από άλ-
λες καινούριες ασθένειες. Από τα 
φάρµακα µολύνονται και τα νερά µε 
αποτέλεσµα να επηρεάζεται και να 
επιβαρύνεται έτσι όλο το διατροφικό 
σύστηµα. Εκτός όµως από όλα αυτά 
έχουν µολυνθεί και τα κρέατα.  
Οι κτηνοτρόφοι για να έχουν περισ-
σότερα κέρδη δίνουν στα ζώα τους 
τροφές ανθυγιεινές και µε πολλές ορ-
µόνες. Έτσι παρατηρούνται οι διάφο-
ρες ασθένειες στα κρέατα όπως διοξί-
νες και η νόσος των "τρελών αγελά-
δων". Τελευταίο νέο από τα µολυσµέ-
να τρόφιµα είναι τα επικίνδυνα εισα-
γόµενα τρόφιµα -κυρίως κρέατα-οι 
οποίες είναι τροφές όµορφες στην εµ-
φάνιση αλλά χωρίς  γεύση. Τελευ-
ταία, γίνεται προσπάθεια να ξαναγυ-
ρίσουµε στον παραδοσιακό τρόπο δια-
τροφής και  χρησιµοποιούµε τις λε-
γόµενες αγνές τροφές όπως σόγια 
κλπ, οι οποίες είναι χωρίς συντηρη-
τικά και φάρµακα. 
Με σωστή επιλογή και πολύ προσο-
χή στην τροφή µας µπορούµε να α-
ποφύγουµε την κακή και επικίνδυνη 
διατροφή, προστατεύοντας έτσι την 

υγεία µας µε τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο. Γεια σας και να περνάτε καλά! 
Κυριάκος  Παπαϊωάννου 
 
 
 

ι σεισµοί είναι πολύ επικίνδυνοι 
και πρέπει να προσέχουµε όλοι. 

Πρόσφατα έγιναν µεγάλοι σεισµοί 
που συγκλόνισαν το πανελλήνιο. Η 
έντασή τους µετριέται σε βαθµούς 
της κλίµακας Ρίχτερ, µε πιο επικίν-
δυνους αυτούς που η κλίµακά τους 
είναι άνω των 4R για κατασκευές 
που δεν έχουν την ανάλογη αντισει-
σµική και εδαφολογική µελέτη. Τε-
λευταία γίνονται προσπάθειες για 
την πρόγνωσή τους, µε φτωχά µέχρι 
τώρα αποτελέσµατα. 
Ντίνα Υφαντίδου 
 
 
 

αι να που βρεθήκαµε να µιλάµε 
για Ρίχτερ, προσεισµούς, µετα-

σεισµούς, σωστικά συνεργεία, στατι-
κή µελέτη κτιρίων. Λέξεις που χρη-
σιµοποιούσαµε σπάνια, τις ακούµε 
συνεχώς από τα Μ.Μ.Ε., µας απα-
σχολούν άµεσα και µας προβληµατί-
ζουν. Και γιατί όχι; Γι’ αυτό θα σας 
υπενθυµίσουµε µερικές πολύ χρήσι-
µες συµβουλές που µπορεί σε περί-
πτωση σεισµού να σας σώσουν τη 
ζωή. 
Ο πανικός είναι ο Νο 1 εχθρός. Σί-
γουρα όλοι έχετε στα σπίτια σας κά-
ποια βαριά τραπέζια και γραφεία. Η 
πρώτη σας κίνηση θα ήταν να τρυ-
πώσετε από κάτω. 
Πρέπει οπωσδήποτε να ξέρετε τα τη-
λέφωνα που είναι χρήσιµα σε ώρα 
ανάγκης. Επίσης σας συµβουλεύουµε 
να πάρετε µαζί σας ένα φακό µπατα-
ρίας µαζί µε το κινητό σας τηλέφωνο 
(αν έχετε φυσικά) για να µπορεί η 
Ε.Μ.Α.Κ. να σας εντοπίσει. 
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ΟΙ  ΣΕΙΣΜΟΙ 
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Μην είστε πλεονέκτες. Την ώρα του 
σεισµού µπορεί να σκεφτείτε να σώ-
σετε τα τιµαλφή σας και να ξεχάσετε 
τον εαυτό σας! 
Πρέπει επίσης να πάρετε από τα δω-
µάτια των παιδιών και τα δικά σας,  
τα βαριά αντικείµενα από τα ράφια 

που 
είναι 

πάνω απ' τα κρεβάτια σας. Αποµα-
κρυνθείτε από τα παράθυρα γιατί µε 
λίγη κακή τύχη θα βρεθείτε στο ισό-
γειο. 
Αν είστε µες στο αυτοκίνητο, στα-
µατήστε το. ∆ε θα θέλατε το αµάξι 
σας να πάει για απόσυρση κι εσείς 
µαζί! 
Αφού τα κάνετε ή τα πάθετε όλα αυ-
τά, βγείτε σε ανοιχτό χώρο κι εκεί θα 
συναντήσετε όλους τους φίλους, γεί-
τονες και κάποιο ασθενοφόρο. Και 
θυµηθείτε: Βάλτε τα καλά σας ρούχα 
γιατί σίγουρα θα έρθουν τα τηλεο-
πτικά κανάλια και θα σας δει όλη η 
Ελλάδα (σκεφθείτε από τώρα πώς να 
περιγράψετε "τι αισθανθήκατε την 
ώρα του σεισµού"). 
Καλή σας τύχη! 
∆ιαµαντής  Μπάµπουλας 
 
 
 

 Nαυτικός Όµιλος Καβάλας δη-
µιουργήθηκε το 1945 από αν-

θρώπους µε όρεξη για δουλειά και 
αγάπη για τον αθλητισµό. Σήµερα 
54 χρόνια µετά στο τµήµα της κο-

λύµβησης διακρίνουµε τρεις κατηγο-
ρίες  παιδιών:  
Α) Τα  παιδιά µέχρι 10  χρονών που 
είναι στο τµήµα της  εκµάθησης, ό-
που οι  προπονητές µαθαίνουν στους  
µικρούς κολυµβητές  πρώτα να µπαί-
νουν στο νερό κρατώντας  τη  σανίδα 
και παίζοντας στη µικρή πισίνα,  µε-
τά να κολυµπούν στη µεγάλη πισίνα 
και αφού  µάθουν να επιπλέουν χωρίς 
φόβο, αρχίζουν και µαθαίνουν διάφο-
ρα  στυλ (ελεύθερο-ύπτιο-πρόσθιο-
πεταλούδα). 
Β) Τα παιδιά ηλικίας 10 - 11 και 12 
χρονών ανήκουν στην προαγωνιστι-
κή κατηγορία. Είναι πλέον κολυµβη-
τές και αρχίζουν σιγά σιγά να µπαί-
νουν στο πρόγραµµα των αγώνων.  
Είναι µια πολύ όµορφη περίοδο στη 
ζωή των κολυµβητών όπου όλη η 
οµάδα γίνεται µια µεγάλη παρέα και 
οι διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία για 
τους αγώνες µετατρέπονται σε πυζά-
µα-πάρτυ µε πολύ γέλιο. Στις πόλεις 
που γίνονται οι αγώνες οι κολυµβη-
τές γνωρίζονται µεταξύ τους και συ-
χνά αναπτύσσονται φιλίες που κρα-
τάνε χρόνια.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γ)  Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Από 
τα 12 και µετά ανήκεις στην αγωνι-
στική κατηγορία. Οι ώρες  της προ-
πόνησης είναι περισσότερες-το ίδιο 
και οι υποχρεώσεις. Στα προηγούµε-
να χρόνια πάλευες µε τον συναθλητή 
σου για  να τον περάσεις και να βγεις 
πρώτος. Τώρα παλεύεις µε το χρονό-
µετρο. Προσπαθείς να πιάσεις το πο-

O
Ο Ναυτικός Όµιλος Καβάλας 
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λυπόθητο όριο που θα σου δώσει τη 
δυνατότητα να πάρεις µέρος στο Πα-
νελλήνιο Πρωτάθληµα. Εκεί θα α-
γωνιστείς µε όλα τα αστέρια της Ελ-
ληνικής Κολύµβησης και η εµπειρία 
και µόνο είναι καταπληκτική. 
Σε µια χώρα όπως η Ελλάδα µε την 
θάλασσα να την αγκαλιάζει από πα-
ντού είναι κρίµα να υπάρχει παιδί 
που να µη ξέρει κολύµπι και να στε-
ρείται την απόλαυση που προσφέρει 
το παιχνίδι µε τα κύµατα. Ακόµα το 
κολύµπι είναι ένα άθληµα που γυ-
µνάζει όλο το κορµί και χαρίζει ό-
µορφα σώµατα σ' αγόρια και κορίτσι-
α.. Μέσα από τον αγώνα µαθαίνεις 
τη συντροφικότητα, την αλληλεγγύη 
και τη χαρά της νίκης, µαθαίνεις 
όµως και τον ανταγωνισµό  και την 
ήττα.  
Θα ήθελα να υπήρχαν περισσότερα 
κολυµβητήρια σε όλη την Ελλάδα 
και κυρίως ένα κλειστό κολυµβητή-
ριο στη πόλη µας για να µπορέσει 
κάθε παιδί να γνωρίζει τον κόσµο 
του υγρού στίβου. 
Γιώργος  Παπαζώτος 
 
 
 
 

 Αστυνοµία είναι ένα ένοπλο 
σώµα το οποίο έχει ως σκοπό την 

διασφάλιση και  τήρηση  της  δηµό-
σιας  τάξης και ασφάλειας και της 
προστασίας των  πολυτιµότερων α-
γαθών  των  πολιτών, συµβάλλει α-
ποφασιστικά  στην εξασφάλιση της 
ειρηνικής  συµβίωσης των πολιτών 
και την  δηµιουργία κλίµατος και 
συνθηκών ασφαλείας και ηρεµίας 
που είναι  προϋποθέσεις απαραίτητες 
ώστε το κράτος και οι πολίτες να ε-
πιδίδονται  αφοσιωµένοι στον αγώνα 
για πρόοδο  και  ευηµερία. H αστυνο-
µία τρέχει ηµέρα και νύχτα ακούρα-
στη στις  πόλεις και στα χωριά, για 

να  βοηθήσει όσους έχουν ανάγκη, 
φτάνει τη  στιγµή 
που οι άλλοι δεν 
µπορούν ή αδιαφο-
ρούν ή φοβούνται, 
φθάνει για να µετα-
φέρει ακόµα και α-
σθενείς ή τραυµατί-
ες στα νοσοκοµεία,  
φέρνει το γιατρό και 
στην ανάγκη  δίνουν 
και το ίδιο τους το 
αίµα για τη διάσω-
ση του τραυµατία. 

Είναι άγγελοι παρηγοριάς και ελπί-
δας τη στιγµή της φωτιάς, την ώρα 
της πληµµύρας και κάθε φορά που το 
τηλέφωνο µε τον τριψήφιο αριθµό θα 
σηµάνει κάλεσµα για βοήθεια, τρέχει 
χωρίς υπολογισµό, χωρίς δισταγµό 
και αργοπορία, για την πάταξη του 
εγκλήµατος, για να συλλάβει τον ε-
γκληµατία. Τον  κλέφτη, τον έµπορο 
ναρκωτικών, άσχετα αν πολλές φορές  
πληρώνουν µε την ίδια τους τη ζωή ή 
µε τη σωµατική ακεραιότητα την 
αυστηρή  προσήλωσή τους στο κα-
θήκον. Γι’ αυτό και οι πολίτες βλέ-
πουν στο πρόσωπο της αστυνοµίας 
τον ιδανικό προστάτη των αγαθών 
της ζωής, της τιµής  και  της περιου-
σίας τους. 
Μιχάλης  Μιχαηλίδης 
 
 
 
14/10/1904: Ο υπολοχαγός Παύλος 
Μελάς έπεσε ηρωικά στη Μακεδονία 
18/10/1910: Ο Ελευθέριος Βενιζέ-
λος πρωθυπουργός της Ελλάδας. 
12/10/1944: Η Αθήνα ελεύθερη 
από τους Γερµανούς. 
19/10/1979: Απονοµή Νόµπελ 
Λογοτεχνίας στον Οδυσσέα Ελύτη.   
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

Κωνσταντίνα  Σταυρίδου 


