
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το καλοκαίρι το πέρασα υπέροχα στο 

χωριό της µαµάς και του µπαµπά. Σκε-

φτόµουν τι θα συµβεί όταν ανοίξουν τα 

σχολεία και πάω στην Πέµπτη τάξη. 

Ήθελα να δω τις φίλες µου γιατί πέρασαν 

τρεις µήνες περίπου και τις πεθύµησα. 

Ήθελα πολύ να µάθω αν έχουµε κύριο ή 

κυρία φέτος. 

Οι περισσότεροι, µου έλεγαν ότι η Πέ-

µπτη είναι µια από τις δυσκολότερες τά-

ξεις. Ήθελα να δω τα καινούρια βιβλία, 

αν θα αλλάξουν οι βαθµοί από Α΄, Β΄ 

και Γ΄ θα γίνουν 10, 9, 8 ή7.  

Θα κάνουµε διάφορα πράγµατα, θα ανα-

καλύψουµε και θα µάθουµε πολλά. 

Ελπίζω να περάσω καλά µε τις φίλες, τον 

κύριό µου και µε τα άλλα παιδιά της τά-

ξης µου φέτος. 

Βίκυ Τοπάλη 
 

 

 

 

Το καλοκαίρι τα παιδιά χαίρονται επει-

δή τα σχολεία είναι κλειστά. Έτσι, άλλα 

πηγαίνουν µε τους γονείς τους στη θά-

λασσα, άλλα πάνε διακοπές και άλλα 

κατασκήνωση. Όλα όµως παίζουν στη 

γειτονιά και ξεχνούν τα µαθήµατα για 

τρεις µήνες! Επίσης, οι γονείς έχουν 

χρόνο να χαρούν τα παιδιά τους. Το 

καλοκαίρι όµως πέρασε εδώ και καιρό 

και µας περιµένει σκυθρωπός ο χειµώ-

νας. 

Βάσω Ζέκια 
 
 
 
 

Το καλοκαίρι που µας πέρασε ήταν συ-

γκλονιστικό. Ξέσπασαν ταυτόχρονα 175 

πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα. Όµως η 

χειρότερες ήταν στην Πελοπόννησο και 

στην Εύβοια. 

Πολλά χωριά, δάση, χωράφια, σοδιές και 

ζώα καταστράφηκαν. Και σαν να µην 

έφτανε αυτό, 66 άνθρωποι βρήκαν τραγι-

κό θάνατο. 

Αµέτρητες οικογένειες βρέθηκαν στο δρόµο 

µόνο µε τα ρούχα που φορούσαν. 

Επίσης κινδύνευσε ακόµη και η Αρχαία 

Ολυµπία, αλλά ευτυχώς σώθηκε. Όµως ο 

Κρόνιος Λόφος έγινε στάχτη. 

Ευτυχώς, στάλθηκε από το εξωτερικό 

µεγάλη βοήθεια και έτσι κατάφεραν να 

σβήσουν οι φωτιές που κράτησαν οκτώ 

ολόκληρες µέρες. 

Κατερίνα Περπέρογλου 
 

 

 

 

Σε λίγες µέρες γιορτάζουµε την επέτειο 

της 28
ης

 Οκτωβρίου. Πώς φτάσαµε ό-

µως ως εκεί; 

Από τις αρχές του 1940, το δικτατορικό 

καθεστώς του Μεταξά προσπαθούσε να 

αποφύγει τον πόλεµο µε την Ιταλία, 

παρά τις προκλήσεις της. Η Ιταλία πα- 
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ραβίαζε συνεχώς τον ελληνικό εναέριο 

χώρο και στις 15 Αυγούστου του 1940 

τορπίλισε το πολεµικό «Έλλη» στο λι-

µάνι της Τήνου. 

Στις 28 Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου ο 

Ιταλός πρεσβευτής στην Αθήνα, Γκρά-

τσι, επισκέφθηκε το Μεταξά και του 

έδωσε τελεσίγραφο µε το οποίο ζητού-

σε την κατάληψη της Ελλάδας. 

Ο Μεταξάς µπροστά στο παλλαϊκό συ-

ναγερµό απέρριψε ως απαράδεκτο το 

τελεσίγραφο των Ιταλών. 

Οι ελληνικές δυνάµεις παρά την έλλει-

ψη κάθε προετοιµασίας και την καθυ-

στερηµένη επιστράτευση, αγωνίστηκαν 

µε αυταπάρνηση και αντιµετώπισαν µε 

επιτυχία την ιταλική επίθεση. 

Στις 29 Ιανουαρίου του 1941, ο δικτά-

τορας Μεταξάς πέθανε και τον διαδέ-

χθηκε ο Αλέξανδρος Κοριζής. Η επίθε-

ση των δυνάµεων του Μουσολίνι, τη 

άνοιξη του 1941 απέτυχε ολοκληρωτι-

κά και ο Ιταλός δικτάτορας αναγκά-

στηκε να αναγνωρίσει, ότι χωρίς την 

βοήθεια των Γερµανών η κατάληψη της 

Ελλάδας δεν ήταν δυνατή. 

Στις 6 Απριλίου του 1941 αρχίζει η 

Γερµανική επίθεση εναντίον της Ελλά-

δας. Η ελληνικές δυνάµεις αντιστέκο-

νται µε γενναιότητα. Οι µηχανοκίνητες 

γερµανικές µεραρχίες µε γρήγορη 

προέλαση αποµονώνουν τις ελληνικές 

δυνάµεις στα οχυρά της «Γραµµής Με-

ταξά» και στις 9 Απριλίου καταλαµβά-

νουν τη Θεσσαλονίκη. 

Στις 18 Απριλίου ο Κοριζής αυτοκτό-

νησε, ενώ στις 20 του ίδιου µήνα ο 

στρατηγός Τσολάκογλου µαζί µε τους 

∆εµέστιχα και Μπάκο συνθηκολόγησε 

χωρίς να έχει ενηµερώσει την ηγεσία 

του κράτους. Οι όροι της συνθηκολό-

γησης ήταν απαράδεκτοι, ο Τσολάκο-

γλου υπόγραψε τη σύµβαση «συνθηκο-

λόγησης» και µε τους Ιταλούς, όπου 

τονιζόταν ότι οι ελληνικές δυνάµεις 

«παραδίδονταν άνευ όρων» όχι µόνο 

στους Γερµανούς αλλά και στους Ιτα-

λούς. 

Η συνθηκολόγηση έφερε πιο γρήγορα 

τη διάλυση του καθεστώτος της Αθή-

νας. Μετά την αυτοκτονία του Κοριζή 

ορίστηκε πρωθυπουργός ο Τσουδερός. 

Στις 23 Απριλίου ο Γεώργιος και η κυ-

βέρνηση Τσουδερού έφυγαν για την 

Κρήτη. 

Στις 27 Απριλίου του 1941 στις 8.10 το 

πρωί ο γερµανικός στρατός µπήκε στην 

Αθήνα. Η Ελλάδα στενάζει κάτω από 

την τριπλή κατοχή. Γερµανοί, Ιταλοί 

και Βούλγαροι λυµαίνονται την πολύ-

παθη χώρα µας. Ένα µήνα περίπου µε-

τά την είσοδό τους στην Αθήνα οι Γερ-

µανοί άρχισαν την επίθεσή τους ενα-

ντίον της Κρήτης. Στις 20 Μαΐου του 

1941 οι Γερµανοί αλεξιπτωτιστές αρχί-

ζουν να πέφτουν κατά κύµατα γύρω 

από τα Χανιά. 

Οι ελληνικές και συµµαχικές δυνάµεις 

και ιδιαίτερα ο λαός της Κρήτης αγωνί-



στηκαν µε αυταπάρνηση. Καθώς όµως 

η άµυνα ήταν ανοργάνωτη και ο λαός 

άοπλος, η «Μάχη της Κρήτης» δεν 

µπορούσε να κρατήσει άλλο. Αποφασί-

στηκε η εκκένωση της Κρήτης, που άρ-

χισε στις 28 Μαΐου. 

Στις 31 Μαΐου σταµάτησε κάθε ένοπλη 

αντίσταση στην Κρήτη. Ο βασιλιάς και 

τα µέλη της κυβέρνησης είχαν φύγει. Η 

Ελλάδα κυβερνούνταν τυπικά από κυ-

βερνήσεις κατοχής (Τσολάκογλου, Λο-

γοθετόπουλου, Ράλλη). 

Η πρώτη κατοχική κυβέρνηση του προ-

δότη Τσολάκογλου είχε κάθε διάθεση 

συνεργασίας µε τον κατακτητή. Χαρα-

κτηριστική είναι η ηµερήσια διαταγή 

του προς το στρατό: «Ο γερµανικός 

στρατός δεν ήλθεν ως πολέµιος, ως ε-

χθρός. Ήλθεν ως φίλος. Έχοµεν υπο-

χρέωσιν να συµµορφωθώµεν προς την 

νέαν τάξιν πραγµάτων ….να ενστερνι-

σθώµεν τα µεγάλα δόγµατα και τας υψη-

λάς αρχάς του εθνικοσοσιαλισµού 

…Μεταβαίνοντες εις τας εστίας σας δια-

τηρήσατε αµείωτον την ευγνωµοσύνην 

σας προς τον Φίρερ» 

Ο ελληνικός λαός παρά την τριπλή κα-

τοχή δεν υποτάχτηκε. Στην αρχή η α-

ντίστασή του ήταν παθητική. Γρήγορα 

όµως οργανώθηκαν οι πρώτες αντιστα-

σιακές οµάδες. Ο ελληνικός λαός στο 

σύνολό του πήρε µέρος στην εθνική 

αντίσταση. Αυτοί που συνεργάστηκαν 

µε τον κατακτητή, οι δωσίλογοι και οι 

προδότες ήταν ευτυχώς πολύ λίγοι. 

Η πρώτη αντιστασιακή πράξη ήταν το 

κατέβασµα της γερµανικής σηµαίας 

από την Ακρόπολη στις 31 Μαΐου του 

1941 από δύο φοιτητές, το Μανώλη 

Γλέζο και τον Απόστολο Σάντα. 

Το Σεπτέµβριο του 1941 ιδρύθηκε το 

ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ, µια από τις σηµα-

ντικότερες οργανώσεις. Ταυτόχρονα 

σχεδόν ιδρύθηκε και ο Ε∆ΕΣ. Εκτός 

από αυτές τις µεγάλες αντιστασιακές 

οργανώσεις, συγκροτήθηκαν και άλλες 

µικρότερες, όπως η οµάδα του Ψαρρού, 

η ΠΕΑΝ κ.α. Η καθολική αντίσταση 

του ελληνικού λαού προκάλεσε τον πα-

γκόσµιο θαυµασµό. 

Στις 12 Οκτωβρίου του 1944, οι γερµα-

νικές δυνάµεις έφευγαν από την Αθήνα. 

Ο λαός ξεχύθηκε στους δρόµους και 

πανηγύρισε την απελευθέρωση του µε 

εκδηλώσεις συγκλονιστικές. 

Το ηρωισµό και την αυτοθυσία του ελ-

ληνικού λαού για την απελευθέρωσή 

του από την γερµανική κατοχή τιµούµε 

κάθε χρόνο στις 28 Οκτωβρίου µε ι-

διαίτερη συγκίνηση και περισσή περη-

φάνια. 

Γιάννης ∆ηµητριάδης 
 

 

 

Ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου είναι µία από 

τις σηµαντικότερες φυσιογνωµίες του 

νεοελληνικού πνεύµατος. Γεννήθηκε το 

1877 στο Καρπενήσι και πέθανε στην 

Αθήνα το 1940. Μετά τις εγκύκλιες 

σπουδές του, νέος ακόµη, επιδόθηκε 

αρχικά στη δηµοσιογραφία και σύγχρο-

να ανέπτυξε τα πνευµατικά ενδιαφέρο-

ντα και αναδείχθηκε σε διακεκριµένο 

νεοέλληνα λογοτέχνη και ποιητή. ∆ιε-

τέλεσε για ένα διάστηµα νοµάρχης και 

από το 1918 ως το θάνατό του σχεδόν, 

διευθυντής της Εθνικής Πινακοθήκης, 

στο µεταξύ δε, σε επιβράβευση της 

πνευµατικής του δράσεως, είχε εκλεγεί 

τακτικό µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών. 

Η ποίησή του διακρίνεται για τη συναι-

σθηµατική λεπτότητα, το στοχαστικό 

της βάθος και το µουσικό της τόνο. 

Το ύφος της πεζογραφίας του είναι πε-

ρίτεχνο και τα ενδιαφέροντά της στρέ-

φονται κυριότερα στην ψυχολόγηση 

χαρακτήρων. Ως τεχνοκράτης υπήρξε 

βαθύς, αυστηρός και διδακτικός. Γνω-

στότερα έργα του είναι η ποιητική συλ-

λογή «Θεία ∆ώρα», «Οι Πεζοί Ρυθµοί», 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 



τα παιδικά «Χελιδόνια», τα διηγήµατά 

του και ακόµη τα πεζογραφήµατα «Ά-

γιον Όρος», «Βυζαντινός Όρθρος» και 

το θεατρικό του δράµα «Ο Όρκος Του 

Πεθαµένου». Εκτός από το κύριο λογο-

τεχνικό του έργο, ο Ζαχαρίας Παπα-

ντωνίου συνέγραψε πολλά βιβλία για 

παιδιά και είναι µαζί µε τον Ξενόπουλο 

ένας από τους αγαπηµένους συγγραφείς 

της παιδικής ηλικίας. Είναι από τους 

πρώτους που αγωνίσθηκαν για την ει-

σαγωγή της δηµοτικής γλώσσας στα 

αναγνωστικά βιβλία και πρώτος αυτός 

δηµοσίευσε το περίφηµο αναγνωστικό 

του «Τα Ψηλά Βουνά».   

Θανάσης Χασάπης 
 

 

 

Το βιβλίο είναι χρήσιµο στη ζωή του 

ανθρώπου. Του προσφέρει συντροφιά 

όταν είναι µόνος και γι’ αυτό είναι ο 

καλύτερος του φίλος. 

Μέσα από το βιβλίο αποκτά ο άνθρω-

πος γνώσεις, µαθαίνει για όλους τους 

λαούς και τους πολιτισµούς. Μέσα από 

το βιβλίο ο άνθρωπος ζει µε την φα-

ντασία του πολλές περιπέτειες.                                                      

Από τα βιβλία που έχω διαβάσει θα σας 

πρότεινα καταρχήν «Το κορίτσι µε τις 

δύο µητέρες». Μιλάει για ένα εφτά-

χρονο κοριτσάκι που όταν ήταν µωρό η 

µητέρα το έχασε και το βρήκε µια άλλη 

γυναίκα η οποία το µεγάλωσε µε αγάπη 

και τρυφερότητα. Στη συνέχεια το κο-

ριτσάκι αφού µαθαίνει κάποια πράγµα-

τα αναρωτιέται ποια είναι η πραγµατική 

του µητέρα. Στο τέλος µετά από πολλές 

περιπέτειες ανακαλύπτει την αλήθεια 

και παίρνει τις σωστές αποφάσεις.. 

Μου άρεσε επίσης πολύ ένα ακόµα βι-

βλίο, η «Μικρή Πριγκίπισσα». Μιλάει 

για ένα κορίτσι που κατάγεται από πο-

λύ πλούσια οικογένεια αλλά κάποια 

στιγµή βρίσκεται σε οικοτροφείο, φτω-

χή και χωρίς πατέρα. Περνά πολύ δύ-

σκολες στιγµές καθώς ζει σε ένα άσχη-

µο περιβάλλον µέχρι που ξαναβρίσκει 

την ευτυχία..  

Θα σας πρότεινα ακόµη το βιβλίο «Άν-

να των αγρών». Αναφέρεται σε ένα 

κορίτσι, την Άννα, που ενώ µεγάλωσε 

ορφανή, βρήκε τελικά την οικογενειακή 

στοργή.. 

Μην ξεχνάτε ότι διαβάζοντας ένα καλό 

βιβλίο πλουτίζουµε το πνεύµα και τον 

εσωτερικό µας κόσµο. 

Αγγελική Σαλιακούρα 
 

 

 

Η οδός Εγνατία ήταν µεγάλη εµπορική  

και στρατιωτική οδός που φτιάχτηκε 

από τους Ρωµαίους το 2
ο
 αι. µ.Χ. Το 

όνοµά της πήρε από τον Ρωµαίο αρχι-

τέκτονα, τον Εγνάτιο. Αυτή η οδός ξε-

κινούσε από τις ακτές της Αδριατικής 

στο ∆υρράχιο της σηµερινής Αλβανίας, 

έφτανε ως την Θεσσαλονίκη και τον 4ο 

αιώνα προεκτάθηκε ως την Κωνσταντι-

νούπολη, ενώνοντας τη ∆ύση µε την 

Ανατολή. Φτιάχτηκε µε πέτρες και µε 

πολύ κόπο και φτιάχτηκε τόσο καλά 

που κοµµάτια της σώζονται µέχρι και 

σήµερα! Εµείς που ζούµε στην Καβάλα 

είµαστε πολύ τυχεροί που σώζεται ένα 

κοµµάτι της και µπορούµε να το δούµε. 

Έτσι, πριν από λίγες ηµέρες, πήγαµε µε 

την τάξη µας και το είδαµε. Εντυπωσι-

αστήκαµε πολύ που περπατήσαµε στον 

ίδιο δρόµο που περπάτησαν οι Ρωµαίοι 

αλλά και απογοητευτήκαµε που η κα-

τάστασή της είναι κακή επειδή κανείς 

δεν ενδιαφέρεται να τη συντηρήσει. 

Ζωή Ζησιάδου 
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