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Η ΕΦ Η ΜΕΡ Ι ∆Ο ΥΛΑ Τ Η Σ E΄ Τ ΑΞ Η Σ Τ Ο Υ 1 1 Ο Υ
∆Η Μ. ΣΧ Ο Λ. ΚΑΒ ΑΛΑ Σ

Άνοιξη 2004

Στις 25 Μαρτίου ο επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερµανός σήκωσε το λάβαρο
της επανάστασης στο µοναστήρι της Μεγίστης Λαύρας στα Καλάβρυτα.
Κάτω από την καθοδήγηση των οπλαρχηγών
δεν άργησε ο ξεσηκωµός των Ελλήνων. Η
επανάσταση του 1821 ξεκίνησε µε αφετηρία την
Πελοπόννησο.
Ύστερα
απλώθηκε
στην
υπόλοιπη Ελλάδα.
Ο ξεσηκωµός αυτός δεν άργησε να γίνει θέµα
συζήτησης
και
θαυµασµού
στις
άλλες
ευρωπαϊκές χώρες. Επικεφαλής των Ελλήνων
µπήκαν οι αρχηγοί των κλεφτών και
αρµατολών, όπως ο Θ. Κολοκοτρώνης, ο Γ.
Καραϊσκάκης, ο Μ. Μπότσαρης, ο Οδ.
Ανδρούτσος και ναυτικοί όπως ο Α. Μιαούλης,
Κ. Κανάρης και άλλοι πολλοί. Οι αγώνες των
Ελλήνων ήταν σκληροί. Πολλοί Έλληνες
πότισαν µε το αίµα τους το δέντρο της
ελευθερίας, όπως ο Αθανάσιος ∆ιάκος στην Αλαµάνα και ο Παπαφλέσσας στο
Μανιάκι.
Μια χούφτα ανθρώπων αποτίναξε το ζυγό της σκλαβιάς και κατατρόπωσε
την πανίσχυρη Οθωµανική Αυτοκρατορία. Το αθάνατο 1821 τραγουδήθηκε µε
πάθος από την λαϊκή µούσα. Το Ελληνικό ∆ηµοτικό τραγούδι στολίζεται από
το θαυµασµό και τον ηρωισµό των αγωνιστών. Η επανάσταση του 1821
παράλληλα µε τον απελευθερωτικό της χαρακτήρα, ήταν και αγώνας
πνευµατικής ελευθερίας. Μέσα από τις στάχτες και τα χαλάσµατα
ξαναγεννήθηκε το αθάνατο Ελληνικό πνεύµα.
Ειρήνη Μάκκα

Την όµορφη αυτή εποχή, που η φύση αναγεννάται, η ζωή αναδηµιουργείται,
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τα χελιδόνια έρχονται και το άρωµα, το χρώµα και η µελωδία πληµµυρίζουν
τις καρδιές µας, έρχεται και η Λαµπρή. Μεγάλο και κοσµοσωτήριο γεγονός.
Σηµαίνει το πέρασµα του ανθρώπινου στη θεία αγάπη και ειρήνη. Είναι η
µεγαλύτερη, η πιο χαρµόσυνη, η πιο λαµπρή µέρα του χρόνου.
Σε εµάς τους Έλληνες το Πάσχα δίνει άλλη αίσθηση
στον χρόνο, θες τα όµορφα πατροπαράδοτα πασχαλινά
µας έθιµα, θες οι ηµέρες ξεκούρασης, όλα αυτά µας
κάνουν να αισθανόµαστε διαφορετικά αυτές τις µέρες.
Το Πάσχα γιορτάζεται µετά από την Σαρακοστή σε όλη
την Ελλάδα και ιδιαίτερα στην επαρχία. πιστεύω πως
όλα τα παιδιά, λίγο πολύ, θα έχετε ζήσει την όµορφη
ελληνική Πασχαλιά. Θα έχετε τσουγκρίσει τα κόκκινα
αυγά, θα έχετε δοκιµάσει τα λαµπροκούλουρα που όλες
οι νοικοκυρές φτιάχνουν.
Ακόµη οι άσπρες λαµπάδες, που φανέρωναν τη χαρά
της λαµπρής και φέρνουν το Άγιο Φως στο σπίτι, ο
γλυκόλαλος ήχος της καµπάνας που θα µας καλέσει και φέτος για να
ακούσουµε το Σωτήριο άγγελµα: «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ», και τέλος η
προετοιµασία του «οβελία» από το Μεγάλο Σάββατο, και το ψήσιµο των
αρνιών την Κυριακή το πρωί, δυναµώνουν οι χοροί και τα τραγούδια.
Έτσι περίπου κυλάει η Λαµπρή στον τόπο µας. Στις µεγάλες πόλεις συνήθως
δεν υπάρχει χώρος για παραδοσιακό σούβλισµα και γλέντι όµως τις πιο
πολλές φορές στήνεται στις αυλές και τα µπαλκόνια. Η µέρα είναι παντού
ίδια όπου και αν βρίσκεται κανείς.
Σας ευχόµαστε φίλοι µας να γιορτάσετε και φέτος µαζί µε τους δικούς σας
ένα λαµπρό και ευτυχισµένο Ελληνικό Πάσχα.
Χρύσα Κοντέλη

∆εν υπάρχει πιο απαραίτητο πράγµα στη ζωή του ανθρώπου από µια καλή
φίλη. Είναι δύσκολο να την ξεχωρίσεις ανάµεσα στις άλλες, να την
εµπιστευτείς, να µοιραστείς τις χαρές και τις λύπες µαζί. Και να εκεί που την
βρήκα και περάσαµε τέσσερις σχολικές χρονιές µαζί, εκεί την έχασα.
Αυτή η αγαπηµένη µου φίλη για την οποία γράφω είναι η ∆έσποινα. Είναι
ψηλή, µε ξανθά µαλλιά µε ωραία γαλαζοπράσινα µάτια, ευγενική,
καλόκαρδη, πάντα γελαστή και καλή µαθήτρια µε ευγενικούς τρόπους. Την
εµπιστευόµουν πάντα γιατί µε άκουγε και µου έδινε σωστές συµβουλές. ∆εν
ήθελε το κακό µου. Πολλές φορές την ρωτούσα για τα µαθήµατα και εκείνη
πάντα πρόθυµη µου έδινε να τα καταλάβω. Έτσι περνούσαµε πολύ ωραία
µαζί. Παίζαµε ξένοιαστα και συνεχίζαµε την φιλία ακόµη και το καλοκαίρι που
έκλειναν τα σχολεία. Είµαστε πολύ αγαπηµένες φίλες.
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Και ξαφνικά στην πέµπτη τάξη του
δηµοτικού, µας ανακοίνωσαν ότι θα
φύγει και θα πάει σε άλλο σχολείο.
∆εν µπορούσαµε όλα τα παιδιά να το
πιστέψουµε και ιδιαίτερα εγώ, που
ήµουν και αγαπηµένη της φίλη.
Στεναχωρέθηκα πολύ που έφυγε
αλλά δεν θα την ξεχάσω ποτέ και
πάντα θα διατηρώ καλές σχέσεις
µαζί της και θα συνεχίσω την φιλία που έχουµε άσχετα που είναι µακριά.
∆έσποινα, αγαπηµένη µου φίλη, θα σε αγαπώ πάντα και όπου και να
βρίσκεσαι η σκέψη µου θα είναι κοντά σου.
Με αγάπη η αγαπηµένη σου φίλη και συµµαθήτριά σου, Βερόνικα.
Βερόνικα Παλαπάνου

Μια µέρα στο σχολείο την ώρα του µαθήµατος, µάς έκανε την τιµή να έρθει
ένας κύριος.
Αυτός ο κύριος, ήταν ο κύριος Ν. Ρουδοµέτωφ.
Ο πατέρας του ήτανε από τον Πόντο,
είχε έρθει εδώ σαν πρόσφυγας µετά
την Μικρασιατική καταστροφή, ενώ η
µητέρα του ήταν από εδώ από την
Ελλάδα.
Ήταν µεγάλης ηλικίας και ήξερε
πολλά για την Καβάλα.
Μας µίλησε για το παρελθόν της
πόλης µας και µας διηγήθηκε
ενδιαφέρουσες ιστορίες από τα
δύσκολα χρόνια της κατοχής.
Για 35 χρόνια µάζευε υλικό για την πόλη µας και την ιστορία της.
Έτσι ίδρυσε το Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο. Εκεί µπορούµε να βρούµε
τα πάντα για την πόλη µας. Από την Ιστορία της και τις φωτογραφίες της,
µέχρι τα ήθη και τα έθιµά της.
Βασιλική Κούγκα
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Ο πατέρας µου εργάζεται σε τεχνική κατασκευαστική εταιρεία σαν χειριστής.
∆ουλεύει ένα «φίνισερ», ένα «τάµπερ» και έναν οδοστρωτήρα. Η εταιρεία
αυτή κατασκευάζει σιδηροδροµικούς σταθµούς, φράγµατα, λιµάνια,
ξενοδοχεία, σχολεία, αεροδρόµια, αρδευτικά και υδροηλεκτρικά φράγµατα
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Αυτή την εποχή δουλεύει στην κατασκευή
της Εγνατίας οδού. Τα τελευταία χρόνια
έργα
κατασκευάζονται
µε
αυστηρές
οικολογικές
προδιαγραφές.
Γίνονται
µεγάλες χαραδρογέφυρες σε ρεµατιές, ενώ
παλιότερα
µπαζώναν
για
να
µην
καταστραφεί το περιβάλλον γύρω από τις
ρεµατιές.
Σε
περίπτωση
µεγάλης
βροχόπτωσης να µην δηµιουργηθούν
καταστροφικές
πληµµύρες,
σήραγγες
για
να
κατασκευάζονται
εξυπηρετηθούν οι ανάγκες ενός δρόµου
χωρίς να καταστραφεί ο περιβάλλοντας
χώρος και το οικοσύστηµα της περιοχής.
Με το τάµπερ ο πατέρας µου µεταφέρει µπάζα και βράχια σε δύσκολα
σηµεία. Με τον οδοστρωτήρα πατάει τα µπάζα και τις µικρές πέτρες και τα
χώµατα για την κατασκευή ενός σωστού δρόµου. Με το φίνισερ γίνεται η
τελευταία φάση της κατασκευής ενός δρόµου που είναι ο ασφαλτοτάπητας ή
πίσσα και γίνεται µε τέσσερις ή πέντε στρώσεις.
Μάκης Προδροµίδης

Του Ναστραντίν Χότζα τον έκλεψαν το σαµάρι από το γάιδαρο του και
φώναξε τους χωριανούς σε µια συγκέντρωση και τους είπε: όποιος έκλεψε το
σαµάρι του γαϊδάρου µου να µου το επιστρέψει αµέσως, αν δεν µου το
επιστρέψει θα κάνω αυτό που έκανε ο πατέρας µου. Την άλλη µέρα του το
επέστρεψαν το σαµάρι. Τότε οι χωριανοί ρώτησαν τον Ναστραντίν :
-Τι έκανε ο πατέρας σου;
-Πήγε και αγόρασε άλλο!
Παύλος Καρυπίδης
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