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Αγαπθτοί φίλοι και φίλεσ του περιοδικοφ, γεια ςασ 

και πάλι. Οι Βιβλιοπόντικεσ του ςχολείου μασ είναι ςτθν 

ευχάριςτθ κζςθ να ςασ καλωςορίςουν ςτο καινοφριο 

τεφχοσ του Νοεμβρίου!   

Αυτόν τον μινα οι Βιβλιοπόντικεσ ωσ ζμπειροι δθμοςιογράφοι 

πλζον, κατζπλθξαν κατ’ αρχιν εμάσ τουσ εκπαιδευτικοφσ με τισ εργαςίεσ 

τουσ και είναι πανζτοιμοι να εντυπωςιάςουν και εςάσ τουσ αναγνϊςτεσ!   

Μετά τθν εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτο μελιςςοκομείο οι μικροί 

βιβλιοπόντικεσ κατζγραψαν τθν εμπειρία τουσ και μασ μεταφζρουν με τισ 

ηωντανζσ αφθγιςεισ τουσ, τισ ηωγραφιζσ και φωτογραφίεσ τουσ ό,τι 

ζμακαν και είδαν ςτο μελιςςοκομείο.   

Το τεφχοσ αυτό κα μποροφςαμε να το ονομάςουμε «Ένα γλυκό 

ταξίδι ςτον κόςμο των μελιςςϊν».  Οι βιβλιοπόντικεσ εγκατζλειψαν για 

λίγο τθν χϊρα των ποντικϊν για να γνωρίςουν τθ γλυκιά χϊρα των 

μελιςςϊν!   

Πμωσ εκτόσ από τθν επίςκεψι μασ ςτο μελιςςοκομείο οι μακθτζσ 

τθσ Δ τάξθσ ξεχωρίηουν ςτο τεφχοσ αυτό με τθν πολφ ενδιαφζρουςα 

παρουςίαςθ τθσ γιορτισ που ετοίμαςαν για τθν εκνικι εορτι τθσ 28θσ 

Οκτωβρίου.   

Είμαςτε ςίγουροι ότι κα απολαφςετε το τεφχοσ αυτό και κα μάκετε 

πολλά πράγματα για τισ μζλιςςεσ όπωσ τα περιγράφουν με τον φανταςτικό 

και μοναδικό τρόπο τουσ οι ςυντάκτεσ του περιοδικοφ, μακθτζσ των Γ, Δ, Ε 

και Στ τάξεων.   

Συγχαρθτιρια ςε όλουσ τουσ μακθτζσ μασ για τισ εργαςίεσ τουσ!  

Καλι διαςκζδαςθ ςτουσ αναγνϊςτεσ μασ! 

Νοεμβρίου 2012 

Σεφχοσ 4ο 

Περιεχόμενα 

 
Εκδπομή ζηο μελιζζοκομείο  

μαθηηέρ ηος Γ2….……σελ. 3 

 

Η ζσολική γιοπηή ηηρ 28
ηρ

 

Οκηυβπίος μαθηηέρ ηηρ Δ ηάξηρ  

σελ. 9 

 

Επίζκετη ζηο μελιζζοκομείο 
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Επίζκετη ζηο μελιζζοκομείο 

μαθηηέρ ηος Ση2..............σελ. 37 

 

 

Η γυνιά ηηρ ξεκούπαζηρ..σελ. 49 
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Εκδρομι ςτο Μελιςςοκομείο 

1/11/2012 

 
 

 

υγγραφζασ Ιωάννα Αλ. 

Σάξθ: Γ2 

 
Ο κφριοσ που δουλεφει ςτο Μελιςςοκομείο μασ είπε 

ενδιαφζροντα πράγματα για τισ μζλιςςεσ.  Όταν ιταν νζοσ ζβαλε για 

δζκα λεπτά 100 μζλιςςεσ ςτο ςτόμα του για να αποδείξει ςτουσ άλλουσ 

ανκρϊπουσ ότι οι μζλιςςεσ είναι καλζσ.  Επίςθσ ότι αν τισ ενοχλείσ κα 

ςου κάνουν κακό μόνο ςτο μάτι.  Θ μζλιςςα πάει μζχρι 5 χλμ μακριά.  

Θ μζλιςςα ζχει 2 ηευγάρια φτερά.  Μάκαμε ότι δίνουν το νζκταρ ςε 
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150 ςτόματα μελιςςϊν μζχρι να του φφγει θ υγραςία του.  Κάκε μζρα 

μια μζλιςςα δίνει τον βαςιλικό πολτό ςτθν βαςίλιςςα που γεννάει 

1.000 μωρά.  Μια απλι μζλιςςα ηει 30 μζρεσ ενϊ θ βαςίλιςςα ηει 5 

χρόνια.   

ε μια κυψζλθ ηουν 10.000 μζλιςςεσ.  Μου άρεςε που πιγαμε 

ςτο Μελιςςοκομείο και μάκαμε τόςα πολλά ςπουδαία πράγματα για 

τισ μζλιςςεσ.  ασ προτείνω να πάτε γιατί ςασ περιμζνουν τόςα πολλά 

που κα κζλετε και εςείσ να ξαναπάτε.   

 

Από τθν μακιτρια του Γ2 Ιωάννα  
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Φωτογραφίεσ από το Μελιςςοκομείο που επιμελικθκαν οι 
μακθτζσ του Γ2: 

Ιωάννα Αλ. & Στρατισ Γρυπ. 
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Συγγραφζασ θ μακιτρια τθσ Γ2: Μαρία Τςουμ.  

 

Η μζλιςςα ζχει 5 μάτια.  Ζχει 4 φτερά, 2 ηευγάρια μικρά 

και 2 μεγάλα.  Επίςθσ ζχει μια μεγάλθ προβοςκίδα.  Οι 

μζλιςςεσ είναι ομαδικζσ.  Σε κάκε μελίςςι υπάρχουν πάρα 

πολλζσ μζλιςςεσ.  Όταν εργάηονται ηουν 35 με 36 μζρεσ.  Η 

βαςίλιςςα ηει 5 χρόνια.   

Οι ςφικεσ τρϊνε κρζασ.  Επίςθσ τρϊνε 30 μζλιςςεσ τθν 

θμζρα.   

 

 

Συγγραφζασ θ μακιτρια τθσ Γ2: Άρτεμισ Γεωργ. 

Πζραςα πολφ ωραία ςτο μελιςςοκομείο τθσ Κερατζασ.  

Μάκαμε πολλά ενδιαφζροντα πράγματα και γνωρίςαμε τθ 

ηωι των μελιςςϊν.  Οι μζλιςςεσ πριν πολλά χρόνια ηοφςαν 

ςτθν υψζλθ κι ζχουν 5.000 μικρά μάτια.  Επίςθσ ςε μια 

κυψζλθ ηουν 10.000 μζλιςςεσ.  Σασ προτείνω να πάτε και εςείσ 

ςτο μελιςςοκομείο τθσ Κερατζασ γιατί κα περάςετε πολφ 

ωραία.   
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Φίλοι αναγνϊςτεσ γεια ςασ!!.... Εμείσ οι μακθτζσ 

τθσ Δϋ τάξθσ αποφαςίςαμε να ςασ 

παρουςιάςουμε τθν εμπειρία μασ από τθν 

παρουςίαςθ τθσ γιορτισ τθσ 28θσ Οκτωβρίου για 

τθν οποία εργαςτικαμε πολφ.  Για εμάσ ιταν μια 

αξζχαςτθ εμπειρία που ηιςαμε με τουσ 

δαςκάλουσ μασ τθν κ. Αντωνία και τον κ. Κυριάκο 

και ςασ τθν παρουςιάηουμε εδϊ με πολλι χαρά! 
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Τα παιδιά της Δ΄ τάξης σας παρουσιάζουν 

 ένα μικρό αφιέρωμα που ετοίμασαν για την  

28η Οκτωβρίου 1940 
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Μπορεί θ γιορτι τθσ 28θσ Οκτωβρίου να πζραςε, αλλά το θρωικό τθσ πνεφμα 

εμπνζει πάντα. Γι’ αυτό κι εμείσ οι Βιβλιοπόντικεσ τθσ Δϋ τάξθσ κζλουμε να 

μοιραςτοφμε μαηί ςασ μερικά από αυτά τα καταπλθκτικά που μάκαμε 

αναλαμβάνοντασ τθ ςχολικι γιορτι για τθν επζτειο. Κα ξεκινιςουμε με ςκζψεισ και 

ςυναιςκιματα από όλθ μασ τθν προςπάκεια. 

Θ αλικεια είναι ότι τθν θμζρα που πιραμε τουσ ρόλουσ μασ ιμαςταν τόςο μα 

τόςο χαροφμενοι. Ο ζνασ ζλεγε ςτον άλλο τι ρόλο είχε πάρει. Μασ φαινόταν τόςο 

ωραίο να ζχουμε αναλάβει τθ γιορτι! Πταν διαβάςαμε όςα είχαμε να μάκουμε απ’ 

ζξω αρχίςαμε να πιςτεφουμε ότι δεν κα προλάβουμε. Ιταν θ πρϊτθ φορά που κα 

κάναμε τζτοιου είδουσ γιορτι και όπωσ και να ’ναι ό,τι κάνεισ για πρϊτθ φορά ςου 

φαίνεται ςωςτό βουνό!  

Ξεκινϊντασ τισ πρόβεσ όλα ζγιναν πολφ πιο εφκολα. Γελοφςαμε, λζγαμε και 

τα τραγοφδια που μασ ζδωςε θ κυρία και ναι! είχαμε λιγότερο άγχοσ. Στθν αρχι 

κάναμε πρόβεσ κάκε ομάδα το δικό τθσ κεατρικό χωριςτά ςτθ βιβλιοκικθ του 

ςχολείου μασ. Κυμάμαι ότι προςπακοφςαμε να τα διαβάςουμε, τα λζγαμε ξανά και 

ξανά και προςπακοφςαμε να τα μάκουμε ςιγά ςιγά απ’ ζξω. 

Κάκε ςκετσ είχε το δικό του ςοβαρό ι αςτείο κομμάτι. Μπερδευόμαςτε, 

μιλοφςαμε ςιγά ι πολφ γριγορα, ξεχνάγαμε τα λόγια μασ και είχε πολλι πλάκα. 

Ρροςπακοφςαμε να μποφμε ςτο κλίμα και να νιϊκουμε ότι είμαςτε μεγάλοι 

αγωνιςτζσ ι γυναίκεσ αγωνίςτριεσ. 

Σίγουρα ςε αυτό μασ βοικθςε πολφ και τα πολφ ωραία ςκθνικά που ζφτιαξε 

για εμάσ ο κφριοσ Γιϊργοσ που μασ κάνει εικαςτικά. Ιταν ςα να παίηαμε ςε   αλθκινό  

κζατρο! Δείτε τα και πζςτε μασ αν ζχουμε άδικο! 

Ριςτεφω γενικά, ότι με αυτιν τθν γιορτι μάκαμε πολλά πράγματα για τον 

πόλεμο του 1940, για τουσ αγωνιςτζσ τθσ λευτεριά που πείναςαν και ςκοτϊκθκαν 

για να είμαςτε τϊρα εμείσ ελεφκεροι και να ηοφμε ειρθνικά. 

Και ιρκε θ μζρα τθσ γιορτισ! Πλοι περίμεναν να μασ δουν. Εμείσ από νωρίσ 

ςτο ςχολείο για να φορζςουμε τισ φορεςιζσ μασ και φυςικά να ταχτοποιιςουμε τισ 

τελευταίεσ λεπτομζρειεσ τθσ γιορτισ ςτθν αίκουςα εκδθλϊςεων του ςχολείου μασ..  

Πταν άνοιξε θ αυλαία και είδαμε πόςοσ κόςμοσ είχε ζρκει να μασ δει όλοι 

νιϊςαμε ςα να είχαμε πεταλουδίτςεσ ςτθν κοιλιά μασ. με δυςκολία μιλοφςαμε. Ιταν 

ςα να μασ είχε χακεί θ φωνι! Πλα αυτά όμωσ ςτθν αρχι. Γιατί μετά είδαμε ότι δεν 

υπάρχει λόγοσ να ντρεπόμαςτε. Θ γιορτι γινόταν για να τιμιςουμε τουσ αγωνιςτζσ 

του 1940 όχι για μασ. Και είναι αλικεια ότι μόλισ τελείωνε το κομμάτι του κακενόσ 

μασ, κατεβαίναμε χαροφμενοι, ευτυχιςμζνοι και για να λζμε και του ςτραβοφ το 

δίκιο, που λζει και θ παροιμία, κζλαμε να ανζβουμε ξανά επάνω! Στο τζλοσ τθσ 

γιορτισ ξζραμε ότι ο ςκοπόσ μασ είχε εκτελεςτεί. Κυμίςαμε ςτον κόςμο τα γεγονότα  
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του Σαράντα με το δικό μασ ξεχωριςτό τρόπο: ςοβαρά, περιγραφικά αλλά και αςτεία. 

Το χειροκρότθμα ιταν ηεςτό και τα λόγια που ακοφςαμε πολφ ενκαρρυντικά και 

κερμά.  Θ γιορτι μασ τελείωςε. 

Και τελικά, ναι, κζλουμε να κάνουμε και άλλθ γιορτι γιατί, μεταξφ μασ μθ μασ 

ακοφςουν οι δάςκαλοι, χάναμε και κανζνα μάκθμα και περνάγαμε και πολφ ωραία 

ςτισ πρόβεσ… 

 

  

Βικτωρία- Ειρινθ  
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Ο πόλεμοσ τουσ βρικε ςτο ςχολείο 

 

Ο παπποφσ μου όταν ζγινε ο 

πόλεμοσ ιταν 8 ετϊν. Βριςκόταν ςτο 

ςχολείο όταν εκείνθ τθν θμζρα άρχιςαν να 

χτυποφν οι καμπάνεσ. Τα παιδιά ρϊτθςαν 

τον δάςκαλο τι ςυμβαίνει. Τουσ απάντθςε 

πωσ πρζπει να πάνε αμζςωσ ςτα ςπίτια 

τουσ γιατί άρχιςε ο πόλεμοσ. Τουσ είπε 

ακόμα ότι οι μπαμπάδεσ τουσ κα φφγουν 

για να πάνε να πολεμιςουν. 

Θλίασ 

Θ γιαγιά Βοφλα κυμάται 

 Ξθμζρωνε 28θ Οκτωβρίου 1940. Ξυπνιςαμε από 

τισ ςειρινεσ. Μάκαμε από τα ραδιόφωνα ότι κθρφχτθκε 

πόλεμοσ. Ο κόςμοσ αναςτατϊκθκε. Φόβοσ και πανικόσ 

παντοφ. Σχολεία, υπθρεςίεσ, εργοςτάςια ζκλειςαν και 

ςυγκοινωνίεσ ςταμάτθςαν. Τα αγόρια και οι άντρεσ 

επιςτρατεφτθκαν και οι οικογζνειζσ τουσ τουσ 

χαιρετοφςαν ςτουσ ςτακμοφσ των τρζνων με δάκρυα 

ςτα μάτια. Ευχι όλων ιταν να γυρίςουν γριγορα κοντά 

τουσ νικθτζσ και ηωντανοί. 

 Τα τρόφιμα και τα φάρμακα τελείωναν 

Βομβαρδιςμοί ςτον Ρειραιά και ςτθν Ράτρα. Οι ςειρινεσ 

που κακθμερινά ςφφριηαν καλοφςαν τον κόςμο να 

μαηευτεί ςτα καταφφγια. 

 Τα νζα από το μζτωπο ιταν ενκαρρυντικά. Οι 

Ζλλθνεσ νικοφςαν. Μζχρι που επιτζκθκαν και οι 

Γερμανοί. Άρχιςε θ κατοχι ςτθν Ελλάδα με τισ γνωςτζσ 

ςυνζπειεσ. Ρόνοσ, δυςτυχία, κάνατοι, εκτελζςεισ, πείνα.  

 Ο αδερφόσ μου και παπποφσ ςου, Γιϊργοσ 

Φωλόπουλοσ, που ιταν ςτισ φυλακζσ Χατηθκϊςτα 

επρόκειτο να εκτελεςτεί το πρωί που ζγινε θ 

απελευκζρωςε και ζτςι ςϊκθκε. Εφχομαι Σπυριδζνια 

μου, τζτοιεσ μζρεσ να μθ ηιςετε ποτζ εςείσ. 

 

πυριδζνια 

 

 

 

Ο πόλεμοσ φτάνει ςτο χωριό  

 

Το 1940 ο παπποφσ μου ιταν 6 

χρονϊν. Αυτά τα χρόνια ςτο χωριό του 

ιταν πολφ φτωχά. Τα παιδιά πιγαιναν 

ξυπόλθτα ςχολείο. Ευτυχϊσ όμωσ ο 

προπάπποσ μου είχε φυτζψει πολλζσ 

πατάτεσ και μπόρεςαν να ςυντθρθκοφν. 

Οι άνκρωποι πιγαιναν ςτον πόλεμο 

χαροφμενοι και μάλιςτα ζλεγαν: «με το 

καλό». Επειδι δεν υπιρχαν αυτοκίνθτα 

πιραν από τθν οικογζνεια του παπποφ μου 

δυο μουλάρια για να κουβαλάνε τα 

πολεμοφόδια οι Ζλλθνεσ ςτρατιϊτεσ. 

Το μόνο καλό που κυμάται είναι ότι 

οι Λταλοί κατακτθτζσ ζδιναν ςτα μικρά 

παιδιά γαλζτεσ, δθλαδι ζνα είδοσ 

μπιςκότου που υπιρχε τθν εποχι εκείνθ. 

 

Κωνςταντίνοσ Ραπ. 

 

Γερμανικά αντίποινα 

 

Πταν ζγινε ο πόλεμοσ του 1940 ο παπποφσ 

μου ιταν μόλισ 6 χρονϊν.  Κυμάται όμωσ ςαν 

τϊρα ότι πζραςε πολφ άςχθμα εκείνον τον καιρό.   

Δεν είχε ψωμί να φάει και ζτρωγε χόρτα και 

χαροφπια για να ηιςει.  Κάποια μζρα οι αντάρτεσ 

ςκότωςαν τρεισ Γερμανοφσ και οι Γερμανοί για 

εκδίκθςθ κζλθςαν να ςκοτϊςουν όλουσ τουσ 

κατοίκουσ του χωριοφ.  Ευτυχϊσ όμωσ πρόλαβαν 

και φφγανε και κρφφτθκαν όλοι ςτο βουνό.  Από 

εκεί βλζπανε τουσ Γερμανοφσ να καίνε τα ςπίτια 

τουσ.  

Ανδρζασ  
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  Ξανάνκιςαν οι δάφνεσ 

 

Τθσ δάφνθσ ξανάνκιςαν τα κλωνάρια  

απάνω ςτθσ Θπείρου τισ πλαγιζσ,  

τα νζα για να ςτολίςουν παλικάρια,  

που απ’ όλεσ τθσ Ελλάδοσ τισ μεριζσ  

τραβοφν μ’ ορμι, με κάρροσ και μ’ ελπίδα  

για να δοξάςουν τθ γλυκιά πατρίδα. 

 

Ο βάρβαροσ εχκρόσ τϊρα ασ το μάκει  

κι ασ φφγει ντροπιαςμζνοσ ταπεινόσ! 

Θ δάφνθ ςτθν Ελλάδα δεν ξεράκθ τα 

θσ λευτεριάσ δε ςβιςτθ ο αυγερινόσ.  

Κρατεί θ Ελλάδα κλϊνο ελιάσ,  

μα ξζρει να ςπζρνει κεραυνοφσ με τ’ άλλο χζρι. 

  

  Σπφροσ Ραναγιωτόπουλοσ 

Στθ νεολαία μασ 

 

Αυτό κρατάει ανάλαφρο μεσ ςτθν ανεμοηάλθ  

το από του κόςμου τθ βοι πρεςβυτικό κεφάλι,  

αυτό το λόγο κα ςασ πω, δεν ζχω άλλο 

κανζνα:  

Μεκφςτε με το ακάνατο κραςί του Εικοςιζνα. 

 

  Κωςτισ Ραλαμάσ 

28θ Οκτωβρίου 1940 

 

Μια μζρα φκινοπωρινι  

κρφα χωρίσ λιακάδα  

οι Λταλοί κελιςανε  

να πάρουν τθν Ελλάδα. 

Μα οι Ζλλθνεσ απάντθςαν  

ΟΧΛ με ζνα ςτόμα  

εχκροφ ποδάρι δεν πατά  

ςτο ελλθνικό το χϊμα. 

Γιατί είναι χϊμα ιερό  

με αίμα ποτιςμζνο  

κι από τα χρόνια τα παλιά  

δάφνεσ μυρτιζσ ςπαρμζνο 

Είμαι εγϊ μια Ελλθνοποφλα  

που ςαν μια Σουλιωτοποφλα,  

αγαπϊ με τθν καρδιά μου  

τθν πατρίδα τθ γλυκιά μου. 

 

Τθσ Αλβανίασ τα βουνά,  

οι λαγκαδιζσ και οι κάμποι,  

μεγάλοι ςτζκουν μάρτυρεσ  

τθσ λευτεριάσ που λάμπει.  

 

Το μαρτυράνε τα βουνά,  

οι πζτρινοι ςταυροί ςασ,  

το χϊμα που αγκάλιαςε  

το θρωικό κορμί ςασ. 

 

Χιόνια τθσ Ρίνδου γίνονται  

ρόδα λευκά του Απρίλθ,  

κι ο νικθτισ που πάει μπροςτά  

ςτεφανωμζνοσ με λουλοφδια  

ςτο χζρι ζχει το ςπακί του Διάκου  

ςτα χείλθ του ιγα τα τραγοφδια. 
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Σθμαία 

 

Ράντα κι όπου ς’ αντικρίηω  

με λαχτάρα ςταματϊ  

και περιφανα δακρφηω  

ταπεινά ςε χαιρετϊ.  

 

Δόξα ακάνατθ ςτολίηει  

κάκε κεία ςου πτυχι  

και μαηί ςου φτερουγίηει  

τθσ πατρίδασ θ ψυχι. 

 

Πταν ξάφνου ςε χαϊδεφει  

τ’ αγεράκι τ’ αλαφρό  

μοιάηει κφμα που ςαλεφει  

με χιονόλευκο αφρό. 

 

Και ο ςταυρόσ που λαμπυρίηει  

ςτθν ψθλι τθν κορφι  

είν’ ο φάροσ που φωτίηει  

μια ελπίδα μασ κρυφι. 

 

Σε κωρϊ κι ανακαρρεφω  

και τα χζρια μου χτυπϊ  

ςαν αγία ςε λατρεφω  

ςα μθτζρα ς’ αγαπϊ. 

 

Κι απ’ τα ςτικθ μου ανεβαίνει  

μια χαροφμενθ φωνι  

να ’ςαι πάντα δοξαςμζνθ,  

ω! ςθμαία γαλανι.  

 

Το Σαράντα 

Ράνω ςτθσ Ρίνδου τισ κορφζσ ςε κάκε πόλθ  

βροντόλαλα αντιλάλθςε το όχι 

Κι όλοι το ξζρουν από τότε και για πάντα  

ακάνατο πωσ είναι το Σαράντα 

Για μασ παιχνίδι ο πόλεμοσ 

 

Για μασ παιχνίδι ο πόλεμοσ και το ντουφζκι γλζντι. 

Τα βόλια που ςφυρίηουνε δε ςκιάηουν τον λεβζντθ. 

Κι είναι χαρά, πατρίδα μου, για ςε να πολεμιςω  

και τθ ηωι που μου ’δωςεσ να ςου τθ δϊςω πίςω.  

Ζνασ ςτρατόσ με μια καρδιά, ςε μια φωνι κ’ ακοφμε: 

«Ελεφκεροι πεκαίνουμε και δοφλοι εμείσ δε ηοφμε.» 

Ηιτω! Ηιτω! 

Ηιτω ηιτω του ςαράντα  

θ γενιά θ τιμθμζνθ  

που ςτθ μνιμθ τθσ πατρίδασ  

αλθςμόνθτθ κα μζνει. 

Στον τςολιά και ςτο φαντάρο  

θ εικοςτι ογδόθ ανικει  

γιατί αυτοί μασ εχάριςαν 

με το αίμα του τθ νίκθ. 

 

 Το Πχι 

 

Το Πχι το ακάνατο  

που είπεσ το Σαράντα,  

εχάριςε εισ τουσ λαοφσ,  

τθ λευτεριά για πάντα. 

 

Ζγινεσ κοςμοξάκουςτθ,  

 

Συνεργάςτθκαν οι μακθτζσ:  

Βικτωρία, Θλίασ,  

Κωνςταντίνοσ Ραπ.,  Μανόλθσ, 

Μαριάννο, Νικολζτα 
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Δθμιτρθσ Χ. 
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ΑλέξανδροςΑλεξανδράκης (Αθήνα 1913 

1968). Σπούδασε στην Α.Σ.Κ.Τ. Αθηνών κοντά 

στους Σπ. Βικάτο καιΟυμβέρτο Αργυρό. Πήρε 

μέρος στονΕλληνοϊταλικὸ πόλεμο και 

απεικόνισε τα γεγονότα του. Με ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για το σχέδιο, τελικά βρήκε το 

δρόμο του προς τη χαρακτική, την οποία είχε 

διδαχτεί κοντά στον Γ. Κεφαλληνό.  
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Γιάννθσ Αλ. 
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Στον πόλεμο του 1940, ςτθν κατοχι και ςτθν αντίςταςθ αγωνίςτθκε μεγάλοσ αρικμόσ Ελλθνίδων 

προςφζροντασ πολλά. Αφοςιϊκθκε ςτον αγϊνα με ψυχι και ςϊμα.  Οι γυναίκεσ τθσ Ρίνδου ςτον 

δφςκολο τοφτο πόλεμο ζδωςαν το δικό τουσ παρόν ςτθν πρϊτθ γραμμι του μετϊπου. Θ προςφορά του 

αυκόρμθτθ. 

Αυτζσ οι αγρότιςςεσ των κακοτράχαλων θπειρϊτικων βουνϊν από τθν Κόνιτςα, το Ηαγόρι, το 

Ρωγϊνι, τθ Φοφρκα, τον Ρεντάλοφο, τον Επτάλοφο κλπ ςχθμάτιηαν ατζλειωτεσ φάλαγγεσ 

ςκαρφαλϊνοντασ ςε υψόμετρο 2.000 και 2.500 μζτρα φορτωμζνεσ πολεμοφόδια κάτω από κακζσ 

καιρικζσ ςυνκικεσ, ςε χαράδρεσ μονοπάτια και γκρεμοφσ. Ταυτόχρονα ζδιναν ςτουσ φαντάρουσ μασ 

τρόφιμα ροφχα, κουβζρτεσ αλλά και κουράγιο.  

 
Αναφζρει χαρακτθριςτικά ο λογοτζχνθσ: «Ηϊςτθκαν τα κιβϊτια με τισ ςφαίρεσ και τισ οβίδεσ και 

τα κουβάλθςαν περνϊντασ ρζματα και δάςθ για να φτάςουν τα βόλια ςτθν ϊρα τουσ. Μζρεσ και νφχτεσ 

ατζλειωτθσ πορείασ. Σκαρφάλωναν ςτα κατςάβραχα, ςε απότομουσ βράχουσ κακάριηαν δρόμουσ για να 

περάςουν εφοδιοπομπζσ. Μετζφεραν τραυματίεσ από το πεδίο τθσ μάχθσ ςτα μετόπιςκεν. Τουσ ζδεναν 

τισ πλθγζσ… Ρολλζσ φορζσ πότιηαν με το αίμα τουσ τθ γθ τθσ Θπείρου.» 

Μα και οι Ελλθνίδεσ νοςοκόμεσ εργάςτθκαν με θρωιςμό και αφοςίωςθ. Ρρόςφεραν τισ 

υπθρεςίεσ τουσ άφοβα με ιςχυρι πίςτθ ςτθ νίκθ γεμάτεσ καλοςφνθ και ςυμπόνια ςτουσ τραυματίεσ 

ςτρατιϊτεσ. Είκοςι Φλωρινιϊτιςςεσ νοςοκόμεσ ςτα ςτρατιωτικά νοςοκομεία περιζκαλψαν τουσ πρϊτουσ 

τραυματίεσ φαντάρουσ του μετϊπου. Ρολλά νεαρά κορίτςια γράφονται εκελόντριεσ ςτον Ελλθνικό 

Ερυκρό Σταυρό και γίνονται νοςοκόμεσ, αλλά και πολλζσ βρίςκουν το κάνατο κατά τθ διάρκεια των 

βομβαρδιςμϊν των νοςοκομείων. 

Οι Ελλθνίδεσ πρόςφεραν ανεκτίμθτεσ υπθρεςίεσ ςτθ νίκθ τθσ Ελλάδασ. Και ηωντάνεψαν άλλθ μια 

φορά τθν θρωίδα γυναίκα τθ Σπαρτιάτιςςα, τθ Σουλιϊτιςςα, τισ θρωίδεσ του Ηαλόγγου…  

 

 

  

Άννα– Κάλεια – Σπυριδζνια 
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Θ Σοφία Βζμπο γεννικθκε το 1910 ςτθν Καλλίπολθ τθσ 

Ανατολικισ Κράκθσ. Το πραγματικό τθσ όνομα ιταν Σοφία Μπζμπο. 

Μετά τθν Μικραςιατικι καταςτροφι θ οικογζνειά τθσ 

εγκαταςτάκθκε ςτο Βόλο. Τθν καλλιτεχνικι τθσ διαδρομι τθν 

ξεκίνθςε ςτθ Κεςςαλονίκθ. Το 1933 βρίςκεται ςτθν ακθναϊκι ςκθνι 

του κεάτρου «Κεντρικόν» του Φϊτθ Σαμαρτηι.  

Θ ζκρθξθ ςτθν καριζρα τθσ ζρχεται με τθν κιρυξθ του 

πολζμου ςτισ 28 Οκτωβρίου του 1940. Θ Βζμπο τραγουδά ςατιρικά 

και πολεμικά τραγοφδια και θ φωνι τθσ γίνεται θ εκνικι φωνι που 

εμψυχϊνει τουσ Ζλλθνεσ ςτρατιϊτεσ ςτο μζτωπο και ςυγκλονίηει το 

πανελλινιο. Με τθν είςοδο των Γερμανϊν ςτθν Ακινα φυγαδεφεται 

ςτθ Μζςθ Ανατολι όπου ςυνεχίηει τθν καριζρα τθσ και τθ δράςθ 

τθσ. 

Ρεκαίνει από εγκεφαλικό επειςόδιο ςτισ 11 Μαρτίου του 1978 και θ κθδεία τθσ 

μετατρζπεται ςε ζνα πάνδθμο ςυλλαλθτιριο. Θ τραγουδίςτρια τθσ Νίκθσ αποκεϊνεται εκείνθ τθν 

θμζρα από τον ελλθνικό λαό που τθ κεωρεί θρωίδα του. 

 
       

 

Βαςίλθσ Κυρ. - Ειρινθ  

  

 
Εκτόσ από τισ μαηικζσ εκτελζςεισ και τισ καταςτροφζσ κτιρίων και υποδομϊν, οι Γερμανοί ςτθ 

διάρκεια τθσ κατοχισ χρθςιμοποίθςαν κατά του Χιλιάδεσ Ζλλθνεσ ζχαςαν τθ ηωι τουσ λόγω 

ζλλειψθσ τροφίμων. Οι ςτρατιϊτεσ του Χίτλερ άρπαηαν τρόφιμα, πρϊτεσ φλεσ και καφςιμα. Ενϊ θ 

καταςτροφι του οδικοφ δικτφου εμπόδιηε τα προϊόντα να φτάςουν ςτισ πόλεισ.  Τα χριματα 

ζχαςαν τθν αξία τουσ με αποτζλεςμα μόνο όςοι παριγαγαν προϊόντα να μποροφν να τα 

ανταλλάξουν με άλλα προϊόντα. Το Σεπτζμβριο του 1944 μία οκά ψωμί  (1,3 κιλά περίπου) ςτοίχιηε 

153.000.000 δραχμζσ!!!  Ο ςυνδυαςμόσ τθσ μικρισ ποςότθτασ των τροφίμων, των μεγάλων τιμϊν 

και των χαμθλϊν μιςκϊν ιταν καταδικαςτικόσ για τθν πλειοψθφία των Ελλινων.  Τα ςυςςίτια ιταν 

κακθμερινό φαινόμενο, ενϊ το χειμϊνα του 1941 οι άνκρωποι ςτισ πόλεισ πζκαιναν ψάχνοντασ για 

τροφι. Θ πείνα ζπλθξε κυρίωσ τα παιδιά που υπζφεραν από υποςιτιςμό, ελονοςία και φυματίωςθ. 

Συνολικά υπολογίηεται ότι οι νεκροί λόγω τθσ πείνασ και των κακουχιϊν τθν περίοδο τθσ 

γερμανικισ κατοχισ ανιλκαν ςτουσ 260.000. 

  
          

 

 Άννα 
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Στον πόλεμο 

Στουσ ςκοτωμοφσ 

Στθν ορφάνια 

Στθν πείνα 

Στο κλάμα 

Στουσ κατακτθτζσ 

Δε κα περάςετε 

Στθ δυςτυχία 

Δε κα ςασ παραδϊςουμε  
τθ ςθμαία μασ 

Στισ εκτελζςεισ 

Στα βαςανιςτιρια 

Στθ ςκλαβιά 

Στο κάνατο 

Στα όπλα 

Στθν οικονομικι κρίςθ 

Στο κλζψιμο του αφριο 

Στθν παρανομία 

Στο χάςιμο τθσ ελπίδασ 

Στθν ακρίβεια  

Στθν ανεργία 

Στθ φτϊχεια 

Στθ φοροδιαφυγι 

Στθν παιδικι εργαςία 

Στθν εκμετάλλευςθ 

Στθν πείνα 

Στθ βία 

Στθ λιτότθτα 

Στθ ρφπανςθ 
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Κωνςταντίνοσ Ραςχ. 

Ανδρζασ 

Ραναγιϊτθσ 



 

24 

 

  

Αργφρθσ 

Αλκίνοοσ 
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Φίλοι μασ γεια ςασ! Είμαςτε θ μεγάλθ 

παρζα του Ε1.  το τεφχοσ αυτό ςασ 

παρουςιάηουμε τθν εργαςία μασ και 

φωτογραφίεσ από τθν επίςκεψθ του 

ςχολείου μασ ςτο Μελιςςοκομείο. 

Ευχόμαςτε να μάκετε κι εςείσ όςα ωραία 

πράγματα μάκαμε όλοι μασ!  
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ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

Μελιςςοκομία ονομάηεται θ τζχνθ τθσ εκτροφισ των 

μελιςςϊν. Οι μζλιςςεσ ζχουν τθν τάςθ να δθμιουργοφν φωλιζσ 

και να παραμζνουν μζςα ςε τρφπεσ, ςε κουφάλεσ δζντρων κλπ. 

Αυτό οδιγθςε τον άνκρωπο ςτθ ςκζψθ ότι είναι δυνατό να τισ 

ςυλλάβει και να τισ βάλει να ηιςουν μζςα ςε κάποιο κουτί, που 

να μοιάηει με κουφάλα δζντρου ι με τρφπα ςε βράχο, 

προκειμζνου να παράγουν μζλι γι' αυτόν. Ζτςι άρχιςε ςιγά - 

ςιγά ο άνκρωποσ να αςχολείται με τθ μελιςςοκομία. 

Θ μελιςςοκομία ζχει αρκετά παλιά παράδοςθ. Σε 

διάφορεσ ηωγραφικζσ παραςτάςεισ, που βρζκθκαν ςτισ 

Ρυραμίδεσ τθσ Αιγφπτου, εικονίηονται άνκρωποι που 

αςχολοφνται με τθ μελιςςοκομία. Στθν αρχαία Ελλάδα επίςθσ θ 

μελιςςοκομία βριςκόταν ςε αρκετά υψθλό επίπεδο. Άλλωςτε 

από τθν εποχι αυτι υπάρχουν τα γραπτά του Αριςτοτζλθ για τθ 

μελιςςοκομία. Οι απόψεισ του αυτζσ εξακολουκοφςαν να 

ιςχφουν μζχρι και το μεςαίωνα. Ο μεςαίωνασ δεν πρόςκετε και 

πολλά καινοφρια πράγματα ςτθ μελιςςοκομία, εκτόσ ίςωσ από 

τον καπνό, όταν επρόκειτο να αςχολθκεί κανείσ με τισ μζλιςςεσ, 

ϊςτε αυτζσ να μθν αγριεφουν πολφ. Αργότερα θ μελιςςοκομία 

αποτζλεςε είδοσ αςχολίασ των μοναχϊν ςτα μοναςτιρια, όπου 

και αναπτφχκθκε ςθμαντικά. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CE%BB%CE%B9%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%BB%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CF%82
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Τθ μεγαλφτερθ ανάπτυξθ τθ γνϊριςε θ μελιςςοκομία τα 

τελευταία εκατό χρόνια και ακόμθ μεγαλφτερθ τα τελευταία 

χρόνια μετά τον πόλεμο. Σιμερα είναι πια πάρα πολλά γνωςτά 

πράγματα από τθ βιολογία των μελιςςϊν, από τθ νομοτζλεια 

που διζπει τθ ηωι τουσ, τον τρόπο τθσ ηωισ τουσ κλπ. Σε μερικά 

κράτθ θ μελιςςοκομία ζχει πάρει το χαρακτιρα τθσ 

βιομθχανικισ παραγωγισ, όπωσ ςτον Καναδά, τθν ωςία και τισ 

ΘΡΑ. Οι παλιζσ πρωτόγονεσ κυψζλεσ ζχουν αντικαταςτακεί με 

νζεσ ξφλινεσ και πολφ πιο πρακτικζσ και αποδοτικζσ. 

 

Μζκοδοι μελιςςοκομίασ  

Σιμερα υπάρχουν δφο τρόποι μελιςςοκομίασ. Ο 

παραδοςιακόσ, όπου το ςφνολο των κυψελϊν παραμζνει ςε 

ζνα μζροσ και ο ςφγχρονοσ, που κάκε φορά μεταφζρεται ςτθν 

περιοχι που ζχει λουλοφδια. Ο δεφτεροσ τρόποσ, θ νομαδικι 

μελιςςοκομία, κεωρείται αςφγκριτα πιο αποτελεςματικι και 

πιο αποδοτικι. 

 
  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
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Θ μελιςςοκομία ςτθν Ελλάδα 

 

Στθν Ελλάδα υπάρχουν περιςςότερα από 60 μελιςςοκομικά 
κζντρα. Τα κζντρα μελιςςοκομίασ ενϊνονται μαηί και 

ςχθματίηουν τθν Ομοςπονδία Μελιςςοκομικϊν Συλλόγων 
Ελλάδασ. 

 

Θ Ελλάδα διακζτει ιδανικζσ ςυνκικεσ για τθ 

μελιςςοκομία. Θ ανάπτυξι τθσ όμωσ ςτθ χϊρα δεν είναι τζτοια, 

όςθ επιτρζπουν οι κλιματολογικζσ ςυνκικεσ τθσ. Ωσ 

αποτζλεςμα θ εγχϊρια παραγωγι δεν καλφπτει τισ ανάγκεσ τθσ 

εγχϊριασ κατανάλωςθσ. 

Στθ Ελλάδα οι μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ μελιοφ 

προζρχονται από το πεφκο (55-60%), ενϊ ςθμαντικι είναι και θ 

παραγωγι μελιοφ ελάτθσ (5-10%) και κυμαριοφ (15%). Ρερίπου 

80% όςων αςχολοφνται με τα μελιςςοκομεία είναι γεωργοί και 

το υπόλοιπο 20% ετεροεπαγγελματίεσ. Οι μζλιςςεσ καλφπτουν 

περίπου το 1,80% τθσ ελλθνικισ ηωικισ παραγωγισ. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%8D%CE%BA%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B9
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Όλα αυτά που κα ςασ γράψουμε παρακάτω τα ζχουμε 

μάκει από το ΜΕΛΙΟΚΟΜΕΙΟ ςτθν ΚΕΡΑΣΕΑ!!!!! 

 

Σα μζρθ τθσ μζλιςςασ : το ςϊμα των μελιςςϊν 

αποτελείται από το κεφάλι, το κϊρακα και τθν κοιλιά.  Στο 

πάνω μζροσ. Από το τμιμα που βρίςκεται ανάμεςα ςτα μάτια, 

φυτρϊνουν δφο κεραίεσ, πάνω ςτισ οποίεσ βρίςκονται διάφορα 

αιςκθτιρια όργανα. Στο μπροςτινό τμιμα του κϊρακα φζρει 

δφο ηεφγθ μεμβρανωδϊν φτερϊν, βρίςκονται οι κθρογόνοι 

αδζνεσ.  
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ΒΑΙΛΙΑ: είναι ε αρτεγός τες κοινφνίας τφν 

μελισσών. Είναι ε μεγαλύτερε από όλες και μόνα αστή γεννά τα 

ασγά. 

 

       

ΕΡΓΑΣΡΙΑ: οι εργάτριες κατασκεσάδοσν τεν κσυέλε, τε 

υροντίδοσν, παράγοσν το μέλι και ταΐδοσν τε βασίλισσα με 

βασιλικό πολτό (ο βασιλικός πολτός κάνει καλό στε σκέυε). 

ΚΗΦΗΝΑ: ε αρσενική μέλισσα. Οι κευήνες 

δεσγαρώνοσν με τε βασίλισσα, δεσταίνοσν και αερίδοσν τεν 

κσυέλε, μοιράδοσν το νέκταρ στα κελιά τες κσυέλες. 
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Η ζωή των μελισσών: ε βασίλισσα δει 5 τρόνια, οι 

εργάτες 35 με 36 και οι κευήνες  2 μήνες.  

 

ΣΟ ΗΞΕΡΕ ΑΤΣΟ? 

Ο Απιζηοηέληρ έθηιαξε γςάλινη κςτέλη! 

Οι μέλιζζερ μικπήρ  ηλικίαρ  θηιάσνοςν ηο κεπί: 
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ΠΩ ΗΣΑΝ ΕΚΕΙ ΣΟ ΜΕΛΙΟΚΟΜΕΙΟ: 
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ΟΙ ΜΑΘΘΣΡΙΕ ΝΕΦΕΛΘ ΚΑΙ ΕΦΘ  

ΑΠΟ ΣΟ Εϋ1  

 

ΕΓΑΣΛΑ  

ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΚΔΟΜΘ ΣΤΟ ΜΕΛΛΣΣΟΚΟΜΕΛΟ!!!!!  
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Αγαπθτοί αναγνϊςτεσ γεια ςασ! Είμαςτε οι μακθτζσ του Στ2, ςτο 

τεφχοσ αυτό κα ςασ παρουςιάςουμε τισ εργαςίεσ μασ από τθν 

επίςκεψι μασ ςτο μελιςςοκομείο.  Περάςαμε πολφ ωραία και 

μάκαμε πολλά ενδιαφζροντα πράγματα για τθ ηωι των 

μελιςςϊν.  Καλι ανάγνωςθ!  
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Θ μακιτρια του τ2:  

 

 
 

Θ μζλιςςα είναι ζνα ζντομο που αποτελείται από 

ζνα κεφάλι με κεραίεσ και 5 μάτια εκ των οποίων τα 3 

μικρά βρίςκονται ςτο μζτωπο τθσ και τα άλλα 2 

αποτελοφνται από 5.000 οματίδια, ζνα ςϊμα με 2 

ηευγάρια φτερϊν από τα οποία τα 2 είναι μεγάλα και τα 

άλλα μικρά και 6 πόδια με τα οποία ςτθρίηεται ςτθ γφρθ 

των φυτϊν και βοθκάει ςτον τρόπο αυτό ςτθν 

επικονίαςι τουσ.  «Θ μελιςςοκομία είναι μια τζχνθ που 

ζχει τισ ρίηεσ τθσ ςτθ αρχαιότθτα».  Στισ μζλιςςεσ 

υπάρχει «κοινωνικι διαςτρωμάτωςθ» δθλαδι ζχουν 

«βαςίλιςςα, εργάτριεσ για τθ ςυλλογι και τθν παραγωγι 

των υλικϊν που ζχουν ςχζςθ με το μζλι και κθφινεσ οι 

οποίοι βοθκοφν ςτθν γονιμοποίθςθ τθσ βαςίλιςςασ.  Θ 

βαςίλιςςα γεννάει 2.500 αυγά ανά 24 ϊρεσ και ηει 5 

χρόνια ενϊ θ «απλι- εργάτρια» μζλιςςα ηει 35 μζρεσ. Σε 

κάκε μελίςςι υπάρχουν 10.000 μζλιςςεσ. Υπάρχουν 

διάφορα είδθ όπωσ μζλι ανκζων, ζλατου, καςτανιάσ, 
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πεφκου με ρίκι και το κυμαρίςιο που κεωρείται θ 

κορυφι . Το μζλι και τα παράγωγα του όπωσ θ κθρφκρα 

(για τουσ μελιςςοκόμουσ λζγεται και «πίτα»), πρόπολθ 

και ο βαςιλικόσ πολτόσ ςυμβάλλουν ςτθν ανκρϊπινθ 

υγεία και ευεξία αλλά και ςτθ φαρμακευτικι, ςτθ 

κλαςικι, ςτθν ομοιοπακθτικι ιατρικι και ςτθν 

κοςμετολογία ωσ μζςο πρόλθψθσ. Στθ μαγειρικι και 

ηαχαροπλαςτικι το μζλι ολοκλθρϊνει τθ γεφςθ όπωσ 

χοιρινό με μζλι (ςυνταγι από αρχαιοτάτων χρόνων), 

λουκουμάδεσ με μζλι (οι «μελόπιτεσ» των αρχαίων), 

γιαοφρτι με μζλι, γάλα με μζλι (καταπραχντικό κυρίωσ 

για τα άρρωςτα παιδιά και χαλαρωτικό) ξθροί καρποί με 

μζλι (γνωςτό τονωτικό από τα αρχαία χρόνια το οποίο 

ςυμβάλει ςτθν εξιςορρόπθςθ του οργανιςμοφ και  ςε 

πολλζσ ανκρϊπινεσ  λειτουργίεσ). Θ μζλιςςα ςυμβάλλει 

ιδιαίτερα ςτθ γονιμοποίθςθ και πολλαπλαςιαςμό των 

φυτϊν, από όλα τα ζντομα και τουσ ηϊντεσ οργανιςμοφσ 

(ηϊα και άνκρωποσ), μζςω τθσ επικονίαςθσ  γενικότερα. 

Κατά τθ διάρκεια οι μελιςςοκόμοι φοροφν λευκι ςτολι  

και ςτο κεφάλι μια καλφπτρα που αποτελείται από τοφλι 

ςτο ςθμείο που ςκεπάηει το πρόςωπο, ϊςτε να μποροφν 
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να βλζπουν και ταυτόχρονα να μθν δζχονται τα 

τςιμπιματα από τισ μζλιςςεσ. Ωςτόςο, υπάρχουν 

κάποιοι μελιςςοκόμοι οι οποίοι ευχαριςτιοφνται 

ιδιαίτερα όταν οι μζλιςςεσ τουσ τςιμποφν και μάλιςτα 

πιςτεφουν πωσ ζτςι αναπτφςςουν μια ιδιαίτερθ ςχζςθ 

με τθ μζλιςςα.  Τα μελίςςια πακαίνουν εφκολα ηθμιά για 

αυτό οι περιςςότεροι μελιςςοκόμοι τα προςτατεφουν με 

οικολογικά πλζον αντιβιοτικά και δεν φζρνουν 

αντίρρθςθ ςε κρατικοφσ ψεκαςμοφσ από ψθλά όταν 

ςυντρζχει ςοβαρόσ λόγοσ (π.χ.: εμφάνιςθ κουνουπιϊν) 

κι εφόςον τθροφνται τα δζοντα.  . 

Ειιεληθό κέιη Π.Ο.Π. 

Τν κνλαδηθό ειιεληθό κέιη κε πξνζηαηεπόκελε νλνκαζία 

πξνέιεπζεο (Π.Ο.Π.) από ην 1992 είλαη ην Μέιη Ειάηεο 

Μαηλάινπ Βαλίιηα
[4]

 πνπ παξάγεηαη ζε νξηνζεηεκέλε πεξηνρή 

ηνπ Μαηλάινπ Αξθαδίαο, θπξίωο ζηελ πεξηνρή γύξω από ηελ 

Αιωλίζηαηλα θαη ηε Βπηίλα.  Τν ζύκπιεγκα ηνπ όξνπο Μαίλαιν 

θπξηαξρείηαη από ην δάζνο ηεο Κεθαιιεληαθήο ειάηεο, ελώ 

ππάξρνπλ θαη δηάθνξα άιια είδε ηνπηθήο ριωξίδαο. Τν κέιη 

ειάηεο "βαλίιηα" αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηωλ κειηώλ από 

κειηηώκαηα, πξνέξρεηαη δειαδή από ην ρπκό πνπ 

πξνζιακβάλνπλ νη κέιηζζεο κε ηελ κεζνιάβεζε θάπνηωλ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%BB%CE%B9_%CE%95%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%B1_%CE%9C%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%BB%CE%B9_%CE%95%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%B1_%CE%9C%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%BB%CE%B9_%CE%95%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%B1_%CE%9C%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%BB%CE%B9_%CE%95%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%B1_%CE%9C%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%B1_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B1
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εληόκωλ πνπ παξαζηηνύλ ζηα θπηά -ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπηωζε πξόθεηηαη γηα ην παξάζηην physokermes 

hemicryphus πνπ βξίζθεηαη ζηα έιαηα. Τν κέιη απηό μερωξίδεη 

γηα ην θερξηκπαξέλην ρξώκα ηνπ θαη γηα ην γεγνλόο όηη δελ 

θξπζηαιιώλεη πνηέ, θαζώο ε πεξηεθηηθόηεηά ηνπ ζε ζάθραξα 

είλαη κηθξόηεξε απ' ό,ηη ζε άιινπο ηύπνπο κειηνύ. 
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 Εργαςία τθσ μακιτριασ:  
Κατερίνασ Ηαγκ. του Σ2 

Μζλι 

 
 Το μζλι είναι ζνα αρωματικό, γλυκό υλικό που προζρχεται 

από το νζκταρ των φυτϊν, το οποίο μαηεφουν οι μζλιςςεσ και το 

μεταβάλλουν για τθν τροφι τουσ ςε ζνα πυκνότερο υγρό και τελικά το 

αποκθκεφουν ςτισ κθρικρεσ τουσ. 

 Το μζλι ςαν τροφι του ανκρϊπου είναι ζνα από τα 

πολυτιμότερα, κρεπτικότερα και υγιεινότερα τρόφιμα. Δίνει ενζργεια 

ςτουσ μυσ, διαφγεια ςτο μυαλό, απολυμαίνει και ρυκμίηει το πεπτικό 

ςφςτθμα. Θ τακτικι χριςθ του δίνει ςφρίγοσ ςτον οργανιςμό και 

ςυντελεί ςτθν παράταςθ τθσ ηωισ.  Ο Λπποκράτθσ και όλοι οι γιατροί τθσ 

αρχαιότθτασ το ςυνιςτοφςαν ςαν φάρμακο ςε πολλζσ περιπτϊςεισ. Και 

ςιμερα αναγνωρίηεται θ κεραπευτικι του αξία ςτθν κακ' ζξιν 

δυςκοιλιότθτα, ςτισ καρδιοπάκειεσ, αναιμία, αδενοπάκεια και ςτισ 

περιπτϊςεισ κατάπτωςθσ και αδυναμίασ του οργανιςμοφ. 
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 Θ άποψθ αυτι είναι διαδεδομζνθ ςε ολόκλθρο τον κόςμο  

και το ςπουδαιότερο είναι τεκμθριωμζνθ και από επιςτιμονεσ.  Ζτςι ςε 

μια προςπάκεια να προςδιοριςτεί θ δράςθ του μελιοφ ωσ τροφι και 

φάρμακο ςε διάφορεσ κλινικζσ περιπτϊςεισ ο Duisberg (1967) διζκρινε 

τισ παρακάτω περιπτϊςεισ. 

 Το μζλι δρα κατά τθσ κοπϊςεωσ και αυτό πετυχαίνεται με 

αποκικευςθ τθσ φρουκτόηθσ που περιζχει ςτο ςυκϊτι ωσ γλυκογόνο. 

Εκεί μετατρζπεται ςε γλυκόηθ, αυξάνοντασ ζτςι τθν περιεκτικότθτα τθσ 

ςτο αίμα.  Ευκολφνει τθν αφομοίωςθ του αςβεςτίου, δραςτθριοποιεί τθν 

οςτεοποίθςθ. 

 Σε εξωτερικι χριςθ κεραπεφει τα εγκαφματα, τισ πλθγζσ και 

τισ ρινοφαρυγγικζσ πακιςεισ χάρθ ςτθν ινχιδίνθ (inhidine) που του 

προςδίδει βακτθριοςτατικζσ ιδιότθτεσ.  Το μζλι, λοιπόν, είναι το βαςικό 

προϊόν ςτθν μελιςςοκομία αλλά και ζνασ πολφτιμοσ ςφμμαχοσ του 

ανκρϊπινου οργανιςμοφ. 

 Γιατρεφει ι ανακουφίηει τισ εςωτερικζσ διαταραχζσ, τα ζλκθ 

του ςτομάχου, τθν αχπνία, τουσ πονόλαιμουσ, μερικζσ καρδιακζσ 

πακιςεισ και γενικά ζχει ευεργετικι επίδραςθ και ςτθν καρδιά, αυξάνει 

τισ αιμογλοβίνεσ του αίματοσ και τθ μυϊκι δφναμθ, κ.α. 

 Το μοναδικό ελλθνικό μζλι με Ρροςτατευόμενθ Ονομαςία 

Ρροζλευςθσ (Ρ.Ο.Ρ.) από το 1992 είναι το Μζλι Ελάτθσ Μαινάλου 

Βανίλια που παράγεται ςε οριοκετθμζνθ περιοχι του Μαινάλου 

Αρκαδίασ, κυρίωσ ςτθν περιοχι γφρω από τθν Αλωνίςταινα και τθ 

Βυτίνα.  Το ςφμπλεγμα του όρουσ Μαίναλο κυριαρχείται από το δάςοσ 

τθσ Κεφαλλθνιακισ ελάτθσ, ενϊ υπάρχουν και διάφορα άλλα είδθ 

τοπικισ χλωρίδασ.  Το μζλι ελάτθσ "βανίλια" ανικει ςτθν κατθγορία των 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%BB%CE%B9_%CE%95%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%B1_%CE%9C%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%BB%CE%B9_%CE%95%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%B1_%CE%9C%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%BB%CE%B9_%CE%95%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%B1_%CE%9C%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%B1_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B1
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μελιϊν από μελιτϊματα, προζρχεται δθλαδι από το χυμό που 

προςλαμβάνουν οι μζλιςςεσ με τθν μεςολάβθςθ κάποιων εντόμων που 

παραςιτοφν ςτα φυτά -ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ πρόκειται για το 

παράςιτο physokermes hemicryphus που βρίςκεται ςτα ζλατα.  Το μζλι 

αυτό ξεχωρίηει για το κεχριμπαρζνιο χρϊμα του και για το γεγονόσ ότι 

δεν κρυςταλλϊνει ποτζ, κακϊσ θ περιεκτικότθτά του ςε ςάκχαρα είναι 

μικρότερθ απ' ότι ςε άλλουσ τφπουσ μελιοφ. 
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Θ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΜΑΘΘΣΩΝ ΣΟΤ Σ2:  

ΑΠΟΣΟΛΘ  ΠΑΠ. & ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΙΑΝ. 

 

  
 

Τθν Ρζμπτθ 1 Νοεμβρίου επιςκεφτικαμε τθ 

Μελιςςοκομία τθσ Κερατζασ όπου μάκαμε πολλά 

πράγματα για τισ μζλιςςεσ.  Καταλάβαμε ότι οι μζλιςςεσ 

δεν είναι ακίνδυνεσ, αρκεί να μθν τισ πειράξεισ. 

Κι ζτςι αρχίηουμε τθν ζρευνα. 

 

Μζλιςςεσ υπιρχαν από 

τθν αρχαιότθτα. Μάλιςτα 

ζνασ μφκοσ των αρχαίων 

Ελλινων λζει ότι θ μζλιςςα 

είναι μία υπεριλικθ ιζρεια 

τθσ κεάσ Διμθτρασ.   

 

Οι μζλιςςεσ χωρίηονται ςε τρία είδθ: Τθν εργάτρια, 

τον κθφινασ και θ μεγαλφτερθ όλων θ βαςίλιςςα.  Πλεσ 

οι μζλιςςεσ ζχουν: 5 μάτια τα τρία πάνω ςτο μζτωπο 

ϊςτε να βλζπουν τισ άλλεσ μζλιςςεσ και δφο ςτο 

πρόςωπο με 5.000 ςωματίδια το κακζνα.  Επίςθσ ζχουν 

4 φτερά ι  2 ηευγάρια φτερϊν όπου τα κακζνα ηευγάρι 

αποτελείται από 1 μικρό φτερό και 1 μεγάλο φτερό. 
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Γιατί όμωσ; Τα φτερά χρθςιμεφουν ςτο να μποροφν να 

προςγειϊνονται και να απογειϊνονται. 

 Εξαρτάται από το είδοσ τθσ μζλιςςασ και τα χρόνια 

που ηει. Μια εργάτρια μζλιςςα ηει 35-36 μζρεσ, 3-4 

μινεσ ο κθφινασ και 4-5 χρόνια θ βαςίλιςςα. Οι 

μζλιςςεσ ζχουν μία προβοςκίδα όπου τθ χρθςιμοποιοφν 

για να ρουφάνε γφρθ από τα φυτά. 

 

  

 
 

Πϊσ φτιάχνεται το μζλι;  

 

Ζπειτα αφοφ πάνε τθ γφρθ ςτθν κυψζλθ οι μζλιςςεσ  

παίρνουν λίγθ από αυτι ςτο ςτόμα τουσ και με τουσ 

αδζνεσ που βρίςκονται ςτο ςτομάχι προςκζτουν 

βιταμίνεσ και ιχνοςτοιχεία και ζπειτα το δίνουν ςε μια 

άλλθ μζλιςςα όπου κάνει τθν ίδια διαδικαςία. Αυτό 

γίνεται 150 φορζσ μζχρι να γίνει κακαρό μζλι. 
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Κερί  

                
 

   Πϊσ φτιάχνεται το κερί;  

Μία μζλιςςα πιάνεται με τα πόδια τθσ ανάποδα 

από τθ κυψζλθ και μετά μια άλλθ μζλιςςα γαντηϊνεται 

από αυτι και μζνουν ζτςι μζχρι να κουραςτοφν. Πταν 

κουραςτοφν ανοίγουν τα φτερά και από τουσ αδζνεσ 

που βρίςκονται ςτο πλάι τουσ βγαίνει το κερί.  

 

 Αυτι ιταν θ ζρευνά μασ για τθ μζλιςςα όπου 

γράφοντασ μάκαμε για αυτιν! 
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Ζνα θλεκτρονικό παραμφκι  

 

Ρατϊντασ εδϊ μπορείσ να 

ξεφυλλίςεισ, να διαβάςεισ ι και να 

ακοφςεισ το παραμφκι  

«Η μθχανι ςτο υπόγειο»  

από τθν  ςυγγραφζα Κίρα Σίνου 

 

 
  

http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip52/Default.html
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Θυμάςτε τουσ Άκλουσ του Θρακλι;  Βρείτε τουσ τίτλουσ και 

ςυηθτιςτε ςτθν τάξθ με τουσ ςυμμακθτζσ ςασ. 
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Γνωρίηεισ ποιοσ ιταν ο Κωςτισ Παλαμάσ; 

 

 

Ο Κωςτισ Παλαμάσ γεννικθκε ςτθν Πάτρα το 1859 και ςποφδαςε 

ςτθ Νομικι χολι του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν.  Από νωρίσ ςτθ ηωι του 

είχε ςτραφεί ςτθ λογοτεχνία.  Το 1886 εκδόκθκε θ πρϊτθ ςυλλογι του 

με τον τίτλο: «Τα τραγοφδια τθσ πατρίδοσ μου».  

Εργάςτθκε για πολλά χρόνια ςε λογοτεχνικά περιοδικά και 

εφθμερίδεσ τθσ εποχισ του, όπωσ θ Ακρόπολισ, Εφθμερίσ, Εμπρόσ, κ.α. 

όπου δθμοςίευε άρκρα, μελζτεσ, κριτικά δοκίμια και χρονογραφιματα.  

Αφιζρωςε ολόκλθρθ τθ ηωι του ςτθ ςυγγραφι και το 1889 

βραβεφτθκε ςε ποιθτικό διαγωνιςμό για τθ ςυλλογι του «Ύμνοσ εισ τθν 

Ακθνάν». Το 1914 βραβεφτθκε για τθν προςφορά του με το κρατικό 

αριςτείο γραμμάτων και τεχνϊν.  Ζνδειξθ τθσ κακιζρωςισ του ωσ 

ποιθτι ιταν θ ανάκεςθ τθσ ςφνκεςθσ του Υμνου των Ολυμπιακϊν 

Αγϊνων, το 1896. Το 1933 τιμικθκε με το γερμανικό λογοτεχνικό 

βραβείο Goethe. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1896
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Το 1888 παντρεφτθκε τθ Μαρία Βάλβθ, με τθν οποία απζκτθςε 

δφο γιουσ και μια κόρθ. Με αφορμι το κάνατο του μικρότερου γιου του 

Άλκθ το 1898 ο ποιθτισ ζγραψε τα ποιιματα «Τάφοσ» και 

«Παράδειςοι».  

Ο Ραλαμάσ κάλυψε με το ζργο του ολόκλθρο το φάςμα του 

γραπτοφ λόγου. Αςχολικθκε με τθν ποίθςθ, τθν πεηογραφία, το κζατρο, 

τθ δθμοςιογραφία, τθν αρκρογραφία, τθ μελζτθ, τθν κριτικι. 

Σθμαντικι είναι θ μελζτθ του για το ζργο του ολωμοφ. Στακμοί ςτθν 

ποιθτικι δθμιουργία του κεωροφνται τα ζργα του «Ο Δωδεκάλογοσ του 

Γφφτου» και «Η Φλογζρα του βαςιλιά», «Ο Θάνατοσ παλλθκαριοφ».  

Στο ποιθτικό του ζργο, που ξεπερνά τισ είκοςι ςυλλογζσ κυριαρχεί 

θ Ελλάδα ωσ ιδανικό και αντικείμενο αγάπθσ, θ πορεία του ελλθνικοφ 

ζκνουσ μζςα ςτουσ αιϊνεσ, θ προςπάκεια δθμιουργικισ αφομοίωςθσ 

του αρχαιοελλθνικοφ πνεφματοσ και τθσ λαϊκισ παράδοςθσ, το πνεφμα 

τθσ οικουμενικότθτασ του πολιτιςμοφ.  

Υπιρξε ζνκερμοσ υποςτθρικτισ τθσ δθμοτικισ και του 

δθμοτικιςτικοφ κινιματοσ. Στάκθκε ο εμπνευςτισ και ειςθγθτισ τθσ 

λεγόμενθσ γενιάσ του 1880 ι παλαμικισ γενιάσ ςτθν ελλθνικι ποίθςθ.  

Ζηθςε ςτθν Ακινα ςτθν οδό Αςκλθπιοφ αρ.3, όπου βρίςκεται 

ςιμερα το Κδρυμα Κωςτι Παλαμά και πζκανε ςτισ 27 Φεβρουαρίου του 

1943.  

  

Θ οικία Παλαμά ςτθν Πλάκα 

Κατά τον Ελλθνοϊταλικό πόλεμο του 1940 ο Κωςτισ Ραλαμάσ μαηί 

με άλλουσ Ζλλθνεσ λόγιουσ καυτθρίαςαν τθν κακόβουλθ ιταλικι επίκεςθ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_1940
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και διζγειραν τθν παγκόςμια κοινι γνϊμθ.  Θ κθδεία του ζμεινε 

ιςτορικι, κακϊσ μπροςτά ςτουσ ζκπλθκτουσ Γερμανοφσ κατακτθτζσ 

χιλιάδεσ κόςμου τον ςυνόδευςε ςτθν τελευταία του κατοικία ψάλλοντασ 

τον εκνικό φμνο. 

Ο Ραλαμάσ υπιρξε ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ ζλλθνεσ 

μελετθτζσ και κριτικοφσ τθσ λογοτεχνίασ και πρόδρομοσ τθσ 

μεταγενζςτερθσ ελλθνικισ λογοτεχνικισ παραγωγισ.  

*Εδϊ κα βρείτε το ντοκιμαντζρ τθσ ΕΡΣ «Εποχζσ και Συγγραφείσ» 

που παρουςιάηει τθ ηωι και το ζργο του ποιθτι.  

 
ΟΙ ΠΑΣΕΡΕ 

 

 
Παιδί, το περιβόλι που θα κληρονομήσεις,  

όπως το βρεις κι όπως το δεις να μη το παρατήσεις.  

Σκάψε το ακόμα πιο βαθιά και φράξε το πιο 

στέρεα,  

και πλούτισε τη χλώρη του και πλάτυνε τη γη του… 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000008458&tsz=0&autostart=0
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Τα σχολειά χτίστε 

……λιτά χτίστε τα, απλόχωρα,  

μεγάλα, γερά, θεμελιωμένα… 

… τα σκολειά χτίστε  

και τα πορτοπαράθυρα των τοίχων  

περίσσια ανοίχτε  

να έρχεται ο κυρ- Ήλιος…  

να φεύγει, ονειρεμένο πίσω του 

αργοσέρνοντας το φεγγάρι…   

Γιομίζοντάς τα, να τα ζωντανεύουν  

μαϊστράλια και βοριάδες και μελτέμια 

με τους κελαηδισμούς και με τους μόσχους, 

κι ο δάσκαλος, ποιητής 

και τα βιβλία να είναι σαν τα κρίνα…..  

 

 


