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Αγαπθτοί φίλοι και φίλεσ του περιοδικοφ, εφχομαι 

ςε όλουσ, καλι ςχολικι χρονιά με υγεία, δφναμθ και 

διάκεςθ για περιςςότερθ μάκθςθ και δουλειά.   

Είμαι ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να ςασ ανακοινϊςω ότι οι μικροί και 

ακοφραςτοι «Βιβλιοπόντικεσ» δεν μασ ξζχαςαν κακόλου, αλλά 

ξεκοφραςτοι και ανανεωμζνοι, μασ ανακοίνωςαν ότι κα ςυνεχίςουν και 

φζτοσ τθν ζκδοςθ του περιοδικοφ.  Με χαρά λοιπόν ςασ παρουςιάηω το 

τρίτο τεφχοσ, για το οποίο ζχουν εργαςτεί ομάδεσ μακθτϊν από όλεσ τισ  

τάξεισ του ςχολείου μασ. Αφιςαμε τα αγαπθμζνα μασ «πρωτάκια» να μασ 

γνωρίςουν καλφτερα και αργότερα να ζρκουν ςτθν μεγάλθ παρζα των 

«Βιβλιοποντικϊν»! 

Τα κζματα αυτοφ του τεφχουσ είναι αφιερωμζνα ςτο καλοκαίρι 

που πζραςε και τισ αναμνιςεισ που άφθςε ςτουσ μικροφσ μακθτζσ μασ.  

Οι «Βιβλιοπόντικεσ» άφθςαν τθ φανταςία τουσ ελεφκερθ και μασ 

παρουςιάηουν τα κζματά τουσ με τον δικό τουσ μοναδικό τρόπο, είτε μζςα 

από ηωγραφικοφσ πίνακεσ είτε με δικζσ τουσ περιγραφζσ και διθγιςεισ για 

όςα ζηθςαν το καλοκαίρι που πζραςε.  Ππωσ πάντα ζτςι και ς’ αυτό το 

τεφχοσ μασ εκπλιςςουν με τθ φανταςία και δθμιουργικότθτά τουσ. 

Εφχομαι πάντα να ζχουν ζμπνευςθ και να μασ κρατοφν ςυντροφιά 

κάκε μινα με τισ φανταςτικζσ ιδζεσ τουσ!   

Καλι διαςκζδαςθ ςτουσ αναγνϊςτεσ μασ! 
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Είμαςτε η παρέα του Β1 και για το 
τεύχοσ αυτό ζωγραφίςαμε έναν πολύ 

καλοκαιρινό πίνακα!  Με θέμα τον 
Ωκεανό και τουσ κατοίκουσ του! 

 

 
 

Οι μακθτζσ του Β1: Λευκι Λογκαράκθ, Ερμιόνθ Σρεμοφλθ, 
Θθςζασ Καψάλθσ, Μιχάλθσ Σρεμοφλθσ 
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ΘΕΜΑ: ΜΙΑ ΖΩΓΡΑΥΙΑ  

ΑΠΟ ΣΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕ ΔΙΑΚΟΠΕ ΜΟΤ 
 

Θ ομάδα των μακθτϊν του Β2 διαλζξαμε να ηωγραφίςουμε ο 

κακζνασ ξεχωριςτά για τισ καλοκαιρινζσ διακοπζσ.  

Απολαφςτε τισ όμορφεσ δθμιουργίεσ μασ! 

 
 

 
 

ΗΩΓΡΑΦΙΑ ΣΘ ΜΑΘΘΣΡΙΑ ΣΟΤ Β2 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΜΠΑΡΣΗΕΛΑ 

 



 

5 

 

 
ΗΩΓΡΑΦΙΑ ΣΘ ΜΑΘΘΣΡΙΑ ΣΟΤ Β2 ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΙΛΑΡΟΤ 

 

 
ΗΩΓΡΑΦΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΘΣΘ ΣΘ Β2 ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΠΑΗΙΩΝΘ 

 

 
ΗΩΓΡΑΦΙΑ ΣΘ ΜΑΘΘΣΡΙΑ ΣΘ Β2 ΜΑΡΘΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΤΛΟΤ 
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Αγαπθμζνοι φίλοι μασ, γεια ςασ! Είμαςτε οι 

Βιβλιοπόντικεσ του Γ1 και γράψαμε μια ιςτορία με 

κζμα: «Σι κυμάμαι από τισ διακοπζσ μου».  Επίςθσ 

ηωγραφίςαμε και μια ωραία καλοκαιρινι ηωγραφιά!   

 

 

Τι κυμάμαι από τισ διακοπζσ μου 

 

Φζτοσ το καλοκαίρι περάςαμε υπζροχα.  Και ποφ δεν 

πιγαμε! Στθν αρχι πιγαμε ςτα Μζγαρα απζναντι από τθν 

Σαλαμίνα.  Μαηζψαμε τα πράγματά μασ για να μείνουμε ςτθ 

κάλαςςα μια εβδομάδα.  Είχε πεφκα που μασ χάριηαν τθ ςκιά 

τουσ από το πρωί μζχρι το απόγευμα.  Φάγαμε ςτισ καλφτερεσ 
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ταβζρνεσ του τόπου. Αφοφ πζραςε μία εβδομάδα πιγαμε ςτθ 

Σαλαμίνα.  

Πταν φτάςαμε πιγαμε ςτο μαγαηί ενόσ φίλου μασ. Εκεί 

είχε και παιδότοπο.  Ο παιδότοποσ είχε δφο τραμπολίνα, μία 

φουςκωτι τςουλικρα, τρία φουςκωτά για μωρά και ζνα 

μεγάλο φουςκωτό που κάνεισ αναρρίχθςθ.  Υπάρχουν και 

θλεκτρονικά παιχνίδια, που μπορείσ να παίξεισ, ζχει και 

πολφχρωμεσ λάμπεσ ο παιδότοποσ.  Φςτερα μασ κάλεςε θ 

γιαγιά τθσ κείασ τθσ φίλθσ μασ ςτθ Νάξο.  Πταν φτάςαμε ςτο 

λιμάνι, μπροςτά είχε μία καφετζρια που ςταματιςαμε και 

ιπιαμε αναψυκτικά.  Μετά πιραμε το δρόμο για τον 

Απόλλωνα.  Πταν φτάςαμε πιγαμε μζςα ςτο ςπίτι.  Μασ 

περίμεναν πϊσ και πϊσ να φάμε μαηί τουσ.  Μόλισ 

τελειϊςαμε το φαΐ πιγαμε ςτθ γιαγιά τθσ φίλθσ μασ.  Μασ 

κζραςε γλυκά και εκεί μείναμε για το υπόλοιπο του 

καλοκαιριοφ.  Το ςπίτι είχε τρία κρεβάτια, μια κουηίνα, ζνα 

μπάνιο και ζνα ςαλόνι. 

Στθ κάλαςςα περάςαμε υπζροχα.  Μαηζψαμε κοχφλια, 

αςτερίεσ και πολφχρωμα βότςαλα. Τα νερά ιταν 

κρυςτάλλινα, θ άμμοσ χρυςι.  Ρόςο ωραία περάςαμε, δεν 

περιγράφεται.  Ιταν οι καλφτερεσ διακοπζσ μασ.  Σίγουρα 

κανζνασ φίλοσ μασ δεν πζραςε τόςο υπζροχα ςτισ διακοπζσ 

του. Ιταν οι καλφτερεσ διακοπζσ μασ! 
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Θ ηωγραφιά μασ 

Εδϊ μασ βλζπετε ςτο καραβάκι! 

  

 

 

 

Οι μακιτριεσ: Βάγια Κυρίτςθ, Δζςποινα Φραντηζςκου, 

Αλεξάνδρα Δθμιτροβα, Χριςτίνα Ηερβάκθ  
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Γεια ςασ φίλοι μασ! Είμαςτε τα τρομερά παιδιά του Γ2.  

Για το τεφχοσ αυτό, γράψαμε τισ καλοκαιρινζσ ςτιγμζσ 

που κυμόμαςτε και ςασ τισ χαρίηουμε!  

 

 

Συγγραφζασ θ Χριςτζλια Μυτιλθνάκθ 

Τίτλοσ: Καλοκαιρινζσ ςτιγμζσ 

 

Μια μζρα πιγαμε ςε ζνα ωραίο νθςί, τθν Κριτθ.  Εκεί 

είχε πολφ ιλιο και θ άμμοσ χρφςιηε. Θ κάλαςςα ιταν 

πολφχρωμθ με πολλϊν ειδϊν χρϊματα: μπλε, μωβ και 

τουρκουάη. Είναι πολφ ωραίο μζροσ. Πταν μπικα ςτθ 

κάλαςςα με τουσ γονείσ μου, είπαμε να κολυμπιςουμε ςτα 
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βακιά.  Φτάςαμε.  Ξαφνικά είδαμε μια ςπθλιά να λαμπιρίηει.  

Μπικαμε μζςα και είδαμε ςταλαγμίτεσ και ςταλακτίτεσ.  

Ρεράςαμε υπζροχα.  Το γεγονόσ κα μου μείνει αξζχαςτο!  

 

 
 

Συγγραφζασ: Αρετι Σταυρίδθ 
Τίτλοσ: «Ζνα αξζχαςτο γεγονόσ που μου ςυνζβθ το καλοκαίρι» 

 

Φζτοσ το καλοκαίρι με τθν οικογζνειά μου πιγαμε ςτθν 

Κριτθ. Είδαμε μια μεγάλθ ςπθλιά, τθν Δίκτθ!  Είχε λιμνοφλεσ, 

πετοφςαμε χριματα και κάναμε ευχζσ. Ιταν πολφ ωραία.  

Είχαν βάλει ςκάλεσ για να κατεβαίνουμε και να βλζπουμε τθ 

ςπθλιά.  Ιταν οι καλφτερεσ διακοπζσ που είχα περάςει ςε όλθ 

μου τθ ηωι!  
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        Συγγραφζασ: Ριτερ Εντράουεσ 
Τίτλοσ: «Καλοκαιρινζσ ςτιγμζσ» 

Το καλοκαίρι ςτισ 2 Σεπτεμβρίου 2012 πιγα ςτθν 

Αίγυπτο με τθν οικογζνειά μου.  Ιταν γεμάτθ άμμο και είχε 

πολλά αυτοκίνθτα.  Ανζβθκα ςε καμιλα, γαϊδοφρα και άλογο.  

Με τον αδελφό μου ςυνζχεια τςακωνόμαςταν για το ποιοσ κα 

ανζβει ςτθν γαϊδοφρα.  Μετά βρικαμε τθ λφςθ.  Ανζβαινα 

πρϊτα εγϊ και μετά εκείνοσ.   

 

 

Συγγραφζασ: Μαρία Τςουμάνθ 

Τίτλοσ: «Καλοκαιρινζσ ςτιγμζσ» 

Το καλοκαίρι πιγαμε με τθν οικογζνειά μου ςτο Γφκειο 

που μου άρεςε πολφ.  Ιταν τζλεια γιατί κάναμε βόλτα με τθ 

βάρκα ςτο ςπιλαιο του Δυροφ.  Σασ προτείνω να το 

επιςκεφτείτε κι εςείσ.   

Στο ςπιλαιο είχε ςταλαγμίτεσ και ςταλακτίτεσ που 

ςχεδίαηαν διάφορα ςχιματα.  Με τθν αδελφι μου 

φοβόμαςταν πολφ και θ μία κράταγε τθν άλλθ.  Θ βάρκα 
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πιγαινε πολφ κοντά ςτουσ ςταλαγμίτεσ και τουσ ςταλακτίτεσ. 

Ιταν απίςτευτα.   

 

 

 

Συγγραφζασ: Λωάννα Αλαφοφηου 

Τίτλοσ: «Καλοκαιρινζσ ςτιγμζσ» 

Φζτοσ το καλοκαίρι πιγα με τθν οικογζνειά μου ςτθν 

Κοφβα.  Είναι για μζνα ζνα αγαπθμζνο μζροσ γιατί εκεί είναι 

οι μόνοι παπποφδεσ που ζχω και αυτό το κάνει ξεχωριςτό.  

Είναι ζνα νθςί που εδϊ και χρόνια ηει ο Φιδζλ Κάςτρο.  Αυτόσ 

ζςωςε τθν Κοφβα από τουσ Λςπανοφσ που ικελαν να τθν 

κυριζψουν.  Και αν πάτε κα δείτε το άγαλμά του.   
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Συγγραφζασ: Άρτεμισ Γεωργακοποφλου 
                     Τίτλοσ: «Καλοκαιρινζσ ςτιγμζσ» 

Ζνα αξζχαςτο καλοκαίρι πζραςα ςτθν Ράργα.  Εκεί 

πιγαμε διακοπζσ. Ανεβικαμε ςε ζνα μεγάλο καΐκι και κάναμε 

βαρκάδα με τθν οικογζνειά μου.  Κάναμε βόλτα με το τρενάκι 

και κολυμπιςαμε ςτθ κάλαςςα.  Ιταν οι καλφτερεσ διακοπζσ.   

 

 

 

Συγγραφζασ: εϊνάλντ Μαρτινάι 

 Τίτλοσ: «Καλοκαιρινζσ ςτιγμζσ» 

Το καλοκαίρι πιγα ςτθν Αλβανία με τθν οικογζνειά μου.  

Θ Αλβανία ιταν πλθμμυριςμζνθ όμωσ όταν φτάςαμε είχε 

ξεπλθμμυρίςει και ο παπποφσ μου είχε ζνα καινοφριο κοτζτςι.   
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Είμαςτε οι Βιβλιοπόντικεσ του Δ1!!! 

Και εδϊ κα βρείτε τισ αναμνιςεισ μασ 

από το καλοκαίρι!  
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Καλοκαίρι ςτθν όμορφθ Σαντορίνθ 

 

Το καλοκαίρι που μασ πζραςε πιγα ςτο εξοχικό 

μου ςτθ Σαντορίνθ. Εκεί μζνουν μόνιμα ο παπποφσ και θ 

γιαγιά. 

Είδα τα ξαδζρφια μου τθ Χαρίςια, τθ Κλζλια και 

πολλά άλλα παιδιά. Ραίηαμε ςυνζχεια υπζροχα 

παιχνίδια, ακοφγαμε μουςικι και χορεφαμε. 

Ριγαμε ςτα θφαίςτεια όπου ρίχνανε υπζροχα 

πυροτεχνιματα. Βζβαια, δεν ιταν αλθκινά θφαίςτεια. 

Ήταν τεχνθτά.  Εκείνθ τθν θμζρα ζκανε πολφ κρφο και 

είχα κουκουλωκεί με τθ ηακζτα τθσ ξαδζρφθσ μου τθσ 

Χαρίςιασ.  

Μετά από τα θφαίςτεια πιγαμε για παγωτό και 

βόλτα ςε μια περιοχι τθσ Σαντορίνθσ και είδαμε ςτο 

δρόμο πζντε κουταβάκια!!! 

Αργότερα, όταν εμείσ πιγαμε για φπνο, θ 

Χαρίςια περίμενε μια φίλθ τθσ να ζρκει με το καράβι και 

κοιμικθκε πολφ αργά. 

Το επόμενο πρωινό ξφπνθςα 9.30, ιπια το γάλα 

μου, πιρα τον ξάδερφό μου και πιγαμε κατευκείαν για 

ποδιλατο μζχρι αργά το απόγευμα. Το βράδυ πζςαμε 

κουραςμζνοι για φπνο. 

Το καλοκαίρι αυτό κα μου μείνει αξζχαςτο 

ςίγουρα και εφχομαι του χρόνου να περάςω ακόμα 

καλφτερα.! 

   Ειρινθ  

 

 

Υπζροχεσ αναμνιςεισ από το Βγζκι 

 

Το περαςμζνο καλοκαίρι πιγα με τουσ γονείσ 

μου και τθν αδερφι μου ςτο ςπίτι του παπποφ και τθσ 

γιαγιάσ. Το μζροσ που πιγα λζγεται Βγζκι. 

Το ςπίτι είναι ςε παρακαλάςςιο μζροσ. Η 

ταράτςα του ςπιτιοφ μασ είναι πολφ μεγάλθ, όπου εκεί 

μποροφμε να παίξουμε πολλά παιχνίδια. Δίπλα υπάρχει 

ζνασ κιποσ με πολλά φροφτα και λαχανικά. Βοθκοφςα 

τον παπποφ να ποτίςει, αλλά και ςε όλεσ τισ δουλειζσ 

του κιπου. 

 

 

Τισ κακθμερινζσ και τα Σαββατοκφριακα 

πθγαίναμε ςτθ κάλαςςα με τουσ φίλουσ μου. παίηαμε 

διάφορα παιχνίδια. Μάκαμε να κάνουμε καλζσ βουτιζσ 

και μακροβοφτια. Φτιάχναμε κάςτρα ςτθν άμμο, 

ςκάβαμε λακκοφβεσ και ψαρεφαμε. 

Μερικζσ φορζσ πθγαίναμε με τουσ γονείσ μου 

ςτο Λαφριο. Εκεί υπάρχει ζνα όμορφο λιμανάκι. Άλλεσ 

φορζσ πάλι πθγαίναμε ςε μια μεγάλθ καφετζρια. Στο 

Μαρκόπουλο υπάρχει ζνασ μεγάλοσ παιδότοποσ με 

πολλά φουςκωτά και παιχνίδια. 

Το καλοκαίρι που πζραςε μου άρεςε πάρα πολφ 

επειδι ιμουν ςυνζχεια με τουσ φίλουσ μου ςτθ 

κάλαςςα. Του χρόνου το καλοκαίρι κα ικελε να πάω ςε 

ζνα πολφ όμορφο νθςί. 

Κωνςταντίνοσ 

 

 

 

Εκδρομι ςτον ποταμό Νζδα 

 

Το καλοκαίρι το πζραςα ςτο χωριό του παπποφ 

μου ςτον Ρφργο. Το χωριό βρίςκεται πολφ κοντά ςτθ 

κάλαςςα. Είναι όμωσ αρκετά μακριά από τθν Ακινα. 

Κάναμε τζςςερισ ϊρεσ με το αυτοκίνθτο για να 

φτάςουμε. 

Ήμαςτε μεγάλθ οικογζνεια: εγϊ, θ αδερφι μου, 

ο μπαμπάσ μου, θ μαμά μου, θ γιαγιά μου και ο 

ξάδερφόσ μου ο Άρθσ και κάναμε πολλά μπάνια και 

εξερευνιςεισ ςτο κοντινό δάςοσ.  

Η πιο όμορφθ εκδρομι μασ ιταν ςτον ποταμό 

Νζδα. Ξεκινιςαμε πολφ πρωί και περπατιςαμε ς’ ζνα 

ςτενό και δφςκολο μονοπάτι. Πταν φτάςαμε ςτισ πθγζσ 

ιταν τζλεια! Είχε καταρράχτεσ που ςχθμάτιηαν λίμνεσ. 

Εγϊ και ο ξάδερφόσ μου κάναμε βουτιζσ από τουσ 

βράχουσ. Φφγαμε όμωσ βιαςτικά γιατί ξαφνικά άρχιςε 

να βρζχει. 

Ήταν ζνα υπζροχο καλοκαίρι και ελπίηω του 

χρόνου να περάςω ακόμα καλφτερα.                           

Αλκίνοοσ 
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Καλοκαιρινά παιχνίδια ςτουσ Αγίουσ 

Κεοδϊρουσ 

Το καλοκαίρι τον περιςςότερο καιρό το 

πζραςα ςτο ςπίτι του παπποφ και τθσ γιαγιάσ μου 

ςτουσ Αγίουσ Θεοδϊρουσ. 

Ο παπποφσ μου δοφλευε πολφ ςυχνά ςτον 

κιπο. Εγϊ και θ αδερφι μου τον βοθκοφςαμε καμιά 

φορά ςτο πότιςμα. 

Μια μζρα ςτθν παραλία γνϊριςα τον Γιάννθ 

και τθν ξαδζρφθ του τθ Θεοδϊρα. Ραίηαμε πολλά 

παιχνίδια.  Ραιχνίδια με τθν άμμο, με τθ κάλαςςα και 

με το βυκό τθσ.  Κάναμε αγϊνεσ κολφμβθςθσ, ποιοσ 

κα πάει πρϊτοσ ωσ ζνα ςθμείο, κάκε φορά και 

διαφορετικό. 

Ζξω από το ςπίτι μασ υπάρχει ζνασ δρόμοσ, 

που δεν περνάνε ςυχνά αυτοκίνθτα γιατί απ’ τα δεξιά 

υπάρχει δάςοσ. Σ’ αυτό τον δρόμο παίηαμε όταν 

βαριόμαςτε πολφ.  

Το ςπίτι ζχει μια μεγάλθ αυλι. Από εκεί 

κόβουμε και τρϊμε ςταφφλια και ςφκα. 

Στο δάςοσ, δίπλα από το ςπίτι, ζχει ζνα 

γιπεδο ποδοςφαίρου που πάω και παίηω πολφ ςυχνά. 

Το καλοκαίρι που πζραςε ιταν υπζροχο!!! 

     

Γιάννθσ 

 

 

Εξερευνιςεισ ςτθ λίμνθ του Ρλαςτιρα 

Το φετινό καλοκαίρι πιγα ςτο χωριό του 

παπποφ και τθσ γιαγιάσ μου ςτθ Λίμνθ του 

Ρλαςτιρα.  Μαηί μου ιταν θ μαμά με τον μπαμπά 

και ο αδερφόσ μου. 

Στο χωριό πζραςα πολφ ωραία! Κάκε πρωί 

μαηευόμαςτε όλα τα παιδιά και παίηαμε ςτθν 

πλατεία του χωριοφ. 

Τα απογεφματα ανζβαινα με τον πατζρα 

μου, τθ κεία μου και τον αδερφό μου ψθλά ςτο 

βουνό. Από εκεί θ κζα ιταν καταπλθκτικι. 

Ρθγαίναμε για εξερεφνθςθ ςε διάφορα δρομάκια 

του δάςουσ. 

Μια μζρα βρικα ζνα ποταμάκι μαηί με τον 

μπαμπά μου! ξετρελάκθκα από τθ χαρά μου! είδα 

πολλά βατραχάκια και προςπακοφςα να τα πιάςω. 

Ρθδοφςα από βραχάκι ςε βραχάκι ϊςπου αντίκριςα 

ζνα μικρό καταρράχτθ. 

Πταν γφριςα ςτο ςπίτι το είπα ςτον παπποφ 

μου και εκείνοσ μου απάντθςε ότι πρϊτθ φορά 

άκουγε για καταρράχτθ. 

Ζτςι πζραςαν οι μζρεσ μου ςτο χωριό κι 

ζφταςε θ ςτιγμι που ζπρεπε να φφγω. Τουσ 

χαιρζτθςα όλουσ και υποςχζκθκα ότι κα ζρκω και 

πάλι το επόμενο καλοκαίρι. 

                              Βαςίλθσ Κ. 
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Οι μακθτζσ τθσ Δ2 

14 Λουνίου 

 

Αγαπθμζνο μου θμερολόγιο, επιτζλουσ διακοπζσ!!! 

Ναι, είναι αλικεια τζλειωςε το ςχολείο!!! 

Τρεισ μινεσ 

μακριά από 

ςκοτοφρεσ και 

διαβάςματα! 

ΓΓΓΙΙΙΟΟΟΥΥΥΡΡΡΙΙΙ!!!!!!!!!   
 

 

15 Λουνίου 

Ημερολογιάκι μου, χκεσ από τθ χαρά μου 

ξζχαςα να ςυςτθκϊ.  

Είμαι ο Ρόντικασ 

Βιβλιοπόντικασ και 

μόλισ τελείωςα τθν Γϋ 

τάξθ.  Κι αν αναρω-

τιζςαι, όχι, δεν είχα 

καμιά διάκεςθ να 

κρατιςω θμερολόγιο 

καλοκαιριάτικα.   Αλλά… 

θ κυρία είχε!  

Είμαι πολφ περίεργοσ να δω, αν εκείνθ κα 

γράφει θμερολόγιο ι όλεσ οι δουλειζσ είναι μόνο για 

εμάσ τα παιδιά! 

 

16 Λουνίου 

Σιμερα είναι 

Σάββατο και 

κάνουμε μπάνιο 

με τα αδζρφια 

μου.  Πχι, όχι  

ςτθ κάλαςςα, 

αλλά ςτθν … 

μπανιζρα του ςπιτιοφ μασ! Ζχουμε βάλει τθν τάπα και 

παίηουμε ςτθν μπανιζρα που τθν ζχουμε ξεχειλίςει με 

πολφ νερό. Βάλαμε και ςαποφνι για να ζχει περιςςότερθ 

πλάκα!  

 

 

22 Λουνίου 

Χάςαμε! Χάςαμε! Γερμανία – Ελλάδα 4 – 2… 

 
23 Λουνίου 

Το πρϊτο μου μπάνιο!  Στθ κάλαςςα!  Ήταν 

το πιο ωραίο και το πιο ξεκαρδιςτικό μπάνιο!  Λοιπόν, 

εκείνο το πρωί ετοιμαςτικαμε και πιγαμε ςτθ 

κάλαςςα. Η παραλία ιταν ςχεδόν άδεια κι ζτςι 

κακίςαμε εκεί που κζλαμε.  Βρικαμε και το κείο μου 

με τα 

ξαδζρφια 

μου και 

κακίςαμε 

παρζα. 

Στο νερό 

μπικαμε 

όλοι μαηί. 

Ριγαμε και ςτα άπατα! Ο κείοσ μάσ ζκανε διάφορεσ 

ερωτιςεισ.  Εμζνα με ρϊτθςε ποια ιταν θ πεκερά τθσ 

Αριάδνθσ! Άκου τι βρικε να με ρωτιςει! Τι 

κουτςομπόλθσ άνκρωποσ!  

 

27 Λουνίου 

Ναι!!! Η Ιταλία κζρδιςε τθ Γερμανία 2 – 1!!! 

 

30 Λουνίου 

 

Αγαπθμζνο μου θμερολόγιο 

Σιμερα ζπαιξα ςτουσ αγϊνεσ του τζνισ και 

βγικα 4οσ!  Είμαι πολφ ευχαριςτθμζνοσ με τον εαυτό 

μου γιατί οι κόποι ολόκλθρθσ τθσ χρονιάσ 

ανταμείφκθκαν!  
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1 Λουλίου 

Η Ιςπανία κζρδιςε 

τθν Ιταλία 4 – 0. Κι 

ζτςι θ Ιςπανία 

κζρδιςε το EURO!!! 

 

        

 

 

2 Λουλίου 

 Αγαπθτό μου θμερολόγιο, δε χρειάηεται να ςου 

πω για τθν πρϊτθ μζρα ςτθν καταςκινωςθ, αλλά 

μάλλον κα ςου πω! Ρολλά παιδιά όταν ζφευγαν οι 

γονείσ τουσ ζκλαιγαν!  Εγϊ όμωσ … βράχοσ!!! 

Δεν μπορϊ να το πιςτζψω ότι φζτοσ είχα 

καταπλθκτικι ςκθνι.  Δεν είχε αρικμό αλλά όνομα: ιταν 

θ Κριτθ!  

Η ομαδάρχιςςά μασ, θ κυρία Μίνα είναι 

φοιτιτρια.  Μαηί τθσ εξαςκθκικαμε για τουσ αγϊνεσ 

που κα γίνονταν ςτο τζλοσ και κα τουσ παρουςιάηαμε 

ςτουσ γονείσ μασ. 

Πλα ιταν τζλεια ςτθν καταςκινωςθ: θ κυρία, το 

φαγθτό, τα παιχνίδια, τα μπάνια, όλα.  Πλα εκτόσ από 

ζνα: 3 – 5 ϊρα κοινισ θςυχίασ! Η ϊρα που μιςοφμε όλα 

τα παιδιά! 

 

21 Λουλίου 

Μετά από τόςεσ μζρεσ ςτθν καταςκινωςθ θ 

επιςτροφι ςτο ςπίτι ιταν λίγο παράξενθ. Στθν 

καταςκινωςθ ιμαςτε 1.000 παιδιά μαηί… Στο ςπίτι 

μόνο εγϊ, θ αδερφι μου και ο αδερφόσ μου.  Ευτυχϊσ 

ςε λίγεσ μζρεσ φεφγουμε για το χωριό του παπποφ! 

 

24 Λουλίου 

 

Εδϊ και 

λίγεσ μζρεσ 

ζχουν 

ξεκινιςει οι 

Ολυμπιακοί 

αγϊνεσ ςτθν 

Αγγλία. Μαηί 

με τουσ 

γονείσ μου 

μπικαμε ςτο διαδίκτυο και είδαμε τουσ Ολυμπιακοφσ 

αγϊνεσ που ζγιναν ςτθν Ελλάδα το 2004.  

Οι δικοί μασ αγϊνεσ ιταν πολφ πιο ωραίοι. 

Ζδειχναν τον πολιτιςμό και τθν ιςτορία τθσ Ελλάδασ 

μασ.  Μου άρεςε πολφ θ τελετι ζναρξθσ και ιδιαίτερα 

το παιδάκι που βγικε με το άςπρο καραβάκι και τθν 

ελλθνικι ςθμαία.  

Οι ολυμπιακοί αγϊνεσ των Άγγλων, κα ζλεγα, 

ότι ιταν βαρετοί. Πμωσ κάκε λαόσ ζχει τα ικθ και τα 

ζκιμά του. 

 

29 Λουλίου 

Από χκεσ είμαςτε ςτο χωριό! Θα περάςουμε 

καταπλθκτικά. Θα χαλαρϊςουμε ςτο δεντρόςπιτο 

που μασ ζχει φτιάξει ο παπποφσ.  Του είπαμε να βάλει 

και αιϊρα, αλλά δεν μασ άκουςε! 

Φυςικά κα τρϊμε υγιεινά από τον κιπο του, 

που δεν βάηει κανζνα φάρμακο! 
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31 Λουλίου 

Αγαπθμζνο μου θμερολόγιο, 

Το απόγευμα πιγα 

ςτο ςτάβλο του 

παπποφ. Κι αν 

αναρωτιζςαι γιατί, 

κα ςου πω αμζςωσ. 

Γεννικθκε 

επιτζλουσ το 

αλογάκι μου!!!  

Είναι ζνα όμορφο 

κοριτςάκι. Είναι 

άςπρθ με καφζ 

βοφλεσ και μοιάηει 

ςτον μπαμπά τθσ. 

Ριγα κοντά για να 

τα χαϊδζψω. Η 

μικρι ςτθν αρχι φοβόταν. Πταν όμωσ είδε ότι θ μαμά 

τθσ κακόταν μαηί μου, ιρκε κι εκείνθ.  Ήρκε ςιγά ςιγά 

και με μφριςε.  Ήταν τζλεια!  

 

10 Αυγοφςτου 

Αγαπθμζνο μου θμερολόγιο, 

Σιμερα πιγαμε με τον παπποφ ςτα 

Λιχαδονιςια.  Ρεράςαμε με το καραβάκι. Στθ διάρκεια 

του ταξιδιοφ μασ είδαμε φϊκιεσ ςτθν πλϊρθ τθσ βάρκασ 

και ζνα μικρό ναυάγιο.  

Το ναυάγιο ζγινε πριν από πολλά χρόνια, όταν 

ξεκίνθςε το καράβι από τθν Χαλκίδα με προοριςμό τον 

Άγιο Κωνςταντίνο και μετά το Βόλο. Ζχαςε όμωσ τον 

προςανατολιςμό του και χτφπθςε ςτισ βραχονθςίδεσ. 

Πλοι οι επιβάτεσ πνίγθκαν. Το κουφάρι του καραβιοφ 

παρζμεινε εκεί. 

Φτάςαμε ςτα νθςάκια ςε μια φανταςτικι 

παραλία όλο φοίνικεσ. Κάναμε μπάνιο, φάγαμε και 

γυρίςαμε ςπίτι.  

Σ’ αφινω τϊρα γιατί νυςτάηω πολφ.  

Καλθνφχτα. Τα ξαναλζμε. 

 

15 Αυγοφςτου 

Σιμερα ςθκωκικαμε πρωί – πρωί για να 

πάμε εκκλθςία. Είναι θ Κοίμθςθ τθσ Ραναγίασ μασ. 

Μεγάλθ γιορτι για εμάσ τουσ Χριςτιανοφσ, όπωσ λζει 

και ο παπποφσ μου. Η εκκλθςία ιταν γεμάτθ κόςμο. 

Στο τζλοσ κοινωνιςαμε και πιραμε αντίδωρο και 

άρτο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Αυγοφςτου 

 Από προχκζσ κάνουμε διακοπζσ ςτθν 

Αντίπαρο. Εδϊ μου αρζςουν τρία πράγματα: το φαΐ 

και ςυγκεκριμζνα το χταποδάκι, οι ρακζτεσ με τον 

κείο μου με απίςτευτα ρεκόρ (ζωσ και 92 

ςυνεχόμενεσ βολζσ!!!) και… 

 …Ζνα ςπιλαιο που πιγαμε. Κατεβικαμε ςε 

βάκοσ εκατό μζτρων με 411 ςκαλοπάτια. Ρρζπει να 

ςου πω ότι εντυπωςιάςτθκα πολφ με όλουσ αυτοφσ 

τουσ ςταλακτίτεσ και τουσ ςταλαγμίτεσ.  Ζμακα ότι ο 

μεγαλφτεροσ ςταλαγμίτθσ τθσ Ευρϊπθσ βρίςκεται 

εκεί και είναι 45.000.000 χρόνων!!! Για να γίνει ζνα 

εκατοςτό ψθλόσ χρειάηονται 100 χρόνια! 
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25 Αυγοφςτου 

Χκεσ πιγαμε για 

ψάρεμα. Ζβγαλα 

ζνα ψάρι. Το ζβαλα 

δίπλα μου ςτο 

βραχάκι κι εκείνο 

πιδθξε ξανά μζςα ςτο νερό!  Τι να του πεισ!  

Το απόγευμα ο ξάδερφόσ μου τθν πάτθςε! Ακοφςτε τι 

ζγινε. Θα πθγαίναμε ςτο ςπίτι τουσ για να τουσ 

πάρουμε.  Εκείνοσ κάποια ςτιγμι βγικε ςτο μπαλκόνι 

να μασ περιμζνει. Η γιαγιά δεν κατάλαβε ότι είχε βγει 

ζξω κι ζκλειςε τθν πόρτα! Ο κακομοίρθσ φϊναηε αλλά 

εκείνθ δεν τον άκουγε κι ζτςι ζμεινε ςτο μπαλκόνι 

μζχρι που πιγαμε εμείσ και κατάλαβαν ότι ζλειπε! 

 

28 Αυγοφςτου 

 Αγαπθμζνο μου θμερολόγιο, 

Σιμερα είναι θ τελευταία μου μζρα εδϊ γι’ αυτό 

ζπαιξα πάρα πολφ όλο το πρωί.  Τϊρα είναι μεςθμζρι 

και όπου να ’ναι φεφγουμε. Μου άρεςαν τόςο πολφ 

αυτζσ οι διακοπζσ, αγαπθμζνο μου θμερολόγιο!  

 

2 Σεπτεμβρίου 

Αγαπθτό μου 

θμερολόγιο,  

Σιμερα πιγαμε 

ςτθ Σαλαμίνα ςε 

ζνα παιδότοπο. 

Είχε τραμπολίνο, 

πζντε φουςκωτά, θλεκτρονικά και κοφνιεσ. Εμζνα μου 

άρεςε περιςςότερο το δεφτερο φουςκωτό γιατί ιταν 

ζνασ πφργοσ που μποροφςεσ να ςκαρφαλϊνεισ. Πταν 

ζφτανεσ ςτθν κορυφι ζβλεπεσ τθ Σαλαμίνα!  Ήταν 

τζλειο! 

 

 

8 Σεπτεμβρίου 

Σιμερα κα κάνω το πάρτι των γενεκλίων 

μου! Θα καλζςω μερικά παιδιά από τθν τάξθ μου 

και κάποιουσ άλλουσ φίλουσ μου. Θα είναι το 

καλφτερο πάρτι όλων των εποχϊν! Θα μασ 

διαςκεδάςει ο ΕΚΟ ζνασ μάγοσ και κα φάμε 

πολλζσ λιχουδιζσ.  

Σ’ αφινω τϊρα γιατί πρζπει να ετοιμάςω 

το ςπίτι μαηί με τθ μαμά……  

Ήταν τζλεια! Ημερολογιάκι μου, 

περάςαμε φανταςτικά! Διαςκεδάςαμε, φάγαμε 

χορζψαμε και παίξαμε τρελά παιχνίδια! Είχε 

ζρκει πολφσ κόςμοσ. Ευτυχϊσ χωρζςανε όλοι.  

Ήταν το καλφτερο πάρτι που ζκανα ποτζ!   

10 Σεπτεμβρίου 

Αγαπθμζνο μου θμερολόγιο, 

αφριο αρχίηει το ςχολείο και πάλι.  Ρότε πζραςαν 

δυο μινεσ; Οφτε που το κατάλαβα! Από τθ μια 

μεριά ςτεναχωριζμαι γιατί κα αρχίςουν τα 

μακιματα και δεν κα ζχω κακόλου χρόνο για 

παιχνίδι, αλλά από τθν άλλθ χαίρομαι γιατί κα δω 

και πάλι τουσ φίλουσ μου. Άντε και τθν κυρία!    
ΚΚΚΑΑΑΛΛΛΘΘΘ   ΧΧΧΟΟΟΝΝΝΛΛΛΑΑΑ!!!!!!!!!   
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       Εγϊ και θ οικογζνεια μου πιγαμε με  ζνα ιςτιοφόρο   ςτθ    

Χαβάθ. Βλζπαμε μια πανζμορφθ κζα θ οποία άρεςε ςε όλουσ.  

Ξαφνικά κουράςτθκα και πιγα ςτθ καμπίνα μου.   

 

Ιταν μοβ οι τοίχοι, υπιρχε ζνα κομοδίνο ροη, ζνα κρεβάτι και 

ζνα λαμπερό φωτιςτικό. Κάποια ςτιγμι όταν κοιμόμουν άκουςα 

ζνα περίεργο ιχο αλλά δεν ζδωςα ςθμαςία, μετά από λίγεσ ϊρεσ 

άκουςα να λζνε βοικεια………. Βοικεια! Τότε  ςθκϊκθκα να πάω 

να  δω αν ιταν όλοι  καλά. Δεν ιταν κανείσ ζψαξα παντοφ πάνω, 

κάτω, δεξιά, αριςτερά. Ιμουν αγχωμζνθ γιατί δεν είχα κανζναν.  

Εκεί που ςταμάτθςα να ψάχνω για τθν οικογζνεια μου ξαφνικά το 

ιςτιοφόρο κουνιόταν πζρα δϊκε. Δεν ιξερα τι να κάνω γι’ αυτό 

προςπακοφςα να μείνω ακίνθτθ. Ευτυχϊσ μετά από λίγθ ϊρα 
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ςταμάτθςε το κοφνθμα. Κάποια ςτιγμι ακοφω ζνα Α….., ΩΧ….. από 

τθν αποκικθ. Ριγα να δω ποιοσ φϊναηε, ιταν θ αδελφι μου 

πανικοβλθμζνθ γιατί και αυτι ζψαχνε τουσ γονείσ μασ. Μου 

εξιγθςε ότι ο μπαμπάσ πιγε να πιάςει το τιμόνι αλλά παραπάτθςε 

και ζπεςε ςτα κφματα. 

- Και θ μαμά; Είπα εγϊ. 

- Θ μαμά πιγε να πιάςει το τιμόνι αλλά ζπεςε και αυτι 

ςτθ κάλαςςα. Εγϊ δεν πιγα να πάρω τθ κζςθ ςτο τιμόνι γιατί κα 

πάκαινα αυτό που ςυνζβθ ςτθν μαμά. Γι’ αυτό με βρικεσ ςτθν  

αποκικθ. Για να βροφμε τουσ γονείσ μασ πρζπει να πάμε ςε αυτό 

εκεί το νθςάκι που βλζπω, εκεί μάλλον κα ζχουν πάει. Ράμε να 

οδθγιςουμε το  ςκάφοσ  προσ τα εκεί. 

 

 

Εγϊ  πιάνω το τιμόνι και  λζω ςτθν αδελφι μου να πάει ςτο 

κατάρτι να δει πόςο κοντά ιμαςτε. Φτάςαμε κοντά ςτο νθςί. 

ΩΧ…ΩΧ..ΩΧ… Τι ζγινε  αδελφοφλα μου ιμαςτε πολφ κοντά; Πχι. 

Ξαφνικά θ αδελφι μου, μου είπε: βλζπω ζνα τεράςτιο βράχο και 

πάμε καταπάνω του. Στρίψε το τιμόνι….. Ρροςπακϊ…. τθσ 

απάντθςα. Τότε αυτι μου είπε να τα παρατιςουμε και να πζςουμε 

ςτθν κάλαςςα για να ςωκοφμε. 
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Αμζςωσ τθσ είπα καλφτερα να προςπακιςουμε παρά να 

χάςουμε  το ςκάφοσ γιατί δεν κα μποροφμε να γυρίςουμε πίςω.  

Ακοφςτθκε ζνα κραχ ..κραχ... ο βράχοσ μασ ακοφμπθςε. Φϊναξα 

πάρε τθ φουςκωτι βάρκα πριν  βουλιάξουμε και γριγορα γριγορα 

πιγα και ζςτειλα από τον αςφρματο μινυμα για βοικεια. Μετά 

από λίγθ ϊρα θ βάρκα ξεφοφςκωςε γιατί  γφρω γφρω ιταν όλο 

βράχια  και κτφπθςε ςε ζνα από αυτά.  Ευτυχϊσ που ξζραμε 

κολφμπι γιατί όλο τθν άλλθ ϊρα κολυμποφςαμε. Τελικά φτάςαμε 

ςτο νθςί και ψάχναμε μιπωσ βροφμε τθ μαμά και τον μπαμπά 

αλλά τίποτα.  

Ρροςπακιςαμε να βροφμε τρόφιμα και ξφλα για  τθν  φωτιά. 

Βρικαμε τα πράγματα που χρειαηόμαςταν και κοιμθκικαμε εκεί. 

Τθν άλλθ μζρα βρικαμε ςτο άλλο άκρο του νθςιοφ τουσ  γονείσ 

μασ, θ χαρά μασ ιταν πολφ μεγάλθ. Μετά από δφο θμζρεσ, μασ 

εντόπιςε ζνα αεροπλάνο και επιςτρζψαμε ςπίτι μασ. Το κυμάμαι 

ςαν τϊρα. Αυτό που πζραςα  ιταν  ςυγκλονιςτικό και κάτι το 

διαφορετικό.  

Σοφία Καμαλάκθ 
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Γεια και χαρά φίλοι μασ! Είμαςτε οι μεγάλοι μακθτζσ 
του ςχολείου, οι μακθτζσ του Στ1.  Εμείσ κα ςασ 

διθγθκοφμε τισ δικζσ μασ ιςτορίεσ από το καλοκαίρι! 
Αξζχαςτα καλοκαιρινά ταξίδια, καλαςςοπεριπζτειεσ με 

ςκάφθ, εξωτικά νθςιά, ξζνεσ χϊρεσ ….  
Κα το κυμόμαςτε πάντα αυτό το καλοκαιράκι, 

ελπίηουμε κι εςείσ!...   
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Συγγραφζασ: ΒΑΛΙΑ ΛΑΘΟΥΑΚΗ 

Ζνα καλοκαιρινό ταξίδι που κα κυμάμαι για πάντα 
  

Μία ηεςτι καλοκαιρινι μζρα θ οικογζνειά μου κι εγϊ είχαμε 

προγραμματίςει, να πάμε μία μεγάλθ κρουαηιζρα ςτα εξωτικά νθςιά. 

Από το βράδυ είχαμε ετοιμάςει τα πράγματά μασ για να μθν αργιςουμε 

και χάςουμε το δρομολόγιο του κρουαηιερόπλοιου. Μόλισ φτάςαμε ςτο 

λιμάνι είδαμε αυτό το πανζμορφο και τεράςτιο πλοίο να μασ περιμζνει. 

Γριγορα τρζξαμε να μποφμε μζςα, δϊςαμε τα ειςιτιριά μασ και 

ανεβικαμε με γοργά βιματα τισ ςκάλεσ. Μόλισ μπικαμε ςτο πλοίο 

πιγαμε ςτθ καμπίνα μασ για να αφιςουμε τα πράγματά μασ. Θ καμπίνα 

ιταν τεράςτια, είχε δφο χϊρουσ. Στον ζνα είχε δφο κουκζτεσ και ζνα 

μπάνιο και ςτο δεφτερο ζνα μικρό ςαλόνι και ζνα μεγάλο παράκυρο που 

βλζπαμε τθ κάλαςςα. Μετά από λίγο βάλαμε τα μαγιό μασ και πιγαμε 

ςτθ πιςίνα. Θ πιςίνα ιταν τεράςτια, κάναμε το μπάνιο μασ και μετά 

πιγαμε για φαγθτό. Είχαμε ανοιχτεί πολφ βακιά και ξαφνικά ακοφμε το 

ςυναγερμό τθσ πυρκαγιάσ. Τρομοκρατθμζνοι όλοι πιγαμε να πάρουμε 

τα πράγματά μασ και μπικαμε ςτισ βάρκεσ. Μετά από πολφ δρόμο 

φτάςαμε ςε ζνα νθςί. Το νθςί αυτό ιταν καταπράςινο, με πάρα πολλά 

δζντρα και λουλοφδια. Το νθςί ιταν πάρα πολφ ωραίο αλλά όλοι 

ιμαςταν όλοι πολφ ςτενοχωρθμζνοι επειδι είχαμε χάςει τθ κρουαηιζρα 

μασ αλλά και γιατί καταςτράφθκε το πλοίο. Εκείνθ τθν ϊρα ο μπαμπάσ 

μου και άλλοσ κόςμοσ προςπακοφςαν να τθλεφωνιςουν για βοικεια, 

αλλά δεν είχε κακόλου ςιμα. Τότε είπαμε να πάμε να εξερευνιςουμε το 

νθςί. Ρροχωράγαμε και προχωράγαμε μα δε βλζπαμε κανζναν. Ξαφνικά 
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όμωσ ακοφςαμε πίςω από τουσ κάμνουσ κι άλλουσ ναυαγοφσ που 

φϊναηαν [βοικεια]. Ριγαμε κοντά τουσ και μασ είπαν ότι ιταν ςε αυτό 

το νθςί μία ολόκλθρθ εβδομάδα. Τότε αποφαςίςαμε ότι κα 

ςυνεργαςτοφμε, για να φτιάξουμε ζνα πλοίο για να μπορζςουμε να 

φφγουμε. Πλοι μαηί με τα ξφλα από τισ βάρκεσ μία μεγάλθ βάρκα για να 

χωρζςουμε όλοι. Οι ναφτεσ από το καράβι είχαν μαηί τουσ χάρτεσ και 

πυξίδεσ, κι ζτςι μετά από πολλζσ ϊρεσ φτάςαμε ςτα μιςά τισ διαδρομισ. 

Εκεί μπορζςαμε να τθλεφωνιςουμε για βοικεια και μετά από λίγο 

ιρκαν και μασ βοικθςαν να πάμε πίςω ςτο λιμάνι. Φοβικθκα λίγο, 

αλλά ιταν πραγματικά ζνα ταξίδι που κα κυμάμαι για πάντα. 
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Συγγραφζασ: Ορνζλλα Σάρκα 

Το καλφτερο καλοκαίρι που δεν πρόκειται να ξεχάςω ποτζ! 

 

Ρζρςι οι γονείσ μου αποφάςιςαν να πάμε ςτθν Ιταλία.  Για να πω τθν 

αλικεια ςτθν αρχι δεν ενκουςιάςτθκα κακόλου, αλλά ςτθν πορεία 

άλλαξα γνϊμθ κι ιδζα τουσ μου φάνθκε καυμάςια!  Ζτςι λοιπόν άρχιςαν οι 

ετοιμαςίεσ για το ταξίδι!   Ζτςι λοιπόν άρχιςε και το όμορφο καλοκαίρι 

μου.  Ροτζ δεν κα ξεχάςω αυτό το μοναδικό θλιοβαςίλεμα 

ςτθν Ιταλία… ιταν πραγματικά κάτι  αξζχαςτο… τα χρϊματα, θ κάλαςςα, 

όλα ιταν τζλεια!  Αλλά αυτό που μου ζκανε εντφπωςθ ιταν τα εςτιατόρια.  

Οι Ιταλοί είχαν διαφορετικό τρόπο ηωισ από τουσ Ζλλθνεσ.  Η μόρφωςθ 

τουσ, ο τρόποσ διαςκζδαςθσ τουσ, ακόμθ και το φαγθτό τουσ.  Οι 

άνκρωποι εκεί ιταν πολφ φιλόξενοι με όλουσ.    

Εμείσ μζναμε ςε ζναν γνωςτό του πατζρα μου.  Το πρωινό μασ ιταν 

απλό χωρίσ πολυτζλειεσ κι βαριά φαγθτά όπωσ εδϊ πζρα… Το 

μεςθμεριανό ιταν ζνα και μοναδικό ΜΑΚΑΟΝΙΑ όπωσ πάντα, πολλζσ 

φορζσ το βραδινό δεν υπιρχε καν. Τα πρωινά οι πολίτεσ τθσ πόλθσ 

πιγαιναν ςτισ κακθμερινζσ δουλειζσ τουσ. Ενϊ τα παιδιά πιγαιναν 

ςχολείο ζωσ τισ τζςςερισ το μεςθμζρι.  Τα απογεφματα εγϊ και οι γονείσ 

μου βγαίναμε βόλτεσ μζχρι αργά το βραδάκι.   
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 Η αλικεια είναι πωσ ζνιωκα λιγάκι άβολα επειδι 

είχα αλλάξει περιβάλλον και ιμουν ςυνθκιςμζνθ με το κλίμα τθσ Ακινασ. 

Αυτό που μου τράβθξε τθν προςοχι ιταν τα ςουβλάκια τουσ κι τα ψάρια 

τουσ, όλα ςχεδόν όλα τα άλλα ιταν ίδια μεταξφ τουσ. Αλλά φρόντιηαν πολφ 

και για τθν μόρφωςθ των παιδιϊν τουσ, υπιρχαν επιλεγμζνα κζατρα με 

όμορφεσ παραςτάςεισ και πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα.  Και τζλοσ 

αυτό που μου άρεςε πολφ ιταν ότι είχαν και μεγάλθ άνκιςθ ςτισ τζχνεσ 

όπωσ: ηωγραφικι, γλυπτικι και άλλα πολλά…  Αυτι ιταν θ 

Ιταλία και οι ςυνικειεσ τθσ και ο τρόποσ ηωισ τθσ,  πραγματικά είναι 

υπζροχθ !!! Αυτό λοιπόν είναι το καλφτερο καλοκαίρι μου που δεν 

πρόκειται να ξεχάςω ςτθ ηωι μου!  Και πάντα κα ευχαριςτϊ τουσ γονείσ 

μου που με πιγαν μζχρι εκεί και γνϊριςα μία νζα πόλθ με όμορφα 

πράγματα….  
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Συγγραφζασ: Ειρινθ Φϊτθ 

Ο ΝΑΥΑΓΟΣ 

 

 

 

 

Αρχζσ Αυγοφςτου, εγϊ και οι ςυμμακιτριεσ μου πιγαμε κρουαηιζρα. 

Εκεί που ςχεδόν είχαμε φτάςει ακοφμε ξαφνικά ζνα μπαμ. Το 

κρουαηιερόπλοιο είχε χτυπιςει ςε ζνα τεράςτιο παγόβουνο και άρχιηε να 

βουλιάηει. Εμείσ πιραμε από ζνα ςωςίβιο και πθδιξαμε ςτο νερό. Μετά 

από μια ϊρα κολφμβθςθσ είδαμε ζνα ξερονιςι και κολυμπιςαμε ωσ εκεί, 

αλλά όταν φτάςαμε ανακαλφψαμε ότι αυτό το νθςί δεν ιταν ξερονιςι, 

αλλά κατοικείται από ικαγενείσ. Στθν αρχι νομίηαμε ότι ιταν απολίτιςτοι 

και ότι κα μασ ζκαναν κακό και απομακρυνκικαμε. Το άλλο πρωί θ κοιλιά 

μασ γουργοφριηε και αφοφ δεν είχαμε άλλθ επιλογι αποφαςίςαμε να τουσ 

μιλιςουμε. Ριγαμε κοντά και χωρίσ να το καταλάβουμε αυτοί μασ είχαν 
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αντιλθφκεί. Πταν το καταλάβαμε και εμείσ και είδαμε ότι δεν μασ ζκαναν 

τίποτα προχωριςαμε κι άλλο μζχρι που φτάςαμε πολφ κοντά τουσ, αλλά 

και πάλι δεν μασ ζκαναν τίποτα. Μετά από λίγο μασ μίλθςαν κιόλασ και 

μάκαμε ότι ιταν και αυτοί από ατφχθμα πλοίου!  Ήταν εκεί πολφ καιρό και 

ιξεραν πϊσ να μποροφν να τα βγάηουν πζρα με τθ φφςθ. 

      Σϋ αυτό το εξωτικό νθςί είδα πράγματα που δεν είχα ξαναδεί. Τα 

λουλοφδια είχαν τόςο ωραία χρϊματα και ςχιματα που ζτριβα τα μάτια 

μου. Η παραλία ιταν εξωτικι με φοίνικεσ. Το θλιοβαςίλεμα ιταν τόςο 

όμορφο. Σε αυτό το νθςί υπιρχαν και πολλά άγρια ηϊα αλλά και 

εξθμερωμζνα, τα οποία τα γνωρίςαμε και παίξαμε μαηί τουσ. Τθν άλλθ 

μζρα εκεί που κάναμε μπάνιο είδαμε ωραία ροη δελφίνια και μασ πιγανε 

βόλτα. Με αυτζσ τισ βόλτεσ ανακαλφψαμε ζνα άλλο νθςί που ιταν πολφ 

κοντά ςτο δικό μασ. Αυτό το νθςί ιταν πολφ περίεργο. Ήταν 

περιτριγυριςμζνο με βράχουσ. Αλλά όταν πιγαμε κοντά ανακαλφψαμε ότι 

το κατοικοφςαν αλθκινοί ικαγενείσ και φφγαμε από εκείνο το μζροσ.  

     Μετά από λίγεσ μζρεσ είδαμε να καταφτάνει ζνα πλοίο. Πταν 

ζφταςε ςτο νθςί μασ είπαν ότι ιρκαν να μασ πάρουν. Μετά από λίγεσ 

ϊρεσ είχα φτάςει ςπίτι μου και ζπινα ηεςτι ςοκολάτα μαηί με τθν 

οικογζνεια μου ευτυχιςμζνθ. 
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Συγγραφζασ: Τιμόκεοσ Κανδφλθσ-Γεωργακόπουλοσ 

Θ καλφτερθ μζρα του καλοκαιριοφ 

 

Τν θαινθαίξη πνπ πέξαζε πήγαηλα θάζε κέξα ζηε ζάιαζζα. 

Εμεξεπλνύζα καδί κε ηε κάζθα κνπ θαη ηνλ αλαπλεπζηήξα ζπλέρεηα ηε 

ζάιαζζα. Κάζε βξάδπ κεηά ην απνγεπκαηηλό καο κπάλην ε κακά έθηηαρλε 

δηάθνξεο ιηρνπδηέο ηηο νπνίεο αθνύ ηηο γεπόκαζηαλ αθνύγακε κνπζηθή, 

ρνξεύακε θαη παξαηεξνύζακε ηα δώα θαη ηα έληνκα ηεο λύρηαο. Κάζε πξωί 

κεηά ην πξωηλό καο εγώ βνεζνύζα ηνλ κπακπά ζηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ. 

Σπγθεθξηκέλα θιαδεύακε ηα δέληξα, θόβακε ην ρνξηάξη, ζθάβακε θαη 

θπηεύακε θπηά, πνηίδακε θαη θάλακε θνκπνζηνπνίεζε. Σηε ζπλέρεηα ην 

κεζεκέξη κεηά ην θαγεηό αζρνινύκαζηαλ κε ηα (tablet) καο. Τν απόγεπκα 

πεγαίλακε γηα ην θαζηεξωκέλν καο ζαιάζζην κπάλην καο. Εθηόο από ην 

http://www.google.gr/imgres?q=%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1&num=10&hl=el&biw=1280&bih=664&tbm=isch&tbnid=rgfjSglINa1wqM:&imgrefurl=http://aroma.pblogs.gr/2008/04/h-thalassa-mas.html&docid=O6NptR8Q0hWeEM&imgurl=http://aroma.pblogs.gr/files/142752-Bottlenose Dolphins, Caribbean Sea.jpg&w=1600&h=1200&ei=119sUPXjFoSk4gTElYGADQ&zoom=1&iact=hc&vpx=978&vpy=181&dur=286&hovh=194&hovw=259&tx=219&ty=125&sig=106319684338960519608&page=1&tbnh=129&tbnw=169&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:5,s:0,i:136


 

32 

 

θνιύκπη, κνπ αξέζεη λα εμεξεπλώ ην βπζό θαη λα ζπιιέγω θνρύιηα. Έηζη 

κηα κέξα βνπηνύζα θαη έβγαδα γπαιηζηεξέο, θπδώληα θαη άιια νζηξαθνεηδή 

κε ηα νπνία ε κακά καο έθαλε ζπλέρεηα πνιύ ωξαίν κηδνπίιαθν. Έθαλα 

καδί κε ην κηθξό κνπ θαξάβη ηνλ (Le chat) πνπ ζεκαίλεη γάηνο πάξα πνιιέο 

ζαιαζζνπεξηπέηεηεο, μέξεηε όκωο πην ήηαλ ην πην πεξίεξγν θαη ην πην 

ωξαίν. Ήηαλ ηα εγθάξζηα θύκαηα από ηηο ηξάηεο, ην θαξάβη πήγαηλε πάλω 

θάηω. Ο Le chat ήηαλ έλα  πνιύ ωξαίν θαηακαξάλ. Θα κπνξνύζα λα ζαο 

αθεγνύκαη όιεο ηηο ώξεο γηα πεξηπέηεηεο αιιά πξέπεη λα δώζω θάπνηε έλα 

ηέινο. 
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Αγαπθτοί Βιβλιοποντικοαναγνϊςτεσ! 

Γεια ςασ!  

Είμαςτε θ ομάδα δράςθσ του Στ2.   

Αναλάβαμε να γράψουμε μία ιςτορία 

περιπζτειασ, μυςτθρίου και εξερεφνθςθσ! 

Βρεκικαμε ςε πολλά μακρινά μζρθ και 

περάςαμε από όλεσ τισ εποχζσ του χρόνου.  

Διανφςαμε πολλά χιλιόμετρα και διαςκεδάςαμε 

πολφ.  Το ίδιο ευχόμαςτε και για εςάσ. Ελπίηουμε 

να ςασ αρζςει θ ιςτορία που φτιάξαμε όλοι μαηί.  

Ιταν ζνα ταξίδι που δεν κα ξεχάςουμε ποτζ!!  
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ΕΝΑ ΤΑΞΛΔΛ ΡΟΥ ΔΕΝ ΚΑ ΞΕΧΑΣΩ ΡΟΤΕ 

 
Είναι 28 Οκτωβρίου 2012, εγϊ και θ ομάδα  των  

εξερευνθτϊν είμαςτε  ςτισ Άλπεισ.  Είμαςτε κοντά ςτθν καλφβα μασ και 

παίηουμε χιονοπόλεμο. Μετά από λίγο ο Ραναγιϊτθσ ζφαγε μια γερι ςτο 

πρόςωπο και άρχιςε να ουρλιάηει: «Α α α α α α α α α !!!!!!!!!! 

@@@@@@€€€€€€$$$$$ το πρόςωπό μου!!!». Λόγω αυτισ τθσ 

κοριτςίςτικθσ τςιρίδασ, προκάλεςε μια χιονοςτιβάδα και θ χιονοςτιβάδα 

κατζςτρεψε τθν καλφβα μασ. Πλοι ρίξαμε φατοφρο (πολλζσ μικρζσ 

ςφαλιάρεσ ςτο ςβζρκο) ςτον Ραναγιϊτθ.  Αρχίςαμε να τρζχουμε, μπασ 

και μασ ξαναβρεί καμιά  χιονοςτιβάδα.                             Τρζχαμε προσ τθν 

κορυφι του βουνοφ μιπωσ βροφμε κανζνα                       ελικόπτερο να 

μασ πάρει να φφγουμε.  Ζπειτα βρζκθκε ζνα                     ελικόπτερο και 

μασ πιρε για Αίγυπτο.  Πταν ο πιλότοσ μασ άφθςε 

ςτθν Σφίγγα μασ είπε να προςζχουμε, αλλά δυςτυχϊσ οι δυο φίλεσ μασ θ 

Τηζςι και θ Χριςτίνα αρρϊςτθςαν, όταν βγικαμε από τθν Σφίγγα. Από τθν 

πόλθ κοντά ςτθν Σφίγγα, αγοράςαμε ζνα κάρο με ςκζπθ για να μθν 
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επιδεινωκεί το πρόβλθμα.  Κακϊσ ταξιδεφαμε ςτθν ζρθμο ο Κωςτισ 

ςκόνταψε πάνω ς’ ζνα βράχο που ζμοιαηε με πυραμίδα.  Ο Ραναγιϊτθσ 

κατάλαβε ότι ιταν θ κορυφι μιασ πυραμίδασ.  Ριάςαμε τα φτυάρια και 

αρχίςαμε να ςκάβουμε.  Μετά από ϊρεσ ςκλθρισ δουλειάσ ξζκαψαν μια 

ολόκλθρθ πυραμίδα!!!  Μπικαμε μζςα ςτο ναό και μετά από πολλζσ 

παγίδεσ, φτάςαμε ςε ζνα κθςαυρό που μόλισ τον είδε ο Κωςτισ τςίριξε 

ςαν τον Σκρουτη: «Ο κθςαυρόσ του ΚΟΛΙΜΡΑΜΡΑ !!!!!!!!!!!».  Πλοι 

γεμίςαμε τισ τςζπεσ μασ, τα κάπελα μασ, τα μπλουηάκια μασ, μαηί και τα 

βρακιά μασ. Εγϊ όμωσ είδα μια παγίδα που τθν πάτθςε θ Χριςτίνα.  Κάτω 

από αυτό υπιρχε κρυμμζνοσ δυναμίτθσ.  Κακϊσ τρζχαμε, μόλισ βγικαμε 

ζξω, ανατινάχτθκε ο ναόσ και άρχιςε να βρζχει χρυςαφικά.  Ο 

Ραναγιϊτθσ ζτρεξε ςτο μεγαλφτερο διαμάντι του κόςμου και φϊναξε « 

ΟυΟυΟυΟυ ΜΑΜΑ !!!!!!». Ζπειτα  αγοράςαμε το δικό μασ τηετ και 

φφγαμε για τον Αμαηόνιο.   

 

Φςτερα από το ταξίδι ςτθν Αίγυπτο αποφαςίςαμε να ταξιδζψουμε 

ςτον Αμαηόνιο φτιάξαμε μια καλφβα όπου κατοικοφςαμε εκεί.  Τθν 

επόμενθ μζρα  πιγαμε για εξερεφνθςθ και ανακαλφψαμε τον ναό τον 

Κνκασ.  Κακϊσ μπαίναμε μζςα, εκεί που περπατοφςαμε, ο Ραναγιϊτθσ 

πάτθςε κάτι και άρχιςαν να πετάγονται παγίδεσ.  Μαηί με τισ παγίδεσ και 



 

36 

 

οι φωνζσ μασ από φόβο: «Ααααα παγίδεσ, προςζξτε τα κεφάλια ςασ» λζει 

ο Κωςτισ.   

«Τρεχάτε ποδαράκια μασ» λζει θ  Χριςτίνα  αυτόσ ο ναόσ   είναι κάτι 

ςαν λαβφρινκοσ.  Χάρθ ςτον χάρτθ που είχε θ Χριςτίνα ςτθν τςάντα τθσ, 

φφγαμε από τον Ναό και ενϊ ιμαςταν ςτο δρόμο λζει ο Ραναγιϊτθσ δεν 

πάμε διακοπζσ; 

 

 

Μετά από τα ταξίδια ςτισ Άλπεισ, Αίγυπτο και Αμαηόνιο είναι ςειρά 

για διακοπζσ. Οι τζςςερισ εξερευνθτζσ ςκεφτόντουςαν ποφ να πάνε 

διακοπζσ. 

Ραναγιϊτθσ: <<πω, πω ρε παιδιά βαρζκθκα ςυνζχεια πζρα δϊκε, 

πάμε κάπου να διαςκεδάςουμε>>. 

Χριςτίνα: <<εςφ όλο βαριζςαι για αυτό>>. 

Κωςτισ: <<καλά λζει πάμε κάπου για διακοπζσ>>. 

Τηζςι: <<εγϊ λζω, πάμε Μπαχάμεσ;>>    

Ραναγιϊτθσ: <<ναι, ναι να δοφμε και τισ χορεφτριεσ (τρϊει ξφλο 

από όλουσ). 
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Η Χριςτίνα κοιτάηει τα δρομολόγια των αεροπλάνων και μασ είπε ότι 

πρζπει να περιμζνουμε 2 ϊρεσ περίπου.   

ΜΕΤΑ ΑΡΟ 2 ΩΕΣ…….. 

Τζτοια ηζςτθ ςτο αεροπλάνο δεν ζχεισ ξαναδεί. Τόςθ χαρά μόλισ 

φφγαμε. 

Τηζςι :<<Κάνουμε κάμπινγκ ςτθ παραλία;>> 

 

Πλοι ςυμφϊνθςαν μαηί τθσ. Το επόμενο ακριβϊσ πρωί όλα τα 

παιδιά φόρεςαν  τα μαγιό τουσ και <<παραλία>>. 

Το απόγευμα πιγαμε ςτο Ράρτι και όλοι οι άνκρωποι είχαν κολιζ 

από λουλοφδια και τα κορίτςια φοφςτεσ από φφλλα. 

 

Ο Ραναγιϊτθσ, ο Κωςτισ, θ Χριςτίνα και θ Τηζςι ζφυγαν και πιγαν 

ςτθν παραλία. Φωνάηει ο Κωςτισ «πεφταςτζρι»! Χριςτίνα: «κάντε όλθ 

μια ευχι».  Ο Ραναγιϊτθσ ρωτάει: «επόμενθ ςτάςθ;», θ Τηζςι του 

απαντάει «ςπίτι». « Τζτοιο ταξίδι δεν ξεχνά κανείσ», ζλεγαν από μζςα 

τουσ.   
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Αυτό το κείμενο το ζχουν φτιάξει οι μακθτζσ τθσ Στ2: 

 

Kωςτισ Λωςθφίδθσ -Άλπεισ  

Ραναγιϊτθσ Μπάτςθσ -Αίγυπτοσ     

Χριςτίνα Κοβάτςεβα και Τηζςι Βεςζλι   

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

 

 

Ζνα παραμφκι για μικροφσ Βιβλιοπόντικεσ

 

Τα Χρωματιςτά Ηϊα  

Ρριν πολλά πολλά χρόνια, κάκε είδοσ ηϊου ηοφςε ςτθ δικι 
του ξεχωριςτι χϊρα θ οποία είχε το ίδιο χρϊμα με αυτό.  Κάκε 
είδοσ ηϊου γνϊριηε μόνο για τθ δικι του χϊρα και δεν είχε ιδζα 
ότι υπιρχαν κι άλλεσ χρωματιςτζσ χϊρεσ.  Μια μζρα, ςτθ χϊρα 
των πορτοκαλί ελεφάντων ζνα μικρό πουλάκι φϊναξε ότι είδε 
μία μωβ αγελάδα.  Κανείσ όμωσ δεν το πίςτεψε, κι ζτςι το 
πουλάκι τουσ ηιτθςε να το ακολουκιςουν ςτα ςφνορα.  Πταν 
ζφταςαν είδαν ότι το πουλάκι ζλεγε τθν αλικεια. Ρζρα μακριά 
αντίκριςαν μια μωβ χϊρα. Οι μωβ αγελάδεσ εξεπλάγθςαν πολφ 
μόλισ είδαν τουσ πορτοκαλί ελζφαντεσ.  Τότε, αγελάδεσ και 
ελζφαντεσ αποφάςιςαν να ψάξουν για τθ χϊρα 
των μπλε αρκοφδων. Ζτςι, ξεκίνθςαν ζνα μεγάλο ταξίδι μζςα 
από πολλζσ χϊρεσ με πολλά χρωματιςτά ηϊα, όπου κακζνα από 
αυτά προςζκετε το δικό του ιδιαίτερο χρϊμα ςτθν εκςτρατεία. 
Πταν ςυγκεντρϊκθκαν όλα τα ηϊα, άρχιςε να βρζχει δυνατά, 
και θ βροχι αυτι ανακάτεψε τα χρϊματα των ηϊων, αφινοντασ 
κακζνα από αυτά με το χρϊμα που ζχει τϊρα. 
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Κυμάςτε ποιοι είναι οι παρακάτω ιρωεσ τθσ Ελλθνικισ Μυκολογίασ;   

 Ρ…………………… 

 Ά………………… 
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 Δ………………………… 

Ε……………………………  

 

 Ρ……………………………………………. 
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Γνωρίηεισ ποιοσ ιταν ο Οδυςςζασ Ελφτθσ; 

 

 

Ο Οδυςςζασ Ελφτθσ (2 Νοεμβρίου 1911-18 Μαρτίου 1996), φιλολογικό 

ψευδϊνυμο του Οδυςςζα Αλεπουδζλθ του Ραναγιϊτθ, ιταν ζνασ από τουσ 

ςθμαντικότερουσ ζλλθνεσ ποιθτζσ, μζλοσ τθσ λογοτεχνικισ γενιάσ του '30. 

Διακρίκθκε το 1960 με το Κρατικό Βραβείο Ροίθςθσ και το 1979 με το βραβείο 

Νόμπελ Λογοτεχνίασ, γνωςτόσ για τα ποιθτικά του ζργα Άξιον Εςτί, Ήλιοσ ο πρώτοσ, 

Προςανατολιςμοί κ.α. Διαμόρφωςε ζνα προςωπικό ποιθτικό ιδίωμα και κεωρείται 

ζνασ από τουσ ανανεωτζσ τθσ ελλθνικισ ποίθςθσ. Ρολλά ποιιματά του 

μελοποιικθκαν, ενϊ ςυλλογζσ του ζχουν μεταφραςτεί μζχρι ςιμερα ςε πολλζσ ξζνεσ 

γλϊςςεσ.  

Ο Οδυςςζασ Ελφτθσ γεννικθκε ςτισ 2 Νοεμβρίου1911, ςτο Ηράκλειο τθσ 

Κριτθσ.  Ήταν το τελευταίο από τα ζξι παιδιά του Ραναγιϊτθ Αλεπουδζλλθ και τθσ 

Μαρίασ Βρανά. Ο πατζρασ του καταγόταν από τον ςυνοικιςμό Καλαμιάρθσ 

τθσ Ραναγιοφδασ Λζςβου και είχε εγκαταςτακεί ςτθν πόλθ του Ηρακλείου από 

το 1895, όταν ςε ςυνεργαςία με τον αδελφό του ίδρυςε ζνα εργοςτάςιο 

ςαπωνοποιίασ.  

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/2_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1911
http://el.wikipedia.org/wiki/18_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1996
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/1960
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1979
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB_%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB_%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB_%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BD_%CE%95%CF%83%CF%84%CE%AF_(%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B1_%CE%9B%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1895
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Το 1914 θ οικογζνεια εγκαταςτάκθκε ςτθν Ακινα. Τα πρϊτα καλοκαίρια τθσ 

ηωισ του πζραςαν ςτθν Κριτθ, τθ Λζςβο και τισ Σπζτςεσ. Τον Νοζμβριο του 1920, 

μετά τθν πτϊςθ του Βενιηζλου, θ οικογζνειά του αντιμετϊπιςε διϊξεισ, με 

αποκορφφωμα τθ ςφλλθψθ του πατζρα του, εξαιτίασ τθσ προςιλωςισ τθσ ςτισ 

βενιηελικζσ ιδζεσ. Ο ίδιοσ ο Βενιηζλοσ είχε ςτενζσ ςχζςεισ με τθν οικογζνεια και είχε 

φιλοξενθκεί ςυχνά ςτθν οικία τθσ ςτο κτιμα του Ακλειδιοφ. Το 1923 ταξίδεψε 

οικογενειακϊσ ςτθν Ευρϊπθ, επιςκεπτόμενοσ τθν Ιταλία, τθν Ελβετία, 

τθ Γερμανία και τθ Γιουγκοςλαβία. Στθ Λωηάνθ ο ποιθτισ είχε τθν ευκαιρία να 

γνωρίςει από κοντά τον Ελευκζριο Βενιηζλο. 

 

 

Το φκινόπωρο του 1924 φοίτθςε ςτο Γϋ Γυμνάςιο Αρρζνων Ακθνϊν και 

ςυνεργάςτθκε ςτο περιοδικό Η Διάπλαςισ των Παίδων, χρθςιμοποιϊντασ διάφορα 

ψευδϊνυμα. Ππωσ ο ίδιοσ ομολογεί πρωτογνϊριςε τθ νεοελλθνικι λογοτεχνία, 

αυτόσ ο κρεμμζνοσ με παγκόςμια ζργα του πνεφματοσ, που ξόδευε όλα του τα 

http://el.wikipedia.org/wiki/1914
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AD%CF%84%CF%83%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1920
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1923
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%89%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1924
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97_%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A0%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
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χριματα αγοράηοντασ βιβλία και περιοδικά. Εκτόσ από τθν εναςχόλθςι του με 

τθ λογοτεχνία, αςχολικθκε ενεργά με ορειβατικζσ εκδρομζσ ςτα βουνά 

τθσ Αττικισ και αντιδρϊντασ ςτθ διάκεςι του για διάβαςμα ςτράφθκε 

ςτον ακλθτιςμό. Ακόμθ και τα βιβλία που αγόραηε ζπρεπε να ζχουν ςχζςθ με τθν 

ελλθνικι φφςθ: Καμποφρογλου, Κ. Ραςαγιάννθσ, Στ. Γρανίτςασ, κι ζνασ τρίτομοσ 

«Οδθγόσ τθσ Ελλάδοσ». Τθν Άνοιξθ του 1927 μία υπερκόπωςθ και μία αδενοπάκεια 

τον ανάγκαςαν να εγκαταλείψει τισ φίλακλεσ τάςεισ του και περίπου τθν ίδια 

περίοδο ςτράφθκε οριςτικά προσ τθ λογοτεχνία, γεγονόσ που ςυνζπεςε με τθν 

εμφάνιςθ αρκετϊν νζων λογοτεχνικϊν περιοδικϊν, όπωσ θ Νζα Εςτία και 

τα Ελλθνικά Γράμματα. 

 

 

Το καλοκαίρι του 1928 πιρε το απολυτιριο του γυμναςίου με βακμό 73/11. 

Μετά από πιζςεισ των γονζων του, αποφάςιςε να ςπουδάςει χθμικόσ, ξεκινϊντασ 

ειδικά φροντιςτιρια για τισ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ του επόμενου ζτουσ. Τθν ίδια 

περίοδο ιρκε ςε επαφι με το ζργο του Καβάφθ και του Κάλβου ανανεϊνοντασ τθ 

γνωριμία του με τθ κελκτικι αρχαία λυρικι ποίθςθ. Ραράλλθλα ανακάλυψε το ζργο 

του Ρωλ Ελυάρ και των Γάλλων υπερρεαλιςτϊν, που επζδραςαν ςθμαντικά ςτισ 

ιδζεσ του για τθ λογοτεχνία, ςφμφωνα με τον ίδιο: «...μ’ ανάγκαςαν να προςζξω κι 

αδίςτακτα να παραδεχτώ τισ δυνατότθτεσ που παρουςίαηε, ςτθν ουςία τθσ 

ελεφκερθσ ενάςκθςθσ τθσ, θ λυρικι ποίθςθ». 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1927
http://el.wikipedia.org/wiki/1928
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%AC%CE%BB%CE%B2%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%89%CE%BB_%CE%95%CE%BB%CF%85%CE%AC%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%81%CE%B5%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82


 

45 

 

 

Ζνα το χελιδόνι  

(Οδυςςζασ Ελφτθσ) 
 

Ζνα το χελιδόνι κι θ άνοιξθ ακριβι  

για να γυρίςει ο ιλιοσ κζλει δουλειά πολφ. 

Κζλει νεκροί χιλιάδεσ, νάναι ςτουσ τροχοφσ,  

κζλει κι οι ηωντανοί να δίνουν το αίμα τουσ,  

κζλει κι οι ηωντανοί να δίνουν το αίμα τουσ. 

Κε μου πρωτομάςτορα, μ ζκλειςεσ μζςα ςτα βουνά.  

Κε μου πρωτομάςτορα, μ ζκλειςεσ μεσ τθ κάλαςςα. 

Ράρκθκε από μάγουσ, το ςϊμα του Μαγιοφ 

το 'χουνε κάψει ς' ζνα μνιμα του πζλαγου. 

Σ' ζνα βακφ πθγάδι, το 'χουνε κλειςτό,  

μφριςε το ςκοτάδι, κι όλθ θ άβυςςο  

μφριςε το ςκοτάδι, κι όλθ θ άβυςςο. 

Κε μου πρωτομάςτορα, μζςα ςτισ παςχαλιζσ και Συ.  
Κε μου πρωτομάςτορα, μφριςεσ τθν Ανάςταςθ. 

 


