
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Τον περαςμζνο Ιοφλιο 
επιςκεφκικαμε οικογενειακϊσ 
τθν Μάνθ. Είχαμε ξαναπάει τον 
Μάιο για τρεισ μζρεσ, μασ άρεςε 
και τθν επιλζξαμε για τισ 
καλοκαιρινζσ μασ διακοπζσ. Η 
περιοχι χαρακτθρίηεται από 
όμορφα πζτρινα ςπίτια, 
προςεγμζνα εςτιατόρια με 
πεντανόςτιμα φαγθτά, 
φιλόξενουσ ανκρϊπουσ.  
   Κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ, 
αλλά και όςεσ μζρεσ μείναμε εκεί, 
ο ουρανόσ ιταν καταγάλανοσ, οι 
μζρεσ θλιόλουςτεσ και όλα μασ 
προδιζκεταν να περάςουμε πολφ 
όμορφα τισ διακοπζσ μασ. Αυτό 
όμωσ που κα μείνει χαραγμζνο 
ςτθν μνιμθ όλων μασ ιταν θ 
επαφι μασ με τα άλογα και θ 
ιππαςία. 
    Καταλφςαμε ςε ζναν χϊρο που 
,εκτόσ από τα δωμάτια μασ, 
διζκετε εςτιατόριο, ςτάβλο και 
ειδικό χϊρο για ιππαςία. Κακζνασ 
από εμάσ διάλεξε το άλογο του.  
Ο πατζρασ το Κεραυνό, θ μθτζρα 
τθν Ήρα, θ μικρι μου αδελφι, θ 
Ακαναςία, τθν Μίρκα κι εγϊ τθν 
Βάντα. 

   Κακθμερινά εξαςκοφμαςταν οι δφο 
αδελφζσ ςτθν ιππαςία. Κάναμε με τισ 
φοράδεσ μασ άλλοτε βόλτεσ και άλλοτε 
τριποδιςμό. Οι γονείσ μασ επζλεξαν πιο 
ιπιεσ δραςτθριότθτεσ. Μετά το 
μάκθμα, οδθγοφςαμε τα άλογα ςτον 
ςτάβλο, τα ξεςαλϊναμε, τουσ δίναμε 
τθ λιχουδιά τουσ, δθλαδι λίγα 
χαροφπια και τα βάηαμε ςτον ειδικό 
για τον κακζνα τουσ χϊρο που λεγόταν 
box, αλλά δεν είχε καμιά ςχζςθ με τθ 
πυγμαχία. 
    Το τελευταίο βράδυ , μετά το 
μάκθμα ιππαςίασ και αφοφ είχαμε 
τακτοποιιςει και περιποιθκεί τα 
τετράποδα, μαηευτικαμε θ οικογζνειά 
μου και οι οικοδεςπότεσ μασ και 
ψιςαμε ςτθν αυλι όλοι μαηί για να 
γιορτάςουμε για τθν αναχϊρθςθ μασ. 
Τότε ευχαρίςτθςα τουσ φίλουσ μασ 
Μιχάλθ, Στζφανο και Άγγελο που με 
βοικθςαν να εξοικειωκϊ με τουσ 
ίππουσ και να περάςω τόςεσ όμορφεσ 
διακοπζσ αποκτϊντασ τζτοιου είδουσ 
εμπειρίεσ. 
    Από τότε ονειρεφομαι να μπορζςω 
κάποτε να ξαναπάω ςτο μζροσ αυτό. 
Για μζνα είναι αξζχαςτο και ςασ 
προτείνω ανεπιφφλακτα να το 
επιςκεφκείτε. 
 

Μαρία Μαρίνθ 
 

Κάνοντασ ιππαςία ςτθν Μάνθ 
 

Σθμείωμα   

Μια εφθμερίδα από το 
Στ2. 
Ππου τα παιδιά κα 
εκφράηονται, κα κζτουν 
προβλθματιςμοφσ, κα 
επικοινωνοφν με τουσ 
ςυμμακθτζσ τουσ. Ζνα 
βιμα, μια ευκαιρία και 
ςυγχρόνωσ μια πρόκλθςθ 
για να εκκζςουν γραπτϊσ 
όςα ζχουν ςτον νου και 
τθν καρδιά τουσ. 
Ευελπιςτοφμε κάκε μινα 
να βγάηουμε ζνα 
καινοφργιο φφλλο. Δεν 
ξζρουμε αν κα το 
καταφζρουμε. Ξεκινάμε 
πάντωσ με αιςιοδοξία. 
Εγϊ ωσ δάςκαλόσ τουσ 
εφχομαι καλι επιτυχία ςε 
αυτιν τουσ τθν 
προςπάκεια 
 
 
Κϊςτασ Σταυρόπουλοσ 

Τα μάτια των παιδιϊν 
ΦΥΛΛΟ1 ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2018 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΤ2 

Ταυτότθτα εφθμερίδασ 
Τα μάτια των παιδιϊν 
Μθνιαία περιοδικι 
ζκδοςθ του Στ2 10 Δθμ. 
Αίγινασ 
Υπεφκυνοσ Φλθσ: Κϊςτασ 
Σταυρόπουλοσ 
Αρχιςυνταξία: 
Μακθτζσ/τριεσ του Στ2 
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Επίςκεψθ ςτθ γιορτι του φιςτικιοφ 

Ρρόςωπο: Δθμιτρθσ Ρικιϊνθσ 
 

     Η γιορτι Φιςτικιοφ διοργανϊνεται κάκε χρόνο ςτα 
μζςα Σεπτεμβρίου ςτθν Αίγινα. Στθν παραλία του 
νθςιοφ ςτινονται διάφορα περίπτερα όπου πωλοφνται 
φιςτίκια και άλλα προϊόντα. Κατά τθν διάρκεια του 
τετραιμερου εορταςμοφ διοργανϊνονται εκκζςεισ ςε 
μουςεία, πραγματοποιοφνται ςυναυλίεσ και διάφορεσ 
ακόμα εκδθλϊςεισ. 
     Τθν Ραραςκευι 14 Σεπτεμβρίου επιςκεφκικαμε 
όλθ θ τάξθ το Μουςείο τθσ Κολόνασ για να δοφμε τθν 
ζκκεςθ που ιταν αφιερωμζνθ ςτον αρχιτζκτονα 
Δθμιτρθ Ρικιϊνθ. Η ζκκεςθ πραγματοποιικθκε ςτα 
πλαίςια τθσ εορτισ του φιςτικιοφ με τθν ςυνεργαςία 
των μουςείων Μπενάκθ και Κολϊνασ και είναι 
αφιερωμζνθ ςτον επιςτιμονα και καλλιτζχνθ που 
ζδραςε εκτόσ από τθν Ακινα και ςτθν Αίγινα. Ρρόκει- 
ται για ζναν πολφ αξιόλογο ςτον τομζα του επιςτιμο- 
να, ο οποίοσ όμωσ ιταν και πολφ καλόσ ηωγράφοσ. 
Σχζδια του είδαμε ςτθν ζκκεςθ, όπου μάκαμε πωσ 
κάκε αρχιτζκτονασ χρειάηεται να γνωρίηει και από 
ςκίτςο.  

Ρριν φτάςουμε όμωσ ςτον προοριςμό μασ και 
δοφμε αυτά που κα ςασ αναφζρω παρακάτω, είχαμε 
και άλλεσ ευχάριςτεσ ςυναντιςεισ. Είδαμε οριςμζνουσ 
από τουσ μακθτζσ του Γυμναςίου που επιςκζπτονταν 
κι εκείνοι τθν ζκκεςθ και χαρικαμε πάρα πολφ. Ο 
λόγοσ ιταν ότι αυτά τα παιδιά μζχρι το περαςμζνο 
καλοκαίρι πιγαιναν ςτο ςχολείο μασ και είμαςτε φίλοι 
τουσ. Ππωσ ιταν λοιπόν φυςικό, χαρικαμε πάρα πολφ 
για τθν ςυνάντθςι μασ. Να γιατί αυτι θ εξόρμθςθ είχε 
κι ζνα ακόμα κετικό ςτοιχείο για εμάσ.     
 
     Εντυπωςιάςτθκα βλζποντασ τα ςχζδια που είχε 
εκπονιςει για τθν Σχολι Καλογραιϊν τθσ Αίγινασ που 
παρζμειναν όμωσ ςτα χαρτιά, μιασ και το ζργο δεν 
υλοποιικθκε ποτζ. Αξζχαςτο κα μου μείνει και το 
ςπίτι του οδάκθ, ενόσ λαϊκοφ καλλιτζχνθ που 
ςτάκθκε για τον Ρικιϊνθ πθγι ζμπνευςθσ. 

κι ζνα ακόμα κετικό ςτοιχείο για εμάσ.     
 Εντυπωςιάςτθκα βλζποντασ τα ςχζδια που είχε 
εκπονιςει για τθν Σχολι Καλογραιϊν τθσ Αίγινασ που 
παρζμειναν όμωσ ςτα χαρτιά, μιασ και το ζργο δεν 
υλοποιικθκε ποτζ. Αξζχαςτο επίςθσ κα μου μείνει και το 
ςπίτι του οδάκθ, ενόσ λαϊκοφ καλλιτζχνθ που ςτάκθκε 
για τον Ρικιϊνθ πθγι ζμπνευςθσ. 
  Φεφγοντασ από το Μουςείο περάςαμε από τα 
κατά μικοσ του παραλιακοφ δρόμου περίπτερα. 
Στακικαμε ςε ζνα από αυτά και ο κτθνοτρόφοσ κφριοσ 
Γιάννθσ Χερουβείμ μασ μίλθςε για τθν εργαςία του και 
μασ ζδειξε διάφορα από τα εργαλεία που 
χρθςιμοποιοφςαν παλιότερα βοςκοί και γεωργοί ςτο 
νθςί μασ. 
      Αλλά μεγάλο ενδιαφζρον είχε θ γιορτι κυρίωσ τα 
βράδια. Κόςμοσ πολφσ πιγαινε κι ερχόταν ςτα περίπτερα 
για να δει και να αγοράςει φιςτίκια, μζλι, παςτζλια, 
τυριά, πεντανόςτιμουσ λουκουμάδεσ, (τουσ δοκίμαςα και 
ςασ τουσ ςυςτινω), κάδρα, μαγνθτάκια, κεντιματα… 
      Διάφορεσ εκδθλϊςεισ, όπωσ παρελάςεισ, χοροί 
ςυναυλίεσ ζλαβαν χϊρα, τόςο ςτον χϊρο ςτθν παραλία, 
όςο και μπροςτά από το εκκλθςάκι του Αϊ- Νικόλα του 
Θαλαςςινοφ. 
    Η γιορτι του φιςτικιοφ μζνει αξζχαςτθ ςτουσ 
επιςκζπτεσ αλλά και ςτουσ κατοίκουσ τθσ Αίγινασ που 
κάκε χρόνο τθν περιμζνουν με μεγάλθ ανυπομονθςία. 
Του χρόνου ςασ καλοφμε να είςτε μαηί μασ κι εςείσ. 

 Ειρινθ Κρθτικοφ- Σοφία Μπακομιτρου  

Ο Δθμιτρθσ Ρικιϊνθσ γεννικθκε ςτον Ρειραιά από 
Χιϊτεσ γονείσ το 1887. Ήταν πρϊτοσ εξάδελφοσ του 
ποιθτι Λάμπρου Ρορφυρά και του δθμοςιογράφου 
και ςυνιδρυτι τθσ εφθμερίδασ «Το Βιμα» Γεωργίου 
Συριϊτθ. Ο πατζρασ του, όπωσ και ο ίδιοσ, είχε κλίςθ 
ςτθν ηωγραφικι. Ροίθςθ και ηωγραφικι αποτζλεςαν το 
πρϊτο περιβάλλον του. 
   Το 1906 ζγινε ο πρϊτοσ μακθτισ του Κωνςταντίνου 
Ραρκζνθ και παράλλθλα ςποφδαηε ςτο Ε.Μ.Ρ. από 
όπου το 1908 πιρε το δίπλωμα του πολιτικοφ 
μθχανικοφ. 
    Το 1912 επζςτρεψε ςτθν Ελλάδα και, όταν 
αποςτρατεφτθκε, ςτράφθκε ςτθν αρχιτεκτονικι. 
Σχεδίαςε ςπίτια επθρεαςμζνοσ από τθ λαϊκι 
αρχιτεκτονικι τθσ Αίγινασ. 

Ραντρεφτθκε τθν Αλεξάνδρα Αναςταςίου με τθν οποία 
απζκτθςε πζντε παιδιά. Τθν ίδια χρονιά ονομάςτθκε 
ζκτακτοσ κακθγθτισ του Ε.Μ.Ρ. ςτθν ζδρα τθσ 
Διακοςμθτικισ ςτθν οποία μονιμοποιικθκε το 1930. 
   Το ζργο του ωσ αρχιτζκτονασ ξεκίνθςε με τθν οικία 
Μωραΐτου ςτισ Τηιτηιφιζσ, οικοδόμθμα με χαρακτιρα 
αττικισ λαϊκισ αρχιτεκτονικισ. Το 1932 ολοκλιρωςε το 
Δθμοτικό Σχολείο ςτα Ρευκάκια Λυκαβθττοφ και, 
διαπιςτϊνοντασ πωσ δεν τον ικανοποιοφςαν τα ζργα 
του και άλλαξε τισ αιςκθτικζσ του αντιλιψεισ. 
    Το 1958, μετά από 35ετι κθτεία ωσ κακθγθτισ ςτο 
Ε.Μ.Ρ. , αποςφρκθκε. Το 1966 εκλζχκθκε τακτικό μζλοσ 
τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν. Στισ 28 Αυγοφςτου τθσ ίδιασ 
χρονιάσ ςτθν Ακινα. 

Ραναγιϊτθσ Δθμόπουλοσ 
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ΓΕΓΟΝΟΣΑ ΣΟΤ ΜΗΝΟ 
 
ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ ΤΟΥ 490 π.Χ. Μάχθ 
του Μαρακϊνα. 
 
3 ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΥ 1843  Οι 
Ακθναίοι με αρχθγοφσ τουσ 
Μακρυγιάννθ και Δθμιτριο 
Καλλζργθ μπροςτά από το παλάτι 
του Πκωνα διεκδικοφν να τουσ 
δοκεί Σφνταγμα. Η πλατεία 
Ανακτόρων ςε ανάμνθςθ του 
γεγονότοσ ονομάςτθκε Ρλατεία 
Συντάγματοσ. 
 
5 και 6 ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΥ 1955 
ΣΕΡΤΕΜΒΙΑΝΑ Οι Ζλλθνεσ τθσ 
Κωνςταντινοφπολθσ διϊκονται 
άγρια από το εξαγριωμζνο 
τουρκικό πλικοσ. 
Καταςτρζφονται καταςτιματα, 
λεθλατοφνται περιουςίεσ και 
πολλοί Κωνςταντινοπολίτεσ 
αναγκάηονται μετά τα γεγονότα 
να εγκαταςτακοφν ςτθν Ελλάδα. 
 
25 ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΥ 1849  Ο 
Νικθταράσ πεκαίνει πάμφτωχοσ 
ςτο ςπίτι του ςτον Ρειραιά. 
 
Κϊςτασ Σταυρόπουλοσ 

 
Ζνα κεατρικό ζργο του Κϊςτα 
Σταυρόπουλου. Ηρωίδεσ του γυναίκεσ 
από τζςςερισ γενιζσ που τα ονόματα 
τουσ αρχίηουν από Ζψιλον, όπωσ θ 
Ελλάδα. 
Η Ελπίδα, φοιτιτρια Αρχαιολογίασ, 
ετοιμάηεται να ςυνεχίςει τισ ςπουδζσ 
τθσ ςτο Ραρίςι, εξ αιτίασ ενόσ νζου που 
αγαπά, ο οποίοσ ζχει πρόταςθ να 
εργαςτεί εκεί. Η μθτζρα τθσ Ελζνθ 
διαφωνεί με τθν επιλογι τθσ. Το ίδιο 
και θ γιαγιά τθσ Ειρινθ, που για να τθν 
αποτρζψει τθσ δίνει να διαβάςει το 
θμερολόγιο τθσ δικισ τθσ μθτζρασ, τθσ 
Ελευκερίασ.  
Από αυτό μακαίνει τα βάςανα τθσ 
προςφυγιάσ και, κεωρϊντασ τα όμοια 
με εκείνα τθσ ξενιτιάσ που τθν 
περιμζνει, ςυγκινείται βακιά. Δεν κζλει 
όμωσ να αφιςει μόνο τον αγαπθμζνο 
τθσ. Τθν λφςθ δίνει ο ίδιοσ ο νεαρόσ με 
ζνα τθλεφϊνθμα. Δεκαεννιά ςελίδεσ 
γεμάτεσ ζνταςθ. Σασ προτείνω να το 
διαβάςετε. 
 
Κικι Σκαλτςιϊτθ 
 

ΣΟ ΠΙΣΙ ΣΟΤ ΡΟΔΑΚΗ  
ΣΗΝ ΑΙΓΙΝΑ 

Η ιςτορία του ςπιτιοφ του 
οδάκθ μοιάηει με μυκιςτόρθμα. 
Χτίςτθκε από τον ίδιο τον ιδιοκτιτθ 
του, ο οποίοσ δεν ιταν 
επαγγελματίασ οικοδόμοσ,   το 
1884 ςε μια όμορφθ πλαγιά του 
Μεςαγροφ.  

Σοφά χτιςμζνο, ζχει μια 
αρμονικότατθ ςχζςθ με το φυςικό 
τοπίο. Με τα μοναδικά γλυπτά του, 
ζργα κι αυτά του ιδιοκτιτθ του, 
είναι ςπουδαίο δίδαγμα για κάκε 
άνκρωπο που γοθτεφεται από τθν 
παραδοςιακι ελλθνικι αρχιτεκτονι-
κι. Η μοίρα αυτοφ  του υπζροχου 
παραδοςιακοφ κτίςματοσ ζμελλε να 
ακολουκεί τθν ιςτορία τθσ νεότερθσ 
Ελλάδασ.  

Μπαίνοντασ ςτον χϊρο 
αντικρίηει κάποιοσ πρϊτα τθν αυλι 
με τον φοφρνο ςτα δεξιά του 
οικοπζδου αποκομμζνον από το 
ςπίτι. Το εςωτερικό του είναι 

βαςιςμζνο ςε δφο χϊρουσ ·ζνα 
δωμάτιο κοινισ χριςθσ και μια 
κουηίνα. Το δωμάτιο είναι 
διαμορφωμζνο ςε δφο επίπεδα , το 
ζνα ξφλινο και το άλλο πζτρινο. 
Αυτό το δωμάτιο είναι ιδιαιτζρωσ 

ςτολιςμζνο · ζχει ζνα μεγάλο 
καράβι ςτον τοίχο με πολλά άλλα 
μικρότερα καραβάκια και μία 
ςφίγγα με υπζροχθ κεφαλι.  
 Το ςπίτι του οδάκθ δείχνει 
ξεκάκαρα τι μπορεί να πετφχει ο 
λαϊκόσ καλλιτζχνθσ, όταν διακζτει 
μεράκι και ζμπνευςθ. 
 
Ορφζασ Στεριοφλασ 

 

Ζνα έργο που διάβαςα 
(Διαβαίνοντασ διακόςια χρόνια) 

 ΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΑΘΛΗΜΑ :  ΠΑΓΚΡΑΣΙΟΝ 
Το Ραγκράτιον ιταν ζνα αγϊνιςμα των αρχαίων Ελλινων , ζνασ 

ςυνδυαςμόσ πάλθσ, λακτιςμάτων και πυγμαχίασ χωρίσ ιμάντεσ. Η ονομαςία 
του προζρχεται από τισ λζξεισ παν + κρατείν , δθλαδι νικθτισ 
ανακθρυςςόταν  αυτόσ που ‘’κατείχε τθν κυρίαρχθ δφναμθ’’ ι αυτόσ που 
κυριαρχεί απόλυτα , ενϊ οι ακλθτζσ ονομάηονταν « παγκρατιαςτζσ» . 

Το άκλθμα αυτό που κα μποροφςε να χαρακτθριςτεί και πολεμικι 
τζχνθ ειςιχκθ ςτουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ το 648 π. Χ. ςτθν 33θ Ολυμπιάδα. 
Ήταν κεαματικό και δθμοφιλζσ, αλλά και επικίνδυνο, αφοφ είχε ωσ 
αποτζλεςμα πολλζσ φορζσ ωσ και τον κάνατο του  ενόσ εκ των αντιπάλων. 
Επειδι ο αγϊνασ ζλθγε όταν ζνασ από τουσ αντιπάλουσ διλωνε παραίτθςθ 
και οι Σπαρτιάτεσ δεν επιτρεπόταν να παραιτοφνται από οποιαδιποτε 
δραςτθριότθτα, υπιρχαν αρκετοί Σπαρτιάτεσ παγκρατιαςτζσ που πζκαναν 
κατά τθν διάρκεια των αγϊνων. Ζτςι θ πολιτεία τθσ Σπάρτθσ αποφάςιςε να 
απαγορεφςει ςτουσ Σπαρτιάτεσ να αςχολοφνται με το ςυγκεκριμζνο άκλθμα. 

Στουσ  αρχαίουσ Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ μετά το 200 π. Χ. ειςιγαγαν κι 
ζνα λιγότερο βίαιο διαγωνιςμό ‘’ Ραγκράτιον Ραίδων’’ για νζα αγόρια. 

 
 
                      Γιϊργοσ Ελευκερίου 


