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Παζάρι, στα χρόνια της Τουρκοκρατίας ήταν δημόσια αγορά με κτίρια, όπου 
γινόταν συναντήσεις και διαπραγματεύσεις, με σκοπό τις αγοραπωλησίες. Από το 

είδος των εμπορευμάτων, οι αγορές έπαιρναν και άλλες ονομασίες, όπως, 
μπαλούκ- παζάρ, δηλαδή, ιχθυαγορά. 

Η ιστορική εμποροπανήγυρη και ζωοπανήγυρη της πόλης ήταν ένα σημαντικό 
εμπορικό γεγονός για πολλούς αιώνες στην Κεντρική Ελλάδα, κυρίως στα χρόνια 
της Τουρκοκρατίας. Tότε βέβαια εξυπηρετούσε άλλους σκοπούς, καθώς ήταν 

κυρίως χώρος αγοραπωλησίας ζώων, υφασμάτων και σιδερικών από τη Γερμανία. 
Τα προϊόντα μεταφέρονταν με μουλάρια, άλογα και καμήλες. Η χρήση της 
καμήλας σταμάτησε στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα. 

Στα 1858, ο περιηγητής L. Heuzey έγραφε τα εξής: «Η εμποροπανήγυρη της 
Λάρισας ήταν παλαιότερα πλούσια σε υφάσματα ανατολικού τύπου από την 

Θεσσαλία, ενώ τώρα αυτά προέρχονται από την Ευρώπη, κυρίως από τη 
Γερμανία». 
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Στα πρώτα χρόνια της ελεύθερης Λάρισας μετά το 1881, το έθιμο συνεχίστηκε 
το 1888 (6 χρόνια δεν έγινε λόγω της μεγάλης φωτιάς του 1882) και το παζάρι 

εγκαταστάθηκε πλέον στο νέο του χώρο, που θα θυμούνται οι παλιότεροι, στο 
πάρκο του Αλκαζάρ δίπλα στο Πηνειό (φωτο), όπου λειτούργησε για έναν αιώνα 

(μέχρι το 1991). 
Με βάση έναν ιστορικό οδηγό, στο παζάρι του 1894 πουλήθηκαν 2.400 
πρόβατα, 1.162 βόδια, 142 άλογα, 139 βουβάλια και 117 γαϊδούρια. Στις 8 

μέρες λειτουργίας του, η Λάρισα των 15.000 κατοίκων τότε, πρόσθετε άλλους 
12.000 επιπλέον επισκέπτες. 
Η εμποροπανήγυρη πάντα γινόταν στα τέλη Σεπτεμβρίου και συνήθως 

συνοδευόταν από ιππικούς αγώνες. 
Μετά από μια μικρή περιπλάνηση την δεκαετία του 1990 εκτός Λάρισας 

(Γιάννουλη και Φαλάνη), στις αρχές του νέου αιώνα εγκαταστάθηκε στο γνώριμο 
χώρο στη σκεπαστή αγορά της Νεάπολης. 
Το παζάρι της Λάρισας επομένως, πρόκειται για ένα σημαντικό πολιτιστικό 

θεσμό, αν το δούμε ως ένα έθιμο χρήσιμο για την παράδοση της πόλης. Από 
εκεί και πέρα, δεν είναι λίγοι εκείνοι σήμερα που αναρωτιούνται δίκαια για την 
εμπορική του χρησιμότητα και το σημερινό τρόπο λειτουργίας του, όπου 

κυριαρχεί η φοροδιαφυγή και σίγουρα δεν συνάδει με την εικόνα μιας 
σύγχρονης πόλης. 

Άλλοι πάλι νιώθουν δεμένοι με τις εικόνες και... τις γεύσεις, που προσφέρει 
κάθε χρόνο το παζάρι, όπως τα «λούνα πάρκ», ο χαλβάς Φαρσάλων ή το 
λουκάνικο στην άμμο... Οι απόψεις διίστανται.  

 
 

 
Παπανεστωρόπουλος Βαγγέλης 
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    Άι-άι 
Το άι-άι είναι ένα από τα πιο 

περίεργα πλάσματα στον 
κόσμο. Αυτός ο νυκτόβιος και 
μοναχικός λεμούριος μοιάζει 

σαν να έχει συναρμολογηθεί 
από πολλά διαφορετικά ζώα. 

Το άι-άι μοιάζει με μεγάλη 
σπιτόγατα με πρόσωπο 
κουναβιού ή νυφίτσας, αυτιά 

που μοιάζουν με νυχτερίδας 
και μπορούν να 
περιστρέφονται ανεξάρτητα, 

δόντια που μεγαλώνουν 
συνεχώς όπως αυτά των 

τρωκτικών, διαπεραστικά 
πράσινα μάτια και μαύρα 
χέρια με ένα κοκκαλιάρικο 

μεσαίο δάχτυλο που θυμίζει 
νεκρό κλαράκι. 
Το άι-άι χρησιμοποιεί το 

δάχτυλο του για να εντοπίζει 
νύμφες εντόμων που 

παραμονεύουν μέσα σε 
κορμούς δέντρων, σπόρους και 
καρπούς. Σήμερα το άι-άι 

απειλείται σοβαρά από την 
απώλεια περιοχών στις οποίες 

μπορεί να ζήσει και από το 
κυνήγι. Σε μερικές περιοχές οι 
ιθαγενείς πιστεύουν ότι το άι-άι 

φέρνει κακή τύχη και 
σκοτώνουν το ζώο όποτε το 
συναντήσουν. Τον συναντά 

κανείς στην Μαδαγασκάρη. 

  Επιμέλεια στήλης 
Αθηνά Μανουσάκη 

 
                                         

                                            
Φθάσαμε και στον Σεπτέμβριο, 
τον πρώτο μήνα του 
φθινοπώρου, που μόνο 
φθινόπωρο δε θυμίζει. Ο 
καιρός είναι συνήθως 
καλοκαιρινός, οι θερμοκρασίες 
υψηλές, στην αρχή του μήνα 
συνεχίζονται οι καλοκαιρινές 
διακοπές και τίποτε δεν 
θυμίζει, το πρώτο μισό 
τουλάχιστον, ότι μπαίνουμε σε 
μια άλλη εποχή. Βέβαια, 
τυπικά η εποχή αλλάζει στο 
τέλος του μήνα στις 22 
Σεπτεμβρίου, οπότε συμβαίνει 
η φθινοπωρινή ισημερία, 
δηλαδή την ημερομηνία αυτή 
έχουμε ίση διάρκεια μέρας και 
νύχτας. Τους επόμενους τρεις 
μήνες η μέρα θα αρχίσει να 
μικραίνει προς όφελος του 
σκοταδιού της νύχτας. 
O Σεπτέμβρης,ο Τρυγητής όπως 
τον έλεγε παλιότερα ο λαός μας, 
σηματοδοτεί μια σειρά από 
εργασίες που έχουν σχέση με τα 
κλήματα, τα αμπέλια, και τον 
καρπό τους, το σταφύλι, που μας 
δίνει το κρασί. Παλιότερα, πριν 
από την εκβιομηχάνιση της 
οινοποιίας, όλη αυτή η 
διαδικασία ήταν ένα πανηγύρι 
για τις περιοχές παραγωγής 
κρασιών, όπου ο τρύγος 
κρατούσε πολλές μέρες.  Οι 
παραγωγοί μάζευαν τα σταφύλια 
στα πατητήρια, όπου έβγαινε ο 
πρώτος χυμός, ο μούστος, που 

στη συνέχεια συγκεντρωνόταν 
στα βαρέλια, για να αρχίσει η 
ζύμωση και μετά από μερικούς 
μήνες να παραχθεί το κρασί. 
Σήμερα όλη η διαδικασία είναι 
αυτοματοποιημένη. Μόνο σε 
πανηγύρια και εκδηλώσεις που 
γίνονται, όχι μόνο στην Ελλάδα 
αλλά και σε όλες τις 
οινοπαραγωγές χώρες, 
αναβιώνουν οι συνθήκες που 
υπήρχαν παλιότερα στην 
παραγωγή του κρασιού. Στο 
παρακάτω γλυπτό ο Σεπτέμβριος 
παριστάνεται ως τρυγητής. Ο 
μήνας αυτός, όπως και οι 
υπόλοιποι που ακολουθούν ως το 
τέλος του χρόνου, παίρνει το 
όνομά του από το λατινικό 
αριθμητικό septem, που σημαίνει 
επτά. Ήταν ο έβδομος μήνας του 
ρωμαϊκού ημερολογίου, του 
οποίου το έτος άρχιζε, όπως ήδη 
γνωρίζουμε, από τον Μάρτιο. Στις 
αρχές των πρώιμων βυζαντινών 
χρόνων η 1η Σεπτεμβρίου 
καθιερώθηκε ως η αρχή του 
εκκλησιαστικού έτους.  Στην 
εκκλησιαστική γλώσσα αυτό θα 
το ακούσετε ως «αρχή 
ινδικτιώνος». Αυτή η 
ελληνοποιημένη λατινική λέξη 
δηλώνει ένα σύνολο 15 ετών και 
κατ΄ αρχάς είχε σχέση με τις 
οικονομικές και φορολογικές 
υποχρεώσεις των πολιτών προς 
το κράτος για μια συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο.  Το 2014, που 
διανύουμε, είναι το 7ο έτος του 
κύκλου αυτού των 15 ετών. Η 
δεσποτική γιορτής της Ύψωσης 
του Τιμίου Σταυρού δίνει στον 
Σεπτέμβριο κι άλλη λαϊκή 
ονομασία: Σταυρίτης ή 
Σταυριάτης. Η γιορτή, σύμφωνα 
με την υπάρχουσα ιστορική 
πληροφόρηση έχει σχέση με την 
ανεύρεση του χαμένου μέχρι τότε 
Σταυρού του Κυρίου. Η μητέρα 
του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η 
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αγία Ελένη, προχώρησε σε 
ανασκαφές στα Ιεροσόλυμα 
προκειμένου να βρει τον Σταυρό, 
ο οποίος ήταν, σύμφωνα με την 
τότε υπάρχουσα πληροφόρηση, 
θαμμένος κάτω από τα χώματα 
του Γολγοθά. Πράγματι, μετά από 
την ανασκαφή που έκανε, βρήκε 
τρεις σταυρούς. Καθώς 
δημιουργήθηκε το ερώτημα ποιος 
από αυτούς ήταν ο σταυρός του 
Κυρίου μας, έγινε ένα μικρό 
θαύμα. Δίπλα σ΄ έναν από τους 
σταυρούς βλάστησε ένα 
λουλούδι ευωδιαστό, ο γνωστός 
μας βασιλικός, που ονομάσθηκε 
έτσι επειδή έδειξε τον Σταυρό του 
Βασιλέα των ουρανών στον 
βασιλέα του Βυζαντίου. Στις 14 
Σεπτεμβρίου 335, η αγία Ελένη 
όρισε να γίνουν τα εγκαίνια 
τουναού της Αναστάσεως του 
Κυρίου, trygos1_mesaστα 
Ιεροσόλυμα. Αυτή την ημέρα ο 
Πατριάρχης Ιεροσολύμων ύψωσε 
στον άμβωνα τον Σταυρό που είχε 
βρεθεί πριν από μερικές μέρες. 
Έτσι, από τότε καθιερώθηκε η 
γιορτή αυτή. Βέβαια υπάρχει και 
μια συνέχεια περίπου τρεις 
αιώνες αργότερα. Το 614 οι 
Πέρσες κατέλαβαν τα Ιεροσόλυμα 
κι έτσι ο Σταυρός πέρασε στην 
κατοχή τους. Ο αυτοκράτορας 
Ηράκλειος, το 628 εκστράτευσε 
εναντίον των Περσών, πήρε τον 
Σταυρό και, στις 14 Σεπτεμβρίου 
και πάλι, τον ύψωσε στη Μεγάλη 
Εκκλησία της 
Κωνσταντινούπολης. Τότε 
έψαλαν για πρώτη φορά και τον 
γνωστό ύμνο:  «Σ ῶσον, Κύριε, 
τόν λαόν  Σου καί εὐλόγησον την 
κληρονομίαν Σου}, νίκας τοῖς 
βασιλεῦσιν κατά βαρβάρων 
δωρούμενος καί τό σόν φυλάττων 
διά τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα». 

Καμπούρης Νίκος 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Το αγιολόγιο τους μήνα, εκτός από τους αγίους, μερικοί 
από τους οποίους εικονίζονται παρακάτω, έχει και τη 
θεομητορική γιορτή της γέννησης της Θεοτόκου, που τη 
γιορτάζουμε στις 8 Σεπτεμβρίου. Την επόμενη μέρα, στις 9 
Σεπτεμβρίου, τιμώνται οι γονείς της Παναγιάς μας, ο 
Ιωακείμ και η Άννα. 

 

Ο λαός μας έχει να πει αρκετές παροιμίες για τον 

Σεπτέμβριο. Να μερικές από αυτές: 

Τον Τρυγητή τ’ αμπελουργού πάνε χαλάλι οι κόποι. 

Αν ίσως βρέξει ο Τρυγητής, χαρά στον τυροκόμο. 

Του Σταυρού σταύρωνε και δένε. 

Του Σεπτέμβρη οι βροχές, πολλά καλά μας φέρνουν. 

Μάρτη και Σεπτέμβρη ίσια τα μεσάνυχτα. 

Τον Σεπτέμβρη τα σταφύλια, τον Οκτώβρη τα κουδούνια. 
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INSERT YOUR ARTICLE TITLE HERE 

Στις 6 Φεβρουαρίου του 1982 ο υπουργός 
Παιδείας της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης 
Βερυβάκης αποφάσισε την κατάργηση της 
υποχρεωτικής χρήσης της σχολικής ποδιάς. Οι 
μαθητές υποδέχτηκαν τα νέα με χαρά, καθώς οι 
περισσότεροι υποστήριζαν ότι η σχολική 
ενδυμασία τους καταπίεζε. Ιδιαίτερα τα κορίτσια 
απαλλάχτηκαν από τη μπλε ποδιά με τον άσπρο 
γιακά και τα άσπρα καλτσάκια που τις περιόριζε. 
Τα αγόρια έπρεπε και αυτά να φορούν ποδιές, 
αλλά οι εκπαιδευτικοί ήταν απόλυτα χαλαροί μαζί 
τους και πρακτικά, το μέτρο ίσχυε μόνο για τις 
κοπέλες. Τα κορίτσια, με την κατάργηση της 
ποδιάς, βρήκαν ευκαιρία να φορέσουν λίγο πιο 
κοντές φούστες και το μέχρι τότε απαγορευμένο 
καλσόν.... Εκείνοι που σίγουρα δεν χάρηκαν με 
την κατάργηση της ποδιάς ήταν οι έμποροι, οι 
ιδιοκτήτες καταστημάτων και οι σχεδιαστές που 
επιμελούνταν τα νέα σχέδια της ποδιάς. Κάθε 
χρόνο λίγο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς 
γονείς και μαθητές έσπευδαν στα 
πολυκαταστήματα του κέντρου της Αθήνας, 
Μινιόν, Αφοί Λαμπρόπουλοι, Δραγώνας, για να 
αγοράσουν καινούριες σχολικές ενδυμασίες....  
 
 

 
Μπισίλκας Ορέστης 

Οι τιμές των νέων σχεδίων αποτελούσαν θέμα στις 
εφημερίδες. Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας «Τα Νέα» 
διαβάζουμε τις τιμές για τις ποδιές, από το νηπιαγωγείο 
μέχρι το γυμνάσιο. Η διαφορά από τις απλές, που 
μπορούσε να βρει κανείς ακόμα και σε βιοτεχνίες, μέχρι 
τις «μοντέρνες» ποδιές του Τσεκλένη, ήταν τεράστια....  
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Αποφασίσαμε να 

κάνουμε μια έρευνα για 
το ποιο είναι το 
αγαπημένο μάθημα των 

μαθητών του σχολείου 
μας. 

Ρωτήσαμε μαθητές των 
Α΄,Γ΄,Δ΄, και Ε΄τάξεων 
του σχολείου μας. 

152 μαθητές απάντησαν 
ότι το αγαπημένο τους 
μάθημα είναι η 

Γυμναστική,82 τα 
μαθηματικά,59 η 

Γλώσσα, 37 η Ιστορία 
και τέλος 29 τα Φυσικά. 
 

 

 
 

Βλάχου Ανδριάνα 
Καμπούρης 

Βασίλης 
Ψύρρας 

Επαμεινώνδας 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

152 82 59 37 29
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ΤΟ 
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ 

ΜΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑ

Μια από τις μεγαλύτερες 
ομάδες του κόσμου, η 
Γιουβέντους. ξόδεψε ένα  
μεγάλο χρηματικό ποσό για 
να αποκτήσει έναν κορυφαίο 
ποδοσφαιριστή από την Ρεάλ 
Μαδρίτης. Να βρείτε το ποσό 
αυτό ακολουθώντας με τη 
σειρά τις παρακάτω οδηγίες: 
1.Φτιάξτε τον μεγαλύτερο 
επταψήφιο αριθμό 
χρησιμοποιώντας  μια φορά 
καθένα από τα ψηφία 
0,1,2,3,4,5,6. 
2.Μεγάλωσε τον αριθμό 10 
φορές. 
3.Μίκρυνε τον αριθμό κατά 
2.οοο 
4.Άλλαξε το ψηφίο των 
Εκατοντάδων Χιλιάδων με 
εκείνο των Μονάδων 
Χιλιάδων. 
5.Πρόσθεσε τον αριθμό 
965.900 

 
Αλεξάς Μάριος 

 

    ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ 

Η δασκάλα έβαλε στα παιδιά να γράψουν μια εκθεση, που να τελειώνει με τη φράση¨Μάνα 
είναι μόνο μία.¨Όλα τα παιδάκια έγραφαν η μαμά μου με αγαπάει, με φροντίζει και στο 

τέλος ¨Μάνα είναι μόνο μία¨Ο Τοτός έγραψε: ¨μια μέρα ήρθε στο σπίτι μια φίλη της μαμάς 
μου.Η μαμά μου, τη ρώτησε τι θα πιεί και η φίλη της απάντησε μια κοκα κόλα.Τότε η μαμά 
μου ,μου είπε να φέρω δύο.Όταν πήγα στο ψυγείο είδα  

ότι υπήρχε μόνο μία κοκα κόλα και φώναξα :¨Μάνα, είναι μόνο μία!¨ 
                                

                                                                         Επιμέλεια στήλης: Ψύρρα Θεοδότη 
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Γιατί ο Οκτώβριος 

δεν έχει μ 
Ένα αρκετά συνηθισμένο 
λάθος είναι να λέμε και να 

γράφουμε τον δέκατο μήνα 
του ημερολογίου ως 
"Οκτώμβριο" αντί για το 

ορθό Οκτώβριο. 
Γιατί δεν έχει μ ο 

ΟκτώβριοςΈνα λάθος αρκετά 
παλιό, το οποίο για να 
πούμε και του στραβού το 

δίκιο, δεν είναι και δύσκολο 
να το κάνουμε μιας και 

υπάρχουν τρεις μήνες με 
αντίστοιχα ονόματα που 
έχουν και οι τρεις "μ". 

Εννοούμε φυσικά τους 
μήνες Σεπτέμβριο, Νοέμβριο 
και Δεκέμβριο. 

Τότε, λοιπόν, ο Οκτώβριος 
γιατί δεν έχει μ; Ποια είναι η 

εξήγηση που κρύβεται πίσω 
από αυτή τη διαφοροποίηση; 
Για να δούμε! 

Η απάντηση βρίσκεται στο 
ρωμαϊκό ημερολόγιο, το 
οποίο έχουμε δανειστεί 

αυτούσιο. 
Παλιά το ρωμαϊκό 

ημερολόγιο είχε 10 μήνες, 
καθώς απουσίαζαν οι μήνες 
Ιανουάριος και Φεβρουάριος, 

οι οποίοι προστέθηκαν 
αργότερα, επομένως η χρονιά 

ξεκινούσε από τον Μάρτιο. 
Το ρωμαϊκό ημερολόγιο στα 
λατινικά ήταν το εξής: 

1) Martius (στον Άρη) 
2) Aprilis (στην Αφροδίτη) 
3) Maius (στη Μαία) 

4) Junius (στην Ήρα) 
5) Quintilis (πέμπτος) 

6) Sextilis (έκτος) 
7) September (έβδομος) 
8) October (όγδοος) 

9) November (ένατος) 
10)December (δέκατος) 

 
Σύμφωνα, λοιπόν, με το 

ρωμαϊκό ημερολόγιο, οι 
πρώτοι τέσσερις μήνες 
είχαν ονόματα Θεών. Οι 

επόμενοι συνέχιζαν 
αριθμητικά, δηλ. ο 
Quintilis ήταν ο 

πέμπτος, ο Sextilis ήταν 
ο έκτος κ.ο.κ. 

Αργότερα ο πέμπτος και 
ο έκτος μήνας 
αφιερώθηκαν σε 

αυτοκράτορες και 
συγκεκριμένα στον 

Ιούλιο Καίσαρα και στον 
Οκταβιανό Αύγουστο. 

 
Οι επόμενοι μήνες όμως 
συνέχισαν αριθμητικά. 

Συγκεκριμένα ο έβδομος 
μήνας λεγόταν 

September από το 
septem (εφτά), ο όγδοος 
μήνας ονομάστηκε 

October από το octo 
(οκτώ), ο ένατος ήταν ο 
November από το novem 

(εννιά) και τέλος δέκατος 
και τελευταίος ήταν ο 

December από το decem 
(δέκα). 
 

Επομένως, αφού ο 
Οκτώβριος δεν είχε μ στα 

λατινικά (October), δεν 
έχει, προφανώς, ούτε στα 
ελληνικά. 

Μπαντούκας 
Παναγιώτης 

 
 
 

 

Η τάξη μας κατά τη 
διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς 2017 – 2018 

πραγματοποίησε το 
πρόγραμμα eTwinning με 

τίτλο” Μαγευτικά  
παραμυθοταξίδια στην 
Ευρώπη!”. 

Το έργο βραβεύτηκε στις 
09/09/2018 με την Ετικέτα 

Ποιότητας  eTwinning  από 
την Εθνική  Υπηρεσία 
Στήριξης. 

Στόχοι του έργου ήταν : 
1) Να έρθουν οι μαθητές σε 
επαφή με την ευρωπαϊκή 

ιστορία και τον ευρωπαϊκό 
πολιτισμό 2) Να 

εμπλουτίσουν τις γνώσεις 
τους μέσα από ένα 
ευχάριστο και ενδιαφέρον 

θέμα όπως είναι τα 
παραμύθια και να τους 
δοθεί η δυνατότητα να 

εκφραστούν με διάφορους 
τρόπους. 4) Να απολαύσουν 

τα παραμύθια ως ακροατές 
και να ψυχαγωγηθούν ενώ 
παράλληλα θα ασκηθούν ως 

αφηγητές μέσα από τη 
διαδικασία ανταλλαγής και 

παρουσίασης παραμυθιών 
5) Να συνεργαστούν μεταξύ 
τους αλλά και με άλλα 

σχολεία και να αποκτήσουν 

σημαντικές δεξιότητες.  
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Το ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου 

του 1940 ήταν η αρχή μιας 

εκστρατείας που έμεινε στην 

ιστορία ως το  "Έπος" 

και  κάλυψε ένα ένδοξο μέρος 

της μακραίωνης ελληνικής 

ιστορίας.  

Παραθέτουμε σημαντικές 

φωτογραφίες από το αρχείο του 

Γενικού Επιτελείου 

Στρατού (ΓΕΣ) οι οποίες λένε 

πολύ περισσότερα για τον 

Ελληνο-ιταλικό πόλεμο του ’40 

απ’ότι θα μπορούσαμε να σας 

διηγηθούμε. 
Καμπούρης Βασίλης 

 

  

  
                                                                    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Στο πλαίσιο του εορτασμού της 5ης 
Πανελλήνιας -Ευρωπαϊκής Ημέρας 
Σχολικού Αθλητισμού 2018 το σχολείο 

μας,  στις 9/10/2018 διοργάνωσε 
αθλητικές δραστηριότητες με σύνθημα 
«ΑΣ ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ». Οι  μαθητές 

συμμετείχαν σε οργανωμένες αθλητικές 
δράσεις, (τρέξιμο, σκυταλοδρομία, 

κ.ά.,  ομαδικά -ατομικά αθλήματα). 
 

Κωστόπουλος Γιάννης 

 

http://www.army.gr/
http://www.army.gr/
http://www.army.gr/
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ΨΗΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
by Τριαντάφυλλος Σπυρόπουλος® 

 

   

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 15 
ΛΕΠΤΑ 

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ 1 ΩΡΑ 
4 ΜΕΡΙΔΕΣ 

 

ΥΛΙΚΑ 
1 κοτόπουλο ελευθέρας 
βοσκής βάρους 1,8 κιλών 
2 κλωνάρια αποξηραμένος 
μάραθος 
2 κουταλιές της σούπας 

ελαιόλαδο 
400 γρ. πρόωρες πατάτες 
40 γρ. καρότα 
40 γρ. κρεμμύδι 
200 γρ. μανιτάρια ζιρόλ 
20 γρ. βούτυρο 
50 γρ. ελιές μαύρες 
αλάτι και φρεσκοτριμμένο 
πιπέρι 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
 

Προθερμαίνετε τον φούρνο στους 200 βαθμούς κελσίου. Αλατοπιπερώστε το κοτόπουλο 
μέσα και έξω, γεμιστέ το με τα κλωναράκια μάραθο, βαλτέ το κοτόπουλο σε μια γάστρα 

στο πλάι και ψήστε το για 15 λεπτά στον φούρνο με τη γάστρα κλειστή.  Προσθέστε νερό, 
γυριστέ το κοτόπουλο από την άλλη  πλευρά και συνεχίστε το ψήσιμο για 15 λεπτά  

προσθέτοντας νερό ανά διαστήματα. Στηρίξτε το στη ράχη του, προσθέστε τις πατάτες 
γύρω του και συνεχίστε το μαγείρεμα για 20 με 25 λεπτά εξακολουθώντας να προσθέτετε 
που και που λίγο νερό. 

Ελέγξτε το ψήσιμο τρυπώντας το λίπος στο μπούτι με ένα πιρούνι . Το ζουμί που θα 
τρέξει θα πρέπει να είναι καθαρό χωρίς αίμα, διαφορετικά θα πρέπει να συνεχίσετε το 

μαγείρεμα για λίγα λεπτά ακόμα . Κόψτε το καρότο και το κρεμμύδι σε μικρούς κύβους 
με πλευρά 5χιλ. Βγάλτε το κοτόπουλο και τις πατάτες από τη γάστρα. Φυλάτε σε μια 
πιατέλα σκεπασμένα με αλουμινόχαρτο (με τον φούρνο σβηστό την πόρτα ανοιχτή).  

Προσθέστε στη γάστρα τα λαχανικά και τα μανιτάρια ζιρόλ. Σοτάρετε τα μέχρι να 
ροδίσουν ελαφρώς. Ρίξτε 100 ml νερό. Αραιώστε λίγο το ζωμό τους. Περιμένετε μέχρι να 
σωθούν τα υγρά και να μείνει λίγος μόνο ζωμός. Προσθέστε ανακατεύοντας μικρά 

κομματάκια κρύο βούτυρο. Προσθέστε τις ελιές.  
Σερβίρετε το κοτόπουλο σε μια πιατέλα με τις πατάτες και τα μανιτάρια. Γαρνίρετε με 

λίγο ζωμό και σερβίρετε το υπόλοιπο σε μια σουπιέρα στο πλάι. 
Επιμέλεια στήλης 
Σπυρόπουλος Τριαντάφυλλος 
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 Αγαπητοί μαθητές, 

 Παρακάτω θα βρείτε ορισμένες από τις εκθέσεις που έχετε γράψει εσείς ή οι 

συμμαθητές σας στα πλαίσια του μαθήματος. Οι καλύτερες εκθέσεις θα 

δημοσιεύονται εδώ για δύο λόγους: α) ως ηθική επιβράβευση για την προσπάθεια 

και την επιτυχία σας και β) ως υποδείγματα για παρόμοιες εκθέσεις που θα σας 

ζητηθεί να γράψετε. Οι παρακάτω εκθέσεις είναι διορθωμένες αναφορικά με την 

ορθογραφία και την σύνταξη αλλά παραμένουν άθικτες στην δομή και την 

οργάνωση. 

Η ηρωίδα του δάσους! 
 Κάποτε σε ένα δάσος ζούσε μια αλεπού αλλιώτικη από τις άλλες. Η Κλειώ. Η 

Κλειώ κάθε πρωί έπινε το τσάι της, έβαζε τις μπότες της, κι έκανε την καθημερινή 
της βόλτα στο δάσος . 
 Το δάσος ονομάζονταν δάσος των Λυκούργων. Οι Λυκούργοι είναι άγριοι κλέφτες 

κυνηγοί, που μια φορά τον χρόνο κατέβαιναν από το βουνό και κυνηγούσαν τα 
ζώα. 

Σήμερα που ξύπνησε η Κλειώ  μία παράξενη ησυχία υπήρχε στο δάσος. Οι φίλες 
της οι τα ελάφια δεν ήταν εκεί. Μα κι η φίλη της η αρκούδα δεν της έφερε την 
μαρμελάδα της. Κοίταξε το ημερολόγιό της κι είδε ότι εκείνη η μέρα ήταν η μέρα  

των Λυκούργων. 
 Τα ζώα του δάσους είχαν φύγει χωρίς αυτήν. H Κλειώ αναστατώθηκε που ήταν 
μόνη της, αλλά στο τέλος πήρε την απόφαση να τους πολεμήσει. 

 Έτσι, κρύφτηκε σε μια κουφάλα ενός γέρικου δέντρου  και τους περίμενε. Όταν 
έφτασαν εκεί οι Λυκούργοι δεν βρήκαν κανένα ζώο. Όμως ένας τους βρήκε την 

Κλειώ. Την κυνήγησε ώσπου η Κλειώ γυρίζει απότομα και του φέρνει το ομπρελίνο 
στο κεφάλι. Ο δεύτερος  Λυκούργος έφαγε τα μπισκότα της Κλειώ με την καυτερή 
πιπεριά.  Οι υπόλοιποι είδαν τι έπαθαν οι φίλοι τους και έφυγαν. 

 Όταν τα  ζώα γύρισαν, η Κλειώ τους είπε τι έκανε,  και τα ζώα την ανακήρυξαν 
ηρωίδα. Από τότε οι Λυκούργοι δεν ξαναπήγαν στο δάσος ποτέ και τα ζώα έζησαν 

ευτυχισμένα! 

 
Ανδριάνα Βλάχου 
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Το χαζό τσιγάρο 

 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα τεράστιο και πανέμορφο δάσος. Σε δύο ημέρες δεν 
ήταν τίποτα παρά ένα καμένο μέρος γεμάτο στάχτη, καμένα δέντρα και σκοτωμένα ζώα. 
Ας τα πάρουμε από την αρχή… 
 Ήταν μια συννεφιασμένη ημέρα στο δάσος. Όλα τα ζωάκια,ελάφια,σκιουράκια, 
χελωνίτσες, σκαντζόχοιροι, αρκούδες ακόμα και οι ασβοί έπαιζαν χαρούμενα. Μόνο η 
σοφή κουκουβάγια-Θάλεια ήταν σκεπτική αυτές τις ημέρες … 
 Το δάσος δεν απείχε μακριά από έναν δρόμο που περνούσαν αυτοκίνητα και τους 
τάραζαν την ησυχία και την ηρεμία που είχε αυτό το δάσος. Όπως όλα αυτά τα αυτοκίνητα 
που περνούσαν από εκεί, έτυχε να περάσει και ένας χαζός μεγαλοεπιχειρηματίας που 
οδηγούσε την μαύρη του BMW. Τότε σε μία στιγμή πετάει το τσιγάρο του που ήταν 
αναμμένο. Το τσιγάρο τότε κύλησε προς το δάσος μιας κι εκεί ήταν γκρεμός. Αμέσως 
άρχισαν να ανάβουν τα ξερά χόρτα που ήταν κοντά του. Αν η φωτιά κατευθυνόταν προς 
το δάσος μπορεί να έχαναν τη ζωή τους πολλά ζώα άδικα.     
  Ευτυχώς εκείνη την ημέρα όπως είπα και πριν ήταν συννεφιασμένος ο καιρός και άρχιζε 
να ψιχαλίζει.Τα χόρτα σιγά-σιγά έσβησαν και το δάσος σώθηκε. 
 Την επόμενη ημέρα αυτός ο χαζοεπιχειρηματίας ξαναπέρασε από αυτόν τον δρόμο γιατί 
έπρεπε να υπογράψει κάτι συμβόλαια για τις καινούργιες του επιχειρήσεις. Έκανε όμως 
πάλι μια κίνηση που ήταν μοιραία για το δάσος. Πέταξε πάλι το τσιγάρο του. 
 Εκείνη την ημέρα οι φίλοι μας οι αρκούδες,οι ασβοί, οι λαγοί, τα κουνελάκια, οι 
σκαντζόχοιροι και τα σκιουράκια παίζανε κρυφτό. Τότε λέει ο ασβός:-¨Φτου , φτου  μια 
αρκούδα η μουσούδα” Λέει τότε η αρκούδα: -¨Πο,πο !Εγώ θα φυλάω πάλι:”Αμέσως όμως 
σταματάνε να μιλάνε γιατί βλέπουν την κυρία κουνέλα κανέλα να βήχει. Την ρωτάνε οι 
φίλοι της “τι έπαθες;” πριν προλάβει να απαντήσει έρχεται ο Ρούντολφ το ελαφάκι και 
τους λέει ότι το δάσος έπιασε φωτιά. Αμέσως εγώ ,τα κουνέλια ,οι ασβοί ,οι αρκούδες και 
τα άλλα ζώα αρχίζουμε να τρέχουμε να σωθούμε. Μαζί με τον κύριο λαγό παίρνουμε τον 
πυροσβεστήρα από την κουφάλα του δέντρου και αρχίζουμε να σβήνουμε τη φωτιά. 
Μάταια όμως η προσπάθεια. Ο πυροσβεστήρας είχε τελειώσει γιατί είχε ξαναπιάσει φωτιά 
το δάσος μας. Χωρίς άλλη επιλογή τρέχουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε για να σωθούμε. 
Ευτυχώς τα επόμενα δύο λεπτά ειδοποιήθηκαν οι πυροσβέστες και ήρθαν και μας έσωσαν 
και εμάς και το δάσος. 
 Ένα κομμάτι όμως του δάσους δεν πρόλαβε να σωθεί. Για αυτό την επόμενη κιόλας μέρα 
πήγαμε με τους φίλους μου τα ζώα και βάλαμε όλα τα δάση προστατευόμενα για να μην 
υπάρχουν άλλα καμένα δάση. 
 Από τότε βρήκαμε και παίζουμε ένα καινούργιο παιχνίδι, τους κλέφτες και αστυνόμους!            
. 

 
Ευγενία Τσαγκαλίδου 
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Καλησπέρα σε όλη την Μυθοπαρέα!!! 
  

Σήμερα στη συντροφιά μας θα φιλοξενήσουμε τούς γνωστούς σε όλους μας….Νάνους. 
Κοντοί, αλλά πολλοί δυνατοί, οι Νάνοι έχουν συνήθως γενειάδα και δείχνουν μεγάλη σε 

ηλικία, αν κι αυτό συμβαίνει γιατί φτάνουν στην ενηλικίωση όταν είναι μόλις 3 ετών, κι 
έχουν γκρίζα γένια στην ηλικία των 7. Τα σπίτια τους είναι τα βουνά τής Σκανδιναβίας 
και τής Γερμανίας, όπου σκάβουν για πολύτιμα μέταλλα, προκειμένου να τα 

μετατρέψουν σε όπλα και πανοπλίες και άλλα αντικείμενα, τα οποία συχνά φέρουν 
μαγικές ιδιότητες. Οι Νάνοι ήταν αυτοί που κατασκεύασαν το Mjolnir (Μίολνιρ) – το 

περίφημο σπαθί τού Θωρ – το δόρυ Gungnir (Γκούγκνιρ), το περιδέραιο Brisingr 
(Μπρισίνγκα) και αμέτρητα άλλα θαυμαστά έργα, όπως τα καινούργια μαλλιά τής Sif 
(Σηφ), Τη σύζυγο τού Θωρ, κι ένα σκοινί αρκετά δυνατό να δεσμεύσει το γιγαντιαίο λύκο 

Fenrir (Φενρίρ), που ήταν όμως λεπτό σαν κλωστή. 
Και μια και σήμερα έχουμε όρεξη για αποκαλύψεις θα σας πούμε πως οι Νάνοι είναι 
εξαιρετικά ευαίσθητοι με την έκθεση των ποδιών τους στο οποιοδήποτε, γιατί πάντοτε 

έχουν κάποια δυσμορφία.. Ίσως, για παράδειγμα, μοιάζουν με πόδια χήνας ή κορακιού. 
Ή μπορεί να είναι αντεστραμμένα. 

 Αυτός είναι ο λόγος που οι Νάνοι φορούν ρούχα, τα οποία αγγίζουν το χώμα. Οι φίλοι 
μας που έχουν την περιέργεια να ανακαλύψουν περισσότερα ας σκορπίσουν στο δρόμο 
τους στάχτη ή αλεύρι και θα μελετήσουν έτσι τα αποτυπώματα που θα αφήσουν 

φεύγοντας τα πλασματάκια αυτά. 
Τέλος οι Νάνοι δεν μπορούν να εμφανιστούν στο έδαφος κατά τη διάρκεια τής ημέρας. 
Μία και μόνο ηλιαχτίδα μπορεί να τους μετατρέψει σε πέτρα. Σύμφωνα με κάποιες 

μαρτυρίες περνούν τις ώρες τής ημέρας που έχει φως με τη μορφή βατράχου. Οπότε αν 
δείτε ποτέ κάτι περίεργο σε ….κάποιο βατραχάκι μη το προσπεράσετε, απλά κάντε του 

παρέα (αρκεί να το θέλει κι αυτό!) 
Ψύρρας Επαμεινώνδας 
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Τα περισσότερα κράτη έχουν 

ύμνους, που ορίζονται ως 
«τραγούδια εξύμνησης, 
αφοσίωσης ή πατριωτισμού». Οι 

περισσότεροι ύμνοι είναι είτε 
εμβατήρια, είτε ύμνοι στο 
ύφος. Ένας ύμνος γίνεται 

εθνικός ύμνος συνταγματικά, 
είτε με νόμο ή απλά από 

παράδοση. Ο βασιλικός ύμνος 
είναι πατριωτικό άσμα 
παρόμοιο με εθνικό ύμνο, με 

την διαφορά ότι εξυμνεί 
συγκεκριμένα τον μονάρχη ή 

την βασιλική δυναστεία. Τέτοιοι 
ύμνοι συνήθως εκτελούνται σε 
δημόσιες εμφανίσεις του 

μονάρχη ή σε άλλα γεγονότα 
βασιλικού ενδιαφέροντος. 
Κάποια κράτη χρησιμοποιούν, 

μάλιστα, τον βασιλικό ύμνο και 
ως εθνικό, όπως είναι ο εθνικός 

ύμνος της Ιορδανίας. 
Ο παλαιότερος εθνικός ύμνος 
είναι ο ολλανδικός εθνικός 

ύμνος «Χετ Βιλχέλμους», ο 
οποίος γράφτηκε μεταξύ 1568 
και 1572. Ο ιαπωνικός ύμνος 

«Kimi Ga Yo» έχει στίχους από 
ένα ποίημα της περιόδου 794-

1185, όμως μελοποιήθηκε 
μετά το 1880. 
 

Για παράδειγμα ο βρετανικός εθνικός ύμνος «God 
Save the Queen» εκτελέστηκε για πρώτη φορά, υπό 
τον τίτλο τότε God Save the King, το 1745. Εντούτοις, 

ο πρώτος εθνικός ύμνος που υιοθετήθηκε επίσημα ως 
τέτοιος, είναι ο ισπανικός ύμνος «Μάρτσα ρεάλ», το 

1770. Η προέλευσή του παραμένει αβέβαιη, ενώ 
έχουν προταθεί οι απόψεις, ότι έχει βενετσιάνικη 
καταγωγή από τον δέκατο έκτο αιώνα, ή ότι έχει 

συντεθεί από τον Μέγα Φρειδερίκο, ενώ είναι ένας από 
τους λίγους ύμνους, που δεν είχαν ποτέ επίσημους 
στίχους. Ο Γαλλικός ύμνος, «Η Μασσαλιώτιδα» 

γράφτηκε μισό αιώνα αργότερα το 1792 και 
υιοθετήθηκε το 1795. 

Οι εθνικοί ύμνοι είναι συνήθως γραμμένοι στην πιο 
κοινή γλώσσα του κράτους, την de facto ή την 
επίσημη γλώσσα. Για παράδειγμα ο ινδικός ύμνος 

«Τζάνα Γκάνα Μάνα» είναι γραμμένος σε μία 
σανσκριτικοποιημένη εκδοχή της γλώσσας 

Μπενγκάλι, που και οι δύο είναι επίσημες γλώσσες 
της Ινδίας. Κράτη με πολλές εθνικές γλώσσες μπορεί 
να έχουν διάφορες εκδοχές του εθνικού τους ύμνου. 

Για παράδειγμα ο εθνικός ύμνος της Ελβετίας, 
«Ελβετικός ψαλμός» έχει τέσσερις εκδοχές στις 
τέσσερις επίσημες γλώσσες του κράτους, δηλαδή στα 

γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ρομανσικά. Η πρώτη 
στροφή του εθνικού ύμνου της Νέας Ζηλανδίας από 

παράδοση τραγουδιέται στα μαορί (Aotearoa) και η 
δεύτερη στα αγγλικά («God Defend New Zealand»). Η 
μουσική και για τις δύο εκδοχές είναι ίδια, οι στίχοι 

όμως δεν είναι επί λέξη μετάφραση. Ο εθνικός ύμνος 
της Νότιας Αφρικής είναι μοναδικός από την άποψη, 

ότι χρησιμοποιούνται πέντε από τις έντεκα επίσημες 
γλώσσες του κράτους στον ίδιο ύμνο, στο οποίο κάθε 
στροφή είναι σε άλλη γλώσσα. 
Τα πρώτα εθνικά άσματα του νεοελληνικού κράτους 

Από την αρχή που ξέσπασε η Επανάσταση του 1821 

για την απελευθέρωση του υποδουλωμένου Γένους 
μας, δημιουργήθηκε η ανάγκη να καθιερωθεί ένας 
κοινός πατριωτικός ύμνος για τους Έλληνες, με σκοπό 

να τους ενώνει στον αγώνα τους «υπέρ πίστεως και 
πατρίδος» και να τους εμψυχώνει. Έτσι οι 

αγωνιζόμενοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν για τον 
σκοπό αυτό πολλά κλέφτικα τραγούδια, αποσπάσματα 
από τον Θούριο του Ρήγα Φεραίου και άλλα 

θρησκευτικά και πατριωτικά άσματα, μερικά από τα 
οποία ήταν ευρύτατα διαδεδομένα. 
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Τους ύμνους και τα άσματα 
αυτά τα τραγουδούσαν σε 

στιγμές εθνικής έπαρσης, σε 
μάχες, σε επινίκιους 

πανηγυρισμούς, αλλά και όταν 
τιμούσαν τους αρχηγούς και 
τους πεσόντες συναγωνιστές 

τους. Δεν ήταν, όμως, δυνατό 
να καθιερωθεί την εποχή 
εκείνη ένας ενιαίος «εθνικός 

ύμνος» για όλους τους 
αγωνιζόμενους. Παρόλα αυτά 

διασώζονται κάποιοι από τους 
ύμνους αυτούς, που ήταν 
εκείνη την εποχή πολύ 

διαδεδομένοι. Ένας από 
αυτούς είναι και το πατριωτικό 

τραγούδι, που παραθέτουμε, το 
οποίο βασίζεται στο ποίημα του 
Κωνσταντίνο Κοκκινάκη (1781 

Αίγινα – 1831 Χίος), λόγιο της 
εποχής: 
Ω, λυγηρόν και κοπτερόν 

σπαθί μου, 
κι εσύ τουφέκι, φλογερόν 

πουλί μου. 
Εσείς τον Τούρκον σφάξατε, 
τον τύραννον σπαράξατε, 

ν’ αναστηθεί η Πατρίς μου, 
να ζήσει το σπαθί μου. 
 

Για της Πατρίδος την 
Ελευθερίαν, 

για του Χριστού την πίστιν την 
αγίαν, 
γι’ αυτά τα δύο πολεμώ, 

μ’ αυτά να ζήσω επιθυμώ 
και αν δε τα αποκτήσω, 

τι μ’ ωφελεί να ζήσω; 

 
 

 

Μέχρι το 1865 δεν υπήρχε επίσημος εθνικός ύμνος, 
καθώς επί Καποδίστρια χρησιμοποιούνταν ως ύμνοι 

του νεοσύστατου κράτους μας κατά περίσταση 
διάφοροι θούριοι, ενώ επί βασιλείας του Όθωνα είχε 
καθιερωθεί ως εθνικός ύμνος ο μουσικός σκοπός του 

βαυαρικού εθνικού ύμνου, στον οποίο είχαν 
προσαρμοστεί οι ελληνικοί στίχοι «Τον Βασιλέα μας 

Όθωνα τον Πρώτον σώσον Θεέ. Αύξησον, κράτυνον την 
βασιλεία του. Τον Βασιλέα μας σώσον Θεέ» Έμελλε, 
όμως, λίγο αργότερα το Έθνος μας και το νεοσύστατο 

νεοελληνικό κράτος αποκτήσει έναν επίσημο και 
αναγνωρισμένο διεθνώς εθνικό ύμνο, το μελοποιημένο 

υπέροχο ποίημα του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου 
Σολωμού, αφιερωμένο στο υπέρτατο αγαθό των 
Ελλήνων, την Ελευθερία. 

Το ποίημα «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» γράφτηκε από 
τον Διονύσιο Σολωμό τον Μάιο του 1823 στην 
Ζάκυνθο και ένα χρόνο αργότερα τυπώθηκε στο 

Μεσολόγγι. Το ποίημα συνδυάζει στοιχεία από τον 
ρομαντισμό αλλά και τον κλασικισμό. Οι στροφές που 

χρησιμοποιούνται είναι τετράστιχες ενώ στους στίχους 
παρατηρείται εναλλαγή τροχαϊκών οκτασύλλαβων και 
επτασύλλαβων. Το 1828 μελοποιήθηκε από τον 

Κερκυραίο Νικόλαο Χαλικιόπουλο-Μάντζαρο (1795-
1872, ευρύτερα γνωστό μόνο με το επίθετο 
Μάντζαρος) επάνω σε λαϊκά μοτίβα, για τετράφωνη 

ανδρική χορωδία. Η μουσική του Εθνικού Ύμνου 
είναι γραμμένη σε ρυθμό 3/4, στο ρυθμό του 

Τσάμικου, του πιό λεβέντικου Ελληνικού χορού. Από 
τότε ακουγόταν τακτικά σε εθνικές γιορτές, αλλά και 
στα σπίτια των Κερκυραίων αστών και αναγνωρίστηκε 

στη συνείδηση των Ιονίων ως άτυπος ύμνος της 
Επτανήσου. Ακολούθησαν και άλλες μελοποιήσεις 

από τον Μάντζαρο (2η το 1837 και 3η το 1839-1840), 
ο οποίος υπέβαλλε το έργο του στον βασιλιά Όθωνα 
(4η «αντιστικτική» μελοποίηση, Δεκέμβριος 

1844).manzaros001 
Παρά την τιμητική επιβράβευση του μουσικοσυνθέτη 
Νικόλαου Χαλικιόπουλου-Μάντζαρου με τον Αργυρό 

Σταυρό του Τάγματος του Σωτήρα (Ιούνιος 1845) και 
του Διονυσίου Σολωμού με Χρυσό Σταυρό του ίδιου 

Τάγματος (1849), το έργο (και ειδικά η πρώτη 
μελοποίησή του) διαδόθηκε μεν ως «θούριος», αλλά 
δεν υιοθετήθηκε ως ύμνος από τον πρώτο βασιλιά του  

του Νεοελληνικού Κράτους. 
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  Ο Μάντζαρος το 1861 επανεξέτασε για 5η φορά το έργο, αυτή τη φορά σε ρυθμό 
εμβατηρίου κατά παραγγελία του υπουργού Στρατιωτικών. Όταν ο βασιλιάς Γεώργιος Α΄ 

επισκέφθηκε την Κέρκυρα το 1865 για να παρευρεθεί στις εκδηλώσεις της ένωσης των 
Επτανήσων με την Ελλάδα, άκουσε την εκδοχή για ορχήστρα πνευστών της αρχής της 
πρώτης μελοποίησης, που έπαιζε η μπάντα της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας και 

του έκανε εντύπωση. Ακολούθως με Βασιλικό Διάταγμα του Υπουργείου Ναυτικών της 
τότε Κυβέρνησης Αλ. Κουμουνδούρου (υπουργός Δ. Στ. Μπουντούρης), το χαρακτήρισε 

«επίσημον εθνικόν άσμα» και διατάχθηκε η εκτέλεσή του «κατά πάσας τας ναυτικάς 
παρατάξεις του Βασιλικού Ναυτικού». Επίσης ενημερώθηκαν οι ξένοι πρέσβεις, ώστε να 
παίζεται και από τα ξένα πλοία στις περιπτώσεις απόδοσης τιμών προς τον βασιλιά της 

Ελλάδας ή την Ελληνική Σημαία. Από τότε καθιερώθηκε και θεωρείται ως εθνικός 
ύμνος της Ελλάδας. 
 

 
Παπαργύρη Μαρία, Ζήση Αθανασία, Τσαγκαλίδου Ευγενία 
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 Η Αετομηλίτσα, το παλιό Ντένισκο – Ντέντκο- Δέντσικο ( που κατά μία εκδοχή σημαίνει 
προσήλιο, λόγω και του προσανατολισμού του ) είναι σκαρφαλωμένο στις νότιες πλαγιές 

του Γράμμου και με υψόμετρο 1500 μέτρα διεκδικεί τον τίτλο του ψηλότερου χωριού 
της Ελλάδας. Υπάγεται στο Νομό Ιωαννίνων και είναι στα ελληνοαλβανικά σύνορα, ενώ 
ανατολικά του έχει το Νομό Καστοριάς.  

   Αυτόνομη Κοινότητα η Αετομηλίτσα μέχρι το 2010, ανήκει σήμερα στο Δήμο Κόνιτσας 
μαζί με τα Μαστοροχώρια , που περιτριγυρίζουν από δυτικά και νότια, ενώ προς το 
βορά έχει το χωριό Γράμμος και ανατολικά το χωριό Πευκόφυτο του Δήμου Νεστορίου.  

   Η Αετομηλίτσα και ο Γράμμος είναι τα μόνα (απ’ τα 3-4) εναπομείναντα βλαχοχώρια 
στην περιοχή του Γράμμου μετά τον εμφύλιο. Είναι κατά βάση κτηνοτροφικό χωριό και 

στα 60.000 στρέμματα λιβαδιών βόσκουν σήμερα περίπου 12.000 αιγοπρόβατα και 
βοοειδή.  
   Από το έτος 2000 περίπου το χωριό μετατρέπεται και σε παραθεριστικό αλλά σιγά 

σίγα και σε τουριστικό προορισμό αφού η πανέμορφη φύση του Γράμμου προσελκύει 
όλο και περισσότερους ξένους, που αγαπούν την περιπέτεια και τη φύση. Διαδρομές και 
μονοπάτια μέσα από δάση, πανύψηλες βουνοκορφές, ποτάμια με γάργαρα νερά 

οδηγούν σε τοποθεσίες σπάνιου κάλους και ομορφιάς. Πολλά άγρια ζώα (ζαρκάδια, 
αρκούδες, αγριογούρουνα κλπ) μαζί με άγρια επίσης πουλιά (αετοί, πέρδικες κλπ) 

εμπλουτίζουν την πανίδα του Γράμμου ενώ τη χλωρίδα του συμπληρώνουν και πάρα 
πολλά βότανα (τσάι, σαλέπι κλπ). 
Παλαιότερα το χωριό ήταν χτισμένο στην περιοχή «Μηλιά» (νοτιότερα της σημερινής 

τοποθεσίας). Επειδή όμως η παράδοση ήθελε να πεθαίνουν πάρα πολλά παιδιά, οι 
κάτοικοι αποφάσισαν να το μεταφέρουν στη σημερινή του θέση (γι’ αυτό και η νέα 

τοποθεσία έχει το συνθετικό μηλίτσα). Λίγο πιο κάτω απ’ την παλιά αυτή θέση υπήρχε 
μια μικρή λίμνη, η μπάλτα όπως ονομάζεται στα βλάχικα και σήμερα.  
   Μέσα δε απ’ τη μπάλτα έβγαινε το στοιχείο δράκος (ένα αρσενικό κριάρι) που 

ξεπρόβαλε απ’ τη λίμνη και ερχόταν σε επαφή με τα κοπάδια με αποτέλεσμα να 
δημιουργήσει την πιο ισχυρή ράτσα προβάτων, που τη ζηλεύουν όλοι οι γείτονες. Λόγω 
όμως της θέσης (χαμηλό υψόμετρο) το στοιχείο σε κάποια εποχή «μετακόμισε» 

ψηλότερα σε άλλη λίμνη στην περιοχή Γκέσο και συνέχισε να ζει εκεί.  
   Δυστυχώς όμως οι γείτονές απ’ το χωριό Γράμμος, ήρθαν κρυφά, έκλεψαν το στοιχείο 

και το έριξαν στη δική τους λίμνη Γκιστόβα. Γι΄ αυτό και οι δύο αυτές λίμνες 
ονομάζονται δρακόλιμνες του Γράμμου. Το αποτέλεσμα όμως για την Αετομηλίτσα ήταν 
«καταστροφικό», γιατί η παράδοση θέλει από τότε να γίνονται πολλές κατολισθήσεις στην 

περιοχή της Αετομηλίτσας και να μην μπορεί να σταθεροποιηθεί το έδαφος ώσπου οι 
κάτοικοι να «επαναφέρουν» στη δική τους δρακόλιμνη το «στοιχείο».  

   Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι τέτοιες ορεινές δρακόλιμνες, με διάφορες δοξασίες, 
υπάρχουν σε πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδος, αλλά και σε άλλες περιοχές της 
χερσονήσου του Αίμου, όπως η λίμνη «το δάκρυ του δράκου» στη Γιοβανίτσα της 

Σερβίας κλπ. Σχεδόν όλες οι παραδόσεις γύρω από αυτές αναφέρονται σε καλό και όχι 
κακό στοιχείο (δράκο), που βοηθούσε τους κατοίκους, οι οποίοι με το άδολο και 
ανόθευτο πνεύμα τους προσπαθούσαν να εξηγήσουν τα φυσικά φαινόμενα με 

υπερφυσικές και φανταστικές ιστορίες. 
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 Το χωριό φαίνεται να υπάρχει από τον 16ο αιώνα ίσως και γρηγορότερα ενώ κατά τον 

17ο, 18ο, 19ο και αρχές του 20ου αιώνα γνώρισε μεγάλη άνθιση και κατά καιρούς 
ήταν κεφαλοχώρι της περιοχής. Οικονομικά αυτόνομο χωριό, έφτασε να έχει μέχρι 

40.000 αιγοπρόβατα, πολλοί κάτοικοι ασχολούνταν ανέκαθεν και με το επάγγελμα του 
αγωγιάτη μεταφέροντας διάφορα προϊόντα από Αυλώνα της Βορείου Ηπείρου, προς 
Νιγρίτα Σερρών και ακόμη πιο μακριά.  

   Οι κάτοικοι βλάχοι ημινομάδες έμεναν μόνο τους θερινούς μήνες εδώ ενώ τον 
υπόλοιπο χρόνο κατευθύνονταν σε διάφορες περιοχές ( πρώτα της Ηπείρου και 
αργότερα της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας ) για να παραχειμάσουν. Μεγάλες και 

σκληρές για την Αετομηλίτσα ήταν οι δοκιμασίες που πέρασε κατά τον Ελληνοιταλικό 
αλλά κυρίως κατά τον εμφύλιο πόλεμο.  

   Την εποχή αυτή στο Γράμμο που ήταν τα αρχηγεία και η κυβέρνηση του βουνού υπό 
τον Μάρκο Βαφειάδη (Δημοκρατικός Στρατός), έγιναν οι πιο σφοδρές μάχες που είχαν 
σαν αποτέλεσμα την καταστροφή της Αετομηλίτσας. Οι μισοί σχεδόν κάτοικοι 

διασκορπίστηκαν στην Αλβανία και από κει στις άλλες ανατολικές χώρες ενώ πολλοί 
απ’ τους υπόλοιπους έμειναν μόνιμα μακριά από το χωριό. Ευτυχώς που πολλοί 

κτηνοτρόφοι δεν εγκατέλειψαν τότε την Αετομηλίτσα και αποτέλεσαν μετέπειτα τον 
πυρήνα για να αναγεννηθεί και πάλι. Χρειάστηκαν όμως να περάσουν πενήντα σχεδόν 
χρόνια για να ξαναζωντανέψει η Αεοτμηλίτσα. Στην ανατροπή του αρνητικού κλίματος 

συνέβαλαν οι Σύλλογοι Λάρισας και Θεσσαλονίκης, η εφημερίδα «Α», ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος αλλά κυρίως η μεγάλη αγάπη των Αετομηλιτσιωτών προς το χωριό, που 
έμεινε ριζωμένη μέσα στις καρδιές τους. 
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Η συμμορία του 
μεσονυκτίου 
Ντέιβιντ Ουάλιαμς 

μετάφραση: Πετρούλα 
Γαβριηλίδου 

 
Όταν ο Τομ χτυπάει στο 
κεφάλι από ένα μπαλάκι του 

κρίκετ και βρίσκεται στο 
Νοσοκομείο Λορντ Φαντ, τον 
υποδέχεται ο πιο τρομακτικός 

άνθρωπος που έχει δει ποτέ. 
Κι εκεί που δεν πιστεύει ότι η 

κατάσταση μπορεί να 
χειροτερεύσει κι άλλο, 
εμφανίζεται η σατανική 

προϊσταμένη που είναι 
υπεύθυνη για τον παιδικό 

θάλαμο... Πού να ήξερε ο Τομ 
ότι σε λίγο θα ζούσε την πιο 
συναρπαστική περιπέτεια της 

ζωής του!  
Το έξοχο αυτό μυθιστόρημα 
του Ντέιβιντ Ουάλιαμς είναι 

μια ιστορία για τη μαγεία και 
τη φιλία και για τα όνειρα που 

γίνονται πραγματικότητα. 

 
Ο μικρός Νικόλας: Τέρμα 

οι κακοί βαθμοί! 

 
 

 

 
Στο σχολείο, ο Νικόλας 
και οι φίλοι του πήραν 
τους βαθμούς τους. Είναι 

η καταστροφή του 
κόσμου! Ο πατέρας του 

Νικόλα θυμώνει και 
απειλεί τον γιο του ότι αν 
στον επόμενο έλεγχο δεν 

θα έχει τους ίδιους 
βαθμούς με τον Ανιάν, 
τον χαϊδεμένο της 

δασκάλας, δεν θα παίξει 
ποδόσφαιρο ποτέ ξανά... 

Ο Νικόλας σκαρφίζεται 
διάφορους τρόπους για να 
προσεγγίσει τον Ανιάν, 

αλλά θα μπορέσει τελικά 
να κατορθώσει το 

ακατόρθωτο; 
Καράβι στον 
ουρανό 

Συγγραφέας:  Λίνα 
Μουσιώνη 
 

 
Τι κάνεις όταν δεν 

ταιριάζεις με την 
οικογένειά σου; Τίποτε. 
Γιατί οι οικογένειες 

είναι σαν τα δώρα, λέει 
ο Ανδρέας. Τα κρατάς 

ό,τι κι αν κλείνουν. Ο 
Θάνος και η Ναυσικά 
συμφωνούν. Κρίμα που 

έχουν όλοι απαράδεκτες 
οικογένειες. Ώσπου μια 

γιαγιά –απαράδεκτη κι 
αυτή– αποκαλύπτει το 

μυστικό. Έχουν όλες 
αστέρι στο ουρανό. Θα 

το βρεις; 
Ο βασιλιάς εφιάλτης 

 

Σειρά: Τα τελευταία 
παιδιά στη Γη 

Συγγραφέας: Max 
Brallier 
Το τρίτο βιβλίο της 

σειράς 
Ο Ντιέγκο και οι 
Φύλακες του 

Απερατλαντικού 

 

Ο κόσμος δεν τελείωσε. 
Όχι για πάντα 
τουλάχιστον. Η χρονική 

σύγκρουση ήρθε από 
κάπου πέρα από τα 
αστέρια, ένακοσμικό 

γεγονός που 
κατακερμάτισε χώρο 

και χρόνο, σκίζοντας τη 
Γη και αναμορφώνοντάς 
τη σε κάτι εντελώς 

καινούριο. 

https://www.metaixmio.gr/el/catalog/%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%B7
https://www.metaixmio.gr/el/catalog/%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%B7
https://www.metaixmio.gr/el/author/max-brallier
https://www.metaixmio.gr/el/author/max-brallier
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Ε΄1 9ου Δημοτικού 

Λάρισας 

                                  

 
ΠΕΜΠΤΟΦΡΕΝΕΙΑ 

 

 
ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ  

Ε΄1 ΤΟΥ 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Διεύθυνση 
9ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας 
Αλευάδων 1   41334 Λάρισα 

Τηλέφωνο:241061306 
Φαξ: 2410- 672880 

mail@9dimlaris.lar.sch.gr 
 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
Ε΄1 ΤΑΞΗ 

Αλεξάς Μάριος 
Βλάχου Ανδριάνα 
Ζήση Αθανασία 

Καμπούρης Βασίλης 
Καμπούρης Νίκος 

Κωστόπουλος Γιάννης 
Μανουσάκη Αθηνά 

Μπαντούκας Παναγιώτης 

Μπισίλκας Ορέστης 
Παπανεστωρόπουλος Βαγγέλης 

Παπαργύρη Μαρία 

Σπυρόπουλος Τριαντάφυλλος 
Τσαγκαλίδου Ευγενια 

Ψύρρα Θεοδότη 
Ψύρρας Επαμεινώνδας 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

Νιδέλκος Λεωνίδας 

 

 
Το τέταρτο αλογάκι 

Διονύσης Λεϊμονής 

 

Ένα αλογάκι, το τέταρτο αλογάκι που 
απόµεινε στον βυθό των Αντικυθήρων από ένα 

τέθριππο της αρχαιότητας, θέλει να βρει η 
παρέα των παιδιών που το προηγούµενο 
καλοκαίρι αναζητούσαν µεταξύ ονείρου και 

πραγµατικότητας το δέκατο έβδοµο κιβώτιο 
από το ναυάγιο του Έλγιν. Έτσι ξεκινάει ένα 

παιχνίδι σκέψης και γνώσης για ένα δεύτερο 
ναυάγιο, αυτό που έχει χαρακτηριστεί 
"Τιτανικός της Αρχαιότητας". Βοηθοί και 

"συνεργάτες" τους ο κύριος Δηµήτρης ο 
επιστήµονας και µια γυναίκα αρχαιολόγος, η 
κυρία Αγγελική. Γιατί άραγε το τέταρτο 

αλογάκι δεν ανέβηκε ακόµα στην επιφάνεια 
για να πάρει τη θέση του στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο Αθηνών, δίπλα στον Έφηβο, τον 
"φιλόσοφο" και τον Μηχανισµό των 
Αντικυθήρων; Η αποκάλυψη της αλήθειας 

µοιάζει µε παραµύθι για µικρούς και µεγάλους 
κι αποτελεί ένα διαδραστικό παιχνίδι, καθώς 

οι αναγνώστες µπορούν να δώσουν τη δική 
τους εκδοχή, το δικό τους τέλος στην ιστορία. 
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