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Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση σας 
παρουσιάζουμε την ηλεκτρονική έκδοση της 
εφημερίδας μας. Τα Πειραματικά Νέα επιθυμούν 
τη συμμετοχή όλων των μαθητών του 
Π.Π.Σ.Π.Π. και σας καλούν να τα τιμήσετε με τα 
κείμενά σας και να τα θεωρήσετε σαν τη δική 
σας ηλεκτρονική εφημερίδα, προσδίδοντας της 

χρώμα με τη δική σας φωνή. Η συντακτική 
ομάδα καλεί όλους όσους επιθυμούν να 
συνεργαστούν να επικοινωνήσουν μαζί μας 
στέλνοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: pspp@mail.com. 

Η συντακτική ομάδα 

 

  

Αφιέρωμα στην επέτειο του 

ΟΧΙ 

mailto:pspp@mail.com
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Το ολοκαύτωμα στο Δοξάτο (Δράμα, 29 Σεπτεμβρίου 1941)  

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΕΓΙΑΖΗ Δ΄ τάξη 

Το Δοξάτο είναι κωμόπολη του νομού 
Δράμας που βρίσκεται σε απόσταση 10 
χιλιομέτρων από την πόλη της Δράμας. 
Αποτελεί μία «Ηρωική και Μαρτυρική 
πόλη» όπου οι Βούλγαροι έσφαξαν τους 
Έλληνες κατοίκους, δύο φορές.  

Την πρώτη φορά, τον Ιούνιο του 1913, 
σφαγιάσθηκαν 650 άτομα και στην 
συνέχεια το Δοξάτο παραδόθηκε στις 
φλόγες. 

Την δεύτερη φορά, στις 28 Σεπτεμβρίου 
1941, όταν το Δοξάτο βρισκόταν, όπως και 
όλη η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 
στην κατοχή των Βουλγάρων, συμμάχων 
των Γερμανών και Ιταλών, 
πραγματοποιήθηκε η πρώτη στην Ελλάδα, 
ένοπλη αντάρτικη εξέγερση.  

Η εξέγερση στο Δοξάτο ήταν μια 
απεγνωσμένη και ηρωική πράξη 
αντίστασης εναντίον διαφόρων φορέων 
της κρατικής βουλγαρικής εξουσίας, όπου 
κατά τις επιθέσεις των ανταρτών 
εκτελέστηκαν τριάντα πέντε (35) 
Βούλγαροι και δώδεκα (12) συνεργάτες 
τους.Τα βουλγαρικά αντίποινα υπήρξαν 
άμεσα και σκληρά. 

Συνολικά εκτελέστηκαν περισσότεροι από 
δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα (2.140) 
αθώοι Έλληνες κάτοικοι της περιοχής. Το 

πρωί της 29ης Σεπτεμβρίου 1941 γέμισαν 
τα στρατόπεδα και οι βουλγαρικοί 
αστυνομικοί σταθμοί από πολίτες που δεν 
είχαν καμιά απολύτως ανάμιξη στα 
γεγονότα. Ο αριθμός των συλληφθέντων 
ξεπέρασε τους χίλιους. Την ίδια μέρα 
άρχισαν οι ομαδικές εκτελέσεις. Χωρίς να 
προηγηθεί δίκη, εκατοντάδες Δραμινοί και 
κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής που 
ήρθαν την Κυριακή στην πόλη για το 
παζάρι, που τότε γινόταν κάθε Δευτέρα, 
θανατώθηκαν σε διάφορα σημεία της 
πόλης. 

Η Δράμα, ως μαρτυρική πόλη, πήρε μέρος 
για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Συνέδριο 
των «Μαρτυρικών Πόλεων» που 
πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 
Απριλίου 1985 στη Μπολόνια της Ιταλίας, 
όπου τιμήθηκε ιδιαίτερα. 

 

 

              

ΠΑΤΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 

Του Μάριου Φωτεινού Δ΄ τάξη 

Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 1940 

Η Πάτρα έδωσε τα πρώτα θύματα στον αγώνα κατά του φασισμού, γνωρίζοντας 

όλη τη φρίκη του πολέμου από την πρώτη μέρα του.  Στις 9.20 το πρωί η Ιταλική αεροπορία 

ενήργησε τη σκληρή επιδρομή εναντίον της Πάτρας. Τα εχθρικά αεροπλάνα έριχναν τις 

βόμβες τους από ύψους 200 μόλις μέτρων εναντίον του συγκεντρωμένου στους δρόμους 

και στις πλατείες πλήθους.  Τα θύματα του βομβαρδισμού έφτασαν στους 50 περίπου 

νεκρούς και 100 τραυματίες. 
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Ο μεγάλος αριθμός οφειλόταν στο γεγονός ότι πίστεψαν πως πρόκειται για 

ελληνικά αεροπλάνα ή για γυμνάσια... Η αεροπορική επιδρομή είχε αντικειμενικό σκοπό να 

πλήξει τη γραμμή συγκοινωνιών Πατρών-Κρυονερίου, με την οποία γινόταν η μεταφορά 

στρατευμάτων και υλικού στην Αιτωλοακαρνανία. 

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 

Όσοι έζησαν την ύπουλη επίθεση κατά του άμαχου πληθυσμού, θα θυμούνταν 

πάντα τις δραματικές εκείνες ώρες. Για χάρη των νεώτερων η εφημερίδα «Ημέρα» 

παρακάλεσε μερικούς συμπολίτες να μας διηγηθούν όσα έζησαν την ιστορική εκείνη ημέρα 

1. Ο οδοντίατρος και πολλά έτη πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Αχαΐας, 

και δημοτικός σύμβουλος Αντώνιο Φίλιας αφηγείται: «Στην τελευταία τάξη του Β΄ 

Γυμνασίου που στεγαζόταν στην γωνία Καραϊσκάκη και Γούναρη μάς βρήκε  η Δευτέρα 28 

Οκτωβρίου 1940. Από το γυμνασιάρχη μας, τον αείμνηστο Δημήτρη Τσιλλύρα, 

συγκεντρωμένοι στο στενόχωρο προαύλιο του σχολείου ακούγαμε το πρώτα ενθουσιαστικά 

κηρύγματα και ζητωκραυγάζαμε, όταν τον Πατραϊκό ουρανό της φθινοπωρινής εκείνης 

μέρας άρχισαν να αυλακώνουν σμήνη, πέντε - πέντε αεροπλάνα. Τα σήματά τους, όμοια με 

τα σήματα της δικής μας αεροπορίας, μας ξεγέλασαν, και μ' ένα παραλήρημα 

ενθουσιασμού τα χαιρετούσαμε πετώντας στον αέρα τα μαθητικά μας πηλίκια και τα 

πολύχρωμα πουλόβερ. Πού να φαντασθούμε ότι τα φτερωτά τέρατα έκρυβαν στα σπλάχνα 

τους τον θάνατο και την καταστροφή;. Τότε ακούστηκε η πρώτη βόμβα: ένα διαπεραστικό 

σφύριγμα και μετά ο εκκωφαντικός κρότος. Καταλάβαμε πλέον πόσο ξεγελαστήκαμε. Οι 

Πατρινoί ξεχύθηκαν στους δρόμους κι έτρεχαν να φύγουν μακριά από την κόλαση του 

βομβαρδισμού. Σκηνές αλλοφροσύνης, σκηνές συγκινητικές στο κάθε μας βήμα. Άγουρες 

μητέρες με σφιχταγκαλιασμένα τα μωρά στην αγκαλιά τους τρέχουν έξαλλες να 

προφυλαχθούν. Αμούστακα παιδιά κουβαλούν στην πλάτη το γέροντα παππού και 

καταριούνται τον ύπουλο εισβολέα. Δεν προλάβαμε να στρίψουμε στη γωνία Κορίνθου και 

Γούναρη μαζί με τους συμμαθητές μου, τον Φώτη τον Παπαηλιού, και τον Τσάτσο τον 

Παπαστεργιόπουλο, όταν η βόμβα που έπεσε στο «Πάνθεον», μας έριξε κάτω. Τι έγινε εκεί 

στο «Πάνθεον; ... Τραγικά 

2. Ο έμπορος Kων. Κωνσταντακόπουλος αφηγείται: «Ο πρώτος βομβαρδισμός με βρήκε 

στην πλατεία Γεωργίου, εκείνο το πρωινό. Φθάνοντας στην πλατεία έπεσε η πρώτη βόμβα 

στους Μύλους Αγ. Γεωργίου. Τότε ο κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους. Σπίτια και μαγαζιά 

έμειναν ανοιχτά και οι ιδιοκτήτες τους έσπευσαν να εγκαταλείψουν την πόλη. Ο 

συνωστισμός που δημιουργήθηκε ήταν απερίγραπτος. Στην Ομόνοια, όπου λειτουργούσε 

τότε λαϊκή αγορά, καφάσια με ψάρια και φρούτα πλημμύρισαν τους δρόμους. ένα 

καροτσάκι μάλιστα γεμάτο σαρδέλα, κατηφόριζε αδέσποτο την λεωφόρο Γούναρη. Ο 

δεύτερος βομβαρδισμός έγινε κατά τις 12 το μεσημέρι -αν θυμάμαι καλά. Τότε 

βομβαρδίστηκε η λεωφόρος Τριών Ναυάρχων, που είχε και πολλά θύματα. Μάλιστα έλεγαν 

τότε οι Ιταλοί πιλότοι εξέλαβαν τα δένδρα της πλατείας για... στρατό! Στον βομβαρδισμό 

εκείνο είχε σκοτωθεί και ο πασίγνωστος τύπος των Πατρών "Γιάννης ο Θεός". Σ' άλλο 

βομβαρδισμό, στην οδό Καρόλου, σκοτώθηκε ο τότε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Νιόνιος Τόφαλος, ενώ πραγματική τραγωδία εξετυλίχθη στη διασταύρωση Γούναρη-

Κανακάρη.... 
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Ελπίζω εμείς τα παιδιά να μη δούμε τέτοιες εικόνες ποτέ ... και το εύχομαι για όλα τα 

παιδιά του κόσμου. Ο πόλεμος είναι ότι χειρότερο. 

              

Βασίλειος Τσιαβαλιάρης 

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Δ΄ τάξη 

Ήταν 28 Οκτωβρίου 1940. Ελληνοαλ-
βανικά σύνορα. Ώρα 5η πρωινή. Η ιταλική 
σφαίρα βρίσκει τον στόχο της: Ο 
στρατιώτης Βασίλειος Τσιαβαλιάρης ήταν 
ο πρώτος πεσών του Ελληνικού Έπους. Η 
σάλπιγγα έδινε το σύνθημα της μάχης ως 
ένα προσκλητήριο στον υπέρτατο αγώνα 
για την Ελευθερία. Πίσω από τα 
σκόπευτρα με το δάκτυλο στην σκανδάλη 
οι φρουροί των προκεχωρημένων 
φυλακίων προσπαθούσαν να διαπερά-
σουν το σκοτάδι. Απέναντι σε απόσταση 
λίγων μέτρων, ο εχθρός μόλις είχε αρχίσει 
την επίθεσή του. Προτού ακόμη 
εκπνεύσει το τελεσίγραφό τους, οι Ιταλοί 
είχαν εξαπολύσει τις ταξιαρχίες τους και 
οι πρώτες σφαίρες έσκιζαν την νυκτερινή 
σιωπή πάνω στα βουνά της Ηπείρου. 
Εκεί, στην γραμμή των συνόρων σε ένα 
απομακρυσμένο φυλάκιο, έπεφτε νεκρός 
ο πρώτος Έλληνας στρατιώτης, ο 
Βασίλειος Τσιαβαλιάρης. Ένας φαντάρος 
πού έτυχε να κάνει την πρωινή σκοπιά. 
Χωρίς ποτέ να γίνει ήρωας, χωρίς ποτέ να 

βγει από την ανωνυμία. Σύμφωνα με 
μαρτυρίες, οι τελευταίες λέξεις του 
Έλληνος φαντάρου ήταν «τι θ’ απογίνουν 
τα παιδιά μου;». 

Σήμερα στην πατρίδα του Πιάλεια 
Τρικκάλων, κάθε χρόνο, γίνονται 
εκδηλώσεις μνήμης, και βεβαίως τα 
παιδιά του δίδουν το δικό τους «παρών»! 
Σε ένα κεντρικό σημείο της Πιαλείας 
δεσπόζει σήμερα, η προτομή τού 
Βασιλείου Τσιαβαλιάρη. Στην σκιά τού 
ανδριάντα, γυρίζει το ρολόι τού χρόνου 
για τον ξεχασμένο στρατιώτη του 
μετώπου. «Ήταν ο πρώτος νεκρός του 
πολέμου», λέγει ο στρατηγός Ιωάννης 
Κακουδάκης, ο επί κεφαλής της Διευθύν-
σεως Ιστορίας Στρατού. «Υπηρετούσε στο 
21ο φυλάκιο της Πίνδου στο 51 
Σύνταγμα το οποίο είχε σχηματιστεί από 
Θεσσαλούς. Τα ιταλικά στρατεύματα 
είχαν προχωρήσει σε απόσταση 
αναπνοής από τα ελληνικά τμήματα 
προκαλύψεως. Στις 5 το πρωί ο 
Τσιαβαλιάρης είδε κάτι να κινείται, 
φώναξε «αλτ, τις ει» και πυροβόλησε 
στον αέρα». 

              

28η Οκτωβρίου: η επέτειος του ΟΧΙ 

Του ΗΛΙΑ ΓΑΛΑΝΗ Δ΄ τάξη 

28 Οκτωβρίου 1940: Μια ιστορική εθνική επέτειος που, κάθε χρόνο, γιορτάζεται με κάθε 
επισημότητα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. 

Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος είχε αρχίσει από το 1939, με τη γερμανική εισβολή στην 
Πολωνία. Στις 10 Ιουνίου η Ιταλία εισέρχεται στον πόλεμο και τον Αύγουστο του 1940, θα 
προκαλέσει τη χώρα μας με τον τορπιλισμό στην Τήνο του ευδρόμου «Έλλη», ανήμερα της 
μεγάλης γιορτής της Παναγίας. 

Είναι ο προάγγελος της ιταλικής επίθεσης στην Ελλάδα, που προετοιμάζεται με κάθε 
μυστικότητα, πριν αυτή εκδηλωθεί στις 28 Οκτωβρίου του 1940. 

Η χώρα μας, χωρίς να διαθέτει τα τεράστια πολεμικά μέσα των εισβολέων Ιταλών και με 
μόνα όπλα της την ψυχή και τη γενναιότητα του λαού της είπε ΟΧΙ στο ιταμό τελεσίγραφο 
του Ιταλού δικτάτορα Μουσολίνι, καταφέρνοντας, στο μέτωπο της Αλβανίας, καίριο 
κτύπημα στις ιμπεριαλιστικές του φιλοδοξίες, σε σημείο ταπείνωσης, γεγονός που 



 
5 

 

ανάγκασε τον επίσης δικτάτορα της Γερμανίας, τον Χίτλερ, να ανασυντάξει τα πολεμικά του 
πλάνα και να προστρέξει σε βοήθεια του φανφαρόνου συμμάχου του. 

Η Ελλάδα, αφού αντιστάθηκε ηρωικά στις σιδηρόφρακτες στρατιές του Χίτλερ, υπέκυψε 
στις κατά πολύ ανώτερες στρατιωτικές του δυνάμεις και αναπόφευκτα υπέστη στις 24 
Απριλίου 1941, την τριπλή κατοχή από τις συνασπισμένες δυνάμεις της Γερμανίας, της 
Ιταλίας και της Βουλγαρίας. 

Κι από την σκληρή αυτή κατοχή ξεπήδησε η εποποιία της Εθνικής Αντίστασης, που σε 
συνδυασμό με τις νίκες των συμμάχων οδήγησαν στην πτώση των δυνάμεων του ναζιστικού 
και φασιστικού άξονα και στην απελευθέρωση της χώρας μας. 

Αυτό είναι με λίγα λόγια το ιστορικό πλαίσιο της μεγάλης αυτής ιστορικής επετείου. Όμως 
τα Δωδεκάνησα την περίοδο εκείνη είναι σκλαβωμένα, υπό την κατοχή των Ιταλών, που 
μετά τη συνθήκη της Λωζάνης το 1923, 
απέκτησαν κυριαρχικά δικαιώματα με βάση το 
διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες.  

Και όσο κι αν είναι αντιφατικό και οξύμωρο, 
από τον ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940, 
άρχισε να ξαναγεννιέται η ελπίδα ότι μαζί με τη 
νίκη των ελληνικών και συμμαχικών δυνάμεων, 
θα ερχόταν επιτέλους και η ώρα της δικής τους 
απελευθέρωσης. 

Ας δούμε όμως υπό μορφή χρονολογίου τα 
κυριότερα γεγονότα από την έναρξη του Β’ 
παγκοσμίου πολέμου, μέχρι τα χρόνια της 
Κατοχής. 

1 Σεπτεμβρίου 1939 

Γερμανική εισβολή στην Πολωνία. Η Γαλλία, η 
Μεγάλη Βρετανία και οι κτήσεις της κηρύσσουν 
τον πόλεμο στη Γερμανία. Η Ιταλία από τις 7 
Απριλίου του 1939 είχε καταλάβει την Αλβανία. 

9 Απριλίου 1940 

Γερμανική επίθεση στη Δανία και τη Νορβηγία. 

10 Μαΐου 1940 

Γερμανική επίθεση στην Ολλανδία το Βέλγιο και τη Γαλλία, που θα συνθηκολογήσει στις 22 
Ιουνίου. 

10 Ιουνίου 1940 

Η Ιταλία εισέρχεται στον πόλεμο. Δημιουργείται έτσι ο γερμανοϊταλικός Άξονας. 

Ιούνιος-Ιούλιος 1940 

Η Σοβιετική Ένωση καταλαμβάνει την Εσθονία, τη Λιθουανία, τη Λετονία, τη Βεσαραβία και 
άλλα όμορα εδάφη. 

Αύγουστος 1940 

Οι Ιταλοί εισβάλλουν στην Αίγυπτο και οι Βρετανοί στη Σομαλία. 

4 Οκτωβρίου 1940 

Συνάντηση Χίτλερ και Μουσολίνι. Καμιά αναφορά για Ελλάδα και Ρουμανία. 
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28 Οκτωβρίου 1940 

Στις τρεις τα ξημερώματα της Δευτέρας, 28 Οκτωβρίου του 1940, για τους Ιταλούς η δεκάτη 
ογδόη επέτειος από την φασιστική «πορεία προς τη Ρώμη», που έφερε, το 1922, τον 
Μουσολίνι στην εξουσία, ο Ιταλός πρεσβευτής στην Αθήνα Γκράτσι, επισκέπτεται, στην 
οικία του, τον πρωθυπουργό της Χώρας, Ιωάννη Μεταξά και του επιδίδει τελεσίγραφο με 
το οποίο ζητούσε, εντός τριών ωρών, την ελεύθερη διέλευση και στάθμευση των ιταλικών 
στρατευμάτων στην Ελλάδα. 

Με τη γαλλική φράση «Alors, c’ est la guerre», 
που σημαίνει «Πόλεμος λοιπόν», ο Μεταξάς 
απορρίπτει το ιταμό ιταλικό τελεσίγραφο και 
απευθύνει διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό. 

Αρχίζει έτσι η ιταλική επίθεση κατά της 
Ελλάδας, στο αλβανικό μέτωπο, την ώρα που 
ο λαός διαδηλώνοντας στους δρόμους της 
Αθήνας κατά της Ιταλίας, τρέχει με 

ενθουσιασμό να καταταγεί και να πολεμήσει στο μέτωπο. 

Η Ιταλία επιδιώκει μ’ αυτήν την αιφνιδιαστική, ακόμη και για τους συμμάχους της, επίθεση, 
δύο στόχους: Να δημιουργήσει αντιπερισπασμό στις επιτυχίες του Χίτλερ, βάζοντας φρένο 
στη γερμανική εξάπλωση στο βαλκανικό χώρο και ταυτόχρονα, να περιορίσει τις βρετανικές 
θέσεις στη Μεσόγειο. Η Ελλάδα, εμπόδιο σ’ αυτές της τις φιλοδοξίες, έπρεπε με κάθε τρόπο 
τιμωρηθεί. 

Το ιταλικό τελεσίγραφο προς τον πρωθυπουργό της Ελλάδος Ιωάννη Μεταξά στις 28 
Οκτωβρίου 1940 

Όθεν η Ιταλική Κυβέρνησις κατέληξεν εις την απόφασιν να ζητήση από την Ελληνικήν 
Κυβέρνησιν – ως εγγύησιν δια την ουδετερότητα της Ελλάδος και ως εγγύησιν δια την 
ασφάλειαν της Ιταλίας – το δικαίωμα να καταλάβη δια των ενόπλων αυτής δυνάμεων δια 
την διάρκειαν της σημερινής προς την Αγγλίαν ρήξεως, ωρισμένα στρατηγικά σημεία του 
ελληνικού εδάφους. 

Η Ιταλική κυβέρνησις ζητεί από την Εληνικήν 
Κυβέρνησιν όπως μη εναντιωθή εις την 
κατάληψιν ταύτην και όπως μη παρεμποδίση την 
ελευθέραν διέλευσιν των στρατευμάτων των 
προοριζομένων να την πραγματοποιήσωσι. Τα 
στρατεύμα τα ταύτα δεν παρουσιάζονται ως 
εχθροί του ελληνικού λαού και η Ιταλική 
Κυβέρνησις δεν προτίθεται ποσώς, δια της 
προσωρινής κατοχής στρατηγικών τινών σημείων, επιβαλλομένης υπό της ανάγκης των 
περιστάσεων και εχούσης καθαρώς αμυντικόν χαρακτήρα, να θίξη οπωσδήποτε την 
κυριαρχίαν και την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος. 

Η Ιταλική Κυβέρνησις ζητεί από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν όπως δώσει αυθωρεί εις τας 
στρατιωτικάς αρχάς, τας αναγκαίας διαταγάς ίνα η κατοχή αύτη δυνηθή να 
πραγματοποιηθή κατά ειρηνικόν τρόπον. Εάν τα ιταλικά στρατεύματα ήθελον συναντήσει 
αντίστασιν, η αντίστασις αυτή θα καμφθή δια των όπλων και η Ελληνική Κυβέρνησις θα 
έφερε τας ευθύνας αι οποίαι ήθελον προκύψει εκ τούτου». 
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Διάγγελμα Ιωάννη Μεταξά 

Αθήνα, 28 Οκτωβρίου 1940 

«Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν δια την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την 
ακεραιότητα και την τιμήν της. Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα 
και ίσην προς όλους, η Ιταλία, μη αναγνωρίζουσα εις ημάς το δικαίωμα να ζούμεν ως 
ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν την παράδοσιν τμημάτων του 
εθνικού εδάφους, κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν, και μου ανεκοίνωσεν ότι, προς 
κατάληψιν αυτών, η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα 

εις τον Ιταλόν Πρέσβυν ότι θεωρώ και το αίτημα 
αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον 
γίνεται τούτο ως κήρυξιν του πολέμου της Ιταλίας 
κατά της Ελλάδος. Τώρα θα αποδείξωμεν εάν 
πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της 
ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι 
προπάτορές μας. Όλον το Έθνος ας εγερθή 
σύσσωμον. Αγωνισθήτε δια την Πατρίδα, τας 
γυναίκας, τα παιδιά σας και τας ιεράς μας 
παραδόσεις. 

Νυν υπέρ πάντων ο αγών 

              

Ελληνοϊταλικός πόλεμος του 1940-1941 

Του ΝΙΚΟΛΑ ΚΡΙΤΣΙΝΕΛΙΑ Δ΄ τάξη 

Ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος του 1940-41 ήταν η πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και 
συνασπισμού Ιταλίας και Αλβανίας, η οποία διήρκεσε από τις 28 Οκτωβρίου 1940 μέχρι τις 
31 Μαΐου 1941, όταν και ολοκληρώθηκε η κατάληψη της χώρας. Επίσημη έναρξη του 
Πολέμου θεωρείται η «επίδοση του τελεσιγράφου», ενώ μετά τις 6 Απριλίου 1941, με την 
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα, όπου η Ελλάδα κλήθηκε να αντιμετωπίσει τέσσερις 
εισβολείς, συνεχίστηκε ως Ελληνο-Ιταλο-γερμανικός πόλεμος.  

Αίτια του πολέμου 

Ο πόλεμος αυτός ήταν προϊόν της επεκτατικής πολιτικής του φασιστικού καθεστώτος του 
Μπενίτο Μουσολίνι που είχε εγκαθιδρύσει στην Ιταλία και που άρχισε να εκδηλώνεται με 
την έναρξη του Β' Π.Π. και ειδικότερα μετά τη συνομολόγηση του Χαλύβδινου Συμφώνου. 
Στα μέσα του 1940, ο Μπενίτο Μουσολίνι, έχοντας ως πρότυπο τις κατακτήσεις του 
Αδόλφου Χίτλερ, θέλησε να αποδείξει στους Γερμανούς συμμάχους του Άξονα ότι μπορεί 
και ο ίδιος να οδηγήσει την Ιταλία σε 
ανάλογες στρατιωτικές επιτυχίες. Η 
Ιταλία είχε ήδη κατακτήσει την 
Αλβανία από την άνοιξη του 1939, 
καθώς και πολλές βρετανικές βάσεις 
στην Αφρική, όπως τη Σομαλιλάνδη, 
το καλοκαίρι του 1940, αλλά αυτές 
δεν ήταν επιτυχίες ανάλογες αυτών 
της ναζιστικής Γερμανίας. Ταυτόχρονα 
ο Μουσολίνι επιθυμούσε να 
ισχυροποιήσει τα συμφέροντα της 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/28_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1940
http://el.wikipedia.org/wiki/31_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1941
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AD%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%8C%CF%87%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/6_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1941
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%BF_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%27_%CE%A0.%CE%A0.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CE%B2%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF_%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CF%8C%CE%BB%CF%86%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BE%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85_-_%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1939
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Greek_artilery_Morava_Nov_1940.JPG
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Ιταλίας στα Βαλκάνια, που ένοιωθε ότι απειλούνταν από τη γερμανική πολιτική από την 
στιγμή που η Ρουμανία είχε δεχθεί την γερμανική προστασία για τα πετρελαϊκά της 
κοιτάσματα. 

Η επίδοση και το "ΟΧΙ" 

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Οκτωβρίου του 1940, ο Ιταλός Πρέσβης στην Αθήνα, 
Εμανουέλε Γκράτσι επέδωσε ιδιόχειρα στον Έλληνα Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά, στην 
οικία του δεύτερου, στην Κηφισιά, τελεσίγραφο, με το οποίο απαιτούσε την ελεύθερη 
διέλευση του Ιταλικού στρατού από την Ελληνοαλβανική μεθόριο, προκειμένου στη 
συνέχεια να καταλάβει κάποια στρατηγικά σημεία του Ελληνικού Βασιλείου, για τις 
ανάγκες ανεφοδιασμού και άλλων διευκολύνσεών του για τη μετέπειτα προώθησή του 
στην Αφρική. Μετά την άρνηση του Πρωθυπουργού το περίφημο «όχι», ιταλικές 
στρατιωτικές δυνάμεις άρχισαν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εισβολής στην Ελλάδα. 

              

 

Ανεκδοτάκια 

Της ΦΑΙΔΡΑΣ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ Δ΄ τάξη 

- Γιατρέ, ακούω φωνές και δε βλέπω κανένα 

δίπλα μου.  

- Πότε σας συμβαίνει αυτό; 

- Όταν μιλάω στο τηλέφωνο! 

 

- Τί κάνει μία αράχνη μέσα σε ένα τετράδιο;- 
Ιστοσελίδες!!!! 

 

 

 

 

              

  

Αρχηγοί Δυνάμεις 

Σεμπαστιάνο Βισκόντι Πράσκα 

Αρχιστράτηγος τού Ιταλικού Στρατού 
μέχρι τις 9 Νοεμβρίου 

Ουμπάλντο Σόντου 

Αρχιστράτηγος τού Ιταλικού Στρατού 
μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου 

Ούγκο Καβαλέρο 

Αρχιστράτηγος τού Ιταλικού Στρατού από 
τα μέσα Δεκεμβρίου 

Ιταλία 

140.000 την 28η 
Οκτώβριο 1940 

270.000 την 1η 
Ιανουαρίου 1941 

520.000 τον 
Απρίλιο του 1941 

Ελλάδα 

35.000 την 28η 
Οκτωβρίου 1940 

232.000 την 13η 
Νοεμβρίου 1940 

240-250.000 τον Απρίλιο 
του 1940 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/28_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1940
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AD%CE%BB%CE%B5_%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7_%CE%B4%CE%B9%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7_%CE%B4%CE%B9%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AD%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%8C%CF%87%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B9%CF%83%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B9_%CE%A0%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%BF_%CE%A3%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%8D%CE%B3%CE%BA%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%81%CE%BF&action=edit&redlink=1
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Αόρατο Μελάνι 

Της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΜΠΟΓΟΡΔΟΥ και της ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ τάξη 

Απαιτούμενα Υλικά: 

1 λεμόνι 

1 λεπτό πινέλο 

1 φύλλο χαρτί  

1 κερί και σπίρτα 

Πείραμα 

Στύψτε το μισό λεμόνι και το άλλο μισό 
πιείτε το μία ωραία λεμονάδα ... 

Ο χυμός του μισού λεμονιού θα είναι το 
μελάνι σας. Βουτήξτε το πινέλο λοιπόν 
στο χυμό και γράψτε με μεγάλα ευανάγνωστα γράμματα το μήνυμα σας στο χαρτί. 

Ώσπου να τελειώσετε το γράμμα σας, μπορεί η αρχή να είναι κιόλας αόρατη, Αφήστε το 
χαρτί να στεγνώσει καλά, ώστε να μην φαίνεται τίποτα. 

πώς θα διαβαστεί το γράμμα σας..? Είναι απλό!! 

Θερμαίνετε το χαρτί σας στη φλόγα του χαρτιού. Με το ζέσταμα, το αόρατο γράμμα γίνεται 
σιγά σιγά καφετί και ορατό. Τα συστατικά του χυμού λεμονιού "καίγονται" σε 
θερμοκρασίες χαμηλότερες από αυτές που καίγεται το χαρτί κι έτσι γίνονται πιο γρήγορα 
ορατές ... 

Προσοχή!!! Μην το παρακάνετε με τη φωτιά κοντά στο χαρτί. Αν πιάσει φωτιά, τότε το 
γράμμα σας θα γίνει για τα καλά αόρατο ... 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαραίτητα η παρουσία ενήλικα σε αυτό το πείραμα. 

              

Οι συνταγές μας 

της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΣΠΑΝΟΥ Δ΄ τάξη  

Σπιτικό παγωτό βανίλια 

Υλικά 

250 γραμμάρια φυτική σαντιγύ (άγλυκη) 

1 κουτί ζαχαρούχο γάλα (400 γραμμάρια) 

1 κουτί γάλα εβαπορέ (400 γραμμάρια) 

1 βανίλια 

 

 

 

 

 

Εκτέλεση 

Χτυπάμε τη σαντιγύ με το μίξερ για 4 λεπτά στο δυνατό. Ρίχνουμε 
μετά το ζαχαρούχο γάλα, το εβαπορέ γάλα και την βανίλια και τα 
ανακατεύουμε για να γίνουν ένα μείγμα. Βάζουμε το μείγμα στην 
κατάψυξη. Μετά από 1 ώρα περίπου δοκιμάζουμε αν έχει παγώσει το 
παγωτό και αν έχει παγώσει λίγο το ξαναχτυπάμε στο μίξερ στο 
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δυνατό για να γίνει αφράτο. Τέλος αφήνουμε το παγωτό άλλη 1 ώρα στην κατάψυξη, μέχρι 
να παγώσει τελείως. Σερβίρεται με σιρόπι σοκολάτα ή βύσσινο.  

Καλή επιτυχία! 

              

Ώρα για ζωγραφική 

της ΝΤΟΡΑΣ ΠΑΠΠΑ Δ΄ τάξη  

 

της ΔΑΝΑΗΣ ΔΡΙΖΗ Δ΄ τάξη  
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TAE KWON DO 

του ΑΝΔΡΕΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Δ΄ τάξη  

Από τις αρχές του 20ου αιώνα οι Κορεάτες εξασκούσαν την πολεμική τέχνη με την 
ονομασία «Tae Kyon». Το 1955 πήρε την σημερινή του ονομασία και εξελίχθηκε σε μια 
σύγχρονη Κορεάτικη τέχνη αυτοάμυνας. Το TAE KWON DO είναι η πιο δημοφιλής κορεάτικη 
πολεμική τέχνη και το εθνικό άθλημα της Κορέας. Είναι από τις πιο διαδομένες πολεμικές 
τέχνες παγκοσμίως και από το 2000 έγινε επίσημο Ολυμπιακό αγώνισμα. 
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Στα κορεάτικα, TAE σημαίνει «κλωτσάω και καταστρέφω με το πόδι», KWON 
σημαίνει «χτυπάω με τη γροθιά» και DO σημαίνει «τέχνη». Σε ελεύθερη μετάφραση TAE 
KWON DO σημαίνει «Η τέχνη της κλωτσιάς και της γροθιάς». 

Βασική αρχή του TAE KWON DO, είναι η 
πειθαρχία και η αυτοσυγκέντρωση, οι 
οποίες βοηθούν το άτομο να αποδώσει 
σωματικά, γι’ αυτό και καλλιεργούνται 
συνεχώς στην προπόνηση απ’ αυτούς 
που ασκούν το άθλημα. 

Οι αρχές του TAE KWON DO, όπως τις 
κατέγραψε ο ιδρυτής του αθλήματος 
στρατηγός Choi Hong Hi, μέσα στην 
εγκυκλοπαίδεια που ο ίδιος έγραψε 
είναι οι εξής: 

Ευγένεια  

Ακεραιότητα  

Αυτοέλεγχος  

Ακατάβλητο πνεύμα 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 άρχισε να εξασκείται στην Ευρώπη και παρουσίασε 
αλματώδη ανάπτυξη. Το Tae Kwon Do ξεκίνησε στην Ελλάδα στην Αθήνα το 1969 και στην 
Θεσσαλονίκη το 1970. Τα ενεργά Σωματεία σήμερα ξεπερνούν τα 400 και λειτουργούν σε 
κάθε μακρινή γωνιά της Ελλάδας, ακόμη και σε χωριά ή σε μικρά νησιά. 

Πηγές: 1) ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ 

 2) ΕΛΛΗΝΙΚH ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΑΕ KWON DO 

              

TAE KWON DO 

της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΑ Δ΄ τάξη  

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ  

« Ποιος είπε ότι για να γίνουμε τουρίστες πρέπει να πάμε μακριά; Ορίστε πώς μπορούμε να 

κάνουμε τουρισμό στην ίδια μας την πόλη, την Πάτρα». 

Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου:  

Η Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου είναι κρεμαστή καλωδιωτή γέφυρα μεταξύ Ρίου και Αντιρρίου. 

Συνδέει την Πελοπόννησο με τη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα. Η κατασκευή της 

ολοκληρώθηκε το 2004 από τη γαλλική εταιρία Vinci. Η γέφυρα στηρίζεται σε τέσσερις 

πυλώνες, το μήκος της ανέρχεται στα 2.280 μέτρα, ενώ μαζί με τις προσβάσεις φτάνει γύρω 

στα 2.880 μέτρα. Έχει κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει μεγάλες αντοχές. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών:  

Το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας είναι ένα μουσείο με εκθέματα που βρέθηκαν 

σχετικά πρόσφατα (τα τελευταία τριάντα χρόνια). Το μουσείο έχει τέσσερις αίθουσες. Η 
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πρώτη έχει θέμα την καθημερινή ζωή των παλαιών  κατοίκων της Ελλάδας. Παρουσιάζει 

αντικείμενα από την καθημερινή τους ζωή, καθώς και μερικές Ρωμαϊκές κατοικίες σε 

φυσικό μέγεθος. Επίσης, στην ίδια αίθουσα υπάρχουν κάποια μωσαϊκά από πλούσιες 

οικίες. Η δεύτερη αίθουσα έχει θέμα την δημόσια ζωή. Περιλαμβάνει χρήματα της εποχής, 

αγγεία, αγάλματα, αλλά και ασπίδες, επιγονατίδες, ξίφη, κ.α. Η τρίτη αίθουσα είναι 

αφιερωμένη σε έθιμα εκείνης της εποχής σχετικά με τους νεκρούς. Π.χ. την ταφή τους, κ.α. 

Η τέταρτη αίθουσα φιλοξενεί διάφορες εκθέσεις κατά τη διάρκεια του έτους. 

 

Αρχαίο Ωδείο:  

Στα δυτικά της Ακρόπολης, στην Άνω 

Πόλη, βρίσκεται το Ρωμαϊκό Ωδείο της 

Πάτρας. Όπως αναφέρει και ο 

Παυσανίας που το επισκέφτηκε τη 

δεκαετία του 170 μ.Χ., έχει εξαιρετική 

διακόσμηση. Στο Ωδείο, που ήταν 

συνεχόμενο της αρχαίας αγοράς, 

υπήρχε άγαλμα του Απόλλωνα. Στους 

αιώνες που ακολούθησαν, οι σεισμοί, 

οι πόλεμοι και οι κατακτητές 

κατέστρεψαν το Ωδείο και κάλυψαν με 

αλλά κτίρια και χώματα το μεγαλύτερο 

μέρος του. Σήμερα στο Ωδείο παίζονται παραστάσεις.  

   

Achaia Clauss:  

Το 1859 ο Γουσταύος Κλάους, αντιπρόσωπος της εταιρίας Φελς και Σία, προβαίνει στην 

αγορά μίας έκτασης 60 στρεμμάτων στα 500 μέτρα υψόμετρο, στην περιοχή του 

Ριγανόκαμπου από τον κτηματία Γεώργιο Κωστάκη. Εκεί έχτισε την θερινή του κατοικία, 
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στην οποία φρόντισε να φυτέψει αμπέλια. Από τα αμπέλια έβγαινε σημαντική ποσότητα 

κρασιού, έτσι, το 1861 ίδρυσε την οινοποιεία Achaia Clauss, που υπάρχει μέχρι και σήμερα.  

 

Εκκλησία Αγίου Ανδρέα, πολυούχου της Πάτρας:  

Κοντά στην ακτή Δυμαίων, βρίσκεται η 

Εκκλησία του Αγίου Ανδρέα. Ο παλιός 

ναός αναγέρθηκε μεταξύ 1836 και 1843 

στο σημείο οπού μαρτύρησε ο 

Απόστολος Ανδρέας, ήταν έργο του 

Λυσανδρου Καυτάτνζογλου και 

αγιογραφήθηκε από τον Δημήτριο 

Χαντζησλάνη. Ο νέος μεγαλοπρε-

πέστατος ναός θεμελιώθηκε το 1908 

από τον Γεώργιο τον Α’ και 

εγκαινιάστηκε το 1974 από το 

Μητροπολίτη Πατρών Νικόδημο. Ο συγκεκριμένος ναός είναι σημαντικό θρησκευτικό 

μνημείο για  τους Πατρινούς. 

Πλατείες: 

Πλατεία Γεωργίου, Πλατεία Αγίου Γεωργίου, Πλατεία Υψηλών Αλωνίων, Πλατεία 

Ελευθερίας, και άλλες πολλές. 

Δυο βήματα παραπέρα... 

Σε κοντινή απόσταση από την Πάτρα μπορεί κανείς να κάνει μια μικρή εκδρομή στο δάσος 

της Καλόγριας με τον προστατευόμενο υδροβιότοπο, ένα κατάφυτο πευκοδάσος και μια 

υπέροχη αμμώδη παραλία προς το Ιόνιο, να επισκεφτεί τα Καλάβρυτα που διαθέτουν 

χιονοδρομικό κέντρο αλλά και ιστορικά μνημεία από την Κατοχή, τη γραφική πόλη της 

Ναυπάκτου με το κάστρο και το λιμανάκι, και άλλα πολλά. 
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ 

Του ΟΡΕΣΤΗ ΦΟΥΣΕΚΗ Δ΄ τάξη  

Τα κάρτ θα τρέξουν μέσα στην Πάτρα!!! Είστε έτοιμοι; 

- Ορέστη που πας έτσι βιαστικός; 

- Στα καρτ παππού τρέχουν στη πλατεία. 

- Ποιος τρέχει παιδάκι που; και τι είναι τα κράτ; 

- Κάρτ παππού άκου..  

Τα κάρτ παππού είναι μικρά αυτοκίνητα με τα οποία σε ειδικές διαμορφωμένες πίστες 

μπορείς να τρέξεις και να λάβεις μέρος σε αγώνες ταχύτητας. Υπάρχουν διάφορες 

κατηγορίες ανάλογα με την ηλικία και τα κυβικά του καρτ. Και ένας τέτοιος αγώνας θα γίνει 

το σαββατοκύριακο αυτό στη Πάτρα και για να ξέρεις  πρόκειται για έναν αγώνα καρτ 

διεθνούς επιπέδου με τη συμμετοχή πολλών αγωνιζομένων από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό. Ανάμεσα στις συμμετοχές ξεχωρίζει αυτή του τετράκις παγκόσμιου Πρωταθλητή 

Τζόναθαν Τονόν. Επίσης θα γίνουν πολλές εκδηλώσεις. και θα τρέξει στους δρόμους της 

Πάτρας και μια Formula Gloria. θα είναι πολύ δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο, όλοι οι 

πατρινοί θα είναι στους δρόμους για να δούνε τους αγώνες. Η Ελληνική Λέσχη Φίλων Fiat 

500  θα παρελάσει στην πίστα με τα ιστορικά της Fiat, Την Κυριακή έχει προγραμματιστεί 

με αφορμή τα 40 χρόνια παρουσίας του Ποδηλατικού Ομίλου Πατρών η εμφάνιση μικρών 

ποδηλατών εντός της πίστας. Κατάλαβες παππού τώρα γιατί τρέχω να προλάβω, θέλω να 

τα δω από κοντά όλα αυτά. 

- Ναι Ορέστη κατάλαβα θα γίνουν σπουδαία πράγματα στη Πάτρα και όλα αυτά στη 

Πλατεία Γεωργίου; 

- Ναι θα είναι μια διαδρομή 920 μέτρων και θα περάσουν από την Πλατεία Γεωργίου την 

Μαιζώνος την Πατρέως την Κορίνθου και από την Αγ. Νικολάου. 

- Θα έρθω και εγώ Ορέστη μου εντάξει ένα τέτοιο γεγονός δεν το χάνω. Θα βάλω και 

γραβάτα.. 

              

ΤΑ ΚΑΡΤ 

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΚΛΗ Δ΄ τάξη  

Το καρτ είναι ένα μηχανοκίνητο άθλημα  που  θα  μπορούσαν να το κάνουν όλοι από 7 

χρονών και πάνω. Υπάρχουν διάφορα μεγέθη  καρτ όπως μίνι καρτ  η κανονικό. Το καρτ 

εκτός  από άθλημα είναι ένα σχολειό οδήγησης που μας Βοήθιε να έχουμε καλή 

συμπεριφορά στο δρόμο όταν μεγαλώσουμε. Το καρτ εκτός από  το να το οδηγείς 

μαθαίνεις να το συντηρείς  ώστε να τυρί όλους τους κανόνες ασφαλείας .Στην πόλη μας 

έχουμε μια πιστά στα Βραχνέικα όπου διοργανώνονται αγώνες  οπός  και   
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 στο κέντρο της πόλις κάθε χρόνο διοργανώνετε ένας διεθνής άγονες. Φέτος ήρθε στην 

πόλη μας μια ομάδα κασκαντέρ που έκαναν κόλπα με αμάξια και μηχανές. Τον αρχηγό τον 

έλεγαν Ρικάρτο και ήταν πολύ θεαματικός. Έμενα μου αρέσει γατί έχω οδήγηση ένα καρτ 

και ήταν θαυμάσιο.     

              

Το ψάρεμα [αλιεία] 

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΕΓΙΑΖΗ Δ΄ τάξη  

Το ψάρεμα ή αλιεία είναι μια πανάρχαια και παγκόσμια πρακτική με ποικιλία τεχνικών και 
παραδόσεων που έχουν μεταμορφωθεί εν μέρει από τα σύγχρονα τεχνολογικά 
επιτεύγματα. Εκτός από το ότι παρέχει μια σημαντική, σε ποιότητα και σε ποσότητα, πηγή 
τροφής και θέσεις εργασίας, η σύγχρονη αλιεία αποτελεί επίσης μορφή ψυχαγωγίας (η 
ερασιτεχνική αλιεία), αλλά και επαγγελματικό σπορ. 

Η αλιεία χρονολογείται τουλάχιστον από την Ανώτερη Παλαιολιθική Εποχή, πριν περίπου 
40.000 χρόνια. 

Στην Αρχαία Ελλάδα ο ιστορικός Πολύβιος περιγράφει την αλιεία ξιφία χρησιμοποιώντας 
καμάκι με κατάληξη οδοντωτή και 
μυτερή. 

Η Αλιεία βασικά διακρίνεται σε:  

Θαλάσσια αλιεία και Αλιεία 
λιμνών και ποταμών 

Η θαλάσσια αλιεία επιχειρείται με 
ειδικά σκάφη που ονομάζονται 
αλιευτικά και τα οποία μπορεί να 
είναι σε μέγεθος από μικρές 
βάρκες μέχρι μεγάλα πλοία 
(ανοικτής θάλασσας). 

Για την αλιεία χρησιμοποιούνται διάφορα εργαλεία, όπως: καλαμίδι, πετονιά (ή καθετή), 
δίχτυα, παραγάδι και διάφορα αγκίστρια.  

Βέβαια απαραίτητα είναι τα δολώματα, που υπάρχουν σε πολλές μορφές, όπως : το 
σκουλήκι (ακροβάτης, αμερικάνος, μαύρος και αιγύπτιος), το καραβιδάκι, η γαρίδα και 
διάφορα άλλα μικρά πεταλιδάκια (κοχύλια) 

Στην Ελλάδα, τα συνηθέστερα ψάρια που αλιεύουμε είναι η τσιπούρα, ο σαργός, ο σπάρος, 
το κεφαλόπουλο, η γόπα, ο γαύρος, τα καλαμάρια και άλλα πολλά. 

Παρακάτω μπορείτε να απολαύσετε μερικά πανέμορφα video από ψαρέματα: 

Ψάρεμα Τόνου στην Μυτιλήνη  

Ψάρεμα Τσιπούρας με παραγάδι 

και γιατί όχι, μερικά παιχνίδια για το ψάρεμα 

Fish Me Up 

Lake Fishing 2 

              

http://www.youtube.com/watch?v=_54UxbmMrts&feature=fvsr
http://www.youtube.com/watch?v=_-6vFYZ0aRs
http://www.onlinefishinggames.net/fishmeup.php
http://www.onlinefishinggames.net/lakefishing2.php
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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ (ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΠΟΛ) 

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΧΟΙΝΑ-ΜΠΟΝΑΤΣΟΥ Δ΄ τάξη  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Επέλεξα να παρουσιάσω το μπάσκετ μπολ γιατί  μου αρέσει σαν άθλημα.  Είναι γρήγορο, 
έχει αγωνία και συναρπαστικές φάσεις και επίσης είναι ομαδικό και παίζεις με τους φίλους 
σου. Επίσης  αθλείς όλο σου  το σώμα.                    

ΙΣΤΟΡΙΑ 

Η Καλαθόσφαιρα ή μπάσκετ-μπολ, εφευρέθηκε το 1892 από τον Νaismith, καθηγητή 
κολεγίου στο Σπρίγκφιλντ των Ηνωμένων Πολιτειών και η επιτυχία της ήταν άμεση. Στην 
αρχή παιζόταν από δυο ομάδες που είχαν 9 παίκτες η καθεμιά, αργότερα οι παίκτες έγιναν 
7, για να γίνουν τελικά 5. Το 1895 το παιχνίδι υιοθετήθηκε από το κολέγιο του Γέιλ και από 
το 1905 παίζεται σε όλα τα κολέγια των Ηνωμένων Πολιτειών και διαδίδεται σε όλο τον 
κόσμο. Στη Γενεύη, το 1932, ιδρύθηκε η Διεθνής Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Μπάσκετ 
(F.Ι.B.Α.).  

Σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν εκατομμύρια μπασκετμπολίστες, όπου το 
μπάσκετ είναι ίσως το πιο διαδεδομένο σπορ. Πολλοί παίκτες είναι επαγγελματίες, 
υπάρχουν ακόμα και ομάδες επιδείξεως δεξιοτεχνίας με παίκτες που θα μπορούσαν να 
χαρακτηριστούν κλόουν (Χάρλεμ Γκλόουμπ Τρόττερς).  

Το 1935 η ΦΙΜΠΑ οργάνωσε το πρώτο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Γενεύη. Τον ίδιο χρόνο 
η ΦΙΜΠΑ αναγνωρίστηκε από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και το 1936 το μπάσκετ 
συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων (Βερολίνο 1936).  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Το γήπεδο είναι μια ορθογώνια σκληρή επίπεδη επιφάνεια. Οι διαστάσεις του για διεθνείς 
αγώνες είναι 28 μέτρα μήκος και 15 μέτρα πλάτος. Οι διαστάσεις υπολογίζονται από την 
εσωτερική πλευρά των οριακών γραμμών. Για όλες τις άλλες συναντήσεις (τοπικά 
πρωταθλήματα), η Εθνική Ομοσπονδία μπορεί να επιτρέπει τη χρήση γηπέδων, που ήδη 
έχουν κατασκευαστεί, εφόσον οι διαστάσεις δεν είναι μικρότερες κατά 4 μέτρα στο μήκος 
και 2 μέτρα στο πλάτος και με τον όρο ότι οι διαφορές θα είναι ανάλογες μεταξύ τους. 
Πάντως όλα τα νέα γήπεδα θα πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τις διαστάσεις των 
επίσημων συναντήσεων της FΙBΑ, δηλαδή 28 Χ 15μ.  

Η οροφή πρέπει να έχει ύψος τουλάχιστον 7 μέτρα, ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να 
φωτίζεται επαρκώς και ομοιόμορφα και τα φωτιστικά σώματα να είναι τοποθετημένα με 
τρόπο που να μην εμποδίζουν την ορατότητα των παικτών.  

Ο κεντρικός κύκλος έχει ακτίνα 1,80 μ. και χαράζεται στο κέντρο του γηπέδου. Η ακτίνα του 
μετριέται από την εξωτερική πλευρά της περιφέρειας.  

Οι κατά μήκος γραμμές του γηπέδου ονομάζονται πλάγιες και οι κατά πλάτος τελικές 
γραμμές. Η απόσταση μεταξύ των γραμμών αυτών και των θεατών πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 2 μέτρα.  

Όλες οι γραμμές του γηπέδου μπάσκετ πρέπει να είναι ευδιάκριτες και να έχουν πλάτος 5 
εκατοστά.  

Μια γραμμή που ονομάζεται διαχωριστική, χαράζεται παράλληλα με τις τελικές γραμμές. Η 
γραμμή αυτή ενώνει τη μέση των δυο πλάγιων γραμμών και επεκτείνεται 15 εκ. πέρα από 
τις γραμμές αυτές.  

http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CE%B9%CE%BF
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://www.livepedia.gr/index.php?title=%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1
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Η μπροστινή ζώνη της ομάδας είναι ο χώρος που 
περιλαμβάνεται μεταξύ της τελικής γραμμής, που 
βρίσκεται το καλάθι της αντίπαλης ομάδας, και 
του πλησιέστερου σημείου της διαχωριστικής 
γραμμής. Ο υπόλοιπος χώρος, που 
συμπεριλαμβάνει και τη διαχωριστική γραμμή, 
αποτελεί την πίσω ζώνη της ομάδας.  

Οι περιοχές τέρματος (καλαθιάς) τριών βαθμών 
βρίσκονται εκτός των περιοριστικών χώρων των 
δυο ημικυκλίων, τα οποία έχουν ακτίνα 6,25 μέτρα 
και στο κέντρο το σημείο που βρίσκεται στην κάθετο του κέντρου του καλαθιού και τα 
οποία βρίσκονται παράλληλα προς τις πλάγιες γραμμές και τελειώνουν στις τελικές 
γραμμές.  

Κάθε πίνακας (ταμπλό), κατασκευάζεται από σκληρό ξύλο πάχους 3 εκ. ή από άλλη 
κατάλληλη διάφανη ύλη (μονοκόμματη που να έχει την ίδια σκληρότητα με το ξύλο). Οι 
πίνακες αυτοί πρέπει να έχουν διαστάσεις 1,80 μ, στις οριζόντιες πλευρές και 1,20 μ. στις 
κατακόρυφες. Η πρόσοψη των ταμπλό πρέπει να είναι λεία και εφόσον αυτά δεν είναι 
φτιαγμένα από διαφανή ύλη θα χρωματίζεται άσπρη. Στην επιφάνεια των ταμπλό και πίσω 
από το στεφάνι χαράζεται ένα ορθογώνιο με γραμμές πλάτους 5 εκ. Το ορθογώνιο πρέπει 
να έχει διαστάσεις εξωτερικά 59 εκ. στην οριζόντια πλευρά και 45 εκ. στην κατακόρυφη. Η 
πάνω άκρη της γραμμής της βάσης πρέπει να συμπίπτει με το επίπεδο του στεφανιού.  

Τα περιθώρια των ταμπλό σημειώνονται με γραμμές πλάτους 5 εκ. Οι γραμμές αυτές 
πρέπει να έχουν χρώμα αντίθετο από εκείνο που υπάρχει στον πίσω χώρο (φόντο). Εάν τα 
ταμπλό είναι από διαφανή ύλη, όλες οι πάνω σ' αυτά γραμμές, θα είναι άσπρου χρώματος 
και σε κάθε άλλη περίπτωση χρώματος μαύρου. Τα περιθώρια των ταμπλό και οι γραμμές 
που καθορίζουν το ορθογώνιο πρέπει να έχουν το ίδιο χρώμα.  

Τα ταμπλό πρέπει να είναι στερεά κρεμασμένα σε κάθε άκρη του αγωνιστικού χώρου, σε 
κάθετη θέση προς το δάπεδο και παράλληλα στις τελικές γραμμές. Η βάση πρέπει να έχει 
ύψος 2,75 μ. από το έδαφος. Η μέση κάθε ταμπλό πρέπει να είναι 1,20 μ. μέσα στον 
αγωνιστικό χώρο και μπροστά από τη μέση κάθε τελικής γραμμής. Τα στηρίγματα των 
ταμπλό πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 1 μέτρο από την εξωτερική πλευρά των τελικών 
γραμμών, να έχουν ζωηρό χρώμα, αντίθετο από το περιβάλλον, ώστε να είναι ευδιάκριτα 
από τους παίκτες και να έχουν προστατευτικό περίβλημα ώστε να αποτρέπονται 
ενδεχόμενοι τραυματισμοί.  

Το καλάθι αποτελείται από ένα στεφάνι και ένα δίχτυ. Το στεφάνι πρέπει να είναι 
φτιαγμένο από σίδερο πάχους 20 χιλ. με εσωτερική διάμετρο 45 εκ. και χρωματισμένο 
πορτοκαλί και μπορεί να έχει στο κάτω μέρος του μικρά δακτυλίδια από το ίδιο υλικό, για 
να κρεμιέται το δίχτυ. Πρέπει να βρίσκεται σταθερά και οριζόντια στερεωμένο πάνω στο 
ταμπλό, σε ύψος 3,5 μ. από το έδαφος και σε ίση απόσταση από τα δυο άκρα κάθε ταμπλό. 
Η απόσταση από την πρόσοψη του ταμπλό μέχρι το πλησιέστερο σημείο της εσωτερικής 
πλευράς του στεφανιού πρέπει να είναι 15 εκ.  

Τα δίχτυα πρέπει να είναι φτιαγμένα από άσπρο σπάγκο και κρεμασμένα σε κάθε στεφάνι. 
Να έχουν μήκος 40 εκ. και να είναι φτιαγμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να κόβεται στιγμιαία η 
φορά της μπάλας, όταν περνάει.  

Η μπάλα είναι στρογγυλή και αποτελείται από λαστιχένιο αεροθάλαμο που καλύπτεται από 
ένα περίβλημα δερμάτινο, ή από συνθετική ύλη ή από λάστιχο. Η περίμετρός της δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη από 75 εκ. ούτε μεγαλύτερη από 78 εκ. και το βάρος της να μην 
είναι λιγότερο από 600, ούτε περισσότερο από 650 γραμμάρια. Πρέπει να γεμίζει με αέρα 
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και να έχει τέτοια πίεση, ώστε αν πέσει από ύψος 1,80 μ. περίπου (το ύψος αυτό μετριέται 
από το κάτω μέρος της μπάλας) σε ξύλινο δάπεδο, ν' αναπηδήσει και να φτάσει περίπου σε 
ύψος 1,20 - 1,40 μ. (το ύψος αυτό μετριέται από το δάπεδο μέχρι το πάνω μέρος της 
μπάλας).  

Για τη διεξαγωγή επίσημου αγώνα μπάσκετ είναι 
απαραίτητο να υπάρχει χρονόμετρο του αγώνα και 
χρονόμετρο νεκρών χρόνων. Ακόμα κατάλληλο υλικό για 
όλα τα σήματα που προβλέπει ο Κανονισμός (πίνακα 
αποτελεσμάτων, πινακίδες με τους αριθμούς 1 μέχρι 5 που 
αντιστοιχεί με τον αριθμό σφαλμάτων του παίκτη). Οι 
πινακίδες είναι άσπρες και οι αριθμοί έχουν διαστάσεις 
τουλάχιστον 20 Χ 10 εκ. και θα είναι από 1 μέχρι 4 μαύροι 

και ο 5 κόκκινος.  

Στη διάθεση του σημειωτή πρέπει να υπάρχουν δυο κόκκινα σήματα ομαδικών σφαλμάτων. 
Τέλος ένας επίσημος αγώνας μπάσκετ διεξάγεται με τον κριτή (διαιτητή) και το βοηθό του, 
το χρονομέτρη, το σημειωτή και ένα χειριστή της συσκευής 30 δευτερολέπτων.  

Ο αγώνας περιλαμβάνει δυο ημίχρονα των 20 λεπτών το καθένα, με δεκάλεπτο διάλειμμα 
μεταξύ των δυο ημιχρόνων και αρχίζει με αναπήδηση (τζάμπολ) στο κέντρο του γηπέδου. Ο 
αγώνας δεν μπορεί ν' αρχίσει αν η μία από τις ομάδες δεν παρατάξει στο γήπεδο πέντε 
παίκτες έτοιμους ν' αγωνιστούν.  

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ  

Υπεύθυνοι για τις παραβάσεις είναι οι 3 διαιτητές. Βασικότερες παραβάσεις στο μπάσκετ 
είναι: το φάουλ, που είναι η βίαιη παρενόχληση ενός παίκτη από κάποιον αντίπαλό του, με 
τρόπο που ξεφεύγει από τα αθλητικά πλαίσια. Ο αμυνόμενος μπορεί να παρεμποδίσει τον 
επιτιθέμενο χρησιμοποιώντας μόνο τον κορμό του. Ο αθλητής που κάνει 5 φάουλ σε έναν 
αγώνα, αποβάλλεται και δεν μπορεί να επανέλθει στο γήπεδο (στα 6 φάουλ είναι η 
αποβολή στο NBA). Τα βήματα συμβαίνουν όταν ένας παίκτης κάνει περισσότερα από 2 
βήματα κρατώντας την μπάλα, χωρίς να κάνει ντρίμπλα ή όταν κουνήσει τα πόδια του αφού 
έχει σταματήσει, κρατώντας την μπάλα με τα δύο χέρια. Σε περίπτωση άσχημης 
(υβριστικής, βίαιης κλπ.) συμπεριφοράς αθλητή ή προπονητή, ο διαιτητής έχει δικαίωμα να 
τον τιμωρήσει με τεχνική ποινή, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις υπάρχει η τιμωρία 
ντισκαλιφιέ, που ισοδυναμεί με αποβολή του παίκτη από τον αγώνα. Στο επιθετικό φάουλ 
όταν ο αμυνόμενος είναι ακίνητος και ο επιθετικός τον απωθήσει, είναι παράβαση. Το αν 
παίζει με πλάτη ή με πρόσωπο στο καλάθι δεν έχει σημασία, το φάουλ ισχύει και για τις 
δύο περιπτώσεις. Σε περίπτωση που ο επιθετικός αρνηθεί το φάουλ τιμωρείται με τεχνική 
ποινή από τον διαιτητή. Σε περίπτωση που ένας παίκτης σταματήσει την ντρίμπλα, τότε δεν 
μπορεί να ξεκινήσει να τριπλάρει ξανά γιατί έτσι θα κάνει διπλή τρίπλα, που ισοδυναμεί με 
βήματα. 

ΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

Αμερική  

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής  

Στις ΗΠΑ το NBA είναι το πιο γνωστό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης. Σε αυτή τη 
διοργάνωση, μετέχουν οι καλύτεροι παίκτες σε όλο τον κόσμο, καθώς και πολλοί γνωστοί 
Ευρωπαίοι (και όχι μόνο) παίκτες, όπως οι Ντιρκ Νοβίτσκι, Τόνι Πάρκερ, Πάου Γκασόλ κ.ά. 
Παλαιότερα συμμετείχαν και άλλοι γνωστοί Ευρωπαίοι παίκτες, όπως ο Ντράζεν Πέτροβιτς, 
γνωστός με το ψευδώνυμο «Μότσαρτ», ο Τόνι Κούκοτς, ο Άρβιντας Σαμπόνις και άλλοι. 
Τώρα ξεχωρίζουν ο Κόμπε Μπράιαντ, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αλλά έχουν γράψει θρυλική 
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ιστορία παίκτες όπως ο Μάικλ Τζόρνταν, ο Λάρι Μπέρντ, ο Τζαμπάρ και άλλοι. Η Dream 
Team, δηλαδή η εθνική ομάδα των Η.Π.Α., έχει κατακτήσει 4 χρυσά μετάλλια σε Παγκόσμια 
Πρωταθλήματα και άλλες πολλές διακρίσεις.  

Καναδάς  

Ο Καναδάς δεν έχει επίσημο πρωτάθλημα αλλά είναι παραδοσιακή δύναμη του αθλήματος 
σε επίπεδο εθνικών ομάδων.  

Κεντρική και Λατινική Αμερική  

Από την υπόλοιπη Αμερική, πέραν της Βόρειας, ελάχιστες χώρες έχουν να επιδείξουν 
σημαντική ιστορία και διακρίσεις στην καλαθοσφαίριση. Οι πιο σημαντικές δυνάμεις της 
ηπείρου είναι: 1) η Αργεντινή, που στέφθηκε χρυσή ολυμπιονίκης στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες της Αθήνας και τον 21ο αιώνα έχει μια από τις πιο ταλαντούχες γενιές 
καλαθοσφαιριστών στην ιστορία της ηπείρου, και 2) η Βραζιλία, που έχει κάποιες καλές 
διακρίσεις και είναι κυρίως γνωστή για έναν από τους καλύτερους σκόρερ που έβγαλε ποτέ 
το παγκόσμιο μπάσκετ, τον Όσκαρ Σμιντ. Από τις καλύτερες εθνικές ομάδες έχει και το 
Πουέρτο Ρίκο.  

Ασία  

Η Ασία θεωρείται η ήπειρος με τις πιο αδύναμες εθνικές ομάδες στην καλαθοσφαίριση. Τις 
πιο καλές εθνικές ομάδες έχουν η Κίνα, το Ιράν, η Ιαπωνία, ο Λίβανος και η Ινδία. Σημαντικά 
εθνικά πρωταθλήματα είναι της Κίνας και των Φιλιππίνων.  

Αφρική  

Οι εθνικές ομάδες της Αφρικής είναι αδύναμες και δεν έχουν σημαντικές διακρίσεις, ενώ 
και τα πρωταθλήματά τους είναι χαμηλού επιπέδου. Την πιο καλή εθνική ομάδα εδώ και 
αρκετά χρόνια έχει η Αγκόλα, ενώ οι αμέσως καλύτερες είναι η Νιγηρία και η Ακτή 
Ελεφαντοστού. 

Ευρώπη  

Η καλαθοσφαίριση στην Ευρώπη έχει τεράστια ιστορία και 
πλήθος σπουδαίων αθλητών έχουν περάσει από τα 
ευρωπαϊκά γήπεδα. Καλύτεροι Ευρωπαίοι καλαθοσφαιριστές 
τα τελευταία χρόνια θεωρούνται ο Ντιρκ Νοβίτσκι (Γερμανία), 
ο Πάου Γκασόλ (Ισπανία), ο Τόνυ Πάρκερ (Γαλλία), ο Χουάν 
Κάρλος Ναβάρο (Ισπανία), ο Αντρέι Κιριλένκο (Ρωσία) και ο 
Δημήτρης Διαμαντίδης, (Ελλάδα). Αυτή τη στιγμή στην ήπειρο 
λαμβάνουν χώρα οι εξής διεθνείς διασυλλογικές διοργανώσεις: Ευρωλίγκα, EuroCup και 
EuroChallenge, ενώ τα καλύτερα εγχώρια πρωταθλήματα είναι της Ισπανίας, της Ελλάδας 
και της Ιταλίας. Το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι αρκετά ανταγωνιστικό τα τελευταία χρόνια. 
Επίσης, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2006 η Ελλάδα και η Ισπανία ήρθαν αντιμέτωπες 
στον τελικό. Μεγάλες ομάδες της Ευρώπης είναι ο Παναθηναϊκός ,η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ο 
Ολυμπιακός, η Μακάμπι Τελ Αβίβ, η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης. 

Ωκεανία  

Δύο είναι οι σημαντικές εθνικές ομάδες της Ωκεανίας: 1) η Αυστραλία και 2) η Νέα 
Ζηλανδία. Αυτές οι ομάδες είναι παρούσες στις περισσότερες μεγάλες διεθνείς 
διοργανώσεις των τελευταίων χρόνων. 

Οι πληροφορίες προέρχονται από τη Βικιπαίδεια και την ιστοσελίδα της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας. 
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