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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 

 

  

Καλό καλοκαίρι σε όλους! 
 … τα ξαναλέμε το Σεπτέμβριο … 

mailto:pspp@mail.com
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΥΦΩΝΕΣ 

Του  ΗΛΙΑ ΓΑΛΑΝΗ  Δ΄ τάξη 

Ένας τυφώνας είναι ένας μεγάλος και ισχυρός τροπικός κυκλώνας, μια περιοχή χαμηλής 
πίεσης που περιστρέφεται αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Οι λιγότερο 
ισχυροί τροπικοί κυκλώνες καλούνται και τροπικές θύελλες. Ένας τυφώνας καλείται ως 
«τυφώνας» στον Ατλαντικό Ωκεανό και ως «κυκλώνας» στον Ινδικό Ωκεανό. Η απόσταση 
που μπορεί να καλύψει ένας τυφώνας από το κέντρο του (μάτι του τυφώνα) κυμαίνεται 
από 25 ως και 300 μίλια περίπου. 

Εξαιτίας της υψηλής έντασης των ανέμων, των βροχοπτώσεων και των παλιρροιακών 
κυμάτων το φαινόμενο του τυφώνα μπορεί να προκαλέσει μεγάλες καταστροφές.Με βάση 
την ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία, οι τυφώνες διακρίνονται στις παρακάτω 
κατηγορίες ανάλογα με την ένταση (ταχύτητα) των ανέμων: 

Απλός τυφώνας = 17 ως 32 μέτρα το δευτερόλεπτο (ή 63-117 χιλιόμετρα την ώρα)  

Ισχυρός τυφώνας = 33 ως 44 μέτρα το δευτερόλεπτο (ή 118-157 χιλιόμετρα την ώρα)  

Πολύ ισχυρός τυφώνας = 44 ως 54 μέτρα το δευτερόλεπτο (ή 157-194 χιλιόμετρα την ώρα)  

Καταστροφικός τυφώνας περισσότερα από 54 μέτρα το δευτερόλεπτο (ή περισσότερα 
από 194 χιλιόμετρα την ώρα) 

Όταν η ταχύτητα των ανέμων ξεπερνά τά 39 μίλια την ώρα στον κυκλώνα αποδίδουν ένα 
όνομα πού περιλαμβάνεται σε 6 καταλόγους ονομάτων πού συντάσσει διεθνές συνέδριο 
μετεωρολόγων. Οι 6 κατάλογοι εναλλάσσουν  θηλυκά και αρσενικά ονόματα. Παλαιότερα 
για την απόδοση ονόματος χρησιμοποιούσαν την ημέρα πού συνέβαινε. Π.χ. ο τυφών πού 
κτύπησε το Πουέρτο Ρίκο στις 13 Σεπτεμβρίου 1876 πήρε το όνομα Σαν Φελίπε. Αργότερα 
κατά την διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου καθιερώθηκαν μόνο γυναικεία ονόματα. 
Από το 1978 όμως καθιερώθηκαν οι προμνημονευθέντες κατάλογοι πού περιλαμβάνουν 
αρσενικά και θηλυκά ονόματα. 

Στην Ιαπωνία οι τυφώνες μπορεί να εμφανίζονται οποιοδήποτε μήνα με μεγαλύτερη 
συχνότητα την περίοδο μεταξύ Μάιο και Νοέμβριο και υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης 
τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία της ιαπωνικής 
μετεωρολογικής υπηρεσίας, 28 τυφώνες, είναι μια μέση ετήσια τιμή του αριθμού των 
τυφώνων που παρουσιάζονται κυρίως στις δυτικές ακτές της Ιαπωνίας. Οι ισχυρότεροι 
τυφώνες στην τελευταία εκατονταετία με τους περισσότερους θανάτους ανθρώπων στην 
Ιαπωνία ήταν: 

τυφώνας Muroti στις 21 Σεπτεμβρίου 1934 με 3.034 θανάτους  

τυφώνας Makurazaki στις 17 Σεπτεμβρίου 1945 με 3.756 θανάτους  

τυφώνας Toyamaru στις 26 Σεπτεμβρίου 1954 με 1.761 θανάτους  

τυφώνας Isewan (Vera) στις 26 Σεπτεμβρίου 1959 με 5.098 θανάτους 

Στις ΗΠΑ οι τυφώνες έχουν ταξινομηθεί σε πέντε κατηγορίες (από 1 ως 5) ανάλογα με την 
ένταση των φαινομένων που τους συνοδεύουν. Τα τελευταία 100 χρόνια έχουν σημειωθεί 
στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο τρεις τυφώνες μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Σαφίρ 
Σίμπσον. Η Κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον ή Κλίμακα Τυφώνων Σαφίρ-Σίμπσον (Saffir–Simpson 
Hurricane Scale) είναι μία κλίμακα που χρησιμοποιείται στο Δυτικό Ημισφαίριο για τους 
τροπικούς κυκλώνες (γνωστοί στο Δυτικό Ημισφαίριο ως hurricanes / τυφώνες) που 
υπερβαίνουν τις εντάσεις των τροπικών υφέσεων και τροπικών καταιγίδων. Η κλίμακα 
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κατατάσσει τους τυφώνες σε πέντε κατηγορίες με βάση την ένταση των ανέμων και για την 
ακρίβεια την σταθερή ταχύτητα ανέμου. 

ΚΛΙΜΑΚΑ SAFFIR/SIMPSON 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΝ 

1 
74-95 μίλια 

την ώρα 

Καμμιά ζημιά στις οικοδομές. Πρωταρχικές ζημιές σε μη στερεωμένα 
κινητά σπίτια, θάμνους και δένδρα Επίσης μικροπλημμύρες σε παράκτιες 

περιοχές με μικρές ζημιές. 

2 
96-110 μίλια 

την ώρα 
Ζημιές σε υλικά οροφών, πόρτες και παράθυρα. Σημαντικές ζημιές σε 
βλάστηση κινητά σπίτια κλπ  Ζημιές από πλημμύρες σε αποβάθρες. 

3 
111-130 μίλια 

την ώρα 

Μερικές ζημιές στη δομή μικρών κατοικιών και βοηθητικές 
εγκαταστάσεις. Η πλημμύρα κοντά στην ακτή καταστρέφει μικρές 

κατασκευές και τά επιπλέοντα συντρίμμια καταστρέφουν μεγαλύτερες. 
Μπορεί δε να είναι εκτεταμένη και στην ενδοχώρα. 

4 
131-155 μίλια 

την ώρα 
Περισσότερες ζημιές με πιθανές καταρρεύσεις μικρών κατοικιών. 

Μεγαλύτερες καταστροφές στις παραλίες. Πλημμύρες εκτεταμένες. 

5 
155 μίλια την 
ώρα και πάνω 

Πλήρεις καταστροφές σε κατοικίες και βιομηχανικά κτίρια. Μεγάλες 
καταστροφές από πλημμύρες κυρίως σε χαμηλά σπίτια. Η εκκένωση 

περιοχών είναι πολύ πιθανή. 

 

Και φωτογραφίες.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

ΤΕΝΙΣ (ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ) 

Της ΔΑΝΑΗ ΔΡΙΖΗ  Δ΄ τάξη 

Η Αντισφαίριση, γνωστή με την ξενόγλωσση ονομασία τένις είναι ένα σύγχρονο αθλητικό 
παιχνίδι. 

Οι παίκτες χρησιμοποιούν ρακέτες για να χτυπήσουν μια κοίλη λαστιχένια σφαίρα που 
καλύπτεται με χνουδωτό ύφασμα πέρα από ένα δίχτυ στο γήπεδο του αντιπάλου. Με 
προέλευση την Ευρώπη, προς το τέλος του 19ου αιώνα, η αντισφαίριση διαδόθηκε πρώτα 
σε όλο τον αγγλόφωνο κόσμο, ιδιαίτερα μεταξύ των ανώτερων κατηγοριών. 

Η αντισφαίριση είναι για μια ακόμη φορά ολυμπιακό άθλημα και παίζεται σε όλα τα 
επίπεδα της κοινωνίας, από όλες τις ηλικίες, και σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
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Με εξαίρεση την υιοθέτηση της παράτασης (tie-break) στη δεκαετία του '70, οι κανόνες του 
έχουν παραμείνει εντυπωσιακά αμετάβλητοι από τα 1890's. Μαζί με τα εκατομμύρια 
παικτών του, εκατομμύρια θεατών παρακολουθούν την αντισφαίριση, ειδικά τα τέσσερα 
μεγάλα πρωταθλήματα (Grand Slam). 

Ιστορική αναδρομή του τένις 

Λένε ότι τα χρόνια του Μεσαίωνα σε μερικά μοναστήρια, μοναχοί έπαιζαν ενα άθλημα που 
θεωρείται ο πρόδρομος του σημερινού τένις. Η προέλευση της σύγχρονης αντισφαίρισης 
ξεκινά το 1856 όταν οι Χάρι Γκεμ και Αουγκούριο Περέιρα έπαιζαν ένα παιχνίδι που 
ονόμασαν pelota. 

Οι Pereira, Dr. Frederick Haynes και Dr. A. Wellesley Tomkins δημιούργησαν την πρώτη 
λέσχη τένις το 1874 (Leamington Tennis Club) και καθόρισαν τους βασικούς κανόνες του 
παιχνιδιού. Αμέσως, το παιχνίδι αυτό διαδόθηκε στην Αγγλία και, από το 1881, σ’ όλη την 
Ευρώπη. 

Βλέποντας τις εμπορικές προοπτικές που έχει η αντισφαίριση, πατένταρε το 1874, ο Άγγλος 
ταγματάρχης Ουόλτερ Κλόπτον Γουίκφιλντ ένα παρόμοιο με την αντισφαίριση παιχνίδι, 
όταν υπηρετούσε στην Ινδία, με τις ονομασίες sphairistike, από το ομώνυμο 
αρχαιοελληνικό άθλημα της σφαιριστικής, και tennis, αλλά απέτυχε στην καθιέρωση της 
πατέντας του. Η αντισφαίριση του Γουίκφιλντ βασίστηκε στο παλίοτερο γαλλικό άθλημα 
της αντισφαίρισης εσωτερικού χώρου γνωστό ως indoor tennis ή real tennis. 

Το πρώτο τουρνουά αντισφαίρισης καταγράφεται στο Γουίμπλεντον, στο Λονδίνο το 
1877.[1] 

Το 1881 δημιουργήθηκε στις Η.Π.Α. ο σύλλογος United States National Lawn Tennis 
Association με σκοπό να τυποποιήσει τους κανόνες και να διοργανώσει τουρνουά 
αντισφαίρισης.[2] [3] 

Το πρώτο γυναικείο τουρνουά αντισφαίρισης διοργανώθηκε το 1887 στις Η.Π.Α.[4] 

Στην Ελλάδα η αντισφαίριση χρονολογείται από το 1896. 

Το Davis Cup, το παγκόσμιο προτάθλημα αντισφαίρισης αντρων (μεταξύ χωρών) και ξεκινά 
το 1900.[5] Για τις γυναίκες υπάρχει αντίστοιχο πρωτάθλημα, το λεγόμενο Fed Cup. 

Το 1926 ο C.C. Pyle δημιούργησε το πρώτο επαγγελματικό τουρνουά αντισφαίρισης, με 
Αμερικανούς και Γάλλους τενίστες που έπαιζαν παιχνίδια επίδειξης μπροστά σε κοινό. 
Εκείνη την περίοδο αν κάποιος τενίστας γίνονταν επαγγελματίας δεν μπορούσε να 
συμμετέχει στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα.[6] 

Το 1968 κατόπιν εμπορικών πιέσεων ο περιορισμός αυτός καταργήθηκε και δημιουργήθηκε 
η ανοιχτή εποχή (open era) στο τένις, οπού μπορούσε οποιοσδήποτε αθλητής να αγωνιστεί 
σε όποιο τουρνουά ήθελε. Μετά το 1968 οι καλύτεροι αθλητές της αντισφαίρισης μπορούν 
να ζουν από τον αθλητισμό. Στην ανοιχτή εποχή με την καθιέρωση παγκόσμιου 
πρωταθλήματος αντισφαίρισης, η αντισφαίριση διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο και έχασε την 
εικόνα που είχε ως άθλημα της υψηλής κοινωνίας.[7] 
  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1856
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%93%CE%BA%CE%B5%CE%BC&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%AD%CE%B9%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1881
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%85%CF%8C%CE%BB%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%9A%CE%BB%CF%8C%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%AF%CE%BA%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BD%CF%84&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%AF%CE%BA%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BD%CF%84&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%AF%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD_%28%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AC%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7#cite_note-1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7#cite_note-USTA-2
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7#cite_note-3
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97.%CE%A0.%CE%91.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97.%CE%A0.%CE%91.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1896
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7#cite_note-5
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7#cite_note-6
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7#cite_note-7
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Ορολογία αντισφαίρισης 

 

 

 

 

 

Περιγραφή της αντισφαίρισης 

Οι διαστάσεις του γηπέδου αντισφαίρισης. 

Η αντισφαίριση είναι άθλημα στο οποίο αγωνίζονται δύο ή τέσσερις παίκτες. Αν οι 
αντίπαλοι είναι δύο, το παιχνίδι λέγεται απλό, ενώ αν είναι τέσσερις (ένα ζευγάρι σε κάθε 
πλευρά), λέγεται διπλό (double) και σε αυτή την περίπτωση προστίθονται στο παιχνίδι και 
οι εξωτερικές γραμμές του γηπέδου. 

Το γήπεδο 

Ο αγώνας διεξάγεται σε ειδικό γήπεδο, το οποίο χωρίζεται στη μέση με δίχτυ ύψους 91 εκ. 

Τύποι γηπέδων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

O Ρότζερ Φέντερερ ετοιμάζεται για 
χτύπημα "forehand" 

 

 Η λέξη τένις προέρχεται από την Γαλλική λέξη 
tenez(τενέ) (από το ρήμα tenir) που φώναζαν οι 
Γάλλοι παίκτες όταν ήταν να σερβίρουν. 

 Η λέξη ρακέτα προέρχεται από την Αραβική 
λέξη rakhat που σημαίνει η παλάμη του χεριού. 

 Η λέξη deuce (ισοπαλία) προέρχεται από την 
Γαλλική φράση à deux le jeu που σημαίνει ότι 
και στους δύο είναι το παιχνίδι. 

 Η λέξη love (μηδέν) μπορεί να προέρχεται από 
την Γαλλική λέξη l'œuf που σημαίνει αβγό, από 
το σχήμα του μηδέν. 

 

 

Τα γήπεδα χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες ανάλογα 
με την επιφάνεια τους. 

 Σκληρά γήπεδα. Η πλειοψηφία των γηπέδων στον κόσμο. 
Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει το Αυστραλιανό Όπεν που 
διεξάγεται στο Melbourne Park και το U.S. Open που 
διεξάγεται στο USTA National Tennis Center (ακρυλική 
επιφάνεια). 

 Χωμάτινα γήπεδα. Στην Ευρώπη τα περισσότερα γήπεδα 
ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Σε αυτήν την κατηγορία 
ανήκει το French Open που διεξάγεται στο Ρολάν Γκαρός 
(Stade de Roland Garros). 

 Γήπεδα με χόρτο. Τέτοια γήπεδα υπάρχουν κυρίως στην 
Αγγλία. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει το Γουίμπλεντον. Η 
δυσκολία στην συντήρηση τους έχει οδηγήσει σε πολλά 
γήπεδα να καταργούν το χόρτο και να βάζουν άλλη 
επιφάνεια (συνήθως σκληρή). 

 Οι μπάλες του τένις είναι ελαστικές, λαστιχένιες, ντυμένες 
με χνουδωτό ύφασμα, με διάμετρο 65 χιλιοστά και βάρος 
55-60 γραμμάρια. Το μέγεθος της ρακέτας δεν είναι 
καθορισμένο. Έχει μήκος 65-70 εκατοστά. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AE%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8C%CF%84%CE%B6%CE%B5%CF%81_%CE%A6%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Roger_Federer_2.jpg
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Tenez%28%CF%84%CE%B5%CE%BD%CE%AD%29&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B2%CE%B3%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Tennis_court_metric.svg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C_%CE%8C%CF%80%CE%B5%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%AF%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD_%28%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AC%29
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Το παιχνίδι 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

έχει έρθει ισόπαλο 6-6. Η νίκη του σετ τότε καθορίζεται με παράταση (tie-break). Στην 
παράταση μετρούνται οι κερδισμένοι βαθμοί και όποιος φτάσει τους 7 βαθμούς και έχει 
διαφορά 2 βαθμών από τον αντίπαλο κερδίζει το γκέιμ και συνεπώς το σετ. Υπάρχει η τάση 
τα σετ να καθορίζονται σε παράταση (tie-break) εκτός από από το τελευταίο σετ το οποίο 
συνεχίζεται να παίζεται μέχρι να επιτευχθεί η διαφορά των δύο γκέιμ. Στα διπλά παιχνίδια 
συνήθως αντί για τρίτο σετ πηγαίνουν κατ' ευθείαν σε διαδικασία παράτασης (tie-break) 
στο οποίο κερδίζει όποιος φτάσει πρώτος τους 10 βαθμούς με διαφορά 2 βαθμών. 

Τρόποι χτυπήματος της μπάλας στην αντισφαίριση 

Ο τενίστας έχει οκτώ βασικά χτυπήματα στην διάθεση του κατά την διάρκεια του αγώνα: το 
σερβίς, forehand, backhand, βόλεϊ, half-volley, overhead smash, drop shot, και το lob. 

Το σερβίς. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι σερβίς: 

 Flat Σερβίς 
 Topspin Σερβίς (Μερικές φορές αποκαλείται και "Kick/Kicker" σερβίς. Μερικές 

φορές το μπερδέυουν με το "American Twist" σερβίς, μια και οι δύο τύποι σερβίς 
αποκαλούνται "Kick/Kicker" σερβίς.) 

 American Twist/Twist Σερβίς (Επίσης, μερικές φορές αποκαλείται και "Kick/Kicker" 
σερβίς, το οποίο δημιουργεί σύγχυση.) 

 Slice/Slider/Sidespin Σερβίς 
 Topspin-Slice Σερβίς 
 Reverse Slice/Reverse Slider/Reverse Sidespin Σερβίς 
 Reverse Twist/Reverse American Twist Σερβίς 
 Reverse Topspin-Slice Σερβίς 

Forehand 

Για τον δεξιόχειρα παίχτη το forehand είναι το χτύπημα που ξεκινά από την δεξιά πλευρά 
του κορμού, συνεχίζει μπροστά στον κορμό του ενώ γίνεται η επαφή με την μπάλα, και 
τελειώνει με το χέρι στην αριστερή πλευρά του κορμού του. 

Backhand 

Για τον δεξιόχειρα παίχτη το backhand είναι το χτύπημα που ξεκινά από την αριστερή 
πλευρά του κορμού, συνεχίζει μπροστά στον κορμό του ενώ γίνεται η επαφή με την μπάλα, 
και τελειώνει με το χέρι στην δεξιά πλευρά του κορμού του. 

Βολέ 

Το χτύπημα βολέ πραγματοποιείται πριν η μπάλα αναπηδήσει στο έδαφος, συνήθως 
πραγματοποιείται κοντά στο φιλέ. 

 

H Τζάστιν Χένιν σε χτύπημα "βολέ" 

 

 

 Κάθε αγώνας χωρίζεται σε σετ. Οι γυναίκες 
χρειάζονται δύο νικηφόρα σετ, ενώ οι άντρες 
συνήθως τρία νικηφόρα σετ για να κερδίσουν έναν 
αγώνα. 

 Κάθε σετ κερδίζεται με έξι τουλάχιστον νικηφόρα 
games (παιχνίδια). Χρειάζεται να υπάρχει διαφορά 
δυο γκέιμ για να κερδηθεί ένα σετ, εκτός των 
περιπτώσεων που το σετ  

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B6%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BD_%CE%A7%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Justine_henin_hardenne_medibank_international_2006_02.jpg
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Half-Volley 

Το χτύπημα half-volley πραγματοποιείται όταν η επαφή με την μπάλα γίνεται αμέσως μετά 
την αναπήδηση, κατά την διάρκεια ανόδου της μπάλας, συνήθως και αυτό το χτύπημα 
πραγματοποιείται κοντά στο φιλέ. 

Overhead smash 

Το overhead smash είναι ένα δυνατό χτύπημα πάνω από το ύψος του κεφαλιού που μοιάζει 
με το σερβίς. 

Drop shot 

Όταν ο αντίπαλος βρίσκεται μακριά από το φιλέ ο παίχτης μπορεί να επιλέξει ένα χτύπημα 
drop shot. Αυτό πραγματοποιείται με ελαφρό άγγιγμα της μπάλας ώστε μόλις να περάσει 
το φιλέ και ο αντίπαλος να μην προλάβει να τρέξει για την φτάσει εγκαίρως. 

Lob 

Όταν ο αντίπαλος βρίσκεται κοντά στο φιλέ μπορεί να επιλεγεί ένα χτύπημα lob. Αυτό 
πραγματοποιείται στέλνοντας την μπάλα ψηλά πάνω από το κεφάλι του αντιπάλου στο 
πίσω μέρος του γηπέδου, και αναγκάζοντας το αντίπαλο να τρέξει στο πίσω μέρος του 
γηπέδου προσπαθώντας να προλάβει την μπάλα. Αυτό δίνει στο παίχτη χρόνο για να 
προετοιμάσει την άμυνα του στην επόμενη βολή. Υπάρχει ο κίνδυνος η βολή να μην είναι 
αρκετά ψηλά και ο αντίπαλος να καταφέρει ένα overhead smash. 

Λαβές ρακέτας 

Κατά την διάρκεια των χτυπημάτων ο παίχτης έχει στην επιλογή του διάφορους τρόπους 
πιασίματος της ρακέτας. Αυτές ονομάζονται continental, semi-western, western, extreme 
western ή eastern. 

Πρωταθλητισμός και ψυχολογία 

Ο γνωστός αθλητικός ψυχολόγος Glyn Roberts τονίζει ότι, η υπερβολική σημασία που 
δίνεται στο αποτέλεσμα και η μικρή έμφαση στην ορθή εκμάθηση ενός αθλήματος, είναι 
ένας από τους πρωταρχικούς παράγοντες, εξαιτίας των οποίων οι νεαροί αθλητές δεν 
απολαμβάνουν την ενασχόλησή τους με το τένις και σταματούν να ασχολούνται μ΄ αυτό. 
Σύμφωνα με τον Dr. Glyn Roberts, το 80% των παιδιών μεταξύ 12 και 18 χρονών 
εγκαταλείπουν την ενεργό αθλητική δράση, όταν αυτή έχει έντονο ανταγωνιστικό 
χαρακτήρα. Οι περισσότεροι από αυτούς που εγκαταλείπουν το τένις, έχουν ως κυρίαρχο ή 
μοναδικό στόχο τους τη νίκη. 

              

Η μαγεία του βυθού 

Του ΑΘΗΝΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ  Δ’ τάξη 

Τελειώνοντας τη σχολική χρονιά ετοιμαζόμαστε για κολύμπι και εξερεύνηση του βυθού. 
Αγοράζουμε μάσκες, πέδιλα, μαγιό και το μόνο που μένει είναι να βρούμε την κατάλληλη 
παραλία. Τη μάσκα τη χρησιμοποιούμε για να βλέπουμε απ’ την επιφάνια της θάλασσας το 
περιεχόμενο της. Ένας άλλος τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι η αυτόνομη κατάδυση. Με 
τη βοήθεια μιας αναπνευστικής συσκευής μπορούμε να φτάσουμε κάποια βάθη της 
θάλασσας. Απ’ τα 15 μέτρα αρχίζουμε να βλέπουμε πολύ περισσότερα ψάρια να 
τριγυρνούν, τα θαλάσσια φυτά να μας συγκλονίζουν και τα όμορφα κοράλλια. Να 
διατηρείτε την υγεία σας σε καλή κατάσταση και να μην καταδύετε όταν δεν αισθάνεστε 
καλά. Στην κατάδυση πρέπει να είστε κύριος του εαυτού σας και όχι στο έλεος του 
οποιουδήποτε. Σαν αρχάριος δύτης έχεις μια περίεργη αίσθηση την πρώτη φορά. Η στολή 
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σου είναι σφικτή επάνω σου, τον εξοπλισμό σου τον νιώθεις βαρύ, η μάσκα σου σε 
στενεύει στο πρόσωπο. Όλα αυτά είναι μια φυσιολογική αίσθηση που ο κάθε νέος δύτης 
την έχει νιώσει την πρώτη του φορά και όλα αυτά γιατί ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί για 
να ζει έξω από το νερό και όχι μέσα σε αυτό οπότε κάθε τι το διαφορετικό προκαλεί φόβο 
και αρκετό άγχος. Βασικός κανόνας είναι να καταδύονται πάντοτε ζευγάρια. Κάθε 
κατάδυση έχει τη δική της ξεχωριστή της γοητεία αλλά και σε κάθε κατάδυση θα πρέπει να 
προετοιμαζόμαστε με την ίδια σχολαστικότητα της πρώτης φοράς για να έχουμε 
διασκεδάσει απολαμβάνοντας τη μαγεία του βυθού. 

Καλό καλοκαίρι! 

 

              

Θέατρο Επιδαύρου 

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΣΠΑΝΟΥ Δ’ τάξη 

Πρόσβαση 

Το Θέατρο της Επιδαύρου βρίσκεται στην Αργολίδα σε απόσταση περίπου δύο ωρών με 
αυτοκίνητο από την Αθήνα και μισής ώρας από το Ναύπλιο. Η είσοδος στο Θέατρο της 
Επιδαύρου γίνεται μέσω της Παλιάς Επιδαύρου: είτε από τη νότια πλευρά της παραλίας 
της, είτε από την πλευρά του Iσθμού της Κορίνθου. 

 

Δεν επιτρέπονται: 
1. H είσοδος στο θέατρο μετά την έναρξη της παράστασης, παρά μόνο στο διάλειμμα, 
εφόσον προβλέπεται. 
2. Η είσοδος σε παιδιά κάτω των έξι (6) ετών. 
3. Το κάπνισμα και η κατανάλωση τροφίμων και ποτών μέσα στο θέατρο. 
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4. Τα ψηλά τακούνια. 
5. Η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την διάρκεια της παράστασης. 
6. Η λήψη φωτογραφιών με ή χωρίς φλας, η μαγνητοφώνηση και η μαγνητοσκόπηση 
κατά την διάρκεια των παραστάσεων. 
7. Το φιλοδώρημα. 

 

Αρχικά, το θέατρο της Επιδαύρου είχε χωρητικότητα 6.000 ατόμων. Το δεύτερο αιώνα 
Π.Κ.Χ., το πάνω μέρος επεκτάθηκε για να χωρέσει άλλες 21 σειρές καθισμάτων, 
ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των θέσεων σε 13.000 και πλέον. Τα καθίσματα της 
πρώτης σειράς προορίζονταν για τους επισήμους και ξεχώριζαν από τα υπόλοιπα καθώς 
ήταν φτιαγμένα από κόκκινη πέτρα και είχαν ράχη. 

 

Θαύμα Ακουστικής 

Το θέατρο της Επιδαύρου φημίζεται για την εξαιρετική ακουστική του. «Ο 
παραμικρότερος θόρυβος (μια βαθιά αναπνοή, το σκίσιμο ενός χαρτιού) φτάνει καθαρά 
στην τελευταία σειρά των καθισμάτων», λέει ο καθηγητής αρχαιολογίας Σ. Ε. Ιακωβίδης. 

Πολλοί τουρίστες, όταν επισκέπτονται αυτό το θέατρο, στέκονται στη μέση της 
ορχήστρας και απαγγέλλουν ποιήματα, τραγουδούν ή ακόμα και ψιθυρίζουν στους φίλους 
τους που κάθονται στις τελευταίες σειρές των καθισμάτων. Εντυπωσιάζονται από τον 
εκπληκτικό τρόπο με τον οποίο μεταδίδεται ο ήχος σε κάθε γωνιά αυτού του μεγάλου 
αμφιθεάτρου. 

Η εξαίρετη ακουστική του θεάτρου της Επιδαύρου αποδίδεται στο αμφιθεατρικό, 
ημικυκλικό σχήμα του. Επιπλέον, χάρη στην απότομη κλίση που έχουν οι κερκίδες στην 
Επίδαυρο μειώνεται η απόσταση από τη σκηνή μέχρι τις τελευταίες σειρές των καθισμάτων. 
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Τα ηχητικά κύματα δεν έχουν σχεδόν καθόλου εξασθενήσει όταν φτάνουν σε αυτές τις 
ψηλότερες σειρές. 

Κάτι άλλο που συμβάλλει στην καλή 
ακουστική είναι η κατάλληλη απόσταση 
που έχουν μεταξύ τους οι σειρές των 
καθισμάτων. Αυτό επιτρέπει στον ήχο να 
διαχέεται παντού με την ίδια ένταση και 
καθαρότητα. Άλλοι παράγοντες 
περιλαμβάνουν την ανάκλαση του ήχου, 
καθώς αυτός προσκρούει πάνω στη 
σκληρή, συμπαγή επιφάνεια της 
ορχήστρας και στις κερκίδες, το καλής 
ποιότητας μάρμαρο που χρησιμοποιήθηκε, το ήσυχο τοπίο και το συνεχές αεράκι που 
φυσάει από την ορχήστρα προς τους θεατές. 

Την σπουδαία αρχιτεκτονική του θεάτρου της Επιδαύρου τονίζει και ο Παυσανίας με τα 
χαρακτηριστικά λόγια του: “Κανένας αρχιτέκτονας δεν μπορεί να φτάσει την ομορφιά και 
την αρμονία του θεάτρου της Επιδαύρου”. 

Η Επίδαυρος και το Αρχαίο Δράμα Σήμερα 

Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος έχουν αναβιώσει στην Επίδαυρο και σε άλλα μέρη 
της Ελλάδας. Μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, το αρχαίο ελληνικό δράμα, ιδιαίτερα οι 
τραγωδίες, αποτελούσε αντικείμενο μόνο ακαδημαϊκών μελετών. Αλλά από το 1932 και 
έπειτα, με την ίδρυση του Εθνικού Θεάτρου, τα έργα των αρχαίων δραματουργών έχουν 
μεταφραστεί στη νεοελληνική γλώσσα. 

Από το 1954, το φεστιβάλ Επιδαύρια έχει γίνει ετήσιο γεγονός. Κάθε καλοκαίρι το θέατρο 
της Επιδαύρου φιλοξενεί πολλούς ελληνικούς και ξένους θιάσους, οι οποίοι ανεβάζουν 
παραστάσεις αρχαίων έργων. Χιλιάδες τουρίστες και θεατρόφιλοι επισκέπτονται αυτό το 
μέρος για να παρακολουθήσουν σύγχρονες παραστάσεις έργων που γράφτηκαν σχεδόν 
πριν από 2.500 χρόνια. 

 

              

Καλοκαίρι στις Ελληνικές  παραλίες 

Του ΝΙΚΟΥ ΚΡΙΤΣΙΝΕΛΙΑ Δ΄ τάξη 

Επιτέλους  καλοκαίρι, θάλασσα, μπάνια, παιχνίδι  στις  παραλίες. Οι παραλίες της Ελλάδας 

το καλοκαίρι  <<Φοράνε  τα  γιορτινά τους>>. Έλληνες   και  ξένοι τουρίστες   γεμίζουν τις  
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Ελληνικές  παραλίες  και τα παιδιά απολαμβάνουν τις καταγάλανες θάλασσες με τη χρυσή 

άμμο.  Και  μιας  και  μιλάμε  για  τις  Ελληνικές  παραλίες  να πούμε μερικά στοιχεία  γι’  

αυτές: 

Η Ελλάδα διαθέτει συνολικά περίπου 16.000 χλμ. ακτών, τα μισά από τα οποία βρίσκονται 

στα χιλιάδες νησιά που είναι διάσπαρτα στις ελληνικές θάλασσες, ενώ τα υπόλοιπα 

εκτείνονται κατά μήκος των παραλίων της ηπειρωτικής χώρας. Οι ελληνικές ακτές είναι 

παγκοσμίως γνωστές και εξαιρετικά δημοφιλείς γιατί φημίζονται για την καθαρότητά τους 

και τη διαύγεια των νερών τους καθώς και για τη μοναδική ποικιλομορφία τους. Ο 

επισκέπτης έχει την ευκαιρία να απολαύσει παραλίες ανοιχτές με μήκος πολλών 

χιλιομέτρων, ήσυχους μικρούς κόλπους και ορμίσκους, αμμώδεις παραλίες με αμμοθίνες, 

βοτσαλωτές ακτές, παράκτιες σπηλιές με απόκρημνα βράχια και με τη χαρακτηριστική 

σκούρα άμμο των ηφαιστιογενών εδαφών. Κάθε χρόνο εκατοντάδες  ελληνικές παραλίες 

και μαρίνες κερδίζουν τη «Γαλάζια Σημαία». 

Στις περισσότερες από τις χιλιάδες ελληνικές ακτές η πρόσβαση είναι ελεύθερη και μπορεί 

κανείς να τις ανακαλύψει 

και να τις απολαύσει. 

Ωστόσο, δεκάδες είναι και 

οι οργανωμένες παραλίες 

σε όλη τη χώρα, με 

εγκαταστάσεις και 

υπηρεσίες υψηλών 

προδιαγραφών (ομπρέλες, 

ξαπλώστρες, καμπίνες, 

καφέ, μπαρ-εστιατόρια 

κ.λπ.), όπου, εκτός από την 

κολύμβηση, μπορείτε να απολαύσετε θαλάσσια σπορ (σκι, ιστιοσανίδα, καταδύσεις κ.α.), 

καθώς και άλλα μέσα διασκέδασης στο νερό, όπως είναι το αλεξίπτωτο, οι «σαμπρέλες» και 

η «μπανάνα», τα ποδήλατα θάλασσας, το jet ski κ.λπ. Όλες οι οργανωμένες ακτές 

διαθέτουν «θέσεις» (πύργους) με ναυαγοσώστες για ασφαλέστερη κολύμβηση. 

              

Πάμε Κυκλάδες; 

Του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΟΥΣΚΑ  Δ΄ τάξη 

Οι Κυκλάδες είναι ένα νησιώτικο σύμπλεγμα στο Αιγαίο 

Πέλαγος, όπως τα Δωδεκάνησα. Αποτελούνται από 33 νησιά. 

Αυτά είναι τα εξής: Νάξος, Άνδρος, Πάρος, Τήνος, Μήλος, 

Κέα, Αμοργός, Ίος, Κύθνος, Μύκονος, Σύρος, Σαντορίνη 

(Θήρα), Σέριφος, Σίφνος, Σίκινος, Ανάφη, Κίμωλος, Αντίπαρος, 

Φολέγανδρος, Μακρόνησος, Πολύαιγος, Ηρακλειά, Γυάρος, 

Κέρος, Ρήνεια, Δονούσα, Θηρασί , Σχοινούσα, Αντίμηλος, 

Δεσποτικό, Άνω Κουφονήσι, Κάτω Κουφονήσι, Δήλος. Μερικά από αυτά 

έχουν διάσημα γλυπτά όπως η φημισμένη «Αφροδίτη της Μήλου». Επίσης η Μήλος έχει 

http://www.flickr.com/photos/visitgreecegr/5093065188/
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ένα γνωστό σεληνιακό τοπίο το «Σαρακίνικο». Η παναγία 

της Τήνου είναι κάτι εντυπωσιακό όπως βλέπετε 

παραπάνω.    

Η Άνδρος έχει δεκάδες παραλίες. Οι πιο δημοφιλείς  

παραλίες είναι το Νημπορειό στη Χώρα, η Χρυσή Άμμος 

στο Κυπρί και η Άχλα. Υπάρχουν βέβαια και βραχώδεις 

παραλίες που είναι δημοφιλείς όπως τα Γιάλια στις 

Στενιές, ο Χαλκολιμιώνας στην περιοχή Σταυροπέδα 

και η παραλία του Συνετίου στο χωριό Συνέτι.  

 Πρωτεύουσα της Μύκονου είναι η Χώρα, που 

βρίσκεται στη δυτική πλευρά του νησιού. Η 

Μύκονος είχε πληθυσμό 9.320 άτομα στην 

απογραφή του 2001. Η έκταση του νησιού είναι 86,125 τ.χλμ., 

ενώ έχει μήκος ακτών 89 χιλιόμετρα. Η Μύκονος ήταν από τα πρώτα ελληνικά 

νησιά που αναπτύχθηκε τουριστικά. Ήδη από τη δεκαετία του 1960 συνέρρεαν μαζικά 

τουρίστες προς το νησί. Σήμερα η νυχτερινή ζωή της Μυκόνου θεωρείται από τις πιο 

ζωντανές και ενεργές στην Ευρώπη. Το πιο γνωστό σημείο του νησιού στη χώρα ονομάζεται 

μικρή Βενετία λόγω της ομοιότητας του με τη Βενετία 

Η Πάρος είναι το τρίτο σε μέγεθος νησί των 

Κυκλάδων και βρίσκεται δυτικά της Νάξου. 

Έχει έκταση 196,308 τετραγωνικά χιλιόμετρα 

και το μήκος των ακτών της είναι 118,5 

χιλιόμετρα. Ο πληθυσμός του νησιού, κατά την 

απογραφή του 2001, είναι 12.853 κάτοικοι και 

κατά την απογραφή του 2011, 13.710.  

Πηγή: Βικιπέδεια 

              

 Ποιήματα καλοκαιριού  

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΣΠΑΝΟΥ Δ’ τάξη 

Αύγουστε βράδια να ‘χες χίλια, 

όσα της θάλασσας κοχύλια. 

Ψηλά πετάει ένας γλάρος, 

στο βράχο στέκει ένας φάρος. 

 

Είναι και πάλι καλοκαίρι, 

απ’ τον ουρανό πέφτει έν’ αστέρι. 

Το κύμα σκάει στην αμμουδιά, 

τρελές φωνές από παιδιά. 

Αύγουστε φέρνεις διακοπές, 

γέλια τραγούδια και χαρές. 

 

http://www.google.gr/url?sa=i&source=images&cd=&docid=l7_qpambNkTjxM&tbnid=bM_pIgS7gn4CKM:&ved=0CAgQjRwwADh-&url=http://spiti.pblogs.gr/2009/20090701.html&ei=_2ySUcLZOMOp4AS0qIDQBw&psig=AFQjCNHqh30RQ5d0u3mf6FhIcneP0dc3kQ&ust=1368637055968608
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Αύγουστε σε περιμένουν 
όλα τα παιδιά 
για ξεκούραση και μπάνια 
στη χρυσή την αμμουδιά. 

 

Γέλια και τραγούδια χίλια 
και παιχνίδια ζωηρά 
να μαζεύουνε κοχύλια 
στα βαθιά και στα ρηχά. 

Μες στη θάλασσα βουτά 
να ψαρέψει ένας γλάρος 
και κοντά στο λιμανάκι 
σβήνει – ανάβει ένας φάρος. 

 

Πώς μ’ αρέσει το βραδάκι 
όταν είναι καλοκαίρι 
να κοιτώ τον ουρανό 
και να πέφτει έν’ αστέρι 

 

Τώρα είναι καλοκαίρι 

μου το είπε ένα αστέρι. 

Από πάνω μου πετάει ο γλάρος 
και τη νύχτα αναβοσβήνει ο φάρος. 

 

Στη χρυσή την αμμουδιά 

παίζουμε όλα τα παιδιά. 

Παίζουμε παιχνίδια χίλια 

και μαζεύουμε κοχύλια. 

Κι όταν θα έρθει το βραδάκι 

θα γυρίσουμε σπιτάκι. 

 

Ήρθε πάλι καλοκαίρι, 
να της θάλασσας τ’ αστέρι. 

Στον αφρό πετά ο γλάρος 
κι ολοφώτιστος ο φάρος. 

 

Γέμισε κι η αμμουδιά, 

κάστρα φτιάνουν τα παιδιά. 

Όνειρα θα κάνω χίλια 

πιο πολλά κι απ’ τα κοχύλια. 

 

Καλοκαίρι μου γλυκό 

μόνο εσένα αγαπώ. 

              

http://www.google.gr/url?sa=i&source=images&cd=&docid=2ltR898hlETBzM&tbnid=4KTUP3foBkZENM:&ved=0CAgQjRwwADgY&url=http://apatitesdiadromes.blogspot.com/2009/08/9-blog.html&ei=nWySUcLrFYKq4ATR54HIBA&psig=AFQjCNFux8zLtZDQFPvfKuAG-Jry7naj3Q&ust=1368636957395276
http://www.google.gr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=RUN5WWBjQPsdgM&tbnid=hgOJ5fmVfBiLaM:&ved=0CAgQjRwwADgp&url=http://mariapepikidou.wordpress.com/2009/07/18/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8C-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9-%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CF%8C%CF%83/&ei=xWySUbDOOKKH4gTM84DQCg&psig=AFQjCNHL1jIW735r9CSBTPI3oDd4Ld-6Dg&ust=1368636997962891
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Τα ονόματα που γιορτάζουν και παγκόσμιες ημέρες του Απρίλη 

Του ΜΑΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ Δ΄ τάξη 
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Οδυσσέας Ελύτης 

Της ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Δ’ τάξη 

Γεννήθηκε στο όμορφο Ηράκλειο της Κρήτης τις 2 Νοέμβρη 1911 και πέθανε στις 18 

Μαρτίου 1996. Έγραψε τα εξής ποιήματα: 

Άξιον εστί: 

Της αγάπης αίματα με πορφύρωσαν 

και χαρές ανείδωτες με σκιάσανε 

οξειδώθηκα μες στη νοτιά των ανθρώπων 

μακρινή μητέρα ρόδο μου αμάραντο 

 

Στ’ ανοιχτά του πελάγου με καρτέρεσαν  

Με μπομπάρδες τρικάταρτες και μου ρίξανε 

αμαρτία μου να `χα κι εγώ μιαν αγάπη  

μακρινή μητέρα ρόδο μου αμάραντο 

 

Τον Ιούλιο κάποτε μισανοίξανε 

τα μεγάλα μάτια της μες στα σπλάχνα μου 

την παρθένα ζωή μια στιγμή να φωτίσουν 

μακρινή μητέρα ρόδο μου αμάραντο  

Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας: 

 Ήλιος ο Ηλιάτορας  

ο πετροπαιχνιδιάτορας  

από την άκρη των ακρώ  

κατηφοράει στο Ταίναρο. 

 

Φωτιά `ναι το πηγούνι του 

χρυσάφι το πιρούνι του. 

 

Γεια σου κύριε μενεξέ: 

Δύο συ και τρία γω  

πράσινο πεντόβολο 

μπαίνω μέσα στον μπαξέ 

γεια σου κύριε μενεξέ. 

 

Σιντριβάνι και νερό 

και χαμένο μου όνειρο. 

Τζίντζιρας τζιντζίρισε 

το ροδάνι γύρισε. 

 

Χοπ αν κάνω δεξιά 

πέφτω πάνω στη ροδιά. 

Χοπ αν κάνω αριστερά 

πάνω στη βατομουριά. 

 

Το `να χέρι μου κρατεί 

μέλισσα θεόρατη 

τ’ άλλο στον αέρα πιάνει 

πεταλούδα που δαγκάνει  

Το παράπονο: 

 Εδώ στου δρόμου τα μισά 

έφτασε η ώρα να το πω 

άλλα είναι εκείνα που αγαπώ 

γι’ αλλού γι’ αλλού ξεκίνησα. 

 

Στ’ αληθινά στα ψεύτικα 

το λέω και τ’ ομολογώ. 

Σαν να `μουν άλλος κι όχι εγώ 

μες στη ζωή πορεύτηκα. 

 

Όσο κι αν κανείς προσέχει 

όσο κι αν το κυνηγά,  

πάντα πάντα θα `ναι αργά 

δεύτερη ζωή δεν έχει.   
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Ήλιε μου τρισήλιε μου: 

Βότσαλο μέσα στα νερά  

του κοριτσιού η αποθυμιά  

 

Κύκλοι και πώς ανοίγουνε 

και με τα σένα σμίγουνε 

 

ψηλά στη γλάστρα του βουνού 

χρυσό γεράνι τ’ ουρανού  

 

Ήλιε μου και τρισήλιε μου  

ένα σου λόγο στείλε μου.     

Και πολλά άλλα… 

 

Ήταν 10 Δεκεμβρίου του 1979, όταν o Οδυσσέας Ελύτης παρέλαβε το Νόμπελ Λογοτεχνίας 

από τα χέρια του Σουηδού βασιλιά Κάρολου Γουστάβου. Και μ' εκείνη την καθιερωμένη, 

από το πρωτόκολλο, ελαφρά υπόκλιση ευγενείας, «ο ποιητής του Αιγαίου» ύψωνε την 

Ελλάδα στους γαλαξίες του λόγου. 

Σήμερα, τριάντα τρία χρόνια από τότε, το όνομα «Ελύτης» αντιφεγγίζει στη γη της 

παγκόσμιας ποίησης. Δεκαέξι χρόνια μετά το θάνατό του, (18 Μαρτίου του 1996, από 

ανακοπή καρδιάς) ο ποιητής είναι εδώ. Τραγουδιέται. Διαβάζεται. Μελετάται. Το όνομά 

του διαπέρασε το χρόνο: «Έχει κι θάνατος τη δικιά του Ερυθρά Θάλασσα». 

 

 

              

  



 
17 

Ανεκδοτάκια 

Της ΦΑΙΔΡΑΣ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ και της ΙΟΚΑΣΤΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Δ΄ τάξη 

Ήταν δυο ορειβάτες και προσπαθούσαν να 

κατακτήσουν την ψηλότερη κορυφή του 

Έβερεστ και ξαφνικά ξεπιάνεται ο ένας και 

πέφτει. Του φωνάζει ο άλλος από πάνω:  
- Μήτσο, χτύπησες;  

- Όχι!!!  

- Πονάς πουθενά;  
- Όχι!!!  

- Έχεις αίματα;;;  

- Όχι!!!!!!  
- Και γιατί δεν ανεβαίνεις τότε;;;  

- Γιατί ακόμη πέφτω!!!!!!!!!!! 

 

- Γιατρέ, πονάω σε 3 μέρη... 

- Να μην ξαναπάς σε αυτά τα μέρη! 

 

- «Μπαμπά, μπαμπά θέλω να πάω στον 
ζωολογικό κήπο»  

- «Μην ανησυχείς θα σε μαζέψει ο μπόγιας 

όταν έρθει η ώρα» 
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Οι συνταγές μας 

ΤΟΝΟΣΑΛΑΤΑ ΝΟΣΤΙΜΗ ΚΑΙ LIGHT 

Υλικά:  

1 μαρούλι 

1 κονσέρβα τόνου σε νερό 

5-6 πράσινες ελιές 

4 κ.σ. ελαιόλαδο 

3 κ.σ. μουστάρδα  

100 γρ. μανιτάρια λευκά (προαιρετικά) 

Κάπαρη 

Ρίγανη  

Αλάτι 

Πηγή: 
http://ellinikoxreosstigastronomia.blogspot.gr/2013/06/lig
ht.html 

 

 
 

Εκτέλεση 

Κόβουμε τα μανιτάρια και τα σοτάρουμε με ελάχιστο λάδι για να αποβάλουν τα υγρά τους. 

Βγάζουμε τα κουκούτσια από τις ελιές και τις κόβουμε σε φετάκια. Ένα μυστικό για να 

βγάλουμε εύκολο τα κουκούτσια από τις ελιές είναι να τις βάλουμε πάνω σε ένα πιάτο και 

να τις πιέσουμε μία μία με το πίσω μέρος μιας ξύλινης κουτάλας έτσι ανοίγουν εύκολα στα 

δύο. Ανακατεύουμε σε ένα μπολ την κάπαρη, τις ελιές, τα μανιτάρια και τον τόνο. Σε ένα 

ποτήρι ανακατεύουμε το λάδι, τη μουστάρδα τη ρίγανη και το λεμόνι και προσθέτουμε στο 

μπολ με τον τόνο. Πλένουμε το μαρούλι, το κόβουμε και το αφήνουμε να στραγγίσει. Σε ένα 

πιάτο βάζουμε το μαρούλι και το μείγμα τόνου και προσθέτουμε αλάτι.  

Καλή επιτυχία! 

              

  

http://ellinikoxreosstigastronomia.blogspot.gr/2013/06/light.html
http://ellinikoxreosstigastronomia.blogspot.gr/2013/06/light.html
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Λογοτεχνική γωνία 

Το 1
ο
 μυθιστόρημα της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑ Δ΄ τάξη 

Διακοπές στα απομεινάρια του μύθου (κεφάλαιο τέταρτο) 

{...} 

Επιστρέψαμε στο σπίτι, είπαμε καληνύχτα και πέσαμε στα κρεβάτια μας. Ήμουν κουρασμένη, είχα 

την εντύπωση πως είχα πυρετό. Ρώτησα τη μαμά, μα εκείνη, αφού ακούμπησε το χέρι της  στο μέτωπό 

μου,  με διαβεβαίωσε πως ήμουν καλά. Νύσταζα πολύ, μα ένιωθα μια έξαψη. Αρχαιολογικά ευρήματα, 

μνήμες, ό,τι είχε απομείνει από το παρελθόν. Σκέψεις και εικόνες από όσα είχα δει μέσα στην ημέρα 

στριφογύριζαν στο μυαλό μου, προσπαθώντας να μπουν σε μια σειρά. Ο αναβάτης με το άρμα του κι ένα 

δυνατό φως από πίσω... Η ιδέα άρχισε να σχηματίζεται ολόκληρη στο μυαλό μου. Μου είχε κολλήσει πως  

ίσως ο γρίφος να σχετιζόταν με τα ψηφιδωτά που είχαμε δει. Έκανα μια κίνηση για να πάω να το πω 

στους υπόλοιπους, κι ούτε κατάλαβα πώς με πήρε ο ύπνος... 

Το επόμενο πρωί, λίγο πρίν σηκωθώ απ’ το κρεβάτι, συγκρότησα στο μυαλό μου τις σκέψεις της 

προηγούμενης νύχτας, κι έτρεξα να τις μοιραστώ με τους άλλους. Πρώτη βρήκα τη Χαρίκλεια, και της το 

είπα.   

- Κορίτσια! Μόνο εσάς περιμένουμε! ακούσαμε τη θεία να μας καλεί από κάτω. Εκείνη τη μέρα 

είχαμε κανονίσει όλες οι γυναίκες και τα κορίτσια του σπιτιού να φτιάξουμε γεμιστά. Πολλά γεμιστά. Η 

θεία θα άναβε τον ξυλόφουρνο. Και τα λαχανικά, θα ήταν όλα από τον κήπο της. Πολλές φορές, το 

χειμώνα, θυμάμαι τους γονείς να λένε: «Να ’χαμε τώρα λίγα απ’ τα γεμιστά της Άρτεμης». Υποτίθεται 

πως εγώ και τα άλλα κορίτσια θα βοηθούσαμε, μα νομίζω πως περισσότερο θα κουβεντιάζαμε και θα 

χαζεύαμε παρά θα κάναμε δουλειά. 

- Ερχόμαστε σ’ ένα λεπτάκι! αποκρίθηκε χαρωπά η αδερφή μου.   

{...} 

- Η Ελένη βρήκε τη λύση του γρίφου! φώναξε ενθουσιασμένη η Χαρίκλεια, μόλις φτάσαμε στην 

κουζίνα. 

- Δεν είναι ακριβώς έτσι... είπα με μια δόση σεμνοτυφίας. 

- Τι έγινε; ρώτησε η Χαρά. 
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- Ίσως τα ψηφιδωτά που είδαμε χθες να έχουν σχέση με το γρίφο, γι’ αυτό αν μπορούσαμε να 

επιστρέψουμε... ξεκίνησα.  

- Μπαμπά, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ! παρακαλέσαμε με μια φωνή η αδερφή μου κι εγώ. 

- Είχα κανονίσει να πάω με το θείο στο καφενείο σήμερα, οπότε θα χρειαστεί να πάρετε και τη δική 

του άδεια, είπε ο μπαμπάς. 

- Από μένα είσαστε ελεύθεροι, είπε ο θείος. Τι θα γίνει όμως με τα γεμιστά;  

-  Μην ανησυχείς, είπε η μαμά, θα τα φτιάξουμε εγώ με την Άρτεμη. 

- Λυπάμαι πολύ, αλλά δεν μπορώ να έρθω, είπε η Ευαγγελία. Σήμερα θα έρθει επίσκεψη η νονά μου 

και το θεωρώ αγένεια να μην είμαι εδώ. Εμείς στενοχωρηθήκαμε πολύ, αλλά ο Τάκης παρατήρησε πως θα 

ήταν καλύτερα, γιατί θα χωρούσαμε όλοι σε ένα αυτοκίνητο.  

{...} 

Έτσι, επιστρέψαμε στον τόπο που είχαμε δει τα ρωμαϊκά ανάκτορα. Ο μπαμπάς εντόπισε τον 

αρχαιολογικό χώρο και τα ψηφιδωτά. Μου είχε έρθει η ιδέα πως ο αναβάτης με το άρμα του ήταν ο θεός 

Ήλιος. Θυμήθηκα το μήνυμα του μπουκαλιού: πάνω στον ήλιο σαν πατάς... όταν ο ήλιος βγαίνει... κοίτα 

αντίθετα... Αυτό ήταν! Η ανατολή! Όπως μου είχε εξηγήσει η μαμά!  Έπρεπε να πατήσω το ψηφιδωτό 

κοιτώντας αντίθετα από την ανατολή, επομένως προς τη δύση. Πάτησα δίπλα από το ψηφιδωτό - 

εννοείται πως δεν έκανε να πατήσω επάνω - και στράφηκα αρχικά προς την ανατολή. Έπειτα έκλεισα τα 

μάτια μου και έκανα μισή στροφή γύρω απ’ τον εαυτό μου, ώστε να βρεθώ στραμμένη προς τη δύση. 

Άνοιξα τα μάτια, μα δεν είδα τίποτα. Ή, πιο συγκεκριμένα, δεν είδα τίποτα που να νομίζω ότι ίσως να 

ήταν αυτό που έψαχνα.  

- Γιατί δεν βλέπω τίποτα; απόρησα.  

- Ίσως αν περπατούσαμε λίγο προς τα δυτικά, να βρίσκαμε κάτι, πρότεινε ο Τάκης, κι εμείς 

συμφωνήσαμε. 

Διασχίσαμε έναν μεγάλο ελαιώνα, ώσπου βρεθήκαμε μπροστά σ’ ένα φράχτη από βάτα. Πίσω από 

τα βάτα, υπήρχαν κάποια σκουριασμένα κάγκελα. Και πιο πίσω, υπήρχε ένα σχεδόν γκρεμισμένο κτίσμα. 

Δεν πρέπει να ήταν σπίτι, αλλά σίγουρα ήταν ένα κτίριο με πολλά δωμάτια. 

- Μάλλον αυτό το κτίριο θα υπήρχε πριν από τον πόλεμο, γι’  αυτό θα είναι έτσι, είπε η Χαρά. Ας 

πλησιάσουμε. Ο μπαμπάς μας είπε να προσέχουμε, και να μην κινηθούμε πολύ στο χώρο,  γιατί μπορεί να 

υπήρχαν φίδια. Διερευνήσαμε με τα μάτια το χώρο γύρω από το κτίριο. Έπειτα, ο μπαμπάς έκανε λίγα 
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βήματα. Πήγε προς το σημείο που φαινόταν πως κάποτε ήταν η πόρτα, και μετά βγήκε πάλι προς τα έξω, 

με σκοπό να κάνει το γύρο του κτιρίου. Μετά από δυο-τρία λεπτά, τον ακούσαμε να μονολογεί:  

- Δεν είναι δυνατόν! Απίστευτο! 
 

 
Διακοπές στα απομεινάρια του μύθου (κεφάλαιο πέμπτο) 

Μαζευτήκαμε κοντά του, και τι να δούμε: μπροστά μας βρισκόταν μία βρύση, σαν αυτές που 

συναντά κανείς σε διαδρομές στη φύση της ορεινής Ελλάδας. Ήταν φτιαγμένη από τσιμέντο και το ύψος 

της θα ΄φτανε το ένα μέτρο περίπου, ενώ το πάνω μέρος της είχε το σχήμα καμπύλης. Κάτω από το 

στόμιο, από το οποίο κάποτε θα έβγαινε νερό, είχε ένα μεταλλικό σκουροπράσινο τάσι,  περιβεβλημένο 

από τσιμέντο, με τέτοιο τρόπο ώστε να μη διακρίνεται καλά η εξωτερική του επιφάνεια.  Το τάσι ήταν 

στρογγυλό, όχι και πολύ βαθύ, σαν τους κύλικες της αρχαιότητας. Πρέπει να ήταν χάλκινο. Στη βάση της 

η βρύση είχε χαραγμένη την εξής επιγραφή: Εκτίσθη από τον Γ.Σ., εν έτει 1945. Για μια στιγμή 

παγώσαμε. Ανατριχιάσαμε. Η έκπληξή μας μετατράπηκε ακαριαία σε χαρά. «Η πηγή, η πηγή!» 

φωνάξαμε, σχεδόν τραγουδώντας.  

Όλο αυτό το διάστημα, από τη στιγμή που βρήκαμε το μπουκάλι με το μήνυμα και μέχρι σήμερα 

που πλησιάζαμε σε απόσταση αναπνοής την αποκωδικοποίηση του γρίφου, ούτε για μια στιγμή δεν 

αμφισβήτησα, ούτε εγώ ούτε και τα υπόλοιπα παιδιά, ότι το πραγματικό και ότι ο γρίφος είχε 

πραγματική λύση. Ωστόσο, η βεβαιότητα αυτή, από τη μια γινόταν ένα θηρίο που κατάπινε κάθε 

δισταγμό, μα από την άλλη γινόταν κάτι μικρό, που κρυβόταν μέσα στην ανέμελη καθημερινότητά μας 

και το ξεχνούσαμε... Και τώρα, οι γραμμές του γρίφου μας αποκαλύπτονταν μία μία. Σταθήκαμε λίγο, να 

χωνέψουμε το γεγονός. Σίγουρα η βρύση έκρυβε κάποιο μυστικό, ποιο όμως; Απομακρυνθήκαμε από το 

χώρο για να σκεφτούμε λίγο τι έπρεπε να κάνουμε. Περπατήσαμε για λίγο και καθίσαμε σε ένα 

τσιμεντένιο πεζουλάκι αγναντεύοντας από το ύψωμα τη θάλασσα. 

- Τι θα λέγατε να ρωτούσαμε; πρότεινε ο μπαμπάς.  Έχουμε μια ξαδέρφη, διδάκτωρ αρχαιολόγο, η 

οποία εργάζεται στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας αλλά περνά τα καλοκαίρια της στο νησί. Συχνά μάλιστα 

συμμετέχει και σε ανασκαφές στα νησιά του Ιονίου. Θα ψάξω να την βρω. Τηλεφώνησε στη θεία, η οποία 

του έδωσε το τηλέφωνο μιας θείας τους, που του έδωσε τον αριθμό της κόρης της, της αρχαιολόγου 
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δηλαδή, που είχε μάλιστα το ωραίο όνομα Δάφνη. Για καλή μας τύχη, βρισκόταν στο νησί, και δέχτηκε με 

ευχαρίστηση να μας συναντήσει. 

{...} 

Η αρχαιολόγος Δάφνη δεν άργησε να έρθει να μας βρει, στο σημείο που όρισαν με τον μπαμπά. 

Ξαναπήγαμε μαζί της στα ρωμαϊκά ανάκτορα. Ακολουθήσαμε την ίδια διαδρομή με αυτή που είχαμε 

κάνει νωρίτερα, ενώ ταυτόχρονα της διηγούμασταν την ιστορία με το μπουκάλι και το γρίφο και τα 

ψηφιδωτά και την βρύση. Μόλις βρεθήκαμε πάλι έξω από το κτίσμα, την αφήσαμε να εξερευνήσει μόνη 

της το χώρο. Έκανε μερικά βήματα, φωτογράφησε το χώρο, τον εξέτασε και κράτησε σημειώσεις. Είπε 

πως θα το έψαχνε λίγο το θέμα και θα ξαναμιλούσε μαζί μας όταν θα έβρισκε κάτι. Της προτείναμε να 

έρθει στο σπίτι μόλις τελειώσει την έρευνά της. 

{...} 

Είχαν περάσει δυο μέρες από τότε. Κόντευε πια μεσημέρι, κι εμείς καθόμασταν κάτω από την 

Κλαίουσα, όταν είδαμε το αυτοκίνητο της Δάφνης να στρίβει στη γωνία. Τρέξαμε και ειδοποιήσαμε τους 

γονείς, και η μαμά βγήκε να την υποδεχτεί. Αφού χαιρετηθήκαμε, κάθισε στο σαλόνι με τους μεγάλους 

και συζήτησαν για πολλή ώρα. Είχαν πολύ καιρό να ειδωθούν κι είχαν αρκετά να πούν: τι κάνουν, πώς 

πάνε οι δουλειές τους, ποιους κοινούς γνωστούς έχουν δει πρόσφατα, αν μάθανε για κανέναν να 

παντρεύτηκε ή να γέννησε ή να πέθανε και τέλος κατέληξαν να θυμούνται ιστορίες από όταν ήταν παιδιά 

κι έπαιζαν μαζί τα καλοκαίρια στο χωριό, όπως καλή ώρα κάνουμε η Χαρίκλεια κι εγώ με τα ξαδέρφια 

μας τώρα. Κάποια στιγμή μας φώναξαν κι εμάς μέσα και η Δάφνη πήρε το λόγο: 

- Λοιπόν παιδιά, έχουμε και λέμε: Το κτίριο στο οποίο με πήγατε, πριν από το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο 

ήταν σχολείο, και μάλιστα γυμνάσιο. Ο τελευταίος γυμνασιάρχης του ονομαζόταν Γεράσιμος 

Σταματελάτος, γνωστός στο νησί και ευρύτερα για τις μελέτες του πάνω στην αρχαία Ελλάδα αλλά και 

για την πατριωτική του δράση. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, κυκλοφορούσαν φήμες πως είχε 

στοιχεία για τη θέση του παλατιού του Οδυσσέα, όμως κανείς δεν τον πίστευε, επειδή κανείς δεν είχε δει 

τα στοιχεία. Η αλήθεια είναι πως, μετά τον πόλεμο, ο γυμνασιάρχης δεν ήταν και πολύ καλά στην υγεία 

του. Είχε χάσει το γιο του και αυτό του είχε κλονίσει την υγεία, τόσο τη σωματική όσο και την 

πνευματική. Ζούσε διαρκώς με το φόβο πως οι εχθροί θα επέστρεφαν κάποια στιγμή για να 

καταστρέψουν ό,τι είχε απομείνει στη θέση του, και μάλιστα έφτασε να ζει απομονωμένος από τον 
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υπόλοιπο κόσμο, συντροφιά με τα βιβλία του και με τα έργα του στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Το 

ίδιο το κτίριο του σχολείου δεν φαίνεται να έχει καμιά αξία από αρχαιολογικής απόψεως. Ωστόσο η 

βρύση... Η βρύση είναι κάτι άλλο... Φαίνεται να κρύβει κάτι πολύ σπουδαίο. Αυτή τη στιγμή μάλιστα, 

ομάδα της αρχαιολογικής υπηρεσίας έχει αποκλείσει το χώρο, και την εξετάζει. Το κύπελλό της είναι 

πανομοιότυπο με εκείνα που έχουν βρεθεί στην Ιθάκη κι έχουν χρονολογηθεί κατά τα γεωμετρικά χρόνια, 

πρόσθεσε. Μπορεί να βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας μεγάλης ανακάλυψης. Μιας πολύ μεγάλης 

ανακάλυψης. Μπράβο παιδιά! Συζητήσαμε κι άλλο, και, αφού είπαμε ότι είχαμε να πούμε, η Δάφνη 

έφυγε. 

-  Μήπως θα θέλατε μετά το φαγητό να πάμε για παγωτό; ρώτησε ο μπαμπάς, θυμίζοντάς μας την 

υπόσχεση που μας είχε δώσει την πρώτη ημέρα. 

{...} 

Πέρασαν δέκα μήνες, μέχρι που η αρχαιολόγος Δάφνη μας έστειλε ένα αναλυτικό γράμμα 

ενημερώνοντάς μας για όλες τις εξελίξεις της έρευνάς της σχετικά με τη βρύση. Μας τηλεφώνησε κιόλας, 

για να μας τα πει και προφορικά. Μας είπε λοιπόν  ότι οι έρευνες αποκάλυψαν πως το τάσι αυτό, το 

χάλκινο, που βρισκόταν στη βρύση, άνηκε στον Οδυσσέα. Ήταν τάσι απ΄ το οποίο έπινε κρασί ο 

Οδυσσέας, σύμφωνα με περιγραφές που υπάρχουν γι αυτό μέσα στην Οδύσσεια. Η ερευνητική ομάδα της 

Δάφνης είχε στείλει δημοσίευση με τα στοιχεία της έρευνας για το τάσι στον Διεθνή Οργανισμό των 

Αρχαιολόγων και είχε λάβει απαντήσεις από δύο ανεξάρτητους έγκυρους κριτές από ξένες χώρες πως 

δέχονταν την τεκμηρίωση των στοιχείων της έρευνας ως αληθή. Η ανακάλυψή της, για την οποία δεν 

παρέλειψε να αναφέρει και τη συνεισφορά μας, φαίνεται να είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά δεν 

σταματά εκεί. Χωρίς να θέλει να καλλιεργήσει σε κανέναν μάταιες ελπίδες, έχει ήδη βρει στοιχεία κοντά 

στη βρύση που να δείχνουν ότι εκεί κοντά, ίσως κρυμμένο κάτω από το προαύλιο του παλιού 

γκρεμισμένου σχολείου, βρίσκεται και ένα μεγάλο αρχαίο οικοδόμημα. Οι αρχαιολόγοι ελπίζουν ότι ίσως 

να πρόκειται επιτέλους για το παλάτι του Οδυσσέα... Έχουν ήδη κάνει αίτηση για χρηματοδότηση των 

ανασκαφών. 

Τώρα πια, όλα είναι ξεκάθαρα. Ο Γ.Σ. είχε ΄΄κρύψει΄΄ στη βρύση το τάσι του Οδυσσέα. Ήξερε καλά 

πως, πολλές φορές, οι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να δουν κάτι που είναι μπροστά στα μάτια τους. Πώς 

είχε έρθει στα χέρια του το τάσι είναι άγνωστο ακόμα, όπως και το πού είχε αφήσει το μπουκαλι με το 
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μήνυμα, και μετά βρέθηκε στην αυλή του σπιτιού μας... Ο Οδυσσέας, ενώ έλειψε είκοσι χρόνια από την 

πολυαγαπημένη του πατρίδα, πέρασε από τόσες δοκιμασίες και ήρθε αντιμέτωπος με τόσους κινδύνους, 

ποτέ δεν την ξέχασε. Τον Οδυσσέα μας έδειχνε λοιπόν ο γρίφος με τη φράση «Την πατρίδα σου δε θα 

ξεχάσεις»! Και με τη φράση «Την πατρίδα μας δε θα χάσουμε» ίσως να υπονοούσε πως αν αυτά που ήταν 

κρυμμένα εκεί - στην αυλή του σχολείου - άντεχαν στον χρόνο και τα έβρισκε κάποιος, αυτό θα σήμαινε 

πως οι κατακτητές δεν θα είχαν καταστρέψει ολοσχερώς την πατρίδα μας, όπως ο ίδιος φοβόταν.  

{...} 

Και τώρα που σας διηγούμαι αυτή την ιστορία, σχεδόν ένα χρόνο μετά τις περσινές διακοπές, 

επιστρέφουμε στην Κεφαλλονιά για να δούμε το κύπελλο του Οδυσσέα, που τελικά μπήκε στο μουσείο. 

Θα μας δώσουν και τιμητική πλακέτα. Αυτή τη στιγμή μάλιστα, η Χαρά και η Ευαγγελία έχουν 

αποφασίσει να γίνουν αρχαιολόγοι, ενώ εγώ νιώθω περήφανη κι ευλογημένη που βίωσα την τιμή να 

συμμετέχω σε αυτή την ανακάλυψη. 

 

{...} 

Αγαπητέ Γ.Σ., 

Αν βρίσκεσαι κάπου εκεί ψηλά και με βλέπεις, θα ήθελα κι εγώ να σου στείλω ένα μήνυμα. Από τα λίγα 

που ξέρω και καταλαβαίνω, έχω συμπεράνει πως μπορεί ανθρώπων έργα να καταστρέφουν τα έργα των 

ανθρώπων, αλλά, όσο το άρωμα μιας τριανταφυλλιάς θα προοιωνίζει μια ωραία μέρα, όσο μια ανατολή 

του ήλιου, μια ροδοδάχτυλη αυγούλα, θα φωτίζει μια καινούρια  αλήθεια, κι  ένας ποιητής θα βρίσκει τις 

λέξεις για να την τραγουδήσει, όσο ένας δάσκαλος θα εμπιστεύεται ένα μήνυμα στις επόμενες γενιές, οι 

πατρίδες δεν θα χάνονται. Θα είναι καλά φυλαγμένες στα χρώματα και στις μυρωδιές και στα ποιήματα 

και στις αναμνήσεις και στις καρδιές των ανθρώπων που τις αγαπούν και που επιστρέφουν σε αυτές, είτε 

με το νου είτε και με το σώμα με νοσταλγια.  Σε ευχαριστούμε.  

ΤΕΛΟΣ 
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Πάνω στον ήλιο σαν πατάς 

όταν ο ήλιος βγαίνει 

κοίτα αντίθετα. 

Αν πιεις νερό απ’ την πηγή 

την πατρίδα σου δεν θα ξεχάσεις, 

την πατρίδα μας δεν θα χάσουμε 

 

Ευχαριστίες: Ευχαριστώ πολύ τη μητέρα μου για τη σημαντική βοήθεια που μου παρείχε. 

Κατερίνα Παλιουρά 

              

Καλοκαιρινές διακοπές 

Των μαθητών της Δ’ τάξης του ΠΠΣΠΠ 

Μετά τη λήξη μιας ακόμη κουραστικής σχολικής χρονιάς οι περισσότεροι μαθητές ξεκινούν με 

ενθουσιασμό τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Άλλοι επισκέπτονται αιγαιοπελαγίτικα νησιά, κάποιοι 

ορεινές περιοχές ή γραφικά χωριά και περνούν εκεί μοναδικές στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς. Τα 

παιδιά αποχαιρετούν αγαπημένους φίλους και στριμμένους δασκάλους, αναχωρώντας για τον τελικό 

προορισμό τους. 

Φέτος, επισκεφθήκαμε παλιούς φίλους και στενούς συγγενείς, γνωρίζοντας ακόμη περισσότερες 

ομορφιές της μαγευτικής χώρας/πατρίδας μας. Στα τέλη (του) Ιουλίου, όπως κάθε χρόνο, αρχίσαμε να 

καταστρώνουμε σχέδια για την επιλογή διαμονής. Τελικά, η απόφαση μάς έφερε (οδήγησε) στο 

οικογενειακό εξοχικό που θα περάσουμε δέκα αξέχαστες μέρες. 
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Το παραδοσιακό σπίτι των γονιών, βρίσκεται σε μια παραθαλάσσια περιοχή της Αχαΐας, τον 

Ψαθόπυργο. Περιβάλλεται από έναν καταπράσινο κήπο με ροδιές, ανθισμένες κερασιές και μικρές 

μηλιές. Μπαίνοντας, ακούς τα πουλιά να τιτιβίζουν, μυρίζεις τα πολύχρωμα ευωδιαστά τριαντάφυλλα, 

καθώς κινείσαι ανάμεσα στα κατάφυτα ξύλινα παρτέρια. Ένα στενό πλακόστρωτο δρομάκι σε οδηγεί στο 

κατώφλι του σπιτιού.  

Εκεί περιμένουν ο παππούς και η γιαγιά για να μας υποδεχτούν με μια ζεστή αγκαλιά και φιλιά. Ο 

Γκούφη, ο σκανδαλιάρης σκύλος, πάντα έτοιμος για παιχνίδι, συμμετέχει στο καλωσόρισμα. Ανοίγοντας 

την πόρτα αντικρίσαμε το σαλόνι, τακτοποιημένο και καθαρό. Δίπλα στην πολυθρόνα, ένα μικρό 

σκαλιστό ξύλινο τραπέζι γεμάτο με (λαχταριστά/ευωδιαστά) πεντανόστιμα σπιτικά φαγητά μας περίμενε 

στρωμένο. Δύο μεγάλα σύνθετα με παλιές φωτογραφίες και οικογενειακά κειμήλια μας ταξιδεύουν στο 

μακρινό παρελθόν. Μετά το γρήγορο γεύμα, προχωρήσαμε στο μεγάλο διάδρομο και ανεβήκαμε στα 

υπνοδωμάτια για να ξεκουραστούμε από το πολύωρο ταξίδι. 

Έτσι λοιπόν κυλούσαν ήρεμα οι διακοπές, ίσως και βαρετά, αλλά πάντα κάτι ανατρέπει τη ρουτίνα. 

Ένα ξεχωριστό περιστατικό μας άλλαξε/χάλασε τα σχέδια. Ήταν πρωί, μόλις που είχε χαράξει, όταν 

ξεκινήσαμε για την προγραμματισμένη πορεία μας στο πλησιέστερο δάσος. Ακολουθώντας τον 

κακοτράχηλο δρόμο οδηγηθήκαμε στο, σύμφωνα με το θρύλο, μαγεμένο δάσος της Θέας. Οι κάτοικοι της 

Θέας διηγούνται παράξενες ιστορίες για νεράιδες, μυθικά πλάσματα της φαντασίας, ακόμη και ξωτικά 

που παρακολουθούν όσους τολμούν να πατήσουν το πόδι τους εκεί.  

Γεμάτοι περιέργεια από (τα) όσα πληροφορηθήκαμε πήραμε το βοτσαλωτό/ανηφορικό μονοπάτι 

που μας έφερε σε μια απομακρυσμένη πλαγιά. Από μακριά φάνηκε μια παράγκα περιτριγυρισμένη από 

πανύψηλα δέντρα. Σε κάθε βήμα, καθώς πλησιάζαμε διστακτικά, ακούγαμε τους ήχους του παγωμένου 

ανέμου που περνούσε ανάμεσα από τα φύλλα.  

Ένας παράξενος γέροντας ξεπρόβαλε από την καλύβα. 

- Ποιοι είστε εσείς; Ρώτησε με βραχνή φωνή/θυμωμένα. Τί γυρεύετε εδώ, συνέχισε. 

Το πρόσωπό του έμοιαζε κουρασμένο απ’ τα χρόνια. Ίσως ήταν μεγαλύτερος από ότι έδειχνε. 

- Χαθήκαμε, μουρμούρισε αμήχανα ο δίδυμος αδερφός μου, ο Βασίλης και γούρλωσε φοβισμένα 

τα γαλάζια του μάτια.  

Καταλαβαίνοντας το λάθος, έσκυψε το κεφάλι και άρχισε να παίζει με τα μαύρα κουμπιά του 

γκριζωπού πουκαμίσου του. Βλέποντάς τον τρομαγμένο ο πατέρας χάιδεψε τα ξανθά σγουρά μαλλιά του. 
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Ο γέρος, με την καμπούρα και τα λίγα μαλλιά, χαμογέλασε και πρότεινε: 

- Γιατί δεν περνάτε μέσα; Θα είστε εξαντλημένοι. Μπορώ να σας φιλοξενήσω για λίγο. 

Η Ηλέκτρα, η μητέρα, που μέχρι τώρα κοιτούσε με απορία τη συζήτηση, έπιασε από το χέρι το 

Βασίλη. Κάνοντας μερικά βήματα προς τα πίσω, το μακρύ δαντελωτό φόρεμά της πιάστηκε στο κλαδί 

μιας βατομουριάς. 

- Ας είμαστε επιφυλακτικοί, ψιθύρισε στο αυτί του άντρα της, προσπαθώντας προσεκτικά να 

βγάλει το ρούχο από το θάμνο. 

 Ήταν η σειρά του πατέρα μου του Άρη να πάρει το λόγο. 

- Ευχαριστούμε αλλά να μη σας βάλουμε σε κόπο. Δε θέλουμε να γίνουμε βάρος. Θα 

επιχειρήσουμε να βρούμε το δρόμο του γυρισμού μόνοι, αρνήθηκε ευγενικά. 

- Ελάτε μέσα, δε γίνεστε βάρος, έτσι θα έχω και παρέα, επέμεινε ο γέροντας.  

- Α, ξέχασα να συστηθώ, όλοι με φωνάζουν γερο-Τζακ, συμπλήρωσε.  

- Γεια σου γερο-Τζακ! Λέγομαι Άρης κι από δω η γυναίκα μου η Ηλέκτρα, ο γιος μου Βασίλης 

και η κόρη μου Φένια. 

- Παράξενο όνομα, απόρησα. 

- Περάστε, έχω ζεστό τσάι στη φωτιά. 

Έτσι λοιπόν, μπήκαμε στην καλύβα, κάπως τρομαγμένοι ομολογουμένως. Καθώς περπατούσαμε 

διστακτικά προς τα μέσα παρατηρήσαμε από τη μισάνοικτη πόρτα το εσωτερικό του πέτρινου οικήματος. 

Ένα ξύλινο, φτωχικό καθιστικό κοντά στο αναμμένο τζάκι μας τράβηξε το ενδιαφέρον/την προσοχή. 

- Μόνος μου το έφτιαξα, περηφανεύθηκε χαμογελώντας ο γερο-Τζακ. 

- Συγχαρητήρια, αναφώνησε έκπληκτη η μητέρα, μη θέλοντας να τον στεναχωρήσει.  

- Ελάτε να δείτε και το άλλο δωμάτιο, πρότεινε. 

Ανεβαίνοντας δυο ετοιμόρροπα πλατύσκαλα φτάσαμε στη σκονισμένη σοφίτα. Μάλλον θα τη 

χρησιμοποιούσε ως υπνοδωμάτιο, διότι σε μια γωνία βρισκόταν ένα παλιό σιδερένιο κρεβάτι. Άραγε εμείς 

πού θα κοιμόμασταν; Οι μεγάλοι συζήτησαν το θέμα διεξοδικά. Είχε βραδιάσει για τα καλά προτού το 

καταλάβουμε. Αφού φορέσαμε τις πιζάμες, κουλουριαστήκαμε στους υπνόσακους δίπλα στο τζάκι, μέχρι 

που αποκοιμηθήκαμε. 
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Το ξημέρωμα δεν είδαμε πουθενά το γέρο-Τζακ. Κανένα ίχνος. Ούτε στο ξέφωτο, ούτε στην καλύβα. 

Η ορθάνοιχτη πόρτα … στοιχείο φυγής. Η σπασμένη μαγκούρα του πεταμένη στο πάτωμα. Τι συνέβη 

άραγε; 

 
(συνεχίζεται) 

 

Ώρα για ζωγραφική 

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΝΕΝ-ΠΡΑΜΑΝΤΩΤΗ Δ΄ τάξη 
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Πειρα(μα)τικά Νέα 

 

Η Δ΄ τάξη του Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου 

του Πανεπιστημίου Πατρών και τα Πειραματικά 

Νέα σας εύχονται ολόψυχα καλό καλοκαίρι και 

καλή ξεκούραση. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τη 

χαρά μας για την ανταπόκριση που είχε στο … 

κοινό αυτή μας η προσπάθεια.  

Η συντακτική ομάδα 

 

 


