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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 

 

  

Το ταξίδι συνεχίζεται 

Πολυτεχνείου 

mailto:pspp@mail.com
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Πατρινό Καρναβάλι 

Του  ΗΛΙΑ ΓΑΛΑΝΗ  Δ΄ τάξη 

Το Πατρινό καρναβάλι είναι η 
μεγαλύτερη αποκριάτικη εκδήλωση στην 
Ελλάδα. Μετρά 180 χρόνια ιστορίας. Το 
καρναβάλι της Πάτρας δεν είναι μόνο μια 
συγκεκριμένη εκδήλωση αλλά ένα σύνολο 
εκδηλώσεων που περιλαμβάνουν χορούς, 
παρελάσεις, κυνήγι κρυμμένου θησαυρού, 
καρναβάλι των μικρών κ.ά. Κορυφώνεται 
το τελευταίο Σαββατοκύριακο της 
Αποκριάς με τη νυχτερινή ποδαράτη 
παρέλαση των πληρωμάτων του 
Σαββάτου, τη φαντασμαγορική μεγάλη 
Παρέλαση αρμάτων και πληρωμάτων της 
Κυριακής και τέλος το τελετουργικό 
κάψιμο του βασιλιά καρνάβαλου στο 
μώλο της Αγίου Νικολάου στο λιμάνι της 
Πάτρας. 

Ο πρώτος αποκριάτικος χορός στην 
Πάτρα δόθηκε το 1829 στην οικία του 
εμπόρου Μωρέτη. Πολύ γρήγορα 
στήθηκαν στην πόλη διάφοροι 
αποκριάτικοι χοροί μεταμφιεσμένων που 
γίνονταν σε διάφορα αρχοντικά της 
Πάτρας, ενώ στις αρχές του 20ού αιώνα 
μεταφέρονται σε κινηματογραφικούς και 
θεατρικούς χώρους όπως το ΙΝΤΕΑΛ, το 
ΠΟΛΥΘΕΑΜΑ  και το ΑΧΑΪΚΟΝ και 
αργότερα, το 1923 το ΠΑΝΘΕΟΝ.  

Το Πατρινό Καρναβάλι επηρεάστηκε 
στη γέννησή του από τις γαλλικές 
δυνάμεις του στρατηγού Μαιζών που 
μετέφεραν από την πατρίδα τους τα δικά 
τους αποκριάτικα έθιμα, αλλά και από 
τους Επτανήσιους που συνέρρευσαν στην 
Πάτρα μετά την ένωση των Ιονίων Νήσων 
κουβαλώντας μαζί τους αστείρευτο κέφι, 
ζωντάνια και ευρηματικότητα.  

Επηρεάστηκε επίσης αργότερα και από 
το καρναβάλι της Βενετίας με το οποίο 
ήρθαν σε επαφή οι Πατρινοί χάρη  στη 
μεγάλη ακμή του λιμανιού τους που τους 
έδωσε την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή 
με το δυτικό πολιτισμό. 

Και καθώς η πόλη πλούτιζε  και ο κόσμος 

ευημερούσε οι καρναβαλικές εκδηλώσεις 

έγιναν πιο εκλεπτυσμένες, αλλά και πιο 

φαντασμαγορικές. Το 1870 εμφανίζονται 

τα πρώτα καρναβαλικά άρματα τα οποία 

είναι αποκλειστικά κατασκευές ιδιωτών.  

Το 1872 οικοδομείται με συνεισφορές 
πλούσιων σταφιδεμπόρων το Θέατρο 
"Απόλλων" και φιλοξενεί αποκριάτικους 
χορούς, όπως ακριβώς και σήμερα, που 
συνεχίζει να έχει κεντρικό ρόλο στις 
καρναβαλικές εκδηλώσεις. 

Την εποχή της Μπελ Επόκ 
διοργανώνονται ωραία καρναβάλια. Το 
1900, το 1907, το 1909 γίνονται πολύ 
επιτυ
χημέ
να 
καρν
αβάλ
ια 
και 
μάλι
στα 
συμμετέχουν για πρώτη φορά άνθρωποι 
κάθε καταγωγής και από κάθε κοινωνική 
τάξη. 

Την αμέσως επόμενη δεκαετία τα 
πράγματα δεν είναι ευνοϊκά για το 
καρναβάλι, οι συνεχείς πόλεμοι και 
συγκρούσεις (Βαλκανικοί πόλεμοι, Α΄ 
Παγκόσμιος Πόλεμος, Εθνικός Διχασμός, 
Μικρασιατική εκστρατεία) στέλνουν τους 
άνδρες στο μέτωπο και φέρνουν στην 
πόλη οικονομική στενότητα και δυστυχία. 

Στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια η 
κατάσταση δεν βελτιώνεται αισθητά και ο 
Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και ο εμφύλιος 
αργότερα θα διακόψουν κάθε 
καρναβαλική εκδήλωση για μια δεκαετία.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/Μπελ_Επόκ
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Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 το 
καρναβάλι ξαναγεννιέται. Οι πρωτοπόροι 
μουσικοί όμιλοι "Ορφέας" και "Πατραϊκή 
Μαντολινάτα" έχουν τα ηνία της 
προσπάθειας. Το πατρινό καρναβάλι 
επιστρέφει στις ζωές των Πατρινών αλλά 
και όλων των Ελλήνων, ιδίως όμως όσων 
είχαν την οικονομική δυνατότητα (κυρίως 
εύποροι Αθηναίοι) να ταξιδέψουν στην 
Πάτρα για να συμμετάσχουν στο 
καρναβάλι, όπως και στα περίφημα 
Μπουρμπούλια. 

Καθώς περνούν τα χρόνια το Πατρινό 
Καρναβάλι γίνεται όλο και καλύτερο, όλο 

και 
πιο 

φαντα
σμαγο

ρικό 
και 

μεγαλ
οπρεπ

ές και κερδίζει πανελλαδική καταξίωση. Το 
1966 ο δημοσιογράφος Νίκος 
Μαστοράκης φέρνει στην Πάτρα το Κυνήγι 
του Κρυμμένου Θησαυρού στο οποίο 
παίρνουν μέρος 94 Πατρινοί και 
επισκέπτες με τα αυτοκίνητα τους. Πρώτη 
νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα ενός 
φίλου του καρναβαλιού από τη 
Θεσσαλονίκη, του Άλκη Στέα ο οποίος θα 
γίνει από την επόμενη χρονιά και για 
δεκαετίες ο παρουσιαστής του 
Καρναβαλιού στην τηλεόραση της ΕΡΤ. 

Το 1974 γίνεται μια ακόμη αλλαγή. Οι 
καρναβαλιστές αφήνουν τα αυτοκίνητά 
τους και παρελαύνουν πεζοί στους 
δρόμους της πόλης συνοδευμένοι από τα 
καρναβαλικά άρματα. Ξεκινά έτσι από 
τότε η μεγάλη παρέλαση της Κυριακής η 
οποία εκτοξεύει πραγματικά το καρναβάλι 
στα ύψη και γεμίζει την Πάτρα εκείνες τις 
μέρες με χιλιάδες επισκέπτες. 

Η έναρξη του καρναβαλιού γίνεται στις 
17 Ιανουαρίου κάθε χρόνο και για την 
έναρξη πληροφορεί τους δημότες της 
Πάτρας ο τελάλης του Πατρινού 
Καρναβαλιού, που είναι μια ειδική 

κατασκευή με τη μορφή μουσικού 
άρματος. Ο τελάλης γυρνά στους δρόμους 
της πόλης και προσκαλεί όλους τους 
πολίτες στην Τελετή Έναρξης που γίνεται 
το βράδυ στην πλατεία Γεωργίου. Εκεί 
κατά τη διάρκεια μιας φαντασμαγορικής 
γιορτής ο δήμαρχος Πατρέων βγαίνει στον 
εξώστη του Δημοτικού Θεάτρου 
«Απόλλων» και την έναρξη του Πατρινού 
Καρναβαλιού.  

Το κυνήγι του Κρυμμένου Θησαυρού 
μετά από 45 χρόνια εξελίχτηκε και αυτό. 
Ξεκινά στις 18 Ιανουαρίου, κρατά 
εβδομάδες ολόκληρες και προβλέπει 
σκληρό ανταγωνισμό ανάμεσα στα 
πληρώματα που διαγωνίζονται σε 
πρωτότυπα κουίζ, στο θέατρο, την 
παντομίμα, την επιδεξιότητα και φυσικά 
στο χορό, ή ότι άλλο σκαρφιστεί η 
Καρναβαλική επιτροπή. Τα πληρώματα 
που παίρνουν μέρος συγκροτούνται ή από 
μόνιμες συντροφιές καρναβαλιστών ή από 
παρέες στα γυμνάσια και τα λύκεια της 
πόλης, συνάδελφους στη δουλειά ή 
γνωστούς στη γειτονιά.  

Το Κυνήγι έχει δύο φάσεις: τα παιχνίδια 

και τα θέματα!!! 

Τα παιχνίδια περιλαμβάνουν 
ερωτήσεις από ιστορία, φιλολογία, 
μαθηματικά ή από πρακτικές γνώσεις, 
ασκήσεις πλοήγησης μέσα από κρυμμένα 
ενδεικτικά στοιχεία διασκορπισμένα σε 
ολόκληρη τη πόλη, καλλιτεχνικούς 
διαγωνισμούς ζωγραφικής, παντομίμας, 
θεατρικών στιγμιότυπων κι ότι άλλο 
βάλουν στο μυαλό τους οι διοργανωτές 
του παιχνιδιού. 

http://el.wikipedia.org/wiki/Άλκης_Στέας
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Η δεύτερη φάση του κρυμμένου 
θησαυρού είναι τα θέματα.. Τα θέματα 
ορίζει ο δήμαρχος, η καρναβαλική 
επιτροπή, η ΔΕΠΑΠ, ο πρύτανης του 
πανεπιστημίου, ο καλλιτεχνικός 
διευθυντής, κλπ κλπ!!! Είναι θέματα που 
πρέπει να παραδοθούν εντός 2 
ημερών!!!  Ως παράδειγμα σας 
παραθέτουμε ένα από τα θέματα της 
Ομάδας Κρυμμένου Θησαυρού του 2008: 
«Φέρτε, για το Σάββατο στις 13.00 
δύο  Χιώτες. Προσοχή θα πρέπει να 
αποδεικνύεται η καταγωγή τους. Βαθμοί: 
35. (Αν φέρετε έναν βαθμοί 25). Αν πάνω 
στην απόγνωση σας «πράξετε» 
καρναβαλικά…… βαθμοί 15». 
Οι επιδόσεις των πληρωμάτων στις 
διάφορες φάσεις του παιχνιδιού 
βαθμολογούνται κι έτσι αναδεικνύεται 
τελικά ο μεγάλος νικητής. Η θέση που θα 
καταλάβουν τα πληρώματα στο παιχνίδι 
του Κρυμμένου Θησαυρού προσδιορίζει 
και τη σειρά με την οποία θα παρελάσουν 
την επόμενη χρονιά και αυτό είναι το μόνο 
βραβείο που αποκομίζουν από το 
παιχνίδι. 

Αξίζει επίσης να πούμε ότι για τέταρτη 
χρονιά πραγματοποιείται και Διαδικτυακό 
Παιχνίδι Κρυμμένου Θησαυρού. Ο 
Διαδικτυακός Κρυμμένος Θησαυρός 
δημιουργήθηκε για να προσφέρει σε 
ανθρώπους που δεν μπορούν να 
επισκεφτούν την Πάτρα στην περίοδο του 
καρναβαλιού, όλα τα όμορφα και 

ανατρεπτικά στοιχεία του κλασικού 
παιχνιδιού. 

Σημαντικό κομμάτι επίσης και 
πανευρωπαϊκή αποκλειστικότητα του 
Πατρινού 
Καρναβαλιού 
αποτελεί το 
Καρναβάλι των 
Παιδιών που 
κορυφώνεται με 
την Μεγάλη 
Παρέλαση των 
Παιδιών κάθε 
Κυριακή του 
Ασώτου. Εκείνη 
την ημέρα 
χιλιάδες μικροί 
καρναβαλιστές παρελαύνουν στους 
κεντρικούς δρόμους της Πάτρας σε 
ομάδες ανάλογα με το νηπιαγωγείο, το 
σχολείο τους, το φροντιστήριό τους, τη 
σχολή χορού τους. Μαζορέτες και η 
νεανική μπάντα του Δήμου συνοδεύουν 
τα παιδιά. Το Καρναβάλι των Παιδιών 
μετά από 15 χρόνια πραγματοποίησής 
του, έχει γίνει το ίδιο επιτυχημένο με το 
Καρναβάλι των Μεγάλων. Ειδικά 
τραγούδια γράφονται γι αυτό, διεξάγονται 
ειδικοί διαγωνισμοί και παιχνίδια, ενώ το 
Καρναβαλικό Συνεργείο του Δήμου 
κατασκευάζει ειδικά άρματα εμπνευσμένα 
από παιδικά ή οικολογικά θέματα. Στην 
πλατεία Υψηλών Αλωνίων στήνεται η 
Καρναβαλούπολη όπου οι μικροί 
καρναβαλιστές μπορούν να παίξουν, να 
πάρουν μέρος σε διάφορες καρναβαλικές 
δραστηριότητες, να δουν θέατρο δρόμου 
κλπ.  

Αρκετά καρναβαλικά γκρουπ 
διατηρούν γραφεία και λέσχες στη 
διάρκεια της καρναβαλικής περιόδου, 
πολλά διοργανώνουν πάρτι και χορούς ή 
και δημόσιες εκδηλώσεις σε δρόμους και 
πλατείες. Μερικά μετέχουν στη παρέλαση 
έχοντας κατασκευάσει και καρναβαλικό 
άρμα σχετικό με το θέμα της μεταμφίεσής 
τους. Ο αριθμός των μελών ενός γκρουπ 
κυμαίνεται από 50 άτομα έως 300, συχνά 
και περισσότερα. Στο φετινό καρναβάλι 
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παίρνουν μέρος 222 γκρουπ.  Τα 
τελευταία χρόνια στα μέλη τους 
περιλαμβάνονται κι άτομα από άλλες 
πόλεις που θέλουν όχι απλά να 
παρακολουθήσουν το πατρινό καρναβάλι 
άλλα και να συμμετάσχουν στις 
εκδηλώσεις του. 

Κατά τη διάρκεια του Καρναβαλιού 
πραγματοποιούνται 5 χοροί 
Μπουρμπουλιών. Πρόκειται για 
παραδοσιακό, αποκλειστικά Πατρινό, 
έθιμο. Είναι βραδινοί χοροί στους οποίους 
οι ντάμες προσέρχονται ελεύθερα, χωρίς 
εισιτήριο και χωρίς συνοδό αλλά με 
μαύρο φαρδύ και μακρύ ντόμινο και 
μάσκα ώστε να μην αναγνωρίζονται και 
έχουν την πρωτοβουλία στην εκλογή 
καβαλιέρου στο χορό. 

Το Σάββατο το βράδυ γίνεται η 
νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση. Λέγεται 
έτσι επειδή δεν συμμετέχουν άρματα 
αλλά μόνο οι ομάδες του κρυμμένου 
θησαυρού. 

Η νύχτα, οι φωτισμοί, η γρήγορη ροή, 
τα χρώματα και το κέφι, οι φωτοβολίδες 
που ανάβουν οι καρναβαλιστές δίνουν 
ένα  φαντασμαγορικό θέαμα. Ο χορός, η 
μουσική, τα πάρτι που γίνονται αυτή τη 
νύχτα παντού σε όλη την πόλη σε σπίτια, 
σε μαγαζιά, σε στέκια, στους δρόμους, 
βάζουν φωτιά στη διασκέδαση.  

Και έρχεται η Κυριακή κατά την οποία 
πραγματοποιείται η μεγάλη παρέλαση, η 
κορυφαία εκδήλωση του Πατρινού 
Καρναβαλιού. Προηγούνται τα 
καρναβαλικά άρματα του Δήμου κι 
ακολουθούν χωρίς τελειωμό οι ομάδες 

του κρυμμένου θησαυρού. Παρά την 
ικανοποιητική ροή που επιτυγχάνεται η 
παρέλαση, λόγω του μεγάλου αριθμού 
των συμμετεχόντων (35-40.000 τα 
τελευταία χρόνια), διαρκεί αρκετές ώρες. 
Διασχίζει την πόλη, παρακολουθείται από 
δεκάδες χιλιάδες θεατές στα πεζοδρόμια, 
τα μπαλκόνια των σπιτιών και τις κερκίδες 
και μεταδίδεται τηλεοπτικά, όπως κι αυτή 
του Σαββάτου, από το εθνικό δίκτυο. 

Μετά το τέλος της παρέλασης όλος ο 
κόσμος μαζεύεται στο λιμάνι όπου και 
γίνεται η τελετή λήξης του Πατρινού 
Καρναβαλιού. Το άρμα του Καρνάβαλου 
παραδίδεται στις φλόγες και χιλιάδες 
πυροτεχνήματα κατακλύζουν τον ουρανό. 
Ο Δήμαρχος Πατρέων κηρύσσει τη λήξη 
του Πατρινού Καρναβαλιού και όλη η 
πόλη παραδίδεται σε ξέφρενο γλέντι ως 
τις πρωινές ώρες της Καθαρής Δευτέρας, 
οπότε και οι Πατρινοί κατακλύζουν την 
πλαζ και τις εξοχές της περιοχής για να 
γιορτάσουν τα κούλουμα.  

Πηγές: www.infocenter.gr 

Πολίτη Νίκου, "Το Καρναβάλι της Πάτρας", 

Αχαϊκές Εκδόσεις 

wikipedia 

 

Και ένα τραγούδι….. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=w3sZq

ylwjFU 

              

http://www.infocenter.gr/
http://www.youtube.com/watch?v=w3sZqylwjFU
http://www.youtube.com/watch?v=w3sZqylwjFU


 
6 

 

ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ!  

Της Μυρσίνης Ε
2
’ τάξη 

Το Πατρινό καρναβάλι είναι μεγαλύτερη αποκριάτικη εκδήλωση στην Ελλάδα. Μετρά 
180 χρόνια ιστορίας, οι εκδηλώσεις αρχίζουν στις 17 Ιανουαρίου και διαρκούν μέχρι 
την Καθαρή Δευτέρα.  

 

 

 

 

Το καρναβάλι της Πάτρας δεν είναι μόνο μια συγκεκριμένη εκδήλωση αλλά ένα σύνολο 
εκδηλώσεων που περιλαμβάνουν χορούς, παρελάσεις, κυνήγι κρυμμένου θησαυρού, 
καρναβάλι των μικρών κ.ά. 

 

 

 

Κορυφώνεται το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς με τη νυχτερινή ποδαράτη 
παρέλαση των πληρωμάτων του Σαββάτου, τη φαντασμαγορική μεγάλη Παρέλαση 
αρμάτων και πληρωμάτων της Κυριακής και τέλος το τελετουργικό κάψιμο του βασιλιά 
καρνάβαλου στο μώλο της Αγίου Νικολάου στο λιμάνι της Πάτρας. 

 

 

 

 

Πηγή: 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BD%C

F%8C_%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%

CE%B9 

              

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/17_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%AE_%CE%94%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C_%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C_%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C_%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9
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Η ΕΛΙΑ  

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ Δ’ τάξη 

Η ελιά στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο  

Η ελιά εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως αγριελιά στην ανατολική Μεσόγειο, εκεί δηλαδή 

όπου ανατηχθήκαν μερικοί από τους αρχαιότερους 

πολιτισμούς. Σε αρχαιολογικές έρευνες που έγιναν στις 

Κυκλάδες βρέθηκαν απολιθωμένα φύλλα ελιάς ,τα οποία 

υπολόγισαν ότι είναι 50-60.000 χρόνων.  

Στις αρχαίες τελετές , το δέντρο της ελιάς ήταν το δέντρο 

του καλού και αυτό του 

έδινε μία ξεχωριστή 

θέσει . Αυτό το πολύτιμο 

δέντρο των Ελλήνων και 

των άλλων Μεσογειακών λαών θεωρείται, ακόμη και 

σήμερα θεϊκό δώρο , σύμβολο ειρήνης. Το λάδι του, όπως 

το σιτάρι και το κρασί χρησιμοποιείται σε πολλές τελετές 

της ορθόδοξης χριστιανικής θρησκείας.  

 

 

  

  

 

              

ΕΛΙΑ 

Ένα Πολύτιμο κι αγαπημένο δέντρο  

Του ΜΑΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ Δ’ τάξη 

Εδώ και χιλιετίες, το κατ' εξοχήν δέντρο του μεσογειακού χώρου, η ελιά, συνυπάρχει με 
τους λαούς της Μεσογείου, έχει συνδεθεί με την καθημερινότητα και τις συνήθειές τους 
και, έχοντας ξεπεράσει τα όρια του τοπίου, έχει αφήσει τα ίχνη της σε όλους τους 
πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν στα παράλια της.   

Για τους Έλληνες και τους άλλους μεσογειακούς λαούς, αν θα έπρεπε να 
κατονομάσουμε ένα καρποφόρο δένδρο που επέδρασε όχι μόνο στην κοινωνική και 
οικονομική πραγματικότητα, αλλά και στο πεδίο της λατρευτικής τους πρακτικής, των 
δοξασιών και των εθίμων, την πρώτη θέση κατέχει αναμφισβήτητα, η ελιά. Ως αυτοφυές 
δέντρο - αγριελιά - πρωτοεμφανίστηκε στην ανατολική Μεσόγειο εκεί δηλαδή όπου 
αναπτύχθηκαν μερικοί από τους αρχαιότερους πολιτισμούς.  
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Πρόσφατες αρχαιολογικές έρευνες στις Κυκλάδες, την καρδιά του Αιγαίου, έφεραν στο 
φως απολιθωμένα φύλλα ελιάς, τα οποία σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθόδους 
χρονολόγησης φαίνεται να είναι ηλικίας 50-60.000 ετών. 

Με λίγες σταγόνες λάδι από το καντήλι του Αϊ-Νικόλα γαλήνευαν οι ναυτικοί τη 
θάλασσα. 

Αξεπέραστη πηγή ζωής, η ελιά είναι παρούσα στα 
κείμενα των αρχαίων και των σύγχρονων ελλήνων 
συγγραφέων και ποιητών.Χωρίς την ελιά το ελληνικό τοπίο 
θα ήταν πιο φτωχό και οι Έλληνες καλλιτέχνες και ποιητές 
θα είχαν χάσει μια μοναδική πηγή έμπνευσης.  

Η χρησιμοποίηση του δέντρου της ελιάς και των 
προϊόντων της στην αρχαία τελετουργία καθόρισε από πολύ 
νωρίς τον συμβολισμό του σαν δέντρο του καλού δίνοντας του μια ξεχωριστή θέση.  

Πολύτιμο κι αγαπημένο δέντρο των Ελλήνων και των άλλων μεσογειακών λαών, 
εξακολουθεί μέχρι σήμερα να θεωρείται θεϊκό δώρο, σύμβολο ειρήσης, προστασίας και 
γονιμότητας. 

Το λάδι της ελιάς, όπως το στάρι και το κρασί, αποτελεί στη σύγχρονη λατρεία 
θρησκευτικό αγαθό και χρησιμοποιείται σε πολλές τελετές της ορθόδοξης χριστιανικής 
θρησκείας. 

Η ελιά ευδοκιμεί σχεδόν αποκλειστικά στην λεκάνη της Μεσογείου και ο τρόπος 
καλλιέργειας της αποτελεί βασικό παράγοντα διατήρησης του οικοσυστήματος.Ζει και 
προσφέρει καρπούς για αιώνες, καλλιεργείται σε κάθε έδαφος, αγαπά το μεσογειακό 
κλίμα, ζητά έλάχιστη περιπ οίηση και αξιοποιείται πλήρως ως καρπός, φύλλωμα και ξύλο.  

Η ελιά συμβάλλει στην αποτροπή της διάβρωσης σε περιοχές με οξυμένο το φαινόμενο 
της ερημοποίησης κι αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα ανάπτυξης περιοχών με σοβαρά 
προβλήματα απασχόλησης . 

Ελιά, σύμβολο γαλήνης, γονιμότητας, ειρήνης. Τα 
κλαδιά της έγιναν στεφάνια για να στεφανώνουν 
τους νικητές των Ολυμπιακών αγώνων και ο 
πολύτιμος χυμός των καρπών της, το ελαιόλαδο, ήταν 
το βραβείο για τους νικητές των περίφημων 
Παναθηναϊκών Αγώνων που γίνονταν προς τι μή της 
θεάς Αθηνάς.  

Σήμερα υπάρχουν στην Ελλάδα 150.000.000 
περίπου ελαιόδεντρα, λειτουργούν 2.800 
ελαιοτριβεία και 500.000 οκογένειες ζουν από την 
καλλιέργεια της ελιάς, αφού σε αρκετές - κυρίως 
άγονες - περιοχές το ελαιόλαδο αποτελεί το 
αποκλειστικό εισόδημα των κατοίκων. 

Η επί χιλιετίες παρουσία της ελιάς στον ελληνικό 
αλλά και τον ευρύτερο μεσογειακό χώρο, εκτός από την καθημερινή ζωή κα τις λατρευτικές 
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συνήθειες, επηρέασε τα ήθη και τα έθιμα των λαών που έζησαν και ζούν κάτω από τη σκιά 
της δημιουργώντας με το πέρασμα χρόνων έναν εντελώς ιδιαίτερο πολιτισμό, τον 
Πολιτισμό της Ελιάς.  

Λέει η ελιά στον αφέντη της: 
"Φρόντισε με να σε θρέψω. 
Πότισε με να σε πλουτίσω" 
(παροιμία από τη Μεσόγειο) 

 

              

Ο φάρος της Πάτρας 

Του ΝΙΚΟΛΑ ΚΡΙΤΣΙΝΕΛΙΑ Δ΄ τάξη 

Ο φάρος στολίδι και σύμβολο της Πάτρας ήταν χτισμένος από πέτρα. Ο παλιός φάρος 
υπήρχε στο μόλο της Αγίου Νικολάου από το 1878. Κατεδαφίστηκε το 1972 από τις αρχές 
διότι δυσκόλευε την είσοδο των πλοίων στο λιμάνι. 

Το καινούριο κομμάτι της Πάτρας στο ποίο ανήκε και ο φάρος κτίστηκε από τον 
Καποδίστρια με πολεοδομικό σχέδιο. Εκείνα τα χρόνια το λιμάνι της Πάτρας ήταν το 
κυριότερο της χώρας. Από εδώ γίνονταν οι εισαγωγές και οι εξαγωγές των περισσότερων 
ειδών κυρίως σταφίδας.  

Ο μώλος με το φάρο και το 
καφενεδάκι του ήταν χώροι περιπάτου 
και διασκέδασης. Εκεί συγκεντρωνόταν 
πλήθος κόσμου και μαζί με την Αγίου 
Νικολάου ήταν η καθημερινή βόλτα 
των Πατρινών. Στον χώρο γύρο από το 
φάρο γίνονταν συναυλίες. Πολύ 
γνωστοί τραγουδιστές της εποχής είχαν 
τραγουδήσει εκεί. 

Ο φάρος ήταν 4-5 τ.μ. και όταν 
φτιάχτηκε λειτούργησε σαν σηματοδότης. Όταν φτιάχτηκε ο κυματοθραύστης ο ρόλος του 
αυτός καταργήθηκε. 

Το πέτρινο αριστούργημα, ο φάρος 
της Πάτρας. Το καφενείο της εξέδρας με 
τα φανάρια και της σιδεριές, γύρω στα 
1925.  

Στην περιοχή Αγίου Ανδρέα 
κατασκεπάστηκε το 1999 ο σύγχρονος 
φάρος χτισμένος από πέτρες παλιών 
σπιτιών που γκρεμίστηκαν από 
σεισμούς. Αποτελεί πιστό αντίγραφο 
του παλιού φάρου. 
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Το πέτρινο αριστούργημα, ο φάρος της Πάτρας. 

 

              

 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΤΙΝΑΖ 

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΣΠΑΝΟΥ Δ΄ τάξη 

Το όνειρο 

Ίσως δεν υπάρχει πια κανείς που να μην έχει μείνει άφωνος μπρος 
στην τηλεόραση όταν μεταδίδεται ένα πρόγραμμα καλλιτεχνικού 
πατινάζ. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν αυτό το πρόγραμμα αναφέρεται σε 
παγκόσμιες αναμετρήσεις. 

Οι αθλητές γλιστρούν, χορεύουν, πετούν θαρρείς στην παγωμένη 
πίστα και μαζί τους ο θεατής, ο άνθρωπος, ονειρεύεται, απολαμβάνει, 
απορεί με τις μαγευτικές δυνατότητες του κορμιού που εκφράζεται με 
τόση αρμονία, χάρη, τρυφερότητα αλλά και δύναμη και πάθος ανάλογα 

με τη μουσική και τη χορογραφία. Το θέαμα αγγίζει το όνειρο. Το 
χειροκρότημα όσο πλούσιο κι αν είναι, είναι λίγο. Ο αθλητής 
βραβεύεται για μια επίπονη και μακροχρόνια προσπάθεια. Μια 
προσπάθεια που οι κριτές θα κρίνουν αυστηρά, ενώ οι θεατές θα 
παραμείνουν μαγεμένοι. Κι όσο οι προσπάθειες εντείνονται, τόσο το 
άθλημα εξελίσσεται και γίνεται πιο θεαματικό, συγκλονιστικό, μια τέχνη 
υψηλών προδιαγραφών! 

Ο χορός στον πάγο, εκτός των άλλων ικανοτήτων, προϋποθέτει βαθιά γνώση της τέχνης 
του χορού σε όλο της το μεγαλείο. 

Άριστη γνώση κλασσικού μπαλέτου, γνώσεις μουσικής, κίνηση-χορό-φως και μαζί με όλα 
αυτά ευαισθησία και χάρη, αγάπη και πραγματικό πάθος για ένα άθλημα που είναι ίσως 
μοναδικό ανάμεσα στα αθλητικά πεπραγμένα, που προσφέρει και επίδοση αθλητική , αλλά 
και μια αξεπέραστη μορφή τέχνης, που είναι η τέχνη του χορού - του χορού στον πάγο! 

 

http://www.icearena.gr/2010/07/02/history-evolution-ice-skating/ladies/
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Οι κανόνες 

Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες αθλημάτων στο καλλιτεχνικό πατινάζ. Το ατομικό 
ανδρών, το ατομικό γυναικών, τα ζευγάρια και ο χορός στον πάγο. Η κάθε κατηγορία 
υπακούει σε δικούς της κανόνες και απαιτεί διαφορετικές επιδόσεις, παρόλο που στο 
θεατή μπορεί να φαίνονται όλες ομοιόμορφες. Αν και ο χορός στον πάγο υπήρχε εκατό 
χρόνια πριν, δεν αναγνωριζόταν στα παγκόσμια πρωταθλήματα μέχρι το 1953. Το 1976 
μπαίνει επίσημα στο πρόγραμμα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. 

Στην Ελλάδα το άθλημα αναγνωρίζεται επίσημα μόλις το 1985! Και από τότε γίνονται 
τακτικά διασυλλογικοί αγώνες και πανελλήνια πρωταθλήματα, και πολλοί έλληνες αθλητές 
εκπροσωπούν την χώρα μας σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. 

 

              

ΜΠΑΣΚΕΤ 
Του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Δ΄ τάξη 

Παίζεται με δύο ομάδες των πέντε ατόμων σε ένα (συνήθως κλειστό, που στο έδαφός του 
έχει παρκέ) γήπεδο με δύο αντικριστά καλάθια. Οι παίκτες επιτρέπεται να ακουμπήσουν 
την μπάλα μόνο με τα χέρια (ωστόσο δε συνιστά παράβαση εάν αυτή ακουμπήσει και 
οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματος, εκτός από τα πόδια). Σκοπός των ομάδων είναι να 
βάλουν με σουτ την μπάλα μέσα από το καλάθι όσο το δυνατόν περισσότερες φορές στα 40 
λεπτά του αγώνα (τέσσερα δεκάλεπτα). Η ομάδα που θα πετύχει περισσότερους πόντους 
είναι η νικήτρια. Εάν ο αγώνας λήξει ισόπαλος, οι δύο ομάδες συνεχίζουν σε πεντάλεπτη 
παράταση κ.ο.κ. Κάθε ομάδα έχει 5 παίκτες ανά πάσα στιγμή μέσα στο γήπεδο, ενώ κατά τη 
διάρκεια ενός αγώνα μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλους 7 παίκτες (που βρίσκονται στον 
πάγκο), πραγματοποιώντας αλλαγές. Ανάλογα με το ποια ομάδα κατέχει την μπάλα, οι 
παίκτες παίζουν αμυντικά ή επιθετικά. Ο συνολικός χρόνος της επίθεσης μιας ομάδας είναι 
24 δευτερόλεπτα, ενώ για να περάσει μια ομάδα την μπάλα από το μισό γήπεδο έχει μόνο 
8 δευτερόλεπτα. Δεν επιτρέπεται να τρέχει κάποιος κρατώντας την μπάλα (βήματα): πρέπει 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%B8%CE%B9_(%CE%BC%CF%80%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%84)&action=edit&redlink=1
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ή να κάνει συγχρόνως ντρίμπλα ή να σταματήσει και να δώσει πάσα. Αλλιώς η μπάλα 
πηγαίνει στην αντίπαλη ομάδα. 

Κάθε αγώνας διαρκεί 4 περιόδους ίσης διάρκειας. Ανάμεσα στην 1η και τη 2η, καθώς και 
ανάμεσα στην 3η και την 4η, μεσολαβεί διάλειμμα 2 λεπτών. Ανάμεσα στην 2η και την 3η, 
υπάρχει διάλειμμα 15 λεπτών, το λεγόμενο ημίχρονο. Κάθε προπονητής έχει το δικαίωμα 
να καλέσει τους παίκτες του στον πάγκο για να τους δώσει οδηγίες, τέσσερις φορές στον 
αγώνα. Αυτό λέγεται time-out και κατά τη διάρκειά του ο αγώνας διακόπτεται για 1 λεπτό, 
ενώ οι παίκτες συγκεντρώνονται στους πάγκους. 

Στο παρκέ υπάρχει η γραμμή του τριπόντου (στα 6.75 μέτρα στην Ευρώπη για διοργανώσεις 
υπό την αιγίδα της  FIBA, 7.25 στο NBA), που ορίζει την αξία κάθε σουτ. Οι αθλητές 
μπορούν να σκοράρουν για 2 πόντους (μέσα από τη γραμμή) ή για 3 (έξω από αυτήν, 
εφόσον δεν την πατούν). Για 1 πόντο μετράει η βολή, την οποία σουτάρουν οι παίκτες, 
κατόπιν υποδείξεως των διαιτητών (ενώ ο χρόνος έχει διακοπεί) μετά από φάουλ ή τεχνική 
ποινή (βλ. παρακάτω). 

Παραβάσεις  

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. 

Ορολογία 

Air Ball 

Ένα άστοχο σουτ που δεν προσκρούει ούτε στο στεφάνι ούτε στο ταμπλό 

Alley – Oop 

O καλά συγχρονισμένος συνδυασμός πάσας και σουτ, που συνήθως εκτελείται από ένα 
guard και ένα forward. Ξεκινά όταν ο guard κάνει μια lob πάσα οδηγώντας το forward με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να χρειάζεται μόνο να κινηθεί προς το καλάθι, να πηδήξει και να 
οδηγήσει τη μπάλα μέσα στο στεφάνι. 

Assist 

Η πάσα από έναν παίκτη προς κάποιον συμπαίκτη του μετά από την οποία αυτός 
επιτυγχάνει καλάθι. 

Backdoor 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%AC%CF%83%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/NBA
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/NBA
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%B1&action=edit&redlink=1
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Η κατάσταση κατά την οποία ένας επιθετικός παίκτης κόβει, χωρίς να έχει τη μπάλα στην 
κατοχή του, πίσω από τον προσωπικό του αντίπαλο προς το καλάθι, για να δεχθεί μια 
πάσα. 

Base line (τελική γραμμή) 

Είναι η γραμμή που βρίσκεται κάτω από το κάθε καλάθι και δηλώνει τα όρια του 
αγωνιστικού χώρου. 

Block shot (τάπα) 

Είναι η προσπάθεια κατά την οποία ένας αμυντικός σταματά στον αέρα το σουτ του 
αντιπάλου του όταν η μπάλα βρίσκεται σε ανοδική πορεία προς το καλάθι. 

Box Out ή Βlock out 

Η τοποθέτηση του σώματος ενός παίκτη μεταξύ του αντιπάλου του και του καλαθιού. 
Χρησιμοποιείται για τη θωράκιση του καλαθιού σε περιπτώσεις διεκδίκησης rebound. 

Double Dribble 

Η επανάληψη της ντρίπλας για δεύτερη φορά ενώ η πρώτη ντρίπλα είχε σταματήσει 
συνιστά παράβαση των κανονισμών. 

Double Team ή Trap (Παγίδα) 

Η αντιμετώπιση ενός επιθετικού παίκτη από δυο αμυντικούς. 

Drive 

Η προσπάθεια ενός επιθετικού παίκτη όταν κινείται προς το καλάθι με κατοχή της μπάλας 
να σκοράρει. 

Follow Up ή Tip 

Το γρήγορο σουτ που γίνεται, από κάποιον παίκτη που κερδίζει επιθετικό rebound και 
σουτάρει πριν πέσει στο δάπεδο. 

High & Low Post 

Είναι δύο θέσεις που παίρνουν κατ' εξοχήν οι παίκτες που παίζουν με πλάτη στο καλάθι. 
High post είναι η περιοχή της προσωπικής βολής και low post είναι η περιοχή δίπλα στο 
στεφάνι (αριστερά και δεξιά) έξω από τη ρακέτα. 

Hook Shot 

Το σουτ που εκτελεί κάποιος παίκτης με μια σειρά κινήσεων η οποία ξεκινά όταν αυτός 
βρίσκεται με την πλάτη στραμμένη προς το καλάθι. Αρχικά, κάνει ένα περιστρεφόμενο 
άλμα, κατόπιν εκτείνει το εξωτερικό χέρι με το οποίο κρατά την μπάλα πάνω από το κεφάλι 
του και τέλος σουτάρει όταν βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο. 

Jump Shot 

Το σουτ που εκτελεί κάποιος παίκτης πηδώντας και με τα δύο του πόδια και σουτάροντας 
από το ψηλότερο σημείο του άλματός του. 

Lay Up (Μπάσιμο) 

Το σουτ που εκτελεί κάποιος παίκτης πολύ κοντά στο καλάθι, χρησιμοποιώντας το ταμπλό 
για να αναπηδήσει η μπάλα πριν καταλήξει στο καλάθι. 

Man - to – man 

Η αμυντική τακτική μιας ομάδας, κατά την οποία κάθε αμυντικός παίκτης της αναλαμβάνει 
τη φύλαξη ενός επιθετικού παίκτη κατά αντιστοιχία. 
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Mismatch 

Η επιθετική ή αμυντική κατάσταση όπου υπάρχει μια ξεκάθαρη υπεροχή από τη μια 
πλευρά. 

Mach up 

Μια ειδική αμυντική κατάσταση που προσαρμόζεται ανάλογα με τις κινήσεις των 
επιθετικών. 

Pivot 

Η περιστροφική κίνηση του σώματος κάποιου παίκτη που έχει στην κατοχή του την μπάλα, 
με άξονα το σταθερό του πόδι. 

Quick Stop ή Jump Stop 

Η κλασική κίνηση του μπάσκετ κατά την οποία ο παίκτης σταματά την κίνησή του μετά από 
ντρίπλα ή μετά την υποδοχή πάσας με ένα μικρό αλματάκι για να προσγειωθεί και με τα 
δύο πόδια στη βασική θέση του μπάσκετ. Με την κίνηση αυτή αποκτά το πλεονέκτημα να 
χρησιμοποιήσει όποιο πόδι θέλει σα σταθερό. 

Rebound 

Ο έλεγχος ης μπάλας από κάποιο παίκτη (rebounder) μετά την αναπήδησή της στο στεφάνι 
ή στο ταμπλό, μετά από ένα άστοχο σουτ. 

Screen 

Η τοποθέτηση σε ακίνητη στάση ενός ή περισσότερων επιθετικών παικτών (screeners) για 
τη δημιουργία φράγματος, το οποίο θα εμποδίσει την κίνηση συγκεκριμένου αμυντικού 
παίκτη, ώστε κάποιος συμπαίκτης τους να αποφύγει την αμυντική πίεσή του. 

Split 

Επιθετική διείσδυση στην καρδιά της άμυνας. 

Time Out 

Η σύντομη χρονική διακοπή, την οποία χρησιμοποιούν οι προπονητές για να δώσουν 
οδηγίες στους παίκτες τους. 

Transition 

Η μεταβατική κατάσταση που περνάει κάθε ομάδα για να εκτελέσει οργανωμένα την άμυνά 
της ή την επίθεση. 

Trailer 

Ο παίκτης που ακολουθεί την μπάλα κατά την εκδήλωση του αιφνιδιασμού. 

Weak side (αδύνατη πλευρά) 

Είναι η πλευρά της άμυνας όπου δεν βρίσκεται η μπάλα. Θεωρείται ότι το γήπεδο 
χωρισμένο σε δύο μέρη από μια νοητή γραμμή που ενώνει τα δυο καλάθια. Εάν η μπάλα 
βρίσκεται ακριβώς στην κορυφή της ρακέτας, δηλαδή πάνω στη νοητή γραμμή δεν υπάρχει 
αδύνατη και δυνατή πλευρά. Μόλις η μπάλα μετακινηθεί σε μια από τις δυο πλευρές 
αυτόματα η πλευρά στην οποία μετακινήθηκε η μπάλα ονομάζεται δυνατή πλευρά (ball 
side) και η άλλη πλευρά, αδύνατη (weak side). 

Zone Press 

Πιεστική άμυνα σε μορφή ζώνης 
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Ανεκδοτάκια 

Της ΦΑΙΔΡΑΣ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ Δ΄ τάξη 

Πάει ένας γιατρός σε ένα εστιατόριο για να 

φάει. Έρχεται ένας σερβιτόρος και καθώς 

στέκεται όρθιος ξύνει αφηρημένα τον ποπό 

του. 

Ο γιατρός, θέλοντας να βοηθήσει, τον ρωτάει: 

- Συγνώμη κύριε, αιμορροίδες έχετε; 

- Δεν ξέρω, κύριε. Ό,τι γράφει ο κατάλογος! 

 

 

Ο μικρός Νικολάκης γυρνάει από το σχολείο 
και λέει στη μαμά του: 

- Μαμά πάω στον κήπο να παίξω. 

- Με το καινούργιο σου παντελονάκι; 

- Όχι, με τους φίλους μου. 

 

 

Λέει ο Τοτός στη δασκάλα του: 

- Κυρία, πιστεύετε ότι πρέπει να τιμωρούνται 

οι άνθρωποι για κάτι που δεν έκαναν; 

- Όχι, παιδί μου. 

- Ωραία, δεν έκανα τα μαθήματα μου!  

 

 

Ο Τοτός στην μαμά του μετά τους ελέγχους 

στο σχολείο: 

- Μάμά, Μαμά!!! Πήρα 10!!!! Πήρα 1 στην 

γραμματική, 1 στα μαθηματικά, 1 στα 

αγγλικά, 3 στα τεχνικά, 1 στην γυμναστική, 

και 3 στην μουσική, όλα μαζί 10!!!! 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

Οι συνταγές μας 

Της ΠΟΛΥΤΙΜΗΣ ΜΑΝΤΑ Δ΄ τάξη 

Ντομάτες γεμιστές αραβικές 

Μερίδες 3-4 

Χρόνος προετοιμασίας 15΄ 

Χρόνος ψησίματος 40΄  

Υλικά:  

7-8 μέτριες ντομάτες όχι πολύ ώριμες 

2 κουταλάκια αλάτι 

1 κουταλάκι πιπέρι 

1/4 κούπας λάδι 

1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο 

4 σκελίδες σκόρδο τριμμένο 

4 κουταλιές σταφίδα μαύρη 

4 κουταλιές κουκουνάρια 

1/3 κούπας νερό 

1/2 κούπα ρύζι τύπου Καρολίνα  

1/8 κουταλάκι κύμινο, 1/8  κανέλα, 1/8 

γαρίφαλο 

1 κουταλιά ψιλοκομμένο δυόσμο 

1 κουταλιά ψιλοκομμένο μαϊντανό 

1 κουταλάκι ρίγανη 
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Εκτέλεση 

Πλύνετε τις ντομάτες και κόψτε από το επάνω μέρος τ ους μια 
λεπτή οριζόντια φέτα. Μ’ ένα κουταλάκι αφαιρέστε με προσοχή 
το εσωτερικό, όσο καλύτερα μπορείτε, χωρίς οι ντομάτες να 
χάσουν τη φόρμα τους. Περάστε από σίτα τη σάρκα που 
αφαιρέσατε από τις ντομάτες ή καλύτερα χτυπήστε τη στο 
πολυμίξερ, ώσπου να γίνει πουρές. Αλατοπιπερώστε τις κούπες 
και τοποθετήστε τις ανάποδα σε μια σχάρα, να στραγγίσουν τα 
υγρά τους. 

Σοτάρετε στο λάδι το κρεμμύδι και το σκόρδο να μαραθούν. 
Ρίξτε τα κουκουνάρια και σοτάρετέ τα ελαφρά. Ρίξτε μέσα στην 
κατσαρόλα τον πουρέ ντομάτας, το ρύζι, τα μπαχαρικά και το 
νερό και αφήστε τα να σιγοβράσουν για 10΄, ώσπου να μισομαλακώσει το ρύζι. Κατεβάστε 
από τη φωτιά, ρίξτε και ανακατέψτε τις σταφίδες, το δυόσμο, το μαϊντανό και τη ρίγανη. 

Γεμίστε με το μείγμα τις κούπες ντομάτας, ως τα ¾ του ύψους, αφήνοντας χώρο για να 
φουσκώσει το ρύζι στο ψήσιμο. Σκεπάστε τις με τα καπάκια τους κι αλείψτε τις με λίγο 
λάδι. 

Τοποθετήστε τις σε πυρίμαχο σκεύος, ελαφρά λαδωμένο, τη μια πλάι στην άλλη και ψήστε 
τις στο φούρνο για 40-50΄. 

Σερβίρονται ζεστές ή κρύες, είναι το ίδιο νόστιμες. 

 

Καλή επιτυχία! 
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Λογοτεχνική γωνία 

Το 1
ο
 μυθιστόρημα της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑ Δ΄ τάξη 

Διακοπές στα απομεινάρια του μύθου 2o μέρος 

Διαβάσαμε το μυστήριο μήνυμα ξανά και ξανά. Τι να εννοούσε άραγε; Ποιός 
ήταν ο σκοπός του; Ποιός ήταν ο Γ.Σ.; Τα ερωτήματα έγιναν ένας μικρός 
κατακλυσμός μέσα στα κεφάλια μας και κάπου εκεί ένα μπουκάλι-κιβωτός θα έσωζε 
ένα μήνυμα, και ποιος ξέρει τι άλλο ακόμα. 

- Σαν χρησμός της Πυθίας ακούγεται! είπε η Ευαγγελία. 
- Λέτε να μιλά για κάποιο θησαυρό; ρώτησε η Χαρά. 
- Πιθανό είναι, απάντησε η Χαρίκλεια.  
Αυτές οι δύο έχουν το ίδιο όνομα: το όνομα της γιαγιάς. Πάντα συμφωνούν 

μεταξύ τους και πάντα «κάνουν κόμμα», όπως λέει κι ο Τάκης.  
- Τι να σημαίνει η  φράση «Πάνω στον ήλιο σαν πατάς, όταν ο ήλιος βγαίνει»; 

αναρωτήθηκε μετά ο Τάκης. 
- Το όνομα του καραβιού που μας έφερε ήταν «Κόκκινος Ήλιος»! είπε η 

αδερφή μου. Λέτε να εννοεί αυτό; 
- Ναι, και το καράβι υπήρχε από το 1945 για να μπορεί κανείς να ανέβει επάνω! 

... την πείραξα. 
Όλοι γέλασαν. 
Τρέξαμε στο σπίτι και δείξαμε στους μεγάλους το μπουκάλι. 
- Μάλλον θα είναι από κανένα τουριστικό μαγαζί, είπε η μαμά. Θα τα πουλάνε 

στους τουρίστες. 
- Αν βρείτε τι είναι, θα σας κεράσω παγωτό! είπε κι ο μπαμπάς, σηκώνοντας 

το βλέμμα του από ένα χάρτη που μελετούσε.  
Με κάτι τέτοιες γενναιοδωρίες ο μπαμπάς γινόταν πάντα πολύ δημοφιλής σε 

μας τα παιδιά και το απολάμβανε. 
- Μαμά, πού μπορούμε να το φυλάξουμε; ρώτησε η Ευαγγελία τη θεία.  
- Βάλτε το μέσα στη βιτρίνα, στη σάλα, της απάντησε εκείνη.   
- Ωραία, είπε ο Τάκης. Κι εμείς θα ερχόμαστε και θα κοιτάζουμε το «μπουκάλι 

της βιτρίνας», σα να ήταν το «καπλάνι της βιτρίνας». 
Σ΄ αυτή την παρέα με τα ξαδέρφια, πολύ συχνά κάναμε αναφορές στ’ αγαπημένα 

μας βιβλία. Αντιστοιχίζαμε στιγμές από τη ζωή μας σε στιγμές από τις ζωές των 
ηρώων τους κι έτσι γινόμασταν κι εμείς λίγο ήρωες. Κι όσο για το «καπλάνι», 
είχαμε συμφωνήσει όλοι πως ήταν το πιο αγαπημένο μας από τα βιβλία που είχαμε 
διαβάσει. 

 
[...] 
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Κόντευε πια να μεσημεριάσει κι ακόμη δεν είχαμε πάει στη θάλασσα. Το 
πρώτο μπάνιο των διακοπών μας μας περίμενε. Φορέσαμε γρήγορα τα μαγιώ μας, 
πήραμε και τον εξοπλισμό μας, δηλαδή καπέλα, ψάθες, αντιηλιακά, πετσέτες και μια 
φουσκωτή μπάλα και κατεβήκαμε τρέχοντας στην παραλία. Βουτήξαμε στο νερό 
χωρίς δεύτερη σκέψη. Δροσιά... Κι ελευθερία... Και χαρά, πόση χαρά... Η θάλασσα 
ήταν πεντακάθαρη σαν κρύσταλλο. Είχε βότσαλα κι ένα υπέροχο χρώμα, ή μάλλον 
πολλά υπέροχα χρώματα. Αλλού το σκούρο μπλε εναλλασσόταν με το ανοιχτό 
γαλάζιο κι αλλού τα πεύκα της παραλίας σκίαζαν τα νερά δίνοντάς τους 
σμαραγδένιες αποχρώσεις. Έτσι είναι τα νερά του Ιονίου.  

Κι ο ήλιος... Πάνω απ’ όλα ο ήλιος. Πώς γίνεται άραγε, αυτός ο ήλιος που είναι 
ένας για ολόκληρο το πλανητικό μας σύστημα να είναι τόσο ξεχωριστός όταν 
βρίσκεται κανείς στην Ελλάδα, σα να είναι κάτι άλλο, σα να είναι ο ελληνικός ήλιος 
... 

Κολυμπήσαμε, παίξαμε, γελάσαμε, χαρήκαμε, μα ό,τι κι αν είπαμε στο πίσω 
μέρος του μυαλού μου – και είμαι σίγουρη και στα μυαλά των άλλων – βούιζε 
σιωπηρά και αδιάκοπα ο γρίφος του μπουκαλιού. 

(συνεχίζεται) 
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Ώρα για ζωγραφική 

Του ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ Δ΄ τάξη 
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Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΝΕΝ-ΠΡΑΜΑΝΤΙΩΤΗ Δ΄ τάξη 
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Η γωνιά της ορθογραφίας 

Λέξεις που γράφονται με γγ 

αγγελία 

Άγγελος 

αγγίζω 

αγγούρι 

βεγγαλικό 

εγγόνι 

στρογγυλό 

σφίγγω 

συγγένεια 

Φέγγω, φεγγίτης, φεγγάρι 

              

 

 

 

 

Πειρα(μα)τικά Νέα 

 

Η Δ΄ τάξη του Πρότυπου Πειραματικού 
Σχολείου του Πανεπιστημίου Πατρών σας 
ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με 

τους μαθητές του Ε2 τμήματος του 
σχολείου μας. Από το επόμενο τεύχος θα 
παρουσιάζονται οι εργασίες και τα κείμενα 

των συμμαθητών μας. Θα θέλαμε να 
εκφράσουμε τη χαρά μας γι’ αυτή τη 
συνεργασία και να καλωσορίσουμε τα παιδιά 
της Ε τάξης στα Πειραματικά Νέα.  

Η συντακτική ομάδα 

 

 


