
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Το 1940 ο κόσμος ζούσε την 

τραγωδία ενός μεγάλου πολέμου. Η 

Γερμανία, με ηγέτη τον Χίτλερ, 

μαζί με τη σύμμαχό της Ιταλία, με 

ηγέτη τον Μπενίτο Μουσολίνι, 

κατάφερε να κατακτήσει τις 

περισσότερες χώρες της Ευρώπης. 

Ο Ιταλός δικτάτορας αποφάσισε να 

κατακτήσει τη μικρή και όπως 

φαινόταν αδύνατη να αντισταθεί 

Ελλάδα. Έτσι άρχισε τις 

προκλήσεις. Στις 15 Αυγούστου 

1940 ένα ιταλικό υποβρύχιο βύθισε 

το ελληνικό πολεμικό 

πλοίο “Έλλη”. 

 
Τα χαράματα της 28ης 

Οκτωβρίου 1940 ο Ιταλός 

πρεσβευτής στην Αθήνα ξυπνά 

τον πρωθυπουργό της Ελλάδας 

Ιωάννη Μεταξά. Η ιταλική 

κυβέρνηση απαιτεί να 

παραχωρηθούν στο στρατό της 

λιμάνια, δρόμοι, σιδηρόδρομοι 

και χώροι για στρατόπεδα. 

Απαιτεί με λίγα λόγια την 

παράδοση της Ελλάδας. Η 

απάντηση δε θα μπορούσε να 

ήταν διαφορετική: ΟΧΙ. 

 
Το πρωί οι Ιταλοί άρχισαν να 

βομβαρδίζουν τα ελληνικά 

φυλάκια που βρίσκονταν στις 

κορυφές της οροσειράς της 

Πίνδου. Μετά το βομβαρδισμό οι 

Ιταλοί στρατιώτες άρχισαν να 

περνούν τα σύνορα. Η εισβολή 

άρχισε. Στην Αθήνα και στις 

άλλες πόλεις ο κόσμος ξυπνούσε 

με τον ήχο των σειρήνων. 

Κηρύχτηκε επιστράτευση. Τα 

πανηγύρια στους δρόμους 

θύμιζαν μάλλον στιγμές ευτυχίας 

και όχι πολέμου. Όλος ο κόσμος 

έτρεχε να καταταγεί και να 

πολεμήσει. 

 
Μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου οι 

Ιταλοί έκαναν συνεχώς επιθέσεις. 

Όμως δεν τα κατάφεραν να 

σπάσουν τις ελληνικές γραμμές. Ο 

ελληνικός στρατός ξεκίνησε 

αντεπίθεση που τον έφερε 

ελευθερωτή στις πόλεις της 

Αλβανίας όπου ζούσαν Έλληνες: 

Στην Κορυτσά, στους Αγίους 

Σαράντα, στην Πρεμετή, στο 

Αργυρόκαστρο. Ο μικρός στρατός 

που ο Μουσολίνι λογάριαζε για 

εύκολο αντίπαλο όχι μόνο άντεξε, 

αλλά κυνηγούσε τους Ιταλούς 

μέσα στην Αλβανία. 

 
Ο βαρύς χειμώνας, η παγωνιά και 

το χιόνι που σκέπαζε τα βουνά της 

Πίνδου, ταλαιπωρούσε 

αφάνταστα τους στρατιώτες των 

δύο αντιπάλων. Τα κρυοπαγήματα 

και οι θάνατοι από το κρύο ήταν 

πολύ συχνά. Παρ’ όλες τις 

κακουχίες, οι Έλληνες στρατιώτες 

πολέμησαν ηρωϊκά και 

κατάφεραν το θαύμα. 

 
Την άνοιξη του 1941 οι Ιταλοί 

προσπάθησαν πάλι να επιτεθούν. 

Το αποτέλεσμα ήταν πάλι το ίδιο: 

Αποτυχία. Τη λύση έδωσαν οι 

σύμμαχοι της Ιταλίας, Γερμανοί. Στις 

6 Απριλίου 1941 επιτέθηκαν στα 

βόρεια σύνορα της Ελλάδας. Η 

αποτελεσματικότερη πολεμική 

μηχανή της εποχής έπεσε πάνω στον 

εξαντλημένο από τον πόλεμο 

ελληνικό στρατό. 

 
Μέχρι το τέλος Απριλίου οι Γερμανοί 

μπήκαν στην Αθήνα. Άρχιζε τώρα για 

την Ελλάδα η μαύρη περίοδος της 

Kατοχής. Οι Έλληνες σε όλη τη 

διάρκεια της σκλαβιάς, δε 

σταμάτησαν να αγωνίζονται. 

Οργανώθηκε γρήγορα ένοπλη 

αντίσταση. Ο λαός υπέφερε από την 

πείνα και χιλιάδες πέθαναν αβοήθητοι 

στους δρόμους. Τα συσσίτια που 

οργανώθηκαν από τον Ερυθρό Σταυρό 

έκαναν κάπως πιο υποφερτή την 

κατάσταση. Η ευλογημένη ώρα της 

απελευθέρωσης έφτασε στις 12 

Οκτωβρίου του 1944. 

 
Ο επικός αγώνας των Ελλήνων στα 

βουνά της Πίνδου παραμένει στην 

ιστορία ως σημείο αναφοράς και 

τιμής. Είναι χαρακτηριστικό το 

δημοσίευμα μιας αγγλικής εφημερίδας 

στις 4.4.1941: 

“Από τώρα και στο εξής δε θα λέμε ότι 

οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες αλλά 

ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες.” 

 

(διασκευασμένο κείμενο από τη 

συγγραφική ομάδα) 
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Οι μαθητές του Ε’1 μέσα από την 

πρώτη τους δημοσιογραφική 

έρευνα μοιράζονται μαζί μας 

πρωτοσέλιδα της ιστορικής 

εκείνης περιόδου. 

πολλές παρελάσεις και οι πιο 

πολλοί άνθρωποι περνάνε τη μέρα 

τους σε μπαρ και σε πανηγύρια. 

Στο σχολείο μας τα πεμπτάκια που 

κάνουν Γερμανικά τρώνε χοτ 

ντογκ και δείχνουν τα κολάζ που 

έχουν κάνει. 

Αφροδίτη Κομνηνέλλη 

 

 
 

 

Βασιλική Καμουλάκου Α΄2 
 

 

 

 

 
 

Γιάννης Κλειδαράς 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Κωνσταντίνος Μαυρογένης 

 

 

 

 

Το Oktoberfest είναι μια μεγάλη 

γιορτή στη Γερμανία. Eίναι η 

γιορτή της μπύρας. Για μια 

εβδομάδα τα παιδιά δεν πάνε 

σχολείο και οι ενήλικες δεν πάνε 

στη δουλειά. Πίνουν πολλές 

μπύρες που συνοδεύονται με 

πρέτζελ και λουκάνικα. Επίσης, 

εκείνο   το   διάστημα   γινονται 

Το Halloween συνδέεται με την 

υπερφυσική δραστηριότητα. 

Πολλές πολιτισμικές παραδόσεις 

θεωρούν την ημέρα αυτή ως μία 

από τις ελάχιστες ημέρες που 

μπορεί να επιτευχθεί επαφή με 

τον κόσμο των πνευμάτων, καθώς 

κι ότι είναι η μέρα που η μαγεία 

και γενικότερα οποιαδήποτε 

δραστηριότητα έχει να κάνει με 

το υπερφυσικό είναι στο ζενίθ. Τη 

νύχτα της 31ης Οκτωβρίου, μικρά 

και μεγαλύτερα παιδιά 

συνηθίζουν να μεταμφιέζονται 

σε οτιδήποτε τρομακτικό και να 

επισκέπτονται τα σπίτια 

αναφωνώντας με ένα στόμα μια 

φωνή τη γνωστή Halloween 

ατάκα «trick or treat» («φάρσα ή 

κέρασμα»), για να τους... 

κεράσουν γλυκίσματα. 

Jack o lantern 
Ο Jack o lantern είναι μια 

κολοκύθα γογγυλιού ή άλλης 

ρίζας που συνήθως έχει σχέση με 

τις διακοπές του Halloween. Το 

όνομά του προέρχεται από το 

φαινόμενο περίεργων φώτων που 

τρεμοπαίζουν. 

 

Κωνσταντίνος Κατσώνης 

 

 

 

 

Δημήτρης Φουστέρης Α΄1 
 

 

 

Στα πλαίσια του Ομίλου 

Δημοσιογραφίας οι μαθητές του Ε΄1 

είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν  τη 

δημοσιογράφο, κ.Γάλλου Μαρία, να 

ρωτήσουν και να μάθουν 

πληροφορίες για το επάγγελμα αυτό! 



 

 

 

 

 
 

 

To Coco είναι μια αμερικάνικη 

ταινία κινουμένων σχεδίων που 

πήρε Oscar καλύτερης ταινίας το 

2017. 

Μας αφηγείται την ιστορία ενός 

παιδιού που του άρεσε η μουσική. 

Ωστόσο, η οικογένειά του δεν τον 

ενθάρρυνε σε αυτό, επειδή 

μισούσε τη μουσική. 

Η ταινία μού άρεσε, γιατί είχε 

ωραία μουσική, πρωτότυπo 

σενάριο, ήταν συναισθηματική 

και δημιουργούσε αγωνία, χαρά, 

αλλά       ταυτόχρονα και 

στενοχώρια. Αλλά, πάνω από 

όλα, το μήνυμα της ταινίας ήταν 

ένα: Πάντα να ακολουθείς τα 

όνειρά σου. Είναι μια ταινία που 

θα σας πρότεινα οπωσδήποτε να 

δείτε. 

Κωνσταντίνος Μαυρογένης 
 

 

Το βιβλίο που θα πρότεινα για τα 

παιδιά του σχολείου ονομάζεται 

«Ο κώδικας της Λέρου». Είναι 

ένα συναρπαστικό βιβλίο που 

μπορούν να το διαβάσουν μικροί 

και μεγάλοι. Αναφέρεται σε μια 

παρέα παιδιών που θα πάνε 

διακοπές στη Λέρο. Εκεί θα 

περάσουν πολύ ωραία. Όμως, θα 

πρέπει να διαφυλάξουν ένα 

έγγραφο μοναδικής σημασίας από 

μια αδίστακτη συμμορία… 

Νικόλας Κοντογιάννης 
 

 

 
Τρουφάκια μπισκότου 

 

 

 

 

 

 

 

 
Υλικά 

   70 γραμμ. βούτυρο (σε 

θερμοκρασία δωματίου) 

   1 πακέτο . μπισκότα 

(τύπου πτι-μπερ) 

   1/2 κουτί ζαχαρούχο γάλα 

   4 κουταλιές της σούπας 

κακάο (χωρίς ζάχαρη) 

   1 πορτοκάλι 

   2 σακουλάκια καρύδα 

τριμμένη (ή τρούφα 

σοκολάτα) 

   1 βανίλια 

Εκτέλεση 

Θρυμματίζουμε (με το χέρι) τα 

μπισκότα, τα ρίχνουμε σε ένα 

βαθύ μπολ μαζί 

με το κακάο και τη βανίλια και 

ανακατεύουμε με ένα κουτάλι. 

Προσθέτουμε το βούτυρο και 

συνεχίζουμε να ανακατεύουμε 

καλά τα υλικά. Στη 

συνέχεια, προσθέτουμε το ζαχαρούχο 

γάλα και   το   χυμό   πορτοκαλιού. 

Το μίγμα μας δεν πρέπει να είναι πολύ 

σφιχτό και πρέπει να πλάθεται 

εύκολα. Τέλος, πλάθουμε μικρά 

μπαλάκια και τα πασπαλίζουμε με 

μπόλικη καρύδα ή τρούφα σοκολάτας. 

Αντώνης Βαζαίος 

Pancakes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υλικά 

   1 κούπα γάλα 

   1 αυγό 

   λίγο αλάτι 

   2 κουταλιές της σούπας 

ζάχαρη 

   2 κουταλιές της σούπας 

λιωμένο βούτυρο 

   1 κούπα αλεύρι που 

φουσκώνει μόνο του 

Εκτέλεση 

Παίρνουμε ένα μπολ και ρίχνουμε 

ένα-ένα τα υλικά. Πρώτα ρίχνουμε τη 

ζάχαρη, μετά το βούτυρο, έπειτα το 

αλάτι και ανακατεύουμε. Στη 

συνέχεια, ρίχνουμε το αλεύρι, μετά το 

γάλα και στο τέλος το αυγό. 

Ανακατεύουμε 5 λεπτά και, όταν 

τελειώσουμε με το ανακάτεμα, 

ρίχνουμε το μίγμα στο μπιμπερό. 

Έπειτα, ανάβουμε το μάτι, βάζουμε 

ένα τηγάνι πάνω του και το αφήνουμε 

να ζεσταθεί. Όταν ζεσταθεί, ρίχνουμε 

δυο κουταλιές της σούπας από το 

μίγμα. Θα καταλάβουμε ότι το μίγμα 

Διασκεδάζουμε ...δημιουργικά 



Συντακτική επιτροπή 

 
Όμιλος Δημοσιογραφίας 

(Τμήμα Ε΄1) 

και 

Απόστολος Καφάς 

Ηλιάνα Μποκή 

Νικολέττα Νούλα 

είναι έτοιμο, όταν δούμε πολλές 

φουσκάλες. Ύστερα, παίρνουμε 

μια σπάτουλα, αναποδογυρίζουμε 

το pancake και μετά από δύο 

λεπτά     είναι     έτοιμο.     Tώρα 

μπορούμε να το φάμε με φρούτα, 

 

 

 
Μια συνέντευξη από τον διευθυντή του σχολείου 

μέλι, σοκολάτα ή παγωτό. 

Καλή σας απόλαυση! 

Γιάννης Κλειδαράς 
 

 
Μια κασετίνα από αφρώδες 

χαρτόνι 

Τα υλικά 

   Αφρώδες χαρτόνι 

   Μολύβι 

   Ψαλίδι 

   Κόλλα 

   Μαρκαδόρους

 Χάρακα 

   Ό,τι άλλο θέλετε για την 

διακόσμηση 

Οδηγίες 

❖ Παίρνουμε το χαρτόνι και 

σχηματίζουμε τις 

διαστάσεις από την 

κασετίνα μας . 

❖ Κόβουμε τις γωνίες, 

κολλάμε τις άκρες μεταξύ 

τους και το πίσω μέρος . 

❖ Ύστερα τη διακοσμούμε 

όπως θέλουμε ! 

Μαλβίνα Αγκυροπούλου 

Ανδρεάνα Κολώνια 

Πώς σας φαίνεται που τα παιδιά 

προτιμούν τα βιντεοπαιχνίδια 

αντί για τους φίλους τους ; 

Απάντηση: Είναι ένα πρόβλημα 

που δεν διορθώνεται πολύ εύκολα 

διότι τα παιδιά είναι εθισμένα στα 

βιντεοπαιχνίδια, όχι όπως παλιά 

που έπαιζαν έξω σε καθαρό αέρα. 

Είχατε κάποτε κάποια άλλη τάξη 

εκτός από την έκτη ; 

Απάντηση: Είχα κάποτε την Τρίτη 

δημοτικού και ήρθα σε αυτό το 

σχολείο το 1999. 

Ήσασταν εξ αρχής διευθυντής 

στον Μαλλιάρα; 

Απάντηση: Όχι δεν ήμουν εξ 

αρχής διευθυντής στον 

Μαλλιάρα. Στην αρχή ήμουν 

δάσκαλος και υποδιευθυντής και 

διευθυντής ήταν ο κύριος 

Μπόμπας και η κ.Βούλα. 

Πώς θα σας φαινόταν αν χάνατε 

την δουλειά σας ; 

Απάντηση: Είναι θέμα επιβίωσης 

αλλά και αγάπης για τη δουλειά 

μου. Άμα έχανα τη δουλειά μου, 

θα στενοχωριόμουν   αρκετά. 

Tην   επέλεξα,   διότι    μου 

αρέσει να διδάσκω. 

Τώρα με τον κορονοϊό είχατε 

προβλήματα με την 

τηλεκπαίδευση; 

Απάντηση: Δεν έχω παράπονο να 

πω την αλήθεια. Τα παιδιά είχαν 

τρομερή ωριμότητα και μπορώ να 

πω πως είμαι πολύ 

ευχαριστημένος. Δώσανε σε 

όλους μας ένα μεγάλο 

παράδειγμα. Επίσης οι 

συνάδελφοι χειρίστηκαν 

εξαιρετικά το θέμα 

Όταν γυρίσανε πίσω στο σχολείο οι 

μαθητές σας ήταν ευχαριστημένοι; 

Απάντηση: Φυσικά και μέσα τους 

ήταν σαν να έλεγαν: «Επιτέλους! 

Γυρίσαμε πίσω στο σχολείο!» γιατί 

στ’ αλήθεια αγαπούν το σχολείο. 
 

 
 

 
 
 

Δοξολογία-Κατάθεση στεφάνου 

28ης Οκτωβρίου 

 

Σημαιοφόρος 

Κεσίσογλου Μελίνα ΣΤ΄4 

Παραστάτες 

Σανιδά Άρτεμις ΣΤ΄2 

Αρβανιτοπούλου Αργυρώ ΣΤ΄4 

Γλυτσός Γιώργος ΣΤ΄1 

Αράπογλου Αθηνά ΣΤ΄1 

Κραμποβίτης Γιώργος ΣΤ΄1 

Λυράκος Θεόδωρος ΣΤ΄4 
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