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Το Πολυτεχνείο 
 

τις 14 Νοεμβρίου 1973 φοιτητές του Πολυτεχνείου 

αποφάσισαν αποχή από τα μαθήματα και άρχισαν 

διαδηλώσεις εναντίον του στρατιωτικού 

καθεστώτος. Καθώς οι αρχές παρακολουθούσαν 

αμέτοχες, οι φοιτητές που αυτοαποκαλούνταν 

«Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», οχυρώθηκαν μέσα στο 

κτίριο της σχολής επί της οδού Πατησίων και 

ξεκίνησαν τη λειτουργία του ανεξάρτητου 

ραδιοφωνικού σταθμού του Πολυτεχνείου. Ο πομπός 

κατασκευάστηκε μέσα σε λίγες ώρες στα 

εργαστήρια της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. 

 Σο, πλέον ιστορικό, μήνυμά τους ήταν: 

 «Εδώ Πολυτεχνείο! Λαέ της Ελλάδας το Πολυτεχνείο είναι σημαιοφόρος του αγώνα μας, του αγώνα σας, του 

κοινού αγώνα μας ενάντια στη δικτατορία και για την Δημοκρατία».  

τις 3 π.μ. της 17ης Νοεμβρίου αποφασίζεται από την μεταβατική κυβέρνηση η επέμβαση του στρατού και 

ένα από τα τρία άρματα μάχης που είχαν παραταχθεί έξω από τη σχολή, γκρεμίζει την κεντρική πύλη. 

Όπως φαίνεται και στο ιστορικό φιλμ που τράβηξε παράνομα Ολλανδός δημοσιογράφος, το άρμα μάχης 

AMX 30 έριξε την σιδερένια πύλη τη στιγμή που επάνω βρίσκονταν ακόμα φοιτητές. Ο σταθμός του 

Πολυτεχνείου έκανε εκκλήσεις στους στρατιώτες να αψηφήσουν τις εντολές των ανωτέρων τους και στη 

συνέχεια ο εκφωνητής απήγγειλε τον Ελληνικό Εθνικό Ύμνο. Η μετάδοση συνεχίστηκε ακόμα και μετά 

την είσοδο του άρματος στον χώρο της σχολής. Οι φοιτητές που 

είχαν παραμείνει στο Πολυτεχνείο, μαζεύτηκαν στο κεντρικό 

προαύλιο, ψάλλοντας τον εθνικό ύμνο. Η πτώση της πύλης 

ακολουθήθηκε από την είσοδο μιας μονάδας ενόπλων στρατιωτών 

των ΛΟΚ που οδήγησαν τους φοιτητές, χωρίς βία, έξω από το 

Πολυτεχνείο, μέσω της πύλης της οδού τουρνάρα. Οι αστυνομικές 

δυνάμεις που περιμένουν στα δυο πεζοδρόμια της τουρνάρα 

επιτίθενται στους φοιτητές, την έξοδο των οποίων αποφασίζουν 

(σύμφωνα και με το πόρισμα του εισαγγελέα Σσεβά) να 

περιφρουρήσουν κάποιοι από τους στρατιώτες, οι οποίοι σε 

ορισμένες περιπτώσεις επενέβησαν και εναντίον των αστυνομικών 

που βιαιοπραγούσαν στους φοιτητές. Πολλοί φοιτητές βρίσκουν 

καταφύγιο σε γειτονικές πολυκατοικίες. Ελεύθεροι σκοπευτές της 

αστυνομίας ανοίγουν πυρ από γειτονικές ταράτσες, ενώ άνδρες της 

ΚΤΠ καταδιώκουν τους εξεγερθέντες. Οι εκφωνητές του σταθμού 

του Πολυτεχνείου παρέμειναν στο πόστο τους και συνέχισαν να 

εκπέμπουν το ιστορικό μήνυμα για 40 λεπτά μετά την έξοδο, οπότε συνελήφθησαν.  

http://el.wikipedia.org/wiki/14_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=AMX_30&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8E%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%A5%CE%A0
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17 Νοέμβρη. Σην ημέρα αυτή τιμούμε την επέτειο 

της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Σιμούμε το έπος 

της Νέας Γενιάς. Σιμούμε τους απλούς πολίτες 

(τους φοιτητές, τους εκπαιδευτικούς, τους εργάτες, 

τους αγρότες, τους επαγγελματίες, τους 

δημιουργούς σε όλους τους τομείς) που πάλαιψαν, 

σε δύσκολους καιρούς, για κοινές αρχές και κοινές 

αξίες. Για την Ελευθερία, τη Δημοκρατία, την 

ισονομία, την Παιδεία, την αξιοπρεπή διαβίωση. 

Σιμούμε όλους τους αγωνιστές της Δημοκρατίας. 

Σιμούμε τον πολίτη που ξεπερνά το ατομικό για να 

υπηρετήσει το συλλογικό, το κοινωνικό, το εθνικό 

συμφέρον. Σον πολίτη που κάνει πράξη, με τις 

επιλογές και τις δράσεις του, την εθνική ομοψυχία. Σον πολίτη που προτάσσει την ενότητα όλων γύρω 

από κοινές αξίες, κοινούς στόχους, κοινά οράματα. Αυτό, άλλωστε, είναι το βασικό χαρακτηριστικό της 

εξέγερσης του Πολυτεχνείου: 

 

Λαμπρινή ιντόρη 

 

 

 

Σις Εφημερίδες μας μπορείτε να τις δείτε και στο διαδίκτυο στην 

ιστοσελίδα της Ενορίας Παπαδατών www.papadates.gr  ! 

 

Επίσης στο στη διεύθυνση gas pap στο youtube μπορείτε να 

βρείτε αρκετά video που αφορούν στιγμές του χωριού μας, όπως 

τα τραγούδια του Καγκελάρι από το 1963 και μετά, πανηγύρια 

και φωτογραφίες από το χωριό μας. Μια δουλεία του 

συγχωριανού μας Κώστα Γούση που αξίζει να δείτε !  
 

 

 

 

 

 

Τπεύθυνος Εφημερίδας: Κώτσης Μάνθος 

Τπεύθυνη ύνταξης: Κοκκίνη Βαλεντίνη 

 

  

Αμεκδοτάκια ! 
 

- Γιατί με σταματήσατε κυρ αστυνόμε; 

- Σί μπουκάλι είναι αυτό; 

- Νερό. 

- Μα αυτό είναι κρασί. 

- Μέγας είσαι κύριε και θαυμαστά τα έργα σου.. 

 

 

- Σι είπε ο γυμνοσάλιαγκας στο σαλιγκάρι..;; 

- Πλήρωνε τώρα χαράτσι...!!! 

 

 

      υντακτική Ομάδα 

 

• Κίτσιου Κατερίνα 
• Κοκκίνη Αναστασία 

• Kοκκίνης Παναγιώτης 

• Νάκα Ελένη 

• ιντόρη Λαμπρινή 

• Φρήστου Κωνσταντίνος 

• Φρήστου Νικόλαος 

 

 

           Τπεύθυνος Εφημερίδας :   

                         Κώτσης Μάνθος 
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- Άσε, στη δουλειά έχουμε γίνει Big Brother! 

- Σι; ας έβαλαν κάμερες; 

- Όχι, αλλά κάθε βδομάδα έχουμε και μια αποχώρηση! 

 

ΟΙ 3 ΥΙΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΟΤ 
 

Σρεις φίλοι συζητάνε για τις γυναίκες τους κ για το πως μπορούν να τις κάνουν να μην γκρινιάζουν.  

Λέει ο πρώτος: 

 - "Εγώ παιδιά πέρσι την πήγα Παρίσι και φέτος λέω να την πάω Λονδίνο". 

 Ο δεύτερος : 

 - " εγώ πέρσι την πήγα Ν.Τόρκη και φέτος λέω να την πάω Λ.Άντζελες < Εσύ μωρέ Μανωλιό? (λένε στον 

τρίτο και κρητικό της παρέας) 

- " Εγώ μωρέ κοπέλια την πήγα σ'ένα σπιτάκι ερημικό απάν στον Χηλορείτη!"  

-"Και φέτος?"  

- "Εφέτος μωρέ λέω να πάω να την πάρω!!!" 

 

ΦΟΛΙΚΟ ΕΡΨΣΑ! 
 

- Μπαμπά, εσύ είχες ερωτευθεί ποτέ καμιά δασκάλα στο σχολείο; 

- Σι μου θύμησες τώρα γιέ μου! Υυσικά! 

- Και τι έγινε; 

- Σίποτα..... Σο έμαθε η μάνα σου και σου αλλάξαμε σχολείο...!!! 

Κωνσταντίνος & Νίκος Φρήστου 

 

Απίστευτος Διάλογος 
 

Διαβάστε με προσοχή τον διάλογο και εξάγετε ο καθένας τα συμπεράσματά του! 

 

Καθηγητής: Λοιπόν, πιστεύεις στον Θεό; 

Υοιτητής: Βεβαίως, κύριε. 

Καθ.: Είναι καλός ο Θεός; 

Υοιτ.: Υυσικά. 

Καθ.: Είναι ο......Θεός παντοδύναμος; 

Υοιτ.: Ναι 

Καθ.: Ο αδερφός μου πέθανε από καρκίνο παρότι παρακαλούσε τον Θεό να τον γιατρέψει και 

προσευχόταν σε Αυτόν. Οι περισσότεροι από εμάς θα προσπαθούσαν να βοηθήσουν αυτούς που έχουν 

την ανάγκη τους. Πού είναι η καλοσύνη του Θεού λοιπόν; 

Υοιτ.: .. 

Καθ.: Δεν μπορείς να απαντήσεις, έτσι δεν είναι; Ας ξαναρχίσουμε νεαρέ μου. Είναι καλός ο Θεός; 

Υοιτ.: Ναι. 

Καθ.: Είναι καλός ο διάβολος; 

Υοιτ.: Όχι. 

Καθ.: Ποιος δημιούργησε τον διάβολο; 

Υοιτ.: ο.. .. Θεός.. 

Καθ.: ωστά.. Πες μου παιδί μου, υπάρχει κακό σ' αυτόν τον κόσμο; 

Υοιτ.: Ναι. 

Καθ.: Σο κακό βρίσκεται παντού, έτσι δεν είναι; Και ο Θεός έπλασε τα πάντα, σωστά; 

Υοιτ.: Ναι. 

Καθ.: Άρα λοιπόν ποιος δημιούργησε το κακό; 

Υοιτ.: ... 

Καθ.: Τπάρχουν αρρώστιες; Ανηθικότητα; Μίσος; Ασχήμια; Όλα αυτά τα τρομερά στοιχεία υπάρχουν σ' 

αυτόν τον κόσμο, έτσι δεν είναι; 
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Υοιτ.: Μάλιστα. 

Καθ..: Λοιπόν, ποιος τα δημιούργησε; 

Υοιτ.: ... 

Καθ.: Η επιστήμη λέει ότι χρησιμοποιείς τις 5 αισθήσεις σου για να αναγνωρίζεις το περιβάλλον γύρω σου 

και να προσαρμόζεσαι σε αυτό. Πες μου παιδί μου, έχεις δει ποτέ τον Θεό; 

Υοιτ.: Όχι, κύριε. 

Καθ.: Έχεις ποτέ αγγίξει το Θεό; Έχεις ποτέ γευτεί το Θεό, μυρίσει το Θεό; Και τέλος πάντων, έχεις ποτέ 

αντιληφθεί με κάποια από τις αισθήσεις σου το Θεό; 

Υοιτ..: ...Όχι, κύριε. Υοβάμαι πως όχι. 

Καθ.: Και παρόλα αυτά πιστεύεις ακόμα σε Αυτόν; 

Υοιτ.: Ναι. 

Καθ.: ύμφωνα με εμπειρικό, ελεγχόμενο και με δυνατότητα μελέτης των αποτελεσμάτων ενός 

φαινομένου πρωτόκολλο, η επιστήμη υποστηρίζει ότι ο Θεός δεν υπάρχει. Σι έχεις να απαντήσεις σε αυτό, 

παιδί μου; 

Υοιτ.: Σίποτα. Εγώ έχω μόνο την πίστη μου. 

Καθ.: Ναι, η πίστη. Και αυτό είναι το πρόβλημα της επιστήμης. 

Υοιτ: Κύριε καθηγητά, υπάρχει κάτι που το ονομάζουμε θερμότητα; 

Καθ.: Ναι. 

Υοιτ.: Και υπάρχει κάτι που το ονομάζουμε κρύο; 

Καθ.: Ναι. 

Υοιτ.: Όχι, κύριε. Δεν υπάρχει. Μπορεί να έχεις μεγάλη θερμότητα, ακόμα περισσότερη θερμότητα, 

υπερθερμότητα, καύσωνα, λίγη θερμότητα ή καθόλου θερμότητα. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα που να  

ονομάζεται κρύο. Μπορεί να χτυπήσουμε 458 βαθμούς υπό το μηδέν, που σημαίνει καθόλου θερμότητα, 

αλλά δεν μπορούμε να πάμε πιο κάτω από αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα που να ονομάζεται «κρύο». «Κρύο» 

είναι μόνο μια λέξη, που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε την απουσία θερμότητας. Δεν μπορούμε 

να μετρήσουμε το κρύο. Η θερμότητα είναι ενέργεια. Σο κρύο δεν είναι το αντίθετο της θερμότητας, κύριε, 

είναι απλά η απουσία της. την αίθουσα επικρατεί σιγή... 

Υοιτ.: κεφτείτε το σκοτάδι, καθηγητά. Τπάρχει κάτι που να ονομάζουμε σκοτάδι; 

Καθ.: Ναι, τι είναι η νύχτα αν δεν υπάρχει σκοτάδι; 

Υοιτ.: Κάνετε και πάλι λάθος, κύριε καθηγητά. Σο «σκοτάδι» είναι η απουσία κάποιου άλλου παράγοντα. 

Μπορεί να έχεις λιγοστό φως, κανονικό φως, λαμπερό φως, εκτυφλωτικό φως.. Αλλά, όταν δεν έχεις φως, 

δεν έχεις τίποτα και αυτό το ονομάζουμε σκοτάδι, έτσι δεν είναι; την πραγματικότητα το σκοτάδι απλά 

δεν υπάρχει. Αν υπήρχε θα μπορούσες να κάνεις το σκοτάδι σκοτεινότερο. 

Καθ.: Που θέλεις να καταλήξεις με όλα αυτά, νεαρέ μου; 

Υοιτ.: Κύριε, θέλω να καταλήξω ότι η φιλοσοφική σας σκέψη είναι ελαττωματική... 

Καθ..: Ελαττωματική!; Μήπως μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί; 

Υοιτ.: Κύριε καθηγητά, σκέφτεστε μέσα στα όρια της δυαδικότητας. Τποστηρίζετε ότι υπάρχει η ζωή και 

μετά υπάρχει και ο θάνατος, ένας καλός Θεός και ένας κακός Θεός. Βλέπετε την έννοια του Θεού σαν κάτι 

τελικό, κάτι που μπορεί να μετρηθεί. Κύριε καθηγητά, η επιστήμη δεν μπορεί να εξηγήσει ούτε κάτι τόσο 

απλό όπως την σκέψη. Φρησιμοποιεί την ηλεκτρική και μαγνητική ενέργεια, αλλά δεν έχει δει ποτέ, πόσο 

μάλλον να καταλάβει απόλυτα, αυτήν την ενέργεια. Σο να βλέπεις το θάνατο σαν το αντίθετο της ζωής 

είναι σαν να αγνοείς το γεγονός ότι ο θάνατος δεν μπορεί να υπάρξει αυτόνομος. Ο θάνατος δεν είναι το 

αντίθετο της ζωής: είναι απλά η απουσία της. Σώρα πείτε μου κάτι, κύριε καθηγητά. Διδάσκετε στους 

φοιτητές σας ότι εξελίχτηκαν από μια μαϊμού; 

Καθ.: Εάν αναφέρεσαι στην φυσική εξελικτική πορεία, τότε ναι, και βέβαια. 

Υοιτ.: Έχετε ποτέ παρακολουθήσει με τα μάτια σας την εξέλιξη; 

Καθ.: .. 

Υοιτ.: Εφόσον κανένας δεν παρακολούθησε ποτέ την διαδικασία εξέλιξης επιτόπου και κανένας δεν 

μπορεί να αποδείξει ότι αυτή η διαδικασία δεν σταματά ποτέ, τότε διδάσκεται την προσωπική σας άποψη 

επί του θέματος. Σότε μήπως δεν είστε επιστήμονας, αλλά απλά ένας κήρυκας; 

Καθ.: .. 
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Υοιτ.(προς την τάξη): Τπάρχει κάποιος στην τάξη που να έχει δει τον εγκέφαλο του κ. καθηγητή; Που να 

έχει ακούσει ή νιώσει ή ακουμπήσει ή μυρίσει τον εγκέφαλο του κ. καθηγητή; Κανένας. Άρα σύμφωνα με 

τους κανόνες του εμπειρικού, ελεγχόμενου και με δυνατότητα προβολής πρωτόκολλου, η επιστήμη μπορεί 

να ισχυριστεί ότι δεν έχετε εγκέφαλο, κύριε. Και αφού είναι έτσι τα πράγματα, τότε, με όλο τον σεβασμό, 

πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε αυτά που διδάσκετε, κύριε; 

Καθ.: Μου φαίνεται ότι απλά θα πρέπει να στηριχτείς στην πίστη σου, παιδί μου. 

Υοιτ.: Αυτό είναι, κύριε.. Ο σύνδεσμος μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού είναι η ΠΙΣΗ. Αυτή είναι που 

κινεί τα πράγματα και τα κρατάει ζωντανά.. 

 

Σο όνομα του νεαρού φοιτητή ήταν 

…Άλμπερτ Αινστάιν!  

 

 

 

Ευχαριστούμε τον Μπόκια Βασίλειο για την 

παραχώρηση του κειμένου 

Σου Παναγιώτη Κοκκίνη 

 

 

Το ελαιόλαδο  

Σο ελαιόλαδο πέρα από τη μεγάλη θρεπτική του αξία είναι ένα από τα 

πλέον αντιοξειδωτικά φυσικά στοιχεία που προστατεύει τον οργανισμό 

από την ανάπτυξη των «ελευθέρων ριζών».  

Σις ιδιότητες του ελαιολάδου τις γνώριζαν ήδη από την αρχαιότητα οι 

μεγάλοι γιατροί της όπως ο Iπποκράτης και ο Γαληνός και πίστευαν 

στην ευεργετική επίδραση του στον άνθρωπο. 

ήμερα το ελαιόλαδο που παράγεται στους απέραντους ελαιώνες της πατρίδας μας θεωρείται από τα 

υγιεινότερα του κόσμου λόγω των κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν και που θεωρούνται οι 

ιδανικότερες για την ανάπτυξη του ελαιόδεντρου. Η ελιά είναι πανταχού παρούσα στην Ελλάδα. 

Δεν είναι τυχαίο ότι από την Ελλάδα ξεκινάει κατά την αρχαιότητα η καλλιέργεια της ελιάς και η διάδοσή 

της στον Ευρωπαϊκό Μεσογειακό χώρο. Σα ελαιόδεντρα έχουν προσαρμοστεί τέλεια στις κλιματικές και 

εδαφολογικές συνθήκες της χώρας μας, κι έτσι παράγουν εξαιρετικής ποιότητας λάδι που χαίρει μεγάλης 

φήμης και εκτίμησης. 

Σο ξεχωριστό χρυσοπράσινο χρώμα και το λεπτό άρωμα, η ελαφριά φρουτώδη γεύση και η παχύρρευστη 

υφή συνδυάζονται τέλεια στο Ελληνικό ελαιόλαδο. Οι παραδοσιακές συνταγές που περιλαμβάνουν 

ελαιόλαδο αποτελούν μια γαστρονομική εμπειρία που χαρίζει μοναδικές γεύσεις ενώ προάγουν την υγεία 

και παρέχουν μεγάλη θρεπτική αξία. 

την Κρήτη γινόταν παραγωγή ελαιόλαδου ακόμη από την Μινωική εποχή, δηλαδή πριν από περίπου 

5000 χρόνια, ενώ το λάδι ήταν ένα από τα βασικότερα προϊόντα του νησιού. 
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Σο ελαιόλαδο συγκεντρώνει τα περισσότερα πλεονεκτήματα σε σύγκριση με όλες τις άλλες λιπαρές 

ουσίες που καταναλώνει ο άνθρωπος. ε αυτό συμφωνούν τα αποτελέσματα μακράς εργαστηριακής και 

κλινικής έρευνας και τα συμπεράσματα πολλών ανά τον κόσμο επιδημιολογικών ερευνών, αλλά και η 

εμπειρία μιας πετυχημένης διατροφής του κρητικού λαού με ελαιόλαδο για πολλούς αιώνες η οποία 

αποδεικνύει ότι το ελαιόλαδο: 

· Θεραπεύει γαστρεντερικές και ηπατικές παθήσεις 

· Εμποδίζει την ανάπτυξη χολολιθιάσεων 

· Ανακουφίζει τα διαβητικά άτομα 

· Προστατεύει το δέρμα από την ηλιακή ακτινοβολία 

· Ασκεί ευεργετική επίδραση στην ανάπτυξη του 

ανθρώπινου σκελετού 

· Παρατείνει την νεανικότητα του οργανισμού 

· Προλαμβάνει την εμφάνιση καρδιοαγγειακών 

παθήσεων και διαφόρων μορφών καρκίνου. 

Γι΄ αυτό το λόγο σήμερα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι στον αναπτυγμένο κόσμο προσπαθούν να 

εντάξουν στις διατροφικές τους συνήθειες τη μεσογειακή δίαιτα. 

Λαμπρινή ιντόρη 

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ …    της Ελένης Νάκα 

"ΣΟ ΝΟΗΜΑ ΣΗ ΖΨΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΣΙ ΠΟΤ ΣΟ ΤΝΑΝΣΑ ΑΝΑΠΑΝΣΕΦΑ, ΟΠΨ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ 

ΑΠΑΝΣΗΗ ' ΕΝΑ ΑΙΝΙΓΜΑ Ή ΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ Ε ΕΝΑ ΚΤΝΗΓΙ ΘΗΑΤΡΟΤ. ΣΟ ΝΟΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΣΙ ΣΟ 

ΟΠΟΙΟ ΕΤ ΔΗΜΙΟΤΡΓΕΙ ΚΑΙ ΕΝΨΜΑΣΨΝΕΙ ΣΗ ΖΨΗ ΟΤ. ΣΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΕΙ 

ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΝΣΑ Ψ ΤΛΙΚΟ ΣΟ ΙΔΙΟ ΟΤ ΣΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΣΑ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΣΙ 

ΠΕΠΟΙΘΗΕΙ ΟΤ , ΣΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΓΕΝΟΤ ΟΠΨ ΑΤΣΕ ΠΕΡΝΟΤΝ 

ΑΠΟ ΕΝΑ, ΣΑ ΔΙΚΑ ΟΤ ΦΑΡΙΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΛΗΧΕΙ, ΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΑ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΠΙΣΕΤΕΙ, ΣΑ 

ΠΡΑΓΜΑΣΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΝΘΡΨΠΟΤ ΠΟΤ ΑΓΑΠΑ, ΣΙ ΑΞΙΕ ΓΙΑ ΣΙ ΟΠΟΙΕ ΔΕ ΘΑ ΔΙΣΑΕΙ ΝΑ 

ΘΤΙΑΕΙ ΚΑΣΙ. ΣΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ. ΕΤ ΕΙΑΙ Ο ΜΟΝΟ ΠΟΤ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑ ΤΝΘΕΕΙ Ε 

ΕΚΕΙΝΗ ΑΚΡΙΒΨ ΣΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΠΟΤ ΘΑ ΑΠΟΣΕΛΕΕΙ ΣΗ ΖΨΗ ΟΤ. Α ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΜΙΑ ΖΨΗ ΠΟΤ 

ΘΑ ΕΦΕΙ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ. ΕΑΝ ΕΦΕΙ, ΣΟΣΕ Η ΚΑΣΑ ΠΕΡΙΠΣΨΗ ΙΟΡΡΟΠΙΑ 

ΜΕΣΑΞΤ ΕΠΙΣΤΦΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΦΙΑ, ΘΑ ΕΦΕΙ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΟΣΕΡΗ ΗΜΑΙΑ....." 
 

ΣΖΩΝ ΓΚΑΡΝΣΕΝΕΡ 

 

 

 

 

 

" Όσο περισσότερο σε παρακινεί η αγάπη ,τόσο περισσότερο άφοβα θα λειτουργείς και κάθε 

σου πράξη θα πλημμυρίζει με αποφασιστικότητα !!! " 
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Χριστουγεμμιάτικη Συμταγή  Γεμιστή Γαλοπούλα 

 

(Αυτή η συνταγή αν και δεν είναι ελληνική τη βάλαμε λόγω των Φριστουγέννων που πλησιάζουν!) 
 

Τλικά: 

1 γαλοπούλα 
 

Για τη μαρινάτα: 

 1 φλυτζάνι του τσαγιού λάδι 

 5 - 6 κουτ. σούπας μέλι 

 1 ½ κουτ. γλυκού τριμμένο φασκόμηλο 

 1 ½ κουτ. γλυκού δεντρολίβανο 

 1 κουτ. γλυκού πάπρικα γλυκιά 

Για τη γέμιση: 

 1 κονσέρβα μικρή κομμένα μανιτάρια 

 250 γραμ. στραγγιστό γιαούρτι 

 1 φλυτζ. τσαγιού καρύδι τριμμένο 

 ½ τσαγιού γαλέτα 

 1 αβγό χτυπημένο 

 1 κουτ. σούπας χυμό λεμονιού 

Εκτέλεση: 

 24 ώρες, πριν ψήσουμε τη γαλοπούλα, την τοποθετούμε στο ταψί που θα ψηθεί, και αφού 

ανακατέψουμε τα υλικά της μαρινάτας, την αλείφουμε καλά με πινέλο (και μέσα στην κοιλιά) και 

κατά διαστήματα την γυρνάμε από όλες τις πλευρές για να μαριναριστεί (ή την αλείφουμε αρκετές 

φορές ακόμη με το πινέλο). 

 Ανακατεύουμε τα υλικά της γέμιση, γεμίζουμε τη γαλοπούλα, την ράβουμε (δείτε σχετικό άρθρο 

του site για το ράψιμο γαλοπούλας) και την τοποθετούμε στο φούρνο, στους 180 βαθμούς C, για να 

ψηθεί. Κατά τη διάρκεια του ψησίματος δυο -τρεις φορές την αλείφουμε με τη μαρινάτα (που υπάρχει 

στο ταψί). 

Ένας τρόπος για να δούμε αν ψήθηκε η γαλοπούλα είναι να τρυπήσουμε το μπουτάκι της ή το στήθος της 

και, αν δε βγάζει υγρά, τότε είναι ψημένη. 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ, ΚΑΛΗ ΟΡΕΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΕ ΓΙΟΡΣΕ!!! 

Αναστασία Κοκκίνη 

Το Κομμένο Άρτας  

Σο Κομμένο Άρτας είναι ένα μικρό χωριό στην άκρη του 

Αμβρακικού και συνορεύει με τον Δήμο Αράχθου. Μαζί με 

τον οικισμό Νέο υνοικισμό αποτελούν την Κοινότητα 

Κομμένου. Σο Κομμένο είναι σχεδόν παραθαλάσσιο χωριό 

της άλλοτε επαρχίας Άρτας και Σζουμέρκων στο νομό Άρτας, 

παρά την αριστερή όχθη του ποταμού Αράχθου και βόρεια 

του όρμου της (Αλυκής) Κοπραίνης. ήμερα αποτελεί 

ομώνυμο κοινοτικό διαμέρισμα, το νοτιότερο του Νομού. Σο 

1928 αριθμούσε 669 κατοίκους, διέθετε δημοτικό σχολείο, τηλεγραφείο, αστυνομικό σταθμό και τελωνείο 

γ΄ τάξης. Σο 1952 είχε 778 κατοίκους και στην απογραφή του 2001 είχε 760 κατοίκους. Οι κάτοικοι της 

κοινότητας ασχολούνται κατά κύριο λόγο με την γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία.  
 

Κατά τη διάρκεια της Γερμανική κατοχής το 1943 και ειδικότερα το πρωί της επομένης της εορτής της 

Παναγίας, στις 16 Αυγούστου, το χωριό αυτό υπέστει μια ολοκληρωτική καταστροφή από τις γερμανικές  

http://greekcook.gr/term/dentrolibano
http://greekcook.gr/term/paprika
http://greekcook.gr/term/gemisi
http://greekcook.gr/term/galeta
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%AC%CF%87%CE%B8%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%AD%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%86%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%86%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%B8%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1943
http://el.wikipedia.org/wiki/16_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
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κατοχικές δυνάμεις κατά την οποία σφαγιάσθηκε σχεδόν ο μισός πληθυσμός, 317 κάτοικοι, εκ των οποίων 

οι 97 ήταν μικρά παιδιά και 2 ιερείς. τη συνέχεια ακολούθησε πυρπόληση όλων των οικιών από την οποία 

σώθηκαν μόνο δύο. τη προσπάθεια να διαφύγουν τον όλεθρο οι υπόλοιποι κάτοικοι, 17 ακόμη εξ εκείνων 

πνίγηκαν στον ποταμό Άραχθο από ανατροπή υπερφορτωμένης λέμβου. Σο γεγονός εκείνο που 

προστέθηκε στις θηριωδίες του πολέμου, φέρεται στην νεότερη ελληνική ιστορία ως φαγή του Κομμένου 
 

Παναγιώτης Κοκκίνης  

Έθιμα   της Αναστασίας Κοκκίνη 

Σο Φριστόξυλο  
 

τα ορεινά χωριά της Ηπείρου, από τις παραμονές των εορτών ο νοικοκύρης ψάχνει στα χωράφια και 

διαλέγει το πιο όμορφο, το πιο γερό, το πιο χοντρό ξύλο από πεύκο ή ελιά και το πάει σπίτι του. Αυτό 

ονομάζεται Φριστόξυλο και είναι το ξύλο που θα καίει για όλο το δωδεκαήμερο των εορτών, από τα 

Φριστούγεννα μέχρι και τα Υώτα, στο τζάκι του σπιτιού. Η στάχτη των ξύλων αυτών προφύλασσε το 

σπίτι και τα χωράφια από κάθε κακό. 

Πριν ο νοικοκύρης φέρει το Φριστόξυλο, κάθε νοικοκυρά φροντίζει να έχει καθαρίσει το σπίτι και με 

ιδιαίτερη προσοχή το τζάκι , ώστε να μη μείνει ούτε ίχνος από την παλιά στάχτη. Καθαρίζουν ακόμη και 

την καπνοδόχο, για να μή βρίσκουν πατήματα να κατέβουν οι καλικάντζαροι, τα κακά δαιμόνια, όπως 

λένε στα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα παραμύθια. Σο βράδυ της παραμονής των Φριστουγέννων , 

όταν όλη η οικογένεια θα είναι μαζεμένη γύρω από το τζάκι , ο νοικοκύρης του σπιτιού ανάβει την 

καινούρια φωτιά και μπαίνει στην εστία το Φριστόξυλο. ύμφωνα με τις παραδόσεις του λαού, καθώς 

καίγεται το Φριστόξυλο, ζεσταίνεται ο Φριστός στη φάτνη Σου. ε κάθε σπιτικό, οι νοικοκυραίοι 

προσπαθούν το Φριστόξυλο να καίει μέχρι τα Υώτα. 

Έμα τραγούδι     

Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον   Μουσική/τίχοι: Διονύσης Σσακνής / Αδελφοί Κατσιμίχα  

  

Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον 

στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε 

Αφού η ιστορία σάς ανήκει 

σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε 
 

τ’ αυτιά μου δεν χωράνε υποσχέσεις 

το έργο το έχω δει, μη με τρελαίνετε 

Σο πλοίο των ονείρων μου με πάει 

σε κόσμους που εσείς δεν τους αντέχετε 
 

Μένω μονάχος στο παρόν μου          

να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται        

Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου   

συνένοχο στο φόνο δεν θα μ’ έχετε  
 

Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον 

το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας 

Ξεγράψτε με απ’ τα κατάστιχά σας 

στο κόλπο σας δε μπαίνω και στα έργα σας 
 

Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον 

στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε 

Αφού η ιστορία σάς ανήκει 

σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε 
 

Μένω μονάχος στο παρόν μου...                        Κατερίνα Κίτσιου 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%B3%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85

