
Το άρθρο αυτό μπορεί να έχει 

175-225 λέξεις. 

Ο σκοπός ενός ενημερωτικού 

δελτίου είναι να παρέχει εξει-

δικευμένες πληροφορίες στο 

κοινό στο οποίο απευθύνεται. 

Τα ενημερωτικά δελτία μπο-

ρούν να είναι ένας πολύ καλός 

τρόπος προώθησης του προϊό-

ντος ή της υπηρεσίας σας, 

καθώς επίσης και ένα μέσο 

δημιουργίας αξιοπιστίας και 

ταυτότητας της εταιρείας σας 

μεταξύ άλλων εταιρειών του 

τομέα σας, μελών, υπαλλήλων 

ή προμηθευτών σας. 

Πρώτα θα πρέπει να αποφασί-

σετε σε ποιο κοινό απευθύνε-

ται το ενημερωτικό δελτίο. Το 

κοινό αυτό μπορεί να είναι 

οποιοσδήποτε μπορεί να ωφε-

ληθεί από τις πληροφορίες που 

περιέχει το ενημερωτικό δελτί-

ο, για παράδειγμα οι υπάλλη-

λοι ή άτομα που ενδιαφέρονται 

να αγοράσουν ένα προϊόν σας ή 

να ζητήσουν μια υπηρεσία σας. 

Μπορείτε να δημιουργήσετε 

μια λίστα αλληλογραφίας από 

απαντητικές επιχειρησιακές 

κάρτες, φύλλα στοιχείων πελα-

τών, επαγγελματικές κάρτες 

που έχετε πάρει από διάφορες 

εμπορικές εκθέσεις ή από λί-

στες μελών. Μπορείτε επίσης, 

εάν θέλετε, να αγοράσετε μια 

λίστα διευθύνσεων από κάποια 

εταιρεία. 

Εξερευνώντας τον κατάλογο 

του Publisher, θα βρείτε πολλά 

είδη δημοσιεύσεων που ταιριά-

ζουν με το στυλ του ενημερωτι-

κού σας δελτίου. 

Στη συνέχεια αποφασίστε πόσο 

χρόνο και πόσα χρήματα μπο-

ρείτε να ξοδέψετε για το ενη-

μερωτικό δελτίο. Οι παράγο-

ντες αυτοί θα σας βοηθήσουν 

να αποφασίσετε πόσο συχνά θα 

δημοσιεύετε το ενημερωτικό 

δελτίο και το μέγεθος που θα 

έχει. Συνιστάται να δημοσιεύε-

τε το ενημερωτικό δελτίο σας 

τουλάχιστον ανά τρίμηνο, ώστε 

να θεωρείται μια σταθερή πη-

γή πληροφοριών. Οι πελάτες 

και οι υπάλληλοί σας θα περι-

μένουν την έκδοσή του. 

Τ ί η ι ν ο  θ ύ ξ η ν π  ά ξ ζ ξ ν π  

Σεκεία ηδηαίηεξνπ ελδη-

αθέξνληνο: 
 Παρου σιά στε εν σ υντομία το  ση μείο πο υ σας ενδ ια φέρε ι εδώ. 

 Παρου σιά στε εν σ υντομία το  ση μείο πο υ σας ενδ ια φέρε ι εδώ. 

 Παρου σιά στε εν σ υντομία το  ση μείο πο υ σας ενδ ια φέρε ι εδώ. 

 Παρου σιά στε εν σ υντομία το  ση μείο πο υ σας ενδ ια φέρε ι εδώ. 

Τ ί η ι ν ο  δ ε π η ε ξ ε ύ ν λ η ν ο  ά ξ ζ ξ ν π  

Το άρθρο αυτό μπορεί να έχει 

75-125 λέξεις. 

Η επικεφαλίδα είναι ένα σημα-

ντικό μέρος του ενημερωτικού 

δελτίου και θα πρέπει να δώσε-

τε ιδιαίτερη προσοχή. 

Θα πρέπει να αντιπροσωπεύει 

ακριβώς το περιεχόμενο του 

άρθρου με λίγες λέξεις και να 

τραβά τον αναγνώστη να διαβά-

σει το άρθρο.  Αποφασίστε ποια 

θα είναι η επικεφαλίδα πριν 

να γράψετε το άρθρο.  Με τον 

τρόπο αυτό η επικεφαλίδα θα 

σας βοηθήσει να μείνετε πιστοί 

στο περιεχόμενο που θέλετε να 

έχει το άρθρο. 

Για παράδειγμα κάποιες επικε-

φαλίδες που περιλαμβάνονται 

είναι:  Το προϊόν μας κερδίζει 

το πρώτο βραβείο, Ένα νέο 

προϊόν που θα σας λύσει τα 

χέρια!, Η συμμετοχή είναι που 

αξίζει ή Το νέο γραφείο μας 

ανοίγει κοντά σας. 

Λεδάληα πνπ πεξηγξάθεη ηελ εηθόλα ή ην γξαθηθό. 

“Για να τραβήξετε την προσοχή του αναγνώστη, τοποθετήστε εδώ 

μια ενδιαφέρουσα πρόταση ή ένα απόσπασμα από το άρθρο.” 
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ΑΠΡΙΛΙΟ 2013  

 Μηα μμάδα, μηα πανέα, μηα πνμκηά. ΜΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ! 

Μηα μμάδα, μηα πανέα, μηα πνμκηά ...ΜΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 



Σελ Πέκπηε 18 Μαξηίνπ ε 

νκάδα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο 

ηνπ Γπκλαζίνπ καο παξαβξέζεθε ζην 

Γεξκαληθφ ηλζηηηνχην Γθαίηε γηα λα 

ιάβεη κέξνο ζην 14ν καζεηηθφ ζπλέ-

δξην γηα ην πεξηβάιινλ κε ζέκα 

«Νεξό-ζηαγόλα δσήο». Φηάζακε 

εθεί καδί κε ηηο ππεχζπλεο θαζεγήηξη-

εο, θ. Σζαιίθε , θ. Μπαξκπάθε θαη θ. 

Μειίδνπ. 

ηηο 9.00 ε ψξα ην ζπλέδξη-

ν μεθίλεζε κε ηελ εηζήγεζε επίζε-

κσλ πξνζθεθιεκέλσλ. Ακέζσο κεηά, 

ηελ απιαία άλνημε ην Πξφηππν Πεη-

ξακαηηθφ ρνιείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο ην νπνίν είρε σο ζέκα 

«νηθηαθή ρξήζε, παξνρή θαη αζθά-

ιεηα, εξεκνπνίεζε θαη αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα» κε βάζε πάληα ην 

λεξφ. 

Σν ζπλέδξην ήηαλ πνιχ 

ελδηαθέξνλ, αθνχ κάζακε πνιιά 

θαηλνχξηα πξάγκαηα. Σν  ζέκα πνπ 

θπξηάξρεζε, αθνχ απνδείρηεθε φηη ην 

κειέηεζαλ πνιιά ζρνιεία, ήηαλ ην 

λεξφ ηεο Λίκλεο Κνξψλεηαο. ηγά-

ζηγά θηάζακε ζηελ παξνπζίαζε ηεο 

εξγαζίαο ηνπ δηθνχ καο ζρνιείνπ. 

Ζ Λίλα Μπνπκπνύζε θαη ε Α-

ζελά Γεσξγαθνύ, νη παξνπζηά-

ζηξηεο ηεο φιεο εθδήισζεο, θάιε-

ζαλ ην δηθφ καο ρνιείν λα πα-

ξνπζηάζεη ηελ εξγαζία κε ζέκα 

«Με παξέζπξε ην ξέκα θαη κε-

ιέηεζα ην Θέκα». Έηζη αλέβε-

θαλ ζηε ζθελή νη καζεηέο Έιιε 

Γαιαηά, Άλλα Γθόηζε, Βαζηιη-

θή Μπεθηάξε, Βαιεληίλε ηεξ-

γηνπνύινπ, Βαζίιεο Φίιηνο θαη 

ν Μαλώιεο Αζαλαζηάδεο πνπ 

ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηελ ειεθηξν-

ληθή κνξθή ηεο εξγαζίαο. Ζ δηθή 

καο εξγαζία έβαιε ηα πξνβιήκαηα 

πνπ ππάξρνπλ ζηα ξέκαηα ηνπ Ρεηδη-

θίνπ κε έλαλ πνιχ πξσηφηππν  ηξφπν , 

ζε κνξθή ζεαηξηθή. Σα πέληε παηδηά 

πνπ ζπκκεηείραλ ζην ζεαηξηθφ παξί-

ζηαλαλ κηα παξέα παηδηψλ πνπ ζπδε-

ηνχζαλ γηα ηα πξνβιήκαηα ζηα ξέκα-

ηα ηνπ Ρεηδηθίνπ. ηελ αξρή ηα 4 

θνξίηζηα ρσξίζηεθαλ ζε 2 νκάδεο, 

κία πνπ ηφληδε ηελ αμία ησλ ξεκάησλ 

θαη κία πνπ ηελ ακθηζβεηνχζε. ην 

ηέινο φκσο θαηάθεξαλ θαη πείζηεθαλ 

φινη γηα ηε κεγάιε ηνπο αμία θαη ηελ 

αλάγθε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. Κά-

πσο έηζη έθιεηζε ε απιαία ηνπ ζπλε-

δξίνπ θαη ιίγν έμσ απφ ην Γθαίηε, 

βγήθακε αλακλεζηηθέο θσηνγξαθίεο.  

Μεηά ην γεκάην θαη δεκη-

νπξγηθφ πξσηλφ ζην πλέδξην, ζεηξά 

είρε ε βφιηα ζηνπο ζεκαηηθνχο θή-

πνπο ηεο παξαιίαο έσο ην Μέγαξν 

Μνπζηθήο φπνπ καο πεξίκελε ην ιεσ-

θνξείν γηα ηελ επηζηξνθή καο ζην 

ζρνιείν.     

                                                                                                                                       

Γεκήηξεο Σζίηζνο Γ5 

Η θεηηλή πεξηβαιινληηθή 

Οκάδα, πνπ πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 

30 παηδηά ηεο Γ΄ηάμεο ηνπ Γπκλαζί-

νπ καο κε ππεχζπλεο θαζεγήηξηεο 

ηελ θπξία Σζαιίθε θαη ηελ θπξία 

Μπαξκπάθε, είλαη κία αξθεηά ε-

λεξγή νκάδα πνπ αζρνιήζεθε κε 

πνιιά ζέκαηα. Σν θεηηλφ ζέκα ηεο, 

κε ηίηιν « Με παξέζπξε ην ξέκα… 

θαη κειέηεζα ην ζέκα» αθνξά ζηα 

ξέκαηα ηεο πεξηνρήο καο.  

Σνλ Μάξηην πήξε κέξνο 

ζην 14ν πεξηβαιινληηθό ζπλέδξην 

κε ζέκα ην λεξφ, φπνπ κε έλα είδνο 

ζεαηξηθνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε εηθφ-

λεο θαη βίληεν, καο παξνπζίαζαλ ηε 

δνπιεηά ηνπο γηα ηα ξέκαηα ηνπ Ρε-

ηδηθίνπ.  

Δπίζεο ζπκκεηείρε ζην 

δηήκεξν πξόγξακκα, ηνπ Κέληξνπ 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

Βειβεληνύ, «Λαθίζηα, ην θαξάγγη 

ησλ κύζσλ θαη ησλ πδάηηλσλ 

ήρσλ», φπνπ ηνπο δφζεθε ε επθαηξί-

α λα πεξπαηήζνπλ ζην θαξάγγη, λα 

αλαγλσξίζνπλ  ηα είδε ησλ δέληξσλ 

πνπ ππήξραλ θαη πάλσ απφ φια λα 

αζρνιεζνχλ κε ην λεξφ πνπ ζπλδέε-

ηαη άκεζα θαη κε ην ζέκα πνπ κειε-

ηάλε.  

Αθφκα έρνπλ ζπλαληεζεί 

κε πνιινχο εηδηθνχο  πνπ ηνπο 

έρνπλ δψζεη πνιιέο πιεξνθνξίεο 

γηα ηα ξέκαηα.  

Δίλαη κηα νκάδα κε φξεμε 

λα κάζεη θαη λα δψζεη φια απηά πνπ 

μέξεη, λα πξνζηαηέςεη ην πεξηβάιινλ 

θαη λα καο θάλεη θαη εκάο λα ζέινπκε ην 

ίδην. Γηαηί ην πεξηβάιινλ είλαη ην ζπί-

ηη  καο θαη πξέπεη λα ην πξνζέρνπκε. 

Αζελά Γεσξγαθνύ Γ1 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΑΡΗ» 

Απξίιηνο 2013  

Εκείο  θαη  ην πεξηβάιινλ  02 
         Μηα επνρή θξίζεο  καο έδσζε ηε ραξά λα θξίλνπκε δηαθνξεηηθά!  Ζ αλάγθε γηα επηθνηλσλία θαη ε δηάζεζε γηα έξγν κάο νδήγεζαλ  ζε  

δξφκνπο κε πνηθίια ζπλαηζζήκαηα , πηζσγπξίζκαηα, αλάπαπιεο θαη εληάζεηο. Ο ζηφρνο φκσο φηαλ είλαη αιεζηλφο , δελ μεζσξηάδεη. Πάληα θά-

πνηνο είλαη εθεί , δίπια ζνπ, λα ζνπ δίλεη δχλακε θαη λα κνηξάδεηαη ηηο αγσλίεο ζνπ θαη ηφηε βιέπεηο ίζσο πην θαζαξά. Όηαλ κάιηζηα βιέπεηο ηελ 

αλάγθε γηα δεκηνπξγία ηφζν έληνλα ζηα λέα πξφζσπα , μαλακπαίλεηο ζην φκνξθν κνλνπάηη  ηεο  δνπιεηάο  πνπ γηα λα ην πεξάζεηο ρξεηάδεηαη λα 

πηάζεηο ην ρέξη ηνπ αιινπλνχ , λα ζηεξίμεηο θαη λα ζηεξηρηείο  γηα λα ραξείο  ζην ηέινο  θαη λα απνιαχζεηο ηε ζέα ελφο ζπιινγηθνχ έξγνπ, πεγαί-

νπ θαη αιεζηλνχ.  Σν κφλν πνπ κπνξείο λα πεηο ηφηε,  εθθξάδνληαο ηα πην αγλά ζνπ ζπλαηζζήκαηα είλαη  έλα κεγάιν «Δπραξηζηψ»! 

Οη ππεύζπλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο : Γξηδνπνύινπ Διέλε, Καξαλάζηνπ Βαζηιηθή, ηξάληαξε Οιπκπία, Υαξαηζή Αξγπξώ 

       Εμείς οι εκπαιδευτικοί που ασχολούμαστε με προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας ή πολιτιστικών, 

υποστηρίζουμε, ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η διαδικασία που βιώνουν τα παιδιά και λιγότερο το τελικό αποτέ-

λεσμα. Η χαρά της συμμετοχής, η δημιουργικότητα, η συνεργασία, η έμπνευση, οι ιδέες, τα συναισθήματα είναι φανερά σε όλη 

την εξέλιξη ενός προγράμματος και είναι κομμάτι της ομάδας που τα βιώνει. ταν όμως υπάρχει και το τελικό αποτέλεσμα, όπως 

η έκδοση του 4ου τεύχους της εφημερίδας μας, τότε έχουμε τη χαρά και όλοι εμείς οι άλλοι να μοιραστούμε και να χαρούμε ένα 

κομμάτι της συναρπαστικής δουλειάς που έγινε. Σας ευχαριστούμε όλους και όλες θερμά.  

                                                                                                                                                Η διευθύντρια Βέτα Σσαλίκη                                                                                                                                                                                                                                                                                      



Σελ Πέκπηε 28/02/2013  πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζην ζέαηξν Νεάπνιεο ε παξνπζίαζε ησλ εξ-

γαζηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Δcomobility . Σν 

ζρνιείν καο δηαγσλίζηεθε καδί κε ην 3ν Γπ-

κλάζην Νεάπνιεο θαη ην Γπκλάζην Φξπγαληψ-

ηε,  αλνίγνληαο ηελ 10ε ζπλερή ρξνληά δξάζεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Η νκάδα ηνπ ζρνιείνπ 

καο εξγάζηεθε πάλσ ζηελ νηθνινγηθή κε-

ηαθίλεζε ζη α Πεύθα, απνδεηθλύνληαο πσο 

ππάξρνπλ ηξόπνη, αθόκα θαη εδώ ζην βνπ-

λό , κηαο κεηαθίλεζεο πην θηιηθήο πξνο ην 

πεξηβάιινλ. Δμήγεζαλ θαη πξόηεηλαλ , ηξα-

γνπδώληαο ζηνπο ζεαηέο λέεο ιύζεηο γηα ηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο κεηαθνξά θαη αζρνιήζε-

θαλ κε ην κνλνπάηη θνληά ζην Λύθεην.  

Σν 3ν Γπκλάζην Νεάπνιεο επηθεληξψζεθε 

ζηε βειηίσζε ησλ θεληξηθψλ δξφκσλ ηεο πε-

ξηνρήο ηνπο, ζρεδηάδνληαο δηαβάζεηο θαη θπ-

θινθνξηαθά ζήκαηα πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

θίλεζε ησλ πεδψλ ηφζν ζηα πεδνδξφκηα φζν 

θαη ζηνπο δξφκνπο . Απφ ηελ άιιε πιεπξά θαη 

ε νκάδα ηνπ Φξπγαληψηε ζηνηρεηνζέηεζε ηηο 

πξνηάζεηο ηεο γηα έλαλ πξάζηλν ηξφπν δσήο 

φπσο ηα «ηαμί ζε άιιε δηάζηαζε , ηα ειεθηξη-

θά απηνθίλεηα θιπ. ην ηέινο ηεο εθδήισζεο 

νη καζεηέο δέρζεθαλ εξσηήζεηο απφ ηνπο α-

θξναηέο ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη πα-

ξέιαβαλ καδί κε ηελ θαζεγήηξηα Υξηζηίλα 

Μειίδνπ ( πνπ αλέιαβε ηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

νκάδαο) θαη ηελ δηεπζχληξηα Διηζάβεη Σζα-

ιίηθε, επαίλνπο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην 

πξφγξακκα.  

Δπραξηζηνχκε ηνπο: Αζελά Γεξκαλνύ, Μα-

ξία Γεζπνηάθε, Δξκίλα Κνκλελνύ, Δβίηα  

Κσζηαδήκα,  Βίθε Λακπξαθάθε, Αλαζηα-

ζία Λέθα, Γηνλπζία Λπκνύξε θαη Γηώξγν 

Φηιίππνπ, πνπ εθπξνζψπεζαλ ην ζρνιείν 

καο ζηνλ δηαγσληζκφ ηνπ Ecomobility. 

Σα απνηειέζκαηα ζα αλαθνηλσζνχλ ζηηο αξ-

ρέο Απξηιίνπ ζε κηα εθδήισζε ζηελ Αζήλα.  

Κωςταδιμα Εβίτα Γ3 

Γρεβενά, 14-12 -2013 

«ΣΟ ΓΕΥΤΡΙ  ΣΟΤ ΖΙΑΚΑ»      

σε...ρυθμούς χιπ-χοπ  

Αν και ξυπνήσαμε νωρίς  

γι’  αυτήν την εκδρομή,  

δεν το μετανιώσαμε, φίλε,  

ούτε στιγμή! 

Στο ΚΠΕ δεν είχαμε  

τύχη πολύ καλή 

και χάθηκε η εικόνα  

από τον υπολογιστή. 

Αποκλεισμένο  

το γεφύρι  του Αζιζ- αγά,  

 με πάγο, χιόνι και άλλα σχετικά.  

Στου Ζιάκα το γεφύρι  

έγινε το χατίρι. 

Ακούσαμε την ιστορία  

από την καλή κυρία 

και πήραμε πόζα για τη φωτογραφία. 

Αν και περάσαμε  

από «σίδερο και φωτιά» 

φάγαμε στο Σπήλαιο ωραία φαγητά. 

Κι αν μας ρωτήσεις  

αν θα ξαναπάμε εκδρομή,  

ΝΑΙ, θα πούμε  

μ΄ όλη μας την ψυχή!!! 

 

Σελίδης Νίκος Γ5 

          Κίλεζε …                    ... Ecoθίλεζε  
Βρεθήκαμε ζηη ζτολή τορού «Golden Steps” όποσ 

ζηηήζαμε από ηο δάζκαλο και τορεσηή  Sitzi να μας 

μιλήζει γι΄ ασηόν αλλά και γενικά για ηο τορό! 

Δμ αξρήο ζα ζέιακε λα ζε επραξηζηήζνπκε πνπ 

καο δέρηεθεο λα ζνπ πάξνπκε απηή ηελ ζπλέ-

ληεπμε. 

Ζ επραξίζηεζε είλαη δηθηά κνπ , γηα λα κάζνπλ θη 

άιια άηνκα  θάπνηα πξάγκαηα θαη ηδέεο γηα ην 

ρνξφ! 

 

Λνηπόλ, αο μεθηλήζνπκε από ηα βαζηθά! Πόζα 

ρξόληα ρνξεύεηο; 

Υνξεχσ  απφ ηελ ειηθία ησλ 6 εηψλ. Γειαδή 11 

ρξφληα. 

 

Γηαηί ρνξεύεηο θαη πσο ληώζεηο; 

Γηαηί είλαη ν ηξφπνο έθθξαζήο κνπ θαη γηαηί κνπ 

αξέζεη ε θνπιηνχξα θαη ε λννηξνπία ηνπ Hip- 

Hop! Νηψζσ Υαξά, Οξγή, Πάζνο… Μνπ αλεβάδεη 

ηελ Αδξελαιίλε, κνπ δίλεη Όξεμε γηα δσή! 

 

Παιηά ήζνπλ ζηελ νκάδα «Work in Progress”, 

ε νπνία  είρε πάεη ζε πνιινύο μέλνπο δηαγσλη-

ζκνύο ή αγώλεο! Πώο είλαη απηή ε εκπεηξία; 

Δίλαη κηα πνιχ θαιή εκπεηξία γηαηί δέλεη πνιχ ηελ 

νκάδα ζαλ νηθνγέλεηα! Δπίζεο απνθηήζακε γλψ-

ζεηο απφ ηα ζεκηλάξηα θαη βιέπνληαο  ηνπο θαιχ-

ηεξνπο ρνξεπηέο λα ρνξεχνπλ! Κάλακε θαη δεκφ-

ζηεο ζρέζεηο! 

 

Ο αληαγσληζκόο ζε απηόλ ην ρώξν είλαη κεγά-

ινο. Ση ζνπ δίλεη δύλακε λα ζπλερίδεηο λα ρν-

ξεύεηο; 

ίγνπξα!. Αιιά ην ζέκα είλαη λα αγαπάο απηφ πνπ 

θάλεηο. Μηα λίθε ή κηα ήηηα είλαη κάζεκα γηα ζέ-

λα θαη φρη ιφγνο λα ηα παξαηήζεηο! Πάληα ζα π-

πάξρνπλ θαιχηεξνη αιιά θαη ρεηξφηεξνη απφ εζέ-

λα! 

 

Ωο  δάζθαινο θαη σο ρνξεπηήο ηη ζα ζπκβνύ-

ιεπεο ζηα παηδηά πνπ ζέινπλ λα αζρνιεζνύλ κε 

ην ρνξό ; 

Να είλαη αλνηρηφκπαια θαη  λα θνηηάλε ην ρνξφ 

απφ πνιιέο νπηηθέο γσλίεο. Βέβαηα ε πνιιή 

άζθεζε θαη ε αθνζίσζε ζαθψο ζε θάλεη θαιχηε-

ξν! 

 

Θα ήζειεο λα πξνζζέζεηο θάηη αθόκα; 

Με φπνηνλ δάζθαιν θαζίζεηο ηέηνηα γξάκκαηα ζα 

κάζεηο! Καη επίζεο θάζε ρνξεπηήο πξέπεη λα εμε-

ιίζζεηαη ζε κία δηθή ηνπ ρνξεπηηθή πξνζσπηθφηε-

ηα! 

 

Αζελά Γεσξγαθνύ- Κέιιπ ΒαζηιεηάδνπΓ1 
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Αξραία . Οι μακθτζσ τθσ θλι-

κίασ μου, φηαλ αθνχλε απηή ηε 

ιέμε απηφκαηα ζθέθηνληαη κφλν 

έλα πξάγκα: δηάβαζκα. ηελ πξψ-

ηε γπκλαζίνπ, ήξζακε πξψηε θν-

ξά ζε επαθή κε απηφ ην κάζεκα 

θαη δελ είρακε ηελ επθαηξία ή θαη 

ηνλ ρξφλν  λα δηακνξθψζνπκε κηα 

αληηθεηκεληθή  άπνςε. Όινη, ελ-

ζνπζηαζκέλνη απφ ην λέν πεξηβάι-

ινλ θαη ηελ έλαξμε ελφο θαηλνχξη-

νπ θεθαιαίνπ ζηε δσή καο, δελ 

πξνζέμακε φηη ηα αξραία απνηε-

ινχζαλ γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

έλα δχζθνιν κάζεκα. Δθείλε ηελ 

ψξα ησλ αξραίσλ έπξεπε λα είκα-

ζηε ζπγθεληξσκέλνη, αθνζησκέλνη 

θαη θπξίσο δηαβαζκέλνη.  

Ζ Γεπηέξα γπκλαζίνπ έθζαζε. 

ην μεθίλεκα ηεο ρξνληάο, ζπλερί-

δακε λα κελ παξνπζηάδνπκε θά-

πνηα πεξίεξγε αληίδξαζε γηα ην 

κάζεκα. Απηή φκσο ε θαηάζηαζε 

άιιαμε ζηγά- ζηγά. Μηα δεηιή αξ-

λεηηθή δηάζεζε εξρφηαλ  ζηελ 

επηθάλεηα θάζε θνξά πνπ είρακε  

αξραία. πδεηήζεηο θαη παξάπνλα 

νδήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα 

αξραία ήηαλ κηα δχζθνιε ψξα γηα 

ηελ πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ. 

Απηή ε αληίδξαζε ησλ καζεηψλ 

απέλαληη ζην κάζεκα ησλ αξραίσλ 

ζα κπνξνχζε εχθνια λα δηθαηνιν-

γεζεί, θαζψο ηα αξραία είλαη έλα 

αληηθείκελν εληειψο άγλσζην ζε 

καο πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο 

απιέο , βαζηθέο γλψζεηο πνπ εί-

ρακε δηδαρζεί ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα. Σα θείκελα πνπ κεηαθξά-

δνπκε, ε θιίζε ησλ νπζηαζηηθψλ 

θαη ησλ επηζέησλ φπσο θαη ε ζχ-

ληαμε κηαο πξφηαζεο είλαη γλψ-

ζεηο αξθεηά δπζλφεηεο θαη κε 

αληηιεπηέο κε ηελ πξψηε αλά-

γλσζε, θαζψο δελ έρνπκε ηέηνηνπ 

είδνπο βάζεηο ψζηε λα ηηο θαηα-

λνήζνπκε πην εχθνια . Οη θαηα-

ιήμεηο, ην ιεμηιφγην  ηεο αξραίαο 

ειιεληθήο φπσο θαη ηα γξακκαηη-

θά θαηλφκελα ηεο αξραίαο γιψζ-

ζαο είλαη γλψζεηο πνπ απνθηνχ-

ληαη ζηαζεξά θαη κεζνδηθά θαζψο 

είλαη έλα αληηθείκελν πνπ ιεη-

ηνπξγεί σο αιπζίδα ζηε λνεκν-

ζχλε  ηεο δηθήο καο ειηθίαο. 

Όιε απηή ε θαηάζηαζε νδήγεζε 

ζην εξψηεκα, «γηαηί πξέπεη λα 

δηδαζθόκαζηε αξραία;» Έλα 

εξψηεκα πνπ κάιινλ ζα κείλεη 

αλαπάληεην θαζψο νχηε εγψ κπν-

ξψ λα δψζσ ηελ απάληεζε. Μα-

ζεκαηηθά θαη μέλεο γιψζζεο, 

είλαη καζήκαηα πνπ γλσξίδνπκε 

φηη ζα θαλνχλ ρξήζηκα ζηε δσή 

καο.Σα αξραία φκσο;  Μεηαμχ  

ζνβαξνχ  θαη αζηείνπ,  ζπδεηάκε 

κε άιια παηδηά θαη κνηξαδφκαζηε 

απφςεηο. Όιεο νη γλψκεο ηαπηίδν-

ληαη ή  παξνπζηάδνπλ πνιιέο 

νκνηφηεηεο θαη φινη έρνπκε ηελ  

ίδηα απνξία. Ίζσο έρνπκε ηελ 

πξνδηάζεζε φηη ηα αξραία είλαη 

έλα δχζθνιν κάζεκα θαη δελ 

πξνζπαζνχκε θαλ.   

 Ίζσο θάπνηνη έρνπλ παξαηηεζεί  

ιφγσ ησλ ρακειψλ επηδφζεψλ 

ηνπο,  ίζσο …Τπάξρνπλ πνιιέο 

θαη δηαθνξεηηθέο ππνζέζεηο θαη 

ιφγνη γηα λα κελ αξέζνπλ ζε 

έλαλ καζεηή ηα αξραία. Απηνχ 

ηνπ είδνπο ε πξνδηάζεζε έρεη 

εληζρπζεί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφ-

λνπ. Καηαιαβαίλνπκε φηη ηα αξ-

ραία είλαη ζαλ ηα καζεκαηηθά. 

Αλ δελ έρεηο ηηο θαηάιιειεο βά-

ζεηο, δελ έρεηο ηελ δπλαηφηεηα λα  

θαηαλνήζεηο ηελ θαηλνχξηα χιε 

πνπ ζα δηδάζθεζαη ζε θάζε λέν 

θεθάιαην. 

Σα αξραία -  έλα δύζθνιν κάζεκα;  

Λεδάληα πνπ πεξηγξάθεη ηελ εηθόλα ή ην 

γξαθηθό. 

Απξίιηνο 2013  

Εκείο  θαη   ην ζρνιε ίν  

Όινη φκσο μέξνπκε φηη ηα 

αξραία έρνπλ λφεκα θαη αο 

κελ γλσξίδνπκε ην ιφγν. Ο 

θφβνο ησλ βαζκψλ θαη ζπα-

ληφηεξα ε δίςα ελφο παηδηνχ 

γηα κάζεκα σζνχλ φινπο ηνπο 

καζεηέο λα αλνίμνπλ ην βηβιίν 

ησλ αξραίσλ. Όινη, κε ειάρη-

ζηεο εμαηξέζεηο, ληψζνπλ ηελ 

αλάγθε λα γξάθνπλ θαιά ζηα 

αξραία θαζψο είλαη βαζηθφ 

κάζεκα ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Όζνη απφ εκάο 

επηζπκνχλ λα αθνινπζήζνπλ 

ηε ζεσξεηηθή θαηεχζπλζε, ζα 

ήηαλ πξνηηκφηεξν λα πξνζπα-

ζνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηα αξ-

ραία φζν θαιχηεξα κπνξνχλ 

θαη λα κάζνπλ λα δηαβάδνπλ  

ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, έηζη 

ψζηε λα έρνπλ ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα ζην κέιινλ.  

Έλα ηειεπηαίν πνπ ζέισ λα 

επηζεκάλσ είλαη πσο γηα λα 

πεηχρνπκε έλα θαιχηεξν απν-

ηέιεζκα, ζα πξέπεη λα αθή-

ζνπκε, λα αγλνήζνπκε γηα 

ιίγν θαηξφ βαζκνχο θαη 

έπαζια θαη λα ζθεθηνχκε φηη 

πξαγκαηνπνηνχκε έλαλ πξν-

ζσπηθφ καο ζηφρν, γηα ηνλ 

εαπηφ καο, γηα ηελ πξνζσπηθή 

καο ηθαλνπνίεζε. 

Μηα καζήηξηα   

ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ 
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Πόλνο  θαη γαιήλε ζε κηα εθδξνκή 

ιέμε γη΄απηό». Επίζεο ην όηη έρνπλ κία απζηεξή γξακκαηηθή κε 

βνεζάεη ζην λα θαηαιάβσ θαιύηεξα ηνπο ηύπνπο ηεο λέαο ειιε-

ληθήο, αιιά θαη λα κηιάσ νξζόηεξα, γηαηί  πνι-

ινί ηύπνη κνξθνινγίαο πξνήξ-

ζαλ από ηα αξραία. Επίζεο ηα 

αξραία έρνπλ ζύληαμε θαη δν-

κή απνιύησο ινγηθή θαη κπν-

ξεί θαλείο λα πεη πνιιά, κε 

πνιύ ππθλή κνξθή. Γη΄ απηό 

ην ιόγν νη Άγγινη επηρεηξε-

καηίεο πξνηξέπνπλ αλώηε-

ξα ζηειέρε ζηνπο ππνιν-

γηζηέο, λα κάζνπλ ηελ Αξ-

ραία Ειιεληθή Γιώζζα. 

Με ηελ βνήζεηα ησλ αξραί-

σλ κπνξώ λα θαηαιαβαί-

λσ θείκελα αξραίσλ θηιν-

ζόθσλ  θαη λα ηα βιέπσ 

ζηελ ίδηα κνξθή πνπ γξά-

θηεθαλ θαη αθνύζηεθαλ. Έηζη 

κπνξώ λα πσ όηη ε Νέα θαη ε Αξραία Γιώζζα 

είλαη ε ίδηα γιώζζα, ε Ειιεληθή.  

Τέινο, ηώξα κπνξεί  λα κελ ζπκθσλεί θαλέλαο καζεηήο καδί 

κνπ, αιιά είκαη ηεο άπνςεο  όηη αλ ηα αξραία δελ ήηαλ έλα 

κάζεκα από ηα βαζηθά γηα ην νπνίν όινη θπλεγάκε έλαλ 

θαιό βαζκό, πνπ δύζθνια ηνλ θεξδίδεηο, ίζσο λα βιέπακε 

ηε καγεία ησλ αξραίσλ. Άιισζηε, ε Νέα θαη ε Αξραία Γιώζζα 

είλαη ε ίδηα γιώζζα, ε Ειιεληθή.   

 Έιιε Γαιαηά Γ1 

Είκαη κηα καζήηξηα ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ θαη είκαη από ηνπο ιίγνπο 

καζεηέσ πνπ μέξσ, ζηνπο νπνίνπο αξέζνπλ ηα Αξραία! Τώξα, 

όινη ζα αλαξσηηέζηε πώο γίλεηαη απηό! Να ζαο πσ κεξηθνύο 

από ηνπο ιόγνπο κήπσο θαη κε θαηαιάβεηε.  

Πξνζσπηθά καζαίλνληαο αξραίεο ιέ-

μεηο, κπνξώ πνιύ πην εύθνια λα θαηα-

λνήζσ ηηο λενειιεληθέο ιέμεηο. Σηε λέα 

ειιεληθή δε ιείπνπλ νη θνξέο πνπ ε εηπ-

κνινγία θαη ε νξζνγξαθία θάπνησλ ιέμε-

σλ κνπ θαίλεηαη αθαηαλόεηε. Πξνζπαζώ 

λα θαηαιάβσ γηα πoην ιόγν γξάθνληαη 

έηζη θαη από πνύ πξνέξρνληαη αιιά δελ ηα 

θαηαθέξλσ. Μα πξόζθαηα θαηάιαβα 

όηη , αλ ςάμσ, ζα βξσ ηελ εηπκνινγία 

θαη ηελ νξζνγξαθία ηνπο από ηα αξραία. 

Επίζεο κπνξώ  λα πσ όηη κε ζπγθηλεί ην 

γεγνλόο πσο θάπνηεο αξραίεο ιέμεηο δηα-

ηεξήζεθαλ κε ην ίδην λόεκα πεξίπνπ γηα 

2500 ρξόληα. Από ηελ άιιε γνεηεύνκαη 

θαη από ην ηαμίδη ησλ ιέμεσλ κέζα ζην 

ρξόλν θαη ηηο κεηακνξθώζεηο πνπ ππέ-

ζηεζαλ ηόζν ζηελ κνξθή όζν θαη ζην λόεκά ηνπο.  

Έλα αθόκα γλώξηζκα ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιώζζαο, πνπ κε 

εληππσζηάδεη, είλαη πσο καο παξέρεη ξίδεο γηα λα θηηάρλνπκε 

θαη ζήκεξα θαηλνύξηεο ιέμεηο, αθόκα θαη επηζηεκνληθνύο 

όξνπο. Απηό κάιηζηα ζπκβαίλεη θαη ζε άιιεο γιώζζεο. Γη΄ απηό 

ην ιόγν θαη νη Άγγινη, όηαλ ςάρλνπλ λα βξνπλ ηελ θαηάιιειε 

ιέμε  γηα κία έλλνηα, ρξεζηκνπνηνύλ ηε θξάζε «The Greeks 

must  have a word for it”, δειαδή «νη Έιιελεο ζα έρνπλ κία 

Πξσηφγλσξε γηα πνιινχο κα αμέραζηε γηα 

φινπο ήηαλ ε επίζθεςε πνπ πξαγκαηνπνίε-

ζαλ ηα ηκήκαηα Β1 θαη Γ1  ηνπ ζρνιείνπ 

καο ηε Γεπηέξα 8 Απξηιίνπ ζην Υνξηηάηε 

θαη ην Παλφξακα. 

Αξρηθά κεηαβήθακε ζηελ θνηλφηεηα ηνπ 

Υνξηηάηε φπνπ παξαθνινπζήζακε ζε βηληε-

νζθνπεκέλε κνξθή ηηο καξηπξίεο ησλ επη-

δψλησλ απφ ην νινθαχησκα πνπ γλψξηζε ε 

πεξηνρή ην 1944. Οη καξηπξίεο ηνπο  δσληα-

λέο παξά ηηο δεθαεηίεο  πνπ κεζνιάβεζαλ, 

λσπέο,  ζπγθηλεηηθέο θαη ηφζν νδπλεξέο, 

πιεκκχξηζαλ  ηελ αίζνπζα θαη θψιηαζαλ 

ζηηο θαξδηέο καο πξνθαιψληαο   

Aπξίιηνο 2013  

Εκείο  θαη   ην ζρνιε ίν  

ηελ αγαλάθηεζε, ηνλ απνηξνπηαζκφ αιιά 

θαη ηνλ ηξφκν γηα ην πφζα κπνξεί λα δηα-

πξάμεη έλαο άλζξσπνο ζε βάξνο θάπνηνπ 

άιινπ αλζξψπνπ. Σν δηαβάδακε ζηα βη-

βιία αιιά ηψξα θαηαιαβαίλακε κε ηνλ 

πην άκεζν ηξφπν φηη δελ ππάξρεη ηίπνηα 

ρεηξφηεξν απφ ηνλ πφιεκν.Αθνινχζεζε 

κηα ζχληνκε πεξηήγεζε ζην ρσξηφ  γηα λα 

θηάζνπκε ζηα  ζεκεία  φπνπ βξήθαλ καξ-

ηπξηθφ ζάλαην 149 θάηνηθνη ηνπ Υνξηηά-

ηε. ην έλα απφ απηά ππήξρε ν θνχξλνο 

ηνπ ρσξηνχ, πνπ ζήκεξα ιεηηνπξγεί σο 

εθθιεζία.  

Δπφκελνο ζηαζκφο καο ήηαλ ην Παλφξα-

κα θαη πην  ζπγθεθξηκέλα ην κνλαζηήξη 

ηεο Παλαγίαο ηεο Διεπζεξψηξηαο. Μεηά 

ηελ έληαζε θαη ηε θξίθε ηνπ πνιέκνπ, ε 

γαιήλε θαη ε εξεκία ηεο κνλήο καο μα-

λαέδσζε ηελ ειπίδα γηα ηε δσή  θαη ην 

ρακφγειν γηα ην κέιινλ. 

Γαδέα νθία, Β1 

Θέισ θη εγώ λα κάζσ αξραία  

ΜΝΗΜΕ ΑΠΟ ΣΗΝ ΜΙΚΡΑΙΑΣΙΚΗ 

ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ 

Η γιαγιά Φωτεινή φωνάζει την εγγονή της Σω-

τηρία να φύγει με τους χωριανούς γιατί σε λίγο 

θα έρθουν οι Τούρκοι . Αυτή δεν την ακούει για-

τί έχει βρει  έναν πληγωμένο στρατιώτη. Μένουν 

ακόμη τρεις μέρες και έπειτα ξεκινάνε η Σωτηρί-

α, ο Χρήστος, ο φαντάρος και η γιαγιά Φωτεινή,  

την οποία την παίρνουν με το ζόρι. Παίρνουν τα 

εικονίσματα, ποτίζουν τα λουλούδια, κλειδώνουν 

το σπίτι και βάζουν το κλειδί  κάτω από μια πέ-

τρα , όταν  θα γυρίσουν να μην το βρουν κατε-

στραμμένο… 

Στο δρόμο για τη Σμύρνη ο Θεός λυπήθηκε τον 

πόνο της γιαγιάς Φωτεινής και την πήρε κοντά 

Του. Η Σωτηρία απαρηγόρητη συνεχίζει το δρόμο 

για τη Σμύρνη μαζί με το Χρήστο,  ο οποίος της 

περιγράφει την ομορφιά της Σμύρνης για να την 

παρηγορήσει.  

Φτάνουν στη Σμύρνη, μα τίποτε δεν είναι όπως 

πριν… Κλειστά μαγαζιά, άνθρωποι ανάστατοι… 

Η Σωτηρία με τον Χρήστο πέφτουν πάνω  σ΄ έναν  

γέρο  ο οποίος τους ζητά  να πάρουν τον εγγονό 

του Σταύρο , να τον σώσουν. Πρόσφυγας… Στο 

δρόμο για τη Σμύρνη, έχασε τα παιδιά του από 

τους Τούρκους. Μόνο ο Σταυράκης του έχει απο-

μείνει… 
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Όλοι έχουμε σχετικές εμπειρίες  

από την σχολική μας ζωή, όλοι γίναμε ή 

θύτες ή θύματα ή ακόμη και παρατηρητές 

του φαινόμενου της ενδοσχολικής βίας, 

φαινόμενο το οποίο έχει πάρει τεράστιες 

διαστάσεις και κανείς δεν κάνει τίποτα. 

Βία σωματική, βία λεκτική, βία ψυχολογι-

κή, κοινωνική, ακόμη και σεξουαλική ανά-

μεσα σε μαθητές. Πολλά απλά, καθημερινά 

πράγματα, που ούτε καν το έχουμε φαντα-

στεί ότι  μπορούν να πειράζουν τους συμ-

μαθητές μας, αποτελούν τον κύριο κορμό 

αυτού του φαινομένου.  

 Η διασημότερη μορφή σχολικής 

βίας είναι η λεκτική. Η συνεχής κοροϊδία, 

η καζούρα, οι γκριμάτσες και τα καψόνια 

από συμμαθητές τους, έχουν γίνει ο φόβος 

και ο τρόμος των  πιο αδύναμων παιδιών 

είτε από νοητικές ή και σωματικές καθυ-

στερήσεις είτε από μειωμένη σωματική 

διάπλαση. Χαρακτηρισμοί ή κουβέντες που 

χρησιμοποιούμε καθημερινά, ίσως να τους  

πειράζουν και μερικές φορές σε υψηλό 

βαθμό. Πολύ μεγάλη έκταση έχει πάρει 

επίσης και η σωματική βία. Οι κλωτσιές, οι 

τρικλοποδιές, οι  σπρωξιές, τα χτυπήματα 

είναι κάποια φαινόμενά της.  Μορφές σχο-

λικής βίας υπάρχουν κι’ άλλες που μπο-

ρούν να προκαλέσουν αρνητικά αποτελέ-

σματα στην  ομαλή λειτουργία της σχολι-

κής ζωής. Οι απειλές και ο εκβιασμός, ο 

εκφοβισμός, η διάδοση φημών ,οι συκοφα-

ντίες, τα κακοήθη μηνύματα ή οι σιωπηλές 

κλήσεις κινητού ακόμη και η φωτογράφη-

ση ή μαγνητοσκόπηση χωρίς συγκατάθεση. 

Τα θύματα των παραπάνω συμπεριφορών 

μπορεί να είναι τυχαία, υπάρχουν όμως  

και παιδιά τα οποία είναι περισσότερο ευά-

λωτα σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Πιο 

συγκεκριμένα,  τα παιδιά αυτά είναι όσα 

διαφέρουν λόγω εμφάνισης, οικογενειακής 

κατάστασης, της μη κοινωνικότητας τους ή 

‘μαζεμένης’, ντροπαλής συμπεριφοράς αλ-

λά και της καλής ή της κακής απόδοσης 

τους στο σχολείο.  

Μπορούμε όμως να σκεφτούμε τι επιπτώ-

σεις έχουν 

αυτά στην 

ψυχολογία 

των παρα-

πάνω υπο-

τιθέμενων 

« διαφορε-

τικών παι-

διών»; 

 Το 

παιδί που 

υφίσταται 

σχολική 

βία, αντιμε-

τωπίζει ένα 

φάσμα ψυ-

χολογικών συναισθημάτων και συγκρούσε-

ων όπως: φόβο, άγχος, τύψεις, οργή, ζήλια, 

χαμηλή αυτοεκτίμηση γιατί δεν τα βγάζει 

πέρα με τη βία που του ασκείται. Σε επόμε-

νο στάδιο μπορεί ακόμη και να του δημι-

ουργηθούν πιο σοβαρά ψυχολογικά προ-

βλήματα με αποτέλεσμα να οδηγηθεί το παιδί 

σε ψυχολόγο ή στην χειρότερη περίπτωση σε 

πιο ακραίες καταστάσεις.   

Λαμβάνοντας υπόψη την έρευνα που έλαβε 

χώρα στο σχολείο μας στην Α΄ , τη Β΄ αλλά 

και την Γ΄ Γυμνασίου, διαπιστώνουμε πως η 

σχολική βία είναι αυξημένη στο σχολικό μας 

περιβάλλον , και μάλιστα επηρεάζει αρκετά 

τη ζωή των εφήβων. 

Πιο συγκεκριμένα. Στο σχολείο μας το μεγα-

λύτερο ποσοστό αν και με μικρή διαφορά έχει 

υποστεί κάποια μορφή  σχολικής βίας. Τα 

περισσότερα κρούσματα στο σχολείο μας αφο-

ρούν  στη Λεκτική βία αλλά και στη σωματι-

κή , κάτι που θα πρέπει να μας προβληματί-

ζει. Τέλος σε μικρό ποσοστό διαπιστώνεται η 

διαδικτυακή και η σεξουαλική βία.  

Επίσης πολύ μεγάλο ποσοστό έχει ασκήσει 

βία  μέσα στο σχολείο, μάλιστα τα  περισσότε-

ρα  παιδιά έχουν ασκήσει σωματική βία, κάτι 

πολύ θλιβερό για το σχολείο μας. Κάτι παρό-

μοιο γίνεται και με την ερώτηση εάν τα παι-

διά έχουν γίνει μάρτυρες σχολικής βίας αφού 

το ποσοστό από τα παιδιά που απάντησαν 

ΝΑΙ διαφέρει πολύ από  τα άτομα που απά-

ντησαν ΟΧΙ. Και εδώ υπερισχύει η σωματική 

βία, αν και η λεκτική είναι και αυτή σε πολύ 

υψηλό ποσοστό. Τέλος τα παιδιά στην τελευ-

ταία ερώτηση για το εάν το σχολείο συμβάλει 

στην καταπολέμηση της σχολικής βίας το 

μεγαλύτερο ποσοστό αν και με μικρή διαφορά 

απαντάει θετικά.  

Εν κατακλείδι βλέπουμε πώς στο σχολείο μας 

τα παιδιά είναι «πολύπειρα» σε ότι έχει σχέση 

με την βία στα σχολεία. μως όπως φαίνεται 

και από τις απαντήσεις που οι ίδιοι έδωσαν, 

αυτό είναι κάτι που μπορεί να ξεπεραστεί, 

αφού εμπιστεύονται το σχολείο και την αντι-

μετώπισή της απ΄αυτό. Κάτι το οποίο είναι 

καθησυχαστικό, αφού το σχολείο,  κινείται 

μεθοδευμένα και πράττει με τις συμβουλές 

που έχουν δώσει ειδικοί .  

Με αυτόν τον τρόπο το αποτέλεσμα τις περισ-

σότερες φορές αν όχι πάντα, είναι ΘΕΤΙΚΟ! 

 

 

 

     

Εκδμζπμιηθή βία 

“Για να τραβήξετε την προσοχή του αναγνώστη, τοποθετήστε εδώ 

μια ενδιαφέρουσα πρόταση ή ένα απόσπασμα από το άρθρο.” 

Έρευνα στο Γυμνάσιο Πεύκων  

για την ενδοσχολική βία  

σπό μαθητές της Γ Γυμνασίου 

Σσίτσος  Δημήτρης Γ6 

Σσακίρη Αντωνία Γ6 
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Υέτος το σχολείο μας, αποφά-

σισε να τιμήσει τη γιορτή του 

Πολυτεχνείου με μια θεατρι-

κή παράσταση. Είκοσι μέρες 

πριν , η φιλόλογός μας κ. Ε-

λένη Σταμπουλίδου, επέλεξε 

9 παιδιά από το Γ1 και η κ. 

Νατάσα Σταμπουλίδου ακόμα 

4 από μικρότερες τάξεις για  

να πραγματοποιήσουν αυτή 

την παράσταση. Μέσα σ΄αυτά 

κι εγώ. Οι ρόλοι; Ένας μπα-

μπάς που δεν τον νοιάζει τί-

ποτα άλλο από τη ζωούλα του 

με τη γυναίκα του, δυο παι-

διά που επαναστατούν, δυο 

φίλοι καχύποπτοι και ένας 

γείτονας «χωμένος σε όλα» 

του προηγούμενου και του 

«τωρινού» καθεστώτος . Οι 

μέρες κυλάνε κι εμείς δεν 

σταματάμε τις πρόβες, το δια-

σκεδάζουμε πολύ, μα όσο 

πλησιάζουν οι μέρες, τόσο 

αγχωνόμαστε. 

Η μέρα έφτασε. Εμείς ανεβαί-

νουμε στη σκηνή λουσμένοι 

από κρύο ιδρώτα και μετά 

από ένα πρόλογο της διευθύ-

ντριας, η παράσταση ξεκινάει. 

λοι λέμε τα λόγια μας ρί-

χνοντας κλεφτές ματιές στο 

κοινό. Σιγά – σιγά το άγχος 

υποχωρεί, τα λόγια έρχονται 

από μόνα τους και αισθανόμα-

στε να «παίρνουμε» μαζί μας 

το κοινό που μας παρακολου-

θεί με προσήλωση. Δεν 

έλειψαν ένα δύο μικρά 

λαθάκια , που όμως δεν 

έγιναν αντιληπτά. Η πα-

ράσταση φτάνει στο τέλος 

της.λοι ανακουφισμένοι 

και με περηφάνια πάμε 

μπροστά και κάνοντας μια 

υπόκλιση,  εισπράττουμε 

το χειροκρότημα και τα 

συγχαρητήρια του κοινού. Χσξί ο  

ν η θν γέ λε η α  

ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ ΜΑ 

Έρεηο κείλεη πνηέ «ρσξίο νηθνγέ-

λεηα»; Έρεηο ζθεθηεί πνηέ φηη δελ 

αληέρεηο άιιν θαη ζέιεηο λα ηα πα-

ξαηήζεηο; Δίκαη ζίγνπξε φηη θάπνη-

νη απφ εζάο ην έρεηε ληψζεη!  

Έηζη έλησζε θαη ν κηθξφο καο 

ήξσαο ζηε ζεαηξηθή παξάζηαζε 

«Υσξίο Οηθνγέλεηα» πνπ πα-

ξνπζίαζε ην Κξαηηθφ ζέαηξν, κε 

ηελ θηλεηή κνλάδα ηνπ,  ζην 

ζρνιείν καο ζηηο 26 Φεβξνπαξί-

νπ. Έλα κηθξό αγόξη πνπ μαθ-

ληθά ράλεη ηε κόλε νηθνγέλεηα  

πνπ γλώξηδε θαη αλαγθάδεηαη 

λα θάλεη «ηα πάληα» γηα λα 

επηβηώζεη. Σα θαηαθέξλεη 

όκσο, γηαηί ζπκάηαη πάληα ηα 

ιόγηα ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπ θίινπ, 

όηη δελ πξέπεη πνηέ λα ην βάδεη 

θάησ.  

Απηφ ήηαλ θαη ην βαζηθφ κήλπκα 

ηεο  ζεαηξηθήο παξάζηαζεο, βαζη-

ζκέλεο ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ 

Έθηνξα Μαιφ. Παξφιν πνπ αλέβε-

θε  ρσξίο ζθεληθά,  κέζα ζηηο ζρν-

ιηθέο αίζνπζεο  θαηάθεξε λα καο 

αγγίμεη θαη λα πεξάζεη έλα πνιχ 

δπλαηφ κήλπκα ζηηο δχζθνιεο επν-

ρέο πνπ δνχκε. 

Βαιεληίλε ηεξγηνπνύινπ Γ5 

 ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΒΑΛΣΟΤ            
της Πηνελόπης Δέλτα 

Ένα βιβλίο συγκινητικό,  γεμάτο περιπέτεια και 

ανέλπιστα γεγονότα. Μέσα κυριαρχούν μεγάλες 

μορφές του Μακεδονικού Αγώνα αλλά κι ασήμαντες, 

άγνωστες και όμως σπουδαίες. Ο Αποστόλης θα φέ-

ρει εις πέρας τις αποστολές  του; Θα μαθευτεί η α-

λήθεια για τον μικρό Γιοβάν;  Ο κ. Βασίλης θα βρει 

το χαμένο του παιδί; Πώς του το άρπαξαν οι Βούλ-

γαροι; Ο καπετάν –Άγρας θα καταλάβει την Κούγκα;  

Θα τους την πάρουν οι Βούλγαροι; Θα προλάβουν να 

σώσουν τον καπετάν Άγρα; 

Αυτό το βιβλίο, στηριγμένο σε αληθινά γεγονότα ση-

μειώνει σημαντικά περιστατικά της ιστορίας μας.  Η 

γενναιότητα,  η αποφασιστικότητα, η θυσία , η αποτυ-

χία,  και η επιτυχία συγκινεί τον κάθε αναγνώστη και 

με έναν μοναδικό τρόπο τον οδηγεί  χρόνια πριν . Τον 

κάνει να συμμετέχει στις αγωνίες και τις περιπέτειες 

των ηρώων. Συγχρόνως με απλό τρόπο του μαθαίνει 

μερικά σημεία της ιστορίας , που είναι απαραίτητα να 

τα γνωρίζει. 
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Εκείο  θαη   νη  ηέρλεο  

Μια αξέχαστη εμπειρία ήρθε 

στο τέλος της, μάθαμε πολλά 

πράγματα για το Πολυτε-

χνείο και αντιληφθήκαμε 

ότι μια θεατρική ιστορία 

μπορεί  να μεταφέρει στο 

κοινό καλύτερα τα μηνύμα-

τα εκείνης  της εποχής, πα-

ρά μια ιστορική αναδρομή 

που ίσως κάνει τους θεατές 

να βαρεθούν. Ακόμα πήραμε 

μια μικρή γεύση για το πώς 

είναι ένας  ηθοποιός. Περά-

σαμε πολύ καλά, δεθήκαμε 

σαν ομάδα και με την καθη-

γήτρια μας και ρίξαμε απε-

ριόριστο γέλιο. 

Έλλη Γαλατά Γ1 

ΒΙΒΛΙΟΥΑΡΣΟΠΩΛΔΙΟ

Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ 120   ΠΔΤΚΑ    ΣΗΛ/ΦΑΞ : 2310/675-717
E-MAIL: bibliothiki@Freemail.gr

ΒΙΒΛΙΑ – ΥΑΡΣΙΚΑ - ΑΝΑΛΩΙΜΑ - ΔΙΓΗ ΓΩΡΩΝ - ΠΑΙΥΝΙΓΙΑ
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Επίσημο εξεταστικό κέντρο του         

TRINITY GUILDHALL COLLEGE of  

LONDON. 

Πτυχία σε όλα τα σύγχρονα  όργανα 

αναγνωρισμένα σε όλη την Ευρώπη 



 ηα πιαίζηα έξεπλάο καο γηα ηε  ζρνιηθή εθεκεξίδα κνηξάζακε εξσ-

ηεκαηνιφγηα ζε καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ καο πάλσ ζηα πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ζην ζρνιείν θαη έηζη, επηιέγνληαο ελ-

δεηθηηθά απφςεηο ηνπο θαηαιήμακε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

Αξρηθά ζπλεηδεηνπνηήζακε φηη εληνπίδεηαη πξφβιεκα  ζηα κνλόσξα 

καζήκαηα, θαζψο δηαπηζηψλεηαη φηη δελ θαιχπηεηαη  επξχ θάζκα 

γλψζεσλ,  είλαη πνιχ δχζθνιν λα βγεη ε πξνθαζνξηζκέλε χιε θαη 

απαηηείηαη ππεξπξνζπάζεηα καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ. 

Δπίζεο κηα ζπληξηπηηθή  πιεηνςεθία καζεηψλ ππνζηεξίδεη πσο νη δη-

δαθηηθέο ψξεο είλαη πνιιέο θαη ην επηάσξν θνπξαζηηθφ γηα καζε-

ηέο θαη θαζεγεηέο. 

ηε ζπλέρεηα, φηαλ ξσηήζεθαλ γηα ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπλ ην 

πιήζνο ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ γηα ην ζπίηη, απάληεζαλ πσο δπ-

ζθνιεχνληαη λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ 

ρσξίο εμσηεξηθή βνήζεηα (βνεζήκαηα, γνλείο) κε απνηέιεζκα πνι-

ινί απφ απηνχο λα κε δηαβάδνπλ θαλ.  

Πνιινί καζεηέο αμηνιφγεζαλ ηηο γλώζεηο πνπ  παξέρνληαη απφ ην ζρν-

ιείν σο ρξήζηκεο . Κάπνηνη δηαθψλεζαλ ραξαθηεξίδνληαο ηεο 

άρξεζηεο θαη εμεηδηθεπκέλεο. 

 Δπηπξφζζεηα, νη καζεηέο εμέθξαζαλ  έληνλα άπνςε πάλσ ζην ζέκα 

ησλ ηεζη θαη δηαγσληζκάησλ. Άιινη ζεσξνχλ πσο θαηαπηέδνπλ 

ηνπο καζεηέο δίρσο νη ίδηνη λα έρνπλ θέξδνο. Άιινη  πάιη ηα ζεσ-

ξνχλ ρξήζηκα θαη ζεκαληηθά. Οη πεξηζζφηεξνη πάλησο ζπκθσλνχλ 

ζην φηη απνηεινχλ ηελ θπξηφηεξε πεγή βαζκνιφγεζεο. 

ηελ εξψηεζε γηα ην αλ νη θαζεγεηέο δείρλνπλ  θαηαλόεζε πξνο ηνπο 

καζεηέο, νη απφςεηο δηέθεξαλ. Πνιινί ήηαλ απηνί πνπ ππνζηήξη-

μαλ ηε ζέζε ησλ θαζεγεηψλ ιέγνληαο πσο φλησο ππάξρεη θαηαλφ-

εζε, αιιά πνιινί ήηαλ θαη απηνί πνπ ππνζηήξημαλ θαηεγνξεκαηη-

θά ην αληίζεην. 

 ρεηηθά κε ην ζέκα ησλ δηαθξίζεσλ δηαηππψζεθαλ ηα εμήο: α)κηα 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ππνζηήξημε ηελ χπαξμε δηαθξίζεσλ 

κεηαμχ καζεηψλ. β)εθθξάζηεθε θαη ε άπνςε γηα δηαθξίζεηο 

εθ κέξνπο ησλ θαζεγεηψλ. 

Όηαλ  θιήζεθαλ λα εμεηάζνπλ  αλ ππάξρεη ζεβαζκόο  πξνο ηνπο 

ρώξνπο θαη ηηο ηδηνθηεζίεο ηνπ ζρνιείνπ, ε πιεηνςεθία δή-

ισζε πσο ν ζεβαζκφο απηφο εθιείπεη θαη αλαγλψξηζε ην 

κεξίδην επζχλεο ησλ καζεηψλ ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε. 

Όηαλ φκσο θιήζεθαλ  λα αμηνινγήζνπλ ηελ θαζαξηόηεηα 

πνπ επηθξαηεί ζηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ, ηελ έθξηλαλ σο 

ειιηπή. 

           πκπεξαζκαηηθά, νη καζεηέο θαίλεηαη πσο έξρνληαη αληη-

κέησπνη κε αξθεηά πξνβιήκαηα θαηά ηε θνίηεζή ηνπο ζην ζρν-

ιείν. Παξφια απηά, εκείο νη ίδηνη νη καζεηέο ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο θαζεγεηέο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη θαη έλαο καζε-

ηήο , “μποπούμε να αλλάξοςμε το σσολείο μαρ [..] άμα το θέλος-

με και εμείρ, υςσικά!” 

 Σζηξηθίδεο Πξόδξνκνο 

Παπαγεσξγίνπ Παπιίλα 

Βαξδήο πύξνο-Γαιαηάο Απόζηνινο  

Μηραειίδνπ Μαξία– Μαπξνγηάλλε Βίιιε.  

ζκνλψ θαη ηηο αηειείσηεο 

ζηηγκέο γέιηνπ, ηηο νπνίεο  καο 

έθαλαλ λα πεξλνχκε ιίγν πην 

ραιαξά ηηο κέξεο καο. Μα θαη 

βέβαηα,  πψο κπνξψ λα μερά-

ζσ ηφηε πνπ πξνζπαζνχζακε 

λα ζηχςνπκε πνξηνθαιάδα 

κέζα ζην κάζεκα ή  πάιη φηαλ 

πήξε θσηηά ην ζξαλίν θαη ηφ-

ζα άιια πνπ γηα λα ηα γξάςσ 

ζα ήζεια αξθεηέο ζειίδεο; 

Σέινο έρνπλ αξρίζεη ήδε λα 

Σν αληίν 
Φέηνο είλαη ε ηειεπηαία ρξνληά 

ζην Γπκλάζην. Oη αλακλήζεηο 

πξνθαινχλ αλάκεηθηα ζπλαη-

ζζήκαηα, ηφζν πνπ κεξηθέο 

θνξέο γειάο κε έλα αζηείν 

ζπκβάλ πνπ ζνπ έξρεηαη ζην 

κπαιφ θαη άιιεο θνξέο αγρψ-

λεζαη κήπσο θαη μαλαβξεζείο 

ζην γξαθείν γηαηί κηινχζεο 

ιίγν παξαπάλσ απφ ηελ ππφ-

ινηπε ηάμε. Πέξα απ΄ ηελ πιά-

θα φκσο , απφ ην Γπκλάζην κνπ 

έρνπλ κείλεη ηφζεο θαιέο αλα-

κλήζεηο!  

Φεχγνληαο,  έρσ αξρίζεη λα ηα 

βιέπσ φια κε άιιν κάηη, αθφ-

κε θαη ηα δηαγσλίζκαηα πνπ 

πξνθαινχζαλ άγρνο κέζα ζηελ 

ηάμε θαη έρνπλ γίλεη πνιιέο 

θνξέο αηηία γηα θιάκαηα  θαη 

ζηελαρψξηεο. Δπίζεο δελ  ιε-

κνπ ιείπνπλ νη θαζεγεηέο 

πνπ αλ θαη δελ ην πίζηεπα 

νχηε εγψ, έρσ αξρίζεη λα 

ηνπο ζπκπαζψ θαη λα ζπκά-

καη κφλν ηηο θαιέο ζηηγκέο 

πνπ έρνπκε πεξάζεη καδί. 

Όια  απηά θαληάδνπλ ηφζν 

σξαία ,αιιά δπζηπρψο πξέπεη 

λα ζπλερίζνπκε ζην Λχθεην. 

 Έλα φκσο είλαη ζίγνπξν … 

θαη εθεί ζα πεξάζνπκε ηέιεη-

α!         πύξνο Βαξδήο Γ1 

Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στο σχολείο 

Καλοκαίρι μύρισε 

Καινθαίξη, ζάιαζζα,  

ήιηνο θαη νπξαλφο.  

Καινθαίξη κχξηζε ,  

άιιαμε ν θαηξφο. 

 ηα γαιάδηα θχκαηα  

ηξέρνπλ ηα παηδηά, 

 θνιπκπνχλ  θαη ραίξνληαη  

κε ηε ζπληξνθηά. 

Γεκνζζέλεο Παπαδόπνπινο Α6 

 

 

 

Σεο ζάιαζζαο ηα φκνξθα πνπιηά 

είλαη ζαλ ηεο Διιάδαο  

ηα παλέκνξθα λεζηά. 

Πεηνχλε , ηαμηδεχνπλ φιε κέξα  

κε νδεγφ ηνπο ηνλ αέξα. 

Kαξπώηεο  Παλαγηώηεο 

Κνπίινγινπ Ραθαήι        Α3 

Απξίιηνο 2013  
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Υαξηαεηόο. Έλαο δηαθνξεηηθφο 

θαη πεξήθαλνο αεηφο. Σν πέηαγκά ηνπ 

θέξλεη ραξά θαη επηπρία ζε κηθξνχο θαη 

κεγάινπο μεζεθψλνληάο ηνπο θαη παξα-

ζχξνληάο ηνπο  ζ΄ έλα μέθξελν παλεγχξη. 

Παξφι΄ απηά ν ραξηαεηφο δελ απνηειεί 

κφλν έλα παηρλίδη. Σν πέηαγκά ηνπ θαη ν 

ρνξφο πνπ θάλεη ζηα χςε ζπκβνιίδεη επί-

ζεο  ηελ θάζαξζε θαη ηελ αγαιιίαζε ηεο 

ςπρήο ησλ αλζξψπσλ, κεηαθέξνληαο 

ζηελ νπξά ηνπ φια ηα πξνβιήκαηα θαη 

ηηο δπζηπρίεο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο 

θαη ζθνξπίδνληάο ηα ζηα νπξάληα. 

ηε ζεκεξηλή επνρή , ε ρψξα καο πεξλά-

εη κηα πνιχ δχζθνιε πεξίνδν κε ηελ νη-

θνλνκηθή θξίζε. Ζ αλεξγία, ε θηψρεηα, ε 

αθξίβεηα, ηα πξνβιήκαηα ζηελ πγεία θαη 

ζηελ παηδεία , ε δπζηπρία  θαη πνιιά 

άιια καζηίδνπλ ηε ρψξα καο.  Οη 

άλζξσπνη είλαη ζιηκκέλνη, ζηελνρσξεκέ-

λνη θαη απειπηζκέλνη. Πξνζπαζνχλ λα 

βξνπλ έλα θσο ζην αχξην, αιιά κάηαηα. 

Απξίιηνο 2013  

πξνβιεκαηηζκνί  

 Ο Χαξηαεηόο  ζηέιλεη κελύκαηα  

Tο ενδιαφζρον 

ςασ μασ ζχει 

πνίξει.  Ποφ 

είναι οι 300 τθσ 

Βουλισ;  Μθ 

ςπρϊχνεςτε, 

κενζσ κζςεισ 

υπάρχουν. Μα 

φυςικά και υ-

πάρχουν… Όλα, 

γι αυτοφσ που 

ςϊηουν τθ χϊ-

ρα!                       Φαίνεται άλλωςτε πωσ κοιμάςτε και ξυπνάτε με μια 

ζγνοια: πϊσ κα ςωκεί θ Ελλάδα. Ε, μα ζτςι ςϊηεται θ χϊρα! Με τουσ 

2-3 πολιτικοφσ που «γεμίηουν» τθν αίκουςα τθσ Βουλισ! Βζβαια, 

ξζρουμε ότι ενδιαφζρεςτε , ότι εςείσ τραβάτε κουπί, ενϊ εμείσ βου-

λιάηουμε. Μα εςείσ δε ςκοτωκικατε να τάηετε τθν Άρτα και τα Γιάν-

νενα ςτουσ ψθφοφόρουσ ςασ για να κάτςετε ςε αυτζσ τισ κζςεισ; Ποφ 

είςτε τϊρα; Ποιοι είςτε τϊρα; Γιατί, Βουλι των Ελλινων δε είςτε. 

Μα, οφτωσ ι άλλωσ: « μαηί τα φάγαμε»! Σωςτά; Εμείσ δε ςασ επιτρζ-

ψαμε να αλωνίηετε ςτουσ διαδρόμουσ τθσ Βουλισ; Γιατί το μόνο δι-

καίωμα που μασ  ζχει απομείνει, αυτό που αςκοφμε κάκε τζςςερα 

χρόνια, εμείσ επιλζξαμε να το αμελιςουμε. Μάλλον κα πιςτεφαμε 

πωσ ψθφίηαμε ςτθ …Ευrovision !!! 

 Τι κζλουμε λοιπόν ; Να επιτρζψουμε να χακεί ζνα κομμάτι πολιτι-

ςμοφ ; Να κλείςουμε τα μάτια και να εμπιςτευτοφμε τυφλά όλουσ 

εςάσ; Να ςιωπιςουμε ςτθ κζα μιασ ακόμα χαμζνθσ Ατλαντίδασ…;  

 Σςιρικίδθσ Πρόδρομοσ—Παυλίνα Παπαγεωργίου Γ5                                       
Μαυρογιάννθ Βίλλθ- Μιχαθλίδου Μαρία Α4 

 Αλ κπνξνχζα λα δψζσ κηα ιχζε ζηε δχζθν-

ιε πεξίνδν πνπ πεξλάεη ε ρψξα κνπ, ζα 

έδελα ζηελ νπξά ηνπ ραξηαεηνχ κνπ φια ηα 

βάζαλα, ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο, ηα 

νπνία ζα ζθφξπηδαλ ζηνλ νπξαλφ. Πάλσ ζηνλ 

ραξηαεηφ κνπ κε κεγάια πξάζηλα γξάκκαηα 

ζα έγξαθα ηηο ιέμεηο ΔΛΠΙΓΑ  θαη  ΑΓΩ-

ΝΑ. Ο αεηφο κνπ πεηψληαο ζηνλ νπξαλφ, 

ζα κεηέθεξε ην κήλπκα απηφ ζε φιε ηε  

Οι  τρια κό ςιο ι  τ θσ  Βουλι σ       

              Σίποτα     

Κόπιασα, έμαθα, δούλεψα,  

κρίθηκα, έκλαψα, απόρησα 

Και στο βάθος τίποτα. 

Αποφάσισα, πείσμωσα, έπραξα, 

αντέδρασα, λογοκρίθηκα 

Μα στο βάθος τίποτα. 

Κατηγόρησα, κατηγορήθηκα, 

έχασα, τέλειωσα 

Στο βάθος τίποτα. 

Στεναχωρήθηκα, κουράστηκα, 

έπαψα, τα παράτησα 

Ακόμα, στο βάθος τίποτα. 

Μα άλλαξα, αναγεννήθηκα, σκέ-

φτηκα, ωρίμασα, προσπάθησα, 

πέτυχα… 

Πέτυχα;  Ή στο βάθος τίποτα; 

 

Παυλίνα Παπαγεωργίου Γ5 

ρψξα απ΄άθξε ζ΄άθξε. Έηζη ζα έκπαηλα 

ζηελ θαξδηά ηνπ θάζε Έιιελα, μππλψ-

ληαο ηε κηθξή θιφγα ειπίδαο πνπ ππάξ-

ρεη κέζα ηνπ ψζηε  λα κελ ην βάδεη θά-

ησ , λα ζεθψλεη ςειά ην θεθάιη θαη λα 

ζπλερίδεη ηνλ αγψλα ηεο δσήο. 

Θα ΄ζεια έηζη λα ππελζπκίζσ ζηνπο 

Έιιελεο φηη δελ πξέπεη  λα επηηξέπνπλ 

λα ηνπο θαηαβάιιεη ε δχζθνιε απηή 

θαηάζηαζε πνπ πεξλνχλ θαη λα ηνπο 

ζιίβεη. Αληηζέησο  λα ζπκψλνπλ , λα 

δπλακψλνπλ κέζα απφ απηή , λα ειπί-

δνπλ, λα πξνζπαζνχλ, λα ζπλερίδνπλ λ΄ 

αγσλίδνληαη.  Άιισζηε εκείο νη Έιιελεο 

έρνπκε απνδείμεη φηη δελ ην βάδνπκε 

πνηέ θάησ θαη αγσληδφκαζηε κέρξη ηέ-

ινπο κε ζθνπφ λα ηα θαηαθέξνπκε, αθφ-

κα  θη αλ έρνπκε κπξνζηά καο  ηνλ πην 

δπλαηφ αληίπαιν. Δάλ ινηπφλ εκείο πη-

ζηέςνπκε ζηνλ εαπηφ καο θαη αγσλη-

ζηνχκε ζθιεξά, ε ειπίδα γηα κηα θαιχ-

ηεξε θαη  πνηνηηθή δσή ζα καο αληακεί-

ςεη. Έηζη ζα πεξάζνπκε κε επηηπρία ην 

δχζθνιν απηφ ηνχλει ηεο δσήο.  

  Πειηέθεο Γεκήηξεο Α6 

Ο ςθμερινόσ άνκρωποσ βομβαρ-
δίηεται κακθμερινά από πολλζσ 
και ποικίλεσ πιζςεισ. Τα μζςα 
ενθμζρωςθσ και ιδιαίτερα θ τθ-
λεόραςθ μασ πολιορκοφν με ει-
διςεισ ψεφτικεσ και άχρθςτα 
προϊόντα που πρζπει να κατανα-
λϊςουμε. Σιμερα ζχουμε και τθν 
πολιορκία τθσ Σρόϊκασ που μασ 
επιβάλλει τθ φτϊχεια , τθν ανερ-
γία , τον τρόπο ηωισ και γενικά 
βριςκόμαςτε ςε μια αςφυκτικι 
πίεςθ χωρίσ να αντιδροφμε. Υ-
πάρχει πίεςθ για τθ χριςθ με-
ταλλαγμζνων προϊόντων  και 
τθν άντλθςθ των φυςικών πό-
ρων με ςκοπό το κζρδοσ , με α-
ποτζλεςμα τθν μόλυνςθ του πε-
ριβάλλοντοσ από όλα αυτά. Γενι-
κά οι άνκρωποι ςιμερα αναγκά-
ηονται να αλλάξουν πολλζσ ςυνι-
κειεσ  και πολιορκοφνται  οικο-
νομικά από ανκρώπουσ  και ε-
χκροφσ που οφτε καν γνωρίηουν 
ποιοι είναι .                                
Λεωνίδασ τάκθσ Α6 
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2013! Η επνρή πνπ νη 

έθεβνη λνηάδνληαη πεξηζζόηεξν 

γηα ηε κάξθα ηεο δαθέηαο ηνπο 

παξά γηα ην εάλ έρνπλ λα πιεξώ-

ζνπλ ην ξεύκα. Γηαηί άξαγε κεξη-

θά ξακκέλα θνκκάηηα χθαζκα 

παίξλνπλ ηφζν κεγάιε δηάζηαζε 

γηα εκάο ηνπο έθεβνπο θαη γηαηί  

ηειηθά δίλνπκε ηφζε κεγάιε αμία 

ζε θάηη ηφζν άςπρν; Μήπσο ηα 

ίδηα ηα ξνχρα, πνπ ππνηίζεηαη πσο 

έρνπλ ηφζε κεγάιε ζεκαζία γηα 

ηελ εκθάληζε καο θαη ην θνηλσλη-

θφ καο status, καο θάλνπλ ζηελ  

πξαγκαηηθφηεηα θαθφ; 

χκθσλα κε ηειεπηαία ζηνηρεία 

ηεο Greenpeace, ξνχρα πνπ κέρξη 

πξφηηλνο πιεξψλακε αδξά γηα 

λα απνθηήζνπκε , καο βιάπηνπλ. 

Γείγκαηα ξνχρσλ απφ 20 εηαηξί-

εο -θνινζζνχο κφδαο , ζπκπεξη-

ιακβαλνκέλσλ ησλ βηνκεραληψλ 

φπσο  Zara, Levi’s, Tommy Hil-

figer, Esprit, Adidas, Nike, Cal-

vin Klein, Gap, H & M, Diesel, 

Victoria Secret, Armani, 

Βenetton θαη Marks & Spencer, 

βξέζεθαλ ζεηηθά ζε ρξσζηηθέο 

θαη ρεκηθέο  νπζίεο νη νπνίεο 

απειεπζεξώλνπλ θαξθηλνγόλεο 

νπζίεο θαη ζηελ πξαγκαηηθό-

ηεηα είλαη ππεύζπλεο γηα νξκν-

ληθέο δηαηαξαρέο. Σα δείγκαηα 

απηά πνπ πσινχληαη  ζε πεξηζ-

ζφηεξεο απφ 29 ρψξεο δηαπηζηψ-

ζεθαλ πσο ήηαλ κνιπζκέλα κε 

νπζίεο επηβιαβείο ηφζν γηα ην 

πεξηβάιινλ φζν θαη γηα ηελ αλ-

ζξψπηλε πγεία. Μφλν ε Εara 

εμάγεη  εηεζίσο 850 εθαηνκκχξη-

α ξνχρα ζε φιν ηνλ θφζκν. 

Φαληαζηείηε ινηπφλ ηελ πνζφηε-

ηα ηεο έθζεζεο ζηηο ηνμηθέο απ-

ηέο νπζίεο… 

Όια ηα δείγκαηα ειέγρζεζαλ γηα 

νπζίεο νξκνληθψλ δηαηαξαρψλ 

ΝPEs θαη κεξηθά γηα θζαιηθέο 

ελψζεηο, νη νπνίεο είλαη ηνμηθέο 

γηα ην αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα, θαη 

θαξθηλνγφλσλ ακηλψλ απφ ηα αδσ-

ρξψκαηα. Έπεηηα απφ απηή ηελ  

έξεπλα,  ε Greenpeace δηαπίζησζε 

πσο φιεο νη κάξθεο δεηγκάησλ εκπε-

ξηείραλ ηνμηθέο ρεκηθέο νπζίεο. π-

γθεθξηκέλα ηα δχν ηέηαξηα ησλ 

δεηγκάησλ πεξηείραλ νπζίεο ΝΡΔs, 

ηέζζεξα πξντφληα   είραλ πςειά 

επίπεδα ηνμηθψλ θζαιηθψλ ελψζεσλ  

ελψ  ζε δχν πξντφληα ηεο Εara αλα-

θαιχθζεθαλ ίρλε ησλ θαξθηλνγφ-

λσλ ακηλψλ απφ ηε ρξήζε ησλ αδσ-

ρξσκάησλ. 

ηελ Δπξψπε νη νπζίεο  ΝΡΔs έρνπλ 

απαγνξεπηεί  γηα ηελ παξαγσγή 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ 

ιφγσ αλεζπρηψλ γηα ζνβαξέο  αξλε-

ηηθέο επηπηψζεηο ζηα πδάηηλα νηθν-

ζπζηήκαηα. Δπηπιένλ, ε Δ.Δ. έρεη 

ζέζεη απαγνξεπηηθφ ζηνπο  ηέζζεξηο 

ζπλεζέζηεξνπο ηχπνπο  θζαιηθψλ 

ελψζεσλ. 

Ζ λίθε γηα ηελ  Greenpeace ήξζε κε 

ηελ ππνζηήξημε φισλ ησλ cyber-

αθηηβηζηψλ , ησλ  εζεινληψλ , ησλ  

fashionistas, ησλ  bloggers θαη θπζη-

θά ησλ  ρξεζηψλ ησλ social media 

παγθνζκίσο πνπ άζθεζαλ πηέζεηο 

κε θάζε ηξφπν, δεζκεχνληαο αξρηθά 

ηηο ηεξάζηηεο αζιεηηθέο εηαηξίεο 

Addidas θαη Nike,  θαη αξγφηεξα 

ηηο H & M, Levi’s θαη Zara λα ε-

γθαηαιείςνπλ ηελ ρξήζε  ηνμηθψλ 

ζηε γξακκή παξαγσγήο ηνπο. Ω-

ζηφζν, απνκέλνπλ ηφζεο άιιεο 

εηαηξίεο νη νπνίεο πξέπεη λα ζπλεη-

δεηνπνηήζνπλ άκεζα πσο ηα ηνμη-

θά δελ είλαη πιένλ ζηε κφδα. 

Όκσο, ηφζν ε αζχγθξηηε επζχλε 

ησλ θνινζζψλ απηψλ φζν θαη νη 

γξαπηέο εγγπήζεηο, δελ καο απαι-

ιάζζνπλ απφ ηελ επζχλε πνπ 

έρνπκε σο θαηαλαισηέο ησλ πξν-

τφλησλ απηψλ. Δμάιινπ, έρσ ηελ 

εληχπσζε πσο θαλέλαο απφ εκάο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εαπ-

ηνχ κνπ, δελ ζα αληάιιαζζε ην 

αγαπεκέλν ηνπ Gap ηδηλ ή ην Cal-

vin Klein εζψξνπρφ ηνπ κε θαζα-

ξφηεξν σθεαλφ… Μήπσο είλαη, 

ινηπφλ, θαη ζεηξά καο λα αλαζεσ-

ξήζνπκε θαη λα ζηακαηήζνπκε λα  

ζενπνηνχκε αληηθείκελα ηα νπνία 

ζηελ νπζία καο θάλνπλ θαθφ; … 

Μήπσο ήξζε ηειηθά ε ζηηγκή λα 

βάινπκε ηέινο ζηελ … ηνμηθή κφ-

δα! 

Αλησλία Σζαθίξε Γ6 

 Τνμηθή κόδα  

2013 

Εκείο  θαη  ν η  άιινη  

 

Αργά το χρυςό θλιοβαςίλεμα 
λάμπει 

Τα κφματα τθσ κάλαςςασ   

χορεφουν  

Τα πουλιά ανζμελα πετοφν 

 Κι ζνα μαφρο βότςαλο μια 
ολόκλθρθ γθ. 

Τα μάτια  ςου λάμπουν ςαν 
το θλιοβαςίλεμα 

Η γθ ςχθματίηεται ςτο λευκό 
πρόςωπό ςου 

Μικρά ψαράκια ςτα μαλλιά 
ςου 

 Κι εςφ κάκεςαι ςτθ δικιά μου 
αγκαλιά 

΄Αννα Ζβίγγου 

Δζςποινα Καηάνθ 

 

 

 

 

 

Καθώς στη θάλασσα       

κοιτάμε 

μες τα γαλανά νερά        

βουτάμε 

 και θαυμάζουμε μαζί  

Την όμορφή μας τη ζωή 

 Και καθώς καθόμαστε μαζί  

Στην άμμο τη χρυσή 

 Μακάρι αυτή η στιγμή 

 Να κρατούσε μια ζωή. 

 

Κοπίλογλου Δημήτρης  

Κεχαγιάς τέλιος     Α3 
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…Καη γηα ..λα δσ, 

πφζα 15ρξνλα εδψ γχξσ κνπ 

δελ έρνπλ πξφβιεκα κε ηε κακά 

ηνπο; Μπα, δε βιέπσ θαλέλα. 

Ξέξσ , μέξσ, ζαο ιέλε φηη πεξ-

λάηε εθεβεία, θιαζηθά. Σξειή 

θάζε φκσο ε εθεβεία, έηζη; ! Ζ 

θάζε πνπ αλαξσηηέζαη γηαηί λα 

δεηο;  Γηαηί δελ κε αθήλνπλ 

ήζπρε; Γηαηί πξέπεη λα δηαβά-

ζσ;  

Καη κεηά απφ φια απηά ηα εξσ-

ηεκαηηθά, βάδεηο απιά ηα αθνπ-

ζηηθά, αλεβάδεηο ηελ έληαζε ηεο 

κνπζηθήο θαη δελ αθνχο θαλέ-

λαλ. Μα πάληα ε θσλή ηεο κα-

κάο ζα ζε δηαπεξλάεη: 

-Βγάιε ηα αθνπζηηθά θαη δηά-

βαζε ιίγν. Οη βαζκνί ζνπ είλαη 

ράιηα θέηνο. 

-Ωρ! Ρε κάλα, κε κε θαηαπηέ-

δεηο, ιεο εζχ θαη αιιάδεηο πιεπ-

ξφ. 

-Καιά, κε δηαβάδεηο ! ιέεη ε 

κακά. 

-Καη ηψξα αδηαθνξείο, ε; 

-Γελ ζνπ ιέσ ηίπνηα…, αδηα-

θνξώ, ζνπ ιέσ, …ζε θαηαπηέ-

δσ. Αρ, απηή ε εθεβεία! 

Δκ, ην άιιν! Μεηά απφ ηελ θνπ-

ξαζηηθή θαζεκεξηλφηεηα πνπ 

έρνπκε εκείο νη λένη, θάπνηα ζηηγ-

κή βξίζθνπκε θαη ιίγν ειεχζεξν 

ρξφλν. Έηζη πάκε επηηέινπο μέ-

λνηαζηνη λα κηιήζνπκε κε ηνπο 

θίινπο καο ζην facebook ή ηα 

αγφξηα λα παίμνπλ  playstation. 

Mα ιίγε ψξα κεηά, αθνχο πάιη 

απηή ηε θσλή ηεο κακάο: 

-Ξεθνιιήζηε πηα από απηέο ηηο 

νζόλεο, εζείο νη έθεβνη ζπλέρεη-

α θνιιεκέλνη κπξνζηά ζε κηα 

νζόλε είζηε! 

Καη λα ζθέθηεζαη:  άληε πάιη 

«εκείο νη έθεβνη», ιεο θαη είκα-

ζηε εμσγήηλνη. 

Καη ξσηάσ ηψξα εγψ , αλ ζηελ 

«επνρή ησλ κακάδσλ» ππήξρε 

απηή ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε , θη 

απηέο ην ίδην δελ ζα έθαλαλ;! 

Σέινο πάλησλ, ην πξνζπεξλάσ 

απηφ… Καη αθνχ ηε γθξίληα ηεο 

κακάο δελ ηελ αληέρεηο, απνθαζί-

δεηο λα παο κηα βφιηα θαη θιεί-

λεηο ηηο νζφλεο, παίξλεηο ηειέθσ-

λν ηνλ θνιιεηφ ζνπ θαη παο λα 

ληπζείο. Μα γηα λα κελ μερληφκα-

ζηε, ε  θσλή ηεο κακάο μαλαθνχ-

γεηαη: 

-Γηα πνύ ην έβαιεο πάιη; Γελ 

είπακε όηη ζα βγαίλεηο κηα θνξά 

ηελ εβδνκάδα; Σν κπαιό ησλ 

εθήβσλ όιν ζηε βόιηα  είλαη 

πηα! 

Αξρίδεηο λα λεπξηάδεηο, βάδεηο ηηο 

θσλέο θαη κεηά απφ έλα δπζλφε-

ην θαπγά  θαη αθνχ ην έρεηο θα-

λνλίζεη, πείζεηο ηε κακά ζνπ θαη 

βάδεηο παπνχηζηα γηα λα βγεηο, 

Μα ηφηε αξρίδεη εθείλνο ν κνλφ-

ινγνο ηνπο παξαιφγνπ: 

-Καιά παηδί κνπ, πνύ παο έηζη; 

Βάιε ην ρνληξό ζνπ  κπνπθάλ, ζα 

θξπώζεηο. Γελ ζνπ έρσ πεη λα κελ 

ηζηώλεηο ηα καιιηά ζνπ; Θα ηα 

θάςεηο ! δελ ην θαηαιαβαίλεηο; 

Ααα! Καη θόξα θαη ζθνύθν. Θα 

παγώζεηο.  Έρεη θξύν έμσ. 

Κη εζέλα ζνπ έξρεηαη  λα βαξέζεηο 

ην θεθάιη ζνπ ζηνλ ηνίρν. Να ζθέ-

θηεζαη : δελ πξφθεηηαη λα βγσ  εγψ 

ζαλ θξεκκχδη έμσ γηαηί ε κακά κνπ 

έρεη ηδηνηξνπίεο. Σα παξαηάο φια θαη 

θαηαιήγεηο πάιη κε αθνπζηηθά ζηα 

απηηά θαη δπλαηή κνπζηθή . 

Εφηβεία vs Μαμά 0-1 

 

Έια πνπ εζχ δελ βξήθεο αθφκα ηη λα 

θάλεηο ηνλ ιίγν ειεχζεξν ρξφλν ζνπ, 

αθνχ ε κακά δελ αθήλεη λα θάλεηο 

απηά πνπ ζνπ αξέζνπλ. Κάζεζαη, 

θνηηψληαο ην ηαβάλη, κα φπσο είλαη 

γλσζηφ  αλ ε κακά ζε δεη λα κελ 

έρεηο ηη λα θάλεηο, πάληα ζνπ βξίζθεη 

δνπιεηά. Έηζη ηελ αθνχο πάιη: 

-Ιηηη, ηη δσκάηην είλαη απηό; Όινη 

νη έθεβνη ηα ίδηα. Αλ έπεθηε βόκ-

βα, πην θαζαξό ζα ήηαλ . Έια λα 

καδέςεηο  ηα ξνύρα ζνπ.  

-Ωρ , Παλαγηά κνπ, ηη αθνχσ! Όιε 

κέξα δηαβάδσ θαη ζηνλ ιίγν ειεχζε-

ξφ κνπ ρξφλν, ζα θάλσ ηελ λνηθνθπ-

ξά! Οχηε θαλ! Ση ζε λνηάδεη εζέλα αλ 

ηα ξνχρα είλαη ζηελ ντουλάπα ή 

στο κρεβάτι! Δεν έχει καμιά δια-

φορά και αν σε πειράζουν τόσο, 

μάζεψέ τα εσύ! λες με νεύρα και 

δυναμώνεις τη μουσική χωρίς να 

αφήσεις  το περιθώριο , ούτε  να 

μιλήσει.  

Εφηβεία vs Μαμά 1-1 

Εθεβεία vs Μακά  

Ανοίγω τα μάτια και βλέπω τα αστέρια 

Χιλιάδες ελπίδες συγκεντρώνονται στα μάτια 

μου 

Αισθάνομαι… 

Αισθάνομαι την εγωκεντρική ησυχία του σύ-

μπαντος. 

Μα ξαφνικά τα αστέρια σβήνουν και χάνο-

νται στο άπειρό του. 

Τότε κλείνω τα μάτια και ονειρεύομαι.  

Παυλίνα Παπαγεωργίου Γ5 

Ανοίγω τα μάτια και βλέπω τα αστέρια 

Βλέπω τα θέλω, τα μπορώ και τα πι-

στεύω μου 

Βλέπω μέχρι πού είμαι ικανός και πού 

μπορώ να φτάσω 

Να κάνω τα πάντα  

και με ένα άγγιγμα του ονείρου 

βρίσκομαι ανάμεσά τους. 

 

 τ α  α ς τ ζ ρ ι α  

Μα  δεν καταλαβαίνουν 

επιτέλους κι αυτές οι μα-

μάδες; Σε εφηβεία είμαστε, 

στο δικό μας κόσμο, στη 

δική μας διάσταση, όπου 

υπάρχουν μόνο οι φίλοι  

μας . Ούτε διάβασμα ούτε 

υποχρεώσεις . Μόνο μουσι-

κή και παρέα, αλλά σιγά- 

σιγά και οι πρώτες καψού-

ρες … τότε που αρχίζουμε 

να ενδιαφερόμαστε για το 

αντίθετο φύλο. Και μην 

ξεχάσω : οι ορμόνες μας 

βράζουν, κουβαλάμε τρέ-

λα, θέλουμε ελευθερία, 

απλά να περνάμε καλά. 

Αυτό είναι εφηβεία! Μια 

ωραία και περίεργη ηλικία 

για μας, αλλά ίσως δύσκο-

λη για τις μαμάδες μας. 

Έλλη Γαλατά Γ1 

Απξίιηνο2013  
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ε μερικά ταξίδια  όμως και ο προορισμός έχει 

την σημασία του. Έτσι λοιπόν με τους μαθητές 

του Γυμνασίου Πεύκων κάναμε αρκετές διαδρο-

μές και ταξίδια, σε αγώνες ομαδικούς και ατομι-

κούς και ενώ επικεντρωνόμαστε  στο ταξίδι-

εμπειρία της συμμετοχής, ο προορισμός πολλές 

φορές μας έκανε υπερήφανους. 

   Έτσι λοιπόν στους αγώνες Καλαθοσφαίρι-

σης αγοριών με τους: Βαρδή πύρο, Γαλατά 

Απόστολο, Γούναρη Δημήτρη, Ιακωβίδη 

Σρύφων, Κοπαϊλα Νικόλαο, Μποζίνη Κων/

νο, Μπρόζο Γεώργιο, Παντουλούφο Άλκη, 

Ρούσσο Γεώργιο, αρρηκώστα Κων/νο, 

Σσακμάκη Μιχάλη, Σσίτσο Δημήτριο   και 

Πετοσφαίρισης κοριτσιών με τις: Αγγή Δή-

μητρα, Αμανατίδου Μαρία, Γαβουχίδου 

Δανάη, Γερμανού Αθηνά, Γαλατά Ελισά-

βετ, Ιωάννου Ελένη, Κιούση οφία, Κύρ-

κου οφία, Μαραγκούλια Αλεξάνδρα, τε-

φανοπούλου Κατερίνα, Σσακίρογλου Κα-

τερίνα, Φατζησπύρου Ελένη,  πήραμε την 

δεύτερη και πρώτη θέση αντίστοιχα στους ομί-

λους μας. 

    Στους αγώνες δρόμου αντοχής σε ανώμα-

λο έδαφος στα Λουτρά  Λαγκαδά , η ομάδα αγο-

ριών με τους: Παντουλούφο Άλκη, Κεφαλά 

Γεώργιο, Γιαμουρίδης Ευθύμιος, , Ζβίγγος 

Δημήτριος   κέρδισε την πρώτη θέση και 

των κοριτσιών με τις: Κιούση οφία , τα-

ματιάδου Ελένη, Γαλατά Ελισάβετ, Φα-

τζηιωακειμίδου Ιωάννα  κέρδισε την δεύτε-

ρη θέση. 

   Επίσης στους αγώνες στίβου Δυτικής Θεσσα-

λονίκης κατέκτησαν συνολικά: 4 χρυσά μετάλ-

λια, 2 ασημένια και 4 χάλκινα. Οι μαθητές που 

συμμετείχαν είναι οι εξής: 

 Ρίψη σφαίρας: Μπακάλης Νικόλαος, Χρυσό 

μετάλλιο,   Βεζυριανόπουλος Στέφανος, Χάλκι-

νο μετάλλιο  

Άλμα μήκους: Μπιτοπούλου Θεοφανεία, Τοκ-

μακίδου Δέσποινα 

Άλμα σε ύψος: Λιαπόπουλος Δημήτριος 

Δρόμος 3000μ.: Μήττας Ηρακλής, Χάλκινο 

μετάλλιο 

Δρόμος 1000μ αγοριών: Λέξας Μιλτιάδης 

Χρυσό μετάλλιο,  Παντουλούφος Άλκης, Χάλκι-

νο μετάλλιο 

Δρόμος 1000μ.κοριτσιών: Κιούση Σοφία  

Δρόμος 300μ.αγοριών:    Γιαμουρίδης Ευθύ-

μιος, Χρυσό μετάλλιο 

Δρόμος 150μ.κοριτσιών: Βούλτσιου Ευαγγε-

λία, Ασημένιο μετάλλιο  

Δρόμος 150μ.αγοριών:    Γούναρης Δημήτριος 

Δρόμος 100μ.εμπόδια:   Κύρκος Μαργαρίτης, 

Χάλκινο μετάλλιο 

Δρόμος 80μ. εμπόδια:    Χατζηιωακειμίδου 

Ιωάννα, Ασημένιο μετάλλιο 

Δρόμος 80μ.κοριτσιών:  Γεωργιάδου Θεοδώ-

ρα, Χρυσό μετάλλιο 

Δρόμος 80μ.αγοριών:     Κοντόπουλος Ιάσων 

υγχαρητήρια σε όλους. ¨ Ευ αγωνίζεσθε ¨ 

Υετφατζίδου Βιολέτα 

Φζτοσ ςτο ςχολεί-

ο μασ ζνασ μακθτισ  από 

το Α3 διακρίκθκε ςτο tae 

kwon do και κατζκτθςε 

δφο αργυρά μετάλλια ςτο 

πανελλινιο που ζγινε ςτον 

Πολφγυρο το 2012.  O 

Γιάννθς Κοκαλάς ζχει 

διακρικεί κι άλλεσ φορζσ 

ςτο ίδιο άκλθμα και ζχει 

αποκτιςει τζςςερα μετάλ-

λια και ςτισ τρεισ κζςεισ

(πρώτθ, δεφτερθ, τρίτθ). 

Άρχιςε να παίηει tae kwon 

do  από τότε που ιταν τες-

ςάρων χρονών. Του άρεςε 

πάντα πολφ. Επίςθσ ζχει 

διακρικεί ακόμθ δφο φο-

ρζσ ςτθν δεφτερθ και ςτθν 

τρίτθ κζςθ ςτο πανελλινιο 

πρωτάκλθμα ςτο ςκάκι .  

ημασία έχει το ταξίδι και όχι ο προορισμός  

Η Στζλλα Δεμερτηίδου του Α2 

γεμίηει τον ελεφκερο  χρόνο  

τθσ ςτο κολυμβθτιριο εδϊ και 

…12 χρόνια. Από τθν προςχολι-

κι εκπαίδευςθ δόκθκε θ αφορ-

μι, κακϊσ ςτο ςχολείο τθσ υ-

πιρχε πιςίνα και από τότε το 

κολφμπι τθσ ζγινε εμμονι. Δια-

κρίκθκε αρκετζσ φορζσ ςε αγϊ-

νεσ και  ςιμερα ζχει ςυνολικά 

28 μετάλλια και 6 κφπελλα. 

Ζζρβα Βαςιλεία Α3 

Ο Πζτρος Λζφας του Α4 αςχο-

λείται με ζνα κάπωσ αςυνικιςτο 

άκλθμα , το τραμπολίνο. Το ενδι-

αφζρον του ξεκίνθςε πριν από 

περίπου 8 χρόνια βλζποντάσ το 

ςτθν τθλεόραςθ και από τότε 

ακλείται ςυςτθματικά κακϊσ 

βλζπει ότι μϋ αυτό γυμνάηεται 

όλο το ςϊμα. Πζρςι πιρε τθν 

πρϊτθ κζςθ ςτο Πανελλινιο 

πρωτάκλθμα και φζτοσ προκρί-

κθκε και πάλι για τουσ τελικοφσ . 

Αναμζνουμε …εξελίξεισ.. 

Απξίιηνο 2013  

Αζιεηηζκόο  

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Κακιοφσθ Αντιγόνθ μία μα-

κιτρια τθσ τάξθσ Α3, είναι ακλι-

τρια ςτθ ςυγχρονιςμζνθ κολφμ-

βθςθ. Τθσ άρεςε πολφ ο χορόσ 

και θ κολφμβθςθ και γι αυτό από 

9 ετϊν αςχολείται με το ςυγκε-

κριμζνο άκλθμα. Κατά τθ ςταδιο-

δρομία τθσ ςϋαυτό, πζτυχε να 

διακρικεί ςτισ 7 καλφτερεσ ακλι-

τριεσ τθσ Βόρειασ Ελλάδασ.  

Επηηοπίεξ ζημκ 
ειεύζενμ πνόκμ 
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Ο Πελτζκθς Δθμι-

τρθς ζνασ μακθτισ τθσ Α6 

τάξθσ του ςχολείου μασ , α-

ςχολείται κι αυτόσ με το ίδιο 

άκλθμα παίρνοντασ μάλιςτα 

και ςθμαντικζσ διακρίςεισ. Το 

2011 πιρε τθν 1θ κζςθ ςε 

Πανελλινιο πρωτάκλθμα και 

το 2012 τθν 3θ κζςθ. Αςκείται 

ςτο άκλθμα περίπου 9  χρόνι-

α και το επζλεξε γιατί γυμνά-

ηεται και περνάει καλά.   

Ο Μπαντισ Αςτζ-

ριοσ του Α5 αςχολείται με το  

Ταe Kwon doe 8 χρόνια και 

προπονείται ςτισ εγκαταςτά-

ςεισ του Αςτζρα Πεφκων γεμί-

ηοντασ ζτςι ευχάριςτα τον 

ελεφκερο χρόνο του. Φζτοσ 

πιρε τθ δεφτερθ κζςθ ςε 

αγϊνεσ ΙΤF ςτθν Περαία. 

https://www.google.gr/search?hl=el&client=firefox-a&hs=Axc&rls=org.mozilla:el:official&spell=1&q=tae-kwon+do&sa=X&ei=nHEmUfWTFciitAbT-YD4CQ&ved=0CCoQvwUoAA&biw=1366&bih=665
https://www.google.gr/search?hl=el&client=firefox-a&hs=Axc&rls=org.mozilla:el:official&spell=1&q=tae-kwon+do&sa=X&ei=nHEmUfWTFciitAbT-YD4CQ&ved=0CCoQvwUoAA&biw=1366&bih=665


 Από κηθξή ζπκάκαη ηνλ 

εαπηό κνπ λα ηξειαίλεηαη 

ζην άθνπζκα ηεο ιέμεο 

‘’πνδόζθαηξν’’! Έηζη κνπ 

έκαζε θαίλεηαη ν κπακπάο 

κνπ… Πάληα καο άξεζε λα 

παξαθνινπζνύκε ηελ αγα-

πεκέλε καο νκάδα θαη  λα 

ζρνιηάδνπκε ηελ πξόνδό 

ηεο ζηα πξσηαζιήκαηα... 

Αιιά όια απηά από κηα 

θαξέθια. αλ θαλαηηθή 

θίιε ηνπ πνδόζθαηξνπ, 

πάληα πεξίκελα ηε ζηηγκή 

πνπ εγώ θαη ν κπακπάο 

κνπ ζα πεγαίλακε ζην 

γήπεδν λα παλεγπξίζνπκε 

καδί κηα λίθε, λα θσλάμνπ-

κε καδί κέρξη λα βξαρληά-

ζνπκε, λα ηζαληηζηνύκε 

πνπ ράζακε θαη  λα γπξί-

ζνπκε ζπίηη ζπδεηώληαο 

όζα είδακε. Σνπ ην δεηνύ-

ζα ζρεδόλ θάζε Κπξηαθή, 

κα απηόο έβξηζθε δηάθνξεο 

δηθαηνινγίεο γηα λα ην απν-

θύγεη. 

 Μεγαιώλνληαο άξρηζα λα 

θαηαιαβαίλσ απηό ην δη-

ζηαγκό ηνπ παηέξα κνπ  λα 

κε πάεη λα δσ από θνληά 

έλαλ αγώλα. Λίγν νη βξη-

ζηέο ,ιίγν ηα δαθξπγόλα, 

ηα δπλακηηάθηα, ηα επεηζό-

δηα… Γελ κπνξεί λα πάεη 

θαλείο λα δεη κε ηελ εζπρία 

ηνπ έλαλ πνδνζθαηξηθό 

αγώλα, ηώξα πηα! Δθεί πνπ 

επηθξαηεί  ε ραξά, ν ελζνπ-

ζηαζκόο θαη ε αγσλία, 

μαθληθά ν βαλδαιηζκόο, ε 

βαξβαξόηεηα θαη ν ρνπιη-

γθαληζκόο θάλνπλ ηελ 

εκθάληζή ηνπο. 

Σν γήπεδν ζπλήζηδε 

λα είλαη έλαο  ρώξνο 

όπνπ ν θίιαζινο ηξα-

γνπδά γηα ηελ αγαπε-

κέλε ηνπ νκάδα, πκλεί 

ηηο λίθεο θαη ηα ηξό-

παηά ηεο, δεη ηηο κεγά-

ιεο ζηηγκέο ησλ πξν-

θξίζεσλ, μεζθάεη από ηελ θα-

ζεκεξηλόηεηα (ζηα πιαίζηα 

ηνπ ινγηθνύ), αηζζάλεηαη ηελ 

γεκάηε ελζνπζηαζκό αηκό-

ζθαηξα …εηξεληθά! Σώξα πηα 

ηα γήπεδα έρνπλ γίλεη ρώξνη 

δηαγσληζκνύ  γηα ην ρεηξόηεξν 

πβξενιόγην θαη ηελ κεγαιύηεξε 

πξνζβνιή θαηά ησλ αληηπά-

ισλ. Υώξνη πνπ ζπκίδνπλ 

ζθεληθό θάπνηνπ Παγθόζκηνπ 

Πνιέκνπ κε καληαθνύο πνπ 

πεηνύλ θξνηίδεο, ζθνηώλνληαη 

ζην μύιν κεηαμύ ηνπο,  ακθη-

ζβεηνύλ εζληθόηεηεο θαη ήζνο,  

ρσξίο ιόγν, ρσξίο ληξνπή, 

ρσξίο αίζζεζε ηνπ ηη ιέγεηαη 

θαη γίλεηαη. 

Θέινληαο λα θαηαζηξέςνπλ 

ηνλ αγσληζηηθό ρώξν ηεο αληί-

παιεο νκάδαο, λα κεηώζνπλ 

ην εζηθό ηεο, λα ‘’μεζθάζνπλ’’  

όπσο ιέλε νη ίδηνη, ππνλνκεύ-

νπλ ηνλ αζιεηηζκό, απνκαθξύ-

λνπλ λένπο (ζαλ θαη έκελα) 

από απηόλ, πξνθαινύλ αγσλη-

ζηηθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιή-

καηα ζηηο νκάδεο,  θαηαζηξέ-

θνπλ πεξηνπζίεο θαη δεκηνπξ-

γνύλ ηξαγσδίεο κε λεθξνύο θαη 

ηξαπκαηίεο. 

Οη ‘’ρνπιηγθάλνη’’ όκσο είλαη 

θηηαγκέλνη λα ηνπο αξέζνπλ 

απηά ηα γεγνλόηα θαη ην ηειεπ-

ηαίν πνπ ηνπο ελδηαθέξεη είλαη  

απηό ην αζιεηηθό ζέακα. Πη-

ζηεύσ όκσο πσο κε ηνλ θαηάι-

ιειν ζσκαηηθό έιεγρν πξηλ 

ηελ άθημε ησλ θηιάζισλ ζην 

γήπεδν, ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ 

αζιεηηθνύ πλεύκαηνο θαη ηεο 

επγελνύο άκηιιαο από ηα πξώ-

ηα θηόιαο παηδηθά ρξόληα θαη 

ηελ αύμεζε ησλ πνηλώλ πνπ 

δίλνληαη ζηηο νκάδεο ζε πεξη-

πηώζεηο ‘’ρνπιηγθαληζηηθέο’’, 

ίζσο θαη λα δηνξζώζνπλ ιίγν 

ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί 

ζηα ειιεληθά -θπξίσο- γήπε-

δα… 

Έηζη, ίζσο κπνξέζνπλ θάπνηε 

όζα παηδηά ην έρνπλε απσζε-

κέλν , λα δνπλ έλαλ αγώλα ηεο 

αγαπεκέλεο ηνπο  νκάδαο ζην 

γήπεδν…! 

Άννα Γκόηζη Γ1 

ΜΑ ΚΡΑΣΑΝΕ ΜΑΚΡΙΑ… 

.Διακόπηκε ο αγώνας 

Ολυμπιακού–Παναθηναϊκού 

λόγω επεισοδίων – ξύλο μεταξύ 

οπαδών 

Οπαδοί του Παναθηναϊκού και του 

Ολυμπιακού εισέβαλαν στον 

αγωνιστικό χώρο και άρχισαν τις 

μάχες « σώμα με σώμα», με 

αποτέλεσμα ο Τόμι Σχινάς να στείλει 

τους παίκτες των δύο «αιωνίων»  στα 

αποδυτήρια! Κουτσαίνοντας 

αποχώρησε  ο Μπράμος καθώς τον 

χτύπησε αντικείμενο κατά τη 

διάρκεια των επεισοδίων. 

Ο δεύτερος  αγώνας για την  φάση  

των «32» των Challenge cup  βόλλευ 

των ανδρών Λέφσκι- Ολυμπιακός δεν 

ολοκληρώθηκε ποτέ  λόγω επεισοδίων που 

έκαναν Βούλγαροι. Οι Βούλγαροι, κατά τη 

διάρκεια του τρίτου σετ, άναψαν 

καπνογόνα και η ατμόσφαιρα ήταν 

αποπνικτική. Ο διαιτητής  στην 

προσπάθειά του να ηρεμήσει τους 

φιλάθλους διακόπτοντας την προσωρινή 

ροή του ματς, εξαγρίωσε   τους φιλάθλους 

της Λέφσκι. 

Εικόνες ντροπής στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. 

Το κακό άρχισε από νωρίς. Κατά τη 

μεταφορά των οπαδών του Ολυμπιακού 

στο γήπεδο της Αχαϊας υπήρξαν 

επεισόδια στην πόλη. Ενώ όταν έφτασαν 

προσπάθησαν να μπουν παράνομα χωρίς 

εισιτήρια. Συγκρούστηκαν με τα ΜΑΤ, 

τραυματίστηκε από μαχαίρι και ένας 

αστυνομικός , ενώ η ατμόσφαιρα ολοένα και 

γινόταν πιο αποπνικτική λόγω της 

υπερβολικής χρήσης χημικών. ταν με τα 

χίλια ζόρια ο αγώνας ξεκίνησε, η 

Παναχαϊκή έβαλε « φωτιά» στις εξέδρες. 

Ακόμη χειρότερες εξελίξεις σημειώθηκαν 

όταν οι οπαδοί των δύο ομάδων εισέβαλαν 

με τη βία στον αγωνιστικό χώρο και 

συγκρούστηκαν. 

Αλμυρός – Ολυμπιακός Βόλου 

=Μπάσκετ 

Ο αγώνας διακόπηκε , καθώς οπαδοί 

έκαναν τον αγωνιστικό χώρο να θυμίζει 

πεδίο μάχης. Οι δύο πλευρές άρχισαν να 

ανταλλάσσουν υβριστικά σχόλια.  Από τον 

αγώνα δεν έλειψαν και οι βιαιοπραγίες. Οι 

οπαδοί του Βόλου έκαναν «ντου»  και το 

γήπεδο σύντομα μετατράπηκε σε ένα 

μεγάλο ριγκ , κάνοντας πολλούς να 

απορούν για το σημείο που έχει φτάσει ο 

Ελληνικός αθλητισμός. 

Ευαγγελινός  Γιώργος Γ2 

Απξίιηνο 2013  
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Δίκαη ζίγνπξνο όηη 

ζρεδόλ όινη ζαο έρεηε βηώζεη 
ηελ εκπεηξία ελόο θνξπθαίνπ 
αγώλα κε αλαηξνπέο , αγσλία 
θαη κεγάιε βαξύηεηα, δειαδή 
ελόο ληέξκπη. ε έλα ληέξκπη 
ππάξρνπλ πνηθίια θαη ζπρλά 
αληηθξνπόκελα ζπλαηζζήκα-
ηα, πνπ ν θνηλόο παξνλνκα-
ζηήο ηνπο είλαη ε έληαζε. 
Βέβαηα όια εμαξηώληαη από 
ηελ νπηηθή γσλία πνπ πξν-
ζεγγίδνπκε έλαλ αγώλα, δε-
ιαδή από ηελ θεξθίδα ηνπ 
ζεαηή ή από ηνλ αγσληζηηθό 
ρώξν ηνπ παίθηε, ή αθόκα θαη 
από ηνλ πάγθν. Ωο κέινο κηαο 
νκάδαο κπάζθεη, αιιά θαη σο 
θαλαηηθόο ζεαηήο πνδνζθαί-
ξνπ θαη κπάζθεη έρσ πεξάζεη 
θαη από ηηο ηξεηο ζπλαηζζε-

καηηθέο ζέζεηο.  

Αξρηθά, ν παίθηεο 
ελόο ηέηνηνπ αγώλα ληώζεη ηελ 
αδξελαιίλε λα θπιά ζην αίκα 
ηνπ, έληαζε θαη πάζνο ηνλ 
δηαπεξλνύλ, ν ππόινηπνο 
θόζκνο γύξσ ηνπ ζβήλεη θαη 
είλαη ζπγθεληξσκέλνο απν-
θιεηζηηθά θαη κόλν ζην παη-
ρλίδη. Αθόκα, έξρεηαη πην θν-
ληά κε ηνπο ζπκπαίθηεο ηνπ, 
θαζώο αγσλίδνληαη γηα ηνλ 

ίδην ζθνπό θαη επηθνηλσλεί καδί 
ηνπο πόηε κε ην βιέκκα, πόηε κε 
κηα θίλεζε θαη πόηε θσλάδν-
ληαο. Από ηελ άιιε είλαη ζηηγ-
κέο πνπ ληώζεη λα ηνλ βαξαίλεη 
ε επζύλε απέλαληη ζε απηνύο 
ηνπο ζπκπαίθηεο θαη ζε όιε ηελ 

νκάδα ηνπ. 

 Έπεηηα ππάξρνπλ θαη 
νη δύζθνιεο ώξεο ηνπ αγώλα 
πνπ ν παίθηεο κπνξεί λα 
«ζνιώζεη», λα γεκίζεη κε άγξηα 
ζπλαηζζήκαηα, όπσο κε ζπκό 
θαη νξγή. Σόηε είλαη πνπ ρξεηά-
δεηαη λα έρεη απηνέιεγρν θαη λα 
θξαηάεη ηζνξξνπία αλάκεζα 
ζην πάζνο ηεο πξνζπάζεηαο 

θαη ζην μέζπαζκα ηεο νξγήο. 

 ίγνπξα αθόκε έλαο 
παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηα 
ζπλαηζζήκαηα ηνπ παίθηε είλαη 

ε θεξθίδα. Ζ θεξθίδα έρεη ηελ 
δπλαηόηεηα λα ηνλ εκςπρώζεη 
θαη λα ηνλ γεκίζεη δύλακε κε 
ην ρεηξνθξόηεκα θαη ηηο επεπ-
θεκίεο ηεο, αιιά θαη λα ηνλ 
λεπξηάζεη θαη λα ηνλ απνζπ-

ληνλίζεη κε ηηο θσλέο ηεο.  

 Άιινπ είδνπο ζπλαη-
ζζήκαηα όκσο είλαη δπλαηόλ 
λα βηώζεη έλαο παίθηεο πνπ 
δελ έρεη επηιεγεί από ηνλ πξν-
πνλεηή ηνπ θαη θάζεηαη ζηνλ 
πάγθν. Απηόο ν παίθηεο ληώ-
ζεη παξαγθσληζκέλνο, αλή-
κπνξνο λα βνεζήζεη ηελ νκά-
δα θαη απνγνεηεπκέλνο πνπ 
δελ ηνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα 
δείμεη ηη αμίδεη. Δπηπιένλ ηνπ 
δεκηνπξγείηαη κηα πηθξία, γηα-
ηί, ελώ έρεη θαη απηόο άγρνο 
γηα ηελ έθβαζε ηνπ αγώλα, 

δελ κπνξεί λα ηελ  

O αζιεηηζκόο ζνπ αιιάδεη ηε δσή   

υνέντευξη από τον αθλητή της ΔΟΞΑ ΠΕΤΚΩΝ Γιάννη Υουτζιτζή 

ΟΣΑΝ Η ΚΑΡΓΙΑ ΥΣΤΠΑ ΓΤΝΑΣΑ… 

αιιάμεη. Παξ’ όιν απηά ν ξόινο ηνπ είλαη 
λα γίλεηαη εκςπρσηήο ησλ ζπκπαηθηώλ 
ηνπ θαη παξαηεξεηήο ησλ ιαζώλ ηνπο, ηα 
νπνία κπνξεί λα ηνπο επηζεκάλεη. Έηζη 
θαη από απηή ηε ζέζε θεξδίδεη εκπεηξίεο 

θαη καζαίλεη..  

Δξρόκαζηε, ηέινο, ζηε ζέζε πνπ έρεη ηηο 
πην αθξαίεο εθδειώζεηο ζπλαηζζεκάησλ 
-ειδικά ζηην Ελλάδα- αυηή ηου θεαηή-
νπαδνύ. πρλά ν ζεαηήο-νπαδόο 
ηαπηίδεηαη κε ηελ νκάδα πνπ ππνζηεξίδεη 
θη έηζη αηζζάλεηαη θη απηόο ην ίδην πάζνο, 
ηελ ίδηα έληαζε θαη αγσλία κε ηνπο 
παίθηεο. Γη’ απηό ην ιόγν νδεγείηαη ζηελ 
πξνζπάζεηα λα βνεζήζεη θαη λα 
εκςπρώζεη ηνπο παίθηεο κε θσλέο, 
θξαπγέο, ρεηξνθξνηήκαηα θαη ζπλζήκαηα. 
πγρξόλσο πξνζπαζεί λα απνζπληνλίζεη 

θαη λα ζπάζεη ην εζηθό ησλ αληηπάισλ. 

 Σν άζρεκν μεθηλά όηαλ ηα 
παξαπάλσ ζπλαηζζήκαηα θαη πξνζέζεηο 
ηνλ νδεγνύλ ζε ππεξβνιέο θαη 
παξεθηξνπέο, ράλεη ηελ ςπρξαηκία ηνπ 
θαη πξνβαίλεη ζε πβξηζηηθέο εθθξάζεηο 
θαη βίαηεο πξάμεηο. ηελ πεξίπησζε πνπ 
ε νκάδα ηνπ ράζεη ληώζεη απνγνήηεπζε 
θαη ζπκό, ελώ άκα θεξδίζεη γεκίδεη κε 

άγξηα ραξά θαη ηθαλνπνίεζε. 

 πκπεξαζκαηηθά ινηπόλ, ζα 
ιέγακε, πσο ε βίσζε ελόο ζπνπδαίνπ 
αζιεηηθνύ αγώλα, από όπνηα ζέζε θη αλ 
γίλεη, πξνζθέξεη απόιαπζε θαη 
ιεηηνπξγεί σο έλαο ηξόπνο εθηόλσζεο 
από θαζεκεξηλά άγρε, πξνβιήκαηα θαη 
πηέζεηο – αξθεί λα κέλνπκε πάληα ζηα 

όξηα ηνπ γλήζηνπ αζιεηηθνύ πλεύκαηνο. 

 

Απόζηολος Γαλαηάς, καζεηήο 
ηεο Γ΄ γπκλαζίνπ θαη παίθηεο ηεο 
νκάδαο κπάζθεη «Μαρεηέο» 

Πεύθσλ              

Απξίιηνο 2013  
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Πόηε μεθηλήζαηε ην κπάζθεη; 

ηα 13 κνπ μεθίλεζα κε ηελ παξφηξπλζε ελφο 

θίινπ θη  απφ ηφηε αγάπεζα ην κπάζθεη θαη 

ζπλερίδσ λα ην αγαπψ. 

 

Πνηεο είλαη νη θηινδνμίεο ζαο αιιά θαη ηεο 

νκάδαο ζαο; 

  Ζ θηινδνμία ηεο νκάδαο καο  , αθνχ έρνπκε 

θάλεη κηα θαιή πνξεία, είλαη  λα δηαηεξήζνπκε 

απηήλ ηελ θαιή πνξεία όζν πην πνιύ κπνξνύ-

κε, λα κείλνπκε ζηελ θαηεγνξία , λα γεκίζεη  

ην γήπεδό  καο  κε ζαο θαη λα έξρνληαη  πε-

ξηζζόηεξα παηδηά πνπ αγαπνύλ ην άζιεκα. 

Με ηελ επθαηξία , πξέπεη λα ζαο επραξηζηήζνπ-

κε  γηα ηε δσεξή  παξνπζία ζαο εδψ ζην γήπε-

δν. 

 

 Πνηα είλαη  ε θαηάιιειε ειηθία λα αζρνιε-

ζεί έλα παηδί κε ην κπάζθεη  επαγγεικαηηθά; 

Πξψηα ζα μεθηλήζεηο  ζαλ αζιεηήο  θαη  κεηά 

ζαλ επαγγεικαηίαο. Γελ έρεη ζεκαζία ν  

 επαγγεικαηηζκόο   αιιά ν αζιεηηζκόο . Πξέ-

πεη λα μεθηλήζεηο  απφ φζν κηθξφηεξε ειηθία 

κπνξείο, ψζηε λα επραξηζηεζείο θαη λα ραίξεζαη 

ηνλ αζιεηηζκφ θαη ην παηρλίδη. 

Πόζν ρξόλν ρξεηάδεηαη θάπνηνο γηα λα γίλεη 

επαγγεικαηίαο; 

Γελ είλαη ζέκα ρξφλνπ,  είλαη  ζέκα πνηφηεηαο!   

Όζν πην ζθιεξά δνπιεχεηο , ηφζν πην θνληά ζα 

είζαη ζην απνηέιεζκα πνπ ζέιεηο θαη ζηνλ ζηφρν 

ζνπ. 

 

Πώο ληώζεηε  όηαλ παίδεηε  κπάζθεη; 

Δίλαη  ε κεγάιε κνπ αγάπε. Ξερλψ ηα πξνβιήκα-

ηά  κνπ.  Γελ ππάξρεη ηίπνηα θαιχηεξν απφ απηφ. 

Δίλαη φ,ηη θαιχηεξν κνπ έρεη ζπκβεί θαη εχρνκαη 

λα παξνηξχλσ φζνπο δηαβάζνπλ απηφ ην άξζξν , 

ψζηε λα αζρνιεζνχλ κε νπνηνδήπνηε άζιεκα 

θαη φρη κφλν κε κπάζθεη. 

Γνύλαξεο Γεκήηξεο Γ1 

Βαβιηάθεο Βαζίιεο Β4 
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Ζ ζξεπηηθή ηνπ αμία, αληηζέησο, 

είλαη αξθεηά πςειή αθνύ είλαη 

πινύζην ζε αζβέζηην θαη πξσηεΐ-

λε ελώ είλαη ρακειήο πεξηεθηηθό-

ηεηαο ζε 

λάηξην. 

Πξνζθέξε-

ηαη ζε δηά-

θνξεο γεύ-

ζεηο, κε 

πεξηζζόηε-

ξν δηαδεδν-

κέλεο ηελ 

θιαζζηθή, 

καζηίρα θαη 

κπηζθόην 

θαη κπνξεί 

λα ζπλδπα-

ζηεί κε γιπ-

θά ηνπ θνπηαιηνύ, ζνθνιάηα θαη 

θαξακέια. Ζ yogen fruz απνηειεί 

ηελ πξώηε εηαηξεία πώιεζεο πα-

γσκέλνπ γηανπξηηνύ θαη βξίζθεηαη 

ζηνλ Καλαδά , ελώ ζηελ Διιάδα ε 

chillbox έρεη θαζηεξσζεί σο ε κεγα-

ιύηεξε αιπζίδα frozen yogurt κε 

πεξηζζόηεξα από 20 θαηαζηήκαηα 

ζηελ ρώξα καο αιιά θαη ζην εμσηε-

ξηθό.  

ηνπο θαηξνύο ηεο 

νηθνλνκηθήο  θξίζεο 

ην frozen yogurt  

απνηειεί  κνληέξλα 

ηδέα πνπ έρεη ια-

κπξό κέιινλ. Όκσο 

αο κελ μερλάκε  θαη 

ην παξειζόλ αθνύ 

αθόκα θαη ην παγσ-

κέλν γηανύξηη έρεη ηηο 

ξίδεο ηνπ ζε παξα-

δνζηαθέο ζπληαγέο. 

Έηζη κηα αιπζίδα 

ζπλεηξκώλ κάο κεηαθέξεη ζηελ επν-

ρή ηεο γηαγηάο καο  θαη ζηελ παξα-

ζθεπή ηνπ απζεληηθνύ ειιεληθνύ 

γηανπξηηνύ ην νπνίν έκπαηλε ζε 

πήιηλα  

Σι τρώμε ςιμερα; 

Μόδα ην παγσκέλν γηανύξηη;  

 Απξίιηνο  2013  

Δηαηξνθή  

             Έρεηε ζθεθηεί πνηέ 

γηα ηε δηαηξνθή ζην ζρνιείν, ηη 
ζεκαζία ηνπ πξσηλνύ θαη ηνπ         
θνιαηζηνύ; Δίλαη ζίγνπξα έλα ζέ-

κα πνπ αθνξά όινπο καο. 

              Πξώην πξόβιεκα, ην 
πξσηλό. Καζεκεξηλά βιέπσ καζε-
ηέο νη νπνίνη αληί λα έρνπλ θάεη 
πξσηλό από ην ζπίηη ηνπο, αγνξά-
δνπλ πξάγκαηα από ην θπιηθείν, 
όπσο ηπξόπηηεο, θξνπαζάλ θαη 
άιια. Απηό είλαη έλα κεγάιν πξό-
βιεκα Γηαηί; Γηαηί θαλνληθά ε δηα-
ηξνθή ησλ παηδηώλ πξέπεη λα απνηειείηαη από θξνύηα ,γάια
(ρακειώλ ιηπαξώλ) θαη δεκεηξηαθά. Δλώ παξάιιεια δε ζα 
έπξεπε λα ηξώκε θαγεηά πςειά ζε ιηπαξά όπσο θξνπαζάλ, 

ζθνιηάηεο, κπηζθόηα θαη θέηθ. 

              Δπίζεο έλα άιιν πξόβιεκα είλαη ην θνιαηζηό. Σν μέξα-
ηε όηη  έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηα πνζν-
ζηά παηδηθήο παρπζαξθίαο απμάλνληαη δξακαηηθά; Ζ κείσζε ηεο 
θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη νη ιαλζαζκέλεο επηινγέο ηξνθίκσλ 
είλαη νη δύν θύξηνη παξάγνληεο πνπ ζπλζέηνπλ ην παξαπάλσ 
πξόβιεκα. Έλαο καζεηήο πνπ πάζρεη από παηδηθή παρπζαξθία 
πηζαλόηαηα ζα ηαιαηπσξείηαη κε ην βάξνο ηνπ θαη σο ελήιηθαο 
θαη παξάιιεια απμάλεη ηηο πηζαλόηεηέο ηνπ λα εκθαλίζεη 
πξνβιήκαηα όπσο δηαβήηε θαη θαξδηαγγεηαθά κεηέπεηηα ζηελ 

δσή ηνπ. 

Δπίζεο, νη ιαλζαζκέλεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο έρνπλ ζαλ 

απνηέιεζκα αξθεηέο θνξέο ειιείςεηο ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ  

νη νπνίεο εκθαλίδνληαη σο κηα γεληθή αδπλακία, κε 
απνηέιεζκα κεησκέλε απόδνζε ζην ζρνιείν θαη ζηηο 
θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο θαη γεληθόηεξα ιηγόηεξε 

αληνρή θαη δηάζεζε. 

ε ζπάληεο πεξηπηώζεηο κηα ειιηπήο δηαηξνθή κπν-
ξεί λα ζπκβάιεη ζηελ θαζπζηέξεζε ηεο ζσκαηηθήο 
αλάπηπμεο ελόο παηδηνύ. Σν ζίγνπξν είλαη όηη νη θα-
θέο δηαηξνθηθέο επηινγέο, ιόγσ ηεο απμεκέλεο ελέξ-
γεηαο θαη ηεο πνζόηεηαο δάραξεο πνπ πεξηέρνπλ, 

επεξεάδνπλ ην βάξνο θαη ηελ πγεία ησλ δνληηώλ ζηα παηδηά 

θαη ζπληζηάηαη πξνζνρή. 

Ζ  πγηεηλή δηαηξνθή καο πξνζθέξεη θαιύηεξε ζπγθέ-
ληξσζε, βειηησκέλε δηάζεζε, πεξηζζόηεξε ελέξγεηα, κεγαιύ-
ηεξε απόδνζε ζηηο δξαζηεξηόηεηεο (π.ρ. κειέηε, αζιεηηζκόο 

θηι). Πξνηάζεηο γηα θνιαηζηό είλαη θνπινύξη ζνπζακέλην ή κε 
ζηαθίδεο, ζηαθηδόςσκν, ξπδνγθνθξέηεο, θξάθεξο, θξηηζίληα, 
κπάξεο δεκεηξηαθώλ, κπηζθόηα ηύπνπ digestive, ζπηηηθή ηπξόπη-
ηα ή ρνξηόπηηα, ζπηηηθό θέηθ, θξνύηα θξέζθα ή απνμεξακέλα, 
θπζηθόο ρπκόο εκπινπηηζκέλνο κε ζίδεξν ή / θαη αζβέζηην, γηα-
νύξηη κε κέιη θαη μεξνύο θαξπνύο ή θξνύηα, μεξνί θαξπνί, ιαρα-

ληθά (θαξόην, αγγνπξάθη) ζε ισξίδεο κε ληηπ γηανπξηηνύ, δειέ 
κε θξέζθα θξνύηα, κηθξό ζάληνπηηο κε ηπξί ή θνηόπνπιν ή 

άπαρν δακπόλ ή καξκειάδα , ςσκί κε ηαρίλη θαη κέιη 

Γημοζθένης Παπαδόποσλος Α6 

Η κόδα ηνπ frozen yogurt ήξζε 

επηηέινπο ζηελ Διιάδα! Ζ λέα 

απηή ηδέα πνπ έρεη απνθέξεη 

πνιιά ρξήκαηα ζε μέλνπο επη-

ρεηξεκαηίεο, έρεη θεληξίζεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ Διιήλσλ επη-

ρεηξεκαηηώλ νη νπνίνη κπνξνύλ 

πιένλ λα ππνινγίδνπλ ζε κεγά-

ια θέξδε. Σα ηδηαίηεξα ραξαθηε-

ξηζηηθά ηνπ πξντόληνο απηνύ, ην 

θαζηζηνύλ αληαγσληζηηθό ζηελ 

ειιεληθή αγνξά θαζώο από ό,ηη 

θαίλεηαη ζα έρεη ηεξάζηηα επηηπ-

ρία. Ση είλαη όκσο ην frozen yo-

gurt; Όπσο ην ιέεη θαη ε ιέμε, 

ζηα ειιεληθά ζεκαίλεη παγσκέ-

λν γηανύξηη θαη είηε παξαιακβά-

λεηαη θαηεςπγκέλν θαη ηνπνζε-

ηείηαη ζε κεραλή , είηε παξα-

ζθεπάδεηαη ζηα θαηαζηήκαηα κε 

θξέζθν γάια θαη γηανύξηη, ζηα-

ζεξνπνηεηή θαη θπζηθά αξώκα-

ηα.  

 κπνι θαη θηηαρλόηαλ από πξό-

βεην ή θαηζηθίζην γάια, ελώ ζπ-

λνδεπόηαλ από κέιη ή ζπηηηθό 

ρεηξνπνίεην ςσκί. 

 Όπσο νη επνρέο αιιάδνπλ, έηζη 

αιιάδνπλ θαη νη γεύζεηο. Σν ει-

ιεληθό γηανύξηη κεηαηξάπεθε ζε 

frozen yogurt. Ζ λέα κόδα ήξζε 

γηα λα κείλεη! Έρεη γίλεη καλία 

θαη έρεη ιαηξεπηεί από  κηθξνύο 

θαη κεγάινπο. Πξνηηκείζηε ην 

έλαληη ελόο γιπθνύ ή ελόο παγσ-

ηνύ θαη απνιαύζηε ηα νθέιε ηνπ 

γηα ηελ πγεία ζαο! 

Ποσγαρίδη Θεοδώρα Β3 

Γιαμανηή Κων/να Β3 
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Καιή
 όνε

λε ! 



Η μόδα αιιάδε η  

 

Εεηείηαη καζεηήο Γπκλαζίνπ κε 

σξαίν ζψκα, πξφζσπν θαη ζηπι, 

πνπ λα αζρνιείηαη ζπλέρεηα κε ηα 

πξνβιήκαηα ησλ θνξηηζηψλ θαη 

λα επηδεηθλχεη ζπλερψο ηηο 

δεμηφηεηεο  ηνπ. 

Εεηείηαη καζεηήο πνπ αζρνιείηαη 

κε : πνδφζθαηξν, κπάζθεη, βφιευ, 

ρφθευ, ηέλληο, κπνμ, νξεηβαζία, 

πνδειαζία, bungee jumping, ρνξφ, 

ηνμνβνιία, ζθνπνβνιή, 

θνιχκβεζε, tae kwon do, 

μηθαζθία, rafting, ski,  θσπειαζία, 

ηζηηνπινία, hand ball, snowboard 

θ.α. 

Y.Γ.  Έια λα κε ζπλαληήζεηο 

θαζψο ζα πέθησ  κε ην 

αιεμίπησην. 

Εεηείηαη καζήηξηα πνπ λα ηα 

μέξεη φια κα φια θαη αλ 

ηπρφλ θάλεη ιάζνο …ΓΔΝ 

ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΥΔΣΑΗ 

ΠΟΣΔ! Εεηείηαη 

καζήηξηα κε 

ηέιεην ζψκα , 

αςεγάδηαζην 

πξφζσπν, ιακπεξά καιιηά 

θαη σξαίν ζηπι. Δπηπιένλ 

λα είλαη πξνζηηή ζηα 

αγφξηα θαη ην κφλν 

ελδηαθέξνλ γη΄απηήλ λα 

είλαη ε εμσηεξηθή ηεο 

εκθάληζε. 

Εεηείηαη καζεηήο Γπκλαζίνπ 

αλεμαξηήησο θχινπ πνπ λα 

ιαηξεχεη ην δηάβαζκα ζε 

ππεξβνιηθφ επίπεδν, λα κελ 

βγαίλεη έμσ παξά κφλν γηα λα 

πεηάεη ηα ζθνππίδηα θαη λα κελ 

έρεη επαθή κε ηνλ θφζκν. 

Τ.Γ. Να κε βιέπεη ηειεφξαζε! 

Η μόδα αλλάζει με το πέρασμα του χρόνου 

με πολύ γρήγορο ρυθμό . Αρκετοί άνθρωποι 

ακολουθούν τη μόδα, ενώ άλλοι δεν ασχο-

λούνται καν με αυτήν . Ειδικότερα στο σχο-

λείο μας,  παρατηρείται και συζητιέται αρ-

κετά το φαινόμενο της μόδας . Η εξωτερική 

εμφάνιση παίζει σημαντικό ρόλο για τον 

καθένα από εμάς . Πρακτικά,  ένα μεγάλο 

ποσοστό μαθητών στο σχολείο μας ασχολού-

νται πολύ με τη μόδα ενώ ένα σχεδόν ανύ-

παρκτο ποσοστό δεν ενδιαφέρεται γι αυτήν . 

Αυτό που τραβάει όλους τους εφήβους να 

ασχολούνται πολύ με την ενδυμασία τους 

είναι  η τηλεόραση. Αυτό το μαγικό κουτί 

που μας αλλάζει συνεχώς τις συνήθειες μας 

και μας κάνει να αντιγράφουμε τα πρότυπα 

που μας  παρουσιάζει , έχει μεγάλη επίδρα-

ση στην καθημερινή μας ζωή .  Ίδια ρούχα, 

ίδιο χτένισμα, ίδιο στυλ... θυμίζουμε προϊό-

ντα που μόλις βγήκαμε από το εργοστάσιο . 

Έτοιμα για κατανάλωση. Έτοιμα να βγουν 

εκεί έξω και να αποδείξουν σε όλους πως 

αυτό που αποκαλείται " προσωπική γνώμη» 

και προσωπικό στυλ έχει καταρρεύσει. 

Ας εξαιρέσουμε το γεγονός ότι αυτή η κατά-

ντια που θέλουμε να αποκαλούμε μόδα έχει 

επηρεάσει όλους μας. Σκεφτείτε ποσά κατα-

στήματα που δεν έχουν τα "ποθητά" προϊό-

ντα έχουν κλείσει και αν δεν έχουν κλείσει,  

βυθίζονται όλο και πιο βαθιά στη φτώχεια . 

Σκεφτείτε πόσοι έφηβοι των οποίων οι οικο-

γένειες δεν έχουν την οικονομική δυνατό-

τητα να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες , 

ξοδεύουν χρήματα για να μπορέσουν να 

αποκτήσουν τα πράγματα που είναι στη 

μόδα,  για να είναι αποδεκτοί  από τις παρέ-

ες . Και τέλος πάντων,  η έννοια της μόδας 

έχει αλλάξει . Μόδα δεν είναι μια σειρά από 

αντικείμενα που αγοράζεις για να γίνεις " 

αναγνωρίσιμος " από τους συνομηλίκους 

σου . Η μόδα θα έπρεπε να έχει διαφορετική 

σημασία για τον καθένα μας . Μόδα θα 

έπρεπε να είναι η εφαρμογή των προσωπι-

κών απόψεων μας πάνω στην εμφάνιση μας. 

Βασιλειάδου Κέλλυ-

Γραμματικοπούλου Εβελίνα  Γ1 

     Αοηό πμο μέκεη είκαη……….. 
 Με μηα γιοθηά ακάμκεζε, παηνεηάμε ημ γομκάζημ. 

 Όμμνθεξ ζθέρεηξ θαη παμόγεια ηα μεζεμένηα ηεξ Σεηάνηεξ 

 Όπη απιά μηα εθεμενίδα… 

 Μηα μμάδα, μηα πανέα, μηα πνμκηά. ΜΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ! 

 Λίγα πανηηά, πμιύ θακηαζία, μηα δηθηά μαξ εθεμενίδα! 

  Ο “ήπμξ” μηαξ μμάδαξ, ε μμμνθόηενε μμοζηθή ημο θόζμμο. 

 Νμμίδαμε όηη ήηακ όκεηνμ θαη  πνμζζέζαμε ηε δηθηά μαξ πηκειηά. 

 Ξέναμε όηη μεηά από έκα 7ςνμ ζα βιέπαμε παμόγεια ζε «μηα εθεμενίδα» 

 Γκςνίζαμε πμιιμύξ ζομμαζεηέξ, δεζήθαμε με  ημοξ θαζεγεηέξ, ζομμεηείπαμε 

ζηε γιύθα ηεξ δεμημονγίαξ. 

 Εοθαηνία κα δηεονύκεηξ ημοξ μνίδμκηέξ ζμο 

 Οκεηνεοόμμοκ κα γίκς δεμμζημγνάθμξ. ..θέημξ μμο δόζεθε ε εοθαηνία. 

Γ1 Αζαλαζηάδεο Μαλόιεο, Αλδξένβηηο Αλδξέαο, 
Βαξδήο πύξνο , Βαζηιεηάδνπ Κέιιπ,  Γαιαηά 
Έιιε, Γαιαηάο Απόζηνινο, Γεσξγαθνύ Αζελά , 
Γθόηζε ‘Αλλα, Γνύλαξεο Γεκήηξεο, Γξακκαηηθν-
πνύινπ Δβειίλα Γ2 Δπαγγειηλόο Γηώξγνο, Γ5 
Παπαγεσξγίνπ Παπιίλα, ηεξγηνπνύινπ Βαιεληί-
λε, Σειίδεο Νίθνο, Γ6 Σζαθίξε Αλησλία, Σζίηζνο 
Γεκήηξεο, Σζηξηθίδεο Πξόδξνκνο,Β1 Γηακαληή 
Κσ/λα Β3 Πνπγαξίδε Θενδώξα Β4 Βαβιηάθεο 
Βαζίιεο Α2 Γνπδέιεο Γηάλλεο Α3 Εβίγγνπ Άλλα, 
Εέξβα Βαζηιεία, Καδάλε Γέζπνηλα Α4 Μαπξν-

γηάλλε Βίιιε, Μηραειίδνπ Μαξία 

Α5 Παιηνύξα Φσηεηλή, Α6 Παπαγεσξγίνπ Γάθλε, Παπαδόπνπινο Γεκνζζέλεο, Παπαξλάθε Εσή, ηεξγηνπνύ-

ινπ Μαξία 

Σσγταρηηήρια ζηοσς μαθηηές ποσ με ηην μικρή ή μεγάλη ζσμβολή ηοσς  ζσνηέλεζαν ζηην ολοκλήρωζη  

ασηής ηης προζπάθειας. 

Μ η θ ξέ ο  αγ γ ει ί ε ο  
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Δπραξηζηνύκε ηο Τσπογραθικό Δργαζηήρι  
«Γράμμα» Βαρθολομαίος Θεόδωρος  

γηα ηελ επγεληθή ηνπ βνήζεηα. 


