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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 

info@oropos.gov.gr , sisitio@oropos.gov.gr 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ 50,  ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ 

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 8:00 π.μ-16:00 μ.μ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ: 
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) 

ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΥΣΣΙΤΙΟ) 

ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ (ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2295035169, 2295020300 

 Στις 21 Δεκεμβρίου του 2021, παραβρέθηκαν στο σχολείο μας οι 
κοινωνικοί λειτουργοί του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ωρωπού, η 
κυρία Ξηρογιάννη Γεωργία από το παντοπωλείο, ο κύριος Γα-
βριήλ Δημήτρης από το συσσίτιο και η κυρία Σκουλαριώτου Λεμο-
νιά από τα κέντρα κοινότητας. Τους βοηθήσαμε δίνοντάς τους 130 
ευρώ συμβάλλοντας έτσι στην προμήθεια σημαντικών αγαθών για 
τις άπορες οικογένειες.  
 Την πρωτοβουλία είχαν τα παιδιά του Β2, τα οποία έπειτα από 
συνελεύσεις, με υπεύθυνη την κα  Άννα Σαϊνατούδη, πήραν την 
απόφαση να πραγματοποιήσουν αυτήν τη δράση. Ωστόσο, στη 
δράση αυτή συμμετείχε και το Β1, αφού (μας) βοήθησε να μαζευτεί 
το παραπάνω ποσό. 
 Αρχικά, κατά την είσοδο των τριών εκπροσώπων στο σχολείο 
μας, μαζεύτηκε όλη η Β’ Γυμνασίου στο θέατρο, για να  μας μιλή-
σουν για το έργο τους και για τη λειτουργία του Κοινωνικού Πα-
ντοπωλείου. Αργότερα, δέχτηκαν να απαντήσουν σε κάποια ερω-
τήματα που τους θέσαμε. Οι ερωτήσεις με τις απαντήσεις είναι οι 
εξής: 

Ποιοι συμμετέχουν στη  δράση του κοινωνικού παντοπωλείου; 
 Στη δράση του κοινωνικού παντοπωλείου συμμετέχουν οι κοινωνικοί λειτουργοί, το βοηθητικό προσωπικό 
και μπορεί σε συγκεκριμένες δράσεις να συμμετέχουν και εθελοντές.  
Τι είναι το κοινωνικό παντοπωλείο και ποιος είναι ο σκοπός του;  
 Το κοινωνικό παντοπωλείο είναι μια δομή η οποία προσπαθεί να συγκεντρώνει τρόφιμα και αργότερα να τα 
διανέμει σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη.  
Ποια ήταν η πρώτη σκέψη/έμπνευση που σας παρακίνησε να πραγματοποιήσετε αυτή τη δράση και 
πότε; 
 Η δράση αυτή δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου 
στον δήμο Ωρωπού άρχισε από το 2017 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.  
Ποια είναι τα κριτήρια για να ενταχθεί κάποιος στο κοινωνικό παντοπωλείο; 
 Τα κριτήρια για να ενταχθεί κάποιος στο κοινωνικό παντοπωλείο είναι: 1) το εισοδημά του, 2) θέματα υγείας, 
κυρίως, και 3) κοινωνικά θέματα. Η διαδικασία προβλέπει επίσης μια κοινωνική έρευνα στο σπίτι του πολίτη. 
Μετά κρίνεται αν μπαίνει στο πρόγραμμα ή όχι.   
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, επηρεάστηκαν καθόλου οι προσφορές/δωρεές; 
 Κατά τη διάρκεια της πανδημίας οι προσφορές μειώθηκαν αισθητά, αλλά δυστυχώς αυξήθηκε η ζήτηση, έτσι 
δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν σε όλες τις αιτήσεις.   
Υπάρχουν αρκετές άπορες οικογένειες στον δήμο μας που χρειάζονται τη βοήθειά σας, και αν ναι, 
πόσες;    
 Στον δήμο μας, χρειάζονται περίπου 450 οικογένειες τη βοήθεια μας και πολλές άλλες βρίσκονται σε αναμο-
νή, λόγω των ελάχιστων προϊόντων και της αδυναμίας του μαγειρείου που δεν έχει τη δυνατότητα να παρα-
σκευάζει περισσότερες μερίδες.    
Ποια είναι τα στοιχεία επικοινωνίας σας, σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να κάνει μια δωρεά/
προσφορά; 

Γ.Πολιουδάκης, Χ. Λέκκα, Β. Βεκρή, Σ. Σκιαδά  από τη Β’ Γυμνασίου 
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«Το Στοίχημα» 
Μαρία Λεωνίδα, σκηνοθέτιδα 

 Κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς, 

μία ταινία μεγάλου μήκους γυρίστηκε στο 

1ο Γυμνάσιο Αυλώνα και στη γύρω περι-

οχή. «Το Στοίχημα» (2021) είναι ντοκι-

μαντέρ της σκηνοθέτιδας Μαρίας Λεωνί-

δα, το οποίο πραγματεύεται με χιούμορ 

αλλά και ρεαλισμό τη ζωή των μαθητών 

και των καθηγητών στο 1ο Γυμνάσιο Αυ-

λώνα κατά τη διάρκεια της δύσκολης ε-

ποχής του Covid - 19 και της καραντίνας. 

Προβλήθηκε στο Διαγωνιστικό Τμήμα 

του φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονί-

κης τον Μάρτιο και στην Ταινιοθήκη της 

Ελλάδας στην Αθήνα σε μία ειδική προ-

βολή για το σχολείο μας. Αναμένουμε 

από το Φθινόπωρο να τη δούμε σε αίθου-

σα. 
  Η ιδέα γεννήθηκε το 2017 από τη Μαρί-

α Λεωνίδα και αφορούσε την παρακολού-

θηση και κινηματογράφηση της απλής 

καθημερινής ζωής σε ένα σχολείο. Αρχι-

κά ήθελε να διαπιστώσει πώς το σχολείο 

μπορεί να μετατραπεί σε πεδίο δημιουρ-

γικής ανάπτυξης για τους εφήβους και 

κατά πόσο οι άκαμπτες δομές του ελληνι-

κού σχολείου μπορούν (ή και όχι) να αλ-

λάξουν. Φυσικά, η πανδημία έθεσε και 

άλλους παράγοντες στο προσκήνιο, τη 

διαδικτυακή εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

αλλά και την αλλαγή στις σχέσεις μεταξύ 

μαθητών και καθηγητών εξαιτίας της α-

πόστασης.  

 Η υπόθεση με δύο λόγια: 
«2021…Covid-19, lockdown… Η ζωή 

βουλιάζει σε μια πρωτόγνωρη αδράνεια 

και ακινησία… Ένα μικρό γυμνάσιο στην 

ελληνική επαρχία προσπαθεί να μείνει ζω-

ντανό γαντζωμένο στο σωσίβιο της ψηφια-

κής εκπαίδευσης. Μερικοί αφοσιωμένοι 

και κεφάτοι εκπαιδευτικοί κρατούν με τον 

τρόπο τους το σχολείο «ανοιχτό» και αντι-

μετωπίζουν όλα τα συναισθήματα, τις δυ-

σκολίες και τα αδιέξοδα. Αγώνας ενάντια 

στην απομόνωση, τη μοναξιά, την ανία, 

την παραίτηση…Θα κερδίσουν το στοίχη-

μα;» 

 



 ΣΕΛΙΔΑ 10                                        ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ                           ΣΟΒΑΡΟΤΗΣ 

ΜΗΔΕΝ 

 ΣΕΛΙΔΑ  4                                                                                                                    ΣΟΒΑΡΟΤΗΣ ΜΗΔΕΝ                                                                                                                     

*963 μ.Χ. 

Τα μάτια μου ήταν στραμμένα προς το ανοιχτό παράθυρο της άμαξας, λες και 
προσπαθούσαν να αποστηθίσουν τα μοτίβα των τοπίων που συνεχώς άλλαζαν. 
Βέβαια το μυαλό μου και πόσο μάλλον η καρδιά μου ήταν πολύ πιο μακριά... 
 Η αδικία προς το πρόσωπό μου και η αδυναμία μου να την αποτρέψω διακατεί-
χαν τις σκέψεις μου, σαν γκρίζα σύννεφα έτοιμα να κόψουν στα δύο ακόμα και τον 
πιο θεόρατο ναό με τις αστραπές τους. 
  Πόσες φορές τα μάτια μου θόλωναν κι ένιωθα την ψυχή μου να ραγίζει σαν πα-

λιά, σκουριασμένη ασπίδα που μετά από αμέτρητες μάχες, κάποιο μοιραίο δόρυ επιτέλους τη διαπερνούσε! 
Αλλά δε το έδειξα. Δεν ήταν πρέπον εκ μέρους μου. 
  Έβλεπα τα κάρα να περνούν δίπλα μας και προσευχόμουν να μπορούσα να ήμουν μέρος τους. Εκείνοι δεν 
είχαν την οικονομική άνεση που είχα εγώ και αυτό ήταν ακριβώς ό,τι αποζητούσα. Χωρίς χρηματικό όφελος 
και δόξες, ίσως να μην έπρεπε τώρα να παντρευτώ κάποιον που ποτέ δε ζήτησα, μόνο και μόνο επειδή εκεί-
νου το αίμα στις φλέβες του έβραζε για διπλωματικά παιχνίδια κάθε δευτερόλεπτο που περνούσε. 
  Η άμαξα ξαφνικά σταμάτησε κι η καρδιά μου σφίχτηκε. Πήρα μια βαθιά ανάσα και με τη βοήθεια ενός υπη-
ρέτη κατέβηκα και ο ευωδιαστός αέρας περικύκλωσε τις αισθήσεις μου. 
   Κοίταξα τριγύρω μου και ο πανέμορφος κήπος μού κέντρισε το ενδιαφέρον. Στο βάθος, υπήρχε κι ένα κιό-
σκι, κάτω από τις δροσερές σκιές ενός αγέρωχου δέντρου και αμέσως φαντάστηκα πόσο χαλαρωτικό και ικα-
νοποιητικό θα ήταν να κάθεται κανείς εδώ να διαβάζει. 
 «Καλώς ήρθατε.» 
  Μια βαθιά φωνή αντήχησε από εκεί που δεν το περίμενα και με τράβηξε έξω από τις σκέψεις μου. 
  Μετά το σύντομο ξάφνιασμα που ένιωσα, ανέκτησα την ψυχραιμία μου και κοίταξα προς την κατεύθυνση 
της ανδρικής φωνής. 
  Ένας ψηλός άνδρας με μαύρα μάτια στεκόταν μπροστά μου κι ο δροσερός αέρας ανέμιζε ελαφρός τα κα-
στανά μαλλιά του. Το μισό μέρος του προσώπου του ήταν σκιασμένο, λόγω του ήλιου, που χάιδευε τα χαρα-
κτηριστικά του μόνο από τα αριστερά, αλλά η γοητεία του δεν ξέφυγε από την προσοχή μου. 
  Αρχικά, δεν ήξερα τι να πω. Απλά ήθελα να περιεργαστώ τα αιθέρια χαρακτηριστικά του άνδρα λίγο παρα-
πάνω, αλλά υπενθυμίζοντας στον εαυτό μου πως δεν ήταν ευγενικό, απάντησα πολιτισμένα στο ευγενικό 
καλωσόρισμά του. 
*966 μ.Χ. (σήμερα) 
  Πλέον τα πράγματα είναι διαφορετικά, με μια εκδοχή που δεν περίμενα ποτέ 
μου – κι ούτε ο αδελφός μου. 
  Μια νύχτα με ζεστά μεσάνυχτα, με κοιτούσε από τον απέραντο ουρανό όσο 
στεκόμουν στην τρυφερή αγκαλιά του συντρόφου μου, αναπνέοντας τη μυρω-
διά των ανθών ολόγυρά μας. 
  Καθόμασταν και οι δύο στο ίδιο κιόσκι που είχα δει εκείνη τη μέρα και θαυ-
μάζαμε τα άστρα, ενώ εξιστορούσαμε μύθους που είχαμε ακούσει ως παιδιά ο 
ένας στον άλλο. 
  Όλοι οι περασμένοι μου ενδοιασμοί ήταν τώρα πλέον ανόητα τίποτα και πα-
λιές, ξεθωριασμένες και άστοχες απόψεις που έλιωσαν μαζί με το κερί της 
πίκρας μου, όταν πλέον έλαμψε ο ήλιος της αγάπης. 
  «Άννα…» Με έσφιξε λίγο παραπάνω στην αγκαλιά του και ψιθύρισε τρυφε-
ρά, καθώς κοίταζε βαθιά μέσα στα μάτια μου. Τα αστέρια απεικονίζονταν πά-
νω στις μαύρες κόρες του, σαν ανάγλυφα και ένιωθα πως μπορούσε να δια-
βάσει κάθε πλευρά της ψυχής μου. «… Σε αγαπώ.» 

Από τη Βασιλική Σκοπέτου (Β’) 

Με βάση τις πληροφορίες της ενότητας από την Ιστορία της Β΄ Γυμνασίου για τις σχέσεις Βυζαντίου – Ρώσων και τα απο-
τελέσματα του εκχριστιανισμού των Ρώσων στις σχέσεις των δύο λαών, τα παιδιά προσπάθησαν να γράψουν μία αφήγη-
ση για τις σκέψεις και τα συναισθήματα της Άννας (αδερφής του Αυτοκράτορα του Βασιλείου Β’) στη διάρκεια του ταξιδιού 
της στη Χερσώνα, για να παντρευτεί τον Βλαδίμηρο, ηγεμόνα των Ρώσων. 
Η σύγχρονη πραγματικότητα έφερε δύο μήνες αργότερα – το μάθημα διδάχτηκε τον Ιανουάριο του 2022- στο προσκήνιο 

ξανά τη Χερσώνα στον σημερινό πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία…                                                                    

Άννυ Κέκη , η καθηγήτρια της Ιστορίας 
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Μια συνηθισμένη ημέρα ενός κοριτσιού 
στην αρχαία Αθήνα 

Το παρακάτω κείμενο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήμα-
τος της Ιστορίας 

Από τη Μαριάμ Γεωργακοπούλου  (Α’) 

 Σήμερα, όταν ξύπνησα ο αδελφός 
μου δεν ήταν εδώ, είχε πάει σχολεί-
ο... Φέτος το ξεκίνησε, και εγώ, η δί-
δυμη αδελφή του, έμεινα σπίτι, γιατί 
τα κορίτσια δεν πάνε σχολείο... Ζη-
λεύω τόσο πολύ που ο αδελφός μου 
θα μορφωθεί και εγώ θα είμαι κάτι 
σαν δούλα του... Χωρίς να ξέρω τίπο-
τα παρά μόνο οικιακές δουλειές... 
Έτσι λοιπόν άρχισα το πρώτο μου 
μάθημα στο γυναικωνίτη μαζί με τη 
μαμά… το πώς να μαγειρεύω. 
 Μετά από πολλές ώρες γύρισε ο α-

δελφός μου... Δεν το πίστευα... Μέσα σε κάποιες ώρες είχε αλλά-
ξει! Μου φερόταν σα να ήμουν όντως δούλα του και να μην 
ήμουν ποτέ αδελφή του... Δεν ήθελε να παίξουμε, γιατί έλεγε ότι 
είχε να μελετήσει και ότι εγώ πρέπει να πάω να στρώσω τα κρε-
βάτια μας. Με μάλωσε κιόλας που δεν το έκανα από το πρωί. Με 
έπιασαν τα κλάματα γιατί δε μου αρέσει έτσι όπως έγινε ο αδελ-
φός μου, νιώθω πολύ αδικημένη σε αυτή την πόλη... Δε ξέρω τι 
είναι αυτό το νέο, η Δημοκρατία, πάντως για εμένα και τη μαμά 
μου δεν άλλαξε τίποτα! 

 Το μεσημέρι φάγαμε το φαγητό που μαγείρεψα... Ο μπαμπάς 
εννοείται τα μεσημέρια δεν είναι εδώ. Έρχεται το βράδυ, όλη μέ-
ρα είναι στα συμπόσια και κάτι έχω ακούσει για μια εκκλησία της 
Δήλου; Πηλού; Δήμου; Κάτι τέτοιο. Μετά πάει και στα γυμναστή-
ρια, τα έχω δει μια φορά αλλά απ' έξω, γιατί δεν άφηναν να 
μπουν κορίτσια... 

Μακάρι να ζούσα κάπου που να μπορούσα να πάω σχολείο! 
Κάτι έχω ακούσει για μια Σπάρτη και ότι εκεί και τα κορίτσια πάνε 
σχολείο ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. 

Το απόγευμα μαζί με τη 
μαμά πλύναμε τα ρούχα 
και αργά το βράδυ ήρθε 
ο μπαμπάς. Αμέσως η 
μαμά τον περιποιήθηκε 
και τον φρόντισε... Θυμά-
μαι ότι αύριο είναι τα Πα-
ναθήναια, πάλι καλά που 
έχουμε και αυτά και βγαί-
νουμε λίγο έξω! Αν όμως 
αυτό το άκουγε ο μπα-

μπάς θα με έδερνε, γιατί λέει ότι δεν είμαστε ίσοι με αυτούς...  
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 Άπειρες είναι οι καρναβαλικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται 

κάθε χρόνο σε πολλά μέρη του κόσμου. Μια από αυτές είναι και το 

περίφημο Μardi Gras στη Νέα Ορλεάνη στις ΗΠΑ. Είναι μί-

α εντυπωσιακή γιορτή με έντονα χρώματα, παρελάσεις, σάτιρα, μυ-

στικισμό, κέφι, γλέντι, χορό και μουσική. Και όταν μιλάμε για μουσι-

κή, αναφερόμαστε στον τόπο που «γεννήθηκε» και αναδείχθηκε η 

τζαζ. 

 Η καρναβαλική παράδοση της Νέας Ορλεάνης έχει ρίζες πολλά 

χρόνια πίσω στο παρελθόν. Ως πρώτη ημερομηνία έναρξης εορτα-

σμών καταγράφεται το 1743. Λέγεται πως είναι ένα μείγμα παραδό-

σεων που έφεραν οι Χριστιανοί Γάλλοι άποικοι, σε συνδυασμό με 

παγανιστικές θρησκευτικές εκδηλώσεις των μαύρων από την Αφρική 

και τα νησιά της Καραϊβικής. Χιλιάδες άνθρωποι κατακλύζουν τους 

δρόμους για τους εορτασμούς του Mardi Gras στη Νέα Ορλεάνη. 

To αποκορύφωμα του Καρναβαλιού προσελκύει χιλιάδες τουρίστες 

ενώ ολοκληρώνονται οι εορτασμοί με τη μεγάλη παρέλαση. 

  Οικογένειες, τουρίστες και ντόπιοι στήνονται από νωρίς στους 

δρόμους, για να έχουν μια καλή θέση, ώστε να πιάσουν τα στολίδια 

που ρίχνονται από τους αναβάτες στα άρματα. 

  Σε άλλο σημείο της πόλης, οι άνθρωποι ντυμένοι με περίτεχνα 

κοστούμια θα λάβουν μέρος στην παρέλαση της Αγίας Άννας, μια 

παρέλαση που γίνεται με τα πόδια. 

  Κατά τα μεσάνυχτα, έφιπποι αστυνομικοί κάνουν μια ειρηνική, 

τελετουργική εκκαθάριση των γλεντζέδων στην οδό Bourbon, για να 

σηματοδοτήσουν το τέλος της γιορτής που συνοδεύεται από χορό και 

άφθονη κατανάλωση αλκοόλ. 

Το άρθρο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των μαθημάτων των Γαλλικών, Γερμανικών και Αγγλικών. 

Για τη Νέα Ορλεάνη γράφουν η Χριστίνα Μουσούλη και Χαρά Λέκκα (Β’) 
Για την Κολωνία η Λιάτη Νεφέλη και Τσώνου Στέλλα  (Γ’)  
Για τη Νίκαια η Εβελίνα Σπανού και Χαρά Λέκκα  (Β’) 

   Το Καρναβάλι της Νίκαιας είναι το μεγαλύτερο καρναβάλι στη Γαλλία και ένα από τα διασημότερα στον κόσμο. 

Πραγματοποιείται κάθε χειμώνα στη Νίκαια, τον Φεβρουάριο για δύο εβδομάδες και προσελκύει εκατοντάδες χιλιάδες 

θεατές. Το συγκεκριμένο καρναβάλι είναι ένα από τα τρία μεγαλύτερα καρναβάλια στον κόσμο, μετά από εκείνο της 

Βενετίας και του Ρίο. 

  Η πρώτη γραπτή αναφορά χρονολογείται από το 1294 με τον κόμη της Προβηγκίας Κάρολο Β', που πήγε να περάσει 

τις καρναβαλικές γιορτές στην αγαπημένη του  πόλη της Νίκαιας. Από τότε καθιερώθηκε ως μια από τις πιο σημαντικές 

γιορτές της πόλης. Τον 14ο και τον 15ο αιώνα, το καρναβάλι ήταν η κυριότερη λαϊκή γιορτή. Στην Αναγέννηση, οι 

μεγάλοι χοροί και οι καρναβαλικές μεταμφιέσεις γίνονταν στις πλατείες και στα στενά δρομάκια της πόλης. 

  Το 1873 δημιουργήθηκε μια κριτική επιτροπή για το Καρναβάλι και χάρη στις ενέργειές της, το καρναβάλι αναδιορ-

γανώθηκε. Δημιουργήθηκαν η παρέλαση μεταμφιεσμένων αρμάτων με σατιρικά θέματα και διάφοροι διαγωνισμοί. 

  Σήμερα το γεγονός προσελκύει πάνω από ένα εκατομμύριο επισκέπτες στη Νίκαια κάθε χρόνο. Το Καρναβάλι εκτεί-

νεται σε περίοδο δύο εβδομάδων τον Φεβρουάριο, συμπεριλαμβανομένων τριών Σαββατοκύριακων. 

   Κάθε χρόνο επιλέγεται ένα θέμα και παραδοσιακοί καλλιτέχνες δημιουργούν 18 άρματα και άλλα ειδώλια για την 

πολύχρωμη παρέλαση. Οι παρελάσεις των καρναβαλιστών γίνονται μέρα και νύχτα, ενώ στην Προμενάντ ντεζ Αν-

γκλαί, γίνεται λουλουδοπόλεμος κατά τη διάρκεια της παρέλασης εντυπωσιακών αρμάτων στολισμένων με λουλούδια, 

για τη διακόσμηση των οποίων χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο 100.000 λουλούδια, όπως μιμόζες, ζέρμπερες, λίλιουμ, 

κρίνοι κ.ά. 

   Το καρναβάλι κλείνει πάντα με μία φαντασμαγορική γιορτή, όπου ρίχνεται στην πυρά ο Βασιλιάς Καρνάβαλος, σαν 

μία συμβολική τελετή που σηματοδοτεί τη λήξη των εκδηλώσεων. 



  Der Karneval in Köln ist fast so alt wie die Geschichte der Stadt selbst. 

Aber es wird erst seit etwa 190 Jahren in der organisierten Weise gefeiert, 

die wir heute kennen. Griechen und Römer feierten mit Wein, Weib und 

Gesang fröhliche Frühlingsfeste zu Ehren von Dionysos und Saturn. Die 

alten Germanen feierten die Wintersonnenwende, um den Göttern zu hul-

digen und die bösen Dämonen des Winters zu vertreiben. In späteren Zei-

ten übernahmen die Christen diese heidnischen Bräuche. Die Fastenzeit, 

die Fastenzeit vor Ostern, wurde durch den Karneval eingeläutet.  

Übersetzung:  

 Το καρναβάλι στην Κολωνία είναι σχεδόν τόσο παλιό όσο και η ιστορία 

της ίδιας της πόλης, αλλά γιορτάζεται μόνο για περίπου 190 χρόνια με τον 

οργανωμένο τρόπο που το γνωρίζουμε σήμερα. Έλληνες και Ρωμαίοι 

γιόρταζαν χαρούμενες ανοιξιάτικες γιορτές προς τιμήν του Διόνυσου και 

του Κρόνου με κρασί, γυναίκες και τραγούδι. Οι αρχαίοι Γερμανοί γιόρ-

ταζαν το χειμερινό ηλιοστάσιο για να λατρεύουν τους θεούς και να διώ-

χνουν τους κακούς δαίμονες του χειμώνα. Σε μεταγενέστερους χρόνους, 

οι Χριστιανοί υιοθέτησαν αυτά τα ειδωλολατρικά έθιμα. Η Σαρακοστή, η 

περίοδος της Σαρακοστής πριν από το Πάσχα, προαναγγέλλεται από το 

καρναβάλι.  

Wann findet immer Karneval statt?  

Karneval beginnt jedes Jahr am 11. November um 11 Minuten nach 11 

Uhr morgens. Der Höhepunkt der Faschingszeit beginnt früh im Folgejahr 

mit der Weiberfastnacht und endet am Aschermittwoch.  

 Η διοργάνωση του καρναβαλιού ξεκινά κάθε χρόνο στις 11 Νοεμβρίου 

στις 11 και 11 το πρωί. Το αποκορύφωμα της περιόδου του καρναβαλιού 

ξεκινά το επόμενο έτος με το καρναβάλι των γυναικών και τελειώνει την 

Τετάρτη της Τέφρας (κάτι σαν τη δική μας Καθαρά Δευτέρα).  

Wie feiert man Karneval in Köln?  

Der Kölner Karneval lässt sich auf vielfältige Weise feiern. Höhepunkt ist 

der sechstägige Straßenkarneval, bekannt als die „Crazy Days“. Von der 

Weiberfastnacht, dem Frauenkarneval am Donnerstag vor Rosenmontag, 

bis zum Veilchendienstag (Karnevalsdienstag) gibt es kein Ende an tradi-

tionellen Sessions, Bällen und Umzügen. Vor allem in den Hallen, Knei-

pen und Restaurants wird gefeiert, gesungen und getanzt. 

 Το Καρναβάλι της Κολωνίας γιορτάζεται με πολλούς διαφορετικούς τρό-

πους. Το αποκορύφωμα είναι το εξαήμερο καρναβάλι δρόμου γνωστό ως 

«Τρελές Μέρες». Από το Weiberfastnacht, το γυναικείο καρναβάλι την 

Πέμπτη πριν από την Καθαρά Δευτέρα, μέχρι την Τρίτη του Καρναβα-

λιού, δεν έχουν τέλος οι παραδοσιακές συνάξεις, οι χοροί και οι παρελά-

σεις. Ειδικά στις αίθουσες, τις παμπ και τα εστιατόρια οι άνθρωποι γιορ-

τάζουν, τραγουδούν και χορεύουν.  

Wie lange dauert Karneval?  

Die Länge der Karnevalszeit variiert von Jahr zu Jahr. Es beginnt jedes 

Jahr am 11. November und endet früh im Folgejahr (zwischen Februar 

und März) am Aschermittwoch. 

 Η διάρκεια της περιόδου του καρναβαλιού ποικίλλει από χρόνο σε χρό-

νο. Αρχίζει στις 11 Νοεμβρίου κάθε έτους και τελειώνει νωρίς το επόμενο 

έτος (μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου) την Τετάρτη της Τέφρας. 
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Ένα ποδηλατοσχολείο  

 φιλικό προς το περιβάλλον 
Από τους  μαθητές της Α’ τάξης του 1ου Γυμνασίου Αυλώνα  

και τους υπεύθυνους καθηγητές Πέπη Ξεναρίου και Κωστή Πετρογιάννη  

 «Πού πας χωρίς κράνος;…Δεν είπαμε να μην τρέχεις;» Αυτές κι άλλες 13 βιντεο-οδηγίες θα βρεις 
στο αστείο βιντεάκι «Οδηγίες για νέους ποδηλάτες … και πεζούς» που φτιάξαμε εμείς, οι μαθητές 
της Α’ τάξης του 1ου Γυμνασίου Αυλώνα, για να ανεβάσουμε στην ενότητα «Ποδηλατώ με ασφάλει-
α» του ιστοτόπου με τίτλο «Ποδηλάτες Γυμνασίου Αυλώνα- Τα ποδήλατά μας, όπως τα όνειρά 

μας…». https://sites.google.com/view/podilates
-gymnasiou-avlona/ 
 Αυτός ο ιστότοπος, που δημιουργήσαμε τη φε-
τινή χρονιά, είναι και η συμμετοχή μας στον Δι-
αγωνισμό Μαθητικής Ψηφιακής Δημιουργίας 
για την Οδική Ασφάλεια, που οργανώνεται κάθε 
χρόνο από το Ινστιτούτο Πάνος Μυλωνάς. 
Στον ιστότοπο αυτό συγκεντρώσαμε και όλο το 
υλικό που έφτιαξαν οι 10 ομάδες της τάξης μας, 
οι οποίες  ασχολήθηκαν φέτος στα πλαίσια των 
Εργαστηρίων Δεξιοτήτων με το project 
«Ποδηλατώ και προστατεύω το περιβάλλον».  
Ένα υλικό που πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμο κι 
ενδιαφέρον για όποιον αγαπάει το ποδήλατο, 

όπως εμείς. Ο λόγος είναι ότι στον ιστότοπο αυτό μπορεί κάποιος να δει, εκτός από το υλικό της 
δράσης μας (κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων) και πολλές πληροφορίες για τη δική μας σχέση με 
τα ποδήλατά μας (είτε ατομικά, είτε ομαδικά). Για παράδειγμα, μπορεί να δει τις αφίσες μας και να 
διαβάσει: δικές μας εμπειρίες από τη ζωή μας με το ποδήλατο (Μικρές ποδηλατικές ιστορίες), μια 
μικρή παρουσίαση των ποδηλάτων μας και των ειδών τους  (βουνού, πόλης, trekking),  αλλά και 
πληροφορίες που συγκεντρώσαμε από τη διαδι-
κτυακή μας έρευνα σχετικά με την ιστορία του 
ποδηλάτου και τον τρόπο με τον οποίο το ποδή-
λατο ωφελεί τόσο την υγεία μας όσο και το περι-
βάλλον. 
 Τέλος μπορεί να δει και την έρευνα, τα συμπε-
ράσματα της οποίας αναλύονται στη συνέχεια, 
που διενεργήσαμε  από  τις  11/5-20/5  στο σχο-
λείο  μας  με  χρήση διαδικτυακών ερωτηματολο-
γίων πάνω σε ερωτήματα όπως: α) σε τι ποσο-
στό έχουν οι μαθητές ποδήλατο και για ποιους 
λόγους το χρησιμοποιούν; β) σε ποιο βαθμό 
χρησιμοποιούν τον απαραίτητο για την ασφάλειά 
τους εξοπλισμό; γ) ποιες είναι οι απόψεις τους 
σχετικά με τη χρήση του ποδηλάτου ως μέσου 
μεταφοράς φιλικού προς το περιβάλλον;  
 Όπως ήταν αναμενόμενο, από τα 37 παιδιά του τυχαίου δείγματος της Α’ γυμνασίου  διαπιστώσα-
με ότι είμαστε ποδηλατοσχολείο!!!  καθώς το 90% δήλωσαν ότι έχουν ποδήλατο και μάλιστα πάνω 
από τους μισούς έχουν στενή σχέση με το ποδήλατό τους, αφού το χρησιμοποιούν σε εβδομαδιαία 
βάση  ή  και  συχνότερα  και  μόνο   ένα  15% το  έχει  παραμελήσει  και χρειάζεται επισκευή. Το 
περίεργο είναι  ότι  οι  περισσότεροι δεν το  χρησιμοποιούν   σαν   μεταφορικό  μέσο   (π.χ.  για   να  
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έρθουν στο σχολείο, κάποιοι λόγω απόστασης) 
αλλά κυρίως σαν τρόπο αναψυχής (70% για βόλ-
τα - 40% για παιχνίδι/διασκέδαση). Ένα εύρημα 
της έρευνας, μάλλον λίγο ανησυχητικό, είναι ότι 
παρά το γεγονός ότι 7 στους 10 ξέρουν τον ΚΟΚ 
για τα ποδήλατα, εν τούτοις στα μέτρα αυτοπρο-
στασίας από ατυχήματα (πχ. χρήση κράνους, 
αντανακλαστικού ρουχισμού) δε δίνεται και μεγά-
λη προσοχή, οπότε είναι κάτι που θα πρέπει να 
βελτιώσουμε. 
 Τέλος, ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που 
επίσης ήταν αναμενόμενο για το σχολείο μας εί-
ναι οι οικολογικές του ευαισθησίες!!!  Καθώς, 
σύμφωνα με την έρευνά μας, ένα σημαντικό πλε-
ονέκτημα για τη χρήση του ποδηλάτου είναι το 
ότι (εκτός από τρόπος εκγύμνασης) είναι φιλικό 

προς το περιβάλλον για πολλούς λόγους, με κυριότερους τη μη ρύπανση και την οικονομία πό-
ρων. Για τον λόγο αυτό ένα 85% των μαθητών είναι πρόθυμο, αφενός να συμμετέχει σε καμπάνι-
α για την προώθηση του ποδηλάτου ως οικολογικού μέσου μετακίνησης και αφετέρου να καταθέ-
σει προτάσεις σχετικά με τη χρήση του ποδηλάτου στον Δήμο μας (π.χ. δημιουργία ποδηλατο-
δρόμων, δωρεάν  ποδήλατα για βόλτα κτλ). Δεν ξέρουμε αν έτυχε ή αν η έρευνά μας συντέλεσε 
λίγο προς αυτήν την κατεύθυνση, πάντως  χαρήκαμε πολύ, όταν μάθαμε ότι λίγες μέρες μετά την 
έρευνά μας ο Δήμος Ωρωπού έκανε προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων για «πράσινες» δωρεάν 
μετακινήσεις εντός των πόλεων και των χωριών του Δήμου. Συμφωνούμε, κύριε Δήμαρχε, «Το 
ηλεκτρικό ποδήλατο αλλά και το ποδήλατο γενικώς είναι ο σύγχρονος, άμεσος, διασκεδαστικός 
και οικολογικός τρόπος μετακίνησης τόσο για τις οικογένειες όσο και για τους επισκέπτες του Δή-
μου μας» και μπορούμε να σας το επιβεβαιώσουμε κι εμείς, οι Ποδηλάτες του Γυμνασίου  Αυλώ-
να. 
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Μέλλοου 
  Σας παρουσιάζουμε το σκυλί "καταζητούμενος" με   τα 
χίλια ονόματα: "Μέλλοου", "Σαβίνα", "Μέλλον" και ό,τι 
άλλο βρεθεί από τις δημιουργικές μας εκρήξεις. Λογικά 
μιλώντας, είναι προς καταδίωξη, επειδή δε γνωρίζει τι πάει 
να πει "ο καθένας φέρνει φαγητό από το σπίτι του" και 
αυτό έχει οδηγήσει σε πολλές  μαρτυρίες κλοπής κουλου-
ριών, κέικ, ακόμα και  χάρτινων σακουλών. Ας συνδρά-
μουν όλοι, ώστε να  προσφέρουμε σε αυτό το πλάσμα 
έναν ψυχολόγο ή  έναν διαιτολόγο που σαφώς χρειάζεται. 
Κυρίως θα πρέπει να μάθει ότι δε θα είναι πάντα διαθέσι-
μος ο κύριος Πετρογάννης να της σώζει τη ζωή από τις 
αηδίες που σαβουρώνει ερχόμενη σχολείο! 

Μπαλίτσα 
 Ένα ακόμα από τα μέλη του σχολείου μας είναι ένα 
γκρίζο σκυλάκι, γνωστό ως "Πατάτα" ή "Μπαλίτσα". 
Τα χόμπι του είναι να ξαπλώνει ανάσκελα με τις 
ώρες, με τα πόδια όρθια (στυλ: «τα κακάρωσα»), σε 
σημείο που συχνά ένα σμήνος μαθητών να τρέχει να 
δει αν έχει πεθάνει. 

Σκύλος ανώνυμος 
 Ένα νέο σκυλί στο σχολείο μας είναι ένα με μαύρη γούνα. Φαίνεται να είναι 
αρκετά ντροπαλό ακόμα, γιατί ούτε εμείς δεν μπορούμε να πιστέψουμε πως 
καταφέραμε να το βγάλουμε φωτογραφία. Κάθε φορά που αντιλαμβάνεται 
κάμερα, κρύβει το πρόσωπό του στα πόδια του. Καλώς όρισε λοιπόν! Σιγά-
σιγά θα γνωρίσει όλη την τρέλα. 

Μονόλογος Σκύλου 
  Όλα ήταν ωραία, καθαρός ουρανός, ζέστη, τα λουλούδια μόλις είχαν ανθίσει. Μετά από πολλή ώρα χαλά-

ρωσης στην αυλή του σχολείου αποφάσισα να σηκωθώ και να πλησιάσω την αγαπημένη μου τάξη. Μάντε-

ψε φίλε μου, δεν ήταν κανείς μέσα. Μα πού πήγαν όλοι; σκέφτηκα. Έφυγα αμέσως από το σχολείο και επέ-

λεξα να πάω μια βόλτα στο χωριό. Βλέπετε εμείς οι σκύλοι το συνηθίζουμε αυτό. Έχω μάθει όλα τα σοκάκια 

και τα μέρη συγκέντρωσης των παιδιών. Ξεκίνησα ενθουσιασμένη να τους βρω αλλά, κανείς... Ψυχή, δεν 

υπήρχε κανείς να ασχοληθεί μαζί μου βρε αδερφέ! Ένα “ξουτ!” και παλαμάκια θα μου έδιναν ζωή.  Κάτι έχει 

συμβεί, σκέφτηκα. Μα πού πήγαν αυτοί οι άνθρωποι;Πόσο μου άρεσε που με χάιδευαν και με τάιζαν! Αλλά 

τώρα δεν βρίσκω κανέναν. Ούτε έναν άνθρωπο. Μόνο γάτες, άλλους σκύλους και περιστέρια. Σαν πλησίασα 

ένα σπίτι με ανοιχτό παράθυρο, μια λέξη άκουσα να επαναλαμβάνεται από το μαύρο και τετράγωνο κουτί … 

Κορονοϊός. 

Για την αντιγραφή: η ερμηνεύτρια σκυλίσιων σκέψεων Τσώνου Στέλλα  (Γ΄) 

 Την επιμέλεια του δισέλιδου την είχε ο Γρηγόρης Πολιουδάκης, τις δημόσιες σχέσεις των τριών σκύλων 

του σχολείου διεκπεραίωσε η Βασιλική Σκοπέτου και το εισαγωγικό κείμενο έγραψε η Χαρά Λέκκα. (Β΄) 

 Ένας άνθρωπος που αγαπά τα ζώα σίγουρα αγαπά και τους ανθρώπους. Είναι ωραία κάποιος να ενδιαφέ-
ρεται για τα ζώα και ακόμη περισσότερο για τα αδέσποτα ζώα που έχουν περισσότερη ανάγκη από φροντίδα. 
'Ενα ζωάκι που θα φροντίσεις θα είναι για πάντα φίλος σου. Η φροντίδα των ζώων δείχνει την ποιότητά μας 
σαν κοινωνία. Στο σχολείο μας προσέχουμε τα αδέσποτα σκυλάκια και ελπίζουμε αυτό να γίνει παράδειγμα 
και για τους όλους τους άλλους. 
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Από εδώ είναι η Tρούφα  

Από την Κωνσταντίνα Ασημίνα (Α’) 

 Η Τρούφα βρέθηκε στο σχολείο παρατημένη με το 
αδερφάκι της. Όταν έφτασα στο σχολείο, την κρατούσε 
αγκαλιά μια συμμαθήτριά μου. Εκείνη τη στιγμή που 
την είδα, χάρηκα πολύ που τη βρήκαμε και την κρατή-
σαμε στην τάξη, από την άλλη μεριά όμως στεναχωρή-
θηκα που κάποιος την παράτησε. 
 Εκείνη την ημέρα θα ερχόταν η μαμά μου να μου αφή-
σει κάτι που ξέχασα στο σπίτι, οπότε σκέφτηκα να της 
προτείνω να την κρατήσουμε. Μετά από λίγη ώρα στο 
μάθημα των γαλλικών, ήρθε η μαμά μου, πήρα την 
Τρούφα αγκαλιά και πήγα να της την δείξω μαζί με την 
καθηγήτριά μου, κυρία Κέκη, ώστε να την πείσουμε να 
την υιοθετήσουμε ή να τη δώσουμε σε κάποιον άλλον 
που ψάχνει να υιοθετήσει ένα σκυλάκι. Η μαμά μου 
τελικά την πήρε και την πήγε σπίτι. 
 Όταν σχόλασα, βιάστηκα να πάω σπίτι για να τη δω 
και να μάθω τι θα την κάνουμε. Τελικά μου είπε η μητέ-
ρα μου ότι θα την κρατήσουμε, αλλά θα την πάρει η 
μεγάλη μου αδερφή σε λίγες εβδομάδες που θα μεγα-
λώσει. Όταν το άκουσα, χάρηκα τόσο πολύ που θα την 
προσέχει κάποιος από την οικογένεια μου. 
 Η καθημερινότητά της ήταν πάντα διαφορετική. Την 
πρώτη μέρα στο σπίτι παίζαμε, κοιμόταν στον καναπέ 
και εγώ καθόμουν δίπλα της και την τάιζα. Της αρέσει 
να τρώει πολύ, να την παίρνεις αγκαλιές, να τη χαϊδεύ-
εις στην κοιλιά και να παίζει με τα υπόλοιπα σκυλάκια 
που έχουμε στο σπίτι. 
 Το αδερφάκι της υιοθετήθηκε από έναν συμμαθητή μου. Νιώθω πολύ καλά που και τα δύο σκυλάκια βρή-
καν οικογένεια και που το ένα το κρατήσαμε εμείς! Είναι πολύ καλό να υιοθετούμε αδέσποτα σκυλάκια και 
όχι να αγοράζουμε. Πρέπει να είμαστε πολύ συνειδητοποιημένοι, διότι τα ζωάκια χρειάζονται φροντίδα.  Αν 
δεν μπορούμε να τους την παρέχουμε, καλύτερα να μην έχουμε κάποιο ζωάκι ή αν για κάποιους λόγους 
δεν μπορούμε να τα κρατήσουμε, θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με φιλοζωικά σωματεία ή να ψάξουμε 
οικογένειες που θέλουν ένα ζωάκι.  

 Χρήση βίας, αυστηρών τιμωριών, πνιγμοί, βασανισμοί, παραμέληση και εγκατά-
λειψη, δηλητηρίαση με φόλες αποτελούν ορισμένες μορφές αποτρόπαιων εγκλη-
μάτων κατά των ζώων και συγκεκριμένα κατοικίδιων που σημειώνονται στη χώρα 
μας καθώς και στο εξωτερικό, οι οποίες, δυστυχώς, αυξάνονται καθημερινά.  
  Η κακοποίηση των ζώων δεν είναι κάτι που θα πρέπει να αγγίζει μόνο τους ζωό-
φιλους, αλλά θα πρέπει να προκαλεί το κοινό αίσθημα και να λαμβάνεται ως σήμα 
κινδύνου από τους αρμόδιους, ειδικά όταν διαπράττεται από μικρά παιδιά, που 
εύκολα θα μετατραπούν σε πιθανούς μελλοντικούς εγκληματίες.  
  Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι παιδιά που εθίζονται να κακοποιούν ζώα, έχουν 
μεγαλύτερη πιθανότητα να κακοποιήσουν αργότερα ευάλωτα άτομα, όπως άλλα 
μικρότερα παιδιά ή ηλικιωμένους. Αντίστροφα, παιδιά που μαθαίνουν να φροντί-
ζουν τα ζώα, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αναπτύξουν συμπόνια κι ενσυναί-
σθηση προς άλλα άτομα. Με απλά λόγια, η κακοποίηση των ζώων ορίζεται ως «η 
εμπρόθετη πρόκληση μη απαραίτητου πόνου, οδύνης, αγωνίας ή θανάτου ενός 
ζώου». 
  Έχει βρεθεί άλλωστε ότι ακόμα κι όταν η επιθετική συμπεριφορά είναι νευρολογι-
κά πιθανή, το περιβάλλον μπορεί να την ανατρέψει, να τη ρυθμίσει δηλαδή, διδά-
σκοντας καλύτερα πρότυπα ή άλλες κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές, που 
ενισχύουν την ενσυναίσθηση και τη συμπόνια. 

ΟΧΙ στην κακοποίηση των ζώων 
                                                                                                   Επιμέλεια: Βασιλική Βλάχου (Α΄) 
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Μια έρευνα που έγινε στο πλαίσιο προγράμματος Εράσμους  που συμμετείχε το σχολείο μας 

Οι διατροφικές συνήθειες των νέων  

 Στο πλαίσιο της δουλειάς μας, ασχοληθήκαμε με το θέμα 

της διατροφής. Μεταξύ των άλλων, αποφασίσαμε να διε-

ρευνήσουμε τις διατροφικές συνήθειες των σύγχρονων 

νέων. Ετοιμάσαμε, λοιπόν, ένα ερωτηματολόγιο το οποίο 

συμπληρώθηκε ανώνυμα, ηλεκτρονικά, από μαθητές και 

μαθήτριες των πέντε χωρών με τις οποίες συνεργαζόμα-

στε, δηλαδή: Αυστρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία και 

Τουρκία. Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 70 άτομα, ηλι-

κίας 14 έως 17 χρόνων. 

 Ας δούμε τα αποτελέσματα της έρευνάς μας: 

2. Country 

Austria:     6 

Germany:  6 

Greece:   23 

Italy:       26 

Turkey:    5 

4. What do you have for breakfast? 

Most people answered: 

Milk (45) 

Cornflakes (31) 

Toast (15) 

Fruits (25) 

Fruit Juice (20) 

Bread with Marmalade (15) 

Eggs (14) 

Yogurt (7) 

Other (12 

7. What do you usually have for snack at school? 
Sandwiches (48) 

Fruits (16) 

Juice (10) 

Sweets (8) 

Croissant (7) 

Other (15) 
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12. What do you usually have for dinner? 

Most students eat pasta, meat, fish, salad. 

18. If yes, describe the changes. 

During weekends, students use to: 

– Eat fast food 

– Eat frequently outside 

– Eat with their parents and grandparents 

– Eat later, with no program 

– Eat different kind of food (spicy) 

19. What’s your 

 favorite food? 

Pizza (18) 

Pasta (22) 

Meat (20) 

Other (10) 

20. What do you eat when you 

go out with friends? 

Most students eat fast food, 

pasta and sea food. 

21. What edible do you 

buy from the kiosk or 

from the supermarket? 

Most students buy chips, 

sandwich, sweets and 

fruits. 
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29. What foods do you know how to cook? 

Most students can cook: pasta, soup, salad, eggs, rice, pizza, 

fried potatoes and grilled chicken, while some of them can 

cook everything. 

32. If yes, specify: 

– Girls tend to feel more insecure about their body image, as 

they are more motivated by the society to be lean. As a result 

their eating habits are healthier. However, women are more 

affected by alimentary disorders. 

– Males eat more protein in order to build muscles. 

27. What kind of sweets do you eat? 

Most students eat chocolate, cake and ice cream. 
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Συμπεράσματα 
 Γενικότερα, διαπιστώνουμε ότι οι διατροφικές συνήθειες των νέων που συμμετείχαν στην έρευνα παρου-

σιάζουν κοινά σημεία.  

 Παρατηρούμε ότι παρότι η θρεπτική αξία του πρωινού είναι πλέον γνωστή, το 37,1% των μαθητών/τριών 

τρώνε μερικές φορές και σπάνια πρωινό. Σε όλες πάντως τις χώρες, το πρωινό είναι παρόμοιο, με το γάλα 

και τα δημητριακά να κυριαρχούν. 

 Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι μόνο το 31,4% τρώει καθημερινά δεκατιανό. Οι περισσότεροι τρώνε σά-

ντουιτς, που το αγοράζουν είτε από την καντίνα του σχολείου είτε από κάποιο άλλο μαγαζί, ενώ άλλοι το 

παρασκευάζουν στο σπίτι. 

 Όσο για το μεσημεριανό, το 70% τρώει σπιτικό φαΐ το μεσημέρι και μόνο το 30% τρώει τις καθημερινές 

με όλη την οικογένεια. Ενδιαφέρον είναι, επίσης, ότι το 21,4% δηλώνει ότι τρώνε κάνοντας κάτι άλλο ταυ-

τόχρονα πάντα και το 67,1% μερικές φορές. Στην πλειοψηφία τους τρώνε καθημερινά σαλάτα, όπως επί-

σης και φρούτα, εκτός από ένα 10%. Εκτός από σαλάτα και φρούτα, το μεσημέρι δηλώνουν ότι τρώνε ζυ-

μαρικά, ψάρι και κρέας, ενώ τα όσπρια δεν αναφέρονται. Τέλος, το 52,9% τρώνε μεσημεριανό σε σταθε-

ρές ώρες, ενώ οι υπόλοιποι έχουν ασταθές ωράριο. 

 Τα Σαββατοκύριακα μαζεύεται πάντα όλη η οικογένεια μαζί για το 45,7% και μερικές φορές για το 

47,1%. Το 41,4% αλλάζει συνήθειες το Σαββατοκύριακο, καθώς τα παιδιά τρώνε πιο συχνά έξω, συνηθί-

ζουν το fast food, αλλά και τα γεύματα με τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους. 

 Αγαπημένα φαγητά είναι τα ζυμαρικά, το κρέας και η πίτσα, ενώ, όταν βγαίνουν με τους φίλους τους, 

προτιμούν το fast food, την πίτσα και το σούσι. Από τα μαγαζιά συνηθίζουν να αγοράζουν μόνοι τους 

τσιπς, σάντουιτς, γλυκά και φρούτα. Το 77,1%  δε χρησιμοποιεί συμπληρώματα διατροφής, το 28,6%  δεν 

πίνει ποτέ καφέ και το 58,6% δεν πίνει ποτέ αλκοόλ. Το 72,9% πίνει μερικές φορές φρέσκο χυμό και το 

78,6%  αναψυκτικά. Χορτοφάγοι δήλωσαν μόνο το 1,4%.  

 Σχεδόν όλοι δήλωσαν ότι μπορούν να μαγειρέψουν κάποια πολύ βασικά φαγητά. Όσο για τη στάση τους 

απέναντι στο βάρος τους, είναι μοιρασμένοι, με το 50% να δηλώνει ότι ανησυχούν για το βάρος τους και 

το 50% να μην ανησυχούν. Τέλος το 72,9% θεωρούν ότι η διατροφή δεν επηρεάζεται από το γένος, διαπι-

στώνουν όμως ορισμένες διαφορές ανάμεσα στα φύλα, επισημαίνοντας ότι τα κορίτσια είναι πιο ανασφα-

λή με το σώμα τους, πιέζονται από την κοινωνία να είναι λεπτά, με αποτέλεσμα να τρέφονται πιο υγιεινά, 

αλλά και να είναι επιρρεπή στις διατροφικές διαταραχές. Τα αγόρια αντίθετα παίρνουν πρωτεΐνες για να 

χτίσουν το μυϊκό τους σύστημα. 

 

Ομάδα Erasmus 
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Museum vs Amusement  

 

Ένα πρόγραμμα Εrasmus 

Museum vs Amusement => Amuse(u)ment!!! 

 Το Erasmus KA2 «www.amuse(u)ment.eu - Youth 

thinking about their recent cultural heritage» είναι 

ένα διετές πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχει το σχολείο 

μας μαζί με άλλα τέσσερα σχολεία - τρία λύκεια και ένα 

γυμνάσιο - από την Αυστρία, Γερμανία, Ιταλία και Τουρ-

κία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη δημιουργία μουσείων 

που θα ψηφιοποιηθούν και  αφορούν στα επαγγέλματα, 

την τεχνολογία, τη μετανάστευση και την καθημερινή ζωή 

των σύγχρονων εφήβων. Πιο συγκεκριμένα, το δικό μας 

σχολείο έχει αναλάβει να δημιουργήσει ένα σύγχρονο 

λαογραφικό μουσείο, ένα δηλαδή μουσείο που θα επικε-

ντρώνεται στον απλό άνθρωπο του σήμερα και ιδιαίτερα 

στον έφηβο και την καθημερινότητά του. Το πρόγραμμα 

προβλέπει την πραγματοποίηση έξι ταξιδιών στις χώρες-

εταίρους, με σκοπό τη γνωριμία, τη συνεργασία και την 

ψυχαγωγία μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών. 

1ος σταθμός: Γερμανία 

 Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2019 με την 

πρώτη μας συνάντηση να γίνεται στο Zörbig του Ομό-

σπονδου Κρατιδίου της Σαξονίας - Άνχαλτ της Γερμανίας 

που συντονίζει το πρόγραμμα. Στη συνάντηση αυτή πήρα-

με μέρος μόνο εκπαιδευτικοί, προκειμένου να γνωριστού-

με μεταξύ μας, να σχεδιάσουμε τις λεπτομέρειες της δρά-

σης, αλλά και να γνωρίσουμε σύγχρονους τρόπους παρου-

σίασης των εκθεμάτων στα μουσεία. 

2ος σταθμός:Τουρκία 

 Η επόμενη συνάντηση έγινε τον Ιανουάριο του 2020 στο  

Λύκειο Κοινωνικών Επιστημών στη Μανίσα (Μαγνησία) 

της Τουρκίας με συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών. 

Η ελληνική ομάδα έμεινε σε ξενοδοχείο, η επαφή μας 

όμως με τους οικοδεσπότες μας ήταν πολύ στενή, καθώς 

τούρκικες οικογένειες είχαν αναλάβει από μία μαθήτρια η 

κάθε μία. Κάθε απόγευμα, λοιπόν, οι οικοδεσπότες μετέ-

φεραν τα παιδιά στο σπίτι τους, έτρωγαν μαζί το βραδινό 

τους και τα συνόδευαν στις βραδινές εξόδους. Έτσι τα 

παιδιά είχαν την ευκαιρία να συναναστραφούν στενά και 

να ψυχαγωγηθούν. 

 Το ταξίδι μας ξεκίνησε με μια σύντομη περιήγηση με 

ξενάγηση στην Κωνσταντινούπολη.  

 Τις επόμενες ημέρες στη Μανίσα, είδαμε το μουσείο του 

μπαρμπέρη που είχε ήδη ολοκληρώσει το συνεργαζόμενο 

σχολείο, παρακολουθήσαμε μάθημα στην τάξη, συμμετεί-

χαμε σε παιχνίδια γνωριμίας, σε διασκεδαστικά εργαστή-

ρια και σε μαθήματα παραδοσιακών χορών. Γνωρίσαμε 

τη δημοτική αρχή και περιηγηθήκαμε στα αξιοθέατα της 

Μανίσα. Συμμετείχαμε επίσης σε μία ημερήσια εκδρομή, 

κατά τη διάρκεια της οποίας επισκεφτήκαμε ένα μικρό 

μοναστήρι κοντά στην Έφεσο, όπου πιστεύεται ότι βρι-

σκόταν η τελευταία κατοικία της Παναγίας, τον αρχαιο-

λογικό χώρο της Εφέσου και το πρώην ελληνικό χωριό, 

μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco, Κιρκιτζέ, 

τόπο καταγωγής της Διδώς Σωτηρίου. Το ταξίδι μας τε-

λείωσε με την επίσκεψή μας στη Σμύρνη, την οποία περι-

ηγηθήκαμε με τη βοήθεια ξεναγού και με επίσκεψη στο 

ελληνικό προξενείο.  Ήταν ένα ταξίδι πλούσιο σε εμπειρί-

ες. Η ψυχική επαφή, το δέσιμο, που αναπτύχθηκε ανάμε-

σα στα παιδιά ήταν εντυπωσιακή. 

Στο Γενικό προξενείο της Ελλάδας στη Σμύρνη με την πρόξενό μας 
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   Πήγαμε και φάγαμε όλοι μαζί, έτσι ώστε να γνωριστούμε 

καλύτερα, όπως και έγινε. Ανακαλύψαμε ότι παρόλο που 

ζούμε σε διαφορετικές χώρες και έχουμε ο καθένας τη δική 

του κουλτούρα, ήθη και έθιμα, η αθωότητα και η ανεμελιά 

της ηλικίας μας μας έφερναν κοντά, έτσι ώστε να έχουμε 

έναν κοινό κώδικα επικοινωνίας.  

  Μετά το φαγητό πήγαμε στο The Greeks όπου τους δεί-

ξαμε κάποια παλιά επαγγέλματα και εννοείται ότι παίξαμε 

ατελείωτες ώρες τένις και πινγκ-πονγκ, που μας έμαθαν η 

Claudia, η Martina, η Sara και η Laura. Αλλά δε σου είπα 

το καλύτερο. Έμαθα και λίγα Ιταλικά από τη Laura και 

εγώ της έμαθα λίγα Ελληνικά και μπορώ να πω ότι είχε 

πάρα πολύ πλάκα. Είναι ωραίο να μαθαίνεις ξένες γλώσ-

σες και πόσο μάλλον από κάποια πολύ καλή σου φίλη. 

Σήμερα γνώρισα και ένα παιδί από τη Γερμανία, τον 

Anton, ο οποίος μπορώ να πω ότι έχει πολύ χιούμορ. Μι-

λούσαμε για ώρες επειδή ξέρω Γερμανικά και με βοήθησε 

να τα βελτιώσω κιόλας. Έγινε πολύ καλός μου φίλος και 

του υποσχέθηκα ότι θα τον ξεναγήσω αύριο στην ΑΚΡΟ-

ΠΟΛΗ.   

Μια μεγααάλη στάση: Η πανδημία μάς χτυπά! 

 Το επόμενο ταξίδι στην Ιταλία τον Μάιο του 2020 μα-

ταιώθηκε λόγω της πανδημίας. Ήταν η εποχή της πρώτης 

σκληρής καραντίνας, όταν τα σύνορα έκλεισαν. Το πρό-

γραμμά μας μπήκε στο ψυγείο για ολόκληρη την επόμενη 

σχολική χρονιά, τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρό-

γραμμα αποφοίτησαν… Κρατήσαμε την επαφή πάντως 

ζωντανή με την πραγματοποίηση τριών διαδικτυακών 

συναντήσεων, στις οποίες παιδιά από όλες τις χώρες επι-

κοινώνησαν μεταξύ τους, αντάλλαξαν απόψεις, έπαιξαν 

παιχνίδια... 

3ος σταθμός:Ελλάδα 

 Μετά από πολλές συζητήσεις, πολύ διστακτικά αποφα-

σίσαμε να ξεκινήσουμε και πάλι το πρόγραμμα και να 

επιχειρήσουμε την επόμενή μας συνάντηση στον Αυλώνα 

- Αθήνα. Ξεκινήσαμε την προετοιμασία της συνάντησης, 

έχοντας στον νου μας ότι τελευταία στιγμή η συνάντηση 

μπορεί να ματαιωθεί.  

Μια μέρα πριν 

11/10/2021 

Αγαπημένο μου ημερολόγιο, 

Σήμερα ήταν μια κουραστική αλλά ταυτόχρονα μια 

μέρα γεμάτη περιπέτειες.  Δεν  μπορώ να σου περιγράψω 

τα συναισθήματα που νιώθω αυτή τη στιγμή. Μόνο βλέπο-

ντας τις εκφράσεις του προσώπου μου, μπορείς να νιώσεις 

και εσύ με τη σειρά σου τη χαρά και τον ενθουσιασμό μου. 

Μετά από πολύ σκληρή προετοιμασία από εμάς και τους 

καθηγητές μας είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τους φί-

λους μας. Ανυπομονούσα τόσο καιρό να τους δω και να 

που είμαι μια μέρα πριν από τη μεγάλη συνάντηση! Μείνα-

με στο σχολείο επτά ώρες παραπάνω από το σχολικό ωρά-

ριο προσπαθώντας να είναι όλα στην εντέλεια και όλοι να 

μείνουν άναυδοι αντικρίζοντας το σχολείο μας. Μπορώ να 

πω ότι αυτό ήταν εξουθενωτικό, αλλά, μπροστά στον εν-

θουσιασμό μας, η όποια κούραση και εμπόδιο ήταν ανύ-

παρκτα. 
Πραγματικά δε ξέρω τι άλλο να σου πρωτοπώ. Ανυπο-

μονώ να δω από κοντά τη Laura, που θα είναι το ταίρι 

μου για τις επόμενες μέρες και εννοείται ότι θέλω να γνω-

ρίσω και τα άλλα τα παιδιά και θέλω να γίνουμε όλοι φί-

λοι. 

Σε καληνυχτίζω τώρα επειδή πρέπει να ξυπνήσω νωρίς. 

Σ’ ευχαριστώ που μου κρατάς συντροφιά μέχρι και τώρα. 

Τα λέμε ξανά αύριο, που θα έχω να σου πω πολλά περισ-

σότερα από τα σημερινά. 

Αναστασία Σαμπάνη (Γ΄) 

12/10/2021 

Ήρθε επιτέλους η ώρα 

Αγαπημένο μου ημερολόγιο, 

Σήμερα επιτέλους ήρθε η μέρα που όλοι περιμέναμε! 

Είμαι τόσο, μα τόσο ενθουσιασμένη που δεν ξέρω πώς θα 

μπορέσω να εκφράσω όλον αυτόν τον ενθουσιασμό. Σκέ-

ψου, ετοιμάστηκα τόσο γρήγορα για το σχολείο, που μέχρι 

και η μαμά μου έμεινε έκπληκτη!  

Στο σχολείο υπήρχε άγχος και όλοι περιμέναμε τους 

φίλους μας με ανυπομονησία και με χαμόγελα ζωγραφι-

σμένα στο πρόσωπό μας. Περιμέναμε στη στάση του λεω-

φορείου και ζητωκραυγάσαμε από τη χαρά μας όταν είδα-

με το πούλμαν με τους εταίρους μας να έρχονται.  Όλοι 

κοιτούσαμε από εδώ και από εκεί για να αναγνωρίσουμε 

το ζευγάρι μας. Έτσι όπως έψαχνα είδα να βγαίνει από το 

λεωφορείο η Laura. Έτρεξα αμέσως κοντά της και την 

αγκάλιασα, όπως ακριβώς έκανε και εκείνη δίνοντάς μου 

ένα δώρο που μου είχε φέρει από την Ιταλία.  

 Αναστασία Σαμπάνη 

 Τους καλωσορίσαμε στο θέατρο με μια εκδήλωση που 

μας ταξίδεψε μέσα από τραγούδια, μουσικές, χορούς και 

δρώμενα στην Αυστρία, την Ιταλία, την Τουρκία, τη Γερ-

μανία και την Ελλάδα. Συνεχίσαμε με βιωματικά εργα-

στήρια, με θέμα τα επαγγέλματα του μέλλοντος, τη δια-

τροφή των σύγχρονων νέων, την ταυτότητα των σημερι-

νών εφήβων και τις εμπειρίες μας από την περίοδο της 

καραντίνας. Μέσα από αυτά τα εργαστήρια αλλά και το 

φωτογραφικό υλικό που συγκεντρώσαμε στις περιηγή-

σεις που ακολούθησαν, συγκεντρώσαμε υλικό για τη 

δημιουργία του δικού μας ψηφιακού μουσείου. Μετά τα 

εργαστήρια, ακολούθησε φαγοπότι, βόλτα στον Αυλώνα, 

επίσκεψη στο The Greeks και άλλο φαγοπότι με τη συμ-

μετοχή και γονιών που έσπευσαν να μας βοηθήσουν με 

κάθε τρόπο. 
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Λοιπόν  ημερολόγιό μου θα πούμε τα υπόλοιπα αύριο. 

Καληνύχτααααα… 

Αναστασία Σαμπάνη 

 Την επόμενη ημέρα, μία ηλιόλουστη μέρα μιας μεσογει-

ακής χώρας, περιηγηθήκαμε μέχρι τελικής πτώσης στην 

Αθήνα και τα αξιοθέατά της (Ακρόπολη, Μουσείο της 

Ακρόπολης, ιστορικό κέντρο της Αθήνας) σε μία περιή-

γηση που ξεκίνησε στις 7.00 το πρωί και ολοκληρώθηκε 

στη 1.00 το επόμενο πρωί και περιλάμβανε ατέλειωτο 

περπάτημα αλλά και παραδοσιακό ελληνικό φαγοπότι. 

3η ημέρα: Μάθημα ιστορίας: Ελλάδα 

Μετά το πρωινό, επισκεφτήκαμε μεταξύ άλλων και την 

Ακρόπολη. Αρχικά ανεβήκαμε τα ατελείωτα σκαλιά και 

φτάσαμε ψηλά, όπου εκμεταλλευτήκαμε την απίστευτα 

όμορφη θέα για να βγάλουμε μερικές selfies. Ο Δημήτρης 

δίσταζε στην αρχή, αλλά μετά συμφώνησε να βγάλουμε 

μαζί μια selfie. Kάναμε βόλτα στον αρχαιολογικό χώρο 

της Ακρόπολης και μάθαμε πολλά για την ιστορία της. 

Επειδή ήμασταν πολλά άτομα, χωριστήκαμε σε δύο ομάδες 

και στο τέλος της ξενάγησης, συναντηθήκαμε και πάλι όλοι 

μαζί για να επισκεφτούμε το μουσείο. Εκεί μάθαμε πολλά 

για την ιστορία της Ελλάδας. 

Till 

 Την τρίτη και τελευταία ημέρα δεν μας έκαμψε η κακο-

καιρία που χτύπησε την Αθήνα με τα μηνύματα στα κινη-

τά μας τηλέφωνα να μας παρακινούμε να μείνουμε σπίτι 

μας, ενώ ήμασταν ήδη στο Καλλιμάρμαρο! Επισκεφτή-

καμε την καλά προστατευμένη από τη βροχή, μόλις ανα-

καινισμένη, Εθνική Πινακοθήκη και επιστρέψαμε στον 

Αυλώνα, όπου η θεομηνία είχε κοπάσει. Μετά από παι-

χνίδια, δρώμενα και μοίρασμα των εντυπώσεών μας στο 

θέατρο του σχολείου, η συνάντηση έκλεισε με ένα ξέ-

φρενο γλέντι με ατελείωτο χορό και γοερά κλάματα. 

Οι φιλοξενούμενοί μας έφυγαν κατενθουσιασμένοι με 

την καλλιτεχνική εκδήλωση καλωσορίσματος, τα φιλόξε-

να σκυλιά του σχολείου μας, την εμπνευσμένη ξενάγηση 

στην Αθήνα, τα πρωτότυπα δώρα, φτιαγμένα με μεράκι 

με τα χεράκια γονιών, παιδιών και του κ. Πετρογιάννη, 

τη φροντίδα που δέχτηκαν από τα ελληνόπουλα οικοδε-

σπότες και, βέβαια, τους υπέροχους μεζέδες που είχαν 

ετοιμάσει οι γονείς. 

 

14/10/2021  

Τα δάκρυα βροχή 

Αγαπημένο μου ημερολόγιο… 

Αφού φάγαμε και χορέψαμε, μας ανακοίνωσαν ότι 

έχουμε μόνο τρία λεπτά στη διάθεσή μας για να αποχαιρε-

τιστούμε. Όλοι αρχίσαμε να κλαίμε και να αγκαλιαζόμαστε 

μεταξύ μας δίνοντας υποσχέσεις τις οποίες δε θα ξεχάσου-

με ποτέ και θα τις πραγματοποιήσουμε κάποια στιγμή. 

Αφού τους αποχαιρετήσαμε και έφυγαν, συνεχίσαμε να 

κλαίμε, καθώς θυμόμασταν όλες αυτές τις στιγμές που 

ζήσαμε μαζί. Δε μπορώ να γράψω άλλο πραγματικά. Νιώ-

θω τόσο δυστυχισμένη που δεν έχω άλλη δύναμη και αντο-

χή. Θα τα πούμε πάλι αύριο… 

Αναστασία Σαμπάνη 

15/10/2021 

Τέλος 

Αγαπημένο μου ημερολόγιο, 

 Θα σου πω λίγα αλλά σημαντικά. Όλο το βράδυ μιλούσα 

με τα παιδιά και κανείς μας δεν ήθελε  να πιστέψει ότι η 

επίσκεψη των φίλων μας τέλειωσε… Σίγουρα το καπέλο 

του Anton που μου έδωσε χθες θα είναι ένα σημάδι που θα 

μου θυμίζει τις υποσχέσεις που έχουμε δώσει. 

 Οι τρεις μέρες που περάσαμε μαζί δεν ήταν αρκετές αλ-

λά… 

ΘΑ ΞΑΝΑΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ!  

Αναστασία Σαμπάνη 

  

5η ημέρα: Αντίο Ελλάδα! 

Στο αεροδρόμιο στο Βερολίνο μας περίμενε ένα ταξί. Στο 

σπίτι σκεφτόμουν συνεχώς το ταξίδι στην Αθήνα. Όλα ήταν 

σαν όνειρο. Όμως δεν ήταν όνειρο, διότι όλα όσα έζησα 

την τελευταία βδομάδα, ήταν πραγματικότητα. Και περιμέ-

νω ήδη με ανυπομονησία το επόμενό μας ταξίδι.  

Πολλούς χαιρετισμούς από τη Γερμανία, 

ο Till σας 

4ος σταθμός:Ιταλία 

 Τον Γενάρη, όταν ο κορονοϊός ήταν στην κορύφωσή 

του, καταφέραμε να φτάσουμε στο Παλέρμο της Ιταλίας. 

Η συνάντηση αυτή ήταν ‘κουτσουρεμένη’. Οι Αυστρια-

κοί φίλοι δεν κατάφεραν να έρθουν, καθώς υπήρχε απα-

γόρευση των εκδρομών των σχολείων λόγω της πανδημί-

ας. Οι Τούρκοι φίλοι συνάντησαν άλλο εμπόδιο: την κα-

κοκαιρία, που τους κράτησε στο αεροδρόμιο τρεις ημέ-

ρες, με αποτέλεσμα να φτάσουν στο Παλέρμο τη μέρα 

που εμείς φεύγαμε! Εμείς ξεφεύγοντας εγκαίρως από τη 

θεομηνία, καθώς απογειωθήκαμε στις 6.00 το πρωί από 

την Αθήνα, φτάσαμε στην ηλιόλουστη Ρώμη. 



 ΣΟΒΑΡΟΤΗΣ ΜΗΔΕΝ                                                                                                                ΣΕΛΙΔΑ  19                                                                                           

 Day 1: Μόλις φτάσαμε στη Ρώμη, μας παρέλαβε ένα βα-

νάκι και μας πήγε στο σημείο όπου θα συναντούσαμε την 

ελληνίδα ξεναγό μας. Όταν έφτασε και αφού μας κέρασε 

έναν ιταλικό cappuccino, η ξενάγηση στη Ρώμη ξεκίνησε. 

Πρώτη μας στάση το Βατικανό, ένας πανέμορφος χώρος 

με μεγάλη ιστορία. Μπήκαμε στη Βασιλική του Αγίου Πέ-

τρου, ένα τεράστιο κτήριο με τόνους χρυσού! Ήταν επιβλη-

τικό και ταυτόχρονα πολύ συγκινητικό. Φεύγοντας περπα-

τήσαμε και περάσαμε τη Γέφυρα των Αγγέλων. Η θέα ήταν 

πραγματικά πολύ όμορφη. Συνεχίσαμε να περπατάμε μέσα 

στα διάφορα στενάκια, παίρνοντας μια μικρή ιδέα από την 

καθημερινότητα των κατοίκων της Ρώμης.  

Λίγο πριν φτάσουμε στο Κολοσσαίο, φάγαμε την πρώτη 

μας αυθεντική ιταλική πίτσα. Ήταν πεντανόστιμη!!! Συνε-

χίσαμε το δρόμο μας προς το Κολοσσαίο. Όλα ήταν υπέρο-

χα. Το τοπίο σου φέρνει ανατριχίλα, καθώς σε παραπέμπει 

στην αρχαία Ρώμη. 

Κατευθυνθήκαμε στη ρωμαϊκή αγορά και την Piazza 

Venezia. Επισκεφτήκαμε την Fontana di Trevi, το Πάνθε-

ον, την Piazza di Spagna και την Piazza del Popolo. Δυ-

στυχώς όμως δεν μπορούσαμε να μείνουμε άλλο στη Ρώ-

μη. Ήταν ήδη 7 το απόγευμα!!! Έπρεπε να γυρίσουμε στο 

αεροδρόμιο για την πτήση μας προς το Παλέρμο της Σικε-

λίας. 

Day 2: Ξυπνήσαμε στις 7:30 το πρωί, ετοιμαστήκαμε και 

γρήγορα ξεκινήσαμε για το ραντεβού στο θέατρο Massimo 

με τα παιδιά από τις άλλες χώρες. Για να γνωριστούμε, 

παίξαμε ένα παιχνίδι γνωριμίας και μετά ξεναγηθήκαμε σε 

όλα τα μνημεία και τα αξιοθέατα του Παλέρμο. Όταν φτά-

σαμε στο Quattro Canti, χωριστήκαμε σε δύο ομάδες για 

να παίξουμε το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού. Από την 

κάθε ομάδα, οι ξένοι, δηλαδή οι Έλληνες και οι Γερμανοί, 

έπρεπε να προσπαθήσουν να βρουν αυτό που ζητούσε ο 

κάθε γρίφος και να δοκιμάσουν από ένα παραδοσιακό 

σισιλιάνικο φαγητό. Όποια ομάδα ήταν πιο γρήγορη και 

δοκίμαζε όλα τα φαγητά κέρδιζε!! 

Day 3: Επιστημονικό Λύκειο του Παλέρμο! 

Φτάσαμε λοιπόν στο σχολείο τους και αφού μας ξενάγη-

σαν, άρχισαν να μας δείχνουν τι ετοίμασαν. Είχαν δημι-

ουργήσει μια έκθεση με κείμενα, χάρτες, φωτογραφίες και 

αντικείμενα σχετικά με τη μετανάστευση. Σε ένα μεγάλο 

τοίχο  δέσποζε  ένας  χάρτης  του  κόσμου  και μας έδωσαν  

πινέζες, ώστε να τις βάλουμε πάνω στη χώρα που θα θέ-

λαμε να ζήσουμε. Μας έδειξαν κι ένα βίντεο που είχαν 

φτιάξει οι μαθητές για τη μετανάστευση, βάλαμε μουσική 

και χορέψαμε όλοι μαζί. Συζητήσαμε και για ποιο αντικεί-

μενο θα παίρναμε από τη χώρα μας εάν χρειαζόταν να την 

εγκαταλείψουμε. Τέλος, μπήκαμε σε μία τάξη την ώρα του 

μαθήματος και παρουσιάσαμε στους Ιταλούς μαθητές, στα 

αγγλικά, ένα πρότζεκτ για την ελληνική παρουσία στην 

Ιταλία και ιδιαίτερα στη νότια Ιταλία με ιστορικά στοιχεία 

που ίσως τα παιδιά να μη γνώριζαν. Το βράδυ, πήγαμε σε 

ένα πολυπολιτισμικό εστιατόριο και δοκιμάσαμε διάφορα 

πιάτα. Στο τέλος της βραδιάς, δύο Ιταλοί μαθητές μάς 

τραγούδησαν διάφορα τραγούδια με την κιθάρα τους.  

Day 4: Μονοήμερη εκδρομή με λεωφορείο στο Monreal! 

Επισκεφτήκαμε τον καθεδρικό ναό ο οποίος χαρακτηρίζε-

ται σαν μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την 

Unesco. Συνεχίσαμε την εκδρομή μας στην όμορφη παρα-

λία του Mondello στους πρόποδες του Monte Pellegrino.   

Day 5: Η τελευταία μας ημέρα στην Ιταλία έφτασε. Η 

αλήθεια ήταν πως καμία μας δεν ήθελε να τελειώσει. 

Προσγειωθήκαμε στην Ελλάδα γύρω στις 2 τα ξημερώμα-

τα και εκεί το ταξίδι μας στην Ιταλία με το Erasmus 

έφτασε στο τέλος του... 

Λιάτη Νεφέλη (Γ΄)  

5ος σταθμός: Αυστρία 

 Στη συνάντηση αυτή στην Πρότυπη Επαγγελματική 

Σχολή του Neustadt στην Αυστρία είχαμε τη μεγάλη 

χαρά να δούμε τους κόπους μας να παίρνουν σάρκα και 

οστά. Στα υπέροχα εργαστήρια αυτού του σχολείου με 

μέντορες τους μεγαλύτερης ηλικίας μαθητές του Τμήμα-

τος Πληροφορικής του σχολείου, τα παιδιά μας κατάφε-

ραν να ψηφιοποιήσουν τα υλικά μας και να δημιουργή-

σουν το ελληνικό μουσείο στην ειδική ιστοσελίδα του 

προγράμματος. Είχαμε μαζί μας μια ομάδα Dream Team 

που κατάφερε σε χρόνο ρεκόρ να στήσει τις τρεις ενότη-

τες του μουσείου μας με πάρα πολύ υλικό.  

 Ιδιαίτερα μας εντυπωσίασε η υποδομή του σχολείου και 

το κλίμα που επικρατούσε. Όλοι – πάνω από 1.000 μα-

θητές - ολημερίς εργάζονταν σε ένα ήρεμο περιβάλλον.  
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Αστραφτερό κτίριο, υπολογιστές σε κάθε θρανίο, φωτοτυ-

πικά και εκτυπωτές παντού, σε κάθε αίθουσα και στους 

διαδρόμους με ελεύθερη χρήση, υπέροχη βιβλιοθήκη και 

εργαστήρια πέρα από κάθε φαντασία, για ποικίλες εργασί-

ες, όπως ξυλουργική, δομικά έργα, ρομποτική, σιδηρουρ-

γία …   

Φυσικά, είχαμε την ευκαιρία να περπατήσουμε άπειρα 

χιλιόμετρα και να ξεναγηθούμε στην υπέροχη Βιέννη, να 

επισκεφτούμε μουσεία, να φάμε σε κλασικά βιενέζικα 

εστιατόρια, αλλά και να απολαύσουμε παραδοσιακούς 

αυστριακούς χορούς και να ξεφαντώσουμε και οι ίδιοι σε 

ταβέρνα ενός παραδοσιακού ορεινού χωριού, όπου έγινε 

θριαμβευτικά το κλείσιμο αυτού του ταξιδιού. 

6ος σταθμός: Γερμανία — Το ταξίδι  φτάνει στο τέλος του 

Στις 15 Μαΐου ξεκίνησε το ταξίδι μας με προορισμό τη 

Γερμανία. Μείναμε στην υπέροχη αυτή χώρα για 6 μέρες 

συνολικά και κάναμε πολλά πράγματα. 

  Αρχικά επισκεφτήκαμε το Βερολίνο, την όμορφη πρωτεύ-

ουσα της Γερμανίας. Οι μέρες μας στο Βερολίνο, αν και 

λίγες, ήταν γεμάτες, καθώς επισκεφτήκαμε και είδαμε πολ-

λά ιστορικά μέρη και περπατήσαμε πολύ εξερευνώντας την 

πόλη. Κάποια από τα σημαντικά μέρη που είδαμε ήταν η 

Πύλη του Βρανδεμβούργου, το Checkpoint Charlie και το 

τείχος του Βερολίνου, που κάποτε δίχασε τη Γερμανία, τους 

φίλους και τις οικογένειες που ζούσαν σε αυτή. Επισκεφτή-

καμε, επίσης, και ένα ιδιαίτερο μουσείο, εκείνο του Ολο-

καυτώματος, όπου αντικρίσαμε εκθέματα που παρουσιάζο-

νται με τρόπο που διέφερε από τον συνηθισμένο στα μου-

σεία. 

   Πέρα από το ατελείωτο περπάτημα που όμως σχετιζόταν 

με την ιστορία, κάναμε και πολλά άλλα πράγματα. Πήγαμε 

βαρκάδα στον ποταμό Σπρέε του Βερολίνου, είδαμε το Νη-

σί των Μουσείων και επισκεφτήκαμε τον ζωολογικό κήπο 

του Βερολίνου. Περάσαμε καταπληκτικά βλέποντας και 

μαθαίνοντας  για  διαφόρα είδη ζώων  που  ζούσαν εκεί.  

   Δοκιμάσαμε, επίσης, φαγητά, όπως το περίφημο        

"currywurst" και τα νόστιμα "hot dogs".  

    Στη συνέχεια, αφού αφήσαμε πίσω το Βερολίνο, επισκε-

φτήκαμε μια άλλη πόλη, το Dessau. Εκεί γνωρίσαμε τους 

άλλους καθηγητές και μαθητές, με τους οποίους γίναμε 

φίλοι και περάσαμε όμορφα. Κατά τη διαμονή μας στο Des-

sau είδαμε το μουσείο Bauhaus και ένα κτηριακό συγκρό-

τημα αρχιτεκτονικής Bauhaus. Μια ακόμη πόλη που πήγα-

με με τρένο ήταν το Wittenberg, όπου επισκεφτήκαμε εκ-

κλησίες και μουσεία που σχετίζονταν άμεσα με τον Μαρτί-

νο Λούθηρο και τη θρησκευτική του μεταρρύθμιση. Τέλος, 

είδαμε από κοντά στη Λειψία το μνημείο που χτίστηκε προς 

τιμήν της Μάχης των Εθνών, όπου ο Ναπολέοντας είχε την 

πρώτη του μεγάλη ήττα. 
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   Άλλα μέρη που πήγαμε, και που κατά την γνώμη μου ήταν 

πολύ  διασκεδαστικά,  ήταν  το  θεματικό  πάρκο "Belantis" 

στη Λειψία, όπου έγινε η γιορτή κατά την οποία θα βλέπαμε 

τους ξένους φίλους μας για μια τελευταία φορά πριν από τη 
λήξη του προγράμματος. Στη γιορτή φάγαμε, χορέψαμε και 

ακούσαμε ζωντανή μουσική από τη σχολική μπάντα του 

σχολείου της Γερμανίας, "Lifve". Πιστεύω πως η βραδιά 

εκείνη ήταν η πιο συναισθηματική, καθώς δεθήκαμε περισ-

σότερο, καθηγητές και μαθητές, μεταξύ μας και ύστερα απο-

χωριστήκαμε. 

   Σε γενικές γραμμές, θεωρώ πως το ταξίδι που μας πρό-

σφερε το Erasmus ήταν μια από τις μεγαλύτερες εμπειρίες 

της ζωής μου. Ήταν μια ευκαιρία να ταξιδέψουμε, να κά-

νουμε φίλους, να μάθουμε πολλά και να πάρουμε μια γεύση 

από τη γερμανική κουζίνα. Μέσα από το ταξίδι, επίσης, δια-

πιστώσαμε πόσο πράσινη είναι η Γερμανία, παρά τη μεγάλη 

βιομηχανική της παραγωγή. Θα έδινα τα πάντα για να ξανα-

ζήσω μια παρόμοια εμπειρία και πιστεύω πως θα ήταν ευ-

χάριστη και ξεχωριστή για οποιονδήποτε έκανε ένα ταξίδι 

σαν αυτό που κάναμε και εμείς. 

Φαίη Μπαλώκα (Γ΄) 

  

 Κι έτσι έκλεισε το πρόγραμμα αυτό μετά από 3 χρόνια. Οι 

δυσκολίες που προκλήθηκαν από την πανδημία δεν μας 

λύγισαν. Όλοι μαζί οι εταίροι – καθηγητές και μαθητές - 

ολοκληρώσαμε το project με επιτυχία.  

 Το κάθε σχολείο δημιούργησε στο πλαίσιο του προγράμ-

ματος τη δική του ενότητα για το ψηφιακό μουσείο με 

ξεχωριστό θέμα για κάθε χώρα. Η Ιταλία ασχολήθηκε με 

τη μετανάστευση, η Γερμανία με την τεχνολογία, η Τουρ-

κία με το επάγγελμα του μπαρμπέρη,  η Ελλάδα – το σχο-

λείο του Αυλώνα – με τη σύγχρονη καθημερινή ζωή 

(επαγγέλματα του χθες, του σήμερα και του αύριο, διατρο-

φή των εφήβων και αγαπημένα αντικείμενα των εφήβων). 

Τέλος η Αυστρία δημιούργησε ιστοσελίδα στην οποία εν-

σωμάτωσε τις ψηφιακές δημιουργίες όλων των χωρών με 

μορφή ψηφιακού μουσείου. 

 Κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό πιστεύουμε ότι η 

τριετής αυτή δράση στο πλαίσιο του Erasmus ΚΑ2 είχε 

πολλαπλά οφέλη για τους μαθητές και το σχολείο μας. 

 Άνοιξαν δίαυλοι επικοινωνίας με μαθητές και σχολεία του 

εξωτερικού, οι μαθητές ανακάλυψαν νέα ψηφιακά εργα-

λεία που χρησιμοποίησαν για τη δημιουργία του μουσείου.  

Επικοινώνησαν υποχρεωτικά στην Αγγλική γλώσσα. Ανέ-

πτυξαν κοινωνικές δεξιότητες, τόσο  στο πλαίσιο της φιλο-

ξενίας όσο και όταν φιλοξενούνταν οι ίδιοι σε άλλες χώ-

ρες.  

 Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αλλά και οι γονείς 

και οι καθηγητές είχαν την ευκαιρία να υποδεχτούν και να 

αποδείξουν ακόμα μια φορά τη δυνατή και αποτελεσματι-

κή σχέση τους, όταν το σχολείο μας υποδέχτηκε τους εταί-

ρους μας στον Αυλώνα. Επισκέφθηκαν τον Αυλώνα μαθη-

τές και καθηγητές από άλλες χώρες και είχαν την ευκαιρία 

να γνωρίσουν τον τόπο μας από κοντά.  

 Από τον Αυλώνα 21 μαθητές ταξίδεψαν – πολλοί εκ των 

οποίων για πρώτη φορά – σε ξένες χώρες με τη συνοδεία 

καθηγητών τους.  Επισκέφθηκαν  ιστορικά και πολιτιστικά  

μνημεία,  ξεναγήθηκαν  σε  πρωτεύουσες  και   πόλεις  και   

γνώρισαν από κοντά άλλα σχολεία. Απέκτησαν νέους 

φίλους και είναι αυτά τα παιδιά που στο μέλλον θα εν-

θαρρύνουν και τους υπόλοιπους συμμαθητές τους να α-

γκαλιάζουν κάθε δράση που τους δίνει την ευκαιρία για 

διαπολιτισμική επικοινωνία και άνοιγμα οριζόντων σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 Στο ταξίδι στην Τουρκία συμμετείχαν  οι μαθήτριες της 

Γ΄ τάξης: Μαριάντα Δόξα, Βιολένα Δούμουρα, Στέλλα 

Ζαπουνίδη, Ζένια Κακολύρη, Νέλα Κότσι και Άσπα Μα-

κρή.  

 Στο ταξίδι στην Ιταλία συμμετείχαν οι μαθήτριες της Γ΄ 

τάξης: Βίκυ Αλιτσκόλλι, Μαριάντζελα Γούβα, Νεφέλη 

Λιάτη, Δανάη Περήφανου και Εβελίνα Τζιόμαλλου. 

 Στο ταξίδι στην Αυστρία συμμετείχαν οι μαθητές της Γ΄ 

τάξης: Άγγελος Βεκρής, Δημήτρης Ζαχαρίας, Γιάννης 

Κατσιγιάννης, Δημοσθένης Κατσιγιάννης, Δημήτρης 

Σαμπάνης, Κωνσταντίνος Τσαραμπάρης και Παντελής 

Χριστοδούλου. 

 Στο ταξίδι στη Γερμανία συμμετείχαν οι μαθήτριες της 

Γ΄ τάξης: Φαίη Μπαλώκα, Αλεξάνδρα Σιδέρη και Κατε-

ρίνα Σίδερη. 

 Υπεύθυνες του προγράμματος ήταν οι κ. Άννυ Κέκη, 

Νάντια Τσενέ και Φωτεινή Παπαρήγα (τον πρώτο χρόνο 

του προγράμματος). Χρειάστηκε, όμως, η συμβολή πολ-

λών άλλων εκπαιδευτικών είτε για τη δημιουργία του 

μουσείου μας, είτε για τη φιλοξενία των εταίρων μας και 

την πραγματοποίηση των εργαστηρίων, είτε για την πραγ-

ματοποίηση των ταξιδιών. Έτσι, ήταν πολύτιμη η βοήθεια 

των κ.: Γιώργου Δεληγιάννη, Αγλαΐας Κακουροπούλου, 

Γαρυφαλιάς Κοτσίκου, Μελίνας Κωστούρου, Σπύρου 

Λώλη, Ιουλίας Μιχαλέα, Πέπης Ξεναρίου, Κωστή Πετρο-

γιάννη, Άννας Σαϊνατούδη, Λουκίας Στέφου, Νίκου Τελι-

γάδα, Ελένης Τρουπή και Ευαγγελίας Χαρίση.  

 Πολύ σημαντική ήταν, επίσης, η βοήθεια του Συλλόγου 

Γονέων και Κηδεμόνων με πρόεδρο τον Αντώνη Σιδέρη, 

καθώς και μεμονωμένων γονιών και κυρίως της Αρετής 

Γεωργίτσα, του Αντρέα Λέκκα, του Ηλία Περήφανου και 

της Μαρίας Στέρπη. Τους ευχαριστούμε όλους πολύ!!! 

Άννυ Κέκη, Νάντια Τσενέ 
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Η Κωνσταντίνα και ο αράχνες της  

της Άλκης Ζέη, Εκδόσεις Μεταίχμιο, 2011 
Γράφουν για το βιβλίο η Αναστασία Σαμπάνη και η Εβελίνα Τζιόμαλλου (Γ΄) 

 Η ανάγνωση αυτού του βιβλίου ήταν απλά ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ. Κάθε 

λέξη, κάθε πρόταση, κάθε σημείο στίξης με έκαναν να θέλω κι 

άλλο .. κι άλλο … κι άλλο. Τα συναισθήματα που μου δημιουργού-

νταν ήταν ανάμεικτα. Μπαίνω στη θέση της Κωνσταντίνας. Εξοργί-

ζομαι, κλαίω, χαίρομαι – νιώθω τα ίδια συναισθήματα με αυτή. Αλ-

ληλοκαταλαβαινόμαστε χωρίς να γνωρίζουμε προσωπικά η μία την 

άλλη. Συνδεόμαστε ψυχικά και αυτός ο δεσμός είναι ο ισχυρότερος. 

Την ξέρω χρόνια την Κωνσταντίνα και αυτή εμένα. Θα μου πείτε, 

αφού είναι απλά ένας χαρακτήρας ενός βιβλίου! Και όμως, είναι κα-

τά κάποιο τρόπο ο ίδιος μου ο εαυτός. Αυτός που μπορεί να παρα-

συρθεί εύκολα και γρήγορα. Αλλά ο δυναμισμός μου με σώζει και 

με κρατάει. 

                                                   Αναστασία 

 «Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της» είναι ένα κοινωνικό εφηβικό μυθιστόρημα που θίγει ποικίλα προβλή-

ματα των νέων με κυρίαρχο αυτό των ναρκωτικών. Την ιστορία αφηγείται σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση η 

Κωνσταντίνα, που είναι και ο κεντρικός χαρακτήρας του μυθιστορήματος. 

  Η ιστορία ξεδιπλώνεται γύρω από τις ανατροπές της ζωής της 12χρονης ηρωίδας. Η ζωή της είναι ρόδινη 

στο Άαχεν της Γερμανίας, μέχρι που όλα αναποδογυρίζουν έξαφνα με τον χωρισμό των γονιών της, όταν 

αναγκάζεται να γυρίσει στην Ελλάδα, πίσω στην Κυψέλη, στο σπίτι της αντιπαθητικής γιαγιάς της Ισμήνης 

ή καλύτερα Φάρμουρ, όπως τη φωνάζει η ίδια, με τις τρεις  Ασπασίες φίλες της να μπαινοβγαίνουν καθημε-

ρινά στο σπίτι. Μπλεγμένη βαθιά μέσα στις αράχνες της, συναντά τον Λαμίνη, ένα μεγαλύτερο αγόρι, που 

της προσφέρει μία διέξοδο, ένα χαπάκι που γίνεται γι΄αυτή ανάσα ζωής αλλά και ο καταστροφέας της.  

 Δεν είναι ένα βιβλίο που θα επέλεγε κανείς αν ήθελε να περάσει ευχάριστα την ώρα του. Εξάλλου αυτός 

ακριβώς ήταν και ο σκοπός της συγγραφέως: Να ευαισθητοποιήσει και να προειδοποιήσει τους νέους σχετι-

κά με τις επιπτώσεις των εξαρτησιογόνων ουσιών. Διαβάζουμε τις περιπέτειες της Κωνσταντίνας και παρα-

κολουθούμε τις αλλαγές στην προσωπικότητά της, από το εσωστρεφές, ονειροπόλο, παιχνιδιάρικο, τυλιγμέ-

νο σε ένα μεταξένιο πάπλωμα κοριτσάκι, στην ψεύτρα, κλέφτρα, πονηρή έφηβο Κωνσταντίνα που δίνει την 

εικόνα μιας αλήτισσας… 

 Το βιβλίο δε με γέμισε χαρά επ’ ουδενί και αυτό οφείλεται στο ότι μου δημιουργούσε ένα συνεχές συναί-

σθημα αναμπουμπούλας, μη ξέροντας αν θα ξεμπλέξει ποτέ η Κωνσταντίνα από τις αράχνες της. Ταυτόχρο-

να όμως μου άρεσε πολύ, γιατί παρουσιάζει με ειλικρινή και ωμό τρόπο τη δυσκολία του να είσαι έφηβος. 

Δείχνει όλα τα προβλήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε από τη στιγμή που αποκτάμε επίγνωση 

της ταυτότητάς μας και κατανοούμε ότι  θα αφήσουμε τα ίχνη μας σε αυτόν τον κόσμο. Η Κωνσταντίνα εκ-

φράζει όλα αυτά που ζούμε: θυμό, ζήλεια, νοσταλγία, απόρριψη, πόνο, απώλεια. Νιώθει εκτός πραγματικό-

τητας, αντισυμβατική, ότι κανένας δεν την καταλαβαίνει. Κι ενώ όλα αυτά είναι κοινά ανάμεσα στους εφή-

βους, και όμως είμαστε προσκολλημένοι στη βεβαιότητα ότι είμαστε μόνοι σε αυτόν το κόσμο, Αποκρούου-

με αυτούς που μπορούν να μας βοηθήσουν, αναζητώντας γρήγορες λύσεις. Έτσι και η Κωνσταντίνα βρήκε 

στις ουσίες μια προσωρινή και μοιραία λύση.  

Εβελίνα 
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Οι έφηβοι  

και οι αράχνες μας 
                                                                                                 Από την Εβελίνα Τζιόμαλλου (Γ΄) 

  Όλοι οι σύγχρονοι έφηβοι παγιδευόμαστε μέσα σε αράχνες 

που δημιουργούν τα προβλήματα και οι δυσκολίες που μας 

παρουσιάζονται αλλά και ο ίδιος μας ο εαυτός. Οι σημερινοί 

έφηβοι κατακλύζονται καθημερινά από αναρίθμητα προβλή-

ματα και ανησυχίες που καμία γενιά δεν είχε αντιμετωπίσει 

στο παρελθόν. Επιστημονικές έρευνες υποστηρίζουν ότι 

ένας μέσος έφηβος του 21ου αιώνα βιώνει τον ίδιο βαθμό 

άγχους με έναν ασθενή ψυχιατρικού κέντρου του 1950! 

 Μία από τις αράχνες που τυραννούν τους σημερινούς νέους 

είναι ο σχολικός εκφοβισμός, που φορτώνει τα παιδιά με 

άγχος, διαλύει την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμησή τους 

και τα αιχμαλωτίζει σε ένα συνεχή κύκλο σύγκρισης και αναμέτρησης με συνομηλίκους. Τα παραπάνω 

είναι από τους πρωταρχικούς παράγοντες της κατάθλιψης, μιας διανοητικής διαταραχής που πλέον εμφανί-

ζεται σε αρκετούς εφήβους. 

  Άλλη αράχνη που ταλαιπωρεί τους σημερινούς νέους είναι η παχυσαρκία, καθώς όλο και περισσότεροι 

νέοι χάνουν την επαφή με τη φύση και εθίζονται στη καθιστική ζωή και το γρήγορο φαγητό. Η παχυσαρκία 

μπορεί να οδηγήσει σε διατροφική διαταραχή, σε οποιοδήποτε πόλο της, είτε την ανορεξία είτε τη βουλιμί-

α. Η διεστραμμένη εικόνα του σώματος, του προσώπου και γενικότερα του εαυτού έχει ενταθεί ως πρόβλη-

μα λόγω των ψεύτικων προτύπων που παρουσιάζονται ως ιδανικά από την τηλεόραση και τα υπόλοιπα μέ-

σα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας. Πολλά λοιπόν ανήλικα παιδιά διαμορφώνουν τελικά μια σχέση 

μίσους με τον εαυτό τους, πράγμα που πολλές φορές μπορεί να έχει δραματικό αποτέλεσμα. 

  Ανησυχητικά επίσης είναι τα στοιχεία που δείχνουν μεγάλη αύξηση του αλκοολισμού και της εξάρτησης 

από τα ναρκωτικά από ανήλικους, προκειμένου να κατα-

πνίξουν τα υπόλοιπα προβλήματά τους και να αντιμετωπί-

σουν την καταπίεση που δέχονται από τους συνομηλίκους 

τους.  

  Όλα αυτά κατατρώγουν τους έφηβους πνευματικά, ψυχι-

κά και σωματικά, καθώς καταστρέφουν και το μυαλό και 

το σώμα. Η περιορισμένη ευαισθητοποίηση των γονιών και 

γενικότερα των ενηλίκων επιτρέπει την εξάπλωσή τους. Οι 

αράχνες θα μας ακολουθούν πάντα. Από τη στιγμή που 

σχηματίζονται αφήνουν το αποτύπωμά τους πάνω μας και 

πολλές φορές οδηγούν σε απερίσκεπτες ενέργειες. Εξάλ-

λου, κάθε αράχνη γεννά και αραχνάκια. 



ΣΕΛΙΔΑ  24                                                                                                            ΣΟΒΑΡΟΤΗΣ ΜΗΔΕΝ                                                                                                                  

“… με θέμα τα ναρκωτικά” 
 

Επιμέλεια: Αναστασία Σαμπάνη (Γ΄) 
 

Η σύνοψη των βιβλίων προέρχεται από τις ιστοσελίδες των εκδοτικών οίκων 

Εφηβικά λογοτεχνικά βιβλία  

 

 

Ψαραύτη Λίτσα, Επικίνδυνα παιχνίδια, Εκδόσεις Πα-

τάκη 

 «Η Μαρία είναι τελειόφοιτη γυμνασίου. Όλα πηγαίνουν 
καλά στη ζωή της ως τη μέρα που αρχίζει να κάνει παρέα 
με το Μάρκο, ένα αγόρι της δευτέρας Λυκείου. Ο Μάρκος 
τη σπρώχνει στα ναρκωτικά, στα χάπια και στα 
«τριπάκια». Θα μπορέσει να γλιτώσει και να γιατρέψει τα 
τραύματα του κορμιού και της ψυχής της; Ένα δυνατό μυ-
θιστόρημα που αξίζει να διαβαστεί και από τους γονείς 
των σημερινών παιδιών.» 
 
 
 
 
Μάνος Κοντολέων, Το ταξίδι που σκοτώνει, Εκδό-
σεις Καστανιώτη 
«Ο Στέφανος, μαθητής του Λυκείου, ζει μαζί με τους γο-
νείς του και τον μικρότερο αδελφό του. Σε ένα πάρτι, αυ-
τός και ο πιο καλός του φίλος, ο Στάθης, θα γνωρίσουν 
τον Πέτρο και τη Νότα… και μαζί με αυτούς θα γνωρίσουν 
και άλλους τρόπους διασκέδασης. Έτσι η ζωή του Στέφα-
νου θα αλλάξει, ενώ ο ίδιος όπως και ο φίλος του θα ξεκι-
νήσουν ένα ταξίδι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Ένα ταξίδι που 
μπορεί να οδηγεί στον θάνατο. 
Ένα ρεαλιστικό μυθιστόρημα για το μεγάλο πρόβλημα 
των ναρκωτικών. Για τους νεανικούς έρωτες, τις αστόχα-
στες αποφάσεις, αλλά και τα τραγικά αδιέξοδα. Από τα 
πιο αγαπημένα μυθιστορήματα για νέους, που έχει μετα-
φερθεί με μεγάλη επιτυχία και στη μικρή οθόνη.» 
 

 

 

Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου Λότη, Στο τσιμεντένιο 

δάσος, Εκδόσεις Πατάκη 

«Σ' ένα αλλιώτικο δάσος, με τσιμεντένιους κορμούς, μια 
σύγχρονη δεκαεξάχρονη Κοκκινοσκουφίτσα συναντά έναν 
από τους πιο φριχτούς λύκους του 20ού αιώνα. Ένα λύκο 
που προσπαθεί να την εξοντώσει με τη μύηση στον κό-
σμο των ναρκωτικών.» 
 

https://www.patakis.gr/persons/14495/%CE%A8%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%8D%CF%84%CE%B7-%CE%9B%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1/
https://www.kastaniotis.com/authors/author/index?id=1731
https://www.patakis.gr/persons/3151/%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82-%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%9B%CF%8C%CF%84%CE%B7/
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Ελληνικές ταινίες με θέμα τα ναρκωτικά 
 

Τα τσακάλια σε σκηνοθεσία και σενάριο του Γιάννη Δαλιανίδη, 1981  

 

Από την Αναστασία Σαμπάνη (Γ΄) 

 

Τα Τσακάλια ήταν η πρώτη ελληνική ταινία για 

τις ακρότητες της νεολαίας και έσπασε τα ταμεί-

α όταν προβλήθηκε, καθώς ήρθε στην 3η θέση 

ανάμεσα στις 45 ταινίες της σεζόν. Η ταινία α-

ποτυπώνει την αισθητική που είχε η νεολαία 

της δεκαετίας του 80. 

Σε μια τηλεοπτική εκπομπή, που ασχολείται με 

την εγκληματικότητα, ο Γιώργος διηγείται την 

ιστορία του. Ο Γιώργος είναι ένας γοητευτικός 

νέος εθισμένος στις μηχανές, τις ντίσκο και τα 

ναρκωτικά. Δε θεωρείται ευπρεπής πολίτης 

καθώς δε δουλεύει, μπλέκει σε τσακωμούς …  

Κάποια στιγμή, όμως, ερωτεύεται  παράφορα 

μια νέα και όμορφη κοπέλα, την Ελένη, που σε 

αντίθεση με αυτόν ακολουθεί τον «σωστό» 

δρόμο. Πώς θα εξελιχτεί η ζωή του; Ο Γιώργος 

στην εκπομπή διηγείται την προσωπική του 

ιστορία αλλά και αυτή του στενού του φίλου του 

Φάνη, που έχασε τη ζωή του από τα ναρκωτι-

κά. 

Είδα αυτή την ταινία πρώτη φορά όταν ήμουν 

9 χρόνων. Ήμουν αρκετά μικρή και δεν μπο-

ρούσα να καταλάβω το νόημά της όπως μπο-

ρώ τώρα.  Τώρα θα πω ότι τέτοια παραδείγμα-

τα, όπως του Γιώργου και του Φάνη, δεν πρέ-

πει να τα αφήνουμε έτσι, χωρίς να τα σχολιά-

σουμε αλλά και να τα κάνουμε κτήμα μας.  

Από πολλούς τέτοια έργα μπορεί να θεωρηθούν βίαια, να παρεξηγηθούν και να εκληφθούν ως 

ακατάλληλα. Όμως κάνουν μεγάλο λάθος. Πρέπει να βλέπουμε και τη σκληρή πλευρά των πραγ-

μάτων της ζωής. Δε θα είναι όλα όμορφα πάντοτε. Θα έρθουν και οι δύσκολες στιγμές που θα 

πρέπει να έρθουμε αντιμέτωποι με καταστάσεις που θα μας είναι δύσκολο να διαχειριστούμε. Η 

ταινία αυτή είναι αντανάκλαση μιας πραγματικότητας. Μας δείχνει το άγριο πρόσωπο μιας κοινω-

νίας, αυτό που δεν έχει έλεος, στοργή και χάδια. Γι’ αυτό ίσως οι μεγαλύτεροι θα θεωρήσουν την 

ταινία αυτή ακατάλληλη για τα παιδιά τους, θέλοντάς τα να τα προστατεύσουν από τέτοιες σκηνές. 

Κάνουν όμως ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΛΑΘΟΣ, καθώς με αυτήν τους την τακτική προβάλλουν στα παιδιά τους 

μια ψευδαίσθηση, ενώ θα έπρεπε να τα προετοιμάζουν για τα δύσκολα και να τους δείχνουν τη 

ζωή με το πραγματικό της πρόσωπο. Νομίζω ότι χτίζοντας ένα τείχος προστασίας δεν προστατεύ-

εις, αλλά καταστρέφεις.  

https://www.enimerotiko.gr/tag/dekaetia-toy-80/
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«Περηφάνια & προκατάληψη»  
της Τζέιν Όστεν 

    Γράφει η Βασιλική Σκοπέτου  στο πλαίσιο της Λέσχης 
 Βιβλιοανάγνωσης της Β΄ Γυμνασίου, με υπεύθυνη τη φιλόλογο Άννα Σαϊνατούδη  

Η «Περηφάνια & προκατάληψη» είναι ένα βιβλίο ρομαντικό και δραματικό με την ιστορία του να 
διαδραματίζεται στην Αγγλία, στα τέλη του 18ου αιώνα με αρχές 19ου. Στο μυθιστόρημα φαίνονται οι 
αρχές και οι αντιλήψεις που όλοι έπρεπε να ακολουθούν, με βάση την αξιοπρέπεια, την ηθική και 
την κοινωνική τους θέση. 

Ήταν το καλύτερο μυθιστόρημα που έχω διαβάσει ποτέ μου. Ενώθηκα συναισθηματικά με κάθε 
χαρακτήρα του βιβλίου κι ένιωσα κομμάτι της πλοκής. Ο τρόπος που «ξεδιπλώνονταν» τα συναι-
σθήματα των ηρώων, η εξαιρετική χημεία που είχε ο κύριος Ντάρσι με την Ελίζαμπεθ, η ταχύτητα 
με την οποία εξελίσσονταν τα γεγονότα με συνεπήραν. Κάτι ακόμα που με έκανε να συνεχίσω να 
διαβάζω, πέρα από την ενδιαφέρουσα πλοκή ήταν και το πανέμορφο λεξιλόγιο. Το βιβλίο είναι με-
ταφρασμένο στα πιο υπέροχα Ελληνικά που έχω διαβάσει. Όσο για τη σχέση του κεντρικού ζευγα-
ριού, όπως ανέφερα και παραπάνω, η χημεία τους ήταν κάτι το εξαίσιο και εκτίμησα ιδιαίτερα το 
γεγονός πως και οι δυο έμαθαν κάτι ο ένας από τον άλλον μέσα από αυτά που αντιμετώπισαν. 
Επίσης, θεωρώ πως η έλλειψη τεχνολογίας κάνει την πλοκή να εξελιχθεί καλύτερα, δίνοντάς της, 
την απαραίτητη διάρκεια για αυτό τον σκοπό. (Ενώ στην πραγματική ζωή επικοινωνούμε μέσω τη-
λεφώνου σε μια επείγουσα ανάγκη, όταν πρόκειται για ένα βιβλίο η τεχνολογία απλά στερεί το σα-
σπένς.) 

Συμπεραίνοντας, το βιβλίο αυτό ήταν εξαίσιο και όταν πλέον το τελείωσα, ένιωσα ένα κενό μέσα 
μου, λες και αποχωριζόμουν την ίδια μου την οικογένεια. Πολλά τραγούδια που ακούω, πλέον, θα 
μου θυμίζουν αυτή την ιστορία και το συναισθηματικό ταξίδι που βίωσα στις σελίδες του και τα 
μαύρα γράμματά του. Θα παραμείνει για μένα ένα παράδειγμα προς μίμηση και για το δικό μου 
συγγραφικό όνειρο. 
Η ταινία: 
 Το σύνολο των ταινιών που έχουν δημιουργηθεί για αυτό το βιβλίο είναι 17. Αυτή που παρακολού-
θησα είναι η ταινία του 2005 κι ενώ είναι μια εξαιρετική ταινία από κάθε άποψη, έχει αρκετές διαφο-
ρές με το βιβλίο. Κάποιες από τις βασικές διαφορές είναι μερικά γεγονότα που έχουν παραποιηθεί 
στην ταινία. Ακόμα, υπάρχουν αρκετές διαφορές στους διαλόγους και σε μερικές τοποθεσίες στις 
οποίες διαδραματίζονται οι σκηνές. Κι εννοείται, στην ταινία, όλες οι σκηνές γίνονται πιο γρήγορα, 
ενώ στο βιβλίο δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες χάρη στη μεγαλύτερη διάρκεια που έχει το κά-
θε κεφάλαιο. 
Ο σελιδοδείκτης μου: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%AD%CE%B9%CE%BD_%CE%8C%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%BD
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      I'm not good at handcrafts. I can't draw, nor make collages.  
I'm not good at creating visuals. 
      Although, what I am good at, is showing you visuals. I can 
twist your imagination in ways where you can see a peaceful 
river, a shimmering diamond or even sorrow itself. And all that 
with only a few black letters. 
     Others might make you admire a pretty place, but I can take 
you there. Have you hearing the sounds of the waves, or the 
sound of the wind as it passed through the leaves. I can even 
make you smell the scent of the resin as you apply it on your 
bow and let you feel the weight of the wooden violin resting on 
your shoulder. 
      I can offer you dreams or nightmares, send you to Heaven 
or hell, make you a winner or a loser. It all depends on what my 
heart's asking me to do each time. I can frighten you, make you 
happy, sad, enraged or even unsure of how you're feeling. 
      I can change the fate of thousands in one simple sentence, 

I can twist reality itself. The ability some ink can give me is 

greater than I thought, greater than I asked for and greater as it 

goes on and develops. 

Από τη Βασιλική Σκοπέτου (Β’) 

      No matter how harsh the wind is, the leaf will always 
 land softly on the river. 
      I wish that would also happen to me. Land softly 
 after all the hardships I'm forced to face. And be led by 
 the soothing waves into the lake of my redemption. 

Δεν είμαι καλή στο να δημιουργώ ορατά πράγματα. Όμως… 
 

  Δεν είμαι καλή στις χειροτεχνίες. Δεν μπορώ να ζωγραφίσω, ούτε να φτιάξω κολάζ. Δεν είμαι 
καλή στο να δημιουργώ οπτικά πράγματα. 
  Όμως σε αυτό που είμαι καλή, είναι να σου δείχνω οπτικά πράγματα. Μπορώ να στρέψω τη 
φαντασία σου με τρόπους που μπορείς να δεις ένα ήσυχο ποτάμι, ένα αστραφτερό διαμάντι ή 
ακόμα και τη δυστυχία την ίδια. Και όλα αυτά μόνο με μερικά μαύρα γράμματα. 
  Άλλοι μπορεί να σε κάνουν να θαυμάσεις ένα όμορφο μέρος, μα εγώ μπορώ να σε πάω εκεί. Να 
σε αφήσω να ακούσεις τους ήχους των κυμάτων ή τον ήχο του ανέμου όσο περνάει μέσα από τα 
φύλλα. Μπορώ ακόμα να σε κάνω να μυρίσεις τη μυρωδιά του ρετσινιού όσο το απλώνεις στο 
δοξάρι σου και να σε αφήσω να νιώσεις το βάρος του ξύλινου βιολιού να στέκεται πάνω στον 
ώμο σου. 
  Μπορώ να σου προσφέρω όνειρα ή εφιάλτες, να σε στείλω στον Παράδεισο ή στην κόλαση, να 
σε κάνω νικητή ή αποτυχημένο. Όλα εξαρτώνται από το τι μου ζητάει η καρδιά μου να κάνω κάθε 
φορά. Μπορεί να σε τρομοκρατήσω, να σε κάνω χαρούμενο, λυπημένο, εξοργισμένο ή ακόμα και 
αβέβαιο για το πώς νιώθεις. 
  Μπορώ να αλλάξω τη μοίρα χιλιάδων με μία απλή πρόταση, να παραμορφώσω την πραγματι-
κότητα την ίδια. Η δύναμη που λίγο μελάνι μπορεί να μου δώσει είναι μεγαλύτερη απ’ όσο νόμιζα, 
μεγαλύτερη απ’ όσο ζήτησα και μεγαλύτερη όσο προχωράει και αναπτύσσεται. 

 Το φύλλο 
 Όσο σκληρός και να 
είναι ο άνεμος, το φύλ-
λο πάντα καταλήγει 
μαλακά πάνω στο 
ποτάμι. 
  Εύχομαι αυτό να 
συμβεί και σ’ εμένα. 
Να προσγειωθώ μα-
λακά μετά από όλες 
τις δυσκολίες που 
αναγκάζομαι να αντι-
μετωπίσω. Και να 
οδηγηθώ από τα κα-
θησυχαστικά κύματα 
στη λίμνη της λύτρω-
σής μου. 
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100 χρόνια από την  

Μικρασιατική Καταστροφή 
 

                                                                                                    Από τον Παναγιώτη Λέκκα (Γ΄) 

Αυτό το άρθρο γράφτηκε με αφορμή τα 100 χρόνια από την καταστροφή της Μικράς Ασίας, για να τιμήσουμε 

τους ανθρώπους που βασανίστηκαν, σφάχτηκαν και πέθαναν με τον πιο άσχημο και άδικο τρόπο. Έλληνες, 

χριστιανοί, άνθρωποι που ζούσαν ξέγνοιαστα και απλά, μια μέρα αναγκάστηκαν να αφήσουν τα σπίτια τους, 

την οικογένειά τους και ό,τι τους είχε απομείνει. Μακάρι από δω και πέρα να μη χυθεί άλλο αίμα και να μην 

ταλαιπωρηθεί έτσι ξανά ο κόσμος σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. 

Αμέσως μετά τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η 

Ελλάδα ως νικήτρια δύναμη στο πλευρό των συμμάχων 

της Εγκάρδιας Συμμαχίας (Αντάντ) αποβίβασε στη Σμύρ-

νη ελληνικά στρατεύματα, στις 2 Μαΐου 1919, με σκοπό 

να εγκαταστήσει ελληνική διοίκηση και μαζί με την υπο-

στήριξη της Αντάντ να προστατεύσει τους χριστιανικούς 

πληθυσμούς από τις αυθαιρεσίες της οθωμανικής αυτο-

κρατορίας. Ο ελληνικός πληθυσμός υποδέχθηκε τα ελλη-

νικά στρατεύματα με ενθουσιασμό, διότι θεώρησε πως η 

πόλη θα ενσωματωθεί στην Ελλάδα.  

Την ίδια στιγμή, στο Παρίσι συζητιόταν η τύχη της οθω-

μανικής αυτοκρατορίας. Το 1920 υπογράφηκε η συνθήκη 

των Σεβρών, με την οποία παραχωρήθηκε η Ανατολική 

Θράκη (σχεδόν μέχρι την Κωνσταντινούπολη), καθώς και 

η διοίκηση της περιοχής της Σμύρνης για 5 έτη στην Ελ-

λάδα (με το δικαίωμα ενσωμάτωσής της μετά από δημο-

ψήφισμα). Στο μεταξύ, ύστερα από πιέσεις του Ελευθέρι-

ου Βενιζέλου η Αντάντ είχε δώσει διστακτικά τη συγκατά-

θεσή της για προέλαση του στρατού στο εσωτερικό της 

Μικράς Ασίας. 

Στο τουρκικό όμως στρατόπεδο, ο Κεμάλ Ατατούρκ είχε 

επαναστατήσει κατά του Σουλτάνου και είχε συγκροτήσει 

κυβέρνηση. Μια από τις πρώτες του κινήσεις ήταν να  

οργανώσει την αντεπίθεσή του εναντίον των Ελλήνων. 

Επιπλέον, είχε καταφέρει να υπογράψει συμφωνίες με τη 

Σοβιετική Ένωση, τη Γαλλία και την Ιταλία, ισχυροποιώ-

ντας τη θέση του.  

Οι εκλογές  του  1920  στην  Ελλάδα έπαιξαν σημαντικό  

ρόλο για την πορεία της Μικράς Ασίας. Ο Ελευθέριος 

Βενιζέλος ηττήθηκε στις εκλογές από την Ηνωμένη Αντι-

πολίτευση του Δημήτρη Γούναρη. Τον Δεκέμβριο του 

1920, ο γερμανόφιλος βασιλιάς Κωνσταντίνος Α΄ επέ-

στρεψε στον θρόνο ύστερα από δημοψήφισμα. Η Αντάντ 

ήταν εχθρική απέναντί του εξαιτίας της ουδετερότητας 

που προσπάθησε να κρατήσει στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλε-

μο. Αγγλία, Γαλλία και Ιταλία, που είχαν προειδοποιήσει 

τη νέα κυβέρνηση για το τι θα σήμαινε η επιστροφή του 

Κωνσταντίνου στις σχέσεις τους με αυτή, βρήκαν πρόσχη-

μα για να απαγκιστρωθούν από την εκστρατεία (ιδίως η 

Γαλλία και η Ιταλία) και παρέδωσαν διακοινώσεις με τις 

οποίες  δεν  αναγνώριζαν τον Κωνσταντίνο ως αρχηγό του  

κράτους, ενώ πάγωσαν όλα τα δάνεια προς την Ελλάδα 

και την εξόφληση των πολεμικών αποζημιώσεων. Μόνο η 

Αγγλία συνέχισε να υποστηρίζει την Ελλάδα στον ελληνο-

τουρκικό πόλεμο. Μερικούς μήνες αργότερα ο Κεμάλ 

Ατατούρκ κατάφερε να συμφωνήσει με τη Γαλλία και την 

Ιταλία την προμήθεια του τουρκικού στρατού με πολεμικό 

υλικό.  

Την άνοιξη του 1921, ο ελληνικός στρατός αποφάσισε 

προέλαση προς την Άγκυρα και κατέλαβε καίρια στρατη-

γικά σημεία (Εσκί-Σεχίρ & Αφιόν-Καραχισάρ), χωρίς 

όμως  να  εξαλείψει  την τουρκική απειλή. Με το πέρασμα  Ο ελληνικός στρατός αποβιβάζεται στη Σμύρνη 19/5/1919 

    Ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπογράφει τη συνθήκη  των Σεβρών 
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του χρόνου, όμως, η εκστρατεία έγινε οικονομικά δυσβά-

σταχτη για το ελληνικό κράτος, αφού κόστιζε 8.000.000 

δραχμές ημερησίως. Στο μεταξύ, ο Κεμάλ με μυστική 

συμφωνία με τους Γάλλους ακύρωσε τη συνθήκη των Σε-

βρών, ενώ παράλληλα οι Γάλλοι εγκατέλειψαν την Κιλικί-

α, αφήνοντας άφθονο πολεμικό υλικό στα χέρια των 

Τούρκων. Λίγο αργότερα, η Ιταλία εκκένωσε την περιοχή 

της Εφέσου, την οποία κατέλαβε ο ελληνικός στρατός. 

Έτσι παρέμειναν στη Σμύρνη μόνο τα ελληνικά στρατεύ-

ματα. 

Στη Μάχη στον Σαγγάριο, τον Αύγουστο του 1921, ο 

αγώνας ήταν αμφίρροπος. Οι μάχες ήταν πολύ σκληρές.  

Η  τουρκική  αντεπίθεση   αποκρούστηκε μεν, ο ελληνικός  

στρατός όμως υποχώρησε στις παλιές του θέσεις στο Εσκί 

Σεχίρ. Η μάχη για την κατάληψη της Άγκυρας είχε χαθεί. 

Ακολούθησε στασιμότητα για περίπου ένα χρόνο, η οποία 

έφθειρε το ηθικό του στρατεύματος και αντίθετα έδωσε 

χρόνο στον Κεμάλ να αναδιοργανωθεί.  

Ένα χρόνο μετά, τον Αύγουστο του 1922, οι Τούρκοι 

επιτέθηκαν στις εξασθενημένες ελληνικές στρατιωτικές 

δυνάμεις. Η αμυντική γραμμή έσπασε και ο ελληνικός 

στρατός άρχισε να υποχωρεί. Τον ακολούθησαν χιλιάδες 

Έλληνες, φοβούμενοι τα τουρκικά αντίποινα. Στα τέλη 

Αυγούστου οι Τούρκοι μπήκαν στη Σμύρνη. Τραγικές 

σκηνές εκτυλίχθηκαν στο λιμάνι, με πλήθος Ελλήνων να 

αγωνίζονται να μπουν στα πλοία για να σωθούν. Σφαγές 

χριστιανών και λεηλασίες ολοκλήρωσαν την καταστροφή. 

Χιλιάδες πρόσφυγες, ακολουθώντας τον στρατό, άρχισαν 

να φτάνουν στην Ελλάδα. 

Μετά την κατάρρευση του μετώπου, βενιζελικοί στρατι-

ωτικοί επαναστάτησαν. Απαίτησαν την παραίτηση του 

Κωνσταντίνου, θεωρώντας τον έναν από τους κύριους  

Ο ελληνικός πληθυσμός προσπαθεί να διασωθεί από τη Σμύρνη 

υπαίτιους, και τη σύσταση νέας κυβέρνησης που να έχει 

την εμπιστοσύνη της Αντάντ. Με τον βασιλιά να αποχω-

ρεί στο εξωτερικό και την κυβέρνηση να παραιτείται, συ-

στάθηκε στην Αθήνα έκτακτο στρατοδικείο που καταδί-

κασε σε θάνατο, με την κατηγορία της εσχάτης προδοσί-

ας, έξι υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Γούναρη, τα 

οποία και εκτελέστηκαν ("δίκη των έξι"). (Ογδόντα οκτώ 

χρόνια αργότερα, το 2010, ο Άρειος Πάγος αναίρεσε την 

απόφαση του στρατοδικείου και αθώωσε τους καταδικα-

σθέντες μετά θάνατον.) 

Παράλληλα, ο Ελευθέριος Βενιζέλος τοποθετήθηκε 

επικεφαλής των διαπραγματεύσεων με τις ευρωπαϊκές 

δυνάμεις και τους Τούρκους εκπροσώπους. Η ηττημένη 

Ελλάδα θα υπογράψει τελικά στις 24 Ιουλίου 1923 τη 

Συνθήκη της Λωζάνης, η οποία αντικατέστησε τη Συνθή-

κη των Σεβρών. Προβλεπόταν η επιστροφή των εδαφών 

που είχε κερδίσει η Ελλάδα από την Τουρκία μετά τον Α΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο από τη Συνθήκη των Σεβρών. Επιπλέ-

ον, προβλεπόταν υποχρεωτική ανταλλαγή μεταξύ των 

Ελλήνων ορθοδόξων κατοίκων της Τουρκίας και των 

μουσουλμάνων κατοίκων της Ελλάδας. Από την ανταλλα-

γή αυτή εξαιρέθηκαν οι Έλληνες ορθόδοξοι της Κωνστα-

ντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου και οι μουσουλ-

μάνοι της Δυτικής Θράκης. Για πρώτη φορά, η ανταλλαγή 

πληθυσμών πήρε υποχρεωτικό χαρακτήρα. Συνολικά πε-

ρίπου 1.200.000  πρόσφυγες ήρθαν στην Ελλάδα. Ήταν το 

δραματικό τέλος της μακραίωνης ελληνικής παρουσίας        

στην περιοχή της Μικράς Ασίας. 

Η δίκη των 6 

Μικρασιάτες πρόσφυγες στην Ελλάδα 
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Γιῶργος Σεφέρης - Κίχλη, Α´. Τὸ σπίτι κοντὰ στὴ θάλασσα  

Τὰ σπίτια ποὺ εἶχα μου τὰ πῆραν. Ἔτυχε 

νά᾿ ναι τὰ χρόνια δίσεχτα πόλεμοι χαλασμοὶ ξενιτεμοὶ 

κάποτε ὁ κυνηγὸς βρίσκει τὰ διαβατάρικα πουλιὰ 

κάποτε δὲν τὰ βρίσκει- τὸ κυνήγι 

ἦταν καλὸ στὰ χρόνια μου, πῆραν πολλοὺς τὰ σκάγια- 

οἱ ἄλλοι γυρίζουν ἢ τρελαίνουνται στὰ καταφύγια. 

Μὴ μοῦ μιλᾶς γιὰ τ᾿ ἀηδόνι μήτε γιὰ τὸν κορυδαλλὸ 

μήτε γιὰ τὴ μικρούλα σουσουράδα 

ποὺ γράφει νούμερα στὸ φῶς μὲ τὴν οὐρά της- 

δὲν ξέρω πολλὰ πράγματα ἀπὸ σπίτια 

ξέρω πὼς ἔχουν τὴ φυλή τους, τίποτε ἄλλο.  

[…] 
Η Σμύρνη, μάνα, καίγεται 

Μαρτυρία Παναγιώτη Μαρσέλου από τη Σμύρνη:  

«Μόλις πήγε ο κόσμος στη βρύση να πιει λίγο νερό, έβαλαν 

οι Τούρκοι το πολυβόλο και να σκοτώνουν γραμμή. Εγώ 

βλέποντας αυτό, κατεβαίνω στο ποτάμι και πάω σε μια γού-

βα που είχε νερό μέσα, αλλά κι ένα ελληνικό πτώμα που από 

την πολυκαιρία είχε πρηστεί κι είχε σαπίσει. Ωστόσο δεν 

άντεχα τη δίψα· ήπια και γέμισα ένα καπέλο και το πήγα 

στον αδελφό μου. Ήπιε κι εκείνος και τα λίπη από το σαπι-

σμένο πτώμα κολλούσαν στα χείλη μας!» 

Μαρτυρία του Αναστάση Χαρανή από το Γκερένκιοϊ:  

«Οι γονείς μου μείνανε στις Φώκιες. Από κει τους πήρανε οι 

Τούρκοι μαζί μ’ άλλους Φωκιανούς, Γκερενκιοΐτες και Σε-

ρεκιοΐτες και τους πήγανε στο εσωτερικό. Την άλλη μέρα 

διαλέξανε οι Τούρκοι τα καλύτερα κορίτσια κι οργιάσανε. 

Πήρανε και την ανηψιά μου. «Παππού», φώναζε αυτή, 

«...σώσε με»! Ο πατέρας μου δάκρυσε, όταν την άκουσε να 

φωνάζει. Αυτός που άλλοτε ήταν πανίσχυρος δεν μπορούσε 

να τη βοηθήσει. Απ’ όλη την οικογένεια μου εγώ γλύτωσα. 

Τους γονείς μου, τρία αδέλφια και πέντε ανήψια, όλους τους 

σφάξανε οι Τούρκοι.» 

Μαρτυρίες Μικρασιατών προσφύγων για την άφιξή τους στην Ελλά-

δα 
...Δεκαπέντε μέρες μείναμε στα βαπόρια. Έπειτα φτάσαμε στον Πειραιά. 

Απ' τον Πειραιά μόνο τα σύρματα ξέρω. Στα σύρματα είκοσι μέρες μας 

κρατήσανε. Αμάν, πολύ μας ρεζιλέψανε, πολύ μας βασανίσανε. Μας βάλαν 

στη σειρά. Τα μικρά και τις γριές απ' τη ρίζα μας κουρεύανε. Έκλαιγα, φώ-

ναζα: — Ψάξε με, δες με, δεν έχω ψείρες! Με το ζόρι με κουρέψανε. ... 

Από τον Αι-Γιώργη, απ' τον Πειραιά, μας βάλανε στο βαπόρι, στη Θεσσα-

λονίκη μας φέρανε. ... Στα σοκάκια της Θεσσαλονίκης πεταμένοι ήμαστε. 

Έτσι ξαπλωμένοι, μέσα στα σοκάκια. Περνούσε κόσμος και μας έβλεπε. 

Αμάν, ρεζιλίκι! 

Πέρασε ένας άντρας, ένας τρανός. Μας πέταξε μια πεντάρα. Έπιασα την 

πεντάρα, φώναζα, έκλαιγα: —Εμείς έχομε λεφτά! Εμείς έχομε να φάμε! 

Αφήσαμε τα σπίτια μας, τόσα αμπέλια αφήσαμε! Δεν είμαστε ζητιάνοι εμείς! 

— Άσε την πεντάρα.  Ησύχασε, έλεγε η μητέρα μου….  

Περνούσε ο κόσμος. Μας βλέπανε από μακριά. Δεν ερχόντανε κοντά μας.

— Προσφυγιά! προσφυγιά! λέγανε και περνούσανε.... 

(Μαρτυρία Καλλισθένης Καλλίδου από τo χωριό Φερτέκι της Καππαδο-

κίας, κοντά στη Νίγδη). Η Έξοδος (έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών 

Σπουδών), τόμ. Β , σ. 261. 

Πηγές: Wikipedia, ethnos.gr, βιβλία Νεότερης & Σύγχρονης Ιστορίας ΣΤ΄ Δημοτικού, Γ΄ Γυμνασίου και Γ΄ Λυκείου 

http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/george_seferis/kixlh.htm#Α


ΣΟΒΑΡΟΤΗΣ ΜΗΔΕΝ                                                                                                                 ΣΕΛΙΔΑ  31                                                                                                                  

Τα παιδιά μέσα από τα μαθήματα της Ιστορίας, της Λογοτεχνίας και της Γλώσσας μπορούν να καταλάβουν 
πόσο φρικτός είναι ο πόλεμος. Μέσα από την Ιστορία μπορούν να καταλάβουν από τα λάθη των παλιών 
και με αυτόν τον τρόπο θα προσπαθήσουν να μην κάνουν τα ίδια λάθη και να μην υποφέρουν αυτοί και οι 
οικογένειές τους (Αλεξάνδρα Σιδέρη, Γ3).  

Προτείνω να προβάλλονται ρεπορτάζ- ντοκιμαντέρ για το πώς είναι η καθημε-

ρινότητα των ανθρώπων εν καιρώ πολέμου. Μέσα από αυτά, τα παιδιά ίσως 

να καταλάβουν τι εστί πόλεμος. Θα δουν φρικτές εικόνες από κατεστραμμέ-

νους τόπους από βομβαρδισμούς και τα ερείπια που αφήνει ο πόλεμος, θα 

ακούσουν τις τρομερές και σκληρές μαρτυρίες των ανθρώπων που βιώνουν 

τον πόλεμο επί χρόνια, θα ανατριχιάσουν με τον ήχο των σειρήνων και τα 

ουρλιαχτά των ανθρώπων που τρέχουν για να σωθούν και φυσικά θα σοκαρι-

στούν με τα ποσοστά των θανάτων από τον πόλεμο, καθώς πολλοί άμαχοι 

πολίτες ή στρατιώτες χάνουν άδικα τη ζωή τους. (Βάσια Βλάχου, Γ1) 

Στα σχολεία θα μπορούσε να γίνει μια ανοιχτή συζήτηση σε σχέση με τον πόλεμο 

και την ειρήνη. Το κάθε παιδί να πει τις απόψεις του ελεύθερα και οι δάσκαλοι να 

το βοηθήσουν στην πλήρη κατανόηση του θέματος. Θα βοηθούσε τα παιδιά να 

εργαστούν σε ομάδες και να δημιουργήσουν πρότζεκτ για το θέμα του πολέμου, 

έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθούν, να δουν με άλλη ματιά τον κόσμο, να σκεφτούν 

πιο βαθιά και να νιώσουν ευγνωμοσύνη για την ειρήνη. (Νεφέλη Λιάτη, Γ2) 

 Ένα συχνό φαινόμενο όμως 

είναι ότι το μάθημα της Ιστορί-

ας δε διδάσκεται αντικειμενικά, 

αλλά σε αρκετές χώρες  χρησι-

μοποιείται ως μέσο καλλιέργει-

ας μίσους για ένα λαό ή για ένα 

θέμα. (Ματθαίος Τζάνης, Γ3) 

 Προτείνω οι μαθητές 

σε ομάδες να ερευ-

νούν μόνοι τους σχετι-

κά ζητήματα, με αφορ-

μή ερωτήματα των 

καθηγητών, ώστε να 

οδηγούνται αβίαστα, 

χωρίς να το συνειδητο-

ποιούν, στην αξία της 

ειρήνης.(Κατερίνα Σα-

μπάνι, Γ3) 

Μαθήματα όπως η Λογοτεχνία, η Γλώσσα, τα Εικαστικά και η Ιστορία 

είναι σημαντικό να ανακτήσουν το κύρος τους και να ασχοληθούν με 

θέματα που αφορούν τον πόλεμο και την ειρήνη. Έτσι, μπορούν να 

προβληματίσουν τον μαθητή. Μέσα από εργασίες για τα τραγικά αποτε-

λέσματα του πολέμου και τα θετικά που υπάρχουν στον κόσμο αν επι-

κρατήσει η ειρήνη, τα παιδιά θα ευαισθητοποιηθούν και θα προσπα-

θούν τα ίδια να διατηρήσουν την ειρήνη. (Μαριάντζελα Γούβα, Γ1) 

 Στη Λογοτεχνία βοηθάει να διαβάσουμε κείμενα που ανα-
φέρονται στον πόλεμο φανερώνοντας όλα τα κακά που 
προκαλεί, τις καταστροφές σε χώρες, πόλεις και χωριά, 
τους χιλιάδες θανάτους που προκαλεί και κάνει τους αν-
θρώπους να υποφέρουν. (Αλεξάνδρα Σιδέρη, Γ3). 

 Στη Γλώσσα τα κείμενα που διαβάζουμε και έχουν σχέση με τον πόλεμο μας 
βάζουν σε προβληματισμούς και σε βαθιά περισυλλογή για να καταλάβουμε το 
νόημα της ειρήνης σε αντίθεση με τον πόλεμο. (Δημήτρης Σαμπάνης, Γ2) 

 Ωραία ιδέα θα ήταν να 

διδάσκονται τραγούδια με 

σχετικό περιεχόμενο και 

να γίνεται προσεγμένη 

ανάλυση των στίχων από 

τους μαθητές. (Φαίη Μπα-

λώκα, Γ3) 

...ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Σταχυολογούμε  απόψεις των μαθητών /τριών της γ΄ γυμνασίου για το ποια μπορεί να είναι η 

συμβολή του σχολείου στην προαγωγή της ειρήνης.   

Επιμέλεια: Γαρυφαλιά Κοτσίκου, φιλόλογος 
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Ιδιαίτερα βοηθητικό για τα παιδιά, ώστε να καταλάβουν τις συνέπειες και τον φόβο 

που προκαλεί ο πόλεμος, θα ήταν αν η διεύθυνση του σχολείου φέρει κάποιον για 

να μιλήσει για την εμπειρία του στον πόλεμο. Δηλαδή, να καλέσει κάποιον ο ο-

ποίος έχει περάσει αυτήν την απάνθρωπη εμπειρία, για να την μοιραστεί με τα 

παιδιά. Αυτή η ιδέα πιστεύω ότι θα κάνει τα παιδιά να παρακολουθήσουν με ιδιαί-

τερη προσοχή τον άνθρωπο που βρίσκεται μπροστά τους, διότι θα είναι κάτι δια-

φορετικό και ενδιαφέρον γι’ αυτά.  (Αλεξάνδρα Σιδέρη, Γ3) 

 Καλή ιδέα θα ήταν οι μαθητές να δουν από κοντά τα αποτελέσματα του πολέμου, τις καταστροφές. Κάτι 

τέτοιο θα ήταν δυνατό με την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων και εκδρομών σε μουσεία, μνη-

μεία και τόπους που έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές. (Φαίη Μπαλώκα, Γ3) 

Πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε να συνυπάρχουμε με τον συνάν-

θρωπό μας. Για παράδειγμα, στο σχολείο μας έρχονται συχνά μαθητές 

από άλλες χώρες, αλλά εμείς κάποιες φορές τους αντιμετωπίζουμε 

υπεροπτικά και άλλες τους αγκαλιάζουμε θερμά. Γιατί κάνουμε διακρί-

σεις; Όλοι είμαστε διαφορετικοί αλλά όλοι ίσοι. Ας δώσουμε φωνή σ’ 

αυτά τα παιδιά δίνοντάς τους μια ολόκληρη μέρα για να μας μιλήσουν. 

Έχουν δικαίωμα να εκφράσουν παράπονα, απόψεις, ιδέες … οτιδήπο-

τε. Τότε πιστεύω μαθητές και καθηγητές θα συγκινηθούν και θα αγκα-

λιάσουν περισσότερο αυτά τα παιδιά. Μπορεί, ακόμα, να μας μιλή-

σουν για τον πολιτισμό τους, τα ήθη, τα έθιμα, τα τραγούδια τους … κι 

ας μας μάθουν και κάποιους χορούς. Έτσι, θα ενωθούν τα χέρια και τα 

πνεύματα και θα δημιουργήσουν ένα αρμονικό αποτέλεσμα. 

(Αναστασία Σαμπάνη, Γ2) 

Οι μαθητές θα πρέπει να μαθαί-

νουν να είναι κοινωνικοί και να 

είναι όλοι μια ομάδα φίλων που 

δέχονται τις απόψεις του καθενός 

και σέβονται τα δικαιώματα και τις 

αξίες των συμμαθητών τους, χω-

ρίς να υπάρχει κάποιος που είναι 

ανώτερος από κάποιον άλλο, αλλά 

να είναι όλοι ίσοι. Έτσι αναπτύσ-

σεται παράλληλα και η συμπόνια 

μεταξύ τους, νοιάζονται ο ένας για 

τον άλλο, κάτι που θα είναι δύσκο-

λο να αλλάξει στο μέλλον. 

(Κωνσταντίνος Τσαραμπάρης, Γ3) 

...ΤΙΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 

Μια ενδιαφέρουσα ιδέα είναι να σχεδιαστεί μία δράση όπου οι μαθητές θα γνωρίζουν παιδιά από άλλες χώ-

ρες που έχουν έρθει ως πρόσφυγες στην Ελλάδα, γιατί στη χώρα τους γίνεται πόλεμος. Τα προσφυγόπουλα 

θα διηγηθούν γεγονότα του πολέμου και πιστεύω ότι θα περάσουν ένα αντιπολεμικό μήνυμα στα παιδιά. 

(Βάσια Βλάχου, Γ1) 

...ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 

...ΤΗΝ  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ  

Θα βοηθούσε στην ευαισθητοποίηση των παι-

διών η διοργάνωση δράσεων υποστήριξης αν-

θρώπων που ζουν τον πόλεμο, όπως η συγκέ-

ντρωση τροφίμων, φαρμάκων και οποιουδήποτε 

άλλου χρήσιμου πράγματος  μπορεί ο καθένας 

να δώσει. (Ιάσονας Τσέλιος, Γ3) 

Για όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως τάξης και 

ηλικίας, οι συζητήσεις είναι απίστευτα σημαντικές. 

Μέσα από μια συζήτηση με τον δάσκαλο ή τον κα-

θηγητή τους και τους συμμαθητές τους μέσα στην 

τάξη, τα παιδιά μπορούν να ακούσουν πολλές δια-

φορετικές απόψεις, οι οποίες θα τα βοηθήσουν να 

καταλάβουν σε μεγαλύτερο εύρος τι εστί πόλεμος 

και ειρήνη. Επίσης, η ανάγνωση κάποιου εξωσχο-

λικού βιβλίου με θέμα τον πόλεμο ή την ειρήνη εί-

μαι σίγουρη πως θα τα βοηθούσε όχι μόνο να κα-

ταλάβουν, αλλά και να νιώσουν τη σημασία τους. 

(Δανάη Περήφανου, Γ3) 

Θα μπορούσε να ζητηθεί από τους μαθητές να κά-

νουν μια συλλογική έρευνα για τον αντίκτυπο των 

συνεχών πολέμων στην κοινωνία, στον πολιτισμό και 

στο  περιβάλλον, παγκοσμίως, όλα αυτά τα χρόνια, 

όπως και για το πώς η ειρήνη προσπαθεί να επου-

λώσει αυτές τις πληγές. (Εβελίνα Τζιόμαλλου, Γ3) 

Θα μπορούσαν να αυξηθούν οι ώρες της Ιστορίας, 
έτσι ώστε όλοι να μπορούν να καταλάβουν πόσες 
καταστροφές έγιναν, πόσες χιλιάδες άνθρωποι πέθα-
ναν κατά τη διάρκεια ενός πολέμου.                             
(Ιάσονας Τσέλιος, Γ3)  
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Πιστεύω ότι, για να καλλιεργηθεί η ιδέα της ειρήνης σε ένα παιδί, θα 

πρέπει το παιδί να βλέπει όμορφες εικόνες καθημερινά, εικόνες που το 

μαγεύουν, εικόνες γαλήνιες που το κάνουν να ταξιδεύει. Για να επιτευ-

χθεί αυτό, όμως, το παιδί θα πρέπει να ασχολείται με την τέχνη, τη 

ζωγραφική, δημιουργώντας, για παράδειγμα, όμορφα τοπία, ενώ φα-

ντάζεται τη φύση και ακούει ήχους, όπως ένα ποτάμι να ρέει, ένα που-

λί να κελαηδάει … Αυτοί οι όμορφοι ήχοι θα κάνουν την ψυχή του γα-

λήνια γεμίζοντάς την με ειρήνη. (Χρήστος Σέμος , Γ2) 

Ένας τρόπος είναι τα παιδιά να μάθουν να 

λειτουργούν ως ομάδα στα αθλήματα, σε 

εργασίες και να κάνουν παρέα τα απόμακρα 

παιδιά. Έτσι γνωρίζονται καλύτερα μεταξύ 

τους και υπάρχει ηρεμία και αρμονία στις 

σχέσεις τους. Χρειάζεται, επίσης, να μάθουν 

να αντιμετωπίζουν τον ρατσισμό, έτσι ώστε 

η επόμενη γενιά να έχει καλύτερες σχέσεις, 

πράγμα που οδηγεί σε μια καλύτερη κοινω-

νία. Τα παιδιά μπορούν να μάθουν με τη 

βοήθεια του σχολείου να αγαπάνε τον εαυτό 

τους. Εξάλλου, άμα δεν τα έχεις βρει με τον 

εαυτό σου, πώς θα τα βρεις με τους γύρω 

σου; (Δημοσθένης Κατσιγιάννης, Γ2) 

Τα ίδια τα παιδιά θα μπορούσαν να καθαρίζουν το σχο-

λείο τους και να το ζωγραφίζουν με θετικά πράγματα, 

ώστε να μάθουν να αγαπάνε και να σέβονται το μέρος 

στο οποίο μεγαλώνουν και διδάσκονται νέα πράγματα. 

(Άγγελος Γιασσιράνης, Γ1) 

Το σχολείο οφείλει να διδάξει στα παιδιά την ειρήνη και την εμπιστοσύνη. Τα ομαδικά 
παιχνίδια και ο αθλητισμός είναι ένας σημαντικός τομέας που χτίζει το αίσθημα της ε-
μπιστοσύνης και της αγάπης του ατόμου προς τους συμμαθητές του. Δυστυχώς, αυτό 
λείπει στα περισσότερα σχολεία. Και δε μιλάω για απλό αθλητισμό δυο με τρεις φορές 
την εβδομάδα, αλλά για ένα καθημερινό πρόγραμμα, που να περιέχει πέντε φορές την 
εβδομάδα διαφορετικά κάθε φορά αθλήματα. (Άγγελος Γιασσιράνης, Γ1) 

 Θα βοηθήσει η δημιουργία κοι-

νοτήτων αντι-μπούλινγκ, που 

απωθούν τα παιδιά απ’ το να 

βιαιοπραγούν σε άλλους ανθρώ-

πους, αλλά αντιθέτως τους 

σπρώχνουν να βοηθούν κάποιον 

που έχει τέτοιο πρόβλημα. Το 

σχολείο, επίσης, επιβάλλοντας 

ποινές σε βίαιες πράξεις περνάει 

υποσυνείδητα στα μυαλά των 

παιδιών πως κάτι τέτοιο δεν είναι 

ανεκτό. (Μάνος Βόγγλης, Γ1) 

Μια δράση που κάνει το σχολείο μας και βοηθάει πολύ στην καλλιέργεια της ειρήνης είναι το πρόγραμμα 

Erasmus. Γίνονται πολλά ταξίδια σε ξένες χώρες και οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να δουν, να μάθουν και 

να εξερευνήσουν μια χώρα, αλλά και να γίνουν φίλοι με τα υπόλοιπα παιδιά και πιστέψτε με … Αυτές οι 

φιλίες θα κρατήσουν για πάντα και θα μείνουν αναλλοίωτες στον χρόνο. Εξαιτίας αυτών των σχέσεων θα 

μπορέσουν να υπάρξουν ειρηνικές σχέσεις μεταξύ πολλών λαών και χωρών. Αυτό γίνεται, γιατί τα παιδιά 

δεν ενδιαφέρονται για το τι θρησκεία έχουν, τη διαφορά του χρώματος και τη διαφορά της γλώσσας. Το μό-

νο που τα νοιάζει είναι το παιχνίδι και να περνούν καλά την ώρα τους. (Αναστασία Σαμπάνη, Γ2) 

Τα σχολεία πρέπει να οργανώνουν εθελοντικές 
πράξεις, για να μάθουν τα παιδιά να σέβονται 
τη γη όπου μένουν. Π.χ. να φυτεύουν δέντρα 
και λουλούδια, να μην πετάνε σκουπίδια και να 
δημιουργούν ομάδες καθαρισμού, για να μα-
ζεύουν τα σκουπίδια από τις θάλασσες και τα 
δάση. (Κωνσταντίνα Τέστου, Γ3)  

Τα σχολεία θα μπορούσαν να προσφέρουν στους μαθητές ανθρωπιστική παιδεία, δίνοντας έτσι βάση στον 

τονισμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και αξιών. Ως αποτέλεσμα, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να 

αναπτύξουν τον χαρακτήρα και τις πεποιθήσεις τους, έτσι ώστε να γίνουν αργότερα άνθρωποι με σεβασμό 

όχι μόνο στο συνάνθρωπο αλλά και στον εαυτό τους. (Στέλλα Τσώνου, Γ2) 

Ειρήνη σημαίνει αρμονία και όχι μόνο να μη γίνονται 

πόλεμοι. Πρέπει να υπάρχει ειρήνη και στην καθημερι-

νή μας ζωή (Κατερίνα Σαμπάνι, Γ3) 
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1ος Κύκλος:  «Ανθρώπινα Δικαιώματα» 
 

1ο εργαστήριο Αγαπημέ-

νο μου εργαστηριακό ημε-

ρολόγιο, σήμερα πρώτη 

φορά που κάναμε Εργα-

στήριο Δεξιοτήτων. Η 

πρώτη μέρα ήταν μέρα 

γνωριμίας. Συμπληρώσα-

με φυλλάδια και περάσα-

με όμορφα παίζοντας παι-

χνίδια. Φανταζόμασταν τοπία στην άγρια ζούγκλα, περπα-

τούσαμε σε κινούμενη άμμο κ.α. Είναι ένα μάθημα που σε 

κάνει να ξεχνιέσαι από τα άλλα μαθήματα. Επίσης κάθε 

τετράμηνο αλλάζουμε θέμα. Για να δούμε, θα μας αρέσει 

ή όχι;  Ελισσάβετ 

2ο εργαστήριο Αγαπητό μου ημερολόγιο εργαστηρίου, 

σήμερα δυστυχώς κάναμε webex γιατί το λύκειο έκανε 

κατάληψη. Πέρασα υπέροχα όμως ακόμα και στο webex  

γιατί χωριστήκαμε σε ομάδες των 3 ατόμων κι εγώ ήμουν 

με τον Ορφέα και τον Σεμπάστιαν.  Ο σκοπός των ομάδων 

ήταν να βρούμε 3 λέξεις που είναι σημαντικές στη ζωή 

μας. Η ομάδα μου είπε «χαρά, ειρήνη και σεβασμός».  

Όταν όλες οι ομάδες είπαν τις λέξεις τους , η κυρία άνοιξε 

ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή κι έφτιαξε μια πολύ ω-

ραία εικόνα σαν σύννεφο με όλες τις λέξεις και μετά τις 

έβαλε μέσα σε ένα δεντράκι που το ονομάσαμε  «το δε-

ντράκι των αξιών του Α2». Χαρά 

3ο εργαστήριο Στο  τέ-

λος του 1ου εργαστηρί-

ου είχαμε ενώσει τις 

μύτες των ποδιών μας 

ώστε να γίνουν μικρές 

ομαδούλες. Με αυτές 

σήμερα συνεργαστήκα-

με και κάποιος έκανε το 

μοντέλο για να φτιάξου-

με έναν μεγάλο φίλο που εκπροσωπούσε  την ομάδα μας, 

τι μας αρέσει, σε τι είμαστε καλοί κτλ. Πάλι όμως αυτό το 

ανόητο κουδούνι βάρεσε και μας έκοψε. Χριστόδουλος 

Αυτή η δραστηριότητα μού άρεσε πάρα πολύ, γιατί έτσι 

μάθαμε σε τι είναι καλά τα άλλα παιδιά και κάναμε ομαδι-

κή δουλειά. Εφραίμ 

4ο εργαστήριο Αγαπητό μου ημερολόγιο, σήμερα στο 

εργαστήριο περάσαμε τέλεια. Παρουσιάσαμε ο καθένας 

την αφίσα της ομάδας του. Γελάσαμε, όμως σεβαστήκαμε 

τη  δουλειά  που ρίξανε οι άλλες ομάδες. Ομολογώ πως το  

 

αγαπημένο μου έργο  ήταν  αυτό  των Ανώνυμων, όμως κι  

εμείς  προσπαθήσαμε  πολύ  και  πιστεύω ότι βγάλαμε ένα 

καλό αποτέλεσμα. Πένυ 

5ο εργαστήριο  

Σήμερα στο εργαστήριο δεξιοτήτων φτιάξαμε σαΐτες κι 

έπρεπε να γράψουμε ένα σύνθημα. Εγώ έγραψα «ο γενναί-

ος άνθρωπος δεν είναι αυτός που δε φοβάται, αλλά αυτός 

που νικάει το φόβο». Σοφία 

Αγαπητό μου ημερολόγιο, σήμερα η κυρία μάς ανακοίνω-

σε κάτι καταπληκτικό. Η Α’ γυμνασίου θα κάνει μια πα-

ράσταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το καταπληκτικό 

μέσα σε όλα είναι ότι εγώ και μια συμμαθήτριά μου θα 

τραγουδήσουμε. Αυτό 

που με αγχώνει είναι 

μήπως κάνω κάποιο 

λάθος. Γιάννης 

6ο εργαστήριο Αγαπη-

τό μου ημερολόγιο γεια 

σου! Σήμερα στο Εργα-

στήριο Δεξιοτήτων πέ-

ρασα ΥΠΕΡΟΧΑ. Κατ’ 

αρχάς βοήθησα βγάζο-

ντας φωτογραφίες τα παιδιά που έφτιαχναν ζωγραφιές με 

συνθήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μετά έβγαλα 

φωτογραφίες και βίντεο από την ομάδα του χορού.  Μετά 

μου έμαθαν και τον χορό, ήταν σχετικά εύκολο. Μπήκα κι 

εγώ στην ομάδα του χορού. Αυτά!! Ανυπομονώ για την 

επόμενη φορά! Γεια!! Δήμητρα Χ. 

7ο εργαστήριο Αγαπητό ημερολόγιο εργαστηρίου, σήμε-

ρα συνεχίσαμε τις κατασκευές και συνεργαστήκαμε με το 

Α1. Αυτό που μου άρεσε περισσότερο σ’ αυτό το μάθημα 

ήταν που συνεργαστήκαμε με τη Δήμητρα και κάναμε 

ωραίες ζωγραφιές πάνω στα χαρτόνια των δικαιωμάτων 

και μετά τα κολλήσαμε στον τοίχο. Χαρά. 

8ο εργαστήριο 

Αγαπητό ημερο-

λόγιο, σήμερα 

συναντηθήκαμε 

με το Α1 και παί-

ξαμε ένα παιχνίδι 

με τα δικαιώμα-

τα. Της κυρίας 

της βγήκε η φωνή 

να συγκρατήσει δύο τμήματα σε ηρεμία, αλλά τα κατάφε-

ρε. Εγώ κρατούσα μία κάρτα κι έπρεπε να την ταιριάξω με 

ένα δικαίωμα. Το βρήκα αμέσως. Τι να κάνουμε; Είμαι 

καλή σε αυτά! Βασιλική 

Αγαπημένο μου Ημερολόγιο Εργαστηρίου… 

Τa Εργαστήριa  Δεξιοτήτων μέσα από τα  μάτια των παιδιών  
της Α΄ Γυμνασίου… 

Υπεύθυνοι καθηγητές: Ξεναρίου Πέπη, Πετρογιάννης Κωστής 
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9ο εργαστήριο 

Αγαπητό μου 

ημερολόγιο, 

σήμερα είναι η 

τελευταία μας 

πρόβα. Σε 3 

μέρες βγαίνου-

με στη σκηνή. 

Έχω απίστευτο 

άγχος, όμως σήμερα καταφέραμε να πούμε το τραγούδι 

χωρίς μουσική κι αυτό για μένα είναι τεράστια δύναμη. 

Γελάσαμε, χαρήκαμε, τραγουδήσαμε και χαίρομαι που 

αυτό το κομμάτι του εργαστηρίου άφησε πίσω τόσο ωραί-

ες αναμνήσεις. Πένυ.  

Υγ. το βίντεο από το εργαστήριο βρίσκεται στον σύνδε-

σμο 

 https://drive.google.com/file/

d/1F8sdeJChOiDgnuFoqvxU_2muhDqPxZEi/view?

usp=sharing 

10ο εργαστήριο Σήμερα στο εργαστήριο κάναμε ένα φυλ-

λάδιο σε σχέση με τις προηγούμενες εργασίες. Επίσης είχε 

ερωτήσεις για τη δική μας άποψη για τα ανθρώπινα δι-

καιώματα και το τι σημαίνουν. Μάριος 

 

2ος κύκλος:( STEM)  «για τον Κινηματογράφο και το 
Animation»  

1ο εργαστήριο Σήμερα στο Ε.Δ. είδαμε το βίντεο από τον 

προηγούμενο κύκλο και η κυρία μάς είπε ότι θα φτιάξουμε 

δικιά μας ταινία. Μου αρέσει που θα φτιάξουμε δικιά μας 

ταινία,  δεν ξέρω πώς θα πάει όλο αυτό, αλλά έχουμε χρό-

νο ακόμα. Μαριάμ 

2ο εργαστήριο Στο σημερινό εργαστήριο παρακολουθή-

σαμε 2 animation βίντεο με την εφαρμογή της τεχνικής 

του stop motion. Στο τέλος αναφέραμε κάποια πράγματα 

για την τεχνική αυτή. Κωνσταντίνος 

3ο εργαστήριο Σήμερα μιλήσαμε για τα βασικά χαρακτη-

ριστικά μιας ταινίας και μάθαμε πώς να τα αναγνωρίζου-

με. Ξαναπαρακολουθήσαμε  το τελευταίο animation και 

τα αναγνωρίσαμε για να εμπεδώσουμε αυτό που μάθαμε. 

Κωνσταντίνος  

4ο εργαστήριο Σήμερα 

μας έδειξε η κυρία μια 

εφαρμογή με την οποί-

α μπορείς να κάνεις 

κάτι σαν κινούμενο 

σχέδιο (anime) και 

λέγεται flipanim. Γενι-

κότερα ενθουσιάστηκα 

γιατί μπορείς να φτιάξεις ό,τι θέλεις χωρίς περιορισμό και 

μετά αν κάνεις δικό σου λογαριασμό, μπορείς να βάζεις 

και όνομα στα σχέδιά σου και να τα δημοσιεύεις. Μαριάμ 

5ο εργαστήριο Σήμερα μιλήσαμε για τον κινηματογράφο 

και το τι κάνει ο παραγωγός, ο σκηνοθέτης κτλ. Η κυρία 

μας είπε πώς να χωριστούμε σε ομάδες (ανάλογα με το 

επάγγελμα που διάλεξε ο καθένας) για να φτιάξουμε τη 

δική μας ταινία.  Χαρά 

6ο εργαστήριο Σήμερα 

αφού φτιάξαμε τις ομά-

δες και είπαμε ποιος θα 

είναι ο παραγωγός, ποιος 

ο σκηνοθέτης κτλ, η κυ-

ρία μάς έδωσε κάτι τα-

μπλετ. Μας έδωσε κι ένα 

πακέτο με χαρτιά που 

έλεγε τα βήματα για να 

φτιάξουμε μια ταινία.  

Έπρεπε με τα τάμπλετ να 

φτιάξουμε μια μίνι ταινία 

με μια κοπέλα που κάνει 

κάτι ασκήσεις ενόργανης 

(αυτά τα σχέδια με την 

κοπέλα τα είχε κάνει ο κ. 

Πετρογιάννης, που είναι γυμναστής). Εμείς δεν προλάβα-

με να το τελειώσουμε. Θα το συνεχίσουμε την άλλη φορά. 

Χαρά 

Σήμερα η κυρία έφτιαξε ομάδες κι έδωσε σε κάθε ομάδα 

φωτοτυπίες κι ένα τάμπλετ, για να κάνουν μια άσκηση με 

μια εφαρμογή (stop motion studio) που υπήρχε στο τά-

μπλετ. Εγώ έκανα το ρεπορτάζ κι ήταν καταπληκτικά. 

Ανυπομονώ για την επόμενη φορά. Δήμητρα Π. 

7ο εργαστήριο 

Στο σημερινό 

εργαστήριο είχα-

με τη δυνατότη-

τα με τη βοήθεια 

της κ. Ξεναρίου 

να συνδεθούμε 

με ένα animation 

studio με το Ευ-

γενίδειο Ίδρυμα. 

Μέσω αυτής της 

συνάντησης προ-

χωρήσαμε στο κεφάλαιο 2d animation με κάτι εντελώς 

διαφορετικό από αυτό που διδασκόμαστε μέχρι τώρα 

(διανυσματικά γραφικά). Κωνσταντίνος 

8ο εργαστήριο Σήμερα ολοκληρώσαμε τα animation και 

μας έμαθε η κυρία πώς να βρίσκουμε μουσική ή ένα τρα-

γούδι από τον υπολογιστή και να το βάζουμε πάνω στη 

δική μας ταινία. Σεχαρυάρ 

9ο εργαστήριο Σήμερα είδαμε τα animation που είχαν 

κάνει όλες οι ομάδες. Πιστεύω ότι το δικό μας ήταν αρκε-

τά καλό - για πρώτη φορά τουλάχιστον. Σεχαρυάρ 

10ο εργαστήριο Σήμερα συμπληρώσαμε πάλι ένα φυλλά-

διο σαν τη πρώτη φορά που τέλειωσε το άλλο εργαστήριο, 

αλλά αυτό είχε σχέση με το animation. Σεχαρυάρ 

Υγ το ψηφιακό βιβλίο που δείχνει όλο μας το εργαστήριο 

στα αγγλικά βρίσκεται στο σύνδεσμο  

https://read.bookcreator.com/

laGqJwolx4Wbcd8wdK2rBnuMNsW2/

Qv3iqLtAQmi2BknU-zIwGA 

 

https://drive.google.com/file/d/1F8sdeJChOiDgnuFoqvxU_2muhDqPxZEi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F8sdeJChOiDgnuFoqvxU_2muhDqPxZEi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F8sdeJChOiDgnuFoqvxU_2muhDqPxZEi/view?usp=sharing
https://read.bookcreator.com/laGqJwolx4Wbcd8wdK2rBnuMNsW2/Qv3iqLtAQmi2BknU-zIwGA
https://read.bookcreator.com/laGqJwolx4Wbcd8wdK2rBnuMNsW2/Qv3iqLtAQmi2BknU-zIwGA
https://read.bookcreator.com/laGqJwolx4Wbcd8wdK2rBnuMNsW2/Qv3iqLtAQmi2BknU-zIwGA
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Στις 24/2 στα πλαίσια της ‘’Ζωντανής  Βιβλιοθήκης’’, μιας 

δράσης που διοργανώνεται από τον φετινό ‘’Σύλλογο Γονέων 

και Κηδεμόνων’’ σε συνεργασία με τους καθηγητές του σχολεί-

ου, πραγματοποιήθηκε μία συνάντηση με τον 2ο καλεσμένο 

στο σχολείο μας, έναν πολύ φημισμένο πρώην μπασκετμπολί-

στα και τώρα προπονητή, τον Νίκο Οικονόμου. 

  Ο διάσημος Έλληνας μπασκετμπολίστας μάς μίλησε για την 

ομορφιά και τα θετικά του αθλήματος, χωρίς να παραλείψει να 

αναφερθεί και στα λίγα αρνητικά του μπάσκετ. Μας είπε για το 

μπάσκετ παλιά, όταν ήταν αυτός νέος και άρχισε να παίζει δί-

χως να ξέρει πως μία μέρα θα κατακτούσε τόσο ψηλές θέσεις 

και τίτλους. Μας μίλησε ακόμα για την προσπάθειά του, για το 

πώς κατάφερε να φτάσει να κατέχει τόσους τίτλους είτε ομαδι-

κούς είτε ατομικούς. Αναφέρθηκε, επίσης, στην πορεία του σε 

διάφορες μεγάλες είτε ελληνικές είτε ακόμη ξένες γεμάτες φήμη 

ομάδες. Ακόμη μας εξήγησε για τη μέθοδο καθοδήγησής του 

ως προπονητής, μας διασκέδασε με τον τρόπο του συγκρίνο-

ντας τις διαφορές και τις δυσκολίες των σημερινών χρόνων με 

τα δικά του εφηβικά χρόνια. Δεν ξέχασε, όμως, να μας μιλήσει 

και για κάποια λάθη που έκανε είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια 

της καριέρας του, λάθη που ποτέ δε λείπουν από κανέναν 

άνθρωπο.  

Ο Νίκος Οικονόμου γεννήθηκε στη Νίκαια το 

1973. Άρχισε, όπως μας ανέφερε, το μπάσκετ 

μόλις 10 χρονών χωρίς να το σταματήσει μέχρι 

τη στιγμή που δεν άντεχε άλλο να παίζει. Παρ’ 

όλα αυτά δεν το ξέγραψε τελείως από τη ζωή 

του και συνέχισε την επαφή του με το άθλημα 

ως προπονητής. Στα 15 του μόλις χρόνια αντί 

να παίζει στην εφηβική ομάδα της Εθνικής, 

έπαιζε στην Εθνική U20 (under 20, δηλαδή στο 

πρωτάθλημα των νέων) που μας έκανε υπερή-

φανους πολλές φορές. Το 2019 αποκτήθηκε 

ως head coach από τον σύλλογο του Γ.Σ Ερμή 

Σχηματαρίου. Στην καριέρα του έπαιζε ως 

playmaker/captain ανεξαρτήτως του ύψους του 

(2,08 μ.) ή ως PF(Power Forward). 

Από τον Κωνσταντίνο Λένο  (Α’) 
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Η καριέρα του σε ομάδες:  

Μεταξύ 1983-1990 έπαιζε στον Ιωνικό Νίκαιας, από το 1991 

μέχρι το 1999 ήταν βασικός παίκτης του Παναθηναϊκού από 

όπου έγινε ευρύτερα γνωστός. Για έναν χρόνο ταξίδεψε στην 

ιταλική Βίρτους Μπολόνια (1999-2000) και έναν χρόνο μετά 

(2000-2001) πήγε στον Ολυμπιακό. Κατά τη διάρκεια των 

χρόνων 2002-2003 έπαιζε στην Ολυμπία Λάρισας. Το 2003 

για ένα χρόνο βρίσκεται στη Ρωσία στην ομάδα Ντιναμό Μό-

σχας. Στη σεζόν 2004-2005 και 2005-2006 αγωνίστηκε στον 

Πανιώνιο και τελείωσε την καριέρα του τη σεζόν 2006-2007 

στον Πανελλήνιο Γ.Σ. 

Διακρίσεις-τίτλ
οι: 

 

Ατομικοί: 

 

MVP πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος παίδων (1989) 

4x πανευρωπαϊκό αστέρι FIBA (1996,1997,1998,1999) 

6x Ελληνικό All-Star Game (1999,1998,1999,2003,2005,2006) 

Πρώτος σκόρερ ελληνικού πρωταθλήματος (2005) 

Καλύτερη πεντάδα ελληνικού πρωταθλήματος (2005) 

 

Ομαδικοί: 

 

2x Πρωταθλήματα  Ελλάδας (1998,1999) 

2x Κύπελλα Ελλάδας (1993,1996) 

Euroliga/Ευρωλίγκα (1996) 

Διηπειρωτικό Κύπελλο (1996) 
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 Minecraft 
  Το Minecraft είναι ένα online παιχνίδι, που είναι διαθέσιμο για όλες τις ηλι-

κίες. Στο παιχνίδι αυτό υπάρχουν δυο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι 

η «Επιβίωση» και σκοπός της είναι να επιβιώσεις όσο το δυνατόν περισσότε-

ρο, μαζεύοντας υλικά και φτιάχνοντας τον δικό σου κόσμο. Στη δεύτερη κα-

τηγορία, τη «Δημιουργία» μπορείς να φτιάξεις τον δικό σου φανταστικό κό-

σμο, χωρίς κανένα απολύτως όριο.  

  Τα θετικά του παιχνιδιού είναι ότι ο χρόνος σου περνά παραγωγικά και ευ-

χάριστα, χωρίς καν να το καταλάβεις. Είναι πολύ ευχάριστο το ότι μπορείς 

να επικοινωνείς με τους φίλους σου, ακόμα και αν είστε σε μακρινή απόστα-

ση, καθώς και το ότι μπορείς να παίζεις από κάθε είδος ηλεκτρονικής συ-

σκευής. Ο ήχος του παιχνιδιού είναι ρεαλιστικός, δηλαδή ακούγονται όλα 

σαν να συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Τέλος, αυτό το παιχνίδι ξεπερνά 

τα όρια της φαντασίας.     

   Ένα από τα κύρια μειονεκτήματα του παιχνιδιού είναι ότι χρειάζεται πληρωμή. Καθώς υπάρχουν εκατομ-

μύρια άνθρωποι που αναζητούν αυτό το παιχνίδι, αρκετοί θα ψάξουν να βρουν άλλα δωρεάν παιχνίδια που 

μιμούνται αυτό. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι το Minecraft χρειάζεται ιντερνέτ, το οποίο κάποιοι δεν διαθέ-

τουν. Επίσης τα γραφικά του δεν είναι και τόσο ρεαλιστικά. Ένα ακόμα τελευταίο ελάττωμα είναι ότι με 

ένα απλό κλικ μπορεί να διαγραφεί ο κόσμος με αστραπιαία ταχύτητα.  

  Συμπεραίνοντας, το Minecraft μας έφτιαξε την παιδική ηλικία από τον Νοέμβριο του 2011. Αυτό το παι-

χνίδι μας έκανε να κάνουμε καινούργιους φίλους με τα ίδια ακριβώς ενδιαφέροντα. Με πολλή αγάπη σας 

συστήνουμε να κατεβάσετε/αγοράσετε το Minecraft. 

                                 Χριστίνα Αποστόλου, Δημήτρης Βλάχος, Αχιλλέας Γιασσιράνης,  Όλγα Κάκιου   (Α΄) 

 Phasmophobia 

Μια ομάδα εξερευνητών μετακινείται με ένα βα-

νάκι σε στοιχειωμένα σπίτια και σκοπός τους είναι 

να βρουν ίχνη και σημάδια για το είδος του φαντά-

σματος που στοιχειώνει το σπίτι… 

  Το παιχνίδι έχει πολλά ωραία χαρακτηριστικά τα 

οποία σε βάζουν μέσα στο κλίμα.  

Ένα από αυτά είναι οι ανατριχιαστικοί ήχοι που 

δίνουν παραστατικότητα και ζωντάνια. Έχει διάρ-

κεια που σε κάνει να το ευχαριστηθείς. Μέσα σε 

αυτήν τη διάρκεια βιώνεις πολλά συναισθήματα: 

φόβο, έκπληξη, αγωνία αλλά και διασκέδαση. 

Μπορείς να παίξεις είτε με φίλους είτε μόνος σου 

αλλά και online. Άμα σου αρέσουν τα παιχνίδια 

εξερεύνησης είναι μια ωραία επιλογή. 

 Παρόλα αυτά τα καλά χαρακτηριστικά, υπάρχουν 

και κάποια άλλα που μειώνουν την ποιότητα του 

παιχνιδιού. Κάτι πολύ ενοχλητικό που επηρεάζει 

τη διασκέδαση από το παιχνίδι είναι τα γραφικά 

που είναι κάπως ψεύτικα και σε εμποδίζουν να 

ζήσεις τη ρεαλιστικότατα του παιχνιδιού. Ειδικά όσα άτομα έχουν αχρωματοψία δεν μπορούν να το ευχα-

ριστηθούν.  Πρόβλημα επίσης δημιουργεί στη συσκευή, καθώς απαιτεί μεγάλη χωρητικότητα. 

  Ζυγίζοντας πάντως τα θετικά και τα αρνητικά, κυριαρχούν τα θετικά. Σας το συνιστούμε για άτομα άνω 

των 12 ετών. Είναι μια πολύ καλή επιλογή! 

                         Μάριαμ Γεωργακοπούλου, Σοφία Κάλτση, Γιώργος Καραγιάννης, Ορκίντα Μπάκο  (Α΄) 
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FIFA  
To FIFA είναι ένα παιχνίδι 

ποδοσφαίρου μέτριας διάρ-

κειας με αρκετά καλό γραφι-

κό περιβάλλον και πολλές 

επιλογές για να διασκεδάσεις, 

είτε να χαρείς υπερβολικά, 

είτε να νευριάσεις. Το FIFA 

δημιουργήθηκε το 1993 και 

άρχισε να πουλιέται το 1997 

από την EA (Electronic Arts). 

Το ’97 μπορεί να μην υπο-

στηριζόταν από πολλούς, 

αλλά τώρα εκατομμύρια 

άνθρωποι διασκεδάζουν πίσω 

από τις οθόνες και τις τηλεο-

ράσεις τους παίζοντας FIFA. 

Το παιχνίδι βρίσκεται σε όλες 

τις πλατφόρμες (PC/PlayStation/XBOX/Nintendo Switch και σε κινητό)  και μπορείς να επιδείξεις τις ικα-

νότητές σου σε παιχνίδια με άλλους παίκτες στο διαδίκτυο, να διασκεδάσεις μαζί με ως επτά φίλους και 

να χτίσεις από το μηδέν την καριέρα σου σαν προπονητής ή σαν παίκτης. 

Στο FIFA δε διακρίνονται πολλά λάθη στον σχεδιασμό του, υπάρχουν όμως  εκνευριστικά στοιχεία. Λό-

γω των εκατομμυρίων παικτών του παιχνιδιού χρειάζονται πολλοί διακομιστές. Έτσι ανοίγουν ταυτόχρο-

να πολλοί διακομιστές και πέφτουν κάποιοι άλλοι εξαιτίας υπερσύνδεσης. Συχνά το παιχνίδι μπορεί να 

κολλάει λόγω αστάθειας του ίντερνετ. Όταν όμως θες να παίξεις λίγο χαλαρό ποδόσφαιρο, είναι πολύ κρί-

μα ένας εθισμένος 

στο παιχνίδι να σου 

χαλάει τη διάθεση 

και το παιχνίδι!  

Αντίθετα με τα 

αρνητικά του, το 

FIFA είναι πλούσιο 

σε θετικά. Καταρ-

χάς, το γραφικό 

του περιβάλλον 

είναι αρκετά καλό 

και απολαμβάνεις 

το παιχνίδι. Ακόμα, 

ο χειρισμός του 

είναι πανεύκολος, 

καθώς μόλις με 

πέντε κουμπιά μπο-

ρείς να παίξεις το 

βασικό παιχνίδι και 

στη συνέχεια θα 

μάθεις τα υπόλοιπα που είναι λίγο πιο σύνθετα. Επίσης το παιχνίδι είναι και ομαδικό, καθώς μπορείς να 

απολαύσεις ποδοσφαιράκι μαζί με ως επτά φίλους και να παρουσιάσεις τις ικανότητες σου εναντίον  

άλλων παικτών στο διαδίκτυο. Το περιεχόμενο του παιχνιδιού μπορεί να σε βοηθήσει να μάθεις περισσό-

τερα για το ποδόσφαιρο και να γνωρίσεις παίκτες και ομάδες από τις περισσότερες χώρες του κόσμου. 

Ακόμα λόγω της ύπαρξης πλήθους ομάδων και παικτών από πολλές χώρες διευρύνεις την γνώση σου στις 

σημαίες. 

 Αν σου άρεσε αυτή η περιγραφή, γιατί δεν το βρίσκεις στη συσκευή σου ώστε να αρχίσεις να γνωρίζεις 

τον κόσμο της μπάλας καλύτερα; 

  Κωνσταντίνος Λένος (Α΄) 
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 Μήνυμα από τον πρόεδρο του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου 

Αυλώνα κ. Λένο Ανδρέα 

 Τον Οκτώβριο του 2022 συγκροτήθηκε 
το νέο ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων του Γυμνασίου μας με μέλη 
τον Λένο Ανδρέα (πρόεδρος),  Χριστίνα 
Μπερδέμη (αντιπρόεδρος),  Ευαγγελία 
Σημαντήρη (γραμματέας),  Δημήτρη 
Γιασσιράνη (ταμίας), Αγγελική Τσέλιου, 
Αρετή Γεωργίτσα και Σωτηρία Μαγγίνα 
(μέλη) και αναπληρωματικά μέλη τις: 
Ελένη Βαρδακαστάνη και Άννα Κορο-
μπίλη.  
 Ο σύλλογός μας ανέλαβε αμέσως δρά-
ση, δίνοντας δυναμικό παρόν σε θέμα-
τα και προβλήματα που υπήρχαν και 
υπάρχουν στο σχολείο μας!!! Έγινε μια 
πρώτη επίσημη συνάντηση με τον πρό-
εδρο της Σχολικής Επιτροπής του δή-
μου Ωρωπού, ο οποίος δεσμεύτηκε για 
την επίλυση αυτών, ασχέτως εάν ακό-
μη είμαστε εν αναμονή!!! Ο σύλλογός μας ξεκίνησε να συγκεντρώνει χρήματα μέσω μιας επίσημης ενημερω-

τικής επιστολής που στάλθηκε σε κάθε γονιό. Δυ-
στυχώς, για άλλη μια χρονιά, δεν καταφέραμε να 
συγκεντρώσουμε τα προβλεπόμενα. Το ποσό 
που αντιστοιχεί σε κάθε μέλος είναι 10 ευρώ τον 
χρόνο, ποσό που θεωρώ ότι θα έπρεπε να είχε 
καταβληθεί από όλους του γονείς! Παρόλες τις 
προσπάθειές μας όμως, δεν καταφέραμε να μαζέ-
ψουμε ούτε τα 2/5 του ποσού, με αποτέλεσμα  να 
μείνουμε λίγο 
πίσω στις  
αρχικές σκέ-
ψεις και πλά-
να που είχα-
με κάνει για 
το σχολείο 
μας.  
 Ωστόσο κα-

ταφέραμε 

σαν σύλλογος να δημιουργήσουμε μια άριστη σχέση - συνεργασία με 

τον σύλλογο διδασκόντων, καθώς και με όλους τους μαθητές του σχο-

λείου μας. Αγοράσαμε δώρα για όλα τα παιδιά του σχολείου στην περί-

οδο των Χριστουγέννων και στο κλείσιμο κάναμε μια μικρή γιορτή με 

προβολή ταινίας στον χώρο του αμφιθεάτρου για μικρούς και μεγάλους. 

Με τη νέα χρονιά φτιάξαμε με την πολύτιμη βοήθεια μαμάδων χειροποί-

ητες βασιλόπιτες για κάθε τμήμα και για τους τυχερούς μαθητές αγορά-

σαμε δωράκια. Σε συνεργασία με ομάδα καθηγητών, υλοποιήσαμε το 

πρόγραμμα «Ζωντανή Βιβλιοθήκη» και φέραμε διάφορους καλεσμένους 

στον χώρο του σχολείου μας που μίλησαν στα παιδιά για το επάγγελμά 

τους και  τη  ζωή  τους. Οι  καλεσμένοι  που  μοιράστηκαν  μαζί  μας  τις  
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εμπειρίες τους ήταν ο Στέλιος Καλαθάς, ο Νίκος Οικονόμου 
και ο Ευάγγελος Κυπριώτης. Καταφέραμε επίσης να οργα-
νώσουμε την πρώτη μας εκδρομή στην Παύλιανη, μια ιδέα 
που άρεσε πολύ σε μικρούς και μεγάλους και μας άφησε 
τις καλύτερες αναμνήσεις. Προσπαθούμε να οργανώσουμε και τη 2

η
 εκδρομή μας, η οποία θα είναι άκρως 

καλοκαιρινή και με τη συμμετοχή καθηγητών στην παρέα μας!!! Θέλω επίσης να σταθώ στην πολύ σημαντι-
κή συνάντησή μας με τον ψυχίατρο Δημήτρη Σούρα, που μας έκανε την τιμή να παρευρεθεί στην πόλη μας 
και να μας μιλήσει για θέματα που καίνε την κοινωνία μας αυτή τη δύσκολη εποχή που ζούμε. Η εκδήλωση 
αυτή οργανώθηκε σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων του λυκείου μας. Η δράση του συλλόγου μας συ-
νεχίζεται με επιτυχία μέχρι και αυτήν την ώρα με τη διοργάνωση της καλοκαιρινής εορτής για το κλείσιμο της 
χρονιάς με ένα πάρτι για μικρούς και μεγάλους, αποχαιρετώντας τη Γ΄ Γυμνασίου, τους καθηγητές που συ-
νταξιοδοτούνται και αυτή τη σχολική χρονιά που έφτασε στο τέλος της. 
 Το σημαντικότερο όλων όμως είναι ότι υπάρχουν σοβαρά θέματα στο σχολείο μας που μας φρέναραν από 
το να ασχοληθούμε περισσότερο με εκδηλώσεις και την ψυχαγωγία των παιδιών. Κάποια από αυτά είμαι 

στην ευχάριστη θέση να πω ότι θα επιλυθούν, θέλω να 
πιστεύω σύντομα, μετά τις έντονες αντιδράσεις μας, ενο-
χλήσεις και πιέσεις σε αρμόδιους όπως, για παράδειγμα, 
το θέμα της στάσης του σχολικού λεωφορείου και της α-
σφάλειας των μαθητών, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος 
ατυχήματος σχεδόν σε καθημερινή βάση. Τέλος, το πρό-
βλημα με τα φώτα του σχολείου μας που παρέμεναν σβη-
στά εδώ και πολλούς μήνες λύθηκε τον Ιούνιο μετά από 
συνεχείς πιέσεις μας.   
 Κλείνοντας, θέλω να πω πως ήταν μια δύσκολη χρονιά για 
όλους μας, αλλά, όπως φαίνεται, τα καταφέραμε και συνε-
χίζουμε!!! Θέλω να γνωρίζετε πως ο εκάστοτε σύλλογος 
γονέων και κηδεμόνων απαρτίζεται από ανθρώπους που 
έχουν όραμα, όρεξη να προσφέρουν χωρίς ιδιοτέλεια, αγά-
πη για τα παιδιά, αγάπη για τα κοινά, αγάπη για τον τόπο 
τους και όλα αυτά  αφιερώνοντας κόπο και χρόνο από την 
προσωπική τους ζωή, και τις περισσότερες φορές χωρίς 
καν την απαιτούμενη στήριξη φορέων και γονιών. 
 Ο ρόλος μας να προσφέρουμε, η παρουσία μας να βοη-
θάει και η θέλησή μας υπόσχεση για ένα καλύτερο σχολικό 
αύριο!!! 
Σας εύχομαι ένα όμορφο και ξεκούραστο καλοκαίρι!  
με εκτίμηση, 

Λένος Ανδρέας 

10/6/2022 
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 Η επίδραση της πανδημίας στη 

 «Φωνή των Μαθητών» 

Από τη Νάντια Τσενέ, διευθύντρια, φιλόλογο 

Τη φετινή χρονιά ολοκληρώθηκε μία σημαντική έκδοση στην οποία συμμετείχε με ποικίλους 

τρόπους και το σχολείο μας. Πρόκειται για μία μελέτη της ΟΥΝΕΣΚΟ και του Συμβουλίου της 

Ευρώπης με θέμα την επίδραση της πανδημίας στη φωνή των μαθητών. Η μελέτη επισημαίνει 

ότι η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών/τριών έχασε την ευκαιρία να κάνει τη φωνή της να ακου-

στεί, αλλά και να αποκτήσει δεξιότητες απαραίτητες για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων της. 

Παρέχει, επίσης, προτάσεις στους διευθυντές των σχολείων, τους εκπαιδευτικούς, τα στελέχη τις 

εκπαίδευσης και τους νέους ανθρώπους για το πώς θα αντιμετωπίσουν αυτή την απώλεια ευκαι-

ριών. (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379269?posInSet=1&queryId=25ca796c-

a216-403b-a0c5-5d5788520888) 

 Η έκθεση βασίστηκε σε έρευνα που διεξήγαγε η ΟΥΝΕΣΚΟ και το Συμβούλιο της Ευρώπης σε καθηγητές - μέλη του 

Δικτύου Δημοκρατικών Σχολείων, στο οποίο έχει ενταχθεί και το σχολείο μας. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας 

παρουσιάστηκαν στο διαδικτυακό διεθνές συνέδριο “From making student voice heard to active civic participation in 

the digital age: The role of schools during and after the pandemic”, που τον Νοέμβριο του 2020 έφερε κοντά 500 νέους 

ανθρώπους, εκπαιδευτικούς και ερευνητές από 60 χώρες. Στο συνέδριο αυτό, που παρακολούθησαν και 50 μαθητές 

μας, παρουσιάστηκε και μία καλή πρακτική του σχολείου μας κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Με βάση και την ανα-

τροφοδότηση από το συνέδριο, διαμορφώθηκε η μελέτη και στη συνέχεια ζητήθηκε από εκπαιδευτικούς και μαθητές 

να προβούν σε διορθώσεις και περαιτέρω προτάσεις (peer review). Στη διαδικασία αυτή συμμετείχαν μία εκπαιδευτι-

κός (Κ. Τσενέ) και πέντε μαθήτριες του σχολείου μας, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται και στην έκδοση. Πρόκει-

ται για τις: Ελευθερία Αποστολέρη, Ευαγγελία Θεοδωροπούλου, Κωνσταντίνα Ούτρα, Δανάη Περήφανου και Χριστί-

να Τσαραμπάρη.   

 Ανάμεσα στα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα είναι τα εξής: 

Κατά 52% μειώθηκε η συμμετοχή των μαθητών στη διοίκηση μέσα από τη δράση των συλλογικών τους οργάνων 

Κατά 50% μειώθηκε η συμμετοχή σε σχολικά προγράμματα και η δράση στη σχολική κοινότητα 

Κατά 49% μειώθηκε η εθελοντική δράση 

Κατά 30 % μειώθηκε ο διάλογος κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

Προτάσεις προς τους μαθητές για να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί: 
1. Συνεργαστείτε για να εξηγήσετε στους ενήλικες γιατί έχει σημασία η φωνή των νέων. Αυτό περιλαμβάνει τον εντο-

πισμό ζητημάτων για τα οποία θέλετε να μιλήσετε. Στην ιδανική περίπτωση, θα πρέπει να υπάρχει ένας ειδικός χώρος 

και χρόνος για συζήτηση μέσα στο σχολείο σας, όπου οι ενήλικες καλούνται να παρευρεθούν ως συμμετέχοντες ή 

ακροατές.  

2.  Συμμετέχετε ενεργά σε μαθητικές συνελεύσεις και συλλογικά όργανα και δραστηριότητες, για να προωθήσετε τη 

φωνή των μαθητών και να πείσετε τους διευθυντές και τους δασκάλους ότι οι συναντήσεις πρέπει να πραγματοποιού-

νται τακτικά και εντός του σχολικού ωραρίου.  

3. Βοηθήστε άλλους νέους, ιδιαίτερα εκείνους που προέρχονται από μειονεκτικά περιβάλλοντα, ώστε να προωθήσετε 

τις ίσες ευκαιρίες και τη συμμετοχή όλων. Να γίνετε οι ίδιοι μέντορες που καθοδηγούν τους συμμαθητές τους στο 

σχολείο.  

4. Αναπτύξτε τις ικανότητες που χρειάζονται, ώστε να ακούγεται η φωνή σας και να είστε ενεργοί πολίτες μέσα και 

έξω από το σχολείο. Είναι χρήσιμο να μπορείτε να πραγματοποιείτε διαδικτυακές παρουσιάσεις, να συμμετέχετε σε 

συζητήσεις, να  προετοιμάζετε μαθήματα για θέματα που σας ενδιαφέρουν περισσότερο, όπως τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. 

5. Παίρνετε μέρος σε μεγάλης διάρκειας προγράμματα, για να αποκτήσετε εμπειρίες σχετικά με τρόπους συμμετοχής 

και δράσης. 

6. Διατυπώστε ιδέες και ενώστε τις προσπάθειές σας με μαθητές από άλλα σχολεία, οργανώσεις νεολαίας και ΜΚΟ σε 

θέματα τοπικού και διεθνούς ενδιαφέροντος, όπως περιβαλλοντικά και ανθρωπιστικά ζητήματα, για να εκφράσετε τις 

απόψεις σας και να αναλάβετε συλλογική δράση. 
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 Υπεύθυνοι καθηγητές/τριες για 

την ύλη: 

Νάντια Τσενέ  

Νίκος Τελιγάδας   

Άννυ Κέκη  

Υπεύθυνος καθηγητής για την 

έκδοση: 

Νίκος Τελιγάδας 

(γενικότερη επιμέλεια και σελι-

δοποίηση) 

 Η έκδοση του περιοδικού εί-
ναι συλλογικό αποτέλεσμα 
της  Συντακτικής Επιτροπής 
των μαθητριών/μαθητών  και 
καθηγητριών/καθηγητών του 

σχολείου: 

  

ΒΕΚΡΗ ΒΕΝΙΑ Β΄ 

ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Β΄ 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Γ΄ 

ΛΕΚΚΑ ΣΟΦΙΑ Β΄ 

ΛΕΚΚΑ ΧΑΡΑ Β΄ 

ΜΠΑΛΩΚΑ ΦΑΙΗ  Γ΄ 

ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΔΑΝΑΗ Γ΄ 

ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Β΄ 

ΣΑΜΠΑΝΗ ΔΑΝΑΗ Β΄ 

ΣΙΔΕΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ΄ 

ΣΙΝΓΚ ΤΖΑΣΕΝ Β΄ 

ΣΚΙΑΔΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Β΄ 

ΣΚΟΠΕΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β΄ 

ΤΑΚΑΣΗ ΑΡΤΕΜΙΣ Β΄ 

Στην έκδοση  συνέβαλαν επίσης 

οι καθηγήτριες του σχολείου:  

Κοτσίκου Γαρυφαλιά, Κωστού-

ρου  Μελίνα, Μονιού Φωτεινή, 

Ξεναρίου Πέπη, Σαϊνατούδη 

Άννα, Χαρίση Ευαγγελία 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ 

Το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Ωρωπού 2 

«Το Στοίχημα» 3 

Άννα και Βλαδίμηρος 4 

Μια συνηθισμένη ημέρα ενός κοριτσιού στην αρχαί-
α Αθήνα 

5 

Καρναβάλια του κόσμου 6 

Ένα ποδηλατοσχολείο φιλικό προς το περιβάλλον 8 

Οι τετράποδοι μαθητές του σχολείου μας 10 

Οι διατροφικές συνήθειες των νέων 12 

Museum vs Amusement => Amuse(u)ment!!! Πρό-
γραμμα Εrasmus 

16 

«Η Κωνσταντίνα και ο αράχνες της» της Άλκης Ζέη 22 

Οι έφηβοι και οι αράχνες μας 23 

“… με θέμα τα ναρκωτικά” 24 

«Περηφάνια & προκατάληψη» της Τζέιν Όστεν 26 

I’m not good at creating visuals. Although… 27 

100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή  28 

Σχολείο και ειρήνη 31 

Αγαπημένο μου Ημερολόγιο Εργαστηρίου… 34 

Μια αθλητική επίσκεψη 36 

Αγαπημένα ηλεκτρονικά παιχνίδια 38 

Μήνυμα από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων 
και Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου Αυλώνα  

40 

 Η επίδραση της πανδημίας στη «Φωνή των Μαθη-
τών» 

42 

Χωρίς λόγια —  Σχολικό έτος 2021-22 43 

Ταυτότητα περιοδικού-Περιεχόμενα 44 

Το εξώφυλλο είναι έργο της μαθήτριας  
Δανάης Σαμπάνη της Β’ Γυμνασίου 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%AD%CE%B9%CE%BD_%CE%8C%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%BD

