
 

Σα βξαβεία ζε έληππα ηνπ Γπκλαζίνπ  
ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Σνβαξόηεο Μεδέλ» 1ο Γσμνάσιο Ασλώνα 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ απιό ζηελ εκθάληζε, αιιά από πεξηε-

ρόκελν ζθίδεη ην έληππν ηωλ καζεηώλ από ην Γπκλάζην Απ-

ιώλα. Καη παξά ην γεγνλόο όηη ν ηίηινο ηνπ είλαη 

«νβαξόηεο Μεδέλ», αληηκεηωπίδνπλ κε ζνβαξόηεηα ηα 

πεξηζζόηεξα ζέκαηα γηα ηα νπνία γξάθνπλ. Γηα παξάδεηγ-

κα, αθηεξώλνπλ αξθεηέο ζειίδεο γηα ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξ-

γεηαο θαη ηελ αλαθύθιωζε, αιιά δελ αξθνύληαη ζε πιεξνθν-

ξίεο πνπ δηάβαζαλ ή βξήθαλ ζην Ίληεξλεη.  

Έρνπλ πάξεη ζπλεληεύμεηο από ηνλ δήκαξρν θαη ηνλ δηεπζπ-

ληή ηνπ ζρνιείνπ θαη παξάιιεια θαηαζέηνπλ θαη ηηο δηθέο ηνπο 

«πξάζηλεο» πξνηάζεηο. Από ηελ εθεκεξίδα δελ ιείπνπλ ηα ξεπνξηάδ γηα 

ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ, όπωο γηα ηα αζιεηηθά πξωηαζιήκαηα ή 

γηα ηνπο καζεηηθνύο θαιιηηερληθνύο αγώλεο. Θέζε ζηελ εθεκεξίδα έρνπλ 

θαη ηα θόκηθ. Όρη, δελ πξόθεηηαη γηα αληηγξαθή, αιιά γηα ζθίηζα ηεο καζή-

ηξηαο ηαδώξαο Παπαζενδώξνπ.  
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ηηο 22 Απξηιίνπ, Μεγάιε Σξίηε, δεκνζηεύηεθε ζηνλ 

ηύπν κηα είδεζε πνπ απνγείσζε ην ζρνιείν καο: Ζ Δθεκεξί-

δα καο «νβαξόηεο Μεδέλ!», κόιηο ζην 2ν ηεύρνο ηεο, πήξε 

βξαβείν θαιύηεξεο εθεκεξίδαο Γπκλαζίνπ ζηνλ 15ν Πα-
λειιήλην Γηαγσληζκό Μαζεηηθώλ Δληύπσλ πνπ δηνξγάλσζε 

θαη θέηνο ε εθεκεξίδα «ΣΑ ΝΔΑ». Απξνζδόθεην, νύηε πνπ 

ην είρακε θαληαζηεί!  

«Απιό ζηελ εκθάληζε αιιά από πεξηερόκελν ζθίδεη!» 
έγξαθε ραξαθηεξηζηηθά ην ζρεηηθό άξζξν γηα ην εληππάθη 

καο, πνπ κπήθε ζηα ζαιό-

ληα «κε ηα ηζαξνύρηα». 

Πνπ ζεκαίλεη πσο δελ είρακε μνδέςεη νύηε επξώ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ 
θαη βέβαηα ηελ εκθάληζή ηνπ, δειαδή θσηνγξαθίεο, θαζέ, εθηππώζεηο. 

Ούηε είραλ επηζηξαηεπηεί εηδηθνί θαη επαΐνληεο πεξί ηνλ ηύπν. Οη κόλνη 

έλνρνη γηα ην βξαβεπζέλ θαηαζθεύαζκα ήηαλ ηα παηδηά ηνπ Γπκλαζίνπ 
πνπ έθεξαλ άξζξα θαη ζθίηζα 

ηνπο, ε ζπληαθηηθή νκάδα πνπ 

εθηόο από γξάςηκν έθαλε θαη κεί-

με θαη βέβαηα ην κπαιό θαη ε ςπ-
ρή ηεο πξνζπάζεηαο, νη θαζεγεηέο καο πνπ ζπκκεηείραλ, κε ηε θαζν-

δήγεζε ηεο θ. Σζελέ, πνπ ηδηαίηεξα επραξηζηνύκε. Έηζη, ν πξνβιεκα-

ηηζκόο, ην παηρλίδη θαη ό,ηη άιιν θηηάρλεη ην «εκείο» βγήθε απζόξκε-

ην, θξέζθν θαη ηα πήγε θαιά.      
Ζ βξάβεπζε έγηλε ζην θηίξην ηεο ΔΖΔΑ, ζηηο 10 Μαΐνπ, άββα-

ην πξσί,. Γηα ηηο απνλνκέο βξαβείσλ θαη αλακλεζηηθώλ είραλ επη-

ζηξαηεπηεί γλσζηά πξόζσπα ηεο δεκνζηνγξαθίαο θαη ηεο πνιη-
ηηθήο, ελώ ε επηηξνπή από ΣΑ ΝΔΑ είρε ην πξόζηαγκα. Παηείο 

κε, παηώ ζε ζηελ αίζνπζα, 

ζπληαθηηθέο νκάδεο, θαζεγε-

ηέο θαη γνλείο, απ’ όιε ηελ 
Διιάδα θαη λ’ αθνύκε πξν-

ζθσλήζεηο από ηνπο επηζή-

κνπο, όπσο «κέιινληεο ζπλά-
δειθνη» θαη απαληήζεηο από 

ηνπο βξαβεπόκελνπο όπσο «ε 

πξνζπάζεηά καο δηθαηώζε-

θε».. πλαληήζακε ζρνιεία 
από όιε ηελ Διιάδα κέρξη θαη από ηελ Κύπξν. Καιύηεξε εθεκεξίδα γηα ηα δεκνηηθά ζρνιεία: ην 5ν Γε-

κνηηθό Γηαλληηζώλ  θαη  γηα ηα Λύθεηα: ην Λύθεην Αξρηεπηζθόπνπ Μαθαξίνπ Γ΄ Λεπθνξσζίαο Κύπξνπ. 

Υαξά θαη ζπγθίλεζε, δελ είλαη θαη κηθξή εκπεηξία. Σα θιαο άζηξαςαλ θαη πάλσ καο όηαλ από ην κεγά-
θσλν αλαθνηλώζεθε ε βξάβεπζή καο, πνπ δόζεθε από ηε βνπιεπηή ηνπ ΠΑΟΚ θ. Άλλα Γηακαληνπνύ-

ινπ.  

Μεηά ηε ηειεηή ε εθεκεξίδα ηα ΝΔΑ κάο έθαλε ην ηξαπέδη ζ’ έλα από ηα ηζηνξηθά ζηέθηα ηεο αζελατ-

θήο δηαλόεζεο, ην εζηηαηόξην, Σν Κεληξηθόλ, ζηνά νδνύ Βνπιήο. Φάγακε θαη ήπηακε, θνπβεληηάζακε θαη 

γειάζακε, θαη επρεζήθακε:   

ΚΑΗ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ! ΠΑΝΣΑ ΣΔΣΟΗΑ! 

Δαλάε Μπαζαληή 

 

Η ΒΡΑΒΔΤΗ  
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Σν πξόγξακκα πνπ αλαπηύμα-

κε ήηαλ ζπλέρεηα θαη επέθηα-

ζε ηνπ πεξζηλνύ πξνγξάκκα-

ηνο αλαθύθισζεο πνπ εθαξ-
κόζηεθε ζην ζρνιείν καο. 

πλερίζακε ινηπόλ ηε ζπλεξ-

γαζία καο κε ηελ εηαηξεία Α-
ΦΖ (αλαθύθισζε κπαηα-

ξηώλ) θαη πξνζπαζήζακε λα 

ζπιιέμνπκε θαη άιια απνξ-

ξίκκαηα πνπ αλαθπθιώλνληαη 
(αινπκίλην, ραξηί). ην ζεκείν 

απηό ζπλαληήζακε ηεξάζηηεο 

δπζθνιίεο αθνύ ππήξμε 
έληνλε ζπκκεηνρή από όινπο 

καο, αιιά δελ κπνξνύζακε λα 

βξνύκε εηαηξεία πνπ λα 

έξρεηαη λα ζπιιέγεη  ην  αινπ- 

κίλην ή ην ραξηί. Καη απηό 
επεηδή ν Γήκνο καο δελ ζπκ-

κεηέρεη ζε θάπνην δίθηπν αλα-

θύθισζεο θαη έηζη νύηε θάδνη 
ππάξρνπλ, νύηε εηαηξείεο πνπ 

λα ζπλεξγάδνληαη κε ην Γήκν. 

Κακία από απηέο δε δέρεηαη 
λα ζπιιέμεη απηό ην πιηθό 

(γηαηί   ρξεηάδεηαη  ακνηβή γηα   

ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ – ΕΞΟΘΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ 

ηα κεηαθνξηθά, αιιά θαη ε 
απόζηαζε ηνπ Απιώλα από 

ηηο έδξεο ησλ εηαηξεηώλ απηώλ 

είλαη ηεξάζηηα).  

Σα πξνβιήκαηα απηά όκσο 

δελ …. έθακςαλ ην εζηθό καο 
ΓΗΑΣΗ ήκαζηαλ απνθαζηζκέ-

λνη λα ΓΡΑΟΤΜΔ. Έηζη 

νξγαλώζακε έλα ΓΗΑΓΧΝΗ-
ΜΟ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ζηνλ 

νπνίν κε απεξίγξαπην ελζνπ-

ζηαζκό θαη δήιν ζπκκεηείραλ 
όια ηα ηκήκαηα. Οη γνλείο καο 

δελ πίζηεπαλ ζηα κάηηα ηνπο 

πνπ καο έβιεπαλ λα θπλεγάκε 

κεηά καλίαο θάζε πεξηθξνλε-
κέλν αινπκηλέλην θνπηάθη. 

Κάζε Γεπηέξα πνπ κεηξνύζα-

κε ην ζθνξ θάζε ηκήκαηνο 
γηλόηαλ έλα κηθξό πάξηπ!! Οη 

θαζεγεηέο καο βιέπνληαο ηνλ 

ελζνπζηαζκό καο, καο ζπλέ-

ραηξαλ θαη καο παξόηξπλαλ λα 
ζπλερίζνπκε. Ο ζύιινγνο γν-

λέσλ θαη θεδεκόλσλ γηα λα 

καο επηβξαβεύζεη ηύπσζε 

κπινπδάθηα κε νηθνινγηθά 
κελύκαηα θαη ηα πξόζθεξε 

ζηνπο ληθεηέο. 

   Οη θαζεγεηέο πνπ ήηαλ π-

πεύζπλνη γηα ην πξόγξακκά 

καο πξνζέθεξαλ κηα νηθνινγη-

θή εθδξνκή ζηελ Πάξλεζα. 
   Παξάιιεια κε ηε δηαδηθαζί-

α ηεο αλαθύθισζεο εξεπλνύ-

ζακε νηηδήπνηε ζρεηηθό κε ηε 
κείσζε ηεο ζπαηάιεο πόξσλ 

θαη ελέξγεηαο, ζπδεηνύζακε 

θαη πξνζπαζνύζακε λα εθαξ-

κόζνπκε ηδέεο κείσζεο ηεο 
δαπάλεο ελέξγεηαο. Οη πεξηζ-

ζόηεξνη από εκάο, πείζακε 

ηνπο γνλείο καο λα βάινπκε 
ιακπηήξεο εμνηθνλόκεζεο 

ελέξγεηαο ζηα ζπίηηα καο θαη 

έηζη θαηαθέξακε λα κεηώζνπ-
κε ην ινγαξηαζκό ηεο ΓΔΖ 

θαη λα κεηώζνπκε ηηο εθπν-

κπέο ξύπσλ ζηελ αηκόζθαη-

ξα… Σώξα πηα βγαίλνληαο 
από έλα δσκάηην ζβήλνπκε ηε 

ιάκπα,  πξνζπαζνύκε  λα  ζπ- 
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κόκαζηε λα κελ αθήλνπκε ηηο 
ζπζθεπέο ζην stand by, δελ 

αλνηγνθιείλνπκε ην ςπγείν 

ρσξίο ιόγν. 

   Απηέο θαη άιιεο ηδέεο, δηθέο 

καο αιιά θαη έμππλεο ηδέεο 
πνπ δαλεηζηήθακε από επαη-

ζζεηνπνηεκέλνπο αλζξώπνπο 

θαη θνξείο έρνπκε ζπγθεληξώ-
ζεη ζε εηδηθό εληππάθη πνπ 

έρνπκε δεκνζηεύζεη ζε θάζε 

ηκήκα. 

  ηηο δξάζεηο καο απηέο α-
θνξκή ζηάζεθε ε εξγαζία πνπ 

καο αλέζεζαλ νη ππεύζπλνη 

θαζεγεηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

κε ηίηιν «βξεο ην ελεξγεηαθό 
ζνπ απνηύπσκα». Πξόθεηηαη 

γηα έλα δηαδηθηπαθό παηρλίδη 

πνπ δεκηνύξγεζε ε πεξηβαι-
ινληηθή νξγάλσζε WWF θαη 

ζνπ δείρλεη πσο ππνινγίδεηο 

ηελ ελέξγεηα πνπ δαπαλάο θα-
ζεκεξηλά ζην ζπίηη ζνπ θαη 

βέβαηα ζε επαηζζεηνπνηεί γηα 

λα ηε κεηώζεηο. 

   Με ηέηνηεο δξαζηεξηόηεηεο 

θαη κπόιηθν θέθη θηάζακε ζην 
ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 

θαη ελόο αθόκε πξνγξάκκαηνο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπ-

ζεο.  

 

Οη εληππώζεηο θαη ηα ζπλαη-

ζζήκαηά καο; 

    ίγνπξα  ληώζνπκε  όκνξθα  

πνπ ζπλεξγαζηήθακε, γειάζα-
κε, θηλεηνπνηεζήθακε, αγρσ-

ζήθακε, απνγνεηεπηήθακε 

θάπνηεο θνξέο. Όκσο απηό 

είλαη ε δσή. Κη εκείο είκαζηε 
εδώ. Παξόληεο. πλεηδεηνπνη-

εκέλνη ζην κέγεζνο ησλ πξν-

βιεκάησλ αιιά απνθαζηζκέ-
λνη λα δίλνπκε ηηο κάρεο καο. 

Να πξνζπαζνύκε.  

   Γη’ απηό θαη δεζκεπόκαζηε 

λα ζπλερίζνπκε κέζα θη έμσ 
από ην ζρνιείν ηελ αλαθύθισ-

ζε. Θα ζπλερίζνπκε λα δεηάκε 

από ην Γήκν καο ηελ εθαξκν-

γή ηεο αλαθύθισζεο ζ’ όιν ην 
ρσξηό. Θα αγσληδόκαζηε γηα 

ηνλ ηόπν καο, γηα ην κέιινλ 

καο, γηα ηε δσή καο. 

Άιισζηε όινη δελ ζπκθσλνύλ 
πσο ΔΜΔΗ ΔΗΜΑΣΔ ΣΟ 

ΜΔΛΛΟΝ; 
                                Από ηελ 

Πεξηβαιινληηθή Οκάδα 

 
ΣΟ ΔΑΟ – ΕΜΕΝΑ ΜΕ ΝΟΘΑΖΕΘ 

 Αθνξκή γηα ην δεύηεξν πε-

ξηβαιινληηθό καο πξόγξακκα 

ζρεηηθά κε ην δάζνο θαη ηδηαη-

ηέξσο κε ηνλ Δζληθό Γξπκό 
ηεο Πάξλεζαο ζηάζεθαλ  νη 

δξακαηηθέο ππξθαγηέο ηνπ 

θαινθαηξηνύ πνπ θαηέθαςαλ 
έλα πνιύ κεγάιν κέξνο ησλ 

δαζηθώλ εθηάζεσλ ηεο ρώξαο 

καο θαη έλα ζεκαληηθό κέξνο 

ηεο Πάξλεζαο ζηηο παξπθέο 
ηεο νπνίαο βξίζθεηαη θαη ην 

ρσξηό καο. 

Καλείο δελ κπνξεί λα μερά-

ζεη  ηε  κπξσδηά  εθείλσλ  ησλ 

εκεξώλ. Σν θξύςηκν ηνπ ήιηνπ, ην απόιπην γθξη. 
Σνπο λεθξνύο ζπλαλζξώπνπο καο, ηα δώα 

έληξνκα, κηζνθακέλα. Σηο πεξηνπζίεο ζηάρηε. 

Σνλ αγώλα ησλ ππξνζβεζηώλ, ησλ εζεινληώλ, 

ηελ αγσλία όισλ γηα ην κεηά. 

Με λσπό αθόκε ην πέλζνο, ηε ζιίςε θαη έλα 
ηεξάζηην ΓΗΑΣΗ αληαπνθξηζήθακε ακέζσο ζην 

θάιεζκα ηεο θαζεγήηξηάο καο λ’ αζρνιεζνύκε κε 

ην ζέκα. Πνιινί ήηαλ νη ζηόρνη καο, αθόκε κεγα-  

ιύηεξε ε δηάζεζε λα πξνζθέξνπκε, θη έηζη ν θα-
ζέλαο καο έθαλε ην θαιύηεξν πνπ κπνξνύζε. Θέ-

ιακε  λα θαηαλνήζνπκε, ζέιακε λα εθθξάζνπκε 

ηα ζπλαηζζήκαηά καο. Κπξίσο ζέιακε λα θάλνπ-

κε θάηη γηα λα αιιάμνπκε ηελ θαηάζηαζε. Να 
ελεξγνπνηεζνύκε, λα πξνζηαηέςνπκε ηα δέλδξα, 

ην νμπγόλν, ηε δσή καο ηελ ίδηα. Γη’ απηό ρσξη-

ζηήθακε  ζε  νκάδεο  εξγαζίαο αλάινγα κε ηα 
ελδηαθέξνληα καο, ηηο ηθαλόηεηεο ηνπ θαζελόο, ηα 
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   Γη’ απηό… 

Πξνζηάηεςε ην δάζνο ηεο πεξηνρήο ζνπ. 

 Μπεο ζε εζεινληηθέο νκάδεο πεξηθξνύξεζεο. Τπάξρνπλ. 

 Πάξε κέξνο ζε νξγαλσκέλεο αλαδαζώζεηο, δελδξνθπηεύζεηο. 

 Πίεδε ηνπο αξκόδηνπο θνξείο (Τπνπξγεία, Δήκν, Ννκαξρία), ώζηε λα ππάξρνπλ 

όιεο νη απαξαίηεηεο δνκέο πξνζηαζίαο θαη πξόιεςεο (επαξθέο πξνζσπηθό, θξνπ-

λνί, θαζαξηζκνί θιπ). 

 Μελ θιείλεηο ηα κάηηα ζε απζαηξεζίεο (παξάλνκε δόκεζε, παξάλνκε πινηνκία, 

παξάλνκν θπλήγη). 

 εβάζνπ απόιπηα ηνπο Εζληθνύο Δξπκνύο (κε ξππαίλεηο, κελ αλάβεηο θσηηέο, κε 

δεκηνπξγείο ερνξύπαλζε). 

 Ζήζε ην Δάζνο, απόιαπζε ην θαη ζεβάζνπ ην!! 

                                                Από ηελ Πεξηβαιινληηθή νκάδα  

Καιό θαινθαίξη – Υσξίο Ππξθαγηέο!!!! 

 ηαιέληα ηνπ.  

Ζ «νκάδα Βηβιηνγξαθηθήο Έξεπλαο» ζπγθέ-
ληξσζε πιεξνθνξίεο γηα ηνπο Δζληθνύο Γξπκνύο 

θαη ηε λνκνζεζία πνπ ηνπο δηέπεη. Ζ 

«Γεκηνπξγηθή Οκάδα» ρξεζηκνπνηώληαο όια 

απηά ηα ζηνηρεία, εκπλεύζηεθε θαη θαηαζθεύαζε 
αθίζεο, θνιιάδ, ελεκεξσηηθά έληππα, ηξάβεμε 

θσηνγξαθίεο, βίληεν, έθηηαμε ράξηεο, δσγξάθηζε, 

αθόκε θαη έγξαςε ην δηθό ηεο ινγνηερληθό θείκε-
λν (Ο κύζνο ηεο Πάξλεζαο). Ζ «Οκάδα Βηβιην-

ζήθεο» ζπλέιεμε άξζξα από εθεκεξίδεο, πεξηνδη- 

θά, θείκελα, βηβιία, site ηνπ δηαδηθηύνπ ζρεηηθά 
κε ην πεξηβάιινλ. Ζ « Δπηθνηλσληαθή Οκάδα» 

εηνίκαδε ηηο αλαθνηλώζεηο πνπ αθνξνύζαλ ην 

πξόγξακκα, ζπλεξγαδόηαλ κε ην 15κειέο καζε-

ηηθό ζπκβνύιην, ηε Γηεύζπλζε, ην ζύιινγν ησλ 
θαζεγεηώλ, κε ην ζύιινγν γνλέσλ θαη θεδεκό-

λσλ, θαζώο θαη κε ζρεηηθνύο δεκόζηνπο θνξείο. 

Σέινο ε «Οκάδα Παξνπζίαζεο» επεμεξγάζηεθε 
ηα ζηνηρεία, δηακόξθσζε ηα θείκελα θαη δε-

κηνύξγεζε ην ηειηθό πξντόλ πνπ  παξνπζηάζακε  

ζε  όιν  ην ζρνιείν ζηελ εθδήισζή καο ζην ηέ-

ινο ησλ καζεκάησλ.  
  Πνιιά ζπλέβεζαλ απηή ηε ρξνληά. Άιια πνιύ 

δπζάξεζηα θαη απνθαξδησηηθά θαη άιια ειπηδν-

θόξα θαη αηζηόδνμα. Ζ νκάδα καο απνθάζηζε λα 

«βιέπεη ην πνηήξη κηζνγεκάην», λα θνηηάδεη 
κπξνζηά, λα νξακαηίδεηαη, λα δξα. Απηό πξνηεί-

λνπκε θαη ζε όινπο εζάο. Αο κάζνπκε από ηα 

ιάζε καο, αιιά αο κε ζηεθόκαζηε ζε απηά.  Αο 
ελεξγνπνηεζνύκε, αο πάξνπκε ηε δσή θαη ην 

κέιινλ καο ζηα ρέξηα καο. Αο πάςνπκε λα ξί-

ρλνπκε ηηο επζύλεο ζηνπο άιινπο. Αο αλαιάβνπ-

κε ν θαζέλαο ηηο δηθέο ηνπ. 
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Σα 104 ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηεο θιείλεη 

θέηνο ε Ακεξηθάληθε Γεσξγηθή ρνιή ηεο 
Θεζζαινλίθεο. Ηδξύζεθε ην 1904 από ηνλ 

ηεξαπόζηνιν Σδνλ Υέλξη Υανύδ θαη ηε ζύδπ-

γό ηνπ, κε ζθνπό λα εμππεξεηήζεη ηηο αλά-

γθεο ηνπ πιεζπζκνύ ηεο ππαίζξνπ ηεο Διιά-
δαο θαη ησλ Βαιθαλίσλ γεληθόηεξα. ηόρνο 

ηνπ ηδξπηή ήηαλ ε εθπαίδεπζε λα απεπζύλε-

ηαη όρη κόλν ζην λνπ αιιά θαη ζηελ ςπρή θαη 
ηα ρέξηα, ηε  δηάπιαζε θαη ηε δηακόξθσζε 

ηνπ ραξαθηήξα, κε ζπλδπαζκό ζεσξίαο θαη 

πξάμεο.  

Ζ ρνιή βξίζθεηαη κέζα ζε κία 
θαηαπξάζηλε έθηαζε, 1500 ζηξέκκαηα, ζηελ 

Αλαηνιηθή πιεπξά ηεο πόιεο θαη εθπαηδεύεη 

καζεηέο θπξίσο αγξνηηθώλ νηθνγελεηώλ, από 

όιε ηελ Διιάδα, ζηε γεσξγία θαη ηελ 
θηελνηξνθία. Ζ θαζεκεξηλόηεηα κέζα ζηε 

ρνιή έρεη ηνπο δηθνύο ηεο ξπζκνύο. 

Αλάκεζα ζηα Μαζεκαηηθά, ηε Φπζηθή θαη ηε 
Υεκεία κεζνιαβνύλ ην ζθάιηζκα, ε 

ζπζθεπαζία ησλ απγώλ ζην πηελνηξνθείν, ε 

θξνληίδα ζην  ιαραλόθεπν  ή ην  άξκεγκα.   

Ζ   πξαθηηθή     εμάζθεζε     θαιιηεξγεί    ηελ  

εξγαηηθόηεηα,  ηε ζπλεξγαζία,  ηνλ 
εζεινληηζκό, ηελ αγάπε θαη ην ζεβαζκό γηα ην 

ζπλάλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ.  

Από ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο παξά-

γνληαη πνηνηηθά πξντόληα, ζύκθσλα κε όιεο 
ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δ.Δ., ηα νπνία κάιηζηα 

ραξαθηεξίδνληαη εδώ θαη ρξόληα «πξάζηλα» 

από ηελ Green peace. Σν γάια ηεο ρνιήο 

(πάλσ από 3 ηόλνπο ηελ εκέξα) γίλεηαη αλάξ-
παζην ζηελ αγνξά ηεο Θεζζαινλίθεο, κηα θαη 

παξάγεηαη από αγειάδεο Υνιζηάηλ πνπ ηξέθν-

ληαη απνθιεηζηηθά από ηηο θαιιηέξγεηεο ηνπ 

αγξνθηήκαηνο.  

Ζ κνλάδα πνπιεξηθώλ ρξεζηκνπνηεί ηελ 

ηειεπηαία έξεπλα θαη ηερλνινγία γηα ηελ παξα-

γσγή απγώλ θαη θνηόπνπισλ θαη είλαη νλνκα-
ζηέο νη γαινπνύιεο ηεο. Δπίζεο θαιιηεξγνύ-

ληαη ιαραληθά, θξνύηα, ζεξκνθήπηα, ειαηόδελ-

δξα θαη ακπειώλεο γηα νηλνπαξαγσγή. Δθηεηα-
κέλεο πεηξακαηηθέο θαιιηέξγεηεο γίλνληαη ζην 

Εάλλαο Farm, ζην Γέιηα ηνπ Αμηνύ πνηακνύ.   

Ζ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη αλαγλσ-

ξηζκέλε θαη ηζνδύλακε κε ηα Διιεληθά δεκό-
ζηα ζρνιεία. Πεξηιακβάλεη ην Δληαίν Λύθεην, 

ην Δπαγγεικαηηθό Λύθεην θαη Δπαγγεικαηηθή 

ζρνιή. Αγόξηα θαη θνξίηζηα θαηνηθνύλ ζε νη-

θνηξνθεία, ιακβάλνληαο ππνηξνθίεο δηδά-
θηξσλ θαη πιεξώλνληαο έλα κέξνο ησλ εηήζη-

σλ εμόδσλ ηνπο, ελώ ηα κηζά ηνπιάρηζηνλ από 

ηα ηξόθηκα πνπ θαηαλαιώλνπλ, παξάγνληαη 
από ηνπο ίδηνπο κέζα ζηε θάξκα. Σα καζήκαηα 

μεθηλνύλ από ην πξσί, ζηηο 8.30. Μεηά ην κε-

ζεκεξηαλό θαγεηό ζπλερίδνληαη κε πξαθηηθή 

άζθεζε ζην ύπαηζξν αιιά θαη κε θξνληηζηήξη-  
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α γηα μέλεο γιώζζεο θιπ. Μεηά ην βξαδηλό 
ζηηο 18.30 αξρίδεη  ε  επηβιεπόκελε κειέηε 

από επηηεξεηή ζηε βηβιηνζήθε.  

   Ζ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηεγάδεηαη ζην 

θνιέγην «Γεκήηξεο Πεξξσηήο», πνπ ηδξύζε-
θε ην 1996. Δίλαη έλα δηεηέο κεηαιπθεηαθό 

πξόγξακκα πνπ πξνεηνηκάδεη ηνπο ζπνπδα-

ζηέο ηνπ λα αλαιάβνπλ ζέζεηο ηερληθώλ θαη 

δηνηθεηηθώλ ζηελ αγξνηηθή βηνκεραλία ηεο 
Διιάδαο, ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Δπξσπατ-

θήο Έλσζεο. ην «Agro center», ην κεγάιν 

εξγαζηήξην ηνπ θνιεγίνπ, ε έξεπλα θαη ε εθ-
παίδεπζε ζπλδπάδνληαη ζηελ παξαγσγή, κε 

θαηλνηόκεο θαιιηέξγεηεο (ζνπζάκη, γιπθό 

θαιακπόθη) θαη κεζόδνπο (ζπκβαηηθή, κεησ-

κέλσλ εηζθνξώλ, βηνινγηθή).  

Σν ηκήκα « ηεο  Γηα Βίνπ Μάζεζεο »  πξν-

ζθέξεη έλα πξόγξακκα θαηάξηηζεο ελειίθσλ, 

κε εθπαίδεπζε κέζα από δηαιέμεηο, ζπλέδξηα, 
πξνγξάκκαηα αληαιιαγώλ θαη επηζθέςεσλ 

γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γεσξγηθό 

θαη δηαηξνθηθό ηνκέα, ην πεξηβάιινλ, ηνλ 

αγξνηηθό ηνπξηζκό θαη ηνλ πνιηηηζκό θαη ηηο 
εθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο ζε απηά. ην 

ηκήκα απηό ιεηηνπξγνύλ επίζεο έλα Κέληξν 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.), αιιά 
θαη έλα πξόγξακκά ελειίθσλ κε ηελ νλνκαζί-

α ”Learning for Life”, ηα ζέκαηα ηνπ νπνίνπ 

πεξηιακβάλνπλ Κεξακηθή Σαπεηνπξγία, Με-
ιηζζνθνκία, Ακπεινπξγία, Οηλνπνηία, Κε-

πνπξηθή θαη Βηνινγηθή Γεσξγία  

Γηα ην έξγν πνπ πξνζθέξεη ζηελ αλάπηπμε 

ηεο   ππαίζξνπ   ε    Ακεξηθάληθε    Γεσξγηθή  

ρνιή ηηκήζεθε κε ην βξαβείν ηεο Αθαδεκί-

αο Αζελώλ ην 2001!  
Γλώξηζα ηε Α.Γ.  όηαλ θηινμελήζεθα γηα 

ιίγεο κέξεο, δύν θαινθαίξηα, ζηα πιαίζηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο αληαιιαγώλ θαη θηινμε-

λίαο καζεηώλ θαη θνηηεηώλ από όιν ηνλ θό-
ζκν, «Διιεληθό Καινθαίξη», πνπ δηνξγαλώ-

λεη  ε  ρνιή θάζε ρξόλν, από ην 1970. Μνπ 

έκεηλε αμέραζηε ε γεκάηε γεύζε ηνπ γάια-
θηνο θαη ε έληνλε αίζζεζε ησλ αγξνηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ αιιά ζε δηαθνξεηηθό επίπε-

δν από απηό ηεο Διιεληθήο ππαίζξνπ. Τπήξ-
ρε έληνλε ε  αίζζεζε ηεο νξγάλσζεο, ηεο 

επγέλεηαο θαη ηνπ ζεβαζκνύ ησλ θαλόλσλ 

από όινπο ρσξίο θαλέλα παξάπνλν. Δπίζεο 

ήηαλ εληππσζηαθή ε θαζαξηόηεηα θαη ε ηά-
με, πνπ επέηξεπαλ ηε ζπλύπαξμε ηόζσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ρσξίο λα ελνρινύλ ε κία 

ηελ άιιε, αιιά λα δίδεηαη ε αίζζεζε ηζνξ-

ξνπίαο θαη ηεο γαιήλεο.  

  

Πιεξνθνξίεο αληιήζεθαλ από ην έλζεην 
ΟΗΚΟ Νν 54/2007 ηεο εθεκεξίδαο 

Καζεκεξηλή θαη από ην internet.    

                              

 

                                  Δαλάε Α.Μπαζαληή  
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  Σν Parkour, γλσζηό θαη σο Η Σέρλε ηεο Φπ-

γήο, είλαη κηα γαιιηθήο θαηαγσγήο κε αληαγσ-

ληζηηθή ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή ηέρλε. Οη κα-

ζεηέο ηνπ Parkour νλνκάδνληαη traceurs θαη νη 
καζήηξηεο traceuses αιιά ζηελ Διιάδα ηνπο 

ιέκε απιά παξθνπξίζηεο![ ηόρνο ηνπ Parkour 

είλαη νπζηαζηηθά ε ππεξπήδεζε εκπνδίσλ, θπζη-
θώλ θαη ηερλεηώλ, όπνπ σο εκπόδηα κπνξνύλ λα 

ζεσξεζνύλ ηα πάληα, από βξάρνη, πνηάκηα, ή 

θιαδηά κέρξη ηνίρνη, πεδνύιηα, ή θάγθεια. Έλαο 

traceur θαιιηεξγεί ηελ ηθαλόηεηα λα βξίζθεη 
ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο θίλεζεο θαη πνξείαο, 

ηνπο νπνίνπο ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηόζν 

ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή, όζν θαη ζε θαηαζηά-

ζεηο εθηάθησλ αλαγθώλ.  
 Σν Parkour θαζηεξώζεθε από ην David Belle 

(Νηαβίλη Μπει) ηε δεθαεηία ηνπ '80, θαη σο γε-

λέηεηξά ηνπ ζεσξείηαη ε Lisses, έλα πξνάζηην 

ηνπ Παξηζηνύ ηεο Γαιιίαο. Δκπλεπζηήο ηνπ 
Parkour, σζηόζν, είλαη ν Βηεηλακέδηθεο θαηα-

γσγήο Raymond Belle, ζηξαηηώηεο, ππξνζβέ-

ζηεο, καζεηήο ηεο Méthode Naturelle, θαη παηέ-
ξαο θαη κέληνξαο ηνπ David Belle. Ο όξνο Park-

our πξνθύπηεη από ην Parcours du Combattant, 

έλα είδνο ζηξαηησηηθνύ αγσλίζκαηνο δξόκνπ 
κεη'εκπνδίσλ. Ο Hubert Koundé, θίινο ηνπ 

David Belle, είρε ηελ ηδέα λα δαλεηζηνύλ ηε ιέ-

με parcours (πνπ ζεκαίλεη δηαδξνκή), λα αληη-

θαηαζηήζνπλ ην γξάκκα "c" κε "k" γηα λα ππν-
δειώλεη καρεηηθόηεηα, θαη λα αθαηξέζνπλ ην 

άερν "s", γηαηί ήηαλ αληίζεην κε ηε θηινζνθία 

ηνπ Parkour πεξί ειάρηζηεο θαηαλάισζεο ελέξ-

γεηαο. 

Οξνινγία Σερληθώλ 

Ζ θίλεζε ηνπ Parkour είλαη πνιπζύλζεηε, αιιά  

ζηεξίδεηαη ζε θάπνηεο ζεκειηώδεηο θηλήζεηο ή 
θαηεγνξίεο θηλήζεσλ, από ηηο νπνίεο πεγάδνπλ 

όιεο νη δεπηεξεύνπζεο. Απηεο είλαη νη παξαθά-

ησ: 

Franchissement (Δηαζηαύξσζε): Πέξαζκα α-

λάκεζα από δύν εκπόδηα, ζπλήζσο νξηδόληηα. 
 Lâché (Απειεπζέξσζε): Απειεπζέξσζε ησλ 

ρεξηώλ από (νξηδόληην) εκπόδην, είηε γηα λα πηα-

ζηεί ν traceur από θάπνην άιιν είηε γηα λα 

πξνζγεησζεί ζην έδαθνο. 

 Passe Muraille (Υπεξπήδεζε Τνίρνπ): θαξ-

θάισκα θαη αλάβαζε ή ππεξπήδεζε ελόο ηνί-

ρνπ. 

 Passement (Πέξαζκα): Πέξαζκα πάλσ από 

εκπόδην, ζπλήζσο κε ηε βνήζεηα ησλ ρεξηώλ. 

 Planche (Αλάβαζε): Αλάβαζε νξηδνληίνπ 

εκπνδίνπ κε ηε ρξήζε ησλ ρεξηώλ κόλν. 

 Roulade (Κπβίζηεζε): Κπβίζηεζε, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο νξηδόληηαο 

δηαλπζκαηηθήο ηαρύηεηαο κεηά από δηαγώληα 

πξνζγείσζε. 

 Saut de Bras (Άικα Φεηξώλ): Άικα όπνπ ν 

traceur πηάλεηαη από θάπνην (νξηδόληην) εκπόδη-

ν, ζπλήζσο ηελ θνξπθή ελόο ηνίρνπ, κε ηα πόδηα 

ελάληηα ζε απηό. 

 Saut de Détente (Φαιαξό Άικα): Άικα από-

ζηαζεο. 

 Saut de Fond (Πηώζε): Άικα από πςειόηε-

ξν επίπεδν πξνο ρακειόηεξν επίπεδν. 

 Saut de Précision (Άικα Αθξίβεηαο): Άικα 

πξνο ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, όπνπ ν traceur πξέ-

πεη λα δηαηεξήζεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ κεηά ηελ 

πξνζγείσζε. 

 Tic-Tac (Τηθ-Ταθ): Άικα όπνπ έλα αληηθεί-  

http://el.wikipedia.org/wiki/Parkour#_note-0#_note-0
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Belle&action=edit
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Raymond_Belle&action=edit
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Belle&action=edit
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«Όηαλ ζνπ επηηεζεί 

θάπνηνο, έρεηο δύν επη-

ινγέο: κπνξείο λα πα-

ιέςεηο καδί ηνπ ή λα ην 

ζθάζεηο.  

Όπσο νη πνιεκηθέο ηέ-

ρλεο ζε πξνεηνηκάδνπλ 

γηα ηελ πεξίπησζε πνπ 

ζα ρξεηαζηεί λα παιέ-

ςεηο,  

έηζη θαη ην parkour ζε 

πξνεηνηκάδεη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ρξεηα-

ζηεί λα ην ζθάζεηο»                      David Belle  

κελν ιεηηνπξγεί σο πάηεκα γηα ηελ ππεξπήδεζε 

εκπνδίνπ ή θάιπςε απόζηαζεο. 
 ηελ θαηεγνξία Passement αλήθνπλ αξθεηέο 

ηερληθέο, όπσο ην Saut du Chat (Άικα ηνπ Γά-

ηνπ), Passement Rapide (Ταρύ Πέξαζκα), Pas-

sement Reverse (Αλάπνδν Πέξαζκα), Demi 

Tour (Μηζή Τξνρηά), αλάκεζα ζε άιιεο. 

 

Καζζηαλή Τζαθαιίδνπ 

Η βία ζηα γήπεδα-θαη έμσ από απηά-είλαη έλα 

θαηλόκελν γηα ην νπνίν είκαζηε όινη ιίγν-πνιύ 

ελήκεξνη. Σν ζέκα είλαη πώο ην αληηκεησπίδνπ-

κε. Μαο ελνριεί πνπ ζπκβαίλνπλ ηέηνηα πξάγ-
καηα ζηελ θαηά ηα άιια πνιηηηζκέλε (!) θνηλσ-

λία καο, καο εμαγξηώλνπλ απηνί νη ρνύιηγθαλ 

πνπ ραιάλε ηελ εζπρία καο. Όκσο δε ζθεθηό-
καζηε ην ζεκαληηθόηεξν: Πνηνο είλαη ππεύζπ-

λνο πνπ 20ρξνλνη αιιεινκαραηξώλνληαη εμαηηί-

αο ελόο πνδνζθαηξηθνύ αγώλα; 

Γηα άιιε κηα θνξά όια ηα θώηα ζηξακκέλα 

ζηα ΜΜΔ. Σειενπηηθέο εθπνκπέο κε αζιεηηθό 
πεξηερόκελν ππνζηεξίδνπλ ή ελαληηώλνληαη 

απξνθάιππηα, εθεκεξίδεο θαλαηίδνπλ κε ην 

ρεηξόηεξν ηξόπν θ.ν.θ. Παξόια απηά, ζην δηα-
γσληζκό «Πνηνο-έρεη-ηε-κεγαιύηεξε-επζύλε» 

ηελ πξώηε ζέζε παίξλνπλ ρσξίο ακθηβνιία νη 

αζιεηηθέο εηαηξείεο νη νπνίεο κνλαδηθό ζθνπό 

έρνπλ ην θέξδνο. Κέξδνο κε θάζε κέζν. πλε-
πώο, γηαηί καο θαίλεηαη πεξίεξγε ε βίαηε ζπ-

κπεξηθνξά ησλ λέσλ, όηαλ θαζεκεξηλά βνκ-

βαξδίδνληαη από παληνύ κε κελύκαηα πνπ πξν-
ζπαζνύλ λα ρεηξαγσγήζνπλ ηε ζθέςε θαη ηελ 

θξίζε ηνπο, θάλνληαο ηνπο βίαηνπο νπαδνύο θαη 

σζώληαο ηνπο ζηα άθξα; Αλ ινηπόλ ςάρλνπκε 
γηα θάπνηνλ λα θαηεγνξήζνπκε γηα ηελ  θαηά-

ληηα ηνπ ζεκεξηλνύ αζιεηηζκνύ, θαιύηεξα λα 

ζηξαθνύκε ζηνπο πξαγκαηηθνύο ππεύζπλνπο 

πνπ έρνπλ κεηαηξέςεη ηνλ αζιεηηζκό ζε επηρεί-
ξεζε θαη ηνπο αζιεηέο ζε επελδύζεηο. Οη λεα-

ξνί πνπ πξνθαινύλ ηα επεηζόδηα είλαη απιά ηα 

ζύκαηα ηεο ππόζεζεο.  

                                Καζζηαλή Τζαθαιίδνπ 
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Η θωην-ηζηνξία πνπ αθνινπζεί είλαη αιεζηλή  θαη ζπλέβε ζηελ Αθξηθή· ηα θείκελα πνπ 
ηε δηαλζίδνπλ είλαη απνζπάζκαηα από εθζέζεηο παηδηώλ ηεο γ΄γπκλαζίνπ κε ζέκα ην ξα-
ηζηζκό. 

Καμέμα οαιδί δε γεμμιέσαι πασςιςσήρ, αλλά γίμεσαι ςση ςτμέφεια, είσε εοειδή ξι γξμείρ σξτ είμαι πα-

σςιςσέρ είσε εοειδή είμαι νεμξυξβικξί και οεπμάμε ατσή ση ςσάςη και ςσα οαιδιά σξτρ. Γιασί όμψρ μα 

κάμξτμε διακπίςειρ; Γιασί οπέοει μα υεπόμαςσε αππεπώρ ςε κάπξιξμ πξτ δε μξιάζει σόςξ με εμάρ ςσημ εμ-

υάμιςη ή ςσξμ σπόπξ ζψήρ; Δεμ μπξπξύμε μα μημ φψμεύξτμε κάπξιξμ επειδή κασάγεσαι ή γεμμήθηκε ςε μια 

φώπα λίγα φιλιόμεσπα αμασξλικά από ση δική μαρ! Δεμ μοξπξύμε μα μημ σξμ φψμεύξτμε εοειδή σξ κξμ-

μάσι γηρ όοξτ γεμμήθηκε είμαι μξσιόσεπα αοό ση δική μαρ φώπα και έφει οιξ ςκξύπξ δέπμα για μα οπξ-

ςσασεύεσαι αοό σξμ ήλιξ! Είμαςσε όλξι άμθπψοξι και έφξτμε όλξι σιρ ίδιερ αμάγκερ. Κασά 99,9% είμα-

ςσε ίδιξι. Θα αυήςξτμε λξιοόμ ατσό σξ 0,1% μα μαρ κάμει πασςιςσέρ; Ππέοει μα ζξύμε όλξι μαζί ςαμ μα 

είμαςσε μια σεπάςσια ξικξγέμεια, ςαμ μα είμαςσε έμα …Γιασί ςσημ ξτςία είμαςσε! Ζξύμε ςσξμ ίδιξ ολα-

μήση οξτ, αμ και μεγάλξρ, είμαι ςαμ έμαρ κόκκξρ άμμξτ ςσξ άοειπξ σξτ ςύμοαμσξρ. 

Ελιςάβεσ Μοάκξ 

Οη κεηαλάζηεο άθεζαλ ηελ παηξίδα ηνπο θαη ήξζαλ ζηε δηθή καο κε ζθνπό λα βξνπλ κηα θαιύηεξε δσή. Εκείο ινηπόλ 
δελ έρνπκε δηθαίσκα λα γθξεκίδνπκε ηα όλεηξά ηνπο θάλνληάο ηνπο λα ληώζνπλ κεηνλεθηηθά. Πηζηεύσ πσο πξέπεη όινη 
καο λα αιιάμνπκε ξηδηθά ηηο απόςεηο καο θαη λα αληηιεθζνύκε πσο απηή ε ρώξα αιιάδεη, είηε καο αξέζεη είηε όρη. Τν 
θαιύηεξν πνπ έρνπκε λα θάλνπκε ινηπόλ είλαη λα βνεζήζνπκε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο λα ελζσκαησζνύλ ζηε ρώξα 
καο. Καη αο κελ μερλάκε: είκαζηε όινη κεηαλάζηεο. 
Κασσιανή Τσακαλίδου 

Τν 99,9% είλαη θνηλό ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο βηνινγηθά θαη κόλν ην 0,1% δηαθέξεη.  Δίκαζηε όινη ίδηνη θαη ηόζν δηα-
θνξεηηθνί! 
Ο Γίαο, έιεγαλ νη αξραίνη Έιιελεο, πξνζηάηεπε ηνπο μέλνπο, πνπ ηνπο ζεσξνύζαλ ηεξά πξόζσπα θαη γή απηό γηα ηνπο 
θηινμελνύκελνύο ηνπο δηνξγάλσλαλ κεγάια θαγνπόηηα. Ο Χξηζηόο, από ηελ άιιε, είπε: Αγαπάηε αιιήινπο. Απηέο είλαη 
αμίεο ηνπ πνιηηηζκνύ καο, κελύκαηα αγάπεο θαη ζεβαζκνύ ζηνλ ζπλάλζξσπν.  
Πώο άξαγε ζα ζέιαηε εζείο λα ζαο θέξνληαλ αλ βξηζθόζαζηαλ ζε κηα μέλε ρώξα; Σίγνπξα ζα ληώζαηε αλαζθάιεηα θαη 
ζα αλαδεηνύζαηε ζπκπαξάζηαζε θαη θαηαλόεζε. Πνιιέο θνξέο πξέπεη λα κπαίλνπκε ζηε ζέζε ηνπ άιινπ πξηλ ηνλ θξί-
λνπκε θαη πξέπεη λα πξνζπαζνύκε λα δνύκε ηα πξάγκαηα θαη από ηε δηθή ηνπ νπηηθή γσλία. 
Γανάη Μπαζανηή 

Νατξόκπη 
Απίζηεπην!!! Μία αησλόβηα αξζεληθή ρειώλα πην-
ζέηεζε έλα λενγέλλεην ηππνπνηακάθη όηαλ απηό 
γιίησζε από ην ηζνπλάκη πνπ έπιεμε ηελ πεξην-
ρή. Τν ηππνπνηακάθη, ηξαπκαηηζκέλν, αλαδεηνύ-
ζε κία ζεηή κεηέξα ζηελ αθηή πνπ ην μέβξαζε ην 
θύκα. Ζ ηύρε ην έθεξε θνληά ζηε ρειώλα. 
Άξρηζαλ λα θνιπκπνύλ, λα ηξώλε, λα θνηκνύληαη 
καδί. Σηγά-ζηγά δέζεθαλ πνιύ θαη ε ρειώλα κνηά-
δεη πνιύ ραξνύκελε ζην ξόιν ηεο κεηέξαο.  

Απηή είλαη κηα αιεζηλή ηζηνξία πνπ δείρλεη πσο νη δηαθνξέο δελ έρνπλ θακία ζεκαζία, 
όηαλ έρνπκε ν έλαο ηελ αλάγθε ηνπ άιινπ. Μπνξνύκε λα πάξνπκε  θη εκείο έλα κάζεκα 
από απηά ηα δύν πιάζκαηα: «Αο δνύκε πέξα από ηηο δηαθνξέο καο θαη ζα βξνύκε έλαλ 
ηξόπν λα βαδίζνπκε ην κνλνπάηη καδί.» 



ΟΒΑΡΟΣΗ  ΜΗΓΔΝ                                     ΚΟΙΝΧΝΙΑ                                                            ΔΛΙΓΑ 11 

  Για μπες στη θέση τους …Πώς θα αισθανόσουν αν σου 

φέρονταν με τον ίδιο τρόπο; Δε θα έκλαιγες συνέχεια και 

δε θα ντρεπόσουν που είσαι αλλοδαπός; Θα ευχόσουν να 

μην είχες έρθει ποτέ σε αυτή τη χώρα. Καλύτερα να 

έμενες στη χώρα σου χωρίς φαγητό παρά να σου φέρο-

νται έτσι. 

Ντανιέλα Κιόσκου  
 
 Σηελ Ειιάδα ππάξρεη μελνθνβία. Οη άλζξωπνη πνπ κέ-

λνπλ εδώ πνιιά ρξόληα θνβνύληαη λα δερηνύλ ηνπο μέ-

λνπο, γηαηί πηζηεύνπλ πωο είλαη απεηιή γη΄απηνύο θαη ηηο 

πεξηνπζίεο ηνπο. Όινη καο όκωο είκαζηε άλζξωπνη κε ηηο 

ίδηεο αλάγθεο. Όπωο ν Χξηζηόο δελ μερώξηζε θακία θπιή, 

έηζη πξέπεη λα θάλνπκε θη εκείο. Εκείο νη ληόπηνη πξέπεη λα βνεζήζνπκε ηνπο αιινδαπνύο λα ζηαζνύλ 

ζηα πόδηα ηνπο, ώζηε λα θαηαθέξνπλ λα αληηκεηωπίζνπλ ηα εκπόδηα, ρωξίο λα βξίζθνπλ επηθίλδπλνπο 

ηξόπνπο λα μεράζνπλ, όπωο είλαη ηα λαξθωηηθά. Εμάιινπ κπνξεί εκείο νη ίδηνη πνπ θνξνϊδεύνπκε θαη 

ριεπάδνπκε λα έξζνπκε ζηε δπζάξεζηε ζηηγκή λα αθήζνπκε 

ην παηξηθό καο ζπίηη, γηα λα δήζνπκε ζε κηα πην πινύζηα ρώξα.  

Γεράσιμος Ντοσλακάκης 
 

Δελ κπνξνύκε λα απνδείμνπκε όηη νη μέλνη δεκηνπξγνύλ πξνβιή-
καηα ζηελ θνηλωλία ή ζηελ πξνζωπηθή καο δωή. Αληίζεηα ζε θά-
πνηεο πεξηπηώζεηο καο ωθεινύλ. Γηα παξάδεηγκα νη μέλνη κπνξνύλ 
λα βνεζήζνπλ ζε αγξνηηθέο δνπιεηέο πνπ δύζθνια βιέπεηο ληόπη-
νπο ζηηο κέξεο καο. Επίζεο κπνξνύκε λα δαλεηζηνύκε έζηκα από 
απηέο ηηο μέλεο ρώξεο. 
Μηιηάδεο Τζέιηνο 

Σήκεξα πνιινί άλζξσπνη βιέπνπλ ην ρξώκα ηνπ ζώκαηνο 
θαη ηε ζξεζθεία ησλ άιισλ θαη έηζη βγάδνπλ γξήγνξα θαη 

ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα. Όινη είκαζηε άλζξσπνη θαη 

έρνπκε ηηο ίδηεο αλάγθεο. Μαο ζπλδένπλ πνιιά θαη πξέπεη λα 

δώζνπκε βάζε ζε ό,ηη καο ελώλεη θαη όρη ζε ό,ηη καο απνμε-

λώλεη από ηνπο αιινδαπνύο ζπλαλζξώπνπο καο. 

Φίιηππνο Δνιαπιήο  
 

Σήκεξα ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ηε ζηηγκή 

πνπ ε Ειιάδα ραξαθηεξίδεηαη σο πνιππνιηηηζκηθή ρώξα, 

πώο γίλεηαη λα θεξόκαζηε ξαηζηζηηθά ζηνπο αλζξώπνπο κόλν θαη κόλν επεηδή δηαθέξνπλ ζην ρξώκα, ηελ 

πξνέιεπζε ή ηα πηζηεύσ; Γηαηί λα αθνινπζνύκε αλόεηεο πξνθαηαιήςεηο πνπ θαηεύζπλαλ κηα ζρεδόλ απν-

ιίηηζηε ρώξα πξηλ από κηζό αηώλα;   

Η αιήζεηα είλαη όηη ιίγνη είλαη νη αιεζηλνί ξαηζηζηέο, όκσο ππνθηλνύλ πνιινύο. Μήπσο πξέπεη λα βά-

ινπκε ζηε ζέζε ηνπο απηνύο ηνπο ιίγνπο θαη λα ζπλερίζνπκε ηε πνξεία καο ζαλ κία θηιόμελε ρώξα; Γηαηί 

λα ακαπξώζνπκε ηε κλήκε ηνπ αξραίνπ πνιηηηζκνύ καο, ησλ αξραίσλ Ειιήλσλ πνπ ήηαλ ππόδεηγκα αξεηήο 

θαη θηινμελίαο;  

Αζαλαζία Φνύζνπ 
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 Πξέπεη λα πξνζθέξνπκε βνήζεηα, αγάπε θαη ζπκπόληα ζ΄απηνύο ηνπο 
αλζξώπνπο, γηαηί έρνπλ έξζεη από κηα μέλε ρώξα, δελ γλσξίδνπλ θαλέ-
λαλ, είλαη κόλνη ηνπο ρσξίο θάπνηνλ λα ηνπο ζηεξίδεη. Αλ ηνπο δείμνπκε 
ηε θηινμελία καο θαη ην θαιό καο πξόζσπν, θαη απηνί ζα καο ην αληα-
πνδώζνπλ κε ηνλ ίδην ηξόπν. Αλ ηνπο θεξζνύκε θηιηθά, ζα κπνξέζνπκε 
λα κάζνπκε πνιιά γηα ηνλ πνιηηηζκό ηνπο, γηα ηνλ ηξόπν δσήο θαη ζθέ-
ςεο ηνπο, αιιά θη απηνί ζα κάζνπλ γηα εκάο. 
Ο θαζέλαο καο είλαη ππεύζπλνο γηα ην ξαηζηζκό ζηε ρώξα καο. Πξέπεη 
λα θάλνπκε ό,ηη πεξλά από ην ρέξη καο γηα λα βνεζήζνπκε ηνπο ζπκπα-
ηξηώηεο (ζπλαλζξώπνπο) καο. Να παίξλνπκε θαη λα δίλνπκε αγάπε ζηελ 
θαζεκεξηλόηεηά καο.  
Κωνσταντίνα Μπουγιέση 

 
Πρέπει όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε ότι οι μετανάστες δε βλάπτουν κανέναν μας. Οι περισσότεροι το 

μόνο που ζητούν είναι μια τίμια, νόμιμη δουλειά για να βγάζουν τα προς το ζην. Και μάλιστα, όχι μόνο δε 

μας βλάπτουν, αλλά αντίθετα μας ωφελούν. Μας δίνουν την ευκαιρία να γνωρίσουμε διαφορετικούς πολι-

τισμούς, αντιλήψεις άλλων λαών, κάτι που φυσικά είναι πολύ ενδιαφέρον. 

Έχετε σκεφτεί και το άλλο; Πώς θα νιώθατε εσείς αν βρισκόσασταν στη θέση τους; Μόνοι, άνεργοι, χωρίς 

καθόλου χρήματα, σε μια ξένη και αφιλόξενη χώρα. Σίγουρα απαίσια! Οι Έλληνες έχουν βιώσει από πρώ-

το χέρι τον πόνο της ξενιτιάς. Αν ψάξεις δεν μπορεί, σίγουρα θα βρεις κάποιον μακρινό ή κοντινό συγγενή 

σου που αναγκάστηκε να μεταναστεύσει. Ας τους αγκαλιάσουμε λοιπόν και ας μην τους απομονώνουμε. 

Αθηνά Βελέντζα 
 

Ενύκε ζε πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο θαη πξέπεη λα ζηακαηήζνπκε λα 
δηαθνξνπνηνύκαζηε θαη λα ρσξηδόκαζηε ζε νκάδεο αλάινγα κε ην πνύ 
γελλεζήθακε . Μπνξεί νη θαζεγεηέο καο λα καο ιέλε πσο νη ξίδεο καο είλαη 
ζεκαληηθέο θαη δελ πξέπεη λα ηηο μερλάκε, αιιά δελ ελλννύλ λα ηηο ζπκόκα-
ζηε ζπλέρεηα θαη λα θηηάρλνπκε νκάδεο κε βάζε απηέο! Οη Έιιελεο πξέπεη 
λα μέξνπλ όηη ζηελ νπζία όινη νη άλζξσπνη είκαζηε ίδηνη θαη ηειηθά αλ πά-
ξνπκε ηηο ξίδεο καο από εθεί πνπ πξαγκαηηθά μεθίλεζαλ, ζα δνύκε κόλν 
κατκνύδεο, γηαηί νη άλζξσπνη απιά εμειίρηεθαλ, από κατκνύδεο ζε αλζξώ-
πνπο. Αλ ην δνύκε έηζη είκαζηε όινη ίδηνη. Αιιά θαη από βηνινγηθή πιεπξά 
αλ ην δνύκε, ην DNA ησλ αλζξώπσλ είλαη ζρεδόλ ην ίδην. Απηό πνπ καο 
δηαθνξνπνηεί είλαη ην 0,1%. Κη ελώ εκείο νη άλζξσπνη δε δίλνπκε πνηέ ζε-
καζία ζε έλα πνζνζηό 0,1%, ζε απηή ηελ πεξίπησζε ην 0,1% έρεη γίλεη ην 
παλ. Γελ θαηαιαβαίλσ ινηπόλ γηαηί, όηαλ έξρεηαη εδώ έλαο άλζξσπνο λα δνπιέςεη, λα αλνίμεη ηα θηεξά ηνπ θαη λα δήζεη 
κηα θαιύηεξε δσή, πξέπεη εκείο ζαλ ηνπο θαθνύο κάγνπο ηνπ παξακπζηνύ λα ηνλ ππξνβνινύκε από παληνύ. Μάιινλ ε-
πεηδή εκείο νη μεραζηάξεδεο Έιιελεο …μεράζακε πσο θάπνηε κεηαλαζηεύζακε θη εκείο από δσ θαη από θεη γηα κηα θαιύ-
ηεξε ηύρε. Όκσο, όπσο είπακε, εκείο νη Έιιελεο είκαζηε θάπσο επηιεθηηθνί ζρεηηθά κε ην ηη ζέινπκε λα ζπκόκαζηε θαη ηη 
όρη…. Αο ζπκεζνύκε ινηπόλ πσο θη εκείο έρνπκε έξζεη ζε ηέηνηα ζέζε θαη αο ηνπο αθήζνπκε λα δήζνπλ κηα θαιύηεξε δσή. 
Μαρία Μαρούλη  
 

Οη αιινδαπνί δελ είλαη θαθνί άλζξσπνη. Οη ληόπηνη ηνπο θάλνπλ θαθνύο.  
Μπιεληάξ Φόηδα  
 
Όλοι είμαςτε ίςοι. Το έχουν αποδείξει και οι επιςτήμονεσ. Δεν υπάρχουν κατώτεροι λαοί και άνθρωποι. 

Αγγελική Κυριακού 
 
Ρασςιςσικά δεμ αμσιμεσψοίζξμσαι μόμξ ξι μεσαμάςσερ αλλά και άλλερ ξμάδερ, όοψρ ξι γτμαίκερ και σα 

άσξμα με ειδικέρ αμάγκερ. Οι γτμαίκερ έφξτμ λιγόσεπα δικαιώμασα αοό σξτρ άμσπερ. Οι οπξκασαλήχειρ 

οξτ τοάπφξτμ δεμ σιρ αυήμξτμ μα εκυπαςσξύμ ελεύθεπα για διάυξπα θέμασα, όοψρ για σημ οξλισική. 

Ππξβλήμασα αμσιμεσψοίζξτμ και ςσημ επγαςία σξτρ, καθώρ ενακξλξτθξύμ κάοξια εοαγγέλμασα μα θεψ-

πξύμσαι κασάλληλα μόμξ για άμσπερ.  

ήςξ για σα άσξμα με ειδικέρ αμάγκερ, οξλλέρ υξπέρ σξτρ νεφψπίζξτμε, όοψρ για οαπάδειγμα ςσξτρ αμά-

οηπξτρ μόμξ και μόμξ εοειδή διετκξλύμξτμ σημ κίμηςή σξτρ με έμα αμανίδιξ. ήμψρ ατσό είμαι σεπάςσιξ 

ςυάλμα, καθώρ και ατσξί έφξτμ σα ίδια δικαιώμασα με όλξτρ σξτρ τοόλξιοξτρ. Για οαπάδειγμα, έφξτμ σξ 

δικαίψμα μα επγαςσξύμ, μα μξπυψθξύμ, μα διαςκεδάςξτμ, ακόμα και μα λάβξτμ μέπξρ ςε αθλησικξύρ α-

γώμερ. 

Αλέκα Κασςιυή 
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Γπάμμα αοό σξ Βιεσμάμ 

Να σξ οπώσξ μήμτμα οξτ μαρ 

έςσειλε ξ Τπιέξτ! 

...και σξ γπάμμα αοό σημ  

actionaid σξτ Βιεσμάμ (ςε 

μεσάυπαςη αοό σα αγγλικά) 

Avlonas,Greece 1/6/2008 
 
Dear Trieu, 
 

Hi! How are you? Thank you for your 
letter! We are writing this letter to give 
you some more information about our 
secondary school and our village. 

To begin with, our school is small 
rather but cute. We take part in many 
competitions and we have won many 
prizes. In addition, in our school there are 
one hundred fifty students and ten teach-
ers. 

Our village is Avlonas. It is big and it 
has seven thousand people. Moreover, 
Avlonas has much greenery and is near a 
mountain which called Parnitha.  

We are looking forward to hearing from 
you. 

                                                                                                                        
With love, 

  The students of the secondary school of      
Avlonas  

...και η δική μαρ αοά-

μσηςη ςσξμ Τπιέξτ 

Επηκέιεηα ζειίδαο: Φξήζηνο Ληάηεο, Παλαγηώηεο Δηαηδίδεο, 

Μίιηνο Δνπξήο 
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Σν 1/3 ησλ παηδηώλ ηνπ αλαπηπζζόκε-

λνπ θόζκνπ, ζπλνιηθά 146.000.000 

παηδηά εμαθνινπζνύλ λα ππνθέξνπλ 

από ππνζηηηζκό.      

  Η UNICEF, ε νξγάλσζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ 

γηα ηα παηδηά, ηδξύζεθε ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 1946, 

γηα λα βνεζήζεη ηα παηδηά ηεο Δπξώπεο, ηεο Μέ-

ζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Κίλαο κεηά ηνλ Β΄ Παγθό-
ζκην Πόιεκν. Αξγόηεξα ε δξάζε ηεο εμαπιώζεθε 

θαη ζε άιιεο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο, όπνπ ηα παη-

δηά δηαβηνύζαλ θαη δηαβηνύλ ζε άζρεκεο ζπλζήθεο. 
Σν έξγν ηεο θαηεπζύλεηαη ζε πνιινύο ηνκείο, ώζηε 

ηα παηδηά απηά λα εμαζθαιίζνπλ έλα ηθαλνπνηεηη-

θό κέιινλ. 

   Έλαο από απηνύο είλαη ε εθπαίδεπζε. Ζ εθπαί-

δεπζε είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε 
θαη ηελ επεκεξία θάζε παηδηνύ. Αθόκε ε UNICEF 

πξνζπαζεί λα εμαζθαιίζεη πγεηνλνκηθή θξνληίδα, 

επαξθή δηαηξνθή, αζθαιέο πόζηκν λεξό θαη πγηεη-
λή ζηα παηδηά, αιιά θαη ζε απηνύο πνπ ηα θξνληί-

δνπλ. 

     

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

  Μεξηθά ζηνηρεία πνπ απνηππώλνπλ ηελ θαηάζηα-

ζε ησλ παηδηώλ ζηνλ θόζκν δείρλνπλ πόζν αλα-
γθαίν είλαη ην έξγν ηεο UNICEF. 218.000.000 παη-

δηά απαζρνινύληαη ζε δηάθνξεο κνξθέο  παηδηθήο  

εξγαζίαο,  εθ  ησλ  νπνίσλ  ηα 126.000.000 ζε βα-
ξηέο θαη επηθίλδπλεο εξγαζίεο, όπσο είλαη ε δνπ-

ιεηά ζηα νξπρεία, ζε ρσξάθηα όπoπ ρξεζηκνπνηνύ-

ληαη ρεκηθά  θαη  εληνκνθηόλα  ζηε  γεσξγία  ή   

κε επηθίλδπλα κεραλήκαηα. Δθαηνκκύξηα θνξίηζηα 

 Τα τελευταία 60 χρόνια η UNICEF 
έκανε μεγάλα βήματα προόδου σημα-
ντικής προσφοράς στα παιδιά. 
Μια γενιά πριν: 
70.000 παιδιά πέθαιναν κάθε μέρα, κυ-
ρίως από προλαμβανόμενες ασθένειες. 
1 στα 4 παιδιά πέθαινε στα πρώτα παι-
δικά του χρόνια λιγότερα από τα μισά 
παιδιά στον κόσμο πήγαιναν σχολείο. 
Σήμερα: 
Η ευλογιά έχει εξαλειφθεί, ενώ η πολι-
ομυελίτιδα έχει σχεδόν εκλείψει. 
Η παιδική θνησιμότητα έχει μειωθεί 
στο 1 στα 12. 
Το 85% των παιδιών στον κόσμο εγγρά-
φονται στο σχολείο. 
Είναι μια επιτυχημένη πορεία, πλούσι-
α σε επιτεύγματα και μεγάλη σε δράση. 
 Στη νέα χιλιετία η UNICEF εισήλθε 
με ένα πρόγραμμα που λαμβάνει υπό-
ψη τις "εκκρεμείς" υποθέσεις του πα-
ρελθόντος και με το όραμα μιας κοινω-
νίας στην οποία δεν θα υπάρχουν δια-
κρίσεις μεταξύ των δύο φύλων και τα 
παιδιά θα αναπτύσσονται όσο το δυνα-
τόν καλύτερα όσον αφορά την υγεία και 
την εκπαίδευση, ώστε να γίνονται πα-
ραγωγικοί ενήλικες όπως επίσης να 
συμμετέχουν πλήρως στις αποφάσεις 
που επηρεάζουν τη ζωή τους. 
 Η ικανοποίηση των αναγκών των παι-
διών του κόσμου μας αποτελεί πηγή 
υπερηφάνειας για τη UNICEF, πάνω 
από όλα όμως αποτελεί δώρο στις επό-
μενες γενιές. Εκ μέρους των παιδιών 
που έχουν ήδη ευεργετηθεί αλλά και 
εκείνων που θα επιβιώσουν τα επόμενα 
χρόνια, η UNICEF ευχαριστεί όλους 
τους υποστηρικτές της!  



  218.000.000 παηδηά απαζρνινύληαη 

ζε δηάθνξεο κνξθέο παηδηθήο εξγαζί-

αο, εθ ησλ νπνίσλ ηα 126.000.000 ζε 

βαξηέο θαη επηθίλδπλεο εξγαζίεο  

Μόλν ζηε δεθαεηία ηνπ ’90 εμαηηίαο 

εκθύιησλ ή εζληθώλ ζπξξάμεσλ 2 

εθαηνκκύξηα παηδηά ζθνηώζεθαλ, 

ελώ ηνπιάρηζηνλ 6 εθαηνκκύξηα 

παηδηά έκεηλαλ κόληκα αλάπεξα, 12 

εθαηνκκύξηα έκεηλαλ άζηεγα  

δνπιεύνπλ σο νηθηαθνί βνεζνί, επάισηα ζηελ 
εθκεηάιιεπζε. Πάλσ από ην 70% ησλ παηδηώλ 

εξγάδνληαη ζε αγξνηηθέο δνπιεηέο. Ζ πεξηνρή ηεο 

Αζίαο θαη ηνπ Δηξεληθνύ έρεη    ην    κεγαιύηεξν    

αξηζκό    εξγαδόκελσλ θνξηηζηώλ 5 κε 14 εηώλ, 
ελώ ζηελ ππνζαράξηα Αθξηθή ζρεδόλ ην 1 ζηα 3 

παηδηά θάησ ησλ 15 εηώλ εξγάδεηαη. 

Ο ππνζηηηζκόο επζύλεηαη γηα πάλσ από ηνπο κη-

ζνύο ζαλάηνπο παηδηώλ θάησ ησλ 5 ρξνλώλ ζηνλ 
αλαπηπζζόκελν θόζκν. Σν 1/3 ησλ παηδηώλ ηνπ 

αλαπηπζζόκελνπ θόζκνπ, ζπλνιηθά 146.000.000 

παηδηά εμαθνινπζνύλ λα ππνθέξνπλ από ππνζηηη-
ζκό.    ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ν ππνζη-

ηηζκόο θαη ε παηδηθή εξγαζία έξρνληαη λα πξν-

ζηεζνύλ θαη νη πόιεκνη, πνπ δπζηπρώο ζε απηέο 

ηηο πεξηνρέο δε ζηακαηνύλ. Οη γπλαίθεο θαη ηα 
παηδηά είλαη  ηα πην αλππεξάζπηζηα ζύκαηα ηνπ 

πνιέκνπ. Μόλν ζηε δεθαεηία ηνπ ’90 εμαηηίαο 

εκθύιησλ ή εζληθώλ ζπξξάμεσλ 2 εθαηνκκύξηα 
παηδηά ζθνηώζεθαλ, ελώ ηνπιάρηζηνλ 6 εθαηνκ-

κύξηα  παηδηά  έκεηλαλ  κόληκα   αλάπεξα,  12 

εθαηνκκύξηα έκεηλαλ άζηεγα, ελώ 1 εθαηνκκύξην 

έκεηλαλ νξθαλά. Δθηηκάηαη όηη 10 εθαηνκκύξηα 

ππνθέξνπλ από ςπρνινγηθά ηξαύκαηα πνιέκνπ. 
   ηε κείσζε απηώλ ησλ πξνβιεκάησλ θηινδνμεί 

λα ζπκβάιεη κε ηε δξάζε ηεο ε UNICEF. Σν 

έξγν ηεο ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ εζεινληηθή πξν-
ζθνξά ηνπ θόζκνπ θαη ζηα έζνδα από ηηο πσιή-

ζεηο ησλ γλσζηώλ ζε όινπο καο πξντόλησλ ηεο. 

Αλ θάπνηνο από εζάο ζα ήζειε λα ζπλδξάκεη ζην 

έξγν ηεο, κπνξεί λα βξεη πεξηζζόηεξεο πιεξνθν-

ξίεο ζηελ ηζηνζειίδα www.unicef.gr. 

 Έιελα Κνπξηέζε 
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ΟΙ "ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 
ΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ 
 Μέχρι το 2015 τα κράτη - μέλη των 
Ηνωμένων Εθνών έχουν δεσμευθεί: 
Να εξαλείψουν την ακραία φτώχεια 
και πείνα 
Να επιτύχουν την παροχή βασικής 
εκπαίδευσης για όλους 
Να προωθήσουν την ισότητα των φύ-
λων και να ενισχύσουν τη θέση των 
γυναικών 
Να μειώσουν την παιδική θνησιμότη-
τα 
Να βελτιώσουν την υγεία των μητέ-
ρων 
Να καταπολεμήσουν το AIDS, την ε-
λονοσία και άλλες ασθένειες 
Να διασφαλίσουν την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα 
Να αναπτύξουν μια παγκόσμια συνερ-
γασία για την ανάπτυξη 

http://www.unicef.gr/
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 Με αθνξκή ηελ ηαηλία «El 
Greco» πνπ παίρηεθε κε επηηπ-

ρία ζηνπο θηλεκαηνγξάθνπο 

θέηνο, αο ξίμνπκε κηα καηηά 

ζην πνηνο ήηαλ θαη πνην ήηαλ 

ην έξγν ηνπ δσγξάθνπ.   
   Σν πξαγκαηηθό ηνπ όλνκα 

ήηαλ Γνκήληθνο Θενηνθόπνπ-

ινο, είρε όκσο αξθεηά ςεπδώ-
λπκα όπσο Dominico Greco, 

θαζώο θαη ην El Greco, ην ν-

πνίν θαη έρεη επηθξαηήζεη. Γλσ-
ζηόο ραξαθηεξηζκόο είλαη θαη 

ην «Ο Έιιελαο ηνπ Σνιέδν». 

Ο Γνκήληθνο Θενηνθόπνπινο 

γελλήζεθε ην 1541 ζην Ζξά-
θιεην ηεο ελεηνθξαηνύκελεο 

Κξήηεο. Μπνξνύκε λα παξαθν-

ινπζήζνπκε ηελ πνξεία εμέιη-
μεο ηεο δσγξαθηθήο ηνπ ζε 

ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο πόιεηο: 

Ζξάθιεην, Βελεηία, Ρώκε θαη 

Σνιέδν. 

   Έδεζε ζην Ζξάθιεην κέρξη 

πεξίπνπ ηα 25 ηνπ ρξόληα. ε 

απηή ηελ πεξίνδν ηεο δσήο ηνπ 

δεκηνύξγεζε ηα εμήο έξγα: ηελ 

Κνίκεζε ηεο Θενηόθνπ, ηνλ Επ-

αγγειηζηή Λνπθά, ηελ Πξνζθύ-

λεζε ησλ Μάγσλ, θαζώο θαη ην 

Πάζνο ηνπ Φξηζηνύ. Σν 1566 

θεύγεη απ’ηελ Κξήηε θαη πε-

γαίλεη ζηελ Βελεηία, όπνπ γίλε-

ηαη δεθηόο σο καζεηήο ηνπ Ση-

ηζηάλν. Σν 1570 πεγαίλεη ζηελ 

Ρώκε, όπνπ επηβάιιεη ηελ πα-

ξνπζία ηνπ ζε έλαλ θύθιν θαι-

ιηηερλώλ. Κάπνηα έξγα ξσκατ-

θήο πεξηόδνπ είλαη ε Απνθαζή-

ισζε,  ν  Φξηζηόο   δηώθεη  ηνπο 

εκπόξνπο θαη ε πξνζσπνγξαθία 

ηνπ Τδνύιην Κιόβην.  

Σν 1572 επηζηξέθεη μαλά ζηε 

Βελεηία, όπνπ κέλεη κέρξη ην 

πνηέ αλ αηηία γηα λα θύγεη 
απ’ηε Ρώκε ππήξμε ε αζεβήο 

δήισζή ηνπ, πσο αλ πνηέ θα-

ηαζηξεθόηαλ ε Δεπηέξα Πα-

ξνπζία, έξγν ηνπ Μηραήι 
Άγγεινπ ζηελ Καπέια ημηίλα, 

εθείλνο ζα ηελ αληηθαζηζηνύζε 

κε θάηη θαιύηεξν. Σν 1577 
εγθαζίζηαηαη κόληκα ζην Σν-

ιέδν, ειπίδνληαο λα εξγαζηεί 

ζηελ δηαθόζκεζε ηνπ Δζθν-
ξηάι, γηα ηνλ Φίιηππν ηνλ Β .́ 

Αξγόηεξα έθηηαμε έξγα όπσο ε 

Πξνζθύλεζε ησλ Πνηκέλσλ, ε 

Αγία Τξηάδα, ε Μεηάζηαζε ηεο 
Θενηόθνπ. Πνιύ γλσζηόο πί-

λαθαο ηνπ είλαη  Η Ταθή ηνπ 

Κόκε Οξγθάζ, ηνλ νπνίν νιν-

θιήξσζε ην 1586.  
Σν 1614 πεζαίλεη ζην Σνιέδν 

ηεο Ηζπαλίαο, ζε ειηθία 73 ε-

ηώλ θαη ηνλ ζάβνπλ ζην άλην 

Νηνκίληθν  ει  Αληίγθνπν.  Ο 

Λνπΐο  ληε  Καζηίιιηα,  ζηελόο  

θίινο ηνπ, έγηλε εθηειεζηήο 
ηεο δηαζήθεο ηνπ ηελ ίδηα ρξν-

ληά. Χο ραξαθηήξαο, ν Θενην-

θόπνπινο γλσξίδνπκε πσο 

ήηαλ ηδηόηξνπνο. Δίρε όκσο ηηο 
ηδηνηξνπίεο ελόο θσηηζκέλνπ 

αλζξώπνπ. Σνλ μερσξίδεη ε 

αμηνπξέπεηα ηνπ πλεπκαηηθνύ 
αλζξώπνπ, ε πξνζήισζε ζην 

πλέπκα θαη ε ππεξάζπηζε ηεο 

απηνλνκίαο θαη ηεο δεκηνπξγη-
θήο πξάμεο. Γλσξίδνπκε επί-

ζεο πσο ήηαλ αξθεηά θαιιηεξ-

γεκέλνο.  

   Ο El Greco ππήξμε κία πνιύ 

ζεκαληηθή κνξθή ζην ρώξν 
ηεο ηέρλεο, θαζώο κέζα από ηα 

έξγα ηνπ θαλεξώλνληαη νη α-

ληηιήςεηο ελόο θαιιηεξγεκέ-
λνπ αλζξώπνπ, ελόο αλζξώπνπ 

ηεο Αλαγέλλεζεο, πνπ έγηλε 

πεγή έκπλεπζεο θαη ζαπκα-

ζκνύ γηα πνιινύο άιινπο.  

Ειέλε Κπξηαθνύ 

Αριστερά, Η 

Ταφή του Κό-

μη Οργκάθ 

και πάνω αρι-

στερά σκηνή 

από την ταινί-

α  Ελ Γκρέκο 

της σεζόν που 

πέρασε  
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ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

 
Τθν ϊρα του μακιματοσ ρωτάει ο δάςκαλοσ τον 

Τοτό: 

Για πεσ μου, ξζρεισ ποιοι ζχτιςαν τον Παρκενϊνα; 

 Ζνασ ςυμμακθτισ του τοφ ψικυρίηει:  

- Ικτίνοσ και Καλλικράτησ.  

Και ο Τοτόσ που παράκουςε:  

Το κτινοσ ο Καλλικράτθσ!!!  

 
Στο μάκθμα τθσ Γεωγραφίασ ρωτά θ δαςκάλα: 

Ποφ βρίςκεται θ Ξάνκθ; 

Κι ο Τοτόσ απαντά: 

Πζμπτθ, μετά τον Ηρακλι. 

ΜΕ ΤΟ ΜΑΛΑΚΟ 
 
  ϋΕνασ νεαρόσ παίρνει τθλζφωνο τον πατζρα του ςτθ 

δουλειά: 
-Μπαμπά, ςου ζχω ζνα καλό και ζνα άςχημο νζο. 
-Κοίτα, τώρα πνίγομαι ςτη δουλειά…Πεσ μου λοιπόν 
το καλό το νζο και το άςχθμο μοφ το λεσ ςτο ςπίτι. 
-Λοιπόν, ο αερόςακοσ ςτο αμάξι ςου λειτουργεί μια 
χαρά. 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ 

 
Ο ιδιοκτιτθσ μιασ εταιρείασ καλεί ςτο γραφείο του 

ζναν ανερχόμενο υπάλλθλο και του λζει: 

- Αρχικά ςε προςζλαβα για να ελζγχεισ την αλλη-

λογραφία. Μζςα ςε δφο μινεσ ζγινεσ γραμ-

ματζασ, ςε πζντε μινεσ προϊςτάμενοσ, ςε 

οχτϊ μινεσ διευκυντισ πωλιςεων και τϊρα 

μόλισ ζνα χρόνο μετά είςαι γενικόσ διευκυ-

ντισ. Τϊρα ςε κάλεςα για να ςου ανακοινϊ-

ςω ότι αποςφρομαι και ςου αφινω τθν εται-

ρεία. Τι ζχεισ να πεισ γι’ αυτό; 

ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ  

 
Δυο πιλότοι ςυηθτοφν πριν από τθν πτιςθ:  

- Άςε, μια φορά είχα βρεθεί ςε δραματική κατάςτα-

ςθ. Η μθχανι του αεροπλάνου ςβθςτι, θ καταιγίδα 

αςταμάτθτθ και δεν είχα οφτε ςταγόνα καφςιμα.  

- Και πώσ κατάφερεσ να προςγειωθείσ;  

- Και ποιοσ ςου είπε πωσ είχα απογειωθεί;  

-Εγώ, λζει ο ζνασ, είμαι τόςο δυνατόσ που δεν 

μπορεί να με πιάςει καμία φάκα. Μπαίνω, κλζ-

βω το τυρί που βάηουν οι άνκρωποι για δόλωμα 

κι φςτερα ςθκϊνω το ςίδερο και φεφγω ςαν 

κφριοσ! 

-Κι εγώ, λζει ο δεφτεροσ, είμαι τόςο δυνατόσ 

που ςπάω το λουκζτο τθσ αποκικθσ και τρϊω 

ό,τι κζλω από μζςα… 

Ο τρίτοσ ποντικόσ τότε ςθκϊνεται να φφγει. 

- Ποφ πασ; Του λζνε οι άλλοι. 

Βαρζκθκα ν’  ακοφω τισ βλακείεσ ςασ και πάω 

ςπίτι να δείρω τθ γάτα. 

 Τα ανζκδοτα επζλεξε θ περςινι μασ ςυμμακιτρια Αναστασία Πετρά, που φζτοσ φοιτά 
ςτο 5ο Γυμνάςιο Χαλκίδασ 
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Φέηνο, γηα κηα αθόκε ρξνληά, πήξακε κέξνο 

ζηνπο Πεξηθεξεηαθνύο  Μαζεηηθνύο Αγώλεο θαη 

δηαθξηζήθακε. Με ηηο ρνξεπηηθέο καο νκάδεο, θαη 

ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ, ζπκκεηείρακε 
ζηνπο Αγώλεο Παξαδνζηαθνύ θαη ύγρξνλνπ 

Υνξνύ. πγθεθξηκέλα ην Γπκλάζην θαη ην Λύθεη-

ν Απιώλα θαηέθηεζαλ ηηο εμήο ζέζεηο: 

 

1ε θαη 2ε ζέζε ζηνλ παξαδνζηαθό ρνξό  
Σν Γπκλάζην απέζπαζε ηελ πξώηε ζέζε ζην 

λνκό Αηηηθήο θαη ην Λύθεην ηε δεύηεξε ζέζε. 
Γηα ην Γπκλάζην κάιηζηα, πνπ πήξε ηελ 1ε ζέζε, 

ην έπαζιν ήηαλ κία δηήκεξε εθδξνκή κε πιεξσ-

κέλα ηα έμνδα ζηε Θεζζαινλίθε. Δθεί ζπγθε-
ληξώζεθαλ νη «πξώηνη» απ΄όιε ηελ Διιάδα, γηα 

λα πάξνπλ κέξνο ζηε Μαζεηηθή Δβδνκάδα Και-

ιηηερληθήο Έθθξαζεο θαη λα παξνπζηάζνπλ ηε 

δνπιεηά ηνπο. 

Ζ ρνξεπηηθή νκάδα παξαδνζηαθώλ ρνξώλ ηνπ Λπθείνπ 

Ζ ρνξεπηηθή νκάδα παξαδνζηαθώλ ρνξώλ ηνπ Γπκλαζί-
νπ 

 Σε ρνξεπηηθή νκάδα ηνπ Γπκλαζίνπ απαξηίδνπλ 
νη εμήο καζεηέο: Γνπξήο Μ., Μπεξηόιεο Γ., 

Μπνπγηέζεο ., Σζάδαξεο Π., Φαζνπιήο Α., Γά-

βξε Α., Δπζηαζίνπ Δ., Ενξδνκπά Μ., Καξακάλε 

Μ., Καηζηθή Α., Καηζηθή Μ., Κνπξηέζε Δ., 
Λέθθα ., Παππά ., Παπαγηάλλε Φ., απέξα Η., 

Υνύζνπ Α. 

ηε ρνξεπηηθή νκάδα ηνπ Λπθείνπ ζπκκεηέρνπλ 
νη: Καηζηθήο Κ., Μπεξηόιεο Ν., Φαζνπιήο Π., 

Μελά Μ., Καξαγηώξγνπ Μ., απέξαο Γ., Γνπξήο 

Α., Σζνπκπαζίδεο Γ., Καξανύιεο Κ., Μπεξηόιε 

Κ., ακπάλε Φ., Λέθθα Δ., Γηώηα Π., Άγγνπ Κ. 

 

2ε ζέζε ζην ζύγρξνλν ρνξό 

   Γηα πξώηε θνξά θέηνο κε πξσηνβνπιία ηεο 
θαζεγήηξηαο Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ Λπθείνπ θ. 

Ξέληαο Φαξξνύ ζρεκαηίζακε θαη νκάδα ζύγρξν-

λνπ ρνξνύ κε καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ 

Λπθείνπ. Μεηά από πξόβεο πνιιώλ κελώλ δεκη-
νπξγήζακε κία ρνξνγξαθία κε ηίηιν: «Ο δηθόο 

καο θόζκνο». Ξεθηλώληαο από ηνλ άλζξσπν-

πίζεθν θαη θηάλνληαο ζην ζήκεξα παξνπζηάζα-
κε έλαλ θόζκν γεκάην αληηθάζεηο θαη αληηζέζεηο, 

όπνπ όκσο όινη θαηαθέξλνπλ λα ζπλππάξρνπλ 

θαη λα κνηξάδνληαη ηε ραξά ηεο δσήο. Πήξακε 
κέξνο ζηνπο Αγώλεο ζηελ θαηεγνξία Λπθείσλ 

θαη απνζπάζακε ηε δεύηεξε ζέζε ζην λνκό Αη-

ηηθήο. 

ηε ρνξεπηηθή νκάδα ζπκκεηείραλ νη καζεηέο: 

Μαληά Α., Κπξηαθνύ Δ., Μαξνύιε Μ., Υνύζνπ 

Α., Πεηξνγηάλλε Υ., Καηζηθήο Κ., Λέθα Φ., 
Σνπξγέιε Ν., Φσηνπνύινπ ., ακπάλε Η., Λέθ-

θα Δ., Μπηζκπηξνύια Α., Γάβξε Α., Κνπξηέζε 

Δ., Σζάδαξεο Π. 
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ύλζεζε- ρνξνγξαθία: θ. Φαξξνύ Ξέληα 

Σα ζθεληθά θαη ηα θνζηνύκηα επηκειήζεθε ε θ. Κπ-

ξηαθνύ Μαξίλα. 

Φσηηζκόο- ηερληθή ππνζηήξημε: θ. Μπεξηόιεο 

Άγγεινο 
Μνπζηθή επηκέιεηα: θ. Γηαλλάθε Δπηπρία, θ. Υαηδε-

αγάπεο Θαλάζεο. 

Δπηκέιεηα πξνγξάκκαηνο: Κπξηαθόο Πεξηθιήο. 

Ζ νκάδα ζύγρξνλνπ ρνξνύ ηνπ Λπθείνπ-Γπκλαζίνπ 

Δκπλεπζκέλε από ηε δεκηνπξγηθόηεηα θαη ην θέθη 
όζσλ ζπκκεηείραλ ζηηο ρνξεπηηθέο  νκάδε,ο ε θαζε-

γήηξηα Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ Λπθείνπ θ. Ξέληα Φαξ-

ξνύ ζηέιλεη έλα γξάκκα ζηνπο καζεηέο ησλ ζρνιεί-

σλ καο γηα ην δώξν πνπ ν θαζέλαο ηνπο έρεη κέζα 
ζηελ θαξδηά ηνπ θαη γηα ην λόεκά ηνπ. Οη θαζεγεηέο 

ησλ δύν ζρνιείσλ ην πξνζππνγξάθνπλ… 

Τν Δώξν 

   Όηαλ γελληόκαζηε, ν Θεόο κάο δίλεη έλα θνπηί κε ην δώξν ηνπ γηα ηνλ θαζέλα καο. Πνι-

ινί από εκάο ην παίξλνπκε θαη ρσξίο  θαλ λα ην αλνίμνπκε ην θαηαζέηνπκε ζηα πόδηα ελόο 

άιινπ  αλζξώπνπ λνκίδνληαο πσο απηό είλαη αγάπε. Άιινη ην βάδνπκε ζε έλα ςειό ξάθη γηα 

λα ην αλνίμνπκε αξγόηεξα, αιιά ην αξγόηεξα καο βξίζθεη πνιύ αξγά θαη δελ ζπκόκαζηε πνύ 

ην είρακε βάιεη. Σπάληα αληηιακβαλόκαζηε ην δώξν απηό θαη αλ αλνίμνπκε ηειηθά  ην θνπηί, 

απηό πνπ βιέπνπκε είηε καο θαίλεηαη ιίγν είηε καο θαίλεηαη πνιύ θαη ην μαλαθιείλνπκε. 

Άιινη πάιη κόιηο ην αλνίμνπκε θαη δνύκε πσο ην δώξν ηνπ άιινπ είλαη πην πνιύ από ην δη-

θό καο, ην βάδνπκε ζηελ άθξε θαη δελ ην αμηνπνηνύκε. Κάπνηνη από εκάο ην θξύβνπκε, 

γηαηί δελ ζπκβαδίδεη κε ηνπο θαλόλεο θαη ηα πξέπεη ηεο θνηλσλίαο. Άιινη πάιη ην έρνπκε 

πεηάμεη θαη δε ζπκόκαζηε ηίπνηα γη΄ απηό ην ζέκα. Έηζη ην δώξν ηνπ Θενύ είλαη ζε κηα 

άθξε κόλν θη έξεκν γεκάην αξάρλεο θαη ζθόλε. Επεηδή θαζώο κεγαιώλνπκε μερλάκε ην 

θνπηί καο απηό, βάδνπκε θαη άιια θνπηηά από πάλσ ηνπ, εθείλα κε ηα παπνύηζηα ησλ 

άιισλ, κε ηα παιηά ησλ άιισλ, κε ηα θαπέια ησλ άιισλ. 

   Τν δώξν γηα ηνλ θαζέλα καο είλαη δηαθνξεηηθό όπσο θαη δηαθνξεηηθό είλαη ην κέγεζνο 

θνπηηνύ. Τν θάζε κέγεζνο έρεη θαη ηελ αληίζηνηρε επζύλε. Έηζη θάπνηνο πνπ ηνπ έρεη δν-

ζεί κεγάιν θνπηί έρεη κεγάιε επζύλε γη΄ απηό πνπ ππάξρεη κέζα θαη θάπνηνο πνπ ηνπ 

έρεη δνζεί κηθξό θνπηί έρεη κηθξή επζύλε. Η ζνθία ηνπ δώξνπ ηνπ Θενύ είλαη πσο ζηνλ 

θαζέλα καο έρεη δώζεη ην θνπηί πνπ ηνπ αληηζηνηρεί κε ηελ αληίζηνηρε επζύλε ηνπ. Εκείο 

όκσο, σο αηειή αλζξώπηλα όληα ράλνπκε ην ρξόλν καο ζηε ζύγθξηζε ησλ θνπηηώλ κεηαμύ 

ηνπο. Έηζη, λνκίδνπκε πσο απηόο πνπ έρεη κεγαιύηεξν δώξν είλαη θαη ν θαιύηεξνο. Ζειεύ-

νπκε, ζπγθξηλόκαζηε θαη  ζπκώλνπκε γηαηί αληαγσληδόκαζηε γηα ην κέγεζνο ηνπ θνπηηνύ 

θαη κάιηζηα ρσξίο λα μέξνπκε ηη θξύβεη κέζα ηνπ. Σπάληα ζθεθηόκαζηε πσο εθείλνο κε ην 



κεγάιν θνπηί ζα έρεη λα πιεξώ-

ζεη θαη ην αλάινγν ηίκεκα, ην 

νπνίν, ίζσο, εθείλνο κε ην κη-

θξό θνπηί δελ κπνξεί λα πιεξώ-

ζεη. Γηαηί πάληα ππάξρεη έλα ηί-

κεκα γη΄ απηό ην δώξν.   

   Τν δώξν γηα κέλα κπνξεί λα 

είλαη λα κπνξώ λα ρνξεύσ 

όκνξθα, γηα ζέλα λα γξάθεηο α-

πίζαλα θείκελα, γηα ηνλ άιινλ λα 

ιύλεη γξήγνξα θαη ζσζηά καζε-

καηηθέο αζθήζεηο, γηα έλαλ 

άιινλ λα θηηάρλεη γεπζηηθό θαγεηό ή λα δσγξαθίδεη κε εμαηξεηηθά ρξώκαηα ή λα έρεη πνιιή 

θαηαλόεζε ή λα πηζηεύεη βαζηά ή λα ηξαγνπδάεη ππέξνρα ή λα ρεηξίδεηαη θαιά ηηο μέλεο 

γιώζζεο ή λα είλαη θαιόο δάζθαινο ή λα είλαη θαιόο κάζηνξαο θαη άιια πνιιά. Υπάξρνπλ 

ρηιηάδεο δώξα ινηπόλ, πνπ ην θαζέλα καο έρεη δνζεί γηα λα ην θάλνπκε θάηη. Εδώ κπεξδεπό-

καζηε…γηαηί ζπγθξίλνπκε ηα κεγέζε. Καη ράλνπκε ην λόεκα ηνπ δώξνπ αιιά θαη ηελ αμηνπνί-

εζή ηνπ.  

   Τν λόεκα ηνπ δώξνπ απηνύ γηα ηνλ θαζέλα καο έρεη έλα θαη κνλαδηθό ζθνπό: λα έξζνπκε 

ζε επαθή κε ην κέγεζόο καο, δειαδή, κε όζν είκαζηε, κε όζν αληέρνπκε λα είκαζηε. Τίπνηα 

ιηγόηεξν θαη ηίπνηα πεξηζζόηεξν. Τόηε ζα είκαζηε ραξνύκελνη θαη ηόηε ζα απνιακβάλνπκε ηε 

δεκηνπξγία καο, όπνηα θη αλ είλαη απηή. Τόηε ζα εκπηζηεπηνύκε ην ιίγν καο, ηόηε ζα θαηα-

λνήζνπκε θαη ην ζπλάλζξσπό καο. Καη ηόηε ζα δνύκε πσο αλ ν θαζέλαο καο θαηαζέζεη ην 

ιίγν ηνπ, κπνξνύκε κέζα από ηε ζπλεξγαζία λα θηηάμνπκε θάηη πνιύ όκνξθν θαη πιήξεο, γηα 

εθείλε ηελ πεξίνδν. Εθείλνη δε, πνπ βιέπνπλ απηό πνπ δεκηνπξγήζακε ληώζνπλ  ραξά, ζησ-

πή, ζπγθίλεζε. Τα ιόγηα πεξηηηεύνπλ. Καη μέξεηε γηαηί; Δηόηη ήκαζηαλ παξόληεο ζε απηό πνπ 

θάλακε θαη γηαηί νινθιεξώζακε ην ζηόρν καο, καθξηά από ηε ζύγθξηζε ησλ κεγεζώλ! Σπνπ-

δαίν κήλπκα απηό γηα ηηο δσέο καο. 

Εζείο, ινηπόλ, πνπ πήξαηε κηα ηδέα ηνπ ηη κπνξεί λα θξύβεη ην δώξν γηα ηνλ θαζέλαλ 

από εζάο, κελ ην μαλαθιείζεηε, κελ ην βάιεηε ζηα ηξόπαηά ζαο, κελ ην κεηώζεηε. Δείηε κε 

ηελ αγλόηεηα ησλ καηηώλ ζαο, ηη άιιν θξύβεη κέζα ηνπ ην θνπηί απηό γηα ηνλ θαζέλα ζαο πξν-

ζσπηθά θαη πξνο πνηα θαηεύζπλζε ζέιεη λα ζαο νδεγήζεη ζηε ζπλέρεηα. Πάλησο, απηή ηε 

ζηηγκή, ην έρεηε ζηα ρέξηα ζαο αλνηρηό…Καη είλαη πνιύηηκν βιέκκα απηό… Τν δηθό ζαο… 

Αρ, απηά ηα κάηηα ζαο…ηα ηόζν αιεζηλά! 

                                                                                             Ξέληα Χαξξνύ 
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Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό, ιέεη ην παξακύζη, θάπνηα θα-
ιά κα απειπηζκέλα δσάθηα βξήθαλ κηα ιύζε γηα λα με-

πεξάζνπλ ηε ιύπε ηνπο: λα γίλνπλ κνπζηθνί, λα θηηά-

μνπλ έλα ζπγθξόηεκα. Έηζη έβαιαλ ηα δπλαηά ηνπο θαη 

ηειηθά ηα θαηάθεξαλ λα πεξάζνπλ θαιά.  

   Να ινηπόλ έλα ζπγθξόηεκα ζην ζρνιείν καο πνπ πεξ-
λά θαιά θαη θάλεη θη εκάο λα πεξλάκε θαιά. Απνηειείηαη 

από ηε Ραρήι Γνπλά, ην άθε Καξαζαλάζε, ηελ Κωλ-

ζηαληίλα Κξεηηθνύ, ηνλ Πεξηθιή Κπξηαθό, ηελ Έιελα 

Λέθθα, ην Φάλε Ληάηε, ην Γεκήηξε ηδέξε, ηε Νίλα 

Σνπξγθέιε θαη ηε Υξηζηίλα Πεηξνγηάλλε. Σνπο παξα-

θαιέζακε ινηπόλ λα καο παξαρσξήζνπλ κία ζπλέληεπμε 

όπσο όια ηα δηάζεκα ζπγθξνηήκαηα. 

Δίζηε κηα κνπζηθή παξέα, έρεηε θάπνην όλνκα; 

Γελ έρνπκε αθόκε θαηαιήμεη. Μία ζθέςε είλαη λα νλνκαζηνύκε «Νέθπηα». Νέθπηα είλαη ε ξαςσδία ι ηεο 
Οδύζζεηαο ζηελ νπνία ν Οδπζζέαο θαη νη ζύληξνθνί ηνπ θαηεβαίλνπλ ζηνλ Κάησ Κόζκν θαη κε κία καγη-

θή ηειεηή θαινύλ ηνπο λεθξνύο θαη ηνπο ξσηνύλ γηα ηα κειινύκελα. 

Πώο μεθίλεζε ε ηζηνξία ζαο ωο ζπγθξόηεκα; 

Θέιακε λα εθθξάζνπκε ηα λεαληθά καο ζπλαηζζήκαηα. Ήηαλ αθόκα έλαο ηξόπνο λα γεκίζνπκε ηηο ώξεο 

καο δεκηνπξγηθά. Αθόκα πηζηέςακε όηη ζα βνεζνύζε ηελ πνιηηηζηηθή πξόνδν ηνπ ζρνιείνπ καο. 

Πόηε παίμαηε γηα πξώηε θνξά θαη πνηεο είλαη νη εληππώζεηο ζαο; 

Ζ πξώηε καο εκθάληζε ήηαλ ζηε γηνξηή ηεο 17εο Ννεκβξίνπ ηνπ 2006. Σν ζπνπδαίν ήηαλ όηη πηζηέςακε 

ζηνπο εαπηνύο καο θαη ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε 

ηνπο θαζεγεηέο πνπ πίζηεςαλ ζ΄εκάο.  

Ση κνπζηθή πξνηηκάηε λα παίδεηε θαη πνηα είλαη ηα 

αγαπεκέλα ζαο ηξαγνύδηα; 

Χο πξνο ην είδνο ηεο κνπζηθήο αγαπάκε πνιύ ηε ξνθ 

αιιά καο αξέζνπλ θαη ηα έληερλα θνκκάηηα. Σα ηξαγνύ-

δηα πνπ πξνηηκάκε είλαη ην Rock you like a hurricane, ην 

Φεηξνθξόηεκα θαη ην Έπαςεο αγάπε λα ζπκίδεηο.  

Πνηεο ήηαλ νη θεηηλέο ζαο δξαζηεξηόηεηεο; 
ηε γηνξηή ηνπ Πνιπηερλείνπ δώζακε κηα ζπλαπιία ζην 

ζρνιείν. ην ηέινο ηεο ρξνληάο, ην Μάην, παίμακε θαη 

πάιη ζηε γηνξηή ηνπ ζρνιείνπ. Γη’ απηή ηε ζπλαπιία ζπ-
λεξγαζηήθακε θαη κε άιια παηδηά ηνπ Γπκλαζίνπ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ  νξρήζηξα ηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ 

ηνπ Γήκνπ Απιώλα. Μαο βνήζεζε θαη ε θ. Αζαλαζία Βόγγιε πνπ ζπλεξγάδεηαη κε ην Πλεπκαηηθό Κέ-

ληξν.  

Έρεηε θάπνηα ζρέδηα γηα ην κέιινλ; 

θνπεύνπκε λα δώζνπκε κηα αθόκε ζπλαπιία ζηηο 27 Ηνπλίνπ ζην ξνθ θεζηηβάι πνπ νξγαλώλεη ε Β’ Λπ-

θείνπ ζην Αζιεηηθό Κέληξν Απιώλα «The Greeks».   

Πώο ηα πάηε κε ηε ζπλεξγαζία; 
Δπεηδή νη ώξεο πνπ κπνξεί ν θαζέλαο λα θάλεη πξόβα είλαη δηαθνξεηηθέο, δελ ππάξρεη ζσζηόο ζπληνλη-

ζκόο. Δπίζεο καιώλνπκε, γηαηί δελ έρνπκε όινη ηελ ίδηα όξεμε γηα δνπιεηά. Παξ’ όιεο όκσο ηηο αληημνό-

ηεηεο, εκείο θαηαθέξλνπκε ηειηθά λα ζπλεξγαδόκαζηε θαιά.  

Ση ξόιν παίδεη ε κνπζηθή ζηε δωή ζαο; 

Δίκαζηε ζηελ πξνηειεπηαία ηάμε ηνπ Λπθείνπ θαη ν θαζέλαο καο έρεη ηα δηθά ηνπ όλεηξα γηα ην κέιινλ. 

Πξώηνο ζηόρνο καο είλαη νη εμεηάζεηο, ε κνπζηθή όκσο δε ζα πάςεη λα καο ζπλνδεύεη ζε όιε καο ηε δσή. 

Δαλάε Μπαζαληή, Θαλάζεο Φαζνπιήο 
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  Ημεπξλόγιξ σηρ ςφξλικήρ 

φπξμιάρ οξτ οέπαςε 

εοσέμβπιξρ 

Σξ ςφξλικό έσξρ 2007-

2008 νεκίμηςε με μια 

ετφάπιςση εκδπξμή ςσξ 

Ππξξλτμοιακό Πάπκξ 

Πάπμηθαρ, έμαμ νεφψπι-

ςσό φώπξ: ςτγκπξτόμεμα, 

ςκξοξβξλή με μοαλόμια, σπαμοξλίμξ και γήοεδα 

βόλεϊ, μοάςκεσ, σέμιρ και οξδξςυαίπξτ. 

   Αοό σξμ ιδπώσα μέςα ςε μία ώπα φάςαμε σξτλά-

φιςσξμ δύξ κιλά ξ καθέμαρ σπέφξμσαρ και φξπξοηδώ-

μσαρ. Ωςσεπα, λξιοόμ, γεμάσξι όπενη είοαμε μα οά-

πξτμε οίςψ σα κιλά μαρ σπώγξμσαρ μόςσιμα ςξτβλά-

κια, οαιδάκια, hot dogs και οαγψσά. Και βέβαια 

οπώσξι και καλύσεπξι ςσξ υαγξοόσι ήσαμ ξι καθηγη-

σέρ. 

   Αφ! Ατσή η φπξμιά άπφιςε οξλύ καλά. 

Νξέμβπιξρ 

Η ενέγεπςη σξτ Πξ-

λτσεφμείξτ σξ 1973 

ςτμδέεσαι οπώσα και 

κύπια με ση μεξλαία. Γι’ 

ατσό, ξι μαθησέρ και ξι 

καθηγησέρ σξτ Λτκεί-

ξτ, δύξ φπόμια οπιμ, 

οπξςοάθηςαμ μα δώςξτμ μεαμική ομξή και ςύγφπξμξ 

φαπακσήπα ςση ςφξλική εκδήλψςη για σξ Πξλτσε-

φμείξ, ςτμοεπιλαμβάμξμσαρ και ςτματλία αοό μαθη-

σέρ σξτ Λτκείξτ.  Η οεστφημέμη ατσή ιδέα εοαμα-

λήυθηκε και υέσξρ. Μεσά σημ οαπξτςίαςη σξτ φπξμι-

κξύ και σημ αοαγγελία λξγξσεφμικώμ κειμέμψμ, σξ 

ςτγκπόσημα σξτ ςφξλείξτ μαρ (βλ. ςτμέμσετνη ςε ε-

οόμεμη ςελίδα) έοαινε ςύγφπξμα, ελλημικά και νέμα 

σπαγξύδια. Η ςτματλία, αμ και ήσαμ οξλύ μικπήρ 

διάπκειαρ, εμθξτςίαςε όλξτρ σξτρ μαθησέρ οξτ με σξ 

μοιζάπιςμά σξτρ ζησξύςαμ ΚΙ ΑΛΛΟ. Και σξτ φπόμξτ 

λξιοόμ με οεπιςςόσεπα κξμμάσια.. 

Δεκέμβπιξρ 

ση φπιςσξτγεμμιάσικη γιξπσή μαρ οαπξτςιάςαμε δπαμασξοξιημέμξ έμα 

διήγημα οξτ ξι οιξ οξλύ μαθησέρ σξ έφξτμ διαβάςει και σξ έφξτμ αγαοή-

ςει. Θτμάςσε σξ Βάμκα σξτ Σςέφψυ, σξ εμμιάφπξμξ αγόπι οξτ ση μύφσα 

σψμ Φπιςσξτγέμμψμ ξμειπεύεσαι σξμ οαοοξύ σξτ και σξ φψπιό σξτ και 

εύφεσαι μα βπιςκόσαμ και ατσόρ κξμσά σξτρ, μακπιά αοό σξ σςαγκαπάδικξ 

ςση Μόςφα όοξτ όλξι σξμ βαςαμίζξτμ; Σημ ιςσξπία σξτ μαρ διάβαςαμ η 

Ϋλεμα Κξτπσέςη και ξ Θαμάςηρ Καπαθαμάςηρ. 

   Με αυεσηπία σημ ιςσξπία ατσή σξτ Βάμκα, αλλά και σα βάςαμα οξτ 

οεπμάμε και ςήμεπα οξλλά οαιδιά ςσξμ κόςμξ, σξ 15μελέρ μάρ οπόσειμε μα 

αμαλάβξτμε ση υπξμσίδα εμόρ οαιδιξύ αοό σξμ Σπίσξ Κόςμξ με ση μεςξλάβηςη σηρ  Action Aid. ήλα σα οαιδιά 

ςτμυώμηςαμ και αοξυαςίςαμε μα απφίςξτμε ση διαδικαςία σηρ τιξθεςίαρ. 

   Η γιξπσή μαρ οεπιλάμβαμε και διαγψμιςμό καλύσεπα ςσξλιςμέμξτ σπαοεζιξύ. Ο α-

μσαγψμιςμόρ ήσαμ μεγάλξρ, γιασί σα οεπιςςόσεπα σπαοέζια ήσαμ μξμαδικά. Σελικά 

κέπδιςε σξ Α3, οξτ φάπιςε σξ  φπημασικό σξτ έοαθλξ ςσημ Action Aid. Εοίςηρ ξλξ-

κληπώθηκε και ξ διαγψμιςμόρ φπιςσξτγεμμιάσικξτ διηγήμασξρ με ση Δαμάη Μοαςα-

μσή, ση ιαδώπα Παοαθεξδώπξτ και σημ Εταγγελία Δήμα μα κεπδίζξτμ σξ 1ξ, 2ξ και 

3ξ βπαβείξ. Η γιξπσή σελείψςε με σημ αμακξίμψςη σψμ αοξσελεςμάσψμ σξτ διαγψμι-

ςμξύ αμακύκλψςηρ, οξτ είφε απφίςει αοό σημ απφή σηρ φπξμιάρ. Νικησέρ ήσαμ σξ Β1 

και σξ Β2 και σξ κτπιόσεπξ έοαθλξ: μία εκδπξμή ςσημ Πάπμηθα! 
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  Σξ Δεκέμβπιξ η Α΄ και η Γ΄ Γτμμαςίξτ εοιςκευσήκαμε σξ Εθμικό 

Απφαιξλξγικό Μξτςείξ. Σημ οπξηγξύμεμη μέπα, για μα οπξεσξιμα-

ςσξύμε κασάλληλα, εοιςκευσήκαμε μια ςφεσική ιςσξςελίδα και υπε-

ςκάπαμε σιρ γμώςειρ μαρ. 

ήσαμ υσάςαμε ςσξ Μξτςείξ, 

μαρ δόθηκαμ υτλλάδια με 

επψσήςειρ και εμείρ  οπξ-

ςοαθξύςαμε δξτλεύξμσαρ ςε 

ξμάδερ μα αμακαλύχξτμε σιρ 

αοαμσήςειρ οαπασηπώμσαρ 

σα εκθέμασα. Με ατσό σξμ 

σπόοξ έγιμε οξλύ εμδιαυέπξτςα η εοίςκεχή μαρ, εμώ άλλερ υξπέρ οξτ 

οηγαίμξτμε ςε μξτςεία δεμ κασαλαβαίμξτμε σίοξσε, αμ δεμ έφξτμε 

νεμαγό μα μαρ ενηγεί σα εκθέμασα. Ατσή ση υξπά όμψρ μαρ έμειμαμ 

οεπιςςόσεπα και αοό ατσά οξτ θα μαθαίμαμε αοό έμαμ νεμαγό, γιασί καθώρ οπξςοαθξύςαμε εμείρ ξι ίδιξι μα 

αμακαλύχξτμε σιρ ςψςσέρ αοαμσήςειρ γίμαμε ξι νεμαγξί σξτ εατσξύ μαρ.  Ϋσςι, σανιδέχαμε ςσα επείοια σξτ 

Κτκλαδικξύ και σξτ Μτκημαϊκξύ οξλισιςμξύ και εοιςκευσήκαμε σξ ηυαιςσιξγεμέρ μηςί σηρ Θήπαρ μέςα αοό 

σιρ όμξπυερ σξιφξγπαυίερ οξτ βπέθηκαμ ςε ατσή. άσαμ μια τοέπξφη εμοειπία για όςξτρ θέλξτμ μα σανιδέχξτμ 

ςσξ φπόμξ. 

 

σιρ 17/12/07 η  Β΄ Γτμμαςίξτ εοιςκέυθηκε σξ 

Βτζαμσιμό και Φπιςσιαμικό μξτςείξ. Σξ μάθημα-

εοίςκεχη είφε θέμα: «Αοό σξμ απφαίξ κόςμξ ςσξμ 

βτζαμσιμό». ήφι μόμξμ είδαμε εκθέμασα αοό σξμ 

απφαίξ και βτζαμσιμό κόςμξ, όοψρ αγάλμασα, κιξμό-

κπαμα, εοισύμβιερ εοιγπαυέρ και κσεπίςμασα αοό 

σάυξτρ, αλλά διαοιςσώςαμε οώρ οέπαςαμ ατσά σα 

ςσξιφεία αοό σξμ έμα οξλισιςμό ςσξμ άλλξ με διαυξ-

πεσικό ςτμβξλιςμό. Μάθαμε ο.φ έσςι  ση διαυξπεσι-

κή ςημαςία οξτ είφε σξ ίδιξ άγαλμα για σξτρ εθμι-

κξύρ και για σξτρ φπιςσιαμξύρ. Ακόμη είφαμε σημ 

ετκαιπία μα θατμάςξτμε σξ εςψσεπικό εμόρ δίδτμξτ φπιςσιαμικξύ σάυξτ, αλλά και ση δξμή εμόρ απφισεκσξμικξύ 

σύοξτ μαξύ, οξτ ήσαμ εοηπεαςμέμξρ αοό ση πψμαϊκή οεπίξδξ. σημ εοίςκεχη ατσή μαρ ςτμόδεχαμ η κα Θ. 

Αμσψμάσξτ, ξ κξρ Κ. Κτποήρ και ξ κξρ Ν. Σελιγάδαρ, ξ ξοξίξρ οπξεσξίμαςε έμα υτλλάδιξ επγαςίαρ με σα εκθέ-

μασα σξτ μξτςείξτ, οoτ ςτμοληπώςαμε κασά ση διάπκεια σηρ εοίςκεχήρ μαρ. Ελοίζξτμε μα οπαγμασξοξιή-

ςξτμε μία ακόμη ςύμσξμα, ώςσε μα δξύμε αμαλτσικόσεπα σα τοόλξιοα εκθέμασα σξτ μξτςείξτ.  

Ιαμξτάπιξρ 

Κάθε φπόμξ σξ έδπτμα Μείζξμξρ Ελλημιςμξύ δημιξτπ-

γεί οπξγπάμμασα με εκοαιδετσικό οεπιεφόμεμξ αλλά 

οξτ είμαι και διαςκεδαςσικά για μικπξύρ και μεγά-

λξτρ. Υέσξρ είφαμε σημ σύφη μα εοιςκευσξύμε κάοξια 

αοό ατσά. 

   Σξ οπόγπαμμα οξτ οαπακξλξύθηςε η Α΄ Γτμμαςίξτ είφε ψρ θέμα σξτρ ςειςμξύρ και σα ηυαίςσεια. Μήοψρ 

νέπεσε οώρ δημιξτπγξύμσαι ξι ςειςμξί και σα ηυαίςσεια; Σα αοξσελέςμασα οξτ έφει καθέμα αοό ατσά; Σέσξιξτ 

είδξτρ αοξπίερ είφαμε σα οαιδιά και σιρ λύςαμε με οξλύ ψπαίξ σπόοξ. Η νεμαγόρ μάρ έδψςε επψσημασξλόγια ςσα 

ξοξία έοπεοε μα αοαμσήςξτμε αμαζησώμσαρ ςφεσικά ςσξιφεία ςε διάυξπα υύλλα με οληπξυξπίερ οξτ τοήπφαμ 

κπεμαςμέμα ςσξτρ σξίφξτρ. Φψπιςσήκαμε λξιοόμ ςε ξμάδερ και απφίςαμε σξ χάνιμξ. ση ςτμέφεια μια οαπάςσαςη 

εικξμικήρ οπαγμασικόσησαρ μαρ μεσέυεπε ςσημ Απφαία Ελλάδα και οήπαμε μια γεύςη αοό ση ζψή ςε εκείμα σα 

φπόμια.  

   ε ατσόμ σξμ οεπίοασξ σξτ ςφξλείξτ μαρ διαςκεδάςαμε κάμξμσαρ κάσι σξ διαυξπεσικό. Ϊμσε, και σξτ φπόμξτ 

οάλι! 
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H B΄ και η Γ΄ Γτμμαςίξτ εοιςκευσήκαμε και εμείρ σξ έδπτμα και οαπα-

κξλξτθήςαμε σξ οπόγπαμμα: «Τοάπφει ςε όλα λύςη; Σανίδι ςσξμ Κόςμξ σψμ 

Απφαίψμ Ελλημικώμ Μαθημασικώμ». Κασά ση διάπκεια ατσξύ σξτ εκοαι-

δετσικξύ οπξγπάμμασξρ ξι μαθησέρ καλξύμσαι μα οπξςεγγίςξτμ μαθημασι-

κέρ έμμξιερ μέςα αοό δπαςσηπιόσησερ και χηυιακά οαιφμίδια.. 

   Αμ και ξι δύξ σάνειρ οαπακξλξτθήςαμε σξ ίδιξ οπόγπαμμα, η εμοειπία 

μαρ ήσαμ εμσελώρ διαυξπεσική, οπάγμα οξτ ξυείλεσαι ςσξ όσι είφαμε δια-

υξπεσική νεμαγό. Η νεμαγόρ σηρ B΄ υεπόσαμ αοαίςια ςσα οαιδιά. Μαρ αοει-

λξύςε όσι θα μαρ βγάλει ένψ με σξμ οαπαμικπό χίθτπξ. σημ κξιμή, δηλα-

δή, γλώςςα ήσαμ μία ςσπίγγλα. Αμσίθεσα η νεμαγόρ σηρ Γ’ σάνηρ ήσαμ οξλύ 

υιλική και ξι μαθησέρ φαπακσήπιςαμ σημ εμοειπία κασαοληκσική ςε αμσίθεςη με σξτρ μαθησέρ σηρ Β΄.  

Υεβπξτάπιξρ 

Με οξλλά δώπα και ετφάπιςσερ εκολήνειρ άπφιςε η καιμξύπια φπξμιά. Ο 

ύλλξγξρ Γξμέψμ και Κηδε-

μόμψμ ςσημ κξοή σηρ οπψ-

σξφπξμιάσικηρ οίσαρ σξτρ 

οπξςέυεπαμ δώπα ςσξτρ μι-

κησέρ σψμ φπιςσξτγεμμιάσι-

κψμ διαγψμιςμώμ. Κασα-

οληκσικά ήσαμ σα μολξτζά-

κια οξτ οήπαμ ξι μαθησέρ 

σξτ Β1 και Β2 οξτ κέπδιςαμ σξ διαγψμιςμό αμακύκλψςηρ. 

 Και η ετφάπιςση έκοληνη; Ο ςύγφπξμξρ φξπόρ αοό μαθησέρ σξτ Λτ-

κείξτ και σξτ Γτμμαςίξτ οξτ δξύλεχαμ με σημ κ. Ξέμια Χαππξύ. 

άσαμ μία μικπή ξλξκληπψμέμη οαπάςσαςη οξτ ςτμδύαζε φξπό, σπα-

γξύδι και θέασπξ, δπξςεπή, αμάλαυπη, αιςιόδξνη και φιξτμξπιςσική. 

 

 Σξ Υεβπξτάπιξ όλερ ξι σάνειρ σξτ Γτμμαςίξτ εοιςκευσήκαμε σξ Κέμσπξ Γαία ςσξ Μξτςείξ 

Γξτλαμδπή Υτςικήρ Ιςσξπίαρ. Ππόκεισαι για έμα μξτςείξ ενξολιςμέμξ με ςύγφπξμα σεφμξ-

λξγικά μέςα οξτ έκαμαμ σα οπόγπαμμα οξτ οαπακξλξτθήςαμε οξλύ οιξ διαςκεδαςσικό 

αοό σα ςτμηθιςμέμα, καθώρ μαρ κιμξύςαμ σξ εμδιαυέπξμ. Είμαι εοίςηρ έμα οξλύ καλά ξπ-

γαμψμέμξ μξτςείξ. ήσαμ υσάςαμε, μαρ τοξδέφσηκαμ ξι 

νεμαγξί και μαρ μξίπαςαμ επψσημασξλόγια ςσα ξοξία 

έοπεοε μα αοαμσήςξτμε αμαζησώμσαρ ςφεσικά ςσξιφεία 

ςσξ οληπξυξπιακό τλικό οξτ τοήπφε ςσιρ αίθξτςερ σξτ 

μξτςείξτ. Μεσά φψπιςσήκαμε ςε ξμάδερ και απφίςαμε δξτλεύξμσαρ ξμαδικά μα ςτ-

μοληπώμξτμε σξ επψσημασξλόγιξ. Κάθε σάνη ςτμμεσείφε ςε διαυξπεσικό εκοαιδετ-

σικό οπόγπαμμα. Σξ οπόγπαμμα οξτ οαπακξλξύθηςε η Γ΄ Γτμμαςίξτ είφε ψρ θέμα 

ση πύοαμςη σηρ ασμόςυαιπαρ και σα μέςα μεσαυξπάρ. άσαμ θέμασα για σα ξοξία 

είφαμε οξλλέρ αοξπίερ, ξοόσε ήμαςσαμ στφεπξί οξτ οαπακξλξτθήςαμε ατσά σα οπξ-

γπάμμασα γιασί μάθαμε οξλλά οπάγμασα οξτ μαρ εμδιέυεπαμ. 

 

 Κασαφειπξκπξσήςαμε σημ ξμάδα ςύγφπξμξτ 

φξπξύ σξτ Λτκείξτ και σξτ Γτμμαςίξτ μαρ 

οξτ μαρ οαπξτςίαςαμ «Σξ Μξτςείξτ Φξπξύ» 

ςε φξπξγπαυία σηρ κ. Ξέμιαρ Χαππξύ. 

τγκιμηθήκαμε και ςτγκλξμιςσήκαμε με σα 

άσξμα με αμαοηπίερ οξτ είδαμε μα φξπεύξτμ κασαοληκσικά ςσημ σαιμιξύλα οξτ οαπακξλξτθήςαμε. Μια εκδήλψςη 

αυιεπψμέμη ςσξ φξπό «Με σημ ελοίδα, ξ φξπόρ μα ναμαγίμει ατσό οξτ κάοξσε τοήπνε ςσιρ ςοξτδαίερ εκδηλώςειρ 

σξτ οαλιξύ καιπξύ: έμα οπαγμασικά ςτλλξγικό εκυπαςσικό μέςξ…» 

«Χξπεύω ςημαίμει θτμάμαι με σξ ςώμα μξτ 

      Χξπεύω ςημαίμει ςτμδέω με σξ ςώμα μξτ 

              Ο φξπόρ είμαι μια οεπιοέσεια, 

      με σξ ςώμα μξτ μα διαςφίζει σημ ιςσξπία.» 
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Μάπσιξρ 

Σξ Μάπση, ςε ςτμεπγαςία με σξ Δαςαπφείξ Καοαμδπισίξτ, ξ ςτμσξοίσηρ 

μαρ δαςξλόγξρ κ. Πεσπξγιάμμηρ, εοιςκέυσηκε σξ ςφξλείξ μαρ και με οξλύ 

αοσό και ζψμσαμό σπόοξ εμημέπψςε σημ οεπιβαλλξμσική μαρ ξμάδα για 

καθέμα αοό σξτρ Εθμικξύρ Δπτμξύρ φψπιςσά  και αοάμσηςε αολά και ετέ-

λικσα ςε κάθε μαρ επώσημα.  

 

 Σξ Μάπσιξ η οεπιβαλλξμσική ξμάδα σψμ σμημάσψμ Β1 και Β2 οήγε ςσημ Πάπμηθα 

και εοιςκέυθηκε σξ οεπιβαλλξμσικό κέμσπξ Μοάυι. Εκεί ειδικξί εοιςσήμξμερ μάρ 

μίληςαμ για σημ οαμίδα και ση φλψπίδα σηρ Πάπμηθαρ .Ϋοεισα οήγαμε ςσξ κασαυύ-

γιξ σηρ Πάπμηθαρ όοξτ ςτμοληπώςαμε σα επψσημασξλόγια οξτ μαρ δόθηκαμ και 

υάγαμε. άσαμ οξλύ όμξπυα οξτ εοιςκευσήκαμε σξ οληγψμέμξ αοό σιρ οτπκαγιέρ 

βξτμό! Η εοίςκεχή μαρ ςσημ Πάπμηθα ήσαμ η εοιβπάβετςή μαρ για ση ςτμμεσξφή 

και μίκη μαρ ςσξ διαγψμιςμό αμακύκλψςηρ. 

 Αοπίλιξρ 

  Η τοεύθτμη ΓΡΑΕΠ κ. Ελέμη Κπησικξύ και ξι μαθησέρ σηρ Γ΄ Γτμμαςίξτ ξπγαμώςαμε  

ημέπα ςσαδιξδπξμίαρ με θέμα: Σξ εοάγγελμα οξτ με εμδιαυέπει. Η ημεπίδα είφε ςσόφξ μα 

μαρ βξηθήςει μα ςφημασίςξτμε μία πεαλιςσική εικόμα για ξπιςμέμα εοαγγέλμασα οξτ ξι 

ίδιξι είφαμε εοιλένει. Η ημεπίδα νεκίμηςε με σξ Δήμαπφξ σξτ Ατλώμα κ. Α. ύπμα, οξτ με 

οπξθτμία αμσαοξκπίθηκε ςσημ οπόςκληςή μαρ. ση ςτμέφεια «αμακπίμαμε» σημ ηθξοξιό κ. 

Ε. Καοεσαμάκη οξτ με σημ οείπα σηρ ςσημ σηλεόπαςη, σξμ κιμημασξγπάυξ και σξ θέασπξ 

μαρ μίληςε για όςα θέλαμε μα μάθξτμε για σξ εοάγγελμα σξτ ηθξοξιξύ. Ακξλξύθηςε η ει-

ςήγηςη σξτ ςσπασιψσικξύ γιασπξύ κ. Ι. κιά οξτ μαρ έδεινε σημ οξπεία οξτ ακξλξτθεί 

όοξιξρ θέλει μα γίμει ςσπασιψσικόρ γιασπόρ και σόμιςε όσι διαλέγξμσαρ εοάγγελμα διαλέγειρ 

σπόοξ ζψήρ. Μεσά μάθαμε αοό σξμ κ. σ. Λιάσςα, ηλεκσπξλόγξ-μηφαμξλόγξ, για σξ εοάγ-

γελμά σξτ, καθώρ και άλλα ςτμαυή εοαγγέλμασα. Η ημεπίδα έκλειςε με σξμ γτμμαςσή σξτ 

ςφξλείξτ μαρ κ. Κ. Πεσπξγιάμμη οξτ σόμιςε όσι για μα είμαςσε εοιστφημέμξι ςε ατσό οξτ κάμξτμε οπέοει οπώσα 

αο’όλα μα σξ αγαοάμε. 

 Η γμώμη σψμ μαθησώμ για σημ εκδήλψςη; «Να ναμαγίμει.» 

 

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ 3ΜΕΡΗ ΣΥΝΕΒΗ… 

Ϊλλη μια υαμσαςσική, ανέφαςση, υαμσαςμαγξπική, αμεοαμάληοση, ξμειπεμέμη, αοίςσετση, ανιξζήλετση με μια 

λένη σέλεια εκδπξμή νεκίμηςε ςσιρ 18/04/08, ημέπα Παπαςκετή και ώπα 7:00 ο.μ… Ππξξπιςμόρ; Βόλξρ-Πήλιξ- 

Πξπσαπιά!!! τμξδξί καθηγησέρ; Γ.Λιβαδά, Α.Κέκη και  Α.Μοεπσόληρ. Η σέλεια ςτμσαγή για μια ςτμαποαςσική 

εκδπξμή!!! 

Ππώσα αοό όλα θα ςαρ οεπιγπάχξτμε σξ ενψσικό μέπξρ όοξτ διαμεί-

μαμε. Είμαι οεπισσό μα ςαρ αμαυέπξτμε όσι ξι ώπερ οξτ οεπμξύςαμε 

ςσξ νεμξδξφείξ ήσαμ αμεοαμάληοσερ. Μέμαμε ςσα σπίκλιμα δψμάσια 

εμόρ σπιώπξυξτ νεμξδξφείξτ. Εμμξείσαι οψρ σξτρ οπξςψπιμξύρ 

«ςτγκασξίκξτρ» μαρ σξτρ διαλέγαμε μόμξι μαρ. Σα αοξγεύμασα καμέμα 

αοό σα οαιδιά δε βπιςκόσαμ ςσξ δψμάσιό σξτ… ήλξι οηγαιμξεπφόμα-

ςσαμ αο’ σξ έμα δψμάσιξ ςσξ άλλξ δαμειζόμεμξι σα οπάγμασα σψμ ςτμ-

μαθησώμ μαρ, οξλλέρ υξπέρ φψπίρ ση δική σξτρ έγκπιςη, με αοξσέλε-

ςμα μα εοικπασεί ςτμεφώρ έμαρ οαμζξτπλιςμόρ –ξι μιςξί δαμείζξμσαμ 

σα οπάγμασα με δική σξτρ οπψσξβξτλία και ξι άλλξι μιςξί, έσπεφαμ μα 

σα βπξτμ. Γεμικόσεπα τοήπφε μια αμσαλλαγή οληθτςμώμ μεσανύ σψμ δψμασίψμ, η ξοξία ςσαμασξύςε μόμξ σα 

βπάδια…ή μοξπεί μα μη ςσαμασξύςε καθόλξτ…!!!  

 Σώπα θα ςαρ εμημεπώςξτμε για σιρ νεμαγήςειρ μαρ ςε κάοξιξτρ απφαιξλξγικξύρ φώπξτρ καθώρ εοίςηρ και σξτρ 

οεπιοάσξτρ μαρ ςσα δύςβασα μξμξοάσια ςσα «σπξοικά» δάςη σξτ Πηλίξτ. Σημ οπώση μέπα εοιςκευσήκαμε σξ 

λιμάμι σξτ Βόλξτ, όοξτ είδαμε ςε μία οαπαςσασική αμαοαπάςσαςη, σξ ολξίξ οξτ σανίδεχε σξ Θηςέα ςσξ φπτςό-

μαλλξ δέπαρ, σημ Απγώ. Απγόσεπα εοιςκευσήκαμε σξ επγξςσάςιξ κεπαμικήρ όοξτ διαοιςσώςαμε σημ δτςκξλία σηρ  
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οαπαςκετήρ σψμ σξύβλψμ. Πάμσψρ ξι καθηγησέρ μαρ 

μαρ διαβεβαίψςαμ οψρ τοάπφει ςε οεπίςςια οξςόσησα 

οαπαγψγή… «σξύβλψμ» κάθε φπόμξ ςσα ςφξλεία. Σημ 

δεύσεπη μέπα εοιςκευσήκαμε σα δύςβασα μξμξοάσια 

ςσα «σπξοικά» δάςη σξτ Πηλίξτ. Πηγαίμαμε, οηγαί-

μαμε, οηγαίμαμε και ςσαμασημό δεμ είφαμε! Διαβήκα-

με λόυξτρ και βξτμά, υαπάγγια και λαγκάδια και σελι-

κά μεσά αοό ώπερ οεποασήμασξρ  και αυξύ είφαμε 

εναμσλήςει και σξ οαπαμικπό αοόθεμα εμέπγειαρ, υσά-

ςαμε ςσξμ οπξξπιςμό μαρ: σημ μία και μξμαδική ςσπαβή 

γέυτπα…! Παπόλη σημ κξύπαςη και σημ ενάμσληςή μαρ, 

ξυείλξτμε μα οαπαδεφσξύμε οψρ άνιζε σξμ κόοξ γιασί 

σξ σξοίξ ήσαμ οπαγμασικά μαγετσικό!!! Σημ 3η  και 

σελετσαία μέπα εοιςκευσήκαμε σξ απφαιξλξγικό μξτ-

ςείξ σξτ Βόλξτ, καθώρ εοίςηρ και έμαμ οπξϊςσξπικό 

ξικιςμό  λίγα φιλιόμεσπα ένψ αοό σξ Βόλξ. 

αρ εοιυτλάςςαμε σξ καλύσεπξ για σξ σέλξρ! Σώπα θα ςαρ οεπιγπάχξτμε ση μτφσεπιμή μαρ ζψή και σιρ ασελείψσερ  

βόλσερ μαρ ςσξμ όμξπυξ Βόλξ. σημ άυινή μαρ, όοψρ εοίςηρ και ςσημ αμαφώπηςή μαρ, είφαμε σημ ετκαιπία μα οε-

πιηγηθξύμε μόμξι μαρ , φψπίρ εοισήπηςη ςσξ Βόλξ. Εκεί οήπαμε αμαμμηςσικά δώπα, γμψπίςαμε σα κασασόοια και 

κάμαμε και άλλα οξλλά…(οαίναμε μοξτγέλξ, κάμαμε υάπςερ, γμψπίςαμε καιμξύπγιξ κόςμξ κ.α.). Σα βπάδια δε, 

ήσαμ  σξ καλύσεπό μαρ! Οι καθηγησέρ για μα μαρ αμσαμείχξτμ για σημ κξςμιξσάση ςτμοεπιυξπά μαρ (μόμξ) κασά 

ση διάπκεια σηρ ημέπαρ, μαρ έδψςαμ ση δτμασόσησα μα γμψπίςξτμε σημ Πξπσαπιά by night! Πηγαίμαμε ςε μτφσε-

πιμά κέμσπα διαςκέδαςηρ όοξτ άλλξι…νευαμσώμαμε, φξπεύαμε μέφπι σελικήρ οσώςηρ και γεμικόσεπα διαςκέδαζαμ με 

σημ χτφή σξτρ και άλλξι οπξσιμξύςαμ σημ αγκαλιά σξτ Οπυέα…!!! 

Σα οαιδιά σηρ υεσιμήρ σπίσηρ είμαι οπαγμασικά ικαμά για όλα! Αοό σημ μια μοξπξύμ μα οεποασάμε ώπερ και 

φιλιόμεσπα για μα αμσικπίςξτμ μια ςσπαβή γέυτπα και αοό σημ άλλη μοξπξύμ μα φξπεύξτμ αςσαμάσησα και αμενέ-

λεγκσα εοί 4 ώπερ! ήοψρ και μα’ φει και ςσιρ δύξ οεπιοσώςειρ έκαμαμ σημ τοέπβαςη. Θέλξτμε οπαγμασικά μα 

ετφαπιςσήςξτμε όλξτρ σξτρ καθηγησέρ οξτ ςτμέβαλαμ ςσημ οπαγμασξοξίηςη ατσήρ σηρ ανέφαςσηρ εκδπξμήρ οξτ θα 

φαπαφσεί αμενίσηλα ςσιρ μμήμερ όλψμ μαρ και θα ση θτμόμαςσε οάμσα ψρ σημ σελετσαία και οπαγμασικά ανέφαςση 

και σέλεια σπιήμεπη σξτ Γτμμαςίξτ. 

Τ.Γ Θα θέλαμε σέλξρ μα ετφαπιςσήςξτμε, 

όλξτρ σξτρ καθηγησέρ μαρ αοό σημ 1η γτ-

μμαςίξτ έψρ σημ 3η . Φαφξύδηρ, Κάοελλα, 

Κασςαπξύ, Αμσψμάσξτ, Λιβαδά, Πελψπιάδηρ, 

Αμαγμψςσάκη, Λέκκαρ, Καχαλάκη, Γεψπ-

γξύληρ, Κξύσπα, Ρξζάμηρ, Σςεμέ, Κτποήρ, 

Μοαλιξύςηρ, Αμδπιαμξοξύλξτ, Κπξύοη, Κέ-

κη, Πεσπξγιάμμηρ, Καπασζέμη, Αμτυαμσήρ, 

Μιςξύληρ, Ακπίδαρ, Γιξύλη, Κασςέμη, Κπησι-

κξύ, Φασζηαγάοηρ, Καπακαςίδξτ, Μοεπσό-

ληρ, Mιφαλέα, Σζεβελέκξτ. Ο καθέμαρ αοό 

ατσξύρ  οπξςέυεπε με σξμ δικό σξτ σπόοξ 

ώςσε μα γίμξτμε εμείρ κάοξια μέπα 

«ςψςσξί» άμθπψοξι και μέλη σηρ κξιμψμίαρ. 

ήλξι σξτρ οπέοει μα νέπξτμ όσι δεμ θα σξτρ 

νεφάςξτμε οξσέ και οψρ σξτρ ετφαπιςσξύμε 

για ό,σι έφξτμ κάμει. Εμείρ υέσξρ υεύγξτμε αοό σξ γτμμάςιξ όμψρ οπέοει όλξι μα νέπεσε όσι θα σξ θτμό-

μαςσε με αγάοη και θα σξ ςτμδέξτμε οάμσα με φαπά, αγάοη, αμεμελιά, υιλία μα οάμψ αοό όλα θα θτμό-

μαςσε όλερ σιρ ςσιγμέρ οξτ οεπάςαμε εδώ με μξςσαλγία… Σα φπόμια σξτ γτμμαςίξτ δεμ γτπίζξτμ οίςψ, 

έσςι ςτμβξτλεύξτμε σιρ εοόμεμερ γεμιέρ μα ζήςξτμ όςξ καλύσεπα και οιξ έμσξμα γίμεσαι σα 3 ατσά φπόμια 

και μα οπξςοαθήςξτμ οάςη θτςία μα μημ σα νεγπάχξτμ οξσέ αοό σξ μταλό σξτρ…                                               

                                                                                           Μαπία Μαπξύλη, Ελιςάβεσ Μοάκξ   
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Μάιξρ 

σιρ 7 Μαΐξτ εμ έσει 2008 οήγαμε ςση ςτμοπψσεύξτςα σημ 

Θεςςαλξμίκη, για μα οαπξτςιάςξτμε ςση Μαθησική Καλλισεφμική 

ξμάδα σξτρ οαπαδξςιακξύρ φξπξύρ σξτ σόοξτ μαρ με σξτρ ξοξίξτρ 

βγήκαμε οπώσξι ςε όλη σημ Ασσική. 

   άσαμ μια εκδπξμή οξτ σα είφε ςφεδόμ όλα. Αοό σςακψμξύρ ςσξτρ 

διαδπόμξτρ σξτ νεμξδξφείξτ ςσιρ 4 σα νημεπώμασα μέφπι αγκαλιέρ 

και υιλιά ςσξ γτπιςμό. Ακόμα, οξλύ – μα οξλύ – φξπό 

(οαπαδξςιακό και μη), face paintings, βόλσερ ςσημ οαπαλία και σα 

Λαδάδικα. Εοίςηρ, υψσξγπαυίερ κάσψ αοό σξ Λετκό Πύπγξ, ςτμα-

μσήςειρ με οπόςψοα αοό σα οαλιά αλλά και καιμξύπγιερ γμψπιμίερ. 

Σέλξρ, εοίςκεχη ςσα ανιξθέασα (με μικπξαμσιππήςειρ), έμα Video Clip με έμα άδξνξ σέλξρ ςσξ λεψυξπείξ, αλλά 

και αγώμερ ςσξ οαπαδξςιακό οξδξςυαιπάκι. 

   Λξιοόμ, σι λέσε εςείρ όσι έλειοε αοό ατσή σημ εκδπξμή; Η ςψςσή αοάμσηςη είμαι: ξ ύομξρ. Ατσό οξτ έλειοε 

αοό σημ εκδπξμή μαρ ήσαμ Ο ΤΠΝΟ…! ήλα σα άλλα σα είφε. Σι μα ςαρ οψ; Γίμαμε γμψςσξί μέφπι και ση Θες-

ςαλξμίκη. 

 

  Σξ Μάιξ οπαγμασξοξιήθηκε και η 2η ημεπίδα οξτ ξπγάμψςε υέσξρ σξ ΓΡΑ-

ΕΠ ςσξ ςφξλείξ μαρ με σίσλξ: «Ϋμαρ κόςμξρ για όλξτρ.» σόφξρ ήσαμ μα εμημε-

πψθξύμ ξι μαθησέρ για σιρ δτςκξλίερ οξτ αμσιμεσψοίζξτμ σα άσξμα με ειδικέρ 

αμάγκερ ςσημ καθημεπιμόσησά σξτρ και μα κασαλάβξτμ όσι αμ σξτρ δξθξύμ ξι 

κασάλληλερ ετκαιπίερ σα άσξμα ατσά μοξπξύμ μα δημιξτπγήςξτμ και μα ςτμβά-

λξτμ ςσημ οπόξδξ σηρ κξιμψμίαρ. 

   Ομιλησέρ ήσαμ η διετθύμσπια σξτ ςφξλείξτ μαρ κ. Κψμςσαμσίμα Σςεμέ, η κ. 

Απγτπώ Μψτςιάδη, άσξμξ με ειδικέρ αμάγκερ και οεστφημέμη εοαγγελμασίαρ, 

η τοεύθτμη σξτ ΓΡΑΕΠ ςσξ ςφξλείξ μαρ κ. Ελέμη Κπησικξύ και ξι μαθήσπιερ 

Μαπία Μαπξύλη και Ελιςάβεσ Μοάκξ.  

   Η κ. Σςεμέ, οξτ είφε επγαςσεί εοαγγελμασικά ςσξ Θέασπξ Κψυώμ Ελλάδαρ, 

μαρ σανίδεχε ςσξμ κόςμξ σψμ κψυώμ και σα οπξβλήμασά σξτρ και μαρ μίληςε 

για σξ οώρ θέλξτμ ξι ίδιξι μα σξτρ βλέοει η κξιμψμία μαρ: «ψρ μία γλψςςική 

μειξμόσησα οξτ μιλά ση δική σηρ, ση μξημασική γλώςςα». 

   Η κ. Μψτςιάδη, οξτ γεμμήθηκε με αμαοηπία ςσα κάσψ σηρ άκπα, μίληςε για 

ση δύμαμη μαρ μα νεοεπμάμε κάθε αδτμαμία σξμίζξμσαρ όσι οάμψ αοό σιρ όοξιερ δτμασόσησερ βπίςκεσαι η θέληςη 

και εοξμέμψρ όλξι μοξπξύμε μα οεσύφξτμε ςση ζψή αμ σξ οαλέχξτμε. 

   Η κ. Κπησικξύ σόμιςε όσι, καθώρ όλξι ξι άμθπψοξι έφξτμ σα ίδια δικαιώμασα, οπέοει μα έφξτμ και ίςερ ετκαι-

πίερ και όσι «ξ βαθμόρ υπξμσίδαρ για σα άσξμα με ειδικέρ αμάγκερ είμαι μέσπξ ανιξλόγηςηρ για κάθε οξλισιςμέμη 

κξιμψμία». 

   Η Μαπία Μαπξύλη και η Ελιςάβεσ Μοάκξ εμθάππτμαμ σα οαιδιά μα αμαζησήςξτμ εοώμτμξτρ ςτμαμθπώοξτρ 

μαρ με ειδικέρ αμάγκερ οξτ έφξτμ οπξςυέπει οξλλά ςσξμ οξλισιςμό και σημ κξιμψμία. 

φόλια 

Η ημεπίδα με βξήθηςε μα κασαλάβψ οψρ ξι άμθπψοξι με ειδικέρ αμάγκερ μοξπεί μα είμαι μειξμόσησα, αλλά η 

οαπξτςία σξτρ ςσημ κξιμψμία δεμ είμαι καθόλξτ αςήμαμση. Ππξςοαθξύμ, οαλεύξτμ και νεοεπμξύμ σιρ δτςκξλίερ 

σξτρ. Κι εμείρ όμψρ οπέοει μα σξτρ βξηθάμε.  

Δτςστφώρ δεμ απκεί μία ημεπίδα για μα εταιςθησξοξιηθεί σξ κπάσξρ. Ππέοει μα ληυθξύμ μέσπα τοέπ σψμ δι-

καιψμάσψμ σψμ αμθπώοψμ με ειδικέρ αμάγκερ. 

Η ημεπίδα ατσή μαρ οαπξτςίαςε κάοξιερ δτςλεισξτπγίερ κάοξιψμ ασόμψμ οξτ όμψρ είδαμε όσι έφξτμ και νε-

φψπιςσέρ ικαμόσησερ.  

 

Αοό σιρ υεσιμέρ ςφξλικέρ εκδπξμέρ μαρ θα ανίζει μα θτμόμαςσε ση μξμξήμεπη  εκδπξμή  σξτ  Γτμμαςίξτ ςσημ 

Επέσπια, ση Δετσέπα 12 Μαΐξτ 2008. Ξεκιμήςαμε σξ οπψί με σπία οξύλμαμ και κάμαμε ςσάςη ςσξ κάςσπξ Κα-

πάμοαμοα σηρ Φαλκίδαρ. Μοήκαμε αοό ση μξμαδική αχιδψσή ούλη σξτ και οεποασήςαμε αμάμεςα ςσα οέσπιμα 

φαλάςμασα με σιρ οξλεμίςσπερ, μέςα ςσξ λαμοεπό αμξινιάσικξ οπψιμό.  



 Σξ κάςσπξ δεςοόζει ςσξ ύχψμα «Υξύπκα» σηρ Βξιψσικήρ ολετπάρ, οξτ ςσημ απ-

φαιόσησα ξμξμαζόσαμ «Κάμηθξρ» κι έφει μξμαδική θέα ςσξ κόλοξ σηρ Φαλκίδαρ. 

Φσίςσηκε αοό σξτρ Σξύπκξτρ, ςύμυψμα με ση Βεμεσςιάμικη ξφτπψμασική σέφμη 

ςσα σέλη σξτ 17ξτ αιώμα. άσαμ εναιπεσικήρ κασαςκετήρ και καλά οπξςαπμξςμέμξ 

ςσιρ γεψυτςικέρ ιδιξμξπυίερ σηρ οεπιξφήρ 

ώςσε μα θεψπείσαι αοόπθησξ. Ούσε ξ Μξπξζί-

μι ξύσε ξ Υαβιέπξρ και ξ Οδτςςέαρ Αμδπξύσςξρ 

οξτ σξ οξλιόπκηςαμ κασάυεπαμ μα σξ κασα-

λάβξτμ. Απφαία απφισεκσξμικά μέλη εμσξιφιςμέμα ςσξμ οεπίβξλξ κι ξ μαόρ σξτ 

οπξυήση Ηλία ςημασξδξσξύμ σημ οξπεία σξτ σόοξτ ςσξτρ αιώμερ.  

Διαςφίςαμε ση γέυτπα, οάμψ αοό σξ ςσεμό σξτ Ετπίοξτ, όοξτ σξ μεπό σπέ-

φει μέφπι και με 12 φλμ. σημ ώπα και μέςα αοό ση Φαλκίδα κασετθτμθήκαμε 

οπξρ σημ Επέσπια. Εκεί είφαμε απκεσό ελεύθεπξ φπόμξ για μα υξπσώςξτμε σιρ μοασαπίερ μαρ για απγόσεπα, αλλά 

και για μα μτπίςξτμε σημ απμύπα σηρ θάλαςςαρ οξτ βπιςκόσαμ μόλιρ έμα βήμα μακπιά, με σξμ Ψπψοό μα υαίμεσαι 

αοέμαμσι. 

 Η Επέσπια, η «κψοηλάσιρ οόλιρ» σψμ απφαίψμ αυξύ σξ όμξμά σηρ οπξέπφε-

σαι αοό σξ απφαίξ πήμα επέσσψ, δηλαδή κψοηλασώ, αμαοσύφθηκε σόςξ οξλύ 

ςσημ απφαιόσησα, οξτ αμηςύφηςε ση Φαλκίδα ξδηγώμσαρ ςσξ Ληλάμσιξ οόλε-

μξ. Πάλι αμαοσύφθηκε, μα βξήθηςε ςσημ ενέγεπςη σηρ Μιλήσξτ και σημ κα-

σέςσπεχαμ ξι Πέπςερ. ήκψςε όμψρ ναμά κευάλι και αοξσίμανε σημ Αθημαϊ-

κή ηγεμξμία, υθάμξμσαρ, μεσά ση μάφη σηρ Φαιπώμειαρ, κάσψ αοό ση κτπι-

απφία σψμ Μακεδόμψμ, ςε μεγάλη άμθιςη, οξτ έςβηςε ξπιςσικά μεσά ση δι-

ολή κασαςσπξυή σηρ, μέςα ς’ έμα φπόμξ, αοό σξτρ Ρψμαίξτρ. Ϋσςι έφει οξλύ δξτλειά για απφαιξλόγξτρ κι αμαςκα-

υέρ. Η ςημεπιμή οόλη κσίςσηκε αοό Χαπιαμξύρ μεσά σημ κασαςσπξυή σξτ μηςιξύ σξτρ, σξ 1824.  

 ήμξπυη οαπαλία, οξλλά νεμξδξφεία, και μόλιρ αοξυάςιςαμ ξι καθηγησέρ μα 

ςηκψθξύμ αοό σημ καυεσέπια υύγαμε για σξμ σελικό οπξξπιςμό μαρ, σξ νεμξ-

δξφείξ Palmariva. Εκεί εοισέλξτρ υάγαμε μόςσιμξ υαγησό (οώρ γίμεσαι μα 

οειμάμε σόςξ κι αυξύ υάμε όλξ δίαισα θέλξτμε μα κάμξτμε;). Είφε όμψρ και 

οξλλέρ αθλησικέρ εγκασαςσάςειρ και δπαςσηπιόσησερ disco, σέμμιρ, μοάςκεσ, 

μίμι γκξλυ κ.ά. και σξ ετφαπιςσηθήκαμε. Ξεοασψθήκαμε ςσξ φξπό και ςσξ 

οεποάσημα και οεπάςαμε έμα τοέπξφξ αοόγετμα μακπιά αοό ςφξλείξ, μαθή-

μασα, υπξμσιςσήπια κλο. Νξμίζψ οψρ θα άνιζε ακόμα μεπικέρ εοιςκέχειρ. Αρ 

μημ νεφμάμε εκεί κασαλήγει και σξ ferryboat αοό σξμ Ψπψοό.         

           

Εικαςσικό δπώμεμξ: Δπάςη – Αμσίδπαςη 

Για σξ σέλξρ σηρ φπξμιάρ ςκευσήκαμε η εικαςσική έκυπαςη μα 

είμαι άμεςη και δτμαμική με έμαμ σπόοξ οξτ όοψρ αοξδείφσηκε 

ήσαμ οξλύ ετφάπιςσξρ για σα οαιδιά.   

  ε μια εοιυάμεια σξίφξτ 8μ.εοί 3μ. σξοξθεσήςαμε φαπσί και σα 

οαιδιά με φπώμασα και οιμέλα εκυπάςσηκαμ ελεύθεπα γπάυξμσαρ 

ςτμθήμασα για σξ οεπιβάλλξμ και ςφεδιάζξμσαρ εικόμερ αοό ση υύ-

ςη. άσαμ μια δπάςη οξτ ςσόφξ δεμ είφε μόμξ ση ζψγπαυική εκσό-

μψςη σψμ οαιδιώμ αλλά και ση ζψμσαμή διαμαπστπία για όςα 

άςφημα ςτμβαίμξτμ ςσξ οεπιβάλλξμ μαρ. 

άσαμ μια Δπάςη – Αμσίδπαςη... 

 

 Ση μέπα σηρ μεγάληρ μαρ γιξπσήρ ςσξ σέλξρ σηρ φπξμιάρ λεισξύπγηςε και έκθεςη 

ζψγπαυικήρ. Ατσή οεπιλάμβαμε έπγα οξτ δημιξύπγηςαμ ξι μαθησέρ όλη ση φπξμιά 

ςσξ μάθημα σψμ Καλλισεφμικώμ.  

   Πεπιλάμβαμε ακόμη σα έπγα οξτ δημιξύπγηςε η ξμάδα σξτ κξλλάζ. Αοό σξμ Ια-

μξτάπιξ νεκίμηςε μα δξτλεύει η μικπή αλλά δτμαμική ξμάδα σξτ κξλλάζ με ςσόφξ ση 

δημιξτπγία έπγψμ σέφμηρ αοό αμακτκλώςιμα τλικά. Φαπσόμια, ευημεπίδερ, οεπιξδι-
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κά ήσαμ η βάςη για μα μεσασπέχξτμε ςκξτοίδια ςε όμξπυα σξοία, ςε 

μξπυέρ / καπικασξύπερ, ςε οαπάνεμα δέμσπα! Σξ μήμτμά μαρ ήσαμ η 

διακόςμηςη σξτ φώπξτ μαρ μα μη βαςίζεσαι μόμξ ςσημ αγξπαςσική 

μαμία, ςσξμ κασαμαλψσιςμό, αλλά ςσημ οπξςψοική δημιξτπγία και 

ςσημ ανιξοξίηςη σψμ τλικώμ οξτ μαρ δίμει σξ οεπιβάλλξμ. 

 

 σξμ ίδιξ φώπξ εοίςηρ λεισξύπγηςε και έκθεςη κασαςκετώμ οξτ 

έκαμαμ ξι μαθησέρ ςσξ ολαίςιξ σξτ μαθήμασξρ σηρ Σεφμξλξγίαρ με 

σημ εμομετςμέμη καθξδήγηςη σξτ κ. Λέκκα. 

 

 

 

Σξ καλξκαίπι έπφεσαι…μια ακόμη ςφξλική φπξμιά σελειώμει… 

Σημ Σεσάπση ςσιρ 14 Μαΐξτ  ςτγκεμσπψθήκαμε όλξι ςσξ θέασπξ σξτ ςφξλείξτ μαρ για μα αοξφαιπεσήςξτμε με 

μία μεγάλη γιξπσή ση φπξμιά οξτ σέλειψςε και μα τοξδεφσξύμε σξ καλξκαίπι. άσαμ μια γιξπσή οξτ σα είφε όλα. 

Παπξτςιάςειρ οπξγπαμμάσψμ, αοξμξμέρ βπαβείψμ, μξτςική, σπαγξύδια, φξπό. 

   σξ οπώσξ μέπξρ σηρ γιξπσήρ μαρ η οεπιβαλλξμσική ξμάδα σξτ ςφξλείξτ μαρ οαπξτςίαςε σα δύξ οπξγπάμμασα 

οάμψ ςσα ξοξία δξύλεχε όλη ση φπξμιά. Μια γεύςη αοό ση δξτλειά σηρ μοξπείσε μα οάπεσε διαβάζξμσαρ σιρ 

οπώσερ ςελίδερ σηρ ευημεπίδαρ μαρ και μια γεύςη αοό σιρ εμστοώςειρ οξτ οπξκάλεςε διαβάζξμσαρ μεπικά αοό σα 

ςφόλια οξτ έγπαχαμ ξι καθηγησέρ ςσξ βιβλίξ εμστοώςεψμ. 

 

«Εύφξμαι σξ οεπιβάλλξμ μα αμακσήςει και οάλι ση δπξςιά σξτ, σημ ξμξπυιά σξτ και ση ζψμσάμια με σημ ξοξία η 

οεπιβαλλξμσική ξμάδα σξτ Γτμμαςίξτ μαρ επγάςσηκε και οαπξτςίαςε σξ οπόγπαμμα. 

τγφαπησήπια!» 

Εταγγελία Κπξύοη 

 

«Μοπάβξ ςαρ! Αοξδείνασε με σξμ καλύσεπξ σπόοξ όσι είςσε η ελοίδα 

σξτ μέλλξμσξρ για έμαμ καλύσεπξ (οπάςιμξ) κόςμξ! 

Υιλάκια σπτυεπά» 

Νίκξρ Σελιγάδαρ 

 

«Αμ και ξι μξμάδερ οάςφξτμ αοό εγψιςμό, σξ ςύμξλξ ήσαμ κασαολη-

κσικό! 

Μοπάβξ!» 

Ϊγγελξρ Μοεπσόληρ 

 

«τγφαπησήπια! Κασαοληκσική δξτλειά με οξλλή όπενη και μεπάκι. 

Και σξτ φπόμξτ.» 

Γιώσα Λιβαδά 

 

«Είμαι οξλύ όμξπυξ μα ςτμμεσέφει κάοξιξρ έςσψ και με «guest» εμυάμιςη ςσημ ξμάδα ςαρ.» 

Μαπία Κασςέμη 

 

 Και σξ οιξ κασασξοιςσικό και εύληοσξ ςφόλιξ: 

«Citius Altius, Fortius 

       Carpe Diem 

Είςσε κασαοληκσικξί!» 

Αοό σημ κ. Βαςιλική Γιξύλη, οξτ είμαι: Μα σι άλλξ; Υιλόλξγξρ! 

 

 σξ δεύσεπξ μέπξρ σηρ γιξπσήρ μαρ αοξφαιπεσήςαμε ση φπξμιά οξτ σελειώμει και όςξτρ – μαθησέρ και καθηγη-

σέρ – υεύγξτμ μαζί σηρ. Και οπώσξτρ και καλύσεπξτρ σξτρ μαθησέρ σηρ Γ΄ Γτμμαςίξτ οξτ μαρ έδειναμ έμα βι-

μσεάκι με φαπακσηπιςσικέρ ςσιγμέρ αοό ση ζψή σξτρ ση φπξμιά οξτ μαρ οέπαςε. σξτρ μαθησέρ σηρ Γ΄, οξτ υέσξρ  
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 Γηα ην εκεξνιόγην έγξαςαλ νη καζεηέο: Βαζίιεο Γεσξγαληάο, Μαξγαξίηα 
Ενξδνκπά, Κηξαληίπ Κανύξ, Αιέθα Καηζηθή, Έιελα Κνπξηέζε, Διέλε Κπ- 
ξηαθνύ, Σνθία Λέθθα, Μαξία Μαξνύιε, Διηζάβεη Μπάθν, Μπξηώ Μπαζα-
ληή, Σπύξνο Μπνπγηέζεο, Έιελα Νηθόια, Ζιίαο Σηδέξεο, Θαλάζεο Φαζνπ-
ιήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θαζεγεηέο: Διέλε Κξεηηθνύ, Ηνπιία Μηραιέα, 
Νάληηα Τζελέ θαη Ξέληα Ψαξξνύ.   

Ιξύμιξρ 

 Και σελειώμξτμε ση ςφξλική μαρ φπξμιά με μια οξλύ ετφάπιςση και δημιξτπ-

γική δπαςσηπιόσησα, μία σεσπαήμεπη οεπιβαλλξμσική εοίςκεχη ςσξμ τδπξβιόσξ-

οξ σηρ λίμμηρ Κεπκίμηρ, ςσξ ολαίςιξ σξτ οεπιβαλλξμσικξύ οπξγπάμμασξρ 

«Καλλιςσώ» σξτ Τοξτπγείξτ Παιδείαρ. 

… Και γα σιρ αθλησικέρ εκδηλώςειρ σψμ σελετσαίψμ ημεπώμ σηρ ςφξλικήρ φπξμιάρ δείσε δίολα ςσα αθλησικά!  

αυήμξτμ σξ ςφξλείξ μαρ, μξιπάςσηκαμ αμαμμηςσικά, για 

μα θτμξύμσαι όςα οέπαςαμ σα σελετσαία 3 φπόμια ςσξ ςφξ-

λείξ μαρ. ε αμσαοόδξςη ατσξί δώπιςαμ ςσξμ αμσιοπόεδπξ 

σξτ 15μελξύρ  Βαςίλη  Γεψπγαμσά  έμα  δέμσπξ  ελιά, για 

μα αυήςξτμ σξ ςσίγμα σξτρ. Σξ ςτμβξλικό ατσό δώπξ θα 

υτσετσεί ςε κάοξιξ ςημείξ σηρ ατλήρ μαρ, για μα μαρ 

θτμίζει οψρ σα οαιδιά ατσά υξίσηςαμ ςσξ ςφξλείξ μαρ. 

   τμεφίςαμε με έμα μξτςικό ςτγκπόσημα αοό μαθησέρ 

σξτ Λτκείξτ και σξτ Γτμμαςίξτ οξτ εμθξτςίαςε σξτρ οά-

μσερ με σα ςύγφπξμα κξμμάσια οξτ μαρ έοαινε. Ππξφψπή-

ςαμε με μια αμαςκόοηςη σηρ φπξμιάρ μέςα αοό υψσξγπα-

υίερ μαθησώμ και καθηγησώμ οξτ σπαβήφσηκαμ αοό εκ-

δηλώςειρ, γιξπσέρ και εκδπξμέρ οξτ έγιμαμ κασά ση διάπ-

κεια σηρ ςφξλικήρ φπξμιάρ. Με μεγάλη φαπά ςσαθήκαμε ςε 

κάοξιερ ιδιαίσεπερ εοιστφίερ μαρ, φειπξκπξσώμσαρ σημ αοξμξμή σψμ μεσαλλίψμ ςσιρ ξμάδερ οαπαδξςιακξύ και 

ςύγφπξμξτ φξπξύ οξτ βπαβεύσηκαμ ςσξτρ Παμελλήμιξτρ Καλλισεφμικξύρ Αγώμερ, καθώρ και ςση τμσακσική Ομά-

δα σηρ ευημεπίδαρ μαρ, οξτ έλαβε σημ 1η Θέςη ςσξμ Παμελ-

λήμιξ Διαγψμιςμό οξτ διξπγάμψςε η ευημεπίδα ΣΑ ΝΕΑ, 

οξτ έλαβε ψρ δώπξ μολξτζάκια με σξ ενώυτλλξ σηρ ευημε-

πίδαρ. 

Η γιξπσή μαρ έκλειςε με οξλύ, μα οξλύ, φξπό αοό σιρ ξμάδερ 

ςύγφπξμξτ και οαπαδξςιακξύ φξπξύ σξτ Γτμμαςίξτ και σξτ 

Λτκείξτ μέςα ςε έμα οαμηγτπικό κλίμα. 

ΚΑΛΟ ΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ! 

 

 

 

 

 



Υπεύθσνοι Καθηγητές 

Νάνηια Τζενέ 

Νίκος Τελιγάδας 

 

 Τν εμώθπιιν ηνπ 4νπ ηεύ-
ρνπο ηο θιλοηέτνηζε η Σια-
δώρα Παπαθεοδώροσ ποσ 
κέρδιζε ηο διαγωνιζμό 
ποσ έγινε για ασηό. 
 Ζ ζειηδνπνίεζε  ηνπ 4νπ 
ηεύρνπο έγηλε από ηνλ θηιό-
ινγν ηνπ ζρνιείνπ Ν. Τειηγά-
δα  
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ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ: Μία 

κεγάιε ππεξπαξαγσγή. 

Σν 1925 ζε έλα ζεκείν 

ηνπ Πεηξαηά νη αδεξθνί 
Αλδξηαλόπνπινη ηδξύ-

νπλ έλα αζιεηηθό ζσκα-

ηείν κε ην όλνκα Οιπ-
κπηαθόο ύλδεζκνο  

Φηιάζισλ Πεηξαηώο. 

Από ηόηε έρνπλ πεξάζεη 83 ρξόληα θαη ν Οιπκπη-

αθόο έρεη θαηαθέξεη λα γίλεη θπξίαξρνο ζηελ 
Διιάδα αθνύ έρεη 11 ζηα 12 πξσηαζιήκαηα. 

πλνιηθά ν Οιπκπηαθόο έρεη θαηαθηήζεη 36 

πξσηαζιήκαηα, 22 θύπειια, 4 Super Cup θαη 
έλα θύπειιν Βαιθαλίσλ. Ο Οιπκπηαθόο είλαη 

πξάγκαηη ππεξπαξαγσγή θαζώο έρεη νκάδα ζε 

όια ηα αζιήκαηα (πνδόζθαηξν, κπάζθεη, πόιν, 
ζηίβν θιπ). Μεγάιν όπιν ηεο νκάδαο είλαη ν 

θόζκνο ηεο ν νπνίνο ηε ζηεξίδεη πάληα θαη πα-

ληνύ. Οη εξπζξόιεπθνη  εθηόο από ηελ Διιάδα 

έρνπλ καθξόρξνλε παξνπζία θαη ζηελ Δπξώπε 
εηδηθά θέηνο πνπ πξνθξίζεθε ζηνπο 16 ηνπ 

Champions League. ήκεξα ν ζύιινγνο ην Πεη-

ξαηά ζπλερίδεη αθάζεθηνο γηα λέεο επηηπρίεο ζε 
Διιάδα θαη Δπξώπε γηα λα θάλεη ηνπο νπαδνύο 

ηνπ πεξήθαλνπο, όπσο μέξεη λα ηνπο θάλεη εδώ 

θαη 11 νιόθιεξα ρξόληα. 

  

    Θσκάο Μάληδηνπξαο 

Αζιεηηθέο εθδειώζεηο 

 
Μεηά από κία ζεηξά από αγώλεο ζηνπο νπνίνπο ζπκ-

κεηείραλ όια ηα ηκήκαηα ηνπ ζρνιείνπ, θηάζακε 

ζηνπο ηειηθνύο ησλ ηειεπηαίσλ εκεξώλ κε ηνπο νπνί-
νπο θαη  νινθιεξώζεθε ην ελδνζρνιηθό πξσηάζιεκα. 

Καη απηή ηε ρξνληά νη αγώλεο πξνθάιεζαλ ραξέο, ιύ-

πεο, γθξίληεο, παξάπνλα, παλεγπξηζκνύο, δηακαξηπξί-

εο. Καη σο ζπλήζσο γηα όια θηαίεη: πνηνο άιινο; Μα 

θπζηθά ν δηαηηεηήο.  

 

Σειηθόο πνδνζθαίξνπ αγνξηώλ 

 
ηνλ ηειηθό έθηαζαλ ην Γ1 θαη ην Γ2 θαη κεηά από 

κία δύζθνιε  αλακέηξεζε λίθεζε ην Γ1.  

 

Σειηθόο βόιετ θνξηηζηώλ 

Αληίπαιεο νκάδεο ήηαλ νη καζήηξηεο ηεο Β΄ θαη νη 

καζήηξηεο ηεο Γ .́ Δλώ ζηελ αξρή θάλεθε όηη ε Γ  ́ζα 

θέξδηζε άλεηα, ε Β  ́ θαηάθεξε λα αληηδξάζεη θαη λα 
ηελ απεηιήζεη, όρη όκσο θαη λα ηελ θεξδίζεη. Έηζη θαη 

ζην βόιετ νη ληθεηέο ήηαλ καζεηέο ηεο Γ .́ 

 

Αγώλαο βόιετ καζεηώλ θαζεγεηώλ 

Κνξπθαία ζηηγκή – θαη πνιύ δηαζθεδαζηηθή - ήηαλ ν 

αγώλαο βόιετ κεηαμύ καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ. ηνλ 

αγώλα λίθεζαλ νη καζεηέο, εληππσζίαζαλ όκσο νη 
θαζεγεηέο, θαζώο ήηαλ πνιινί νη καζεηέο πνπ δήισ-

ζαλ όηη έκεηλαλ έθπιεθηνη από ηελ απόδνζή ηνπο. 

Πώο ηα θαηάθεξαλ ηόζν θαιά νη θαζεγεηέο κε ηόζα 
ρξόληα ζηελ πιάηε ηνπο; Με ηόζα θηιά ζηελ θνηιηά 

ηνπο;  Δλώ είραλ ρξόληα θαη ρξόληα λα πηάζνπλ κπάια 

ζηα ρέξηα ηνπο; Καη όκσο, ζηάζεθαλ ζην ύςνο ηνπο, 
ελώ πνιινί καζεηέο θώλαδαλ κάιηζηα θαη ζπλζήκαηα 

ππέξ ησλ θαζεγεηώλ θαη γεληθόηεξα ην δηαζθέδαδαλ. 

Καη ην θπξηόηεξν: Ζ νκάδα ησλ θαζεγεηώλ ήηαλ πην 

δεκνθξαηηθή, αθνύ ζπκκεηείραλ ζρεδόλ ΟΛΟΗ, ελώ 
ζηελ νκάδα ησλ καζεηώλ ήηαλ  ΜΟΝΟ ΟΗ ΚΑΛΤΣΔ-

ΡΟΗ.  



  ΔΛΙΓΑ 32                                                                                                                  ΟΒΑΡΟΣΗ ΜΗΓΔΝ 

Περιετόμενα ηεύτοσς: 

  
Η βράβεσζη ηης εθη-

μερίδας 

2 

Περιβάλλον 3-7 

Κοινωνία 8-12 

Μαηιές ζηον κόζμο 13-15 

Τέτνη 16 

Ψσταγωγία 17 

Στολικές Γραζηηριό-

ηηηες 
18-30 

Αθληηικά 31 

  
  
  

σντακτική Επιτροπή 

Βαζίλης Γεωργανηάς 

Μαργαρίηα Ζορδομπά 

Μαίρη Καηζιθή 

Κιρανηίπ Καούρ 

Έλενα Κοσρηέζη 

Γανάη Μπαζανηή 

Μσρηώ Μπαζανηή 

Βαλέριος Μπραούζι 

Έλενα Νικόλα 

Παπαγιάννη Φωηεινή 

Σιδέρης Ηλίας 

Φαζοσλής Θανάζης 

 

Υπεύθσνοι Καθηγητές 

 Νάνηια Τζενέ 

 Νίκος Τελιγάδας 


