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Υπεύζπλε θαζεγήηξηα: Ειηζζάβεη Καξαθαζίδνπ  

Γξαζηεξηόηεηεο ηεο νκάδαο καο : 

 
 Παξαθνινπζήζακε εθπαηδεπηηθφ DVD 

ζρεηηθφ κε ηελ αμία θαη ηηο ρξήζεηο ηνπ 

λεξνχ θαη κειεηήζακε ζηνηρεία 

(δηαθάλεηεο, εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, 

πιεξνθνξίεο θιπ.) απφ ην εθπαηδεπηηθφ 

παθέην ηνπ Γηθηχνπ «Μεζφγεηνο SOS», 

θαζψο θαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ παθέην 

ηεο ΔΤΓΑΠ. 
 Πξνζπαζήζακε λα εληνπίζνπκε ηε δηα- 

δξνκή ηνπ λεξνχ ζηνλ Απιψλα. 
 Πήξακε πιεξνθνξίεο απφ ηνπο ππεπζχ-

λνπο ηνπ δήκνπ γηα ηελ χδξεπζε ηνπ 

Απιψλα. 
 Κάλακε κηα εμφξκεζε ζηνλ Άγην Γεψξ-

γην κε ζθνπφ λα δνχκε ηε δηαδξνκή ηνπ 

λεξνχ απφ ςειά. 
 Φάμακε λα βξνχκε παξνηκίεο, ηξαγνχ-

δηα , πνηήκαηα, παξακχζηα ηνπ ηφπνπ 

καο ζρεηηθά κε ην λεξφ. 
 Βξήθακε ηα κπζνινγηθά ζηνηρεία πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην πνηάκη ηεο πεξηνρήο 

καο, ηνλ Αζσπφ. 
 Μέζα απφ ζπλεληεχμεηο κε ειηθησκέ- 

λνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο καο είδακε 

ηελ αμία ηνπ Αζσπνχ ζην παξειζφλ. 
 Δπηζθεθηήθακε ην Γεκαξρείν Απιψλα, 

θαη ζπδεηήζακε κε ην Γήκαξρν ζρεηηθά 

κε ην λεξφ ηνπ ηφπνπ καο αιιά θαη ηα 

πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο πνπ εθαξ-

κφδνπκε ζην ζρνιείν. 

 πκκεηείρακε ζηε ζπλδηάζθεςε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Γεκαξρείν Απ-

ιψλα κε ηελ Δπηηξνπή Πεξηβάιινληνο 

ηεο Βνπιήο θαη θνξείο ηεο πεξηνρήο 

ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ ηνπ 

Αζσπνχ θαη θαηαζέζακε ππφκλεκα 

ζηνλ θ. Κ. Μεηζνηάθε, πξφεδξν ηεο 

δηαθνκκαηηθήο επηηξνπήο κε έθθιεζε 

ηεο νκάδαο καο γηα ιήςε κέηξσλ πξν-

ζηαζίαο   ηφζν   ηνπ  πνηακνχ φζν θαη 

ηεο πγείαο καο απφ ην θαξθηλνγφλν εμα-

ζζελέο ρξψκην. 
 Καηαζθεπάζακε ελεκεξσηηθά θπιιάδηα 

θαη αθίζεο ζρεηηθέο κε ηελ αμία ηνπ λε-

ξνχ, ηελ εμνηθνλφκεζή ηνπ, ηε ξχπαλζε 

ηνπ Αζσπνχ πνηακνχ. 
 Γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ηακείνπ ηεο νκά-

δαο καο θαη πξνθεηκέλνπ νη εθδξνκέο λα 

ζηνηρίζνπλ ιηγφηεξν, είπακε ΚΑΗ ΟΗ-

ΚΟΛΟΓΗΚΑ ΚΑΛΑΝΣΑ!!! 
 Πξνζπαζήζακε θαη θέηνο λα εκπινπηί-

ζνπκε ηε βηβιηνζήθε καο, λα ηελ       

εκπινπηίζνπκε, θαζψο θαη λα ηαμηλνκή-

ζνπκε ην πιηθφ ηεο. 
 ην πιαίζην 3ήκεξεο εθπαηδεπηηθήο εθ-

δξνκήο ζην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο ( ΚΠΔ) Μνιάσλ ζπκκε-   

ηείρακε ζε πξφγξακκα ζρεηηθφ κε ην 

δίθηπν  χδξεπζεο  ηεο πεξηνρήο. Δπηζθε- 

θηήθακε     θαη      πεξηεγεζήθακε    ηελ  
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Ζ δηαδξνκή ηνπ λεξνύ ζην Γήκν Απιώλα 
 

Σν λεξφ είλαη έλα ζηνηρείν πνπ, ελψ κέρξη 

πξηλ απφ ιίγα ρξφληα δελ αληηκεησπηδφ-

ηαλ παξά κφλν σο έλα πιηθφ, ζήκεξα α-

ληηκεησπίδεηαη ζαλ έλα πνιχηηκν δψξν 

ηεο θχζεο. Σφζν πνιχηηκν, πνπ πνιινί 

πξν-βιέπνπλ φηη ν επφκελνο πφιεκνο 

ίζσο λα νθείιεηαη ζηελ έιιεηςή ηνπ. 
     ην Γήκν καο αιιάδνπλ ζπλερψο νη 

ππνδνκέο γηα λα γίλεηαη ε, θαηά ην δπλα-

ηφλ, θαιχηεξε δηαρείξηζή ηνπ, αιιά θαη 

γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηά ηνπ. 
     ήκεξα, ν Γήκνο Απιψλα - Αζπξνρσ-

ξίνπ (Μπνχγα) πδξεχεηαη απφ ηξεηο γεσ-

ηξήζεηο. Γχν απφ απηέο βξίζθνληαη ζε 

εκηνξεηλή πεξηνρή ηνπ Απιψλα (κηα ζηε 

ζέζε Πχια θαη ε δεχηεξε ζηε ζέζε θά-

ιεδα) θαη ε ηξίηε ζην Αζπξνρψξη. Σν λε-

ξφ μεθηλά απφ απηέο θαη κέζσ θαηάιιεισλ αγσγψλ δηνρεηεχνληαη ζηελ θεληξηθή δεμακελή ηνπ δήκνπ, 

πνπ βξίζθεηαη ζηνπο πξφπνδεο ηεο Αξκεληάο. Δθεί ε ζηάζκε ηνπ ειέγρεηαη απφ απηφκαην θινηέξ, γηα λα 

ππάξρεη πάληα θαηάιιειε πνζφηεηα, ρισξηψλεηαη απηφκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ απφ 

κηθξφβηα θαη βαθηήξηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην δίθηπν θαη ζηε ζπλέρεηα κνηξάδεηαη ζηνπο δεκφηεο απφ 

άιιν δίθηπν. 
     Σν δίθηπν ζηαδηαθά αληηθαηαζηάζεθε θαη απνηειείηαη απφ αγσγνχο εμ νινθιήξνπ απφ P.V.C., πιηθφ 

πνπ ζεσξείηαη απφ ηα πιένλ αζθαιή γηα ηε δηέιεπζε λεξνχ. 
     Σα επίπεδα ρισξίσζεο ειέγρνληαη θαζεκεξηλά ζην ρψξν ηνπ Γήκνπ απφ ππάιιειφ ηνπ θαη, επηπιένλ, 

θάζε κήλα γίλεηαη εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο κε δεηγκαηνιεςία απφ ηξία – δηαθνξεηηθά θάζε θνξά – ζεκεία 

ηνπ δηθηχνπ. Σα απνηειέζκαηα ηνχ ειέγρνπ θπιάζζνληαη ζην Γήκν θαη είλαη πξνζβάζηκα ζε θάζε ελδηα-

θεξφκελν. 
     Δπίζεο, θάζε ηξεηο σο έμη κήλεο γίλεηαη έιεγρνο λεξνχ θαη γεσηξήζεσλ απφ ην Η.Γ.Μ.Δ (Ηλζηηηνχην 

Γεσινγηθψλ Δξεπλψλ θαη Μειεηψλ), θαζψο θαη κέηξεζε ηεο ζηάζκεο ηνχ πδξνθφξνπ νξίδνληα. Σν ηε-

ιεπηαίν δηάζηεκα, κε ηελ εηζβνιή ζηε δσή καο ηνπ εμαζζελνχο ρξσκίνπ, εληάρζεθε ζηνλ έιεγρν ηνπ λε-

ξνχ θαη ε κέηξεζε ησλ επηπέδσλ απηήο ηεο νπζίαο. 
     Γηα ηελ ψξα, νη έιεγρνη δείρλνπλ φηη ην λεξφ ηνπ Γήκνπ Απιψλα είλαη αζθαιέο απφ πιεπξάο χπαξμεο 

εμαζζελνχο ρξσκίνπ. ίγνπξα, φκσο, ν Γήκνο, θνξείο θαη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο νθείινπκε λα είκαζηε ζε 

επηθπιαθή, θαζψο πεξηνρέο ζε ηδηαίηεξα θνληηλέο απνζηάζεηο (Υαιθνχηζη, Γήιεζη, Οηλφθπηα, Θήβα, Απ-

ιίδα θ.ά.) ήδε αληηκεησπίδνπλ ηεξάζηην πξφβιεκα, αθνχ ην λεξφ ηνπο, αιιά θαη ν πδξνθφξνο νξίδνληαο 

έρνπλ επηκνιπλζεί απφ ην θαξθηλνγφλν απηφ ζηνηρείν. 
     Σν Αζπξνρψξη πδξεχεηαη απηφλνκα απφ ηε γεψηξεζε πνπ δηαζέηεη, αιιά ζπλδέεηαη θαη κε ηνλ Απιψ-

λα κε αγσγφ, πξνο απνθπγή θάζε δχζθνιεο θαηάζηαζεο. 

          θαζηξνπνιηηεία ηεο Μνλεκβάζηαο, ηε 

ιηκλνζάιαζζα ηνπ Γέξαθα, ην θαξάγγη 

ηνπ Λάξλαθα Μνιάσλ θαη ην ιηκάλη 

ηνπ Γπζείνπ. 
 ην πιαίζην εκεξήζηαο εθπαηδεπηηθήο 

εθδξνκήο ζην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο ( ΚΠΔ) Αθξάηαο παξαθν-

ινπζήζακε πξφγξακκα ζρεηηθφ κε ην 

λεξφ θαη επηζθεθηήθακε ηε Λίκλε Σζη-

βινχ. 
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Αζσπόο: Σν πνηάκη ιπκάησλ 
 
 Η ξύπαλζε πλίγεη ηε δσή ζηνλ Αζσπό. Δεθάδεο αγσγνί ρύλνπλ απόβιεηα εξγνζηαζί-
σλ ζηελ θνίηε ηνπ, πνπ κεηαηξέπεηαη αιινύ ζε βνύξθν θαη αιινύ ζε θξνύζηα ιπκαηνιά-
ζπεο. 
     Η θύζε δεκηνύξγεζε ην πνηάκη. Οη αξραίνη Έιιελεο ην νλόκαζαλ Αζσπό θαη ην ζε-
σξνύζαλ γην ηνπ Πνζεηδώλα. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, όκσο, κηα ζηξεβιή ινγηθή ην κε-
ηέηξεςε ζε αγσγό ιπκάησλ. ήκεξα, ε δσή θαη ε ξύπαλζε αλακεηξηνύληαη ζηηο όρζεο 
ηνπ Αζσπνύ, όπνπ βαηξάρηα, πάπηεο θαη ζπάληα πνπιηά παιεύνπλ λα επηδήζνπλ παξά 
ηε βαξηά ηνμηθή κόιπλζε. Καζώο ν Αζσπόο θαη νη παξαπόηακνί ηνπ πιεζηάδνπλ ηε κε-
γάιε όζν θαη αζύδνηε πεξηνρή ζηα Οηλόθπηα, «εκπινπηίδνληαη» από ηα πνιύρξσκα θαη 
αλεπεμέξγαζηα ιύκαηα ησλ εξγνζηαζίσλ. Από ην ξέκα ηνπ Λάξη ζηνλ Άγην Θσκά αξρί-
δνπλ ηα λεξά λα απνθηνύλ απαίζηα ζθνύξα όςε θαη ηδηαίηεξα δηαπεξαζηηθή δπζάξεζηε 
νζκή. Φηάλνληαο ζηελ Εζληθή νδό, ν Αζσπόο έρεη ήδε βνκβαξδηζηεί από ην πεξηερόκε-
λν δεθάδσλ αγσγώλ, πνπ ρύλνπλ θαηεπζείαλ ζηελ θνίηε ηνπ ηα πγξά απόβιεηα ησλ εξ-
γνζηαζίσλ, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο θξπκκέλνπο πίζσ από ηελ ππθλή βιάζηεζε. ρε-
καηίδεηαη βνύξθνο, ελώ ζε θάπνηα ζεκεία, ε μεξακέλε ιόγσ θαινθαηξηνύ θνίηε έρεη ζθε-
παζηεί από θξνύζηα ιπκαηνιάζπεο, ε νπνία κάιηζηα έρεη «ζθάζεη». 
     Εθαηνληάδεο βηνκεραλίεο αμηνπνηνύλ κέρξη ζήκεξα ην απαξάδεθην δηάηαγκα ηεο δη-
θηαηνξίαο (1969), κε ην νπνίν ραξαθηεξίζηεθε ν Αζσπόο «αγσγόο παξνρέηεπζεο επε-
μεξγαζκέλσλ ιπκάησλ εξγνζηαζίσλ». ηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνλόηεηα νη βηνκεραλίεο 
ξίρλνπλ αλεπεμέξγαζηα απόβιεηα ζην πνηάκη ρσξίο ζπλέπεηεο. Καη ζαλ λα κελ έθηαλαλ 
όια απηά ζρεδηάδεηαη ε δεκηνπξγία βηνκεραληθήο πεξηνρήο ζηελ Σαλάγξα, ε νπνία ζα 
δηνρεηεύεη ηα απόβιεηά ηεο πάιη ζηνλ Αζσπό. Αιιά πνηνο κπνξεί λα εγγπεζεί όηη απηή 
ηε θνξά ζα είλαη επεμεξγαζκέλα; Αληέρεη ν Αζσπόο άιια απόβιεηα νπνηαζδήπνηε 
πνηόηεηαο; Πνιινί θάηνηθνη θνβνύληαη όηη εθηόο από ηα παξακύζηα ηνπ Αηζώπνπ, ππάξ-
ρνπλ θαη απηά ηνπ Αζσπνύ… 
     Καξθηλνγόλεο νπζίεο ζηνλ πδξνθόξν νξίδνληα. «Δελ αληέρνπκε άιιν. Σόζα ρξόληα 
ζπζζσξεύεηαη ε κόιπλζε. Αιιά ιύζε δε βιέπνπκε, ελώ ππήξραλ ζπγθεθξηκέλεο κειέ-
ηεο. Τπάξρνπλ κεγάιεο πνιηηηθέο επζύλεο», αλέθεξε ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ «Κ» ν θύ-
ξηνο Υξήζηνο Παλαγόπνπινο, πξόεδξνο ηεο δξαζηήξηαο Οκνζπνλδίαο πιιόγσλ Ωξσ-
πνύ. «Πέξπζη δελ αληέρακε από ηε βξώκα πνπ έβγαηλε ζηε ζάιαζζα από ηηο εθβνιέο 
ηνπ Αζσπνύ, ιόγσ ηεο ξύπαλζεο πνπ θαηέβαδε ην πνηάκη. Φέηνο, ρεηξηζηήο κεραλήκα-
ηνο πνπ έζηεηιε ε λνκαξρία γηα λα ηξαβήμεη ιάζπε από ηε ζάιαζζα ιηπνζύκεζε, θαζώο 
δελ άληεμε ηε δπζνζκία.» 
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Υπεύζπλνη θαζεγεηέο: Ειηζζάβεη Καξαθαζί-

δνπ , Άγγεινο Μπεξηόιεο 

Γξαζηεξηόηεηεο ηεο νκάδαο καο : 
 Δλεκεξψζακε ηνπο λένπο καζεηέο γηα 

ηελ πνξεία ηνπ πεξζηλνχ πξνγξάκκαηνο. 
 Δξεπλήζακε ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφ-

ηεηα ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη 

ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζην 

δηαδίθηπν, ζε εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά θαη 

βηβιία. 
 Καηαζθεπάζακε ελεκεξσηηθέο αθίζεο 

θαη θπιιάδηα. 

 Δθαξκφζακε ηξία πξνγξάκκαηα: 

      Α. Αλαθχθισζε κπαηαξηψλ 
       Β. Αλαθχθισζε αινπκηλίνπ, πιαζηηθνχ,  

ραξηηνχ, γπαιηνχ 

      Γ. Καηαζθεπή θάδνπ  θνκπνζηνπνίεζεο 
 Γειψζακε ζπκκεηνρή ζην παλειιήλην 

δίθηπν αλαθχθισζεο, ζε ζπλεξγαζία κε 

ην Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ. 
 Καηαζθεπάζακε επηηξαπέδην παηρλίδη κε 

ηίηιν «Σν Οηθνινγηθφ Υσξηφ» ζε ηξία 

αληίηππα. Σν πξψην πξνζθέξακε ζην 

ΚΠΔ Μνιάσλ. Σν δεχηεξν απνζηείιακε 

ζηελ Πεξηβαιινληηθή Οκάδα ηνπ 1νπ 

Γπκλαζίνπ Νάνπζαο κε ηελ νπνία ζπ-

λεξγαδφκαζηε θαη ην ηξίην είλαη ζηε 

δηάζεζε φισλ καο.. 

«Σν νηθνινγηθό ρωξηό» 

Σν δηθό καο επηηξαπέδην παηρλίδη νηθνινγη-

θήο «ζπλείδεζεο 

 
 Σν «Οηθνινγηθφ ρσξηφ» είλαη έλα επηηξαπέδην 

παηρλίδη πνπ θαηαζθεχαζε ε νκάδα καο, ην νπνίν 

φρη κφλν ςπραγσγεί, αιιά θαη παξέρεη γλψζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Μα-

ζαίλεηο παίδνληαο δειαδή. 

     Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ: 
α) Παίθηεο: Παίδεηαη απφ 2 έσο 6 παίθηεο ή απφ 2 

νκάδεο κε 2 ή πεξηζζφηεξα άηνκα. 
β) Βάζε: Τπάξρεη ζεκείν εθθίλεζεο θαη ζεκείν 

ηεξκαηηζκνχ. 
γ) Εάξηα: Αλάινγα  κε ηε δαξηά είλαη θαη ηα βήκα-

ηα ηνπ παίθηε. 
δ) Δξσηήζεηο: Οη εξσηήζεηο πνπ ππάξρνπλ είλαη 

νηθνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ν παίρηεο γηα λα 

πξνρσξήζεη πξέπεη λα απαληήζεη ζσζηά. 
ε) Πηόληα: Σα πηφληα είλαη δεληξάθηα πνπ θηηάμακε 

κφλνη καο θαη θάζε παίθηεο έρεη ην δηθφ ηνπ. 
ζη) θνπόο: Νηθεηήο είλαη ν παίθηεο πνπ ζα θηά-

ζεη πξψηνο ζην ζεκείν ηεξκαηηζκνχ. 
Ζ νκάδα καο ζαο θαιεί λα γλσξίζεηε θη εζείο ην 

παηρλίδη καο παίδνληάο ην θαη λα καο πείηε ηε γλψ-

κε καο ή θαη λα καο βνεζήζεηε λα ην βειηηψζνπ-

κε. 
Έλα αληίηππν ππάξρεη ζηε Βηβιηνζήθε ζην ληνπ-

ιάπη ηεο Πεξηβαιινληηθήο. 
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 Κάζε πξωί πνπ μππλάο  δελ ζέιεηο θαλ λα ζθέθηεζαη πωο ζε ιίγε ώξα ζα είζαη 

ζηελ ηάμε κε έλαλ θαζεγεηή λα ιέεη ηα δηθά  ηνπ….Έπεηηα γπξλάο ζην ζπίηη 

κε ηνπο ππεξπξνζηαηεπηηθνύο γηα εζέλα γνλείο λα ζε πηέδνπλ λα δηαβάδεηο θαη 

λα κελ ζε αθήλνπλ λα βγεηο βόιηα…ζε ληώζω ζεο λα θωλάμεηο απ’ ηελ δήζελ 

ππεξβνιηθή πίεζε ε νπνία ζνπ εμαζθαιίδεη κηα ζέζε ζηελ απξηαλή θνηλωλία, 

ζηέγε, κία αγθαιηά όηαλ θαη όπνηε ηελ ρξεηαζηείο. Πνιιά παηδηά όκωο ζέινπλ 

λα θωλάμνπλ από πξαγκαηηθή αλάγθε αιιά θαλείο δελ ηνπο αθνύεη, πξνζεύρν- 

ληαη θαη παζρίδνπλ θαζεκεξηλά γηα λα απνθηήζνπλ ηνλ δηθό ζνπ ηξόπν δωήο 

θαη ηελ δηθή ζνπ ππεξβνιηθή πίεζε…. Αο πξνζπαζήζνπκε ινηπόλ εκείο λα πά-

ξνπκε ην κέιινλ ηνπ πιαλήηε ζηα ρέξηα καο θαη λα θάλνπκε όηη  κπνξνύκε γηα 

λα αθνύζνπκε απηέο ηηο αδύλακεο παηδηθέο-εθεβηθέο θωλνύιεο πνπ ρηύπεζαλ 

ηελ πόξηα ηνπ ζρνιείνπ καο θαη ηνπ δήηεζαλ λα γίλεη ην καγηθό ιπρλάξη 

έρνληαο εκάο γηα καγηθά ηδίλη θαη λα εθπιεξώζνπκε ηελ επρνύια ηνπο….. 

ΟΛΟΗ ΜΠΟΡΟΤΜΔ…. 

Μαδεύνληαο κε ην ηκήκα καο κόλν 34 επξώ ωο ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 

αιιάδνπκε ηε κνίξα ηνπ Trieu ηνπ παηδηνύ πνπ πηνζεηήζεθε από ην καγηθό ιπ-

ρλάξη καο… 

 Ο TRIEU ΒΑΗΕΔΗ ΣΑ ΟΝΔΗΡΑ ΣΟΤ ΠΑΝΧ ΜΑ… 

Α ΠΡΟΠΑΘΖΟΤΜΔ ΝΑ ΣΑ ΚΑΝΟΤΜΔ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ…. 

   Hi Trieu, 

   
      How are you? We hope you and your 
family are all right. Thank you for your per-

fect painting, which it great!!! 
     You asked us, if the pupils in our 
school wear uniforms and you wanted us 
to inform you about our outfit. We wear 
whatever we want, for example jeans, T-
shirts and tracksuits when we have physi-
cal education clan! In our letter there is a 

photograph of us, we believe you’ll like it. 
     So that’s all for now. We are looking 
forward to your comments about our 

photo….. 

 Κάησ ην γξάκκα πνπ ζηείιακε ζηνλ  
Tξηένπ· δίπια ην θαηλνύξην γξάκκα 
πνπ καο έζηεηιε ν  Σξηένπ 

Κείκελα -Δπηκέιεηα: Ησάλλα απέξα 
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Γίπια ε κεηάθξα-
ζε ηνπ γξάκκα-
ηνο από ηα βηεη-
λακηθά ζηα αγγιη-
θά θαη θάησ ε δσ-
γξαθηά-θνιάδ 
πνπ καο έζηεηιε ν 
Σξηένπ 
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To στολείο ποσ ονειρεύομαι … 
είλαη έλα θηιηθό θαη δίθαην πεξηβάιινλ 
είλαη εύθνιν 
είλαη κεγάιν θαη είκαζηε όινη ελσκέλνη 
είλαη κεγάιν θαη θαζαξό 
είλαη κεγάιν, κε πνιιά γήπεδα θαη σ-
ξαία θνξίηζηα! 
δελ ρξεηάδεηαη λα έρεη πηζίλεο αιιά θα-
ινύο αλζξώπνπο πνπ ζε αγαπάλε… 
λα έρεη πηζίλα, λα κελ ππάξρνπλ πξν- 
βιήκαηα θαη λα θνπβεληηάδνπκε όινη 
καδί γηα έλα ζέκα 
είλαη ζηνλ Απιώλα 
είλαη ζηηο έξξεο 
   …ζηε Γεξκαλία… 
είλαη έλα ζρνιείν αζιεηηθό κε πνιιά 
γήπεδα 
λα κελ έρεη πνιιά καζήκαηα, γηαηί είλαη 
θνπξαζηηθά 
λα είλαη ζύγρξνλν θαη κε πνιύ πξάζηλν 
λα έρεη πνιιά θαη κεγάια δηαιείκκαηα 
απέρεη πνιύ από ηελ πξαγκαηηθόηεηα 
είλαη απηό πνπ θνηηώ 
είλαη πιήξεο από όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη από θαινύο δαζθάινπο 
είλαη έλα ζρνιείν κε θηιηθό πξνο ηνπο καζεηέο πεξηβάιινλ θαη πνπ ηνπο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ζπκκεηέ-
ρνπλ ζε δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο 
είλαη κεγάιν, όκνξθν θαη ζα θάλνπκε πνιιέο δξαζηεξηόηεηεο 
ζα έρεη παηδηά από όιεο ηηο ρώξεο ηνπ θόζκνπ 

                                                                                          Με προσβάλλει … 
                                                                   λα κνπ ιέλε όηη είκαη άρξεζηνο 
                                                            λα κε εθζέηνπλ 

λα κε απνξξίπηνπλ 
λα κε θξίλνπλ αξλεηηθά 
λα ζίγνπλ ηε ρώξα κνπ 

όηαλ νη θίινη κνπ κε ριεπάδνπλ 
λα ιέλε ςέκαηα γηα κέλα 

λα θάλνπλ ό,ηη θάλσ 
λα κε θνξντδεύνπλ 

λα κε βξίδνπλ κπξνζηά ζε άιινπο 
λα κε βξίδνπλ θαη λα κε ραξαθηεξίδνπλ 

λα κε θνξντδεύνπλ θαη λα κε εθκεηαιιεύνληαη 
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Μοσ αρέσει να … 
θάλσ γπκλαζηηθή πνιιέο ώξεο 
παίδσ θηζάξα 
δηαβάδσ 
ηαμηδεύσ 
δηαζθεδάδσ 
παίδσ 
κνπ θέξνληαη επγεληθά 
παίδσ βόιετ 
νδεγώ 
κηιάσ κε παηδηά θαη λα θάλσ θίινπο 
αζρνινύκαη κε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ θνη-
λσλία 
παίδσ κπάια 
θάλσ ζπνξ 
ηα θαηαθέξλσ κεηά από πξνζπάζεηα 
πεγαίλσ βόιηεο 

Ονειρεύομαι να… 
γίλσ πάκπινπηνο 
πάξσ κία Φεξάξη 
πάσ ζηε Υαβάε 
έρσ έλα θαιύηεξν αύξην 
γίλσ δηθεγόξνο 
νδεγώ αγσληζηηθά απηνθίλεηα 
δήζσ κηα ζσζηή δσή 
ηαμηδέςσ 
πεηύρσ ηνπο ζηόρνπο κνπ 
πεξάζσ ηηο εμεηάζεηο 
γίλσ πνδνζθαηξηζηήο 
ζπνπδάζσ 
κε ρσξίζσ πνηέ κε ηηο θίιεο κνπ 
δήζσ ζε έλα θόζκν ρσξίο πεξη-
βαιινληηθά πξνβιήκαηα 
δήζσ ζε έλαλ ζσζηό θόζκν 
μαλαέβιεπα ηνπο ρακέλνπο κνπ αλζξώπνπο 
πάσ ζη΄αζηέξηα 
γίλσ ό,ηη ζέισ 
θάλσ θάηη ζπνπδαίν ζηε δσή κνπ 

Απουεύγω να … 
γίλνκαη αδηάθξηηε 
βξίδσ 
θάλσ παξέα κε άηνκα πνπ κηιάλε πίζσ από 
ηελ πιάηε κνπ 
θάλσ θαζαξία 
πίλσ 
ιέσ ςέκαηα 
καιώλσ 
ρηππώ άιια παηδηά 
κηιώ ζε μέλνπο 
κηιώ γηα ηηο εμεηάζεηο 
ρξεζηκνπνηώ βία 
κπαίλσ ζε μέλα ακάμηα 
κηιάσ όηαλ νη άιινη ηα ιέλε θαιύηεξα 
ιέσ ςέκαηα 



ΔΛΗΓΑ  10                                                       ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ                                 ΟΒΑΡΟΣΖ ΜΖΓΔΝ                            

ΣΡΑΣΑ, ΣΡΑΣΟΤΛΑ 

Κνιέγην είλαη απηό παηδί κνπ, ζα πεξάζεη~ 

 

Γελ κπνξεί, φινη ζα ζπκάζηε, εθείλε ηελ ψξα πνπ έπξεπε λα αθήζεηε ηα 

απηνθηλεηάθηα, ηα αξθνπδάθηα θαη ηηο Barbie θαη λα πεξάζεηε γηα πξψηε 

θφξα ηνπ θαηψθιη ηνπ ζρνιείνπ, είηε επξφθεηην γηα ην λεπηαγσγείν, είηε 

γηα ην δεκνηηθφ. Θπκάζηε πνπ νη γνλείο, αθνχξαζηνη θαη ππνκνλεηηθνί, γέ-

κηδαλ ηα πξναχιηα θαη θάζνληαλ εθεί, γηα λα ζαο ελζαξξχλνπλ ζηα πξψηα 

βήκαηά ζαο ζην ζρνιείν; 

 Απηφ ινηπφλ, δελ είλαη ηίπνηα. ε έλα ζρνιείν ζην Wuhan, ζηελ καθξηλή 

Κίλα, ε εηθφλα απηή επαλαιακβάλεηαη, κφλν πνπ ηα παηδηά εδψ είλαη ιίγν 

κεγαιχηεξα, γηα ηελ αθξίβεηα... θνηηεηέο! 

 Οη Κηλέδνη γνλείο (πνπ κάιινλ πάλε λα ρηππήζνπλ ην  Βξαβείν Καιχηεξνπ 

Γνλέα), πήξαλ ηα ζηξσκαηάθηα ηνπο, ηηο θνπβεξηνχιεο ηνπο θαη ηα καμηια-

ξάθηα ηνπο θαη θαηαζθήλσζαλ ζην θιεηζηφ γπκλαζηήξην ηνπ παλεπηζηεκί-

νπ, ζέινληαο λα δείμνπλ ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο ζηα παηδηά ηνπο, πξσηνεηείο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

παλεπηζηεκίνπ.      

 Γη' απηφ ινηπφλ, κελ αγρψλεζηε γηα θάπνην ηειεθψλεκα απφ ηνπο γνλείο ζαο, εθ' φζνλ ηνπιάρη-

ζηνλ δελ θαηαζθελψλνπλ ζην ζρνιείν ζαο! Όζν γηα ηνπο ελ ιφγσ θνηηεηέο, είπακε, πξψηεο κέξεο 

ζην Παλεπηζηήκην είλαη απηέο, λα κελ είλαη θαη ε καλνχια εθεί; 

ηαδώξα Παπαζενδώξνπ 

ΑΛΖΘΔΗΑ Ζ ΦΔΜΑ; 
 

Είλαη αιήζεηα όηη νη ππγνιακπίδεο ιάκπνπλ, γηα λα βιέπνπλ πνύ πεγαίλνπλ ηε λύρηα; 

Όρη! Δίλαη έλαο ηξφπνο εξσηηθήο επηθνηλσλίαο. Σελ επνρή ηνπ δεπγαξψκαηνο, ν αξζεληθφο εθπέκπεη απφ 

ην πίζσ κέξνο ηνπ ζψκαηφο ηνπ θσο θαη κεηά πεηά πάλσ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ, γηα λα βξεη ζχδπγν. Όηαλ  

κηα ζειπθή (πνπ δελ έρεη θηεξά) ηνλ δεη, αληαπνθξίλεηαη εθπέκπνληαο απφ ην δηθφ ηεο ζψκα. 

 

Είλαη αιήζεηα όηη ην θαζηνξέιαην πξνέξρεηαη από ηνπο θάζηνξεο; 

Όρη! Δίλαη ην γλσζηφ ξεηζηλφιαδν, είδνο θπηηθνχ ειαίνπ πνπ παξάγεηαη απφ ην ηξνπηθφ θπηφ Ρίθηλνο ν 

Κνηλφο. Σν θαζηνξέιαην θαη ηα παξάγσγά ηνπ έρνπλ εθαξκνγέο ζηελ θαηαζθεπή ζαπνπληψλ, ιηπαληηθψλ, 

βαθψλ, λάηινλ, θαξκαθεπηηθψλ εηδψλ θαη αξσκάησλ. Δίλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα βηνκεραληθά έιαηα. 

 

Είλαη αιήζεηα όηη ε ζηξνπζνθάκεινο ρώλεη ην θεθάιη ηεο ζηελ άκκν γηα λα θξπθηεί όηαλ θνβάηαη; 

Όρη! Πξφθεηηαη γηα κχζν. Καλέλαο επηζηήκνλαο δε δηαπίζησζε θάηη ηέηνην. 

 

Είλαη αιήζεηα όηη καο είλαη πην εύθνιν λα ρακνγειάζνπκε απ΄ όηη λα κνπηξώζνπκε; 
Ναη! Όηαλ ρακνγειάκε, νη κχεο πνπ θηλνχληαη θαη καο ραξίδνπλ απηή ηελ έθθξαζε είλαη κφλν 17, ελψ γηα 

λα κνπηξψζνπκε δνπιεχνπλ πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο δηπιάζηνπο, δειαδή 43! 

Ξέξεηε φηη … 

Έλα ζαιηγθάξη κπνξεί λα θνηκεζεί γηα 3 νιφθιεξα ρξφληα; 

Σν θνπάθ ηεο πάπηαο δελ έρεη ερψ, γηα άγλσζηνπο ιφγνπο; 

Ο θαξραξίαο έρεη αλνζία ζε φιεο ηηο γλσζηέο αξξψζηηεο; 
Ζ θακεινπάξδαιε κπνξεί λα θαζαξίζεη ηα απηηά ηεο κε ηε γιψζζα ηεο, πνπ θηάλεη ζε κάθξνο ην κηζφ 

κέηξν; 

Οη Δζθηκψνη έρνπλ πάκπνιιεο δηαθνξεηηθέο ιέμεηο γηα ην ρηφλη; 
Σν θηήξην ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ηληηάλα βνπιηάδεη δπφκηζη εθαηνζηά ζην έδαθνο 

θάζε ρξφλν, επεηδή νη κεραληθνί δελ ππνιφγηζαλ ην βάξνο ησλ βηβιίσλ πνπ ζα θηινμελνχζε; 
Αλαζηαζία Πεηξά, ΓΔΛ Ρέληε, πξώελ καζήηξηα ηνπ Γπκλαζίνπ Απιώλα θαη κέινο ηεο πληαθηηθήο Δπηηξν-

πήο ηεο Δθεκεξίδαο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%AF%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%AF%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
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 Η Toshiba ανακοίνωσε την κυκλοφορία µιας σειράς νέων 

φορητών υπολογιστών, µεταξύ άλλων και το ελαφρύτερο 

notebook που υπάρχει αυτή τη στιγµή στην αγορά. Ο νέος 

φορητός ζυγίζει µόλις 800 γρ. παρά το γεγονός ότι είναι 

εξοπλισµένος µε οθόνη όση σχεδόν µε ενός κανονικού 

υπολογιστή. Μεταξύ άλλων υποστηρίζει DVD και INTER-

NET. O προαιρετικός εξοπλισµός του συµπεριλαµβάνει 

και περιστρεφόµενη οθόνη, ενώ η αρχική του τιµή έχει 

οριστεί στα 1.400 ευρώ.  

 Πρόκειται για το Μοdu, ένα λιλιπούτει-

ο κινητό τηλέφωνο που κατασκευάζε-

ται από ισραηλινή εταιρεία. Το Modu 

ξεχωρίζει καθώς το πάχος είναι σχεδόν 

8 χιλιοστά, είναι µικρότερο από µια πι-

στωτική κάρτα και δεν υστερεί σε τίπο-

τα από τους µεγαλύτερους κινητούς 

«συγγενείς» του, καθώς, όταν θα κυ-

κλοφορήσει, θα φέρει και κάµερα 5,2 

megapixels. Οι πρώτες εντυπώσεις για 

την αξιοπιστία και για την λειτουργικό-

τητά του είναι εξαιρετικές. Ένα µόνο 

πρόβληµα υπάρχει: είναι µάλλον απί-

θανο να βρεθεί µέσα σε γυναικεία τσά-

ντα ...  

Μικρό,  μικρότερο…χάθηκε !   

Το ελαφρύτερο  

 Internet café  στην κορυφή του 

κόσµου κατασκεύασε η China 

Μοbile, µε σκοπό να προστατέψει 

την πορεία της Ολυµπιακής φλό-

γας στο υψηλότερο σηµείο του 

κόσµου, στην κορυφή του 

Έβερεστ. Ο κινεζικός κολοσσός 

τηλεπικοινωνιών δηµιούργησε 

γραφεία και ένα Internet café  

στον λόφο Κοµολάνγηµα που 

βρίσκεται σε υψόµετρο 5.200 

µέτρων για να παρέχει υπηρεσίες 

Internet και διαδικτύου στους κυ-

βερνητικούς υπαλλήλους, τα 

µέλη της αποστολής που 

µετέφεραν την Ολυµπιακή φλό-

γα και τους δηµοσιογράφους. 

Πρόκειται για το πιο ψηλό Inter-

net café  του κόσµου.  

INTERNET CAFÉ στο 

Έβερεστ  

 Πριν από περίπου 30 χρόνια,η ΝΑΣΑ,με 

το τηλεσκόπιο Σπίτζερ,(Spitzer), ανακά-

λυψε ένα ηλιακό σύστημα παρόμοιο με 

το δικό μας, σε απόσταση μόλις 10 έτη 

φωτός από τη Γη. 

 Ο «’Εψιλον Ηριδανός», είναι ο Ήλιος 

του συστήματος αυτού. Έχει σχετικά 

μικρή ηλικία, (800 εκατομμυρίων ετών) 

και είναι μικρότερος από τον δικό μας 

Ήλιο. 

Πιστεύεται πως βρίσκεται στο κέντρο του πλανητικού συστήμα-

τος. 

Με τη βοήθεια του τηλεσκοπίου, διακρίθηκαν δύο ζώνες αστε-

ροειδών γύρω από τον αστέρα (στο δικό μας ηλιακό σύστημα 

υπάρχει μόνο μία ζώνη αστεροειδών) και ένα μεγάλο παγωμέ-

νο δαχτυλίδι κομητών. Η πρώτη ζώνη, βρίσκεται σχεδόν στο ίδιο 

σημείο με τη δικιά μας. Η δεύτερη ζώνη είναι πυκνότερη και 

βρίσκεται ανάμεσα στην πρώτη ζώνη και το δαχτυλίδι κομητών. 

Όσο για τους πλανήτες αυτού του ηλιακού συστήματος, υπάρ-

χουν ενδείξεις που σηματοδοτούν την ύπαρξη δύο πλανητών. Ο 

ένας πλανήτης ανακαλύφθηκε το 2000 και ονομάστηκε 

«’Εψιλον Ηριδανός β»· βρίσκεται στην εσωτερική ζώνη των α-

στεροειδών. Ο δεύτερος πλανήτης βρίσκεται στο εσωτερικό 

άκρο του δαχτυλιδιού κομητών. 
Δήμητρα Νικολαΐδη 

Δπηκέιεηα:Καξεκαλάη Άληδεια, Θαλάζεο Γέιηνο, Βαζηιηθή Ράδνπ 
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Με ηέηνηα εξσηήκαηα ζην λνπ ηα κέιε ηεο Οκάδαο Δθεκεξίδαο ηνπ ζρνιείνπ καο θηάζακε ζηα γξαθεία 

ηεο «Διεπζεξνηππίαο», φπνπ καο ππνδέρηεθε ν δεκνζηνγξάθνο ηνπ ειεχζεξνπ ξεπνξηάδ θ. Κηνχζεο, πνπ 

πξνζπάζεζε λα απαληήζεη ζηα εξσηήκαηά καο κέζα απφ ηε δηθή ηνπ εκπεηξία. 
     Οη εθεκεξίδεο ιεηηνπξγνχλ απφ ην πξσί κέρξη ηα μεκεξψκαηα, νπφηε ηειεηψλεη ε δνπιεηά ζην ηππνγξα-

θείν θαη αξρίδεη ε δηαλνκή ησλ εθεκεξίδσλ ζε φιε ηε ρψξα. ε θάζε εθεκεξίδα απαζρνινχληαη εθαηνληά-

δεο εξγαδφκελνη θαη ππάξρεη πιεζψξα ηκεκάησλ κε δηαθνξεηηθφ αληηθείκελν εξγαζίαο. Άιινη δειαδή ζπ-

γθεληξψλνπλ ην θσηνγξαθηθφ πιηθφ πνπ ζπλνδεχεη ηα θείκελα, άιινη δηνξζψλνπλ ηα θείκελα θαη άιινη 

θάλνπλ ην ζηήζηκν ησλ ζειίδσλ. Σν ίδην θαη νη δεκνζηνγξάθνη εηδηθεχνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο θη 

εξγάδνληαη ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα. (Π.ρ. αζιεηηθνί ζπληάθηεο, πνιηηηθνί, ειεχζεξν ξεπνξηάδ θ.α.) Με ην 

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ νη ζπληάθηεο απνθηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξεο γλψζεηο γηα ηνλ ηνκέα κε ηνλ νπνίν 

αζρνινχληαη. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, γηα ην ζέκα ησλ ζεηζκψλ δελ γξάθεη θάζε θνξά θαη θάπνηνο άιινο. 

Καιχπηεη ην ζέκα ν ίδηνο πάληα δεκνζηνγξάθνο, πνπ δε ζα πξέπεη φκσο λα μερλάκε φηη δελ είλαη ν ίδηνο 

ζεηζκνιφγνο νχηε γλσξίδεη ηα πάληα γηα ηνπο ζεηζκνχο. Οθείιεη φκσο λα ζπλεξγάδεηαη κε ζεηζκνιφγνπο 

θαη λα κεζνιαβεί έηζη ψζηε λα θηάλνπλ νη γλψζεηο ησλ εηδηθψλ ζηνπο αλαγλψζηεο, ηφληζε ν θ. Κηνχζεο. 
     ηελ αίζνπζα πνπ βξηζθφκαζηαλ θη εκείο, θαζηζκέλνη γχξσ απφ έλα κεγάιν ηξαπέδη, ζπζθέπηνληαη 

θαζεκεξηλά, αξγά ην απφγεπκα, νη επηθεθαιήο ησλ 

δηαθφξσλ ηκεκάησλ, δειαδή νη αξρηζπληάθηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζνπλ γηα ην πξσηνζέιηδν 

ηεο εθεκεξίδαο. Πνηνο ζα είλαη ν θχξηνο ηίηινο; 

Πνηα ζέκαηα ζα πξνβιεζνχλ ζηελ 1ε ζειίδα; Ζ 

ζχζθεςε απηή κπνξεί θαη λα είλαη καξαζψληα. Οη 

απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη είλαη θξίζηκεο, γηαηί 

ην πξσηνζέιηδν είλαη απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί, εθ 

πξψηεο, ηε κία εθεκεξίδα απφ ηελ άιιε, θαλεξψ-

λεη ηελ ηαπηφηεηά ηεο θαη εθθξάδεη ηελ άπνςή ηεο 

γηα ηελ επηθαηξφηεηα. Δίλαη κάιηζηα δπλαηφλ, αθφ-

κα θαη ηα κεζάλπρηα, λα ρξεηαζηεί λα αιιάμεη ην 

πξσηνζέιηδν κηα εθεκεξίδαο, κεηά απφ θάπνην 

έθηαθην ζπκβάλ.  
     Πψο θηάλνπλ φκσο νη εηδήζεηο ζηνπο ζπληά-

θηεο; Πνχ βξίζθνπλ ηα ζέκαηά ηνπο; Με θαληα-

ζηείηε φηη νη δεκνζηνγξάθνη παίξλνπλ ηνπο δξφ-

κνπο αλαδεηψληαο ηελ ΔΗΓΖΖ. Ο θ. Κηνχζεο κάο 

εμήγεζε φηη ηα λέα δηνρεηεχνληαη ζηα κέζα καδη-

θήο ελεκέξσζεο απφ ηα ιεγφκελα Πξαθηνξεία 

Σχπνπ ή Δηδεζενγξαθηθά Πξαθηνξεία. Σα πξαθην-

ξεία    απηά    ελεκεξψλνπλ    ηελ    θνηλή    γλψκε  

 Πώο νξγαλώλεηαη ε δνπιεηά ζε κηα εθεκεξίδα έηζη ώζηε λα εθ-

δίδεηαη θαζεκεξηλά;   

 Πνύ θαη πώο βξίζθνπλ νη δεκνζηνγξάθνη ηηο εηδήζεηο; Πώο δε-

ιαδή θηάλνπλ ηα λέα ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο;  

 Πώο είλαη ην επάγγεικα ηνπ δεκνζηνγξάθνπ; 

 Τη δπζθνιίεο αληηκεησπίδεη ζήκεξα ν ηύπνο; 
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ηεο ρψξαο ηνπο αιιά θαη ηε δηεζλή κεηαδί-

δνληαο εηδήζεηο θαη θσηνγξαθίεο ζηα κέζα 

καδηθήο ελεκέξσζεο. Πέξα απφ ηνπο  δε-

κνζηνγξάθνπο, θσηνγξάθνπο θαη ην άιιν 

πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ, δηαζέηνπλ 

έλα κεγάιν δίθηπν κνλίκσλ αληαπν- θξη-

ηψλ ζηηο θπξηφηεξεο πξσηεχνπζεο θαη ελ-

δηαθέξνπζεο πφιεηο ηνπ θφζκνπ. Οη ζπ-  

ληάθηεο δειαδή ησλ εθεκεξίδσλ πιεξνθν-

ξνχληαη γηα ηελ   επηθαηξφηεηα   απφ   πξα-

θηνξεία   φπσο,  ην Αζελατθφ Πξαθηνξείν 

Δηδήζεσλ, πνπ ηνπο πιεξνθνξεί γηα ηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη απφ δηεζλή 

πξαθηνξεία, φπσο είλαη ην Associated 

Press θαη ην πξαθηνξείν Reuters, γηα λα 

πεξηνξηζηνχκε ζηα πην γλσζηά.  
    Ο θ. Κηνχζεο κάο κίιεζε γηα ηε δνπιεηά 

ηνπ δεκνζηνγξάθνπ κε αγάπε θαη κεξάθη. 

Δίπε βέβαηα φηη νη ζπλζήθεο είλαη δχ-

ζθνιεο. Οη κηζζνί είλαη ρακεινί. Γηα παξά-

δεηγκα, έλαο ζπληάθηεο κε πηπρίν παλεπηζηεκίνπ θαη 20 ρξφληα δνπιεηάο παίξλεη 1.200 επξψ ην κήλα. 

Δπηπιένλ νη ψξεο δνπιεηάο είλαη πνιιέο, γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ην νρηάσξν είλαη άπηαζην φλεηξν. Ζ 

αλαζθάιεηα είλαη κεγάιε, θαζψο νη εθεκεξίδεο βιέπνπλ ηηο πσιήζεηο ηνπο ζπλέρεηα λα πέθηνπλ θαη ηα 

θέξδε ηνπο λα κεηψλνληαη. Γηα ηνπο δεκνζηνγξάθνπο πνπ δνπιεχνπλ ζηελ ηειεφξαζε θαη ην ξαδηφθσλν 

νη ζπλζήθεο δηαθέξνπλ. Τπάξρνπλ πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα θαη γεληθφηεξα ην φιν θιίκα είλαη 

δηαθνξεηηθφ. Όκσο, παξά ηηο δπζθνιίεο ηεο, ε δνπιεηά ηνπ δεκνζηνγξάθνπ είλαη πνιχ ελδηαθέξνπζα.  Ο 

θ. Κηνχζεο θάλεθε φηη αηζζάλεηαη ηπρεξφο πνπ θάλεη κηα ηέ-ηνηα δνπιεηά θαη κάιηζηα ζηελ Διεπζεξνηπ-

πία, φπνπ φινη αηζζάλνληαη ζαλ κηα κεγάιε νηθνγέλεηα κε θνηλνχο ζηφρνπο. Αο κελ μερλάκε φηη ην επάγ-

γεικα ηνπ δεκνζηνγξάθνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί ιεηηνχξγεκα. Δίλαη κηα δνπιεηά κε δπλαηφηεηα κεγάιεο 

πξνζθνξά ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, πνπ παξάιιεια βνεζά ηνλ ίδην ηνλ δεκνζηνγξάθν νινέλα λα καζαί-

λεη, λα αλαπηχζζεη λέα ελδηαθέξνληα θαη λα εμειίζζεηαη. Οη αξρέο θαη ε αγάπε γηα ηελ παηδεία θαη ηελ 

ειεπζεξία  είλαη ηα θχξηα εθφδηα πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο δεκνζηνγξάθνο, γηα λα πξνζθέξεη ζην θνηλσ-

ληθφ ζχλνιν, γηαηί αο κελ μερλάκε φηη ππάξρεη θαη δεκνζηνγξαθία πνπ, αληί λα σθειεί, βιάπηεη, φπσο 

είλαη ν ιεγφκελνο θίηξηλνο ηχπνο. 

    Πνηα είλαη φκσο ε θαηάζηαζε ζηνλ ηχπν ζήκεξα; Καη πνην είλαη ην κέιινλ ηνπ; 
Όπσο μέξνπκε, ν ηχπνο ηα ηειεπηαία ρξφληα πεξλά θξίζε, θαζψο νη πσιήζεηο ησλ εθεκεξίδσλ ζπλερψο 

κεηψλνληαη. χκθσλα κε ηνλ  θ. Κηνχζε,  νη αηηίεο ηεο θαηάζηαζεο απηήο είλαη:  
 Ζ ηειεφξαζε θαη ην Γηαδίθηπν πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πιεξνθνξνχλ πνιχ γξήγνξα ην 

θνηλφ ζπλδπάδνληαο ιφγν, εηθφλα θαη ήρν.  

 Ο πεξηνξηζκέλνο ειεχζεξνο ρξφλνο ησλ αλζξψπσλ πνπ δηαβάδνπλ νινέλα θαη ιηγφηεξν. 

 Οη εθεκεξίδεο πνπ δηαλέκνληαη δσξεάλ. 
Ο ηξφπνο πνπ κπνξεί λα απαληήζεη ν ηχπνο ζε απηέο ηηο πξνθιήζεηο είλαη λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηελ 

ηειεφξαζε θαη ηηο δσξεάλ εθεκεξίδεο. Να πξνζθέξεη θάηη παξαπάλσ. Καη ηη κπνξεί λα είλαη απηφ; Σν 

παξαπάλσ είλαη λα κε κέλεη ζηελ είδεζε, αιιά λα πξνρσξά ζε βάζνο, λα έρεη άπνςε, λα πξνσζεί ηε 

ζθέςε θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ. Μφλν κε κηα ηέηνηα ζηάζε κπνξεί ν ηχπνο, ζχκθσλα κε ηνλ θ. Κηνχζε, 

λα έρεη κέιινλ. 
Κη φζν γηα καο θαη ην δηθφ καο επαγγεικαηηθφ κέιινλ, θαιφ είλαη λα αληηκεησπίδνπκε ηε δνπιεηά καο 

κε θάπνην ξνκαληηζκφ ρσξίο λα ληψζνπκε εμαλαγθαζκφ. Καη ν θ. Κηνχζεο έθιεηζε ηε ζπλάληεζε καδί 

καο κε ηα ιφγηα ηνπ κεγάινπ Έιιελα δσγξάθνπ Μφξαιε: «Δίλαη ακαξηία λα κελ αγαπάεη θάπνηνο ηε 

δσή, ηε δνπιεηά θαη ηνλ έξσηα». 

Ζ ζπληαθηηθή νκάδα ηεο εθεκεξίδαο «νβαξφηεο Μεδέλ» 
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Γηα λα ζπνπδάζεη θαλείο δεκνζηνγξαθία ζηελ Δι-

ιάδα, έρεη ηηο παξαθάησ επηινγέο: 

1. Να ζπνπδάζεη ζε θάπνην από ηα παξαθάησ ηκή-

καηα ΑΔΗ:                         

- Δεκνζηνγξαθίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Ελεκέξσ-

ζεο - Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

- Επηθνηλσλίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Ελεκέξσζεο 

- Εθνικό & Καποδιζηριακό   Πανεπιζηήμιο Αθη-

λώλ 

- Επηθνηλσλίαο Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνύ - Πάληεην 

Παλεπηζηήκην Κνηλσληθώλ θαη Πνιηηηθώλ Σπνπ-

δώλ 

Σα ηκήκαηα Δπηθνηλσλίαο θαη Μ.Μ.Δ. ζθνπφ έρνπλ 

ηελ αλάδεημε επηζηεκφλσλ θαηαξηηζκέλσλ ζε ζέ-

καηα Δπηθνηλσλίαο, θαζψο επίζεο θαη ηερληθψλ ηεο 

Έληππεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γεκνζηνγξαθίαο. Πξν-

σζνχλ αθφκα ηελ έξεπλα ηε ζρεηηθή κε ηα κέζα 

καδηθήο ελεκέξσζεο.  

ηα παλεπηζηεκηαθά απηά ηκήκαηα ιεηηνπξγνχλ 

θαηεπζχλζεηο, φπσο: 

Α. Πνιηηηζκφο θαη Πνιηηηζηηθή Γηαρείξηζε 

Β . Μ έ ζ α  Δ π η θ ν η λ σ λ ί α ο 

Γ. Γηαθήκηζε θαη Γεκφζηεο ρέζεηο 

 Ζ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ είλαη 8 εμάκελα. Γηα λα 

απνθηήζνπλ πηπρίν νη θνηηεηέο πξέπεη λα παξαθν-

ινπζήζνπλ θαη λα εμεηαζηνχλ ζε 65 πεξίπνπ καζή-

καηα θαη λα δψζνπλ πηπρηαθή εξγαζία. Τπάξρνπλ 

θαη καζήκαηα εξγαζηεξηαθά. ην εξγαζηήξην Ζιε-

θηξνληθψλ ΜΜΔ νη θνηηεηέο αζθνχληαη ζηελ πα-

ξαγσγή ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ πξν-

γξακκάησλ.  Σν εξγαζηήξην   πεξηιακβάλεη   studio 

ερνγξάθεζεο θαη ηειενπηηθήο ιήςεο. 

2. Να ζπνπδάζεη ζην ΣΔΗ 

Πιεξνθνξηθήο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Ελεκέξσζεο 

- ΤΕΙ Πάηρας (Πύργος) 
Καηεπζχλζεηο: 

- Τερλνινγίαο ΜΜΕ θαη Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκά-

ησλ 

- Δεκηνπξγηθνύ Σρεδηαζκνύ 

- Hιεθηξνληθήο Γεκνζηνγξαθίαο  

Γ η ά ξ θ ε η α  ζ π ν π δ ψ λ  ( ε μ ά κ ε λ α ) :  8 

O απφθνηηνο ηνπ Tκήκαηνο θαηέρεη ηηο απαξαίηεηεο 

γλψζεηο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαγσγή 

έληππνπ, νπηηθναθνπζηηθνχ θαη ςεθηαθνχ πιηθνχ 

θαη ηελ ρξήζε ηνπ απφ ηηο αληίζηνηρεο βηνκεραλίεο 

θαη επηρεηξήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ MME, 

ηεο δηαθήκηζεο, ηεο ηνπξηζηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο 

βηνκεραλίαο. Γλσξίδεη ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο κε 

ηνλ ζεαηή, αθξναηή αλαγλψζηε θαη έρεη ην απαξαί-

ηεην γλσζηηθφ ππφβαζξν ζε πνιινχο ηνκείο.  

 

3. Να ζπνπδάζεη ζε ΙΕΚ 

ηα ΗΔΚ ππάξρνπλ ηα εμήο ηκήκαηα: 

 

ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑ-

ΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ (ΤΝΣΑΚΣΔ ΚΑΗ ΡΔΠΟΡ-

ΣΔΡ),  

ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ, ΓΗΑΦΖΜΗΖ 

ΟΜΑΓΑ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 
ΔΗΚΟΝΟΛΖΠΣΖ , ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΟ ΤΝΣΟΝΗ-

ΣΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ (Παξαγσγφο),  

ΥΔΗΡΗΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΝΑΡΜΟΖ 

ΔΗΚΟΝΑ (Monter), ΖΥΟΛΖΠΣΖ 

Πνηα επαγγέικαηα κπνξεί λα αζθήζεη ν πηπρηνχρνο  

 

Οη απφθνηηνη ζρνιψλ Δεκνζηνγξαθίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Ελεκέξσζε κπνξνχλ λα ζηαδηνδξν-

κήζνπλ ζηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (Σχπνο, ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε) θαζψο θαη ζηα ηκήκαηα 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζηνλ δεκφζην ή ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα σο: 

Γεκνζηνγξάθνη (ζπληάθηεο θαη ξεπφξηεξ), εθθσλεηέο, δηαθεκηζηέο, επηθνηλσληνιφγνη, εξεπλεηέο 

αγνξάο, ππεχζπλνη Γεκνζίσλ ρέζεσλ, παξαγσγνί, ηερλνιφγνη ζπζηεκάησλ ΜΜΔ θ.α 

Αιέμαλδξνο Βαζηιαθάθεο, Θαλάζεο Γέιηνο 
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«Σν Κύκα»: Έλα πξσηόηππν κάζεκα 
Μπνξεί ν θαζηζκόο λα μαλαγελλεζεί;   

Σελ ηαηλία έρεη ζθελνζεηήζεη ν  

Dennis Gansel. Πξσηαγσληζηνχλ 

νη Jurgen Vogel, Frederick Lau, 

Max Riemelt, Jennifer Ulrich, 

Christiane Paul, Cristina do 

Rego, Jacob Matschentz, Elyas 

M'Barek, Maximillian Vollmer 

θαη Maximillian Mauff. Δκθαλί-

ζηεθε ζηνπο θηλεκαηνγξάθνπο 

ην 2008. (ηελ Διιάδα, βέβαηα, 

καο ήξζε ιίγν αξγφηεξα). Πήξε 

ην xάιθηλν βξαβείν θαιχηεξεο 

ηαηλίαο θαη ην xξπζφ βξαβείν 

Γεχηεξνπ Αλδξηθνχ Ρφινπ (γηα 

ηνλ Frederick Lau) ζηα German 

Film Awards. 
 Ζ ηαηλία βαζίζηεθε ζην νκφηηη-

ιν βηβιίν ηνπ Martin Rhue 

(ςεπδψλπκν ηνπ Todd Strasser), 

ππνρξεσηηθφ αλάγλσζκα ζε πνι-

ιά ζρνιεία ηεο Γεξκαλίαο, πνπ 

κε ηε ζεηξά ηνπ είλαη εκπλεπζκέ-

λν απφ πξαγκαηηθή ηζηνξία. Σν 

1967, έλαο θαζεγεηήο Ηζηνξίαο 

ζην Λχθεην Cubberley ηνπ Πάιν 

Άιην κε ην φλνκα Ron Jones ε-

θάξκνζε έλα πείξακα ζηνπο κα-

ζεηέο ηνπ. Όηαλ, θαηά ηε δηάξ-

θεηα ελφο καζήκαηνο φπνπ δίδα-

ζθε γηα ηνλ Δζληθφ νζηαιηζκφ 

ηελ επνρή ηνπ Υίηιεξ, έλαο κα-

ζεηήο ηνπ ηνλ ξψηεζε πψο είλαη 

δπλαηφλ ν ιαφο ηεο Γεξκαλίαο λα 

αγλνεί γηα ηε ζθαγή ηνπ Δβξατ-

θνχ πιεζπζκνχ, ν θαζεγεηήο δελ 

απάληεζε. Αλη' απηνχ φκσο, απν-

θάζηζε λα δψζεη κηα κηθξή γεχζε 

απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο επνρήο πνπ 

κειεηνχζαλ. Κάπσο έηζη, δεκη-

νπξγήζεθε θαη ην «Κχκα»... 
 Ζ ππφζεζε ηεο ηαηλίαο είλαη ε 

αθφινπζε: Έλαο αλαξρηθφο θα-

ζεγεηήο ζ’ έλα ζρνιείν ηεο Γεξ-

καλίαο, αλαιακβάλεη λα δηδάμεη 

ζηνπο  καζεηέο  ηεο   Γ’  Λπθείνπ 

γηα ηελ απνιπηαξρία (ηπξαλλία). 

Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, λα θάλεη 

ην κάζεκα πην ελδηαθέξνλ θαη κε 

ηελ ηδέα πσο «Γελ κπνξεί λα 

μαλαυπάξμεη θαζηζκφο», απνθα-

ζίδεη λα δεκηνπξγήζεη έλα παη-

ρλίδη ξφισλ. Ο ίδηνο αλαιακβά-

λεη ην ξφιν ηνπ εγέηε θαη νη κα-

ζεηέο ηνπ ην ξφιν ησλ αθνινχ-

ζσλ ηνπ. πκθσλνχλ λα θνξνχλ 

φινη ηα ίδηα ξνχρα: έλα ιεπθφ 

πνπθάκηζν θη έλα ηδηλ παληειφλη. 

Απνθηνχλ ην δηθφ ηνπο ραηξεηη-

ζκφ. Αλήθνπλ, ηψξα πηα, ζε κηα 

νκάδα, φπνπ ηα κέιε ηεο είλαη 

ίζα κεηαμχ ηνπο. Μφλν πνπ αλ 

γηα ηα κέιε ηεο νκάδαο φια θαί-

λνληαη ηέιεηα, φζνη βξίζθνληαη 

έμσ απφ ηελ νκάδα, αξρίδνπλ λα 

πηζηεχνπλ πσο ην «Κχκα» βγαί-

λεη εθηφο ειέγρνπ. Καη πξάγκαηη, 

ην πείξακα ηνπ θαζεγεηή έρεη 

αλαπάληερα απνηειέζκαηα. 
 Ζ ηαηλία έρεη έλα πνιχ πξσηφηπ-

πν ζελάξην, δελ ππάξρεη ην ζπ-

λεζηζκέλν happy end φπνπ φινη 

δνπλ πνιχ θαιχηεξα απφ εκάο. 

Δπηπιένλ, βγαίλεη θη έλα αιεζη-

λφ, ρξήζηκν λφεκα. Όζν γηα ηα 

ζθεληθά, ηνπο πξσηαγσληζηέο 

θαη γεληθά ην πιηθφ κέξνο ηνπ 

έξγνπ, ε ηνπνζεζία ηαηξηάδεη ζην 

έξγν,  κηαο    θαη    ν    θαζηζκφο 

γελλήζεθε νπζηαζηηθά ζηε 

Γεξκαλία. Οη εζνπνηνί εξκε-

λεχνπλ θαιά ηνπο ξφινπο ηνπο

-βξαβείν πήξαλ γη’απηό, κελ 

μερληφκαζηε! Πάλησο, αλ ζέιε-

ηε λα δείηε ηελ ηαηλία κε ην 

κηθξφ αληςηφ ζαο πνπ ήξζε λα 

ζαο επηζθεθηεί απφ ηελ Ηξιαλ-

δία, κελ ην θάλεηε, γηαηί πξψ-

ηνλ δε ζα θαηαιάβεη ηίπνηε θαη 

δεχηεξνλ, ε ηαηλία πεξηέρεη 

αξθεηέο ζθελέο βίαο.  
 ηε  ζπλέληεπμε  πνπ  έδσζε  

ν ζθελνζέηεο κε ζέκα ηελ ηαη-

λία, ζην ηέινο ηεο, αλαθέξεηαη 

ην εμήο: «Ννκίδσ πσο νη 

άλζξσπνη έρνπλ κηα βαζηά α-

λάγθε γηα ηελ νπζία, κηα αλά-

γθε πνπ γίλεηαη νινέλα θαη κε-

γαιύηεξε. Ζ ηάζε γηα ηνλ αην-

κηθηζκό θαη ηελ ηδηώηεπζε, ηε 

δηάζπαζε ηεο θνηλσλίαο ζε 

κηθξέο νκάδεο, δελ κπνξεί λα 

ζπλερηζηεί γηα πάληα. ε θάπνη-

ν ζεκείν ζα βξεζεί έλα ηεξάζηη-

ν θελό. Καη ηόηε ν θίλδπλνο ζα 

είλαη όηη θάπνηνο «-ηζκόο» ζα 

μεπεηαρηεί θαη ζα ζειήζεη λα 

γεκίζεη απηό ην θελό». 
Πηζηεχσ πσο απηφο είλαη έλαο 

ηδαληθφο επίινγνο γηα ηελ πα-

ξνπζίαζε ηνπ «Κχκαηνο». 

Γήκεηξα Νηθνιαΐδε 

ηηο 10/2/09 ην Γπκλάζην πήγε ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, γηα λα παξαθνινπζήζεη ηελ ηαηλία «Σν Κύκα». Μπν-

ξνύκε λα πνύκε πσο καο άξεζε πνιύ - θαη γη΄απηό γξάςακε κία παξνπζίαζε ηεο ηαηλίαο. (Γελ ην θαληαδό-

ζαζηαλ όηη ζα γξάθακε θαη παξνπζίαζε, έηζη;) 
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Τε θεηηλή ρξνληά δεκηνπξγήζεθε από ηε Δηεύζπλζε Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Αλαηoιηθήο Αηηηθήο έλα 
Δίθηπν ζρνιείσλ πνπ δνύιεςε πάλσ ζε έλα θνηλό πξόγξακκα κε ηίηιν «Λογοτετνικό Εργαστήριο: Οι 

μαθητές γράυοσν». 
     Σην πιαίζην απηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεηέο Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ έγξαςαλ πνηήκαηα, δηεγήκαηα 

θαη ζεαηξηθά έξγα, κε ζέκα: «Εσύ όπως κι εγώ».  
     Σθνπόο ηνπ δηθηύνπ ήηαλ ε ελζάξξπλζε ησλ καζεηώλ ησλ Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ λα γξάςνπλ πνηή-
καηα, δηεγήκαηα ή ζεαηξηθά έξγα.  
     Σηόρνη ήηαλ: 

-Η επαθή ηοσ εθήβοσ με ηη Λογοηετνία και ηη Γλώζζα  
-Η ανακάλσυη καινούριφν δρόμφν έκθραζης και επικοινφνίας 
-Η ικανοποίηζη ποσ ακολοσθεί ηην  ολοκλήρφζη μιας προζφπικής προζπάθειας και ηην προβολή 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. 
     Τα δηεγήκαηα έρνπλ κελ γξαθηεί, ην πξόγξακκα όκσο ζα νινθιεξσζεί ην θζηλόπσξν. Πξνβιέπνληαη 
ινηπόλ αθόκε ηα εμήο: 
1) Τν θζηλόπσξν ζε εηδηθή εθδήισζε ζα δνζνύλ «έπαηλνη ζπκκεηνρήο» ζε όινπο όζνη ζπκκεηείραλ ζην 
δηαγσληζκό.  

2) Τα έξγα ησλ καζεηώλ ζα αλαξηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα.  
3) Μαζεηέο ζρνιείσλ ζα αλαιάβνπλ εηθαζηηθέο, κνπζηθέο ή ζεαηξηθέο παξεκβάζεηο κε βάζε επηιεγκέ-
λα έξγα (πνηήκαηα, δηεγήκαηα, ζεαηξηθά έξγα).  
4) Τα έξγα ησλ καζεηώλ πνπ πήξαλ κέξνο ζην δηαγσληζκό ζα θξηζνύλ αλώλπκα από θξηηηθή επηηξνπή. 

Όζα έξγα βξαβεπηνύλ ζα εθδνζνύλ. 
     Σην δίθηπν ζπκκεηείραλ 22 ζρνιεία αλάκεζα ζηα νπνία θαη ην δηθό καο. Από ην ζρνιείν καο πήξαλ κέ-
ξνο ζην πξόγξακκα 31 καζεηέο γξάθνληαο δηεγήκαηα.  
      
Αο δνύκε κέζα από έλα απόζπαζκα από ην δηήγεκα ηεο Ειέλεο Κπξηαθνύ πνηα ζέκαηα απαζρόιεζαλ 
ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο.  

(Ο Α, παηδί θαιόςπρν θαη ραξηζκαηηθό, δελ είρε 

θίινπο. Ζνύζε καδί κε ηνπο απζηεξνύο θαη δύ-

ζηξνπνπο γνλείο ηνπ ζηνλ δεύηεξν όξνθν κηαο 

γθξίδαο ζθπζξσπήο πνιπθαηνηθίαο.) 
 

Παξαζθεπή λχρηα. Έβξερε θαηαξξαθησδψο. Ο Α 

ζηξηθνγχξηδε ζην θξεβάηη ηνπ κελ έρνληαο θακία 

φξεμε λα θνηκεζεί. Πξνζπάζεζε, μαλαπξνζπάζεζε, 

ζηξηθνγχξηζε δπν-ηξεηο θνξέο, κα δε γηλφηαλ ηίπν-

ηα.. Οη ζθέςεηο βαζάληδαλ ην κπαιφ ηνπ. Ενχζε ζε 

έλα άδεην κνλαρηθφ θφζκν. 
- Καη ηη δελ ζα 'δηλα λα είρα έζησ θαη έλαλ θίιν, λα 

δνχζα ζηελ εμνρή ζε έλα φκνξθν ζπίηη γεκάην 

ρξψκαηα, αγάπε θαη δσή. 
Ξεθχζεμε. ηξέθνληαο ην βιέκκα ηνπ πξνο ην πα-

ξάζπξν παξαηήξεζε θάηη πάξα πνιχ παξάμελν. 

Μηα γπλαηθεία θηγνχξα ληπκέλε ζηα ιεπθά θαζφ-

ηαλ ζην παξάζπξν ηνπ. 

Πνηα είζαη;. 
- Με ιέλε Απόθαζε. Θέιεηο λα έξζεηο καδί κνπ; 

ηνπ απάληεζε εθείλε θαη παίξλνληάο ηνλ απφ ην 

ρέξη,  ηνλ   νδήγεζε   ζε   έλα   θαηαπξάζηλν  κέξνο 

γεκάην ινπινχδηα, δέληξα κηθξά θαη κεγάια, κε 

κηθξά πνηακάθηα λα ην δηαζρίδνπλ. Γεμηά θαη αξη-

ζηεξά παηδηά έηξεραλ ραξνχκελα, θψλαδαλ δπλαηά 

θαη γεινχζαλ. Ήηαλ έλαο επίγεηνο παξάδεηζνο. Ο Α 

δελ πίζηεπε ζηα κάηηα ηνπ. 

- Πώο ιέγεηαη απηό εδώ ην κέξνο; 

- Κνηλσλία. Λέγεηαη θνηλσλία. 

- Τη παξάμελν όλνκα!. 
- Θα πξέπεη ζε ιίγν λα θύγσ. Θα ζνπ πσ θάπνηα 

πξάγκαηα. Θέισ λα αθνινπζήζεηο ηηο νδεγίεο πνπ 

ζα ζνπ δψζσ πξνζεθηηθά. Γελ πξέπεη ζε θακία 

πεξίπησζε λα πεξάζεηο ηνλ Μεγάιν Φξάρηε θαη λα 

παο ζηελ άιιε κεξηά. Απαγνξεχεηαη. Αλ ηπρφλ δεηο 

θάπνηνλ  άλζξσπν  πνπ  κνηάδεη  «μέλνο»,   ζα   ηνλ 
απνζηξέθεζαη θαη ζα θεχγεηο καθξηά ηνπ. Τπφ απ-

ηνχο ηνπο φξνπο ζα κπνξείο λα δήζεηο εδψ γηα φζν 

ζεο..... 

- Να δήζσ εδώ; 
- Ναη. Ξέξσ όηη επρήζεθεο λα δνύζεο ζε έλα ηέηνην 

κέξνο  θαη  λα  άθελεο  ηελ  παιηά  ζνπ  δσή.  Σψ-

ξα φκσο ζπλέβε ζη' αιήζεηα. Ζ επρή ζνπ πξαγκα-

ηνπνηήζεθε, αιιά ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεηο θαηά 
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γξάκκα φζα είπα, γηαηί αιιηψο ζα κε αλαγθάζεηο λα 

ζε δηψμσ. Σν θαηάιαβεο; 
     Ο Α ηεο έγλεςε θαηαθαηηθά θαη εθείλε βήκα-

βήκα απνκαθξχλζεθε απφ θνληά ηνπ θαη ζηγά-ζηγά 

ράζεθε. 
     Όκσο ν Α ήηαλ παηδί. Έλα παηδί φπσο φια ηα 

άιια θαη ε πεξηέξγεηα ηνπ ηνλ παξφηξπλε νξηζκέλεο 

θνξέο λα θνηηάμεη ηη ππάξρεη ζηελ άιιε κεξηά ηνπ 

θξάρηε. Έλησζε θάηη λα ηνλ ηξαβάεη πξνο ηα εθεί. 

Πνιιέο θνξέο ζθέθηεθε λα πεξάζεη ην Φξάρηε κα 

ηα ιφγηα ηεο γπλαίθαο ερνχζαλ μαλά θαη μαλά ζην 

κπαιφ  ηνπ.  Πξνζπάζεζε   λα    θάλεη   θαηλνχξηνπο 
θίινπο, γηα λα δηψμεη απφ ηε ζθέςε  ηνπ  ηνλ  Φξά-

ρηε θαη ηελ άιιε κεξηά. Γελ ηα θαηάθεξε φκσο. 

Πιεζίαδε ηα ραξνχκελα πηηζηξίθηα ζθνπεχνληαο λα 

ηνπο κηιήζεη  θαη  λα ηνπο  ζπζηεζεί, κα εθείλα κφ-

ιηο ηνλ 

αιινχ. Γηα πνιχ πνιχ θαηξφ πξνζπαζνχζε λα ηνπο 

κηιήζεη. Πήγαηλε δίπια ηνπο θαη ηνπ κηινχζε θσλα-

ρηά. Μα εθείλα δελ άθνπγαλ. Έθαλαλ πσο δελ 

άθνπγαλ. Γηαηί απιά δελ ήζειαλ λα ηνλ αθνχζνπλ. 

Καη ήηαλ ζαλ λα κελ έβγαηλε θσλή φηαλ άλνηγε ην 

ζηφκα ηνπ. Καη θάζε κέξα θψλαδε δπλαηφηεξα. Μα 

θαη πάιη εθείλνη δελ ηνλ άθνπγαλ. 
     Καζφηαλ κφλνο  θάησ απφ ηε ζθηά κηαο ακπγδα-

ιηάο θαη ζθεθηφηαλ. Ση θάλσ ιάζνο; Ση θάλσ ιάζνο; 

Γηα ιίγν ζηακάηεζε λα ζθέθηεηαη. Ήηαλ βαζηά πιε-

γσκέλνο. Καλείο δελ ηνλ ήζειε. Γελ ήμεξε θαλ ην 

γηαηί. Άξρηζε πάιη λα ζθέθηεηαη. Μηα ιέμε ηνπ ήξζε 

ζην κπαιφ. ΦΡΑΥΣΖ. Γελ είρε άιιε επηινγή. Θα 

ην έθαλε… 

 

 

           Διέλε Κπξηαθνύ, Γ΄ Γπκλαζίνπ, απόζπαζκα 

Έηζη θαη νη ππόινηπνη καζεηέο κε ηα δηεγήκαηά ηνπο… 
 
κηιάλ γηα ηελ θνηλσλία 
 
αλαξσηηνύληαη ηη θάλνπκε ιάζνο 
 
ςάρλνπλ λα βξνπλ ηνπο ΦΡΑΧΣΔ πνπ βξίζθνληαη γύξσ καο θαη κέζα καο… 

Εζύ όπσο θαη εγώ 

 

Οη καηηέο καο ζπλαληήζεθαλ ηελ ψξα πνπ καο έδσζε ν 

θαζεγεηήο ηηο θφιιεο κε ηα ζέκαηα. Σν κέιινλ κνπ θαη 

ην κέιινλ ηεο Υαληηζέ θξεκφηαλ ζηα ρέξηα καο. Σν ζηπ-

ιφ πνπ πξηλ ιίγν ήηαλ παηρλίδη ζηα ρέξηα καο, ηψξα 

έπξεπε λα πάξεη θσηηά λα γεκίζεη κε ζσζηέο απαληήζεηο 

ηηο άζπξεο θφιιεο.  

     Ο λνπο κνπ έηξεμε πίζσ ζε εθείλε ηελ βξνρεξή, θξχα 

κέξα ηνπ Οθηψβξε, πνπ πάηεζα ην πφδη κνπ ζηελ Ξάλζε.  
- Η ππεξεζία κνύ δίλεη κεηάζεζε γηα Ξάλζε. Σε δέθα 

εκέξεο, ζα πξέπεη λα  παξνπζηαζηψ   ζηελ     θαηλνχξγηα 

κνλάδα.  
Σα ιφγηα ηνπ παηέξα κνπ, κε μάθληαζαλ. Ήηαλ ζηξαηησ-

ηηθφο θαη νη κεηαζέζεηο ζπρλέο. Γελ πξνιαβαίλακε λα 

πξνζαξκνζηνχκε ζην θαηλνχξγην καο ζπίηη, λα κάζσ ηνπο 

θαηλνχξγηνπο θαζεγεηέο, ην δξφκν γηα ην ζρνιείν… γηα 

θηιίεο, δελ ην ζπδεηψ … θαη εξρφηαλ ε ψξα λα μαλαπα-

θεηάξνπκε.  

     Μεηάζεζε ζηελ Ξάλζε. Γελ ιέσ Διιάδα, αιιά ζηελ 

Ξάλζε! Σφζν βφξεηα, κε αλζξψπνπο ηφζν δηαθνξεηηθήο 

λννηξνπίαο, ηφζν καθξηά απφ ηε ζπλεζηζκέλε   καο  θα-

ζεκεξηλή  δσή!  πγθαηνίθεζε  κε Μνπζνπικάλνπο. Με 

γπλαίθεο πνπ ζηνλ 20ν αηψλα θνξνχλ καληίια γηα λα θξχ-

βνπλ ην πξφζσπφ ηνπο, φηαλ   ζηελ  Αζήλα   δελ   ππάξ-

ρεη  γπλαίθα  πνπ  λα θπθινθνξεί κε ην ρξψκα καιιηψλ 

πνπ έρεη. αηηλέ, αληαχγεηεο, εθζηέλζηνλ θαη ζθνπιαξίθη 

ζηε κχηε, πίξζηλγθ θαη ηαηνχ. Λέμεηο άγλσζηεο γηα ηα 

18ρξνλα θνξίηζηα ηεο Ξάλζεο.  
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     Σν απηνθίλεην ζηακάηεζε έμσ απφ κία κνλνθαηνηθί-

α. Ζ κακά κε ηνλ κπακπά θαηέβεθαλ, άλνημαλ ηηο ν-

κπξέιεο ηνπο θαη πήξαλ ηα ηειεπηαία πξάγκαηα απφ ην 

απηνθίλεην. Γελ ήζεια λα αλνίμσ ηελ πφξηα κνπ, δελ 

ήζεια λα παηήζσ ην πφδη κνπ εθεί. Ήζεια λα γίλεη θάηη, 

έλα ζαχκα, ν ζεφο λα εηζαθνχζεη ηηο πξνζεπρέο κνπ θαη 

λα γπξίζνπκε πίζσ. Να πάκε αιινχ. Οπνπδήπνηε αι-

ινχ. 

-  Λία κνπ, άλνημε ηελ νκπξέια ζνπ παηδί κνπ θαη έια. 

Έια, πνχ; Πνχ λα έξζσ; Γελ κε θαηαιαβαίλεη θαλείο; 

Καλείο δελ κε αθνχεη;  
     Αλνίγσ ηφζν απφηνκα ηελ πφξηα, ιεο θαη ήηαλ ε 

πφξηα πνπ κε νδεγνχζε ζηελ θφιαζε. Σν κπαιφ κνπ 

είρε ζηακαηήζεη θαη ηα κάηηα κνπ δελ έβιεπαλ ηίπνηα. 

Γη’ απηφ θαη θαηεβαίλνληαο απφ ην απηνθίλεην, έπεζα 

πάλσ ζε έλα θνξίηζη κε καληίια. Πξέπεη λα ήκαζηαλ 

ζηελ ίδηα πεξίπνπ ειηθία. Ο εθηάιηεο κνπ είρε κφιηο 

αξρίζεη…     
     Σελ άιιε κέξα ην πξσί πήγα ζην ζρνιείν. Έπξεπε 

λα εζηηάζσ ηελ πξνζνρή κνπ ζην ζηφρν κνπ. Γ΄ Λπθεί-

νπ, δχζθνιε ρξνληά. Έλα βήκα πξηλ ην Παλεπηζηήκην, 

έλα βήκα πξηλ ην φλεηξν ηεο Ηαηξηθήο. Μπήθα ζηελ 

ηάμε ιίγν αξγνπνξεκέλε, κηαο θαη έπξεπε λα ηαθην-

πνηήζνπκε θάηη ραξηηά κε ην Λπθεηάξρε. Σα παηδηά εί-

ραλ κπεη πξηλ έλα ηέηαξην θαη είρε μεθηλήζεη ην κάζεκα 

ησλ Λαηηληθψλ. 

     Υηχπεζα θαη άλνημα ηελ πφξηα κφιηο άθνπζα ην 

«λαη». Γελ κπνξεί λα βιέπνπλ θαιά ηα κάηηα κνπ. Τ-

πήξραλ καζήηξηεο κε καληίιεο! Μηα αλάκεηθηε ηάμε 

ζαλ αλάκεηθην παγσηφ, θάζε θνπέια θαη άιιε γεχζε. 

Δγψ, εγψ ζαλ ηη έκνηαδα; αλ ην θεξαζάθη ηεο ηνχξηαο 

πνπ φινη ην θνηηνχλ, αιιά θαλείο δελ ην ηξψεη. Ζ θαζε-

γήηξηα κε θαισζφξηζε, κε ζχζηεζε θαη κε έβαιε λα 

θάηζσ δίπια ζε κηα θνπέια κε καληίιη.  
- Χαληηζέ ηε ιέλε. Ειπίδσ λα γίλεηε θίιεο, είπε ε θαζε-

γήηξηα θαη μεθίλεζε πάιη ην κάζεκα.  
     Κάπνπ ηελ μέξσ αιιά πνχ; Πνχ; Όιε ηελ ψξα βαζά-

ληδα ην κπαιφ κνπ λα ζπκεζεί. Ση πξνζπαζνχζε λα ζπ-

κεζεί αθνχ εγψ δελ ήμεξα θαλέλαλ, κφιηο ρηεο είρα 

έξζεη θη φκσο απηά ηα κεγάια εθθξαζηηθά κάηηα, εγψ 

ηα ήμεξα. Σν καξηχξηφ κνπ δελ άξγεζε λα ηειεηψζεη. 

Μφιηο ρηχπεζε ην θνπδνχλη, κε κηα γιπθηά θσλή κνπ 

ζπζηήζεθε.  

- Με ιέλε Χαληηζέ Μνπζηαθαηδίλ. Χζεο ην απόγεπκα 

βγαίλνληαο απφ ην απηνθίλεηφ ζαο έπεζεο επάλσ κνπ. 
     Σψξα ζπκήζεθα Καη ηη ήζειε; Μήπσο ήζειε λα γί-

λνπκε θίιεο, φπσο καο πξνέηξεςε ε θαζεγήηξηα; Δγψ, 

κε απηήλ; Ση ζα κπνξνχζα λα ζπδεηήζσ καδί  
ηεο; Γηα ην θαηλνχξγην CD ηνπ Υαηδεγηάλλε, γηα ην 

πνηα ηαηλία παίδεηαη ζηνπο θηλεκαηνγξάθνπο ή ζε πνηα 

ζρνιή ζα ήζειε λα πεξάζεη; Δγψ πνπ ζε θάζε πφιε πνπ 

πεγαίλακε έθαλα παξέα κε ηα πην «in» παηδηά ηεο ηά-

μεο! Δγψ πνπ ζηα λεζηά γλψξηδα ηηο πην «high» παξέεο! 

Αο γειάζσ θαη αο γειάζσ δπλαηά γηα λα κε αθνχζεη. 

Μελ θάλεη φλεηξα ην θνξηηζάθη πσο εγψ θη απηή ζα 

κπνξνχζακε λα κνηξαζηνχκε νηηδήπνηε άιιν εθηφο απφ 

ην ζξαλίν. 

    Οη κέξεο πεξλνχζαλ δχζθνια φζν δχζθνια ήηαλ θαη 

ηα καζήκαηα. Αλ ήζεια λα είκαη ζσζηή θαη εηιηθξηλήο 

κε ηνλ εαπηφ κνπ, ζα έπξεπε λα θαηέβσ απφ ην ξνδ ζπλ-

λεθάθη ηνπ εγσηζκνχ θαη λα παξαδερηψ πσο ε Υαληηζέ 

κε ηελ καληίια ήηαλ ε κφλε πνπ είρακε έξζεη θνληά. 

Σελ ψξα ηνπ καζήκαηνο κε βνεζνχζε κε ηηο αζθήζεηο 

θαη ζηα δηαιείκκαηα θάλακε παξέα. Σν πην παξάμελν 

θαη ηαπηφρξνλα πην σξαίν ήηαλ φηαλ ζρνιάγακε. Πεξ-

παηνχζακε καδί κέρξη ην ζπίηη κνπ γηα λα έρσ παξέα 

θαη κεηά εθείλε έπαηξλε δηαθνξεηηθφ δξφκν γηα λα θηά-

ζεη ζην δηθφ ηεο.   

     Οη ζπδεηήζεηο καο άξρηζαλ λα δηαθνξνπνηνχληαη θαη 

λα κελ ζηέθνληαη κφλν ζηελ χιε  ησλ καζεκάησλ. Δγψ 

ήκνπλ κνλαρνθφξε, ζηξαηησηηθφο ν κπακπάο, ππάιιε-

ινο ζε ηξάπεδα ε κακά. Ζ Υαληηζέ ήηαλ ην κεγαιχηεξν 

παηδί απφ ηα άιια δχν αγφξηα ηεο νηθνγέλεηάο ηεο. Ο 

κπακπάο ηεο δηαηεξνχζε εκπνξηθφ θαηάζηεκα ζην θέ-

ληξν ηεο Ξάλζεο θαη ε κακά ηεο αζρνινχληαλ κε ην 

ζπίηη. Όλεηξφ ηεο ήηαλ λα ζπνπδάζεη Ηαηξηθή. Θα ήηαλ 

επρήο έξγν λα πεξλνχζε ζηελ Θεζζαινλίθε γηα λα είλαη 

θνληά ζηνπο δηθνχο ηεο.  

     Ζ Υαληηζέ φπσο θαη εγψ λα ζπνχδαδε Ηαηξηθή, λα 

δηάβαδε, λα αγσληνχζε θαη λα αγρσλφηαλ φπσο θαη εγψ; 

Δγψ θαη ε Υαληηζέ λα κνηάδνπκε, λα θάλνπκε φλεηξα 

θαη λα ζέινπκε ηα ίδηα πξάγκαηα; Να αγσληδφκαζηε θαη 

λα πξνζπαζνχκε λα ηα θαηαθηήζνπκε κε ηνλ ίδην ηξφ-

πν; Δθείλε πνπ θνξάεη καληίια, πνπ πηζηεχεη ζηνλ Αι-

ιάρ, πνπ είλαη ηφζν δηαθνξεηηθή απφ εκέλα λα ζθέθηε-

ηαη κε ην κπαιφ ησλ 18 ρξφλσλ φπσο θαη εγψ;  

     Δγψ κε ηα ζθηζκέλα ηδηλ, ην ζθνπιαξίθη ζηε κχηε 

θαη ηα t-shirt γεκάηα ζηξαο, λα θάλσ παξέα κε ηε Υα-

ληηζέ! Δγψ πνπ δελ πίζηεπα ζηε θηιία, λα δέλνκαη ζπ-

λαηζζεκαηηθά καδί ηεο! Οη γνλείο ηεο είλαη ηφζν ηδηαίηε-

ξνη άλζξσπνη! Ζ Ξάλζε κία ηφζν καγεπηηθή πφιε, πνπ 

έρεη θάλεη πξνηέξεκά ηεο ηε ζπκβίσζε ρξηζηηαλψλ θαη 

κνπζνπικάλσλ! Ζ ηφζν πξνρσξεκέλε θνηλσλία ηεο κε 

ην δηπιφ πνιηηηζκφ! Δγψ, εθείλε, πνπ δελ ήζειε λα πα-

ηήζεη ην πφδη ηεο λα ηελ αηζζάλνκαη ζαλ παηξίδα θαη λα  

δέλνκαη  κε ηα ζνθάθηα ηεο, ηνπο αλζξψπνπο, ηηο εθθιε-

ζίεο, ηνπο κηλαξέδεο! 

- Σην επάλσ κέξνο θαζαξνγξακκέλν ην όλνκά ζαο.  

Σν φλνκα; Πνην φλνκα; Πνηνο κίιεζε; Πνχ βξίζθνκαη;  

- Μελ ηνικήζεηε λα αληηγξάςεηε από ην δηπιαλό ζαο! 

Καιή επηηπρία. Ξεθηλήζηε. Βέβαηα, ε θσλή ηνπ Λπ-

θεηάξρε. Οη εμεηάζεηο αξρίδνπλ. Πξέπεη λα ζηακαηήζσ 

λα ζπκάκαη θαη λα ζπγθεληξσζψ ζηελ θφιια. Πξηλ απφ 

απηφ φκσο… 
     Κνηηάδσ ηε Υαληηζέ θαη αθήλσ ην ζηπιφ κνπ. Σν 

ίδην θάλεη θαη εθείλε. Ζ ψξα γηα ην ζχλζεκα. Σε κπζηη-

θή ζπκθσλία πνπ θάλακε ρηεο βξάδπ νη δπν καο θαη 

πνπ δελ μέξεη, νχηε πξφθεηηαη λα κάζεη θαλείο πνηέ. Δγψ 

ζα παξαθαιέζσ ηνλ Αιιάρ ηεο Υαληηζέ θαη εθείλε ην 

δηθφ κνπ Θεφ, λα κπνχκε θαη νη δπν ζηελ Ηαηξηθή ρν-

ιή Θεζζαινλίθεο. Να ζπνπδάζνπκε καδί θαη λα μεθηλή-

ζνπκε ηελ θαηλνχξγηα δσή  πνπ αλνίγεηαη κπξνζηά καο, 

ζαλ δχν θαιέο θίιεο. Δζχ φπσο θαη εγψ, εγψ φπσο θαη 

εζχ ηφζν ίδηεο θαη ηφζν δηαθνξεηηθέο καδί… 

                                      

                                        Δπαγγειία Λέθθα, Α΄ Γπκλαζίνπ  
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Πνιιά έρνπκε λα ζπκεζνχκε απφ ηε ρξνληά πνπ καο 

πέξαζε… 

Από ηηο εμνξκήζεηο καο: 

ηα φξε θαη ηα βνπλά, ηηο ζάιαζζεο θαη ηηο ιίκλεο ηνπ 

Απιψλα, ηεο Μνλεκβάζηαο, ηεο Αθξάηαο, ηνπ νπλίνπ, 

ηνπ Ranch ηεο Κνξηλζίαο…κε ηελ Πεξηβαιινληηθή, ηελ 

Οκάδα Δθεκεξίδαο αιιά θαη νιφθιεξν ην ζρνιείν. Απφ 

ηελ πεξηήγεζή καο ζηνπο πεδφδξνκνπο ηεο Πιάθαο ιχ-

λνληαο γξίθνπο... Απφ ην Αξραηνινγηθό θαη ην Βπδαληη-

λό Μνπζείν, φπνπ κάζακε απφ ζηνηρεία γηα ηνπο αξραη-

φηεξνπο πνιηηηζκνχο κέρξη ην πφζν δχζθνιν είλαη λα 

παξαγγείιεη θαλείο θαγεηφ ζηα Goody’s ή ζηα  

McDonalds. Απφ ην Πιαλεηάξην φπνπ ην Βίαην χκπαλ 

απειεπζέξσζε ηελ νξγή ηνπ πάλσ καο κε ηα εθέ θαη ηηο 

νθζαικαπάηεο. Απφ ην κνπζηθφ ηαμίδη καο ζην ρζεο κε 

ηελ Οκάδα Λύξαπινο θαη ην θηλεκαηνγξαθηθφ ηαμίδη ζε 

έλα γεξκαληθφ ζρνιείν πνπ ζέιεη λα κάζεη γηα ην λαδη-

ζκφ. Απφ ηνλ αξραίν θφζκν ηεο «Διέλεο» ηνπ Δπξηπίδε 

ζην ζχγρξνλν ηνπ εξγνζηαζίνπ Καξακνιέγθνο… 

Από ηηο εθδειώζεηο καο 

Σηο πνιιέο πνιιέο ζπλαπιίεο…Σε ρξηζηνπγελληάηηθε 

παξάζηαζε κε ηνλ Άε Βαζίιε λα κπεξδεχεη ηα δψξα 

ηνπ, ην γιάξν Ηωλάζαλ πνπ επηκέλεη φηη φινη κπνξνχκε 

λα πεηάμνπκε θαη ηελ νκάδα ζύγρξνλνπ ρνξνύ πνπ επη-

κέλεη φηη φινη κπνξνχκε λα μεθνξησζνχκε ηηο παηεξί-

ηζεο καο… 

Αο ζηαζνύκε  ζηηο δηαθξίζεηο καο 

Υνξόο θαη πάιη Υνξόο ………. Εωγξαθηθή….…

Λνγνηερλία……. 

Μαζεηηθνί Καιιηηερληθνί Αγώλεο  

Παξαδνζηαθνί ρνξνί: 1ν Βξαβείν 

ηνλ Απιψλα ε επαθή κε ηε ιατθή παξάδνζε δηαηεξεί-

ηαη ζρεηηθά δσληαλή. Σν ιανγξαθηθφ κνπζείν Επγνκαιά 

θαη ν Γήκνο Απιψλα ππνζηεξίδνπλ δξαζηεξηφηεηεο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ε αλαβίσζε εζίκσλ θαη ε 

παξνπζίαζε δεκνηηθψλ ρνξψλ ζε εθδειψζεηο. Μέζα ζε 

απηφ ην πιαίζην, ην ζρνιείν καο ζπκκεηείρε ζηνπο Αγψ-

λεο θαη γηα κηα αθφκε θνξά δηαθξηζήθακε ρνξεχνληαο 

Καιακαηηαλφ, Σζάκηθν, Παπαδνπνχια θαη  Καγθέιη. Ση 

είλαη απηφ πνπ ελζνπζηάδεη πάληα ηελ θξηηηθή επηηξνπή; 

ΣΟ ΚΔΦΗ ΜΑ!!! Γελ αλαπαξηζηάλνπκε θάηη πνπ έρεη 

πηα πεζάλεη. Σν γιεληάκε κε ηελ ςπρή καο! 

 

 

ύγρξνλνο ρνξόο: 1ν Βξαβείν γηα ην Λύθεην θαη ην 

Γπκλάζην Απιώλα 

Γηα  ην ρνξεπηηθφ καο κε ηίηιν: “Say goodbye to the 

world you thought you lived in” πνπ άγγημε ηηο θαξδηέο 

φισλ καο, νη θξηηέο, αλάκεζα ζη΄ άιια,  είπαλ: 

- Ήηαλ έλα κάζεκα ήζνπο… 

- αο επραξηζηνχκε γηα απηφ πνπ καο δείμαηε… 
- Σν πην ζπνπδαίν είλαη φηη είζαζηε φινη ζαο πξσηαγσλη-

ζηέο 

Κη έλαο θίινο ηνπ ζρνιείνπ καο, ν θ. Οιχκπηνο Γαθέξ-

κνο, πξσηαγσληζηήο ηνπ αληηδηθηαηνξηθνχ θηλήκαηνο 

θαη ζχκβνπινο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, έγξαςε 

ζηελ Διεπζεξνηππία, κεηαμχ ησλ άιισλ: «…Ζ θ. Φαξ-

ξνχ θαη ηα παηδηά κάο έκαζαλ φηη ην λα μνδεχεζαη ζηεξί-

δνληαο φζνπο έρνπλ αλάγθε δε ζα πάςεη πνηέ λα είλαη 

δείγκα πνιηηηζκνχ…Ζ θνπιηνχξα ηνπ παξαδνζηαθνχ 

ειιεληθνχ ζρνιείνπ είλαη λα αζρνιείηαη κφλν κε απηνχο 

πνπ ηα θαηαθέξλνπλ κφλνη ηνπο. Οη άιινη αθήλνληαη 

ζηελ ηχρε ηνπο. Καη ζε απηφ ην ζεκείν ην Γπκλάζην ηνπ 

Απιψλα έθαλε ηελ αλαηξνπή. Πήγε θφληξα ζην ξεχκα 

θαη απέδεημε φηη φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί αγαπνχλ ηα παη-

δηά θαη ελδηαθέξνληαη γηα ηε δνπιεηά ηνπο γίλνληαη ζαχ-

καηα. Μαο είπαλ αθφκε πσο φινη κπνξνχκε λα θάλνπκε 

πξάγκαηα πνιιά θαη ζεκαληηθά. Μπνξνχκε πεξηζζφηε-

ξα απφ φζα λνκίδνπκε. Μπνξνχκε λα πάξνπκε ηελ ηχρε 

ζηα ρέξηα καο θαη λα κελ ηελ αθήζνπκε ζηνπο ινγήο-

ινγήο εμνπζηαζηέο θαη «εηδηθνχο»…» 

Εωγξαθηθή  κε ζέκα: «Ζ παηδεία αιιάδεη ηνλ θόζκν» 

2ν βξαβείν ζην Φάλε Ληάηε απφ ην Λχθεην 
Γηάθξηζε ζηε ηαδώξα Παπαζενδώξνπ απφ ην Γπκλά-

ζην 

Λνγνηερλία  «Οη καζεηέο γξάθνπλ - Δζχ φπσο θη εγψ» 

Γηα ηα δηεγήκαηά ηνπο δηαθξίζεθαλ νη: 

Έιελα Κνπξηέζε «Μπαίλνληαο ζηε ζέζε ηνπ άιινπ» 

Διέλε Κπξηαθνύ «Φξάρηεο αλάκεζα ζε δχν θφζκνπο» 

Γηα ην ζεαηξηθφ ηνπο έξγν «Έλα δψξν γηα φινπο» βξα-

βεχηεθαλ νη: Κπξηαθνύ Διέλε, Ενξδνκπά Μαξγαξίηα, 

Καηζηθή Μαξία, Λέθθα νθία, Γάβξε Αλαζηαζία, 

Γεωξγαληάο Βαζίιεο. 

Γηα ην έξγν ηνπο, πνπ είδακε ζηε ρξηζηνπγελληάηηθε 

γηνξηή καο, ν δηάζεκνο ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο Κψζηαο 

Μνπξζειάο έγξαςε, κεηαμχ ησλ άιισλ: 

«απνξψ πσο γξάθηεθε», «ζέισ λα γλσξίζσ ηα παηδηά», 

«ππάξρεη ηαιέλην θαη πείξα»… 

ΚΑΗ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ!!!! 
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Σσντακτική Επιτροπή 

Αιέμαλδξνο Βαζηιαθάθεο 

Θαλάζεο Γέιηνο 

Κηξαληίπ Κανύξ 

Καξεκαλάη Άληδεια 

Καηζηθή Μαίξε 

Έιελα Κνπξηέζε 

Αληώλεο Λέθθαο 

πύξνο Μπνπγηέζεο 

Βαιέξηνο Μπξανύζη 

Έιελα Νηθόια 

Γήκεηξα Νηθνιαΐδε 

ηαδώξα Παπαζενδώξνπ  

Βαζηιηθή Ράδνπ 

 Ισάλλα απέξα  

 Θαλάζεο   Φαζνπιήο  

  
  

Πεξηβάιινλ 2-5 

Μαηηέο ζηνλ θόζκν 6-7 

ρνιηθή δσή 8-9 

Ψπραγσγία 10 

Σερλνινγία θαη επη-
ζηήκε 

11 

ύγρξνλα  ζέκαηα 12-14 

Σέρλε/
Κηλεκαηνγξάθνο 

15 

Σέρλε/Οη καζεηέο 
γξάθνπλ 

16-18 

Γηαθξίζεηο ηνπ ζρν-
ιείνπ 

19 

  

Περιετόμενα τεύτοσς  

Τν εμώθπιιν ηνπ 6νπ ηεύ-
ρνπο θηινηέρλεζε ε Σηα-
δώξα Παπαζενδώξνπ· ε 
δσγξαθηά απηή θέξδηζε 
έπαηλν ζηνπο Μαζεηηθνύο 
Πεξηθεξεηαθνύο Αγώλεο 

  Υπεύθσνοι Καθηγητές 

  Νάληηα Σζελέ 

  Νίθνο Σειηγάδαο   
( …. βνεζάεη θαη ζηε  ζειηδν-
πνίεζε!) 

Λίγα ιόγηα γηα ηελ εθεκεξίδα καο 
 
Τν όξακά καο: 
 
ΜΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ … 

εθεβηθή θαη δξνζεξή, έλαο ρώξνο έθθξαζεο 
γηα όινπο ηνπο καζεηέο θαη όρη κόλν γηα ηνπο 
θαινύο   
ζρνιηθή, πνπ ζπλδέεηαη δειαδή κε ηα ζρνιηθά 
καζήκαηα θαη πνπ παξαθνινπζεί ηε ζρνιηθή 
δσή ηνλώλνληαο ηνπο δεζκνύο καο  
κε ξεπνξηάδ θαη όρη κε εγθπθινπαηδηθό πιηθό 
πνπ θαηεβαίλεη άθνπα από ην Δηαδίθηπν 
κε πξσηόηππε δνπιεηά ησλ καζεηώλ, όπσο 
ινγνηερληθά θείκελα, θσηνγξαθίεο, ζθίηζα, 
δσγξαθηέο 
πνπ ζηξέθεη ηε καηηά καο ζηνλ ηόπν καο – 
ζπλδένληαο ην ζρνιείν κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία 
– αιιά θαη ηνλ θόζκν κέζα από θείκελα δηε-
ζλνύο ελδηαθέξνληνο 

 
Δνπιεύνπκε: 

ζπγθξνηώληαο πληαθηηθή Οκάδα πνπ ζπλα- 
ληηέηαη ηαθηηθά 1 θνξά ηελ εβδνκάδα θαη δνπ-
ιεύεη κε ηε βνήζεηα ησλ ππεύζπλσλ θαζεγε-
ηώλ 
ελεξγνπνηώληαο ηνπο καζεηέο ζε όια ηα ζηά-
δηα ηεο δνπιεηάο:  ζπγγξαθή θεηκέλσλ, αμην-
ιόγεζε, πιεθηξνιόγεζε, αλαδήηεζε εηθνλν-
γξαθηθνύ πιηθνύ, ζειηδνπνίεζε, αλαπαξαγσ-
γή, δηαλνκή… 
δίλνληαο ηελ επθαηξία ζπκκεηνρήο ζηελ όιε 
δηαδηθαζία ζε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξνπο 
από ηνπο καζεηέο – αθόκα θαη κε κία θσην-
γξαθία ηνπο, κε κία κηθξή παξάγξαθν, κε κία 
κόλν θξάζε ηνπο 
 
 
Οη ππεύζπλνη θαζεγεηέο 
Νάληηα Σζελέ θαη Νίθνο Σειηγάδαο  


