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Αγαπεηνί αλαγλώζηεο, θίινη, γνλείο θαη θαζεγεηέο... 
 
...απηή ηε ζηηγκή θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο ην δεχηεξν ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ καο-εθεκεξίδα 

«νβαξφηεο Μεδέλ». Ξέξεηε, νη πεξηζζφηεξνη απφ εκάο δελ έρνπκε μαλαεπηρεηξήζεη λα εθδψζνπκε 
κηα εθεκεξίδα. Απηφ πνπ θάλνπκε, ινηπφλ, δελ είλαη θαζφινπ εχθνιε ππφζεζε γηα εκάο, αιιά πξν-
ζπαζνχκε φινη, φρη κφλν εκείο, ε ζπληαθηηθή νκάδα, αιιά αθφκε θαη εζείο. ,ηη έρνπκε, βέβαηα, 
θαηαθέξεη δε ζα κπνξνχζακε λα ην πεηχρνπκε ρσξίο ηε βνήζεηα ησλ θαζεγεηψλ καο, ηνπ θ. Γεσξ-
γνχιε, ηεο θ. Λνπινπδάθε θαη ηεο θ. Σζελέ. 

Μαδί καο ζα δνπιέςεηε θαη εζείο ζε απηήλ ηελ αλνηρηή εθεκεξίδα, ζηε δηθή ζαο εθεκεξίδα. Γηθή 
ζαο, φρη κφλν, γηαηί εζείο ηε δηαβάδεηε, αιιά θαη γηαηί ζε έλα απφ ηα επφκελα ηεχρε κπνξεί λα δείηε 
θη εζείο έλα άξζξν ζαο λα δεκνζηεχεηαη. Γε ζα ληψζεηε κεγάιε ραξά; ινη καο έρνπκε θάηη κέζα 
καο πνπ ζέινπκε λα κάζνπλ θαη νη άιινη. Μία είδεζε, κία ζθέςε, έλα θφκηθο, έλα αλέθδνην. 

Γηα λα βγεη κηα εθεκεξίδα ρξεηάδνληαη φλεηξα, επηζπκίεο, ζθνπνί θαη ζρέδηα.  
Πξψηα- πξψηα πξέπεη λα μέξεηε φηη ε εθεκεξίδα καο δελ είλαη εκπνξηθφ πξντφλ, δελ εθδίδεηαη κε 

ζθνπφ ην θέξδνο. 
Κύξηνη ζθνπνί καο είλαη: 
 - Να πεξάζνπκε θάπνηα κελχκαηα ζηνπο ζπκκαζεηέο καο ζρεηηθά κε ηε δσή γεληθά θαη δηάθνξα 

ζέκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα γηα ζέκαηα πγείαο  
 - Να δεκνζηεχνπκε ηηο ηδέεο ζαο 
 - Να ζαο κπήζνπκε ζην δηάβαζκα κηαο εθεκεξίδαο- πεξηνδηθφ, γηα λα αηζζαλζείηε ζαλ 

«κεγάινη». 
 - Να ςπραγσγνχκαζηε φινη δηαβάδνληάο ηε  
 - Δκείο, ε ζπληαθηηθή νκάδα, λα κελ πεγαίλνπκε λσξίο ζην ζπίηη καο θάζε Σεηάξηε 
 - Να εξεπλνχκε ζέκαηα, λα πξνζπαζνχκε λα ζπιιέγνπκε πιεξνθνξίεο θαη λα θηάλνπκε ζε έλα 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 
 
Διπίδνπκε λα καο βνεζήζεηε θη εζείο λα ζπλερίζνπκε απηφ πνπ είρε θάλεη ε ζξπιηθή ζπληαθηηθή 

νκάδα ηεο εθεκεξίδαο «Σα Φηιαξάθηα». 
 
Καιή αλάγλσζε 

Ζ ζπληαθηηθή νκάδα  
Βαζίιεο Γεσξγαληάο, Αλαζηαζία Γάβξε, Μαξγαξίηα Ενξδνκπά, Μαίξε Καηζηθή, Έιελα 
Κνπξηέζε, Διέλε Κπξηαθνύ, Γαλάε Μπαζαληή, Διέλε Νηθόια, ηαδώξα Παπαζενδώξνπ, 

Αλαζηαζία Πεηξά, Θέκεο δξάθαο, Ακαληένπο νύξνβηηο 
 

Αγαπεηνί πληάθηεο ηεο Δθεκεξίδαο «νβαξόηεο Μεδέλ», 
 

αο εχρνκαη θαιή αξρή ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θά-
λεηε λα δεκηνπξγήζεηε έλα ζρνιηθφ έληππν. Απφ φζα 
θαηάθεξα λα δηαβάζσ, ε εθεκεξίδα ζαο είλαη εμαηξε-
ηηθή θαη θαηάιιειε γηα καζεηέο, σο πξνο ην πεξηερφ-
κελν.  

Μελ μερλάηε φηη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα θάλεηε 
ζην Γπκλάζην θαη ζην Λχθεην ζα κείλνπλ ραξαγκέλεο 
ζηελ κλήκε ζαο, φπσο άιισζηε θαη ζηε δηθή καο. 
Αδξάμηε ινηπφλ ηελ επθαηξία πνπ έρεηε θαη εξγαζηεί-
ηε ζαλ νκάδα, εξεπλήζηε, ςάμηε θαη ζπλεξγαζηείηε! 
Καη αλ πειαγνδξνκήζεηε, κελ ην βάδεηε θάησ, αιιά 
πξνζπαζήζηε λα βειηησζείηε θαη ζα δείηε φηη ν θφπνο 
ζαο δε ζα πάεη ρακέλνο.  

Δκείο, σο ζπληαθηηθή νκάδα ηεο εθεκεξίδαο «Σα 
ΦΗΛΑΡΑΚΗΑ», κπνξνχκε λα ζηαζνχκε ζην πιεπξφ ζαο, λα ζαο βνεζήζνπκε θαη λα ζαο ππνδείμνπ-
κε ηξφπνπο γηα ηε δεκηνπξγία εληχπσλ ηέηνηνπ είδνπο. Δμάιινπ έρεηε άμηα παξαθαηαζήθε, ηελ 
πξνεγνχκελε εθεκεξίδα, «Σα Φηιαξάθηα», θαζψο θαη φια ηα άιια επηηεχγκαηα ηνπ ζρνιείνπ καο.  
 
Απιώλαο, Παξαζθεπή 23 Μαξηίνπ 2007  
 

Φάλεο Ληάηεο , Α  Λπθείνπ 
Αξρηζπληάθηεο ηεο εθεκεξίδαο «Σα Φηιαξάθηα» 
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 Δπραξηζηνύκε κε όιε 

καο ηελ θαξδηά ην Γήκν 
Απιώλα θαη ηδηαίηεξα ηελ 
θπξία Αιεμάλδξα  

ηακάγθα γηα ηελ αλαηύ-
πσζε ηνπ παξόληνο 
εληύπνπ. 



Σν ηζαθάιη ην ζπλαληάκε 
ζρεδφλ ζε φιεο ηηο πεξηνρέο 
ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο. 
Σν κνλαδηθφ λεζί φπνπ έρεη 
επηβεβαησζεί ε παξνπζία 
ηνπ είλαη ε άκνο. Σν ηζα-
θάιη ηξέθεηαη κε ςνθίκηα, 
κηθξά ζειαζηηθά θαη θξνχ-
ηα. Εεη θαη απηφ θαηά νηθνγε-
λεηαθέο νκάδεο θαη αλαδεηά 
ηελ ηξνθή ηνπ ηε λχρηα. 
Δίλαη γλσζηά ηα νπξιηαρηά 
ησλ ηζαθαιηψλ. Ο θπξηφηε-
ξνο ερζξφο ηνπ είλαη ν ιχ-
θνο. Αιιάδεη ην ηξίρσκά ηνπ 
δχν θνξέο ην ρξφλν. 

Αθφκε έλα είδνο πνπ θηλ-
δπλεχεη, φρη κφλν ζηε Διιά-
δα αιιά θαη ζε φιε ηελ Δπ-
ξψπε, είλαη ν ιύγθαο, ην 
κεγαιχηεξν επξσπατθφ 
αηινπξνεηδέο. Διάρηζηνη 
ιχγθεο δνπλ πηα ζηε ρψξα 
καο ζηελ Πίλδν εμαηηίαο ηνπ 
θπλεγηνχ γηα ηε γνχλα ηνπ 
θαη γηαηί πηζηεχεηαη φηη θάλεη 
δεκηέο ζηελ θηελνηξνθία. Τπφ εμαθάληζε  δψν ζηελ 

Δπξψπε ζεσξείηαη θαη ν 
ιύθνο. Εεη ζε φιε, ζρεδφλ, 
ηελ επεηξσηηθή ρψξα, εθηφο 
απφ ηελ Πεινπφλλεζν απ‟ 
φπνπ εμαθαλίζηεθε ηε δεθα-
εηία ηνπ ΄40. 

Ζ παξνπζία ηνπ ζηα δα-
ζηθά νηθνζπζηήκαηα απνηε-
ιεί έλαλ θαιφ βηνδείθηε π-
γείαο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο 
ηνπο, αθνχ ν ιχθνο βξίζθε-
ηαη ζηελ θνξπθή ηεο ηξνθη-
θήο αιπζίδαο θαη ε παξνπ-
ζία ηνπ πξνυπνζέηεη ηελ 
παξνπζία φισλ ησλ ηξνθη-
θψλ επηπέδσλ.  

  

χκθσλα κε ηελ ειιεληθή 
ππεξεζία ηνπ WWF, ζηε 
ρψξα καο απεηιείηαη ε θαθέ 
αξθνύδα, ν πιεζπζκφο ηεο 
νπνίαο ππνινγίδεηαη ζηα 
100-150 άηνκα. Βξίζθεηαη 
ζηνπο θχξηνπο νξεηλνχο 
φγθνπο ηεο Βφξεηαο θαη 
Κεληξηθήο Πίλδνπ θαζψο θαη 
ηεο Γπηηθήο Ρνδφπεο. 
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Ζ κεζνγεηαθή θώθηα 
είλαη έλα απφ ηα 35 είδε 
θψθηαο πνπ ππάξρνπλ ζε 
φιν ηνλ θφζκν. Σν ζθνχξν 
ρξψκα ηεο, πνπ ζπκίδεη 

ξάζν, θαη ν παρχο ιαηκφο 
ηεο, πνπ κνηάδεη κε θνπθνχ-
ια κνλαρνχ, έδσζαλ ζηε 
κεζνγεηαθή θψθηα ην ιαηηλη-
θφ ηεο φλνκα πνπ ζεκαίλεη 
« θψθηα κνλαρφο»   

  Αιεμάλδξα Ρνύζζνπ 

Ζ θαξέηηα-θαξέηηα, ζηε 
Μεζφγεην, αλαπαξάγεηαη 
κφλν ζηελ Διιάδα, ηελ Κχ-
πξν θαη ηελ Σνπξθία, ελψ ε 
ππθλφηεηα θσιηψλ πνπ 
παξαηεξείηαη ζηε Εάθπλζν 
είλαη ε πςειφηεξε ηνπ θφ-
ζκνπ. 

Οη ζαιάζζηεο ρειψλεο 
πάληνηε επηζηξέθνπλ ζηνλ 
ηφπν πνπ γελλήζεθαλ γηα 
λα απνζέζνπλ ηα δηθά ηνπο 
απγά. Πξαθηηθά απηφ ζεκαί-
λεη φηη θαηαζηξνθή ηεο πα-
ξαιίαο ή θαηάιεςε ηεο απφ 
αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο 
ζεκαίλεη αδπλακία αλαπα-
ξαγσγήο ησλ ζαιάζζησλ 
ρεισλψλ πνπ γελλήζεθαλ 
εθεί. 

Οη θπζηθνί ερζξνί ησλ 
δειθηληώλ είλαη ειάρηζηνη. 
Κη φκσο… 

...ηα δειθίληα θηλδπλεχνπλ 
απφ:  

-ηελ ηπραία αηρκαισζία 
ηνπο ζε αιηεπηηθά εξγαιεία, 

-ηελ παξάλνκε αιηεία (π.ρ. 
ρξήζε δπλακίηε), 

-ηε ζαιάζζηα ξύπαλζε, 

-ηελ εθ πξνζέζεσο ζαλά-
ησζή ηνπο. 

Σν ειάθη, ην κεγαιχηεξν 
θπηνθάγν δψν ηεο Διιά-
δαο, απεηιείηαη κε άκεζε 
εμαθάληζε. Λφγσ ηνπ ππεξ-
βνιηθνχ θπλεγηνχ, νη πιεζπ-
ζκνί ηνπ κεηψλνληαη θαη 
ζήκεξα έρεη απνκείλεη ζηε 
ρεξζφλεζν ηεο ηζσλίαο θαη 
ζηε Ρνδφπε. Δπηβηψλεη, 
επίζεο, θαη ζηελ Πάξλεζα. 



Ο ζθνπόο ηεο ζπλέληεπμεο πνπ πήξακε από ηνλ Δήκαξρν ηνπ Απιώλα θ. Αγγειή Σύξκα 
θαη από ηελ Αληηδήκαξρν θ. Μαξίθα Δάβξε ήηαλ λα πάξνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαρείξηζε 

ηωλ απνξξηκκάηωλ ζην Δήκν καο θαη ηελ αμηνπνίεζε ελαιιαθηηθώλ πεγώλ ελέξγεηαο. 

* Πόζνη είλαη νη κόληκνη θάηνηθνη ηνπ Απιώλα;    

Πεξίπνπ 6.000. 

 

* Πνύ ελαπνηίζεληαη ηα απνξξίκκαηα; 

 

Σα απνξξίκκαηα κεηαθέξνληαη ζε κηα ρσκαηεξή ιίγν έμσ 
απφ ηνλ Απιψλα, θνληά ζην είξην. Eθεί γίλεηαη πξψηα ζπ-
κπίεζε θαη ζηε ζπλέρεηα πγεηνλνκηθή ηαθή. 

 

* Πόζνη άλζξσπνη εξγάδνληαη ζηελ απνθνκηδή; 

ηνλ Απιψλα ππάξρνπλ εξγάηεο γεληθψλ θαζεθφλησλ. ην ζχλνιν ηνπο είλαη γχξσ ζηνπο 
δέθα , εθ ησλ νπνίσλ νη πέληε κε έμη είλαη κφληκνη , ελψ νη ππφινηπνη είλαη επνρηαθνί. Καζε-
κεξηλά , εξγάδνληαη δχν απ΄απηνχο ζε βάξδηεο (ελαιιάμ) θαη καδεχνπλ ηα ζθνππίδηα κε ην 
απνξξηκκαηνθφξν. 

 

* Ση ζρεδηαζκόο ππάξρεη γηα ην κέιινλ; Τπάξρεη πξνγξακκαηηζκόο γηα αλαθύθισζε; 

΄Ζδε ν Γήκαξρνο έρεη έξζεη ζε  επηθνηλσλία κε ηελ εηαηξεία ΑΦΖ θα έρεη ζπκθσλεζεί λα 
παξαρσξήζνπλ ζην Γήκν θάπνηεο ''θνιψλεο'' γηα λα ζπγθεληξψλνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα λα 
αλαθπθιψλνληαη νη κπαηαξίεο. Σέηνηεο  „θνιψλεο‟ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε δηάθνξα θεληξηθά 
ζεκεία ηνπ Γήκνπ, φπσο ζηα ζρνιεία θαη ζηα δεκνηηθά θηήξηα. 

    . Έρεη γίλεη πξφηαζε απφ ηελ πεξηθέξεηα, ν Γήκνο Απιψλα, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππφ-
ινηπνπο δήκνπο ηεο πεξηθέξεηαο, λα παξαρσξήζεη έλα νηθφπεδν γη‟ απηφ ην ζθνπφ. Φπζηθά, 
απηφ ην ζέκα εμεηάδεηαη αθφκα θαη βξίζθεηαη κφλν ζην ζηάδην ηεο ζπδήηεζεο. Θα πξέπεη λα 
γίλνπλ πξψηα κειέηεο γηα ην αλ κηα ηέηνηα θαηαζθεπή ζα επηβάξπλε ηελ πεξηνρή καο θαη ην 
πεξηβάιινλ. 

     Άιιν έλα ζέκα ην νπνίν κάιηζηα ζα πινπνηεζεί ακέζσο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο λέαο ρσ-
καηεξήο, ζην Γξακκαηηθφ. χκθσλα κε απηφ ην ζρέδην, φια ηα απνξξίκκαηα ησλ γχξσ πεξη-
νρψλ ζα ζπγθεληξψλνληαη εθεί θαη έπεηηα ζα γίλεηαη πγεηνλνκηθή ηαθή. ηαλ απηφ ην ζρέδην 
πξαγκαηνπνηεζεί, ε ππάξρνπζα ρσκαηεξή, ζα ιεηηνπξγεί σο ζηαζκφο γηα ηε ζπκπίεζε ησλ 
απνξξηκκάησλ. 

     ηελ εξψηεζή καο αλ ππάξρεη πξννπηηθή γηα ζχλδεζε ηνπ Απιψλα κε ηηο εγθαηαζηάζεηο 
θπζηθνχ αεξίνπ, ε απάληεζε ηνπ Γεκάξρνπ ήηαλ πσο θάηη ηέηνην ζα ήηαλ ηδαληθφ αλ θαη δελ 
πξνβιέπεηαη γηα ην άκεζν κέιινλ επεηδή ην δίθηπν είλαη αθφκε καθξηά απ‟ ηελ πεξηνρή καο. 

     Αθφκα έλα, πην καθξνπξφζεζκν ζρέδην, είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πεγψλ ελέξγεη-
αο φπσο είλαη ν ήιηνο θαη ν άλεκνο. Πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο, έρνπλ μεθηλήζεη ηέηνηεο πξν-
ζπάζεηεο γηα εθκεηάιιεπζε ηεο ειηαθήο θαη αηνιηθήο ελέξγεηαο (π.ρ. ε Γαλία κε ηα ρηιηάδεο 
αηνιηθά πάξθα). Έηζη θαη εκείο χζηεξα απφ παξαθίλεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αξρίδνπκε 
λα δξαζηεξηνπνηνχκαζηε. Ήδε ππάξρεη, φπσο καο είπαλ, ε ζθέςε γηα ηνπνζέηεζε θσην-
βνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζε ζρνιεία θαη δεκνηηθά θηήξηα. Απηή ζα ήηαλ κηα πνιχ θαιή ελαι-
ιαθηηθή κνξθή ελέξγεηαο.  

«Αθόκα κηα 

ζθέςε γηα 

εμνηθνλόκεζε 

ελέξγεηαο είλαη 

θαη ε 

δεκηνπξγία 

κηαο 

εξγνζηαζηαθήο 

κνλάδαο, ε 

νπνία ζα 

αλαθπθιώλεη 

ραξηί, γπαιί, 

πιαζηηθό.» 
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ην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο δξαζηεξηόηεηαο «Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο- Αλαθύθισζε κπαηαξηώλ» 
νκάδεο καζεηώλ ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ ζπλαληήζακε ην Γήκαξρν Απιώλα θαη ηελ Αληηδήκαξρν, θαζώο 
θαη ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ καο. 

 Συνέντευξη από τη δημοτική αρχή 

http://www.nea-ekfrasi.gr/article.php?idart=81


Ο ζθνπόο ηεο ζπλέληεπμεο πνπ πήξακε από ηνλ Δηεπζπληή ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ Απιώλα, θ. 
Δεκήηξε Ρνδάλε,  ήηαλ λα δηαπηζηώζνπκε αλ γίλεηαη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζην ζρνιείν 

καο. 

 

* ε πνηνπο ηνκείο θαηαλαιώλεη ην ζρνιείν καο ελέξ-
γεηα; 

Σν ζρνιείν καο θαηαλαιψλεη ελέξγεηα ζην θσηηζκφ, ζηε 
ζέξκαλζε θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο γξακκαηείαο δεια-
δή ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο.  

 

*  Πνύ όκσο θαηαλαιώλεηαη ε πεξηζζόηεξε ελέξγεηα; 

Φπζηθά ζηνλ θαπζηήξα. ρη κφλν επεηδή θαηαλαιψλεη 
κεγάια πνζά ελέξγεηαο αιιά επεηδή ρξεηαδφκαζηε αξθε-
ηά ρξήκαηα γηα ην πεηξέιαην (πεξίπνπ 9000 ιίηξα ην ρξφ-

λν). 

 

* Πόζεο ιάκπεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζην ζρνιείν θαη κε πνην ηξόπν πξνζπαζείηε λα 
εμνηθνλνκείηε ελέξγεηα;  

 Υξεζηκνπνηνχληαη 16 κε 20 ιάκπεο θζνξίνπ αλά αίζνπζα. Δδψ λα επηζεκάλνπκε φηη νη ιά-
κπεο απηέο είλαη ρακειήο θαηαλάισζεο θαη θαηλνχξγηεο, ψζηε λα εμνηθνλνκνχκε πεξηζζφηε-
ξε ελέξγεηα.  

 

*  Πόζεο ώξεο ηελ εκέξα πεξίπνπ παξακέλνπλ αλακκέλεο νη ιάκπεο; 

 Οη ψξεο πνπ κέλνπλ νη ιάκπεο αλακκέλεο δελ είλαη θαζνξηζκέλεο. Αλάβνπλ πεξηζηαζηαθά. 
Ο ρεηκψλαο είλαη κία επνρή πνπ αλάβνπλ πεξηζζφηεξν νη ιάκπεο, δηφηη ν θαηξφο είλαη ζθνηεη-
λφο θαη ρξεηαδφκαζηε πεξηζζφηεξν θσο.. 

 

* Πόζα ζώκαηα ππάξρνπλ ζην ζρνιείν; 

 Τπάξρνπλ δχν κεγάια ζψκαηα αλά αίζνπζα. 

 

* Πόζεο ώξεο ιεηηνπξγνύλ ηελ εκέξα; 

 Σηο ψξεο πνπ ιεηηνπξγνχλ δελ ηηο θαζνξίδνπκε εκείο. Πξηλ 5 κε 6 ρξφληα εγθαηαζηάζεθε 
απηφκαηνο ρξνλνζεξκνζηάηεο. Γειαδή φπνηε ε ζεξκνθξαζία είλαη θάησ ησλ 20ν C, ελεξγν-
πνηείηαη, ηδηαίηεξα ηηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο, ψζηε νη αίζνπζεο λα είλαη ζε θαηάιιειε ζεξκν-
θξαζία φηαλ ηα παηδηά έξζνπλ ζην ζρνιείν. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαηαθέξακε λα κεηψζνπκε 
ηελ εηήζηα θαηαλαιψζηκε ελέξγεηα.  

 

* Πόηε θηίζηεθε ην ζρνιείν θαη αλ ππέζηε αιιαγέο, πνηεο ήηαλ απηέο; 

Σν ζρνιείν θηίζηεθε ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60. Μεξηθέο απφ ηηο αιιαγέο πνπ ππέζηε 
ην θηήξην ήηαλ ε αιιαγή θνπθσκάησλ θαη ε ηνπνζέηεζε δηπιψλ κνλσηηθψλ παξαζχξσλ, 
θαζψο επίζεο θαη ε αιιαγή θσηηζηηθψλ ζσκάησλ.  

 

* Πνηνο είλαη ν πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ θηεξίνπ; 

Σν θηήξην πξνζαλαηνιίδεηαη απφ ηα αλαηνιηθά πξνο ηα δπηηθά.  

 

Αζελά Βειέληδα, Φίιηππνο Γνιαπιήο, Αιέθα Καηζηθή,  Μαξία Μαξνύιε, Διηζάβεη 
Μπάθν, Οδπζζέαο Μπηιηώλαο, νθία Υνληάη,  Αζαλαζία Υνύζνπ 

Συνέντευξη από το Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Αυλώνα 

«Σν ζρνιείν 

θηίζηεθε ζην 

ηέινο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 

’60. Μεξηθέο από 

ηηο αιιαγέο πνπ 

ππέζηε ην θηήξην 

ήηαλ ε αιιαγή 

θνπθσκάησλ θαη 

ε ηνπνζέηεζε 

δηπιώλ 

κνλσηηθώλ 

παξαζύξσλ, 

θαζώο επίζεο 

θαη ε αιιαγή 

θσηηζηηθώλ 

ζσκάησλ.» 
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Σελ εθεκεξίδα καο ηε βνεζάλε όινη: καζεηέο, θαζεγεηέο αιιά θαη γνλείο. Αο δνύκε, ινηπόλ, ηε γλώκε ελόο 
κεγαιύηεξνύ καο, ηνπ θ. Βαζίιε Γεσξγνύιε, γηα ην πώο πξέπεη λα ηξώκε.  

10 ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΓΗΑ ΔΦΖΒΟΤ!!! 

> Να πξνζπαζήζνπκε λα απνθχγνπκε λα θαηαλαιψλνπκε θαζεκεξηλά ηππνπνηεκέλα 
θαγεηά.  

> Να θαηαλαιψλνπκε ηξφθηκα πινχζηα ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ ππνβνεζνχλ ηελ αλά-
πηπμε.  

> Να απμήζνπκε ηελ θαηαλάισζε θξέζθσλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ πνπ είλαη πινχζηα ζε 
βηηακίλεο.  

> Να απμήζνπκε ηελ θαηαλάισζε γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ πνπ είλαη πινχζηα ζε αζβέ-
ζηην.  

> Να απνθχγνπκε ηελ θαηαλάισζε αιθνφι πνπ βιάπηεη ηελ πγεία θαη ηελ αλαπηπμή καο.  

> Να απμήζνπκε ηε ζσκαηηθή καο δξαζηεξηφηεηα. Απαγνξεχνληαη νη απζηεξέο δίαηηεο 
ζηελ εθεβεία, επηβάιιεηαη ε πγηεηλή δηαηξνθή.  

> Να παίξλνπκε θαζεκεξηλά πινχζην πξσηλφ γεχκα πνπ καο δίλεη ηελ απαηηνχκελε ελέξ-
γεηα θαη ζπγθέληξσζε γηα ην ζρνιείν.  

> Να ηξψκε κηθξά θαη ζπρλά γεχκαηα θαη φρη αξγά ην βξάδπ. Απαγνξεχεηαη ε κεγάιε θα-
ηαλάισζε γιπθψλ. Να θαηαλαιψλνπκε ζε εβδνκαδηαία βάζε ςάξηα (ΗΧΓΗΟ) θαη φζπξηα 
(ΦΤΣΗΚΔ ΗΝΔ).  

Οκαδηθή εξγαζία ησλ καζεηώλ ηνπ Β1 ζηελ Οηθηαθή Οηθνλνκία. 

λάηηζκα 
ηνπ νξγα-
ληζκνχ 
θαη ηελ 
ειάηησζε 
ηεο ηθαλφ-
ηεηαο γηα 
εξγαζία.  

Πξέπεη, 
ινηπφλ, λα ηξψκε έγθαηξα, 
κε εξεκία, ρσξίο λα βηαδφ-
καζηε. Απηφ σο ζαλ απνηέ-
ιεζκα νη ηξνθέο λα ηεκαρί-
δνληαη αξθεηά θαη λα αλαθα-
ηεχνληαη κε ην ζάιην, ην  
νπνίν βνεζάεη ζην λα γιη-
ζηξάεη ε ηξνθή πεγαίλνληαο 
ζην ζηνκάρη. Δπίζεο, ην 
ζάιην πεξηέρεη κχθεηεο πνπ 
ζπληεινχλ ζηελ πέςε θαη 
ζηελ αθνκνίσζε, δειαδή 
ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ 
ηξνθψλ, έηζη φπσο ηηο ζέιεη 
ν νξγαληζκφο ζχκθσλα κε 
ηηο αλάγθεο ηνπ. Γελ επηηξέ-
πεηαη θαηά ην ρξνληθφ δηά-
ζηεκα ηνπ θαγεηνχ λα δηα-

βάδνπκε νχηε λα ζπδεηάκε 
ζνβαξά ζέκαηα. Πξέπεη λα 
ζαπνπλίδνπκε ηα ρέξηα καο 
πξηλ ην θαγεηφ θαη θαηά ηε 
δηάξθεηά ηνπ λα επηθξαηεί 
εππξέπεηα θαη εχζπκε θαηά-
ζηαζε. Σέινο, πεξηζζφηεξν 
σθέιηκε ηξνθή είλαη εθείλε, 
ηελ νπνία ν άλζξσπνο 
ηξψεη κε φξεμε, είλαη πνηθί-
ιε, λφζηηκε θαη ιακβάλεηαη 
ζηελ πνζφηεηα πνπ θαιχ-
πηνληαη νη αλάγθεο ηνπ νξ-
γαληζκνχ.  

 

Βαζίιεο Γεσξγνύιεο 

 Τπάξρνπλ άλζξσπνη γηα 
ηνπο νπνίνπο ην θαγεηφ 
είλαη ε κεγαιχηεξε απφιαπ-
ζε  ηεο δσήο. Απηνί νη θνη-
ιηφδνπινη, γηα ράξε ηνπ 
ζηνκαρηνχ ηνπο, αγλννχλ 
ηηο άιιεο αλζξψπηλεο απαη-
ηήζεηο. ε ηέηνηα άθξα ν 
πνιηηηζκέλνο άλζξσπνο 
δελ πξέπεη λα θηάλεη πνηέ.  

Τπάξρεη, φκσο, θαη έλα 
άιιν άθξν, εμίζνπ βιαβεξφ. 
Δίλαη ε «πεξηθξνλεηηθν-
απξφζεθηε ζπκπεξηθνξά 
πξνο ηελ ηξνθή», φπσο 
έιεγε ν κεγάινο θπζηνιφ-
γνο Ηβάλ Παπιψθ (βξαβείν 
Νφκπει). Καζέλαο απφ 
εκάο, ελψ θξνληίδεη γηα ηελ 
νξγάλσζε άιισλ δξαζηεξη-
νηήησλ ηεο δσήο ηνπ, δελ 
νξγαλψλεη πάληνηε ζσζηά 
ηε δηαηξνθή ηνπ.  Ζ ζπζηε-
καηηθή, φκσο, απξνζεμία 
ζην θαγεηφ νδεγεί ζηελ 
απνδπλάκσζε ηνπ πεπηη-
θνχ ζπζηήκαηνο, ζην αδπ-

«...πεξηζζόηεξν 

σθέιηκε ηξνθή 

είλαη εθείλε, ηελ 

νπνία ν 

άλζξσπνο ηξώεη 

κε όξεμε, είλαη 

πνηθίιε, λόζηηκε 

θαη ιακβάλεηαη 

ζηελ πνζόηεηα 

πνπ 

θαιύπηνληαη νη 

αλάγθεο ηνπ 

νξγαληζκνύ.» 

ειίδα 6 ΟΒΑΡΟΣΖ ΜΖΓΔΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 



Σν μέξεηε φηη είκαζηε νη πην 
παρχζαξθνη λένη ζηελ Δπ-
ξψπε; Παρπζαξθία είλαη ε 
παζνινγηθά απμεκέλε ελα-
πφζεζε ιίπνπο ζην αλζξψ-
πηλν ζψκα. Ζ παρπζαξθία 
κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζε 
άηνκα θάζε ειηθίαο θαη θχ-
ινπ θαη κεηψλεη ζεκαληηθά 
ηελ πνηφηεηα θαη ηε δηάξθεηα 
ηεο δσήο.  

     Ο Παγθφζκηνο Οξγαλη-
ζκφο Τγείαο ραξαθηεξίδεη 
ηελ παρπζαξθία κία απφ ηηο 
ζχγρξνλεο επηδεκίεο πνπ 
ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε δσή 
ελφο κεγάινπ κέξνπο ηνπ 
πιεζπζκνχ. Κάζε ρξφλν, ε 
παρπζαξθία πξνθαιεί ην 
ζάλαην ζε ρηιηάδεο αλζξψ-
πνπο. ηηο Ζ.Π.Α. θαηαγξά-
θνληαη ηνπιάρηζηνλ 300.000 
ζάλαηνη εηεζίσο. Ζ παρπ-
ζαξθία απνηειεί παγθνζκί-
σο ηε δεχηεξε θαηά ζεηξά 

αηηία ζαλάησλ πνπ κπνξνχλ λα απνθεπ-
ρζνχλ. 

   Ση καο θάλεη φκσο παρχζαξθνπο; 

   Ζ εμάπισζε ηεο παρπζαξθίαο δελ εμαξ-
ηάηαη κφλν απφ ηελ πνζφηεηα ηεο ηξνθήο 
πνπ θαηαλαιψλνπκε, άιια θπξίσο απφ 
ηελ πνηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν δσήο καο. Ζ 
αθζνλία αγαζψλ, ν ππεξθαηαλαισηηζκφο 
θαη ε θαζηζηηθή δσή, ζε ζπλδπαζκφ κε ην 
άγρνο θαη ηηο επθνιίεο ζηε δηαβίσζε πνπ 
πξνζθέξεη ε ηερλνινγία, απμάλνπλ ηνλ 
αξηζκφ ησλ παρχζαξθσλ αηφκσλ. χκ-
θσλα κάιηζηα κε ηηο κεηξήζεηο ηεο Παγθφ-
ζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο (ΠΟΤ), ηα ηειεπ-
ηαία 15 ρξφληα δηπιαζηάζηεθε ν αξηζκφο 
ησλ παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη παρχ-
ζαξθα ζηηο ΖΠΑ, ελψ ην πνζνζηφ ησλ 
παρχζαξθσλ ελειίθσλ ζηελ ίδηα ρψξα 
απμήζεθε θαηά 30%. 

   Ζ ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο παρπζαξθίαο 
δελ είλαη νη εμαληιεηηθέο δίαηηεο, αιιά ε 
αιιαγή ηεο δηαηξνθήο καο. πληζηάηαη 
απνρή απφ ηα ιηπαξά θαγεηά, ελψ πξέπεη 
λα επηζεκαλζεί φηη κηα δηαηξνθή πινχζηα 
ζε ειαηφιαδν, ιαραληθά, θξνχηα θαη ςάξη-
α, ζε ζπλδπαζκφ κε θαζεκεξηλφ πεξπάηε-
κα θαη ειεγρφκελεο κεξίδεο ζηα γεχκαηα, 
εθνδηάδεη ελεξγεηαθά ηνλ νξγαληζκφ, ρσ-
ξίο λα ηνπ πξνζδίδεη επηπιένλ θηιά. 

Διίλα Δπζηαζίνπ 

«πληζηάηαη 

απνρή από ηα 

ιηπαξά θαγεηά, 

ελώ πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί όηη 

κηα δηαηξνθή 

πινύζηα ζε 

ειαηόιαδν, 

ιαραληθά, 

θξνύηα θαη 

ςάξηα, ζε 

ζπλδπαζκό κε 

θαζεκεξηλό 

πεξπάηεκα θαη 

ειεγρόκελεο 

κεξίδεο ζηα 

γεύκαηα, 

εθνδηάδεη 

ελεξγεηαθά ηνλ 

νξγαληζκό, 

ρσξίο λα ηνπ 

πξνζδίδεη 

επηπιένλ 

θηιά.» 
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ηηο 23 Απξηιίνπ, ζηε γηνξηή ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Μεγάιε Βξύζε, ζην βνπλό ηεο 
Αξκεληάο,  όπσο θαη θάζε ρξόλν, ην αληάκσκα ησλ αξαθαηζαλαίσλ. Ο ενξηαζκόο ζπκπεξηιάκβαλε δεκνηη-
θά ηξαγνύδηα από δσληαλή νξρήζηξα, ρνξεπηηθό από ην ηκήκα ρνξνύ ησλ αξαθαηζαλαίσλ Απιώλα θαη θα-
γνπόηη.  ηελ γηνξηή απηή βξήθακε ηελ επθαηξία λα παξεπξεζνύκε θαη εκείο, ε ζπληαθηηθή νκάδα ηεο εθεκεξί-
δαο ηνπ ζρνιείνπ καο. Θέινληαο λα κάζνπκε θάπνηα ζηνηρεία γηα ηε δσή ησλ αξαθαηζαλαίσλ, ζθεθηήθακε 
λα πάξνπκε ζπλέληεπμε από ηνλ πξόεδξν ηνπ πιιόγνπ ησλ αξαθαηζαλαίσλ, θ. Παηζανύξα Νηθόιαν.    

άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, νη αξαθαηζαλαίνη θφ-
ξεζαλ καχξα ξνχρα, σο έλδεημε πέλζνπο, θαη δελ ππνηά-
ρζεθαλ ζηνλ θαηαθηεηή. Οη Σνχξθνη ηνπο έβιεπαλ ζηα 
καχξα θαη αλππφηαθηνπο λα κεηαθηλνχληαη ζπλερψο. Γη' 
απηφ ηνπο νλφκαζαλ «Καξαθαηζάλ» (θαξά =καχξνο θαη 
θαηζάλ=θπγάο, αλππφηαθηνο ), δει. «καχξνη θπγάδεο». 
Απφ ην Καξαθαηζάλ κε παξαθζνξά πξνήιζε ε ιέμε 
«αξαθαηζάλνο». Μηα άιιε πηζαλή εηπκνινγία είλαη απφ 
ηελ ηνπξθηθή ιέμε ζαξάλ πνπ ζεκαίλεη «θνξηψλεηλ» ή 
ζηαξίθ (=θιέθηεο) θαη ηελ ηνπξθηθή κεηνρή θα-
ηζάλ=θπγάο, αλππφηαθηνο, (ζαξάλ + θαηζάλ = αξαθα-
ηζάλνο) γηαηί απφ θαηξφ ζε θαηξφ θφξησλαλ ηα πξάγκαηά 
ηνπο θαη κεηαθηλνχληαλ κε ηα θνπάδηα ηνπο θαη γη' απηφ 
ηνπο έδσζαλ απηφ ην φλνκα νη Σνχξθνη.                          

Ζ γιώζζα 

       Ζ γιψζζα ησλ αξαθαηζαλαίσλ, ζχκθσλα κε ηα 
γισζζνινγηθά δεδνκέλα, ήηαλ θαη είλαη κφλν ε Διιεληθή, 
ε νπνία πξνθαλψο πξσηνπαξνπζηάδεηαη ζηα βνπλά ηεο 

Πίλδνπ (Άγξαθα θαη Σδνπκέξθα) πξηλ κεξηθέο δεθά-
δεο ρηιηάδεο ρξφληα, επηβηψλεη θνηλσληθά κέζα απφ 
ηελ θιεηζηή νηθνγελεηαθή παξάδνζε ησλ πξψησλ 
πξνκεζεπηψλ ηξνθήο ηεο αλζξσπφηεηαο, πνπ γίλν-
ληαη πηα νξγαλσκέλνη πνηκέλεο, θαη ε εμέιημε ηνπ 
είδνπο κε ηε θπζηθή επηινγή θηάλεη ζηε ζεκεξηλή ηνπ 
κνξθή. Έηζη κπνξεί λα πεη θαλείο, φηη ε Διιεληθή, 
έκκεζα, κε ηα αλζξσπνινγηθά ζηνηρεία, απνηειεί ηε 
ξίδα ησλ γισζζψλ ησλ ιεγνκέλσλ 
«ηλδνεπξσπατθψλ» ιαψλ.   

Έιελα Κνπξηέζε, Διέλε Κπξηαθνύ 

ΗΣΟΡΗΑ ΣΧΝ ΑΡΑΚΑΣΑΝΑΗΧΝ 

  Οη αξαθαηζαλαίνη είλαη έλα λνκαδηθφ θχιν, πνπ άθεζε 
ην λνκαδηθφ ηξφπν δσήο κεηά ην ηέινο ηνπ 2νπ Παγθν-
ζκίνπ πνιέκνπ, θαη ηνλ εκηλνκαδηθφ, ηηο ηειεπηαίεο δεθαε-
ηίεο. Οη επηζηήκνλεο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ θαηαγσγή 
ηνπο ζπκθσλνχλ φηη πξφθεηηαη γηα έλα ειιεληθφηαην θχ-
ιν. Κνηηίδα ησλ αξαθαηζαλαίσλ απνηέιεζε ε πεξηνρή 
ησλ Αγξάθσλ θαη ν επξχηεξνο νξεηλφο φγθνο ηεο Πίλδνπ, 
απφ φπνπ θαη δηαζθνξπίζηεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 
ηνπξθνθξαηίαο. Σν γισζζηθφ ηνπο ηδίσκα, νη παξαζηά-
ζεηο θαη ηα ζρέδηα ζηηο θνξεζηέο θαη ηα πθαληά, νη δνμαζί-
εο ηνπο, νη πξνιήςεηο ηνπο θαη βέβαηα ην νξζφ θαιχβη, 
παξαπέκπνπλ ζηελ αξραηφηεηα.   

Ζ νλνκαζία 

Χο πξνο ην φλνκά ηνπο ππάξρνπλ πνιιέο θαη δηάθνξεο 
εηπκνινγίεο. χκθσλα κε ηε αξαθαηζάληθε παξάδνζε 
πήξαλ ην φλνκά ηνπο απφ ηνπο Σνχξθνπο. ηαλ έγηλε ε 

* Ση είλαη ε ζεκεξηλή εθδήισζε?    

Ζ ζεκεξηλή εθδήισζε είλαη ε γηνξηή ησλ αξαθαηζαλαίσλ ή 
Γθνπξκπάλε ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ.  

* Γίλεηαη πνιιά ρξόληα?  

Απηή ε γηνξηή έρεη θαζηεξσζεί ηα ηειεπηαία 5 κε 6 ρξφληα.  

* Τπάξρεη ύιινγνο αξαθαηζαλαίσλ;   

Ναη. Τπάξρεη χιινγνο αξαθαηζαλαίσλ Απιψλα.  

*  Πώο θαη πόηε βξέζεθαλ νη αξαθαηζαλαίνη ζηνλ Απιώλα;  

Βξέζεθαλ πεξίπνπ γχξσ ζηα 1932 κε 1938, θαηεβαίλνληαο απφ 
ηελ Πάξλεζα κε ηα θνπάδηα ησλ αηγνπξνβάησλ.  

* αξαθαηζαλαίνη θαη Βιάρνη είλαη ην ίδην;  

Κακία απνιχησο ζρέζε δελ έρνπλ.  

* Ση είλαη απηό πνπ θξαηνύζε ν θάζε ρνξεπηήο πνπ ήηαλ πξώηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρνξεπηηθνύ;  

 Ο θιάκπνπξαο είλαη ε ζεκαία ησλ αξαθαηζαλαίσλ θαη ηα κήια πάλσ  ηεο ζπκβνιίδνπλ ηελ επθνξία.   
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O Μνξληεράη Βαλνύηνπ, έλα από ηα 11 παηδηά κηαο ηππηθήο εβξατθήο νηθνγέλεηαο, γελλήζεθε ζην Μαξαθέο 
ηελ δεθαεηία ηνπ 50. Όπσο θάζε νηθνγέλεηα εθείλε ηελ επνρή έηζη θαη ε δηθή ηνπ κεηαθόκηζε ζην Ηζξαήι. ηελ 
ειηθία ησλ 16 εηώλ πήγε ζην ζηξαηό θαη απνθάζηζε λα απαξλεζεί ηελ ηνπδατθή ζξεζθεία. Όηαλ ηειείσζε ηηο 
ζπνπδέο ζην παλεπηζηήκην, απνθάζηζε λα δνπιέςεη. Από κηα αγγειία πνπ είρε δεκνζηεπηεί βξήθε δνπιεηά 
σο ηερληθόο. Αθειήο θαζώο ήηαλ, έπηαζε δνπιεηά. Αξγόηεξα αληηιήθζεθε όηη βνεζνύζε ζηελ θαηαζθεπή κηαο 
αηνκηθήο βόκβαο. Αληηδξώληαο ζε απηό, ζπλέιεμε θσηνγξαθίεο θαη πιεξνθνξίεο, κε ζθνπό, όηαλ ζα έθεπγε 
από ηε ρώξα, λα ηηο δεκνζηεύζεη γηα λα πιεξνθνξήζεη ηελ αλζξσπόηεηα. Πξάγκαηη, πήγε ζηε Βξεηαλία θαη 
επηδίσμε λα δεκνζηεύζεη ην πιηθό ηνπ. Ζ ηζξαειηλή όκσο αζηπλνκία, πνπ ηνλ παξαθνινπζνύζε, ηνλ ζπλέιαβε 
θαη ηνλ κεηέθεξε ζην Ηζξαήι, όπνπ θαη ηνλ θπιάθηζε. ηε θπιαθή έγξαςε ην αθόινπζν πνίεκα. 

Έιελα Κνπξηέζε - Διέλε Νηθόια 

Είμαι ο κατάσκοπός  σας 
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Δίκαη ππάιιεινο, ν ηερληθφο,  

ν κεραληθφο, ν νδεγφο. 

  

Έιεγαλ  θάλε απηφ, θάλε εθείλν, 

κελ θνηηάο αξηζηεξά  ή δεμηά,  

κε δηαβάδεηο ην θείκελν. 

   

Με βιέπεηο νιφθιεξε ηε κεραλή.   

Δζχ είζαη ππεχζπλνο κφλν γη‟ απηφ   

ην κπνπιφλη. Μφλν γη‟ απηή ηε   

ζθξαγίδα.  

 

Απηή είλαη ε κνλαδηθή ζνπ έγλνηα.  

Μελ αζρνιείζαη κε φζα βξίζθνληαη   

πάλσ απφ ζέλα. 

   

Μελ πξνζπαζείο  λα ζθέθηεζαη αληί 

γηα καο. Δκπξφο, πξνρψξα.   

πλέρηζε. Δκπξφο ,εκπξφο…  

 

Έηζη ζθέθηνληαλ, νη κεγάινη,  

νη έμππλνη, νη κειινληνιφγνη.  

Με θνβάζαη γηα ηίπνηα. Μελ    

αλεζπρείο. ια δνπιεχνπλε ξνιφη.  

 

Ο ππαιιειάθνο καο είλαη  

εξγαηηθφο. Δίλαη έλαο απιφο  

κεραληθφο. Δίλαη έλαο αλζξσπάθνο.  

  

Σα απηηά ησλ αλζξσπάθσλ δελ  

αθνχλ, ηα κάηηα ηνπο δελ βιέπνπλ.  

Δκείο έρνπκε κπαιά, απηνί δελ    

έρνπλ. 

Απάληεζέ ηνπο, είπε εθείλνο ζηνλ  

εαπηφ ηνπ ,είπε ν αλζξσπάθνο,  

ν αλζξσπάθνο πνπ έθαλε ηνπ  

θεθαιηνχ ηνπ. Πνηνο είλαη  

επηθεθαιήο; Πνηνο μέξεη πνχ  

πεγαίλεη απηφ ην ηξέλν;  

Πνχ είλαη ην κπαιφ ηνπο; 

 

Δγψ έρσ κπαιφ. Γηαηί βιέπσ   

νιφθιεξε ηε κεραλή. Γηαηί βιέπσ   

ηνλ γθξεκφ – ππάξρεη νδεγφο  

ζ‟ απηφ ην ηξέλν;  

 

Ο ππάιιεινο νδεγφο ηερληθφο                                  

κεραληθφο ζήθσζε ην βιέκκα,                                 

έθαλε πίζσ θαη είδε-ηη ηέξαο. 

Γελ κπνξεί λα ην πηζηέςεη. Έηξηςε                          

ηα κάηηα ηνπ θαη- λαη, είλαη αιήζεηα 

εθεί. Δίκαη εληάμεη. Βιέπσ ην ηέξαο.                      

 

Δίκαη θνκκάηη ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Τπέγξαςα ην ζπκβφιαην. Μφιηο ηψξα 

δηαβάδσ ην ππφινηπν. 

 

Απηφ ην κπνπιφλη αλήθεη ζε κηα βφκβα. 

Απηφ ην κπνπιφλη είκαη εγψ. Πψο δελ ην 
είδα, θαη πψο ζπλερίδνπλ νη ππφινηπνη λα 

βηδψλνπλ κπνπιφληα. 

 

Πνηνο άιινο μέξεη; Πνηνο είδε; Πνηνο 

άθνπζε; 

 

Ο απηνθξάηνξαο είλαη φλησο γπκλφο. Σνλ 
βιέπσ. Γηαηί εγψ; Απηφ δελ είλαη γηα κέλα. 

Παξαείλαη κεγάιν. 

 

Ξχπλα θαη βάιε ηηο θσλέο. Ξχπλα 

θαη πεο ην ζην θφζκν. Μπνξείο. 

Δγψ, ην κπνπιφλη, ν ηερληθφο, ν κεραληθφο 

Ναη, εζχ. 

Δίζαη ν 

κπζηηθφο 
πξάθην-

ξαο ηνπ 

ιανχ. 
Δίζαη ηα 
κάηηα ηνπ 

έζλνπο. 

Πξάθηνξα – θαηάζθνπε, πεο καο ηη 

είδεο. Πεο καο φζα ηα αθεληηθά, νη 

έμππλνη, καο έρνπλε θξχςεη. 

 

Υσξίο εζέλα, ην κφλν πνπ κέλεη είλαη ν 

γθξεκφο. Μφλν ε θαηαζηξνθή.  

 

Γελ έρσ επηινγή .Δίκαη έλαο αλζξσπά-
θνο, έλαο πνιίηεο, έλαο απφ ην ιαφ, αιιά 

ζα θάλσ απηφ πνπ πξέπεη. 

 

Άθνπζα ηε θσλή ηεο ζπλείδεζήο 

κνπ θαη δελ έρσ πνχ λα θξπθηψ. 

 

Ο θφζκνο είλαη κηθξφο, κηθξφο  

γηα ηνλ Μεγάιν Αδειθφ. Δίκαη ε 

απνζηνιή ζαο. Κάλσ ην θαζήθνλ 

κνπ. Πάξηε ην απφ πάλσ κνπ. 

 

Διάηε λα δείηε κφλνη ζαο. Διαθξψζηε κνπ 

ην βάξνο. 

 

ηακαηήζηε ην ηξέλν. Καηεβείηε 

απφ ην ηξέλν. Δπφκελε ζηάζε -  

 ππξεληθφο φιεζξνο. 

 

Δπφκελν βηβιίν, επφκελε κεραλή  

ρη, δελ ππάξρεη ηίπνηα ηέηνην. 

 

 

               ΜΟΡΝΣΔΥΑΗ ΒΑΝΟΤΝΟΤ 



-ηε ζθέρε όηη όιμη με απμθεύγμοκ -ημκ θ. Ρμδάκε 
-ημκ θ. Πειςνηάδε 
-ημ ζπμιείμ 

-ηεκ απμμάθνοκζε ηςκ ζομμαζεηώκ από 
εμέμα  

-ηηξ ελεηάζεηξ  
-κα δίκς ιάζμξ απακηήζεηξ ζημ μάζεμα 
όταμ με ρωτάμε οι καθηγητές, γιατί μετά 
μτρέπομαι                                             -ηεκ θαθία, ηεκ θαθή ζομπενηθμνά  

-λα είκαη κόλε  

-όηαλ κνπ βάδνπλ πνιιέο αζθήζεηο γηα ην 
ζπίηη 

-ην ζρνιείν 

-ηα καζήκαηα 

-λα μππλάσ θαη λα έξρνκαη ζην ζρνιείν 

-κεξηθνύο ηύπνπο ζην ζρνιείν πνπ είλαη 
ςεχηεο 

-ηηο πξάμεηο θαη ηα παξαδείγκαηα ησλ κεγα-
ιχηεξσλ 

ειίδα 10 ΟΒΑΡΟΣΖ ΜΖΓΔΝ ΑΠΟΦΔΗ 

 -κα γνάρς θαιά ζηηξ ελεηάζεηξ  

-κα πενάζς ηεκ ηάλε 

-κα πάς θαιά ζημ 

στολείο 

-κα θάκμομε ημο τρόμοσ πιο πολλά κεμά  

-κα είμαη έηζη με ηα ίδηα παηδηά 

-κα πάς ζημ Λύθεημ με ηα οπόιμηπα παηδηά  

-ημ ζπμιείμ μμο κα γίκεη αθόμα θαιύηενμ 

-κα μεκ έπμομε πμιιά δηαβάζμαηα θαη κα είμαη 

κάθε μέρα με τοσς σσμμαθητές μοσ 

-κα είμαζηε μαδί ημο πνόκμο 
-ημ μάζεμα 

-ημ ζπμιείμ 
-ημ όηη μμνθώκμμαη θαη γίκμμαη άκζνςπμξ 

-ημ γομκαζηήνημ -ημ δηάιεημμα με ημοξ θίιμοξ μμο 
-ηα θεκά 

-ημ θοιηθείμ θαη ημ θαΐ -ημ πνμαύιημ 
-ημ θιίμα πμο οπάνπεη μεηαλύ ηςκ παηδηώκ 

και η σσμτρουικότητα -ημ μάζεμα ηεξ Ιζημνίαξ -μ ηνόπμξ πμο γίκεηαη ημ μάζεμα 

Οη καζεηέο ηνπ Α1 !!! 



ΑΤΣΟΗ ΟΗ ΜΠΑΜΠΑΓΔ… 

Ήηαλ έλα ειηφινπζην κεζεκέξη θαη θαζψο γπξλνχζα απφ  
ην ζρνιείν άθνπζα νξγηζκέλεο θσλέο.  

«Ση ηξέρεη πάιη;» είπα. « Κάπνηνο αλφεηνο ιφγνο ζα είλαη 
πάιη», ζθέθηεθα. Μα έθαλα ιάζνο. Γελ ήηαλ θαλέλαο 
αλφεηνο ιφγνο! Ο κπακπάο αγξηεκέλνο θνηηνχζε ην ιν-
γαξηαζκφ ηνπ ηειεθψλνπ.  

«Μα πνχ πήξαηε θαη ήξζε ν ινγαξηαζκφο 295 επξψ; 
ηελ Αγγιία πήξαηε; Μα λαη! Θεέ θαη 
Κχξηε! Κάλαηε ππεξαζηηθέο θιήζεηο ζην 
εμσηεξηθφ; Μα πνηνο; Ση ξσηάσ; Γελ 
μέξσ; Αζαλαζία…α..α..α...α..α!!!»  

«Ση έγηλε θαιέ κπακπά; Γηαηί θσλά-
δεηο;»  

«νβαξά; Γηαηί θσλάδσ; Έια κνπ ληε! 
Δζχ ζα κνπ πεηο! Ξέξεηο ηη είλαη απηφ πνπ θξαηάσ;» 

«Φπζηθά θαη μέξσ ηη είλαη. Δίλαη έλα ραξηί!»  

«Ξέξεηο ηη ραξηί είλαη;»  

«Πνχ ζεο λα μέξσ, θαιέ κπακπά, ηη ραξηί είλαη; Δγψ ην 
έθηηαμα;»  

«Γηα λα ζπλελλνεζνχκε είλαη ν ινγαξηαζκφο ηνπ ηειεθψ-
λνπ 295 επξψ! Μήπσο μέξεηο θάηη γη‟ απηφ;»  

«Να ζνπ πσ ηελ αιήζεηα, δε κνπ έξρεηαη θάηη πξφρεηξν 
ζην κπαιφ, γηα λα ζνπ απαληήζσ.»  

«Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη;»  

«Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη, γιπθέ κνπ κπακπνχιε, φηη δε 
γλσξίδσ γηα πνην ζέκα κνπ κηιάο θαη επίζεο ζεκαίλεη φηη 
πεηλάσ. Να θηηάμσ ηξαπέδη;»  

«Α! Γελ μέξεηο γηα πνην ζέκα ζνπ κηιάσ. Αγάπε κνπ, 
γιπθηά κήπσο κπνξείο λα κνπ εμεγήζεηο γηα  ΠΟΗΟ ΛΟ-
ΓΟ ΠΖΡΔ ΣΖΝ ΑΓΓΛΗΑ ΚΑΗ ΜΑΛΗΣΑ ΜΗΛΟΤΔ  
2,5 ΧΡΔ ;» «Α! Γη‟ απηφ ιεο; Να ζνπ εμεγήζσ. Να, ε 
Μαξία πήγε ζηελ Αγγιία θαη ηελ πήξα ηειέθσλν λα δσ 
πψο είλαη.» «Μάιηζηα.......Γηα πεο κνπ, ςπρή  κνπ, ΣΗ 
ΛΔΓΑΣΔ 2,5 ΧΡΔ; ΜΗΑ ΜΔΡΑ ΔΗΥΑΣΔ ΝΑ ΤΝΑΝΣΖ-
ΘΔΗΣΔ ΚΑΗ ΔΗΠΑΣΔ ΣΖΝ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΕΧΖ Α; 
ΠΟΤ  ΝΟΜΗΕΔΗ ΟΣΗ ΒΡΗΚΟΤΜΔ ΣΑ ΛΔΦΣΑ; ΓΔΝ 
ΜΑ ΣΑ ΥΑΡΗΕΔΗ ΚΑΝΔΗ ΟΤΣΔ ΣΑ  ΒΡΗΚΟΤΜΔ ΠΔ-
ΣΑΜΔΝΑ ΣΟ ΓΡΟΜΟ! ΔΗΝΑΗ Ο ΗΓΡΧΣΑ ΜΑ! ΟΣΑΝ 
ΜΔΓΑΛΧΔΗ ΚΑΗ ΓΟΤΛΔΦΔΗ ΣΑ ΛΔΦΣΑ ΟΤ ΝΑ ΣΑ 
ΠΔΣΑ ΑΠΟ ΓΧ ΚΑΗ ΑΠΟ ΚΔΗ!» «Μπακπνχιε κνπ, κελ 
γίλεζαη παξάινγνο!» 

«ΜΖΝ ΓΗΝΟΜΑΗ ΠΑΡΑΛΟΓΟ; ΚΑΛΑ ΜΔ ΓΟΤΛΔΤΔΗ 
Ζ ΔΗΝΑΗ ΗΓΔΑ ΜΟΤ; ΑΜΔΧ ΣΟ ΓΧΜΑΣΗΟ ΟΤ! 
ΣΔΡΜΑ ΣΑ ΣΖΛΔΦΧΝΑ! ΑΝ ΘΔ 
ΝΑ ΓΔΗ ΠΧ ΔΗΝΑΗ ΟΗ ΦΗΛΔ ΟΤ 
ΠΑΡΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΗ ΓΛΤΚΑ ΚΑΗ ΚΑ-
ΝΔ ΣΟΤ ΜΗΑ ΔΠΗΚΔΦΖ! ΜΔΥΡΗ 
ΣΟΣΔ ΘΑ ΔΗΑΗ ΚΛΔΗΜΔΝΖ ΣΟ 
ΓΧΜΑΣΗΟ ΟΤ ΚΑΗ ΘΑ ΒΓΑΗΝΔΗ 
ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΦΑΓΖΣΟ, ΓΗΑ ΣΟ ΥΟ-
ΛΔΗΟ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗ ΒΗΟΛΟΓΗΚΔ ΟΤ 
ΑΝΑΓΚΔ!» 

«Μα κπακπά..........» 

«ΓΔΝ ΑΚΟΤΧ ΣΗΠΟΣΑ!» 

«Καιά........ ζα ην κεηαληψζεηο!» Μπήθα ζην δσκάηηφ κνπ 
κε χθνο αζψαο πεξηζηεξάο. Γε κε έλνηαμε θαη πνιχ απηφ 
πνπ έγηλε. Άιισζηε θάπνηα ζηηγκή ζα γηλφηαλ. κσο 
πξνζπαζψληαο λα θξπθηψ απφ ηνλ εαπηφ κνπ, μεθίλεζα 
ην ζέαηξν κε ηνλ κνλφινγφ κνπ. «Αρ! Γηαηί λα κνπ ζπκ-
βαίλνπλ εκέλα απηά; Γηαηί κε αδηθνχλ ζπλερψο; Αρ! Βαρ! 
Αιίκνλν! Καη ηξηζαπειπηζία! Δίλαη ηφζν θαθφ πνπ ελδηα-
θέξζεθα γηα ηελ θνιιεηή κνπ; Σφζν θαθφ; Σφζν κεγάιν 
έγθιεκα; ηγά ηψξα! Ση απφ ελδηαθέξνλ, ηη γηα gossip ηεο 
ηειεπηαίαο κέξαο, δελ έρεη ζεκαζία γηα πνην ιφγν ηελ 
πήξα ηειέθσλν! Απηφ ιέγεηαη θνηλσληθφ ελδηαθέξνλ! 
Ηδηαίηεξα φηαλ θηάζακε ζην ζέκα:<< Άγγινη >>. Γειαδή 
λα κελ ηελ έπαηξλα ηειέθσλν; κσο ζα κνπ ην πιεξψ-
ζεη! Θα ηνλ εθδηθεζψ! Γε ζα θάσ γηα έλαλ κήλα! Θα πά-
ζσ λεπξηθή αλνξεμία θαη αζηηία θαη ζα πεζάλσ! Καη γηα 
φια ζα θηαίεη εθείλνο! Γε ζα ηνπ μαλακηιήζσ! Γε ζα μα-
λαδηαβάζσ! Θα πέζνπλ νη βαζκνί κνπ θαη ζα ηνπ έξζεη 
θεξακίδα ζην θεθάιη..........» Έηζη πεξλνχζε ε 
ψξα κνπ, θαζψο θαηέζηξσλα ηα ζρέδηά κνπ.  
Έπξεπε λα μεθηλήζσ ηελ εθζηξαηεία κνπ ην 
ηαρχηεξν δπλαηφ. Έηζη έβαια hard rock κνπζη-
θή θαη ρηππηφκνπλα πάλσ ζην θξεβάηη, ιεο θαη 
πξνζπαζνχζα λα απνθχγσ θάηη. Σα καιιηά 
κνπ ήηαλ ιεο θαη ηα είρα θαξβνπληάζεη κε ειε-
θηξνπιεμία, ελψ ε καχξε ζθηά ηεο κακάο θαη 
ην κειαλί θξαγηφλ ηεο, είραλ θάλεη πνιχ θαιά 
ηελ δνπιεηά ηνπο. Αλ κε έβιεπε θαλείο, ζα 
έιεγε ή φηη ην έζθαζα απφ θξελνθνκείν ή απφ 
θακηά ζπλαπιία ησλ HIM… 

   Όζηεξα απφ 5 ιεπηά κπήθε ηξέρνληαο ν κπακπάο ζην 
δσκάηην κε ηε δηθαηνινγία φηη είρακε γίλεη ξεδίιη ζε φιν ην 
ηεηξάγσλν. Σν πξψην ζνθ θξάηεζε θάκπνζα δεπηεξφιε-
πηα, φκσο ιίγν αξγφηεξα ζπλεηδεηνπνίεζε πσο είρε 
κπξνζηά ηνπ ηελ θνξνχια ηνπ θαη φρη θάπνην θξηθηφ!  

   Ζ πξψηε ηνπ εξψηεζε ήηαλ: «Ση είζαη; Πνχ είλαη ε Αζα-
λαζία; Ση ηεο έθαλεο;» κσο χζηεξα ην μεπέξαζε θαη 
πξνζπάζεζε λα εξεκήζεη. Δπηπρψο θαηάιαβε κε ηη 
άλζξσπν είρε λα θάλεη θαη έηζη κνπ έιπζε ηελ ηηκσξία. 
Άξρηζε ην κειφ. Δθείλνο κνπ δήηεζε ζπγλψκε θαη εγψ κε 
ηε ζεηξά κνπ άξρηζα λα ζπαξάδσ θαη λα ιέσ: «Αρ! Μπα-
κπνπιίλν κνπ δε θηαηο εζχ! Δγψ θηαίσ! Γελ έπξεπε λα 
αλεζπρψ γηα ηε Μαξία! Γελ έπξεπε λα ηελ πάξσ ηειέ-
θσλν λα κάζσ αλ είλαη θαιά! Δγψ θηαίσ! Αρ!» Απηφ ζπ-
λερηδφηαλ γηα πνιιε ψξα, ψζπνπ ζηέξεςαλ ηα δάθξπα 
απφ ηα κάηηα κνπ! Αθνχ ζπγρψξεζε ν έλαο ηνλ άιιν, 
μεθηλήζακε ην απφγεπκά καο θάλνληαο πξάγκαηα καδί 
ζαλ θαινί θίινη! 

   Σειηθά δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ ην 
κπακπά κνπ. Πψο αιιάδεη ηφζν εχθνια 
γλψκε! λησο είλαη πνιχ πεξίεξγνο! Γελ 
είλαη εχθνιν λα μερσξίζεη θαλείο πφηε ην 
θάλεη  επίηεδεο θαη πφηε φρη. Ίζσο κεξη-
θέο θνξέο λα θηαίσ θαη εγψ αιιά φρη θαη 
φιεο! Γελ κπνξψ λα ηνλ θαηαιάβσ! Οχηε 
θαη λα ηνλ θξίλσ! Γελ είκαη ζε ζέζε λα ην 
θάλσ απηφ! Μνπ είλαη δχζθνιν! Καη ην 
ιέσ απηφ γηαηί φηαλ ην επηρεηξψ θνκπιά-
ξσ! Γηα πνην ιφγν; Γηφηη θαηαιαβαίλσ πφζν ηνλ αγαπψ! 

Αζαλαζία Υνύζνπ 

ειίδα 11 ΟΒΑΡΟΣΖ ΜΖΓΔΝ ΑΠΟΦΔΗ 



ειίδα 12 ΟΒΑΡΟΣΖ ΜΖΓΔΝ 

ΑΤΣΔ ΟΗ ΜΑΜΑΓΔ… 

 Ση πην πεξίεξγα πιάζκαηα απφ ηηο κακάδεο; Μεξηθέο 
θνξέο, θάλνπλ πσο δελ θαηαιαβαίλνπλ κεξηθά πξάγκα-
ηα, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ηνπο μεθεχγεη ηίπνηα! 
Οη κακάδεο πνιιέο θνξέο καο θάλνπλ λα πηζηεχνπκε 
πσο είλαη νη θαιχηεξέο καο θίιεο θαη άιιεο θνξέο πσο 
είλαη ν ρεηξφηεξφο καο ερζξφο. Γελ έρνπλ κηα ζηαζεξή 
ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηα παηδηά ηνπο θαη ε ζρέζε ηνπο 
κε απηά είλαη γεκάηε δηαθπκάλζεηο.    

   Απηή ε ππεξπξνζηαηεπηηθφηεηα, αρ απηή ε ππεξπξν-
ζηαηεπηηθφηεηα… Σα θνξίηζηα, εηδηθά, δελ ηα αθήλνπλ λα 
θάλνπλ ηίπνηα! «Μακά ζηηο 8 ε ψξα έρνπκε θαλνλίζεη κε 
ηα θνξίηζηα λα πάκε γηα θαθέ θαη…» Πξηλ θαιά θαιά 
νινθιεξψζεηο ηελ πξφηαζή ζνπ, αθνχο ηε κακά ζνπ λα 
θσλάδεη: «Ση;;; ηηο 8;;; Θεο λα πάζσ ηίπνηα; Καξδηαθή 
γπλαίθα είκαη… Έρεηο δεη πνιιά θνξίηζηα ζηελ ειηθία ζνπ 
λα ηξηγπξλάλε νινκφλαρεο ηέηνηα ψξα ζηνπο δξφκνπο; 
Γελ αθνχο ζηηο ηειενξάζεηο ηη γίλεηαη; Κη αλ ζνπ βγεη θα-
λέλαο λαξθνκαλήο ή κεζπζκέλνο ζην δξφκν»;  

«Ζ θαξδηά ζνπ δελ έρεη ηίπνηα κακά, ν γηαηξφο είπε φηη 
είλαη απφ ηελ θνχξαζε…1νλ ζα είκαζηε πέληε θνξίηζηα 
θαη 2νλ είκαη 15 ρξνλψλ»! 

«Μσξφ είζαη αθφκα»!  

«Θα κε αθήζεηο λα πάσ; Δ θαληαζηηθή καλνχια;»  

«Γελ μέξσ…ξψηα ηνλ κπακπά ζνπ θη αλ ζε αθήζεη, πή-
γαηλε.» 

 Απηή είλαη κηα απφ ηηο πην ζπλεζηζκέλεο δηαθσλίεο αλά-
κεζα ζε καλάδεο θαη θφξεο… Ο κφλνο ηξφπνο λα ζε 
αθήζνπλ λα βγεηο, είλαη λα ηνπο παξαθαιάο γηα κηζή ψξα 
θαη λα ηνπο ππνζρεζείο πσο ζα γπξίζεηο πξηλ ηηο 10…  

   Ση σξαία… ηα ζρνιεία ηειείσζαλ!  Έρεηο θαλνλίζεη κε 

ηηο θίιεο ζνπ λα πεξάζεηε έλα θαληαζηηθφ απφγεπκα! Θα 
πάηε θηλεκαηνγξάθν, κεηά ζα θάλεηε βφιηεο, ζα πάηε γηα 
ςψληα θαη κεηά γηα παγσηά. Σίπνηα δελ κπνξεί λα ραιά-
ζεη ην απφγεπκα ζνπ θαη ηε δηάζεζή ζνπ…ηίπνηα, ε-
θηφο… απφ ηε κακά ζνπ! 

«Μακά, έθηαζε ε ψξα, πάσ λα ζπλαληήζσ ηα θνξίηζη-
α…»  

«Κνξνχια κνπ πνχ ζα παο κφλν κε έλα θνληνκάληθν; 
Πάξε θαη κηα δαθέηα καδί ζνπ… Θεο λα θξπψζεηο»; 
«Δίκαζηε Ηνχιην κήλα, έμσ έρεη θαχζσλα, ηη λα ηελ θάλσ 
ηε δαθέηα»;» 

 «Σψξα θάλεη δέζηε, ην βξαδάθη φκσο; Θεο λα πάζεηο 
θακηά πλεπκνλία θαη λα ηξέρνπκε ζηνπο γηαηξνχο θαη ηα 
λνζνθνκεία;» 

 «Μα θαη νη άιιεο θνληνκάληθα θνξάλε…» 

 «Γε καο λνηάδνπλ εκάο νη άιιεο… Άζ‟ ηεο απηέο λα αξ-
ξσζηήζνπλ… εζχ λα είζαη πγηήο».  

«Μαλνχια κηα ραξά ζα είκαη εγψ, κελ αλεζπρείο γηα κέ-
λα…»  

 Δίλαη δχζθνιν λα ζπκθσλνχλ πάληα 
ηα παηδηά κε ηνπο γνλείο θαη εηδηθά ηα 
θνξίηζηα κε ηηο καλάδεο ζ‟ απηή ηελ 
πεξίνδν πνπ ιέγεηαη „„εθεβεία‟. Απηφ 
φκσο δε ζεκαίλεη φηη νη 
κακάδεο δελ είλαη πεξίεξ-
γεο… Δίλαη ηα πην πεξίεξ-
γα πιάζκαηα ηνπ θφζκνπ. 
Παξ‟ φι‟ απηά εκείο ηηο 
αγαπάκε…   

                                                                                                
Διηζάβεη Μπάθν 

ΑΤΣΆ ΣΑ ΑΓΔΛΦΗΑ... 

Πεξίεξγα πιάζκαηα 
πνπ είλαη ηα αδέιθηα! 
Δίλαη κέζα ζηε ραξά 
θαη ζην παηρλίδη, κφλν 
φηαλ εζχ είζαη θαηζνχ-
θεο θαη ζηελνρσξεκέ-
λνο. Άιινηε πάιη είλαη 
λεπξηαζκέλα θαη αλπ-
πφκνλα, ελψ εζχ είζαη 
επηπρηζκέλνο θαη ζέιεηο 
λα παίμεηο καδί ηνπο. 
Μεξηθέο θνξέο πάιη φηαλ έρεηο θαλέλα δηαγψληζκα θαη 
ζέιεηο εζπρία γηα λα δηαβάζεηο, ηα πηάλεη πζηεξία θαη 
βάδνπλ ηέξκα ηελ ηειεφξαζε θαη ην ξαδηφθσλν. 

   Δίλαη θάπνηεο ζηηγκέο πνπ κνπ πεξλά απφ ην κπαιφ ε 
ζθέςε πσο θαη ηα δπν κνπ αδέιθηα ζπλσκνηνχλ ελαληί-
νλ κνπ. Οχηε κία ψξα δε βξίζθσ εζπρία,  φηαλ βξίζθν-
ληαη ζην ζπίηη. Ζ θαζαξία   είλαη ε κεγαιχηεξή ηνπο γηνξ-
ηή. Αλαξσηηέκαη πψο δελ θνπξάδνληαη λα κε ηαιαηπσ-
ξνχλ. Άζε πνπ δελ κπνξείο λα έρεηο νχηε κία ζειίδα εκε-
ξνινγίνπ πνπ λα κελ ηελ έρνπλ δηαβάζεη. Δίλαη θαη πεξί-
εξγα!  

   ηαλ φκσο θάπνηεο ζηηγκέο ζέιεηο θάπνηνλ λα ζε ζηεξί-
μεη, λα ζε ππνζηεξίμεη ζε θάπνην θαβγά, λα ζνπ πεη κηα 
θαιή θνπβέληα ή λα ηνπ εκπηζηεπηείο θάπνην κπζηηθφ, 
η‟αδέιθηα ζα είλαη πάληα παξφληα γηα λα ζε βνεζήζνπλ. 
Καη ηφηε αλαξσηηέζαη ηη ζρέζε έρνπλ εθείλα ηα δηδάληα 
πνπ δελ ζε αθήλνπλ ζε εζπρία κε απηά ηα αγγεινχδηα 
πνπ ηξέρνπλ λα ζε 
βνεζήζνπλ. 

   Έηζη είλαη ηα αδέι-
θηα κνπ, αιιά έηζη 
θαληάδνκαη πσο 
είλαη ηα πεξηζζφηε-
ξα αδέιθηα. κσο 
φπσο θαη λα ην θά-
λεηο ζην ηέινο θαλείο 
δε ζα ζε ζηεξίμεη 
φζν απηά. Πεξίεξγα 
πιάζκαηα πνπ είλαη 
ηα αδέιθηα!    

 

Γαλάε Μπαζαληή 

(από ην κάζεκα ηεο Γιώζζαο) 

ΑΠΟΦΔΗ 



ειίδα 13 ΟΒΑΡΟΣΖ ΜΖΓΔΝ 

ΜΔΡΗΚΑ ΠΡΑΓΜΑΣΑ ΓΗΑ ΔΜΑ ΣΟΤ ΔΦΖΒΟΤ…  

   ηαλ έλαο άλζξσπνο γελληέηαη, νη γνλείο μέξνπλ πεξί-
πνπ ηη ζα γίλεη ζηηο θπξηφηεξεο θάζεηο ηεο δσήο ηνπ. Γηα 
παξάδεηγκα, ιέεη ε κακά: Σν παηδάθη κνπ ζηα 6 ηνπ ζα 
πάεη ζρνιείν. ηα 18 ηνπ ζα ζπνπδάζεη. ηα 30 πεξίπνπ 
ζα παληξεπηεί θαη ζα θάλεη παηδάθηα. ηα 50 ηνπ ζα έρεη 
ζίγνπξε δνπιεηά θαη απφ ηα 70 θαη πάλσ ηα ράπηα ζα ηνλ 
πεξηκέλνπλ πξσί, κεζεκέξη, βξάδπ. κσο θαλείο δελ 
μέξεη ηη ζα ζπκβεί ζηελ πεξίνδν 6-18 εηψλ ή πην ζπγθε-
θξηκέλα ζηελ πεξίνδν 12-18 εηψλ. 

   Απηή ε πεξίνδνο είλαη ε μαθνπζηή θαη γλσζηή, ζε 
φινπο καο, εθεβεία. Έμη κνλαδηθά, αμέραζηα θαη δπζηπ-
ρψο αλεπαλάιεπηα ρξφληα. Καη φκσο απηά ηα 6 ρξφληα 
είλαη πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά καο θαη ηνλ 
ραξαθηήξα καο. Πεξίεξγν… , ηη δελ κπνξεί λα ζπκβεί 
ζε 50 ρξφληα, ζπκβαίλνπλ κέζα ζε απηά ηα 6 ρξφληα. 
Σεξάζηηεο αιιαγέο πνπ ζα καο ζπληξνθεχνπλ γηα πνιιά, 
πνιιά ρξφληα. 

   ιεο απηέο νη αιιαγέο θαη γεληθά φιε απηή ε αλαζηά-
ησζε ζπκβαίλεη, γηαηί έλα παηδί κεηαηξέπεηαη ζ‟ έλαλ 
ψξηκν άληξα ή γπλαίθα. Απηή είλαη ε κεγαιχηεξε αιιαγή 
πνπ ζπκβαίλεη ζε νιφθιεξε ηε δσή ελφο αλζξψπνπ. Γη‟ 
απηφ ζ‟ απηήλ ηελ πεξίνδν ν έθεβνο θέξεηαη ιίγν έσο θαη 
πνιχ παξάμελα… 

   ηα πξψηα ρξφληα κεηαμχ 12-14 εηψλ, γίλνληαη νη αιια-
γέο σο πξνο ηα γνχζηα. Μπνξνχκε λα νλνκάζνπκε απ-
ηήλ ηελ πεξίνδν „„πξνζέξκαλζε‟‟. Ο έθεβνο αξρίδεη λα 
απνξξίπηεη παιηέο ζπλήζεηεο θαη λα πξνζζέηεη θαηλνχ-
ξηεο. ηακαηάεη λα παίδεη κε παηρλίδηα, ζηακαηάεη λα ηξέ-
ρεη αλέκεια. Σψξα λνηάδεηαη πεξηζζφηεξν γηα ηε κνπζηθή 
πνπ ζα αθνχζεη θαη ηα ξνχρα πνπ ζα θνξέζεη. Θέιεη φια 
λα είλαη κνληέξλα θαη λα ηαηξηάδνπλ κε απηά ηνπ θίινπ 
ηνπ. Αξρίδεη ζηγά ζηγά λα απνθηά έλαλ κνλαδηθφ θίιν 
ζηνλ νπνίν ηα ιέεη φια, θαη ζπλήζσο ε έλλνηα ηεο 
„„παξέαο‟‟ αλαηξείηαη. ‟ απηή ηελ ειηθία γηλφκαζηε πην 
απζφξκεηνη. Σνικάκε πξάγκαηα πνπ κηθξνί θνβφκα-
ζηαλ, πξάγκαηα πνπ κηθξνί νχηε ηα θαληαδφκαζηαλ. Δπ-
αηζζεηνπνηνχκαζηε ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ην ζπλάλζξσ-
πν ή αλαηζζεηνπνηνχκαζηε ζε θνηλσληθά ζέκαηα. Αιιά-
δεη ε ζηάζε πξνο ηνλ θαζεγεηή. πλήζσο ρεηξνηεξεχεη 
γηαηί μεπεξληέηαη ην κεγάιν εκπφδην, ν θφβνο. Καη θπζηθά 
ε ζηάζε πξνο ηνλ γνληφ αιιάδεη. Γελ είκαζηε πηα ζηξαηη-
σηάθηα αιιά ζηξαηεγνί. Κάλνπκε απηφ πνπ ζέινπκε. 
Έρνπκε γλψκε, άπνςε θαη… δηθαηψκαηα, -φπσο καζαί-
λνπκε αξγφηεξα απφ άιινπο. Έηζη είλαη πεξίπνπ ηα 2 
πξψηα ρξφληα ηεο εθεβείαο. 

   Όζηεξα έξρεηαη ε επφκελε πεξίνδνο 14-16. Απηήλ ηελ 
πεξίνδν κπνξνχκε λα ηελ νλνκάζνπκε „ια είλαη 
πηζαλά‟‟, γηαηί πξαγκαηηθά φια είλαη πηζαλά… Δδψ έλαο 
έθεβνο κπνξνχκε λα πνχκε „„κπαίλεη ζ‟ έλα θαινχπη‟‟, 
ψζηε λα βγεη θάπνηα ζηηγκή άλζξσπνο. Βέβαηα ην ηη εί-
δνπο άλζξσπνο, εμαξηάηαη απφ ην θαινχπη πνπ ζα κπεη. 
Αλ δειαδή ε νηθνγέλεηά ηνπ είλαη δεζηή θαη ππνκνλεηηθή, 
αλ νη θαζεγεηέο ηνπ κε έκκεζν ηξφπν ηνλ ζηεξίδνπλ ή 
ηνπ πεξλνχλ κέζα απ‟ ην κάζεκα επνηθνδνκεηηθά κελχ-
καηα θαη αλ φιεο νη πξνδηαγξαθέο είλαη ζσζηέο, ηφηε ζα 
βγεη έλαο ζσζηφο πνιίηεο. Αλ θάηη, φκσο, πάεη ζηξαβά, 
ην απνηέιεζκα ζα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθφ. Καηά ηα άιια, 
δελ κπνξνχκε λα πνχκε θάηη άιιν γηα ηελ πεξίνδν απ-
ηήλ. ια κπνξνχλ λα ζπκβνχλ, ζπλήζσο φκσο ηα παηδηά 

παξαζχξνληαη απφ ην πιήζνο θαη ζέινπλ λα δείρλνπλ 
κεγαιχηεξνη. Κάλνπλ ηξέιεο. Αξρίδνπλ νη θαβγάδεο κε 
ηνπο γνλείο, κε ηνπο θαζεγεηέο θαη κε φινπο. Φπζηθά, 
πνιιέο θνξέο, έρνπλ δίθην, γηαηί πέθηνπλ ζχκαηα ππεξ-
πξνζηαζίαο ή πξνθαηάιεςεο. Καη θάπσο έηζη πεξλνχλ 
άιια 2 ρξφληα. 

   Καη ηψξα πεξλάκε ζηελ ηειηθή θάζε 16-18 ή αιιηψο „„ε 
ψξα ηεο θξίζεο‟‟, γηαηί φια ηψξα ζα θξηζνχλ. ε απηήλ 
ηελ πεξίνδν ν έθεβνο παίξλεη ην δξφκν ηνπ. Δίηε απηφο 
είλαη θαθφο θαη νδεγεί ζην ζάλαην είηε είλαη θαιφο θαη 
ειπηδνθφξνο. Δθηφο, φκσο, απφ ηελ επηινγή θαηεχζπλ-
ζεο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ηξέια, ε ελεξγεηηθφηεηα 
θαη ε δπλαηή κνπζηθή ρηππνχλ θφθθηλν. Ο έθεβνο, αλ θαη 
ηψξα ζθέθηεηαη πεξηζζφηεξν απφ πξηλ, θάλεη ίζσο πεξηζ-
ζφηεξεο ηξέιεο, γηαηί ε ελέξγεηά ηνπ δελ ηνλ αθήλεη λα 
εζπράζεη. Ίζσο είλαη ε πην φκνξθε πεξίνδνο ηεο δσήο 
ηνπ κέρξη ηφηε. Καη είλαη απφιπηα δηθαηνινγεκέλν. ηα 18 
ν έθεβνο γξάθεη εμεηάζεηο θαη σξηκάδεη κεηακνξθσκέλνο 
ζε θνηηεηή.  

   Κάπσο έηζη γιπθά αιιά θαη πηθξά ηειεηψλεη ε εθεβεία. 
Γιπθά, γηαηί έλαο ψξηκνο πνιίηεο ζα καο θάλεη πεξήθα-
λνπο αχξην, αιιά πηθξά γηαηί ηέηνηα ρξφληα δελ ζα μαλάξ-
ζνπλ πνηέ. Πάληα, φκσο, ζα ζπκφκαζηε κε αγάπε κα θαη 
κε λνζηαιγία ηα πην φκνξθα, πην γιπθά, πην αλέκεια, πην 
θαβγαηδίδηθα θαη πην θσηεηλά ρξφληα ηεο δσήο καο πνπ 
δηακφξθσζαλ ηνλ ραξαθηήξα καο θαη ζα κείλνπλ ραξαγ-
κέλα ζην κπαιφ, ζηελ θαξδηά θαη ζηελ ςπρή καο, γηα πά-
ληα…     

                                                               Μαξία Μαξνύιε 

(από ην κάζεκα ηεο Γιώζζαο) 

ΑΠΟΦΔΗ 



’ απηή ηε ζρνιηθή δξαζηεξηόηεηα ζπκκεηείραλ νη Β1 θαη Β2 ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ζπληνλίζηξηα ηνπ πξν-
γξάκκαηνο ήηαλ ε θ. Διηζάβεη Καξαθαζίδνπ. Δμεηάζακε ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, ηελ αλαθύθισζε κπα-
ηαξηώλ θαη γεληθόηεξα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.. 

   Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο αζρνιεζήθακε κε δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο. Κάλακε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, 
ήξζακε ζε επαθή κε ηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο καο θαη ηηο αξρέο ηνπ ηόπνπ, πήξακε ζπλεληεύμεηο, πήγακε εθ-
δξνκή ζην Θέξκν, όπνπ ζπκκεηείρακε ζε πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα, εηνηκάζακε έλα βίληεν, δεκηνπξγήζακε 
αθίζεο, εηνηκάζακε έλα ζεαηξηθό δξώκελν, ζπλζέζακε έλα δηθό καο ηξαγνύδη γηα ηελ αλαθύθισζε. ην ηέινο 
ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο παξνπζηάζακε ην πξόγξακκα ζην ζρνιείν καο κε κνξθή εληύπνπ θαη κε ειεθηξνληθή 
κνξθή. 

ΟΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΜΑ 

ώζε  ηνλ πιαλήηε – Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηα 

Ο πιαλήηεο καο βξίζθεηαη ζε πνιχ κεγάιν θίλδπλν. Ζ 
ηξχπα ηνπ φδνληνο κεγαιψλεη, φπσο επίζεο θαη ην 
θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Αλ αλήθεηο ζηελ θαηεγν-
ξία ησλ αλζξψπσλ νη νπνίνη, είηε απφ κεγάιν θφξην 
εξγαζίαο είηε απφ αδηαθνξία, δε ζπκβάιινπλ ηδηαίηεξα 
ζηελ πξνζηαζία ηνχ πεξηβάιινληνο ππάξρνπλ παξα-
θάησ θάπνηνη ηξφπνη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ 
κπνξείο λα εθαξκφδεηο θαζεκεξηλά ζην ζπίηη ζνπ. 

*  Μελ αθήλεηο ηα θψηα αλνηρηά ρσξίο ιφγν! Μελ ηα 
μερλάο αλνηρηά φηαλ θεχγεηο. Μελ ηα αλάβεηο ην πξσί 
γηαηί δελ ρξεηάδεηαη. Υξεζηκνπνίεζε ηελ ειηαθή ελέξ-
γεηα φζν πεξηζζφηεξν κπνξείο. 

*    Μελ αλάβεηο πάξα πνιιά θψηα κέζα ζην ζπίηη, 
απιά ζπκήζνπ λα μεζθνλίζεηο ηνπο γιφκπνπο ησλ 
ιακπψλ θαη κία ιάκπα ζα είλαη αξθεηή. 

*    Πξνζπάζεζε λα ρξεζηκνπνηείο ιάκπεο ρακειήο θαηαλάισζεο. Έηζη ρξεζηκνπνηείο πνιχ ιηγφηεξε ελέξγεηα. 

*    Γηαηί λα ζθαο ην ρεηκψλα φηαλ είζαη κέζα ζην ζπίηη ζνπ; Γηαηί λα θπθινθνξείο κε ην θαλειάθη θαη μππφιεηνο; Φφξα 
κηα δαθέηα θαη ρακήισζε φζν κπνξείο ην θαινξηθέξ. Γελ ζα θαηαιάβεηο θακία δηαθνξά, φκσο έηζη κπνξείο λα ζψζεηο 
ηνλ πιαλήηε. 

*   Γηαηί λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ ζεξκνζίθσλα; Θα ήηαλ θαιχηεξα αλ είρεο ειηαθφ ζεξκνζίθσλα θαη αμηνπνηνχζεο ηελ 
ειηαθή ελέξγεηα. ε ζπλδπαζκφ κάιηζηα κε ην κπφηιεξ κπνξείο λα έρεηο δεζηφ λεξφ θάζε κέξα κε έλαλ νηθνλνκηθφ θαη 
νηθνινγηθφ ηξφπν. 

* ηαλ θάλεηο κπάλην κελ αθήλεηο ην λεξφ λα ηξέρεη άζθνπα, πξνζπάζεζε φζν κπνξείο λα ην πεξηνξίζεηο. Σν ίδην πξέ-
πεη λα ζθέθηεζαη φηαλ πιέλεηο ηα πηάηα ή φηαλ πιέλεηο ηα δφληηα ζνπ. 

* Αλ δελ είζαη καθξηά απφ ηνλ πξννξηζκφ ζνπ, κε ρξεζηκνπνηείο ην ακάμη. Σν ακάμη θαηαλαιψλεη πνιιά θαχζηκα άξα 
ελέξγεηα θαη θπζηθά κελ μερλάκε φηη ξππαίλεη ηελ αηκφζθαηξα. Υξεζηκνπνίεζε θαιχηεξα ην πνδήιαην. 

* Μελ αθήλεηο ηελ ζεξκφηεηα λα θεχγεη απφ ραξακάδεο. Να ηηο θιείλεηο φζν θαιχηεξα κπνξείο, αθφκα θαη κε παληά. 
Φπζηθά, κπνξείο λα βάιεηο ζην ζπίηη ζνπ κνλσηηθά δηπιά παξάζπξα, ψζηε λα βγαίλεη αθφκα ιηγφηεξε ζεξκφηεηα 
(ζρεδφλ κεδακηλή).  

* Απφ ηελ αξρή ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θηεξίνπ ηνπνζέηεζε κφλσζε. Μπνξεί ζηελ αξρή λα ζνπ θνζηίζεη, αιιά κε ηελ 
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαηαιαβαίλεηο πφζα ρξήκαηα εμνηθνλφκεζεο. 

* Μελ αλνίγεηο ην ςπγείν ρσξίο λα ππάξρεη ιφγνο. Δπίζεο, πξέπεη λα ειέγρεηο ην ςπγείν ζνπ, ψζηε λα είζαη ζίγνπξνο 
φηη δελ παγψλεη πεξηζζφηεξν απ‟ ην θαλνληθφ. 

* Σέινο, πξνζπάζεζε φηαλ καγεηξεχεηο λα είζαη πην πξνζεθηηθφο. Μελ αλνηγνθιείλεηο ζπλέρεηα ηελ πφξηα ηεο θνπδίλαο, 
γηαηί έηζη ράλεηο ζεξκφηεηα θαη ελέξγεηα. 

   Με ηνπο παξαπάλσ ηξόπνπο κπνξνύκε ΟΛΟΗ πνιύ εύθνια λα ζπκβάιινπκε ΣΖ ΧΣΖΡΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛ-

ΛΟΝΣΟ ΑΛΛΑ ΚΑΗ ….ΣΖ ΣΔΠΖ ΜΑ.  
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ειίδα 15 ΟΒΑΡΟΣΖ ΜΖΓΔΝ 

ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΜΠΑΣΑΡΗΩΝ 

* Πξνζπάζεζε λα ρξεζηκνπνηείο επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο, γηαηί κελ 
μερλάο φηη ε ελέξγεηα ησλ κπαηαξηψλ πξνέξρεηαη απφ ηε γε. Μελ ηελ ζπαηα-
ιάο! Δπίζεο πξνζπάζεζε, αθφκα θαη φηαλ ε ελέξγεηα ησλ επαλαθνξηηδφκε-
λσλ κπαηαξηψλ ηειεηψζεη, λα κελ πεηάμεηο ηελ κπαηαξία αιιά λα ηελ αλαθπ-
θιψζεηο. 

 

Γηαηί όκσο λα αλαθπθιώλνπκε ηηο 
κπαηαξίεο; 

 -Αλαθπθιψλνπκε ηηο κπαηαξίεο, γηαηί 
θάλεη θαιφ ζηνλ πιαλήηε θαη ζηελ πγεία 
καο απφ θάζε άπνςε. Καη‟αξράο, ηα 
κέηαιια πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ θαηα-
ζθεπή ησλ κπαηαξηψλ δελ είλαη αλεμά-
ληιεηα ζην ππέδαθνο ηεο γεο. Έπεηηα, 
ε δηαδηθαζία εμφξπμεο απηψλ ησλ κε-
ηάιισλ θαη ε επεμεξγαζία ηνπο γηα ηελ 
παξαζθεπή κπαηαξηψλ απνηειεί αιφγη-
ζηε ζπαηάιε ελέξγεηαο.  

 -Μέζσ ηεο αλαθχθισζεο εμνηθνλνκνχ-
κε κέρξη θαη 80% ηεο ελέξγεηαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζακε γηα ηελ εμφξπμε θαη ηελ επε-
μεξγαζία λέσλ κεηάιισλ. Δπηπιένλ, κε ηελ αλαθχθισζε κεηψλνληαη ηα απνξξίκκαηα, 
πνπ είλαη εμαηξεηηθά επηβαξπληηθά γηα ην πεξηβάιινλ. «ηαλ δελ αλαθπθιψλνπκε κπα-

ηαξίεο, απηέο πέθηνπλ ζε θάπνηα ρσ-
καηεξή. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 
γίλεηαη δηάβξσζε ησλ ζπζηαηηθψλ 
ηνπο κε ηε βξνρή, ηηο ππξθαγηέο θαη 
ηνλ αέξα θαη ζηαδηαθά κπνξνχλ λα 
πεξάζνπλ ζηνλ πδξνθφξν νξίδνληα, 
ζηηο ζάιαζζεο θαη ηηο ιίκλεο θαη λα 
κνιχλνπλ ηηο θαιιηέξγεηεο, θαηαιήγν-
ληαο λα κνιχλνπλ θαη ηνλ ίδην ηνλ 
άλζξσπν, κέζσ ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο», επηζεκαίλεη ν Ζιίαο Οξδφ-
ιεο.. Σα βαξέα κέηαιια, φπσο ην καγγάλην θαη ν ςεπδάξγπξνο, δελ 
είλαη δεκηνγφλα γηα ηνλ νξγαληζκφ, αλ αληρλεχνληαη ζε κηθξή πνζφηε-
ηα, είλαη νπζίεο, φκσο, πνπ δε δηαζπψληαη θαη γη‟απηφ ζπζζσξεχν-
ληαη ζηνλ νξγαληζκφ. Πξφθεηηαη γηα ην θαηλφκελν ηεο βηνζπζζψξεπ-
ζεο. ηαλ ε ζπζζψξεπζε ησλ βαξέσλ κεηάιισλ μεπεξάζεη θάπνην 
φξην κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα ζηελ πγεία φπσο αιιεξ-
γίεο, γαζηξεληεξίηηδεο θ.ιπ.    

 

Οκαδηθή εξγαζία ησλ καζεηώλ ηνπ Β1 θαη Β2 

ΥΟΛΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 



Ζ θαζεγήηξηα Φπζηθήο Αγσγήο θ. Γηώηα Ληβαδά κηιά ζηελ Αλαζηαζία Πεηξά γηα ηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηόηε-
ηεο πνπ δηνξγαλώζεθαλ θέηνο ζην ζρνιείν καο: 

-Ποιερ αθληηι-
θέο δξαζηε-
ξηόηεηεο δηνξ-
γαλώζεθαλ 
γηα καζεηέο, 
ηε θεηηλή ζρν-
ιηθή ρξνληά, 
2006-2007; 

Γ.Λ.: Γηνξγα-
λψζεθαλ αγψ-
λεο αλψκαινπ 
δξφκνπ γηα 
καζεηέο θαη 
καζήηξηεο Γπ-
κλαζίσλ θαη 
Λπθείσλ, πνπ 
γίλνληαη κηα 
θνξά ην ρξφλν. 
Δίλαη αλψκα-
ινο δξφκνο 2 
ρικ γηα ηα θνξί-
ηζηα θαη 3 ρικ 
γηα ηα αγφξηα. 

-Ποιορ ηοςρ διοπγανώνει; 

Γ.Λ.: Σνπο δηνξγαλψλεη ην Γξαθείν Φπζη-
θήο Αγσγήο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο   Δθπαί-
δεπζεο.  

-Πόηε και πού έγιναν οι θεηινοί; 

Γ.Λ.: Έγηλαλ ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 2006 ζηνλ  
παξαζαιάζζην ρψξν ηνπ ρνηληά, ζηελ 
Αηηηθή. 

-Ποια ζσολεία ζςμμεηείσαν;  

Γ.Λ.: Σε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ζπκκε-
ηείραλ ζρνιεία ηεο Α΄ θαη Β΄ Αλαηνιηθήο 
Αηηηθήο. 

-Ποια παιδιά πήπαν μέπορ από ηο ζσο-
ιείν ηνπ Απιώλα, θαη ζπγθεθξηκέλα ην 
Γπκλάζην; 

Γ.Λ.: Απφ ηα θνξίηζηα, ε Μαξγαξίηα Ενξδν-
κπά  θαη ε Αλαζηαζία Πεηξά. Απφ ηα αγφ-
ξηα, ν Μάξηνο Αιηάη, ν Μίιηνο Γνπξήο, θαη ν 
Γεκήηξεο Μπάθν.  

-Τι πιζηεύεηε όηι πποζθέπει η ζςμμεηο-
ρή ζε ηέηνηεο δηνξγαλώζεηο; 

Γ.Λ.: O αγψλαο αλψκαινπ δξφκνπ είλαη 
έλαο πνιχ θνπξαζηηθφο αγψλαο, πνπ δίλεη 
ηελ δπλαηφηεηα ζηα παηδηά πνπ πξνπνλνχ-
ληαη εθηφο ζρνιείνπ λα δηεθδηθήζνπλ πξψ-
ηεο ζέζεηο. ηα ππφινηπα παηδηά, πνπ 
έρνπλ βέβαηα ηθαλφηεηεο ζηελ αληνρή, δίλεη 

ηελ επθαηξία λα αγσληζηνχλ γηα κία αμην-
πξεπή εθπξνζψπεζε ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. 
Γεληθά, ε ζπκκεηνρή ζε ηέηνηνπο αγψλεο 
σζεί ηα παηδηά λα πξνζπαζνχλ γηα ην κέγη-
ζην ηεο ζσκαηηθήο απφδνζεο θαη αλαδεη-
θλχεη ην κεγάιν ςπρηθφ ηνπο ζζέλνο. 

-Ποια ήηαν η ηελική ενηύπωζη πος ζαρ 
δεκηνπξγήζεθε από ηε ζπκκεηνρή ηνπ 
ζρνιείνπ καο, ζ’ απηή ηε δηνξγάλσζε; 

Γ.Λ.:Σα παηδηά θαηέβαιαλ ππέξκεηξε πξν-
ζπάζεηα, θάπνηα πήξαλ θαιέο ζέζεηο θαη 
θάπνηα άιια ηεξκάηηζαλ, ζρεδφλ εμνπζε-
λσκέλα. 

-Είζηε εςσαπιζηημένη από ηην όλη ππο-
ζπάζεηα; 

Γ.Λ.:Ναη, είκαη 
επραξηζηεκέλε θαη 
ζεσξψ φηη ε εθ-
πξνζψπεζε ηνπ 
ζρνιείνπ καο ήηαλ 
αξθεηά θαιή!     

- Σε ποια άλλη 
αζιεηηθή δηνξγά-
λσζε πήξακε 
κέξνο; 

Γ. Λ.: ηνπο Πεξη-
θεξεηαθνχο Αγψ-
λεο ηίβνπ Αλαην-
ιηθήο Αηηηθήο. 
Πήξε κέξνο ν 
Αληώλεο Γνπξήο 
ζηα 1500 κέηξα. 
Σεξκάηηζε πξψηνο 
θαη έηζη πξνθξίζε-
θε ζηελ επφκελε 
θάζε ησλ Παλει-
ιήλησλ Αγψλσλ. 
Οη Παλειιήληνη 
αγψλεο ηίβνπ 
έγηλαλ ζηελ Καια-
κάηα θαη εθεί ηεξ-
κάηηζε έβδνκνο. 
Ήηαλ κία κεγάιε 
δηάθξηζε θαη γή απηφλ ηνλ ίδην θαη γηα ην 
ζρνιείν καο.  

- Άλλη αθληηική δπαζηηπιόηηηα διοπγα-
λώζεθε; 

      Γ. Λ. : πσο θαη ηα πξνεγνχκελα ρξφ-
ληα, έηζη θαη θέηνο θάλακε εζσηεξηθφ     
πξσηάζιεκα βφιετ θαη πνδνζθαίξνπ. 

«Γεληθά, ε 

ζπκκεηνρή ζε 

ηέηνηνπο 

αγώλεο σζεί 

ηα παηδηά λα 

πξνζπαζνύλ 

γηα ην κέγηζην 

ηεο ζσκαηηθήο 

απόδνζεο θαη 

αλαδεηθλύεη ην 

κεγάιν 

ςπρηθό ηνπο 

ζζέλνο.» 
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- Κςπία Λιβαδά, ποιερ είναι οι ενηςπώζειρ ζαρ από ηο εζωηεπικό ππωηάθλημα βόλεϊ; 

Οη εληππψζεηο κνπ είλαη πνιχ θαιέο, γηαηί βιέπνπκε ην επίπεδν ησλ καζεηψλ ζ‟απηά ηα α-
ζιήκαηα. Θα πξνηηκνχζα φκσο νη αγψλεο λα γίλνληαη κεηά ην ηέινο ησλ καζεκάησλ. 

- Τι πποβλήμαηα ςπήπσαν;  

Σν θχξην πξφβιεκα πνπ ππήξρε ήηαλ 
φηη έπξεπε λα παίξλσ ηα  παηδηά ζε 
ψξεο καζήκαηνο, ελψ ην θαιχηεξν ζα 
ήηαλ λα θαζφκαζηαλ κεηά ην ζρνιείν, 
πξάγκα πνπ δελ είλαη φκσο δπλαηφ λα 
γίλεη, γηαηί νη καζεηέο έρνπλ εμσζρνιη-
θέο  δξαζηεξηφηεηεο. 

- Ποια είναι ηα θεηικά ζηοισεία;  

Σα ζεηηθά ζηνηρεία είλαη φηη δεκηνπξγεί-
ηαη άκηιια κεηαμχ ησλ παηδηψλ θαη δεκη-
νπξγείηαη θίλεηξν γηα δνπιεηά ζην κάζε-
κα ηεο γπκλαζηηθήο θαηά ηε δηάξθεηα 
φιεο ηεο  ρξνληάο. 

«Οη βξηζηέο θαη 

νη ρεηξνλνκίεο 

πξέπεη λα 

ζηακαηήζνπλ, 

θαζώο όινη – 

ληθεηέο θαη 

ληθεκέλνη- 

ηόληζαλ όηη 

απηό πνπ ηνπο 

ελόριεζε 

όινπο ήηαλ νη 

βξηζηέο θαη νη 

θνξντδίεο.» 
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ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ ΒΟΛΔΪ                   Σειηθόο:  Γ1 - Β2  :   2 - 1 

ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ      Σειηθόο:  Γ1  –  Β2:   0 - 4 

 πσο φινη μέξνπκε, ηηο ηειεπηαίεο κέξεο δηνξγαλψζεθε ζην ζρνιείν καο ην εζσηεξηθφ πξσ-
ηάζιεκα πνδνζθαίξνπ. Δίδακε πνιχ πάζνο θαη θαλαηηζκφ θαη έηζη είπακε λα πάξνπκε ζπλε-
ληεχμεηο απφ ηνπο παίρηεο ησλ νκάδσλ πνπ ζπκκεηείραλ - ληθεηέο θαη ρακέλνπο - λα καο 
πνπλ ηηο εληππψζεηο ηνπο.   

 Οη ληθεηέο, φπσο είλαη θπζηθφ, ήηαλ ελζνπζηαζκέλνη. «Τπήξρε πάζνο θαη αγσληζηηθφηεηα… 
Δίκαζηε πνιχ επραξηζηεκέλνη απφ ηελ επίδνζε ηεο νκάδαο», καο είπε ν Γηάλλεο Μπακπαιί-
νπ, απφ ην Β2. Αληίζεηα, φκσο, φινη νη εηηεκέλνη ήηαλ απνγνεηεπκέλνη θαη φιν παξάπνλα. 
Με πνηνλ ηα είραλ βάιεη; Μα θπζηθά κε ηε δηαηηεζία. «Υάζακε άδηθα», ππνζηήξηδαλ φινη. 
«Νεπξίαζα, επεηδή πηζηεχσ φηη καο αδίθεζε ν δηαηηεηήο. Γε καο έδσζε 4 πέλαιηη θαη έδσζε 
πέλαιηη ζηελ αληίπαιε νκάδα, ελψ ήηαλ έμσ απφ ηελ πεξηνρή», είπε ν Γηάλλεο Κνχθνο, απφ 

ην Β1. Με ιίγα ιφγηα, ζχκθσλα κε ηνπο 
ρακέλνπο: ΓΗΑ ΟΛΑ ΦΣΑΗΔΗ Ο ΓΗΑΗΣΖ-
ΣΖ.  

Δπίζεο,  νξηζκέλνη καο είπαλ φηη πξέπεη 
λα ζπκθσλνχλ θαη νη καζεηέο κε ηε κέ-
ξα δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα. Γελ πξέπεη 
λα γίλεηαη ν αγψλαο φηαλ ιείπεη θάπνηνο 
βαζηθφο παίρηεο ηεο νκάδαο, καο είπαλ 
νη καζεηέο ηνπ Γ1. 

   Γηα έλα πάλησο πξάγκα ζπκθψλεζαλ 
φινη: Οη βξηζηέο θαη νη ρεηξνλνκίεο πξέ-
πεη λα ζηακαηήζνπλ, θαζψο φινη – ληθε-
ηέο θαη ληθεκέλνη- ηφληζαλ φηη απηφ πνπ 
ηνπο ελφριεζε φινπο ήηαλ νη βξηζηέο θαη 
νη θνξντδίεο. 

 

Αλαζηαζία Πεηξά, κε ηε βνήζεηα ηεο Γαλάεο Αιηάλε θαη ηεο Μαίξεο Καηζηθή  

ΥΟΛΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 



  Μαζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο πνπ καζαίλνπλ παξαδνζηα-
θνύο ρνξνύο ζην Πλεπκαηηθό Κέληξν ηνπ Γήκνπ Απιώλα 
πήξαλ, γηα άιιε κία θνξά, κέξνο ζηνπο αγώλεο θαη, γηα 
αθόκα κηα θνξά, δηέπξεςαλ… 

 

Ζ θ. Βηβή Καιίλε, πνπ ηνπο δηδάζθεη παξαδνζηαθνύο ρν-
ξνύο, κίιεζε ζηελ Αλαζηαζία Γάβξε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ 

ζρνιείσλ καο:   

 

-Τι παποςζίαζαν οι ομάδερ ηος Αςλώνα και ηι θέζη πήπαν; 

 Οη ρνξεπηηθέο νκάδεο  Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ παξνπζίαζαλ 
ηνπηθνχο ρνξνχο ηνπ Απιψλα, φπσο ηνπο ρφξεπαλ νη παππνχ-
δεο καο ζε δηάθνξεο θνηλσληθέο εθδειψζεηο, ζε παλεγχξηα, 
γάκνπο, γιέληηα… 

 Οη δχν καο ρνξεπηηθέο νκάδεο ήηαλ, θαηά γεληθή νκνινγία, νη 
θαιχηεξεο αλάκεζα ζε φια ηα ζρνιεία. Ζ επηηξνπή, φκσο, δελ 
κπνξνχζε δψζεη ηελ πξσηηά ζε δχν ηκήκαηα απφ ην ίδην ζρν-
ιείν, νπφηε ην Γεληθφ Λχθεην Απιψλα πήξε ην 1ν βξαβείν θαη ην  
1ν Γπκλάζην Απιψλα ην 2ν. 

-Πόηε ξεκίνηζαν οι ππόβερ; 

 Οη πξφβεο είραλ μεθηλήζεη έλα κήλα πεξίπνπ πξηλ απφ ηελ εθ-
δήισζε, γηα λα κπνξέζνπλ ηα παηδηά λα δεζνχλ κεηαμχ ηνπο, 

ψζηε λα παξνπζηάζνπλ ην θαιχηεξν απνηέιεζκα.  

-Είσερ άγσορ καηά ηη διάπκεια ηηρ εκδήλωζηρ; 

 Άγρνο έρσ πάληα φζν δηαξθεί ε εθδήισζε, γηαηί δε-
ηάσ πάληα ην θαιχηεξν απνηέιεζκα. 

- Χαπήκαηε με ηο αποηέλεζμα; 

 Σα παηδηά πάληα ραίξνληαη κε ηηο επηηπρίεο ηνπο. Δγψ 
πξνζσπηθά ραίξνκαη κε ηελ πξνζπάζεηα ησλ παηδηψλ 
θαη κε ην γεγνλφο φηη έρνπλ κάζεη λα ιεηηνπξγνχλ νκα-
δηθά. 

 

Σνπο επρόκαζηε ινηπόλ λα ζπλερίζνπλ λα ρνξεύ-

νπλ θαη λα έρνπλ θαη άιιεο επηηπρίεο ζην κέιινλ. 
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Φέηνο, όπσο θαη θάζε ρξόλν, δηνξγαλώζεθαλ νη  Παλειιήληνη Μαζεηηθνί Καιιηηερληθνί Αγώλεο πνπ πεξη-
ιάκβαλαλ: Μνπζηθή, Υνξό, Θέαηξν, Εσγξαθηθή. 

Μαζεηέο από όιε ηελ Διιάδα δσγξάθηζαλ εκπλεπζκέλνη από ην ζέκα: «Φσο, Οπξαλόο, Θάιαζζα, Γε». 
Από ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο πήξαλ βξαβείν γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ε Γαλάε Μπαζαληή θαη ε Διέ-
λε Κπξηαθνύ από ην Γπκλάζην θαη ν Θαλάζεο ηδέξεο θαη ε Καηεξίλα νπξαβιά από ην Λύθεην. 



Σν Γ2  ηκήκα ηνπ ζρνιείνπ καο, ζην πιαίζην ηνπ κα-
ζήκαηνο ηνπ .Δ.Π,  ζπλεξγάζηεθε κε ην Γπκλάζην 
Καπαλδξηηίνπ θαη ην Γπκλάζην Υαιθνπηζίνπ θαη δε-
κηνύξγεζαλ ην 31ν δίθηπν .Δ.Π. Αθνύ πξνζδηνξί-
ζηεθε έλα ζέκα θνηλνύ ελδηαθέξνληνο, θάζε ζρνιείν 
εμέηαζε κία πιεπξά ηνπ ζέκαηνο. ην ηέινο ηεο ρξν-
ληάο, καζεηέο ησλ 3 ζρνιείσλ ζπλαληεζήθακε ζε 
εκεξίδα πνπ έγηλε ζην Γπκλάζην Καπαλδξηηίνπ θαη 
παξνπζηάζακε ν έλαο ζηνλ άιιν ηελ εξγαζία καο.  

 

Ζ νκάδα καο 

  Καηζίθε, Καηζίια, Κεκαλεηδήο, Κφηηα, Κνπιφιη, Κνπιφ-
ιη, Κνπξηέζεο, Μαδηψηεο, Μαληδηνχξα, Μνπξαηίδνπ, 
Μπεξηφιε, Μπνπζάη, Μσξαίηε, Μσξαίηνπ, Νάλνο, Πα-
παλησλίνπ, ακπάλεο, απέξαο, ηδέξεο, Υαβαιέ, Υν-
ληάη, Υξηζηνθφξνπ 

Τπεύζπλε Καζεγήηξηα: Καξαθαζίδνπ Διηζζάβεη 

 

Σν ζέκα ηεο εξγαζίαο καο  

 Δπαγγέικαηα ηνπ κέιινληνο: επαγγέικαηα πνπ ζρεηίδν-
ληαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε δηαρεί-
ξηζε θπζηθψλ πφξσλ. 

Οη δξαζηεξηόηεηέο καο 

 Σελ Πέκπηε 19-4-2007 καο επηζθέθηεθε ζην ζρνιείν ν 
θ. Βαζίιαηλαο, κεραληθφο μχινπ θαη ηδξπηήο ηεο εηαηξείαο 
Wands,  θαη καο παξνπζίαζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 
εηαηξείαο ηνπ, θαζψο θαη ην επάγγεικά ηνπ (κεραληθφο 
μχινπ). 

Δηνηκάζακε, επίζεο, κηα ζεηξά απφ επαγγεικαηηθέο Μν-
λνγξαθίεο πνπ ήηαλ απνηέιεζκα  έξεπλαο ηεο νκάδαο 
καο κε ζηνηρεία πνπ ζπιιέμακε απφ επαγγεικαηηθνχο 
νδεγνχο θαη ην δηαδίθηπν. Σα επαγγέικαηα πνπ εμεηάζα-
κε ήηαλ: κεραληθφο μχινπ, γεσιφγνο,  πεξηβαιινληνιφ-
γνο θαη ρεκηθφο κεραληθφο. Γηα θάζε επάγγεικα εμεηάζα-
κε ζέκαηα, φπσο αληηθείκελν εξγαζίαο, δξαζηεξηφηεηεο, 
εμνπιηζκφο, ζπνπδέο, εηδηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, 
πξννπηηθέο απαζρφιεζεο, εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, θαη 
άιια. Ζ δνπιεηά καο απηή παξνπζηάζηεθε ζε ειεθηξνλη-
θή θαη ζε έληππε κνξθή. 

Έλαο πξσηόηππνο δάζθαινο 

 Μεξηθέο θνξέο θάζνκαη θαη ζθέθηνκαη πσο ζα ήηαλ 
σξαίν λα ππήξρε έλαο δάζθαινο, πνπ λα κε καο κάζαη-
λε Υεκεία, Αξραία, Μαζεκαηηθά ή Γαιιηθά. Να κε καο 
έβαδε λα κάζνπκε απ΄έμσ θαλφλεο ή εμαηξέζεηο. Να κε 
καο έιεγε ηη ζα θάλνπκε φηαλ κεγαιψζνπκε θαη πψο ζα 
είκαζηε ρξήζηκνη ζηελ θνηλσλία. Απηφο ν δάζθαινο ζα 
καο κάζαηλε γηα ηε δσή. Έλαλ ηέηνην δάζθαιν ζα ηνλ 
έιεγαλ βηνδηδάζθαιν θαη ην κάζεκά ηνπ βηνδηδαζθαιία. 
Καη πηζηεχσ πσο απηά πνπ ζα καο κάζαηλε δε ζα ηα 
μερλνχζακε πνηέ. Θα καο κέλαλ ζην κπαιφ καο ζαλ 
εκπεηξίεο πνπ απνθηήζεθαλ κε δηάινγν, ηαμίδηα θαη 
φλεηξα. 

Γαλάε Μπαζαληή   

Έλαο πξσηόηππνο ςπρνιόγνο 

 Αθνχκε ζπρλά: ςπρνιφγνο γηα παηδηά, ςπρνιφγνο νηθν-
γελεηαθφο, ςπρνιφγνο γηα γθέη… 

 Καλείο φκσο δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηα θπηά. Ννκίδνπλ φηη 
είλαη άςπρα. Καη φκσο… 

 Πξφθεηηαη γηα έλα πνιχ δχζθνιν επάγγεικα, γηαηί δελ 
κπνξείο εχθνια λα αγγίμεηο ηελ θαξδηά ελφο θπηνχ. Βέ-
βαηα, δελ ππάξρεη απηφ ην επάγγεικα. Πνχ μέξεηε φκσο; 
Μπνξεί λα ππάξμεη ζην κέιινλ. Καη ηφηε ζα ήηαλ ηηκή 
κνπ λα γίλσ.  

νθία Υνληάη 

 

  Αλαξωηηέζηε ηη ζα θάλεηε όηαλ κεγαιώζεηε; Μήπωο ζαο ηξνκάδεη ε αλεξγία; Αλαδεηάηε έλα πξωηόηππν επάγγεικα; 
Ειπίδνπκε νη ηδέεο καο, κε αθεηεξία ην κάζεκα ηεο Γιώζζαο, λα ζαο βνεζήζνπλ. 
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Καζψο θάζεζηε ζηνλ θαλα-
πέ θαη θνηηάηε κε ηηο ψξεο 
ζηελ ηειεφξαζε, έρεηε ζθε-
θηεί πνηέ φηη ππάξρνπλ ρη-
ιηάδεο γιψζζεο θαη δηάιεθηνη 
πνπ κπνξεί έλαο άλζξσπνο 
λα κάζεη; Δ, ινηπφλ ζαο πιε-
ξνθνξψ φηη κπνξείηε λα 
κάζεηε νπνηαδήπνηε γιψζ-
ζα ζέιεηε, φπνηε εζείο ζέιε-
ηε θαη ην απνθαζίζεηε. Μπν-
ξείηε λα ηηο κάζεηε φιεο, φιεο 
εθηφο απφ κία……  

Κάζε θνξά πνπ βιέπεηε 
έλαλ ζθχιν λα θπλεγάεη κηα 
γάηα, δελ αλαξσηεζήθαηε 
πνηέ πνηνο είλαη ν ιφγνο πνπ 
καιιηνηξαβηνχληαη; Πνηνο 
έθαλε ηελ 1ε θίλεζε; Ζ πνηνο 
απφ ηνπο δπν έθηαηγε; Φα-
ληαζηείηε λα κηινχζακε ηε 
γιψζζα ηνπο θαη λα κπνξνχ-
ζακε λα ιχζνπκε ην πξφβιε-
κα. κσο ηα θαθφκνηξα ηα 
δψα δελ κπνξνχλ λα ζπλελ-
λνεζνχλ κεηαμχ ηνπο κε α-
πνηέιεζκα λα πέθηνπλ ζχ-
καηα παξεμεγήζεσλ.  

Δκείο φκσο ηη θάλνπκε γη 
απηφ; Σα αθήλνπκε λα πνιε-
κνχλ. Greenpeace ζνπ ιέεη 
ν άιινο. Οχηε απηνί ελδηαθέ-
ξνληαη πξαγκαηηθά γηα ηα 
δψα. Γελ ζα έπξεπε λα ηα 
είρακε βνεζήζεη; ην θάησ-
θάησ, δψα δελ είκαζηε θη 
εκείο; Πξέπεη λα βνεζήζνπ-
κε ηνπο αξραίνπο πξνγφλνπο 
καο, ρηκπαηδήδεο. Φπζηθά, 
επεηδή δελ είλαη έμππλνη ζαλ 
ηνπο αλζξψπνπο θαη δελ 
κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ ηε 
γιψζζα καο, πξέπεη εκείο λα 
δηδαρηνχκε ηελ δηθηά ηνπο. 
Φαληαζηείηε λα ππήξραλ 
δηεξκελείο νη νπνίνη ζα κπν-
ξνχζαλ λα κεηαθξάζνπλ ηε 
γιψζζα ησλ δψσλ ζηελ 
γιψζζα καο θαη ην αλάπνδν. 
Έηζη ζα κπνξνχζακε λα 
δίλνπκε ζπκβνπιέο ζηα δψα 
ζε ζρέζε κε ηα θνηλσληθά, 
θπιεηηθά αιιά θαη ηα εξσηηθά 
ηνπο πξνβιήκαηα. 

Δπίζεο αλ καζαίλακε ηελ 
γιψζζα ησλ δψσλ, ζα κπν-
ξνχζακε λα παίξλακε ζπκ-
βνπιέο απφ ηα θαηνηθίδηά 

καο, φηαλ ηα αλζξψπηλα 
κπαιά κπινθάξνπλ, ρσξίο 
λα ηειεθσλνχκε ζε ραδέο 
εθπνκπέο αλαδεηψληαο κία 
αληηθεηκεληθή άπνςε. Ο ξφ-
ινο ησλ δψσλ ζα ήηαλ πνιχ 
ζεκαληηθφηεξνο θαη νη 
άλζξσπνη ζα έδηλαλ αμία ζηα 
δψα. Θα ηα αληηκεηψπηδαλ 
ζαλ αλζξψπνπο θαη ηα δψα 
ίζσο θαηάθεξλαλ λα εμειη-
ρζνχλ. Θα ιχλακε ην πξφ-
βιεκα ηεο επηθνηλσλίαο 
ηνπο. Θα ήκαζηε νη επεξγέ-
ηεο ηνπο θαη ζίγνπξα ζα 
παίξλακε πνιιέο ζπκβνπιέο 
θαη έμππλεο ηδέεο απφ απηά. 

Έλα επηπιένλ πιενλέθηεκα 
ζα ήηαλ φηη ζα δεκηνπξγνχ-
ληαλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. 
Θα άλνηγαλ θξνληηζηήξηα ηεο 
δσηθήο γιψζζαο. Θα ηδξχν-
ληαλ παλεπηζηήκηα δσηθήο 
θηινινγίαο. Θα ππήξραλ 
δηεξκελείο δσηθήο γιψζζαο 
θαη ζα ιπλφηαλ θάπσο ην 
πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο.  

Πηζηεχσ πσο ε δσή ζα 
ήηαλ ηειείσο δηαθνξεηηθή, 

γηαηί ηφηε ζα κπνξνχζακε λα 
ζπδεηάκε γηα πάξα πνιιά 
ζέκαηα καδί κε ηα δψα θαη ζα 
καο εμέθξαδαλ ηηο απαηηή-
ζεηο θαη ηα παξάπνλά ηνπο. 
Έηζη ζα ηα πεγαίλακε ζην 
θνκκσηήξην θαη ζηα ηλζηηηνχ-
ηα δσηθήο νκνξθηάο φπνηε 
εθείλα ήζειαλ. Δπίζεο εθηφο 
απφ απηά ζα ηδξχνληαλ γπ-
κλαζηήξηα γηα ηνπο δσνα-
ζιεηέο, γήπεδα γηα νιπκπηα-
θνχο δσναγψλεο θαη ίζσο 
θάπνηα ζηηγκή λα πήγαηλαλ 
θαη ζηνλ Άξε… 

Ζ δσή καο ζα ήηαλ πην 
φκνξθε. Θα κπνξνχζακε λα 
κάζνπκε γηα ην δσηθφ βαζί-
ιεην θαη απφ εδψ θαη πέξα ηα 
δψα θαη νη άλζξσπνη ζα ζπ-
λππήξραλ εηξεληθά θαη κηα 
θαηλνχξγηα ζειίδα ζα γξαθφ-
ηαλ ζηελ ηζηνξία αλζξψπσλ 
θαη δψσλ…  

 

Μαξία Μαξνύιε  

«Έηζη ζα 

κπνξνύζακε 

λα δίλνπκε 

ζπκβνπιέο 

ζηα δώα ζε 

ζρέζε κε ηα 

θνηλσληθά, 

θπιεηηθά αιιά 

θαη ηα εξσηηθά 

ηνπο 

πξνβιήκαηα.» 

ειίδα 20 ΟΒΑΡΟΣΖ ΜΖΓΔΝ ΥΟΛΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 



 Σελ Σεηάξηε 16 Μαΐνπ, επηηέινπο πξαγκαηνπνηήζεθε ε πνιπα-
λακελφκελε κνλνήκεξε εθδξνκή ηνπ ζρνιείνπ καο. πκκεηείραλ 

ζρεδφλ φια ηα παηδηά απφ ην 
Γπκλάζην. Πξψηα επηζθεθηήθακε 
ηηο Μπθήλεο. Μεηά απφ έλα πνιχ 
καθξχ ηαμίδη, απφ ηελ Αηηηθή σο 
ηελ Πεινπφλλεζν, θηάζακε επη-
ηέινπο θαηά ηηο 11:30 ζηηο Μπθή-
λεο.Ζ  πεξηήγεζή καο θξάηεζε 
κηα ψξα πεξίπνπ. ινη έπαηξλαλ 
θσηνγξαθίεο. Ζ δέζηε ζην κεηα-
μχ ήηαλ αθφξεηε, εκείο είρακε 
βαξεζεί θαη νη θαζεγεηέο έιεγαλ 
φηη δελ έρνπκε ρξφλν θη έπξεπε 
λα θχγνπκε γηα ... Ναχπιην!!! 

 Σν Ναχπιην είλαη κηα καγεπηηθή πφιε ε 
νπνία έρεη κηα μερσξηζηή νκνξθηά, ηδηαίηε-
ξα απηή ηελ επνρή. Απηή ηελ επνρή ην 
Ναχπιην έρεη πνιχ θφζκν. Σα γξαθηθά 
ζνθάθηα είλαη γεκάηα κε θαηαζηήκαηα πνπ 
πνπιάλε βξαρηφιηα, θνιηέ, αλακλεζηηθά 
αγαικαηάθηα θαη δηάθνξα άιια ζε εμσθξε-
ληθέο ηηκέο. Παξφια απηά θαλείο δελ κπν-
ξεί λα αληηζηαζεί ζην λα αγνξάζεη έλα 
ελζχκην ηνπ ζηπι: “Ζ θαιή κνπ ε γηαγηά 
πήγε ζην Ναχπιην θαη κνπ αγφξαζε απηφ 
ην κπινπδάθη”. 

ην Ναχπιην, επίζεο, είλαη αδχλαην λα 
ραζεί θαλείο, θαζψο φιε ε πφιε είλαη δηαη-
ξεκέλε ζε ηεηξάγσλα, θηήξην-θηήξην.  

Σν θαιφ ήηαλ φηη νη θαζεγεηέο καο είραλ 
αθήζεη λα θάλνπκε φ,ηη ζέινπκε θαη λα 
πεγαίλνπκε φπνπ ζέινπκε!!! 

ηαδώξα Παπαζενδώξνπ 

Μφιηο θηάζακε δελ πήγακε θαηεπζείαλ 
ζηελ πφιε, αιιά ζην θάζηξν ηνπ Παιακε-
δηνχ.  

ε απηφ ην θάζηξν είρε θπιαθηζηεί ν Κνιν-
θνηξψλεο. Γπζηπρψο κεξηθνί δελ πξνιάβα-
κε λα επηζθεθηνχκε ηελ θπιαθή ηνπ, γηαηί -
επηηέινπο- έπξεπε λα θχγνπκε γηα ηελ πφ-
ιε.   

Έηζη θηάζακε επηηέινπο, ζην Ναχπιην, 
κία απφ ηηο σξαηφηεξεο πφιεηο ηεο Διιά-
δαο, αιιά θαη δπζηπρψο κία απφ ηηο πην 
δεζηέο. 
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ειίδα 22 ΟΒΑΡΟΣΖ ΜΖΓΔΝ ΥΟΛΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

Φέηνο είρακε έλαλ πνιύ δξαζηήξην ύιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ. Εεηήζακε από ηελ πξόεδξν ηνπ πιιό-
γνπ λα καο ελεκεξώζεη γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ. Ζ θ. Ησάλλα ίδεξε κίιεζε ινηπόλ ζηελ Μαίξε Καηζηθή 
γηα ην έξγν ηνπ πιιόγνπ. 
 
Πνηα είλαη ηα ππόινηπα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ; 
Ζ θ. Αξρνληία Σαηίδνπ  είλαη ε ηακίαο, ε θ. Δηξήλε Κνξνβέζε, γξακκαηέαο, ν θ. Σάζνο Υξηζηνθφξνπ, αληηπξφεδξνο, ε 
θ. νθία Βφγιε, ν θ. ηαχξνο Γξαίγνο θαη ε θ. Διέλε Υνχζνπ. 
 
 Πνηεο δξαζηεξηόηεηεο νξγάλσζε θέηνο ν ύιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ; 
Σηο Απφθξηεο νξγαλψζακε ηελ πξψηε καο πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα. Σν πνιηηηζηηθφ ηξηήκεξν πεξηιάκβαλε ηελ 
έθζεζε βηβιίνπ, ηελ νκηιία ηεο θηινιφγνπ θ. Ακαιίαο Νάλνπ, ηνλ απνθξηάηηθν ρνξφ γηα ηα παηδηά ηνπ Γπκλαζίνπ κε 
κπνπθέ θαη dj. Έγηλε επίζεο θνπή πίηαο θαη απνλνκή επάζισλ ζηνπο καζεηέο θαη ην ηκήκα πνπ είραλ βξαβεπηεί ζηε 
ρξηζηνπγελληάηηθε γηνξηή ηνπ ζρνιείνπ καο.  
 
Σελ άλνημε νξγαλψζακε έλα παδάξη ινπινπδηψλ κε θπηά πνπ καο πξνζέθεξαλ σο ρνξεγία ηα αλζνπσιεία ηνπ Απιψ-
λα.  
 
Σειεπηαία δξαζηεξηφηεηα γηα ηε ρξνληά πνπ καο πέξαζε ήηαλ κία εθδήισζε γηα ηε κεηέξα. Πεξηιάκβαλε νκηιία απφ 
ηελ εθπαηδεπηηθφ θ. Μαηίλα Καηνπφδε, απαγγειία θεηκέλσλ, πνπ επηκειήζεθε ε θηιφινγνο θ. Διέλε Λνπινπδάθε, 
έθζεζε δσγξαθηθήο, πνπ επηκειήζεθε ε θαζεγήηξηα Αηζζεηηθήο Αγσγήο θ. Μαξία Σδεβειέθνπ, ηξαγνχδηα απφ ηε ρν-
ξσδία πνπ δηεχζπλε ε θ. Μάρε Καςαιάθε. πκκεηείραλ, επίζεο, παηδηά φισλ ησλ ειηθηψλ θαη παξνπζίαζαλ έλα ρν-
ξεπηηθφ δξψκελν κε ζηηγκηφηππα απφ ηε δσή κηαο κεηέξαο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλσλ.  Ήηαλ παηδηά πνπ παξαθνινπ-
ζνχλ  καζήκαηα ρνξνχ ζην αζιεηηθφ θέληξν “The Greeks” ζε ρνξνγξαθία ηεο θ. Διέλεο Βαξδαθαζηάλε. 
 
Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη από ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε ό,ηη έρεηε θάλεη;   
ρη. Απφ ηνπο γνλείο ζπκκεηέρεη κφλν ην 15%. Σν ππφινηπν 85% είλαη ηειείσο αδηάθνξν. ηηο εθινγέο ςεθίδεη ε κεην-
ςεθία ησλ γνληψλ θαη γηα απηφ ην ιφγν δελ κπνξεί λα ππάξμεη εθπξνζψπεζε ζηε ρνιηθή Δπηηξνπή θαη ζηελ Οκν-
ζπνλδία. Πξφζθαηα, κάιηζηα, κέινο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ δεκηνχξγεζε ηέηνην ζέκα θαη ιίγν έιεηςε λα δηαιπζεί 
ν χιινγνο  

Ζ εθπαηδεπηηθή καο επίζθεςε ζην Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνύ 
 
Αξρέο Μαγηνχ, κηα ειηφινπζηε κέξα, ην γπκλάζηφ καο επηζθέθηεθε ην Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνχ. Δθεί αθνχ μελα-
γεζήθακε ζχληνκα ζην ρψξν ηνπ Ηδξχκαηνο, κπήθακε ζηε «Θφιν», ην λέν εκηζθαηξηθφ ζέαηξν εηθνληθήο πξαγκαηηθφ-
ηεηαο ηνπ Ηδξχκαηνο. Μνηάδεη κε πιαλεηάξην, ε επηθάλεηα πξνβνιήο ηνπ έρεη εκηζθαηξηθφ ζρήκα θαη ε εμσηεξηθή ηνπ 
κνξθή, ζθαηξηθή θαζψο είλαη, παξαπέκπεη ζ΄ έλα νπξάλην ζψκα πνπ ζηξνβηιίδεηαη.  
 
Δθεί παξαθνινπζήζακε κηα δηαδξαζηηθή πεξηήγεζε ζηελ Αξραία Αγνξά ησλ Αζελψλ, αθνχ είρακε ηε δπλαηφηεηα κε 
έλα θνπκπί λα παίξλνπκε θαη εκείο κέξνο ζε θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηαδξακαηίδνληαλ ζηελ Αξραία Αγνξά. 
Ήηαλ κηα κνλαδηθή εκπεηξία, θαζψο αληηιεθηήθακε, κέζα απφ ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο Αγνξάο ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο 
ζηηγκέο ηεο ηζηνξίαο, ηελ εμέιημε κέζα ζην ρξφλν θαη ηε κεηαβνιή ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ρψξνπ απηνχ απφ επνρή ζε 
επνρή. Απνρσξήζακε ελζνπζηαζκέλνη, αθνχ επηζθεθηήθακε ην εθζεηήξην-πσιεηήξην ηνπ Ηδξχκαηνο, φπνπ αγνξάζα-
κε σξαία αλακλεζηηθά. 
 

Από ηε ζπληαθηηθή νκάδα 



Ο Γηαγσληζκφο Σξαγνπ-
δηνχ ηεο Eurovision θέηνο 
θιείλεη ηα 51 ρξφληα απφ ην 
1956 πνπ δηεμήρζε γηα 
πξψηε θνξά θαη απφ ηφηε 
δηνξγαλψλεηαη θάζε ρξφλν. 
Δίλαη έλα απφ ηα καθξνβηφ-
ηεξα ηειενπηηθά πξνγξάκ-
καηα. Δπηπιένλ, είλαη ν 
κεγαιχηεξνο δηαγσληζκφο 
ηξαγνπδηνχ πνπ δηνξγαλψ-
λεηαη παγθνζκίσο θαη νη 
ηειεζεαηέο πνπ ηνλ παξα-
θνινπζνχλ εθηηκνχληαη πε-
ξίπνπ απφ 100 κέρξη 600 
εθαηνκκχξηα.        

   Ζ πξψηε Eurovision 
έγηλε ην 1956. Ήηαλ κηα ηδέα 

γηα έλαλ δηεζλή δηαγσληζκφ 
ηξαγνπδηνχ φπνπ ζα ζπκκε-
ηείραλ ρψξεο ζ‟ έλα ηειεν-
πηηθφ πξφγξακκα πνπ ζα 
κεηαδηδφηαλ ηαπηφρξνλα θαη 
δσληαλά ζε φιεο ηηο ρψξεο 
ηεο Δπξσπατθήο Ραδηνηειε-
νπηηθήο Έλσζεο (E.B.U.). 
Απηφ ήηαλ κηα κεγάιε πξφ-
θιεζε γηα έλα ηερλνινγηθφ 
πείξακα δσληαλήο ηειεφξα-
ζεο. Δθείλε ηελ επνρή ήηαλ 
πξσηφγλσξν λα ζπκκεηέ-
ρνπλ ηφζεο ρψξεο ζε έλα 
επξχ ηειενπηηθφ δίθηπν. 
Μελ μερλάκε πσο ηφηε δελ 
ππήξρε δνξπθνξηθή ηειεφ-
ξαζε θαη ην ιεγφκελν 

έξσηα, θέξδηζε ηελ πξψηε 
ζέζε. 

   Σν ζηάδην Αξέλα ζεηφηαλ 
απφ ηνπο εθαηνληάδεο αλ-
ζξψπνπο πνπ ην είραλ θα-
ηαθιείζεη απφ ηελ ψξα πνπ 
άξρηζε ν ηειηθφο!!! Δληππσ-
ζηαθά ήηαλ ηα εθέ ηεο ζθε-
λήο, πνπ έδηλαλ ζηα ηξα-

γνχδηα ζηπι θαη δσ-
ληάληα. 
   ζν γηα ην ηξαγνχδη 
πνπ εθπξνζψπεζε  
ηελ Διιάδα, ην 
«Yassνu Maria», πνπ 
ην εξκήλεπζε ν αξ-
κπέι, λνκίδσ φηη καο 
άμηδε ε 7ε ζέζε, αλ θαη 
ζέισ λα πηζηεχσ πσο 

ραίνο θηιφζνθνο). Σν ιεγφ-
κελν θαβνξί ε Κχπξνο κε 
ηελ Δπξπδίθε δελ θαηάθεξε 
λα πεξάζεη ζηνλ ηειηθφ. 
Δλψ ε εξβία κ‟ εθείλν ην 
θνξίηζη κε ηα γπαιηά, κε 
απιά ξνχρα θαη ρσξίο ρν-
ξεπηηθφ, θάλνληαο κηα πξν-
ζεπρή γηα έλα ρακέλν ηεο 

κπνξνχζακε θαη θαιχηεξα.  
   Πηζηεχσ πσο ε Euro-

vision είλαη έλαο δηαγσλη-
ζκφο πνπ ελψλεη ηελ Δπξψ-
πε. Κάλεη ηνπο αλζξψπνπο 
λα μερλνχλ γηα έλα βξάδπ 
ηηο δηαθνξέο ηνπο, ηνπο 
θέξλεη θνληά θαη θπξίσο ηε 
λενιαία, πνπ κε ηηο επηιν-
γέο ηεο δίλεη ην δηθφ ηεο 
ηφλν, πφηε επηβξαβεχνληαο 
θαη πφηε απνξξίπηνληαο 
ρηνπκνξηζηηθέο παξεθηξν-
πέο.   

 
 

Γαλάε Μπαζαληή    

πξνζσπήζεθε κε δχν ηξα-
γνχδηα. Απφ ην 1957 θαη 
κεηά φκσο ε θάζε ρψξα 
εθπξνζσπείηαη κε έλα ηξα-
γνχδη. ηνλ πξψην δηαγσλη-
ζκφ θέξδηζε ε Διβεηία.       

Ζ Διιάδα ζπκκεηείρε γηα 
πξψηε θνξά ζηελ Euro-
vision ην 1974 κε ην ηξα-
γνχδη ησλ Καηζαξνχ/
Ππζαγφξα «Κξαζί, ζάιαζ-
ζα θαη η‟ αγφξη κνπ» κε εξ-
κελεχηξηα ηε Μαξηλέιια, 
πνπ θαηέθηεζε ηελ 11ε ζέ-
ζε. Σν 2005 ε Διιάδα θέξ-
δηζε ηελ Eurovision γηα 
πξώηε θνξά κε ην ηξαγνχ-
δη «My Number One» πνπ 
εξκήλεπζε ε Έιελα Παπα-

ξίδνπ. Σελ επφκελε ρξνληά 
ν δηαγσληζκφο δηεμήρζε 
ζηελ Αζήλα.  

   Ζ Κχπξνο ζπκκεηείρε 
γηα πξψηε θνξά ζην δηαγσ-
ληζκφ ην 1981 κε ην ηξαγνχ-
δη «Monica», πνπ εξκήλεπ-
ζαλ νη Island θαη θαηέθηεζε 
ηελ 6ε ζέζε. Ζ Κχπξνο, αλ 
θαη δελ έρεη πάξεη πνηέ ηελ 
πξψηε ζέζε έρεη θαηαιάβεη 
ηξεηο θνξέο ηελ 5ε, κε πην 
πξφζθαηε ην 2004. 

Ο θεηηλφο δηαγσληζκφο ηεο 
Eurovision καο απφδεημε 
πσο ηίπνηε δελ είλαη βέβαην 
θαη πσο θαη ηελ ηειεπηαία 
ζηηγκή φια αιιάδνπλ (ηα 
πάληα ξεη, έιεγε έλαο αξ-

«Γίθηπν ηεο Eurovision» 
απνηεινχληαλ απφ επίγεη-
νπο αλακεηαδφηεο.  

   Ο πξψηνο δηαγσληζκφο 
δηνξγαλψζεθε ζηελ πφιε 
Λνπγθάλν ηεο Διβεηίαο, 
φπνπ ζπκκεηείραλ επηά 
ρψξεο θαη ε θάζε κηα εθ-

«Σν ζηάδην 

Αξέλα ζεηόηαλ 

από ηνπο 

εθαηνληάδεο 

αλζξώπνπο 

πνπ ην είραλ 

θαηαθιείζεη 

από ηελ ώξα 

πνπ άξρηζε ν 

ηειηθόο!!!» 
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«Οη 300» είλαη κία ηαηλία πνπ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ 
βγήθε ζηνπο θηλεκαηνγξάθνπο έζπαζε ξεθφξ εηζηηεξίσλ. 
Tν γεγνλφο φηη πνπιήζεθαλ ηφζα πνιιά εηζηηήξηα ζε φιν 
ηνλ θφζκν πξνθάιεζε ηνλ ζαπκαζκφ φισλ καο θαη επηβε-
βαίσζε γηα άιιε κία θνξά φηη ε ειιεληθή ηζηνξία πνπιάεη. 

   Κάπνηε έλα παηδί, κε ην φλνκα Φξάλθ Μίιεξ, είδε ηελ 
παιηά ηαηλία «300 Spartans». Μεηά απφ εθείλε ηελ εκέξα, 
ην φλεηξν απηνχ ηνπ παηδηνχ ήηαλ λα γξάςεη ηελ επηθή 
ηζηνξία ησλ 300 ηνπ Λεσλίδα θαη ηεο κάρεο ησλ Θεξκν-
ππιψλ. Σειηθά ν Φξαλθ Μίιεξ πέξαζε ηελ ηζηνξία ησλ 
300 ζε έλα θφκηθ 400 ζειίδσλ. Με βάζε απηφ ην θεκη-
ζκέλν θφκηθ ηνπ Φξαλθ Μίιεξ δεκηνπξγήζεθε ε ηαηλία 
ησλ «300».                                                                                                           
     Mε πξσηαγσληζηέο θαη ζθελνζέηε φρη θαη ηφζν γλσ-
ζηνχο, αιιά κε ηε βνήζεηα ησλ εθέ θαηάθεξε λα πάεη ηηο 
εηζπξάμεηο ησλ εηζηηεξίσλ ζηα χςε. ηελ Διιάδα, νη 
«300» έθαλαλ πξεκηέξα ζηηο 7 Μαξηίνπ θαη έθνςαλ κέρξη 

ηψξα 1.250.000 εηζηηήξηα. Δίλαη έλαο αξηζκφο πνπ ζε 
ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο Διιάδαο αιιά θαη κε ηελ 
πιεζψξα ηαηληψλ πνπ βγαίλεη θάζε ρξφλν ζηνλ θηλεκαην-
γξάθν, είλαη άπηαζηνο.  
   Πάλησο, παξά ηνλ κεγάιν δξφκν πνπ νη «300» ηξάβε-
μαλ γηα λα έξζνπλ ζηε κεγάιε νζφλε, θάπνηα ιακπξά θαη 
μερσξηζηά ζηνηρεία ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ κέλνπλ 
αλέγγηρηα. Αληίζεηα, φκσο, ληξνπηάδεη θαη παξνπζηάδεη 
ζαλ ηπξάλλνπο θαη ζαλ αλζξσπφκνξθα ηέξαηα ηνπο Πέξ-
ζεο. Ζ γλψκε κνπ είλαη φηη νη «300» είλαη κία ηαηλία πνπ 
κπνξνχλ λα ηε δνπλ άλζξσπνη φισλ ησλ ειηθηψλ. ια 
είλαη ηφζν θαιά ζηεκέλα, πνπ πηζηεχσ πσο θαλέλαο απφ 
φζνπο ζα ηε δνπλ δε ζα κείλεη απνγνεηεπκέλνο. Σέινο, 
γηα φζνπο δελ πξφιαβαλ λα δνπλ ηελ ηαηλία, νη «300» ζα 
έξζνπλ ζε DVD ηνλ Ηνχλην. 
 

Λάκπξνο Μαθξνδεκήηξεο 

ειίδα 24 ΟΒΑΡΟΣΖ ΜΖΓΔΝ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟ 



                                            Ζ ζαξξαιέα αζζελήο… 
 
Μηα θπξία κπαίλεη κε ηνλ άληξα ηεο ζην νδνληηαηξείν: 
-Θέισ κηα εμαγσγή, αιιά ρσξίο αλαηζζεηηθό, γηαηί βηάδνκαη 
πνιχ. 
Ο γηαηξφο: Μπξάβν! Θαπκάδσ ην ζάξξνο ζαο. Πνην δφληη πνλάεη ; 
Ζ θπξία: 
-Γηάλλε, δείμε ην δόληη ζνπ!...  

-Πώρ μποπείρ να πνίξειρ μια ξανθιά ; 
-Βάδεηο έλαλ θαζξέθηε ζηνλ ππζκέλα κηαο πηζίλαο. 
 
 
  
 
-Η πεζεξά κνπ είλαη έλαο άγγεινο. 
-Τπρεξάθηα…Η δηθή κνπ αθόκα δεί!!! 

Καη ηξία ειαθξώο ξαηζηζηηθά αλέθδνηα 
 
Γηαηί ν Θεφο δηάιεμε ηνπο Δβξαίνπο γηα λα 
δψζεη ηηο εληνιέο ηνπ ζηνλ θφζκν; 
 
Σν ζίγνπξν είλαη φηη πξψηα δνθίκαζε φιεο ηηο 
ελαιιαθηηθέο πνπ είρε αιιά… 
 
Πξψηα πιεζίαζε ηνπο Ηηαινχο : 
-Τη εληνιέο πξνζθέξεηο ; ηνλ ξώηεζαλ. 
-Οπ θνλεύζεηο. 
-Σθνύδη, αιιά δελ ελδηαθεξόκαζηε. 
 
Μεηά πιεζηάδεη ηνπο Έιιελεο : 
-Τη εληνιέο πξνζθέξεηο ; 
-Οπ θιέςεηο. 
-Σπγλώκε, αιιά δελ ζα πάξνπκε. 
 
Μεηά πιεζηάδεη ηνπο Γάιινπο: 
-Τη εληνιέο πξνζθέξεηο ; 
-Οπ ζειήζεηο ηε γπλαίθα ηνπ γείηνλά ζνπ. 
-Merci, αιιά δελ ζα πάξνπκε. 
 
Σέινο, πιεζηάδεη ηνπο Δβξαίνπο 
-Πόζν θάλνπλ; είλαη ε κόλε ηνπο εξώηεζε. 
-Τζάκπα είλαη, ιέεη ν Θεόο. 
-Έγηλε, πηάζε δέθα! 

ειίδα 25 ΟΒΑΡΟΣΖ ΜΖΓΔΝ ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΥΡΟΝΟ 



ειίδα 26 ΟΒΑΡΟΣΖ ΜΖΓΔΝ ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΥΡΟΝΟ 



ειίδα 27 ΟΒΑΡΟΣΖ ΜΖΓΔΝ ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΥΡΟΝΟ 



Ο θηιόινγνο ηνπ ζρνιείνπ καο θ. Κπξπήο κηιά ζηελ Αλαζηαζία Πεηξά. 
 

Αλαζηαζία (Α):Πνύ ήζαζηαλ δηαηηεηήο θαη γηα πόζα ρξόληα; 

Κ. ΚΤΡΠΖ (Κ): Ήκνπλ ζηε Θεζ/λίθε γηα 16 ρξφληα. 
 

Α: Πώο γίλεηαη θαλείο δηαηηεηήο; πνπδάδεη; 

Κ: Ναη, θάλεη ζεκηλάξηα ζην ζχλδεζκν δηαηηεηψλ ηνπ λνκνχ. 
 

Α Πνηα ήηαλ ε πξώηε εκπεηξία ζαο; 

Κ: Ήηαλ ν πξψηνο αγψλαο ζε έλα απνκαθξπζκέλν ρσξηφ. 
 

Α: Γηαηί απνθαζίζαηε λα γίλεηε δηαηηεηήο; 

Κ: Δπεηδή κ‟ αξέζεη ην πνδφζθαηξν. 
 

Α: Πιεξσλόζαζηαλ; 

Κ: Ναη 
 

Α: Φνβόζαζηαλ όηη κπνξεί λα ηξώγαηε μύιν; 

Κ: Διάρηζηεο θνξέο. 
 

Α: Δίλαη επηθίλδπλν ην επάγγεικα ηνπ δηαηηεηή; 

Κ: Αλ ηεξείο ηνπο θαλφλεο, φρη. 
 

Α: Πνηεο είλαη νη εληππώζεηο ζαο από ηνπο ελδνζρνιηθνύο αγώλεο; 

Κ: Σα παηδηά έρνπλ πνιχ πάζνο θαη ήζνο! 
 

Α: Πώο ζαο θάλεθε πνπ μαλαγπξίζαηε πίζσ ζην παιηό ζαο επάγγεικα θάλνληαο ην δηαηηεηή 
ζηνπο ελδνζρνιηθνύο; 

Κ: Γελ είλαη επάγγεικα, είλαη ιεηηνχξγεκα θαη δεκηνπξγεί σξαία ζπλαηζζήκαηα. 

 
Α: Πνηα ήηαλ ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο όηαλ ήζαζηαλ ζε εκάο δηαηηεηήο; 

Κ: Έλησζα πνιχ φκνξθα πνπ κπφξεζα λα ζπκβάισ έζησ θαη ιίγν ζηε δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ.  

 

Α: Ση είλαη πην δύζθνιν, κε ηα παηδηά ή κε ηνπο επαγγεικαηίεο; 
Κ: Με ηνπο επαγγεικαηίεο, επεηδή ππάξρνπλ νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα. 

 

Α: Ννκίδεηε όηη θάλαηε ιάζε; 
Κ: Μπνξεί αιιά φρη εζθεκκέλα. 

 

Α: ηνπο αγώλεο απαγνξεύεηε ζηα παηδηά λα βξίδνπλ; 
Κ: Ναη, γηαηί ην ήζνο ηνπ πνδνζθαηξηζηή δελ επηηξέπεη θάηη ηέηνην  

«Έλησζα 

πνιύ 

όκνξθα 

πνπ 

κπόξεζα λα 

ζπκβάισ 

έζησ θαη 

ιίγν ζηε 

δηεμαγσγή 

ησλ 

αγώλσλ.» 

ειίδα 28 ΟΒΑΡΟΣΖ ΜΖΓΔΝ 

Ζ Λάξηζα δηεθδίθεζε ην θχπειιν Διιάδαο ζηηο 5 Μαΐνπ ζην Παλζεζζαιηθφ ζηάδην. Tν απνθαζηζηηθφ βήκα 

έγηλε φηαλ νη Θεζζαινί θέξδηζαλ ηα Γηάλλελα κε 2 γθνι ηνπ ηάζε Αινλεχηε. Ο Κχπξηνο επηζεηηθφο 
«ρηχπεζε» γηα πξψηε θνξά ζην 6ν  ιεπηφ. Απφ εθεί θαη έπεηηα ε Λάξηζα γηλφηαλ φιν θαη πην απεηιεηηθή 
γηα ηελ εζηία ησλ Ησαλλίλσλ θαη πέηπρε 2ν γθνι ζην 40ν  ιεπηφ. Οη νπαδνί ησλ Ησαλλίλσλ είραλ θαηαιάβεη 

φηη ε Λάξηζα δελ ζα ήηαλ εχθνινο αληίπαινο. ην 2ν  εκίρξνλν ν ξπζκφο ηνπ παηρληδηνχ έπεζε αηζζεηά κε 
ηελ Λάξηζα λα θξαηάεη ην «ΥΡΤΟ»2-0 θαη ηνπο Γηαλληψηεο λα πξνζπαζνχλ λα κεηξηάζνπλ ηελ ήηηα ηνπο. 
Με ην ζθχξηγκα ηεο ιήμεο, ν θφζκνο ηεο Λάξηζαο μέζπαζε ζε παλεγπξηζκνχο. Ζ Λάξηζα «ΞΔΘΑΦΔ» 

κλήκεο απφ ην Κχπειιν Διιάδαο 4-1κε ηνλ ΠΑΟΚ ην 1985. 

 
              ΚΑΗ ΣΟ ΟΝΔΗΡΟ ΓΗΝΔΣΑΗ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ… 

 
   Σν επφκελν ζχκα ησλ Θεζζαιψλ ήηαλ ν Παλαζελατθφο. Με ην καγηθφ γθνι ηνπ Αλζνπέ ζην 88΄ ε Λάξη-

ζα είλαη θαη πάιη θάηνρνο ηνπ ηξνπαίνπ. Σν θχπειιν μαλαγχξηζε ζηε Λάξηζα κεηά απφ 22 ρξφληα. 
   Σν παηρλίδη άξρηζε κε γθνι, ζρεδφλ απφ ηα απνδπηήξηα, αθνχ ν Κφζιεη έβαιε κπξνζηά ηε Λάξηζα, απφ 

ην δεχηεξν θηφιαο ιεπηφ. Οη νπαδνί ηνπ ΠΑΟ πάγσζαλ ζηηο εμέδξεο, γηα λα ελζνπζηαζηνχλ αξγφηεξα ζην 
66΄ κε ην γθνι ηνπ Παπαδφπνπινπ απφ πέλαιηη. Σα ιεπηά θπινχζαλ θαη φια έδεηρλαλ φηη νη δχν νκάδεο 
ζα έιπλαλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο ζηελ παξάηαζε, ψζπνπ ζην 88΄ ν Γθαιίηζηνο κε κία πάζα ˝δηαβήηε˝ 

έβγαιε ζε άπηαζην ηεη α ηεη ηνλ Αλζνπέ. Ο επηζεηηθφο πιάζαξε ηδαληθά ηνλ κπέληε θαη έηζη έθαλε ην 2-1 
ππέξ ηεο Λάξηζαο. Οη ˝βπζζηλί˝ εμέδξεο πήξαλ θσηηά. 

    Σν θχπειιν πςψζεθε απφ ηνλ αξρεγφ ηεο Λάξηζαο, Νηακπίδα, ζηνλ νπξαλφ ηνπ Βφινπ θαη έηζη ην 
φλεηξν έγηλε πξαγκαηηθφηεηα!  

Θσκάο Μαληδνύξαο 

ΑΘΛΖΣΗΚΑ 



ειίδα 29 ΟΒΑΡΟΣΖ ΜΖΓΔΝ 

Σίηινο βηβιίνπ: «Άλλα θαη Θενθαλώ,πξηγθίπηζζεο ζηα μέλα» 
πγγξαθέαο: Κίξα ίλνπ  
Δθδόζεηο: Κέδξνο, 2004  
 
Σν 10ν αηψλα ην Βπδάληην, επί Μαθεδνληθήο Γπλαζηείαο, βξίζθεηαη ζε άλζηζε. Δίλαη ην 

πην δπλαηφ, πινχζην αιιά θαη ην πην πνιηηηζκέλν θξάηνο ηνπ ηφηε θφζκνπ.  
Γηαζέηεη πνιιά φπια, φκσο ην πην πνιχηηκν είλαη νη πξηγθίπηζζέο ηνπ, πνπ ην ρξεζηκν-

πνηεί κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη κε ηδηαίηεξε θεηδψ. Γχν ηέηνηεο πξηγθίπηζζεο 
είλαη ε πνξθπξνγέλλεηε Άλλα, ε αδεξθή ηνπ Βαζίιεηνπ ηνπ Βνπιγαξνθηφλνπ, πνπ ράξε 
ζην γάκν ηεο κε ηνλ Βιαληήκηξ ηνλ βαζηιηά ηεο Ρσζίαο άιιαμε ηελ πνξεία ελφο νιφθιε-
ξνπ ιανχ, θαη ε Θενθαλψ, θφξε αξηζηνθξαηψλ ηεο Μηθξάο Αζίαο, πνπ κε ηνλ γάκν ηεο κε 
ηνλ ζσλα Β΄ κχεζε ζηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ ην δπηηθφ θφζκν θαη θπξίσο ην γεξκαληθφ 
έζλνο. 

Πξφθεηηαη γηα έλα ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα πνπ καο αθεγείηαη, κε απιφ ηξφπν, ζεκαληηθά 
γεγνλφηα ηεο βπδαληηλήο επνρήο. Μέζα απφ απηά αλαθαιχπηνπκε ζηνηρεία απφ ηελ θαζε-
κεξηλή δσή ησλ ηφηε αλζξψπσλ, ηηο αληηιήςεηο ηνπο, ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο, ηνλ ηξφπν πνπ 
ληχλνληαλ, κέρξη θαη ηε καγεηξηθή ηνπο.              

Γξακκέλν κε αξθεηή δφζε πεξηπέηεηαο, δξάζεο θαη ηζηνξίαο, καο θάλεη λα ληψζνπκε πσο 
κε έλα δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν κπαίλνπκε θαη εκείο γηα κηα ζηηγκή ζηε κεραλή ηνπ ρξφλνπ 
θαη ηαμηδεχνπκε ζην ηφηε Βπδαληηλφ θξάηνο…     

 Γαλάε Μπαζαληή 

Σίηινο βηβιίνπ: «Μηθξό εκεξνιόγην ζπλόξσλ» 
 
πγγξαθέαο: Γθαζκέλη Καπιάλη 
 
Δθδνηηθόο νίθνο: Α.Α. Ληβάλε 
 
Δίδνο: Απηνβηνγξαθία 
 
Λίγα ιόγηα γηα ηνλ ζπγγξαθέα : Ο Γθαζκέλη Καπιάλη, Αιβαλφο κεηαλάζηεο, είλαη απ‟ 

ηνπο ιίγνπο ηπρεξνχο απ‟ ηελ πξψηε γεληά κεηαλαζηψλ πνπ θαηάθεξε λα θάλεη ηφζα πνι-
ιά. Γελλήζεθε ζην Λνχζληα ηεο Αιβαλίαο θαη θαηάθεξε λα έξζεη ζηελ Διιάδα σο κεηαλά-
ζηεο, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90, πεξπαηψληαο!!! πνχδαζε ζηε Φηινζνθηθή ρνιή 
Αζελψλ θαη νινθιήξσζε  ηε δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην. Απ‟ ην 
2007 δηαηεξεί εβδνκαδηαία ζηήιε ζηελ εθεκεξίδα ηα «ΝΔΑ».   

  
Τπόζεζε: Δίλαη αξρέο ηνπ ‟91 θαη ε θαηάξξεπζε ηνπ πνιπεηνχο θνκκνπληζηηθνχ θαζε-

ζηψηνο αλάγθαζε εθαηνληάδεο αλζξψπνπο λα κεηαλαζηεχζνπλ. 
   Ο ζπγγξαθέαο μεθηλάεη απφ κηα απνκνλσκέλε Αιβαλία κε κηα παξέα θαη κέζα απ‟ ην 

βηβιίν ηνπ εθθξάδεη ηηο πεξηπέηεηεο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ κεηαλά-
ζηε θαη ηνπ μεξηδσκέλνπ, αιιά θαη ηνπ αλζξψπνπ πνπ ππνδέρεηαη  θαη «ζηνιίδεη» 
κε ζρφιηα θαη εθθξάζεηο απηφλ ηνλ άλζξσπν πνπ δελ ήξζε σο θιέθηεο αιιά γηα 
δνπιεηά. Οη ήξσεο είραλ θαληαζηεί έλα πην σξαίν, πην δεζηφ θαη θηιφμελν κέξνο 
αιιά ε κεηαρείξηζή ηνπο δελ ήηαλ θαη ε θαιχηεξε δπλαηή. 
 
Ζ πξνζσπηθή κνπ γλώκε: Ο ζπγγξαθέαο ππεξηνλίδεη κφλν ηελ κηα πιεπξά. 
Απηή ε πιεπξά είλαη πνπ θαηαδηθάδεη κφλν ην ξαηζηζηή θαη δελ ελνρνπνηεί θαζφ-
ινπ θαη ηνλ ηαξαμία. Έρεη δίθην ζην φηη ηα ΜΜΔ παξεξκελεχνπλ. Δπίζεο ν ληφπη-
νο βάδεη ζε έλα ζάθν ηα θαιά θαη ηα άζρεκα. Γεληθά είλαη έλα αξθεηά θαιφ βηβιίν, 
ην νπνίν πξνηείλσ αλεπηθχιαθηα γηα φιεο ηηο ειηθίεο, παξ‟ φιν πνπ ν ζπγγξαθέ-
αο δελ αληηκεησπίδεη ζθαηξηθά θαη αληηθεηκεληθά ην δήηεκα.  Σν πξνηείλσ, θπξίσο,  
γηαηί ππελζπκίδεη ζηνπο Έιιελεο θαη ηνπο Αιβαλνχο πσο είλαη ΓΔΗΣΟΝΔ θαη δελ 
έρνπλ ηίπνηε λα ρσξίζνπλ. Δπίζεο, γηαηί βνεζά λα γλσξίζνπλ θαη νη κελ θαη νη δε 
ηελ λννηξνπία ηνπ άιινπ, πνπ ηειηθά είλαη φκνηα. Σνπο βνεζά, αθφκε, λα γλσξί-
ζνπλ θαιχηεξα ην κεηαλάζηε. Ο δξφκνο ηνπ δελ είλαη ζηξσκέλνο κε ξνδνπέηα-
ια. Οη θαθνπρίεο, ην θξχν, ε δέζηε θαη ν θφβνο ζπλζέηνπλ ην πξφζσπν ηνπ κε-
ηαλάζηε. Έρεη λα θάεη ή λα βξεη ζηέγε ζηε λέα ηνπ παηξίδα; Απηά ηα εξσηήκαηα 
κπνξνχκε λα ηα θαηαιάβνπκε κφλν αλ πάξνπκε ηε ζέζε ηνπ.  
 

Φώηεο Λέθα, Α΄ Λπθείνπ  

«Γξακκέλν κε 

αξθεηή δόζε 

πεξηπέηεηαο, 

δξάζεο θαη 

ηζηνξίαο, καο 

θάλεη λα 

ληώζνπκε πσο 

κε έλα 

δηαζθεδαζηηθό 

ηξόπν 

κπαίλνπκε θαη 

εκείο γηα κηα 

ζηηγκή ζηε 

κεραλή ηνπ 

ρξόλνπ θαη 

ηαμηδεύνπκε ζην 

ηόηε Βπδαληηλό 

θξάηνο...» 

ΒΗΒΛΗΟ 



1ν Γπκλάζην Απιώλα 

1ν Γπκλάζην Απιώλα 
Απιώλαο Αηηηθήο 

Σειέθσλν: 22950-41365  
Φαμ: 22950-42942 

 
  Ζιεθηξνληθό 
ηαρπδξνκείν:  
  mail@gym-

ΣΟΒΑΡΟΤΗΣ ΜΗΔΕΝ 

Επισκεφθείτε την τοποθεσία μας στο 

Web!  

gym-avlon.att.sch.gr 


