
 
 



 

 

Editorial 5ου τεύχους 
Τετ, 17/04/2013 - 15:26 — Παύλου Ν. 

 

 «Πώς να κρυφτείς απ’ τα παιδιά; 

Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα. 

Και μας κοιτάζουν με μάτια σαν κι αυτά 

όταν ξυπνούν στις δύο η ώρα» 

  

  Νομίζω ότι αυτοί οι ωραίοι στίχοι από το γνωστό τραγούδι του 

Διονύση Σαββόπουλου αντικατοπτρίζουν μία μεγάλη αλήθεια: τα 

παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές! Και έχουν λόγο, άποψη και θέση! 

  Εμείς, οι δάσκαλοι  στο 14ο Γυμνάσιο Λάρισας αυτό το γνωρίζουμε 

πολύ καλά. Έχουμε εξαιρετικούς μαθητές στο σχολείο μας, με ήθος, 

που αγαπούν τη γνώση και πασχίζουν να την κάνουν κτήμα τους. 

Είναι πολύ ζωντανά παιδιά και μπροστάρηδες στη χαρά και στα 

μαθήματα. Στην προσπάθειά τους εμείς οι μεγαλύτεροι είμαστε 

αρωγοί. 
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  Αυτό το τεύχος του περιοδικού του σχολείου μας που έχετε εμπρός 

σας περιέχει εργασίες αποκλειστικά των παιδιών μας. Είμαστε 

υπερήφανοι γι’ αυτές, γιατί είναι ένα κομμάτι από την κοινή 

προσπάθεια που γίνεται στο 14ο Γυμνάσιο. Διαβάστε τις και χαρείτε 

το συνδυασμό της συγκροτημένης σκέψης με τη φρεσκάδα και τη 

ζωντάνια! 

 
   

Ο Αρχισυντάκτης 

Νίκος Παύλου 

  

 

 

Τα τεύχη του περιοδικού μας 

 
Εδώ παρουσιάζονται όλα τα τεύχη του περιοδικού μας. Μπορείτε να τα δείτε σε μορφή PDF, με βάση την ημερομηνία 

δημοσίευσης. 
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Εκπαίδευση 

 
Μια μερική αναφορά στον Όμηρο - Ανάδειξη του Ομηρικού 

ζητήματος 
Κυρ, 31/03/2013 - 17:28 — Τζήκας Α. 

 

 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ)  

  

  Στο άρθρο αυτό θα ακολουθήσει μία σύντομη αναφορά 

στον σπουδαίο επικό ποιητή  μηρο, ο οποίος με τα έργα 

του έχει αναδειχτεί σε έναν από τους σπουδαιότερους 

Έλληνες ποιητές.   ύψιστη αρετή που κατείχε αυτός ο 

άνθρωπος με την πάροδο των ετών έκανε τεράστια 

εντύπωση στους Έλληνες όλου του κόσμου . Αυτό το 

γεγονός τελικά μυθοποίησε τον ποιητή αυτό, όπως έλεγαν 

οι πρόγονοι μας ο  μηρος ,παρά την ανθρώπινη φύση 

του, ήταν θει κός άγγιζε την τελειότητα  και ο οποίος με 
τα έργα του εμπλούτιζε και γέμιζε με γαλήνη και κάλλος 

την ανθρώπινη ψυχή . Με μία φράση μπορούμε να πούμε 

ότι ο  μηρος ήταν καθοριστικός για την εξέλιξη του 

Ελληνισμού προσέφερε παρηγοριά στους Έλληνες αποίκους του κόσμου  και συμμετείχε 

στην δημιουργία και διάδοση του ελληνικού πολιτισμού. 

  Τα έργα του μέγιστου αυτού ποιητη διακρίνονται για την αρμονία και την όμορφη 

ανάγνωσή τους, καθώς και για την τελειότητα που διακατέχουν. Τα στοιχεία που έδωσαν 

αυτήν την μοναδικότητα στην  λιάδα και στην  δύσσεια είναι τα παρακάτω: α  το 

δαχτυλικό εξάμετρο, που προσέδιδε ρυθμό - αποτελούσε την προσωδία του έργου και 

βοηθούσε τον ποιητή στην αποστήθιση του έργου. Το δαχτυλικό εξάμετρο αποτελούσε μία 

σειρά συλλαβών που επαναλαμβάνονταν ως μοτίβο μακρόχρονη-μακρόχρονη-

βραχύχρονη...  και μπορούσε με ευκολία να αντικαταστήσει την ομοιοκαταληξία και την 

χρήση της β  η αρχαιοελληνική γλώσσα που αποτελούσε  και ακόμα αποτελεί  την πλέον 

ομορφότερη γλώσσα του κόσμου.  πως αναφέρει και ένας γνωστός ρωμαίος φιλόσοφος    

Αν οι  λύμπιοι  εοί μιλούσαν, θα χρησιμοποιούσαν την ελληνική γλώσσα     , διότι η 

γλώσσα αυτή αποτελεί μία μελωδία, που ακούγεται ή προφέρεται τόσο όμορφα, ώστε 

εύκολα να την χαρακτηρίσουμε τέλεια. γ  η πλοκή των έργων που εξάπτει το ενδιαφέρον 

του αναγνώστη, καθώς και η εξέλιξή της.    λιάδα και η  δύσσεια μπορούν να διαβαστούν 

από έναν άνθρωπο της εποχής, αφού παραμένουν πιο εντυπωσιακά από βιβλία της εποχής 

μας δ  ο τρόπος ανάγνωσης που καθορίζεται από τον εξάμετρο στίχο. 

     μηρος αποτελεί ορόσημο στην ιστορία των ραψωδών, αφού είναι ένας από τους 

σημαντικότερους και μεγαλύτερους του είδους του. Κατάφερε με τα έργα του να διαδόσει 

τον ελληνικό πολιτισμο και κυρίως με την  δύσσειά του να εξαπλώσει ένα αίσθημα ένωσης 

του ελληνικού κόσμου. 

    εντύπωση που προκαλούν σε εμάς σήμερα τα ομηρικά έπη και ελλειπής ιστορία της 

ζωής του  μήρου έχει προκαλέσει πολλά ερωτήματα που αφορούν τη ζωή του και το έργο 

του. Από τα κύρια ερωτήματα είναι: 

 α  Ποιος είναι ο  μηρος;   

β   πήρξε πραγματικά;   

γ   Εγραψε και την  λιάδα και την  δύσσεια ο  μηρος;   

δ  Συνέβησαν πράγματι τα γεγονότα που αναφέρουν η  λιάδα και η  δύσσεια; 
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  Τα παραπάνω 4 ερωτήματα που αφορούν το λεγόμενο ομηρικό ζήτημα συνδέονται στενά, 

αφού στον πυρήνα της απάντησης τους κρύβουν το πρόσωπο του  μήρου.  εκινώντας να 

αναλύουμε το ζήτημα αυτό θα πρέπει να θεωρούμε ως δεδομένο ένα και μόνο πράγμα: ότι 

δεν υπάρχουν σήμερα ενδείξεις που να λύνουν το ζήτημα. Έτσι, είναι κοινώς αποδεκτό ότι 

χωρίς περαιτέρω στοιχεία, οι αναλύσεις δεν οδηγούν σε ένα στέρεο συμπέρασμα. Στο 

κείμενο που ακολουθεί ο γράφων θα προσπαθήσει να παρουσιάσει μία πολύπλευρη, μα 

συγχρόνως σύντομη ανάλυση του ομηρικού ζητήματος.  α εξεταστούν όλες οι πιθανότητες 

και οι διαφοροποιήσεις που επιφέρουν στη ζωή του  μήρου. 

Πολλοί λένε ότι ο  μηρος δεν υπήρξε, αλλά τα έργα του αποτελούν συνθέσεις άλλων 

ποιητών μόνη απόδειξη αυτού είναι τα τυπικά μέρη των ποιημάτων). Προσωπική μου 

γνώμη, όπως και πολλών ανθρώπων είναι ότι ο  μηρος υπήρξε μια εκ των αποδείξεων είναι 

ότι 7 πόλεις από τα αρχαία χρόνια-κοντά στην εποχή του  μήρου διεκδικούσαν την 

καταγωγή του, άρα και υπήρξε  και αποτελούσε έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες 

ποιητές. Έχοντας λάβει ως δεδομένο ότι ο  μηρος υπήρξε θα πρέπει τώρα να βρούμε ποιος 

ακριβώς ήταν.  ι 2 απαντήσεις σε αυτό το θέμα είναι εξίσου πιθανές. 
  

 
  

  Αρχίζοντας να αναλύουμε τα παραπάνω ερωτήματα θα πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε ότι, 

από τα αρχαία κιόλας χρόνια που ακολούθησαν το θάνατο του  μήρου, 7 ελληνικές πόλεις 

διεκδικούσαν την καταγωγή του. Από τις πιο γνωστές είναι η Σμύρνη, η  ίος, η Αθήνα, αν 

και σε αυτήν τη λίστα θα πρέπει να προσθέσουμε την  θάκη μία σύγχρονη μελέτη θα 

αναλυθέι παρακάτω, η οποία εξηγεί την απόφαση να ενσωματώσουμε τη γενέτειρα του 

 δυσσέα στον κατάλογο). 

  Πρώτη πιθανή απάντηση και πιο γνωστή σε όλους είναι ότι ο  μηρος αποτελεί τον γνωστο 

σε όλους μας επικό ποιητή. Αυτή η υπόθεση επιβεβαιώνεται αφού ο  μηρος έζησε τον  -7 

αιώνα π. , μετά τον Τρωικό πόλεμο που αφηγειται, αλλά και κατά τη διάρκεια του 

Δεύτερου Μεγάλου Ελληνικού Αποικισμού. Αυτό εξηγεί την φύση της  δύσσειας και την 

ανάγκη για ένα μεταπολεμικό έπος που αναδεικνύει την κατάσταση ενός ευρύτερου 

αποικισμού. 

  Δεύτερη και ιδιαίτερα άγνωστη στο ευρύ κοινό πιθανή απάντηση παραμενει ότι ο  μηρος 

υπήρξε και ταυτίζεται με το πρόσωπο του  δυσσέα που φαίνεται να αναδεικνύεται σε 

πρωταγωνιστή του Τρωικού πολέμου και της  δύσσειας. Είναι πιθανό λοιπόν ο δημιουργός 

των ομηρικών επών να είναι ο ίδιος ο πρωταγωνιστής τους. Απόδειξη για τη θεωρία αυτή 

αποτελεί ,η διεκδικήτρια για την καταγωγή του  μήρου,  θάκη γενέτειρα  δυσσέα . Σε 

συνδυασμό με αυτήν την απόδειξη έρχεται για να επιβεβαιώσει τη θεωρία και η 

ετυμολογική ανάλυση της λέξεως  μηρος   μηρος   ομηρία, όταν κάποιος κρατείται 

αιχμάλωτος .   ετυμολογική αυτή ερμηνεία εκφράζει την πιθανότητα ο  δυσσέας  αν 

πράγματι υπήρξε δημιουργός της  λιάδος και της  δύσσειας  να μετονομάστηκε σε  μηρος 



για να στοχοποιήσει τα βάσανα της ομηρίας του, κατά τα 10 χρόνια που κράτησε η 

επιστροφή του στην  θάκη, όπου και  παρά τη θέλησή του  κρατήθηκε αιχμάλωτος από τον 

Ποσειδώνα και καθυστέρησε να γυρίσει στην πατρίδα του. 

  Αν φυσικά θεωρήσουμε τεκμηριωμένη και αυτήν την υπόθεση θα καταλάβουμε πως 

κατάφερε ο ποιητής να παρουσιάσει λεπτομερέστατα τον Τρωικό πόλεμο και την επιστροφή 

του  δυσσέα, αφού ήταν άμεσα συνδεδεμένος με τα γεγονότα τα έζησε ο ίδιος . Με βάση 

αυτήν τη θεωρία  που ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί  αλλάζει η εποχή που έζησε από τον  -  

αιώνα π. , στο 1.000 π.  όπου και ,σύμφωνα με τα ομηρικά έπη πολιτισμικά στοιχεία , 

διαδραματίστηκε ο Τρωικός πόλεμος. Αυτό φυσικά τροποποιεί το χαρακτήρα της 

 δύσσειας. Δεν αναφέρεται στον     Ελληνικό Αποικισμό, αλλά στον Α   και έτσι διατηρεί 

τα μεταπολεμικά στοιχεία που προσέφεραν παρηγοριά στους Έλληνες της υφηλίου. 

  Γνωρίζοντας αυτά απαντώνται εύκολα τα ερωτήματα γ    δ : Τα ομηρικά έπη τα έγραψε 

ένας ποιητής, ο  μηρος- δυσσέας και τα έπη αυτά αφηγούνται πραγματικά γεγονότα. 

   έβαια, μέχρι να αποδειχτεί κάποια από τις προαναφείσες θεωρίες ο ανθρώπινος νους θα 

συνεχίσει να πλάθει μύθους απόδειξη της αξίας των επών και του  μήρου που πλέον έχει 

μυθοποιηθεί  και να εναποθέτει την πίστη του σε όποια ιστορία θέλει.... Μία όμως σκέψη θα 

περιφέρεται ασταμάτητα στο μυαλό όλων των ανθρώπων που ανέλπιστα διατύπωσαν την 

δική τους άποψη: ότι ο  μηρος έζησε και πέθανε είτε ως ένα άτομο, είτε ως σύνλο άλλων 

ποιητών που έγραψαν τα έργα του  και θα συνεχίσει για πάντα να προσδίδει στον κόσμο 

υπεροχή και ομορφιά... 

  Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι είμαστε τυχεροί που έχουμε στα χέρια μας 

δημιουργήματα απαράμιλλης γοητείας, που ανέδειξαν τον ελληνικό πολιτισμό και ένωσαν 

τον ελληνισμό των αρχαίων χρόνων, μεταλαμπαδεύοντας την ελπίδα και την πίστη στους 

Έλληνες ανά τον κόσμο.  ταν ο Πλάτων ο οποίος μαζί με τον  μηρο έχουν χαρακτηριστεί 

θείοι  έλεγε ότι ο  μηρος έιχε διδάξει όλη την Ελλάδα δεν εννοούσε την Ελλάδα που 

γνωρίζουμε σήμερα, αλλά την Ελλάδα που είχε απλωθεί παντού στη γήινη σφαίρα κα είχε 

διαδόσει τη λάμψη της. 

  Δεν είναι όμως σωστό για μία χώρα αυτού του κάλλους και της ιστορίας να στηρίζεται 

μόνο στο παρελθόν, αλλά θα πρέπει να το χρησιμοποιήσει, ώστε να φανεί τώρα αντάξια 

αυτού του παρελθόντος της. Γιατί το παρελθόν το χρησιμοποιείς για να πλάσεις το παρόν 

και να αφουγκραστείς το μέλλον. Έτσι το παρελθόν γίνεται η αρχή της ανάπτυξης, ο 

πυρήνας της εξέλιξης. Το παρόν γίνεται η συνέχιση της ιστορίας και το μέλλον το όνειρο-το 

όραμα που σίγουρα θα πραγματοποιηθεί... 
  

 ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

  

  Παρά τις σημερινές αντιλήψεις οι αρχαίοι Έλληνες εκτός από τα παράλια της Μεσογείου 

κατοίκησαν και σε άλλα μέρη πέρα από τα στενά του Γιβραλτάρ  ράκλειες Στήλες , ενώ 

είναι άγνωστο το σημείο όπου έφτασαν. Είναι γνωστό το παράδειγμα του Πυθέα, ο οποίος 

αποτελούσε ερευνητή του Μ. Αλεξάνδρου για νέες περιοχές εκστρατείας.  ταν ο 

Αλέξανδρος του ανέθεσε να εξερευνήσει περιοχές δυτικότερα της Μακεδονίας και πέρα από 

το Γιβραλτάρ, εκείνος με το πλοίο του έφτασε ως την  ρλανδία. Αυτό αναφέρεται στα 

συγγράματά του, αφού περιγράφει ότι ταξίδεψε εκεί όπυ έχει   μήνες μέρα και   μήνες 

νύχτα.  πως όμως γίνεται συχνά για πολλά χρόνια τα λεγόμενά του αντιμετωπίστηκαν ως 

ψευδή, μέχρι που εμείς σήμερα ανγνωρίσαμε την προσπάθειά του. 

      Αν οι  λύμπιοι θεοί μιλούν, θα μιλούν ελληνικά     Ει  οι  θεοί διαλέγωντα τη  τω ν 
Ε λλήνων γλώττα   χρω νται : Αυτό δείχνει την αρχαιοελληνική αντίληψη ότι οι θεοί δε 
μιλούσαν και άρα δεν είχαν ανθρώπινα χαρακτηριστικά  ανθρωπομορφισμοί υπήρχαν 

μοναχά για ανάγκες της ποίησης και άλλων τεχνών .  πως έχει δείξει η Πυθαγόρεια 



φιλοσοφία και τα μαθηματικά των Πυθαγορείων ο  εός είναι η φύση και σχετίζται άμεσα 

με τον χρυσό αριθμό   =√5∕2=1, 1 ... \ 

➥   αγών μεταξύ  σιόδου και  μήρου.  ι 2 ποιητές συναγωνίστηκαν εκ του 
προχείρου αυτοσχεδιάζοντας , ώστε να αποφασιστεί ποιος από τους 2 ήταν καλύτερος από 

τον άλλον στην τέχνη της ποίησης. Για πρακτικούς λόγους  επειδή ο  σίοδος αφηγούνταν 

κατορθώματα των ανθρώπων σε περίοδο ειρήνης, τα οποία ευεργέτησαν τον άνθρωπο, ενώ 

ο  μηρος για πολεμικές περιόδους, οι οποίες προκάλεσαν καταστροφές εις βάρος του 

ανθρώπου  καλύτερος αναδείχτηκε ο  σίοδος. 
 

  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

  

-  μήρου  ίος   Έργα/  ωάννη  αλέττα 

   

« Α ΕΝ ΑΡ ΣΤΕ Ε Ν ΚΑ   ΠΕ Ρ   Ν ΕΜΜΕΝΑ  »   « ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΑΡ ΣΤΕ Ε Σ 
ΚΑ  ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕ Σ  ΠΕΡ   Σ  ΝΑ  ΠΕΡΕ Ε Σ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ » 

  

ΤΖΗΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

(μα ητής      υμνασίου) 

  

  
  

Ελληνική επανάσταση 
Κυρ, 31/03/2013 - 17:08 — Ζιώγας Μ. 

 

 

     Ελληνική επανάσταση ή επανάσταση του 1 21 ήταν η ένοπλη εξέγερση των Ελλήνων 

εναντίον της  θωμανικής αυτοκρατόριας,  του τουρκικού δηλαδή ζυγού, με σκοπό τη 

δημιουργία ενός ανεξάρτητου εθνικού κράτους. 

   ι απαρχές του ελληνικού εθνικού κινήματος βρίσκονται στην ώριμη φάση του 

νεοελληνικού διαφωτισμού, περί το 1 00.   επανάσταση οργανώθηκε απο μία συνωμοτική 

οργάνωση που ιδρύθηκε το 1 14, τη  ιλική Εταιρεία με ιδρυτές τους Εμμανουήλ  άνθο, 

Νικόλαο Σκουφά και Αθανάσιο Τσακάλωφ. 

    Το σύνθημα της επανάστασης   Ελευ ερία ή Θάνατος   έγινε το εθνικό σύνθημα της 

Ελλάδας. 

  Σημαντικό ρόλο στήν αίσια έκβαση της επανάστασης έπαιξαν οι:  εόδωρος 

Κολοκοτρώνης, Νικήτας Σταματελόπουλος  ο επονομαζόμενος Νικηταράς , Αθανάσιος 

Διάκος,  δυσσέας Ανδρούτσος, Γεώργιος Καραϊσκάκης, Μάρκος Μπότσαρης,  ωάννης 

Δυοβουνιώτης, Πανούργιας, Μητροπέτροβας,  ωάννης Μακρυγιάννης. 

Ακόμη οι ναύαρχοι Κωνσταντίνος Κανάρης, Δημήτριος Παπανικολής, Ανδρέας Μιαούλης 

και οι αγωνίστριες Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα και Μαντώ Μαυρογένους. 
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  Κατά τη διάρκεια της επανάστασης σημαντική βοήθεια έδωσαν οι γυναίκες και οι 

φιλέλληνες.  ι γυναίκες με τους αγώνες τους  Σούλι, Μεσολόγγι κ,ά  έδειξαν πόσο 

σημαντική ήταν η επανάσταση για τους έλληνες που τελικά πέτυχαν το στόχο τους. Ένας 

ακόμα παράγοντας ήταν ο φιλελληνισμός.   φιλελληνισμός ήταν ένα κύμα που ξέσπασε 

στην Ευρώπη με σκοπό την αποστολή βοήθειας στην επαναστατημένη Ελλάδα.  ι 

φιλέλληνες βοήθησαν τους έλληνες με την αποστολή χρημάτων, εφοδίων και εθελοντών 

αλλά κυρίως ασκώντας πίεση στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ώστε να προχωρήσουν σε μια 

ευνοϊκή ρύθμιση για τους έλληνες επαναστάτες. 

    ι Έλληνες μετά από πολλούς αγώνες κατάφεραν να πραγματοποιήσουν το στόχο τους, 

δηλαδή τη δημιουργία ενός εθνικού ανεξάρτητου κράτους. Εμείς οι νεότεροι έλληνες πρέπει 

να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στα μαρτύρια που έζησαν οι πρόγονοί μας απο τους 

τούρκους  1453-1 21 . Σε αυτό το διάστημα πολλά παιδιά πουλήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα 

και έγιναν γενίτσαροι, πολλοί σκοτώθηκαν επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τους 

φόρους κ,ά. Για αυτούς τους λόγους διαφωνώ με το να βλέπουμε τα τούρκικα σίριαλ που 

δείχνει η τηλεόραση. Πιστεύω πως έτσι δίνουμε ικανοποίηση στους τούρκους και κατά 

κάποιον τρόπο ακυρώνουμε τους αγώνες που έδωσαν οι πρόγονοί μας για να είμαστε εμείς 

ελεύθεροι. 
  

Ζιώ ας Μίλτος 

Α  Γυμνασίου 

2013 

Μικρασιατικός Πόλεμος (1912-1922) 
Κυρ, 24/03/2013 - 10:38 — Ζώης Α. 

 

  Από παλιά οι Έλληνες είχαν το όραμα της 

Μεγάλης  δέας. Αυτό έκανε το 1 1  τον τότε 

πρωθυπουργό της Ελλάδας Ελευθέριο  ενιζέλο να 

κυρήξει την έναρξη ενός πολέμου όπου είχε στόχο 

την ενοποίηση της Ελλάδας των 3 ηπείρων και των 

5 θαλασσών. Την προσάρτηση δηλαδή της Ασίας, 

της Αφρικής και της ήδη κατεχόμενης Ελλάδας, 

ενώ με τις 5 θάλασσες εννοούνται το  όνιο, το 

Αιγαίο, ο Εύξεινος Πόντος, το Κρητκό πέλαγος και 

το Μυρτώο. 

  

  Αμέσως μετά το τέλος του Α  Παγκοσμίου πολέμου παραχώρηθηκαν στην Ελλάδα η 

Σμύρνη και της γύρω περιοχή. Έτσι η 1η μεραρχία του Ελληνικού στρατού υπό τις διαταγές 

του συνταγματάρχη Ζαφειρίου αποβιβάστηκε στη Σμύρνη στις 2 Μαΐου του 1 1 .  ι 

Τούρκοι όμως αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν την συνθήκη και ξεκίνησαν ανταρτοπόλεμο με 

αποτέλεσμα η απόβαση του Ελληνικού στρατού να μετατραπεί σε εκστρατεία. 
  

  Ύστερα από πιέσεις του Ελευθέριου  ενιζέλου οι Μεγάλες 

δυνάμεις έδωσαν τη συγκατάθεση τους για προέλαση του 

Ελληνικού στρατού στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας με 

αποτέλεσμα, ένα μήνα αργότερα, να πραγματοποιηθεί 

η συνθήκη των Σεβρών, η οποία επικύρωνε την προσάρτηση της 

Μικράς Ασίας της Ανατολικής  ράκης και των νησιών 

του Αιγαίου στο Ελληνικό κράτος. 
  

 

http://14press.gr/users/%CE%B6%CF%8E%CE%B7%CF%82-%CE%B1


    εκστρατεία άρχισε καλά και ο ελληνικός στρατός σημείωνε επιτυχίες. Παράλληλα στο 

τουρκικό στρατόπεδο επικρατούσε εμφύλια διαμάχη μεταξύ της στρατιωτικής και πολιτικής 

εξουσίας.   Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, Τούρκος στρατιωτικός και πολιτικός γεννημένος 

και μεγαλωμένος στη  εσσαλονίκη, είχε επαναστατήσει κατά του Σουλτάνου και είχε 

συγκροτήσει δική του κυβέρνηση. Το εθνικιστικό κόμμα που ίδρυσε το 1 0  είχε ως 

σύνθημα "  Τουρκία στους Τούρκους", εννοώντας την εκκαθάριση των μη οθωμανικών 

πληθυσμών δια της βίας. Αρχικά ο Ατατούρκ μετέφερε την πρωτεύουσα της Τουρκίας από 

την Κωνσταντινούπολη που είχε καταληφθεί από τους συμμάχους, στην Άγκυρα και από 

εκεί οργάνωσε την αντεπίθεση του. 

  

 Το 1 20 ο  ενιζέλος έχασε τις εκλογές και ανέλαβε ο Δημήτριος Γούναρης ο οποίος έφερε 

πίσω το βασιλιά Κωνσταντίνο.   Ελληνικός λαός ήταν δυσαρεστημένος από την 

παρατεταμένη παραμονή των Ελληνικών στρατευμάτων στην Μικρά Ασία.   Γούναρης 

υποσχέθηκε πως αν κέρδιζε τις εκλογές θα σταματούσε τον πόλεμο, αλλά αυτός έκανε το 

αντίθετο. Παράλληλα ο Κεμάλ Ατατούρκ είχε καταφέρνει να συνθηκολογήσει με τη Γαλλία, 

τη Ρωσία και την  ταλία και προμηθευτεί με πολεμικό υλικό από τις χώρες αυτές.   

Ελληνικός στρατός κατέλαβε καίρια στρατηγικά σημεία χωρίς όμως να καταφέρει να 

νικήσει ολοκληρωτικά το νεοτουρκικό στρατό. Με το πέρασμα του χρόνου η εκστρατεία 

αποδείχτηκε οικονομικά δυσβάσταχτη για το Ελληνικό κράτος αφού κόστιζε  .000.000 

δραχμές ημερησίως.   κυβέρνηση Γούναρη παραιτήθηκε και την εξουσία ανέλαβε 

κυβέρνηση συνασπισμού υπό τον Παπαναστασίου η οποία αρνήθηκε να στείλει ενισχύσεις. 

  

  Έτσι, το 1921 το μεγαλύτερο μέρος του Ελληνικού στρατού είχε συγκεντρωθεί στο Αφιόν 

Καραχισάρ παραμελώντας την άμυνα των συνόρων και υποτιμώντας το στρατό του Κεμάλ 

που είχε εφοδιαστεί με καινούρια ανεπτυγμένα πυροβόλα.   Ελληνικός στρατός 

ταλαιπωρημένος από τις μάχες, ανοργάνωτος, πεινασμένος και χωρίς εφόδια, ηττήθηκε από 

τον νεοτουρκικό στρατό.   

  

 
Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελέυθερο Βήμα της 2 Σεπτεμβρίου 1922. 

  

  Και ενώ ο Ελληνικός στρατός υποχωρούσε στη  ράκη ή στα νησιά, ο τουρκικός στρατός 

μπήκε στη Σμύρνη και την ισοπέδωσε καίγοντάς την. Αυτό έμεινε στην ιστορία ως 

Μικρασιατική Καταστροφή και από τότε οι Έλληνες αφιερώνουν αυτή τη μέρα για να 

θυμούνται τα παλιά. 

  

  

Μικρασιατική καταστροφή 

 Λέγοντας Μικρασιατική καταστροφή εννοείται 

 περισσότερο το τέλος του Μικρασιατικού πολέμου του 



1918-22, η αποχώρηση από την Τουρκία της ελληνικής διοίκησης που είχε εγκατασταθεί 

στα δυτικά μικρασιατικά παράλια κατά τη Συν ήκη των Σεβρών, η άτακτη υποχώρηση του 

ελληνικού στρατού μετά την κατάρρευση του μετώπου και η μεγάλη εκδίωξη του ελληνικού 

πληθυσμού από τη Μικρά Ασία.   εκδίωξη αυτή είχε όμως ξεκινήσει πολύ νωρίτερα και 

είχε διακοπεί με την "ανακωχή του Μούδρου".  

  Μετά τη Καταστροφή της Σμύρνης και την εκκένωση της χερσονήσου της Καλλίπολης 

από τους Έλληνες που ζούσαν εκεί, ακολούθησε "υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών". 

Μέχρι το 1 24, 1,5 εκατομμύρια Έλληνες πρόσφυγες ήρθαν στην Ελλάδα, αφήνοντας πίσω 

τους πάνω από  00.000 νεκρούς.    ρακικός, Ποντιακός και Μικρασιατικός Ελληνισμός 

είχε καταστραφεί. Σπίτια και περιουσίες αρπάχτηκαν και λεηλατήθηκαν, γεωργικές και 

κτηνοτροφικές εκτάσεις καταστράφηκαν, σχολεία, εκκλησίες και άλλα ιδρύματα 

γκρεμίστηκαν.   ανθρώπινη αξιοπρέπεια εξευτελίστηκε μέσα από βασανισμούς 

αιχμαλώτων, βιασμούς και υποχρεωτική δουλειά στα "τάγματα εργασίας" όπου χάθηκαν 

πολλοί άνθρωποι.  

   αρακτηριστική έιναι η συγκλονιστική μαρτυρία της Ελένης Καραντώνη από το 

Μπουνάρμπασι, έντεκα χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σμύρνης. Το Μπουνάρμπασι είχε 

χίλιους κατοίκους, από τους οποίους οι οκτακόσιοι ήταν Ελληνες: 

 

«...Αρχισε ο στρατός μας να φεύγει. Χτυπούσαν τις πόρτες μας και ζητούσαν ρούχα για να 

βγάλουν το χακί από πάνω τους. Πόσους δεν ντύσαμε! Οι μεγάλοι οι δικοί μας 

ξεκουμπίστηκαν και φύγανε κι αφήσαν τον κόσμο στο έλεος του Θεού. Εφταναν οι στρατιώτες 

ξυπόλυτοι, γυμνοί, κουρελιασμένοι, πρησμένοι, νηστικοί. Οι Τούρκοι κατεβαίναν και σφάζαν 

τους Ελληνες. Το ίδιο έκαναν και οι δικοί μας. Παντού φωτιά και μαχαίρι άκουες και έβλεπες. 

Από τους κατοίκους του Μπουνάρμπασι έμειναν καμιά δεκαριά οικογένειες... Μερικοί 

κατάφεραν να φύγουν, σέρνοντας με την κοιλιά προς το Σικλάρι και από κει στη Σμύρνη. Τους 

άλλους όλους τους ατιμάσανε, τους σφάξανε, τους κρεμάσανε, τους κάψανε. Κι εκείνους που 

κατάφεραν από το Σικλάρι να φτάσουν στη Σμύρνη, όταν ήρθε ο Κεμάλ, τους έπιασε και τους 

έσφαξε. 

 

Εμείς βρισκόμασταν στη Σμύρνη. Πλημμύρα οι μαχαλάδες στο αίμα. Βάλανε φωτιά οι 

Τούρκοι, μια ώρα μακριά. «Μη φοβάστε είναι μακριά», μας είπε ο νοικοκύρης του σπιτιού που 

μέναμε. Σ' ένα τέταρτο η φωτιά είχε έρθει σε μας. Ρίχνανε βενζίνη και προχωρούσε. Βγήκαμε 

στο δρόμο. Φωτιά από τη μια, θάλασσα από την άλλη. Βρισκόμασταν στη μέση. Και οι Τσέτες 

(σ.τ.σ. οι άτακτοι Τούρκοι) βρίσκονταν στη μέση, και σφάζαν και σκοτώναν. Τη νύχτα οι 

Τσέτες έκαναν επίθεση ν' αρπάξουν, να σφάξουν, ν' ατιμάσουν. «Βοήθεια! Βοήθεια!», φώναζε 

ο κόσμος. Τα εγγλέζικα πλοία ήταν απέναντι. Εριχναν τους προβολείς. Σταματούσαν για λίγο. 

Τη νύχτα θέλαμε να πάμε προς νερού μας. Πήγαμε λίγο πιο έξω, φρίκη! Βρεθήκαμε σε μια 

χαβούζα (σ.τ.σ. μεγάλο ανοιχτό λάκκο). Γύρω γύρω, στα χείλια της χαβούζας σπαρταρούσαν 

κορμιά, και μέσα η χαβούζα ήταν γεμάτη κεφάλια. Επαιρναν όποιον έπιαναν, τον πήγαιναν 

στην άκρια της χαβούζας, έκοβαν το κεφάλι και το έριχναν μέσα στη χαβούζα και τα κορμιά τα 

άφηναν να σπαρταρούν γύρω γύρω. Ηταν φοβερό. Οσοι το είδαν τρελάθηκαν. Το τρελοκομείο 

γέμισε από τρελούς σαν ήρθαμε. Εκεί σ' αυτό το μέρος χάσαμε και τον πατέρα μου. Τον 

αδελφό μου τον έσφαξαν στο χωριό. Εβγαλαν, μετά, ιταλικά και ελληνικά πλοία και μας 

πήραν. Πόσους; Ούτε ένα είκοσι τοις εκατό δεν επήραν. Τέτοια καταστροφή δεν είδαν τα 

μάτια μου!». 

  

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ | ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΤ (Προβολή Βίντεο) 
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Βιβλιο ραφία 
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Βικιπαίδεια 
   

  

Ζώης Αναστάσιος 
Μαθητής Α  Γυμνασίου 

2013 

 

Το ταξίδι της Μύρτιδος 
Παρ, 05/04/2013 - 19:22 —  ούτα Σ. 

 

 Η Μύρτις, το 11χρονο κορίτσι που έζησε στην αρχαία Α ήνα πριν 2400 χρόνια 

  

Το 1  4- 5, κατά τη διάρκεια των έργων για την κατασκευή του 

σταθμού "Κεραμεικό" του ΜΕΤΡ  της Αθήνας ανακαλύπτεται 

ένας κοινός τάφος με τα θύματα του λοιμού, ανάμεσά τους και 

ένα εντεκάχρονο κορίτσι, η Μύρτις, η οποία πέθανε από 

τυφοειδή πυρετό, στον λοιμό της Αθήνας τον 5ο Αιώνα π. . Για 

το λόγο αυτό, ο  ργανισμός  νωμένων Εθνών    Ε  κήρυξε 

την Μύρτιδα φίλη των σκοπών της χιλιετίας  Millennium Goals 

Friend).  

Το κρανίο της Μύρτιδος, βρέθηκε το 1  5 σε ομαδικό τάφο 

στον Κεραμεικό, το επίσημο νεκροταφείο της Αρχαίας Αθήνας, 

κατά τη διάρκεια των εργασιών για την κατασκευή του σταθμού 

"Κεραμεικός" του ΜΕΤΡ  της Αθήνας.   ομαδικός τάφος 

περιείχε σκελετούς από την ταφή περίπου 150 ανθρώπων, 

ενηλίκων και παιδιών και σύμφωνα με τα αρχαιολογικά 

ευρήματα χρονολογήθηκε στην εποχή του Λοιμού των Αθηνών, 

δηλαδή μεταξύ του 430 και του 42  π. .   
  

«Περί το 430 π.Χ. λοιμός ενέσκηψε αιφνιδίως εις την πόλιν των Αθηνών …και νεκροί 

έκειντο εν ταις οδοίς …έθαπτον 

 δε ως έκαστος εδύνατο» 

  ουκυδίδης,  στορία  

Τότε, με τη βοήθεια σύγχρονων εργαστηριακών μεθόδων, ξεκίνησε η μελέτη του 

σκελετικού υλικού, προκειμένου να βρεθούν τα αίτια της φονικής ασθένειας.   ιατρική-

οδοντιατρική ομάδα που συγκροτήθηκε, χρησιμοποίησε τρία άθικτα δόντια από τρία τυχαία 

κρανία, στα οποία και βρέθηκαν ίχνη του μικροβίου.  ι επιστήμονες εντόπισαν το βακτήριο 

Salmonella enterica serovar Typhi. 

Το κρανίο της Μύρτιδος είχε ένα σημαντικό χαρακτηριστικό παιδιού αυτής της ηλικίας. 

 πήρχε  μέρος της νεογιλής οδοντοφυΐας ταυτόχρονα με τη μόνιμη.   άριστη κατάσταση 

του κρανίου γέννησε την ιδέα της ανάπλασης του και της παρουσίασής του σε σχετική 

έκθεση. Γι’ αυτό το σκοπό, σε ειδικό εργαστήριο στη Σουηδία, κατασκευάστηκε ένα 

ακριβές αντίγραφο του κρανίου με τις πιο σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. 

  έκθεση πρωτοπαρουσιάστηκε στις 22 Μαΐου 200  στην Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, αι από τότε ταξιδεύει συνεχώς! Στο Ζάππειο Μέγαρο, στην 71η 

Διεθνής Έκθεση  εσσαλονίκης, στο Νέο Μουσείο Ακροπόλεως, στο  Μουσείο Γουλανδρή 
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 υσικής  στορίας, στη Διεθνή Έκθεση EXPO 2010 στην Κίνα, στα Αρχαιολογικά Μουσεία 

 εσσαλονίκης,  όλου, Δελφών, και  ωαννίνων κ.α.  

  έκθεση αποτελείται από ενότητες: στην πρώτη παρουσιάζεται η ανασκαφή του 

Κεραμεικού, στη δεύτερη η ιατρική έρευνα σε Ελλάδα και Γαλλία για τον εντοπισμό του 

παθογόνου παράγοντα που προκάλεσε το λοιμό των Αθηνών και στην τρίτη η βήμα προς 

βήμα ανάπλαση του προσώπου και οι τεχνικές της. 

Περισσότερα στη διεύθυνση http://www.myrtis.gr 

  

  

  

Χούτα Στέλλα 

Α' Γυμνασίου - 2013 
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Ά ληση 

 
ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΣΚΙ - SKI) 
Τρί, 02/04/2013 - 15:44 — Ζωρτός Σ. 

 

  Άλλος ένας χειμώνας έχει ρίξει "άγκυρα" στη χώρα μας, 

δηλαδή στα ορεινά, γιατί εμείς μάλλον δεν πρόκειται να 

δούμε "άσπρη μέρα".  λοι κάθονται μέσα στο σπίτι και 

παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια  PC, Playstation, PSP και 

άλλα . Εγώ όμως κάθε πρωί Σαββάτου 

"ξενιτεύομαι"...Είμαι στην ομάδα σκι του  ρειβατικού 

Συλλόγου Λάρισας.  

   Αυτό το άθλημα με βοηθάει να εκτονώνομαι, να ξεχνάω 

τα προβλήματά μου και σας το προτείνω γιατί με αυτό έρχεσαι πιο κοντά στη φύση, μπορείς 

να κάνεις νέους φίλους και να νιώθεις μια απόλυτη ελευθερία. Κι από την άλλη δεν έχεις 

τους γονείς σου πάνω από το κεφάλι σου να σε κάνουν να αισθάνεσαι σαν βόμβα που είναι 

έτοιμη να εκραγεί από τα νεύρα! Το καλύτερο δε είναι όταν έχεις αγώνες. Σου ανεβαίνει η 

αδρεναλίνη στα ύψη!  λη αυτή η αγωνία σου προκαλεί υπερένταση, αλλά όταν αρχίσει το 

χρονόμετρο τη μέτρηση ...συγκεντρώνεσαι σε ένα πράγμα, τον τερματισμό. Και όταν 

τελειώσεις είσαι περήφανος γι αυτό που κατάφερες!  

   Το βουνό το έχω γνωρίσει με χιονοθύελλες, ισχυρούς ανέμους, ομίχλη αλλά και με 

υπέροχες ηλιόλουστες μέρες. Παρόλα αυτά εγώ τα αντέχω. Αυτό είναι που λέμε "any 

weather - all time". 

    υπνάω στις 5:30 π.μ., παίρνω τον εξοπλισμό μου, βρίσκομαι με τα παιδιά της ομάδας 

μου και τον προπονητή μου και αναχωρούμε με το λεωφορειάκι για το χιονοδρομικό κέντρο. 

Μόλις φτάσουμε φοράμε κράνος, πέδιλα και ξεκινάμε την προπόνηση γιατί θα πάρουμε 

μέρος στους Πανελλήνιους αγώνες.  

   Το σκι προέρχεται από την Σκανδιναβία και αρχικά κάλυπτε τις ανάγκες μετακίνησης των 

ανθρώπων πάνω στο χιόνι. Το 1 24 έγιναν οι πρώτοι χειμερινοί  λυμπιακοί αγώνες και 

ιδρύθηκε η διεθνής ομοσπονδία σκι  F.I.S. . Το άθλημα χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες. Το 

αλπικό σκι καταβάσεων, το αντοχής και τη χιονοσανίδα  snowboard . Στη χώρα μας 

υπάρχουν χιονοδρομικά κέντρα στον Παρνασσό, στη  ασιλίτσα Γρεβενών, στη Νάουσα  3-

5 Πηγάδια , στο Σέλι όπου το 1 34 ήταν η χρονιά που διοργανώθηκαν οι πρώτοι 

Πανελλήνιοι αγώνες χιονοδρομίας, στο γειτονικό μας Πήλιο, στο Καρπενήσι και αλλού.  
  

Σταύρος Ζωρτός 

Μαθητής Α  Γυμνασίου 

  

http://14press.gr/users/%CE%B6%CF%89%CF%81%CF%84%CF%8C%CF%82-%CF%83


Η  η μας 

 
Ένα ταξίδι στο νησί των Ιπποτών και του Ηλίου 
Δευ, 25/03/2013 - 20:48 — Καρανάτσιου Μ. 

 

 

   

  Ένας προορισμός που θα ξαναπήγαινα είναι η Ρόδος. Πρώτη φορά 

πήγα εκεί όταν ήμουν δέκα ετών και μπορώ να πω ότι μαγεύτηκα 

από το πανέμορφο αυτό νησί. 

   Από την είσοδο στο λιμάνι καταλαβαίνει κανείς πόσο ωραίο είναι 

αυτό το νησί.   Ακρόπολη της Λίνδου που προβάλλει από μακριά, η 

καταπράσινη κοιλάδα με τις πολύχρωμες πεταλούδες είναι κάτι που 

δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο! Το αρχαίο θέατρο της 

πόλης, η τεραστία οδός των  πποτών με το ψηφιδωτό που την κάνει 

ακόμη πιο όμορφη, η παλιά πόλη που είναι κτισμένη μέσα στα 

επιβλητικά τείχη του μεσαιωνικού κάστρου είναι μερικά από τα μέρη 

που μπορείς να αφεθείς ελεύθερος. 

   Το ήπιο και γλυκό κλίμα, η καταγάλανη θάλασσα και τα ωραία 

δαντελωτά ακρογιάλια της, μαζί με τις ανέσεις της πιο μοντέρνας 

ζωής, ανάμεικτα με τη χαρά που χαρίζει στον επισκέπτη το φωτεινό 
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περιβάλλον του νησιού, κάνουν τη Ρόδο ένα από τα πιο αξιόλογα 

τουριστικά κέντρα.   φύση ξεπροβάλλει δίπλα σου με έναν μοναδικό 

τρόπο που συνδυάζει και το πανέμορφο αυτό νησί αλλά και την ίδια 

τη φύση που της δίνει απίθανα στοιχειά.  λα αυτά μαζί σε κάνουν να 

ξεχνάς την πίεση της καθημερινής ρουτίνας και να διασκεδάζεις. 

Πιστεύω ότι όποιος θέλει να ξεκουραστεί το Νησί του Ήλιου είναι 

ιδανικό!!! 

    

Καρανάτσιου Μαρία Σοφία 

Μαθήτρια Α  Γυμνασίου  

  
 

Η εικόνα ενός τοπίου που  α μείνει χαρα μένο στη μνήμη μου.. 
Δευ, 01/04/2013 - 20:27 — Μπίλλα  . 

 
   Ήταν καλοκαίρι του 2001, οι γονείς μου και οι κουμπάροι μας, 

αποφάσισαν να πάμε μαζί διακοπές στην Κέρκυρα.  εκινήσαμε 

με το αυτοκίνητο από το σπίτι, προχωρώντας προς τα Τρίκαλα. 

Έπειτα φτάσαμε στην Καλαμπάκα, όπου θαυμάσαμε τα 

επιβλητικά Μετέωρα. Μπαίνοντας στην Εγνατία  δό 

μαγευτήκαμε από τα διπλανά χωριουδάκια, τα βυθισμένα στο 

πράσινο. Περάσαμε έξω από την Δωδώνη. Ταξιδεύοντας προς 

την  γουμενίτσα παρατηρήσαμε με θαυμασμό το περίφημο 

μνημείο των Σουλιωτισσών, ψηλά στο βουνό. Τέλος, φτάνοντας 

στην  γουμενίτσα, πήραμε το καράβι ''Αγία Θεοδώρα'' με 

προορισμό το λιμάνι της Κέρκυρας.  

   Για να φτάσουμε στο ξενοδοχείο περάσαμε τα παράλια της 

Κασιώπης, μέχρι τη Ρόδα. Το ξενοδοχείο μας αχνοφαίνονταν 

απέναντι από μια παραλία. Ήταν υπέροχο, με τα τραπεζάκια του, τις ψάθινες καρέκλες του, 

τις 2 πισίνες του, τα μεγάλα κια άνετα δωμάτια του! 
  

   Την υπόλοιπη ημέρα  την περάσαμε εξερευνώντας την πόλη της Κέρκυρας, τα στενά 

δρομάκια της, το κάστρο της, τα παραδοσιακά γλυκά της! Νοιώσαμε την μαγεία του τόπου 

εκείνο το βράδυ...     

     ημέρωσε και η αυγή φώτησε τον τόπο. Από βραδύς είχαμε 

σχεδιάσει την εκδρομή μας σε ένα από τα Διαπόντια νησιά της 

Ελλάδας, την Ερείκουσα. Πήγαμε στο λιμανάκι του Αγίου 

Στεφάνου, στο Σιδάρι, ωστε να πάρουμε το καράβι που θα μας 
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πήγαινε ως εκει! Το καράβι ήταν μικρό κια δεν χωρούσε πολλά άτομα, ήταν όμως όμορφο 

με το όνομα του καθαρά γραμμένο στην αριστερή του πλευρά, ''Πήγασος''.      

   Στη διαδρομή είδαμε πολλά βραχονήσια, ένα όμως ξεχώριζε. Έμοιαζε με βυθισμένο 

καράβι και πολλοί έλεγαν πως είναι το μαρμάρινο καράβι του  δυσσέα!   

     Ερείκουσα με τις πανέμορφες παραλίες της, τα μικρά 

ξενοδοχεία της και τα τοπία της που κόβουν την ανάσα, μας 

περίμενε. Τα νερά της θάλασσας έγιναν πράσινα σαν φτάσαμε 

στην ακτή. Το καραβάκι έριξε την άγκυρά του στη θάλασσα, 

ταράζοντας για λίγο τα ήρεμα νερά της. 

   Το νησάκι αυτό ήταν καταπράσινο και με γαλαζοπράσινα 

νερά, ένα πραγματικό όνειρο! Είχε παράξενα μα και συγχρόνως 

γοητευτικά φυτά. Αφού απολαύσαμε, για πολλή ώρα τις ομορφιές του νησιού, το καραβι 

μάς έδωσε σήμα να γυρίσουμε πίσω! 

   Γυρνώντας στο ξενοδοχείο, ο νους μου αναπολούσε τις αξέχαστες στιγμές μας στο νησί...! 
  

  

Μπίλλα Χρίστίνα 

 Α' Γυμνασίου 

 

Καταρράκτες  ngel 
Δευ, 25/03/2013 - 10:25 —  ούτα Σ. 

 

   ι καταρράκτες Angel βρίσκονται στην  ενεζουέλα, στο Εθνικό 

Πάρκο Canaima στο Μπολίβαρ της  ενεζουέλας 

(maps.google.gr/maps  και είναι οι ψηλότεροι καταρράκτες στον 

κόσμο. Αποτελούν το μεγαλύτερο τουριστικό αξιοθέατο της 

 ενεζουέλας. Έχουν ύψος  7  μέτρα  3230 πόδια  είναι έως 2,5 

φορές ψηλότεροι από το Empire State Building και 15 φορές 

υψηλότεροι από τον περίφημο Νιαγάρα. Αν κοιτάξει κανείς από 

χαμηλά θα νομίσει πως το νερό αναβλύζει από τον ουρανό!  μως το 

υπερβολικό ύψος τους κάνει το νερό να μεταμορφώνεται σε ομίχλη 

λίγο πριν φτάσει στο έδαφος.  

  Αντίθετα με τους υπόλοιπους εξίσου εντυπωσιακούς καταρράκτες 

στον πλανήτη, ο συγκεκριμένος δεν δημιουργείται από λιωμένους 

πάγους ή κάποιον ποταμό, αλλά από την έντονη βροχόπτωση. Από 

τον  ούλιο έως το Νοέμβριο τα νερά είναι πιο "φουσκωμένα" και η 

ορμή του καταρράκτη πιο δυνατή. 
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       τοπική ονομασία είναι  Parakupá Vená  πτώση από το 

υψηλότερο σημείο , ενώ το όνομα «Salto Angel»  «Το Πήδημα του 

Αγγέλου» , οφείλεται στον αμερικανό πιλότο  Jimmie Angel  που 

ήταν ο πρώτος που πέταξε πάνω από τους καταρράκτες στις 1  

Νοεμβρίου 1 33. Μερικοί ιστορικοί ισχυρίζονται ότι ο πρώτος που 

ανακάλυψε τους καταρράκτες ήταν ο Fernando De Berrio, ένας 

ισπανός εξερευνητής και κυβερνήτης κατά τον 1 ο και 17ο αιώνα.  

Το 1  4, το Εθνικό Πάρκο της  ενεζουέλας συμπεριλήφθηκε στον 

κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς που συντάχθηκε από την 

UNESCO. Έχει ψηφιστεί επίσης ανάμεσα στα 10 ομορφότερα 

φυσικά μνημεία του πλανήτη.  

  

Εντυπωσιακά πλάνα και τρισδιάστατες φωτογραφίες μπορείτε να 

βρείτε στη διεύθυνση www.airpano.ru/files/Angel-Waterfall-

Venezuela/2-2 

  

  

Χούτα Στυλιανή 

Α5 -2013 
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Πολιτισμός 
 

Βιβλία 

 
Harry Potter Η Με άλη α άπη των εφήβων 
Δευ, 0 /04/2013 - 14:00 —  ουλούλη Σ. 

 
     ΑΡ  Π ΤΕΡ είναι το όνομα μιας σειράς επτά 

μυθιστορημάτων φαντασίας από τη  ρετανίδα συγγραφέα 

Τζ. Κ. Ρόουλινγκ. Τα βιβλία περιγράφουν έναν κόσμο 

Μάγων με βασικό Ήρωα και χαρακτήρα ένα νεαρό αγόρι 

με το όνομα Harry Potter.   κεντρική ιστορία των 

βιβλίων περιγράφει τον αγώνα του Harry εναντίον του 

ισχυρού μάγου  όλντεμορτ ο οποίος θέλει να λάβει στην 

κατοχή του τον κόσμο των μάγων. 

Το πρώτο μυθιστόρημα, ο HARRY POTTER ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΛΙΘΟΣ, κυκλοφόρησε στα αγγλικά το 1  7 και στα ελληνικά τον Νοέμβριο 1   . Και τα επτά 

βιβλία έχουν μεταφερθεί στον κινηματογράφο.   τίτλος του έβδομου βιβλίου της σειράς, ο 

οποίος ανακοινώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 200  στην προσωπική ιστοσελίδα της Τζ .Κ 

.Ρόουλινγκ, είναι HARRY POTTER AND THE DEALTHY HALLOWS.  Κυκλοφόρησε στις 21  ουλίου 2007 

και σύμφωνα με τους εκδότες έσπασε όλα τα ρεκόρ, αφού η πρώτη έκδοση πούλησε 12 

εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Εντούτοις, έχουν δεχτεί οξεία κριτική από κάποιες 

ομάδες. 

  Τα πρώτα 5 βιβλία μεταφέρθηκαν στον κινηματογράφο 

από τη Warner Bros.  ι πολυαγαπημένες ταινίες του 

HARRY POTTER εντυπωσίασαν μικρούς και μεγάλους. 

Ακόμα και γονείς έμειναν έκπληκτοι από τις ταινίες της 

Warner Bros και από το σενάριο της Τζ. Ροουλινγκ.  ι 

επιλογές των παιδιών κατέληγαν στις ταινίες του HARRY 

POTTER όπου η αγάπη τους προς αυτές τους παρέσυραν 

θετικά.   αρχική επιτυχία  βασίστηκε σε μερικές καλές 

κριτικές και σε από στόμα σε στόμα διαφήμιση. ι 

αναγνώστες αυξήθηκαν και για αυτό το λόγο 

χρησιμοποιήθηκαν υπότιτλοι για τις ταινίες.  

  προβολή και η έμμεση διαφήμιση κλιμακώθηκε με την 

έκδοση των 2 επόμενων βιβλίων της 

σειράς HARRY POTTER KAITO ΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 

ΦΟΙΝΙΚΑ καθώς και τοHARRY POTTER ΚΑΙ Ο 

ΗΜΙΑΙΜΟΣ ΠΡΙΓΚΗΨ, με μεσονύχτια πάρτι έκδοσης 

σε εκατοντάδες βιβλιοπωλεία στο  νωμένο  ασίλειο, 

ταυτόχρονες εκδηλώσεις πρώτης παρουσίασης σε 

περιοχές του αγγλόφωνου κόσμου και μαζικό ενδιαφέρων 

των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που οδήγησαν σε πρωτοφανείς πωλήσεις για την πρώτη  

μέρα έκδοσης στο  νωμένο  ασίλειο, στις  .Π.Α. και αλλού.   σειρά είναι  το ίδιο 

δημοφιλής στον μη-αγγλόφωνο  κόσμο μέσω των μεταφράσεών της.   επιθυμία ανάγνωσης 

των βιβλίων τη μέρα κυκλοφορίας τους  έγινε τόσο μεγάλη από μερικούς αναγνώστες της 
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σειράς, σε σημείο ώστε η αγγλική έκδοση του Τάγματος του  οίνικα να γίνει το πρώτο 

βιβλίο στα αγγλικά που έφτασε  στην κορυφή των πωλήσεων βιβλίων στη Γαλλία.  ι ταινίες 

της σειράς κέρδισαν 3 υποψηφιότητες για όσκαρ   η  μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία όλων 

των εποχών .   
  

  Ο HARRY POTTER μπορεί να τελείωσε  την ιστορία του στα βιβλία και στις ταινίες , 

αλλά στις καρδιές μας θα ζει για πάντα. Μας δίδαξε πως η αληθινή μαγεία κρύβεται μέσα 

μας και πως η ζωή είναι ξεχωριστή και διαφορετική για τον καθένα χωρίς τη 

μαγεία!!!!!!!!!!!!!!!! 

  

  

  

ΣΤΕΛΛΑ ΦΟΥΛΟΥΛΗ 

  Α5 

 

''Στοιχειώδες, α απητέ μου Watson!'' 
Τρί, 1 /03/2013 - 23:15 — Τσουκανέρη Γ. 

 

   Ένας από τους πλέον πασίγνωστους και αγαπημένους 

ήρωες της λογοτεχνίας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι το 

δημιούργημα του Βρετανού (Σκωτσέζου) συγγραφέα και 

ιατρού, Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο Σέρλοκ Χολμς. Ο 

ταλαντούχος σύμβουλος ντετέκτιβ, του οποίου οι 

εξαιρετικές ικανότητες αγγίζουν το υπερφυσικό, έχει 

αιχμαλωτίσει με τις περιπέτειες του μικρούς και μεγάλους 

για περισσότερο από έναν αιώνα. 

   Είναι αναμφισβήτητο ότι ο διάσημος ήρωας κατέχει 

απίστευτες δυνατότητες, που τον κάνουν να φαντάζει 

εκτός των ορίων της πραγματικότητας, πέρα από οτιδήποτε είναι ανθρώπινα 

πιθανό. Η θαυμαστή του ικανότητα να συνδέει φαινομενικά άσχετα μεταξύ 

τους στοιχεία, χρησιμοποιώντας τη λεγόμενη επαγωγική μέθοδο, και να φτάνει με 

ταχύτητα στη λύση οποιουδήποτε μυστηρίου, καθώς και οι καταπληκτικές του 

γνώσεις πάνω σε ποικίλους τομείς, προσδίδουν στον ήρωα μεγάλη αίγλη, που 

αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας των μυθιστορημάτων του 

Ντόιλ. 

   Ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένοι αναγνώστες που 

παρουσιάζουν ενστάσεις  σε σχέση με αυτά τα 

χαρακτηριστικά του Χολμς. Ισχυρίζονται πως εξαιτίας 

τους καταλήγει απόμακρος και ξένος προς το κοινό, ενώ 

αυτά τονίζουν την ιδιορρυθμία και τη ματαιοδοξία του. 

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με εκείνους, ο Χολμς είναι ένας 

ήρωας με τον οποίο δεν μπορούν οι αναγνώστες να 

ταυτιστούν. Ακόμη, κάποιοι υποστηρίζουν ότι η κλασική 

έκφραση ‘’ Στοιχειώδες, αγαπητέ μου Watson’’,  που 
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χρησιμοποιεί ο ήρωας, απευθυνόμενος προς το συνεργάτη του, για να αποδείξει την 

απλότητα κάποιας υπόθεσης, αφού βρει τη λύση της, είναι ένα ακόμα σημάδι του 

απόμακρου χαρακτήρα του και της ματαιοδοξίας του, που τον καθιστούν αντιπαθή. 

   Από την άλλη πλευρά, η πλειοψηφία των αναγνωστών 

θεωρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πρωταγωνιστή 

των επιτυχημένων αυτών βιβλίων ένα βασικό στοιχείο, 

χωρίς το οποίο τα μυθιστορήματα δε θα μπορούσαν να 

κατακτήσουν το κοινό. Ακόμη, σύμφωνα με κάποιες 

απόψεις, οι απίστευτες δυνατότητές του έχουν και μία πιο 

ανθρώπινη πλευρά και εξήγηση, αφού πιθανόν να είναι μία 

σύνθεση στοιχείων διάφορων εξαιρετικά ικανών 

πρακτόρων της Scotland Yard. Επιπροσθέτως, όλοι έχουν 

συνδέσει το διάσημο ήρωα με τον ιδιόρρυθμο χαρακτήρα του και για αυτό το λόγο 

τον έχουν αγαπήσει. Δεν είναι τυχαίο ότι, αφού ο Ντόιλ αποφάσισε να απαλλαχθεί 

από τον ήρωά του και αφηγήθηκε το θάνατό του στο διήγημα ‘’The Final Problem’’, 

το κοινό προέβη σε βίαιες αντιδράσεις και αποδοκιμασίες. Μάλιστα, η ίδια η μητέρα 

του συγγραφέα έμεινε κατάπληκτη, οργίστηκε και απαίτησε την άμεση 

αποκατάσταση του ήρωα. Ποιος δυσκολεύεται, άλλωστε, να αγαπήσει έναν 

ιδιόρρυθμο ήρωα, όταν αυτός με την οξυδέρκεια και την πονηριά του έχει καταφέρει 

να μαγέψει γενιές αναγνωστών και να θέσει νέες βάσεις για όλους τους 

πρωταγωνιστές αστυνομικών μυθιστορημάτων; 

   Εν κατακλείδι, προσωπικά πιστεύω πως, παρότι οι 

ικανότητες  του Σέρλοκ Χολμς είναι πέρα από τα όρια του 

πραγματικού, δεν τον καθιστούν ξένο προς το κοινό. 

Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή οι αναγνώστες επιζητούν, 

έστω και στον φανταστικό κόσμο έναν ήρωα, κάποιον που 

κατέχει εκπληκτικές δυνατότητες και στον οποίον όλοι 

μπορούν να βασιστούν, μέχρι τουλάχιστον να κλείσουν 

μαγεμένοι το βιβλίο στις σελίδες του οποίου είχαν χαθεί. 
  

  
  

  

  

  

Τσουκανέρη Γω ώ 

Μαθήτρια Α' Γυμνασίου 



Θέατρο - Κινηματο ράφος 

 
Avatar - Η ταινία 
Παρ, 05/04/2013 - 19:24 — Κωφός  . 

 
 

  Είναι γνωστό πως στις μέρες μας ο κινηματογράφος 

προσελκύει πολλούς ανθρώπους, καθώς αποτελεί ένα από τα 

βασικότερα μέσα ψυχαγωγίας. Πρόσφατα λοιπόν, 

παρακολούθησα μια συναρπαστική κινηματογραφική ταινία 

με τους φίλους μου, το "Avatar", ταινία επιστημονικής 

φαντασίας σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζέιμς 

Κάμερον, η οποία με συγκλόνισε. 

  Πρώτα απ  όλα, το κυριότερο χαρακτηριστικό της ταινίας 

ήταν τα οπτικά και ακουστικά τριών διαστάσεων εφέ.   

εικόνα ήταν τρισδιάστατη και έτσι αναδεικνύονταν τα 

διάφορα χρώματα και οι λεπτομέρειες. Ένιωθες πως 

βρισκόσουν μέσα στο χώρο δράσης και ήθελες να μιλήσεις με 

τους πρωταγωνιστές.  σον αφορά τα ακουστικά μέσα, ο ήχος 

ήταν σχεδόν εκκωφαντικός και αυτό μετέδιδε ζωντάνια στους 

θεατές. Έτσι, τα εφέ ήταν εντυπωσιακά και κανένας δεν 

μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του. 

  Επιπροσθέτως, η πλοκή ήταν άκρως ενδιαφέρουσα και οι ηθοποιοί απέδωσαν τους ρόλους 

τους άψογα.   ταινία διαδραματίζεται το έτος 2050 στον μακρινό πλανήτη Πανδόρα, με 

πρωταγωνιστές  κάποια φανταστικά πλάσματα ύψους τριών μέτρων και χρώματος μπλε. 

Ζουν μια ήρεμη ζωή κοντά στη φύση, στην καρδιά ενός αχανούς τροπικού δάσους, οι 

άνθρωποι όμως επιθυμούν να τους κατακτήσουν με σκοπό την λεηλασία ενός πολύτιμου 

μετάλλου. Στην τελική μάχη, άνθρωποι και πλάσματα έρχονται αντιμέτωποι.  λοι 

πιστεύουν πως οι άνθρωποι θα επικρατήσουν, καθώς διαθέτουν ισχυρότερα όπλα, ο 

σεναριογράφος - σκηνοθέτης όμως έχει διαφορετική άποψη και τα πλάσματα τους 

κατατροπώνουν.  Σύμφωνα μ  αυτόν, η ταινία αποτελεί μια προειδοποίηση στους ανθρώπους 

για την μόλυνση του περιβάλλοντος. 

  Συμπερασματικά, τα εφέ και η πλοκή ήταν ανώτερα των προσδοκιών μας. Γι αυτό , αυτή η 
ταινία θα μείνει σε όλους όσους την παρακολούθησαν, αξέχαστη. 
  

Κωφός Χρήστος 

Α3 

Μια  εατρική παράσταση όλο εκπλήξεις 
Παρ, 05/04/2013 - 19:12 — Λαδοπούλου Κ. 

 

          Την προηγούμενη εβδομάδα είχα τα γενέθλιά μου και η μητέρα μου ανακοίνωσε ότι 

θα παρακολουθήσουμε με μια φιλική οικογένεια τη θεατρική παράσταση "Δείπνο  

Ηλι ίων" στο "Μικρό Θέατρο" της Λάρισας. 

Συναντηθήκαμε όλοι έξω από ένα μικρό και ταπεινό θέατρο. Το θέατρο ήταν σχεδόν 

άδειο, αλλά σε λίγη ώρα γέμισε από κάθε ηλικίας ανθρώπους. Δώσαμε τα εισιτήρια μας και 

ο ταξιθέτης μας οδήγησε στις θέσεις μας. Μόλις ακούστηκε το τρίτο καμπανάκι η 

παράσταση ξεκίνησε. 
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Πρωταγωνιστής ήταν ο μεγαλοεκδότης Πιερ Μπροσάν που με τους πλούσιους φίλους 

του οργάνωναν κάθε Τετάρτη βράδυ ένα «δείπνο ηλιθίων».   καθένας τους έπρεπε να 

προσκαλέσει από έναν «ηλίθιο», τον οποίο τον έκαναν να μιλήσει για τις ιδέες και τις 

αδυναμίες του, με σκοπό να γελάσουν εις βάρος του! Στο τέλος, επιλέγονταν ο «ηλίθιος της 

βραδιάς».   Πιερ πίστευε πως το νέο του εύρημα, ο  ρανσουά Πινιόν, ένας υπάλληλος της 

Εφορίας θα έκλεβε την παράσταση.  λα, όμως, πήγαν στραβά. Λόγω προβλήματος στη 

μέση, ο Πιερ δεν μπόρεσε να πάει στο γεύμα.   ηλίθιός του κατάφτασε στο σπίτι του για να 

γνωριστούν, και τον έβαλε σε μία περιπέτεια χωρίς προηγούμενο! Το παράξενο όμως ήταν 

ότι στο τέλος τα έχασε όλα  γυναίκα, δουλειά, φίλους  και ο μόνος φίλος που του έμεινε, 

ήταν αυτός που θεωρούσε ανόητο.  

 αίνεται τελικά πως όποιος θεωρεί τους άλλους ηλιθίους στο τέλος πέφτει στην 

παγίδα ο ίδιος. Εκείνη την ώρα σκέφτηκα τι παράξενη που είναι η ζωή, διότι αυτό που θέλεις 

να αποφύγεις ή αυτό που κοροιδεύεις, τις περισσότερες φορές δεν το γλιτώνεις και καλείσαι 

να το αντιμετωπίσεις. Παρόλλο που το έργο ήταν αστείο, με έξυπνους διαλόγους και 

απρόβλεπτες εξελίξεις, αυτές οι σκέψεις με βασάνιζαν καθόλη τη διάρκεια της 

παράστασης.   

       Μόλις τελείωσε η παράσταση πήγαμε να ζητήσουμε αυτόγραφα από τον 

πρωταγωνιστή και πήραμε το δρόμο για το σπίτι, ενθουσιασμένοι από την εμπειρία που 

ζήσαμε. Στο δρόμο σκεφτόμουν την συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντι σε όχι και τόσο 

έξυπνους ανθρώπους που είναι εντελώς ρατσιστική και άδικη. Αυτό που πρέπει να κάνουμε 

όλοι μας είναι να μη κρίνουμε τον άλλον από την εξυπνάδα του και μόνο, αλλά αν υστερεί 

σε κάποιες ικανότητες να προσπαθούμε να τον βοηθήσουμε και όχι να τον απομονώνουμε 

από το κοινωνικό σύνολο περιφρονώντας τον. 
    

  

  

 Λαδοπούλου Κυριακή 

μαθήτρια Α' γυμνασίου 

  

 

Παρακολου ώντας μια  εατρική παράσταση 
Παρ, 05/04/2013 - 19:26 — Κουτσιαρή Σ. 

 
  Την προηγούμενη εβδομάδα είχα τα γενέθλιά μου και η μητέρα μου, μου είπε πως δε θα 

μου δώσει ένα συνηθισμένο δώρο, αλλά κάτι διαφορετικό. Πράγματι, την ημέρα των 

γενεθλίων, μου έδωσε ένα φάκελο, που περιείχε δυο 

εισιτήρια για μία θεατρική παράσταση.   χαρά μου ήταν 

απερίγραπτη! Αγαπώ το θέατρο, όπως άλλωστε όλα τα 

μέλη της οικογένειάς μου, και ενθουσιάστηκα πολύ με 

την ευκαιρία που μου δόθηκε. 
 

     ημέρα που θα δινόταν η παράσταση έφτασε. 

Συναντηθήκαμε έξω από το θέατρο της πόλης μας με την 

καλύτερή μου φίλη, την οποία είχα προσκαλέσει να δει 

μαζί μου την παράσταση. Το έργο που θα 

παρακολουθούσαμε ήταν ο " υσσινόκηπος" του Άντον 

Τσέχωφ που γράφτηκε το 1 03. Το έργο είναι 

εμπνευσμένο από μια εποχή κατά την οποία 

ο ρωσικός λαός αν και θεωρητικά ελεύθερος εξαιτίας της 
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κατάργησης της δουλοπαροικίας κατά το 1  1, ζούσε ακόμα στη φτώχεια και την αμάθεια. 

Μπήκαμε στο θέατρο γεμάτες ανυπομονησία. Δώσαμε τα εισιτήριά μας στην ταξιθέτρια, 

που με τη σειρά της μας οδήγησε στις θέσεις μας.   αίθουσα άρχισε να γεμίζει, αφού η 

προσέλευση του κόσμου ήταν αθρόα. Αργότερα, τα φώτα έσβησαν και οι ηθοποιοί βγήκαν 

στη σκηνή.  

   Καθώς η υπόθεση του έργου εξελισσόταν, μας παρέσερνε μαζί της.   μαγεία της εποχής, 

τα επιβλητικά σκηνικά και η ερμηνεία των ηθοποιών μας καθήλωσε. Στο έργο ήταν 

ξεκάθαρη η αδυναμία των ανθρώπων, κυρίως των αριστοκρατών, να κατανοήσουν τις 

αλλαγές στο κοινωνικό περιβάλλον, όπως επίσης και τον ρόλο που έπαιζαν αυτές οι αλλαγές 

στην προσωπική τους ζωή.   ι ήρωες προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν το οικονομικό τους 

αδιέξοδο  ο βυσσινόκηπος,  μαζί με το αρχοντικό τους θα έβγαιναν σε πλειστηριασμό. Στο 

τέλος ήρθε η κατάρρευση.   κύρια πρωταγωνίστρια σωριάστηκε στη σκηνή και η 

τραγικότητα κορυφώθηκε. Συμπάσχαμε μαζί με τους πρωταγωνιστές κι όλοι ευχόμασταν 

κάτι να γίνει και όλα να αλλάξουν. Μα, στο τέλος, ο βυσσινόκηπος χάθηκε...  λα αυτά 

φανέρωναν βέβαια τις αλλαγές της ρωσικής κοινωνίας και τα νεα κοινωνικά στρώματα που 

έρχονταν στο προσκήνιο, εξαιτίας των πολιτικών και κοινωνικών ζυμώσεων.  

     θεατρική παράσταση είχε επιτύχει το στόχο της. Μετέδωσε στους θεατές όλα εκείνα τα 

βαθύτερα νοήματα σχετικά με την επικράτηση του χρήματος και τη θυσία της ομορφιάς στο 

βωμό του κέρδους.  Ανάμεικτα συναισθήματα μας κατέκλυσαν...  

  

 

      γήκαμε από το θέατρο μαζί με τη φίλη μου και πήραμε το δρόμο της επιστροφής 

γεμάτες σκέψεις, εικόνες και εντυπώσεις.   θεατρική παράσταση που παρακολουθήσαμε 

κατάφερε να μας συνεπάρει ενισχύοντας τη άποψή μας πως οι θεατρικές εκδηλώσεις 

αποτελούν πραγματική ψυχαγωγία και αναβαθμίζουν το πνευματικό επίπεδο του 

ανθρώπου!   
 

Κουτσιαρή Στυλιανή 

Α3 

  



Μουσική 

 
Α απημένο συ κρότημα 
Κυρ, 14/04/2013 - 08:06 — Καλαγιά Κ. 

 

 Σε μία πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήσαμε το  εβρουάριο του 2013, ρωτήσαμε  0 

μαθητές και μαθήτριες του 14ου Γυμνασίου Λάρισας για το ποιό είναι το αγαπημένο τους 

μουσικό συγκρότημα.   καθένας μπορούσε να δηλώσει από 1 έως 3 ελληνικά ή ξένα 

συγκροτήματα ελεύθερης επιλογής. Τα αποτελέσματα που καταγράφηκαν και 

παραστήθηκαν γραφικά είναι: 
 

  

Α απημένο συ κρότημα 

Όνομα Συ κροτήματος Ψήφοι 

One Direction 42 

The Wanted 12 

Bong Da City 9 

Justice Crew 5 

Red Hot Chilli Peppers 5 

Μέλισσες 5 

  

Καμπίσιου Όλ α, Καλα ιά Κων/να 

Β' Γυμνασίου, 2013 

  

  

Τέχνη 

 

Google for Doodle 
Τετ, 17/04/2013 - 15:33 — Γκέτσιος Γ. 

 
  Πριν λίγο καιρό η Google κάλεσε όλους του μαθητές των ελληνικών σχολείων να 

σχεδιάσουν το δικό τους doodle  με όλη τους την δημιουργικότητα. Μαθητές και μαθήτριες 

του σχολείου μας πήραν μέρος, ελπίζοντας να δουν το σχέδιό τους για μια ολόκληρη μέρα 

στην αρχική σελίδα της Google. Δυστυχώς κανένα από τα σχέδιά μας δεν προκρίθηκε.  μως 

αυτό που έχει σημασία είναι ότι μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα αναδείξαμε όλη την 

καλλιτεχνική μας διάθεση σχεδιάζοντας ένα λογότυπο για την Google. Και αυτό που μας 

έμεινε, ήταν ίσως το ταξίδι... 
  

   Τα doodles είναι ξεχωριστές εκδόσεις του λογοτύπου της Google που εμφανίζονται στην 

αρχική της σελίδα. 

  Περισσότερα για τον διαγωνισμό, τους κριτές, τα  έπαθλα και όλες τις συμμετοχές, 

μπορείτε να δείτε εδώ: http://www.google.gr/doodle4google/ 
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Γκέτσιος Γεώρ ιος 

Μαθητής Γ  γυμνασίου 

Λάρισα 2013 

  

Το "πολιτιστικό" μου πρό ραμμα 
Τετ, 17/04/2013 - 15:34 — Ποτηριάδης Ν. 

 

 Στο πολιτιστικό πρόγραμμα "Κηλίδες, πιτσιλιές και χρώματα, κα ρέφτης της ψυχής 

μας" που συμμετείχαμε φέτος, επιλέξαμε να ζωγραφίσουμε τους τοίχους του γυμναστηρίου 

μας και εκείνους που οδηγούν στο εργαστήριο εικαστικών και μουσικής. Στιγμιότυπα και 

εικόνες από τη δράση αυτή, παρουσιάζονται παρακάτω. 
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Σουρεαλισμός- Υπερρεαλισμός 
Τρί, 1 /04/2013 - 19:19 — Παπαδόπουλος  . 

 

   Σουρεαλισμός ή  περρεαλισμός, προέρχεται από τις γαλλικές λέξεις «sur» που σημαίνει 

 πάνω  και «realisme» που σημαίνει  πραγματικότητα , και στα ελληνικά αποδίδεται «πάνω 

από την πρα ματικότητα». Πρωτοποριακό λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό κίνημα του 20ου 

αιώνα.   σουρεαλισμός είναι ένα ιδιόμορφο κίνημα που ξεκίνησε από τη λογοτεχνία, αλλά 

σύντομα επηρέασε και την εικαστική δημιουργία. Σε αντίθεση με τα άλλα κινήματα, 

διατηρεί τη ρεαλιστική αναπαράσταση της πραγματικότητας και εκφράζει το υπερφυσικό 

και το υποσυνείδητο μέσα από τον παράδοξο συνδυασμό των στοιχείων και των συμβόλων, 

των εικόνων και των λέξεων  στην παντοδυναμία του ονείρου, στο ανέμελο παιχνίδι της 

σκέψης . 

http://14press.gr/users/%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B2


    σουρεαλισμός γεννήθηκε στο Παρίσι και 

"γαλουχήθηκε" από ποιητές, αυτούς που διηύθυναν το 

περιοδικό "Litterature"στο διάστημα 1 1 -24. Το 

λογοτεχνικό κίνημα που, βασισμένο στα έργα του Ρεμπώ, 

του Λωτρεαμόν και του Απολλιναίρ, πήρε το 1 24 το 

όνομα σουρεαλισμός, είχε σαν κορυφαίους εκπροσώπους 

τους Αντρέ Μπρετόν, Λουί Αραγκόν και Πωλ Ελυάρ. 

Επίσης συμμετέχουν σκηνοθέτες όπως ο Μπονουέλ, 

ζωγράφοι όπως ο Πικάσο, οΝταλί, ο Μαξ Έρνστ, ο Ρενέ 

Μαγκρίτ και ο ουάν Μιρό. 

   ι ζωγράφοι αυτοί, που ο καθένας τους αποτελεί και μια 

ιδιομορφία του κινήματος, με τη διαφορετική εθνικότητα 

τους έδωσαν διεθνή χαρακτήρα στο σουρεαλισμό. Το 

σουρεαλιστικό κίνημα είχε ντανταϊστικά στοιχεία και επηρεάστηκε από τις αντιλήψεις του 

 ρόιντ για την ψυχολογία. Στρέφεται σε ονειρικούς κόσμους, στο καταπιεσμένο υπο- 

συνείδητο, υποστηρίζοντας τον   ψυχικό αυτοματισμό  . 

 ι σουρεαλιστές είχαν μεγάλο σεβασμό για την επιστήμη, καθώς και ένα ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για το υποσυνείδητο και τις θεωρίες του Freud.   τέχνη τους ορίζεται από το 

τυχαίο, το υποσυνείδητο, την αναζήτηση ενός νέου εσωτερικού, προσωπικού κόσμου μέσα 

από την εικαστική δημιουργία. Είναι ένα ρεύμα με συ κεκριμένη  εωρία και κανόνες 

σύν εσης, που έχουν σκοπό να διε είρουν την ψυχή με οπτικά εφέ και παραδεισιακές ή 
εφιαλτικές εικόνες.  ι καλλιτέχνες του ρεύματος χρησιμοποιούν τη φαντασία για να 

απεικονίσουν το μυστικό κόσμο των ονείρων με τρόπο ασυνήθιστο, αποκρουστικό και 

ταυτόχρονα χιουμοριστικό.  

  Μεταμορφώνουν το πραγματικό σε φανταστικό, παραμορφώνοντας τα ανατομικά στοιχεία 

και τα αντικείμενα, παραθέτοντας εικόνες χωρίς λογική συνοχή, στήνοντας ερημικά και 

μοναχικά τοπία, συνοδεύοντας τα έργα τους με τίτλους μυστηριώδεις και ακατανόητους, με 

σκοπό να αγγίξουν το υποσυνείδητο και να δημιουργήσουν ένα ονειρικό σύμπαν. 

  Συχνά χρησιμοποιούν το φωτογραφικό ρεαλισμό, την οπτική αυταπάτη και την τέλεια 

τεχνική εκτέλεση για να δώσουν αληθοφάνεια στο 

υπερφυσικό. 

  Είναι δύσκολο να οριοθετήσουμε το σουρεαλισμό 

στην τέχνη. Διακρίνουμε δυο μεγάλα ρεύματα. 

Από τη μια μεριά είναι οι ζωγράφοι για τους 

οποίους η ουσία βρίσκεται στην άνεση, στο 

δυναμισμό και την κίνηση της γραμμής, άσχετα 

από το θέμα που απεικονίζεται.   Μαξ Ερνστ,ο 

Αντρέ Μασόν, ο Μιρό, ο Μάτα και ο Ζακ Έρολντ 

ανήκουν σ  αυτή την κατηγορία. Από την άλλη 

μεριά είναι οι   περιγραφικοί   οι εμπνευσμένοι από 

τον Ντε Κίρικο. Σ  αυτούς συγκαταλέγονται ο Ρενέ 

Μαγκρίτ, οΣαλβαντόρ Νταλί, ο Πωλ Ντελβώ και άλλοι. Σ  αυτούς η σκηνή είναι 

εξωπραγματική αλλά ο χώρος, τα αντικείμενα και οι ανθρώπινες μορφές που την αποτελούν 

έχουν αποδοθεί πιστά. Έχοντας θεμελιώσει την αισθητική τους στις κρυφές πηγές της 

έμπνευσης, οι σουρεαλιστές απέκλεισαν από τις τάξεις τους και καταδίκασαν πνευματικά 

κάθε είδος τέχνης που η έκφραση της αντανακλούσε μια αντίληψη λογική, ορθολογιστική 

και σε αρμονία με τον κόσμο. Στην Ελλάδα, το ρεύμα του σουρεαλισμού έκφρασε ο Ν. 

Εγγονόπουλος...  

  



  

  Στο πολιτιστικό πρόγραμμα του σχολείου "Κηλίδες, πιτσιλιές και χρώματα, κα ρέφτης 

της ψυχής μας", δουλέψαμε και ασχοληθήκαμε  με μερικούς από τους κορυφαίους 

σουρεαλιστές εικαστικούς του 20ου αιώνα όπως ο Dali, Miro   Picasso από τη  σπανία και 

από την Ελλάδα ξεχωρίσαμε τον Νίκο Εγγονόπουλο που μελετήσαμε και αντιγράψαμε  έργα 

τους. Μερικά από αυτά παρουσιάζονται παρακάτω: 
  

  

  

     



 

   

  

Πη ή: 

 el.wikipedia.org/wiki/Υπερρεαλισμός     

 www.clab.edc.uoc.gr/.../Surealism.html  

 sxeseis.gr/ks_clubsvthread.php?fid  

Βασίλης Παπαδόπουλος 

Γ4 

  



Σκέψεις 

 
Θα σας μιλήσω  ια τη φίλη μου... 
Παρ, 05/04/2013 - 19:32 — Μπλάτσα Σ. 

 
  Στη σημερινή εποχή όπου επικρατεί η μοναξιά και η 

απομόνωση και ο ελεύθερος χρόνος είναι περιορισμένος, 

είναι σημαντικό να αναπτύσσουμε ειλικρινείς φιλικές 

σχέσεις που να συμβάλλουν στη συναισθηματική μας 

ικανοποίηση και κοινωνικοποίηση. Είναι σχεδόν 

αναγκαίο να έχουμε δίπλα μας καλούς φίλους που να 

μπορούμε να μοιραζόμαστε λύπες μα κυρίως χαρές.   

δική μου καλύτερη φίλη είναι η Μαρία. Γνωριστήκαμε 

στην πρώτη τάξη του δημοτικού όταν ο δάσκαλος μας 

έβαλε να καθίσουμε στο ίδιο θρανίο. Είμαστε 

συνομίληκες και μένουμε στην ίδια γειτονιά. Αυτό που 

κυρίως μας ενώνει όμως,  είναι η αγάπη μας για τη 

μουσική που έγινε η αιτία να δημιουργηθεί μια υπέροχη 

φιλία. 

  Αν προσπαθήσω να την περιγράψω, θα έλεγα ότι είναι μάλλον κοντούλα και εύσωμη, με 

μακριά σγουρά μαλλιά και ζεστά πράσινα μάτια. Της αρέσουν τα περίτεχνα ρούχα και τα 

περίπλοκα μοντέρνα αξεσουάρ και ακολουθεί με μανία τη μόδα. Είναι πρόσχαρη, αστεία, με 

έξυπνο χιούμορ, και αντιμετωπίζει με εύθυμη διάθεση και αισιόδοξο πνεύμα όλες τις 

καταστάσεις. Είναι ειλικρινής, μισεί την υποκρισία και θέλει να είναι ο εαυτός της. Έχει 

ευγενική και ήπια συμπεριφορά, δεν συγκρούεται με τους άλλους και δεν γίνεται ποτέ 

κυνική ή προσβλητική. 

    Μαρία ενδιαφέρεται για τα προβλήματα και τις ανησυχίες των άλλων χωρίς να γίνεται 

φορτική και αδιάκριτη. Αποφεύγει να κρίνει τους άλλους, είναι κοινωνική, εξωστρεφής και 

επικοινωνιακή. Έχει πολλά ενδιαφέροντα, όπως η μουσική, ο αθλητισμός και η λογοτεχνία. 

Στο μέλλον θα ήθελε να γίνει φιλόλογος επειδή τρελαίνεται να διαβάζει βιβλία. 

  Στο πρόσωπο της Μαρίας βρήκα μια πολύτιμη φίλη που με αγαπά, με αποδέχεται όπως 

είμαι, είναι ειλικρινής, αφοσιωμένη και δεν υποκρίνεται.   αισιοδοξία και η εξωστρέφειά 

της με βοηθάει να αντιμετωπίζω τη δική μου εσωστρέφεια και τις ανασφάλειές μου, να 

γίνομαι πιο κοινωνική, να συναντώ νέους ανθρώπους, να αντιμετωπίζω τη ζωή με πιο 

αισιόδοξη ματιά. 

    μακροχρόνια φιλία μας δεν έχει αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες και εμπόδια.  πάρχουν 

βέβαια μικροδιαφωνίες που φροντίζουμε να μην καταλήγουν σε προστριβές. Πολλές φορές 

με κουράζει η υπερβολική ενεργητικότητά της Μαρίας η οποία θέλει όταν βγαίνουμε έξω να 

πηγαίνουμε σε πολλά μέρη και να συναναστρεφόμαστε με πολλούς ανθρώπους.  μως αυτό 

δεν γίνεται αιτία για να φθαρεί και να χαλάσει η υπέροχη μας σχέση. Καθημερινά περνάμε 

πολύ χρόνο μαζί στο σχολείο, στο φροντιστήριο, στη μουσική, και έχουμε πολλά κοινά 

ενδιαφέροντα όπως ο κινηματογράφος, η λογοτεχνία. Έχουμε παρόμοιες απόψεις για τη 

ζωή, για την κοινωνία και την ανθρώπινη συμπεριφορά.  λα αυτά μας βοηθούν να 

γνωριστούμε καλύτερα, να ανταλλάξουμε απόψεις, να κρίνουμε τον εαυτό μας. Μας 

μαθαίνουν κάνουμε αμοιβαίες υποχωρήσεις και να βελτιώνουμε ή διορθώνουμε το 

χαρακτήρα μας σφυρηλατώντας έτσι τη φιλική μας σχέση.  

    Μαρία είναι πολύτιμη και πολύ καλή φίλη και περνάω πολύ όμορφα μαζί της. Ελπίζω η 

φιλία μας να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια και να κρατήσει για πάντα. 

http://14press.gr/users/%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%B1-%CF%83


  

   

Μπλάτσα Σοφία 

Β' Γυμνασίου 

 
Γιατί δεν συμμετέχουν οι νέοι σε μη κυβερνητικές ορ ανώσεις; 
Παρ, 05/04/2013 - 19:28 —  ριπάτσιος  . 

 

  Στις μέρες μας, ανάμεσα στους σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν την πορεία 

του πολιτισμού μας εντάσσονται και οι Μη Κυβερνητικές 

Ορ ανώσεις.     

    ι νέοι μέσα από την οικογένεια θεωρείται ότι ξεκινάνε να 

μαθαίνουν σχετικά με την προσφορά στο συνάνθρωπο και 

την ευαισθητοποίηση για φλέγοντα ζητήματα.  μως πολύ 

συχνά, λόγω της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης και της 

κρίσης αξιών, οι γονείς θεωρούν τη συμμετοχή των παιδιών 

τους περιττή σε τέτοιου είδους οργανώσεις, καλλιεργώντας 

τον ατομικισμό και τη μη αλτρουιστική συνείδηση.  

   Ακόμα ένα σημαντικό ρόλο στη με συμμετοχή των νέων 

στις Μ.Κ. . παίζει και η εκπαίδευση. Παρατηρείται το 

φαινόμενο της μη σωστής ενημέρωσης προς τους μαθητές 

για την ύπαρξη αυτών των οργανώσεων. Επίσης η έλλειψη 

σφαιρικής και ανθρωπιστικής απιδείας οδηγούν στη μη 

ανάπτυξη της πνευματικής καλλιέργειας και στην 

ηθικοποίηση του ατόμου ώστε να προσφέρει εκούσια τις 

υπηρεσίες του στο κοινωνικό σύνολο.  

   Τα νεαρά άτομα ζούμε σε μια κοινωνία που συνεχώς 

εξελίσσεται και απαιτεί την επαγρύπνιση  μας. Τα πολλά μαθήματα στο σχολείο, οι 

εξωσχολικές δραστηριότητες και η εκμάθηση ξένων γλωσσών με στόχο την απόκτηση 

πτυχίων και εφοδίων γενικότερα, στερεύουν τον ελεύθερο χρόνο με αποτέλεσμα να μη 

μπορούμε να αναπτύξουμε εθελοντισμό. 

   Συνοψίζοντας, θεωρώ ότι η προσφορά των Μ.Κ. . στην κοινωνία είναι σημαντική και 

ανεκτίμητη, ωστόσο πολύ λίγοι νέοι αναγνωρίζουν αυτή τους την αξία και προσφορά. 
 

Χριπάτσιος Β. 
Γ' Γυμνασίου 

 

Επιλέ οντας επά  ελμα... 
Παρ, 05/04/2013 - 19:29 — Πικρού Ε. 

 

    άνθρωπος για να επιβιώσει στις μέρες μας και να μπορέσει να 
εξελιχθεί και να χτίσει μια οικογένεια, χρειάζεται χρήματα. Επομένως, 

για κάθε άνθρωπο είναι απαραίτητο να ασκεί ένα επάγγελμα, για να 

μπορέσει να ανταπεξέλθει στην κοινωνία. Εγώ, όταν θα μεγαλώσω θα 

ήθελα να γίνω γιατρός και συγκεκριμένα παιδίατρος. Δεν είναι 

πραγματικά ένα ασυνήθιστο και ιδιαίτερο επάγγελμα, καθώς στις μέρες 

μας πολλά άτομα το επιλέγουν, αλλά θεωρώ πως μου ταιριάζει 

απόλυτα.  
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   Ωστόσο, για να το επιλέξω, χρειάστηκε να ενημερωθώ και να αναζητήσω πληροφορίες για 

πολλά άλλα επαγγέλματα.  μως με βάση τα παραπάνω κριτήρια κατάφερα να κάνω νομίζω 

τη σωστή επιλογή. Αρχικά, ένα βασικό μου κριτήριο ήταν η κλίση μου καθώς και τα 

ενδιαφέροντά μου. Από μικρή μου άρεσε πάρα πολύ να παίζουμε με τα εργαλεία των 

γιατρών όποτε πηγαίναμε με την αδερφή μου στα ιατρεία τους.  λοι γελούσαν μαζί μας και 

μας έλεγαν κοροϊδευτικά: "Εσύ θα γίνεις μία μεγάλη γιατρός!" Και εγώ γελούσα μαζί τους, 

όμως στην πραγματικότητα αυτό ήταν το όνειρό μου. Στο σχολείο, λάτρευα τα μαθηματικά, 

τη χημεία και τη φυσική. Ήμουν άριστη στα μαθήματα αυτά, και αυτό ήταν και ένα κριτήριο 

που με βοήθησε στην επιλογή μου.  

   Επίσης ένα άλλο κριτήριο είναι οι συνθήκες εργασίας.  α έχω την ευκαιρία να δουλεύω 

σε ένα ευχάριστο περιβάλλον, χωρίς κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες και κινδύνους. Το κύρος 

δεν είναι πια πολύ μεγάλο, ούτε κι η αμοιβή που θα παίρνω, όμως αυτό πραγματικά δεν 

είναι το σημαντικότερο. Αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο είναι το να προσφέρω όσα 

μπορώ στην κοινωνία μου. Κάνοντας αυτό το επάγγελμα, θα έχω τη δυνατότητα να 

βοηθήσω και να θεραπεύσω πολλά παιδιά.  α μπορώ να τα βοηθήσω να αντιμετωπίσουν τα 

προβλήματα υγίειας τους ώστε να είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν το μέλλον, μια και αυτά 

είναι οι επόμενες γενιές.   

   Γενικά, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό επάγγελμα, με πολλές προοπτικές. Ελπίζω να 

μπορέσω να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου και να γίνω ένας σπουδαίος γιατρός. Έχω τη 

διάθεση και μπορώ να προσφέρω τόσα πολλά στην κοινωνία!  
  

Πικρού Ευμορφία 

Μαθήτρια    Γυμνασίου 

 

Το επά  ελμα που  α ή ελα να ασκήσω 
Παρ, 05/04/2013 - 19:36 — Μπλάτσα Σ. 

 

  εργασία είναι πια στις μέρες μας ένα αγαθό απαραίτητο 

για την επιβίωση του ανθρώπου, την προσφορά του στο 

κοινωνικό σύνολο και την προσωπική του εξέλιξη. Το να 

επιλέξει κάποιος το επάγγελμα με το οποίο θα ασχοληθεί 

είναι απόφαση ζωής και όχι κάποια τυχαία συγκυρία. 

Είναι πολύ νωρίς για μένα να κάνω την επαγγελματική 

μου επιλογή. Δεν είμαι ιδιαίτερα ώριμη για να πάρω 

αυτήν την τόσο καθοριστική απόφαση για το μέλλον μου. 

Παρόλα αυτά έχω κάποιες ιδιαίτερες κλίσεις, ενδιαφέροντα που με οδηγούν στην ομάδα 

επαγγελμάτων που έχουν σχέση με τον τομέα του σχεδίου των σπιτιών  αρχιτεκτονική . 

Συνεχώς μου αρέσει να ενημερώνομαι μέσα από διάφορες εκδηλώσεις και ιστοσελίδες για 

τις σπουδές, τις προοπτικές και την επαγγελματική αποκατάσταση. 

Από μικρή ηλικία μου άρεσε να παρακολουθώ εικόνες με 

σπίτια και να τα σχεδιάζω με λεπτομέρεια και φαντασία. 

Πάντα χρησιμοποιούσα τις κατάλληλες αναμείξεις 

χρωμάτων για να αναδείξω τα διάφορα μέρη που μου 

άρεσαν περισσότερο. Στο δημοτικό, το αγαπημένο μου 

μάθημα ήταν τα καλλιτεχνικά.  ι γονείς μου βλέποντας 

το ταλέντο μου με έστειλαν να παρακολουθήσω 

μαθήματα στο πολιτιστικό κέντρο της συνοικίας μου. Στο 

γυμνάσιο συνεχίζω να έχω αυτό το ενδιαφέρον. Στον 

ελεύθερό μου χρόνο παρακολουθώ στα περιοδικά εικόνες 
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με σπίτια, προσπαθώ να μπω στο πνεύμα του δημιουργού ή πολλές φορές κάνω νοητά τις 

δικές μου αλλαγές, με τα δικά μου κριτήρια. 

Πολλές φορές μου αρέσει όταν επισκέπτομαι σπίτια φίλων και γνωστών να παρατηρώ την 

αρχιτεκτονική και να εκφράζω τις δικές μου ιδέες. Επιπλέον μέσα από το μάθημα της 

 στορίας παρακολουθώ την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής και θαυμάζω τα μνημειώδη έργα του 

αρχαίου και βυζαντινού πολιτισμού. 

 ρίσκω το επάγγελμα του αρχιτέκτονα πολύ ενδιαφέρον 

γιατί συνδυάζει τη φαντασία με την πραγματικότητα και 

δίνει ζωή στην έμπνευση, μορφή στις ιδέες σου. Νιώθεις 

την ηθική ικανοποίηση ότι με τα δημιουργήματασου 

καλυτερεύεις τη ζωή των ανθρώπων, τους δίνεις εύκολες, 

πρακτικές και καλαίσθητες λύσεις, ανάλογες πάντα με 

την οικονομική δυνατότητά τους.  οηθάς τους 

ανθρώπους να σχηματίσουν το μέτρο και την αισθητική, 

μακριά από την υπερβολή και τις ακρότητες. Είναι πολύ 

ωφέλιμο για την κοινωνία γιατί βελτιώνει την αυστηρή όψη των πόλεων και βοηθά στην 

προστασία του περιβάλλοντος όταν χρησιμοποιούνται υλικά φιλικά προς αυτό. Το 

επάγγελμα του αρχιτέκτονα είναι πλήρως αναγμωρισμένο στην κοινωνία και αναπτυγμένο 

σε όλες τις χώρες της Ευρώπης όπου κτίζονται νέα πρωτότυπα κτήρια. Ένα βασικό κριτήριο 

που με οδήγησε σε αυτό είναι ότι είναι ανεξάρτητο, δεν είσαι υποχρεωμένος να εργάζεσαι 

σε συγκεκριμένα ωράρια και με βάση τις εντολές κάποιου. Το περιβάλλον εργασίας είναι 

πολύ φιλικό γιατί έρχεσαι σε επαφή με νέους ανθρώπους και η αμοιβή είναι ικανοποιητική. 

 μως ιδιαίτερα θα ήθελα να ασχοληθώ με την ανακαίνιση παραδοσιακών κτηρίων και τη 

μελέτη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Είναι ωραίο να αισθάνεσαι ότι αποκαθιστάς την 

όψη που πολλές φορές έχουν κακοποιηθεί όχι μόνο από το χρόνο, αλλά και από την 

ανθρώπινη ασυδοσία. 

Είναι ένας δύσκολος στόχος που χρειάζεται επιμονή, 

προσπάθεια, επιδεξιότητα, συνεχή κατάρτιση και 

αφοσίωση στις σπουδές.  διαίτερα σε αυτές τις δύσκολες 

οικονομικές συγκυρίες είναι δύσκολη η εξάσκηση αυτού 

του επαγγέλματος. Παρόλα αυτά δεν πρέπει να χάνω τις 

ελπίδες μου και πρέπει να σκέφτομαι ότι όταν αγαπάς 

κάτι, αγωνίζεσαι γι αυτό, και το εξασκείς με μεράκι, 

μπορεί να πετύχεις. 
  

       

Σοφία Μπλάτσα 

μαθήτρια Β' γυμνασίου 

  

 

Α απημένο μου ημερολό ιο... 
Παρ, 05/04/2013 - 19:30 — Πικρού Ε. 

 

  Αγαπημένο μου ημερολόγιο   

   Έχω καταλάβει εδώ και πόσο καιρό πως κάθε άνθρωπος έχει την ανάγκη να έρθει σε 

επαφή με άλλους και να αναπτύξει σταθερές φιλίες.   αξία αυτή της φιλίας είναι μοναδική 

για τον καθένα.  ποιος άνθρωπος έχει δίπλα του έναν καλό φίλο είναι πολύ τυχερός, διότι 

έχει κάποιον που ξέρει ότι θα του συμπαρασταθεί και θα τον βοηθήσει στις δύσκολες 

στιγμές. 
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     δικιά μου καλύτερη φίλη είναι η Αλίκη. Πάμε μαζί 

στη δευτέρα Γυμνασίου και είναι κι αυτή δεκατεσσάρων 

χρονών όπως κι εγώ.   φιλία μας ξεκίνησε σε ένα μικρό 

νησί του Αιγαίου.   πατέρας μου είχε πάρει μετάθεση 

στη Σαμοθράκη και κάποια ημέρα τον επισκεφθήκαμε 

μαζί με τη μαμά.   Αλίκη έμενε με την οικογένειά της 

στην διπλανή πόρτα και οι γονείς της είχαν γίνει φίλοι με 

τους δικούς μου. Απο τότε που την είδα και τη γνώρισα 

γίναμε αχώριστες.  ταν έμαθα πως η οικογένειά της θα 

επέστρεφε στη Λάρισα, χάρηκα πάρα πολύ, γιατί επιτέλους θα ήμασταν μαζί.  

     Αλίκη γενικά είναι ένα απλό και όμορφο κορίτσι. Είναι αδύνατη και ψηλή με μακρυά 

καστανά μαλλιά που ανεμίζουν όταν φυσάει και καστανά, σκούρα μάτια που λαμπυρίζουν 

στο φως. Επίσης, έχει δυο κατακόκκινα χείλη και μια μικρή μύτη. Αυτό που μου αρέσει πιο 

πολύ στην εμφάνισή της είναι το ότι έχει την ικανότητα να ντύνεται κομψά και απλά 

ταυτόχρονα.  

  Αν και έχει δύο μικρά ελαττώματα, τα ψυχικά και 

πνευματικά της χαρίσματα υπερτερούν. Μερικές φορές 

είναι λίγο υπερόπτης και όταν της κάνω κάποιο αστείο 

θυμένει εύκολα μαζί μου. Αλλά εμένα δεν με πειράζει αι 

δεν της κρατάω κακία. Έχω μάθει να την αγαπώ με τις 

αδυναμίες της, όποιες κι αν είναι αυτές. Επιπλέον είναι 

αρκετά ευγενική και κοινωνίκή καθώς δημιουργεί 

εύκολα σχέσεις με τα άλλα παιδιά, αλλά και συνεπής με 

εμένα και με τις υποχρεώσεις της στο σχολείο.  

  Ευτυχώς η σχέση μας δεν έχει περάσει ακόμη κάποια 

μεγάλη δοκιμασία, παρά μόνο κάποια μικρά, ανόητα 

καβγαδάκια και ελπίζω ποτέ να μην περάσει. Με την Αλίκη άλλωστε μας ενώνουν πάρα 

πολλά πράγματα και αυτό είναι η αιτία που δεν μαλώνουμε συχνά. Έχουμε σχεδόν τις ίδιες 

ιδέες καθώς και τα ίδια γούστα. Σπάνια διαφωνούμε και αυτό πιστεύω ότι δυναμώνει τη 

φιλία μας και την κάνει πιο σταθερή απ  ό,τι είναι. 

   Δε ξέρω αν οι καταστάσεις τα φέρουν έτσι ώστε στο μέλλον αυτή η φιλία να διακοπεί, 

αλλά ελπίζω πραγματικά να κρατήσει για πάντα.  α μου άρεσε να μεγαλώσουμε και να 

είμαστε μαζί, να αναπολούμε τις παλιές και όμορφες στιγμές, τις περιπέτειες που 

περάσαμε, ακόμη και τα μικρά ανόητα καβγαδάκια μας. Εύχομαι και ελπίζω η επιθυμία μου 

να βγει αληθινή... 

         
  

Πικρού Ευμορφία 

Μαθήτρια    Γυμνασίου 



  

Η ΦΙΛΙΑ 
Δευ, 15/04/2013 - 15:35 — Λαπούση  . 

 
 

  φιλία είναι από τα σημαντικότερα στοιχεία στη 

ζωή του ανθρώπου. Είναι μια κοινωνική σχέση. Άλλοι 

κάνουμε περισσότερους φίλους, άλλοι λιγότερους, άλλες 

φιλίες αντέχουν στον χρόνο και άλλες είναι παροδικές. 

Στην παιδική ηλικία αρχίζουμε να διαλέγουμε 

φίλους διότι μοιάζουμε, έχουμε κοινά ενδιαφέροντα. 

Καθώς πλησιάζουμε στην εφηβεία, οι φίλοι μας γίνονται 

ακόμα πιο σημαντικοί για μας, μας στηρίζουν, σε αυτούς 

εμπιστευόμαστε τις επιθυμίες μας, τα όνειρα μας και τις 

δυσκολίες μας. 

  πραγματικός φίλος μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα μας 

παρουσιαστεί. Στη δυστυχία θα λυπηθεί μαζί μας και θα μας συμπαρασταθεί,  στην ευτυχία 

δεν θα μας ζηλέψει, αλλά θα χαρεί κι εκείνος. 

Αυτό λοιπόν που κάνει μια γνωριμία να μετατραπεί σε φιλία είναι, πέρα από τα 

κοινωνικά χαρακτηριστικά, η αμοιβαία ανάπτυξη  της εμπιστοσύνης. 

          φιλία είναι ένα σημαντικό κομμάτι στη ζωή του ανθρώπου και για τον λόγο αυτό δεν 

πρέπει να αφήνεται στην τύχη.    καθένας μας πρέπει να κάνει τις σωστές επιλογές, που 

άλλωστε θα τον ακολουθούν μια ζωή..  
  

Λαπούση Βασιλική 

Α  Γυμνασίου, 2013 
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Υπολο ιστές 

 
Ρομποτική, Η Επιστήμη Του Μέλλοντος 
Κυρ, 07/04/2013 - 12:12 — Ποτηριάδης Ν. 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

  

Διανύουμε μια εποχή κατακλισμένη από ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες έχουν φτάσει στο 

επίπεδο να αντικαθιστούν, σε πολλές περιπτώσεις τους ανθρώπους ή άλλα έμβια όντα 

 αυτοκίνητα, εργάτες σε εργοστάσια, κ.α. . Αυτά είναι και τα ρομπότ, μηχανικές συσκευές 

οι οποίες μπορούν να υποκαθιστούν τον άνθρωπο σε διάφορες εργασίες. Άμα το 

καλοσκεφτούμε, μέχρι και τα λεγόμενα smartphones είναι ρομπότ, αφού ένα ρομπότ μπορεί 

να δράσει κάτω από τον απευθείας έλεγχο ενός ανθρώπου ή αυτόνομα κάτω από τον έλεγχο 

ενός προγραμματισμένου υπολογιστή. Συμπερασματικά, εφόσον τα smartphones ελέγχονται 

είτε από εμάς, είτε από ένα απομακρυσμένο  /   server  δίνοντας κάποιες εντολές, είναι 

και αυτά ένα είδος ρομπότ! 

  λέξη ρομπότ προέρχεται από το σλαβικό robota που σημαίνει εργασία. Καθιερώθηκε ως 

όρος με την σημερινή του έννοια το 1 20 από τον Τσέχο θεατρικό συγγραφέα Karel Čapek 

στο έργο του "R.U.R."  Rossum s Universal Robots , όπου σατιρίζει την εξάρτηση της 

κοινωνίας από τους μηχανικούς εργάτες  ρομπότ  της τεχνολογικής εξέλιξης και που τελικά 

εξοντώνουν τους δημιουργούς τους. Σε πολλές σύγχρονες σλαβικές γλώσσες  πχ την 

πολωνική  χρησιμοποιείται σαν έκφραση της καθημερινότητας με την έννοια της σκληρής 

δουλειάς  αντίστοιχο του χαμαλίκι . 
  

  

ΤΑ ΡΟΜΠΟΤ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

  

Στη βιομηχανία, ρομπότ λέγεται ένας αυτόματα ελεγχόμενος, επαναπρογραμματιζόμενος, 

πολλαπλός βραχίονας κατασκευασμένος με τρεις ή περισσότερους άξονες. 

 

 

Είδη των Ρομπότ στην Βιομηχανία 

  

Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα ρομπότ είναι τα αρθρωτά, τα SCARA και τα ρομπότ που 

χρησιμοποιούν τις καρτεσιανές συντεταγμένες γνωστά και ως ρομπότ πίνακα ή ρομπότ     

Ζ . Στο πλαίσιο της γενικής ρομποτικής, τα περισσότερα είδη ρομπότ εμπίπτουν στην 

κατηγορία των ρομποτικών βραχιόνων. Τα ρομπότ εμφανίζουν διαφορετικό βαθμό 

αυτονομίας:  

 Μερικά ρομπότ προγραμματίζονται για την πιστή εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών 

ξανά και ξανά  επαναλαμβανόμενες πράξεις  χωρίς μεταβολές και με υψηλό βαθμό 

ακρίβειας.  ι δράσεις αυτές καθορίζονται από προγραμματισμένες ρουτίνες που καθορίζουν 

την κατεύθυνση, την επιτάχυνση, την ταχύτητα, την επιβράδυνση, και την απόσταση από 

μια σειρά συντονισμένων κινήσεων. 

 Άλλα ρομπότ είναι πολύ πιο ευέλικτα ως προς τον προσανατολισμό του αντικειμένου 

το οποίο λειτουργούν, ή ακόμα και την εργασία που πρέπει να εκτελεστεί στο ίδιο το 

αντικείμενο, το οποίο μπορεί ακόμα να χρειαστεί να προσδιοριστεί από το ίδιο το ρομπότ. 

Για παράδειγμα, για πιο ακριβή καθοδήγηση, τα ρομπότ συχνά περιέχουν υποσυστήματα 

μηχανικής όρασης που ενεργούν ως "μάτια”. Συνδεόμενα με ισχυρούς υπολογιστές ή 
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ελεγκτές  controllers .   τεχνητή νοημοσύνη, ή ό,τι μοιάζει με αυτή, γίνεται όλο και πιο 

σημαντικός παράγοντας στα σύγχρονα βιομηχανικά ρομπότ.   
  

ΤΑ ΡΟΜΠΟΤ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ  

  

   τεχνητή νοημοσύνη έχει προστεθεί ακόμα και στην καθημερινή μας ζωή. Άμα το 

σκεφτούμε, οι τελεοράσεις, οι  /  ακόμα και τα ηλεκτρικά μιας απλής κουζίνας, είναι κατά 

κάποιο τρόπο... ρομπότ! Είναι μηχανήματα που λειτουργούν κάτω από τις εντολές μας ή και 

μόνα τους μερικές φορές. Επίσης σε μερικές χώρες, πιο αναπτυγμένες τεχνολογικά, έχουν 

μπει ήδη στην καθημερινότητα των ανρώπων! Για παράδειγμα: 
  

 άζουν τα πιάτα στο πλυντήριο 

 
  

 οηθούν τα παιδιά στην εκμάθηση 

 
  

 οηθούν ανθρώπους με προβλήματα υγείας 



 
  

  

ΤΑ ΡΟΜΠΟΤ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ  

  

Ακόμη τα ρομπότ μας έχουν βοηθήσει και στην κατανόση της φύσης, του σύμπαντος ακόμα 

και της ανρωπότητας! Έχουν αποτελέσει σημαντικό παράγωντα σε πάρα πολλά πειράματα, 

σε αποστολές στο διάστημα, σε πολλές έρευνες για την υγεία και συμμετέχουν, πλέον, σε 

πόλλες εγχειρήσεις ανθρώπων. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα της εφαρμογής τους: 
  

  

Στο διάστημα 

 
  

Στην φαρμακευτική 

 
  

και στις εγχειρήσεις 



 

  
  

ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΡΟΜΠΟΤ 

  

Τέλος η τεχνολογική ανάπτυξη των τελευταίων χρόνων έχει επιτρέψει, σε έμας  τους απλούς 

ανθρώπους  να "φτιάχνουμε" τα δικά μας ρομπότ με απλά υλικά και χωρίς πολλές γνώσεις 

να τα προγραμματίζουμε! Να ένα παράδειγμα ρομπότ που έφτιαξα μόνος μου. 
  

  

  

Ποτηριάδης Νίκος 

Γ' Γυμνασίου, 2013 

  

  



Γενικού ενδιαφέροντος 

 
Παιδική ερ ασία 
Παρ, 05/04/2013 - 21:10 — Κωφίδη Ε. 

 

  Στις μέρες μας η παιδική εργασία είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που συνεχίζει να 

υφίσταται από τα παλαιότερα χρόνια. Παιδιά φτωχών οικογενιών, ορφανά ή 

εγκαταλειμμένα από τους γονείς τους, θύματα των πολέμων, της προσφυγιάς και της 

μετανάστευσης, αναγκάζονται να απαρνηθούν την ξεγνοιασιά της παιδικής ηλικίας και να 

εργαστούν. Έτσι, αντί να πηγαίνουν σχολείο, να παίζουν και δέχονται τη φροντίδα των 

άλλων, φορτώνονται με ευθύνες, καταπιέζονται και περιφρονούνται από  ανθρώπους 

άκαρδους και σκληρούς. 
  

  Τα στοιχεία που δίνει η UNICEF για την παιδική εργασία είναι αποκαρδιωτικά: 

 158 εκατομμύρια παιδιά, ηλικίας 5-14 ετών, είναι αναγκασμένα να εργάζονται, 

 στοιχεία 200  . 

 Περισσότερο από ένα τρίτο των παιδιών στην Αφρική εργάζονται. 

   Διεθνής  ργάνωση Εργασίας υπολογίζει ότι περισσότερο από τα δύο τρίτα του 

συνόλου της παιδικής εργασίας αφορούν το γεωργικό τομέα. Διαπιστώνει επίσης, ότι τα 

παιδιά στις αγροτικές περιοχές - κορίτσια κυρίως - αρχίζουν τη γεωργική εργασία στην 

ηλικία των 5-7 ετών. 

 Εντούτοις, τα αγόρια εργάζονται σε μεγαλύτερο ποσοστό από τα κορίτσια επειδή 

συμμετέχουν στην οικονομική δραστηριότητα. Εκείνα που συμμετέχουν στις οικιακές 

εργασίες, είναι σε συντριπτικό ποσοστό τα κορίτσια. 

 Για την πληρέστερη κατανόηση της παιδικής εργασίας, 

εκπονήθηκε από τη Διεθνή  ργάνωση Εργασίας, την Παγκόσμια 

Τράπεζα και τη UNICEF, ένα κοινό πρόγραμμα για τη μελέτη 

στοιχείων από διάφορες χώρες σχετικά με την παιδική εργασία. 

Παρατηρήθηκε μια μείωση της συμμετοχής των παιδιών στην 

οικονομική δραστηριότητα στις περισσότερες χώρες, 

συμπεριλαμβανομένων μεγάλων χωρών όπως η  ραζιλία, η 

 νδία και το Μεξικό. Αλλά σε διάφορες άλλες χώρες, η τάση είναι σταθερή ή ο αριθμός των 

παιδιών που εργάζονται έχει αυξηθεί. 

 Στη χώρα μας η παιδική εργασία είναι δύσκολο να εντοπιστεί, καθώς η κοινωνική 

πραγματικότητα είναι ότι συχνά τα παιδιά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης από το ίδιο το 

οικογενειακό τους περιβάλλον. Αν και σύμφωνα με στοιχεία του  πουργείου Εργασίας, στα 

οποία αναφέρεται ο Συνήγορος του Παιδιού, κάθε χρόνο εκδίδονται μόνο 1.500 βιβλιάρια 

εργασίας ανηλίκων περίπου, η ΕΛ.ΣΤΑΤ. υπολογίζει τον αριθμό των εργαζομένων ηλικίας 

15 ως 1  χρόνων σε 8.886 (2011). 

 Λαμβάνοντας όμως υπόψη τον αριθμό της σχολικής διαρροής σε συνάρτηση με τις 

εκτιμήσεις του Παιδαγωγικού  νστιτούτου, ότι 70% των μαθητών που διακόπτουν το 

σχολείο εισέρχονται στην αγορά εργασίας, ο Συνήγορος του Παιδιού υπολογίζει ότι στην 

πραγματικότητα οι ανήλικοι εργαζόμενοι στην Ελλάδα ξεπερνούν τις 100.000.  

    κακομεταχείριση που ασκούν οι ενήλικες στα ανήλικα παιδιά είναι δείγμα ανήθικης και 

απάνθρωπης συμπεριφοράς, είναι καταπάτηση των παιδικών δικαιωμάτων.  ποχρέωση 

όλων των πολιτισμένων χωρών του σύγχρονου κόσμου είναι να δώσουν τέλος στον εφιάλτη 

της παιδικής εργασίας, εκμετάλλευσης και κακοποίησης ανηλίκων. Είναι πολύ σημαντικό να 

συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι το φαινόμενο της παιδικής εργασίας πρέπει να αντιμετωπιστεί 
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ως ένα παγκόσμιο κοινωνικό πρόβλημα που δεν οφείλεται μόνο στην οικονομική κρίση που 

βιώνουμε αλλά στην κρίση αξιών, θεσμών και ιδανικών. 
 

Πη ές   
  

http://www.unicef.gr 

http://www.iatrikathemata.gr/paidiergasia.htm 

  

  

   

Κωφίδη Ελευ ερία 

Α' Γυμνασίου, 2013 

  

  

  

Ρατσισμός 
Δευ, 01/04/2013 - 14:07 — Μπίλλα  . 

 

  

   Ρατσισμός είναι η αντίληψη εκείνων που πιστεύουν ότι η δική τους φυλή είναι ανώτερη 

από τις άλλες, που είναι άξιες περιφρόνησης, λόγω της φυλετικής ή εθνικής τους 

καταγωγής. Είναι γνωστό πως ο ρατσισμός οφείλεται σε υπεροψία ανακατεμένη με φόβο. 

Δηλαδή, από τη μια πλευρά νομίζουμε ότι η δική μας φυλή είναι ανώτερη - πιο 

καλλιεργημένη, πιο έξυπνη, πιο πολιτισμένη κτλ. - ενώ από την άλλη νιώθουμε ότι η άλλη 

φυλή μας απειλεί: Είτε στρατιωτικά, είτε πολιτιστικά, είτε στην αγορά εργασίας. Το 

αποτέλεσμα, μέσα μας, είναι να βλέπουμε μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων με εχθρότητα και 

προκατάληψη.  

  

     ρατσισμός στις μέρες μας είναι αυξημένος σε όλο τον κόσμο, λόγω της 

πολυπολιτισμικότητας των κοινωνιών, της οικονομικής μετανάστευσης και της ξενοφοβίας. 

 ι μετανάστες χαρακτηριζονται ως αλλοδαποί,  όμως δεν είναι τίποτε άλλο από ανθρώπους, 

όπως όλοι μας, που εγκατέλειψαν την χώρα τους είτε για να βρούν ένα καλύτερο αύριο, είτε 

για να μπορέσουν να είναι ελεύθεροι.  

  

   Αυτό οι ρατσιστές δεν το καταλαβαίνουν; Δεν το νιώθουν; Πιστεύω πως το 

καταλαβαίνουν αλλά το περιφρονούν και δεν μπορούν να το νιώσουν γιατί αδυνατούν να 

φανταστούν ότι κάποτε μπορεί να βρεθούν στη θέση τους. Αν, όμως, τα  φερνε έτσι η ζωή 

έτσι ώστε να γίνουν κι αυτοί μετανάστες και να ζήσουν το ρατσισμό, τότε θα καταλάβαιναν 

τη λανθασμένη τους αντίληψη...  α καταλάβαιναν τα παιδιά που βιώνουν καθημερινά τον 

ρατσισμό, επειδή είναι μαύρα, κίτρινα ή κόκκινα, τα παιδιά που έχουν βαθιά μέσα τους ένα 

απωθημένο που ποτέ δεν θα το εκφράσουν, διότι και να το εκφράσουν κανένας δεν θα τα 

ακούσει, κανένας δεν θα δώσει σημασία. 

http://www.unicef.gr/reports/exploit.php
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   Σήμερα στην Ελλάδα αυτό είναι ένα συχνό φαινόμενο 

που πρέπει να αντιμετωπιστεί.  ι άνθρωποι πρέπει να 

καταλάβουν ότι όλοι είμαστε ίσοι ανεξάρτητα το χρώμα, 

την καταγωγή, τη θρησκεία, την ενδυμασία, τα ήθη, τα 

έθιμα και τις συνήθειές μας. Αυτό που δεν πρέπει να 

ξεχνάμε είναι ότι ο κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από την 

παιδεία που έλαβε και από τον πολιτισμό στον οποίο 

μεγάλωσε, έχει μέσα του την ίδια θέληση για ζωή. Την 

ικανότητα να αγαπά, να δημιουργεί, να ζει σε κοινωνία, 

να σκέπτεται, να χαίρεται, να θαυμάζει. Και το 

διαφορετικό του χρώμα ή καταγωγή δεν πρέπει να ξυπνά το φόβο ή την περιφρόνηση, αλλά 

το ενδιαφέρον για γνωριμία και επικοινωνία.   
 

  

Μπίλλα Χριστίνα  

Α' Γυμνασίου 

Halloween 
Πέμ, 2 /02/2013 - 19:09 —  αύδας Α. 

 
Halloween, Halloween  

creepy, crawly Halloween.  

Trick or treating all in fun,  

October 31
st
 has come. 

 

 Halloween, Halloween   
spooky, kooky Halloween  

kids in costumes, what a sight  

on Halloween tonight! 

 

 άλοουιν,  άλοουιν   
ανατριχιαστικό, φρικιαστικό  άλοουιν.   

 λοι διασκεδάζουν με φάρσα ή κέρασμα,  

την 31
η 
του  κτώβρη.  

  

  άλοουιν,  άλοουιν 

στοιχειωμένο, τρελό  άλοουιν 

 τι ωραίο θέαμα τα παιδιά με στολές 

απόψε τη μέρα του Χάλοουιν! 
  

   

To Χάλοουϊν (Halloween  είναι μία γιορτή  που γιορτάζεται την νύχτα της 31ης 

 κτωβρίου στις καθολικές και προτεσταντικές χώρες  σε εμάς τις απόκριες , κατά την οποία 

τα μικρά παιδιά μεταμφιέζονται κυρίως σε κάτι "τρομαχτικό" και επισκέπτονται σπίτια 

μαζεύοντας γλυκά, το γνωστό μας "trick or treat"  φάρσα ή κέρασμα .   γιορτή αυτή μπορεί 

να ταυτιστεί με τις Απόκριες, όμως διαφοροποιείται κατά πολύ από αυτές καθώς το 

Halloween έχει περισσότερο μυστικιστική χροιά. 
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    ρίζα της λέξης αυτής προέρχεται από το All-hallow-even και δηλώνει την παραμονή 

(eve  της γιορτής των Αγίων Πάντων (AllHallows Day - All Saints Day . Το Halloween 

συνδέεται με την υπερφυσική δραστηριότητα. Πολλές πολιτιστικές παραδόσεις θεωρούν την 

ημέρα αυτή ως μία από τις ελάχιστες μέρες που μπορεί να υπάρξει επαφή με τον κόσμο των 

πνευμάτων καθώς και ότι είναι η μέρα που η μαγεία, και γενικότερα οποιαδήποτε ενέργεια 

που έχει να κάνει με το υπερφυσικό, είναι στο ζενίθ.  

  

Αρχαίες παραδόσεις  

   Στα αρχαία χρόνια η ημέρα αυτή ήταν πολύ σημαντική, κυρίως στο κέλτικο ημερολόγιο 

στο οποίο αναπαριστούσε ένα σημείο στη μέση του χρόνου, το Samhain ή τέλος του 

χειμώνα. Ήταν ακριβώς αντίθετη από τη μέρα του μεγάλου φεστιβάλ της άνοιξης το Μάη, 

το Beltain. Έτσι η μέρα αυτή αναπαριστούσε το σημείο που άλλαζε ο χρόνος, την παραμονή 

της νέας χρονιάς με το ξεκίνημα της σκοτεινής περιόδου του χρόνου. Και παρόλο που 

γιορτάζονταν από τους Κέλτες, η προέλευση της ημέρας αυτής συνδέεται και με άλλους 

πολιτισμούς, όπως η Αίγυπτος και το Μεξικό, στο τελευταίο ως Dia de la Muerta, ή ημέρα 

των νεκρών.   

    ι Κέλτες πίστευαν ότι οι κανονικοί νόμοι του χώρου και του χρόνου δεν τηρούνταν τη 

χρονική αυτή περίοδο, κι έτσι ο κόσμος των πνευμάτων μπορούσε να αναμειχθεί με τον 

κόσμο των ζωντανών. Ήταν μια νύχτα που οι νεκροί μπορούσαν να διαπεράσουν το 

παραπέτασμα και να επιστρέψουν στη γη των ζωντανών για να γιορτάσουν με την 

οικογένεια ή τη φυλή τους. Γι αυτό οι γεμάτοι με τάφους λόφοι της  ρλανδίας φωτίζονταν με 

πυρσούς στους εσωτερικούς τοίχους, έτσι ώστε τα πνεύματα των νεκρών να μπορέσουν να 

βρουν το δρόμο τους.   

  

 Φανάρια από κολοκύ ες, τα φανάρια  ια τον Jack  
  

   Από την αρχαία αυτή παράδοση προέρχεται μια από τις 

πιο διάσημες εικόνες της γιορτής: το φανάρι από 

κολοκύθα  Jack-o-lantern . Προέρχεται από ιρλανδικές 

παραδόσεις και χρησίμευε στο να φωτίζει τη χαμένη ψυχή 

του Jack, ενός τεμπέλη αλλά πανέξυπνου 

αγρότη, διαβόητου απατεώνα, που είχε κολλήσει ανάμεσα 

στους δυο κόσμους. Λέγεται ότι ο Jack είχε ξεγελάσει το 

διάβολο και τον έπεισε να μπει στην κουφάλα ενός 

δέντρου και σκαλίζοντας την εικόνα ενός σταυρού στον 

κορμό του δέντρου τον παγίδευσε εκεί μέσα.   Τζακ δέχτηκε να τον απελευθερώσει με την 

προϋπόθεση ότι όταν πεθάνει, ο Διάβολος δεν θα τον αφήσει να μπει στην Κόλαση. 

Πεθαίνοντας λοιπόν ο Τζακ ,η συμφωνία τηρήθηκε και έτσι δεν μπορούσε να πάει στην 

κόλαση.  ι φάρσες του είχαν ως αποτέλεσμα να του αρνηθούν την είσοδο στον Παράδεισο 

και ο Jack απέμεινε μια χαμένη ψυχή παγιδευμένη ανάμεσα στους κόσμους. Ως παρηγοριά, 

ο Διάβολος του έδωσε λίγη χόβολη για να φωτίζει το δρόμο του στα σκοτάδια μεταξύ των 

δυο κόσμων. Από τότε, ο Τζακ φτιάχνει αυτά τα φανάρια από κολοκύθα, βάζει ένα κερί 

μέσα τους και περιπλανιέται σε όλα τα μέρη της Γης για να βρει ένα μέρος να αναπαυθεί.  

  
  

   Αρχικά στην  ρλανδία έπαιρναν ρέβες και τις έσκαβαν βάζοντας στο εσωτερικό τους ένα 

κερί για να τις χρησιμοποιήσουν ως φανάρια, ώστε να βοηθήσουν να οδηγηθεί το χαμένο 

πνεύμα του Jack πίσω στο σπίτι του. Κι έτσι προέκυψε η ονομασία,  ανάρια του Jack. 

Αργότερα, όταν ήρθαν μετανάστες στο Νέο Κόσμο οι κολοκύθες ήταν πιο εύκολο να 



βρεθούν κι έτσι σκάλιζαν αυτές ανθρώπινα χαρακτηριστικά, άλλοτε πιο χιουμοριστικά και 

άλλοτε πιο τρομαχτικά και έβαζαν μέσα κεριά για να τις κάνουν φανάρια.  
  

  

Βιβλιο ραφία  

  

el.wikipedia.org/wiki/ άλογοϊν 

  

http://atlaswikigr.wetpaint.com/page/Halloween 

  

Παιχνίδι ενώστε τις τελείες   

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΥΔΑΣ 

Μαθητής Α' Γυμνασίου 

  

 

Ιδιότυπα αινί ματα... 
Δευ, 11/03/2013 - 21:03 — Λιακούλη Ε. 

 

" Ψαρέψαμε" στο διαδίκτυο... 
  

Πώς λέγεται αυτό που είναι γύρω από το φτερό;  

Περίπτερο 

  

Πώς λέγεται αυτός που βρίσκεται κάτω από τον δρόμο; 

Ιππόδρομος 

  

Πώς λέγεται αυτός που δεν κάνει λάθη; 

Άσφαλτος 

  

Πώς λέγεται αυτός που είδε το λιοντάρι; 

Ο Λεων-ίδας 

  

Πώς λέγεται αυτός που κάθεται κοντά σ  ένα ξένο; 

Παράξενος 

  

Πώς λέγεται αυτός που κρατάει τα αυτιά του; 

Αυτοκράτορας 

  

Πώς λέγεται αυτός που λέει ότι έχει μικρή ζωή; 

Μικροβιολό ος 
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Πώς λέγεται η άκρη του τυριού; 

Ακρωτήριο 

  

Πώς λέγεται το λάδι που αλείφουν το σώμα τους οι αθλητές; 

Σπορέλαιο    

  

 
  

...και άλλα...   

  

  

  αμογέλα! Κάνει τους άλλους να αναρωτιούνται, τι χάπια 

παίρνεις! 

 

 Από τότε που είδα τον τελευταίο λογαριασμό ρεύματος, έγινα πιο 

ρομαντικός... 
 

 Αύριο ξενερώνει μια νέα μέρα. 
 

  έλω κάποιους να τους στείλω στο διάολο, αλλά φοβάμαι ότι θα 

συναντηθούμε.. 
 

 Πρώτη πρόταση στα βιβλιαράκια οδηγιών χρήσης θα έβαζα πάντα 

το : "Μπα; Τι έγινε; τα κάναμε θάλασσα και τώρα κοιτάμε το 

βιβλιαράκι" 

 

Αν εξαιρέσουμε την πραγματικότητα, όλα τα άλλα πηγαίνουν 

υπέροχα. 
 

  ,τι γυαλίζει δεν είναι χρυσός. Το μάτι μου, για παράδειγμα... 
 

 Να συλλαμβάνονται όσοι χαμογελάνε στο δρόμο. Διατάραξη 

κοινής μιζέριας. 
 

 Τι εννοείς δεν μπορώ να δηλώσω για θρήσκευμα Christian Dior;;;; 
 

 Αν σας πιάσουν να κοιμάστε στη δουλειά, σηκώστε αργά το 

κεφάλι και πριν ανοίξετε τα μάτια πείτε αργά και καθαρά "Ελέησον 

ημάς, αμήν" 

 

 Αν είχα λεφτά, θα έφτιαχνα γυάλινη οροφή στο δωμάτιό μου, να 

ξαπλώνω και να μη μιλάω στο ταβάνι αλλά στ  αστέρια. 



 

  ,τι δεν σε σκοτώνει, έχει Plan B, μη χαίρεσαι. 
 

 Πέρασα κατάθλιψη. Με άριστα. 
 

 Με τόση πλύση εγκεφάλου θα έπρεπε να κάναμε λιγότερες 

βρώμικες σκέψεις. 
 

 Νικήσαμε στα σημεία, αλλά χάσαμε από τα τέρατα. 
 

 Αυτή η μέρα, που θα τα θυμόμαστε όλα αυτά και θα γελάμε, πότε 

προβλέπεται περίπου; 
 

  σο δεν σας απαντάει το ταβάνι μην ανησυχείτε για τίποτα. 
  

  

   

Λιακούλη Εύη 

Κοντογιάννη Ευαγγελία 

Μαθήτριες Α γυμνασίου 

  

Πρότυπα ομορφιάς 
Τετ, 17/04/2013 - 15:01 — Παπαδοπούλου  . 

 

    Πρώτη μας έννοια όταν ξυπνήσουμε και τελευταία πριν 

κοιμηθούμε, η ματιά στον καθρέφτη.   διερευνητική, 

διεισδυτική, κριτική, συχνά αυστηρή και ενίοτε επιεικής 

ματιά που σκανάρει στα γρήγορα, εντοπίζει επίμαχα 

σημεία, αξιολογεί και βεβαίως συγκρίνει: με το χτες, με 

το πέρσι, με το «παλιά» αλλά κυρίως με τα τρέχοντα 

πρότυπα ομορφιάς. Από αυτά κρίνονται πολλά. Πόσο 

εύκολα μπορούμε να τα αγνοήσουμε ή έστω να τα 

παραβλέψουμε;    

  Καταρχήν ξέρουμε όλοι πόσο δύσκολο είναι να αδιαφορήσουμε, να κάνουμε ότι δεν μας 

αφορά η εξωτερική εμφάνιση, η ομορφιά και τα πρότυπα της, εφόσον ζούμε στην εποχή της 

αυτοκρατορίας της εμφάνισης. «Αν θέλεις να έχεις κοινωνική υπόσταση, επαγγελματική 

επιτυχία, ερωτική ανταπόκριση, μάθε το μυστικό της ομορφιάς».  

  Αυτό το μήνυμα παίρνουμε συνεχώς και από παντού. «   μορφιά» αυτό το υπέρτατο 

αγαθό στο οποίο γίνεται αναφορά σαν σε κάτι που είναι πάντα πάνω κι έξω απ’ τα κανονικά 

και τα τετριμμένα, μοιάζει εξ’ ορισμού να μας αφήνει απ’ έξω. Εμάς, τους καθημερινούς, 

κοινούς ανθρώπους, που αν μας ρωτήσουν μπορεί να περιγράψουμε την εμφάνιση μας με 

ένα σύντομο και αμείλικτο «όχι εντελώς χάλια» με τις όχι και τόσο τέλειες αναλογίες, με τα 

παραπανίσια κιλά ή τις ανύπαρκτες καμπύλες, τη στραβή μύτη, τα μαλλιά-πράσα, τις 

παχουλές γάμπες, τα πεταχτά δόντια, τα κοντά πόδια, την πλαδαρή κοιλιά, τα σημάδια στο 

δέρμα και ο, τι τελοσπάντων κουσούρι κουβαλάει η καθεμία και ο καθένας.   
  Πράγματι, όλα αυτά ηχούν τόσο άσχημα, σχεδόν σαν βρισιές, ειδικά σε σύγκριση με το 

πόσο ποιητικά ηχούν τα «αντίθετα» τους, οι εκφράσεις δηλαδή που περιγράφουν την εικόνα 
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ενός «ιδανικά όμορφου» ανθρώπου: οι χυμώδεις καμπύλες, η κλασσική μύτη, τα μεταξένια 

μαλλιά, οι χυτές γάμπες, το αστραφτερό χαμόγελο, το πορσελάνινο δέρμα κλπ…  
  

    Κι όμως, τα πρώτα δεν περιγράφουν παρά τους κανονικούς ανθρώπους, τις ιδιαιτερότητες 

τους, αυτά που συνθέτουν την ξεχωριστή εμφάνιση του καθένα και που βέβαια, πολλές 

φορές, τις περισσότερες μάλλον, συνδυάζονται με κάποια από τα «ιδανικά» χαρακτηριστικά. 

  κάθε άνθρωπος είναι ένας μοναδικός συνδυασμός κάποιων πολύ ωραίων και κάποιων 

λιγότερο ωραίων στοιχείων τα οποία ο καθένας και η καθεμία αναδεικνύει ή κρύβει με τον 

δικό του ιδιαίτερο τρόπο: όλα αυτά μαζί φτιάχνουν την 

ιδιαίτερη ομορφιά και γοητεία του.    

 Στο διαδικτυακό φόρουμ και σε μια έρευνα που λάμβανε 

χώρα παράλληλα με παρόμοιες διαφημίσεις, τα 

αποτελέσματα ήταν θλιβερά: ένα πολύ μικρό ποσοστό -

στη Γαλλία χαρακτηριστικά ήταν 1%- των γυναικών 

 δηλώνουν ότι  βρίσκουν όμορφο τον εαυτό τους. 

Παρόλα αυτά το αισιόδοξο μήνυμα που δίνει η 

πρωτοβουλία για τέτοιου είδους διαφημίσεις, έστω και 

μεμονωμένη, είναι ότι ίσως υπάρχει ελπίδα να 

απελευθερωθούμε απ’ τα άκρως καταπιεστικά, αλλά και παραπλανητικά πρότυπα ομορφιάς 

που προβάλλονται παντού και να στραφούμε προς μία πιο προσωπική και πιο ποικιλότροπη 

θεώρηση της. Αυτό ασφαλώς δεν είναι εύκολη υπόθεση.   

  Αν το σκεφτεί κανείς καλά, τα πρότυπα ομορφιάς δεν είναι απλώς κάτι που μια βιομηχανία 

ομορφιάς  μόδας, καλλυντικών, φαρμάκων κλπ.  καθορίζει και από τα οποία εμείς παθητικά 

και άθελα μας επηρεαζόμαστε αλλά κάτι που εμείς οι ίδιοι έχουμε ενστερνιστεί, αφομοιώσει 

και που συντηρούμε –παραδόξως- σε πείσμα πολύ συχνά της ίδιας της προσωπικής μας 

ευτυχίας  αυτό μοιάζουν τουλάχιστον να λένε οι χιλιάδες γυναίκες που τριγυρνούν 

καθημερινά ανικανοποίητες και απογοητευμένες από την εμφάνιση τους, το σώμα τους, το 

βάρος τους, την ηλικία τους.     

  Συγκεκριμένα, πρότυπα είναι κάποια είδωλα κυρίως προσώπων που έχουν καταξιωθεί σε 

έναν τομέα και είναι είτε από το κοντινό περιβάλλον ενός ανθρώπου είτε από το 

καλλιτεχνικό στερέωμα.  λοι οι άνθρωποι υποσυνείδητα ή όχι διαλέγουν πρότυπα και με 

τον έναν ή με τον άλλο τρόπο άθελα ή μη προσπαθεί να τα μιμηθεί, να τα υπερβεί, να τα 

ακολουθήσει και να γίνει ακόμα καλύτερος από αυτά ενώ στο τέλος τα λατρεύει τα αγαπάει 

και τα υπερασπίζεται.    

  Τα πρότυπα που επιλέγει ο καθένας είναι σύμφωνα με την προσωπικότητα, το χαρακτήρα, 

τις ιδέες, τις αντιλήψεις, τις αξίες, τη νοοτροπία, τις παρέες, τα μηνύματα που περνάει η 

οικογένεια και το κοντινό περιβάλλον αλλά κυρίως την κρίση του καθενός και τις γνώσεις 

και τα ερεθίσματα που έχει πάρει από μικρός.    

  Πολλές φορές τα πρότυπα που έχει ο κάθε άνθρωπος, ένα ή περισσότερα, δεν τα διαλέγει ο 

ίδιος αλλά του τα περνάει η κοινωνία ολόκληρη με έμμεσο ή άμεσο τρόπο.   τηλεόραση, ο 

κινηματογράφος, το ραδιόφωνο, οι διαφημίσεις, οι εφημερίδες, τα περιοδικά και γενικά όλα 

τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συμβάλλουν πολύ ενεργά και αποτελεσματικά στη 

προσπάθεια αυτή όλων των κοινωνιών να εμφυτέψουν κυρίως στους νεότερους ανθρώπους 

της κοινωνίας προκαθορισμένα και συγκεκριμένα από αυτούς πρότυπα. Το πιο 

χαρακτηριστικό παράδειγμα πρότυπου όχι μόνο σε μας τους νέους, αλλά και στους 

μεγάλους είναι η μόδα:  

  Αν θέλαμε να την αποδώσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια τότε θα λέγαμε ότι μόδα είναι η 

παροδική συνήθεια που για ορισμένο χρονικό διάστημα γενικεύεται σε μεγάλο φάσμα της 

κοινωνίας, σε ότι αφορά την ενδυμασία, την κόμμωση, τη μουσική, ο συρμός, ο 



νεωτερισμός.   μόδα είναι στην πραγματικότητα ένα πολυσύνθετο φαινόμενο που 

καθρεφτίζει τις κατευθύνσεις και τις εξελίξεις μιας κοινωνίας σε μια ορισμένη ιστορική 

περίοδο.   ρόλος της είναι να εισάγει στην κοινωνία, με τη γρήγορη μετάδοση και 

αφομοίωση, νέες συμπεριφορές και πεποιθήσεις.  πωσδήποτε η μόδα αποτελεί 

αντανάκλαση των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών και ενσαρκώνει το πνεύμα της 

κάθε εποχής. Στις μέρες μας όμως, η κατάσταση έχει αλλάξει δεδομένου ότι η μόδα έχει 

φτάσει στο αποκορύφωμά της και έχει μπει ολοκληρωτικά στη ζωή μας. Δυστυχώς, η 

επιρροή της στις μάζες δεν είναι καθόλου εποικοδομητική. Έχει κυριαρχήσει το εφήμερο 

και το παράλογο.  ι μεγάλοι οίκοι μόδας ασκούν επάνω μας ένα είδος τυραννικής επιβολής, 

την οποία επιτυγχάνουν μέσω της τηλεόρασης και των άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης. 

Αυτό σταδιακά έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη καλαισθησίας και ταυτόχρονα ισοπεδώνει 

τις ατομικές ιδιαιτερότητες και τις προσωπικές προτιμήσεις, κάνοντας τον καθένα δέσμιο 

των τάσεων που επικρατούν. Εκτός αυτού, ένα άλλο μειονέκτημα της σύγχρονης μόδας 

είναι η κερδοσκοπία σε βάρος του καταναλωτικού κοινού. Για παράδειγμα ένα ρούχο που 

αντικειμενικά η αξία του είναι πολύ χαμηλή, μπορεί να πωλείται ακριβά μόνο και μόνο για 

το γεγονός ότι φοριέται πολύ και συμβαδίζει με τις νέες τάσεις.   

   υσικά τα γεγονότα αυτά είναι κάθε άλλο παρά φυσιολογικά διότι με τον τρόπο αυτό 

αρνούμαστε τον πραγματικό μας εαυτό καθώς επίσης και όλα τα αγαθά που αυτός 

περιλαμβάνει, αγαθά που μας πρόσφερε απλόχερα ο  εός και χάρη σ’ αυτά 

διαφοροποιούμαστε ο ένας από τον άλλο. Αν λοιπόν, αποφασίσουμε να δεχτούμε ότι η 

 μορφιά δεν είναι μία αλλά πολλές και διαφορετικές, ξεκινάμε για ένα προσωπικό ταξίδι 

εξερεύνησης του ίδιου μας του εαυτού. Και, το πρώτο πράγμα που πρέπει να διερευνήσουμε 

είναι η εικόνα που έχουμε γι’ αυτόν. «Πώς με βλέπω, πώς με κρίνω;», «Από πού προέρχεται 

αυτή η κριτική ματιά;», « Ποια ματιά αισθάνομαι επάνω μου ακόμη;», «Με ποιον 

ταυτίζομαι και ποιες ομοιότητες βλέπω;», «Ποιες φράσεις σχετικές με την εμφάνιση μου 

ηχούν ακόμη στ’ αυτιά μου από παλιά;».   αμφισβήτηση των προτύπων είναι και μια 

περιπέτεια ενηλικίωσης. Καλούμαστε να αφήσουμε πίσω κάτι βασανιστικό αλλά οικείο και 

να αναλάβουμε εμείς τη φροντίδα του εαυτού μας. Καμιά φορά χρειάζεται να κάνουμε 

υπερβάσεις που δεν είναι πάντα εύκολες. «Γιατί κρύβω τη θηλυκότητα μου ενώ τη νιώθω 

και κατά βάθος μ’ αρέσει να τη δείχνω;» «Γιατί απεχθάνομαι τους φαρδιούς μου ώμους 

αφού είμαι αθλητική γυναίκα και μ’ αρέσει αυτό;»  υσικά θα ήταν απλοϊκό και 

παραπλανητικό να παρουσιάσει κανείς αυτή την «εξερεύνηση» σαν μια αυθόρμητη και 

άμεση αλλαγή. Κάθε άλλο.  πάρχουν πολλά πρότυπα τα οποία με δυσκολία 

αποχωριζόμαστε και κάποια άλλα καθόλου κι οι αποχωρισμοί αυτοί είναι υπόθεση μιας 

ολόκληρης ζωής.. Εγκαταλείποντας την ιδέα της «ιδανικής εμφάνισης» αφήνουμε πίσω κάτι 

που μισήσαμε αλλά και αγαπήσαμε πολύ. Παρόλα αυτά η προσπάθεια αυτή είναι ο μόνος 

τρόπος να αποδεχτούμε τον εαυτό μας, να ανακαλύψουμε την ομορφιά του και να ζήσουμε 

πιο ειρηνικά μαζί του… 

  

  

Πη ές 

  

http://www.mypsychologist.gr 

http://www.vita.gr 

http://efhbeia.wikispaces.com 

  

Πανα ιώτου Λευκή Ιωάννα 

Παπαδοπούλου Βασιλική 

Πασχαλίδου Έλενα 

Γ' γυμνασίου, 2013 

http://www.mypsychologist.gr/de/veroeffentlichungen/eautos-prosopikotita/85-2010-06-20-17-49-11
http://www.vita.gr/html/ent/437/ent.9437.asp?mid=1
http://efhbeia.wikispaces.com/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1+%CF%84%CF%89%CE%BD+%CE%B5%CF%86%CE%AE%CE%B2%CF%89%CE%BD


  

 

Η ημέρα των Ελλήνων 
Κυρ, 31/03/2013 - 17:29 — Τζήκας Α. 

 
     ήλιος είναι η ζεστασιά. Το φως του η ελπίδα, στη 

φλόγα της καρδιάς.   αιθέρας και το χώμα είναι η 

ανεκτίμητη πατρίδα, που με τόσο ζήλο για αυτήν 

πολεμάνε. Είναι η Ελλάδα. Είναι η γη που γέννησε το 

πολιτισμό.   γη, πάνω στην οποία φύτρωσε η ελιά και η 

αγνότητα της ανθρώπινης ψυχής. Είναι εκείνη η 

συνηθισμένη γη, που όμως φαντάζει τόσο ξεχωριστή.  

     πατρίδα που γέννησε τον πραγματικό άνθρωπο.   

πατρίδα των Αρχαίων Ελλήνων και η χώρα της Ένδοξης 

Εποχής του Λεωνίδα, του Πυθαγόρα, του Πλάτωνα, του 

Πραξιτέλη.   χώρα της αρμονίας και του φωτός. 

   Αυτό το βάρος πέφτει πάνω στους Αγωνιστές του Έθνους.  άρος ασήκωτο, που αν 

καταφέρεις να τιθασεύσεις, είναι σίγουρο ότι θα νικήσεις.   μάχη απέναντι στον κατακτητή, 

απέναντι στην αμάθεια και στον εξαφάνιση του Ελληνισμού. Εκείνοι οι άγνωστοι 

πολεμιστές, οι προγονοί μας, είναι αυτοί που πάλεψαν και δεν έγιναν γνωστοί. Δίοτι 

πολέμησαν για την Ελλάδα και ήξεραν ότι ο κόσμος θα μάθει για τον Αγώνα των λίγων, 

εναντίον των πολλών. 

   Σήμερα η γαλανόλευκη ανεμίζει στην Ακρόπολη και σε κάθε σπίτι. Το μπλέ χρώμα 

αγκαλιάζει τη θάλασσα, το άσπρο τον ουρανό και ο Σταυρός  ανυψώνεται ψηλά και 

συμβολίζει την πίστη. Ποια εικόνα θα μπορέσει ποτέ να ξεπεράσει την εικόνα της 

Ελευθερίας της Δοξασμένης Ελλάδας; Ποια σημαία, εκτός της Ελληνικής, θα μπορούσε να 

εναρμονιστεί με τον Παρθενώνα; 

Αυτή είναι η Ελλάδα…. Αυτή είναι λάμψη του πολιτισμού.  Αυτός είναι ο Αγώνας για την 

Ελευθερία… 

   Ας είναι η  ωνή της Ελευθερίας, ο ύμνος της καρδιάς  και του φωτός, που με πίστη και 

ομόνοια έχτισε το θρόνο του ελληνικού πνεύματος. Απλό είναι το όνειρο των Αγωνιστών, 

όπως απλό είναι το κίνητρο για Ελευθερία, όσο απλό είναι και το γεγονός ότι το φως διώχνει 

το σκοτάδι και τα κτίσματα του ελέυθερου πνεύματος αγγίζουν την πίστη κι την δημιουργία 

του αρμονικού. 

   Πάντα θα σας θυμόμαστε, δίοτι η γαλανόλευκη θα συνεχίζει να ανεμίζει, δίοτι η καρδιά 

μου συνεχίζει να χτυπά και το πνεύμα μου συνεχίζει να δημιουργεί. 

   Με τον ίδιο τρόπο, που οι αρχαίοι και οι νεότεροι δημιούργησαν για εμάς το δώρο του 

σήμερα, έτσι και εμείς θα πρέπει να δημιουργήσουμε για τους επόμενους το δώρο του 

μέλλοντος. Για αυτό θα πρέπει να ατενίσουμε το παρελθόν, να αφουγκραστούμε το παρόν 

και έτσι να πλάσουμε το μέλλον. 

     Ελληνικός πολιτισμός θα συνεχίζει να ζει και θα εξελίσσεται με έμπνευση τις δικές σας 

πράξεις….   
  

  

Αλέξανδρος Τζήκας 

            Βέλγιο, 2013 
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Ποιοι είμαστε 

 
 

 

Συντακτική ομάδα 

Παύλου Νικόλαος - θεολόγος -ιστορικός - Αρχισυντάκτης 

Ανδρεοπούλου Ευανθία - φιλόλογος 

Αργυρούλη Ευαγγελία - φιλόλογος 

Γεροκώστα Κωνσταντίνα - φυσικής αγωγής 

Κακάβα Στυλιανή - εικαστικών 

Σιαχανίδου Αικατερίνη - πληροφορικής 

 ατζηπανταζή Μαρία - οικιακής οικονομίας 

  

Συνερ άτες    
Αμβράζης Δημήτρης - Ιστορικός Τέχνης 

Αναγνωστόπουλος Σωτήριος - Εικαστικός 

Ανδρεόπουλος  άρης - θεολόγος 

Αρμένης Γιώργος - ιταλικής φιλολογίας  

Ζιώγας Απόστολος -βιολόγος, φοιτητής θεολογίας 

Κανταράκη Σοφία - φιλόλογος 

Κούκια Κατερίνα - φιλόλογος 

Κουκούλης Γεώργιος - γυμναστής 

Κορδέλλα Δήμητρα - φυσικός 

Μπετσιμέας Ζήσης  - νομικός 

Πάνος Κων/νος - φιλόλογος 

Παπαϊωάννου Λευτέρης - φυσικός 

Τσιόπας Αναστάσιος - φυσικός 

Τσιούρβα Παρασκευή - μαθηματικός 

 ονδροματίδης Γιώργος - πληροφορικής 

 αχούδης  ρήστος - μαθηματικός 

 ρήστου Ράκιδα - γαλλικής φιλολογίας 

   

Αρ ρο ράφοι μα ητές/τριες 

  

1ου τεύχους   

Ζιώγα Νικολέττα 

Κανάκη  ασιλική 

Κατσάνη Κων/να 

Καλογήρου Σταυρούλα 

Τσουκανέρη  αρά  



2ου τεύχους   

Γκουκγουλιά Ματίνα 

Δάσιου Κατερίνα 

Δεδικούση Σταυριάννα 

Εξάρχου Μαρία 

Ζέππου Κατερίνα 

Ζιώγα Νικολέττα  

Μπαντούλη Δήμητρα 

Μελανού Δήμητρα  

Μητράκα Ευτυχία  

Μιχαηλίδης Λαυρέντης 

3ου τεύχους   

Γκουγκουλιά Ματίνα 

Δάσιου Κατερίνα 

Δαραβίγκα Ζωγραφιά  
Δεδικούση Σταυριάννα   

Εξάρχου Μαρία  

Ζέππου Κατερίνα  

 εοδωράκη  εοδώρα  

 εοδωράκη Μαρία 

Παναγιώτου Ελεάννα 

Παπαδημητρίου Εύη 

Παπαδοπούλου  ασιλική 

Παπάζογλου Αντώνης  

Ποτηριάδης Νίκος  

4ου τεύχους   

Μιχαηλίδης Λαυρέντης 

Παναγιώτου Ελεάννα  

Παπαδοπούλου  ασιλική 

Ποτηριάδης Νίκος 

Τζικούλης Γεώργιος 

Τζήκας Αλέξανδρος 

5ου τεύχους   

Γκέτσιος Γεώργιος 

Παναγιώτου Ελεάννα 

Παπαδόπουλος  ασίλειος  

Παπαδοπούλου  ασιλική 

Πασχαλίδου Έλενα 

Ποτηριάδης Νίκος 

 ριπάτσιος  ασίλης  

Καλαγιά Κων/να 

Καμπίσιου  λγα 

Μπλάτσα Σοφία 

Πικρού Ευμορφία  

Τζήκας Αλέξανδρος 

Ζιώγας Μίλτος 

Ζώης Αναστάσιος 

Καρανάτσιου Μαρία Σοφία 

Κοντογιάννη Ευαγγελία 

Κουτσιαρή Στέλλα 

Κωφίδη Ελευθερία 

Κωφός  ρήστος 

Λαδοπούλου Κική 



Λαπούση  ασιλική 

Λιακούλη Εύη 

Μπίλλα  ριστίνα 

Τσουκανέρη Γωγώ 

 ουλούλη Στέλλα 

 αύδας Αθανάσιος 

 ούτα Στέλλα-Μαρία 
  

-Η εικόνα των παιδιών δημοσιεύεται με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων. Τη εικόνα 

φιλοτέχνησε ο Δημήτρης Λαπούσης. 
  

  

        φιλοσοφία μας βασίζεται στη δυνατότητα για ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή. 

 έλουμε το περιοδικό να αποτελέσει έναν χώρο δημιουργικής έκφρασης όχι μόνο για μας, 

αλλά για όλους τους αναγνώστες. Γι αυτό μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας άρθρα, τις 

σκέψεις, τις προτάσεις σας για θέματα σχετικά με την εκπαίδευση, το περιβάλλον, την υγεία, 

τον πολιτισμό, ή οτιδήποτε άλλο σας απασχολεί και θέλετε να μοιραστείτε με την υπόλοιπη 

"διαδικτυακή" κοινότητα, συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας ή αποστέλλοντας μας e-

mail. 

       συντακτική ομάδα αφού πρώτα αξιολογήσει το περιεχόμενο των άρθρων σας, θα 

επικοινωνήσει μαζί σας για το πότε θα δημοσιευθεί το άρθρο σας. Απαραίτητο είναι να 

υπογράφετε τα κείμενα με το όνομά σας. 

     Κείμενα με υβριστικό ή επιθετικό περιεχόμενο δεν θα δημοσιεύονται. 
  

  συντακτική ομάδα 
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