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Πριν  προλάβει  να  καταλαγιάσει  η  ένταση  των  εντυπώσεων  και  των  συναισθημά-
των  από  την  έκδοση  του  προηγούμενου  τεύχους,  έφτασε  το  φθινόπωρο  και  επι-
στρέψαμε  δυναμικοί,  γεμάτοι  νέες  ιδέες  για  το  φετινό  μας  ταξίδι.  
 Στην  πρώτη  συνάντηση  της    χρονιάς,  οι  παλιότεροι  καλωσορίσαμε  τα  νέα  μέλη  
της  ομάδας  μας,  το  καθένα  με  τη  δική  του  ξεχωριστή  προσωπικότητα,  τα  δικά  
του  ξεχωριστά  ενδιαφέροντα,  που  ανυπομονούσαν  να  εκφραστούν.  Γνωριστήκαμε,  
ανταλλάξαμε  απόψεις,  αναρωτηθήκαμε,  ερευνήσαμε,  καταγράψαμε (με  την  κάμερα,  
το  μαγνητοφωνάκι,  την  πένα  ή  το  πληκτρολόγιο). Το  νέο  μας  τεύχος  άρχισε  να  
παίρνει  σάρκα  και  οστά.  
Και  τότε  έπεσε  στο  τραπέζι  μια  καινούρια  ιδέα:  να  αναλάβουμε  εμείς,  φέτος,  
πέρα  από  τη  σύνταξη/επιμέλεια  της  ύλης,  και  τον  δημιουργικό  σχεδιασμό/
σελιδοποίηση  του  περιοδικού  μας.  Το  εγχείρημα  δύσκολο,  αλλά  η  πρόκληση  
άκρως  δελεαστική.  Πώς  να  την  αγνοήσεις ;  Ενθουσιαστήκαμε,  λοιπόν,  και  αποφα-
σίσαμε  να  δοκιμάσουμε  τις  δυνάμεις  μας  σε  αυτό  το  καινούριο  για  εμάς  πεδίο.  
Το  αποτέλεσμα  αυτής  της  προσπάθειας  κρατάτε  στα  χέρια  σας:  ένα  τεύχος  που  η  
ύλη  του  αλλά  και  ο  σχεδιασμός  του (σελιδοποίηση,  εξώφυλλο,  οπισθόφυλλο) απο-
τελούν  εξ  ολοκλήρου  δημιουργία  της  ομάδας  μας.  Σας  το  παραδίδουμε  με  αγάπη  
και  ελπίζουμε  να  χαρείτε    την  ανάγνωσή  του,  όπως  και  εμείς  απολαύσαμε  τη  
δημιουργία  του.  

     Η  ομάδα  των  «ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ» 

Έ ν α  β ή μ α  π ι ο  π έ ρ α . . .  

Η υποδιευθύντρια του σχολείου και ε-
ξαιρετική συνάδελφός μας, κ. Μαρία 
Μιχαλακέα  συνταξιοδοτήθηκε. 
Της ευχόμαστε να είναι πάντα δημιουρ-
γική , αισιόδοξη, χαρούμενη,  και να 
έχει  προσωπική και οικογενειακή υγεία 
κι ευτυχία. 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 
σχολείου μας εξέλεξε νέα υπο-
διευθύντρια την κ. Ασημίνα 
Παππά. 
Της ευχόμαστε καλή θητεία. 

Το εξώφυλλο δημιούργησε ο Παναγιώτης Χατζηϊωάν-

νου με τη βοήθεια των μαθητών: Άρη Κουμουτσάκου 

και Χάρη Κοτσίρη. Τ ο εξώφυλλο είναι βασισμένο σε 

μια ιδέα της μαθήτριας Κολοβού Μαρίας. Το οπισθόφυλ-

λο υπέγραψε όλη η ομάδα. 
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Πως ενεργεί το «Χαμόγελο του Παι-
διού» όταν φτάσει στα χέρια του 
ένα παιδί; 
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δεν 
ασχολείται μόνο με τα κακοποιημέ-
να παιδιά. Όταν μας ειδοποιήσει η 
αστυνομία, ο εισαγγελέας ή κάποιος 
πολίτης ότι ένα παιδί βρίσκεται σε 
κίνδυνο, προέχει ο σεβασμός στο 
παιδί, ο σεβασμός στον τρόπο που 
θα διαχειριστούμε την κρίση που 
περνάει, αν είναι έφηβος ή έφηβη. 
Πρέπει το παιδί να μας εμπιστευτεί 
και να νιώσει τη θαλπωρή. Το 
«Χαμόγελο του Παιδιού» είναι κο-
ντά στους γονείς, είναι ένα χέρι συ-
μπαράστασης. 
Τα κακοποιημένα παιδιά μπορούν 
να ξαναβρούν την ψυχική τους ι-
σορροπία; 
Μετά από 21 χρόνια εμπειρίας 
έχουμε μεγαλώσει 800 παιδιά σεβό-
μενοι τη διαφορετικότητα του κάθε 
παιδιού. Κάποια παιδιά δείχνουν ότι 
ξεπερνούν τα προβλήματά τους. 
Προφανώς υπάρχουν περιπτώσεις  
που κάποια άσχημα συναισθήματα 
στιγματίζουν τα παιδιά. Όταν αυτός 
που σε γέννησε αντί να σε προστα-
τεύσει σε βασάνισε ή σε παραμέλη-
σε, ενώ εσύ περίμενες την ασφά- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

λεια ή τη θαλπωρή, είναι πολύ δύ-
σκολο να το  διαχειριστείς. Εκτός 
από το ότι βοηθάμε τα παιδιά να 
επιβιώσουν, τους προσφέρουμε και 
ψυχική ισορροπία. Εξειδικευμένη 
επιστημονική ομάδα στο χώρο μας 
βοηθάει τα παιδιά να διαχειριστούν 
τον θυμό τους, ώστε όταν κάνουν 
οικογένεια να μην συνεχίσουν την 
αλυσίδα της βίας. Τα παιδιά που 
κυρίως χρειάζονται ψυχολογική στή-
ριξη είναι αυτά που έχουν υποστεί 
σεξουαλική κακοποίηση. Προσπα-
θούμε να απαλύνουμε την ψυχολο-
γική φρίκη τους και να τα βοηθή-
σουμε να διαχειριστούν το θυμό 
τους, ώστε να έχουν μια ισορροπη-
μένη ζωή. 
Ποιος είναι ο σκοπός της «Γραμμής 
Βοήθειας» και με τι θέματα ασχο-
λείται; 
 Η «Γραμμή Βοήθειας» είναι ένας 
φίλος πίσω από μια γραμμή τηλε-
φώνου, ο οποίος τυχαίνει να είναι 
εξειδικευμένος. Δεν είναι ένα 
άψυχο τηλέφωνο. Διαχειρίζεται τα 
προβλήματά σου σαν το πιο σημα-
ντικό στον κόσμο. Το πρόβλημα 
μπορεί να είναι μια ερωτική απο-
γοήτευση, ένας φίλος που σου φέρ-
θηκε άσχημα, μια κακοποίηση από 
ένα συγγενικό πρόσωπο ή από ένα 
τρίτο πρόσωπο. Η «Γραμμή Βοήθει-

Η ομάδα του περιοδικού μας επισκέφθηκε τον Φεβρουάριο το 
«Χαμόγελο του Παιδιού» και συνομίλησε με τον Άνθρωπο κ. Κώστα 
Γιαννόπουλο, ιδρυτή και πρόεδρο του οργανισμού, τον «πατέρα» 
των παιδιών όλου του κόσμου που γνώρισαν το σκληρό πρόσωπο 
της μοίρας και εκείνος τους χάρισε αγκαλιά και χαμόγελο υλοποιώ-
ντας το όραμα τού γιου του Ανδρέα. 
Συναντηθήκαμε  με  τον κύριο Γιαννόπουλο  στον  χώρο  που  διαθέ-

τει  το  «Χαμόγελο»  στο  Μαρούσι.  Ο  ψυχολόγος,  κύριος  Αλεβί-

ζος,  μας  αφηγήθηκε  με  παραστατικότητα  μια  ιστορία  σχολικού  

εκφοβισμού  που  μας  συγκίνησε.  Μπήκαμε  στη  θέση  του  θύμα-

τος,  προσπαθήσαμε  να  κατανοήσουμε  τα  κίνητρα  του  θύτη,  

βιώσαμε  αυτές  τις  τόσο  δυσάρεστες,  αλλά  υπαρκτές  καταστά-

σεις,  προβληματιστήκαμε,  ευαισθητοποιηθήκαμε. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΚΩΣΤΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ 
ΑΠΟ ΤΟ «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» 
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ας» δίνει τη δυνατότητα να μιλή-
σεις ανώνυμα και να ακούσεις 
μια φιλική φωνή, να μοιραστείς 
τον προβληματισμό σου και δίνει 
λύσεις στο πρόβλημά σου. 
Ποιος είναι ο πιο συχνός λόγος 
για τον οποίο παιδιά επικοινω-
νούν με τη «Γραμμή Βοήθειας»; 
Ο πιο συνηθισμένος λόγος είναι 
η βία που έχουν υποστεί από το 
φιλικό ή οικογενειακό ή σχολικό 
περιβάλλον. Ένας άλλος λόγος 
είναι η κακή χρήση του διαδικτύ-
ου. Είναι επίσης οι εντάσεις που 
βιώνουν οι έφηβοι και τις εκτο-
νώνουν και θέλουν να τις μοιρα-
στούν. 

Όταν τα παιδιά ενηλικιώνονται 
ποια είναι η σχέση τους με το 
«Χαμόγελο του Παιδιού»; 
Είναι η σχέση μιας ελληνικής οι-
κογένειας. Όπως μια ελληνική 
οικογένεια, το «Χαμόγελο του 
Παιδιού» προσπαθεί να το στεί-
λει στο Πανεπιστήμιο, να μάθει 
μια τέχνη, ενώ παράλληλα το 
στηρίζει να περάσει από την ανή-
λικη ζωή στην ενήλικη. Τα παιδιά 
όμως που μεγάλωσαν σε εμάς 
χωρίς τη θαλπωρή του μπαμπά 
και της μαμάς είναι πιο ευάλωτα. 

Άρα χρειάζονται περισσότερο τη 
δική μας συμπαράσταση. Χρειά-
ζονται όχι μόνο υλική συμπαρά-
σταση αλλά και βοήθεια μέχρι να 
σταθούν στα πόδια τους. Το 
«Χαμόγελο του Παιδιού» είναι 
μια εναλλακτική οικογένεια. 
Πόσο πολύτιμη είναι για σας η 
υποστήριξη των απλών ανθρώ-
πων; 
Η υποστήριξη είναι πολύ σημα-
ντική και όχι μόνο η υλική. Να 
είστε ευαισθητοποιημένοι και 
συνειδητοποιημένοι πολίτες και 
να καταλάβετε ότι μια ζεστή μα-
τιά είναι πολύτιμη για τα παιδιά 
μας. Να μην νιώθετε για αυτά 

συναισθήματα οίκτου και λύπη-
σης. Πολλά σχολεία συγκεντρώ-
νουν τρόφιμα. Αυτά τα Χριστού-
γεννα, αν δεν ήταν τα σχολεία, 
δε θα μπορούσαμε να στηρίξου-
με χιλιάδες οικογένειες. Δεν έχει 
σημασία για μας μόνο η υλική 
βοήθεια αλλά και ο εθελοντι-
σμός.  
Στις μέρες μας υπάρχει εθελο-
ντισμός; 
Υπάρχει εθελοντισμός. Οι εθελο-
ντές είναι άνθρωποι της ανιδιο-
τελούς προσφοράς. Βέβαια σε 

άλλες χώρες ο εθελοντισμός εί-
ναι πιο διαδεδομένος. Στον εθε-
λοντισμό απαιτείται ευαισθητο-
ποίηση και συνειδητοποίηση. 
Βέβαια ο εθελοντισμός και η φι-
λανθρωπία δεν πρέπει να προ-
βάλλονται. Υπάρχει γνήσιος και 
ανθρωπιστικός εθελοντισμός και 
μην επηρεάζεστε από τη γενικο-
λογία ότι τα πάντα έχουν διαλυ-
θεί στις μέρες μας. Στο 
«Χαμόγελο του Παιδιού» υπάρ-
χουν εθελοντές για χρόνια οι ο-
ποίοι δεν θέλουν να προβάλλουν 
το έργο τους. Ένας εθελοντής δεν 
περιμένει την επιβράβευση. 
Τα παιδιά στο «Χαμόγελο του 
Παιδιού» πώς περνάνε το χρόνο 
τους; 
Όπως ζει μια πολύτεκνη οικογέ-
νεια. Ζουν με τον ίδιο τρόπο με 
εσάς, αλλά δεν έχουν την πολυ-
τέλεια του προσωπικού τους χώ-
ρου. Πηγαίνουν στις δραστηριό-
τητές τους, στο ποδόσφαιρο, 
στην κολύμβηση, μπορούν να 
μάθουν ένα όργανο. Η ζωή στο 
«Χαμόγελο του Παιδιού» να μην 
συγχέεται με την ιδρυματοποίη-
ση. 
Μέσα από την προσφορά σας 
πώς νιώθετε; 
Εγώ έκανα κάτι διαφορετικό από 
τους υπόλοιπους εθελοντές, 
ήθελα να πραγματοποιήσω την 
επιθυμία του γιου μου. Έζησα 
μοναδικές εμπειρίες, γνώρισα 
ξεχωριστούς ανθρώπους και μο-
ναδικά παιδιά. Οι εμπειρίες αυ-
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τές, που είναι συναισθηματικές και 
ανθρώπινες , με έκαναν πιο πλού-
σιο. Η επιθυμία του γιου μου έγινε 
πραγματικότητα χάρη σε αυτούς 
τους ιδιαίτερους ανθρώπους. 
Γιατί ο γιος σας ο Ανδρέας ήθελε 
να δημιουργήσετε το «Χαμόγελο 
του Παιδιού»; 
Αυτό που τον απασχολούσε πάρα 
πολύ τότε ήταν τα παιδιά στους 
δρόμους. Ζούσε με ένα «γιατί». 
Γιατί να υπάρχουν παιδιά στους 
δρόμους; Θεωρούσε ότι όλα τα 
παιδιά είναι ίσα και αξίζουν το χα-
μόγελο. Είμαι πολύ περήφανος για 
τον Ανδρέα και για τον άλλο μου 
γιο το Νίκο, όπως κάθε γονιός για 
το παιδί του, όταν κάνει κάτι μονα-
δικό. Ο Ανδρέας ταρακούνησε μια 
ολόκληρη κοινωνία, μικρούς και 
μεγάλους, και χάρη σε εκείνον όλα 
αυτά τα χρόνια στηρίξαμε πάνω 
από 1.200.000 παιδιά. Το 2016 
στηρίξαμε πάνω από 100.000 παι-
διά. Μέσα από το «Χαμόγελο του 
Παιδιού» υπάρχει η φατσούλα του 
που μας υπενθυμίζει τον στόχο 
μας. 
Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το 
μέλλον; 
Να βελτιώσουμε την ποιότητα των 
υπηρεσιών μας και να γινόμαστε 
κάθε μέρα καλύτεροι γι’ αυτό που 
χρειάζεται και πρέπει να δώσουμε 

στα παιδιά. Να έχουμε τη δυνατό-
τητα να προσφέρουμε την υπηρε-
σία μας στα παιδιά. Αυτά τα  
απλά είναι πάρα πολύ δύσκολα. 
Χρειάζονται δυνάμεις και 
άνθρωποι. 
Υπάρχουν παιδιά που έχετε βοη-
θήσει πάρα πολύ, αλλά υπάρχουν 
και πολλά άλλα που χρειάζονται 
τη βοήθειά σας. Πώς αντιμετωπί-
ζετε αυτή την εναλλαγή των συ-
ναισθημάτων; 
Πολλές φορές δε με πιάνει ο 
ύπνος, επειδή σκέφτομαι τα παι-
διά που χρειάζονται βοήθεια και 
εμείς δεν τα καταφέραμε. Δεν υπε-
ρισχύει η ευχαρίστηση για αυτά 
που προσφέραμε, αλλά υπερισχύ-
ει  το συναίσθημα της απογοήτευ-
σης για αυτά που δεν καταφέραμε. 

Η κρίση έχει επηρεάσει το 
«Χαμόγελο του Παιδιού»; 
Η κρίση έχει επηρεάσει όλους τους 
ανθρώπους. Ο κόσμος σήμερα μάς 
στηρίζει από το υστέρημά του. Δεν 
έχουμε κάποιους πλούσιους που 
να μας δίνουν χρήματα. Καλυπτό-
μαστε από τους παππούδες μας, 
τις γιαγιάδες μας, από τα σχολεία. 
Όλοι πρέπει να αγωνιστούμε για 
να μην υπάρχει παιδί που να πει-
νάει, να κακοποιείται, να του 
έχουν στερήσει το χαμόγελο. 
Ευχαριστούμε. 
Κι εγώ ευχαριστώ, που μου δώσα-
τε τη δυνατότητα να μοιραστούμε 
προβληματισμούς. 

 
 
 

Ανδρεαδάκη Βασιλική Γ2 
Αναστασοπούλου Ελένη Γ2 
Γραμμένου Γεωργία Γ2 
Ζέρβα Σοφία Γ2 
Κυριακούλιας Ορέστης Γ2 
Λουμπή Καλλιρρόη Γ3 
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Το άγχος στην εφηβεία  

 
  Το έντονο άγχος είναι ένα συναίσθημα που παρατηρείται συχνά στους εφήβους. Συνήθως 
εμφανίζεται από την ηλικία των δεκατριών ετών, όταν δηλαδή ο έφηβος εντάσσεται στο γυ-
μνάσιο.  Αυτό, οφείλεται στο μεγάλο φόρτο εργασίας από το σχολείο, από το φροντιστήριο 
ξένων γλωσσών ή και από άλλες εξωσχολικές  δραστηριότητες. 
    Ο μαθητής βιώνει μία πολύ απότομη αλλαγή από το δημοτικό στο γυμνάσιο, με αποτέλεσμα  
να δυσκολεύεται να εγκλιματιστεί , καθώς δεν ξέρει πώς να αντεπεξέλθει  στις νέες απαιτή-
σεις. Ωστόσο, τα ‘’βάσανα’’ του εφήβου δεν τελειώνουν εδώ. Το μεγαλύτερο ποσοστό των 
εφήβων σε αυτή την ηλικία ασχολείται με κάποια δεύτερη ή και τρίτη εξωσχολική δραστηριό-

τητα, όπως κάποιο άθλημα, μουσικό όργανο ή άλλο χόμπι. Ενώ όλα αυτά ωφελούν σε κάποιο τομέα, ταυτόχρονα συντε-
λούν στο να γίνουν τα ωράρια εξαντλητικά και η κάθε μέρα να θυμίζει Γολγοθά στα μάτια του εφήβου που με δυσκολία τα 
‘’φέρνει βόλτα’’. 
     Το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει για την καταπολέμηση του άγχους είναι η συνειδητοποίηση του προβλήματος , μέσω 
της παρατήρησης των συμπτωμάτων που παρουσιάζονται. Αν ο έφηβος παρουσιάζει απότομη αλλαγή διάθεσης, δίχως να 
έχει προηγηθεί κάποια συζήτηση ή περιστατικό, παραπονιέται συχνά πως τον πονάει το στομάχι του ,”τρώει’’ τα νύχια 
του ,δυσκολεύεται να κοιμηθεί το βράδυ, πίνει αλκοόλ ,κάνει χρήση ουσιών ή καπνίζει στα κρυφά , τότε είναι που η δράση 
είναι επείγουσα ανάγκη. Από την άλλη πλευρά , αν ο έφηβος αναλώνει πολύ χρόνο σε εξωσχολικές δραστηριότητες,  καλό 
θα ήταν να τις περιορίσει, έτσι ώστε να του μένει χρόνος να διαβάζει για το σχολείο, αλλά και για να χαλαρώνει περνώντας 
χρόνο με τους φίλους του και την οικογένειά του. Αν ακόμα και μετά από τα παραπάνω υπάρχουν στιγμές έντονου άγχους 
και δυσφορίας,  συνιστάται ένα μικρό διάλειμμα για χαλάρωση , το οποίο είναι διαφορετικό για κάθε άνθρωπο( φυσική 
άσκηση δύο με τέσσερις ώρες την εβδομάδα, βόλτα, μουσική κτλ). 
      Τέλος, είναι κατανοητό πως η χώρα μας  διανύει δύσκολες εποχές όσον αφορά την οικονομία και το μέσο ελληνικό νοι-
κοκυριό δυσκολεύεται να αντεπεξέλθει στις ανεξέλεγκτες φορολογικές απαιτήσεις, γεγονός το οποίο ευθύνεται για το 
άγχος , την ανησυχία και  για πολλά άλλα αρνητικά συναισθήματα των γονιών. Όμως  η αρνητική αυτή αύρα επηρεάζει ση-
μαντικά την ψυχολογία των εφήβων. Γι’ αυτόν τον λόγο οι γονείς πρέπει να μην ταλαιπωρούν άθελά τους τα παιδιά με τα 
δικά τους προβλήματα , αλλά και οι έφηβοι να συζητούν περισσότερο με τους γονείς τους και να μην φοβούνται να τους 
‘’ανοιχτούν’’. 

Κουμπή Αριάδνη Β3 

Λαδοπούλου Αιμιλία Β3 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων πραγματοποίησε και φέτος τις καθιερωμένες δράσεις του: 

 Καλωσόρισμα της Α’ τάξης 

 Στολισμό του αμφιθεάτρου 

 Σχολικά ημερολόγια 

 Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας με αντίστοιχα δώρα 

 Τρεις εκδηλώσεις σε συνεργασία με το 15μελές 

Επιπλέον προχώρησε σε: 

 Αγορά αθλητικού υλικού 

 Αγορά υφάσματος και ραφή μαντιλιών για τη χορωδία 

 Εξωραϊσμό αύλειου  χώρου 

 Συμμετοχή στο διήμερο της Ένωσης Γονέων με τη χορωδία και τις περιβαλλοντικές Ομάδες. 

Ο Σύλλογος θα στηρίξει οικονομικά: 

 Την έκδοση του περιοδικού 

 Τη συναυλία της χορωδίας με την μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού στο Θέατρο Πέτρας 

 Την αποχαιρετιστήρια γιορτή της Γ΄ τάξης όπου θα προσφερθούν αναμνηστικά στους αποφοίτους. 

Αυτήν τη χρονιά ο Σύλλογος αποχαιρέτησε δυο πολύ δραστήρια και αγαπητά μέλη την κ. Γκαϊτατζή Ουρανία και την κ. Κου-

ρούκλη  Χαρά  τις οποίες ευχαριστούμε για την προσφορά τους και καλωσόρισε τα καινούργια μέλη του κ. Δαμίγο Χάρη , κ. 

Θεοχάρη Αλεξάνδρα, κ. Ξυπολιτίδου Κατερίνα και κ. Φράγκου Σοφία.  

Ο Σύλλογός μας βρίσκεται πάντα στο πλευρό της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων αποσκοπώντας στη μέγι-

στη  προσφορά στη σχολική κοινότητα σε όλους τους τομείς. 

Ευχαριστούμε όλους για την εξαιρετική συνεργασία με αμείωτο ζήλο τη δράση μας. 

Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ  Τ Ο Υ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ  Γ Ο Ν Ε Ω Ν  Κ Α Ι   Κ Η Δ Ε Μ Ο Ν Ω Ν  
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Δενδροφύτευση στο Ποικίλο όρος 

Επίσκεψη σε κτήμα βιολογικής καλλιέργειας 

Επίσκεψη στο Λύκειο-Γυμνάσιο Τσαριτσάνης 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ   ΝΕΑ  ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  ΒΟΤΑΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ 

Η περιβαλλοντική ομάδα κατά το σχολικό 
έτος 2016-17 ασχολήθηκε με τα βότανα. Στο πλαί-
σιο του προγράμματος τα παιδιά φύτεψαν αρωμα-
τικά φυτά στον κήπο του σχολείου. Έκαναν πολλές 
δραστηριότητες, γνώρισαν πολλά βότανα, έμαθαν 
τη θρεπτική τους αξία ,δοκίμασαν ροφήματα, 
έφαγαν φαγητά με αρωματικά φυτά. 

Η ομάδα είχε έντονη δραστηριότητα και 
φέτος. Συμμετείχε στο  Διήμερο Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης και Δεντροφυτεύσεων του Δή-
μου Πετρούπολης. Φύτευσαν πολλά δενδράκια και 
έβαλαν καρτελάκια με το όνομα τους για να τα ανα-
γνωρίζουν. 

Πραγματοποίησε διήμερη εκδρομή στο 
Κ.Π.Ε. Κισσάβου-Ελασσόνας στις 4-5/4/2017, 
όπου παρακολούθησε πρόγραμμα με θέμα :    ΄ 

 

«Βιολογική γεωργία-Αρωματικά φυτά»  
 
Προηγήθηκε ομιλία από υπεύθυνο του κέ-

ντρου , παιχνίδια στον χώρο του ΚΠΕ και δραστη-
ριότητες στο πεδίο. Τα παιδιά επισκέφτηκαν  έναν 
ντόπιο βιοκαλλιεργητή, ο οποίος τους ενημέρωσε 
για τους βιολογικούς τρόπους καλλιέργειας , συνέ-
λεξαν σπόρους φυτά και έπαιξαν. Επισκέφτηκαν 
την Οικονόμειο Σχολή στην Τσαριτσάνη, όπου στε-
γάζεται το γυμνάσιο και το λύκειο, και έγινε ξενάγη-
ση από τον διευθυντή του σχολείου. 

Η παρουσίαση του προγράμματος θα γίνει 

στο τέλος της χρονιάς στον χώρο του σχολείου και 

στην τελευταία συνάντηση  τα παιδιά της ομάδας 

θα λήξουν την χρονιά τους με πολλές γεύσεις και 

μυρωδιές. 

Του  κήπου η αρμπαρόριζα  
αρώματα  σκορπούσε  

ΚΠΕ Ελασσόνας 
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TA AΔΕΣΠΟΤΑ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ!  
 

Παρατηρείται μία άνοδος στον πληθυσμό των αδέσποτων στα αστικά κέντρα. 

Τα αδέσποτα ζώα, οι γάτες και οι σκύλοι, κυκλοφορούν στους δρόμους απρο-

στάτευτα, με αποτέλεσμα να υπονομεύουν πολλοί κίνδυνοι την υγεία τους. Η 

ανεύθυνη και η μη ευαισθητοποιημένη συμπεριφορά των ανθρώπων είναι α-

παράδεκτη, αφού οι τετράποδοι αξιολάτρευτοι φίλοι μας δεν φταίνε σε τίποτα 

να υποφέρουν από αυτή την κατάσταση.    

      Συνηθίζεται  ορισμένοι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων να τα εγκαταλείπουν   

για διάφορους λόγους. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο  της εγκατάλειψης των 

ζώων αυτών , λόγω της ανευθυνότητας των ανθρώπων, οι οποίοι δεν τα θεω-

ρούν τόσο ‘’χαριτωμένα’’ όσο ήταν όταν υιοθέτησαν. Επίσης, ένα ζωάκι μπορεί 

να καταλήξει ανυπεράσπιστο στους δρόμους, λόγω της οικονομικής κρίσης , της 

οποίας ο αντίκτυπος είναι έντονος στους ιδιοκτήτες  που αδυνατούν να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες 

των κατοικίδιων τους.                                    

                                

                                                       

      
     

 

 

 

 

Το φαινόμενο της κυκλοφορίας αδέσποτων ζώων στους δρόμους των μεγαλουπόλεων δημιουργεί πολλά προ-
βλήματα. Αρχικά επηρεάζεται αρνητικά , όχι μόνο η υγεία των αδέσποτων, τα οποία μεταφέρουν ασθένειες ,  
αλλά και των ανθρώπων  . Επιπλέον , γίνονται επικίνδυνα, όταν αποκτούν επιθετική συμπεριφορά λόγω του 
φόβου τους προς τους ανθρώπους, οι οποίοι τους συμπεριφέρονται με σκληρότητα , είναι πιθανό δηλαδή να 
δαγκώσουν ή να γρατζουνίσουν οποιονδήποτε περαστικό. 
   Είναι αναγκαία η λήψη μέτρων για την προστασία των τετράποδων φίλων μας. Τα μέτρα που πρέπει να ληφ-
θούν από την κοινότητα του Δήμου και το κράτος είναι τα  εξής : 
 Η ιατρική περίθαλψη των ζώων και η εγκατάστασή τους σε φιλοζωικές οργανώσεις. 
 Ενημέρωση των πολιτών σχετικά με το πρόβλημα. 
 Η δημιουργία ειδικά διαμορφωμένων ανοιχτών χώρων για τα ζώα. 
 Η επιβολή ειδικού προστίμου σε ιδιοκτήτες οι οποίοι είτε κακοποιούν είτε εγκαταλείπουν τα κατοικίδιά 

τους. 
   
   Από την άλλη πλευρά και εμείς ως πολίτες οφείλουμε να προστατεύουμε  τα αδέσποτα ζωάκια φροντίζοντας 
για την ασφάλειά τους και τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσής τους, λαμβάνοντας τα ακόλουθα μέτρα: 
 Σε περίπτωση που αδυνατούμε να αναλάβουμε τις ευθύνες του κατοικίδιού μας   είμαστε υποχρεωμένοι 

να το δώσουμε για υιοθεσία είτε σε μια φιλοζωική είτε σε κάποιον κοντινό μας                                                                                
άνθρωπο τον οποίο εμπιστευόμαστε και γνωρίζουμε πως θα το φροντίζει καλύτερα από εμάς. 

 Είναι καλό να στηρίζουμε τις φιλοζωικές οργανώσεις οικονομικά (δεδομένης της οικονομικής κρίσης που 
περνάει η χώρα) ή ακόμα και προσφέροντας εθελοντική εργασία σε αυτές . 

 Εάν καταλάβουμε πως υπάρχουν αδέσποτα στην περιοχή μας καλό είναι να ειδοποιήσουμε την κοντινό-
τερη φιλοζωική ή αν έχουμε την δυνατότητα να υιοθετήσουμε εμείς ένα. 

 
 

Αιμιλία Λαδοπούλου Β3 
 

Αριάδνη   Κουμπή Β3   
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   Tην Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 η ομάδα του περιοδικού  μας επισκέφτηκε το Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου, 

που ήδη έχει ανοίξει τις πύλες του στο κοινό. Εντυπωσιαστήκαμε από τον χώρο που στεγάζει την Εθνική Λυ-

ρική Σκηνή, το νέο κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης και περιλαμβάνει ένα μεγάλης έκτασης θαυμάσιο κήπο με 

μεσογειακή βλάστηση, καθώς και ένα πανέμορφο κανάλι με θαλασσινό νερό.  Αξιοσημείωτο και, κατά τη 

γνώμη μας, πρωτοποριακό είναι το γεγονός πως ο χώρος του Ιδρύματος είναι αυτόνομος ενεργειακά, καθώς 

κατά τη διάρκεια της ημέρας αξιοποιείται ο φυσικός φωτισμός, ενώ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

υπάρχει εγκατάσταση φωτοβολταΪκού συστήματος.  Επιπλέον το θαλασσινό νερό του καναλιού αφαλατώνε-

ται  και χρησιμοποιείται για το πότισμα του κήπου. Ξεναγηθήκαμε στον χώρο, απολαύσαμε την ομορφιά του 

και συμμετείχαμε  σε πρόγραμμα που περιελάμβανε πολύ ενδιαφέρουσες  και διασκεδαστικές αθλητικές 

δραστηριότητες. 

Επισκεφτήκαμε το Ίδρυμα Σ. Νιάρχος  

Αθλητικά παιχνίδια 
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Τον Δεκέμβριο του 2016 τα παιδιά της ομάδας του περιοδικού βρεθήκαμε στο Πνευματικό Κέ-

ντρο του Δήμου Αθηναίων, για να παρακολουθήσουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκακιού τυ-

φλών και μερικώς βλεπόντων. Στον χώρο επικρατούσε απόλυτη ησυχία, διότι ο αγώνας είχε    

ιδιαίτερη βαρύτητα, αφού οι πέντε πρώτοι νικητές θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στους    

Παραολυμπιακούς Αγώνες τυφλών και μερικώς βλεπόντων.  

ξ 
 

Εκεί γνωρίσαμε τη Φανή Τσικούρα, από το Αθλη-

τικό Σωματείο Θεσσαλονίκης  « Ήφαιστος», η οποί-

α σπουδάζει Παιδαγωγικά. Δέχτηκε να μας μιλήσει 

για το άθλημα και για τον εαυτό της: 

 

  Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με το σκά-

κι; 

 

        Από περιέργεια. Έμαθα πως παίζουν τυφλά άτομα 

και θέλησα να δοκιμάσω. Συνειδητοποίησα πως 

μπορούμε να παίζουμε όχι μόνο όσοι δεν βλέπουμε  

μεταξύ μας, αλλά και με βλέποντες, επί ίσοις όροις. 

 

 Πόσες φορές έχετε λάβει μέρος σε πρωτάθλη-

μα σκακιού; 
 

 Συμμετέχω για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα και 

είναι για μένα μια ενδιαφέρουσα εμπειρία.  

 

 Τι προσφέρει , κατά την γνώμη σας, το σκάκι 

στον παίκτη;  

 

Το σκάκι σου προσφέρει πολλά. Αυτό που εγώ θεω-

ρώ σημαντικό είναι η διαδραστικότητα με  τον αντί-

παλο. Έχεις να πάρεις πράγματα απ τον αντίπαλό 

σου. Γι αυτό άλλωστε κάθε παιχνίδι είναι διαφορε-

τικό. 

 

  Θα θέλατε να μας πείτε δυο λόγια για σας, για 

τη ζωή σας… 

 

  Κατάγομαι από το Δομένικο Λάρισας. Επειδή γεν-

νήθηκα πρόωρα , με έβαλαν σε θερμοκοιτίδα. Εκεί 

έχασα την όρασή μου. Μέχρι τα 19 μου δεν είχα 

πάει ποτέ σχολείο. Για πρώτη φορά φοίτησα στη 

Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης. Από εκεί πήγα στο 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο. Εκεί, μεταξύ άλλων, πή-

ρα μαθήματα κινητικότητας, προσανατολισμού, 

τεχνικής για κίνηση με το μπαστούνι και, φυσικά,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

διδάχτηκα το σύστημα γραφής και ανάγνωσης 

Μπράιγ. 

  Στη συνέχεια φοίτησα στο 6ο Γυμνάσιο και στο 

24ο Λύκειο Θεσσαλονίκης . Με φροντιστηριακή 

υποστήριξη από τη Σχολή Τυφλών και με ενδοσχο-

λικές εξετάσεις  πέρασα πέμπτη στο Παιδαγωγικό 

του Αριστοτέλειου. 

 

  Πολλές φορές αναρωτιόμαστε ποια πρέπει να 

είναι η συμπεριφορά μας απέναντι στους τυ-

φλούς. 

  

Αν βλέπουμε ένα τυφλό άτομο, πρέπει να  προσέ-

χουμε  να μην το σπρώχνουμε, να το ρωτάμε αν 

θέλει  βοήθεια. Επίσης δεν παρκάρουμε σε  ράμπες 

τυφλών. Και να θυμόμαστε ότι η τύφλωση είναι 

ιδιαιτερότητα, όχι διαφορετικότητα. Άλλωστε δια-

φορετικοί είμαστε όλοι ως χαρακτήρες. Έχουμε  

όμως τις ίδιες ανάγκες και τις ίδιες χαρές. 

 

 

Άρης   Κουμουτσάκος Α1 
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Πώς παίζουν σκάκι τα άτομα με προβλήματα όρασης; 

 

Οι παίκτες παίζουν ψηλαφώντας τη σκακιέρα και τα πιόνια , 

που είναι κατάλληλα διαμορφωμένα: 

 

 Τα μαύρα τετράγωνα είναι υπερυψωμένα, επομένως  

ξεχωρίζουν από τα λευκά.  

 Τα μαύρα πιόνια έχουν μια μεταλλική προεξοχή στο 

πάνω μέρος, ενώ τα άσπρα δεν έχουν. 

 Όλα τα πιόνια έχουν  στο κάτω μέρος ένα είδος καρ-

φιού , το οποίο μπαίνει σε μια τρύπα , στο κέντρο του 

κάθε τετραγώνου. Έτσι τα πιόνια δεν πέφτουν καθώς τα 

ψηλαφίζουν οι παίκτες. 

 Οι παίκτες δεν έχουν μια κοινή σκακιέρα. Ο καθένας 

έχει τη δική του , πάνω στην οποία κάνει και τις δικές 

του κινήσεις , αλλά και του συμπαίκτη του.  Γι’ αυτό ο 

κάθε παίκτης ενημερώνει τον συμπαίκτη του για κάθε 

κίνηση που κάνει.   Υπάρχουν , πάντως , και οι συνοδοί 

τους , οι οποίοι καταγράφουν κάθε κίνηση. 

 Τα πιόνια που «φεύγουν» τοποθετούνται σε δύο κουτιά, 

ένα για κάθε χρώμα. 

Λίγες μέρες αργότερα υποδεχτήκαμε με χαρά στο σχο-

λείο τον κ. Κωνσταντίνο Καπνάκη, ο οποίος είναι σκα-

κιστής με πολλές διακρίσεις, παρά τα προβλήματα 

όρασής του. Με χαρά διαπιστώσαμε ότι υπήρξε μαθη-

τής του Γυμνασίου μας, από το οποίο έχει πολύ καλές 

αναμνήσεις. Με την στήριξη των καθηγητών του ολο-

κλήρωσε τις σπουδές του στην μέση εκπαίδευση και 

σπούδασε μαθηματικός.  Από μικρός ενδιαφερόταν για 

το  σκάκι, ασχολήθηκε όμως ενεργά τα τελευταία 4 

χρόνια. Προπονείται 3 φορές την εβδομάδα από δυο 

ώρες, με προπονητή τον κ.Αντώνη Παυλή, όμως ασχο-

λείται και μόνος του καθημερινά. Μας είπε ότι το σκάκι 

είναι ένα ειρηνικό άθλημα, που το χαρακτηρίζει η ευγε-

νής άμιλλα.  Μας διδάσκει να είμαστε εγκρατείς και να 

σεβόμαστε τον αντίπαλο. Θυμάται ότι σε κάποια παρτί-

δα ηττήθηκε,  επειδή θεωρούσε αδύναμο τον αντίπαλό 

του και δεν προσπάθησε να συγκεντρωθεί. Του αρέσει 

να παίζει κιθάρα και επιθυμεί να διδάξει μαθηματικά 

στην ειδική αγωγή. 

Πρωτάθλημα σκακιού τυφλών και 

μερικώς βλεπόντων 
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 ΤΑ  10  ΠΙΟ  ΠΑΡΑΞΕΝΑ   

ΠΡΑΓΜΑΤΑ  ΣΤΟΝ  ΚΟΣΜΟ 

 

 Ο 70χρονος Τζoν Έβανς, πα-
ρόλο που είναι μονόφθαλ-
μος και πάσχει από διαβήτη, 
κέρδισε το ρεκόρ Γκίνες για 
το «βαρύτερο αυτοκίνητο 
στο κεφάλι» (ισορρόπησε 
ένα Mini για 33 δευτερόλε-
πτα). 
 
 

 
 
 
 Ο Πιούριν, ένας σκύλος 9 

ετών από την Τσίμπα της 
Ιαπωνίας, είναι ο καλύτερος 
τερματοφύλακας, αφού 
έπιασε 14 μπάλες σε ένα 
λεπτό. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η γηραιότερη ιπτάμενη κυρία, 
Ντορής Λόνγκ στα 101 της έσπασε 
τα δύο προηγούμενα ρεκόρ της 
(στα 87 και στα 100 της) πηδώντας 
από τον 94 μέτρων πύργο του 
Πόρτσμουθ. 
 
 
 

 
 

 Το ψηλότερο πα-
ντρεμένο ζευγάρι στον 
κόσμο, ο 33χρονος 
Σουν Μινγκμινγκ με 
ύψος 2,37 και η ύψους 
1,87 σύζυγος του Ξου 
Γιαν. 
 
 
 
 
 
 
 

 Ο ψηλότερος θηλυκός σκύ-
λος ζει στις ΗΠΑ, λέγεται  
Λίζι και έχει ύψος 96,41 εκα-
τοστά. 

 

 Η μακρύτερη ουρά σκύλου 
είναι του Κέον και έχει μή-
κος 76,8 εκατοστά. Ο Κέον 
ζει με τον ιδιοκτήτη του Ίλσε 
Λούντς στο Βέστερλο του 
Βελγίου. 

 

 Οι περισσότερες μπάλες 
παγωτού που τοποθετήθη-
καν σε ένα μόνο χωνάκι εί-
ναι 121. Ο Ιταλός Ντιμίτρι 
Πανσιέρα τοποθέτησε με 
τέτοιο τρόπο τις μπάλες  
παγωτού, που κατάφερε να 
ξεπεράσει το προηγούμενο 
ρεκόρ. 

  
 Ο 20χρονος Τζέισον Ορλά-

ντο Ροντρίγκες Χερνάντες 
από τη Βενεζουέλα, έχει τις 
μεγαλύτερες πατούσες στον 
κόσμο, με μήκος 40 εκατο-
στα. 
 
Ο 21χρονος Αντρέ Ορλτόφ 
από τη Γερμανία έκανε τον 
καλύτερο χρόνο τρεξίματος 
με μπότες σκι, 100 μέτρα σε 
16 δευτερόλεπτα. 
 
O μεγαλύτερος γάτος σπι-
τιού είναι ο «Λούντο», με 
μήκος 118,33 εκατοστά. Ζει     
με την  ιδιοκτήτριά  του  
στην  Αγγλία. 

 

 Τσακοπιάκου  Αντριάνα Α5 

Κατσοπούλου Μάγδα  Α1 
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ΙΔΕΕΣ   ΓΙΑ   ΠΡΩΙΝΟ  
Το πρωινό είναι το πλέον απαραίτητο γεύμα για όλους μας. Δίνει ώθηση στον οργανισμό μας και με το κατάλληλο… με-

νού μπορεί να βελτιώσει την υγεία μας. Είναι σημαντικό το πρωινό να περιλαμβάνει τροφές όπως δημητριακά ολικής 

άλεσης, φρούτα ή φυσικούς χυμούς και γαλακτοκομικά, τα οποία είναι πλούσια σε βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία, 

φυτικές ίνες και ασβέστιο. Γι’ αυτό το λόγο κι εμείς σας προτείνουμε  μερικές υγιεινές συνταγές, προκειμένου να ξεκινή-

σετε δυναμικά και με ενέργεια την ημέρα σας! 

 

ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ 

Υλικά: 

1 μπανάνα 

4-5 φράουλες 

1 κ/γ μέλι 

½ κούπας γιαούρτι 

1 κούπα γάλα καρύδας ή αμυγδάλου 

 

Εκτέλεση: 

 

Ψιλοκόψτε τα φρούτα . 

Βάλτε στο μπλέντερ σας όλα τα υλικά και ανακατέψτε καλά . 

Σερβίρετε σε ένα ποτήρι και απολαύστε!!!  

 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΜΗΛΟΥ 

 

Υλικά: 

1 μήλο 

Φυστικοβούτυρο  

Δημητριακά γκρανόλα 

Κομματάκια μαύρης σοκολάτας 

 

Εκτέλεση: 

Κόψτε το μήλο σε ροδέλες. 

Αλείψτε τες με φυστικοβούτυρο ή ταχίνι. 

Προσθέστε τα κομματάκια σοκολάτας και τα δημητριακά (αν θέλετε και λίγο μέλι). 

 

ΥΓΙΕΙΝΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ ΜΕ ΜΠΑΝΑΝΑ 

 

Υλικά: 

1 μπανάνα 

2 αυγά 

Λίγη κανέλα  

Λίγο baking powder 

(για το γαρνίρισμα) κομματάκια μαύρης σοκολάτας, blueberries ή μέλι. 

 

Εκτέλεση: 

Πολτοποιείστε τη μπανάνα με ένα πιρούνι.. 

Προσθέστε στο μπολ τα δυο αυγά, το baking και την κανέλα και   

χτυπήστε τα μέχρι να ομογενοποιηθούν . 

 

ΒΡΩΜΗ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ 

 

Υλικά: 

- 4-5 κ/σ βρώμη 

 -1 κούπα γάλα ή νερό 

- φρούτα 

-ξηροί καρποί  

-κανέλα 

-μέλι 

 

 

 

Εκτέλεση: 

Βάλτε τη βρώμη σε ένα μπολ μαζί με το γάλα ή το νερό.  

 Τοποθετήστε το στο φούρνο μικροκυμάτων για ενάμιση λεπτό. 

 Ανακατέψτε το μείγμα με το μέλι και αφήστε το για λίγα λεπτά να κρυώσει. 

Προσθέστε τα φρούτα τους ξηρούς καρπούς και την κανέλα. 

Συνοδεύστε με ένα ποτήρι φυσικό χυμό και λίγη σοκολάτα υγείας. 

 

ΚΑΛΗ  ΣΑΣ  ΟΡΕΞΗ !!! 
Κουμπή Αριάδνη Β3 

Λαδοπούλου Αιμιλία Β3 
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Σχ έτος 2016-17 

    

«Μικροί Περιηγητές» είναι  ο τίτ-

λος της  φετινής  μας  δραστηριότητας, στο πλαίσιο εγκε-

κριμένου πολιτιστικού προγράμματος ,το οποίο υλοποιού-

με σε συνεργασία με το 6ο Γυμνάσιο Πετρούπολης. Στόχος 

μας είναι να περιηγηθούμε και να γνωρίσουμε όσο το δυ-

νατόν περισσότερα μνημεία ,αρχαιολογικούς χώρους, μου-

σεία και γειτονιές της Αθήνας  Επίσης, να παρακολουθή-

σουμε μουσικές και θεατρικές παραστάσεις και  τέλος να 

κλείσουμε με ένα όμορφο ταξίδι-περιήγηση  στην Κύπρο, 

μαζί με το 12ο Γυμνάσιο Περιστερίου και το 6ο Γυμνάσιο 

Πετρούπολης. 

Οι δραστηριότητες μας στο 1ο τετράμηνο  

16/10/2016 : Επίσκεψη στην έκθεση ¨Ένα γλυκό ξημέρωμα¨, 

στην έκθεση «Παλιά Αθήνα» και 

 στην έκθεση ¨κατοχική Αθήνα ¨,στο ΄Ίδρυμα του δήμου Αθη-

ναίων ¨Μελίνα Μερκούρη¨. 

6/11/2016:    Στύλοι Ολυμπίου Διός και Πύλη Αδριανού. 

27/11/2016:  Επίσκεψη στην έκθεση  «΄Άνθρωποι και εργο-

στάσια» στην Ελευσίνα. 

22/12/2016:  «Η βασίλισσα του χιονιού» στο Μέγαρο Μουσι-

κής. 

Οι δραστηριότητές μας στο 2ο τετράμηνο 

22/1/2017:Κεραμεικός  (επίσκεψη-ξενάγηση) 

12/2/2017: Πάρνηθα (Πάρκο των  Ψυχών, καταφύγιο       

Μπάφι) 

  

 

 

 

 

 

 

 

11/3/2017: Θεατρική Παράσταση ‘Αστροφεγγιά’ στο θέατρο 

΄Χώρα΄ 

 1/4/2017: Σούνιο (ναός του Ποσειδώνα ),Λαύριο. 

Ολο το υλικό του προγράμματος έχει αναρτηθεί στην Ιστο-

σελίδα του σχολείου μας. 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 75 παιδιά χωρισμένα σε 3 ομάδες  

και 5 καθηγητές (3 συντονιστές και 2 βοηθητικοί). 

Οι καθηγητές  

Μπότσαρη Α 

Συριόπουλος Κ 

Δρόσου Αι 

Δημοσχάκη Χ 

Μαυροπούλη Λ. 

                ¨ΜΙΚΡΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ 
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Απ’ όλους τους νεότερους Έλληνες ποι-

ητές θεωρώ αξιότερο τον Διονύσιο Σο-

λωμό. Όχι μόνο γιατί συνέθεσε τον Ε-

θνικό μας Ύμνο, αλλά και γιατί στα 

ποιήματά του αποτυπώνεται η μεγάλη 

του αγάπη για την Ελλάδα. Μπορεί τα 

ποιήματά του να περιέχουν ιταλικά 

στοιχεία, ωστόσο το εθνικό αίσθημα 

υπερισχύει. Αξιοθαύμαστο επίσης είναι 

το γεγονός ότι, παρόλο που δε γνώριζε 

την ελληνική γλώσσα, με πείσμα τη 

μελέτησε σε βάθος, δίνοντας έτσι ένα 

παράδειγμα επιμονής και αποφασιστικό-

τητας που πρέπει να έχει ο άνθρωπος 

στη ζωή του. 

Ο Διονύσιος Σολωμός γεννήθηκε στη 

Ζάκυνθο στις 8 Απριλίου 1798. Γονείς 

του ήταν ο κόντες Νικόλαος Σολωμός 

και η υπηρέτριά του, Αγγελική Νίκλη. 

Είχε τέσσερα αδέρφια: τον Ροβέρτο, την 

Έλενα, τον Δημήτριο και τον Ιωάννη. Ο 

ποιητής πέρασε τα παιδικά του χρόνια 

ως το 1808 στο πατρικό του σπίτι στη 

Ζάκυνθο, υπό την επίβλεψη του δασκά-

λου του, αβά Σάντο Ρόσι. Μετά τον θά-

νατο του πατέρα του (29 Φεβρουαρίου 

1802) ανέλαβε την κηδεμονία του ο κό-

ντες Διονύσιος Μεσσαλάς, ενώ η μητέ-

ρα του παντρεύτηκε στις 15 Αυγούστου 

της  ίδιας χρονιάς τον Εμμανουήλ Λεο-

νταράκη. Την επόμενη χρονιά ο Μεσσα 

 

 

 

 

 

 

λάς έστειλε τον μικρό Διονύσιο στην 

Ιταλία για σπουδές. Ο Σολωμός αναχώ- 

ρησε για   Ιταλία μαζί με τον δάσκαλό 

του.  Γράφτηκε αρχικά στο Λύκειο της  

Αγίας Αικατερίνης στη Βενετία, όμως 

δυσκολευόταν να προσαρμοστεί στην 

αυστηρή πειθαρχεία του σχολείου και γι'  

αυτό ο Ρόσι τον πήρε μαζί του στην 

Κρεμόνα, όπου τελείωσε το Λύκειο το 

1815. Τον Νοέμβριο του 1815 γράφτηκε 

στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου 

της Παβίας, από την οποία αποφοίτησε 

το 1817. Τα σημαντικότερα  από τα 

πρώτα ιταλικά ποιήματα που έγραψε 

εκείνη την περίοδο ήταν το «Ωδή για 

την πρώτη λειτουργία» και «Η κατα-

στροφή της Ιερουσαλήμ». 

Ο Σολωμός επέστρεψε στη Ζάκυνθο το 

1818, μετά το τέλος των σπουδών του. 

Τα ιταλικά ποιήματα που αυτοσχεδίασε 

εκείνη την εποχή εκδόθηκαν το 1822, με 

τον τίτλο “Rime Improvvisate”. 

Παράλληλα με τα ιταλικά ποιήματα, ο 

Σολωμός έκανε τις πρώτες απόπειρες για 

να γράψει στα ελληνικά, ωστόσο αυτό 

το εγχείρημα ήταν δύσκολο. Τα ποιήμα-

τα που ξεχωρίζουν από τα έργα αυτής 

της περιόδου είναι «Η ξανθούλα», «Η 

αγνώριστη», «Τα δύο αδέρφια» και 

«Η τρελή μάνα». Σημαντική για τη 

στροφή του προς τη συγγραφή στα ελ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ληνικά θεωρείται η συνάντησή του με 

τον Σπυρίδωνα Τρικούπη το 1822. 

Το πρώτο σημαντικό ποίημα του Σολω-

μού ήταν ο «Ύμνος εις την Ελευθερί-

αν» που εκδόθηκε το Μάιο του 1823. Το  

ποίημα δημοσιεύτηκε στην Ελλάδα το 

1824 και στην Ευρώπη το 1825. Σημα- 

ντικά ποιήματα αυτής της περιόδου είναι 

«Η καταστροφή των Ψαρών», «Ο διά-

λογος» ( 1824), «Η γυναίκα της Ζά-

κυνθος», « Λάμπρος», (1826), «Η φαρ-

μακωμένη»  (1826), «Εις μονα-

χήν» (1829). 

Το 1828 ο Σολωμός μετακόμισε στην 

Κέρκυρα. Εκεί συνέχισε να επεξεργάζε-

ται τα έργα « Γυναίκα της Ζάκυνθος» 

και « Λάμπρος». 

Το 1833 αρχίζει η ωριμότερη ποιητική 

περίοδος του Σολωμού. Έγραψε τα έργα 

«Ο Κρητικός» (1833), «Ελεύθεροι  

πολιορκημένοι» (1845),  «Ο Πόρφυ-

ρας»(1847). 

Ο Διονύσιος Σολωμός πέθανε στις 21 

Φεβρουαρίου 1857 στην Κέρκυρα. Τα 

οστά του μεταφέρθηκαν στη Ζάκυνθο το 

1865. 

Τελειώνοντας το μικρό αυτό κείμενο θα 

«δανειστώ» τα λόγια του μεγάλου Γιάν-

νη Ψυχάρη : «και θα περάσουν τα χρόνια 

και οι καιροί, και η Μούσα στην Ελλάδα 

ναούς και λειτουργούς θα βρει πιο 

άξιους, πιο ξακουστούς κι ακόμη ο Σο-

λωμός θα στέκεται στην κορφή…». 

 

Θοδωρής Παπαθεοδώρου Γ΄3 

 

Διονύσιος Σολωμός ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

.- Κι ἐσὺ ἀθάνατη, ἐσὺ θεία, 

ποῦ ὅ,τι θέλεις ἠμπορεῖς, 

εἰς τὸν κάμπο, Ἐλευθερία, 

ματωμένη περπατεῖς.  

. 

- Ἅ, τὸ φῶς ποὺ σὲ στολίζει, 

σὰν ἡλίου φεγγοβολῆ, 

καὶ μακρόθεν σπινθηρίζει, 

δὲν εἶναι, ὄχι, ἀπὸ τὴ γῆ. 

 

.- Λάμψιν ἔχει ὅλη φλογώδη 

χεῖλος, μέτωπο, ὀφθαλμός. 

φῶς τὸ χέρι, φῶς τὸ πόδι, 

κι ὅλα γύρω σου εἶναι φῶς. 

 

.- Τὸ σπαθί σου ἀντισηκώνεις, 

τρία πατήματα πατᾶς, 

σὰν τὸν πύργο μεγαλώνεις, 

κι εἰς τὸ τέταρτο κτυπᾶς 
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Η αγάπη που δε γνώριζε… 

1975.Ένα κρύο απόγευμα 

του Οκτώβρη, ο Σταύρος 

Θεοδωρίδης κοιτά τον ουρα-

νό μέσα από το μικρό σιδε-

ρόφραχτο παράθυρο του κε-

λιού του. Είναι ήδη ένα μήνα 

στις φυλακές της Κέρκυρας 

και ακόμα να συνηθίσει στο 

καινούργιο περιβάλλον. Ανα-

λογίζεται πως ξέπεσε έτσι. 

Όλα έγιναν τόσο γρήγορα. 

Περνούν σαν κινηματογραφι-

κή ταινία μπροστά απ’ τα 

μάτια του… 

Από το ψηλό λυγερόκορμο  

παλικάρι που ήταν πριν από 

λίγο καιρό, έχει απομείνει 

ένας σκελετός. Μόνο τα γα-

λάζια μάτια του θυμίζουν τον 

παλιό καιρό. Αυτά τα μάτια, 

γαλάζια σαν τη θάλασσα, 

μάγευαν όλες τις κοπέλες του 

μικρού χωριού της Δράμας. 

Μα κι αυτά τώρα θόλωσαν 

και έγιναν μπλάβα από τα 

δάκρυα και τη θλίψη. 

Τριγυρνώντας στο κελί του, 

καθημερινά, συλλογιέται 

εκείνη… τη  Σιλένα Γιουρί-

κοβα , τη μοναδική του αγά-

πη! Ξαναβλέπει ζωντανά 

μπροστά του τον θανάσιμο 

τραυματισμό της από τα ίδια 

του τα χέρια και κλαίει γοε-

ρά. Τα μάτια της στοιχειώ-

νουν τον ύπνο του. Τον καρ-

φώνουν και του φωνάζουν 

«Γιατί, γιατί;». Ξυπνά ιδρω-

μένος, κάθεται στο κρεβάτι 

του και κλαίει ξανά… Μα 

αυτή δε ζει πια! 

Ένα μήνα πίσω από τα σίδε-

ρα και αρρώστησε. Φυματίω-

ση είπε ο γιατρός αλλά δε 

δέχτηκε θεραπεία. 

«Φονιάς είμαι, δίκαια με 

τιμωρεί ο Θεός!»,  μονολο-

γεί. 

Περιμένει τον ιερέα της φυ-

λακής να τον μεταλάβει μα 

αργεί… 

Να τες πάλι οι σκέψεις τριγυ-

ρίζουν το μυαλό του. Ποιος  

ήταν; Τι έκανε; Πώς έφτασε 

ως εδώ; 

 

Κεφάλαιο Α «Η γνωριμία» 

 

Ήταν Ιούλης. Ναι, καλά θυ-

μόταν. 24 Ιουλίου του 1974 

την ημέρα που έπεσε η χού-

ντα. Όλοι ήταν μαζεμένοι 

στο καφενείο του Ανέστη και 

πανηγύριζαν τη νίκη της δη-

μοκρατίας.    

«Ζήτω ο Καραμανλής», α-

κουγόταν από τα στόματα 

όλων και κυρίως  των γερο-

ντότερων που είχαν υπομεί-

νει πολλά κατά τη διάρκεια 

της εφτάχρονης τυραννίας. 

«Ζήτω ο Καραμανλής», α-

κούστηκε μια φωνή μεθυ-

σμένη από το βάθος του μα-

γαζιού. Γύρισαν όλοι και 

κοίταξαν τον νεαρό Σταύρο 

Θεοδωρίδη που καθόταν εκεί 

και έπινε από την αρχή του 

γλεντιού. 

Ήταν ο γιος  του καπνέμπο-

ρου Γιάννη Θεοδωρίδη, ο 

οποίος σκοτώθηκε στα Σε-

πτεμβριανά του 1955 στην 

Πόλη. Όταν πέθανε ο πατέ-

ρας του, ο Σταύρος ήταν μό-

λις 8 χρονών. Η μάνα του, η 

κυρά- Ευτυχία, πρόσφυγας 

από την Τραπεζούντα του 

στάθηκε σαν μάνα και πατέ-

ρας μαζί. Μπορεί να ήταν 

φτωχιά, μα σαν ήρθε η ώρα 

έστειλε το παιδί της στην 

Αθήνα να σπουδάσει δικηγό-

ρος.  

Ο Σταύρος όσο μεγάλωνε 

αντί να μυαλώνει έπαιρνε τον 

κακό τον δρόμο. Μόνο στο 

σχολείο ήταν καλός! Το ποτό 

το ξεκίνησε από πολύ μι-

κρός. Μάταια η κυρά-

Ευτυχία του φώναζε να το 

κόψει, μα εκείνος τίποτα… 

Και νάτος τώρα μπεκρής σε 

μια άκρη να βρίζει. 

-Κοίτα το ρεμάλι, είπε με 

σφιγμένα δόντια ο  Ανέστης. 

Λυπάμαι την άμοιρη τη μάνα 

του αλλιώς… θα του έδειχνα  

εγώ. 

Ένα μεθυσμένο τραγούδι  

άρχισε να ξεγλιστρά από τα  

χείλη του Σταύρου. Ο μονό-

τονος ήχος ενόχλησε τους         

θαμώνες του μαγαζιού.  

-Ε !Σταύρο , φτάνει πια! Άσε 

το ποτό και άμε στο σπίτι 

σου! ΄Ελα σήκω!, είπε ο Ανέ-

στης. 

-Άσε με! Αφήστε με όλοι 

σας! Και εσείς και η μάνα 

μου όλο συμβουλές είστε… 

τραύλισε μες στην παραζάλη 

του μεθυσιού του. 

Πλησίασε την πόρτα του 

μαγαζιού με πολύ προσπά-

θεια. Τα βήματά του μια τον 

πήγαιναν μπρός και δύο πί-

σω. 

-Πρόσεχε, Σταύρο. Θα σω-

ριαστείς, του φώναξε ο τα-

βερνιάρης. Όμως αυτός με 

σκυφτό το κεφάλι περνούσε 

ήδη τον σκοτεινό δρόμο. 

Ξάφνου πρόβαλλε το αμάξι 

του Γιώργη. Το μαύρο αγρο-

τικό παραλίγο να πέσει πάνω 

στο μεθυσμένο κορμί. Ο 

Σταύρος τινάχτηκε κάμποσα 

μέτρα μακριά και την τελευ-

ταία στιγμή γλύτωσε τη σύ-

γκρουση. Δε γλύτωσε όμως 

και την πτώση. Τα πόδια του 

δεν τον κρατούσαν άλλο. 

Σωριάστηκε στο χώμα, ενώ 

γύρω του μαζεύτηκαν οι λί-

γοι χωριανοί που είχαν αντι-

ληφθεί το συμβάν. 

-Είσαι καλά ρε Σταύρο; Ρώ-

τησε ανήσυχα ο Γιώργης. Τι 

έκανες βρε τρελέ νυχτιάτικα 

στη μέση του δρόμου; 

-Τι ρωτάς Γιώργη; πάλι τύ-

φλα στο μεθύσι είναι, πετά-

χτηκε ο Ανέστης. Έλα, βάλε 

ένα χεράκι να τον φορτώσου-

Με χαρά δημοσιεύουμε το διήγημα του μαθητή του Γ3 και δραστήριου μέλους της ο-
μάδας του περιοδικού μας , Θοδωρή Παπαθεοδώρου , το οποίο βραβεύτηκε στον 2ο 
Μαθητικό Διαγωνισμό Ποίησης και Διηγήματος του Οικολογικού Πολιτιστικού   Συλλό-
γου Χαϊδαρίου «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ». Συγχαρητήρια , Θοδωρή! 
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με στο αυτοκίνητο και να τον 

πας στο σπίτι του. 

-Πονάω… το κεφάλι μου… 

ζαλίζομαι, διαμαρτυρήθηκε ο 

Σταύρος στο βίαιο τράβηγμα 

των συγχωριανών του. 

-Σας παρακαλώ, αφήστε τον 

κάτω, μην τον κουνάτε. Θέλω  

να του ρίξω μια ματιά. 

Ένα κορίτσι ήταν ανακατεμέ-

νο με τους λίγους χωριανούς, 

η αγροτική γιατρός που πριν 

λίγους μήνες είχε προσληφθεί  

στο νοσοκομείο της Δράμας.  

Με τα έμπειρα χέρια της βε-

βαιώθηκε ότι ο Σταύρος δεν 

είχε κάποιο σπάσιμο, ούτε και 

κάποιο σοβαρό χτύπημα στο 

κεφάλι. Όσο τον εξέταζε το 

κορίτσι, ο Σταύρος που είχε 

πια συνέλθει για τα καλά 

«εξέταζε» κι αυτός τη νέα με 

τη σειρά του. Η ψηλή κοπέλα 

με τα μακριά καστανά μαλλιά 

δεν του θύμιζε τίποτα. 

-Δεν έχεις τίποτα !Άγιο είχες 

και δεν χτύπησες! 

-Σ’ ευχαριστώ, ψέλλισε ο 

Σταύρος, θαμπωμένος από την 

ομορφιά της. 

-Ε, δεν έκανα κάτι σπουδαίο. 

Άλλωστε κάθε μέρα σώζω 

ζωές ανθρώπων. Γέλασε με τη 

σαστιμάρα του. 

-Είμαι η Σιλένα Γιουρίκοβα η 

αγροτική γιατρός στο νοσοκο-

μείο της Δράμας.  

 Οι λιγοστοί χωριανοί είχαν 

από ώρα φύγει. Γι' αυτούς ο 

Σταύρος δεν άξιζε ούτε ένα 

τους λεπτό να του διαθέσουν.  

Σηκώθηκε, σκούπισε αδέξια 

τα χέρια του… 

-Σταύρος Θεοδωρίδης, είπε 

και έτεινε το χέρι του στο 

κορίτσι.  

 -Είσαι ο γιος της κυρά- Ευτυ-

χίας; ρώτησε η Σιλένα . 

-Ναι, πώς το ξέρεις; 

-Δεν το ξέρω, απλά το μάντε-

ψα απ’ το επίθετο, βλέπεις 

είμαι η γιατρός που την παρα-

κολουθεί.  

-Τώρα που γνωριστήκαμε 

πιστεύω πως θα τα ξαναπού-

με. Ε… τι θα ‘λεγες να σε 

κεράσω ένα ποτό… για να σε 

ευχαριστήσω που με βοήθη-

σες; 

 -Όχι κι άλλο ποτό Σταύρο! 

Νομίζω ότι αρκετό έχεις κα-

ταναλώσει. Τα λέμε. Γεια σου. 

Πριν μπει στο αυτοκίνητό του, 

της έριξε ένα βλέμμα όλο πα-

ράπονο. 

-Ε αυτό δεν θα ξαναγίνει αν 

συμφωνήσεις να βγεις μια 

βόλτα μαζί μου. 

-Εντάξει Σταύρο, σύμφωνοι 

απάντησε γελώντας η Σιλένα. 

 

Κεφάλαιο Β  

«Η Σιλένα θυμάται» 

 

Πήρε το δρόμο με κατεύθυν-

ση το σπίτι της Σιλένας. Όταν 

έφτασε, κατέβηκε από το αυ-

τοκίνητο. Καθώς την αντίκρι-

σε ενθουσιάστηκε από την 

ομορφιά της μα κι αυτός δεν 

πήγαινε πίσω. Ήταν πολύ 

όμορφος! 

-Πάμε; μίλησε πρώτη η Σιλέ-

να. Θα οδηγήσω εγώ. 

-Ναι, αλλά θα κεράσω εγώ, 

εξηγημένα πράγματα, είπε ο 

Σταύρος. 

-Όπως θες. Χαλάω  εγώ χατί-

ρια; Είπε γελώντας η Σιλένα.  

Καλά άρχισε η βραδιά. Οι 

νέοι πειράζοντας ο ένας τον 

άλλο ήταν στα μεγαλύτερά 

τους κέφια. Ήταν η πιο ωραία 

βραδιά που είχε περάσει ο 

Σταύρος τον τελευταίο καιρό. 

Μα το ίδιο ίσχυε και για τη 

Σιλένα. Για κάποιο λόγο αυ-

τός ο νέος δεν της ήταν αδιά-

φορος. Κάθε άλλο μάλιστα. 

Κανόνισαν την επόμενη μέρα 

που ήταν Κυριακή να επισκε-

φτεί η Σιλένα το Σταύρο στο 

σπίτι του. Θα αντάμωναν πά-

λι! Στη χειραψία του αποχαι-

ρετισμού ο Σταύρος πρόσεξε 

στο δεξί της χέρι ένα σημάδι. 

Ένα  μεγάλο κακοφορμισμένο 

σημάδι, μια πληγή που 

έκλεισε άτσαλα. 

-Πώς έγινε αυτό στο χέρι σου; 

ρώτησε ο Σταύρος 

-Α! αυτό; είπε κοιτάζοντας το 

άσχημο σημάδι. Ένα ενθύμιο 

απ’ τον πατέρα μου είναι. 

-Δηλαδή; 

-Άσε, τι να σου λέω. Καλύτε-

ρα είναι κάποιες φορές να 

ξεχνάς παρά να θυμάσαι κι 

εγώ δεν θέλω να θυμάμαι τον 

πατέρα μου. Βλέπεις, ήταν ο 

πιο απαίσιος άνθρωπος του 

κόσμου. Ένας  μέθυσος, ένας 

βίαιος άνθρωπος. Αυτός ήταν 

ο πατέρας μου! Θες να μάθεις 

την ιστορία μου; Άκου λοι-

πόν! 

Γεννήθηκα στη Βάρνα, μια 

πόλη της Βουλγαρίας. Μητέ-

ρα δεν γνώρισα. Πέθανε από 

μια αρρώστια έτσι τουλάχι-

στον μου ‘λέγε ο πατέρας μου, 

μα δεν τον πίστευα. Σίγουρα 

αυτός έφταιγε για την εξαφά-

νισή της. Δεν νοιάστηκε ποτέ 

για μένα, δεν μου φέρθηκε 

στοργικά σαν πατέρας. Το 

μόνο που ήξερε ήταν να μεθά 

κι όποτε είχε τα νεύρα του να 

με δέρνει. Ήθελα να φύγω 

από κοντά του όσο γίνεται 

γρηγορότερα. Έτσι έβαλα τα 

δυνατά μου και πέρασα στην 

ιατρική. Τα κατάφερα. Όταν 

του ανακοίνωσα ότι θα φύγω 

από το σπίτι για να σπουδάσω 

έγινε πυρ και μανία. Έφαγα το 

ξύλο της χρονιάς μου. Να 

λοιπόν αυτό το σημάδι είναι 

το δώρο από εκείνη την ημέ-

ρα.  

Τα δάκρυα κυλούσαν απ’ τα 

μάτια της, δεν την ένοιαζε 

όμως. Καλό της έκανε. Ανα-

κουφιζόταν τώρα που μιλούσε 

σε κάποιον, λυτρωνόταν. 

-Και τώρα που βρίσκεται; 

ρώτησε ο Σταύρος συγκλονι-

σμένος από τη διήγηση της 

Σιλένας. 

-Πάει στα τσακίδια. Έμαθα 

από έναν χωριανό μου, ότι 

πέθανε από καρκίνο. Με τη 

ζωή που έκανε τέτοιο τέλος 

θα είχε. Εγώ ήμουν ήδη στην 

Ελλάδα όταν το έμαθα. Φτά-

νει τώρα το δράμα! Ήταν τό-

σο όμορφη η βραδιά μας που 

δεν αξίζει να την τελειώσουμε 

με άσχημες αναμνήσεις. 

-Καληνύχτα, θα σε περιμένω 

αύριο στο σπίτι όπως είπαμε, 

της θύμισε ο Σταύρος καθώς 

ξεμάκραινε. 

-Δεν το ξεχνώ, καληνύχτα 

αποκρίθηκε η Σιλένα. 

Πόσο διαφορετικά ένιωθε 

απόψε! Σαν να χτυπάει αλλιώς 

απόψε η καρδιά της. Λες να…

Τι πονεμένο κορίτσι σκεφτό-

ταν και ο Σταύρος καθώς 

έμπαινε στο αυτοκίνητο του. 

Αποφάσισε να τη βοηθήσει να 

διώξει τις αράχνες του μυαλού 

της. Ένοιωθε χαρά και αισιο-

δοξία απόψε! Λες να… 

 

Κεφάλαιο Γ  

«Η αποκάλυψη» 

 

-Μάνα, σου έχω μια έκπληξη, 

φώναξε ο Σταύρος μπαίνοντας 

στο σπίτι εκείνη την Κυριακή. 

 -Μπα, πώς και έτσι χαρούμε-

νος αγόρι μου; Μήπως βρήκες 

καμιά κοπέλα της προκοπής 

και μου τη φέρνεις να τη γνω-

ρίσω; Ρώτησε όλο χαρά η 

κυρά-Ευτυχία. Από μέρες 

πολλές έβλεπε τον μοναχογιό 

της αλλαγμένο, χαρούμενο 

και γελαστό. Μάλιστα έψαχνε 

και για δουλειά. Την περασμέ-

νη Παρασκευή είχε κιόλας 

πάει σε δύο δικηγορικά γρα-
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φεία και τώρα περίμενε τηλε-

φώνημά τους. Αχ  Παναγιά 

μου, κάνε το θαύμα σου! Αν 

ζούσε ο συγχωρεμένος ο πα-

τέρας του θα ήταν αλλιώς τα 

πράγματα. 

Την ώρα εκείνη χτύπησε το 

κουδούνι. Η κυρά-Ευτυχία 

άνοιξε την πόρτα και… 

-Γιατρίνα μου πώς κι από ‘δω; 

Μήπως μου φέρνεις άσχημα 

νέα από το νοσοκομείο; 

-Καλημέρα κυρά-Ευτυχία, δεν 

έχω κακά νέα, μην ταράζεστε. 

-Μα τότε πέρασε μέσα κορί-

τσι μου, μη στέκεσαι στην 

πόρτα. 

-Σταύρο... μα εσύ μπαγάσα 

γελάς. Πώς δεν το σκέφτηκα, 

είναι η έκπληξη που μου 

‘λεγες! 

-Σπίρτο είσαι μάνα! Έλα Σιλέ-

να  κάθισε. Καλώς ήρθες στο 

σπίτι μας, είπε μονορούφι ο 

Σταύρος. 

Η κυρά-Ευτυχία αφού τρατά-

ρισε την ξένη της κάθισε αντί-

κρυ της. Δεν χόρταινε να την 

κοιτά ή μάλλον να τους κοιτά 

και τους δύο. Τι όμορφο ζευ-

γάρι που φτιάχνουν και πόσο 

μοιάζουν μεταξύ τους. Τα 

χρώματά τους, η έκφραση του 

προσώπου τους ακόμα και το 

γέλιο τους. Μια ανησυχία 

φώλιασε μέσα της. 

-Σιλένα, κορίτσι μου, το 

όνομά σου είναι ξενικό. Από 

πού είναι η καταγωγή σου; 

-Είμαι από τη Βουλγαρία. 

Εκεί γεννήθηκα. Ολόκληρο το 

όνομά μου είναι Σιλένα Γιου-

ρίκοβα. 

-Πώς ‘λέγαν τον πατέρα σου; 

ψιθύρισε η κυρά-Ευτυχία. 

-Ιβάν, Ιβάν Γιουρίκοφ. Μα τι 

συμβαίνει κυρά-Ευτυχία; Ε-

σείς χάσατε το χρώμα σας, 

τρέμετε είπε ανήσυχη η νέα 

 τρίβοντας τα χέρια της γυναί-

κας. 

-Ο πατέρας σου ήρθε καθόλου 

στην Ελλάδα ;Ξέρεις ήρθε στη 

Δράμα; ρώτησε η κυρά-

Ευτυχία και η μνήμη της 

έτρεξε τριάντα δύο χρόνια 

πριν, τότε στα χρόνια της Κα-

τοχής. 

-Μα πώς σας ήρθε κάτι τέτοι-

ο! Τώρα που το σκέφτομαι, 

ναι υπηρέτησε ως συνταγμα-

τάρχης του βουλγαρικού 

στρατού στη Μακεδονία. Μα 

εσείς που τον ξέρετε ρώτησε 

φανερά ταραγμένη η Σιλένα. 

-Αυτός είναι! Τώρα βεβαιώ-

θηκα! Φώναξε η γυναίκα και 

το χρώμα στράγγιξε απ’ το 

πρόσωπό της. Οι δυο  νέοι  με 

κόπο κατάφεραν να την συνε-

φέρουν. Είχε χαθεί στα μονο-

πάτια του παρελθόντος της. 

Ένα παρελθόν που την πλή-

γωνε. Πενήντα τέσσερα χρόνι-

α, κλαίει και θρηνεί από μέσα 

της για αυτό το παρελθόν. Ο 

Σταύρος της δεν ξέρει τίπο-

τα .Μόνο ο άντρας της, ο 

Γιάννης, αυτός ο άγιος 

άνθρωπος γνώριζε. Όλα της 

τα ‘χε συγχωρέσει. Άλλωστε 

τι έφταιγε αυτή; Μικρό κορί-

τσι ήταν τότε… 

-Μάνα είσαι καλά τώρα; Τι 

συμβαίνει; Μίλησέ μας, είπε ο 

Σταύρος και την αγκάλιασε. 

-Θα σας ‘πω παιδιά μου. 

Σταύρο μου, μάρτυς μου ο 

Θεός, δεν ήθελα να σε στενο-

χωρήσω, γι’ αυτό δεν σου 

μίλησα ποτέ για το παρελθόν 

μου. Μόνο ο πατέρας σου 

ήξερε. Ας είναι καλά εκεί ψη-

λά που βρίσκεται… 

Γεννήθηκα στην Τραπεζούντα 

του Πόντου το 1923.Με την 

ανταλλαγή των πληθυσμών το 

1924 φύγαμε από την Τραπε-

ζούντα για το Βατούμ όπου ο 

πατέρας μου είχε εκεί συγγε-

νείς. Καθίσαμε στο Βατούμ 

περίπου δέκα χρόνια και 

έπειτα ήρθαμε στη Δράμα. Ο 

πατέρας μου ήταν καπνέμπο-

ρος, ξακουστός σ’ όλη την 

περιοχή. Ήμουν δεκαοκτώ 

χρονών όταν ήρθαν οι Βούλ-

γαροι στην Ελλάδα. Εδώ ήρθε 

ένας Βούλγαρος συνταγμα-

τάρχης που τον έλεγαν Ιβάν 

Γιουρίκοφ. Ήταν ο πατέρας 

σου Σιλένα! Με είχε βάλει 

στο μάτι από καιρό, ήταν ερω-

τευμένος μαζί μου, μα εγώ δεν 

τον ήθελα. Με τρόμαζε. Πώς 

ήταν δυνατόν να θέλω έναν 

εχθρό της πατρίδας μου και 

μάλιστα έναν τριανταπεντάρη 

κακομούτσουνο Βούλγαρο; 

Για να μην σας τα πολυλογώ, 

μια μέρα με στρίμωξε στο 

σπίτι μου όταν έλειπαν οι γο-

νείς μου. Βλέπετε όποτε θέλα-

νε μπαίνανε στα σπίτια μας 

και με την απειλή του όπλου  

μας έκαναν ό,τι ήθελαν. 

Έμεινα έγκυος. Ο πατέρας 

μου και η μητέρα μου κατάπι-

αν την ντροπή τους και με 

στήριξαν. Ήξεραν ότι δεν 

ήταν δικό μου το φταίξιμο. 

Σκληρό πράγμα ο πόλεμος, σε 

κάνει άλλον άνθρωπο… 

Όταν γέννησα, ο Ιβάν απαίτη-

σε να δώσω το παιδί  σε ορφα-

νοτροφείο, μα εγώ δεν ήθελα 

με τίποτα. Θα το μεγάλωνα το 

κοριτσάκι μου όπως όπως. 

Είχα πάρει την απόφασή μου. 

Όταν του το ‘πα έγινε 

έξαλλος. 

Απείλησε ότι θα με σκοτώσει 

μα εγώ δεν υποχωρούσα. Ποι-

α μάνα θα αποχωριζόταν το 

μικρό της πλασματάκι; 

Κι ένα βράδυ το μωρό μου 

χάθηκε απ’ την κούνια του. 

Για άλλη μια φορά ο Ιβάν 

μπήκε κρυφά στο σπίτι την 

ώρα που κουρασμένη από τον 

κόπο της ημέρας κοιμόμουν 

δίπλα στην κούνια της κορού-

λας μου και μου την . πήρε. Σε 

εκείνο το σημείο λύγισε η 

κυρά-Ευτυχία. Τα μάτια της, 

που τόση ώρα σαν ποτάμια 

έτρεχαν, σφάλισαν για ακόμα 

μια φορά. Συντετριμμένοι από 

τις αλήθειες οι δύο νέοι, 

έπεσαν πάνω της να την συνε-

φέρουν. Σιγά-σιγά βρήκε τις 

αισθήσεις της και συνέχισε.  

-Πρέπει να τελειώσω. Πρέπει 

να τα μάθετε όλα παιδιά μου. 

Όταν ξύπνησα και είδα ότι το 

μωρό δεν ήταν στην κουνίτσα 

του, τρελάθηκα. Έτρεξα αμέ-

σως στο σπίτι που  έμενε και 

χτυπούσα με τις γροθιές μου 

την πόρτα. Μια γειτόνισσα 

που μ’ άκουσε μου είπε ότι 

έφυγε χαράματα ο Βούλγαρος. 

«Πάει, ξεκουμπίστηκε από 

’δω». Έχασα τη γη κάτω απ’ 

τα πόδια μου. Έψαξα στα ορ-

φανοτροφεία τριγύρω στη  

Δράμα, τίποτα. Το ήξερα κα-

λά! Άλλα ήταν τα σχέδιά του! 

Το πήρε το παιδί μαζί του και 

εξαφανίστηκε. 

Τα χρόνια πέρασαν, ποτέ 

όμως η πίκρα και το μαράζι 

για το χαμένο μου παιδί. Ο 

πατέρας μου έφυγε απ’ τη 

ζωή, απ’ τη θλίψη του για το 

κατάντημά μας. Σε λίγους 

μήνες τον ακολούθησε και η 

μάνα μου. Έπειτα γνώρισα 

τον Γιάννη τον άντρα της 

ζωής μου. Ήταν ο καλύτερος 

άνθρωπος του κόσμου. Όμως 

πάλι η μοίρα μού έπαιξε ένα 

άσχημο παιχνίδι. Όταν ο 

Σταύρος μου έγινε 8 χρονών, 

ο Γιάννης σκοτώθηκε στην 

Πόλη, τον Σεπτέμβρη του ’55. 

Αυτή είναι παιδιά μου η ιστο-

ρία μου. Σιλένα παιδί μου 

όπως καταλαβαίνεις είσαι το 

μικρό μου κοριτσάκι, το μω-

ράκι που μου άρπαξε βίαια ο 

Ιβάν. Η γυναίκα χύθηκε στην 

αγκαλιά της Σιλένας. Μάνα 
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και κόρη έσμιξαν από σύμπτωση ύστερα 

από τόσα χρόνια.  

«Τώρα πώς θα συνηθίσω στην ιδέα ότι η 

Σιλένα είναι η αδερφή μου, στέναξε ο 

ερωτευμένος Σταύρος!» 

«Τώρα πως θα ζήσω με τη σκέψη ότι ο 

Σταύρος είναι αδερφός μου αναρωτήθη-

κε με πίκρα κι η Σιλένα!» 

 

Κεφάλαιο Δ «Ένας τρίτος ανάμεσά 

τους» 

Η καρδιά της δόλιας μάνας δεν άντεξε 

για πολύ. Έξι μήνες έζησε μέσα σε ένα 

όνειρο. Είχε τα δύο της παιδιά στην α-

γκαλιά της. Τα καμάρωνε. Ο Σταύρος 

της δούλευε σε ένα καλό δικηγορικό γρα-

φείο ενός μακρινού ξαδέρφου της και η 

Σιλένα της συνέχιζε να δουλεύει στο 

νοσοκομείο. Όμως μια αλλαγή έβλεπε 

και στα δυο της παιδιά. Δεν ήταν πια 

ξένοιαστα, κάτι τα απασχολούσε. Δεν 

ήταν κουτή γυναίκα η κυρά- Ευτυχία, 

γνώριζε ότι ένα αίσθημα είχε ανθίσει 

ανάμεσά τους. Ευτυχώς η αλήθεια φανε-

ρώθηκε νωρίς πριν γίνει κάτι κακό. 

Ο Σταύρος πια όλο κι αργούσε να γυρίσει 

τα βράδια στο σπίτι και το ξημέρωμα τον 

έβρισκε τύφλα στο μεθύσι. 

Ο δικηγόρος, Λευτέρης Παπ-

πάς ,μακρινός ξάδερφος της κυρά-

Ευτυχίας, είχε τον Σταύρο το δεξί του 

χέρι στο γραφείο. Τη Σιλένα πάλι την 

είχε βάλει στην καρδιά του. Τους έβλεπε 

σαν τα παιδιά που δεν απέκτησε ποτέ, 

μιας και η ζωή τα έφερε έτσι να μείνει 

ανύπαντρος. Κάθε φορά που έβλεπε τη 

Σιλένα της έλεγε «Θα σε παντρέψω εσέ-

να μικρή μου σουσουράδα. Η συντροφιά 

είναι σπουδαίο πράγμα, μη μείνεις στο 

ράφι σαν κι εμένα». Μια μέρα της έφερε 

και το προξενιό. Ένας  νέος ταλαντούχος 

νευροχειρουργός ήταν ο υποψήφιος γα-

μπρός. Τον γνώρισε ως πελάτη, όταν ο 

Ιάκωβος, έτσι τον έλεγαν, πήγε στο δικη-

γορικό γραφείο του κυρίου Λευτέρη για 

κάποιες κληρονομικές υποθέσεις. Στη 

σκέψη του τον ταίριαξε με τη Σιλένα. Θα 

έσκαγε αν δεν έκανε αυτή τη γνωριμία. 

Όμως το πρόβλημά του ήταν ο Σταύρος. 

Από την αρχή, όταν του εκμυστηρεύτηκε 

τις σκέψεις του ο Σταύρος αντέδρασε. 

Δεν του καλάρεσε λέει ο Ιάκωβος. Ποι-

ος; Ο Ιάκωβος! Ο λαμπρός νευροχει-

ρούργος με τον εξαίρετο χαρακτήρα! Μα 

τέλος πάντων τι ταίρι ήθελε ο Σταύρος 

για τη Σιλένα; Πού να ‘ξερε ο έρμος ο 

κύριος Λευτέρης ότι ο Σταύρος δεν 

ήθελε ΚΑΝΕΝΑΝ δίπλα στη Σιλένα.    

Γι' αυτό έπινε, για να θολώνει το μυαλό 

του με το ποτό και να μην σκέφτεται, να 

μην αισθάνεται τον πόνο της αγάπης. 

  

Κεφάλαιο Ε «Ο φόνος» 

Ζήλευε! Ζήλευε φανερά και απροκάλυ-

πτα. Κάθε φορά που την έβλεπε κατέλη-

γαν σε καυγά. Δεν ήθελε τον Ιάκωβο 

δίπλα της. Την τελευταία φορά που συ-

ναντήθηκαν της είπε «Αν τον παντρευ-

τείς, θα σε σκοτώσω. Αλήθεια σου λέω,  

θα σε σκοτώσω, αφού δεν μπορώ να σε  

έχω εγώ δεν θα σ’ έχει κανένας άλλος!» . 

Κι έπειτα χάθηκε. Έφυγε από την  πόλη 

και από τη δουλειά του χωρίς να αφήσει 

κανένα ίχνος πίσω του. Κάποιος είπε ότι 

τον είδε να περιφέρεται μεθυσμένος 

στους δρόμους της Καβάλας αλλά δεν 

ήταν σίγουρος. 

Η Σιλένα με κρυφό πόνο ετοιμαζόταν για 

τον γάμο. Πλησίαζε Δεκαπενταύγουστος 

και σε λίγες μέρες θα παντρευόταν τον 

Ιάκωβο σε ένα μικρό ξωκλήσι. Όλα ήταν 

έτοιμα. Ήταν ευτυχισμένη; Μπορεί. Αν 

είχε τον Σταύρο στο πλευρό της, αν είχε 

και την αποδοχή του σίγουρα θα ήταν 

ευτυχισμένη. Επιτέλους η μέρα του γά-

μου έφτασε. Μια απλή τελετή με λίγους 

καλεσμένους ήταν ότι ονειρευόταν από 

καιρό. Ο κύριος Λευτέρης, που είχε υπο-

σχεθεί ότι θα τη στεφανώσει, τη συνό-

δευσε στην εκκλησία. Ο Ιάκωβος πανευ-

τυχής με ένα ολόδροσο μπουκέτο κόκκι-

να τριαντάφυλλα την περίμενε στην μι-

κρή είσοδο. Οι λιγοστοί καλεσμένοι χει-

ροκροτούσαν την όμορφη νύφη όταν 

ακούστηκε ο θόρυβος ενός αυτοκινήτου 

που ανέβαινε με μεγάλη ταχύτητα στο 

ξωκλήσι. Κάποιος καθυστερημένος επι-

σκέπτης θα είναι σκέφτηκαν όλοι. Μα 

ναι, ένας απρόσκλητος επισκέπτης κατέ-

βηκε απ’ το αυτοκίνητο. Δεν ήταν άλλος 

απ’ τον Σταύρο. 

Ήταν πάλι πιωμένος και δεν μπορούσε 

να σταθεί στα πόδια του. Πώς στο καλό 

τα κατάφερε και οδήγησε αυτός ο 

άνθρωπος μέχρι εδώ πάνω; αναρωτήθη-

καν όσοι τον έβλεπαν. 

-Σιλένα, φώναξε, Σιλένα  δε με άκουσες! 

Στο είπα. Αν δε σε έχω εγώ δεν θα σε 

έχει κανένας άλλος. Και λέγοντας αυτά 

τα λόγια ,με μια απότομη κίνηση, έβγαλε 

από την τσέπη του ένα περίστροφο. Κα-

νείς δεν πρόλαβε να αντιδράσει! Όλα 

έγιναν τόσο γρήγορα! Μια σφαίρα καρ-

φώθηκε στο σώμα της Σιλένας. Το κατά-

λευκο νυφικό της έκανε έναν τεράστιο 

λεκέ στο μέρος της καρδιάς. Όλα τέλειω-

σαν! Η Σιλένα ήταν νεκρή!! 

 

Κεφάλαιο ΣΤ «Το τέλος» 

 

    Η αίθουσα του δικαστηρίου  

ήταν κατάμεστη από τον κόσμο που ήρθε 

να δει τον περιβόητο δολοφόνο, αυτόν  

που σκότωσε την ίδια του την αδελφή 

την ημέρα του γάμου της. Όταν ο Σταύ-

ρος μπήκε στην αίθουσα, σωστό αρρω-

στημένο κουφάρι, η δίκη ξεκίνησε. Σ’ 

όλη τη διάρκειά της ήταν αμίλητος. Όταν 

ο δικαστής τον ρώτησε αν ήθελε να πει 

κάτι, εκείνος σηκώθηκε όρθιος και με 

τρεμάμενη φωνή απ’ τη συγκίνηση, είπε 

«Βρίσκομαι εδώ σήμερα γιατί έκανα δύο 

μεγάλες αμαρτίες .Η μία  είναι ότι σκό-

τωσα και η  δεύτερη ότι αγάπησα παρά-

φορα τη Σιλένα Γιουρίκοβα …την αδελ-

φή μου. Η αγάπη για μενα ήταν μεγάλο 

λάθος, ασυγχώρητο!». 

 Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν ανα-

μενόμενη. Ισόβια! 

Ένας μήνας στις φυλακές της Κέρκυρας 

ήταν αρκετός για να αποτελειώσει τον 

Σταύρο. Η αρρώστια έκανε καλά τη δου-

λειά της. Η αντίρρησή του στη θεραπεία, 

τον έφερε ένα βήμα πιο κοντά στον θά-

νατο.  

Κι ένα συννεφιασμένο πρωινό έφυγε απ’ 

τη ζωή πριν προλάβει να μπει στο κελί 

του ο ιερέας … 

Θοδωρής Παπαθεοδώρου Γ3 
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Απόγευμα  στο Χριστουγεννιάτικο κέντρο της Αθήνας 

Παρακολουθώντας 

Τουρνουά σκακιού 

για τυφλούς 

Στιγμιότυπα από τις  επισκέψεις 

μας κατά τα διάρκεια της χρονιάς 

Ίδρυμα Σ. Νιάρχου 
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Χαμόγελο του παιδιού 

Ίδρυμα Σταύρος  Νιάρχος 

Θεματική εβδομάδα με 

θέμα : 

«Ασφαλώς… Διαδίκτυο» 



πετρογραφήματα 

24 

 

Γεγονότα τα οποία δε γνωρίζετε σχετικά με τα όνειρα  

 

 

 Κατά μέσο όρο, ένας άνθρωπος έχει τέσσερα μ’ έξι όνειρα τη νύχτα. Μόλις τα πρώτα δέκα 

λεπτά αφότου ξυπνήσει, ξεχνάει το 90% του περιεχομένου των ονείρων του. Συνολικά, ένας 

άνθρωπος ξοδεύει γύρω στα έξι χρόνια της ζωής του με το να ονειρεύεται. 

 Θα φανταζόσουν πως ο ύπνος είναι μια ήσυχη και γαλήνια εμπειρία αλλά στην πραγματικό-

τητα οι εγκέφαλοί μας είναι περισσότερο δραστήριοι κατά τη διάρκεια των σταδίων του 

ύπνου απ’ ότι όταν είμαστε ξύπνιοι! 

 Έρευνα έχει αποδείξει πως τα όνειρα δεν βοηθούν να μαθαίνεις και να λύνεις προβλήματα. 

 Όσοι γεννήθηκαν με την ικανότητα της όρασης και αργότερα τυφλώθηκαν, μπορούν να δουν 

εικόνες στα όνειρά τους. Αντίθετα, οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί τυφλοί δεν βλέπουν τί-

ποτα. Ωστόσο κι αυτοί ονειρεύονται, απλώς τα όνειρά τους σχετίζονται με τις υπόλοιπες αι-

σθήσεις. 

 Το πιο συνηθισμένο όνειρο που έχει δηλωθεί από ανθρώπους είναι εκείνο κατά το οποίο έχει 

κανείς ερωτικό δεσμό. Αυτά τα όνειρα για μερικά άτομα είναι σαν εφιάλτες, οπότε αν  σας 

συμβεί, κάτι τέτοιο  μην το πάρετε  προσωπικά. 

 Ορισμένοι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να ελέγχουν τα όνειρά τους και να κάνουν εκπλη-

κτικά πράγματα, όπως να πετούν, να περνούν μέσα από τοίχους ή να ταξιδεύουν στο παρελ-

θόν. 

 Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες άνθρωποι έχουν ονειρευτεί καταστάσεις από 

το κοντινό τους μέλλον. 

 Φανταστείτε να ξυπνάτε και να νομίζετε πως έχετε παραλύσει, ανίκανοι να φωνάξετε, αισθα-

νόμενοι μια διαβολική παρουσία στο δωμάτιο! Λιγότερο από το 8% των ανθρώπων έχει βιώ-

σει την λεγόμενη «sleep paralysis”, συνοδευόμενη συνήθως από παραισθήσεις, όπως απαγω-

γή από εξωγήινους, την αίσθηση πως πετούν, πέφτουν, αιωρούνται ή βιώνουν εμπειρίες έξω 

από το δικό τους σώμα! 

 Ορισμένες κοσμοϊστορικές ανακαλύψεις οφείλονται σε όνειρα. Για παράδειγμα, λέγεται πως 

ο Αμερικανός, νομπελίστας μοριακός βιολόγος, γενετιστής και ζωολόγος Τζέιμς Γουάτσον 

ονειρεύτηκε την δομή του DNA, ενώ ο Αμερικανός εφευρέτης Ελάιας Χάου ονειρεύτηκε την 

ραπτομηχανή. 

 

 

Κουμπή Αριάδνη Β’3  

 

Πηγή πληροφοριών: https: //www.youtube.com/watch?v=EbS2P-PhUCY 
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Η  κυρία Κατερίνα Ξυπολιτίδου ,  μαμά της συμμαθήτριάς μας Στεφανίας,  εργάστηκε για πολλά χρό-
νια ως εικονολήπτρια στον τηλεοπτικό σταθμό του Αντένα. Ένα μεσημέρι του Δεκεμβρίου ήρθε στο 
σχολείο και μίλησε στην ομάδα των «Πετρογραφημάτων» για τη δουλειά της,  τις εμπειρίες της κα-
θώς και για τον τρόπο που « γυρίζονται»  οι τηλεοπτικές εκπομπές.  
Κατ' αρχάς μας εξήγησε ότι, κατά την διάρκεια των γυρισμάτων, ο εικονολήπτης  είναι αυτός που 
χειρίζεται την κάμερα και ρυθμίζει τα πλάνα, υπό την καθοδήγηση του σκηνοθέτη.  
Μας είπε ότι από μικρή αγαπούσε ιδιαίτερα τον κινηματογράφο και τη φωτογραφία. Σπούδασε, λοι-
πόν, στη σχολή «Σταυράκου» φωτογραφία και διεύθυνση φωτογραφίας, όμως γρήγορα στράφηκε 
στην τηλεόραση, επειδή της πρόσφερε περισσότερες επαγγελματικές δυνατότητες.  
Θυμάται με νοσταλγία τα χρόνια που δούλευε στην τηλεόραση, παρά τις δυσκολίες που είχε αντιμε-
τωπίσει.  Η δουλειά του εικονολήπτη είναι απαιτητική: σκληρό ωράριο εργασίας, σωματική κόπωση 
( αφού πολλές φορές χρειάζεται να κουβαλά την κάμερα στους ώμους, ιδίως στα εξωτερικά γυρί-
σματα), ευθύνη αφού χειρίζεται ένα ευαίσθητο μηχάνημα, με το οποίο πρέπει να αποδώσει ένα 
άρτιο αποτέλεσμα. Επιπλέον το κλίμα στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς είναι πολύ ανταγω-
νιστικό και αυτό είναι ιδιαίτερα πιεστικό και ψυχοφθόρο για τους εργαζόμενους.  
Από την άλλη μεριά όμως το συγκεκριμένο επάγγελμα έχει και την καλή του πλευρά, αφού δεν σε 
αφήνει να πλήξεις και έχεις τη δυνατότητα να γνωριστείς και να συνεργαστείς με ενδιαφέροντες 
ανθρώπους.  
Όταν της  ζητήσαμε να μας πει τις εντυπώσεις της από κάποιους  επώνυμους  με τους οποίους συ-
νεργάστηκε, μας απάντησε ότι κάποιες φορές η τηλεόραση δείχνει μια πλαστή εικόνα των ανθρώ-
πων.  Μόλις κλείσουν οι κάμερες  μπορεί να αντιμετωπίσεις  σκληρότητα και αγένεια, που πηγάζουν 
από το άγχος που βιώνουν οι άνθρωποι της τηλεόρασης  σε αυτό το τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον 
εργασίας. Ωστόσο υπάρχουν πολλοί που, παρά την πίεση της δουλειάς, διατηρούν την  ευγένειά 
τους. Χαρακτηριστικά, θυμάται  πόσο ευγενική και  προσιτή ήταν η  Αλίκη Βουγιουκλάκη ,  σε αντί-
θεση με  τις   φήμες που την ήθελαν  ιδιότροπη.  
Ο Γιώργος Παπαδάκης ,  με τον οποίο συνεργάστηκε για πολλά χρόνια στην εκπομπή «Καλημέρα  Ελ-
λάδα», ήταν πάντα ανοιχτόκαρδος και προστατευτικός  μαζί της. Θυμόταν επίσης  την ευγένεια του 
Τέρενς  Κουίκ ,  ο οποίος απευθυνόταν σε όλους  στον  πληθυντικό.  
Ξεχωριστή  θεωρεί πάντως  τη συνεργασία που είχε  με τη Μαλβίνα Κάραλη ,  αφού η καταξιωμένη 
δημοσιογράφος  υπήρξε και  ένας  υπέροχος άνθρωπος.  
 

… Πίσω από την κάμερα… 

Αυτοάμυνα 

 
Υπάρχουν πολλές πολεμικές τέχνες όπως το karate, το 

tae-kwon-do κλπ. Η μοναδική όμως πολεμική τέχνη 

που είναι για αυτοάμυνα είναι το judo.  

Ιδρυτής του τζούντο είναι ο Ιάπωνας Τζιγκόρο Κάνο. 

Το τζούντο ερμηνεύεται ως ο δρόμος της δεξιοτεχνί-

ας. Γλωσσικά ο όρος τζούντο είναι η ένωση δύο λέξε-

ων, τζου, που σημαίνει ευγενής-δεξιοτέχνης και ντο, 

που σημαίνει οδός.  

Στην Ελλάδα το Τζούντο εμφανίστηκε λίγο μετά τον 

Β΄ παγκόσμιο πόλεμο. 

Από τότε υπάρχουν πολλοί αθλητές που έχουν ασχο-

ληθεί με αυτό, όπως ο Ηλίας Ηλιάδης, ο οποίος ήταν 

ένας από τους μεγάλους 

μας ολυμπιονίκες. Είναι 

ολυμπιονίκης (2004), 

παγκόσμιος πρωταθλη-

τής (2010, 2011, 2014) 

και πρωταθλητής Ευρώ-

πης (2004, 2011).  

Το τζούντο μου αρέσει πολύ σαν άθλημα γιατί μα-

θαίνω να έχω υπομονή, αυτοπειθαρχία και αυτοπε-

ποίθηση. Επίσης κάνω γυμναστική καθημερινά γιατί 

πρέπει να είμαι έτοιμη και για τους αγώνες που γί-

νονται σχεδόν κάθε μήνα. Βεβαίως σε κάθε προπό-

νηση μαθαίνουμε τεχνικές και κάνουμε ραντόρι, 

δηλαδή εφαρμόζουμε τις τεχνικές που έχουμε διδα-

χθεί στις προπονήσεις σε συγκεκριμένο χρόνο με 

έναν αντίπαλο, για να 

είμαστε προετοιμασμέ-

νοι για τους αγώνες. Μα πιο πολύ μου αρέσει η σχέ-

ση που έχω με τους συναθλητές μου αλλά και με 

τους αντιπάλους μου καθώς το συγκεκριμένο 

άθλημα μου διδάσκει την ευγενή άμιλλα. 

Χριστίνα Μόσαλου Α5 
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Παρόλο που έχουν περάσει 260 χρόνια από τη γέννηση του 

Ρήγα Φεραίου, το όνομά του μένει αξέχαστο στη μνήμη του 

λαού μας. Ο Ρήγας ήταν ένας άνθρωπος που είχε βαθιά 

αγάπη για την πατρίδα και για τον σκλαβωμένο Έλληνα. 

Ήταν ο φλογερός οραματιστής της ελευθερίας και γι αυτό 

του αξίζει μια θέση ανάμεσα στους πνευματικούς Έλληνες 

αγωνιστές. 

Ο Ρήγας Φεραίος γεννήθηκε στο Βελεστίνο της Θεσσαλίας 

το 1757 από εύπορη οικογένεια και το πραγματικό του 

όνομα ήταν Αντώνιος Κυριαζής. Ήταν γιος του Γεωργίου 

και της Μαρίας Κυριαζή και είχε έναν αδελφό, τον Κωστή. 

Έμαθε τα πρώτα του γράμματα στο Βελεστίνο από τον το-

πικό ιερέα και αργότερα έγινε δάσκαλος στην κοινότητα 

Κισσού Πηλίου. Σε ηλικία 23 ετών σκότωσε έναν Τούρκο 

πρόκριτο και κατέφυγε στο Λιτόχωρο. Αργότερα φιλοξενή-

θηκε στο Άγιο Όρος από τον Βατοπεδινό  ηγούμενο Κο-

σμά, με τον οποίο ανέπτυξε στενή φιλία. 

Ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη μετά από πρόσκληση 

του Ρώσου πρέσβη για σπουδές και εκεί γνώρισε τον πρί-

γκιπα Αλέξανδρο Υψηλάντη. Όταν ο Υψηλάντης έφυγε για 

το Ιάσιο, ο Ρήγας τον ακολούθησε, ωστόσο λίγο αργότερα 

διαφώνησαν και έτσι ο Ρήγας έγινε γραμματέας του Νικο-

λάου Μαυρογένη, ηγεμόνα της Βλαχίας. Μετά τον θάνατο  

 

 

 

 

 

 

 

 

του Μαυρογένη ο Ρήγας έφυγε για τη Βιέννη, όπου ανέπτυ-

ξε σπουδαία συγγραφική δράση. Εκεί τύπωσε τη «Μεγάλη  

Χάρτα της Ελλάδος», μια εικόνα του Μεγάλου Αλεξάν-

δρου, το έργο «Νέο Ανάχαρσι», το επαναστατικό του μανι-

φέστο, που περιλάμβανε τα «Δίκαια του Ανθρώπου» , το 

«Σύνταγμα» και τον «Θούριο». Επίσης εξέδωσε το 1790 

μια συλλογή έξι διηγημάτων  με τίτλο «Σχολείον  των ντε-

λικάτων εραστών,», το εγχειρίδιο Φυσικής «Φυσικής α-

πάνθισμα» καθώς και τη «Νέα Πολιτική Διοίκηση». 

Ο Ρήγας συνελήφθη στην Τεργέστη στις 19 Δεκεμβρίου 

1797. Στις 30-31 Δεκεμβρίου 1797 έκανε μια αποτυχημένη 

απόπειρα αυτοκτονίας, ωστόσο στις 14 Φεβρουαρίου 1798 

οδηγήθηκε στη Βιέννη για ανάκριση. Στις 10 Μαΐου 1798 ο 

Ρήγας και οι εφτά σύντροφοι του παραδόθηκαν από τις 

αυστριακές αρχές στους Οθωμανούς και κλείστηκαν στον 

πύργο Νεμπόισα του Βελιγραδίου. Ύστερα από αλλεπάλλη-

λα βασανιστήρια στραγγαλίστηκαν στις 24 Ιουνίου 1798 

και τα πτώματά τους ρίχτηκαν στον Δούναβη. 

Αυτός ήταν, λοιπόν, ο Ρήγας Φεραίος! Ένας ατρόμητος 

αγωνιστής, που έσπειρε τον δικό του σπόρο για να φυτρώ-

σει το δέντρο της λευτεριάς. Η ζωή και το έργο του έγιναν 

το έναυσμα για τους αγώνες του υπόδουλου ελληνισμού. 

 

                                                Θοδωρής Παπαθεοδώρου Γ΄3 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

«Ρήγας Φεραίος: ο φλογερός οραματιστής  

της λευτεριάς» 

« Β ι β λ ι ο π α -

ρ ο υ σ ί α σ η »  
 

Τίτλος:  “Το τρένο  με 

τα ορφανά» .  

Συγγραφέας:  Κριστί -

να Μ πέικερ Κλάιν .  

Μ ετάφραση:  Άρτεμις  

Τρίκκα.  

Εκδοτικός  ο ίκος:  Ω-

κεανός .  

 

Υπόθεση: Σπρους Χάρμπορ 

του Μέιν 2011. Ένα δεκαπε-

ντάχρονο κορίτσι, η Μόλη, 

που λόγω της κλοπής ενός 

βιβλίου καταδικάστηκε σε 

κοινωνική εργασία είναι υπο-

χρεωμένη να καθαρίζει το 

σπίτι της ηλικιωμένης Βίβιαν. 

Η ηλικιωμένη γυναίκα της 

εξιστορεί το παρελθόν της: 

Το 1929 η Νίαμ μαζί με την 

οικογένειά της μεταναστεύει 

από την Ιρλανδία στη Νέα 

Υόρκη. Εκεί καίγεται το σπίτι 

της και ως ορφανό αναγκάζε-

ται να ζει κάτω από την προ-

στασία της παιδικής πρόνοι-

ας. Ζει με τρεις διαφορετικές 

οικογένειες και με τρία δια-

φορετικά  ονόματα: Νίαμ, 

Ντόροθη, Βίβιαν. Οι συνθή-

κες απάνθρωπες και οι οικο-

γένειες φρικτές. Οι περιφρό-

νηση και το ξύλο πράγματα 

συνηθισμένα γι’ αυτήν. Στα 

δεκαοκτώ της χρόνια ξανα-

σμίγει με τον παιδικό της 

φίλο, Ντάτσι, και ερωτεύο-

νται. Αποκτούν μια κόρη, 

όμως ο πόλεμος κατέστρεψε 

την ηρεμία τους. Με την  

κήρυξη του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου ο Ντάτσι υπηρετεί 

στο πολεμικό ναυτικό και το 

1943 πεθαίνει σε σύγκρουση 

με αεροπλανοφόρο. Η Βίβιαν 

δίνει το παιδί της σε ορφανο-

τροφείο, γιατί δεν μπορεί να 

το μεγαλώσει μόνη της. Η 

Μόλη, συγκινημένη από την 

ιστορία της Βίβιαν αποφασί-

ζει να την βοηθήσει. Με τη 

βοήθεια του διαδικτύου  

έρχεται σε επαφή με την κόρη 

της και την οικογένειά της. 

Κριτική: Εξαιρετικό βιβλί-

ο. Γραφή εξαιρετική και 

ύφος κατανοητό για τον 

μέσο αναγνώστη. Χαρα-

κτήρες με ζωντανή προσω-

πικότητα. Από την αρχή 

δημιουργείται στον ανα-

γνώστη ένα αίσθημα συ-

γκίνησης για τις σκληρότη-

τες που βιώνουν τα ορφα-

νά. Σας το συστήνω ανεπι-

φύλακτα!!! 

Θοδωρής Παπαθεοδώρου        

Γ΄3 
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«Η  τεχνολογία επηρεάζει  

τους νέους  και όχι μό-

νο..»  

 
   Στις μέρες μας η τεχνολογία ανα-

πτύσσεται ραγδαία. Ο άνθρωπος ζει 

σε έναν σύγχρονο κόσμο, όπου τα 

τεχνολογικά επιτεύγματα έχουν ει-

σβάλει στην ζωή του και τον επηρεά-

ζουν. Φυσικά η τεχνολογία έχει βοη-

θήσει σημαντικά τους ανθρώπους με 

συσκευές ζωτικής σημασίας, που 

έχουν αναπτύξει το βιοτικό του επίπε-

δο. Παρόλα αυτά επιδρά και αρνητι-

κά, όπως για παράδειγμα στις σχέσεις  

και  την επικοινωνία των ανθρώπων 

και  ιδιαίτερα των νέων. 

  Οι νέοι γνωρίζουν πολύ καλά την 

τεχνολογία και τον τρόπο με τον ο-

ποίο πρέπει να τη χρησιμοποιούν, 

ώστε να την αξιοποιήσουν όσο καλύ-

τερα γίνεται. Μέσω της εμπειρίας  

τους  και του σχολείου οι νέοι 

έρχονται σε επαφή με την τεχνολογία 

και κυρίως με τους υπολογιστές, με 

τους οποίους είναι ιδιαίτερα εξοικει-

ωμένοι. Οι οθόνες ελκύουν με μεγά-

λη ευκολία, λόγω  της εικόνας, έτσι 

οι νέοι εθίζονται στο τυποποιημένο  

υλικό και προσαρμόζονται στο ψηφι-

ακό περιβάλλον.  

 

 

Με αυτόν τον τρόπο επαναπαύονται  

στον κόσμο της οθόνης και  αγνοούν  

τις αρνητικές επιδράσεις που προκύ-

πτουν . 

    Η οθόνη ασκεί κατά πρώτον 

έντονη επιρροή στη γλώσσα. Οι σύγ-

χρονοι νέοι  είναι συνηθισμένοι στο 

ιδιαίτερο γλωσσικό ιδίωμα του διαδι-

κτύου, που περιλαμβάνει αναφομοίω-

τες ξένες λέξεις και συχνά λανθασμέ-

νες διατυπώσεις, με αποτέλεσμα να 

μαθαίνουν να εκφράζονται με λάθη 

και ασάφειες . Ο συγκεκριμένος τρό-

πος έκφρασης  υιοθετείται και στην 

καθημερινότητα των νέων. Καθώς 

όμως  η γλώσσα αποτελεί το μέσο με 

το οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν 

μεταξύ τους και συνάπτουν σχέσεις 

και εφόσον οι νέοι εν τέλει δεν μπο-

ρούν να εκφραστούν σωστά, είναι 

φανερό ότι η λανθασμένη χρήση του 

διαδικτύου επηρεάζει αρνητικά και 

τις ανθρώπινες σχέσεις . 

  Επιπλέον οι νέοι γίνονται σχεδόν 

αντικοινωνικοί ασχολούμενοι με την 

τεχνολογία: παραμελούν τους φίλους 

τους, την οικογένειά τους και συνε-

πώς τον εαυτό τους, επιλέγοντας τη 

συντροφιά» της οθόνης. Πλέον οι 

σχέσεις που δημιουργούν  

 

 

 

 

 

είναι  πολύ εύθραυστες και  επιφανει-

ακές, αφού τα άτομα αρνούνται να 

δεθούν συναισθηματικά. Οι νέοι επα-

ναπαύονται στους  «κόλπους» της 

εικόνας, χωρίς να αναζητούν φίλους. 

Δυσκολεύονται να εκφραστούν, να 

εξωτερικεύσουν τα συναισθήματα 

τους , τελικά κλείνονται στον εαυτό 

τους, απομακρύνονται από τους συ-

νανθρώπους τους  και απομονώνο-

νται.  

Οι καταστροφικές επιδράσεις της 

οθόνης στην επικοινωνία και στις 

ανθρώπινες σχέσεις  απομακρύνουν 

τον άνθρωπο από το κοινωνικό σύνο-

λο και τον οδηγούν στην περιθωριο-

ποίηση. Και καθώς η τεχνολογία εξα-

πλώνεται όλο και γρηγορότερα, τα 

αρνητικά της αποτελέσματα αποτε-

λούν ένα ακόμα από τα χιλιάδες προ-

βλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο 

σύγχρονος άνθρωπος.         

 

                                                                

Πενταγιώτης  Γιάννης  Γ’4 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Στο  πλαίσιο της συνεργασίας του σχολείου μας , 

με υπεύθυνους  φορείς  για θέματα  υγείας , 

πραγματοποιήθηκε  επιστημονική  ημερίδα , σε 

συνεργασία με   την  ένωση  Ελλήνων Φυσικών 

με θέμα: 

«Κινητή  Τηλεφωνία  -  Ασύρματη  Τηλεφω-

νία  και  WI-FI  και  ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ» 
   Την παρουσίαση   έκανε  ο   αντιπρόεδρος  της  

Ε.Ε.Φ  κ. Στέφανος  Τσιτομενέας. Φυσικός  Ηλε-

κτρονικός  &  Ραδιοηλεκτρολόγος ,ομότιμος 

καθηγητής ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. 

    Την ευθύνη της διοργάνωσης  είχαν ο κ. Ζα-

φειρακίδης  γραμματέας της Ε.Ε.Φ , η κ. Μπό-

τσαρη διευθύντρια του σχολείου και  η κ. Δημο-

σχάκη  καθηγήτρια Φυσικός. 

    Υπήρξε εξαιρετικό ενδιαφέρον τόσο από τους 

μαθητές , όσο  και από τους καθηγητές . 

 Τα σημαντικότερα σημεία της παρουσίασης 

παραθέτονται δίπλα: 
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Ο Νίκος Καζαντζάκης γεννήθηκε στο 

Ηράκλειο της Κρήτης στις 18 

Φεβρουαρίου/3 Μαρτίου1883. 

Ήταν γιος του εμπόρου Μιχάλη Κα-

ζαντζάκη και της Μαρίας Χριστο-

δουλάκη. Είχε δύο αδερφές, την 

Αναστασία και την Ελένη, και έναν 

αδελφό, τον Γιώργο (που πέθανε σε 

βρεφική ηλικία). Στο Ηράκλειο 

έλαβε τη στοιχειώδη μόρφωση κι 

έπειτα, το 1897, γράφτηκε στη Γαλ-

λική Σχολή του Τιμίου Σταυρού στη 

Νάξο. Το 1899 επέστρεψε στο Ηρά-

κλειο και ολοκλήρωσε τις γυμνασια-

κές του σπουδές. 

Το 1902 μετακόμισε στην Αθήνα για 

πανεπιστημιακές σπουδές. Φοίτησε 

στην Νομική Σχολή του Πανεπιστη-

μίου Αθηνών και το 1906 πήρε το 

δίπλωμα του διδάκτορα της Νομι-

κής με άριστα. 

Το 1906 πρωτοεμφανίστηκε στα 

ελληνικά γράμματα με το μυθιστό-

ρημα «Όφις και κρίνο», με το ψευ-

δώνυμο Κάρμα Νιρβαμή. Την ίδια 

περίοδο έγραψε τα θεατρικά έργα 

«Κωμωδία», «Τραγωδία τρίπρακτη» 

και  «Η θυσία», καθώς και το μυθι-

στόρημα «Σπασμένες ψυχές». Πα-

ράλληλα αρθρογραφούσε σε διά-

φορες εφημερίδες και περιοδικά με 

τα ψευδώνυμα Κάρμα Νιρβαμή, 

Ακρίτας και Πέτρος Ψηλορείτης, 

ενώ το 1907 ξεκίνησε μεταπτυχια-

κές σπουδές στο Παρίσι. Το 1909 

επέστρεψε στην Ελλάδα και εξέδω-

σε στο Ηράκλειο τη διατριβή του «Ο 

Φρειδερίκος Νίτσε εν τη φιλοσοφία 

του Δικαίου και της Πολιτείας». Το 

1910 εγκαταστάθηκε μόνιμα στην 

Αθήνα και το 1911 παντρεύτηκε τη 

Γαλάτεια Αλεξίου. 

Ο Καζαντζάκης ταξίδεψε πολύ στη 

ζωή του. Το 1927 ξεκίνησε την αν-

θολογία των ταξιδιωτικών του 

άρθρων για την έκδοση του πρώτου 

τόμου τού «Ταξιδεύοντας», ενώ την 

ίδια χρονιά δημοσιεύτηκε και η 

«Ασκητική» του στο περιοδικό 

«Αναγέννηση». Τον Μάιο του 1929 

ολοκλήρωσε το μυθιστόρημά του 

«Τόντα- Ράμπα». Το 1931 εγκατα-

στάθηκε στην Αίγινα, όπου έγραψε 

ένα γαλλοελληνικό λεξικό και μετέ-

φρασε τη «Θεία Κωμωδία» του Δά-

ντη. Κατά την περίοδο της Κατοχής 

μετέφρασε την «Ιλιάδα» σε συνερ-

γασία με τον Ιωάννη Κακριδή. Το 

1943 ολοκλήρωσε το γράψιμο του 

μυθιστορήματός του «Βίος και πο-

λιτεία του Αλέξη Ζορμπά». 

Το 1945 διατέλεσε υπουργός άνευ 

χαρτοφυλακίου στην κυβέρνηση 

του Θεμιστοκλή Σοφούλη και τον 

Νοέμβριο του ίδιου έτους παντρεύ-

τηκε την Ελένη Σαμίου. Αξιοσημείω-

το είναι ότι προτάθηκε εννέα φορές 

για το βραβείο Νόμπελ. Το 1954 η 

Ιερά Σύνοδος τον κατηγόρησε για 

ιεροσυλία, ωστόσο  

ο αφορισμός του ματαιώθηκε, χάρη 

στις παρεμβάσεις του Οικουμενικού 

Πατριάρχη Αθηναγόρα Α΄. 

Ο Νίκος Καζαντζάκης πέθανε στις 

26 Οκτωβρίου 1957 στο Φράι-

μπουργκ της Γερμανίας, σε ηλικία 

74 ετών, από λευχαιμία και εντα-

φιάστηκε στην Τάπια Μαρτινέγκο, 

επειδή η Εκκλησία της Ελλάδος α-

παγόρευσε την ταφή του σε ορθό-

δοξο νεκροταφείο. 

Αυτό που θαυμάζω περισσότερο 

στον Νίκο Καζαντζάκη είναι σίγου-

ρα η μεγάλη ταξιδιωτική του εμπει-

ρία και ο τρόπος γραφής του. Ο Κα-

ζαντζάκης ήταν άνθρωπος πολυτα-

ξιδεμένος. Στα βιβλία του φαίνεται 

ο γλωσσικός και πνευματικός του 

πλούτος, που αποκόμισε από τις 

πολύχρονες περιπλανήσεις του. Η 

γραφή του είναι κοντά στον Έλληνα 

όλων των αιώνων. Οι ήρωες του 

δρουν με βάση την λογική και την 

ηθική, χωρίς να χειραγωγούνται 

από κανέναν. Κλείνοντας, θα 

«δανειστώ» λίγα λόγια του Bien: «Ο 

Καζαντζάκης θα εξακολουθήσει να 

είναι απαραίτητος και να διαβάζε-

ται όχι μόνο κατά τον 21ο αιώνα, 

αλλά και στον 22ο!». 

 

Θοδωρής Παπαθεοδώρου Γ΄3 

«Από τις  δύο  διαλέγω τον ανήφορο.  Διαλέγω 

τον ανήφορο,  γιατί  κατά κει  με  σπρώχνει  η 

καρδιά μου» .  Αυτά τα λίγα λόγια δείχνουν τη 

μεγάλη φιλοσοφική σκέψη που έχει  ο  δημιουρ-

γός τους,  που δεν ε ίναι  άλλος από τον μεγάλο 

συγγραφέα Νίκο Καζαντζάκη  

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Νίκος Καζαντζάκης:   

60 χρόνια από τον  

θάνατό του 
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Το Τρίγωνο των Βερμούδων 

Ένα μυστήριο που αναζητά τη λύση του… 

 

Σ ύμφωνα με τον Τόμας Μουρ «μόνο μέσα από το μυστήριο και την 

τρέλα, η ψυχή αναγεννιέται». Αφήνουμε στην άκρη την τρέλα και μέ-

νουμε αποκλειστικά στο μυστήριο, πεδίο που γοητεύει και συναρπάζει 

την ανθρώπινη νόηση, ακόμα και στην περίπτωση που προκαλεί ανα-

τριχίλες. 

Το μυστήριο κεντρίζει το ενδιαφέρον και γίνεται θέμα συζήτησης, δίνει 

λαβές για θεωρίες και σενάρια, εξάπτει τη φαντασία και εμπνέει την 

τέχνη. Ιδίως στις περιπτώσεις που όσες προσπάθειες κι αν έγιναν, όσα 

χρόνια κι αν πέρασαν, διατηρεί τον χαρακτηρισμό του άλυτου. 

Η ιστορία κρατά ενίοτε καλά κρυμμένα τα μυστικά της. Κάποια μυστή-

ρια μπορούν να έχουν μακρά διάρκεια ζωής, να μην ξεχνιούνται και να 

μη λύνονται.  

 
 Ένα από αυτά είναι και το μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων. 

Οι Βερμούδες αποτελούνται από περίπου 150 νησάκια, τα οποία βρίσκο-

νται στον Ατλαντικό Ωκεανό, 1000 χιλιόμετρα μακριά από τις ανατολικές 

ακτές των  Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στις τρεις κορυφές του Τρι-

γώνου των Βερμούδων βρίσκονται οι Βερμούδες, το  Μαϊάμι, και το 

Πουέρτο Ρίκο. 

Τα τελευταία 200 χρόνια, χιλιάδες βάρκες, καράβια και αεροσκάφη εξα-

φανίστηκαν στο Τρίγωνο των Βερμούδων. Οι περισσότερες από αυτές τις 

περιπτώσεις  διαλευκάνθηκαν, αλλά περίπου εκατό από αυτές παραμέ-

νουν ανεξιχνίαστες μέχρι σήμερα. Άραγε προκλήθηκαν από κάποια μυ-

στηριώδη και άγνωστη δύναμη; Μπορεί η επιστήμη να εξηγήσει το μυ-

στήριο αυτό; 

Παρόλο που το Τρίγωνο των Βερμούδων έγινε γνωστό μόλις τη δεκαετία 

του 1960, πολλά χρόνια πριν οι ναυτικοί θεωρούσαν ότι η περιοχή αυτή 

έκρυβε ένα μεγάλο μυστικό. Όλα ξεκίνησαν όταν οι πρώτοι υπερατλαντι-

κοί εξερευνητές, όπως ο Χριστόφορος Κολόμβος, ο οποίος έπλευσε πρώ-

τος στο Τρίγωνο των Βερμούδων το 1492, ήρθαν αντιμέτωποι με παράξε-

να φαινόμενα και εικόνες. Ο Κολόμβος ανέφερε ότι στην περιοχή εκείνη 

είδε παράξενα φώτα στον ουρανό και ότι οι πυξίδες του πλοίου συμπερι-

φέρονταν περίεργα. Όταν 10 χρόνια μετά το πρώτο του ταξίδι επέστρεψε 

με έναν ολόκληρο στόλο, έχασε 12 πλοία σε έναν σφοδρό τυφώνα. 

Οι εξαφανίσεις πλοίων στο Τρίγωνο των Βερμούδων χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες : όταν ένα  καράβι ή μία λέμβος εξαφανίζεται χωρίς να αφήσει  

ίχνη και όταν ξαναβρίσκεται χωρίς το πλήρωμά του. Το πρώτο  καράβι  

που εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει ίχνη ήταν το πολεμικό αμερικανικό 

πλοίο Pickering, το 1800. Ακολούθησαν και άλλες πολλές εξαφανίσεις, με 

πιο γνωστή αυτή του “ Mary Celeste”, ενός μικρού φορτηγού πλοίου που 

βρέθηκε να πλέει ακυβέρνητο το 1872, με τα υπάρχοντα του πληρώματος 

και το φορτίο του  ακέραια. Και φυσικά, δεν είναι μόνο πλοία, αλλά και 

αεροσκάφη που εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς στο Τρίγωνο των Βερμού-

δων. Η πιο γνωστή είναι η Πτήση 19, το 1945, όταν εξαφανίστηκαν πέντε 

αεροσκάφη ταυτόχρονα, μαζί με το ανιχνευτικό που είχε σταλεί για να  τα 

εντοπίσει . Βέβαια υπάρχουν λογικές εξηγήσεις για τα φαινόμενα αυτά. 

Οι περισσότερες  εξαφανίσεις πλοίων και αεροσκαφών οφείλονται σε 

μηχανικές βλάβες, άσχημες καιρικές συνθήκες, ανθρώπινα σφάλματα ή 

και τους 3 παράγοντες μαζί. Η περιοχή του Τριγώνου των Βερμούδων  

μαστίζεται από πολύ ισχυρές θύελλες, ανεμοστρόβιλους και τυφώνες. Οι 

τυφώνες δημιουργούνται στον Ατλαντικό Ωκεανό, κοντά στον Ισημερινό 

και κινούνται βόρεια προς την Καραϊβική και τον Κόλπο του Μεξικού. 

Στο κέντρο τους πνέουν άνεμοι με ταχύτητα έως 300 χιλιόμετρα την ώρα. 

Παρατηρούνται όμως στην περιοχή αυτή και πολύ συχνά καταιγίδες. Μέ-

σα στα ίδια τα νέφη των καταιγίδων, πνέουν άνεμοι προς όλες τις μεριές 

και μπορούν να πραγματοποιήσουν φθορές στα αεροπλάνα. Επίσης, τα 

τεράστια κύματα που προκαλούνται από υποθαλάσσιους σεισμούς ή ηφαι-

στειακές εκρήξεις, καθώς και τα ισχυρά ρεύματα που ταράσσουν την θά-

λασσα στην περιοχή εκείνη είναι ικανά να αναποδογυρίσουν πλοία. 

Πολλοί  άνθρωποι, ενώ διέσχιζαν το Τρίγωνο 

των Βερμούδων, είχαν  παράξενες εμπειρίες  

και έζησαν για να τις αφηγηθούν. Μιλούν για 

πυξίδες που στριφογυρίζουν ανεξέλεγκτα, 

βλάβες στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, ξε-

φόρτιστες μπαταρίες, παράσιτα στον ασύρμα-

το, περίεργα φώτα. Αυτά είναι ηλεκτρομα-

γνητικά φαινόμενα που μπορεί να οφείλονται 

στο υψηλό ηλεκτρικό ρεύμα των  κεραυνών, 

καθώς και στις ανωμαλίες στο μαγνητικό 

πεδίο της γης , που μπορεί να προκληθούν 

από υποθαλάσσιους σεισμούς. 

Υπάρχουν βέβαια και κάποιες θεωρίες που 

μιλούν για εξωγήινους που έχουν απαγάγει 

πλοία και αεροσκάφη καθώς  και για ένα εξε-

λιγμένο  πολιτισμό, τον πολιτισμό της χαμέ-

νης Ατλαντίδας, κάτω από την επιφάνεια της 

θάλασσας, όπου μεταφέρονται πλοία και αε-

ροπλάνα. Άλλοι μιλάνε για μαύρες τρύπες, 

και για  αεροπλάνα που περνάνε μέσα από 

αυτές  και μεταφέρονται σε άλλη περιοχή του 

χρόνου ή του σύμπαντος. 

Μια σύγχρονη θεωρία λέει ότι το μεθάνιο 

που βρίσκεται στον πυθμένα της θάλασσας 

ανεβαίνει στην επιφάνεια με τη μορφή μεγά-

λης φυσαλίδας, δημιουργώντας  μια ‘’τρύπα’’ 

στο νερό. Το πλοίο πέφτει μέσα στην 

‘’τρύπα’’ και τελικά βυθίζεται, ενώ  καλύπτε-

ται με ιζήματα, που έχει εκτινάξει το αέριο. 

Το μεθάνιο είναι ελαφρύτερο από τον αέρα 

και συνεχίζει να ανεβαίνει στην ατμόσφαιρα. 

Αν κάποιο αεροσκάφος περνάει από την περι-

οχή αυτή, θα αντιμετωπίσει μηχανική βλάβη 

ή θα αναφλέξει το αέριο. 

Εσείς τι πιστεύετε; Άραγε οι εξαφανίσεις 

οφείλονται σε φυσικά αίτια ή υπάρχει κάτι 

υπερφυσικό; Ας αφήσουμε τους επιστήμονες 

να προσπαθήσουν να  εξηγήσουν το φαινόμε-

νο  του Τριγώνου των Βερμούδων, και ας μην 

έχουμε  προκαταλήψεις!     

     

Χάρης Κοτσίρης  Α1 
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Προγράμματα ευρωπαϊκών διασχολι-

κών συνεργασιών eTwinning 2016-

2017 

Το σχολείο μας συμμετείχε φέτος στα 

παρακάτω ευρωπαϊκά eTwinning έργα 

διασχολικών συνεργασιών, ενταγμένα 

στο μάθημα της Πληροφορικής Β’ και 

Γ’ Γυμνασίου: 

       Ερατοσθένης 2017 (ετήσιο 

έργο στο οποίο το σχολείο μας 

συμμετέχει με επιτυχία από το 

2014) με το τμήμα Β2α. To 

έργο είναι διεθνές, με συμμετο-

χή σχολείων από Νότια Αμερι-

κή, Ινδία, Αφρική και Ευρώπη, 

τα οποία με καθημερινές με-

τρήσεις την ώρα της ηλιακής 

ισημερίας κάθε τόπου, συνερ-

γάζονται για να υπολογίσουν 

την περιφέρεια της Γης επανα-

λαμβάνοντας το πείραμα του 

Ερατοσθένη. To έργο παρου-

σιάστηκε στη «βραδιά Ερευνη-

τή 2016» στο Εθνικό Κέντρο 

Ερευνών «Δημόκριτος»  από 

μαθητές του σχολείου μας σε 

συνεργασία με μαθητές του 

Πειραματικού Γυμνασίου Αγί-

ων Αναργύρων που επίσης 

συμμετέχουν στο έργο. 

      «RED: Rules Expectations 

Duties through our schools 

window» με τα τμήματα Γ1β 

και Γ3. Πρόκειται για συνεργα-

τικό έργο με σχολεία της Νορ-

βηγίας, Τυνησίας, Ρουμανίας 

και Κροατίας στο οποίο οι μα-

θητές δραστηριοποιήθηκαν 

σχετικά με  τους κανόνες που 

ισχύουν στο σχολικό περιβάλ-

λον, τις υποχρεώσεις που 

έχουν καθηγητές και μαθητές 

και αποτύπωσαν τις προσδοκί-

ες τους για το μέλλον σε σχέση 

με τις δυνατότητες που τους 

παρέχονται από τα εκπαιδευτι-

κά τους συστήματα, τα οποία 

συνέκριναν. Τελικό συνεργατι-

κό  προϊόν του έργου είναι η 

χαρτογράφηση του ιδανικού 

σχολείου, όπως αυτό προσεγγί-

ζεται από τις ιδέες των μαθη-

τών όλων των συμμετεχόντων 

στο έργο σχολείων. 

      

«Ο Κύριος Φασίολος, η κυρί-

α Φακή και τα μικρά μπιζέλι-

α τους γιορτάζουν το Διεθνές 

έτος οσπρίων 2016» με τα 

τμήματα Β1, Γ1α και Γ2β. Στο 

έργο εντάχθηκε και το φετινό 

περιβαλλοντικό πρόγραμμα του 

σχολείου μας 

«Οσπριομπερδέματα στο 4ο» 

με ομάδα μαθητών της Β’ Γυ-

μνασίου. Στο έργο μετέχουν 32 

ευρωπαϊκά σχολεία και 4 από 

τις υπόλοιπες ηπείρους που με 

πάρα πολλές δραστηριότητες 

(ανταλλαγή σπό ρων, καλλιέρ-

γεια οσπρίων στο σχολικό χώ-

ρο, παρακολούθηση και κατα-

γραφή της ανάπτυξής τους,  

 

 

 

 

 

 

        μελέτη της διατροφικής αξίας 

των οσπρίων, παραδόσεις, πα-

ροιμίες και δημιουργία μιας 

συνεργατικής ιστορίας για να 

προσεγγιστεί η ιστορική τους 

παρουσία αλλά και μέσα από 

παιγνιώδεις δραστηριότητες 

(puzzles, comics, video, ακρο-

στιχίδες, σταυρόλεξα κ.α.) ευ-

αισθητοποίησαν τους μαθητές 

ως προς την αξία των οσπρίων 

στην αειφορία, στη βιολογική 

γεωργία και στις υγιεινές συνή-

θειες διατροφής. Δείγμα εργα-

σιών των μαθητών σε κόμικ 

εμνευσμένο από τους τρεις 

άξονες  του προγράμματος 

παρουσιάζεται σε κολάζ. 

       Σε όλα αυτά τα έργα οι μαθητές 

ήρθαν σε επαφή με συμμαθη-

τές τους από όλο τον κόσμο 

μέσα από τις κοινές δραστηριό-

τητες και με πολλαπλές τηλεδι-

ασκέψεις και βιωματικά ανα-

γνώρισαν την αξία της χρήσης 

συνεργατικών web2 εργαλείων. 

Οι δημιουργίες των μαθητών 

νοηματοδοτήθηκαν από την 

ενσωμάτωσή τους στα blog –

twinspaces- των έργων στην 

Ευρωπαϊκή πλατφόρμα διασχο-

λικών συνεργασιών, αλλά κυρί-

ως από την ανατροφοδότηση 

που λάμβαναν από τους συνερ-

γάτες τους. 
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      «Safer Internet for all» με τα 

Β1α, Γ1β και Γ2 τμήματα. Το 

έργο είναι ευρωπαϊκό με συμ-

μετοχή περισσότερων των 100 

σχολείων. Συμμετείχαμε στο 

πρόγραμμα με αφορμή την 

«ημέρα εορτασμού Ασφαλούς 

διαδικτύου» με πολλές δρά-

σεις όπως δημιουργία βίντεο, 

κόμικς, γκάλοπ που δημιούρ-

γησαν οι  μαθητές του Γ2α και 

διακινήθηκε μεταξύ των υπο-

λοίπων μαθητών που είχαν 

μάθημα στο εργαστήριο την 

ίδια ημέρα αλλά και ζωγραφι-

κή και πολύ συζήτηση εστια-

σμένη κυρίως στο θέμα των 

κοινωνικών δικτύων. Το σχο-

λείο μας βραβεύθηκε από την 

ελληνική Υπηρεσία ασφαλούς 

διαδικτύου για τις δράσεις του 

αυτές. 

       Τέλος, συγχαίρουμε τους μαθητές στους οποίους για την 

συμμετοχή τους κατά το προηγούμενο σχολικό έτος 

2015-2016 στα e Twinning έργα ”Εratosthenes 2015” 

και “Myriem and friends citizens of a better world”, απο-

νεμήθηκε το Σεπτέμβριο Ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας 

θέτοντας το σχολείο μας στο χάρτη με τα βραβευμένα 

ευρωπαϊκά σχολεία. 

Μέγας Αλέξανδρος   «Στους γονείς οφείλομεν το ζην, στους διδασκάλους το ευ ζην» 
 
William Arthur Ward   «O μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο κάλος δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετι-
κός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει». 
 
Βενιαμίν Φραγκλίνος  «Μια επένδυση στη μόρφωση αποδίδει το καλύτερο τόκο». 
 
Κομφούκιος   «Αν σκέφτεσαι για έναν χρόνο φύτεψε έναν σπόρο. Αν σκέφτεσαι για δέκα 

χρόνια φύτεψε ένα δέντρο. Αν σκέφτεσαι για εκατό χρόνια δίδαξε ανθρώπους». 

 

Κουμπή Αριάδνη  Β3 

Είπαν για την εκπαίδευση 
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