
Βιογραφικά των παιδιών

Σίλια Αβδελίδη
Γειαααα! Είμαι η Σίλια (με «ι», ούτε με «η» ούτε με «υ»).
Είμαι μεγάλος Fleetwoodας και Aerosmithας και φυσικά
συλλέκτρια βινυλίων. Αποφασίσαμε με τα υπόλοιπα παιδιά
να ασχοληθούμε (σοβαρά) με την έκδοση ηλεκτρονικού
περιοδικού για να αποκτήσουμε τη δικιά μας φωνή, μέσω
των άρθρων μας, που θα ακουστεί σε (ένα κάποιο) ευρύ
κοινό.

Κατερίνα Βανταλή.
Ονομάζομαι Κατερίνα Βανταλή. Είμαι 16 ετών , είμαι
μαθήτρια της Α’
λυκείου του 4ου πειραματικού Λυκείου Τρικάλων.
Ασχολούμαι με
οτιδήποτε με κάνει να νιώθω λίγο πιο κοντά στη
δημιουργική μου
πλευρά που συχνά νιώθω ότι αναλώνεται στην
καθημερινότητα . Στην
προσπάθεια αυτή να ρθω πιο κοντά σε μένα αλλά και πιο
κοντά στον
κόσμο παίζω κιθάρα , βγάζω φωτογραφίες και γράφω .
Διαβάζω βιβλία γιατί νιώθω ότι έτσι μπορώ έστω και για
λίγο να
ξεφεύγω . Γράφω θέλοντας να αποτυπώσω όσες απο τις
σκέψεις μου
μπορώ να βάλω σε σειρά μέχρι κάποια μέρα να μην είναι
πια ξένες.



Αναστάσης Δεληντζής
Γειά σας! Είμαι ο Αναστάσης Δεληντζής είμαι μαθητής του 4ου
πειραματικού λυκείου Τρικάλων. Πηγαίνω στην Ά λυκείου. Τα
αγαπημένα μου μαθήματα είναι τα μαθηματικά, η φυσική και η
χημεία. Στον ελεύθερο μου χρόνο, μου αρέσει να βγαίνω έξω με τους
φίλους μου και να ασχολούμαι με τους υπολογιστές. Επίσης
ασχολούμαι με το άθλημα της πάλης και την πληροφορική. Συμμετέχω
στον όμιλο του ηλεκτρονικού περιοδικού γιατί θέλω να συμβάλω στο
να δημιουργηθεί ένα περιοδικό από τους μαθητές και νομίζω ότι
πρέπει όλοι να το διαβάσετε γιατί είναι κάτι διαφορετικό και πιστεύω
να σας αρέσει.

Δέσποινα Δεληλίγκα
Είμαι η Δέσποινα, είμαι μαθήτρια της Β’ Λυκείου του 4ου
Πειραματικού Λυκείου και όνειρο μου είναι να γίνω φιλόλογος. Μέσω
του περιοδικού είδα το σχολείο με άλλα μάτια, με έναν πιο
δημιουργικό και παραγωγικό τρόπο.

Εβίτα Ζαφόλια 
Γεια σου, με λένε Εβίτα και είμαι μαθήτρια της πρώτης λυκείου. Μου
αρέσει η jazz και το μεξικάνικο φαγητό. Μέσω του περιοδικού είδα τη
σχολική ζωή με άλλο μάτι. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια
ομάδα νέων ανθρώπων με διαφορετικά ενδιαφέροντα και πολλές
ιδέες. Στόχος μας, να διασκεδάσεις, να γελάσεις και να δεις τα
γεγονότα μέσα από τα μάτια μας. 

Έλενα Καραγεώργου
Γειά σου! Είμαι η Ελενα μέλος της ομάδας του ηλεκτρονικού
περιοδικού και μαθήτρια της 1ης λυκείου. Μου αρέσει να ακούω
μουσική και να ξοδεύω τα χρήματά μου σε ρούχα. Τα άρθρα μου θα
έχουν ως κύριο θέμα την οικολογία αλλά και άλλα πολλά θέματα που
ελπίζω να σας αρέσουν. JJ



(Χριστίνα Μίχου
Είμαι η Χριστίνα, είμαι 16 ετών και είμαι μαθήτρια στη Β’ Λυκείου.

Ονειρεύομαι να γίνω χημικός μηχανικός σε εργαστήρια
φαρμακοβιομηχανιών και ο λόγος που αποφάσισα να συμμετάσχω στο
ηλεκτρονικό περιοδικό είναι για να βελτιωθώ στην έκφραση.

Όλγα Νταράλα
Φίλε αναγνώστη,

 Το όνομά μου είναι Όλγα είμαι 15 χρόνων και, ναι, μοιάζω λίγο με το
σκίτσο δίπλα. Άντε
 λίγο πιο κοντή! Αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει τόση
σημασία ποια είμαι, πώς με
 λένε, τι μου αρέσει… Σημασία έχει πως είμαι μέλος της ομάδας αυτής
που δημιούργησε το
 συγκεκριμένο περιοδικό με μεγάλη όρεξη και χαρά, πως στόχος μου
όπως και των
 υπόλοιπων συμμαθητών-συντακτών είναι να εκφράσουμε μέσω της
δραστηριότητας αυτής
 τις ανησυχίες μας για τον σύγχρονο κόσμο και το μέλλον της κοινωνίας,
τα πάθη και τα
 ενδιαφέροντα μας και να αποτελέσουμε τη φωνή των μαθητών που
παλεύουν με κάθε
 τρόπο για ένα πιο όμορφο αύριο. Φαίνεται ίσως λιγάκι κλισέ και
σοβαρό, αλλά μην
 ανησυχείς! Στις σελίδες του περιοδικού μας κυριαρχεί το χιούμορ, το
χρώμα, η
 τρέλα….Ελπίζουμε λοιπόν να το απολαύσεις όσο κι εμείς!!
 Ευχαριστούμε εκ των προτέρων


