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ΣΣΣηηηµµµεεείίίωωωµµµααα   τττοοουυυ   εεεκκκδδδόόότττηηη   

 

Τρίτος χρόνος έκδοσης του ηλεκτρονικού 

περιοδικού του Σχολείου µας.   

  Τώρα, την τελευταία ηµέρα του Ιουνίου, 

µε τη λήξη του σχολικού έτους, που κλείνει 

η ύλη του περιοδικού, αναλογιζόµαστε όλη 

τη χρονιά µέσα από τα µάτια των παιδιών 

που έγραψαν, φωτογράφισαν και έζησαν 

στιγµές δηµιουργίας, χαράς και αισιοδοξίας, 

γεµίζοντας τις σελίδες του.  

  Στις δύσκολες µέρες για την πατρίδα µας, 

µέσα σε κλίµα απογοήτευσης και αγωνίας, 

ανησυχίας και αναζήτησης ελπίδας, αντίβαρο 

στη σκληρή καθηµερινότητα, έρχεται το 

µαθητικό περιοδικό για να αντιστρέψει τα 

συναισθήµατα και να δείξει πως υπάρχει 

διέξοδος µπροστά στους ορθωµένους τοίχους 

της σκληρής πραγµατικότητας.  Τα 

καινοτόµα προγράµµατα, οι δραστηριότητες 

των µαθητικών οµάδων στα πολιτιστικά 

προγράµµατα, οι εκδροµές και το ταξίδι 

στην Ευρώπη, αλλά και οι εµπειρίες που 

είχαν, τα βιώµατα που απέκτησαν, το όσα 

είδαν, έζησαν και έµαθαν, κατασκεύασαν µε 

µεράκι και ανέδειξαν ως ταλέντα, είναι η 

καταγραµµένη δράση στο περιοδικό µας. Σε 

τελευταία ανάλυση, δεν είναι ένα περιοδικό 

συλλογής απόψεων και ειδήσεων, 

γεγονότων και απολογισµού. Είναι σελίδες 

από τη ζωή των µαθητών σ’ ένα Σχολείο 

µέσα από τις δράσεις του. Είναι η 

οπτικοποιηµένη µε λόγο και εικόνες επαφή 

των παιδιών µε πρωτόγνωρες εµπειρίες 

στην Unesco, στο πρόγραµµα «πάµε 

σινεµά», στην οικολογία µε τις 

περιβαλλοντικές οµάδες. Είναι οι 

αποτυπωµένες αναµνήσεις δια βίου από το 

µεγάλο ταξίδι στην Γαλλία και την Ιταλία, 

που γέµισε τα µάτια και το µυαλό τους µε 

εικόνες και γνώσεις, δηλαδή τους χάρισε µια 

cultura anima, καλλιέργεια ψυχής 

ριζωµένη στα κατάβαθα της καρδιάς τους. 

  Με αυτές τις εισαγωγικές σκέψεις, µε 

κουπιά τους καλούς µας λογισµούς ας 

αφεθούµε να κολυµπήσουµε στα γαλάζια 

καθαρά νερά του περιοδικού των µαθητών 

µας, µε την ελπίδα πως από αυτό το 

ξάνοιγµα θα βρούµε στον νεανικό τους 

κόσµο κατάφυτα νησιά και αστραφτερές 

παραλίες, έναν κόσµο που αξίζει να τον 

ζήσουν και εµείς να χαιρόµαστε µε τους 

µαθητές µας να τον απολαµβάνουν.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

«Όταν παίρνω λίγα 

λεφτά, αγοράζω 

ελληνικά βιβλία. Και 

αν περισσέψει τίποτα, 

αγοράζω τρόφιµα και 

ρούχα» 

Έρασµος,  

1469-1536, Ολλανδός 

ουµανιστής 
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Ιταλία 
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Λύκειο πηγαίνει 

Ιταλία - Γαλλία 

Λύκειο πηγαίνει 



 

ΤΤΤοοο   555οοο   ΛΛΛύύύκκκεεειιιοοο   πππηηηγγγαααίίίννν

ΓΓΓαααλλλλλλίίίααα   

  Το σχολείο µας, κατά τη φετινή σχολική 

χρονιά, πραγµατοποίησε οκταήµερη εκδροµή 

στην Ιταλία – Γαλλία, 13/2/2015

20/2/2015, σε συνδιοργάνωση  µε το 2

ΓΕΛ Ιλίου στο πλαίσιο 

συναντήσεων και συνεργασιών. Στην 

εκδροµή αυτή συµµετείχαν µαθητές του 

Πολιτιστικού προγράµµατος του σχολείο µε 

θέµα: «Ηλεκτρονικός Περιοδικός

Οι µαθητές κάλυψαν το δηµοσιογραφικό 

µέρος της µετακίνησης αυτής, αλλά και 

αποτύπωσαν τις εµπειρίες τους σε άρθρα.

  Την πρώτη ηµέρα οι µαθητές των δύο 

σχολείων συναντήθηκαν και αναχώρησαν 

από 2ο ΓΕΛ Ιλίου  µε προορισµό την πόλη 

της Πάτρας. Μετά τον έλεγχο στο λιµάνι της 

Πάτρας, συνοδοί καθηγητές και µαθητές 

επιβιβαστήκαµε στο πλοίο µε προορισµό την 

Ανκόνα της Ιταλίας. Το ταξίδι ήταν η πρώτη 

χαρά. Άλλαξαν µεµιάς όλες οι εικόνες. Από 

την καθηµερινότητα του σχολείου στην 

άπλα ενός µεγάλου πλοίου. Σε ένα 

εικοσιτετράωρο µεταµορφώθηκαν οι 

µαθητές δύο σχολείων σε µια µεγάλη παρέα. 

Και αυτό παντού, στις βόλτες στο πλοίο, στο 

φαγητό, στον καφέ, στα σαλόνια, στα 

παιχνίδια, στις καµπίνες, στις µικροχαρές 

της ανακάλυψης του µεγάλου καραβιού.  

Την άφιξη στην Ανκόνα, 

ηµέρα, ακολούθησε η άµεση αναχώρηση για 

την Μπολόνια. Αργά το απόγευµα, ένα κρύο 

και χιονισµένο βραδάκι, φτάσαµε στο πολύ 

καλό ξενοδοχείο. Ξεκινήσαµε για την πρώτη 

επίσκεψη του ταξιδιού. Περιηγηθήκαµε στο 

µεγάλο µεσαιωνικό ιστορικό κέντρο 

φρούριο της πόλης, το οποίο είναι γνωστό 

για τους πύργους του και τις στοές του 

(portici), που φτάνουν τα 38 χιλιόµετρα 

και κάνουν την Μπολόνια µοναδική πόλη 

στον κόσµο µε το κέντρο της να αποτελείται 

εξ’ ολοκλήρου από στοές, ανάµεσα στις 
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νννεεειιι   ΙΙΙττταααλλλίίίααα---

Το σχολείο µας, κατά τη φετινή σχολική 

χρονιά, πραγµατοποίησε οκταήµερη εκδροµή 

13/2/2015 – 

σε συνδιοργάνωση  µε το 2ο 

ΓΕΛ Ιλίου στο πλαίσιο των διεθνών 

συναντήσεων και συνεργασιών. Στην 

εκδροµή αυτή συµµετείχαν µαθητές του 

Πολιτιστικού προγράµµατος του σχολείο µε 

θέµα: «Ηλεκτρονικός Περιοδικός Τύπος».  

το δηµοσιογραφικό 

µέρος της µετακίνησης αυτής, αλλά και 

αποτύπωσαν τις εµπειρίες τους σε άρθρα. 
Την πρώτη ηµέρα οι µαθητές των δύο 

σχολείων συναντήθηκαν και αναχώρησαν 

ΓΕΛ Ιλίου  µε προορισµό την πόλη 

της Πάτρας. Μετά τον έλεγχο στο λιµάνι της 

Πάτρας, συνοδοί καθηγητές και µαθητές 

επιβιβαστήκαµε στο πλοίο µε προορισµό την 

Ανκόνα της Ιταλίας. Το ταξίδι ήταν η πρώτη 

χαρά. Άλλαξαν µεµιάς όλες οι εικόνες. Από 

τητα του σχολείου στην 

άπλα ενός µεγάλου πλοίου. Σε ένα 

εικοσιτετράωρο µεταµορφώθηκαν οι 

µαθητές δύο σχολείων σε µια µεγάλη παρέα. 

Και αυτό παντού, στις βόλτες στο πλοίο, στο 

στα σαλόνια, στα 

παιχνίδια, στις καµπίνες, στις µικροχαρές 

ανακάλυψης του µεγάλου καραβιού.  

 την επόµενη 

ακολούθησε η άµεση αναχώρηση για 

την Μπολόνια. Αργά το απόγευµα, ένα κρύο 

και χιονισµένο βραδάκι, φτάσαµε στο πολύ 

καλό ξενοδοχείο. Ξεκινήσαµε για την πρώτη 

Περιηγηθήκαµε στο 

µεγάλο µεσαιωνικό ιστορικό κέντρο - 

ποίο είναι γνωστό 

για τους πύργους του και τις στοές του 

(portici), που φτάνουν τα 38 χιλιόµετρα 

και κάνουν την Μπολόνια µοναδική πόλη 

στον κόσµο µε το κέντρο της να αποτελείται 

ολοκλήρου από στοές, ανάµεσα στις 

οποίες περιλαµβάνεται η µακρύτερη στον 

κόσµο στοά του San Luca, µήκους 3,5 

χιλιοµέτρων, µε 666 καµάρες.

   Την επόµενη µέρα, αναχωρήσαµε για την 

Νίκαια της Γαλλίας, µε ενδιάµεσες στάσεις.  

Η χειµωνιάτικη εικόνα της Ευρ

πρόποδες των Άλπεων ήταν ξεχωριστή 

εµπειρία. Η στάση και η περιήγηση στο 

Μουσείο της Ferrari στο Μαρανέλο

έφερε κοντά στον κόσµο του αυτοκινήτου, 

στην καρδιά της αυτοκινητιστικής 

τεχνολογίας και της σχεδιαστικής ευφυΐας. 

Όσα είδαµε δεν ξεχνιούνται. Όλη η ιστορία 

του αυτοκίνητου µπροστά στα µάτια µας. 

Μπορούσαµε να τα αγγίξουµε, να µάθουµε 

την ιστορία του κάθε µοντέλου, να 

θαυµάσουµε από κοντά όσα µόνον 

τηλεοπτικά απολαµβάναµε ως τώρα. 

Ακολούθησε η  γνωριµία µε την πόλη της 

Νίκαιας, το εµπορικό κέντρο

φιλοξενείται η αγορά των λουλουδιών και 

τα παζάρια της, όπως και ο καθεδρικός της 

ναός, το µέγαρο της δικαιοσύνης και η 

όπερα, αλλά και η εντυπωσιακή 

αρχιτεκτονικά βιβλιοθήκη. 

επίσκεψή µας ήταν στο Μουσείο Αρωµάτων. 

Το Μουσείο αυτό, είναι ένα εργαστήριο 

αρωµάτων της µεγάλη

Φραγκονάρ. Είδαµε πώ

τα αρώµατα, τη διαδικασία της παραγωγής 

τους και όλη την τεχνολογία από τον ύστερο 

Από την επίσκεψή µας στο µουσείο Ferrari 

οποίες περιλαµβάνεται η µακρύτερη στον 

κόσµο στοά του San Luca, µήκους 3,5 

χιλιοµέτρων, µε 666 καµάρες. 

, αναχωρήσαµε για την 
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πρόποδες των Άλπεων ήταν ξεχωριστή 

εµπειρία. Η στάση και η περιήγηση στο 

Μουσείο της Ferrari στο Μαρανέλο, µας 

έφερε κοντά στον κόσµο του αυτοκινήτου, 

στην καρδιά της αυτοκινητιστικής 

τεχνολογίας και της σχεδιαστικής ευφυΐας. 

ιούνται. Όλη η ιστορία 

του αυτοκίνητου µπροστά στα µάτια µας. 

Μπορούσαµε να τα αγγίξουµε, να µάθουµε 

την ιστορία του κάθε µοντέλου, να 

θαυµάσουµε από κοντά όσα µόνον 

τηλεοπτικά απολαµβάναµε ως τώρα.   

Ακολούθησε η  γνωριµία µε την πόλη της 

ρικό κέντρο, όπου 

φιλοξενείται η αγορά των λουλουδιών και 

τα παζάρια της, όπως και ο καθεδρικός της 

ναός, το µέγαρο της δικαιοσύνης και η 

όπερα, αλλά και η εντυπωσιακή 

αρχιτεκτονικά βιβλιοθήκη.   Η επόµενη 

επίσκεψή µας ήταν στο Μουσείο Αρωµάτων. 

Μουσείο αυτό, είναι ένα εργαστήριο 

αρωµάτων της µεγάλης εταιρείας 

Φραγκονάρ. Είδαµε πώς κατασκευάζονται 

τα αρώµατα, τη διαδικασία της παραγωγής 

τους και όλη την τεχνολογία από τον ύστερο 

Από την επίσκεψή µας στο µουσείο Ferrari  



 

µεσαίωνα µέχρι τις  ηµέρες µας. 

Μυηθήκαµε  στα µυστικά της 

αρωµατοποιίας και εµπιστευθήκαµε τη 

«µύτη» µας για τις αγορές µας.

στο οδοιπορικό µας ήταν 

σχολείο της Νίκαιας, που ανήκει

ελληνορθόδοξη κοινότητα Μονακό, Νίκαιας 

και Κυανής Ακτής, από το οποίο έγινε και 

η πρόσκληση προς το σχολείο µας.

 

Εµπειρία µοναδική. Μέσα στη γαλλική 

πόλη, µια όαση ελληνική. Έλληνες 

καθηγητές, ακούσµατα ελληνικά, εικόνες 

ελληνικές, παρεκκλήσι ορθόδοξο. Το Σχολείο 

αυτό είναι το κέντρο των Ελλήνων στη 

Νίκαια. Όλες οι εκδηλώσεις της ελληνικής 

κοινότητας αρχίζουν από αυτ

υποστηρίζονται από αυτό. Η φιλοξενία 

εγκάρδια και «ελληνική». Τα παιδιά 

ρώτησαν ό,τι ήθελαν τους υπεύθυνους του 

Σχολείου, δηλαδή σχεδόν τα πάντα, και 

πήραν πληροφορίες που τα ξένισαν

και τα εντυπωσίασαν.  Από το γαλλικό 

σύστηµα εξετάσεων, τα µαθήµατα και τη 

βαθµολόγηση, µέχρι την ενότητα των 

Ελλήνων και την αλληλεγγύη τους στη 

Νίκαια, τη ζωή τους εκεί και την 

καθηµερινότητάς τους, που συνδυάζει τον 

γαλλικό τρόπο ζωής µε αυτόν που 

προσιδιάζει στην ελληνική ταυτότητα, τα 

ήθη και τα έθιµα. Κοσµοπο

Το ελληνοορθόδοξο σχολείο της Νίκαιας
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µεσαίωνα µέχρι τις  ηµέρες µας. 

Μυηθήκαµε  στα µυστικά της 

ιίας και εµπιστευθήκαµε τη 

«µύτη» µας για τις αγορές µας. Η συνέχεια 

 το Ελληνικό 

σχολείο της Νίκαιας, που ανήκει στην 

ελληνορθόδοξη κοινότητα Μονακό, Νίκαιας 

και Κυανής Ακτής, από το οποίο έγινε και 

η πρόσκληση προς το σχολείο µας. 

Εµπειρία µοναδική. Μέσα στη γαλλική 

πόλη, µια όαση ελληνική. Έλληνες 

καθηγητές, ακούσµατα ελληνικά, εικόνες 

ελληνικές, παρεκκλήσι ορθόδοξο. Το Σχολείο 

αυτό είναι το κέντρο των Ελλήνων στη 

Νίκαια. Όλες οι εκδηλώσεις της ελληνικής 

κοινότητας αρχίζουν από αυτό και 

υποστηρίζονται από αυτό. Η φιλοξενία 

εγκάρδια και «ελληνική». Τα παιδιά 

ρώτησαν ό,τι ήθελαν τους υπεύθυνους του 

Σχολείου, δηλαδή σχεδόν τα πάντα, και 

πήραν πληροφορίες που τα ξένισαν, αλλά 

και τα εντυπωσίασαν.  Από το γαλλικό 

θήµατα και τη 

βαθµολόγηση, µέχρι την ενότητα των 

Ελλήνων και την αλληλεγγύη τους στη 

Νίκαια, τη ζωή τους εκεί και την 

καθηµερινότητάς τους, που συνδυάζει τον 

γαλλικό τρόπο ζωής µε αυτόν που 

προσιδιάζει στην ελληνική ταυτότητα, τα 

ήθη και τα έθιµα. Κοσµοπολίτες και 

Έλληνες. Το µεσηµέρι κατηφορίσαµε για το 

Μονακό και το Μόντε Κάρλο. 

 

 

 

Από την ξενάγηση στο ελληνοορθόδοξο σχολείο της 

Νίκαιας

   Αρχίσαµε την περιήγηση από το

περίφηµο Μουσείο του Ζακ Κουστώ

είδαµε όλον τον κόσµο της ωκεανογραφίας 

και του σκοτεινού βυθού της θάλασσας. 

Εντυπωσιαστήκαµε από το ενυδρείο και τον 

ζωντανό γαλάζιο κόσµο του βυθού. Μετά 

από περίπατο στο Μονακό, στον καθεδρικό 

ναό και στο Παλάτι, καταλήξαµε στο Μόντε 

Κάρλο, όπου γνωρίσουµε το πιο διάσηµο 

καζίνο του κόσµου, το ξακουστό Καφέ ντε 

Παρί µε θέα το Οτέλ ντε Παρί και 

περπατήσαµε στους θρυλικούς δρόµους που 

αποτελούν την πίστα αγώνων της φόρµουλα 

1.          

   

Το ελληνοορθόδοξο σχολείο της Νίκαιας 

Μουσείο Κουστώ: ο άνθρωπος ψάρι 

Έλληνες. Το µεσηµέρι κατηφορίσαµε για το 

Μονακό και το Μόντε Κάρλο.  

 

Από την ξενάγηση στο ελληνοορθόδοξο σχολείο της 

Νίκαιας 

Αρχίσαµε την περιήγηση από το 

περίφηµο Μουσείο του Ζακ Κουστώ. Εκεί 

είδαµε όλον τον κόσµο της ωκεανογραφίας 

και του σκοτεινού βυθού της θάλασσας.  

Εντυπωσιαστήκαµε από το ενυδρείο και τον 

ζωντανό γαλάζιο κόσµο του βυθού. Μετά 

από περίπατο στο Μονακό, στον καθεδρικό 

ναό και στο Παλάτι, καταλήξαµε στο Μόντε 

υ γνωρίσουµε το πιο διάσηµο 

καζίνο του κόσµου, το ξακουστό Καφέ ντε 

Παρί µε θέα το Οτέλ ντε Παρί και 

περπατήσαµε στους θρυλικούς δρόµους που 

αποτελούν την πίστα αγώνων της φόρµουλα 

Μουσείο Κουστώ: ο άνθρωπος ψάρι  



 

Την άλλη µέρα αναχωρήσαµε για το 

µεσαιωνικό χωριό αετοφωλιά Σαν Πωλ ντε 

Βανς. Το διάσηµο αυτό χωριουδάκι που 

αναπτύχθηκε τον 11ο αιώνα οφείλει την 

άνθηση του στο Φραγκίσκο Α’, βασιλιά της 

Γαλλίας κατά τον 15ο αιώνα  και την 

οχύρωσή του στον Λεονάρντο Ντα 

εκλεκτό προσκεκληµένο του παραπάνω 

ηγέτη.  Επισκεφθήκαµε το ίδρυµα Μεγκτ, 

µε την πλούσια συλλογή έργων επιφανών 

καλλιτεχνών της µοντέρνας τέχνης, όπως ο 

Μιρό και ανεβήκαµε στο γοτθικό καθεδρικό 

ναό του χωριού, όπου φυλάσσεται η 

Αικατερίνη της Αλεξάνδρειας, πίνακας που 

αποδίδεται στον Τιντορέντο. Είναι ένα 

όµορφο µεσαιωνικό χωριό που µας µετέφερε 

σε µια άλλη εποχή και σε έναν άλλο κόσµο, 

πιο καλαίσθητο και περισσότερο φιλικό 

τον σύγχρονο άνθρωπο. 

 Το µεσηµέρι αναχωρήσαµε για ένα από τα 

πασίγνωστα θέρετρα της Κυανής Ακτής, την 

πολυσύχναστη πόλη των Καννών. 

Περιηγηθήκαµε στην παραλιακή της 

λεωφόρο Κρουαζέτ, όπου κυριαρχούν 

πολυτελή ξενοδοχεία αρχιτεκτονικής αρτ 

Νουβό, αριστοκρατικά καφέ, αλλά και το 

παλάτι που φιλοξενεί κάθε χρόνο το διάσηµο 

φεστιβάλ του Κινηµατογράφου. Μια πόλη 

Σαν Πωλ Ντε Βανς 
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Την άλλη µέρα αναχωρήσαµε για το 

µεσαιωνικό χωριό αετοφωλιά Σαν Πωλ ντε 

Βανς. Το διάσηµο αυτό χωριουδάκι που 

αιώνα οφείλει την 

άνθηση του στο Φραγκίσκο Α’, βασιλιά της 

αιώνα  και την 

οχύρωσή του στον Λεονάρντο Ντα Βίντσι, 

εκλεκτό προσκεκληµένο του παραπάνω 

Επισκεφθήκαµε το ίδρυµα Μεγκτ, 

µε την πλούσια συλλογή έργων επιφανών 

οντέρνας τέχνης, όπως ο 

Μιρό και ανεβήκαµε στο γοτθικό καθεδρικό 

ναό του χωριού, όπου φυλάσσεται η 

νδρειας, πίνακας που 

αποδίδεται στον Τιντορέντο. Είναι ένα 

όµορφο µεσαιωνικό χωριό που µας µετέφερε 

σε µια άλλη εποχή και σε έναν άλλο κόσµο, 

πιο καλαίσθητο και περισσότερο φιλικό για 

ο µεσηµέρι αναχωρήσαµε για ένα από τα 

πασίγνωστα θέρετρα της Κυανής Ακτής, την 

πολυσύχναστη πόλη των Καννών. 

Περιηγηθήκαµε στην παραλιακή της 

λεωφόρο Κρουαζέτ, όπου κυριαρχούν 

πολυτελή ξενοδοχεία αρχιτεκτονικής αρτ 

Νουβό, αριστοκρατικά καφέ, αλλά και το 

λάτι που φιλοξενεί κάθε χρόνο το διάσηµο 

φεστιβάλ του Κινηµατογράφου. Μια πόλη 

γεµάτη ζωή και την υπέροχη αύρα της 

Μεσογείου. Στην Αντίµπ, επιστρέφοντας, 

σταµατήσαµε για να επισκεφθούµε το 

µουσείο Πικάσο. Πρόκειται για το σπίτι του 

καλλιτέχνη, που τώρα έχε

µουσείο.  Μοναδική εµπειρία. Έργα του 

Πικάσο και προσωπικά του αντικείµενα 

βρίσκονται εκτεθειµένα σε όλα τα σηµεία  

της τεράστιας έπαυλης. Τα παιδιά είδαν την 

τέχνη του, αν και δυσκολεύτηκαν, είναι η 

αλήθεια, να την κατανοήσουν. Παρόλα αυτά

έδειξαν ενδιαφέρον για την ανάλυση της 

τεχνοτροπίας του Πικάσο και τους 

συµβολισµούς του. Οι συνοδοί ήµασταν 

πρόθυµοι να τους δώσουµε όλες τις δυνατές 

γνώσεις, για να αποκωδικοποιήσουν το ύφος 

και την τεχνική του.   

   

Την επόµενη ηµέρα πήραµε τον δρόµο 

της επιστροφής γεµάτοι αναµνήσεις

κούραση, αλλά και ικανοποίηση, χαρά για 

όσα ζήσαµε, αλλά και γλυκιά στεναχώρια, 

που η εκδροµή τελειώνει. Τελευταία 

αναµνηστικά από το ταξίδι, από τα µαγαζιά 

του πλοίου.  

  Η εκδροµή τελείωσε, τα παιδιά γύρισαν 

στο σπίτι τους, οι γονείς τα περίµεναν. Όλοι 

είχαν κάτι να πουν, κάτι να εξιστορήσουν. 

Αν πέρασαν καλά, φαίνεται από τα 

παράπονα των γονιών τους, γιατί δεν 

πήραµε και αυτούς µαζί µας, γιατί δεν 

Οι µαθητές του σχολείου µας στο Μουσείο Πικάσο. Antibes 

γεµάτη ζωή και την υπέροχη αύρα της 

Μεσογείου. Στην Αντίµπ, επιστρέφοντας, 

σταµατήσαµε για να επισκεφθούµε το 

µουσείο Πικάσο. Πρόκειται για το σπίτι του 

καλλιτέχνη, που τώρα έχει µετατραπεί σε 

µουσείο.  Μοναδική εµπειρία. Έργα του 

Πικάσο και προσωπικά του αντικείµενα 

βρίσκονται εκτεθειµένα σε όλα τα σηµεία  

της τεράστιας έπαυλης. Τα παιδιά είδαν την 

τέχνη του, αν και δυσκολεύτηκαν, είναι η 

αλήθεια, να την κατανοήσουν. Παρόλα αυτά 

έδειξαν ενδιαφέρον για την ανάλυση της 

τεχνοτροπίας του Πικάσο και τους 

συµβολισµούς του. Οι συνοδοί ήµασταν 

πρόθυµοι να τους δώσουµε όλες τις δυνατές 

γνώσεις, για να αποκωδικοποιήσουν το ύφος 

 

Την επόµενη ηµέρα πήραµε τον δρόµο 

ης επιστροφής γεµάτοι αναµνήσεις. 

ούραση, αλλά και ικανοποίηση, χαρά για 

όσα ζήσαµε, αλλά και γλυκιά στεναχώρια, 

που η εκδροµή τελειώνει. Τελευταία 

αναµνηστικά από το ταξίδι, από τα µαγαζιά 

Η εκδροµή τελείωσε, τα παιδιά γύρισαν 

στο σπίτι τους, οι γονείς τα περίµεναν. Όλοι 

είχαν κάτι να πουν, κάτι να εξιστορήσουν. 

Αν πέρασαν καλά, φαίνεται από τα 

παράπονα των γονιών τους, γιατί δεν 

πήραµε και αυτούς µαζί µας, γιατί δεν 

Οι µαθητές του σχολείου µας στο Μουσείο Πικάσο. Antibes  



 

κανονίζουµε µια εκδροµή 

συµµετέχουν και αυτοί. Χάρηκαν για τα 

παιδιά τους και ζήλεψαν τις εµπειρίες τους.

  Τα δύο σχολεία είχαν γίνει ένα. Οι 

πλούσιες εµπειρίες τους καταγράφηκαν στη 

µνήµη τους ως ένα ονειρικό ταξίδι. Ένα 

ταξίδι, όµως, που δεν τελείωσε, µε την 

επιστροφή στην Αθήνα. Οι ταξιδιώτες 

µαθητές µετέδωσαν τις γνώσεις και τις 

εµπειρίες τους στους συµµαθητές τους. Τους 

περιέγραψαν όσα είδαν, τους αναπαράστησαν 

στιγµές από την ζωή στην Ιταλία 

Γι’ αυτό και λίγες ηµέρες µετά, το ερώτηµα 

ήταν «πού θα πάµε του χρόνου;». Όλο και 

περισσότερα παιδιά προκλήθηκαν για την 

πλουσιότερη γνώση, για το άνοιγµα στον 

κόσµο, για την επαφή µε τον πολιτισµό και 

την τέχνη. Θέλουν να δουν τη ζωή και σε 

άλλους τόπους, µε άλλους ανθρώπους, 

σπάζοντας τον πάγο του φόβου του 

αγνώστου, την ατολµία µπροστά στο 

καινούργιο, το διαφορετικό, το ξένο…

Τι είναι τελικά το σχολείο; Είναι όλες οι 

στιγµές του, οι πάντα πρωτόγνωρες στιγµές 

του, είναι ό,τι έχει συµβεί που το 

µαθαίνουµε, ό,τι συµβαίνει που το ζούµε 

στην αίθουσα και στον πολιτισµό των 

εκδροµών και ό,τι θα συµβεί στο χρόνο µε 

αυτές τις εµπειρίες. Είναι το πέρασµα όλων 

των ανθρώπων στη νιότη τους από τη 

σχολική ζωή και τις ευκαιρίες που αυτή 

τους δίνει να γνωρίσουν τον κόσµο. Είν

συναπάντηµα των βλεµµάτων τους, των 

αγωνιών τους και των ονείρων τους. Είναι 

ένα ξέφωτο που το πρώτιστο που 

προσπαθεί ή και που οφείλει να µάθει είναι 

πώς να φτιάχνει ο νέος τα δικά του ξέφωτα 

µέσα από τη γνώση στην τάξη, στην 

εκδροµή, στο φως του πολιτισµού άλλων 

χωρών. 

(Καραχάλιας Στέφανος, ∆/ντής 5
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κανονίζουµε µια εκδροµή που να 

συµµετέχουν και αυτοί. Χάρηκαν για τα 

παιδιά τους και ζήλεψαν τις εµπειρίες τους. 

Τα δύο σχολεία είχαν γίνει ένα. Οι 

πλούσιες εµπειρίες τους καταγράφηκαν στη 

µνήµη τους ως ένα ονειρικό ταξίδι. Ένα 

ταξίδι, όµως, που δεν τελείωσε, µε την 

την Αθήνα. Οι ταξιδιώτες 

µαθητές µετέδωσαν τις γνώσεις και τις 

εµπειρίες τους στους συµµαθητές τους. Τους 

περιέγραψαν όσα είδαν, τους αναπαράστησαν 

στιγµές από την ζωή στην Ιταλία - Γαλλία. 

Γι’ αυτό και λίγες ηµέρες µετά, το ερώτηµα 

ρόνου;». Όλο και 

περισσότερα παιδιά προκλήθηκαν για την 

πλουσιότερη γνώση, για το άνοιγµα στον 

κόσµο, για την επαφή µε τον πολιτισµό και 

την τέχνη. Θέλουν να δουν τη ζωή και σε 

άλλους τόπους, µε άλλους ανθρώπους, 

σπάζοντας τον πάγο του φόβου του 

την ατολµία µπροστά στο 

καινούργιο, το διαφορετικό, το ξένο… 

ι είναι τελικά το σχολείο; Είναι όλες οι 

στιγµές του, οι πάντα πρωτόγνωρες στιγµές 

του, είναι ό,τι έχει συµβεί που το 

συµβαίνει που το ζούµε 

στην αίθουσα και στον πολιτισµό των 

εκδροµών και ό,τι θα συµβεί στο χρόνο µε 

αυτές τις εµπειρίες. Είναι το πέρασµα όλων 

των ανθρώπων στη νιότη τους από τη 

σχολική ζωή και τις ευκαιρίες που αυτή 

τους δίνει να γνωρίσουν τον κόσµο. Είναι το 

συναπάντηµα των βλεµµάτων τους, των 

αγωνιών τους και των ονείρων τους. Είναι 

ένα ξέφωτο που το πρώτιστο που 

προσπαθεί ή και που οφείλει να µάθει είναι 

πώς να φτιάχνει ο νέος τα δικά του ξέφωτα 

µέσα από τη γνώση στην τάξη, στην 

λιτισµού άλλων 

, ∆/ντής 5ου Γενικού 

Λυκείου Ιλίου) 

ΟΟΟιιι   εεεννντττυυυπππώώώσσσεεειιιςςς   τ

µµµαααςςς…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΜΜοοουυυσσσεεείίίοοο  

Στη φετινή µας εκδροµή στο πλαίσιο του 

προγράµµατος «Ηλεκτρονικός

τύπος» µας δόθηκε η ευκαιρία να 

επισκεφτούµε το Ωκεανογραφικό Μουσείο 

του Ζαν Ζακ Κουστώ. Το µουσείο βρίσκεται 

Παλιά στολή δύτη. Μουσείο Κουστώ

  τττωωωννν   µµµαααθθθηηητττώώώννν   

ςςς………   

   

   

ο   ΚΚΚοοουυυσσστττώώώ   

   

Στη φετινή µας εκδροµή στο πλαίσιο του 

προγράµµατος «Ηλεκτρονικός Περιοδικός 

τύπος» µας δόθηκε η ευκαιρία να 

επισκεφτούµε το Ωκεανογραφικό Μουσείο 

Το µουσείο βρίσκεται 

 

 

Παλιά στολή δύτη. Μουσείο Κουστώ 



 

στην περιοχή Monaco-Ville (δηλαδή πάνω 

στον βράχο,όπου κτίστηκε ο πρώτος 

οικισµός), σε µικρή απόσταση από το παλάτι 

και είναι κτισµένο πάνω στα απόκρηµνα 

βράχια της ακτής.  

 

Περιλαµβάνει τρία επίπεδα και κατ’ 

επέκταση µουσεία τριών διαφορετικών 

θεµάτων. Στο πρώτο επίπεδο βρίσκεται 

πλήθος ενυδρείων διαφόρων µεγεθών µε 

όλων των ειδών θαλάσσια πλάσµατα, 

περίπου 6000 είδη ψαριών,

κοραλλιογενείς υφάλους και µε καρχαρίες (οι 

τελευταίοι βρίσκονται σε ένα µεγάλο 

ενυδρείο ύψους 6 µέτρων).

επίπεδο περιλαµβάνει αίθουσες  µε πολλά 

αντικείµενα που χρησιµοποιήθηκαν στα 

ερευνητικά ταξίδια του Κουστώ κα

σχετικά µε την εξερεύνηση των ωκεανών, 

τις µεθόδους αλιείας και τα όργανα

ναυσιπλοΐας. Επίσης, υπάρχει µία α

µε πίνακες και φωτογραφίες από τα ταξίδια 

του Κουστώ. Στο τρίτο επίπεδο υπάρχουν

τεράστιοι, εντυπωσιακοί σκελετοί 

Σκελετοί ψαριών. Μουσείο Κουστώ
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Ville (δηλαδή πάνω 

όπου κτίστηκε ο πρώτος 

οικισµός), σε µικρή απόσταση από το παλάτι 

ο πάνω στα απόκρηµνα 

Περιλαµβάνει τρία επίπεδα και κατ’ 

επέκταση µουσεία τριών διαφορετικών 

θεµάτων. Στο πρώτο επίπεδο βρίσκεται 

πλήθος ενυδρείων διαφόρων µεγεθών µε 

όλων των ειδών θαλάσσια πλάσµατα, 

περίπου 6000 είδη ψαριών, µε 

κοραλλιογενείς υφάλους και µε καρχαρίες (οι 

τελευταίοι βρίσκονται σε ένα µεγάλο 

ενυδρείο ύψους 6 µέτρων).  Το δεύτερο 

αίθουσες  µε πολλά 

αντικείµενα που χρησιµοποιήθηκαν στα 

ερευνητικά ταξίδια του Κουστώ και  

σχετικά µε την εξερεύνηση των ωκεανών, 

τις µεθόδους αλιείας και τα όργανα 

ναυσιπλοΐας. Επίσης, υπάρχει µία αίθουσα 

ς από τα ταξίδια 

Στο τρίτο επίπεδο υπάρχουν 

τεράστιοι, εντυπωσιακοί σκελετοί 

καρχαριών και µεγάλων ψα

αίθουσα δε του µουσείο δινόταν η ευκαιρία 

στον επισκέπτη του Μουσείου µέσα από 

ανοιχτά ενυδρεία να έρθει σε άµεση επαφή, 

µέσω της αφής µε µικρούς σε µήκος και 

ηλικία καρχαρίες. Μας εξίταρε το γεγονός 

ότι µας δόθηκε η ευκαιρία να αγγίξουµε 

έναν ήµερο καρχαρία. Όλα τα παραπάνω µας 

δώσανε την ευκαιρία να διευρύνουµε τους 

πνευµατικούς, αλλά και τους γνωστικούς 

µας ορίζοντες. Ήταν µια αξέχαστη εµπειρία 

που δεν θα την ξεχάσουµε και είµαστε 

τυχερές που την βιώσαµε

(Μπαλταδώρου Μαίρη

Εύα Β3, Καραγιώργη

Τρευλάκη Μαριαλένα Α

 

 

 

Το σηµείο όπου εργάζεται η «µύτη»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σκελετοί ψαριών. Μουσείο Κουστώ 

καρχαριών και µεγάλων ψαριών. Σε κάποια 

αίθουσα δε του µουσείο δινόταν η ευκαιρία 

στον επισκέπτη του Μουσείου µέσα από 

ανοιχτά ενυδρεία να έρθει σε άµεση επαφή, 

µέσω της αφής µε µικρούς σε µήκος και 

ηλικία καρχαρίες. Μας εξίταρε το γεγονός 

ότι µας δόθηκε η ευκαιρία να αγγίξουµε 

ναν ήµερο καρχαρία. Όλα τα παραπάνω µας 

δώσανε την ευκαιρία να διευρύνουµε τους 

αλλά και τους γνωστικούς 

µας ορίζοντες. Ήταν µια αξέχαστη εµπειρία 

που δεν θα την ξεχάσουµε και είµαστε 

τυχερές που την βιώσαµε.  

Μαίρη Β3, Μούζουλα 

Καραγιώργη ∆ήµητρα Α2, 

Α4) 

Το σηµείο όπου εργάζεται η «µύτη» 

 



 

ΜΜΜοοουυυσσσεεείίίοοο   ΑΑΑρρρωωωµµµάάάτττωωωννν   –––   FFFrr

   

  Επισκεφτήκαµε το Μουσείο Αρωµάτων 

Fragonard, το οποίο βρίσκεται στην αρχή 

της παλιάς πόλης. Πρόκειται για ένα 

καλοσυντηρηµένο κτίριο του 18

πόρτα ανοίγει και βρίσκεσαι µπροστά σε µία 

µεγάλη αίθουσα, όπου εκτίθενται παλιά 

αρωµατικά δοχεία σε διάφορα σχήµατα, 

µεγέθη και χρώµατα. Όλοι οι χώροι 

ξεχειλίζουν από µυρωδιές: ροδοπέταλα, 

γιασεµί, πατσουλί και αρω

santal. Στην πρώτη αίθουσα γνωρίσαµε 

πώς από την πρώτη ύλη

απόσταγµα. Εκεί βρίσκεται και η «µύτη»

όπως λέγεται ο ειδικευµένος 

Επισκεφθήκαµε τα παραδοσιακά εργαστήρια 

και περάσαµε στον χώρο, όπου ο καθένας 

µπορεί να κάνει την δική του αγορά. 

∆οκιµάσαµε αρώµατα, καθώς στο µουσείο 

υπάρχουν 5000 αρώµατα και σχετικά είδη. 

Εδώ γεννήθηκε η πρώτη αρωµατοποιία και 

µετά το 1730 ξεκίνησε ο πρώτος 

συνεταιρισµός. 

Επεξεργασία γιασεµιών πάνω σε λίπος. Μουσείο 

αρωµάτων 

 

                      (Θανάσης Μάρκος

                       Γιώργος Γουρνάκης
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Frrraaagggooonnnaaarrrddd   

Επισκεφτήκαµε το Μουσείο Αρωµάτων 

, το οποίο βρίσκεται στην αρχή 

της παλιάς πόλης. Πρόκειται για ένα 

καλοσυντηρηµένο κτίριο του 18ου αιώνα. Η 

πόρτα ανοίγει και βρίσκεσαι µπροστά σε µία 

µεγάλη αίθουσα, όπου εκτίθενται παλιά 

αρωµατικά δοχεία σε διάφορα σχήµατα, 

µεγέθη και χρώµατα. Όλοι οι χώροι 

ξεχειλίζουν από µυρωδιές: ροδοπέταλα, 

γιασεµί, πατσουλί και αρωµατικό ξύλο 

αίθουσα γνωρίσαµε 

ην πρώτη ύλη εξάγεται το 

απόσταγµα. Εκεί βρίσκεται και η «µύτη», 

 αρωµατοποιός. 

Επισκεφθήκαµε τα παραδοσιακά εργαστήρια 

και περάσαµε στον χώρο, όπου ο καθένας 

νει την δική του αγορά. 

∆οκιµάσαµε αρώµατα, καθώς στο µουσείο 

υπάρχουν 5000 αρώµατα και σχετικά είδη. 

Εδώ γεννήθηκε η πρώτη αρωµατοποιία και 

µετά το 1730 ξεκίνησε ο πρώτος 

 
Επεξεργασία γιασεµιών πάνω σε λίπος. Μουσείο 

(Θανάσης Μάρκος, Β3 

Γιώργος Γουρνάκης, Γ1) 

«««ΛΛΛίίίγγγααα   λλλόόόγγγιιιααα   γγγιιιααα

ΚΚΚάάάννννννεεες

   

Κάννες, ένα από τα πιο δηµοφιλέστερα 

θέρετρα στον κόσµο, Σίγουρα θα γνωρίζετε 

ότι είναι ξακουστές για τα ετήσια 

κινηµατογραφικά βραβεία

ανέφερα αυτό είναι και 

επισκεφθήκαµε το σηµείο

το φεσιβάλ κινηµατογράφου

φυσικά πολλοί αγαπηµένοι µας ηθοποιοί 

έχουν παραβρεθεί. Αξίζει όµως να 

αναφερθούν τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία

που προφανώς είναι και πανάκριβα. 

Εντυπωσιακά κτήρια στα οποία κυριαρχεί η 

χλιδή, δρόµοι στους οποίους θα ντρεπόσουν 

να πατήσεις, καθώς ήταν πεντακάθαρα 

παρόλο που οι Κάννες 

πυκνοκατοικηµένη πόλη. Τα αυτοκίνητα 

που κυκλοφορούσαν στους δρόµους ήταν 

κυρίως Lamborghini

«φτώχεια γενικότερα»..

του άρθρου θα ήθελα να ευχαριστήσω τους 

καθηγητές µας που κατάφεραν να 

πραγµατοποιήσουν την εκδροµή και µας 

χάρισαν την ευκαιρία να γνωρίσουµε αυτό 

το µέρος, αλλά και πολλά άλλα επίσης.

 

                        (Πετραλοίφη Βασιλική

Κάννες

ααα   τττιιιςςς   πππααανννέέέµµµοοορρρφφφεεεςςς   

εςςς………»»»   

Κάννες, ένα από τα πιο δηµοφιλέστερα 

θέρετρα στον κόσµο, Σίγουρα θα γνωρίζετε 

ότι είναι ξακουστές για τα ετήσια 

βραβεία. Ο λόγος που το 

ανέφερα αυτό είναι και γιατί 

επισκεφθήκαµε το σηµείο όπου διεξάγεται 

το φεσιβάλ κινηµατογράφου και όπου 

ολλοί αγαπηµένοι µας ηθοποιοί 

. Αξίζει όµως να 

τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία, 

που προφανώς είναι και πανάκριβα. 

Εντυπωσιακά κτήρια στα οποία κυριαρχεί η 

οποίους θα ντρεπόσουν 

καθώς ήταν πεντακάθαρα 

οι Κάννες είναι µια 

πυκνοκατοικηµένη πόλη. Τα αυτοκίνητα 

που κυκλοφορούσαν στους δρόµους ήταν 

Lamborghini και Ferrari, 

»... Τέλος, µέσω αυτού 

του άρθρου θα ήθελα να ευχαριστήσω τους 

που κατάφεραν να 

πραγµατοποιήσουν την εκδροµή και µας 

χάρισαν την ευκαιρία να γνωρίσουµε αυτό 

αλλά και πολλά άλλα επίσης.   

(Πετραλοίφη Βασιλική, Α3) 

Κάννες 



 

ΚΚΚάάάννννννεεεςςς   

Ανεξαρτήτως εποχής, η Γαλλία είναι 

ένας ταξιδιωτικός προορισµός µε σταθερό 

ενδιαφέρον και για πολλούς αποτελεί όνειρο 

ζωής να επισκεφθούν διάφορες περιοχές της! 

Από το ροµαντικό Παρίσι µέχρι τις γαλλικές 

ακτές του νότου και από τις µαγευτικές 

µεσαιωνικές της πόλεις µέχρι την εξοχή του 

Βορρά, η Γαλλία καλύπτει διαχρονικά τα 

γούστα κάθε ταξιδιώτη. Στα µέρη που 

σίγουρα θα πρέπει να επισκεφθεί κάποιος, 

αν ταξιδέψει ως τη Γαλλία, εντάσσονται και 

οι µαγευτικές Κάννες. Τα τελευταία χρόνια 

οι Κάννες από ένα µικρό χ

µετατραπεί σε απόλυτο τουριστικό θέρετρο. 

Πετάνγκα: παιγνίδι στους δρόµους των 

Καννών 

Εκτός από την καταπληκτική θέα στην 

Κυανή Ακτή, τα αριστοκρατικά εξοχικά και 

τα πανέµορφα µέρη που υπάρχουν κοντά 

για να επισκεφθεί κανείς, οι Κάννες είναι 

γνωστές για το Φεστιβάλ του 

Κινηµατογράφου που πραγµατοποιείται 

εκεί και τα πολυτελή καταστήµατα που 

διαθέτει. 
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Ανεξαρτήτως εποχής, η Γαλλία είναι 

ένας ταξιδιωτικός προορισµός µε σταθερό 

ενδιαφέρον και για πολλούς αποτελεί όνειρο 

ζωής να επισκεφθούν διάφορες περιοχές της! 

Από το ροµαντικό Παρίσι µέχρι τις γαλλικές 

ακτές του νότου και από τις µαγευτικές 

ης πόλεις µέχρι την εξοχή του 

Βορρά, η Γαλλία καλύπτει διαχρονικά τα 

γούστα κάθε ταξιδιώτη. Στα µέρη που 

σίγουρα θα πρέπει να επισκεφθεί κάποιος, 

αν ταξιδέψει ως τη Γαλλία, εντάσσονται και 

οι µαγευτικές Κάννες. Τα τελευταία χρόνια 

οι Κάννες από ένα µικρό χωριό έχουν 

µετατραπεί σε απόλυτο τουριστικό θέρετρο.  

γκα: παιγνίδι στους δρόµους των 

Εκτός από την καταπληκτική θέα στην 

Κυανή Ακτή, τα αριστοκρατικά εξοχικά και 

τα πανέµορφα µέρη που υπάρχουν κοντά 

για να επισκεφθεί κανείς, οι Κάννες είναι 

γνωστές για το Φεστιβάλ του 

Κινηµατογράφου που πραγµατοποιείται 

εκεί και τα πολυτελή καταστήµατα που 

Εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι 

στην αρχαιότητα η πόλη αποτελούσε 

ρωµαϊκή αποικία. Ρωµαϊκοί τάφοι που 

βρέθηκαν εκεί υποστηρίζουν αυτή τη 

θεωρία. Οι Ρωµαίοι, λοιπόν, έχτισαν δύο 

µεγαλοπρεπείς πύργους στην πόλη, αν και 

όχι πολύ γρήγορα. Ο ένας χρειάστηκε 

περίπου έναν αιώνα για να κατασκευαστεί 

και ο άλλος περίπου τρεις. Γενικότερα, οι 

Κάννες είναι ένα µέρος που θα ήθελα να 

επισκεφθώ και στο µέλ

πολύ όµορφο µέρος, αν και αρκετά ακριβό, 

όσον αφορά τα ψώνια, το φαγητό και όχι 

µόνο! ∆εν είναι τυχαίο, άλλωστε, που κάθε 

χρόνο συγκεντρώνει πλήθος κόσµου, 

και αρχηγούς κρατών!!!!!!

                   (Μενύχτα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Το ταξίδι, όπως και η αγάπη, 

εκφράζει µια απόπειρα να 

µετατρέψουµε το όνειρο σε 

πραγµατικότητα»

       Alain de Botton, 

ντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι 

στην αρχαιότητα η πόλη αποτελούσε 

ρωµαϊκή αποικία. Ρωµαϊκοί τάφοι που 

βρέθηκαν εκεί υποστηρίζουν αυτή τη 

ωρία. Οι Ρωµαίοι, λοιπόν, έχτισαν δύο 

µεγαλοπρεπείς πύργους στην πόλη, αν και 

όχι πολύ γρήγορα. Ο ένας χρειάστηκε 

περίπου έναν αιώνα για να κατασκευαστεί 

και ο άλλος περίπου τρεις. Γενικότερα, οι 

Κάννες είναι ένα µέρος που θα ήθελα να 

επισκεφθώ και στο µέλλον, καθώς είναι ένα 

πολύ όµορφο µέρος, αν και αρκετά ακριβό, 

όσον αφορά τα ψώνια, το φαγητό και όχι 

µόνο! ∆εν είναι τυχαίο, άλλωστε, που κάθε 

χρόνο συγκεντρώνει πλήθος κόσµου, ακόµα 

κρατών!!!!!! 

Μενύχτα Κατερίνα, Α3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Το ταξίδι, όπως και η αγάπη, 

εκφράζει µια απόπειρα να 

µετατρέψουµε το όνειρο σε 

πραγµατικότητα» 

 Ελβετός συγγραφέας 



 

 ΤΤΤΟΟΟ   ΜΜΜΟΟΟΥΥΥΣΣΣΕΕΕΙΙΙΟΟΟ   PPPIIICCCAAASSSSSS

ΑΑΑΝΝΝΤΤΤΙΙΙΜΜΜΠΠΠ   

 
Πικάσο κρεµάει τους λατρεµένους του αχινούς στο µουσείο της 

Antibes 

 

 

«Ιf you want to see the Picassos from 

Antibes, you have to see them in 

Antibes” 

Pablo PicassoΟ

 

 

Η Αντίµπ (γαλλ. Antibes) 

είναι   µία παλιά και πολύ γραφική πόλη 

ανάµεσα στις Κάννες και στη Νίκαια

γύρω στα µέσα του 19ου αιώνα πλούσιοι 

από όλη την Ευρώπη ανακάλυψαν

οµορφιά του µέρους και έχτισαν πολυτελείς 

κατοικίες. Το 1926, το παλαιό  

Γκριµάλντι (Chateau Grimaldi)

αιώνα χτισµένο πάνω από τα τείχη µε θέα 

στη θάλασσα, αγοράστηκε από την τοπική 

αυτοδιοίκηση και αργότερα αναστηλώθηκε 

για να λειτουργήσει ως µουσείο

κατέφτασε στην πόλη ο 65 ετών διάσηµος 

ζωγράφος Πάµπλο Πικάσο και προσκλήθηκε 

να διαµείνει στο κάστρο.  Κατά την εξάµηνη 

διαµονή του απ’τον Ιούλιο έως τ
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SSSOOO   ΣΣΣΤΤΤΗΗΗΝΝΝ   

Πικάσο κρεµάει τους λατρεµένους του αχινούς στο µουσείο της 

f you want to see the Picassos from 

Antibes, you have to see them in 

Ο 

 ή Αντίπολη  

µία παλιά και πολύ γραφική πόλη 

Κάννες και στη Νίκαια,  όπου 

γύρω στα µέσα του 19ου αιώνα πλούσιοι 

από όλη την Ευρώπη ανακάλυψαν την 

οµορφιά του µέρους και έχτισαν πολυτελείς 

κατοικίες. Το 1926, το παλαιό  Κάστρο των 

Grimaldi) του 16ου 

αιώνα χτισµένο πάνω από τα τείχη µε θέα 

γοράστηκε από την τοπική 

αυτοδιοίκηση και αργότερα αναστηλώθηκε 

µουσείο. Το 1946 

κατέφτασε στην πόλη ο 65 ετών διάσηµος 

και προσκλήθηκε 

να διαµείνει στο κάστρο.  Κατά την εξάµηνη 

διαµονή του απ’τον Ιούλιο έως τον 

∆εκέµβριο, ο Πικάσο παρήγαγε έργα 

ζωγραφικής, καθώς και κεραµικής και 

διακόσµησης. Αυτή η περίοδος θεωρείται 

από κάποιους πως είναι η αληθινή 

καλλιτεχνική αιχµή του. Όταν έφυγε, 

άφησε κάποια από αυτά για το δήµο και 

από τότε το κάστρο επίσηµα έγινε Μουσ

Πικάσο.  Έτσι, το Μουσείο Πικάσο  τώρα 

διαθέτει µια µοναδικά εξαιρετική συλλογή 

από πίνακες, λιθογραφίες, σκίτσα και 

κεραµικά, καθώς και φωτογραφικό υλικό 

που απεικονίζει τον καλλιτέχνη σε ώρα 

εργασίας. Ένα από τα πλέον 

αντιπροσωπευτικά έργα της 

συγκεκριµένης περιόδου είναι το «

de vivre”, µια σειρά 25 πινάκων του 

«Αntipolis suite”.    

 

Παράλληλα, την ίδια περίοδο, ο Picasso 

ρίχνεται µε πάθος στην αγγειοπλαστική

δηµιουργεί γύρω στα 3.000 µε 4.000 

κεραµικά. Αυτά διαχωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες: Στα αυθεντικά, εκείνα δηλαδή 

που τα έπλαθε ο ίδιος και στη συνέχεια τα 

ζωγράφιζε, και στα µη αυθεντικά, εκείνα 

που τα σχεδίαζε, αλλά έπειτα οι τεχνίτες 

εκτελούσαν το σχέδιό του.

Πικάσο εκτίθενται πίνακες του Πικάσο

οποίος θεωρείται ένας απ τους κυριότερους 

εκπροσώπους της ζωγραφικής του 20

Μουσείο Πικάσο

∆εκέµβριο, ο Πικάσο παρήγαγε έργα 

ζωγραφικής, καθώς και κεραµικής και 

διακόσµησης. Αυτή η περίοδος θεωρείται 

από κάποιους πως είναι η αληθινή 

καλλιτεχνική αιχµή του. Όταν έφυγε, 

άφησε κάποια από αυτά για το δήµο και 

από τότε το κάστρο επίσηµα έγινε Μουσείο 

ουσείο Πικάσο  τώρα 

µια µοναδικά εξαιρετική συλλογή 

από πίνακες, λιθογραφίες, σκίτσα και 

καθώς και φωτογραφικό υλικό 

που απεικονίζει τον καλλιτέχνη σε ώρα 

εργασίας. Ένα από τα πλέον 

αντιπροσωπευτικά έργα της 

ριµένης περιόδου είναι το «la joie 

µια σειρά 25 πινάκων του 

 

ην ίδια περίοδο, ο Picasso 

ρίχνεται µε πάθος στην αγγειοπλαστική και 

δηµιουργεί γύρω στα 3.000 µε 4.000 

κεραµικά. Αυτά διαχωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες: Στα αυθεντικά, εκείνα δηλαδή 

που τα έπλαθε ο ίδιος και στη συνέχεια τα 

ζωγράφιζε, και στα µη αυθεντικά, εκείνα 

αλλά έπειτα οι τεχνίτες 

έδιό του.  Στο Μουσείο 

πίνακες του Πικάσο, ο 

οποίος θεωρείται ένας απ τους κυριότερους 

εκπροσώπους της ζωγραφικής του 20ου 

Μουσείο Πικάσο 



 

αιώνα, αλλά και του Νικολά Ντε Σαντάλ

καθώς  και έργα καλλιτεχνών από τη 

Νίκαια.  

   Στην υπέροχη παλιά πόλη της 

οποία, σύµφωνα µε ορισµένους, αποτελεί το 

πολιτιστικό κέντρο της Κυανής Ακτής, 

αξίζει να επισκεφθεί κανείς το Μ

Πικάσο όπου, εκτός από τα µοναδικά 

εκθέµατα και την αυλή µε τα γλυπτά, 

µπορεί να κατανοήσει και να απολαύσει 

πολύ περισσότερα. Ας µην ξεχνάµε πως 

σύµφωνα µε τον ίδιο τον Picasso

θέλεις να δεις τα έργα του Picasso

Αντίµπ, πρέπει να τα δεις στην Αντίµπ». 

Ίσως διότι η ίδια η πόλη µε το µοναδικό 

κάστρο και την υπέρτατη και µοναδική θέα 

προς τη Μεσόγειο αποτέλεσε για αυτ

γιατί όχι και για εµάς µια µεγάλη

έµπνευσης και δηµιουργίας. 

             (Γεωργία

                           Νίκη Μπαλάση

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

«Το ταξίδι της 

ανακάλυψης δεν 

σηµαίνει να ψάχνεις 

καινούργια µέρη αλλά 

να έχεις καινούργια 

µάτια» 

Marcel Proust, 1871-

1922, Γάλλος συγγραφέας 
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αλλά και του Νικολά Ντε Σαντάλ, 

και έργα καλλιτεχνών από τη 

Στην υπέροχη παλιά πόλη της Antibes, η 

οποία, σύµφωνα µε ορισµένους, αποτελεί το 

πολιτιστικό κέντρο της Κυανής Ακτής, 

αξίζει να επισκεφθεί κανείς το Μουσείο 

Πικάσο όπου, εκτός από τα µοναδικά 

εκθέµατα και την αυλή µε τα γλυπτά, 

µπορεί να κατανοήσει και να απολαύσει 

Ας µην ξεχνάµε πως 

Picasso :  «Αν 

Picasso απ’ την 

Αντίµπ, πρέπει να τα δεις στην Αντίµπ». 

Ίσως διότι η ίδια η πόλη µε το µοναδικό 

κάστρο και την υπέρτατη και µοναδική θέα 

αποτέλεσε για αυτόν και 

γιατί όχι και για εµάς µια µεγάλη πηγή 

(Γεωργία Μπαλάση,Β3 

Νίκη Μπαλάση, Β3) 

ΜΜΜοοουυυσσσεεείίίοοο   FFF

∆εν σου δίνεται κάθε µέρα η δυνατότητα να 

επισκεφτείς το µουσείο ενός τέτοιου οίκου 

αυτοκινήτων. ∆εν έχεις κάθε µέρα την 

ευκαιρία να δεις µια ντουζίνα µονοθέσια της 

Φόρµουλα 1, αξίας όσο

στην Εκάλη το ένα.  

  Όµως  εκείνη ήταν µια ξεχωριστή µέρα 

στο Μαρανελο της Ιταλίας. Μόλις την 3 µέρα 

της 8ηµερης εκδροµής του 2ου και του 5ου 

ΓΕΛ Ιλίου στην Ιταλία, 

ξενοδοχείο στην Μπολόνια όπου 

διανυκτερεύσαµε, για να 

µας. 

 

∆εν είχαµε πολύ χρόνο µπροστά µας και σαν 

να µην έφτανε αυτό ο ίδιος καθυστέρησα το 

λεωφορείο χάρη στην χρόνια καθυστέρηση 

που µε διατρέχει. Αυτό που ευτυχώς δεν 

καθυστέρησε όµως ήταν η άφιξή µας στο 

µουσείο. Ήδη είχε αρχίσει να αυξάνεται ο 

αριθµός των πολυτελών αυτοκινήτων γύρω 

από τις τεράστιες οµολογουµένως 

εγκαταστάσεις. Κίτρινα και κόκκινα, 

επιβλητικά, απειλητικά και εχθρικά, αυτά 

τα οχήµατα δεν παρέπεµπαν στον καθολικό 

όρο του τετράτροχου. Μπαίνοντας στο 

µουσείο συνεχίστηκε το ίδιο µοτίβο. 

Αυτοκίνητα βαµµένα σε ολοζώντανα 

Μουσείο Ferrari

«Το ταξίδι της 

ανακάλυψης δεν 

σηµαίνει να ψάχνεις 

καινούργια µέρη αλλά 

να έχεις καινούργια 

 

FFFeeerrrrrraaarrriii   

∆εν σου δίνεται κάθε µέρα η δυνατότητα να 

επισκεφτείς το µουσείο ενός τέτοιου οίκου 

αυτοκινήτων. ∆εν έχεις κάθε µέρα την 

ευκαιρία να δεις µια ντουζίνα µονοθέσια της 

Φόρµουλα 1, αξίας όσο µια µικρή συνοικία 

εκείνη ήταν µια ξεχωριστή µέρα 

στο Μαρανελο της Ιταλίας. Μόλις την 3 µέρα 

της 8ηµερης εκδροµής του 2ου και του 5ου 

 αναχωρήσαµε από το 

ξενοδοχείο στην Μπολόνια όπου 

για να πάρουµε το δρόµο 

εν είχαµε πολύ χρόνο µπροστά µας και σαν 

να µην έφτανε αυτό ο ίδιος καθυστέρησα το 

λεωφορείο χάρη στην χρόνια καθυστέρηση 

που µε διατρέχει. Αυτό που ευτυχώς δεν 

καθυστέρησε όµως ήταν η άφιξή µας στο 

µουσείο. Ήδη είχε αρχίσει να αυξάνεται ο 

τελών αυτοκινήτων γύρω 

από τις τεράστιες οµολογουµένως 

εγκαταστάσεις. Κίτρινα και κόκκινα, 

επιβλητικά, απειλητικά και εχθρικά, αυτά 

τα οχήµατα δεν παρέπεµπαν στον καθολικό 

όρο του τετράτροχου. Μπαίνοντας στο 

µουσείο συνεχίστηκε το ίδιο µοτίβο. 

αµµένα σε ολοζώντανα 

Μουσείο Ferrari 



 

χρώµατα, φαίνονταν έτοιµα να σπάσουν το 

φράγµα του ήχου µε σχήµα παρόµοιο µε 

εκείνο σφαίρας. Εκεί µας δόθηκε η 

δυνατότητα να περιεργαστούµε τους 

απογόνους των σηµερινών αγωνιστικών

καθώς και την ραχοκοκαλιά τους. 

Εκτεθειµένοι στο γυµνό µάτι βρίσκονται 

πάνω σε εκθεσιακές βάσεις τεράστιοι 

κινητήρες, οι οποίοι πάντοτε κυριαρχούσαν 

και που βίαια εκτόξευαν το αυτοκίνητο 

εξόδους των στροφών στην επόµενη ευθεία. 

∆εµένοι µε αυτό ήταν µέσ

ανθρακονηµατινου πλαισίου, τεχνολογία που 

εφαρµοζόταν στα µαχητικά του Β' 

παγκοσµίου πολέµου για να έχετε µια 

αίσθηση.  

 

Προχωρώντας βαθύτερα στο µουσείο 

τις χρυσές µέρες της Φόρµουλα 1. Παλιά 

µονοθέσια των εποχών όπου οι κανονισµοί 

ήταν σχεδόν ανύπαρκτοι. 

Χωρίς ηλεκτρονικούς περιορισµούς, γεµάτα 

ωµή δύναµη και φτιαγµένα στην κόψη του 

ξυραφιού, έχοντας απόκριση που δεν 

συµβαδίζει µε τους κανόνες της φυσικής.

Στον επάνω όροφο συναντήσαµε κάποια από 

τα µοντέλα που βρίσκονται σε παραγωγή 

αυτή την στιγµή. Για τους αυτ

θα αναφέρω πως αισθητά έλειπε η Enzo 

καθώς και F-40 από την έκθεση. Παρόλα 

αυτά δύσκολα κάποιος θα µπορούσε να 

Μουσείο Ferrari  
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χρώµατα, φαίνονταν έτοιµα να σπάσουν το 

φράγµα του ήχου µε σχήµα παρόµοιο µε 

εκείνο σφαίρας. Εκεί µας δόθηκε η 

περιεργαστούµε τους 

απογόνους των σηµερινών αγωνιστικών,  

καθώς και την ραχοκοκαλιά τους. 

νό µάτι βρίσκονται 

πάνω σε εκθεσιακές βάσεις τεράστιοι 

οι οποίοι πάντοτε κυριαρχούσαν 

το αυτοκίνητο από 

εξόδους των στροφών στην επόµενη ευθεία. 

∆εµένοι µε αυτό ήταν µέσω ενός 

ανθρακονηµατινου πλαισίου, τεχνολογία που 

στα µαχητικά του Β' 

παγκοσµίου πολέµου για να έχετε µια 

Προχωρώντας βαθύτερα στο µουσείο είδαµε 

τις χρυσές µέρες της Φόρµουλα 1. Παλιά 

που οι κανονισµοί 

ηλεκτρονικούς περιορισµούς, γεµάτα 

ωµή δύναµη και φτιαγµένα στην κόψη του 

ξυραφιού, έχοντας απόκριση που δεν 

συµβαδίζει µε τους κανόνες της φυσικής. 

Στον επάνω όροφο συναντήσαµε κάποια από 

τα µοντέλα που βρίσκονται σε παραγωγή 

αυτή την στιγµή. Για τους αυτοκινητόφιλους 

θα αναφέρω πως αισθητά έλειπε η Enzo 

40 από την έκθεση. Παρόλα 

αυτά δύσκολα κάποιος θα µπορούσε να 

παραπονεθεί. Ο όγκος αυτών των 

αυτοκινήτων δεν είναι κάτι που πρέπει να 

υποτιµάται. Μπροστά α

πάτωµα βρισκόταν πάντα

αριθµούσε στοιχεία για το αυτοκίνητ

επιδόσεις του, καθώς και ορισµένα τεχνικά 

χαρακτηριστικά. Άλλωστε, η αγάπη για τα 

αυτοκίνητα είναι και αγάπη για τους 

αριθµούς.  

  Βγαίνοντας σιγά-σιγά από την έκθεση 

βρεθήκαµε σε ένα εσωτερικό Fer

Σε πολλούς άρεσαν τα προϊόντα, βέβαια 

κάνεις σχεδόν δεν αγόρασε. Η πολιτική της 

εταιρείας εκµεταλλεύεται στο έπακρο το 

λογότυπο υπερτιµώντας ό

αγοραστεί. Αυτή είναι η πραγµατικά 

µελανή σελίδα του οίκου, η έντονη επιβολή 

που ασκεί µέσω της αυθεντίας που διαθέτει. 

∆εν θα ήθελα ποτέ όµως να κλείσω 

γκρινιάζοντας όσο εύκολο και να είναι. Αυτή 

ήταν µια πραγµατικά εξωπραγµατική 

εµπειρία και ελπίζω όλοι σας να έχετε µια 

µέρα την ευκαιρία να την ζήσετε.

                         

           (Αλπογιάννης

   

   

   

παραπονεθεί. Ο όγκος αυτών των 

αυτοκινήτων δεν είναι κάτι που πρέπει να 

υποτιµάται. Μπροστά από αυτά και στο 

πάτωµα βρισκόταν πάντα µια καρτέλα που 

στοιχεία για το αυτοκίνητο, τις 

καθώς και ορισµένα τεχνικά 

χαρακτηριστικά. Άλλωστε, η αγάπη για τα 

αυτοκίνητα είναι και αγάπη για τους 

σιγά από την έκθεση 

σε ένα εσωτερικό Ferrari store. 

Σε πολλούς άρεσαν τα προϊόντα, βέβαια 

κάνεις σχεδόν δεν αγόρασε. Η πολιτική της 

εταιρείας εκµεταλλεύεται στο έπακρο το 

λογότυπο υπερτιµώντας ό,τι µπορεί να 

αγοραστεί. Αυτή είναι η πραγµατικά 

µελανή σελίδα του οίκου, η έντονη επιβολή 

έσω της αυθεντίας που διαθέτει. 

∆εν θα ήθελα ποτέ όµως να κλείσω 

γκρινιάζοντας όσο εύκολο και να είναι. Αυτή 

ήταν µια πραγµατικά εξωπραγµατική 

εµπειρία και ελπίζω όλοι σας να έχετε µια 

µέρα την ευκαιρία να την ζήσετε. 

Αλπογιάννης  Χρήστος, Β1) 

   



 

SSSaaaiiinnnttt      PPPaaauuulll      dddeee   VVVe

Μέσα στα πλαίσια του ταξιδιού µας 

στην Γαλλία, το οποίο πραγµατοποιήσαµε 

στα µέσα Φεβρουαρίου (13 µε 20), 

επισκεφθήκαµε πολλούς καινούργιους 

τόπους που µας εντυπωσίασαν. Πολλά µέρη 

σε σύντοµο χρόνο, έτσι ώστε δεν 

προλαβαίναµε να χαρούµε το ένα και 

ακολουθούσε το άλλο. Γι’ αυτό και συνεχώς 

προσπαθούσαµε να απαθανατίσουµε µε την 

φωτογραφική µας µηχανή ή το κινητό µας 

στιγµιότυπα από την παρουσία µας σε 

τόπους που θέλουµε να θυµόµαστε σε όλη 

µας τη ζωή, φροντίζοντας να φαίνεται σε 

κάθε εικόνα η οµορφιά του τοπ

πόλης ή της περιοχής όπου βρισκόµασταν.

  Ένα από αυτά τα µέρη, λοιπόν, που 

αξιωθήκαµε να επισκεφθούµε

τυχεροί γι’ αυτό  ήταν το Saint

όπως διαφορετικά αποκαλείται 

Paul – de Vence. Είναι µια κοινότητα 

στην περιοχή Aples – Martimes

λοφώδης τόπος στην νοτιοανατολική Γαλλία 

που από µακριά µοιάζει µε ψηλό και 

δυνατό – άπαρτο κάστρο. Το χωριό αυτό 

είναι γνωστό για τα µουσεία της σύγχρονης 

τέχνης που έχει, αλλά και τις γκαλερί, όπω

είναι η Fondation Maegnt, που βρίσκεται 

σε κοντινή απόσταση.  

Saint – Paul – de Vence
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VVeeennnccceee   

Μέσα στα πλαίσια του ταξιδιού µας 

στην Γαλλία, το οποίο πραγµατοποιήσαµε 

στα µέσα Φεβρουαρίου (13 µε 20), 

επισκεφθήκαµε πολλούς καινούργιους 

τόπους που µας εντυπωσίασαν. Πολλά µέρη 

σε σύντοµο χρόνο, έτσι ώστε δεν 

προλαβαίναµε να χαρούµε το ένα και 

ύσε το άλλο. Γι’ αυτό και συνεχώς 

προσπαθούσαµε να απαθανατίσουµε µε την 

φωτογραφική µας µηχανή ή το κινητό µας 

στιγµιότυπα από την παρουσία µας σε 

τόπους που θέλουµε να θυµόµαστε σε όλη 

µας τη ζωή, φροντίζοντας να φαίνεται σε 

κάθε εικόνα η οµορφιά του τοπίου ή της 

που βρισκόµασταν. 

Ένα από αυτά τα µέρη, λοιπόν, που 

αξιωθήκαµε να επισκεφθούµε και είµαστε 

Saint – Paul ή 

όπως διαφορετικά αποκαλείται Saint – 

. Είναι µια κοινότητα 

Martimes, ένας 

λοφώδης τόπος στην νοτιοανατολική Γαλλία 

που από µακριά µοιάζει µε ψηλό και 

άπαρτο κάστρο. Το χωριό αυτό 

είναι γνωστό για τα µουσεία της σύγχρονης 

τέχνης που έχει, αλλά και τις γκαλερί, όπως 

, που βρίσκεται 

Όλοι µας εντυπωσιαστήκαµε από τη θέα 

του χωριού, καθώς και από το ίδιο το 

χωριό, το οποίο είναι χτισµένο από πέτρα 

και έχει αρχιτεκτονική και οικοδόµηση 

µεσαιωνικού κάστρου. Είναι ένα πολύ 

γραφικό µέρος και αρκετά ροµαντικό! ∆εν 

ήταν τυχαίο, άλλωστε, ότι ήµασταν τα µόνα 

παιδιά εκεί, καθώς τριγύρω µας βρίσκονταν 

ζευγαράκια από όλες τις ηλικίες και από όλα 

τα µέρη του κόσµου! Χαρακτηριστικό σηµείο 

του χωριού ήταν το τε

οποίο ήταν γεµάτο νοµίσµατα. Αυτό 

συνέβαινε γιατί υπάρχει ένας µύθος που 

λέει ότι αν κάνεις µια ευχή και πετάξεις 

ένα νόµισµα στο πηγάδι, εκείνη θα 

πραγµατοποιηθεί. 

  

 

Έχουµε κρατήσει όλοι µας, µαθητές και 

καθηγητές, όµορφες αναµνήσει

το παραδοσιακό µεσαιωνικό χωρίο της 

Γαλλίας. Προσωπικά πιστεύω πως

καταφέρετε να βρεθείτε στη νοτιοανατολική 

Γαλλία, είτε µε παρέα είτε µόνος  σας, θα 

πρέπει να επισκεφθείτε το 

de Vence. Είναι ένα µέρος το οποίο σας 

συνιστούµε ανεπιφύλακτα. Και αν δεν έχετε 

βρει κάποιο ταίρι για να πάτε µαζί, που 

ξέρετε, ίσως να το συναντήσετε εκεί!

                     (Αποστολάκης Χρήστος

Παπαντονοπούλου Χριστίνα

Saint – Paul 

de Vence 

Όλοι µας εντυπωσιαστήκαµε από τη θέα 

του χωριού, καθώς και από το ίδιο το 

χωριό, το οποίο είναι χτισµένο από πέτρα 

και έχει αρχιτεκτονική και οικοδόµηση 

κάστρου. Είναι ένα πολύ 

γραφικό µέρος και αρκετά ροµαντικό! ∆εν 

ήταν τυχαίο, άλλωστε, ότι ήµασταν τα µόνα 

παιδιά εκεί, καθώς τριγύρω µας βρίσκονταν 

ζευγαράκια από όλες τις ηλικίες και από όλα 

τα µέρη του κόσµου! Χαρακτηριστικό σηµείο 

του χωριού ήταν το τεράστιο σιντριβάνι, το 

οποίο ήταν γεµάτο νοµίσµατα. Αυτό 

συνέβαινε γιατί υπάρχει ένας µύθος που 

λέει ότι αν κάνεις µια ευχή και πετάξεις 

ένα νόµισµα στο πηγάδι, εκείνη θα 

Έχουµε κρατήσει όλοι µας, µαθητές και 

καθηγητές, όµορφες αναµνήσεις  από αυτό 

το παραδοσιακό µεσαιωνικό χωρίο της 

Γαλλίας. Προσωπικά πιστεύω πως, αν ποτέ 

καταφέρετε να βρεθείτε στη νοτιοανατολική 

Γαλλία, είτε µε παρέα είτε µόνος  σας, θα 

πρέπει να επισκεφθείτε το Saint – Paul – 

ι ένα µέρος το οποίο σας 

µε ανεπιφύλακτα. Και αν δεν έχετε 

βρει κάποιο ταίρι για να πάτε µαζί, που 

ξέρετε, ίσως να το συναντήσετε εκεί! 

(Αποστολάκης Χρήστος Γ1, 

Παπαντονοπούλου Χριστίνα) 

Paul – de Vence.  



 

ΜΜΜοοονννααακκκόόό,,,   ΜΜΜόόόννντττεεε   ΚΚΚάάά

Η «πρώτη µατιά» των όσων επρόκειτο να 

δούµε την 4η µέρα της εκδροµής, αρκούσε 

για να καταλάβουµε ότι κάναµε λάθος όταν 

λέγαµε ότι η επίσκεψη στο µουσείο της 

Ferrari θα ήταν ο καλύτερος προορισµός της 

εκδροµής.  

 

 

Χτισµένο πάνω στο καταλληλότερο σηµείο, 

το κρατίδιο του Μονακό δεν έχει τίποτα να 

ζηλέψει από άλλα ταξιδιωτικά θέρετρα. Οι 

ουρανοξύστες και τα υπερπολυτε

µικρότερου µεγέθους, που ξεκινούσαν από 

την κορυφή του βουνού και απλώνονταν ως 

τη µαγευτική µαρίνα των εκατοντάδων 

πλουσίων γιότ ήταν απλά ένα σηµάδι των 

όσων θα βλέπαµε στη συνέχεια. Αφού 

πρώτα πήραµε µια γεύση από το 

πολιτιστικό – και θρησκευτικό κυρίως

κόσµο του Μονακό στην εκκλησία 

κοσµεί το πάρκο δίπλα στο µουσείο 

και από τα πανέµορφα στενά σοκάκια που 

οδηγούσαν στο πριγκηπάτο, όλοι οι δρόµοι 

έδειχναν έναν και µόνο προορισµό. ΜΟΝΤΕ 

ΚΑΡΛΟ!!! Η περιοχή του πιο ξακουστού 

καζίνο του κόσµου, του Hotel

Café de Paris, η «προσωποποίησης» της 

Μόντε Κάρλο 
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άάάρρρλλλοοο   

Η «πρώτη µατιά» των όσων επρόκειτο να 

µέρα της εκδροµής, αρκούσε 

για να καταλάβουµε ότι κάναµε λάθος όταν 

λέγαµε ότι η επίσκεψη στο µουσείο της 

θα ήταν ο καλύτερος προορισµός της 

ισµένο πάνω στο καταλληλότερο σηµείο, 

έχει τίποτα να 

ζηλέψει από άλλα ταξιδιωτικά θέρετρα. Οι 

ουρανοξύστες και τα υπερπολυτελή κτήρια 

που ξεκινούσαν από 

την κορυφή του βουνού και απλώνονταν ως 

τη µαγευτική µαρίνα των εκατοντάδων 

πλουσίων γιότ ήταν απλά ένα σηµάδι των 

θα βλέπαµε στη συνέχεια. Αφού 

πρώτα πήραµε µια γεύση από το 

και θρησκευτικό κυρίως- 

κόσµο του Μονακό στην εκκλησία που 

κοσµεί το πάρκο δίπλα στο µουσείο Cousto, 

και από τα πανέµορφα στενά σοκάκια που 

οδηγούσαν στο πριγκηπάτο, όλοι οι δρόµοι 

δειχναν έναν και µόνο προορισµό. ΜΟΝΤΕ 

ΚΑΡΛΟ!!! Η περιοχή του πιο ξακουστού 

Hotel de Paris, 

«προσωποποίησης» της 

οικονοµικής καλογουστιάς και 

διασηµότερη πίστα της 

οποία διεξάγεται ο τελικός και ο η

του Παγκοσµίου Κυπέλλου µονοθέσιων, είχε 

µαγνητίσει για τα καλά τα, 

«χλίδα», µάτια µας. Bentley

Royce, Lamborghini, 

Jeep όλων των γούστων ήταν τα «στολίδια» 

που διακοσµούσαν σχεδόν αποκλειστικά 

(όταν δεν υπήρχε διακοπή από 

δηλαδή) τους καλοφτιαγµένους δρόµους που 

φιλοξενούν το πρωτάθληµα της 

∆εν χρειάζεται φυσικά να  περιγράψω το 

ρίγος που διαπέρασε τους «σχετικούς» 

πατώντας πάνω στη διασηµότερη στροφή 

«σαλιγκάρι» της Formula

όλα αυτά; Στο καζίνο. Στο µεγαλύτερο του 

κόσµου κατά ακρίβεια. Χτισµένο µε 

κλασσική αρχιτεκτονική, το καζίνο του

αρχιτεκτονική το καζίνο του

θυµίζει σε τίποτα τα καζίνο του Λουτρακίου 

και Πάρνηθας, που µπροστά του 

φαντάζουν… λέσχη χαρτοπ

Και πώς να µην είναι πετυχηµένο ένα 

τέτοιο κρατίδιο, όταν ακόµα και οι εργάτες 

στο δρόµο ήταν στην … τρίχα, ¨όπως θα 

λέγαµε κι εµείς στα δυτικά. 

ουρανοξύστες, αντιπροσωπείες

όλα στην εντέλεια για να µην αφήσουν ούτε 

ένα παράπονο σε οποιονδήποτε επισκεφτεί 

το καµάρι της Κυανής Ακτής. Πόσο πιο 

ωραίο φαίνεται όµως όταν αναλογιστούµε 

ότι όλα αυτά είναι χτισµένα παραλιακά. 

ΠΟΛΥ!!! Το µεσογειακό κλίµα του Μονακό 

είναι ακόµα ένας άσσος στο µανίκι του 

αριστουργήµατος που επισκεφ

Καλογουστιά, ακριβά αµάξια, πανέµορφα 

πάρκα, όµορφοι δρόµοι, κοµψότητα, 

πολυτέλεια ακόµα και στην παραµικρή 

λεπτοµέρεια, κλάση και φυσικά πλούτος, 

είναι ,εν τέλει, µόλις λίγα από τα χαρίσµατα 

του Μονακό. ∆εν σε χάλαγε…

                  (Νικολόγλου

οικονοµικής καλογουστιάς και η 

της Formula 1, στην 

οποία διεξάγεται ο τελικός και ο ηµιτελικός 

του Παγκοσµίου Κυπέλλου µονοθέσιων, είχε 

µαγνητίσει για τα καλά τα, άπειρα στην 

Bentley, Ferrari, Rolls 

, Aston Martin και 

όλων των γούστων ήταν τα «στολίδια» 

που διακοσµούσαν σχεδόν αποκλειστικά 

εν υπήρχε διακοπή από Porsche 

δηλαδή) τους καλοφτιαγµένους δρόµους που 

φιλοξενούν το πρωτάθληµα της Formula 1. 

∆εν χρειάζεται φυσικά να  περιγράψω το 

ρίγος που διαπέρασε τους «σχετικούς» 

πατώντας πάνω στη διασηµότερη στροφή 

Formula. Πού οφείλονται 

όλα αυτά; Στο καζίνο. Στο µεγαλύτερο του 

κόσµου κατά ακρίβεια. Χτισµένο µε 

κλασσική αρχιτεκτονική, το καζίνο του 

αρχιτεκτονική το καζίνο του Μονακό δεν 

θυµίζει σε τίποτα τα καζίνο του Λουτρακίου 

και Πάρνηθας, που µπροστά του 

φαντάζουν… λέσχη χαρτοπαιξίας αρχαρίων. 

Και πώς να µην είναι πετυχηµένο ένα 

τέτοιο κρατίδιο, όταν ακόµα και οι εργάτες 

στο δρόµο ήταν στην … τρίχα, ¨όπως θα 

λέγαµε κι εµείς στα δυτικά. Πάρκα, 

ουρανοξύστες, αντιπροσωπείες οίκων µόδας, 

όλα στην εντέλεια για να µην αφήσουν ούτε 

παράπονο σε οποιονδήποτε επισκεφτεί 

το καµάρι της Κυανής Ακτής. Πόσο πιο 

φαίνεται όµως όταν αναλογιστούµε 

ότι όλα αυτά είναι χτισµένα παραλιακά. 

ΠΟΛΥ!!! Το µεσογειακό κλίµα του Μονακό 

είναι ακόµα ένας άσσος στο µανίκι του 

αριστουργήµατος που επισκεφθήκαµε. 

Καλογουστιά, ακριβά αµάξια, πανέµορφα 

πάρκα, όµορφοι δρόµοι, κοµψότητα, 

πολυτέλεια ακόµα και στην παραµικρή 

λεπτοµέρεια, κλάση και φυσικά πλούτος, 

είναι ,εν τέλει, µόλις λίγα από τα χαρίσµατα 

του Μονακό. ∆εν σε χάλαγε… 

(Νικολόγλου Αλέξανδρος, Β3) 



 

ΜΜΜοοονννααακκκόόό,,,   ΜΜΜόόόννντττεεε   ΚΚΚάάά

Το Μόντε Κάρλο είναι µια πόλη του 

Μονακό. Σίγουρα ελάχιστοι είναι αυτοί που 

δε γνωρίζουν για την οµορφιά και τη 

µοναδικότητα αυτής της πόλης και µετά την 

επίσκεψή µας εκεί, κατάλαβα και το λόγο!

Από την πρώτη στιγµή που πατάς το 

πόδι σου σε αυτή την πόλη, σε καταβάλει 

ένας άνεµος ηρεµίας. Σε αυτό συµβάλλουν 

σίγουρα όλα αυτά τα νεοκλασικά κτήρια και 

τα στενά δροµάκια µε µαγαζιά και 

εστιατόρια που θυµίζουν παλιές ταινίες. 

 

 

Είναι αναµφισβήτητα µια πόλη γεµάτη 

πλούτο και κουλτούρα. Αν την 

επισκεφθείτε, θα το καταλάβετε στιγµιαία! 

∆ε χρειάζεται προσπάθεια, απλά 

παρατηρήστε την ένδυση των ανθρώπων, 

τις εγκαταστάσεις της πόλης, τα πανάκριβα 

αριστοτεχνικά κτήρια ως και τα πανάκριβα, 

πολυτελή αυτοκίνητα τύπου 

Lamborghini, Bentley 

κυκλοφορούν! 

Όπως ανέφερα και προηγουµένως, το 

Μόντε Κάρλο φιλοξενεί την πίστα του 

Μονακό, όπου διεξάγεται ο αγώνας του 

Παγκοσµίου Πρωταθλήµατος Φόρµουλα 1. 

Επίσης, το Παγκόσµιο Πρωτάθληµα 

Πυγµαχίας, το Ευρωπαϊκό Τουρνουά 

Πόκερ, το Παγκόσµιο Πρωτάθληµα 

Μόντε Κάρλο 
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άάάρρρλλλοοο   

άρλο είναι µια πόλη του 

Μονακό. Σίγουρα ελάχιστοι είναι αυτοί που 

δε γνωρίζουν για την οµορφιά και τη 

αυτής της πόλης και µετά την 

επίσκεψή µας εκεί, κατάλαβα και το λόγο! 

Από την πρώτη στιγµή που πατάς το 

πόδι σου σε αυτή την πόλη, σε καταβάλει 

ένας άνεµος ηρεµίας. Σε αυτό συµβάλλουν 

σίγουρα όλα αυτά τα νεοκλασικά κτήρια και 

τα στενά δροµάκια µε µαγαζιά και 

που θυµίζουν παλιές ταινίες.  

ναµφισβήτητα µια πόλη γεµάτη 

πλούτο και κουλτούρα. Αν την 

επισκεφθείτε, θα το καταλάβετε στιγµιαία! 

∆ε χρειάζεται προσπάθεια, απλά 

παρατηρήστε την ένδυση των ανθρώπων, 

τις εγκαταστάσεις της πόλης, τα πανάκριβα 

αριστοτεχνικά κτήρια ως και τα πανάκριβα, 

τελή αυτοκίνητα τύπου Ferrari, 

κ.λπ., που 

Όπως ανέφερα και προηγουµένως, το 

Μόντε Κάρλο φιλοξενεί την πίστα του 

Μονακό, όπου διεξάγεται ο αγώνας του 

Παγκοσµίου Πρωταθλήµατος Φόρµουλα 1. 

Επίσης, το Παγκόσµιο Πρωτάθληµα 

αχίας, το Ευρωπαϊκό Τουρνουά 

Πόκερ, το Παγκόσµιο Πρωτάθληµα 

Ταβλιού, καθώς και επιδείξεις µόδας και 

άλλες εκδηλώσεις. 

Το Μόντε Κάρλο έχει γίνει ευρέως 

γνωστό τις τελευταίες δεκαετίες

επισκέψεων από µέλη βασιλικών 

οικογενειών και διάσηµων αστεριών του 

Χόλυγουντ. 

Για να ολοκληρώσω, το Μόντε Κάρλο 

είναι από τα κορυφαία τουριστικά θέρετρα 

της Ευρώπης, αν και πολλοί από τους 

βασικούς τουριστικούς προορισµούς 

βρίσκονται σε άλλα 

αξιοθέατα όπως ο Καθεδρικό

Μονακό, το Ωκεανογραφικό Μουσείο, το 

Ενυδρείο και το Παλάτι του Πρίγκηπα. 

Όπως και να έχει θα πρότεινα αναµφίβολα

να επισκεφτείτε αυτό το απρόσµενα 

µαγευτικό µέρος, όχι µόνο για την οµορφιά 

του, αλλά και για την κ

αναδεικνύει!  

(Κρεµµύδας 

 

Μόντε Κάρλο

καθώς και επιδείξεις µόδας και 

Το Μόντε Κάρλο έχει γίνει ευρέως 

γνωστό τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω των 

επισκέψεων από µέλη βασιλικών 

οικογενειών και διάσηµων αστεριών του 

Για να ολοκληρώσω, το Μόντε Κάρλο 

είναι από τα κορυφαία τουριστικά θέρετρα 

της Ευρώπης, αν και πολλοί από τους 

βασικούς τουριστικούς προορισµούς 

βρίσκονται σε άλλα µέρη του Μονακό,  

Καθεδρικός Ναός του 

Μονακό, το Ωκεανογραφικό Μουσείο, το 

Ενυδρείο και το Παλάτι του Πρίγκηπα. 

Όπως και να έχει θα πρότεινα αναµφίβολα 

αυτό το απρόσµενα 

µαγευτικό µέρος, όχι µόνο για την οµορφιά 

αι για την κουλτούρα που 

                                                                               

Κρεµµύδας Γιάννης, Γ2) 

Μόντε Κάρλο 



 

ΑΑΑπππόόό   τττηηηννν   εεεπππίίίσσσκκκεεεψψψήήή   µµµαααςςς   σσστττοοο   εεελλλλλλ

τττηηηςςς   ΝΝΝίίίκκκαααιιιαααςςς   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Έξω από το ελληνικό σχολείο της Νίκαιας
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λλλληηηνννιιικκκόόό   σσσχχχοοολλλεεείίίοοο   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΣΣυυυνννέέέννντττεεευυυξξξηηη   σσστττοοο   εεελλλλλληη

ΝΝΝίίίκκκαααιι

 Κατά την επίσκεψη του σ

στη Νίκαια, επισκεφθήκαµε το Ελληνικό 

Σχολείο της Ελληνορθόδοξης κοινότητας της 

Νίκαιας. Επειδή οι παραστάσεις από την 

επίσκεψη ήταν έντονες και η περιέργεια 

γεννούσε ερωτηµατικά, την ώρα του 

κεράσµατος µας δόθηκε  η ευκαιρία να 

υποβάλουµε τις ερωτήσεις µας και να µας 

δοθούν απαντήσεις από τις καθηγήτριες του 

Σχολείου. Εδώ καταγράφουµε τις 

πληροφορίες που αντλήσαµε από την 

συνέντευξη αύτη και αφορούν το σχολείο 

που επισκεφθήκαµε και την κοινότητα που 

ανήκει. 

☺ Το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστηµα είναι 

πολύ αυστηρό. Ο βαθµός 16 θεωρείται 

άριστα, που σηµαίνει ότι, εκτός από 

πρόγραµµα σπουδών και τις υποχρεώσεις 

των µαθητών, και το σύστηµα της 

βαθµολόγησης είναι αυστηρό. 

☺ Το Γυµνάσιο και το λύκειο στο ελληνικό 

Σχολείο αποτελούν ενιαία µονάδα, είναι 

µαζί. 

☺ Υπάρχουν πολλά επίπεδα σε κάθε τάξη 

που καθορίζονται ανάλογα µε τις γνώσεις 

των µαθητών, εφόσον γενικότερα το 

εκπαιδευτικό σύστηµα διαµορφώνεται µε 

κριτήριο τη γνωστικό επίπεδο 

µαθητών. 

☺ Οι κατευθύνσεις του Σχολείου 

καθορίζονται από τις Βρυξέλες και τους 

έλληνες εκπροσώπους για την 

εκπαίδευση των ελληνοπαίδων στο 

εξωτερικό. 

☺ Αν και µαθαίνουν την ελληνική γλώσσα 

οι µαθητές, υπάρχουν δυσκολίες που 

αφορούν τη σύνταξη του λόγου, τη

σωστή έκφραση – εκφορά του λόγου  και 

την ορθογραφία. 

☺ Για την πληροφορική υπάρχουν δύο 

εκπαιδευτικοί. Υπάρχει και 

Νίκαιας 

ληηηνννιιικκκόόό   σσσχχχοοολλλεεείίίοοο   τττηηηςςς   

αιιιαααςςς   

ατά την επίσκεψη του σχολείου µας 

στη Νίκαια, επισκεφθήκαµε το Ελληνικό 

Σχολείο της Ελληνορθόδοξης κοινότητας της 

Νίκαιας. Επειδή οι παραστάσεις από την 

επίσκεψη ήταν έντονες και η περιέργεια 

ερωτηµατικά, την ώρα του 

κεράσµατος µας δόθηκε  η ευκαιρία να 

υποβάλουµε τις ερωτήσεις µας και να µας 

δοθούν απαντήσεις από τις καθηγήτριες του 

Σχολείου. Εδώ καταγράφουµε τις 

πληροφορίες που αντλήσαµε από την 

συνέντευξη αύτη και αφορούν το σχολείο 

σκεφθήκαµε και την κοινότητα που 

Το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστηµα είναι 

πολύ αυστηρό. Ο βαθµός 16 θεωρείται 

άριστα, που σηµαίνει ότι, εκτός από 

πρόγραµµα σπουδών και τις υποχρεώσεις 

των µαθητών, και το σύστηµα της 

βαθµολόγησης είναι αυστηρό.  

µνάσιο και το λύκειο στο ελληνικό 

Σχολείο αποτελούν ενιαία µονάδα, είναι 

Υπάρχουν πολλά επίπεδα σε κάθε τάξη 

που καθορίζονται ανάλογα µε τις γνώσεις 

των µαθητών, εφόσον γενικότερα το 

εκπαιδευτικό σύστηµα διαµορφώνεται µε 

κριτήριο τη γνωστικό επίπεδο των 

Οι κατευθύνσεις του Σχολείου 

καθορίζονται από τις Βρυξέλες και τους 

έλληνες εκπροσώπους για την 

εκπαίδευση των ελληνοπαίδων στο 

Αν και µαθαίνουν την ελληνική γλώσσα 

οι µαθητές, υπάρχουν δυσκολίες που 

αφορούν τη σύνταξη του λόγου, την 

εκφορά του λόγου  και 

Για την πληροφορική υπάρχουν δύο 

εκπαιδευτικοί. Υπάρχει και site 



 

ενηµέρωσης µε υλικό, φωτογραφίες και 

ενηµερωτικά δελτία για όλες τις 

εκδηλώσεις και τα προγράµµατα του 

Σχολείου και των µαθητών.

☺ Στο σχολείο εκδίδεται περιοδικό ανά 

τέσσερις µήνες µε νέα της κοινότητας και 

υλικό από τη µαθητική δράση και ζωή.

☺ Τα ελληνόπουλα της διασποράς 

ενηµερώνονται για όλα που τους αφορούν 

από σχετικά sites, µέσω των οποίων και 

επικοινωνούν. 

☺ Εξαιτίας των µικτών γάµων, έλληνες µε 

γαλλίδες και το αντίστροφο, τα παιδιά 

αποφασίζουν µόνα τους σε µεγάλη ηλικία 

να βαφτιστούν. Φυσικά, έχοντας πάρει τα 

ελληνικά ερεθίσµατα η σχέση τους µε την 

Εκκλησία, την Ελλάδα, τα ήθη και τα 

έθιµα είναι πολύ στενή. 

 

 
Από την επίσκεψή µας στο ελληνικό σχολείο της 

Νίκαιας 

 

 

☺ Στο Σχολείο της Γαλλίας τίποτα δεν είναι 

αυτονόητο. Τα παιδιά έρχονται µε τη 

θέλησή τους, χωρίς να αναγκάζονται. 

Οτιδήποτε γίνεται, δηµιουργείται µε 

αγάπη και µεράκι, ελληνική συνείδηση 

και ανοικτή διάθεση. Τα αυτονόη

πατρίδα µας, συχνά γι’ αυτούς τους 

µαθητές είναι ζητούµενα. Η εθελοντική 
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ενηµέρωσης µε υλικό, φωτογραφίες και 

ενηµερωτικά δελτία για όλες τις 

εκδηλώσεις και τα προγράµµατα του 

Σχολείου και των µαθητών. 

χολείο εκδίδεται περιοδικό ανά 

τέσσερις µήνες µε νέα της κοινότητας και 

υλικό από τη µαθητική δράση και ζωή. 

Τα ελληνόπουλα της διασποράς 

ενηµερώνονται για όλα που τους αφορούν 

, µέσω των οποίων και 

γάµων, έλληνες µε 

γαλλίδες και το αντίστροφο, τα παιδιά 

αποφασίζουν µόνα τους σε µεγάλη ηλικία 

να βαφτιστούν. Φυσικά, έχοντας πάρει τα 

ελληνικά ερεθίσµατα η σχέση τους µε την 

Εκκλησία, την Ελλάδα, τα ήθη και τα 

µας στο ελληνικό σχολείο της 

Στο Σχολείο της Γαλλίας τίποτα δεν είναι 

αυτονόητο. Τα παιδιά έρχονται µε τη 

θέλησή τους, χωρίς να αναγκάζονται. 

Οτιδήποτε γίνεται, δηµιουργείται µε 

αγάπη και µεράκι, ελληνική συνείδηση 

και ανοικτή διάθεση. Τα αυτονόητα στην 

πατρίδα µας, συχνά γι’ αυτούς τους 

µαθητές είναι ζητούµενα. Η εθελοντική 

δουλειά, η προσφορά χωρίς απαιτήσεις, οι 

πρωτοβουλίες και η ανάληψη ευθυνών 

τους κάνει καλύτερους ανθρώπους, µε 

συνείδηση ευρωπαϊκή και βαθιά 

ελληνική. 

☺ Στην προετοιµασία των µ

εξετάσεις τους, τους δίνουν οι καθηγητές 

τους τα θέµατα των πανελληνίων 

εξετάσεων. 

 

 
Από το παρεκκλήσι του ελληνικού σχολείου της 

Νίκαιας

☺ Από την ελληνική κοινότητα δίνεται 

µέσω του Σχολείου πιστοποιητικό 

γλωσσοµάθειας της ελληνικής 

☺ Η νοσταλγία και η αγάπη για την Ελλάδα 

φανερώνεται από τη συµµετοχή 

µαθητών και γονέων, αλλά και όλης της 

κοινότητας σε παραδοσιακές εκδηλώσεις 

και εορτές. Στη χριστουγεννιάτικη γιορτή 

πραγµατοποιήθηκε 

συγκεντρώθηκε µεγάλο χρηµατικό π

το οποίο διατέθηκε για τη δηµιουργία 

δανειστικής βιβλιοθήκης.

☺ Η κοινότητα των ελλήνων στη Νίκαια 

ενεργή και ζωντανή κοινότητα. Τίποτα 

δεν είναι δεδοµένο. Όλα γίνονται µε 

πρωτοβουλίες, εθελοντισµό και 

συντονισµένες προσπάθειες. Είναι ια 

αυτόνοµη κοινότητα µε έντονη παρουσία 

στη Νίκαια. Μέσα από αυτή διαδίδεται η 

δουλειά, η προσφορά χωρίς απαιτήσεις, οι 

πρωτοβουλίες και η ανάληψη ευθυνών 

τους κάνει καλύτερους ανθρώπους, µε 

συνείδηση ευρωπαϊκή και βαθιά 

Στην προετοιµασία των µαθητών για τις 

εξετάσεις τους, τους δίνουν οι καθηγητές 

τους τα θέµατα των πανελληνίων 

Από το παρεκκλήσι του ελληνικού σχολείου της 

Νίκαιας 

 

Από την ελληνική κοινότητα δίνεται 

µέσω του Σχολείου πιστοποιητικό 

γλωσσοµάθειας της ελληνικής γλώσσας. 

Η νοσταλγία και η αγάπη για την Ελλάδα 

φανερώνεται από τη συµµετοχή 

µαθητών και γονέων, αλλά και όλης της 

κοινότητας σε παραδοσιακές εκδηλώσεις 

και εορτές. Στη χριστουγεννιάτικη γιορτή 

πραγµατοποιήθηκε bazaar, όπου 

συγκεντρώθηκε µεγάλο χρηµατικό ποσό, 

το οποίο διατέθηκε για τη δηµιουργία 

δανειστικής βιβλιοθήκης. 

Η κοινότητα των ελλήνων στη Νίκαια 

ενεργή και ζωντανή κοινότητα. Τίποτα 

δεν είναι δεδοµένο. Όλα γίνονται µε 

πρωτοβουλίες, εθελοντισµό και 

συντονισµένες προσπάθειες. Είναι ια 

τητα µε έντονη παρουσία 

στη Νίκαια. Μέσα από αυτή διαδίδεται η 
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ελληνική γλώσσα και πολιτισµός, µε 

αποτέλεσµα να υπάρχουν πολλοί 

φιλέλληνες στη Νίκαια που συχνάζουν 

στην Εκκλησία και στο ελληνικό Σχολείο. 

Η κοινότητα υπάρχει εδώ και πολλά 

χρόνια και είναι αναγνωρισµένη από το 

γαλλικό κράτος ως  µε τον τίτλο 

Ελληνορθόδοξη Κοινότητα Νίκαιας, 

Μονακό και Κυανής Ακτής.  

☺ Κάθε Κυριακή η νεολαία και οι φοιτητές 

συγκεντρώνονται στην Εκκλησία και 

µετά για καφέ και κουβέντα. Ο πολιούχος 

της Εκκλησίας είναι ο Άγιος Σπυρίδων. 

Πίσω από κάθε κάθισµα υπάρχει η θ. 

λειτουργία στις δύο γλώσσες, ελληνικά 

και γαλλικά. Στην Εκκλησία γίνονται 

γάµοι, βαπτίσεις, ακολουθίες αλλά και 

πολλές γνωριµίες µεταξύ Ελλήνων, 

Γάλλων και Ελλήνων. Είναι ένας 

πλούσιος και ποικίλος από εµπειρίες 

τόπος. Ο εξοπλισµός της γίνεται από 

δωρεές και αποτελεί χώρο προσκύνησης 

και αναφοράς για τους ορθόδοξους της 

Νίκαιας.   

☺ Οι ενήλικες πάντα έχουν κατά νου ταξίδι 

στην Ελλάδα. Το σχολείο κάνει τρεις 

εκδροµές τον χρόνο. Μία πολιτιστική, π.χ. 

µουσείο, µία ηµερήσια, π.χ. πικνίκ στην 

εξοχή, µπάνιο στη θάλασσα και µία 

πολυήµερη όπου το Σχολείο αποφασίσει.     

☺ Ως µάθηµα επιλογής υπάρχουν στο 

πρόγραµµα τα Αρχαία  και τα Νέα 

Ελληνικά. Εξετάζονται γραπτά ή 

προφορικά πάνω σε συγκεκριµένη ύλη 

που ορίζεται από το υπουργείο Παιδείας. 

☺ Τα µαθήµατα του Σχολείου γίνονται κάθε 

Σάββατο και άλλο ένα απόγευµα µετά 

από το Γαλλικό Σχολείο στο οποίο 

φοιτούν. 

☺ Από τα δύο Σχολεία έγινε προσφορά 

λογοτεχνικών βιβλίων, δώρα από 

κηδεµόνα µαθητή του ΓΕΛ Ιλίου.  

☺ Φεύγοντας µας δόθηκαν αναµνηστικά: 

ηµερολόγιο της Ελληνορθόδοξης 

κοινότητας της  Νίκαιας, ηµερολόγιο του 

Σχολείου µε ζωγραφιές και εικόνες από 

τους µαθητές, cart-postal µε θέµα το 

Ελληνικό Σχολείο και την Κοινότητα της 

Νίκαιας, τον Ναό του αγίου Σπυρίδωνα 

που είναι µέσα στο σχολείο και γίνονται 

οι εκδηλώσεις και τα εκκλησιαστικά 

Μυστήρια των Ελλήνων. 

☺ Το σχολείο της Νίκαιας έχει τρεις 

αδελφοποιήσεις: µε το Μουσικό Σχολείο 

του Βόλου, το 1ο Λύκειο Πανοράµατος, το 

8ο Γυµνάσιο Γλυφάδας. Η αδελφοποίηση 

µε το δικό µας Σχολείο έγινε µέσω 

πλατφόρµας – αλληλογραφίας και 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας των φορέων 

των Σχολείων.   

 
(Τσουµπελή Αναστασία Α4,  

Τσέλιου Σοφία Α4,  

Νικολόγλου Αλέκος Β3) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

«Θα µείνω πάντα ιδανικός 

κι ανάξιος εραστής των 

µακρισµένων ταξιδιών και 

των γαλάζιων πόντων». 

Νίκος Καββαδίας,  

1910-1975, Έλληνας ποιητής 
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   ΆΆΆρρραααβββεεεςςς   ΕΕΕπππιιισσστττήήήµµµοοονννεεεςςς   σσστττοοο   ΜΜΜεεεσσσαααίίίωωωνννααα   

Τµήµα Β 1 

Χίλια χρόνια ιστορίας, από το 500 έως 

το 1500 µ.X., που ωστόσο έµειναν στο 

σκοτάδι. Κι όµως, αυτά τα χρόνια έκρυβαν 

έναν κόσµο επιστηµόνων και εφευρετών, 

στους οποίους χρωστάµε πολλά που 

θεωρούµε σήµερα δεδοµένο πως ανήκουν 

στο δικό µας πολιτισµό: προέρχονται από 

ένα Ισλάµ που δεν µοιάζει µε το σηµερινό. 

Πολλοί Ευρωπαίοι και Αµερικανοί 

πιστεύουν πως ο Μεσαίωνας υπήρξε µια 

µακρά περίοδος στασιµότητας, στην οποία ο 

πολιτισµός, οι επιστήµες και η πρόοδος 

επιβραδύνθηκαν ή ανακόπηκαν, γι’ αυτό 

µιλάνε για σκοτεινά χρόνια. Όµως το Ισλάµ 

τότε γνώριζε την ακµή του. Η 

ανθρωπότητα του χρωστάει πολλά 

Πρόκειται για εφευρέσεις και 

ανακαλύψεις που επηρέασαν και 

συνετέλεσαν στην πρόοδο του δυτικού 

κόσµου: από τον καφέ µέχρι το σαπούνι, 

από χειρουργικά όργανα µέχρι τους 

αριθµούς, από την πένα γραφής µέχρι τους 

ανεµόµυλους, από τις ενέσεις µέχρι 

το σκάκι. 

Οι µαθητές ήρθαν σε επαφή µε τον 

πολιτισµό αυτό και µελέτησαν τη ζωή και 

κυρίως το έργο αράβων επιστηµόνων που 

άλλαξαν τη πορεία της ιστορίας της 

τεχνολογίας και κυρίως κατανόησαν ότι 

πρέπει να αναζητούµε πάντα την αλήθεια 

από πολλές πηγές.  

Υπεύθυνη Καθηγήτρια:  

Χαµηλοθώρη Μαρία 

ΤΤΤααα   πππρρρώώώτττααα   πππααανννεεεπππιιισσστττήήήµµµιιιααα   τττηηηςςς   

ΕΕΕυυυρρρώώώπππηηηςςς   

Τµήµα Β 2 

Η επιλογή του θέµατος προήλθε από το 

ενδιαφέρον των µαθητών για την ανώτατη 

εκπαίδευση, το πανεπιστήµιο στο οποίο σε 

ένα χρόνο εύχονται να παρακολουθούν ως 

φοιτητές. Το ενδιαφέρον τους ήταν γνήσιο 

και οι εργασίες τους πλούσιες: ασχολήθηκαν 

µε την ιστορία της εκπαίδευσης από την 

Αρχαία Αίγυπτο, την Αρχαία Ελλάδα, τη 

Ρώµη και το Βυζάντιο µέχρι την ίδρυση 

των ιστορικών πανεπιστηµίων της ∆ύσης. 

Κάποια στοιχεία για την ιστορία 

πανεπιστηµίων που λειτουργούν µέχρι 

σήµερα: 

«Οι Φραγκισκανοί και ∆οµινικανοί 

µοναχοί ήταν τάγµατα µοναχών της 

∆υτικής Εκκλησίας. Οι µοναχοί αυτοί πήραν 

στα χέρια τους το θέµα της παιδείας και 

ήταν οι πρώτοι καθηγητές πανεπιστηµίου.  
Διδάσκοντας στο Παρίσι στα τέλη του 14

ου
 αι. - Grandes 

Chroniques de France: οι μαθητές με ξυρισμένο το κεφάλι 

καθισμένοι στο πάτωμα. 

 

Με πρωτοβουλία του Τάγµατος των 

∆οµινικανών ιδρύθηκαν στην Ευρώπη 

«πανεπιστήµια» αρχικά ως εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα για τον ανώτερο κλήρο. 
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Η περίοδος αυτή σφραγίστηκε από την 

εµφάνιση των πανεπιστηµίων, που είναι 

αναντίρρητα η πιο σηµαντική εξέλιξη στο 

χώρο της παιδείας σε ολόκληρο το 

Μεσαίωνα. Η αγγλική λέξη university είναι 

συγγενής της λέξης universitas (συντεχνία). 

Τα πρώτα πανεπιστήµια ήταν συντεχνίες 

φοιτητών ή καθηγητών, ενώ το ισοδύναµο 

του σύγχρονου πανεπιστηµίου ήταν το  

studium generale (γενικός κύκλος 

µαθηµάτων). 

Ξεφύτρωσαν από τα ανήσυχα 

πνεύµατα της εποχής και την 

απίστευτη επιθυµία για γνώση 

και για ανώτερη πνευµατική 

ζωή. Πριν το τέλος του 12ου 

αιώνα πολλά καθεδρικά σχολεία εξελίχθηκαν 

σε πανεπιστήµια, όπως του Σαλέρνο, της 

Μπολόνια, του Παρισιού, του Μονπελιέ και 

της Οξφόρδης.» 

 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια:  

Χαµηλοθώρη Μαρία 

 

ΕΕΕνννδδδοοοσσσχχχοοολλλιιικκκήήή   βββίίίααα   κκκαααιιι   τττρρρόόόππποοοιιι   

αααννντττιιιµµµεεετττώώώπππιιισσσήήήςςς   τττηηηςςς   –––ΟΟΟµµµόόότττιιιµµµοοοιιι   

ΜΜΜεεεσσσοοολλλαααβββηηητττέέέςςς   

Τµήµα Β 3 

Οι µαθητές του  Β3 προβληµατίστηκαν 

πάνω στο θέµα της βίας στο χώρο του 

σχολείου, ερεύνησαν την πιθανότητα 

εκδήλωσης ανάλογων συµπεριφορών στο 

δικό τους σχολικό περιβάλλον, σκιαγράφησαν 

το προφίλ του µαθητή-θύτη και του 

µαθητή-θύµατος , προσπάθησαν να 

εντοπίσουν τα βαθύτερα αίτια που µπορούν 

να στρέψουν ένα παιδί στην υιοθέτηση του 

ενός ή του άλλου ρόλου και τέλος ερεύνησαν 

πιθανούς τρόπους αντιµετώπισης του 

φαινοµένου αυτού, εστιάζοντας κυρίως στην 

µέθοδο «∆ιαµεσολάβησης Συνοµηλίκων» ή 

«Μοντέλο Οµότιµων Μεσολαβητών». 

Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο, οι 

µαθητές προσπαθούν να λύσουν 

αντιδικίες και εχθρικές 

συµπεριφορές µόνοι τους, χωρίς 

την παρέµβαση καθηγητών αλλά 

µε την βοήθεια εκπαιδευµένων 

συµµαθητών τους. Το σχολείο µας έχει 

εισάγει αυτό το µοντέλο από την 

προηγούµενη χρονιά και παρότι οι έλληνες 

µαθητές δεν είναι ακόµα εξοικειωµένοι µε 

αυτό, φαίνεται να κερδίζει όλο και  

περισσότερο το ενδιαφέρον τους.  
Στα πλαίσια του θέµατος της Ε.Ε. τους 

και  µε αφορµή τον διαγωνισµό αφισών και 

βίντεο που οργάνωσε η Γ΄ ∆/νση ∆.Ε. 

Αθήνας, µε τίτλο: ‘Antibullying 

Campaign”, οι µαθητές αποφάσισαν να 

φτιάξουν το δικό τους βίντεο. Επειδή δε η 

ενηµέρωση από τη Γ΄∆/νση ήρθε 

καθυστερηµένα και ο χρόνος πίεζε, 

κατόρθωσαν να το οργανώσουν και να το 

πραγµατοποιήσουν µέσα σε ένα 24τράωρο, 

δουλεύοντας µε προθυµία, επαγγελµατική 

σχεδόν αφοσίωση και συνέπεια και χωρίς να 

χρειαστούν καµία βοήθεια ούτε συντονισµό 
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από την υπεύθυνη καθηγήτρια Κ. 

Ντεγιάννη, η οποία θέλει για µια ακόµη 

φορά να τους συγχαρεί και να εκφράσει τη 

βεβαιότητα ότι οι µαθητές µας χρειάζονται 

µόνον µια ευκαιρία για να αποδείξουν την 

κεφάτη δηµιουργικότητα και την πλούσια 

φαντασία που χαρακτηρίζει την ηλικία τους. 

Και καλό είναι το σχολείο να βρίσκει χρόνο 

και χώρο και για τέτοιες δραστηριότητες. Το 

βίντεο των µαθητών του Β3 δεν κέρδισε το 

βραβείο του διαγωνισµού της Γ΄∆/νσης, 

κέρδισε όµως τις εντυπώσεις και 

καταχειροκροτήθηκε 

από εκπαιδευτικούς 

σχολείων όλης της 

περιοχής που 

παρακολούθησαν την 

ηµερίδα κατά της 

Σχολικής Βίας που 

πραγµατοποιήθηκε την 

Πέµπτη, 23 Απριλίου 

στο ΚΥΒΕ Περιστερίου. Οι µαθητές του Β3 

βίωσαν λοιπόν µε τον καλύτερο τρόπο και 

έκαναν πράξη αυτό ακριβώς που ήταν και 

το συµπέρασµα της εργασίας τους. Ότι ο 

µόνος τρόπος να συρρικνωθούν και βαθµιαία 

να εξαφανιστούν πιθανά φαινόµενα βίας στο 

σχολικό χώρο είναι να γίνει κοινή συνείδηση 

ότι η συνεργασία µε όλους και η αποδοχή 

όλων είναι ο µόνος κανόνας που πρέπει να 

είναι αποδεκτός µέσα σε µια οµάδα και η 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη πρόοδο κάθε 

οµάδας. 

Μέρος της εργασίας των µαθητών του 

Β3 χρησιµοποιήθηκε επίσης και στην 

ηµερίδα που οργάνωσε το σχολείο για 

ευαισθητοποίηση των µαθητών  κατά της 

βίας στο σχολείο, µε την συνεργασία των 

καθηγητριών: Παναγιωτοπούλου Μαρίνας, 

Κοντογούρη Ευανθίας και Ντεγιάννη 

Κατερίνας. 

 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια:  

Ντεγιάννη Κατερίνα 

ΕΕΕλλλλλληηηνννιιικκκόόό   κκκαααιιι   ΒΒΒρρρεεετττααανννιιικκκόόό   εεεκκκπππαααιιιδδδεεευυυτττιιικκκόόό   

σσσύύύσσστττηηηµµµααα   –––   ΟΟΟιιι   νννέέέοοοιιι   σσστττηηηννν   ΕΕΕλλλλλλάάάδδδααα   κκκαααιιι   τττηηηννν   

ΒΒΒρρρεεετττααανννίίίααα»»»   αααννντττίίίσσστττοοοιιιχχχααα...   

Τµήµα Β 4 

Οι µαθητές του Β4 επέλεξαν να 

ερευνήσουν τις πιθανές οµοιότητες και 

διαφορές ανάµεσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα  

Ελλάδας και Βρετανίας, διότι το θέµα αυτό 

τους αφορά άµεσα. Μελέτησαν τα δύο 

συστήµατα συγκριτικά, πάνω στις 

παραµέτρους: ηλικία, διάρκεια σπουδών, 

καθηµερινός χρόνος παραµονής στο σχολείο, 

πρόγραµµα σπουδών, πρόσβαση στη 

τεχνολογία, σχολικές γιορτές, διακοπές.  

Εντόπισαν τα ισχυρά και τα αδύνατα 

σηµεία των δύο συστηµάτων, εξέφρασαν 

τα παράπονά τους για τον πολύ µικρό 

ελεύθερο χρόνο τους,  προβληµατίστηκαν 

και έκαναν προτάσεις για βελτίωση του 

ελληνικού συστήµατος. Προχωρώντας 

στο θέµα, άρχισαν να ερευνούν τον τρόπο 

ζωής των βρετανών εφήβων, ακολουθώντας  

τοµείς όπως : ελευθερίες, ελεύθερος χρόνος, 

φιλία, σχέση µε γονείς, χαρτζιλίκι, σχέση µε 

καθηγητές. Ολοκληρώνοντας το θέµα, είχαν 

µία σφαιρική γνώση  του βρετανικού 

συστήµατος και µπορούσαν να το 

αξιολογήσουν, πράγµα που έκαναν και για 

το ελληνικό. Επίσης είχαν πλήρη άποψη του 

τρόπου ζωής των βρετανών εφήβων. 

 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια:  

Ντεγιάννη Κατερίνα 
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ΣΣΣχχχοοολλλιιικκκόόόςςς   ΕΕΕκκκφφφοοοβββιιισσσµµµόόόςςς   

Τάξη Α΄ 

• Σωµατικός εκφοβισµός είναι τα 

χτυπήµατα, τα σπρωξίµατα, οι κλωτσιές 

κλπ.  

• Λεκτικός εκφοβισµός είναι η κοροϊδία, οι 

διακρίσεις, τα σεξουαλικά σχόλια κοκ.  

• Κοινωνικός εκφοβισµός είναι η διάδοση 

φηµών, η καταστροφή προσωπικών 

αντικειµένων, η αποµόνωση από την 

οµάδα κλπ.  

• Επίσης υπάρχει ο εκφοβισµός µέσω 

διαδικτύου, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, 

µέσω µηνυµάτων στο κινητό τηλέφωνο 

κοκ.  

Πώς εξηγείται η εκδήλωση του 

bullying  

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους 

κάποιος εκφοβίζει τους άλλους.  

Μπορεί, για παράδειγµα, να έχει υποστεί 

ο ίδιος εκφοβισµό και να εκτονώνει κατά 

κάποιο τρόπο το θυµό του εκφοβίζοντας 

άλλους.  

Ή µπορεί µέσα απ’ αυτό να νιώθει  

ανώτερος απ’ τους άλλους, να αισθάνεται ότι 

έχει ισχύ και εξουσία. Ίσως ακόµη να το 

κάνει για να τραβήξει την προσοχή, 

πιστεύοντας ότι θα γίνει δηµοφιλής ή ότι θα 

τον βοηθήσει να ενταχθεί σε κάποια παρέα.    

   

ΤΤΤρρραααγγγοοούύύδδδιιι   αααπππόόό   τττοοουυυςςς   µµµαααθθθηηητττέέέςςς   τττοοουυυ   ΑΑΑ333   γγγιιιααα   

τττοοο   bbbuuulllllliiinnnggg 

 

Κάνε ένα βήµα  

Κάνε την αρχή 

Γιατί  να είµαι µόνος.  

Γιατί φίλους να µην έχω.  

Είµαι απλώς ένα παιδί.  

Μόνος  δεν αντέχω.  

  

Ας  φαίνοµαι  παράξενος,  

Εσύ πλησίασέ µε  

Φίλος  σου να γίνω,  

Απλά  βοήθησέ µε 

 

 Φύγαµε, πάµε σε ένα κόσµο µαγικό 

όπου  το bullying  δεν  θα είναι εφικτό  

µε ισότητα από εδώ και στο εξής  

από  εδώ και πέρα να µην πληγώνεται  

κανείς.  

 Προνόµιο να είσαι διαφορετικός  

Ζήσε  σε ένα κόσµο που θα’ σαι  αποδεκτός. 

Κάνε ένα βήµα- Κάνε την αρχή. 

 

 

   



 

ΗΗΗ   δδδιιιεεεκκκδδδίίίκκκηηησσσηηη   τττηηηςςς   ζζζωωω

κείµενο από µαθήτρια του Α4

Όταν είσαι θύµα BULLYING έχεις δύο 

δρόµους που µπορείς να διαλέξεις: την 

αποµόνωση ή την διεκδίκηση της ζωής σου. 

Εάν επιλέξεις τον πρώτο δρόµο οι 

στόχοι και η ζωή σου δεν θα έχουν ουσία, θα 

είναι κρυµµένοι πίσω από την 

πραγµατικότητα. 

Εάν επιλέξεις τον δεύτερο, θα κατακτάς 

τους στόχους σου κάθε µέρα και η ζωή σου 

θα είναι ευτυχισµένη γιατί θα κυνηγάς τους 

στόχους, τα όνειρα, τις φιλοδοξίες σου και θα 

ζεις όπως εσύ θες.         

Γι αυτό άνοιξε το φερµουάρ που κάποιος 

σου έβαλε στο στόµα και πες αυτά που 

νιώθεις, αυτά που σε βασανίζουν, αυτά που 

περνάς. 

Ζήτα βοήθεια, αγάπα τον εαυτό σου, τη 

ζωή, διάλυσε τις σανίδες που κάποιοι σε 

χτυπάνε και γυρνάς στο σπίτι

µελανιές.  

Μην το αφήνεις για αύριο. Ήρθε η ώρα 

να µιλήσεις. Μίλα... ακόµα µπορείς. Μη 

φοβάσαι τα τέρατα της ζωής σου, είναι σαν 

αυτά που σε τρόµαζαν όταν έκλεινες το φως 

στο δωµάτιό σου. Απλά µια ψεύτικη εικόνα 

του µυαλού.  

Ξύπνα και διεκδίκησε τη ζωή σου. 

Έχεις δικαίωµα στη ζωή.   

   

25 

ωωωήήήςςς   σσσοοουυυ   

κείµενο από µαθήτρια του Α4 

Όταν είσαι θύµα BULLYING έχεις δύο 

δρόµους που µπορείς να διαλέξεις: την 

αποµόνωση ή την διεκδίκηση της ζωής σου.  

Εάν επιλέξεις τον πρώτο δρόµο οι 

και η ζωή σου δεν θα έχουν ουσία, θα 

είναι κρυµµένοι πίσω από την 

Εάν επιλέξεις τον δεύτερο, θα κατακτάς 

τους στόχους σου κάθε µέρα και η ζωή σου 

θα είναι ευτυχισµένη γιατί θα κυνηγάς τους 

στόχους, τα όνειρα, τις φιλοδοξίες σου και θα 

Γι αυτό άνοιξε το φερµουάρ που κάποιος 

σου έβαλε στο στόµα και πες αυτά που 

νιώθεις, αυτά που σε βασανίζουν, αυτά που 

τον εαυτό σου, τη 

ζωή, διάλυσε τις σανίδες που κάποιοι σε 

χτυπάνε και γυρνάς στο σπίτι γεµάτος 

Μην το αφήνεις για αύριο. Ήρθε η ώρα 

να µιλήσεις. Μίλα... ακόµα µπορείς. Μη 

φοβάσαι τα τέρατα της ζωής σου, είναι σαν 

αυτά που σε τρόµαζαν όταν έκλεινες το φως 

στο δωµάτιό σου. Απλά µια ψεύτικη εικόνα 

Ξύπνα και διεκδίκησε τη ζωή σου. 

ΕΕΕθθθεεελλλοοον

Τάξη Α΄

Η σηµασία του εθελοντισµού 

επισφραγίζεται όχι τόσο µε ποια η δράση 

του εθελοντή αλλά µε το τι προσκοµίζει ο 

εθελοντής κάνοντας εθελοντισµό. 

Αναφερόµενοι σε πνευµατικό 

εθελοντής: 

1)παραµερίζει το ατοµικό συµφέρον και 

στρέφεται προς τον συνάνθρωπο,

2)εδραιώνεται µέσα του το αίσθηµα της 

φιλανθρωπίας, ανιδιοτέλειας, του 

αλτρουισµού και της ισότητας των 

ανθρώπων αφού συναναστρέφεται µε άτοµα 

που έχουν ανάγκη µια χ

3)και παίρνει προσωπική ευχαρίστηση

πέρα από κάθε όριο αλαζονείας

είναι ακόµα ένας αφανής ήρωας µια και 

βοηθά άτοµα που εκτιµούν την προσπάθειά 

του. 

 

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΝΑΣ 

ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ 

ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ;

Η έννοια του εθελοντή φαντάζει στους 

περισσότερους ως κάποιον οποίος είναι σε 

κάποια οργάνωση η δρα µαζικά µε άλλα 

άτοµα. ∆εν είναι απαραίτητο αυτό όµως, 

γιατί πέραν από της διεθνώς 

αναγνωρισµένες οργανώσεις 

("Ε.Ε.Σ.","Χαµόγελο του παιδιού", "Με 

αγάπη" κ.α.), µπορεί κανείς να γίνει 

εθελοντής προσφέροντας απλά ρούχα στην 

εκκλησία ή ένα απλό σνακ σε έναν άστεγο ή 

µια κουβέρτα. Όποιος βέβαια λόγω 

κινητικών δυσλειτουργιών ή άλλων 

οννντττιιισσσµµµόόόςςς   

 

Τάξη Α΄ 

Η σηµασία του εθελοντισµού 

επισφραγίζεται όχι τόσο µε ποια η δράση 

του εθελοντή αλλά µε το τι προσκοµίζει ο 

εθελοντής κάνοντας εθελοντισµό. 

Αναφερόµενοι σε πνευµατικό επίπεδο, ο 

1)παραµερίζει το ατοµικό συµφέρον και 

στρέφεται προς τον συνάνθρωπο, 

2)εδραιώνεται µέσα του το αίσθηµα της 

φιλανθρωπίας, ανιδιοτέλειας, του 

αλτρουισµού και της ισότητας των 

ανθρώπων αφού συναναστρέφεται µε άτοµα 

που έχουν ανάγκη µια χείρα βοηθείας  

3)και παίρνει προσωπική ευχαρίστηση-

πέρα από κάθε όριο αλαζονείας- εφόσον 

είναι ακόµα ένας αφανής ήρωας µια και 

βοηθά άτοµα που εκτιµούν την προσπάθειά 

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΝΑΣ 

ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ 

ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ; 

νοια του εθελοντή φαντάζει στους 

περισσότερους ως κάποιον οποίος είναι σε 

κάποια οργάνωση η δρα µαζικά µε άλλα 

άτοµα. ∆εν είναι απαραίτητο αυτό όµως, 

γιατί πέραν από της διεθνώς 

αναγνωρισµένες οργανώσεις 

("Ε.Ε.Σ.","Χαµόγελο του παιδιού", "Με 

µπορεί κανείς να γίνει 

εθελοντής προσφέροντας απλά ρούχα στην 

εκκλησία ή ένα απλό σνακ σε έναν άστεγο ή 

µια κουβέρτα. Όποιος βέβαια λόγω 

κινητικών δυσλειτουργιών ή άλλων 



 

παραγόντων που τον αποτρέπουν από 

αυτόν, µπορεί να βοηθά µε ένα χρηµατικό 

ποσόν, όσο θεωρεί αντάξιο, καταθέτοντάς το 

σε ανάλογους τραπεζικούς λογαριασµούς. 

Βέβαια στον εθελοντισµό συγκαταλέγεται 

ακόµα η προσφορά στα ζώα, δηλαδή δίνοντας 

ένα απλό µπολάκι σκυλοτροφή σε ένα 

αδέσποτο. Όσον αφορά τον τρόπο που µπορεί 

να γίνει εθελοντής κάνεις εί

απευθυνθεί στον ∆ήµο που ανήκει ή να 

εγγραφεί σε µία οργάνωση, όπως για 

παράδειγµα στον Ε.Ε.Σ. (η επιλογή ήταν 

τυχαία, οι ενδιαφερόµενοι ας ανατρ

στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

http://www.redcross.gr/default.asp?pid=1

9&la=1) 

 

ΠΟΙΑ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝ

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ; 

∆ιανύουµε µια περίοδο η οποία είναι 

ταραγµένη για κάθε νοικοκυριό. Πολλοί 

άνθρωποι είναι άνεργοι και ζουν στο όριο 

βγάλουν πέρα, ενώ άλλοι έχουν συντροφιά 

τα παγκάκια των µεγάλων αστικών 

πεζόδροµων. Πέραν από τα υλικά πράγµατα 

που έχουν χάσει πολλοί από µας, έχουν 

χάσει και την αξιοπρέπειά τους µιας και 

έχουν περιέλθει σε αυτήν την κατάσταση. 

Μέσα από αυτό όµως γεννιέται η 

πεποίθηση βοήθειας για όσους έχουν 

ανάγκη. Είναι αξιοσηµείωτη η πράξη της 

αλληλεγγύης και εξάλλου "

χιτώνας, µεταδότω τω µη έχοντι" 

πρέπει να επικρατεί, µε αποτέλεσµα ο 

συνάνθρωπος να µην αισθάνεται µόνος τους, 

να µην αποξενώνεται και να καλλιεργείται 

ολοένα και περισσότερο το αίσθηµ
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παραγόντων που τον αποτρέπουν από 

αυτόν, µπορεί να βοηθά µε ένα χρηµατικό 

εωρεί αντάξιο, καταθέτοντάς το 

σε ανάλογους τραπεζικούς λογαριασµούς. 

Βέβαια στον εθελοντισµό συγκαταλέγεται 

ακόµα η προσφορά στα ζώα, δηλαδή δίνοντας 

ένα απλό µπολάκι σκυλοτροφή σε ένα 

αδέσποτο. Όσον αφορά τον τρόπο που µπορεί 

να γίνει εθελοντής κάνεις είναι να 

απευθυνθεί στον ∆ήµο που ανήκει ή να 

εγγραφεί σε µία οργάνωση, όπως για 

παράδειγµα στον Ε.Ε.Σ. (η επιλογή ήταν 

τυχαία, οι ενδιαφερόµενοι ας ανατρέξουν 

στην ακόλουθη ιστοσελίδα: 

oss.gr/default.asp?pid=1

ΠΟΙΑ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

 

∆ιανύουµε µια περίοδο η οποία είναι 

ταραγµένη για κάθε νοικοκυριό. Πολλοί 

άνθρωποι είναι άνεργοι και ζουν στο όριο 

της 

φτώχειας, 

άλλοι δε 

πνιγµένοι 

στα χρέη 

πασχίζουν 

να τα 

βγάλουν πέρα, ενώ άλλοι έχουν συντροφιά 

των µεγάλων αστικών 

πεζόδροµων. Πέραν από τα υλικά πράγµατα 

που έχουν χάσει πολλοί από µας, έχουν 

χάσει και την αξιοπρέπειά τους µιας και 

έχουν περιέλθει σε αυτήν την κατάσταση. 

Μέσα από αυτό όµως γεννιέται η 

πεποίθηση βοήθειας για όσους έχουν 

ι αξιοσηµείωτη η πράξη της 

"Ο έχων δυο 

χιτώνας, µεταδότω τω µη έχοντι" και αυτό 

πρέπει να επικρατεί, µε αποτέλεσµα ο 

συνάνθρωπος να µην αισθάνεται µόνος τους, 

να µην αποξενώνεται και να καλλιεργείται 

ολοένα και περισσότερο το αίσθηµα της 

ανθρωπιάς και το πως όλοι ανήκουµε σε 

µια "οικογένεια". Έτσι τονίζεται η αξία του 

εθελοντισµού και αποκτά πανανθρώπινο 

χαρακτήρα. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Άνοιξε ο ιστότοπος του υπουργείου 

παιδείας για το κοινωνικό σχολείο: 

www.socialschool.gr 

Στον ιστότοπο οι επισκέπτες µπορούν να 

αντλήσουν πληροφορίες για τις δράσεις του 

Κοινωνικού Σχολείου 

Το «Κοινωνικό Σχολείο» υλοποιείται 

από το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευµάτων σε συνεργασία µε τ

Υπουργεία Υγείας, Πολιτισµού και 

Αθλητισµού, ∆ηµόσιας Τάξης και άλλους 

εµπλεκόµενους φορείς. Στο παρόν στάδιο 

υλοποίησης του, έχουν συµµετάσχει πολλοί 

φορείς, οι οποίοι συνεχώς αυξάνονται λόγω 

της δυναµικής του προγράµµατος. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: το ΚΕ

Σ.Ε.ΓΑ.Σ., η ΕΣ∆Υ, το ΙΙΕΑΑ, το Ι.Ψ.Σ.Υ., ο 

Ο.Κ.Α.Ν.Α., η Ε.Ο.Ε., η ∆.Κ.Ο.Ε., το 

Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής 

Ιατρικής, η Ελληνική Πνευµονολογική 

Εταιρεία, η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και 

Αντιµετώπισης του AIDS, η Μονάδα 

Εφηβικής Υγείας(Μ.Ε.Υ) καθώς επίσης 

Ολυµπιονίκες και αθλητές διαφόρων 

αθληµάτων. 

Το «Κοινωνικό Σχολείο» δρα παράλληλα 

µε τα µαθήµατα, µε την υλοποίηση 

προγραµµάτων που στοχεύουν στη σωστή 

πληροφόρηση, στην προσφορά εµπειριών, 

στην παροχή 

γνώσεων και στην 

ανάπτυξη των 

απαραίτητων 

δεξιοτήτων που θα 

συµβάλουν στην 

διαµόρφωση 

ολοκληρωµένων 

προσωπικοτήτων και στην εξέλιξη των 

µαθητών /τριών σε υγιείς και ενεργούς 

ανθρωπιάς και το πως όλοι ανήκουµε σε 

µια "οικογένεια". Έτσι τονίζεται η αξία του 

εθελοντισµού και αποκτά πανανθρώπινο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Άνοιξε ο ιστότοπος του υπουργείου 

παιδείας για το κοινωνικό σχολείο: 

Στον ιστότοπο οι επισκέπτες µπορούν να 

αντλήσουν πληροφορίες για τις δράσεις του 

Το «Κοινωνικό Σχολείο» υλοποιείται 

από το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευµάτων σε συνεργασία µε τα 

Υπουργεία Υγείας, Πολιτισµού και 

Αθλητισµού, ∆ηµόσιας Τάξης και άλλους 

εµπλεκόµενους φορείς. Στο παρόν στάδιο 

υλοποίησης του, έχουν συµµετάσχει πολλοί 

φορείς, οι οποίοι συνεχώς αυξάνονται λόγω 

της δυναµικής του προγράµµατος. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, ο 

Σ.Ε.ΓΑ.Σ., η ΕΣ∆Υ, το ΙΙΕΑΑ, το Ι.Ψ.Σ.Υ., ο 

Ο.Κ.Α.Ν.Α., η Ε.Ο.Ε., η ∆.Κ.Ο.Ε., το 

Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής 

Ιατρικής, η Ελληνική Πνευµονολογική 

Εταιρεία, η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και 

Αντιµετώπισης του AIDS, η Μονάδα 

ς(Μ.Ε.Υ) καθώς επίσης 

Ολυµπιονίκες και αθλητές διαφόρων 

Το «Κοινωνικό Σχολείο» δρα παράλληλα 

µε τα µαθήµατα, µε την υλοποίηση 

προγραµµάτων που στοχεύουν στη σωστή 

πληροφόρηση, στην προσφορά εµπειριών, 

προσωπικοτήτων και στην εξέλιξη των 

µαθητών /τριών σε υγιείς και ενεργούς 
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πολίτες. Το εν λόγω πρόγραµµα 

περιλαµβάνει δεκατέσσερις(14) διακριτούς 

θεµατικούς άξονες παρέµβασης: 

1. ∆ιατροφή/Ευ-Ζην 

2. Άθληση 

3. Ενηµέρωση και πρόληψη για 

µολυσµατικές ασθένειες 

4. ∆ιαδίκτυο 

5. Αντιµετώπιση και πρόληψη του 

χουλιγκανισµού 

6. Πρόληψη Ατυχηµάτων 

7. Αισθητική Αγωγή 

8. Ολυµπισµός και Κοινωνία 

9. Σεξουαλική Αγωγή 

10. Ρατσισµός και Ανθρώπινα 

∆ικαιώµατα 

11. Ναρκωτικά 

12. Αλκοόλ 

13. Κάπνισµα 

14. Σχολικός εκφοβισµός 

Ειδικότερα στον άξονα του Ρατσισµού 

και των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 

µεταξύ των άλλων θα δίνεται έµφαση στην 

ευαισθητοποίηση του µαθητικού 

πληθυσµού, έτσι ώστε να καταπολεµηθούν 

οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα και να 

προαχθεί η ισότιµη συµµετοχή των ΑΜΕΑ 

στην κοινωνική ζωή. 

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε όλους τους 

µαθητές της χώρας, τους εκπαιδευτικούς 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης καθώς και στους γονείς των 

µαθητών µέσω των συλλογικών οργάνων 

τους. 

Στο Υ.ΠΑΙ.Θ. το πρόγραµµα υποστηρίζεται 

από το 

συντονιστικό 

όργανο του 

έργου 

«Κοινωνικό 

Σχολείο» και 

τη Γενική 

∆ιεύθυνση 

Σπουδών Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε τις 

συναρµόδιες ∆ιευθύνσεις. 

 Η εκκλησία στον εθελοντισµό 

προσφέρει κάποιες ώρες εθελοντικής 

εργασίας, ώστε, µε ασφάλεια, µε γνώση, µε 

αγάπη, µε προσοχή, να οδηγείται ο κάθε 

ταλαιπωρηµένος εκεί που πρέπει να 

οδηγηθεί: Στο νοσοκοµείο, στο κέντρο 

απεξάρτησης, σ΄ ένα ζεστό κρεβάτι µετά από 

ένα θρεπτικό και ζεστό γεύµα, στο 

γηροκοµείο, στον ψυχίατρο, στις ΜΚΟ που 

δραστηριοποιούνται στους διάφορους τοµείς 

και, από εκεί, στην εύρεση εργασίας και την 

κοινωνική αποκατάσταση. 

    

Γεύµατα Αγάπης 

          στην Αθήνα.. 

Οι εκκλησίες της Αθήνας, οργανώνουν 

καθηµερινά γεύµατα αγάπης για τους 

άστεγους ανθρώπους ή για αυτούς που δεν 

έχουν την δυνατότητα, του δικού µας 

καθηµερινού, γεύµατος. Ο καθένας µας 

µπορεί να δηλώσει συµµετοχή εθελοντικά 

και να δράσει βοηθώντας στην επεξεργασία 

του φαγητού.  
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ΟΟΟιιι   νννέέέοοοιιι   αααννναααζζζηηητττοοούύύννν   τττηηηννν   τττέέέχχχνννηηη   

 

Τάξη Α΄ 

Σκοπός της έρευνας ήταν να 

διερευνηθεί η διαχρονική αξία της τέχνης 

και η σηµασία της στη διαµόρφωση µιας 

πολύπλευρης νοητικής και ψυχο-

κοινωνικής προσωπικότητας. Σκοπός της 

έρευνας αυτής ήταν επίσης να αναδειχθούν 

οι διάφορες µορφές τέχνης και ο  ρόλος του 

σχολείου για την ενασχόληση µε αυτές. Τα 

ερευνητικά ερωτήµατα που διερευνήθηκαν 

ήταν τα ακόλουθα:  

Ποια η σηµασία της τέχνης ως µέσο 

έκφρασης στη ζωή µας; Ποια είναι τα είδη 

της τέχνης (ζωγραφική, µουσική, χορός, 

θέατρο, κινηµατογράφος, φωτογραφία), τα 

χαρακτηριστικά τους και ποια η εξελικτική 

τους πορεία; Ποια τα καλλιτεχνικά ρεύµατα 

και ποιοί οι κυριότεροι εκπρόσωποί τους; 

Ποιός ο ρόλος της τεχνολογίας στις σύγχρονες 

µορφές τέχνης; Ποιά η στάση των µαθητών 

σε σχέση µε την τέχνη; Ποιές τέχνες 

προτιµούν οι νέοι σήµερα; Ποιος ο ρόλος του 

σχολείου στην ανάγκη των µαθητών να 

ασχοληθούν µε την τέχνη και να εκφραστούν 

µέσα από αυτή;  

Το θέµα επιλέχθηκε από το ενδιαφέρον 

των µαθητών για τις τέχνες και τη µελέτη 

σύγχρονων εκφράσεων της τέχνης στη 

ζωγραφική, τη µουσική, το χορό, τη 

φωτογραφία, τον κινηµατογράφο. 

 

   

   

ΑΑΑπππόόό   τττηηηννν   ΑΑΑρρρχχχαααίίίααα   ΕΕΕλλλλλλάάάδδδααα   σσστττηηη   ΣΣΣύύύγγγχχχρρροοονννηηη   

εεεππποοοχχχήήή:::   οοο   αααθθθλλληηητττιιισσσµµµόόόςςς,,,   τττααα   σσσύύύγγγχχχρρροοονννααα   

αααθθθλλλήήήµµµααατττααα,,,   τττααα   φφφαααιιινννόόόµµµεεενννααα   τττηηηςςς   βββίίίαααςςς   κκκαααιιι   

τττοοο   ννντττόόόπππιιινννγγγκκκ...      

 

Τάξη Α΄ 

Σκοπός της έρευνας 

ήταν να διερευνηθεί η 

διαχρονική αξία του 

αθλητισµού και της 

φυσικής άσκησης για 

έναν υγιή οργανισµό. 

Μέσα από την έρευνα αυτή καταγράφηκαν 

προβλήµατα που σχετίζονται µε τον 

αθλητισµό όπως χρήση αναβολικών ουσιών, 

φαινόµενα βίας και ρατσισµού. Τα 

ερευνητικά ερωτήµατα που αποτέλεσαν τον 

κορµό της εργασίας των µαθητών ήταν: 

Ποια η σηµασία της άθλησης στην Αρχαία 

Ελλάδα  Ποια είναι τα σύγχρονα αθλήµατα; 

Ποιά η πορεία εξέλιξης του Ολυµπικού 

κινήµατος; Ποια τα πλεονεκτήµατα της 

φυσικής άσκησης; Ποια τα χαρακτηριστικά 

της διατροφής των αθλητών; Ποιός ο ρόλος 

της τεχνολογίας  στις επιδόσεις τους; Ποιά 

τα αίτια της εµφάνισης του φαινοµένου  

ντόπινγκ; Ποιές είναι οι αναβολικές ουσίες 

και τι µπορεί να προκαλέσουν στην υγεία 

µας; Πως χρησιµοποιούνται τα αναβολικά 

από ανθρώπους που δεν είναι αθλητές; Ποιά 

η γνώµη των νέων για τα φαινόµενα βίας 

στους αγωνιστικούς χώρους; Πως µπορούν 

να αντιµετωπισθούν στο µέλλον;  

Το θέµα επιλέχθηκε από το ενδιαφέρον 

των µαθητών για τη συγκριτική µελέτη 

εννοιών όπως άθληση, σύγχρονα αθλήµατα,  

βία και ντόπινγκ. 

Μέσα από την έρευνα αυτή οι µαθητές θα 

έχουν την δυνατότητα να εµπλουτίσουν τις 

γνώσεις τους σχετικά µε την ιστορική 

εξέλιξη του αθλητισµού και µε σύγχρονα 

εργαλεία να γνωρίσουν την πορεία του. Θα 

ανακαλύψουν τη σηµασία της φυσικής 
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άσκησης, τα 

σύγχρονα 

αθλήµατα, τα 

extreme sports, τις 

πολεµικές τέχνες, 

θα καταγράψουν 

την εξέλιξη του Ολυµπισµού, θα γνωρίσουν 

τον πρωταθλητισµό, θα αναζητήσουν το ρόλο 

της τεχνολογίας στις επιδόσεις των αθλητών 

και θα εξετάσουν την  επίδραση των 

αναβολικών ουσιών στην υγεία τους.  

 

ΠΠΠοοοίίίηηηµµµααα   γγγιιιααα   τττοοοννν   ρρρααατττσσσιιισσσµµµόόό   σσστττοοοννν   

αααθθθλλληηητττιιισσσµµµόόό   

Από µαθήτρια του Α2   

Αθλητισµός δίχως ρατσισµό δεν υπάρχει  

Γι’ αυτό κι εµείς προσπαθούµε να βρούµε 

µια άκρη  

Όλοι αδιαφορούν, κανείς δεν νοιάζεται 

Κι ο κάθε διαφορετικός «γιουχάρεται» 

Αδιέξοδα, γεγονότα κι επεισόδια 

Ο ρατσιστής βάζει εµπόδια  

Αποβολές και τιµωρίες, δεν είναι αρκετές  

Για να επαναφέρουν τις αξίες 

Έτσι, βία και ρατσισµός 

Στα γήπεδα καθηµερινώς 

Φτάνοντας στο έπακρο  

Με αποτέλεσµα την αδιέξοδο  

Αν ο αθλητισµός επιβιώσει  

Μόνο η ειρήνη θα τον ανορθώσει  

Ο σεβασµός και η αγάπη θα τον κρατήσει 

Από την ανατολή µέχρι και την δύση  

Από τον νότο µέχρι τον βορρά 

Ο καθένας προσπαθεί κάθε φορά  

Αντιµετωπίζοντας τον άλλο εχθρικά ή 

φιλικά. 

Μαύρος, λευκός ή και γυναίκα 

 Όλοι µαζί γινόµαστε ένα,  

Στάση φιλική και οµαδικότητα  

Αγωνιζόµαστε για να γίνουν 

πραγµατικότητα… 

Ο αληθινός µας στόχος …η ισότητα! 

   

ΡΡΡααατττσσσιιισσσµµµόόόςςς   κκκαααιιι   δδδιιιαααφφφοοορρρεεετττιιικκκόόότττηηητττααα 

Τάξη Α΄ 

Κύριος σκοπός της έρευνας ήταν ο 

προβληµατισµός και η επανεξέταση 

παγιωµένων στερεοτυπικών αντιλήψεων 

που σχετίζονται µε ρατσιστικές αντιλήψεις 

οι οποίες καταγράφονται τόσο σε τοπικό όσο 

και σε παγκόσµιο επίπεδο. Μέσα από αυτή 

την έρευνα οι µαθητές αναγνώρισαν το 

ρατσισµό που υφίστανται ευαίσθητες 

κοινωνικές οµάδες όπως αυτές των 

µεταναστών, των γυναικών, των ατόµων 

µε ειδικές ανάγκες, κ.ά. Σκοπός επίσης της 

έρευνας ήταν, η ενηµέρωση και η 

ευαισθητοποίηση των µαθητών απέναντι 

στη διαφορετικότητα ώστε να αναπτύξουν 

νέες στάσεις σε σχέση µε το ρατσισµό και τις 

διακρίσεις. Τα ερευνητικά ερωτήµατα που 

αποτέλεσαν τον κορµό της εργασίας ήταν: 

Ποια τα ανθρώπινα δικαιώµατα; Τι 

σηµαίνει κοινωνικός ρατσισµός, 

προκαταλήψεις και στερεότυπα; Ποιες οι 

µορφές του ρατσισµού στη χώρα µας και σε 

παγκόσµιο επίπεδο;  Ποια τα αίτια του 

ρατσισµού και της άνισης µεταχείρισης; 

Ποιες οι συνέπειες για τα άτοµα που 

υφίστανται ρατσισµό; Που καταγράφονται 

περιστατικά ρατσισµού; Ποιοί οι τρόποι 

αντιµετώπισής του φαινοµένου; Ποιός ο 

ρόλος της εκπαίδευσης στην αντιµετώπιση 

του ρατσισµού; 
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Το θέµα επιλέχθηκε από το ενδιαφέρον 

των µαθητών για την καταγραφή 

περιστατικών ρατσισµού σε τοπικό και 

παγκόσµιο επίπεδο και από την ανάγκη 

προσφοράς απέναντι σε συνανθρώπους µας 

που χρειάζονται τη βοήθειά µας. Ο 

ρατσισµός αποτελεί ένα φαινόµενο που έχει 

τεθεί ήδη από την αρχαιότητα και τα 

τελευταία χρόνια αναπτύσσεται συστηµατικά 

µέσα σε πολυπολιτισµικές κοινωνίες. Μέσα 

από την έρευνα αυτή οι µαθητές είχαν την 

δυνατότητα να εξοικειωθούν µε  τις έννοιες 

του κοινωνικού ρατσισµού, της άνισης 

µεταχείρισης και της αποδοχής του 

διαφορετικού. Εµβάθυναν στα ανθρώπινα 

δικαιώµατα που καταπατούνται όταν τα 

άτοµα βιώνουν το ρατσισµό σε όλες τις 

πτυχές της ζωής τους. Εξέτασαν τις διάφορες 

µορφές ρατσισµού και ανέλυσαν τα αίτια και 

τις συνέπειες του φαινοµένου αυτού, 

καταγράφοντας το ρόλο της εκπαίδευσης 

στην αντιµετώπιση του φαινοµένου του 

ρατσισµού. 

 

 

 

 

 

 

   

ΟΟΟιιι   έέέφφφηηηβββοοοιιι   µµµιιιλλλοοούύύννν   κκκαααιιι   γγγρρράάάφφφοοουυυννν   γγγιιιααα   τττηηηννν   

εεεφφφηηηβββεεείίίααα 

Τάξη Α΄ 

Κύριος σκοπός της έρευνας ήταν να 

καταγράψουν οι µαθητές τα προβλήµατα και 

τις αλλαγές που βιώνουν κατά την περίοδο 

της εφηβικής τους ζωής. ∆ιερευνήθηκαν οι 

σχέσεις µε το άλλο φύλο και µε τους 

µεγαλύτερους και εµβάθυναν στη σηµασία 

της φιλίας. Αναζήτησαν λύσεις και διεξόδους 

σε προβλήµατα που βιώνουν καθηµερινά 

στο σπίτι,  στο σχολείο, στις παρέες. Τα 

ερευνητικά ερωτήµατα που µελετήθηκαν 

ήταν: 

Τι είναι εφηβεία; Ποια τα 

χαρακτηριστικά των εφήβων; Ποιές αλλαγές 

βιώνουν κατά την περίοδο της εφηβείας; 

Ποιά τα ενδιαφέροντά τους; Ποιά είναι τα 

πρότυπά τους, πως και πόσο τους 

επηρεάζουν; Πως οι σχέσεις µε τους 

µεγαλύτερούς τους και µε το άλλο φύλο; 

Πως επικοινωνούν; Ποιός ο ρόλος της 

τεχνολογίας  στην καθηµερινή τους ζωή; 

Πως οδηγούνται σε παραβατικότητα και 

ποια είναι η λύση; Ποιούς κινδύνους 

αντιµετωπίζουν από τυχόν εξαρτήσεις και 

εθισµό και ποιες είναι οι λύσεις; Ποια τα 

προβλήµατα στο χώρο του σχολείου και πως 

µπορούν να αντιµετωπιστούν.  

Το θέµα επιλέχθηκε από το ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον των µαθητών για την περίοδο 

της εφηβείας που βιώνουν καθηµερινά. 
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Μέσα από την έρευνα αυτή οι µαθητές 

είχαν την δυνατότητα να εµπλουτίσουν τις 

γνώσεις τους σχετικά µε τα προβλήµατα και 

τις αλλαγές που βιώνουν κατά την περίοδο 

της εφηβικής τους ζωής. ∆ιερεύνησαν τις 

σχέσεις µε το άλλο φύλο και  τους 

µεγαλύτερους. Επίσης οι µαθητές κατά τη 

διερεύνηση του θέµατος, ασχολήθηκαν µε 

τους κινδύνους που αντιµετωπίζουν από 

τυχόν εξαρτήσεις (π.χ. τσιγάρο, αλκοόλ) και 

εθισµό (π.χ. διαδίκτυο) καθώς και τους 

τρόπους αντιµετώπισής τους. 

Η 

εφηβεία είναι η περίοδος της µετάβασης 

από την παιδική στην ώριµη ηλικία κι έχει 

για κέντρο της την ήβη. Σαν όρος δηλαδή, 

αφορά στο σύνολο των ψυχικών λειτουργιών 

που συντελούνται επί τη ήβης (= εφηβεία) 

για να µπορέσει το 

άτοµο να 

ενσωµατώσει ψυχικά 

τις µεγάλες αλλαγές 

που προκύπτουν απ’ 

αυτήν. Τα όρια της 

χρονικά είναι αρκετά 

ασαφή. Μπορούµε να 

προσεγγίσουµε την 

εφηβεία βλέποντάς 

την σαν µία δεύτερη 

γέννηση, που γίνεται όµως προοδευτικά. 

Στην εφηβεία καλούµαστε ν’ αφήσουµε σιγά 

– σιγά την οικογενειακή προστασία, όπως 

αφήσαµε κάποτε τον προστατευτικό 

πλακούντα. 

Η φύση, για µία ακόµη φορά δουλεύει 

µε το δικό της ρυθµό: το σώµα αλλάζει, 

δηµιουργώντας ορµές και επιθυµίες. Συχνά 

αυτές τις επιθυµίες ο έφηβος δεν 

καταφέρνει να τις συνειδητοποιήσει αλλά 

και να τις ελέγξει, µε αποτέλεσµα να του 

προκαλούν εκρήξεις είτε βίας είτε 

αδυναµίας µπροστά σ’ αυτό που θα ήθελε µε 

τη φαντασία του να πραγµατοποιήσει  αλλά 

δεν είναι ικανός ακόµα. 

Στην πραγµατικότητα η εφηβεία είναι 

µία ανακατάταξη: οι µεταβολές σε σχέση µε 

το σώµα συµπαρασύρουν και µεταβολές σε 

σχέση µε τους άλλους και τον κόσµο στο 

σύνολό του, πρωτίστως όµως οδηγούν τον 

έφηβο στη δηµιουργία ταυτότητας για να 

σταθεί,  σύντοµα,  στον κόσµο των 

ενηλίκων. 

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. 

 



32 

 

ΙΙΙσσστττοοορρρίίίααα   τττηηηςςς   γγγρρραααφφφήήήςςς:::   ΑΑΑπππόόό   τττοοοννν   

ΓΓΓοοουυυτττεεεµµµβββέέέρρργγγιιιοοο   κκκαααιιι   τττηηηννν   τττυυυππποοογγγρρραααφφφίίίααα   

µµµέέέχχχρρριιι   τττιιιςςς   τττοοοιιιχχχοοογγγρρραααφφφίίίεεεςςς   κκκαααιιι   τττααα   gggrrraaaffffffiiitttiii    

Τάξη Α΄ 

Σκοπός της έρευνας ήταν να εξετάσουν οι 

µαθητές διαχρονικά την πορεία της γραφής, 

ως βασικού εργαλείου του πολιτισµού για 

τον άνθρωπο. Τα ερευνητικά ερωτήµατα 

που µελετήθηκαν ήταν: 

Ποιές οι 

πρώτες µορφές 

γραφής, ποιά η 

εξέλιξη και τα 

συστήµατα 

γραφής; Ποιά 

τα υλικά και 

τα όργανα 

γραφής; Πως 

αναπτύχθηκε η τυπογραφία; Ποιά τα στάδια 

παραγωγής ενός εντύπου;  Ποιά η εξέλιξη 

της τοιχογραφίας; Πώς και γιατί 

εµφανίστηκε το graffiti;    

Το θέµα επιλέχθηκε από το ενδιαφέρον 

των µαθητών για την ανάγκη επικοινωνίας 

µέσα από την αναζήτηση συµβόλων και 

απεικονίσεων. 

 

Μέσα από την έρευνα αυτή οι µαθητές 

είχαν την δυνατότητα να εµπλουτίσουν τις 

γνώσεις τους σχετικά µε την ιστορική 

εξέλιξη της γραφής και µε σύγχρονα 

εργαλεία να γνωρίσουν 

την πορεία της. Ανακάλυψαν τα συστήµατα 

γραφής από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα 

στους διάφορους λαούς. Κατέγραψαν τα 

σύµβολα, τους κώδικες και τα γράµµατα 

στους διάφορους τύπους γραφής, γνώρισαν 

την τέχνη της τυπογραφίας, και αναζήτησαν 

το ρόλο της τεχνολογίας στην παραγωγή 

ενός εντύπου. Επίσης οι µαθητές εξέτασαν 

την εξέλιξη των τοιχογραφιών έως και την 

εµφάνιση των graffiti.   
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ΑΑΑνννααακκκαααλλλύύύπππτττοοονννττταααςςς   τττηηηννν   ΑΑΑθθθήήήνννααα:::   

ΠΠΠοοολλλιιιτττιιισσστττιιικκκέέέςςς   δδδιιιαααδδδρρροοοµµµέέέςςς    

 

Τάξη Α΄ 

Κύριος σκοπός της έρευνας ήταν να 

γνωρίσουν οι µαθητές τις µορφές της 

σύγχρονης αρχιτεκτονικής, την αξία της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς και της 

καλλιέργειας του 

σεβασµού για τη 

διατήρησή της, µέσα από 

ένα οδοιπορικό στην 

παλαιότερη και νεότερη 

Αθήνα. Τα ερευνητικά 

ερωτήµατα που µελετήθηκαν ήταν: 

Ποιές είναι οι  

Πολιτιστικές διαδροµές 

στην πόλη που ζούµε;  

Τι ήταν τα 

Αναφιώτικα, το Λουτρό 

των Αέρηδων, το 

Γκάζι, το 

Μεταξουργείο; Ποιά 

είναι η ιστορία των 

δρόµων, των κτιρίων, των συνοικιών; 

Ποιά τα διαφορετικά αρχιτεκτονικά 

ρεύµατα που συναντάµε στην πόλη µας; 

Ποιοί οι κύριοι εκπρόσωποί τους; Ποιά τα 

αντιπροσωπευτικότερα κτίρια; Πώς το 

παρελθόν υπάρχει µέσα στο παρόν;  

Οι µαθητές µέσα από την έρευνα 

κατανόησαν  την αρχαία ελληνική 

αρχιτεκτονική ως  βάση της σύγχρονης 

τέχνης και του δυτικού πολιτισµού 

γενικότερα. Συνειδητοποίησαν την αξία της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς και της 

καλλιέργειας του σεβασµού για τη 

διατήρησή της. Εξοικειώθηκαν µε τη 

µεθοδολογία της έρευνας στον τοµέα της 

αρχιτεκτονικής και της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Σε όλες τις 

Ερευνητικές Εργασίες 

της Α΄ Λυκείου, 

υπεύθυνη καθηγήτρια 

ήταν η κα 

Παναγιωτοπούλου 

Μαρίνα 
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ΕΕΕνννηηηµµµέέέρρρωωωσσσηηη   µµµαααθθθηηητττώώώννν   ΓΓΓ΄́́   ΛΛΛυυυκκκεεείίίοοουυυ   

αααπππόόό   τττηηηννν   υυυπππεεεύύύθθθυυυνννηηη   τττοοουυυ   ΚΚΚΕΕΕΣΣΣΥΥΥΠΠΠ   ΙΙΙΛΛΛΙΙΙΟΟΟΥΥΥ   

Η υπεύθυνη Επαγγελµατικού 

Προσανατολισµού του ΚΕ.ΣΥ.Π. Ιλίου κα 

Παναγιώτα Οικονοµάκου επισκέφθηκε το 

σχολείο µας και πραγµατοποίησε δύο δίωρες 

ενηµερώσεις για τους µαθητές της Γ΄ 

Λυκείου. Οι µαθητές  ενηµερώθηκαν για 

τις σχολές της Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, το 

µηχανογραφικό ∆ελτίο, την πρόσβαση στις 

στρατιωτικές  και  αστυνοµικές σχολές, τα 

ειδικά µαθήµατα, και τον τρόπο 

υπολογισµού των µορίων τους. Οι 

επισκέψεις έγιναν στις 5 και 6 Φεβρουαρίου 

2015 στην αίθουσα Πληροφορικής.  

Η µαθητές µέσα από εποικοδοµητικό 

διάλογο έλυσαν τις απορίες τους  και  

ενηµερώθηκαν επαρκώς.  

Υπεύθυνη καθηγήτρια για το σχολείο: 

Παναγιωτοπούλου Μαρίνα 

 

 

ΗΗΗ   εεεπππίίίδδδρρρααασσσηηη   τττοοουυυ   φφφυυυσσσιιικκκοοούύύ   κκκαααιιι   

ααανννθθθρρρωωωππποοογγγεεενννοοούύύςςς   πππεεερρριιιβββάάάλλλλλλοοοννντττοοοςςς   σσστττααα   

µµµνννηηηµµµεεείίίααα   

Περιβαλλοντική οµάδα 5ου ΓΕΛ Ιλίου 

Μνηµείο είναι οποιοδήποτε προϊόν της 

ανθρώπινης δραστηριότητας, το οποίο είναι 

φορτισµένο µε µνήµες ανθρώπων ή 

γεγονότων. Αποτελεί το συνδετικό κρίκο 

του χτες µε το σήµερα. Είναι µάρτυρας µιας 

άλλης εποχής και διαµορφώνει την ιδιαίτερη 

φυσιογνωµία του τόπου. 

Τα µνηµεία µπορεί να είναι χιλιάδων 

ετών, αλλά και πιο σύγχρονα. Οι φθορές και 

οι καταστροφές, όµως, είναι µεγάλες και 

οφείλονται σε φυσικούς παράγοντες αλλά 

κυρίως σε ανθρωπογενείς. 

Οι φθορές από τα 

φυσικά φαινόµενα είναι 

κάτι που δύσκολα 

µπορούµε να 

αποφύγουµε για τη 

διατήρηση των µνηµείων. Ο  άνθρωπος, 

όµως, είναι εκείνος που φέρεται µε 

εγκληµατική ασέβεια, αδιαφορία και 

περιφρόνηση:                η όξινη βροχή, η 

ρύπανση , η εγκατάλειψη, οι βανδαλισµοί, η 

αρχαιοκαπηλία, η ανάρµοστη εκµετάλλευση 

για δηµοσιότητα ή διαφήµιση, ο πόλεµος, η 

καταστροφή µνηµείων από φανατικούς.  

Με το θέµα αυτό ασχολήθηκε µια από 

τις οµάδες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Τα 

παιδιά ερεύνησαν, αναζήτησαν αίτια και 

λύσεις για το σοβαρό πρόβληµα της 

προστασίας των µνηµείων. Κατανόησαν τη 

σπουδαιότητα που έχει και το πιο 

«ταπεινό» µνηµείο στη συνείδηση των 

ανθρώπων και πόσο έχει επηρεάσει τη 

διαµόρφωση του ιδιαίτερου χαρακτήρα κάθε 

λαού.    

Υπεύθυνες καθηγήτριες: 

 Χαµηλοθώρη Μαρία  

                  Μαντζουράνη Παναγιώτα 
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ΑΑΑνννααανννεεεώώώσσσιιιµµµεεεςςς   πππηηηγγγέέέςςς   εεενννέέέρρργγγεεειιιαααςςς   –––   

ΑΑΑιιιοοολλλιιικκκήήή   κκκαααιιι   ΗΗΗλλλιιιααακκκήήή   ΕΕΕνννέέέρρργγγεεειιιααα   

Περιβαλλοντική οµάδα 5ου ΓΕΛ Ιλίου 

 

Η περιβαλλοντική οµάδα του σχολείου µας 

τη φετινή χρονιά ασχολήθηκε µε το 

ενεργειακό ζήτηµα και τις ανανεώσιµες 

πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) - η αιολική και η 

ηλιακή ενέργεια.  

Η οµάδα αποτελούνταν από 37 µαθητές 

κυρίως της Α και Β Λυκείου. Η 

προβληµατική που διαµορφώθηκε µέσα 

στην οµάδα παρουσιάζεται παρακάτω. 

Στην Ελλάδα η παραγωγή ενέργειας 

βασίζεται κυρίως σε ορυκτά καύσιµα όπως ο 

λιγνίτης και το πετρέλαιο. Ο άνθρακας είναι 

το καύσιµο που επέτρεψε τη Βιοµηχανική 

Επανάσταση στον ανεπτυγµένο κόσµο. 

Ακόµα και σήµερα παρέχει το ¼ της 

παγκόσµιας ενέργειας. Ο άνθρακας 

εξορύσσεται και χρησιµοποιείται εύκολα  

Είναι όµως αρκετή η ενέργεια που 

χρειαζόµαστε καθηµερινά; Επαρκεί για 

όλους µας για τα επόµενα χρόνια ; Μήπως 

γίνεται σπατάλη της ενέργειας καθηµερινά 

από όλους µας; Μήπως η λύση είναι να 

συνειδητοποιήσουµε το πρόβληµα, να 

αλλάξουµε τις συνήθειές µας και επίσης να 

στραφούµε σε άλλες µορφές ενέργειας, τις 

λεγόµενες ’’ ανανεώσιµες’’ για ένα 

καθαρότερο περιβάλλον;  Με παράλληλη 

µείωση των εκποµπών των αερίων του 

θερµοκηπίου (CO2  κ. ά. ) προς το 

περιβάλλον. 

Οι Ανανεώσιµες Πηγές 

Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι πηγές 

τα αποθέµατα των οποίων 

ανανεώνονται φυσικά, και οι οποίες 

συνεπώς θεωρούνται πρακτικά 

ανεξάντλητες. Στην κατηγορία αυτή, η 

σηµασία της οποίας για τη βιωσιµότητα του 

πλανήτη έχει πλέον συνειδητοποιηθεί 

ευρέως, συγκαταλέγονται ο ήλιος, ο άνεµος, 

τα ποτάµια, οι οργανικές ύλες όπως το ξύλο 

και τα απορρίµµατα οικιακής και 

γεωργικής προέλευσης 

Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος από 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας όπως η 

ηλιακή, αιολική, γεωθερµική και ενέργεια 

βιοµάζας έχουν τη µικρότερη επίδραση στο 

περιβάλλον. Αυτές οι "φιλικές προς το 

περιβάλλον" πηγές ενέργειας δίνουν στον 

καταναλωτή ένα εναλλακτικό τρόπο 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αυτόν 

µε τη χρήση άνθρακα.  

Σκοπός του προγράµµατος ήταν να 

ευαισθητοποιηθούν οι µαθητές σε 

περιβαλλοντικά  ζητήµατα, να γνωρίσουν 

τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, να 

αναπτύξουν ικανότητες επίλυσης 

προβλήµατος και να αναπτύξουν κριτική 

σκέψη. 

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της 

Περιβαλλοντικής Οµάδας 

πραγµατοποιήσαµε εκδροµή στην  

Καλαµάτα στις 6- 8 Μαρτίου 2015.  

Επισκεφθήκαµε το εργοστάσιο της ∆ΕΗ στη 

Μεγαλόπολη όπου και ξεναγηθήκαµε στους 
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χώρους του ΑΗΣ Α , ΑΗΣ Β και στο 

ορυχείο.   

Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος, 

εργαστήκαµε σε οµάδες όπου καταγράψαµε 

σε φύλλα εργασίας δεδοµένα από την 

παραγωγή λιγνίτη και τα επεξεργαστήκαµε. 

Αναλύσαµε τη λειτουργία φωτοβολταϊκών 

στοιχείων και µάθαµε για τη συµβολή των 

ανεµογεννητριών στην παραγωγή 

ενέργειας. Εντοπίσαµε καινοτοµίες στο χώρο 

της ενέργειας στο αστικό περιβάλλον και 

ασχοληθήκαµε µε την εξοικονόµηση 

ενέργειας στα σπίτια µας. Μοιράσαµε 

ερωτηµατολόγια στους γονείς των µαθητών 

και εµπλέξαµε ενεργά τους µαθητές στη 

διερεύνηση λύσεων στο ενεργειακό ζήτηµα.     

∆ηµιουργήσαµε για την καλύτερη 

επικοινωνία µεταξύ µας, ένα wiki, όπου 

εκεί αναρτούσαµε τις εργασίες των 

µαθητών µας, τα άρθρα που τους δίναµε, 

χρήσιµα links, τις φωτογραφίες τους, τις 

δραστηριότης γενικά της οµάδας.  

Επίσης παρουσιάσαµε όλες τις εργασίες µας, 

τις αφίσες και  τις κατασκευές µας, στο 

Φεστιβάλ Σχολικών ∆ρατηριοτήτων της 

∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Γ΄ 

Αθήνας που έγινε στις 13 Μαϊου στο 2ο 

Λύκειο Ιλίου.       

Ήταν µια εποικοδοµητική χρονιά που 

ξεχώρισε για το ενδιαφέρον και την ενεργό 

συµµετοχή των µελών της οµάδας.   

Υπεύθυνοι καθηγητές: 

 Βαγιάννης ∆ηµήτριος  

               Παναγιωτοπούλου Μαρίνα 

 

 

 

 

 

   

   

   

ΤΤΤαααξξξίίίδδδιιι   σσστττοοο   µµµαααγγγιιικκκόόό   κκκόόόσσσµµµοοο   τττηηηςςς   

κκκιιινννοοούύύµµµεεενννηηηςςς   εεειιικκκόόόννναααςςς...   

Πολιτιστι

κό 

πρόγραµµα 

 

Ξεκινήσαµε  

µε τις 

µαθήτριες και 

τους µαθητές 

µας πριν από  εννιά µήνες,  αυτή τη 

γοητευτική περιπλάνηση στις  εµφανείς και 

αφανείς  διαδροµές του κινηµατογράφου, 

θέλοντας να ζήσουµε την εµπειρία της 

διπλής ιδιότητας, αυτή του θεατή  και του 

δηµιουργού. Τα παιδιά της οµάδας 

ανταποκρινόµενα στις απαιτήσεις του 

προγράµµατος «Πάµε σινεµά» και µε την 

αµέριστη συµπαράσταση και καθοδήγηση 

των υπευθύνων της οµάδας της κυρίας 

Θεοχαροπούλου και του κυρίου Κουκάκη, 

κατάφεραν πολλά πράγµατα σε 

διαφορετικούς τοµείς. 

Πρώτα απ΄ όλα, είδαν 

κινηµατογραφικά έργα καινούργια και 

παλαιότερα, µε άλλο µάτι αυτή τη φορά, 

κατασκεύασαν wiki  µε θέµα τον 

κινηµατογράφο και το καθένα 

δραστηριοποιήθηκε στο κοµµάτι εκείνο το 

οποίο γοητευόταν και ένιωθε ότι µπορεί να 

εκφραστεί για αυτό. Φτιάχτηκαν έτσι 

φάκελοι  για τον παγκόσµιο και ελληνικό 

κινηµατογράφο, για τις ταινίες 

επιστηµονικής φαντασίας, για την κωµωδία 

και το δράµα, για το µιούζικαλ, για τα 

κινούµενα σχέδια. Τα παιδιά έψαξαν, 

γέλασαν, γνώρισαν, απόρησαν, απόλαυσαν 

µε τις πρωτότυπες δηµιουργίες.  

Η διάθεση των παιδιών για 

δηµιουργία εκδηλώθηκε από τις πρώτες 

κιόλας συναντήσεις, όπως αυτή που 

πραγµατοποιήθηκε στο Γκάζι και στην 

Ταινιοθήκη της Ελλάδας, δηλαδή µετά την 
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επιµορφωτική παρουσίαση όλων των 

σταδίων κατασκευής µιας κινηµατογραφικής 

ταινίας και την απολαυστική προσπάθεια 

του Νίκου Λιναρδάτου και της Ρέας 

Μάστορα στη µικρή λήψη «ζευγάρι σε 

διάλογο µετά από δύσκολη µέρα». Τι λέει η 

παροιµία; Ο έρωτας, ο βήχας,  το χρήµα  

και το ταλέντο δεν κρύβονται !!( το βλέµµα 

του Νίκου, ως  

συζύγου στη Ρέα 

ως απαιτητική 

σύζυγο, θα  µας 

µείνει αξέχαστο 

... 

∆ε µείναµε 

όµως στην 

πλευρά του 

θεατή αλλά 

τολµήσαµε να 

περάσουµε και 

στο τιµόνι του δηµιουργού. Τα παιδιά 

στρώθηκαν στη δουλειά και κατάφεραν να 

υποβάλλουν τρία σενάρια για γύρισµα  

ταινίας µικρού µήκους, τα οποία 

σηµειωτέον παρουσίασαν ενδιαφέροντα 

στοιχεία και άξιζαν και τα τρία  να 

προκριθούν... Μετά από µυστική ψηφοφορία 

προκρίθηκε το σενάριο των αδερφών 

Μπαλάση, µπράβο Ζίνα και Νίκη, τα νέα 

ταλέντα στο χώρο της σεναριογραφίας και 

όχι µόνο. Λοιπόν «Τίποτε δεν είναι όπως 

φαίνεται» ήταν  ο τίτλος του σεναρίου των 

κοριτσιών και συγχωρεµένε  Άλφρεντ 

Χίτσκοκ και Μπράιαν Ντε Πάλµα τρέµετε 

τις νέες δηµιουργούς... 

Οι µήνες  µετά τα Χριστούγεννα 

πέρασαν µε την επίµονη και  κοπιαστική 

προσπάθεια των παιδιών να οργανώσουν 

και να υλοποιήσουν τα πάντα, από τη 

σκηνογραφία και τα κοστούµια, τη διανοµή 

των ρόλων, την προετοιµασία των 

ηθοποιών για το γύρισµα των σκηνών και 

την τελική λήψη των σκηνών, των 

πλάνων, τα επιτυχηµένα και ανεπαρκή 

βήµατα, το ξεκαρδιστικό γέλιο στις γκάφες 

αλλά και το χαµόγελο της ικανοποίησης 

στην ολοκληρωµένη προσπάθεια. 

Όλοι οι ρόλοι από το ρόλο του 

κάµεραµαν, ο κύριος Κουκάκης από νωρίς 

το Μάρτιο εξασφάλισε το χρώµα της 

Καραϊβικής, καθώς τα γυρίσµατα 

διεξάγονταν σε συνθήκες έντονης 

ηλιοφάνειας και 

απειλητικής 

ζέστης, στο ρόλο της 

σκηνοθέτριας, η 

κυρία 

Θεοχαροπούλου 

συνάντησε 

δυσκολίες µε το 

στρατηγό άνεµο, ο 

οποίος σήκωνε τα 

πάντα ... Ο ρόλος 

του κλέφτη, 

κεντρικός µέσα στην ταινία πέρασε από 

σράντα  κύµατα , από τον Ηλία Καδδά που 

όσο και αν τον παρακαλέσαµε δε 

καταφέραµε να τον µεταπείσουµε να 

εκδηλώσει το ταλέντο του, στο Λουκά 

Βούλγαρη, που την κρίσιµη µέρα και ώρα, 

νικήθηκε από την άκαρδη  ίωση που δεν 

καταλαβαίνει από καλλιτεχνικές ανησυχίες 

και ευαισθησίες. Για να βρει τελικά τη 

δικαίωση στο πρόσωπο του Γιάννη Νάνα, 

ενδυµατολογικά  και υποκριτικά!!! Τι να 

πούµε για τους αστυνοµικούς µας  Γιώργο 

Κοράκη και Νίκο Λιναρδάτο που µε θάρρος 

και αυταπάρνηση  κατάφεραν να 

ξεδιαλύνουν το µυστήριο και να 

αποκαταστήσουν το νόµο και την τάξη. «Οι 

ωραίοι έχουν χρέη και πληρώνουν µε 

φιλιά»  έλεγε ένα παλιό λαϊκό άσµα, στην 

περίπτωση µας ο ∆ηµήτρης Μέξας και η 

Μαρία Μαρουλή νίκησαν το ναρκισσισµό 

τους µετά από εναγώνια προσπάθεια  κι 

απέδωσαν το ρόλο τους πειστικά… ∆ε 

µπορούµε να παραγνωρίσουµε την 

αυτοθυσία της Έλλης Μαγουλά, ἀξιας µαµάς 
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στις απανωτές πτώσεις, προκειµένου να 

επιτύχει το feeling  της σκηνής. Έλλη, σου 

ζητάµε ειλικρινή συγγνώµη για το βάσανο 

που πέρασες, το φωτεινό χαµόγελο σου 

ξεδιάλυνε κάθε ενοχικό συναίσθηµα που µας 

ταλαιπωρούσε... 

Στο ρόλο του µικρού κοριτσιού, η Ρέα 

Μάστορα, ξεδίπλωσε το πολυσχιδές ταλέντο 

της  και είναι σίγουρο ότι θα απασχολήσει 

στο προσεχές µέλλον το χώρο της 

καλλιτεχνίας και του θεάµατος... Σηµαντική 

η συµβολή των  σεναριογράφων, Ζίνας 

Μπαλάση και στο υποκριτικό κοµµάτι, ως 

παρουσιάστριας της ιδέας στους υπόλοιπους  

µαθητές και της Νίκης Μπαλάση στην 

οµάδα των παιδιών που ενθάρρυναν την 

παρουσιάστρια να βελτιώσει  την ιδέα της 

και να την απογειώσει.. .Στην ίδια οµάδα η 

Κατερίνα Μενύχτα µε την ευγένεια και τη 

συνεχή της διάθεση να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις της αυστηρής σκηνοθέτιδας 

κυρίας Θεοχαροπούλου... Μη την κοιτάτε µε 

τόσο αυστηρό βλέµµα καλή κυρία!!! Μη µου 

πείτε ότι έχετε δει πιο πετυχηµένη στο 

ρόλο της ζητιάνας και µάλιστα µε τη µαύρη 

µαντίλα µέσα στο λιοπύρι από την Άννα 

Συλλαϊδή!!!  

Όλα τα παιδιά ακόµα και αυτά  που δε 

συµµετείχαν στην ταινία έδωσαν τον 

καλύτερο τους εαυτό... Και του χρόνου! 

Φώτα, µοτέρ, πάµε!! 

(Επιµέλεια κειµένου: Κων/νος Κουκάκης) 

Υπεύθυνοι καθηγητές: 

 Κουκάκης Κωνσταντίνος  

                  Θεοχαροπούλου Γεωργία  

 

 

 

 

 

 

   

ΤΤΤ

ΤΤΤοοο   ΠΠΠεεερρριιιοοοδδδιιικκκόόό   µµµαααςςς   

Πολιτιστικό πρόγραµµα 

 

Αν και η δουλειά της οµάδας του 

περιοδικού φαίνεται στο παρόν τεύχος, 

αξίζει να πούµε ότι οι µαθητές που 

συµµετείχαν στην οµάδα, έγραψαν άρθρα για 

τα θέµατα που τους ενδιαφέρουν, κλήθηκαν 

να λειτουργήσουν ως δηµοσιογράφοι 

σχεδιάζοντας και παίρνοντας στη συνέχεια 

συνεντεύξεις και περιέγραψαν µέρη τα 

οποία επισκέφθηκαν. 

Εκτός όµως από τη συνήθη δουλειά ενός 

αρθρογράφου ή ενός δηµοσιογράφου, 

απέκτησαν και άλλες µοναδικές εµπειρίες, 

όπως για παράδειγµα όταν πήραν µέρος σε 

βιωµατικά µαθήµατα – σεµινάρια της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού 

Καποδιστριακού Ιδρύµατος και απέκτησαν 

µια πρώτη ουσιαστική επαφή µε το θέατρο, 

αφού κλήθηκαν να παίξουν ρόλους, να 

αυτοσχεδιάσουν, να συµµετάσχουν σε 

παιχνίδια γνωριµίας και να σχολιάσουν. 

Αυτό έγινε κατόπιν πρόσκλησης του 

καθηγητή του τµήµατος Θεατρικών 

σπουδών της σχολής Ιωσήφ Βιβιλάκη, που 

διδάσκει αρχαίο και Μεσαιωνικό Θέατρο, ο 

οποίος µας υποδέχθηκε φιλικά, θερµά και 

µε όλη την ευγένεια και την απλότητα που 

τον χαρακτηρίζει, µας προέτρεψε να 

συµµετάσχουµε και εµείς ενεργά στα 

µαθήµατα. Τον ευχαριστούµε για την 

υπέροχη εµπειρία. 

Επίσης, ευχαριστούµε και την κυρία 

Μάρθα Φριντζήλα, ερµηνεύτρια, ηθοποιό 



 

και σκηνοθέτη που µας 

επέτρεψε να 

παρακολουθήσουµε το 

µάθηµά της σε φοιτητές 

της σχολής.  

Ευχαριστούµε ακόµα και τους φοιτητές 

της σχολής που µε χαρά µας ενέταξαν στις 

οµάδες τους, µας έλυναν τις απορίες µας και 

ουµε τους δισταγµούς µας. Η συνέντευξη 

που µας έδωσε η φοιτήτρια Ευγενία 

Μακαντάση (βρίσκεται σε άλλο σηµείο του 

περιοδικού) µας βοήθησε να δούµε κάποια 

πράγµατα µέσα από τα µάτια ενός 

ανθρώπου που σπουδάζει αυτό που του 

αρέσει. Την ευχαριστούµε πολύ. Επειδή δε  

θέλουµε να γράψουµε πολλά, θα αφήσουµε 

τις εικόνες να µιλήσουν µόνες τους.

Τέλος, οι µαθητές µας συµµετείχαν σε 

διαγωνισµό καλύτερου άρθρου. Νικη

ήταν αυτός που θα περιέγραφε καλύτερα τα 

µέρη που επισκέφθηκε κατά το ταξίδι στη 

Γαλλία. Αφού αποκλείσθηκαν τα άρθρα που 

έκαναν µια απλή παράθεση πληροφοριών, 

επελέγησαν αυτά που θα µπορούσαν να µας 

παροτρύνουν να επισκεφθούµε τα 

αντίστοιχα µέρη. Όλα τα άρθρα διαβάστηκαν 
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και σκηνοθέτη που µας 

επέτρεψε να 

παρακολουθήσουµε το 

µάθηµά της σε φοιτητές 

Ευχαριστούµε ακόµα και τους φοιτητές 

χολής που µε χαρά µας ενέταξαν στις 

οµάδες τους, µας έλυναν τις απορίες µας και 

µας 

βο

ήθ

ησ

αν 

να 

ξε

πε

ράσ

ουµε τους δισταγµούς µας. Η συνέντευξη 

που µας έδωσε η φοιτήτρια Ευγενία 

Μακαντάση (βρίσκεται σε άλλο σηµείο του 

περιοδικού) µας βοήθησε να δούµε κάποια 

πράγµατα µέσα από τα µάτια ενός 

ανθρώπου που σπουδάζει αυτό που του 

αρέσει. Την ευχαριστούµε πολύ. Επειδή δε  

θέλουµε να γράψουµε πολλά, θα αφήσουµε 

τις εικόνες να µιλήσουν µόνες τους. 

Τέλος, οι µαθητές µας συµµετείχαν σε 

διαγωνισµό καλύτερου άρθρου. Νικητής θα 

ήταν αυτός που θα περιέγραφε καλύτερα τα 

µέρη που επισκέφθηκε κατά το ταξίδι στη 

Γαλλία. Αφού αποκλείσθηκαν τα άρθρα που 

έκαναν µια απλή παράθεση πληροφοριών, 

επελέγησαν αυτά που θα µπορούσαν να µας 

παροτρύνουν να επισκεφθούµε τα 

α τα άρθρα διαβάστηκαν 

µπροστά στους µαθητές και τελικά, νικητές 

αναδείχθηκαν οι παρακάτω:

1ο Βραβείο: Νικολόγλου Αλέξανδρος

2ο Βραβείο: Αλπογιάννης Χρήστος

3ο βραβείο: Κρεµµύδας Ιωάννης

Την απονοµή έκαναν οι εκπαιδευτικοί 

Καραχάλιας Στέφανος (∆ιευθυντής τ

(φιλόλογος αλλά και µε πτυχίο 

∆ηµοσιογραφίας).  

Συγχαρητήρια βέβαια πρέπει να 

δώσουµε σε όλους τους µαθητές που 

συµµετείχαν στο διαγωνισµό, διότι ακόµη 

και τα άρθρα που δεν κα

θέση ήταν ιδιαίτερα αξιόλογα.

Βέβαια, υπήρξε και πληθώρα άρθρων 

που δεν συµµετείχαν στον διαγωνισµό, 

εξίσου ενδιαφέροντα που θα τα αναζητήσετε 

σε άλλα σηµεία του περιοδικού.

µπροστά στους µαθητές και τελικά, νικητές 

αναδείχθηκαν οι παρακάτω: 

Βραβείο: Νικολόγλου Αλέξανδρος 

Βραβείο: Αλπογιάννης Χρήστος 

βραβείο: Κρεµµύδας Ιωάννης 

Την απονοµή έκαναν οι εκπαιδευτικοί 

Καραχάλιας Στέφανος (∆ιευθυντής του 

σχολείου και 

συντονιστής της 

οµάδας του 

περιοδικού) και 

Θεοχαροπούλου 

Γεωργία 

(φιλόλογος αλλά και µε πτυχίο 

Συγχαρητήρια βέβαια πρέπει να 

δώσουµε σε όλους τους µαθητές που 

συµµετείχαν στο διαγωνισµό, διότι ακόµη 

και τα άρθρα που δεν κατέλαβαν κάποια 

θέση ήταν ιδιαίτερα αξιόλογα. 

Βέβαια, υπήρξε και πληθώρα άρθρων 

που δεν συµµετείχαν στον διαγωνισµό, 

εξίσου ενδιαφέροντα που θα τα αναζητήσετε 

σε άλλα σηµεία του περιοδικού. 
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ΙΙΙΕΕΕ΄́́   ΣΣΣυυυµµµπππόόόσσσιιιοοο   τττοοουυυ   ∆∆∆ιιικκκτττύύύοοουυυ   

ΣΣΣυυυνννεεερρργγγαααζζζόόόµµµεεενννωωωννν   ΣΣΣχχχοοολλλεεείίίωωωννν   ΑΑΑττττττιιικκκήήήςςς      

   AAASSSPPP   NNNEEETTT   τττηηηςςς   UUUNNNEEESSSCCCOOO  

Στο πλαίσιο της εφαρµογής των αρχών 

της Unesco, η ίδια η Unesco δηµιούργησε το 

1953 ένα δίκτυο σχολείων του οποίου ο 

στόχος είναι η υλοποίηση προγραµµάτων 

ανθρωπιστικής, πολιτιστικής  διάστασης της 

εκπαίδευσης µέσα στα σχολεία. 

Το δίκτυο αυτό ονοµάστηκε  ∆ίκτυο 

Συνεργαζόµενων Σχολείων (Associated 

Schools Project Network- Asp’ Net),  και 

αριθµεί χιλιάδες σχολεία σε ολόκληρο τον 

κόσµο. 

Το σχολείο µας ως µέλος του ∆ικτύου 

Συνεργαζοµένων Σχολείων Αττικής ASPNet 

της UNESCO συµµετείχε στο ΙE’ Μαθητικό 

Συµπόσιο που διοργανώθηκε στα 

Εκπαιδευτήρια Γείτονα στη Bάρη Αττικής. 

Το Υπουργείο Παιδείας και η 

Ελληνική Εθνική Επιτροπή της 

Unesco όρισαν το διήµερο Πέµπτη 

26 και Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 

2015 ως ηµεροµηνία διεξαγωγής 

του ΙΕ’ Μαθητικού Συµποσίου του 

∆ικτύου Συνεργαζοµένων Σχολείων ASPnet 

της UNESCO µε τη συµµετοχή 21 σχολείων 

από την Αττική.  

Το Θέµα του Συµποσίου ήταν: «Η 

Εκπαίδευση ως µέσο κοινωνικής συνοχής».  

∆ιερευνήθηκαν από τους µαθητές κατά τη 

διάρκεια της χρονιάς τα παρακάτω 

υποθέµατα:  

•Η Εκπαίδευση µε πυρήνα τον άνθρωπο. 

•Η Εκπαίδευση ενάντια στις 

προκαταλήψεις. 

•Κατευθύνσεις και πολιτικές στην 

Εκπαίδευση του µέλλοντος. 

Για την µελέτη αυτών των θεµάτων 

δηµιουργήθηκε ένα Google drive µε τη 

συµµετοχή της οµάδας των καθηγητών και 

των µαθητών, όπου όλοι πρόσθεταν και 

κοινοποιούσαν τις εργασίες τους στα 

υπόλοιπα µέλη της οµάδας µας. 

Η οµάδα των µαθητών του σχολείου µας 

που συµµετείχε στο ΙΕ’ Μαθητικό Συµπόσιο 

του ∆ικτύου Λυκείων Αττικής του 

Προγράµµατος Συνεργαζοµένων Σχολείων 

ASPnet UNESCO αποτελούνταν από: 

• Αυγέρη Μάρθα 

• Βασιλείου Ειρήνη (Γραµµατέας 

Επιτροπής) 

• Κουνδουράκη Θοδωρή 

• Μπαλάση Νίκη (Πρόεδρος Επιτροπής) 

• Μπαλάση Γεωργία 

• Νικολόγλου Αλέξανδρο 

• Φίλη Στασινή 

Πάνω από 21 σχολεία και 220 µαθητές 

από ιδιωτικά και δηµόσια σχολεία της 

Αττικής,  λαµβάνουν µέρος στο Συµπόσιο, 

αφού πρώτα έχουν προετοιµαστεί στο θέµα 

και στα υποθέµατα του Συµποσίου. Η 

προετοιµασία των µαθητών ξεκινάει 

µε την έναρξη του σχολικού έτους 

και κορυφώνεται µε τη συµµετοχή 

δεκαµελούς αντιπροσωπείας στο 

Συµπόσιο, που διεξάγεται συνήθως 

στα τέλη Φεβρουαρίου. Εκτός από το 

κοµµάτι των επιτροπών συζητήσεων και 

διαλόγου, κάθε σχολείο παρουσιάζει και ένα 

καλλιτεχνικό πρόγραµµα που σχετίζεται µε 

το θέµα του Συµποσίου.     

Στο πρώτο µέρος, οι 

µαθητές των σχολείων 

παρουσιάζουν ένα 

καλλιτεχνικό 

πρόγραµµα, που 

άπτεται της βασικής 

θεµατικής του 

Συµποσίου. 



 

Στο δεύτερο µέρος, οι 

µαθητές χωρισµένοι σε 

οµάδες, συνεδρι

συζητώντας το βασικό 

θέµα και τα υποθέµατα 

του Συµποσίου και τη 

δεύτερη ηµέρα θέτουν 

 τα πορίσµατά τους στην Ολοµέλεια προς 

επικύρωση. 

Την πρώτη  µέρα  του Συµποσίου, στο 

καλλιτεχνικό µέρος, το σχολείο µας πήρε 

µέρος µε ένα video, που επιµελήθηκαν 

καθηγητές µας και υλοποιήθηκε µε τη 

συµµετοχή όλων των µαθητών της οµάδας 

του σχολείου µας.  

Το video µας που έλαβε ιδιαίτερα 

κολακευτικά σχόλια, αναφερόταν στα 

πλεονεκτήµατα της εκπαίδευσης µέσα από 

το πρίσµα της κοινωνικοποίησης, της 

ανάπτυξης των παγκόσµιων αξιών και της 

κριτικής σκέψης, καθώς και µέσα από την 

εξάλειψη των ανισοτήτων και των 

διακρίσεων. Με το video  αυτό οι µαθητές 

θελήσαµε να δώσουµε έµφαση στα 

δικαιώµατα των παιδιών, στην ισότητα των 

δύο φύλων, και στις ίσες ευκαιρίες για 

εκπαίδευση. Παράλληλα αναδείξαµε τη 

συµβολή της εκπαίδευσης στην πολύπλευρη 

ανάπτυξη της προσωπικότητας και στην 

αποδοχή της διαφορετικότητας.
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Στο δεύτερο µέρος, οι 

µαθητές χωρισµένοι σε 

οµάδες, συνεδριάζουν, 

συζητώντας το βασικό 

θέµα και τα υποθέµατα 

του Συµποσίου και τη 

δεύτερη ηµέρα θέτουν 

τα πορίσµατά τους στην Ολοµέλεια προς 

Την πρώτη  µέρα  του Συµποσίου, στο 

καλλιτεχνικό µέρος, το σχολείο µας πήρε 

επιµελήθηκαν οι 

καθηγητές µας και υλοποιήθηκε µε τη 

συµµετοχή όλων των µαθητών της οµάδας 

Το video µας που έλαβε ιδιαίτερα 

ναφερόταν στα 

πλεονεκτήµατα της εκπαίδευσης µέσα από 

το πρίσµα της κοινωνικοποίησης, της 

γκόσµιων αξιών και της 

κριτικής σκέψης, καθώς και µέσα από την 

εξάλειψη των ανισοτήτων και των 

αυτό οι µαθητές 

θελήσαµε να δώσουµε έµφαση στα 

δικαιώµατα των παιδιών, στην ισότητα των 

δύο φύλων, και στις ίσες ευκαιρίες για 

η. Παράλληλα αναδείξαµε τη 

συµβολή της εκπαίδευσης στην πολύπλευρη 

ανάπτυξη της προσωπικότητας και στην 

αποδοχή της διαφορετικότητας. 

Μετά τη παρουσίαση του καλλιτεχνικού 

µέρους, συγκεντρωθήκαµε  στην τραπεζαρία 

για το µεσηµεριανό φαγητό. Στη συνέχεια 

χωριστήκαµε σε οµάδες, γνωριστήκαµε 

µεταξύ µας και ξεκίνησε ανάµεσά µας ένας 

εποικοδοµητικός διάλογος. Σκοπός µας ήταν 

να ανταλλάξουµε απόψεις, να αναπτύξουµε 

επιχειρήµατα σχετικά µε το θέµα του 

Συµποσίου και να αποτυπώσουµε τις 

σκέψεις της οµάδας µας σε ένα κ

τελικό πόρισµα, που θα παρουσιάζαµε την 

επόµενη µέρα στις υπόλοιπες οµάδες.

Για το σκοπό αυτό, οι γραµµατείς µαζί µε 

τους προέδρους των οµάδων καταχώρησαν 

τα πορίσµατά τους στους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, ώστε να είναι έτοιµα  για την 

τελική παρουσίαση, στην Ολοµέλεια.

Ακολούθησε µουσική βραδιά µε τη 

συµµετοχή όλων των σχολείων, η οποία 

συνέβαλλε και αυτή µε τη σειρά της, στη 

δηµιουργία νέων φίλων, µεταξύ µαθητών 

που µέχρι χθες ήταν άγνωστοι. Ο χορός και 

το κέφι συνεχίστηκαν µέχρι αργά το βράδυ, 

µε την ηµέρα να κλείνει αφήνοντας µας τις 

καλύτερες εντυπώσεις. 

Κατά τη διάρκεια του Συµποσίου 

 εγκαινιάστηκε παράλληλη καλλιτεχνική 

έκθεση µε πίνακες ζωγραφικής που 

δηµιούργησαν οι µαθητές των σχολείων που 

συµµετείχαν. Το σχολείο µας συµµετείχε µε 

5 οµαδικά έργα ζωγραφικής από µαθητές 

της Γ ΄Λυκείου.  

Μετά τη παρουσίαση του καλλιτεχνικού 

µέρους, συγκεντρωθήκαµε  στην τραπεζαρία 

για το µεσηµεριανό φαγητό. Στη συνέχεια 

στήκαµε σε οµάδες, γνωριστήκαµε 

µεταξύ µας και ξεκίνησε ανάµεσά µας ένας 

εποικοδοµητικός διάλογος. Σκοπός µας ήταν 

να ανταλλάξουµε απόψεις, να αναπτύξουµε 

επιχειρήµατα σχετικά µε το θέµα του 

Συµποσίου και να αποτυπώσουµε τις 

σκέψεις της οµάδας µας σε ένα κείµενο- 

τελικό πόρισµα, που θα παρουσιάζαµε την 

επόµενη µέρα στις υπόλοιπες οµάδες. 

Για το σκοπό αυτό, οι γραµµατείς µαζί µε 

τους προέδρους των οµάδων καταχώρησαν 

τα πορίσµατά τους στους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, ώστε να είναι έτοιµα  για την 

σίαση, στην Ολοµέλεια. 

Ακολούθησε µουσική βραδιά µε τη 

συµµετοχή όλων των σχολείων, η οποία 

συνέβαλλε και αυτή µε τη σειρά της, στη 

δηµιουργία νέων φίλων, µεταξύ µαθητών 

που µέχρι χθες ήταν άγνωστοι. Ο χορός και 

το κέφι συνεχίστηκαν µέχρι αργά το βράδυ, 

την ηµέρα να κλείνει αφήνοντας µας τις 

καλύτερες εντυπώσεις.  

Κατά τη διάρκεια του Συµποσίου 

εγκαινιάστηκε παράλληλη καλλιτεχνική 

έκθεση µε πίνακες ζωγραφικής που 

δηµιούργησαν οι µαθητές των σχολείων που 

συµµετείχαν. Το σχολείο µας συµµετείχε µε 

ά έργα ζωγραφικής από µαθητές 
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Την επόµενη µέρα, οι Πρόεδροι όλων 

των οµάδων παρουσίασαν τα πορίσµατά 

τους. Το πόρισµα της επιτροπής που είχε 

Πρόεδρο την µαθήτρια του σχολείου µας 

Νίκη Μπαλάση, παρουσιάστηκε  και 

υπερψηφίστηκε από την ολοµέλεια του 

Συµποσίου, γεγονός που µας προξένησε 

µεγάλη χαρά και υπερηφάνεια. 

Στο τέλος της δεύτερης ηµέρας 

απονεµήθηκαν διπλώµατα συµµετοχής σε 

όλους τους µαθητές που πήραµε µέρος στο 

Συµπόσιο. 

Το Μαθητικό Συµπόσιο αποσκοπούσε 

στην ευαισθητοποίηση των µαθητριών και 

των µαθητών σχετικά µε το θέµα της 

εκπαίδευσης, ένα θέµα που θα πρέπει να 

απασχολεί όλους µας. Μέσα από τη 

συµµετοχή µας σε τέτοια προγράµµατα 

προωθείται ο διάλογος, η κριτική σκέψη, 

διευρύνονται οι ορίζοντες µας και µας 

δίνεται η ευκαιρία να νιώσουµε και εµείς 

σηµαντικοί και ανεξάρτητοι.  

Το σχολείο µας  για ακόµη µια χρονιά 

έδωσε την ευκαιρία στους µαθητές να  

εκφραστούν δηµιουργικά, να 

επικοινωνήσουν µε συνοµήλικους τους από 

άλλα σχολεία, να εξασκηθούν στον διάλογο 

και την συγγραφή καλά τεκµηριωµένου 

κειµένου και τέλος να αναπτύξουν τη 

δεξιότητα της οµιλίας σε ευρύ κοινό 

Κλείνοντας θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε 

τους καθηγητές µας για τη συνεργασία µας 

και την  ευκαιρία που µας έδωσαν να 

πάρουµε µέρος στο ΙΕ’ Μαθητικό Συµπόσιο 

του ∆ικτύου Συνεργαζοµένων Σχολείων 

ASP net της UNESCO.   

Επίσης, να ευχαριστήσουµε τα 

Εκπαιδευτήρια Γείτονα για τη φιλοξενία και 

την εξαιρετική διοργάνωση του συµποσίου.  

Τέλος, ένα µεγάλο ευχαριστώ στην 

Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την Unesco 

και το Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων της 

∆ιεύθυνσης Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών 

Θεµάτων του Υπουργείο Πολιτισµού, 

Παιδείας και Θρησκευµάτων για τη 

συµµετοχή του σχολείου µας στο δίκτυο  

Συνεργαζοµένων Σχολείων Αττικής ASPNet 

UNESCO. 

 

Επιµέλεια κειµένου: 

Νίκη Μπαλάση Πρόεδρος Επιτροπής 

Τµήµα Β3 

Ειρήνη Βασιλείου-Γραµµατέας Επιτροπής     

Τµήµα: Β1 

  

Υπεύθυνοι καθηγητές: 

Βαγιάνης ∆ηµήτρης 

Παναγιωτοπούλου Μαρίνα 

Χαµηλοθώρη Μαρία 
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ΣΣΣυυυνννέέέννντττεεευυυξξξηηη   αααπππόόό   τττηηη   φφφοοοιιιτττήήήτττρρριιιααα   ΕΕΕυυυγγγεεενννίίίααα   

ΜΜΜααακκκαααννντττάάάσσσηηη,,,   222333   εεετττώώώννν    

Ευγενία, που σπουδάζεις; Εγώ σπουδάζω 

στη Φιλοσοφική Σχολή, αλλά κάνω µια φορά 

την εβδοµάδα µαθήµατα θεατρολογίας µε 

την κυρία Μάρθα. 

Έπειτα από τις σπουδές θεατρολογίας, τι 

µπορεί κανείς να ακολουθήσει; Τι εσύ; 

Έπειτα από τις σπουδές θεατρολογίας 

µπορεί κανείς να γίνει είτε καθηγητής 

θεατρολογίας, είτε κριτικός θεάτρου. Εγώ θα 

ήθελα να ασχοληθώ µε το θέατρο. 

Τι σε έκανε να επιλέξεις τη θεατρολογία; 

Η θεατρολογία είναι κάτι που µου άρεσε 

από µικρή. Το θέατρο το αγαπώ και αυτό 

µε οδήγησε να το σπουδάσω. Επίσης, η 

κυρία Μάρθα είναι µια γυναίκα που 

θαυµάζω και θα ήθελα να συνεργαστώ µαζί 

της.  

Πιο είναι το πιο δύσκολο στη 

θεατρολογία; Το πιο δύσκολο στη 

θεατρολογία είναι το διάβασµα. Πρέπει να 

ετοιµάσουµε ένα µεγάλο κείµενο σε πολύ 

µικρό χρονικό διάστηµα. Εγώ το θεωρώ 

αυτό δύσκολο επειδή παράλληλα δουλεύω 

και παρακολουθώ µαθήµατα στη 

Φιλοσοφική Σχολή. Αλλά αυτό είναι γλυκιά 

κούραση. Η Θεατρολογία είναι ένα πρακτικό 

µάθηµα.  

Ποια είναι η κυρία Μάρθα και ποια είναι 

µέσα στα δικά σου µάτια; Η κυρία Μάρθα 

είναι µια ηθοποιός, σκηνοθέτης αλλά και 

τραγουδίστρια και έχει πολλές γνώσεις σε 

αυτούς τους τοµείς. Για εµένα η κυρία 

Μάρθα είναι ένας από τους λόγους που 

διάλεξα τη σχολή αυτή. Είναι µια θετική 

γυναίκα και σου αρέσει να παρακολουθείς το 

µάθηµά της. Κάνει παρατηρήσεις σε κάθε 

παρουσίασή σου οι οποίες είναι εύστοχες και 

ακόµα και αν είναι αρνητικές, δε 

στεναχωριέσαι γιατί καταλαβαίνεις ότι είχε 

δίκιο.Επιµέλεια: 

 Νικολάου Ελισάβετ, Β3  

 

ΈΈΈφφφηηηβββοοοςςς   κκκαααιιι   σσσχχχοοολλλεεείίίοοο   

Η αντιδραστικότητα του εφήβου 

Χαρακτηριστικό στοιχείο της εφηβείας 

είναι η επαναστατικότητα του εφήβου ως 

προς τους γονείς το σχολείο και την 

κοινωνία. Είναι γνωστό ότι σ' αυτή την 

αναπτυξιακή φάση ο έφηβος επαναστατεί 

και αµφισβητεί τα όρια που του θέτουν οι 

γονείς ( Π.χ η ώρα επιστροφής µετά τη 

βραδινή έξοδο, η επιλογή των φίλων, η 

αγορά του δίκυκλου, το κάπνισµα, το είδος 

της µουσικής, η ένταση της µουσικής, η 

διάρκεια των τηλεφωνηµάτων, οι ώρες που 

ξοδεύονται για διάβασµα, η σεξουαλική 

συµπεριφορά κ.ά). Όσο δηµοκρατικοί και 

µοντέρνοι και αν είναι οι γονείς, ο νέος 

προκαλεί, παραβιάζοντας αυτά τα όρια και 

λειτουργεί ανταγωνιστικά στο ρόλο των 

γονιών του. 

 Ανάλογη είναι η αµφισβήτηση που 

εκδηλώνει ο έφηβος στους καθηγητές και 

κατ' επέκταση στο ίδιο το σχολείο, (π.χ 

αδικαιολόγητες απουσίες στο µάθηµα, 

επιδεικτική αδιαφορία στην ώρα της 

παράδοσης, άρνηση να συµµορφωθεί µε τους 

κανόνες του σχολείου, συγκρούσεις µε τους 

καθηγητές, κά). Τέλος, υπάρχει µία 

γενικότερη αµφισβήτηση της κοινωνίας - 

"του κόσµου των µεγάλων" - που 

εκδηλώνεται κυρίως µέσα από το ντύσιµο, 

το λεξιλόγιο και τις συµπεριφορές και έχει 

σα στόχο την πρόκληση. 

 

Αίτια 

Θα µπορούσαµε να ονοµάσουµε τον 

έφηβο "επαναστάτη χωρίς αιτία", όµως 



 

υπάρχουν αίτια που προκαλούν αυτή την 

αντιδραστικότητα, όπως: 

• Το "παιδί" νιώθει πως αποκτά 

περισσότερη δύναµη στη σχέση του µε 

τους γονείς του και προσπαθεί να επιβληθεί 

και να διεκδικήσει µέσα από τη σύγκρουση.

• Ο νέος διαπιστώνει την ασυνέπεια 

των µεγάλων. Όσο το παιδί είναι µικρό 

δέχεται τα "πρέπει" που του επιβάλλονται

αδιαµαρτύρητο. Αυτό συµβαίνει, όχι µόνο 

γιατί δεν έχει τη δύναµη να τα 

αµφισβητήσει, αλλά γιατί πιστεύει ότι 

εκείνοι που τα διδάσκουν τα τηρούν κιόλας. 

Μεγαλώνοντας ανακαλύπτει ότι οι µεγάλοι 

του διδάσκουν αρχές που τις παραβιάζουν οι 

ίδιοι, ενώ παράλληλα περιορίζουν εκείνον. 

Αυτό φέρνει σαν 

αποτέλεσµα, ο 

έφηβος να 

απορρίπτει τους 

µεγάλους και 

τις αρχές τους.  

• Οι 

προσδοκίες που 

του προβάλλουν 

οι άλλοι 

(ιδιαίτερα οι 

γονείς), του 

προκαλούν θυµό 

και αντιδρά 

προκειµένου να απαλλαχτεί τουλάχιστον 

προσωρινά από τις προσδοκίες τους.

• Συναντά δυσκολίες στη διαµόρφωση 

της προσωπικότητάς του λόγω των 

πολλαπλών, διαφορετικών και αντιφατικών 

πληροφοριών και µηνυµάτων.

• Παρουσιάζει αδυναµία στην ισόρροπη 

συσχέτιση του θέλω και του πρέπει.

• Ο εφηβικός εγωκεντρισµός που 

αποσκοπεί στην ανάπτυξη της εικόνας του 

σωµατικού εαυτού και στη διαµόρφωση 

ταυτότητας του Εγώ. Ο νέος κυριεύεται από 

την έντονη επιθυµία να στραφεί στον εαυτό 

του, που του φαντάζει πια άγνωστος εφόσον 
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υπάρχουν αίτια που προκαλούν αυτή την 

δί" νιώθει πως αποκτά 

περισσότερη δύναµη στη σχέση του µε 

τους γονείς του και προσπαθεί να επιβληθεί 

και να διεκδικήσει µέσα από τη σύγκρουση.  

Ο νέος διαπιστώνει την ασυνέπεια 

των µεγάλων. Όσο το παιδί είναι µικρό 

δέχεται τα "πρέπει" που του επιβάλλονται 

αδιαµαρτύρητο. Αυτό συµβαίνει, όχι µόνο 

γιατί δεν έχει τη δύναµη να τα 

αµφισβητήσει, αλλά γιατί πιστεύει ότι 

εκείνοι που τα διδάσκουν τα τηρούν κιόλας. 

Μεγαλώνοντας ανακαλύπτει ότι οι µεγάλοι 

του διδάσκουν αρχές που τις παραβιάζουν οι 

περιορίζουν εκείνον. 

προκειµένου να απαλλαχτεί τουλάχιστον 

τις προσδοκίες τους.  

Συναντά δυσκολίες στη διαµόρφωση 

της προσωπικότητάς του λόγω των 

πολλαπλών, διαφορετικών και αντιφατικών 

πληροφοριών και µηνυµάτων.  

Παρουσιάζει αδυναµία στην ισόρροπη 

συσχέτιση του θέλω και του πρέπει.  

Ο εφηβικός εγωκεντρισµός που 

ποσκοπεί στην ανάπτυξη της εικόνας του 

σωµατικού εαυτού και στη διαµόρφωση 

ταυτότητας του Εγώ. Ο νέος κυριεύεται από 

την έντονη επιθυµία να στραφεί στον εαυτό 

του, που του φαντάζει πια άγνωστος εφόσον 

αρχίζει τώρα να µπαίνει στη διαδικασία 

συνειδητοποίησης του ποιος είναι, ποια 

στοιχεία τον εκφράζουν και τον 

αποτελούν ως προσωπικότητα. Θέλει να 

µάθει περισσότερο για τα θέλω του, τις 

επιθυµίες του, τι του ταιριάζει και τι όχι.

• ∆ιαισθάνεται και αντιλαµβάνεται 

την αναντιστοιχεία των προτύπων που του 

προβάλλονται και τα µέσα που του 

παρέχονται για την υλοποίηση των στόχων 

του. 

Η επαναστατικότητα σε αυτή την 

ηλικία συνδέεται µε την ανάπτυξη της 

σεξουαλικότητας, τις διακυµάνσεις στην 

αυτοεκτίµησή των εφήβων και µε την 

υποτίµηση τους στις απόψεις των γονέων. 

τον εαυτό τους σε ακρότητες, 

εκκεντρικότητες, αποκλίνουσες ή και 

επικίνδυνες συµπεριφορές. Οι έφηβοι 

χρειάζονται χώρο και χρόνο για να 

µπορέσουν να ενηλικιωθούν αρµονικά.

Στο σχολείο, τα παιδιά χρειάζονται όχι 

µόνο βιβλία, αλλά ευκαιρίες για να 

ολοκληρώσουν δηµιουργικά την 

προσωπικότητά τους. 

 

Προτάσεις για τη στάση των καθηγητών

• Να αναγνωρίσουν την 

προσωπικότητα των µαθητών και να 

προσπαθήσουν να τους δώσουν κίνητρα 

αρχίζει τώρα να µπαίνει στη διαδικασία 

του ποιος είναι, ποια 

στοιχεία τον εκφράζουν και τον 

αποτελούν ως προσωπικότητα. Θέλει να 

µάθει περισσότερο για τα θέλω του, τις 

επιθυµίες του, τι του ταιριάζει και τι όχι.  

∆ιαισθάνεται και αντιλαµβάνεται 

την αναντιστοιχεία των προτύπων που του 

ται και τα µέσα που του 

παρέχονται για την υλοποίηση των στόχων 

Η επαναστατικότητα σε αυτή την 

ηλικία συνδέεται µε την ανάπτυξη της 

σεξουαλικότητας, τις διακυµάνσεις στην 

αυτοεκτίµησή των εφήβων και µε την 

υποτίµηση τους στις απόψεις των γονέων. 

Όσο µεγαλύτερη 

η εξιδανίκευση 

των γονέων σε 

προηγούµενα 

στάδια, τόσο πιο 

αντίθετες οι 

απόψεις που 

υιοθετούν οι 

έφηβοι στην 

προσπάθεια να 

οργανώσουν τις 

δικές τους 

επιλογές, 

δοκιµάζοντας 

τον εαυτό τους σε ακρότητες, 

εκκεντρικότητες, αποκλίνουσες ή και 

ς συµπεριφορές. Οι έφηβοι 

χρειάζονται χώρο και χρόνο για να 

µπορέσουν να ενηλικιωθούν αρµονικά. 

Στο σχολείο, τα παιδιά χρειάζονται όχι 

µόνο βιβλία, αλλά ευκαιρίες για να 

ολοκληρώσουν δηµιουργικά την 

Προτάσεις για τη στάση των καθηγητών 

Να αναγνωρίσουν την 

προσωπικότητα των µαθητών και να 

προσπαθήσουν να τους δώσουν κίνητρα 



 

για µάθηση και για εξωσχολικές 

δραστηριότητες που θα συµβάλλουν στην 

πνευµατική τους ανάπτυξη 

(θέατρο, επιµορφωτικές εκδροµές, 

βιβλία, κά)  

• Η θετική συναισθηµατική 

συµπεριφορά του δασκάλου είναι 

πολύ σηµαντική για τη µάθηση 

του µαθητή. ∆εν ωφελεί ιδιαίτερα 

το να προσπαθεί κανείς να αποσπάσει το 

µαθητή από τις δυσκολίες µάθησης µε 

µεθοδικά τεχνάσµατα ή πειθαρχικά 

µέτρα. Πρέπει να αναζητήσει τις αιτίες 

των δυσκολιών και να προσπαθήσει να 

τις εξαλείψει 

• Μέσα από την ανταλλαγή απόψεων 

να προσπαθήσουν να έχουν µία σωστή 

παιδαγωγική αντιµετώπιση, 

συνδυάζοντας την αυστηρότητα όπου 

χρειάζεται αλλά και να αφήσουν 

περιθώρια για την έκφραση των 

µαθητών. 

•  Βασικός παράγοντας για τη

προσαρµογή στο σχολικό περιβάλλον, τη 

µάθηση και την απόδοση του µαθητή, 

είναι η σχέση του και η συνεργασία του 

µε το δάσκαλο. Ο δάσκαλος δεν χρειάζεται 

να είναι αυθεντία για να δουλέψει 

εποικοδοµητικά. ∆ουλεύει 

εποικοδοµητικά, όταν βρίσκεται κοντά 

στις ανάγκες και τις δυσκολίες ή τα 

προβλήµατα του µαθητή. Υπάρχει στενή 

σχέση ανάµεσα στους τρόπους 

συµπεριφοράς του δασκάλου και την 

επίδοση του µαθητή. Η αυστηρή 

συµπεριφορά του δασκάλου συνοδεύεται 

και από την περιφρόνηση ή υποτίµηση 

του µαθητή, το οποίο πρ

µεγαλύτερη επιθετικότητα του µαθητή.

• Το κύριο έργο του εκπαιδευτικού, 

δεν είναι µόνο η βοήθεια για την 

απόκτηση γνώσεων αλλά και η ενίσχυση 

νοητικών αρετών και ικανοτήτων, όπως 

46 
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δραστηριότητες που θα συµβάλλουν στην 

πνευµατική τους ανάπτυξη 

(θέατρο, επιµορφωτικές εκδροµές, 
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πολύ σηµαντική για τη µάθηση 

του µαθητή. ∆εν ωφελεί ιδιαίτερα 

το να προσπαθεί κανείς να αποσπάσει το 

µαθητή από τις δυσκολίες µάθησης µε 

µεθοδικά τεχνάσµατα ή πειθαρχικά 

µέτρα. Πρέπει να αναζητήσει τις αιτίες 

να προσπαθήσει να 

Μέσα από την ανταλλαγή απόψεων 

να προσπαθήσουν να έχουν µία σωστή 

παιδαγωγική αντιµετώπιση, 

συνδυάζοντας την αυστηρότητα όπου 

χρειάζεται αλλά και να αφήσουν 

περιθώρια για την έκφραση των 

Βασικός παράγοντας για την 

προσαρµογή στο σχολικό περιβάλλον, τη 

µάθηση και την απόδοση του µαθητή, 

είναι η σχέση του και η συνεργασία του 

µε το δάσκαλο. Ο δάσκαλος δεν χρειάζεται 

να είναι αυθεντία για να δουλέψει 

εποικοδοµητικά. ∆ουλεύει 

εποικοδοµητικά, όταν βρίσκεται κοντά 

ανάγκες και τις δυσκολίες ή τα 

προβλήµατα του µαθητή. Υπάρχει στενή 

σχέση ανάµεσα στους τρόπους 

συµπεριφοράς του δασκάλου και την 

επίδοση του µαθητή. Η αυστηρή 

συµπεριφορά του δασκάλου συνοδεύεται 

και από την περιφρόνηση ή υποτίµηση 

του µαθητή, το οποίο προκαλεί ακόµα 

µεγαλύτερη επιθετικότητα του µαθητή. 

Το κύριο έργο του εκπαιδευτικού, 

δεν είναι µόνο η βοήθεια για την 

απόκτηση γνώσεων αλλά και η ενίσχυση 

νοητικών αρετών και ικανοτήτων, όπως  

• η συστηµατική και ακριβής σκέψη, 

η ευέλικτη και χωρίς προκαταλήψε

σκέψη, η ικανότητα αντίστασης στην 

καταπίεση και η ετοιµότητα για 

αναθεώρηση αποφάσεων και 

σκέψεων.  

• Επίσης, έργο του 

εκπαιδευτικού είναι η ενίσχυση του 

εποικοδοµητικού τρόπου εργασίας, 

που αναφέρεται στη σύµπνοια, την 

υπευθυνότητα, την εφευρετικότητα, 

την ικανότητα κριτικής καθώς και 

συναισθηµατική σταθερότητα, η 

ανάπτυξη της αυτοαξίας και της 

υπευθυνότητας του µαθητή.

Ωστόσο σήµερα, σε µία εποχή έντονης 

κρίσης των ιδεών και των αξιών, σε µια 

εποχή που κυριαρχεί η ασάφεια, η 

σύγχυση και η ανασφάλεια

ανθρώπινων σχέσεων και η 

αναποτελεσµατικότητα των 

θεσµών, προκύπτει η ανάγκη 

συνεργασίας σχολείου και οικογένειας

Μέσα απ' αυτή τη συνεργασία θα 

µπορέσουµε να έχουµε καλύτερα 

αποτελέσµατα. 

Επιµέλεια: Τσέλιου Σοφία

Τσουµπελή Αναστασία

 

η συστηµατική και ακριβής σκέψη, 

η ευέλικτη και χωρίς προκαταλήψεις 

σκέψη, η ικανότητα αντίστασης στην 

καταπίεση και η ετοιµότητα για 

αναθεώρηση αποφάσεων και 

Επίσης, έργο του 

εκπαιδευτικού είναι η ενίσχυση του 

εποικοδοµητικού τρόπου εργασίας, 

που αναφέρεται στη σύµπνοια, την 

υπευθυνότητα, την εφευρετικότητα, και 

την ικανότητα κριτικής καθώς και 

συναισθηµατική σταθερότητα, η 

ανάπτυξη της αυτοαξίας και της 

υπευθυνότητας του µαθητή. 

Ωστόσο σήµερα, σε µία εποχή έντονης 

κρίσης των ιδεών και των αξιών, σε µια 

εποχή που κυριαρχεί η ασάφεια, η 

σύγχυση και η ανασφάλεια, η κρίση των 

ανθρώπινων σχέσεων και η 

αναποτελεσµατικότητα των 

προκύπτει η ανάγκη 

συνεργασίας σχολείου και οικογένειας. 

Μέσα απ' αυτή τη συνεργασία θα 

µπορέσουµε να έχουµε καλύτερα 

Επιµέλεια: Τσέλιου Σοφία και 

Τσουµπελή Αναστασία, Α4 
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ΓΓΓοοονννεεείίίςςς   κκκαααιιι   έέέφφφηηηβββοοοιιι...      

ΜΜΜππποοορρροοούύύννν   νννααα   εεεπππιιικκκοοοιιινννωωωνννήήήσσσοοουυυννν;;;   

 
Οι έφηβοι βιώνουν µια περίοδο έντονης 

αναταραχής και αµφισβήτησης. Oι γονείς µε τη 

σειρά τους τρέµουν αυτή την εποχή όπου, 

µεταξύ άλλων, θα γίνουν αντικείµενο σκληρής 

κριτικής. Μπορεί να υπάρξει πιθανότητα για 

θετική αλληλεπίδραση και επικοινωνία; 

Mπορεί! 

Η εφηβεία, αυτή η περίοδος 

µετάβασης από την παιδική στην ενήλικη 

ζωή, γεµάτη αλλαγές, αναταράξεις, 

µεταπτώσεις, απώλειες αλλά και πολύ 

σηµαντικές κατακτήσεις, είναι σίγουρα 

περίοδος προβληµατισµού στις πιο ήπιες 

περιπτώσεις, εξέγερσης 

και δυνατής σύγκρουσης 

στις πιο έντονες. Όπως 

είναι φυσικό, ο τρόπος 

επικοινωνίας µεταξύ 

των εφήβων και των 

γονιών τους αλλάζει 

ριζικά και όχι πάντα µε 

τον καλύτερο τρόπο. 

Μπορεί, παρ’ όλα αυτά, 

να διατηρηθεί η 

επικοινωνία; Μπορούν 

γονείς και έφηβοι να 

συνεχίσουν, κάτω από τις καινούργιες 

συνθήκες, να επικοινωνούν µεταξύ τους;  

Εν αναµονή του χάους  

Η εφηβεία είναι, λοιπόν, λόγω αυτών των 

αλλαγών και των αναταράξεων, η πιο 

πολυσυζητηµένη ίσως ηλικία του ανθρώπου. 

Για καµιά άλλη ηλικία δεν ανησυχούν τόσο 

πολύ οι γονείς, οι οποίοι πολύ συχνά, 

µισοαστεία µισοσοβαρά, εκφράζουν αυτή 

τους την ανησυχία από την πολύ τρυφερή 

ηλικία των παιδιών τους: «Αν κάνει 

έτσι τώρα στα πέντε του, φαντάσου τι 

µας περιµένει στην εφηβεία!», 

«Προσπαθώ από τώρα να βάλω 

κάποιους περιορισµούς, για να 

αποφύγουµε στην εφηβεία τα χειρότερα... », 

«Ως τώρα καλά τα πήγαµε, τώρα που 

έρχεται η εφηβεία να δούµε τι µας 

περιµένει».  

Ανησυχίες και φόβοι, δικαιολογηµένοι εν 

µέρει, άσκοποι όµως από την άλλη µεριά, 

επειδή, αν κάτι χαρακτηρίζει την εφηβεία, 

έχει να κάνει µε το ότι δεν είναι ούτε 

προβλέψιµη ούτε γενικεύσιµη. Οι 

ανατροπές και οι µεταβολές που συµβαίνουν 

στον κάθε έφηβο είναι τέτοιες που µπορούν 

πραγµατικά να µετατρέψουν το πιο ήρεµο -

παιδί σε ταύρο µαινόµενο και το πιο 

ατίθασο σε σιωπηλό και αποτραβηγµένο 

παρατηρητή. Το µόνο βέβαιο είναι ότι ο 

κάθε έφηβος αλλάζει: Όχι προς το καλύτερο 

ή το χειρότερο, αλλά -

κατά ένα κοµµάτι πιο 

κοντά προς αυτό που 

είναι ο εαυτός του και 

που αρχίζει να φαίνεται 

καλύτερα, όταν η έντονη 

εποχή της εφηβείας έχει 

πια περάσει. Στο µεταξύ, 

υπάρχει χάος, άλλοτε 

λιγότερο και άλλοτε 

περισσότερο εµφανές.  

Άπραγοι και αµήχανοι 

παρατηρητές  

Πολλοί είναι, λοιπόν, οι γονείς που 

φοβούνται τα χειρότερα και προσπαθούν να 

ανακαλύψουν στα παιδιά τους τα «σηµάδια» 

γι’ αυτό που πρόκειται να συµβεί. 

Προσπαθούν να µαντέψουν, να προβλέψουν, 

να προετοιµαστούν, για να αποφύγουν την 

«αρρώστια». Η εφηβεία, όµως, είναι 

αλλαγή, δεν είναι αρρώστια, έστω κι αν 

µερικές φορές µοιάζει σαν τέτοια. Γι’ αυτό 

και ως γονείς πολλές φορές κατά τη 

διάρκεια της εφηβείας των παιδιών µας 

νιώθουµε ότι στεκόµαστε άπραγοι, χωρίς 

να µπορούµε να κάνουµε τίποτα για να 

απαλύνουµε αυτό που τους συµβαίνει.  

Παρ’ όλα αυτά, όµως, ο υπερβολικός 



 

φόβος και η «παρατήρηση» προς αναζήτηση 

ανησυχητικών «σηµαδιών» εφηβείας στα 

παιδιά δεν βοηθά την κατάσταση. Όποιος 

φοβάται, ξεχνά πολλές φορές να αντιδρά

και όποιος παρατηρεί, ξεχνά να ακούσει και 

να επικοινωνήσει. Και όποιος περιµένει να 

ανακαλύψει συγκεκριµένα «σηµάδια», 

µπορεί να βγάζει βιαστικά συµπεράσµατα 

και να βλέπει φαντάσµατα εκεί που δεν 

υπάρχουν.  

Αναζητώντας διαύλους επικοινωνίας

Η επικοινωνία, οµολογουµένως δύσκολη και 

γεµάτη εµπόδια πολλές φορές, είναι 

αναγκαία (αν και διαφορετικού 

είδους) κατά την εφηβεία, σχεδόν 

όσο και κατά τους πρώτους µήνες 

της ζωής του παιδιού. Τι µπορούν, 

όµως, να κάνουν οι γονείς απέναντι 

σε αυτούς τους συχνά τόσ

δυσπρόσιτους εφήβους, που άλλοτε 

αποτραβιούνται στη σιωπή τους και 

αποµονώνονται και άλλοτε 

εξεγείρονται µε τεράστια ορµή στην 

παραµικρή παρατήρηση που τους γίνεται; 

Ας δούµε µία-µία µερικές από τις πιο 

δύσκολες «στιγµές» της επικοινωνίας µε 

έναν/µία έφη

 

«Και ξαφνικά άρχισε να µου µιλάει 

άσχηµα... »

Στην προεφηβεία, συνήθως, εκεί γύρω στην 

ηλικία των 11-12 ετών, αρκετά παιδιά 

αρχίζουν, διστακτικά στην αρχή και πιο 

έντονα καθώς µεγαλώνουν, να µιλάνε 

άσχηµα στους γονείς τους, κυρίως βέβαια 

όταν θυµώσουν, συγκρουστούν, νευριάσουν. 

Ιδιαίτερα, όταν αυτή η συµπεριφορά 

πρωτοεµφανίζεται, τα παιδιά τροµάζουν και 

τα ίδια µε το θράσος τους, γιατί, όσο 

θυµωµένα κι αν είναι µε τους γονείς τους, 

δεν παύουν να είναι γι’ αυτά οι πιο 

σηµαντικοί άνθρωποι.  

Πώς το αντιµετωπίζουµε:

περίπτωση η συµπεριφορά αυτή δεν πρέπει 
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φόβος και η «παρατήρηση» προς αναζήτηση 

ανησυχητικών «σηµαδιών» εφηβείας στα 

παιδιά δεν βοηθά την κατάσταση. Όποιος 

φοβάται, ξεχνά πολλές φορές να αντιδράσει 

και όποιος παρατηρεί, ξεχνά να ακούσει και 

να επικοινωνήσει. Και όποιος περιµένει να 

ανακαλύψει συγκεκριµένα «σηµάδια», 

µπορεί να βγάζει βιαστικά συµπεράσµατα 

και να βλέπει φαντάσµατα εκεί που δεν 

Αναζητώντας διαύλους επικοινωνίας  

ωνία, οµολογουµένως δύσκολη και 

γεµάτη εµπόδια πολλές φορές, είναι 

αναγκαία (αν και διαφορετικού 

είδους) κατά την εφηβεία, σχεδόν 

όσο και κατά τους πρώτους µήνες 

της ζωής του παιδιού. Τι µπορούν, 

όµως, να κάνουν οι γονείς απέναντι 

σε αυτούς τους συχνά τόσο 

δυσπρόσιτους εφήβους, που άλλοτε 

αποτραβιούνται στη σιωπή τους και 

αποµονώνονται και άλλοτε 

εξεγείρονται µε τεράστια ορµή στην 

παραµικρή παρατήρηση που τους γίνεται; 

µία µερικές από τις πιο 

δύσκολες «στιγµές» της επικοινωνίας µε 

έναν/µία έφηβο/η:  

«Και ξαφνικά άρχισε να µου µιλάει 

άσχηµα... »  

Στην προεφηβεία, συνήθως, εκεί γύρω στην 

12 ετών, αρκετά παιδιά 

αρχίζουν, διστακτικά στην αρχή και πιο 

έντονα καθώς µεγαλώνουν, να µιλάνε 

άσχηµα στους γονείς τους, κυρίως βέβαια 

σουν, συγκρουστούν, νευριάσουν. 

Ιδιαίτερα, όταν αυτή η συµπεριφορά 

πρωτοεµφανίζεται, τα παιδιά τροµάζουν και 

τα ίδια µε το θράσος τους, γιατί, όσο 

θυµωµένα κι αν είναι µε τους γονείς τους, 

δεν παύουν να είναι γι’ αυτά οι πιο 

αντιµετωπίζουµε: Σε καµία 

περίπτωση η συµπεριφορά αυτή δεν πρέπει 

να αντιµετωπιστεί µε χαλαρότητα και να 

επιτραπεί µε το σκεπτικό «Ας κάνουµε ότι 

δεν ακούµε, δεν το εννοεί». Οι έφηβοι έχουν 

ανάγκη από όρια και ζητάνε από εµάς να 

τους δείξουµε ότι περιµένου

σέβονται όπως τους σεβόµαστε κι εµείς (που 

είναι επίσης απαραίτητο). Κοφτά και χωρίς 

ενδοιασµούς, αλλά και χωρίς µακροσκελή 

κηρύγµατα, υπερβολές και δαιµονοποιήσεις, 

πρέπει να τους δείξουµε ότι δεν ανεχόµαστε 

αυτή τη συµπεριφορά.

 

Αντιµετωπίστε τους εφήβους µε 

σταθερότητα  

Η επικοινωνία µε τους εφήβους 

είναι τόσο δύσκολη, επειδή οι 

έφηβοι είναι διχασµένοι: Από τη 

µια νιώθουν ότι θέλουν να 

στείλουν στο φεγγάρι τους γονείς 

τους κι από την άλλη έχουν 

τεράστια ανάγκη από τη 

σταθερότητα που αυτοί τους

παρέχουν, ακριβώς επειδή οι ίδιοι 

αισθάνονται «τη γη να τρέµει κάτω από τα 

πόδια τους». Όποιο, λοιπόν, κι αν είναι το 

παιδαγωγικό µας «ύφος», αυστηρό ή 

επιεικές, φιλικό ή αυταρχικό, αυτό που έχει 

σηµασία είναι να είµαστε όσο µπορούµε πιο 

σταθεροί και σίγουροι απέναντί τους σχετικά 

µε αυτά που περιµένουµε, που 

απορρίπτουµε, που επιθυµούµε, που 

χαιρόµαστε σε αυτούς. 

 

«Ρωτάω και δεν παίρνω απάντηση»

Ένα δύσκολο παιχνίδι επικοινωνίας µε τους 

εφήβους είναι αυτό της «σωστής 

απόστασης». Οι έφηβοι έχουν ανάγκη απ

περισσότερο ιδιωτικό χώρο, ο οποίος 

µάλιστα έχει µια ιερότητα που δεν υπάρχει 

σε άλλες ηλικίες. Έτσι, οι ερωτήσεις των 

γονιών εκλαµβάνονται συχνά ως 

ανεπιθύµητες εισβολές στον ιδιωτικό αυτό 

χώρο.  

Πώς το αντιµετωπίζουµε:

να αντιµετωπιστεί µε χαλαρότητα και να 

επιτραπεί µε το σκεπτικό «Ας κάνουµε ότι 

δεν ακούµε, δεν το εννοεί». Οι έφηβοι έχουν 

ανάγκη από όρια και ζητάνε από εµάς να 

τους δείξουµε ότι περιµένουµε να µας 

σέβονται όπως τους σεβόµαστε κι εµείς (που 

είναι επίσης απαραίτητο). Κοφτά και χωρίς 

ενδοιασµούς, αλλά και χωρίς µακροσκελή 

κηρύγµατα, υπερβολές και δαιµονοποιήσεις, 

δείξουµε ότι δεν ανεχόµαστε 

αυτή τη συµπεριφορά.  

τους εφήβους µε 

 

Η επικοινωνία µε τους εφήβους 

είναι τόσο δύσκολη, επειδή οι 

έφηβοι είναι διχασµένοι: Από τη 

µια νιώθουν ότι θέλουν να 

στείλουν στο φεγγάρι τους γονείς 

τους κι από την άλλη έχουν 

τεράστια ανάγκη από τη 

σταθερότητα που αυτοί τους 

παρέχουν, ακριβώς επειδή οι ίδιοι 

αισθάνονται «τη γη να τρέµει κάτω από τα 

πόδια τους». Όποιο, λοιπόν, κι αν είναι το 

παιδαγωγικό µας «ύφος», αυστηρό ή 

επιεικές, φιλικό ή αυταρχικό, αυτό που έχει 

σηµασία είναι να είµαστε όσο µπορούµε πιο 

υροι απέναντί τους σχετικά 

µε αυτά που περιµένουµε, που 

απορρίπτουµε, που επιθυµούµε, που 

«Ρωτάω και δεν παίρνω απάντηση»  

Ένα δύσκολο παιχνίδι επικοινωνίας µε τους 

εφήβους είναι αυτό της «σωστής 

απόστασης». Οι έφηβοι έχουν ανάγκη από 

περισσότερο ιδιωτικό χώρο, ο οποίος 

µάλιστα έχει µια ιερότητα που δεν υπάρχει 

σε άλλες ηλικίες. Έτσι, οι ερωτήσεις των 

γονιών εκλαµβάνονται συχνά ως 

ανεπιθύµητες εισβολές στον ιδιωτικό αυτό 

Πώς το αντιµετωπίζουµε: Οι γονείς πρέπει 
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να καταλάβουµε ότι δεν µπορούµε 

πια να ξέρουµε όλα όσα συµβαίνουν 

στη ζωή τους µε κάθε 

λεπτοµέρεια. ∆εν πρέπει, όµως, 

να αφήσουµε να µας επιβληθεί η 

σιωπή σαν νόµος. Έστω για 

πρακτικά θέµατα, όπως τι ώρα θα 

γυρίσει, πού θα βρίσκεται, αν 

αργήσει το βράδυ, δικαιούµαστε να 

έχουµε απάντηση.  

 

«∆εν τολµάµε να µιλήσουµε πια για 

θέµατα όπως το σχολείο και οι βαθµοί, τα 

ρούχα, η εµφάνισή τους… » Πολλοί έφηβοι, 

εξαιτίας της ανάγκης τους να ταυτιστούν 

πλέον περισσότερο µε τους συνοµηλίκους 

τους και λιγότερο µε την οικογένειά τους, 

ντύνονται άλλοτε προκλητικά, άλλοτε 

ατηµέλητα, άλλοτε εκκεντρικά.  

Πώς το 

αντιµετωπίζουµε: Φυσικά δεν 

µπορούµε να περιµένουµε να 

ντύνεται όπως θα άρεσε σε εµάς 

τους γονείς, αλλά αυτό δεν 

σηµαίνει ότι «απαγορεύεται» να 

πούµε την άποψή µας για την εµφάνιση 

του παιδιού µας, ειδικά όταν αυτή είναι 

κραυγαλέα: Ένα παιδί που κυκλοφορεί 

σχεδόν µεταµφιεσµένο θα ένιωθε σαν να 

µην το βλέπουν, αν οι δικοί του δεν έλεγαν 

τίποτε για την αµφίεσή του. Όσον αφορά το 

σχολείο και τους βαθµούς, όσο κι αν 

διαµαρτύρονται, οι έφηβοι έχουν ανάγκη να 

νιώθουν ότι οι γονείς τους ενδιαφέρονται, 

ότι ανησυχούν και συζητούν µαζί τους τυχόν 

δυσκολίες και ψάχνουν να βρουν τρόπους 

αντιµετώπισης των δυσκολιών αυτών.  

 

Οι οργισµένοι έφηβοι της Αθήνας  

Τα συµβάντα, µε πρωταγωνιστές -µεταξύ 

πολλών άλλων βέβαια- και αρκετούς 

οργισµένους εφήβους, δίνουν την αίσθηση 

αδιεξόδου, επειδή είναι σαν να µην 

υπάρχουν καθόλου (και µάλλον δεν 

υπάρχουν) δίοδοι επικοινωνίας. 

Και πράγµατι, η κοινωνία, αν 

τη φανταστούµε σαν διευρυµένη 

οικογένεια, έχει αδιαφορήσει 

τελείως για τις πρωταρχικές -

κοινωνικές- ανάγκες των 

νεαρών µελών της: Την παροχή 

πραγµατικής αίσθησης 

ασφάλειας, τη διαφύλαξη των 

ιδιωτικών τους χώρων, τον 

αλληλοσεβασµό και την ανάληψη ευθύνης 

και την παροχή ουσιαστικής, χρήσιµης 

γνώσης που να οδηγεί σε πραγµατική 

πρακτική και διανοητική αυτονοµία. 

«Όλα τα κάνω στραβά, δέχοµαι κριτική για 

τα πάντα» 

Κατά την εφηβεία των παιδιών τους, οι 

γονείς εκθρονίζονται. Αυτοί που ήξεραν και 

µπορούσαν τα πάντα, που 

ήταν οι καλύτεροι, οι 

εξυπνότεροι και οι 

οµορφότεροι, γίνονται 

ξαφνικά αντικείµενα 

αυστηρότατης κριτικής και 

ανελέητης αµφισβήτησης, 

κάτι που δεν είναι ούτε ευχάριστο ούτε 

ανώδυνο γι’ αυτούς. 

Πώς το αντιµετωπίζουµε: Εδώ καλούµαστε 

να δείξουµε αυτοπεποίθηση. Αντί να 

αµυνόµαστε µε οργή ή αντίθετα να 

προσπαθούµε να κάνουµε τα πάντα για να 

τους γίνουµε περισσότερο αρεστοί, έχουµε 

µια ευκαιρία να τους δείξουµε ότι µπορείς 

να έχεις διαφορετικές απόψεις και εντούτοις 

να συζητάς και να εκτιµάς τον άλλον. 

 

«Αισθάνεται συνέχεια, ή τουλάχιστον έτσι 

λέει, ότι δεν τον/την καταλαβαίνουµε… »  

Ένα από τα πράγµατα που µοιραία περνά ο 

κάθε έφηβος και από το οποίο, παρά τις 

όποιες καλές µας προθέσεις, δεν µπορούµε 

να τον απαλλάξουµε, είναι η αίσθηση ότι 

δεν τον καταλαβαίνει κανείς και πολύ 

λιγότερο οι γονείς του. Ο ίδιος είναι που δεν 



 

καταλαβαίνει τον εαυτό του, γιατί όσα 

αντιλαµβάνεται και όσα νιώθει φάσκουν και 

αντιφάσκουν. 

 Πώς το αντιµετωπίζουµε:

προσπαθήσουµε να µην παριστάνουµε ότι 

καταλαβαίνουµε γιατί «έτσι ακριβώς ήµουν 

κι εγώ». Στην εφηβεία, ένα παιδί θ

µοιάζει όσο το δυνατόν λιγότερο 

στους γονείς του και δεν το 

καθησυχάζουµε επαναλαµβάνοντάς 

του πόσο πολύ µας µοιάζει. Αρκεί 

να του δείχνουµε ότι κάνουµε 

προσπάθεια να καταλάβουµε τα 

δικά του συναισθήµατα και ότι, 

δυστυχώς, πολλές φορές δεν µας 

είναι εύκολο αυτό.

 

«Είναι σα να µην υπάρχει στο σπίτι, 

κλείνεται στο δωµάτιό του/της κι 

εξαφανίζεται…»  

Ο ιδιωτικός χώρος, η προστατευτική σφαίρα 

που δηµιουργεί γύρω του, συµβολίζει τον 

καινούργιο κόσµο που φτιάχνει για τον 

εαυτό του. Η µουσική του, η 

µε τους φίλους, το κλείσιµο στο δωµάτιο 

πρέπει να γίνουν σεβαστά από τους γονείς, 

γιατί ο έφηβος δεν µπορεί να κάνει χωρίς 

αυτά. 

Πώς το αντιµετωπίζουµε: Κάποιες κοινές 

έστω κι αν εκείνος δυσανασχετεί. Όταν, 

λόγου χάρη, τρώµε όλοι µαζί, πρέπει να 

παρίσταται (εκτός από εξαιρέσεις, όταν 

υπάρχει ιδιαίτερος λόγος) και µάλιστα χωρίς 

τα ακουστικά του mp3 στα αυτιά!

Επιµέλεια: Αφροδίτη Χατζηδούκα
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καταλαβαίνει τον εαυτό του, γιατί όσα 

αντιλαµβάνεται και όσα νιώθει φάσκουν και 

Πώς το αντιµετωπίζουµε: Ας 

προσπαθήσουµε να µην παριστάνουµε ότι 

καταλαβαίνουµε γιατί «έτσι ακριβώς ήµουν 

κι εγώ». Στην εφηβεία, ένα παιδί θέλει να 

µοιάζει όσο το δυνατόν λιγότερο 

στους γονείς του και δεν το 

καθησυχάζουµε επαναλαµβάνοντάς 

του πόσο πολύ µας µοιάζει. Αρκεί 

να του δείχνουµε ότι κάνουµε 

προσπάθεια να καταλάβουµε τα 

δικά του συναισθήµατα και ότι, 

δυστυχώς, πολλές φορές δεν µας 

ι εύκολο αυτό.  

«Είναι σα να µην υπάρχει στο σπίτι, 

ωµάτιό του/της κι 

Ο ιδιωτικός χώρος, η προστατευτική σφαίρα 

γεί γύρω του, συµβολίζει τον 

καινούργιο κόσµο που φτιάχνει για τον 

εαυτό του. Η µουσική του, η επικοινωνία 

µε τους φίλους, το κλείσιµο στο δωµάτιο 

πρέπει να γίνουν σεβαστά από τους γονείς, 

γιατί ο έφηβος δεν µπορεί να κάνει χωρίς 

Κάποιες κοινές 

στιγµές των 

γονιών µε 

τον έφηβο 

είναι 

σηµαντικό να 

συνεχίσουν να 

υπάρχουν, 

στω κι αν εκείνος δυσανασχετεί. Όταν, 

λόγου χάρη, τρώµε όλοι µαζί, πρέπει να 

παρίσταται (εκτός από εξαιρέσεις, όταν 

υπάρχει ιδιαίτερος λόγος) και µάλιστα χωρίς 

τα ακουστικά του mp3 στα αυτιά!  

 

Επιµέλεια: Αφροδίτη Χατζηδούκα, Β4 

ΟΟΟιιικκκοοονννοοοµµµιιικκκήήή   κκκρρρίίίσσσηηη   κκκαα

αααιιιτττίίίααα   τττρρροοοµµµοοοκκκρρρααατττίίίαααςςς   κκκ

δδδηηηµµµοοοκκκρρρααα

Τον τελευταίο καιρό η παγκόσµια 

κοινότητα έχει υποστεί αρκετές αλλαγές 

στον οικονοµικό τοµέα εκδηλώνοντας την 

αδυναµία της τόσο στο να 

ανταπεξέλθει σε αυτές, όσο και να

εξασφαλίσει τους απαραίτητους 

οικονοµικούς πόρους. Σίγουρα αυτό 

οφείλεται στα χρόνια διεθνή 

οικονοµικά προβλήµατα και ως 

αποτέλεσµα αυτού του φαινοµένου 

το µέλλον των µεταγενέστερων 

γενιών φαντάζει αβέβαιο.

Όλο µεγαλύτερη έκταση παίρνουν οι 

επιπτώσεις στην οικονοµική αλλά και 

κοινωνική ζωή των πολιτών λόγω της 

οικονοµικής ύφεσης. Το φαινόµενο αυτό 

χαρακτηρίζεται από µία αισθητή µείωση 

της απασχόλησης. 

Ένα από τα κυριότερα αποτελέσµατα 

του φαινοµένου είναι η µείωση ή και 

ακόµη η απουσία εισοδήµατος δεδοµένο

συνέβαλαν σε αυτό τα αίτια της ύφεσης, 

όπως για παράδειγµα η αποβιοµηχάνιση, η 

διόγκωση του δηµόσιου τοµέα και η µείωση 

εθνικής παραγωγής. Έτσι ο πληθυσµός 

διακρίνεται σε οικονοµικά ενεργό και 

οικονοµικά µη ενεργό. Η ανεργία ωθεί 

µεγάλα τµήµατα της κ

φτώχεια, αφού τα άτοµα αδυνατούν να 

ικανοποιήσουν τις βιοτικές τους ανάγκες. 

Πέρα από τις οικονοµικές συνέπειες, όµως, 

η αδυναµία εργασιακής απασχόλησης 

δηµιουργεί σοβαρά κοινωνικά προβλήµατα.

Σε πολλές περιπτώσεις τα άτοµα έχουν 

µειωµένη αυτοεκτίµηση και σύµπλεγµα 

κατωτερότητας, αφού αισθάνονται ότι δεν 

προσφέρουν τίποτα στην κοινωνία. Σαφώς 

τα συναισθήµατα που κυριαρχούν είναι το 

άγχος για την επιβίωση, η αβεβαιότητα και 

καααιιι   ααανννεεερρργγγίίίααα   εεείίίννναααιιι   ηηη   

κκκαααιιι   τττοοουυυ   εεελλλλλλεεείίίµµµααατττοοοςςς   

ααατττίίίαααςςς;;;  

Τον τελευταίο καιρό η παγκόσµια 

κοινότητα έχει υποστεί αρκετές αλλαγές 

στον οικονοµικό τοµέα εκδηλώνοντας την 

αδυναµία της τόσο στο να 

ανταπεξέλθει σε αυτές, όσο και να 

εξασφαλίσει τους απαραίτητους 

οικονοµικούς πόρους. Σίγουρα αυτό 

οφείλεται στα χρόνια διεθνή 

οικονοµικά προβλήµατα και ως 

αποτέλεσµα αυτού του φαινοµένου 

το µέλλον των µεταγενέστερων 

γενιών φαντάζει αβέβαιο. 

Όλο µεγαλύτερη έκταση παίρνουν οι 

ν οικονοµική αλλά και 

κοινωνική ζωή των πολιτών λόγω της 

οικονοµικής ύφεσης. Το φαινόµενο αυτό 

χαρακτηρίζεται από µία αισθητή µείωση 

Ένα από τα κυριότερα αποτελέσµατα 

του φαινοµένου είναι η µείωση ή και 

ακόµη η απουσία εισοδήµατος δεδοµένου ότι 

συνέβαλαν σε αυτό τα αίτια της ύφεσης, 

όπως για παράδειγµα η αποβιοµηχάνιση, η 

διόγκωση του δηµόσιου τοµέα και η µείωση 

εθνικής παραγωγής. Έτσι ο πληθυσµός 

διακρίνεται σε οικονοµικά ενεργό και 

οικονοµικά µη ενεργό. Η ανεργία ωθεί 

µεγάλα τµήµατα της κοινωνίας στη 

φτώχεια, αφού τα άτοµα αδυνατούν να 

ικανοποιήσουν τις βιοτικές τους ανάγκες. 

Πέρα από τις οικονοµικές συνέπειες, όµως, 

η αδυναµία εργασιακής απασχόλησης 

δηµιουργεί σοβαρά κοινωνικά προβλήµατα. 

Σε πολλές περιπτώσεις τα άτοµα έχουν 

εκτίµηση και σύµπλεγµα 

κατωτερότητας, αφού αισθάνονται ότι δεν 

προσφέρουν τίποτα στην κοινωνία. Σαφώς 

τα συναισθήµατα που κυριαρχούν είναι το 

άγχος για την επιβίωση, η αβεβαιότητα και 



 

η ανασφάλεια για 

το µέλλον. 

Αναµφισβήτητα 

διαµορφώνεται 

αρνητική διάθεση 

των νέων προς 

τους θεσµούς, 

αφού 

διαπιστώνουν και 

οι ίδιοι πως τα κρούσµατα ανεργίας 

πληθαίνουν όλο και περισσότερο. Αξίζει να 

σηµειωθεί πως δεν είναι λίγες οι φορές που 

η αδυναµία εύρεσης εργασίας και επιβίωσης 

παρασύρει ορισµένους σε παθογενή 

κοινωνική συµπεριφορά, όπως η βία και το 

έγκληµα. 

Η φτώχεια, η εκµετάλλευση καθώς και 

η αύξηση του χάσµατος µεταξύ πλούσιων 

και φτωχών γεννούν καταστάσεις έντονης 

αδικίας και φθόνου. Όταν το άτοµο φτάσει 

σε σηµείο να παραβιάσει τους κανόνες, που 

έχει θεσπίσει η κοινωνία, τότε φτάνει 

ευκολότερα στο έγκληµα προκειµένου κατά 

βάση να βλάψει όσους θεωρεί ότι τον 

έβλαψαν και κυρίως την ίδια οργάνωση της 

κοινωνίας.  

Η τροµοκρατία 

χαρακτηρίζεται µε µορφή 

εγκλήµατος, που µε τη 

χρήση ή την απειλή χρήσης 

βίας τροµοκρατείται 

σύνολο των πολιτών, αφού 

νιώθουν απροστάτευτοι. Συνήθως 

αποτελείται από οργανωµένες οµάδες, 

κυρίως ανώνυµες, αλλά ακόµη και κάποιες 

που υποκινούνται από το κράτος. 

Εποµένως, οι βασικές αιτίες βρίσκονται σε 

πολιτικό, οικονοµικό, ιδεολογικό, 

πολιτισµικό – θρησκευτικό επίπεδο. Όλα τα 

παραπάνω αποτελούν την κύρια αφορµή για 

την έξαρση της. 

Το φαινόµενο έχει πάρει τεράστιες 

διαστάσεις, γιατί οι αιτίες που το προκαλούν 

εξακολουθούν να υπάρχουν και εντείνονται 
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οι ίδιοι πως τα κρούσµατα ανεργίας 

πληθαίνουν όλο και περισσότερο. Αξίζει να 

σηµειωθεί πως δεν είναι λίγες οι φορές που 

η αδυναµία εύρεσης εργασίας και επιβίωσης 

παρασύρει ορισµένους σε παθογενή 

συµπεριφορά, όπως η βία και το 

Η φτώχεια, η εκµετάλλευση καθώς και 

η αύξηση του χάσµατος µεταξύ πλούσιων 

και φτωχών γεννούν καταστάσεις έντονης 

αδικίας και φθόνου. Όταν το άτοµο φτάσει 

σε σηµείο να παραβιάσει τους κανόνες, που 

ινωνία, τότε φτάνει 

ευκολότερα στο έγκληµα προκειµένου κατά 

βάση να βλάψει όσους θεωρεί ότι τον 

έβλαψαν και κυρίως την ίδια οργάνωση της 

Η τροµοκρατία 

χαρακτηρίζεται µε µορφή 

εγκλήµατος, που µε τη 

χρήση ή την απειλή χρήσης 

βίας τροµοκρατείται το 

σύνολο των πολιτών, αφού 

νιώθουν απροστάτευτοι. Συνήθως 

αποτελείται από οργανωµένες οµάδες, 

κυρίως ανώνυµες, αλλά ακόµη και κάποιες 

που υποκινούνται από το κράτος. 

Εποµένως, οι βασικές αιτίες βρίσκονται σε 

πολιτικό, οικονοµικό, ιδεολογικό, 

θρησκευτικό επίπεδο. Όλα τα 

παραπάνω αποτελούν την κύρια αφορµή για 

Το φαινόµενο έχει πάρει τεράστιες 

διαστάσεις, γιατί οι αιτίες που το προκαλούν 

εξακολουθούν να υπάρχουν και εντείνονται 

περισσότερο. Βέβαια οι επιπτώσεις αυτών 

των δραστηριοτήτων είναι σοβαρές τόσο 

στην κοινωνία όσο και στην ψυχολογία των 

πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώµατα 

περιορίζονται από την κυβέρνηση µε σκοπό 

την ασφάλεια της κοινωνίας και την 

εξάλειψη της τροµοκρατίας. Όµως, τα 

αποτελέσµατα λειτουργούν έµµεσα και όχι 

άµεσα. Επιπροσθέτως, τα σωµατικά και 

ψυχικά τραύµατα, οι υλικές καταστροφές, οι 

απώλειες ανθρώπων είναι µερικές από τις 

συνέπειες της σύγχρονης µορφής 

εγκλήµατος. Έτσι, η παγκόσµια πολιτεία 

φαίνεται να κυριαρχείται από το φόβο, αφού 

η εγκληµατικότητα αγγίζει 

Προκειµένου να αντιµετωπισθεί 

τέτοιου είδους έγκληµα, η πολιτεία οφείλει 

να λαµβάνει προληπτικά και κατασταλτικά 

µέτρα, ώστε να περιοριστεί το φαινόµενο. 

Είναι σίγουρο πως µπορούν να ξεπεραστούν 

οι αιτίες που προκαλούν τέτοια φαινόµενα, 

εφόσον υποβαθµίζουν την ανθρώπινη 

κοινωνία του 21ου αιώνα. Φαινόµενα που 

µετατρέπουν τους πολίτες σε 

τροµοκρατηµένη µάζα, που αβοήθητη 

προσπαθεί να επιβιώσει στην 

αναξιοπρέπεια και το φόβο, επιβάλλεται να 

ανατραπούν. Κυβερνώντες και 

κυβερνώµενοι, εάν το θέλου

το αντιµετωπίσουν. 

Επιµέλεια: Μπλέτσα Κωνσταντίνα

 

περισσότερο. Βέβαια οι επιπτώσεις αυτών 

ιοτήτων είναι σοβαρές τόσο 

στην κοινωνία όσο και στην ψυχολογία των 

πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώµατα 

περιορίζονται από την κυβέρνηση µε σκοπό 

την ασφάλεια της κοινωνίας και την 

εξάλειψη της τροµοκρατίας. Όµως, τα 

αποτελέσµατα λειτουργούν έµµεσα και όχι 

σα. Επιπροσθέτως, τα σωµατικά και 

ψυχικά τραύµατα, οι υλικές καταστροφές, οι 

απώλειες ανθρώπων είναι µερικές από τις 

συνέπειες της σύγχρονης µορφής 

εγκλήµατος. Έτσι, η παγκόσµια πολιτεία 

φαίνεται να κυριαρχείται από το φόβο, αφού 

η εγκληµατικότητα αγγίζει υψηλά ποσοστά.  

Προκειµένου να αντιµετωπισθεί 

τέτοιου είδους έγκληµα, η πολιτεία οφείλει 

να λαµβάνει προληπτικά και κατασταλτικά 

µέτρα, ώστε να περιοριστεί το φαινόµενο. 

Είναι σίγουρο πως µπορούν να ξεπεραστούν 

οι αιτίες που προκαλούν τέτοια φαινόµενα, 

σον υποβαθµίζουν την ανθρώπινη 

αιώνα. Φαινόµενα που 

µετατρέπουν τους πολίτες σε 

τροµοκρατηµένη µάζα, που αβοήθητη 

προσπαθεί να επιβιώσει στην 

αναξιοπρέπεια και το φόβο, επιβάλλεται να 

ανατραπούν. Κυβερνώντες και 

κυβερνώµενοι, εάν το θέλουν, µπορούν να 

 

Επιµέλεια: Μπλέτσα Κωνσταντίνα, Β3 
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ΑΑΑπππίίίσσστττεεευυυτττααα   κκκόόόλλλπππααα   ππποοουυυ   θθθααα   σσσαααςςς   

αααφφφήήήσσσοοουυυννν   µµµεεε   ααανννοοοιιικκκτττόόό   τττοοο   σσστττόόόµµµααα      

1. Εάν σας γαργαλάει ο λαιµός σας, 

ξύστε το αυτί σας! Ένας έξυπνος τρόπος για 

να απαλλαγείτε από το γαργαλητό που 

νιώθετε στο λαιµό σας είναι να ξύσετε το 

αυτί σας. «Όταν διεγείρονται τα νεύρα που 

υπάρχουν στο αυτί, προκαλείται µια 

αντανάκλαση στο λαιµό που µπορεί να 

προκαλέσει σπασµούς στον µυ», αναφέρει ο  

∆ρ. Scott Schaffer,  πρόεδρος του Κέντρου 

Ωτορινολαρυγγολογίας στο Γκίµπσµπορο του 

Νιου Τζέρσεϊ. «Ο σπασµός ανακουφίζει από 

το γαργαλητό». 

2. Αποκτήστε υπερηχητική ακοή. Εάν 

βρίσκεστε σε ένα µέρος µε 

θόρυβο και δυσκολεύεστε να 

ακούσετε τον συνοµιλητή σας, 

ο οποίος µιλάει ψιθυριστά, 

τότε σκύψτε προς το µέρος του 

µε … το δεξί σας αυτί. Το δεξί 

αυτί έχει την ικανότητα να ακολουθεί τους 

γρήγορους ρυθµούς του λόγου, σύµφωνα µε 

ερευνητές της Ιατρικής Σχολής David 

Geffen του UCLA. Εάν, από την άλλη, 

προσπαθείτε να αναγνωρίσετε το τραγούδι 

που παίζει χαµηλά σε έναν χώρο, τότε 

προβάλετε το αριστερό σας αυτί προς 

τον ήχο. Το αριστερό αυτί έχει την 

ικανότητα να ξεχωρίζει ευκολότερα τους 

µουσικούς τόνους. 

3. Καθαρίστε τη βουλωµένη µύτη σας. 

Ξεχάστε τα αποσυµφορητικά µύτης. Ένας 

ευκολότερος, γρηγορότερος και 

οικονοµικότερος τρόπος για να ανακουφίσετε 

την πίεση της ρινικής κοιλότητας, είναι να 

τοποθετήσετε τη γλώσσα σας στον ουρανίσκο 

και στη συνέχεια να πιέσετε µε το δάχτυλό 

σας ανάµεσα στα φρύδια.  Αυτό επιτρέπει 

στο οστό που περνάει από τις ρινικές οδούς 

και καταλήγει στο στόµα, να πάλλεται 

µπρος – πίσω, σύµφωνα µε την Lisa De 

Stefano, βοηθό καθηγητού οστεοπαθητικής 

ιατρικής στο Πανεπιστήµιο του Μίσιγκαν. Η 

κίνηση χαλαρώνει την συµφόρηση και µετά 

από 20 δευτερόλεπτα νιώθουµε τη µύτη 

µας άδεια. 

4. ∆ιώξτε την καούρα χωρίς νερό! 

Φοβάστε ότι το φαγητό που φάγατε θα σας 

προκαλέσει καούρες; Και δε θα κοιµηθείτε 

το βράδυ; «Κοιµηθείτε µε το αριστερό 

πλευρό», συνιστά ο Antony A. Star,  

γαστρεντερολόγος και βοηθός του καθηγητού 

στην Ιατρική Σχολή της Νέας Υόρκης. 

Μελέτες έδειξαν πως ασθενείς που 

κοιµούνται µε το αριστερό τους πλευρό, δεν 

έχουν παλλινδρόµηση γαστρικών υγρών. Ο 

οισοφάγος και το στοµάχι συνδέονται σε 

γωνία. Όταν κοιµόµαστε µε το δεξί 

µας πλευρό, το στοµάχι είναι 

χαµηλότερα από τον οισοφάγο, 

εποµένως, η βαρύτητα λειτουργεί 

υπέρ της καούρας. 

6. Απαλλαγείτε από τον πονόδοντο 

χωρίς να ανοίξετε το στόµα σας. Απλά 

τρίψτε πάγο στην παλάµη σας, στην καµάρα 

που κάνει ο αντίχειρας µε τον δείκτη. Μία 

καναδέζικη µελέτη έδειξε πως αυτή η 

τεχνική µειώνει τον πονόδοντο µέχρι και 

50%. Οι οδοί των νεύρων στη βάση της 

καµπύλης διεγείρουν µία περιοχή στον 

εγκέφαλο που µπλοκάρει τα σήµατα 

πόνου από το πρόσωπο και τα χέρια.  

8. Κάντε τον κόσµο να σταµατήσει να 

γυρνά. Μήπως ήπιατε λίγο παραπάνω και 

βλέπετε τα πάντα γύρω σας να γυρνάνε; 

Ακουµπήστε το χέρι σας σε κάτι σταθερό. Το 

κοµµάτι του αυτιού, που είναι υπεύθυνο 

για την ισορροπία -ο θόλος του κοχλία- 

εγχέει ένα υγρό, που είναι της ίδιας 

πυκνότητας µε το αίµα. «Καθώς το αλκοόλ 

αραιώνει το αίµα στο θόλο, ο θόλος αποκτά 

µικρότερη πυκνότητα και ανεβαίνει,» 

εξηγεί ο ∆ρ. Schaffer. Όλο αυτό µπερδεύει 

τον εγκέφαλο. Η αφή ενός σταθερού 

αντικειµένου δίνει µία δεύτερη «άποψη» 



 

στον εγκέφαλο, µε αποτέλεσµα να νιώθουµε 

µεγαλύτερη ισορροπία.  

11. Σταµατήστε το καρδιοχτύπι.

σταµατήσετε το καρδιοχτύπι και τη 

νευρικότητα που νιώθετε στο πρώτο 

ραντεβού; Απλά φυσήξτε στον αντίχειρά σας. 

Το πνευµονογαστρικό νεύρο, που καθορίζει 

τον καρδιακό παλµό, µπορεί να 

ελεγχθεί µέσω της αναπνοής, 

όπως υποστηρίζει ο Ben Abo, 

γιατρός στο Πανεπιστήµιο του 

Πίτσµπουργκ. Εάν φυσήξετε στον 

αντίχειρά σας, ο καρδιακός παλµός 

θα επιστρέψει στα φυσιολογικά του 

επίπεδα.  

12. «Ζεστάνετε» τον εγκέφαλό σας!

φάτε κάτι παγωµένο, πάρα πολύ γρήγορα, 

τότε θα παγώσει ο εγκέφαλος σας. Για να το 

αποφύγετε, πιέστε την επιφάνεια της 

γλώσσας σας στον ουρανίσκο σας, 

καλύπτοντας όσο µεγαλύτερη επιφάνεια 

µπορείτε. «Επειδή τα νεύρα στον ουρανίσκο 

παγώνουν υπερβολικά, το σώµα µας έχει 

την εντύπωση ότι παγώνει και ο 

εγκέφαλος,» υποστηρίζει ο Abo. «Σε 

αντιστάθµιση, υπερθερµαίνεται, 

προκαλώντας τον πονοκέφαλο του παγωτού, 

όπως λέγεται χαρακτηριστικά το φαινόµενο. 

Όσο µεγαλύτερη πίεση ασκήσουµε στον 

ουρανίσκο, τόσο πιο γρήγορα θα υποχωρήσει 

ο πονοκέφαλος.  

13. Αποφύγετε τη µυωπία Η µυωπία 

οφείλεται κυρίως στα γονίδια, σύµφωνα µε 

την Anne Barber, οπτοµετρικό στην 

Ουάσιγκτον. «Συνήθως δηµιουργείται από 

µυωπικό στρες.» Με άλλα λόγια, 

δηµιουργείται εάν κοιτάζετε για πολύ ώρα 

στην οθόνη ενός υπολογιστή. Εάν θέλετε να 

έχετε τέλεια όραση, θα πρέπει ανά τακτά 

χρονικά διαστήµατα µέσα στη µέρα να 

κλείνετε τα µάτια σας, να τεντώνετε το 

σώµα σας, να παίρνετε µια βαθιά ανάσα και 

µετά από λίγα δευτερόλεπτα να εκπνέετε, 

χαλαρώνοντας ταυτόχρονα και τους µύες σας. 
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στον εγκέφαλο, µε αποτέλεσµα να νιώθουµε 

Σταµατήστε το καρδιοχτύπι. Θέλετε να 

σταµατήσετε το καρδιοχτύπι και τη 

νευρικότητα που νιώθετε στο πρώτο 

ραντεβού; Απλά φυσήξτε στον αντίχειρά σας. 

Το πνευµονογαστρικό νεύρο, που καθορίζει 

τον καρδιακό παλµό, µπορεί να 

ναπνοής, 

όπως υποστηρίζει ο Ben Abo, 

γιατρός στο Πανεπιστήµιο του 

Πίτσµπουργκ. Εάν φυσήξετε στον 

αντίχειρά σας, ο καρδιακός παλµός 

θα επιστρέψει στα φυσιολογικά του 

«Ζεστάνετε» τον εγκέφαλό σας! Εάν 

φάτε κάτι παγωµένο, πάρα πολύ γρήγορα, 

θα παγώσει ο εγκέφαλος σας. Για να το 

αποφύγετε, πιέστε την επιφάνεια της 

γλώσσας σας στον ουρανίσκο σας, 

καλύπτοντας όσο µεγαλύτερη επιφάνεια 

µπορείτε. «Επειδή τα νεύρα στον ουρανίσκο 

παγώνουν υπερβολικά, το σώµα µας έχει 

την εντύπωση ότι παγώνει και ο 

γκέφαλος,» υποστηρίζει ο Abo. «Σε 

αντιστάθµιση, υπερθερµαίνεται, 

προκαλώντας τον πονοκέφαλο του παγωτού, 

όπως λέγεται χαρακτηριστικά το φαινόµενο. 

Όσο µεγαλύτερη πίεση ασκήσουµε στον 

ουρανίσκο, τόσο πιο γρήγορα θα υποχωρήσει 

η µυωπία Η µυωπία 

οφείλεται κυρίως στα γονίδια, σύµφωνα µε 

την Anne Barber, οπτοµετρικό στην 

Ουάσιγκτον. «Συνήθως δηµιουργείται από 

µυωπικό στρες.» Με άλλα λόγια, 

δηµιουργείται εάν κοιτάζετε για πολύ ώρα 

στην οθόνη ενός υπολογιστή. Εάν θέλετε να 

ια όραση, θα πρέπει ανά τακτά 

χρονικά διαστήµατα µέσα στη µέρα να 

κλείνετε τα µάτια σας, να τεντώνετε το 

σώµα σας, να παίρνετε µια βαθιά ανάσα και 

µετά από λίγα δευτερόλεπτα να εκπνέετε, 

χαλαρώνοντας ταυτόχρονα και τους µύες σας. 

Σφίγγοντας και χαλαρώνοντα

όπως τους δικέφαλους και τους γλουτιαίους, 

ξεγελούµε ακούσια και άλλους µύες 

τα µάτια- οι οποίοι χαλαρώνουν και αυτοί. 

15. Εντυπωσιάστε τους φίλους σας!

επόµενη φορά που θα πάτε σε ένα πάρτι, 

δοκιµάστε το εξής κόλπο: Βάλτε κάποιον ν

κρατήσει το χέρι του τεντωµένο 

στα πλάγια, µε την παλάµη προς 

τα κάτω και πείτε του να µείνει 

σε αυτή τη στάση. Στη συνέχεια 

τοποθετήστε τα δύο σας δάχτυλα 

στον καρπό του και σπρώξτε προς 

τα κάτω. Θα αντισταθεί. Στη 

συνέχεια, βάλτε τον να ακουµπήσει το π

του σε µία επιφάνεια που είναι 1

εκατοστά πιο ψηλή (βάλτε 1

και επαναλάβετε. Αυτή τη φορά, το χέρι του 

θα πέσει σαν τραπουλόχαρτο. Επειδή οι 

γλουτοί δεν είναι ευθυγραµµισµένοι, 

µετατοπίζεται η σπονδυλική στήλη. Ο 

εγκέφαλος αντιλαµβάνετα

σπονδυλική στήλη είναι ευάλωτη και έτσι 

απενεργοποιεί την ικανότητα του σώµατος 

να αντιστέκεται.  

17. ∆ιαβάστε το µυαλό! Το δικό σας! «Εάν 

έχετε να εκφωνήσετε µία οµιλία την 

επόµενη µέρα, κάντε µία επανάληψη πριν 

πέσετε για ύπνο,» όπως υποστηρίζει 

Candi Heimgartner, καθηγήτρια 

βιολογικών επιστηµών στο Πανεπιστήµιο 

του Αϊντάχο. Επειδή το µεγαλύτερο µέρος 

της µνήµης εδραιώνεται κατά τη διάρκεια 

του ύπνου, οτιδήποτε διαβάσετε λίγο πριν 

να κοιµηθείτε είναι πιο πιθανό να 

κωδικοποιηθεί ως µακροχρόνια µν

Πηγή: 

tips.blogspot.gr/2013/08/blog

Επιµέλεια: Πετραλοίφη Βασιλική

 

Σφίγγοντας και χαλαρώνοντας τους µύες, 

όπως τους δικέφαλους και τους γλουτιαίους, 

ξεγελούµε ακούσια και άλλους µύες -όπως 

οι οποίοι χαλαρώνουν και αυτοί.  

Εντυπωσιάστε τους φίλους σας! Την 

επόµενη φορά που θα πάτε σε ένα πάρτι, 

δοκιµάστε το εξής κόλπο: Βάλτε κάποιον να 

κρατήσει το χέρι του τεντωµένο 

στα πλάγια, µε την παλάµη προς 

τα κάτω και πείτε του να µείνει 

σε αυτή τη στάση. Στη συνέχεια 

τοποθετήστε τα δύο σας δάχτυλα 

στον καρπό του και σπρώξτε προς 

τα κάτω. Θα αντισταθεί. Στη 

συνέχεια, βάλτε τον να ακουµπήσει το πόδι 

του σε µία επιφάνεια που είναι 1- 2 

εκατοστά πιο ψηλή (βάλτε 1-2 περιοδικά) 

και επαναλάβετε. Αυτή τη φορά, το χέρι του 

θα πέσει σαν τραπουλόχαρτο. Επειδή οι 

γλουτοί δεν είναι ευθυγραµµισµένοι, 

µετατοπίζεται η σπονδυλική στήλη. Ο 

εγκέφαλος αντιλαµβάνεται πως η 

σπονδυλική στήλη είναι ευάλωτη και έτσι 

απενεργοποιεί την ικανότητα του σώµατος 

17. ∆ιαβάστε το µυαλό! Το δικό σας! «Εάν 

έχετε να εκφωνήσετε µία οµιλία την 

επόµενη µέρα, κάντε µία επανάληψη πριν 

πέσετε για ύπνο,» όπως υποστηρίζει η 

Candi Heimgartner, καθηγήτρια 

βιολογικών επιστηµών στο Πανεπιστήµιο 

του Αϊντάχο. Επειδή το µεγαλύτερο µέρος 

της µνήµης εδραιώνεται κατά τη διάρκεια 

του ύπνου, οτιδήποτε διαβάσετε λίγο πριν 

να κοιµηθείτε είναι πιο πιθανό να 

κωδικοποιηθεί ως µακροχρόνια µνήµη.  

Πηγή: http://kolpa-

tips.blogspot.gr/2013/08/blog-post.html 

Επιµέλεια: Πετραλοίφη Βασιλική, Α3 

 



 

ΓΓΓιιιααατττίίί   µµµιιιλλλάάάµµµεεε   σσστττοοοννν   ύύύπππνννοοο

 

ύπνο σου το βράδυ». Η φράση αυτή 

να προκαλέσει διάφορα συναισθήµατα, από 

έκπληξη ως ντροπή και φυσικά την αµέσως 

επόµενη ερώτηση «Μα τι έλεγα;». Η 

απάντηση είναι συνήθως τίποτα το 

ενδιαφέρον! Συνήθως ακούγονται σκόρπιες, 

ανούσιες λέξεις που ουσιαστικά δεν βγάζουν 

νόηµα και κρατούν 1-2 δευτερόλεπτα! 

Ωστόσο υπάρχουν και περιπτώσεις 

κατά τις οποίες ο «πάσχων»

ολόκληρη… οµιλία στον ύπνο του. Ακόµα και 

αν φαίνεται πως τα λεγόµενά του βγάζουν 

κάποιο νόηµα ή αποκαλύπτουν κάτι 

σηµαντικό, συνεχίζουν να αποτελούν 

ασυναρτησίες· οπότε δεν θα πρέπει να 

λαµβάνονται σοβαρά υπόψη!  

Η οµιλία στην διάρκεια του ύπνου 

είναι γνωστή ως «υπνολαλία» και 

εκδηλώνεται σε διάφορα 

µεταβατικά- στάδια κατά την διάρκεια του 

ύπνου. Όταν συµβαίνει στο στάδιο REM 

κατά το οποίο βλέπουµε τα όνει

προκαλείται από ένα «κινητικό ρήγµα» 

των  διαλόγων που βλέπουµε στον ύπνο 

µας. Πρακτικά, το στόµα και οι φωνητικές 

χορδές, που κανονικά είναι ανενεργές, όσο 

κοιµόµαστε, ενεργοποιούνται παροδικά µε 

αποτέλεσµα να ακούγονται τα λόγια των 

«πρωταγωνιστών» των ονείρων µας. 

Επίσης η «υπνολαλία» συµβαίνει, όταν 

µισοξυπνάµε και περνάµε από το στάδιο 

του απλού ύπνου σε εκείνο της απόλυτης 

χαλάρωσης  

Συνδέεται κυρίως µε παράγοντες 

όπως το άγχος, οι εφιάλτες, θέµατα της 
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οοο   µµµαααςςς;;;   

Σχεδόν σίγουρα 

σε κάποια 

φάση της ζωής 

µας έχουµε 

ακούσει τη 

φράση «πάλι 

µιλούσες στον 

ύπνο σου το βράδυ». Η φράση αυτή µπορεί 

να προκαλέσει διάφορα συναισθήµατα, από 

έκπληξη ως ντροπή και φυσικά την αµέσως 

επόµενη ερώτηση «Μα τι έλεγα;». Η 

απάντηση είναι συνήθως τίποτα το 

ενδιαφέρον! Συνήθως ακούγονται σκόρπιες, 

ανούσιες λέξεις που ουσιαστικά δεν βγάζουν 

2 δευτερόλεπτα! 

Ωστόσο υπάρχουν και περιπτώσεις –σπάνια- 

κατά τις οποίες ο «πάσχων»  δίνει 

ολόκληρη… οµιλία στον ύπνο του. Ακόµα και 

αν φαίνεται πως τα λεγόµενά του βγάζουν 

κάποιο νόηµα ή αποκαλύπτουν κάτι 

σηµαντικό, συνεχίζουν να αποτελούν 

οπότε δεν θα πρέπει να 

 

Η οµιλία στην διάρκεια του ύπνου 

είναι γνωστή ως «υπνολαλία» και 

εκδηλώνεται σε διάφορα –κυρίως 

στάδια κατά την διάρκεια του 

ύπνου. Όταν συµβαίνει στο στάδιο REM 

κατά το οποίο βλέπουµε τα όνειρα, 

προκαλείται από ένα «κινητικό ρήγµα» 

των  διαλόγων που βλέπουµε στον ύπνο 

µας. Πρακτικά, το στόµα και οι φωνητικές 

χορδές, που κανονικά είναι ανενεργές, όσο 

κοιµόµαστε, ενεργοποιούνται παροδικά µε 

αποτέλεσµα να ακούγονται τα λόγια των 

ων ονείρων µας. 

Επίσης η «υπνολαλία» συµβαίνει, όταν 

µισοξυπνάµε και περνάµε από το στάδιο 

του απλού ύπνου σε εκείνο της απόλυτης 

Συνδέεται κυρίως µε παράγοντες 

όπως το άγχος, οι εφιάλτες, θέµατα της 

καθηµερινότητας από τα οποία θέλουµε να 

ξεφύγουµε πχ. οικονοµικά προβλήµατα. 

Συνήθως, η κατάσταση 

παιδιά- ξεπερνιέται χωρίς θεραπεία. Αν, 

ωστόσο, το πρόβληµα επιµένει για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα, µε αποτέλεσµα τη 

µείωση της ποιότητας και της ποσότητας 

του ύπνου, καλό θα είναι να 

συµβουλευτείτε έναν γιατρό. Όσο για 

τον/την σύντροφό σας; Μάλλον, θα του/της 

φανεί χρήσιµο ένα ζευγάρι… ωτασπίδες! 

Περίπου το 5% των παιδιών που 

εµφανίζουν υπνολαλία στην παιδική τους 

ηλικία, θα συνεχίσουν να εµφανίζουν τη 

διαταραχή και ως ενήλικες.

 

Υπνολαλία- Πώς θα την αποφύγετε

• Βεβαιωθείτε ότι κοιµάστε επαρκώς. 

Όταν στερείστε συστηµατικά τον ύπνο, 

είστε πιο επιρρεπείς στην υπνολαλία.

• Μειώστε τα επίπεδα του στρες και 

του άγχους σας.  

• Βάλτε πρόγραµµα

Φροντίστε να πηγαίνετε για ύπνο και να 

ξυπνάτε κάθε µέρα την ίδια ώρα.

• Τη στιγµή που εµφανίζεται το 

επεισόδιο, οι γύρω θα πρέπει να 

καθησυχάσουν και να διαβεβαιώσουν τον 

άνθρωπο ότι είναι ασφαλής.

 

Επιµέλεια: Μενύχτα Κατερίνα

   

   

καθηµερινότητας από τα οποία θέλουµε να 

ουµε πχ. οικονοµικά προβλήµατα. 

Συνήθως, η κατάσταση –ειδικά στα 

ξεπερνιέται χωρίς θεραπεία. Αν, 

ωστόσο, το πρόβληµα επιµένει για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα, µε αποτέλεσµα τη 

µείωση της ποιότητας και της ποσότητας 

του ύπνου, καλό θα είναι να 

τείτε έναν γιατρό. Όσο για 

τον/την σύντροφό σας; Μάλλον, θα του/της 

φανεί χρήσιµο ένα ζευγάρι… ωτασπίδες! 

Περίπου το 5% των παιδιών που 

εµφανίζουν υπνολαλία στην παιδική τους 

ηλικία, θα συνεχίσουν να εµφανίζουν τη 

διαταραχή και ως ενήλικες. 

θα την αποφύγετε 

Βεβαιωθείτε ότι κοιµάστε επαρκώς. 

Όταν στερείστε συστηµατικά τον ύπνο, 

είστε πιο επιρρεπείς στην υπνολαλία.  

Μειώστε τα επίπεδα του στρες και 

Βάλτε πρόγραµµα στον ύπνο σας. 

να πηγαίνετε για ύπνο και να 

ξυπνάτε κάθε µέρα την ίδια ώρα. 

Τη στιγµή που εµφανίζεται το 

επεισόδιο, οι γύρω θα πρέπει να 

καθησυχάσουν και να διαβεβαιώσουν τον 

άνθρωπο ότι είναι ασφαλής. 

Επιµέλεια: Μενύχτα Κατερίνα, Α3 
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ΟΟΟ   ΑΑΑρρρχχχάάάγγγγγγεεελλλοοοςςς   τττοοουυυ   ΘΘΘααανννάάάτττοοουυυ   ππποοουυυ   

τττρρρέέέµµµοοουυυννν   οοοιιι   ΤΤΤζζζιιιχχχαααννντττιιισσστττέέέςςς...   

 

Είναι ο φόβος και ο 

τρόµος των τζιχαντιστών.... 

Με την πλούσια γενειάδα 

του και το τροµερό του 

τσεκούρι, ο Αµπού Αζραέλ 

(Abu Azrael) είναι ένας 

από τους πιο αναγνωρίσιµους Ιρακινούς 

µαχητές που µάχονται ενάντια στο Ισλαµικό 

Κράτος. 

Το πολεµικό ψευδώνυµο που έχει πάρει, 

Αµπού Αζραέλ, σηµαίνει «Πατέρας του 

Αρχάγγελου του Θανάτου» στα αραβικά. 

Μάχεται µε την Ταξιαρχία Ιµάµης Αλί, 

ιρακινή σιιτική παραστρατιωτική δύναµη 

χρηµατοδοτούµενη από το Ιράν. 

Θεωρείται ότι πριν 

ανακηρυχθεί «αρχάγγελος του θανάτου», ο 

40χρονος µαχητής ήταν λέκτορας 

πανεπιστηµίου, ο οποίος άφησε το σπίτι του 

και τις διαλέξεις για να πολεµήσει ενάντια 

στο Ισλαµικό Κράτος τον Ιούνιο του 2014. 

Είναι τόσο τρανή η φήµη του, που η 

σελίδα του στο facebook έχει περισσότερους 

από 250.000 φίλους. 

Σε φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί 

στο διαδίκτυο ο γιγαντόσωµος Αµπού 

Αζραέλ ποζάρει µε το τσεκούρι του, ένα 

βαρύ οπλοπολυβόλο, ή ακόµα και µε ένα 

αστραφτερό αραβικό σπαθί. 

Ο ίδιος επίσης λατρεύει να αναρτά selfie και 

σύντοµα βίντεο µε τους 

συµπολεµιστές του σε στιγµές 

χαλάρωσης ανάµεσα στις 

µάχες. 

Μεταξύ των πολλών 

ιστοριών που κυκλοφορούν 

για το άτοµό του, λέγεται ότι 

υπήρξε και πρωταθλητής του 

Ιράκ στο Τάεκ Βο Ντο.  

Για περισσότερα στο:  

http://www.gkourou.com/2015/03/a

-photos.html#sthash.H7qNemCT.dpuf 

 

ΣΣΣτττοοο   όόόνννοοοµµµααα   τττοοουυυ   ΘΘΘεεεοοούύύ 

 

  Όσα 

γνωρίζουµε για το 

Ισλάµ είναι όσα έτυχε 

να µάθουµε από την 

εκπαίδευση και είναι περιγραφικά και 

χωρίς σχόλια. Η επικαιρότητα, όµως, µας 

φέρνει µπροστά σε θρησκευτικές αντιλήψεις 

και πρακτικές των φανατικών 

µουσουλµάνων που µας δηµιουργούν 

αισθήµατα αποστροφής, θυµού και εύλογης 

καταδίκης συνολικά του Ισλάµ, για 

πράγµατα που αγνοούµε.  

 Για µια ουσιαστικότερη γνώση για 

τον ισλαµικό φανατισµό, ας ορίσουµε πρώτα 

ένα γενικότερο αρνητικό φαινόµενο που 

παρουσιάζεται στις θρησκείες, τον 

φονταµενταλισµό. Με τον όρο αυτό, που 

µεταφράζεται ως θεµελιωτισµός, 

δηλώνονται οι τάσεις παραµονής ή και 

επιστροφής σε ακραία συντηρητικά 

θρησκευτικά βιώµατα του παρελθόντος, τα 

οποία αντιστέκονται επιθετικά σε κάθε 

θρησκευτική µεταρρύθµιση. Βασικά 

χαρακτηριστικά του φονταµενταλισµού είναι 

η τυπολατρική εµµονή στην θρησκευτική 

παράδοση, η απόρριψη κάθε νέου στοιχείου, 

καθώς και η υιοθέτηση βίαιων 

συµπεριφορών  από τους υποστηρικτές του 

φονταµενταλισµού, µε την βαθιά πεποίθηση 

ότι αποτελούν κριτές των 

πάντων σε µια κοινωνία.  

Πρόσφορο έδαφος για 

την ανάπτυξη 

φονταµενταλιστικών τάσεων 

απετέλεσε ο ισλαµικός 

κόσµος. Ο µουσουλµανικός 

φονταµενταλισµός στρέφεται 

εναντίον της εισβολής του 

δυτικού πολιτισµού, των 



 

ανθρωπιστικών του αρχών και σε οτιδήποτε 

είναι ξένο προς την ισλαµική 

πραγµατικότητα. Από την άλλη πλευρά, 

στοχεύει στην ενδυνάµωση της ισλαµικής 

θρησκευτικής και πολιτισµικής παράδοσης. 

Συνδέεται άµεσα  µε τον τρόπο άσκησης της 

πολιτικής εξουσίας στις ισλαµικές χώρες και 

ως όπλο του χρησιµοποιεί τον ιερό πόλεµο, 

δηλαδή την τζιχάντ, για 

την υπεράσπιση της 

ισλαµικής παράδοσης 

αλλά και για την 

επέκταση της ισλαµικής 

κυριαρχίας. Ο 

µουσουλµανικός 

φονταµενταλισµός είναι 

ιδιαίτερα δυναµικός και 

βίαιος, διαθέτει πολλά 

ανορθολογικά 

χαρακτηριστικά, ενώ υπολογίζεται ως µια 

από τις σηµαντικότερες πολιτικές και 

ιδεολογικές δυνάµεις στον σύγχρονο κόσµο. 

Άξονάς του είναι η εφαρµογή της 

(θρησκευτικός νόµος) στις πιο βίαιες 

εφαρµογές της και πέραν των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων. Απώτερος σκοπός η 

θεοκρατία, η επιβολή του θρησκευτικού 

νόµου και η ταύτιση πολιτικής εξουσίας µε 

την θρησκευτική. Παράδειγµα ισλαµικής 

φονταµενταλιστικής οργάνωσης αποτελούν 

οι Τζιχαντιστές του θρησκευτικού κράτους 

ISIS (χαλιφάτο).  

Οι ολοένα και συχνότερες 

τροµοκρατικές επιθέσεις φανατικών 

ισλαµιστών στον αραβικό κόσµο, αλλά και 

στην Ευρώπη, µε αποκορύφωµα το 

µακελειό στη Γαλλία και η δηµιουργία του 

ισλαµικού «χαλιφάτου» σε εδάφη του Ιράκ 

και της Συρίας έχουν εισάγει τον όρο 

«τζιχάντ» στο καθηµερινό µας λεξιλόγιο. 

φανατικό Ισλάµ αιτιολογεί τις σύγχρονες 

τροµοκρατικές πράξεις του, αναφερόµενο 

στις σταυροφορίες και τα δεινά των 

αραβικού κόσµου από αυτές, την 
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ανθρωπιστικών του αρχών και σε οτιδήποτε 

είναι ξένο προς την ισλαµική 

τικότητα. Από την άλλη πλευρά, 

στοχεύει στην ενδυνάµωση της ισλαµικής 

θρησκευτικής και πολιτισµικής παράδοσης. 

Συνδέεται άµεσα  µε τον τρόπο άσκησης της 

πολιτικής εξουσίας στις ισλαµικές χώρες και 

ως όπλο του χρησιµοποιεί τον ιερό πόλεµο, 

χαρακτηριστικά, ενώ υπολογίζεται ως µια 

ντικότερες πολιτικές και 

ιδεολογικές δυνάµεις στον σύγχρονο κόσµο. 

Άξονάς του είναι η εφαρµογή της σαρίας 

(θρησκευτικός νόµος) στις πιο βίαιες 

εφαρµογές της και πέραν των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων. Απώτερος σκοπός η 

θεοκρατία, η επιβολή του θρησκευτικού 

και η ταύτιση πολιτικής εξουσίας µε 

την θρησκευτική. Παράδειγµα ισλαµικής 

φονταµενταλιστικής οργάνωσης αποτελούν 

οι Τζιχαντιστές του θρησκευτικού κράτους 

Οι ολοένα και συχνότερες 

τροµοκρατικές επιθέσεις φανατικών 

κόσµο, αλλά και 

στην Ευρώπη, µε αποκορύφωµα το 

µακελειό στη Γαλλία και η δηµιουργία του 

ισλαµικού «χαλιφάτου» σε εδάφη του Ιράκ 

και της Συρίας έχουν εισάγει τον όρο 

«τζιχάντ» στο καθηµερινό µας λεξιλόγιο. Το 

φανατικό Ισλάµ αιτιολογεί τις σύγχρονες 

ατικές πράξεις του, αναφερόµενο 

στις σταυροφορίες και τα δεινά των 

αραβικού κόσµου από αυτές, την 

αποικιοκρατία από τις ευρωπαϊκές δυνάµεις 

τους προηγούµενους αιώνες, την στήριξη 

ολιγαρχικών καθεστώτων από τις µεγάλες 

χώρες της ∆ύσης, ΗΠΑ, Μ. Βρετανία, 

Γαλλία, Γερµανία. Με την έννοια αυτή, η 

τζιχάντ είναι µια ιδιαίτερη εφαρµογή της 

αντάλα (δικαιοσύνη) και ένας τρόπος 

ρύθµισης του «διεθνούς δικαίου» µε βάση το 

Κοράνι. 

ο Ασµάουι («Η µυστική 

ιστορία της Μουσουλµανικής 

Αδελφότητας» (2η έκδοση

σελ. 6), γράφει: «Είδα ότι 

πολλοί ηγέτες της 

αδελφότητας (φανατικοί 

µουσουλµάνοι), που έφυγαν 

από τον τόπο τους για 

∆υτικές χώρες, βρήκαν τον 

τρόπο να έχουν τις 

καλύτερες σχέσεις µε την «Σατανική 

Αµερική» που συνήθιζαν (στην αδελφότητα) 

να µας προειδοποιούν γι’ αυτήν. Το αντίθετο 

µάλιστα, είχαν πολλές ωφέλειες από τις 

παροχές που έδινε η Αµερική σε όσους 

ζούσαν σε αυτήν. Έγινε ξεκάθαρο σε εµένα η 

υποκριτική τους στάση, τα δυο τους 

πρόσωπα. Το ένα πρόσωπο ήταν τα αυστηρά 

τους κηρύγµατα να είµαστε απόµακροι

κάθε τι δυτικό, γιατί ήταν του Σατανά, και 

το άλλο πρόσωπο ήταν το ευγενικό προς τις 

Αµερικανικές δυνάµεις. Συµβιβάζονταν µε 

αυτές στο κάθε τι για χάρη τους, µόνο και 

µόνο για να εντυπωσιάσουν και να γίνουν 

συµπαθητικοί, έτσι ώστε στην συνέχεια να 

τους βοηθήσουν να ρίξουν τις κυβερνήσεις 

τους από τις χώρες που διέφυγαν. Είχα 

καταλάβει ότι πρόκειται για µια τακτική 

απόκρυψης του πραγµατικού τους 

χαρακτήρα. Αυτό µε οδήγησε να στραφώ 

εναντίον τους, γιατί γνώριζα τα πράγµατα 

και τις καταστάσεις τους πολύ κ

µέσα. Είναι εξαιρετικοί διδάσκαλοι της 

υποκρισίας.  Ένα πράγµα σαν το “ο σκοπός 

αγιάζει τα µέσα”».  

αποικιοκρατία από τις ευρωπαϊκές δυνάµεις 

τους προηγούµενους αιώνες, την στήριξη 

ολιγαρχικών καθεστώτων από τις µεγάλες 

χώρες της ∆ύσης, ΗΠΑ, Μ. Βρετανία, 

λία, Γερµανία. Με την έννοια αυτή, η 

τζιχάντ είναι µια ιδιαίτερη εφαρµογή της 

(δικαιοσύνη) και ένας τρόπος 

ρύθµισης του «διεθνούς δικαίου» µε βάση το 

Κοράνι. Ένας  µουσουλµάνος 

ο Ασµάουι («Η µυστική 

ιστορία της Μουσουλµανικής 

Αδελφότητας» (2η έκδοση, 

σελ. 6), γράφει: «Είδα ότι 

πολλοί ηγέτες της 

αδελφότητας (φανατικοί 

µουσουλµάνοι), που έφυγαν 

από τον τόπο τους για 

∆υτικές χώρες, βρήκαν τον 

τρόπο να έχουν τις 

καλύτερες σχέσεις µε την «Σατανική 

Αµερική» που συνήθιζαν (στην αδελφότητα) 

ούν γι’ αυτήν. Το αντίθετο 

µάλιστα, είχαν πολλές ωφέλειες από τις 

παροχές που έδινε η Αµερική σε όσους 

ζούσαν σε αυτήν. Έγινε ξεκάθαρο σε εµένα η 

υποκριτική τους στάση, τα δυο τους 

πρόσωπα. Το ένα πρόσωπο ήταν τα αυστηρά 

τους κηρύγµατα να είµαστε απόµακροι από 

κάθε τι δυτικό, γιατί ήταν του Σατανά, και 

το άλλο πρόσωπο ήταν το ευγενικό προς τις 

Αµερικανικές δυνάµεις. Συµβιβάζονταν µε 

αυτές στο κάθε τι για χάρη τους, µόνο και 

µόνο για να εντυπωσιάσουν και να γίνουν 

συµπαθητικοί, έτσι ώστε στην συνέχεια να 

ς βοηθήσουν να ρίξουν τις κυβερνήσεις 

τους από τις χώρες που διέφυγαν. Είχα 

καταλάβει ότι πρόκειται για µια τακτική 

απόκρυψης του πραγµατικού τους 

χαρακτήρα. Αυτό µε οδήγησε να στραφώ 

εναντίον τους, γιατί γνώριζα τα πράγµατα 

και τις καταστάσεις τους πολύ καλά από 

µέσα. Είναι εξαιρετικοί διδάσκαλοι της 

υποκρισίας.  Ένα πράγµα σαν το “ο σκοπός 
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Η επιδίωξη της µουσουλµανικής 

έννοµης τάξης επί γης αποτελεί το καλύτερο 

εγχείρηµα ώστε να επιτύχει ο άνθρωπος 

την τελική επουράνια ανταµοιβή του: τον 

παράδεισο, δηλαδή την 

προσέγγιση µε τον Θεό. Η 

επίτευξη αυτού του σκοπού 

υποχρεώνει το άτοµο να 

υπερβεί την επίγεια µοίρα 

του. Τελικός σκοπός της 

τζιχάντ δεν είναι ο άµεσος 

προσηλυτισµός ατόµων, αλλά η θανάτωση 

του εχθρού που δεν συµµορφώνεται µε τις 

αρχές του ισλαµικού κράτους. Ο 

Τζιχαντισµός θεωρεί ότι οι µουσουλµάνοι 

έχουν καθήκον να µεταδώσουν τη 

µουσουλµανική θρησκεία µε τη βία. Γι’ 

αυτό, το τελευταίο διάστηµα, η οργάνωση 

Ισλαµικό Κράτος, που δρα στη Συρία και το 

Ιράκ, δολοφονεί αδιάκριτα όποιον θεωρεί 

εχθρό τους, χριστιανούς, µετριοπαθείς 

µουσουλµάνους, γυναίκες και παιδιά. 

Καταστρέφουν µνηµεία του παγκόσµιου 

πολιτισµού, γκρεµίζουν κάθε σύµβολο που 

είναι αντίθετο µε τις θρησκευτικές τους 

πεποιθήσεις. Οι τζιχαντιστές θεωρούν ως 

εχθρούς τους Χριστιανούς, τους Εβραίους, 

τους Άθεους, τους Ινδουιστές, ενώ 

στρέφονται και εναντίον µουσουλµάνων και 

των Αλεβιτών που είναι µουσουλµάνοι µε 

έντονα στοιχεία χριστιανικής παράδοσης. Οι 

δολοφονίες αιτιολογούνται ως τιµωρίες των 

απίστων, ανάλογες µε τις αδικίες που 

διέπραξαν. Οι αιτίες είναι ο πνευµατικός 

εκφυλισµός που αυτοί έχουν επιφέρει στην 

ισλαµικότητα. Η κραυγή «Allah Akbar!» 

(Ο Θεός είναι ο µέγιστος, Θεός µοναδικός, ο 

µόνος µέγας) που ακούγεται από τη φωνή 

του µουεζίνη, όταν καλεί σε προσευχή από 

τον µιναρέ, είναι η κραυγή των 

επιτιθέµενων µουσουλµανικών οργανώσεων 

σε πολλά µέρη του αραβικού κόσµου. 

Σύµφωνα µε µια παράδοση: «Όποιος 

παρουσιάζεται στον Θεό χωρίς να µπορεί να 

επικαλεστεί κανένα έργο τζιχάντ, 

παρουσιάζεται στον Θεό φέροντας µέσα του 

ένα σφάλµα... θα πεθάνει ως αποδεδειγµένος 

υποκριτής». Και τι απογίνεται εκείνος που 

θυσιάζεται, ο «τροµοκράτης» 

που ζώνεται µε εκρηκτικά 

και επιτίθεται σε αθώους; 

Είναι ο µοναχικός 

στρατιώτης, που αρνούµενος 

τον εαυτό του, εντάσσεται 

στη διαδικασία του 

συλλογικού αγώνα κατά των απίστων στον 

Προφήτη. Υπολογίζοντας τους κινδύνους, 

εκπληρώνει την αποστολή του µέσα στη 

µοναξιά, σε µια πλήρη στράτευση. Η 

ψυχολογική αυτή ηρεµία αυξάνεται από την 

υπόσχεση της ανταµοιβής που 

επιφυλάσσεται σε όσους αποδέχθηκαν να 

θυσιαστούν υπέρ της πίστης. Αυτός ο 

υπέρτατος τύπος του µουσουλµάνου 

πραγµατώνεται µέσα από τον θάνατο. «Ας 

µάχονται λοιπόν στον δρόµο του Θεού όσοι 

πωλούν την παρούσα ζωή έναντι της 

έσχατης. Και για όποιον µάχεται στον δρόµο 

του Θεού, είτε σκοτωθεί είτε νικήσει, 

επιφυλάσσουµε τεράστιο µισθό». Η νόµιµη 

άµυνα του µουσουλµάνου απέναντι στην 

απιστία απαιτεί την άσκηση αναγκαίας 

βίας, ώστε να εξασφαλίζεται η πολιτική, 

οικονοµική και κοινωνική τάξη που 

επιτάσσει το Κοράνι για τη σωτηρία της 

ανθρωπότητας. «∆εν είναι δυνατόν να 

συµβιβαστούµε µε τους εχθρούς του Θεού» 

και κάθε πιστός έχει καθήκον «να διατάσσει 

το καλό και να απαγορεύει το κακό» 

(Κοράνι). 
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Αντίθετα µε τα προηγούµενα, στο 

διαχρονικό Ισλάµ αναφέρεται η τζιχάντ, µε 

την έννοια του πνευµατικό αγώνα του 

µουσουλµάνου για µια ηθική ζωή και 

δευτερευόντως µε τη σηµασία της 

επιβολή και τους πολέµου. Αποδίδεται 

έµφαση στον εσωτερικό πόλεµο του 

ανθρώπου µε τα πάθη του και 

εγκρίνεται η σύρραξη µε άλλα έθνη 

µόνον ως αµυντικό µέσο στην 

περίπτωση που κινδυνεύει η πίστη. Ο 

Προφήτης  Μωάµεθ αναγνώριζε το 

δικαίωµα πολέµου για την πίστη, αλλά 

συνιστούσε να αποφεύγουν οι πιστοί να 

προκαλέσουν πρώτοι: «αγωνιστείτε για την 

άµυνα της πίστης, (2. 245). Επίσης, δεν 

θεωρούσε τον πόλεµο ως κατάλληλο µέσο 

προσηλυτισµού: «µην χρησιµοποιείς βία για 

να τους κάνεις να ασπαστούν τον ισλαµισµό, 

(50.44)». Ο Προφήτης Μωάµεθ είπε ότι ο 

βιασµός των 

συνειδήσεων 

αντιτίθεται στη 

θεία βούληση: 

«Λοιπόν, αν το 

ήθελε ο Κύριός σου, 

όλοι όσοι βρίσκονται 

στη γη θα ήταν όλοι 

πιστοί. Νοµίζεις 

πως είναι δικό σου 

καθήκον να 

υποχρεώσεις τους ανθρώπους να 

πιστέψουν;».  Πολλοί ψύχραιµοι 

µουσουλµάνοι επισηµαίνουν, ότι τζιχάντ 

είναι  ο ειρηνικός και ήπιος αγώνας για την 

εφαρµογή της ισλαµικής πίστης, χωρίς 

ακρότητες και µε σεβασµό στην ανθρώπινη 

ζωή. Αυτοί δεν είναι λίγοι, αλλά η φωνή 

τους πνίγεται στις ιαχές όσων ερµηνεύουν 

στρεβλά τον όρο για να φανατίσουν και να 

στρατολογήσουν νέους πολεµιστές.  
 Το Ισλάµ έχει σήµερα την ηλικία του 

χριστιανισµού κατά το 1400. Η σιγουριά για 

τη βία της τζιχάντ, πάντως, να µην µας 

πείσει ότι ολόκληρο το Ισλάµ είναι κάτι 

πρωτόγονο και µισάνθρωπο. ∆εν είναι έτσι. 

Ο σηµερινός αρχιεπίσκοπος Αλβανίας 

Αναστάσιος Γιαννουλάτος, στο λήµµα 

«Ισλάµ» («Οι θρησκείες», 

Εγκυκλοπαίδεια Εκδοτικής Αθηνών), 

γράφει: «Ως θρησκεία το Ισλάµ 

διακρίνεται για την εκλεκτικότητα και 

την αφοµοιωτική του δύναµη. Τα τρία 

βασικά στρώµατα που τροφοδότησαν τις 

ρίζες του, υπήρξαν η προϊσλαµική αραβική 

θρησκεία, ο Ιουδαϊσµός και ο Χριστιανισµός, 

σε παρεφθαρµένη κυρίως µορφή. Από 

πλευράς φιλοσοφικής επηρεάστηκε από την 

ελληνική σκέψη, τόσο την αριστοτελική όσο 

και την πλατωνική. Στα νοµικά θέµατα, 

δεν παρέλειψε, µαζί µε την αραβική 

κληρονοµιά, να αξιοποιήσει τη ρωµαϊκή και 

τη βυζαντινή παράδοση». 

Άρα; Άρα δεν υπάρχει ένας 

ισλαµισµός. Όπως δεν υπάρχει ένας 

χριστιανισµός. ∆εν υπάρχουν συλλογικά 

ένοχοι, όπως δεν υπάρχουν συλλογικά αθώοι. 

∆εν είναι όλοι οι µουσουλµάνοι αιµοχαρείς 

τζιχαντιστές σαν τους φονιάδες του Charlie 

Hebdo. Και δεν φταίνε όλοι για την 

τροµοκρατική δράση του ΙSIS. Υπάρχει και 

το Ισλάµ του µεγάλου σούφι (µοναχού) 

ποιητή Ρουµί, που συµβουλεύει τους 

πιστούς στον Προφήτη Μωάµεθ: 

 «Να είσαι σαν το τρεχούµενο νερό, 

γενναιόδωρος και φιλάνθρωπος. 

Να είσαι σαν τον ήλιο, ελεήµων και 

στοργικός. 

Να είσαι σαν τη νύχτα στα σφάλµατα των 

άλλων. 

Να σκύβεις σαν νεκρός στην οργή και το 

θυµό. 

Να είσαι σαν το χώµα ταπεινός και απλός. 

Να είσαι σαν τη θάλασσα στην ανοχή. 

Να φαίνεσαι όπως είσαι ή να είσαι όπως 

φαίνεσαι.» 

Επιµέλεια: Καραχάλιας Στέφανος 

(∆ιευθυντής – Θεολόγος) 



 

ΈΈΈννναααςςς   µµµυυυσσστττήήήρρριιιοοοςςς   µµµαααθθθ

κκκόόόσσσµµµοοοςςς...   

 

Η συµµετρία που υποδηλώνει και 

εκφράζει την οµορφιά στον φυσικό κόσµο 

είναι ένα θέµα που γοήτευσε τον Πυθαγόρα 

και γοητεύει τους επιστήµονες φιλόσοφους, 

µαθηµατικούς, καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες 

µηχανικούς. Η µαθηµατική αρµονία 

φαίνεται πως διέπει τους νόµους της φύσης.

Ένας από τους µεγαλύτερους 

µαθηµατικούς του Μεσαίωνα, ο. Φιµπονάτσι 

Λεονάρντο (Fibonacci, Leonardo

και ως ο Λεονάρντο της Πίζας

1240). παρουσίασε στο βιβλίο του 

abbaci (Βιβλίο περί του άβακα, 1202) την 

ακολουθία των αριθµών : 0, 

1,1,2,3,5,8,13,21,34, 55, 89 κ.λπ. Κάθε 

όρος της ισούται µε το άθροισµα των 

δύο προηγουµένων όρων. 

Οι όροι της ακολουθίας 

Fibonacci �� ορίζονται από τον 

αναδροµικό τύπο: 

�� � ���� � ����, µε � 	 2 και 

�� � 1. Επιπλέον, ο λόγος δύο διαδοχικών 

αριθµών της ακολουθίας τείνει προς την 

χρυσή τοµή φ=lim�→∞
��

����
�

√��

�

αριθµό φ= 1,618033989, φ 

του φηµισµένου γλύπτη Φειδία. .

Οι αριθµοί Fibonacci είναι το αριθµητικό 

σύστηµα της φύσης. Εµφανίζονται παντού 

από την διάταξη των φύλλων γύρω από τον 

µίσχο στα φυτά 

µέχρι το µοτίβο 

στα πέταλα 

Παρατηρούνται

, επίσης, στην 

ανάπτυξη των 

βελόνων σε αρκετά είδη κωνοφόρων 

δέντρων, όπως της ελάτης και στην δοµή 

των δακτυλίων του κορµού, του 
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θθθηηηµµµααατττιιικκκόόόςςς   

υποδηλώνει και 

εκφράζει την οµορφιά στον φυσικό κόσµο 

είναι ένα θέµα που γοήτευσε τον Πυθαγόρα 

και γοητεύει τους επιστήµονες φιλόσοφους, 

µαθηµατικούς, καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες 

µηχανικούς. Η µαθηµατική αρµονία 

φαίνεται πως διέπει τους νόµους της φύσης. 

ας από τους µεγαλύτερους 

µαθηµατικούς του Μεσαίωνα, ο. Φιµπονάτσι 

Leonardo), γνωστός 

Λεονάρντο της Πίζας∙(1170-

1240). παρουσίασε στο βιβλίο του Liber 

(Βιβλίο περί του άβακα, 1202) την 

ακολουθία των αριθµών : 0, 

,5,8,13,21,34, 55, 89 κ.λπ. Κάθε 

όρος της ισούται µε το άθροισµα των 

Οι όροι της ακολουθίας 

ορίζονται από τον 

και �� � 0 , 

. Επιπλέον, ο λόγος δύο διαδοχικών 

αριθµών της ακολουθίας τείνει προς την 
��

  δηλαδή τον 

 από το αρχικό 

του φηµισµένου γλύπτη Φειδία. . 

είναι το αριθµητικό 

σύστηµα της φύσης. Εµφανίζονται παντού 

από την διάταξη των φύλλων γύρω από τον 

µίσχο στα φυτά 

µέχρι το µοτίβο 

στα πέταλα 

των 

λουλουδιών. 

Παρατηρούνται

, επίσης, στην 

ανάπτυξη των 

βελόνων σε αρκετά είδη κωνοφόρων 

και στην δοµή 

των δακτυλίων του κορµού, του 

κοκοφοίνικα ή των στρωµάτων του φλοιού 

του ανανά. 

«Σχετίζονται µε 

την ανάπτυξη 

κάθε ζωντανού 

οργανισµού, κάθε 

κυττάρου, κάθε 

σπυριού σταριού, 

µιας κυψέλης µελισσών, ακόµα και της ίδιας 

της ανθρωπότητας. (Dr. 

Το κέλυφος του σαλιγκαριού από τα 

αρχαιότερα πλάσµατα της Γης, αναπτύσσεται 

προς τα έξω σπειροειδώς σε δισδιάστατες 

σπείρες, ενώ του ναυτίλου σε τρισδιάστατες 

σπείρες ώστε να διατηρήσει την ίδια 

αναλογική µορφή της παραπάνω 

ακολουθίας. Ο άνθρωπος έχει 2 χέρια, κάθε 

ένα από τα οποία έχει 5 δάκτυλα κάθε 

δάκτυλο αποτελείται από 3 τµήµατα που 

χωρίζονται από 2 αρθρώσεις.

Πώς σχετίζεται αυτή η διάταξη και η 

συµµετρία των πετάλων και των 

φύλλων µε την ακολουθία αυτή; Έχει 

σχέση µε την µεγιστοποίηση του

που είναι διαθέσιµος για την ανάπτυξη 

κάθε φύλλου ή µε το ηλιακό φως να πέφτει 

πάνω σε κάθε φύλλο. Σπάνια θα 

συναντήσουµε λουλούδι µε δύο πέταλα. 

Υπάρχουν εκατοντάδες είδη µε 5 πέταλα, 8, 

13, 21 ή 34. Ο κρίνος έχει 1 πέταλο, η 

ευφόρβια έχει 2 η νερα

κοινές µαργαρίτες του αγρού έχουν συνήθως 

21 ή 34 πέταλα. Αλλά οι αριθµοί αυτοί 

είναι διαδοχικοί όροι στην ακολουθία 

Fibonacci.  

Στο τριαντάφυλλο τα ροδοπέταλα ξεκινούν 

και διατάσσονται σε σπειροειδή µορφή από 

το κέντρο του άνθους. Η πρώτη

5 ροδοπέταλα, η επόµενη 8, η µεθεπόµενη 

13, η επόµενη 21 και στο σύνολό είναι 34 

ροδοπέταλα. 

Μία γωνία προσδιοριζόµενη από τον αριθµό 

φ «χωρίζει» το ένα πέταλο από το άλλο.

κοκοφοίνικα ή των στρωµάτων του φλοιού 

µιας κυψέλης µελισσών, ακόµα και της ίδιας 

. Stan Grist.).  

Το κέλυφος του σαλιγκαριού από τα 

αρχαιότερα πλάσµατα της Γης, αναπτύσσεται 

προς τα έξω σπειροειδώς σε δισδιάστατες 

σπείρες, ενώ του ναυτίλου σε τρισδιάστατες 

σπείρες ώστε να διατηρήσει την ίδια 

αναλογική µορφή της παραπάνω 

ος έχει 2 χέρια, κάθε 

ένα από τα οποία έχει 5 δάκτυλα κάθε 

δάκτυλο αποτελείται από 3 τµήµατα που 

χωρίζονται από 2 αρθρώσεις. 

Πώς σχετίζεται αυτή η διάταξη και η 

συµµετρία των πετάλων και των 

φύλλων µε την ακολουθία αυτή; Έχει 

σχέση µε την µεγιστοποίηση του χώρου 

που είναι διαθέσιµος για την ανάπτυξη 

κάθε φύλλου ή µε το ηλιακό φως να πέφτει 

πάνω σε κάθε φύλλο. Σπάνια θα 

συναντήσουµε λουλούδι µε δύο πέταλα. 

Υπάρχουν εκατοντάδες είδη µε 5 πέταλα, 8, 

13, 21 ή 34. Ο κρίνος έχει 1 πέταλο, η 

ευφόρβια έχει 2 η νεραγκούλα 3 ή 5, οι 

κοινές µαργαρίτες του αγρού έχουν συνήθως 

21 ή 34 πέταλα. Αλλά οι αριθµοί αυτοί 

είναι διαδοχικοί όροι στην ακολουθία 

Στο τριαντάφυλλο τα ροδοπέταλα ξεκινούν 

και διατάσσονται σε σπειροειδή µορφή από 

το κέντρο του άνθους. Η πρώτη οµάδα έχει 

5 ροδοπέταλα, η επόµενη 8, η µεθεπόµενη 

13, η επόµενη 21 και στο σύνολό είναι 34 

Μία γωνία προσδιοριζόµενη από τον αριθµό 

φ «χωρίζει» το ένα πέταλο από το άλλο. 
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Η κατανοµή των σπόρων στο ηλιοτρόπιο 

είναι κυκλική, ενώ τα πέταλα διαθέτουν 

επιπλέον και ακτινική συµµετρία. 

Από το κέντρο 

του άνθους η 

εξωτερική 

σπείρα έχει 8 

έλικες, ενώ 

έχει διπλή 

κατεύθυνσ

η, δηλαδή 

και όπως 

κινούνται 

οι δείκτες 

του 

ρολογιού 

και 

αντίστροφα της κίνησής των, όπου έχει 13 

έλικες. Μήπως πρέπει να καλοσκεφτούµε, 

γιατί το τετράφυλλο τριφύλλι, το σύµβολο 

και φυλακτό της καλής τύχης είναι σπάνιο 

φυτό;  

Άραγε τα µαθηµατικά αντιγράφουν 

την φύση ή η φύση τα µαθηµατικά; « Εσύ 

πιστεύεις σε έναν θεό που παίζει ζάρια. 

Εγώ πιστεύω στον αδήριτο νόµο και στην 

τάξη» (επιστολή του Άλµπερτ Αϊνστάιν 

προς τον Μαξ Μπορ). «Αεί ο Θεός ο µέγας 

Γεωµετρεί» µπροστά στα µάτια του 

ανθρώπου που το µόνο που µπορεί να κάνει 

είναι να ανακαλύψει την κρυµµένη αρµονία 

και τους αέναους νόµους που διέπουν το 

σύµπαν.  

 

Περισσότερα σχήµατα στην ιστοσελίδα: 

http://aftofotos.blogspot.gr/2012/10/fibo

nacci.htm 

Βιβλιογραφία. 

Ευκλείδης Β 88τ.4/4 

Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λάρους 

Μπριτάννικα τόµος 59 

Τα φυτά του σπιτιού.Russel C. Mott. 

 

Επιµέλεια: Ζιάννη Φωτεινή, µαθηµατικός 

ΤΤΤιιι   εεείίίννναααιιι   αααθθθλλληηητττιιισσσµµµόόόςςς;;;   

  Ο αθλητισµός, ως ατοµική και συλλογική 

δραστηριότητα, πάντοτε ασκούσε και 

συνεχίζει να ασκεί σηµαντικότατη επιρροή 

στην κοινωνία. Αυτό συµβαίνει, διότι 

αφενός παραπέµπει στην ποιότητα ζωής 

των κοινωνών κι αφετέρου αποτελεί ο ίδιος 

έναν πολύ έγκυρο δείκτη του πολιτισµού 

της. Γι’ αυτό, ο αθλητισµός είναι ένας 

κοινωνικός θεσµός, ο οποίος αντικατοπτρίζει 

τη δεδοµένη κοινωνία και τον πολιτισµό 

της. Για παράδειγµα στην Αρχαία Αθήνα ο 

αθλητισµός αποτελούσε κοινωνικό και 

πολιτισµικό αγαθό και είχε παιδαγωγικό 

χαρακτήρα, ενώ αντίθετα στη Σπάρτη ο 

αθλητισµός ήταν αναπόσπαστο τµήµα της 

στρατιωτικής εκπαίδευσης. 

  Αθλητισµός, εποµένως, είναι η 

συστηµατική καλλιέργεια και δράση µε 

συγκεκριµένο τρόπο, η ειδική µεθοδολογία 

και παιδαγωγική µε σκοπό την ύψιστη 

σωµατική απόδοση ως επίδοση σε 

αθλητικούς αγώνες και κατ’ επέκταση στο 

κοινωνικό γίγνεσθαι. Η σκέψη αυτή είναι 

τόσο διαδεδοµένη στις προηγµένες χώρες του 

πλανήτη µας, ώστε περίπου µε αξιωµατικό 

τρόπο η αναφορά στον αθλητισµό αφενός 

δηλώνει ευθέως την επωφελή αξιοποίηση 

του ελεύθερου χρόνου και την θετική του 

συµβολή στην υγεία, την παιδεία και την 

αρµονική συµβίωση, και αφετέρου 

υπαινίσσεται διεργασίες που αποµακρύνουν 

τον ατοµικισµό ή την κοινωνική 

αποµόνωση. 

  Σύµφωνα µε τον ορισµό που 

δίδεται από την αθλητική 

επιστήµη, ο αθλητισµός «είναι 

µια αυτοτελής, αυτόνοµη και 

αυθύπαρκτη κινητική 

δραστηριότητα, ιστορικά 

διαµορφωµένη στα πλαίσια της οποίας ο 

άνθρωπος, συστηµατικά και οργανωµένα, 

αξιοποιεί οριακά καθορισµένα συστήµατα 
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φυσικών ασκήσεων µε σκοπό τη 

µεγιστοποίηση των σωµατικών και 

ψυχικών του δυνατοτήτων, 

συγκεκριµενοποιηµένων µέσα από επίδοση 

που σηµειώνεται στα πλαίσια άµεσου ή 

έµµεσου συναγωνισµού του µε 

αντιπάλους». ∆ηλαδή, «είναι η 

συνεχής, συστηµατική και 

εξατοµικευµένη παιδαγωγική 

διαδικασία στο πλαίσιο της 

οποίας επιδιώκεται σταδιακή προσαρµογή 

του ανθρώπινου οργανισµού σε έντονες 

φυσικές και ψυχικές προσπάθειες, µε τελικό 

σκοπό την επίτευξη µεγάλων επιδόσεων σε 

κάποιο άθληµα ή αγώνισµα».  

  Σύµφωνα µε τα πορίσµατα της αθλητικής 

επιστήµης, τα βασικά χαρακτηριστικά της 

αθλητικής δράσης θεωρούνται: 

 η φυσική (σωµατική) κίνηση, 

 ο αθλητικός συναγωνισµός και η 

επιδίωξη της µέγιστης επίδοσης ή 

διάκρισης,  

 η ύπαρξη κανόνων και 

συγκεκριµένων οργανωτικών δοµών 

για την τέλεση των αγώνων και 

 η άσκηση του αθλητισµού ως 

αυτοσκοπού και όχι ως µέσου της 

παραγωγικής διαδικασίας.  

Στον αθλητισµό, συγχρόνως, 

εντοπίζουµε πέντε µορφές που καθορίζουν 

το περιεχόµενο και τον σκοπό του:  

1. Επαγγελµατικός 

2. Μαζικός αθλητισµός 

3. Επαγγελµατικός  

4. Φυσική δραστηριότητα και άσκηση 

5. Παιχνίδι οµαδικό και ατοµικό 

 

Επιµέλεια:  

                Τρευλάκη Μαριλένα, Α4 

   

EEExxxtttrrreeemmmeee   SSSpppooorrrtttsss   

   ήήή   ΑΑΑθθθλλλήήήµµµααατττααα   ∆∆∆ρρράάάσσσηηηςςς   

 

Τα extreme sports αποτελούνται από 

ορισµένες δραστηριότητες, οι οποίες, ενώ 

µας ανεβάζουν την αδρεναλίνη και µας 

γοητεύουν, είναι πολύ δύσκολο να µας 

πείσουν να τις δοκιµάσουµε. Είναι βέβαιο 

πώς όλοι θα θέλαµε να πετάξουµε σαν 

πουλιά ή να κολυµπήσουµε στο βυθό σαν 

ένα θαλάσσιο ζώο. Παρόλα αυτά να 

φτάσουµε στο σηµείο να κάνουµε µία τέτοια 

δραστηριότητα είναι πολύ δύσκολο. Και αυτό 

οφείλεται στο µεγάλο ποσοστό 

επικινδυνότητας που έχουν αυτές οι 

δραστηριότητες. Οι απώλειες και οι 

τραυµατισµοί αποτελούν το 0,001% των 

συµµετεχόντων του αθλήµατος. 

Γιατί όµως όλοι αυτοί οι άνθρωποι άρχισαν 

να ενδιαφέρονται τόσο για τα extreme 

sports; Είναι το ενδιαφέρον για το 

διαφορετικό και η επιθυµία για το 

υπερβατικό, ή µήπως κρύβονται και άλλοι 

παράγοντες πίσω από αυτό; Την δεκαετία 

του 1990, τα extreme sports ανέβασαν τη 

δηµοτικότητά τους. Την εποχή, όπου 

δηµιουργήθηκαν διάφορες εταιρίες εµπορίας 

παιχνιδιών µε θέµα τα extreme sports, 

τηλεοπτικές εκποµπές και ιστοσελίδες, 

εξαπλώθηκαν σε όλο τον κόσµο.  

Κατάβαση σε ηφαίστειο 

 



 

 

Η αγάπη για το επικίνδυνο και η βοήθεια 

των εταιριών τα οδήγησαν σε έναν από τους 

τρόπους διασκέδασης των ανθρώπων. Στην 

Ελλάδα τα πιο δηµοφιλή αθλήµατα δράσης 

είναι τα Bunjee Jumping,

Skiing, Downhill (κατάβαση βουνού µε 

ποδήλατο), Wakeboard, ελεύθερη πτώση µε 

αλεξίπτωτο, παρά πέντε (αλεξίπτωτο 

πλαγιάς) και η αναρρίχηση. 

  Ένα από τα πιο επικίνδυνα αθλήµατα 

δράσης που δηµιουργήθηκαν είναι το ξύλο 

χωρίς κανόνες. Ίσως ακούγεται απλό. Όµως 

το Full-contact sky diving

πραγµατοποιείται 15.000 πόδια πάν

το έδαφος. Αυτό περιλαµβάνει λαβές και 

χτυπήµατα που παραπέµπουν σε πολεµικές 

τέχνες, δηλαδή δεν υπάρχουν κανόνες τη 

στιγµή που είσαι στο απόλυτο κενό, 

πέφτοντας µε απίστευτη ταχύτητα προς το 

έδαφος. Αυτό που πρέπει να κάνουν οι 

µαχητές είναι να ξεκινήσουν τη µάχη από 

τα 15.000 πόδια κάνοντας ελεύθερη πτώση 

(τα αλεξίπτωτα ανοίγουν µόλις στα 4.000 

πόδια) και σταµατούν µόλις φτάσουν στο 

έδαφος. Άρα ο µεγαλύτερος φόβος των 

αλεξιπτωτιστών δεν είναι να µην 

Κατάδυση σε λίµνες σπηλαίων

Πτώση σε ναυάγιο στη Ζάκυνθο
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Η αγάπη για το επικίνδυνο και η βοήθεια 

των εταιριών τα οδήγησαν σε έναν από τους 

τρόπους διασκέδασης των ανθρώπων. Στην 

Ελλάδα τα πιο δηµοφιλή αθλήµατα δράσης 

Bunjee Jumping, Freestyle 

(κατάβαση βουνού µε 

εύθερη πτώση µε 

αλεξίπτωτο, παρά πέντε (αλεξίπτωτο 

Ένα από τα πιο επικίνδυνα αθλήµατα 

δράσης που δηµιουργήθηκαν είναι το ξύλο 

χωρίς κανόνες. Ίσως ακούγεται απλό. Όµως 

contact sky diving 

πραγµατοποιείται 15.000 πόδια πάνω από 

το έδαφος. Αυτό περιλαµβάνει λαβές και 

χτυπήµατα που παραπέµπουν σε πολεµικές 

τέχνες, δηλαδή δεν υπάρχουν κανόνες τη 

στιγµή που είσαι στο απόλυτο κενό, 

πέφτοντας µε απίστευτη ταχύτητα προς το 

έδαφος. Αυτό που πρέπει να κάνουν οι 

νήσουν τη µάχη από 

τα 15.000 πόδια κάνοντας ελεύθερη πτώση 

µόλις στα 4.000 

πόδια) και σταµατούν µόλις φτάσουν στο 

έδαφος. Άρα ο µεγαλύτερος φόβος των 

αλεξιπτωτιστών δεν είναι να µην 

αφανιστούν από την πτώση, αλλά µην τους 

αφανίσει ο αντίπαλός τους. Βέβαια, εύλογα 

το άθληµα απαγορεύεται σε πολλές χώρες. 

 Ένα απλούστερο και ένα από τα πιο 

θεαµατικά και δηµοφιλέστερα αθλήµατα 

είναι η ελεύθερη πτώση. Στη χώρα µας, 

υπάρχουν πολλά µέρη όπου µπορεί κανείς 

να πραγµατοποιήσει πτώση από τα 1

4000 µέτρα. Παραλλαγές αυτού του 

αθλήµατος εκτός από την πάλη στον αέρα 

είναι τα: Cross-country, Πέταγµα µε 

Κάµερα, Νυχτερινά Άλµατα, και τα Άλµατα 

µε αντικείµενα: Αυτοκίνητα, ποδήλατα, 

δεξαµενές νερού αφήνονται να πέσουν από 

το αεροσκάφος,  και να συντριφθούν στο 

έδαφος. 

  Το άλµα που κατέκτησε το ρεκόρ Γκίνες 

ήταν αυτό του Μπάουµγκάρτνερ στις 25 

Ιουλίου 2012 Η δεύτερη δοκιµαστική 

πτώση, πραγµατοποιήθηκε από υψόµετρο 

29.456 µέτρων. Χρειάστηκε περίπου 90 

λεπτά για να φθάσει στο υψόµετρο

και η ελεύθερη πτώση του είχε διάρκεια 3 

λεπτά και 48 δευτερόλεπτα, πριν ανοίξει το 

αλεξίπτωτό του.  

 Τα πιο θεαµατικά αθλήµατα δράσης είναι: 

Κατάβαση σε ηφαίστειο.

Επιµέλεια: Νικολάου Ελισσάβετ, Β3

 

 

 

 

 

 

 

Κατάδυση σε λίµνες σπηλαίων 

 

«Οτιδήποτε µπορεί να σκεφτεί 

και να ονειρευτεί το 

ενός ανθρώπου, µπορεί να το 

πετύχει» 

Ναπόλεον Χιλ, Αµερικανός 

συγγραφέας, σύµβουλος του 

προέδρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ

 

αφανιστούν από την πτώση, αλλά µην τους 

αντίπαλός τους. Βέβαια, εύλογα 

το άθληµα απαγορεύεται σε πολλές χώρες.  

Ένα απλούστερο και ένα από τα πιο 

θεαµατικά και δηµοφιλέστερα αθλήµατα 

είναι η ελεύθερη πτώση. Στη χώρα µας, 

υπάρχουν πολλά µέρη όπου µπορεί κανείς 

να πραγµατοποιήσει πτώση από τα 1000-

4000 µέτρα. Παραλλαγές αυτού του 

αθλήµατος εκτός από την πάλη στον αέρα 

country, Πέταγµα µε 

Κάµερα, Νυχτερινά Άλµατα, και τα Άλµατα 

Αυτοκίνητα, ποδήλατα, 

δεξαµενές νερού αφήνονται να πέσουν από 

το αεροσκάφος,  και να συντριφθούν στο 

Το άλµα που κατέκτησε το ρεκόρ Γκίνες 

ήταν αυτό του Μπάουµγκάρτνερ στις 25 

Ιουλίου 2012 Η δεύτερη δοκιµαστική 

πτώση, πραγµατοποιήθηκε από υψόµετρο 

29.456 µέτρων. Χρειάστηκε περίπου 90 

λεπτά για να φθάσει στο υψόµετρο-στόχο 

και η ελεύθερη πτώση του είχε διάρκεια 3 

λεπτά και 48 δευτερόλεπτα, πριν ανοίξει το 

Τα πιο θεαµατικά αθλήµατα δράσης είναι: 

Κατάβαση σε ηφαίστειο. 

 

Νικολάου Ελισσάβετ, Β3 

«Οτιδήποτε µπορεί να σκεφτεί 

και να ονειρευτεί το µυαλό 

ενός ανθρώπου, µπορεί να το 

Ναπόλεον Χιλ, Αµερικανός 

συγγραφέας, σύµβουλος του 

προέδρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ 



 

ΣΣΣυυυνννάάάννντττηηησσσηηη   CCChhhaaapppllliiinnn   ---     

 

Αυτό που θαυµάζω στη τέχνη σας είπε ο Albert 

Einstein είναι η παγκοσµιότητα της. ∆εν λέτε 

µία λέξη και όµως.... όλος ο κόσµος 

καταλαβαίνει.  

Είναι αλήθεια απαντάει ο Chaplin. αλλά η δόξα 

σας είναι ακόµα πιο µεγάλη ...όλος ο κόσµος σας 

θαυµάζει και κανένας δε σας καταλαβαίνει....»

Chaplin και Einstein  
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    EEEiiinnnsssttteeeiiinnn   

στη τέχνη σας είπε ο Albert 

είναι η παγκοσµιότητα της. ∆εν λέτε 

µία λέξη και όµως.... όλος ο κόσµος  σας 

ει ο Chaplin. αλλά η δόξα 

λη ...όλος ο κόσµος σας 

νας δε σας καταλαβαίνει....» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΟΟ   ΓΓΓΙΙΙΑΑΑΤΤΤΡΡΡΟΟΟΣΣΣ   ΑΑΑυυυξξξέέέν

 

Εάν δεν πιστεύετε µπείτε στο Google βάλτε 

το όνοµα του και σε 6'' θα κατέβουν 72.500 

καταχωρήσεις µε το όνοµα του... O γιατρός 

των φτωχών παιδιών. Τα τελευταία έντεκα 

χρόνια έχει δώσει ζωή σε 9.000 παιδιά σε 

ολόκληρο τον κόσµο. Μοναδική του αµοιβή, 

το χαµόγελο που ξαναγεννήθηκε στα χείλη 

τους. Ο καρδιοχειρουργός Αυξέντιος 

Καλαγκός, ο καλύτερος µαθητής του 

Μαγκντί Γιακούµπ, αποτελεί ένα ζωντανό 

µήνυµα ελπίδας ότι η ανθρωπιά δεν έχει 

χαθεί. Το όνοµά του έχει συνδεθεί µε τη 

σωτηρία πολλών καρδιοπαθών στο Λίβανο, 

στη Γεωργία, στη Σερβία, στην Κύπρο, στην 

Ινδία, στο Μαρόκο, στην Αλγερία, στο 

Μαυρίκιο, στη Μοζαµβίκη, στην Ερυθραία, 

στο Κιργιστάν, στη Μαδαγασκάρη, στη 

Βενεζουέλα, στην Ουκρανία και στην 

Μποτσουάνα. Ο Έλληνας καρδιοχειρουρ

Αυξέντιος Καλαγκός δεν απέκτησε τυχαία 

τον τίτλο του «γιατρού των φτωχών 

παιδιών». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ο γιατρός Αυξέντιος Καλαγκός 

 

έέννντττιιιοοοςςς   ΚΚΚαααλλλαααγγγκκκόόόςςς   

Εάν δεν πιστεύετε µπείτε στο Google βάλτε 

το όνοµα του και σε 6'' θα κατέβουν 72.500 

καταχωρήσεις µε το όνοµα του... O γιατρός 

των φτωχών παιδιών. Τα τελευταία έντεκα 

χρόνια έχει δώσει ζωή σε 9.000 παιδιά σε 

Μοναδική του αµοιβή, 

το χαµόγελο που ξαναγεννήθηκε στα χείλη 

τους. Ο καρδιοχειρουργός Αυξέντιος 

Καλαγκός, ο καλύτερος µαθητής του 

Μαγκντί Γιακούµπ, αποτελεί ένα ζωντανό 

µήνυµα ελπίδας ότι η ανθρωπιά δεν έχει 

χαθεί. Το όνοµά του έχει συνδεθεί µε τη 

πολλών καρδιοπαθών στο Λίβανο, 

στη Γεωργία, στη Σερβία, στην Κύπρο, στην 

Ινδία, στο Μαρόκο, στην Αλγερία, στο 

Μαυρίκιο, στη Μοζαµβίκη, στην Ερυθραία, 

στο Κιργιστάν, στη Μαδαγασκάρη, στη 

Βενεζουέλα, στην Ουκρανία και στην 

Μποτσουάνα. Ο Έλληνας καρδιοχειρουργός 

Αυξέντιος Καλαγκός δεν απέκτησε τυχαία 

γιατρού των φτωχών 

 

Ο γιατρός Αυξέντιος Καλαγκός  
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 Στα 23 του αποφοίτησε από την 

Αµερικανική Ιατρική Σχολή της 

Κωνσταντινούπολης και στα 40 του έγινε 

τακτικός καθηγητής στο Πανεπιστήµιο της 

Γενεύης. Αργότερα, ήταν ο καλύτερος 

µαθητής του κορυφαίου καρδιοχειρουργού 

Μαγκντί Γιακούµπ. Ιδρυτής του 

φιλανθρωπικού ιδρύµατος «Καρδιές για 

όλους», ο Έλληνας γιατρός από την Πόλη 

µαζί µε την οµάδα του δεν κάνει τίποτα 

άλλο από το να χειρουργεί καθηµερινά 

δωρεάν όλα τα παιδιά στις φτωχές συνοικίες 

του κόσµου, µόνο και µόνο για να ξαναδεί το 

χαµόγελο στα χείλη τους. «Μπορεί να 

ακουστεί κοινότυπο, αλλά είναι αλήθεια: η 

µόνη µου ανταµοιβή είναι το χαµόγελο των 

παιδιών που έχω σώσει και η χαρά που 

νιώθουν οι οικογένειές τους. Αυτά µου 

αρκούν» λέει περήφανος µιλώντας στην 

«Espresso».  

    

 

 

 

   Ζει στην Υεµένη, αλλά οπουδήποτε στο 

κόσµο κι αν τον χρειαστούν, δηλώνει 

παρών. ∆ουλεύει δεκαοχτώ ώρες τη µέρα, 

όµως, όπως λέει, δεν κοιτάει ποτέ το ρολόι 

του: «Στην Υεµένη, που είναι η βάση µου, 

χειρουργώ κάθε µήνα περίπου σαράντα µε 

πενήντα περιστατικά. Όταν ταξιδεύω για 

φιλανθρωπικό σκοπό, είµαι ικανός να 

χειρουργήσω περίπου πενήντα περιστατικά 

µέσα σε δέκα µέρες, για να αυξήσω τον 

αριθµό των παιδιών που περιµένουν µήνες 

και χρόνια να υποβληθούν σε επέµβαση.  

Υπερβαίνω τις δυνάµεις µου. ∆ουλεύω 

περίπου δεκαοχτώ ώρες την ηµέρα και τα 

Σαββατοκύριακα».   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ο πρώτος άνθρωπος που του έδειξε το 

δρόµο της φιλανθρωπίας ήταν -όπως µας 

αποκαλύπτει ο ίδιος- ο πατέρας του, 

κορυφαίος παθολόγος στην 

Κωνσταντινούπολη: «Από τα παιδικά µου 

χρόνια θυµάµαι ότι ο πατέρας µου µού έλεγε 

να αφουγκράζοµαι τον πόνο των ανθρώπων 

και ειδικά αυτών που ζούνε στη φτώχεια». 

Τον ρωτάµε αν πιστεύει στον Θεό. Αν έχει 

κάποια βάση αυτό που λέµε, όταν 

κινδυνεύει κάποιος δικός µας άνθρωπος: «Ο 

Θεός να βάλει το χέρι του». Η απάντησή του 

είναι αφοπλιστική: «Πρέπει να ξέρετε πως 

κάθε φορά που χειρουργώ πάνω από το 

χειρουργικό τραπέζι δεν κάνω τίποτα άλλο 

από το να επικαλούµαι τον Θεό». Και 

συνεχίζει συγκινηµένος: «Αµέσως µετά, 

όταν όλα πάνε καλά, σε κάθε ευκαιρία 

θαυµάζω το έργο του Θεού πάνω σε µας 

τους ανθρώπους. Ναι, λοιπόν, πιστεύω στον 

Θεό. Άλλωστε, ο παππούς µου ήταν ιερέας».  



 

  Έρχεται όµως κάποια στιγµή στη ζωή, 

όπως µας λέει ο κ. Καλανγκός, που όλοι οι 

άνθρωποι νιώθουν πως κάποια πράγµατα 

είναι υπεράνω των δυνάµεών τους: 

«Θυµάµαι πριν από εννιά χρόνια είχα 

χειρουργήσει ένα δύσκολο περιστατικό στη 

Μοζαµβίκη. Ένα παιδί 3 ετών µ

ανεπάρκεια, το οποίο όµως απεβίωσε τρεις 

ηµέρες µετά την επέµβαση και ενώ 

νοσηλευόταν στην εντατική µονάδα. Όταν 

πήγα να συζητήσω τις αιτίες του θανάτου 

µε τη µητέρα του, έµαθα έκπληκτος ότι 

αυτή η γυναίκα ήταν έγκυος 7 µηνών και 

µόλις πριν από δύο µήνες είχε χάσει και τον 

σύζυγό της.  Είχε, λοιπόν, πουλήσει τα 

πάντα για να µπορέσει να µεταφέρει το 

άρρωστο παιδί της από το χωριό στην 

πρωτεύουσα, στο ιατρικό µας κέντρο, ενώ 

ταυτόχρονα την είχαν εγκαταλείψει φίλοι 

και συγγενείς. Το κλάµα και ο πόνο

της γυναίκας που δεν είχε χρήµατα ούτε για 

να θάψει το παιδί της µε έκαναν να 

καταλάβω, µε τον πιο σκληρό τρόπο, τι 

σηµαίνει ζωή.  Της έδωσα αµέσως όλα µου 

τα χρήµατα, όλο µου το µισθό και ζήτησα 

από τον διευθυντή του ιατρικού κέντρου να 

της δώσει δουλειά στο µαγειρείο της 

µονάδας, όπως και έγινε. Σήµερα είναι 

ευτυχισµένη. Γέννησε τελικά δύο παιδάκια 

και συνεχίζει µέχρι σήµερα να δουλεύει στο 

ίδιο κέντρο.  Είναι αυτές οι συνθήκες στις 

χώρες του Τρίτου Κόσµου που µου δίνουν 

την εντύπωση πως ορισµένα 

εξακολουθούν να είναι "υπεράνω των 

δυνάµεών µου", όµως ποτέ δεν λυγίζω.  

Βέβαια, για να αλλάξουν οι συνθήκες ζωής 

και το βιοτικό επίπεδο σε αυτές τις χώρες 

πρέπει οι µεγάλες δυνάµεις να δουν 

διαφορετικά τις αιτίες της φτώχειας

   Παρά το γεγονός ότι έχει βραβευτεί 

δεκάδες φορές από διεθνείς οργανισµούς και 

ιδρύµατα, όπως ο ίδιος λέει, δεν έχει 

αλλάξει ούτε στο ελάχιστο τις συνήθειές του 

και το χαρακτήρα του: «Σας λέω µετά λόγου 
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Έρχεται όµως κάποια στιγµή στη ζωή, 

όπως µας λέει ο κ. Καλανγκός, που όλοι οι 

άνθρωποι νιώθουν πως κάποια πράγµατα 

είναι υπεράνω των δυνάµεών τους: 

Θυµάµαι πριν από εννιά χρόνια είχα 

χειρουργήσει ένα δύσκολο περιστατικό στη 

Μοζαµβίκη. Ένα παιδί 3 ετών µε καρδιακή 

ανεπάρκεια, το οποίο όµως απεβίωσε τρεις 

ηµέρες µετά την επέµβαση και ενώ 

νοσηλευόταν στην εντατική µονάδα. Όταν 

πήγα να συζητήσω τις αιτίες του θανάτου 

µε τη µητέρα του, έµαθα έκπληκτος ότι 

αυτή η γυναίκα ήταν έγκυος 7 µηνών και 

δύο µήνες είχε χάσει και τον 

σύζυγό της.  Είχε, λοιπόν, πουλήσει τα 

πάντα για να µπορέσει να µεταφέρει το 

άρρωστο παιδί της από το χωριό στην 

πρωτεύουσα, στο ιατρικό µας κέντρο, ενώ 

ταυτόχρονα την είχαν εγκαταλείψει φίλοι 

και συγγενείς. Το κλάµα και ο πόνος αυτής 

της γυναίκας που δεν είχε χρήµατα ούτε για 

να θάψει το παιδί της µε έκαναν να 

καταλάβω, µε τον πιο σκληρό τρόπο, τι 

σηµαίνει ζωή.  Της έδωσα αµέσως όλα µου 

τα χρήµατα, όλο µου το µισθό και ζήτησα 

από τον διευθυντή του ιατρικού κέντρου να 

δουλειά στο µαγειρείο της 

µονάδας, όπως και έγινε. Σήµερα είναι 

ευτυχισµένη. Γέννησε τελικά δύο παιδάκια 

και συνεχίζει µέχρι σήµερα να δουλεύει στο 

ίδιο κέντρο.  Είναι αυτές οι συνθήκες στις 

χώρες του Τρίτου Κόσµου που µου δίνουν 

την εντύπωση πως ορισµένα πράγµατα 

εξακολουθούν να είναι "υπεράνω των 

δυνάµεών µου", όµως ποτέ δεν λυγίζω.  

Βέβαια, για να αλλάξουν οι συνθήκες ζωής 

και το βιοτικό επίπεδο σε αυτές τις χώρες 

πρέπει οι µεγάλες δυνάµεις να δουν 

διαφορετικά τις αιτίες της φτώχειας».  

ς ότι έχει βραβευτεί 

δεκάδες φορές από διεθνείς οργανισµούς και 

ιδρύµατα, όπως ο ίδιος λέει, δεν έχει 

αλλάξει ούτε στο ελάχιστο τις συνήθειές του 

Σας λέω µετά λόγου 

γνώσεως πως όλα αυτά τα χρόνια όσο 

ακριβώς προχώρησα σε επιστηµονικό

φιλανθρωπικό επίπεδο, άλλο τόσο προσπαθώ 

να είµαι ταπεινός, και αυτό είναι το 

µεγαλύτερο ιδανικό στη ζωή

έχει θυσιάσει το χρόνο του και την 

οικογενειακή του ζωή; Εκείνο που έχει 

σηµασία -όπως λέει

χρήσιµος για τον διπλα

προσπαθεί να µεταλαµπαδεύσει και στα δύο 

παιδιά του - τις ελάχιστες ώρες που είναι 

κοντά τους. Όµως, ο Αυξέντιος Καλαγκός 

δεν έχει µόνο τους δύο γιους του, 

Κωνσταντίνο και τον Αλέξανδρο, έ

παιδιά του 9.000 φτωχά αγγελούδια που 

δεν είχαν πρόσβαση στη δηµόσια και δωρεάν 

υγεία των χωρών που ζούσαν, στα οποία 

χάρισε αφιλοκερδώς το δικαίωµα να 

αναπνέουν και να µπορεί η καρδούλα τους 

να χτυπάει κανονικά.  

 

 

  

  

 

   

   

   

γνώσεως πως όλα αυτά τα χρόνια όσο 

ακριβώς προχώρησα σε επιστηµονικό και σε 

φιλανθρωπικό επίπεδο, άλλο τόσο προσπαθώ 

να είµαι ταπεινός, και αυτό είναι το 

µεγαλύτερο ιδανικό στη ζωή».   Τι κι αν 

έχει θυσιάσει το χρόνο του και την 

οικογενειακή του ζωή; Εκείνο που έχει 

όπως λέει- είναι να είσαι 

χρήσιµος για τον διπλανό σου. Αυτό 

προσπαθεί να µεταλαµπαδεύσει και στα δύο 

τις ελάχιστες ώρες που είναι 

κοντά τους. Όµως, ο Αυξέντιος Καλαγκός 

τους δύο γιους του, τον 

Κωνσταντίνο και τον Αλέξανδρο, έχει σαν 

παιδιά του 9.000 φτωχά αγγελούδια που 

ίχαν πρόσβαση στη δηµόσια και δωρεάν 

υγεία των χωρών που ζούσαν, στα οποία 

χάρισε αφιλοκερδώς το δικαίωµα να 

αναπνέουν και να µπορεί η καρδούλα τους 
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   «««ΣΣΣυυυνννέέέχχχιιισσσέέέ   τττοοο»»»   

 
  Σήµερα θα ’θελα να µοιραστώ κάτι που 

διάβασα καιρό πριν, µα δεν έχω ξεχάσει. 

Μια ιστορία κάπως διαφορετική, ίσως 

ουτοπική µα δυνατή και µε νόηµα µεγάλο.    

Πριν από χρόνια ένας σπουδαίος γιατρός 

ταξίδευε µε την οικογένειά του στην έρηµο 

µε ένα τροχόσπιτο. Ξαφνικά, µετά από ένα 

απότοµο τράνταγµα, το αυτοκίνητο στρίβει 

δεξιά στο πλάι του δρόµου. Λάστιχο στον 

µπροστινό δεξί τροχό. Τα δίδυµα έχουν 

τροµάξει, η γυναίκα του προσπαθεί να τα 

ηρεµήσει. «Μην ανησυχείτε», τους λέει, 

«θα βάλω τη ρεζέρβα και θα συνεχίσουµε». 

Πράγµατι, αλλάζει το λάστιχο µε µεγάλο 

κόπο. Είχε 40 βαθµούς θερµοκρασία. 

Μπαίνει στο αυτοκίνητο και διαπιστώνει 

πως τα δίδυµα συνεχίζουν να κλαίνε. Η 

γυναίκα του έχει απελπιστεί. Ο γιατρός της 

λέει: «Κάνε υποµονή, σε 50 χιλιόµετρα έχει 

βενζινάδικο και θα σταµατήσουµε». 

Ξαναβγαίνει στο δρόµο, δεν προλαβαίνει 

όµως να κάνει πάνω από 50 µέτρα και 

ένας θόρυβος, ίδιος µε πριν, τον αναγκάζει 

να φρενάρει απότοµα. Βγαίνει και τι να δει; 

Και το άλλο λάστιχο σκασµένο.  

  Τα δίδυµα έχουν τροµάξει πολύ και κλαίνε 

πια µε λυγµούς. Ο γιατρός είναι 

απελπισµένος και η γυναίκα του από τον 

πανικό της βρίσκεται σε κατάσταση 

υστερίας. Εν τω µεταξύ, αρχίζει να πέφτει 

το σκοτάδι και ούτε ένα αυτοκίνητο δε 

φαίνεται στον ορίζοντα. Ο γιατρός όσο περνά 

η ώρα καταλαµβάνεται από έναν απίστευτο 

φόβο, όχι τόσο για τον ίδιο όσο για την 

οικογένειά του.  

  Έχουν περάσει δύο ώρες, όταν στο βάθος 

φαίνονται τα φώτα ενός αυτοκινήτου. Ο 

γιατρός σαν τρελός µε τα χέρια ψηλά τρέχει 

στη µέση του δρόµου να σταµατήσει τον 

περαστικό, για να ζητήσει βοήθεια. Το 

αυτοκίνητο πλησιάζει και φρενάρει. Είναι 

ένα µεγάλο αγροτικό που στην καρότσα του 

έχει ένα λυκόσκυλο. Φαίνεται καλό σκυλί. Ο 

γιατρός πάει στο τζάµι του οδηγού και 

αντικρίζει ένα µεγαλόσωµο άνδρα µε 

απεριποίητο µούσι. Στο δεξί κάθισµα βλέπει 

ένα ζευγάρι δεκανίκια. «Σε παρακαλώ, έχω 

δύο µικρά παιδιά, έπαθα δύο φορές λάστιχο, 

βοήθησέ µας», λέει στον άγνωστο οδηγό. 

«Και τι θες να κάνω;», του απαντάει 

εκείνος. «Είδα στο χάρτη ότι σε 50 

χιλιόµετρα έχει ένα βενζινάδικο. Θα µε πας 

να φτιάξω το λάστιχο;», του λέει ο γιατρός. 

«Θες να σου δώσω το αυτοκίνητο να πας 

εσύ, να µείνω εγώ µε την οικογένειά σου, 

να µη µείνουν µόνοι τους στην ερηµιά;», 

ψιθυρίζει ήρεµα ο άγνωστος. Ο γιατρός 

κοιτάζει άφωνος τον ξένο για τη διάθεσή 

του να του δώσει το αυτοκίνητο, αλλά και 

ανήσυχος να τον αφήσει µόνο µε την 

οικογένειά του. Ο ξένος καταλαβαίνει τον 

προβληµατισµό του και του λέει: «Μην 

ανησυχείς, είµαι καλή παρέα για τα παιδιά. 

Εσύ να προσέξεις το σκύλο µου που είναι 

στην καρότσα. Είναι καλό σκυλί, αλλά άγριο 

και έχει µάθει να µε προστατεύει.»  

  Ο γιατρός από το φόβο του, µήπως ο 

άγνωστος αλλάξει γνώµη, του λέει: 

«Σύµφωνοι». Εξηγεί την κατάσταση στη 

γυναίκα του, ενώ ο άγνωστος πηγαίνει στο 

τροχόσπιτο µε τις πατερίτσες. Έχει δύο 

ξύλινα πόδια. Ο γιατρός δεν περιµένει την 

αντίδραση της γυναίκας του. Είναι 

φοβισµένος και απελπισµένος. Φεύγει µε το 

αγροτικό γεµάτος αγωνία και ενοχές.  

  Πηγαίνει στο βενζινάδικο, φτιάχνει το 

λάστιχο και παίρνει το δρόµο της επιστροφής 

µε τον ιδρώτα να στάζει από την αγωνία 

για την οικογένειά του. Μετά από µιάµιση 

ώρα από τη στιγµή που έφυγε, φρενάρει 

απότοµα δίπλα στο τροχόσπιτο. Πλησιάζει 

και αντί για κλάµατα, ακούει γέλια. 

  Ανοίγει την πόρτα και βρίσκεται µπροστά 

στο εξής θέαµα. Ο άγνωστος κάνει 

γκριµάτσες στα δίδυµα, τα οποία έχουν 

ξεκαρδιστεί στα γέλια και η γυναίκα του 
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φτιάχνει κάτι να φάνε σαν να µην έχει 

συµβεί τίποτα. Γυρνάει, τον κοιτάζει και 

του λέει: «Γεια σου αγάπη µου» Ο γιατρός 

τους κοιτάζει άφωνος. Ο άλλος δεν περιµένει 

την απάντησή του, πιάνει τις πατερίτσες 

του και σηκώνεται µονολογώντας: «Να 

πηγαίνω κι εγώ…» Ο γιατρός τον συνοδεύει 

έξω και φτάνοντας στο αυτοκίνητό του, 

λέει: «Σε ευχαριστώ πολύ, µε έσωσες. Πώς 

µπορώ να σου ξεπληρώσω το καλό που µου 

έκανες;»  

  Ο άγνωστος µε τα ξύλινα πόδια τον 

κοιτάζει στα µάτια και του λέει: «Θα σου 

πω µια µικρή ιστορία. Ήµουν στρατιώτης 

στο Βιετνάµ, όταν έπεσε δίπλα µου µια 

χειροβοµβίδα. Ένας άνδρας, µε κουβάλησε 

στην πλάτη του 5 χιλιόµετρα. Νιώθω πολύ 

ευτυχισµένος που µου λείπουν µόνο δύο 

πόδια. Μόνο µια χάρη θέλω να µου κάνεις. 

Συνέχισέ το.» «Ποιο;», τον ρωτάει ο 

γιατρός. «Το καλό που σου έκανα», του 

απαντά εκείνος. 

  Ο γιατρός είναι σήµερα διάσηµος για δύο 

λόγους: Ο πρώτος είναι οι µοναδικές 

ικανότητές του ως χειρουργού και ο 

δεύτερος η φράση «Συνέχισέ το», που έλεγε 

κάθε φορά που κάποιος χωρίς οικονοµική 

δυνατότητα τον ρωτούσε: «Γιατρέ, τι σου 

χρωστάω;»  

  Να ’ναι άραγε τόσο δύσκολο ή βαρύ για τον 

καθένα µας να συνεχίσει ένα καλό που του 

έγινε; 

  Ναι, έχει σίγουρα κάποιο κόστος, µα εκεί 

δεν είναι και το δυνατό του σηµείο; 

  Να µπορεί ο κάτοχος ενός τέτοιου 

φρονήµατος να υποτάξει το Εγώ του.... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΕΕκκκφφφρρράάάσσσεεειιιςςς   ΑΑΑρρρχχχαααίίίοοουυυ   ΛΛΛόόόγγγοοουυυ   

έρκος οδόντων: ποια κουβέντα ξέφυγε 

από το στόµα σου; Πώς τόλµησες να 

πεις κάτι τέτοιο; 

εξ όνυχος τον λέοντα: η φράση λέγεται 

όταν θεωρείται ότι ο χαρακτήρας του 

ανθρώπου µπορεί να διαφανεί από µια 

µικρή λεπτοµέρεια. 

ειρήσθω εν παρόδω: ας ειπωθεί 

παρεµπιπτόντως, ας πούµε µε την 

ευκαιρία αυτή. 

εν ριπή οφθαλµού: (µεταφορικά) 

ακαριαία, ξαφνικά. 

παίζοµεν εν ου παικτοίς: ασχολούµαστε 

πολύ επιπόλαια κι αστόχαστα µε 

πράγµατα πολύ σοβαρά. 

οψόµεθα ες Φιλίτπτους: (µεταφορικά) 

θα λογαριαστούµε... 

κύµβαλον αλαλάζον: µεταφορικά 

λέγεται για τον κενό άνθρωπο, τον 

κούφιο, τον κενό περιεχοµένου που 

υιοθετεί κι επαναλαµβάνει άκριτα 

θέσεις κι απόψεις άλλων, το φερέφωνο. 
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∆∆∆ιιιαααχχχρρροοονννιιικκκέέέςςς   φφφρρράάάσσσεεειιιςςς   λλλαααϊϊϊκκκήήήςςς   σσσοοοφφφίίίαααςςς . 

   

  Στον καθηµερινό µας λόγο χρησιµοποιούµε 

διαχρονικές φράσεις λαϊκής σοφίας, την 

προέλευση των οποίων οι περισσότεροι δεν 

γνωρίζουµε. Οι φράσεις αυτές κρύβουν µία 

µικρή ιστορία, µε άγνωστους σε εµάς 

πρωταγωνιστές, η οποία αφενός έχει κάτι 

να µας διδάξει, και αφετέρου απεικονίζει 

γλαφυρά τον τρόπο ζωής και δράσης των 

ανθρώπων µίας άλλης εποχής. 

  Στις περισσότερες των περιπτώσεων η 

λαϊκή αυτή σοφία, έχει τις ρίζες της στην 

Αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο, 

αποδεικνύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την 

συνέχεια του Ελληνισµού, εφόσον τις ίδιες 

φράσεις χρησιµοποιούµε και σήµερα. 

Οι άνθρωποι µπορεί να αλλάζουν ανάλογα 

µε τις εποχές, ταυτόχρονα όµως, εύκολα 

διαπιστώνει κανείς, πως στην 

πραγµατικότητα µοιραζόµαστε διαχρονικά 

τα ίδια πάθη, φόβους, ανησυχίες και 

ελπίδες.  

  Στα πλαίσια αυτά έχει αξία και ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον, η γνώση της λαϊκής αυτής 

σοφίας. Η παρουσίαση θα γίνει ανά χρονική 

περίοδο, αρχαία Ελλάδα, Βυζάντιο, 

Τουρκοκρατία, Νεώτεροι χρόνοι.  

   

 

ΨΨΨήήήφφφοοοςςς   σσστττιιιςςς   ΓΓΓυυυννναααίίίκκκεεεςςς   

«… Ορισµένα τινά Ελληνικά θήλεα ζητούν 

να δοθή ψήφος εις τας γυναίκας. Σχετικώς 

µε το ίδιον τούτο θέµα διαπρεπέστατος 

επιστήµων είχεν άλλοτε αναπτύξει από του 

βήµατος της Βουλής το επιστηµονικώς 

πασίγνωστον, άλλως τε, γεγονός ότι πάν 

θήλυ διατελεί εις ανισόρροπον και έξαλλον 

πνευµατικήν κατάστασιν ωρισµένας ηµέρας 

εκάστου µηνός… Νεώτεραι και 

ακριβέστεραι έρευναι καταδείκνυσιν ότι ου 

µόνον ωρισµένας ηµέρας, αλλά δι’όλου του 

µηνός τελούσιν άπαντα τα θήλεα εις 

πνευµατικήν και συναισθηµατικήν 

ανισορροπίαν, τινά µεν µετρίαν, τα πλείστα 

δε σφοδροτάτην και ακατάσχετον, άτε και 

παντοιοτρόπως εκδηλουµένην 

και κλιµακουµένην συν το χρόνω… Επειδή 

εν τούτοις, αι ηµέραι αύται, δεν 

συµπίπτουν ως προς όλα τα θήλεα, είναι 

αδύνατον να ευρεθεί ηµέρα πνευµατικής 

ισορροπίας και ψυχικής γαλήνης όλων των 

θηλέων, ώστε την ευτυχή εκείνην ηµέραν 

να ορίζονται αι εκάστοτε εκλογαί. Η 

γυναικεία συνεπώς ψήφος είναι πράγµα 

επικίνδυνον, άρα αποκρουστέον.» 

                                                        

Εφηµερίδα "Νέα Ηµέρα", 20.3.1928 



 

ΧΧΧτττύύύπππααα   ξξξύύύλλλοοο...   ...       

  «Άπτεσθαι ξύλου», έλεγαν οι αρχαίοι 

Έλληνες. Λόγω της πεποίθησης τους πως 

στα δένδρα κατοικούσαν νύµφες 

(∆ρυάδες/Αµαδρυάδες) χτύπαγαν το ξύλο 

του κορµού των δένδρων για να 

επικαλεστούν την προστασία τους, καθώς οι 

νύµφες µπορούσαν να πραγµατοποιήσουν τις 

ευχές των ανθρώπων. 

  Αυτή η συνήθεια συνηθίζεται ακόµα και 

σήµερα, όταν ακούµε κάτι το οποίο δεν 

θέλουµε να µας συµβεί .. 

   

   

   

   

∆∆∆εεε   µµµύύύρρριιισσσααα   τττααα   νννύύύχχχιιιααα   µµµοοουυυ...      

Στην αρχαία Ελλάδα πριν αθλητές µπουν 

στο στίβο, πολλοί από τους θεατές έβαζαν 

µεγάλα στοιχήµατα, για τον νικητή, όπως 

γίνεται σε πολλές περιπτώσεις και σήµερα. 

Πολλοί ακόµη πήγαιναν στα διάφορα 

µαντεία, για να µάθουν το νικητή. Οι 

«µάντισσες», «βουτούσαν» τότε τα νύχια 

τους σ ένα υγρό, από δαφνέλαιο, ύστερα τα 

έβαζαν κοντά στη µύτη τους κι έπεφταν σ 

ένα είδος καταληψίας. Τότε ακριβώς έλεγαν 

και το όνοµα του νικητή. Από το περίεργο 

αυτό γεγονός έµεινε ως τα χρόνια µας η 

φράση: «δε µύρισα τα νύχια µου»,

λέµε συνήθως, όταν µας ρωτούν για κάποιο 

γνωστό συµβάν, το οποίο εµείς δεν έχουµε 

µάθει.  

69 

έλεγαν οι αρχαίοι 

Έλληνες. Λόγω της πεποίθησης τους πως 

στα δένδρα κατοικούσαν νύµφες 

(∆ρυάδες/Αµαδρυάδες) χτύπαγαν το ξύλο 

του κορµού των δένδρων για να 

επικαλεστούν την προστασία τους, καθώς οι 

νύµφες µπορούσαν να πραγµατοποιήσουν τις 

Αυτή η συνήθεια συνηθίζεται ακόµα και 

σήµερα, όταν ακούµε κάτι το οποίο δεν 

Στην αρχαία Ελλάδα πριν αθλητές µπουν 

στο στίβο, πολλοί από τους θεατές έβαζαν 

µεγάλα στοιχήµατα, για τον νικητή, όπως 

γίνεται σε πολλές περιπτώσεις και σήµερα. 

Πολλοί ακόµη πήγαιναν στα διάφορα 

µαντεία, για να µάθουν το νικητή. Οι 

τότε τα νύχια 

τους σ ένα υγρό, από δαφνέλαιο, ύστερα τα 

έβαζαν κοντά στη µύτη τους κι έπεφταν σ 

ένα είδος καταληψίας. Τότε ακριβώς έλεγαν 

και το όνοµα του νικητή. Από το περίεργο 

αυτό γεγονός έµεινε ως τα χρόνια µας η 

«δε µύρισα τα νύχια µου», που τη 

λέµε συνήθως, όταν µας ρωτούν για κάποιο 

γνωστό συµβάν, το οποίο εµείς δεν έχουµε 

ΚΚΚαααβββάάάλλληηησσσεεε   τττοοο   κκκαααλλλάάάµµµιιι...      

  Είναι µια έκφραση που ίσως προέρχεται 

από την Αρχαία Ελλάδα. Οι Σπαρτιάτες το 

έλεγαν για να πειράξουν τον Αγησίλαο. Ο 

Αγησίλαος αγαπούσε πολύ τα παιδιά του και 

όταν ήταν µικρά έπαιζε µαζί τους, 

καβαλώντας σαν σε άλογο, ένα καλάµι. 

Κάποια µέρα όµως τον είδε ένας φίλος του 

σε αυτή την στάση και ο Αγησίλαος τον 

παρακάλεσε να µην πει τίποτα σε κανέναν. 

Αλλά εκείνος δεν κράτησε τον λόγο του κα

το είπε σε άλλους, για να διαδοθεί σιγά 

σιγά σε όλους και να φθάσει στις µέρες µας, 

µε αλλαγµένη την ερµηνεία του (το λέµε 

όταν θέλουµε να πούµε για κάποιον ότι 

πήραν τα µυαλά του αέρα).

 

ΣΣΣεεε   τττρρρώώώεεειιι   ήήή   µµµύύύτττηηη   σσσοοουυυ,,,   ξξξ

  Στην αρχαία Ελλάδα πίστευαν πως ο 

«κνησµός», η φαγούρα, δηλαδή, του 

σώµατος, ήταν προειδοποίηση των Θεών. 

Πίστευαν πως όταν ένας άνθρωπος 

αισθανόταν φαγούρα στα πόδια του, θα 

έφευγε σε ταξίδι. Όταν πάλι τον έτρωγε η 

αριστερή του παλάµη, θα έπαιρνε δώρα. Η 

πρόληψη αυτή έµεινε ως τα χρόνια µας. 

«Με τρώει το χέρι µου χρήµατα θα πάρω»,

συνηθίζουµε να λέµε όταν συµβαίνει κάτι 

τέτοιο. Οι αρχαίοι όµως, θεωρούσαν 

γρουσουζιά, όταν αισθανόταν φαγούρα στην 

πλάτη, στο λαιµό, στα αφτιά και στη µύτη. 

Κάποτε για παράδειγµα, ο βασιλιάς της 

Σπάρτης Άγις, ενώ έκανε π
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παρακάλεσε να µην πει τίποτα σε κανέναν. 
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το είπε σε άλλους, για να διαδοθεί σιγά - 

σιγά σε όλους και να φθάσει στις µέρες µας, 

µε αλλαγµένη την ερµηνεία του (το λέµε 

όταν θέλουµε να πούµε για κάποιον ότι 

πήραν τα µυαλά του αέρα). 

 

ξξξύύύλλλοοο   θθθααα   φφφαααςςς...      

Στην αρχαία Ελλάδα πίστευαν πως ο 
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Πίστευαν πως όταν ένας άνθρωπος 

αισθανόταν φαγούρα στα πόδια του, θα 

έφευγε σε ταξίδι. Όταν πάλι τον έτρωγε η 

αριστερή του παλάµη, θα έπαιρνε δώρα. Η 

πρόληψη αυτή έµεινε ως τα χρόνια µας. 

ρώει το χέρι µου χρήµατα θα πάρω», 

συνηθίζουµε να λέµε όταν συµβαίνει κάτι 

τέτοιο. Οι αρχαίοι όµως, θεωρούσαν 

γρουσουζιά, όταν αισθανόταν φαγούρα στην 

πλάτη, στο λαιµό, στα αφτιά και στη µύτη. 

Κάποτε για παράδειγµα, ο βασιλιάς της 

Σπάρτης Άγις, ενώ έκανε πολεµικό 



 

συµβούλιο µε τους αρχηγούς του, είδε 

ξαφνικά κάποιον από αυτούς να ξύνει 

αφηρηµένος το αφτί του. Αµέσως σηκώθηκε 

πάνω και διέλυσε το συµβούλιο.

αποτυχία οπωσδήποτε. Οι θεοί 

προειδοποίησαν τον Αρίσταρχο. Ας 

αναβάλουµε για αργότερα την εκ

Οι Σπαρτιάτες πίστευαν ακόµη ότι τα 

παιδιά που αισθάνονταν φαγούρα στη µύτη 

τους, θα γινόντουσαν κακοί πολεµιστές. 

Έτσι, όταν έβλεπαν κανένα παιδί να ξύνει 

τη µύτη του, το τιµωρούσαν, για να µην 

την ξαναξύσει άλλη φορά. Από την πρόληψη 

αυτή βγήκε η φράση : «η µύτη σου σε 

τρώει, ξύλο θα φας».  

 

 

ΚΚΚααατττάάά   φφφωωωνννήήή   κκκιιι   οοο   γγγάάάιιιδδδαααρρροοοςςς...   

  Στην αρχαιότητα , όταν ένας γάιδαρος 

φώναζε πριν αρχίσει µια µάχη, νόµιζαν ότι 

οι θεοί τους προειδοποιούσαν για τη νίκη. 

Κάποτε ο Φωκίωνας ετοιµαζόταν να 

επιτεθεί στους Μακεδόνες του Φιλίππου, 

αλλά δεν ήταν και τόσο βέβαιος για το 

αποτέλεσµα, επειδή οι στρατιώτες του ήταν 

λίγοι. Τότε αποφάσισε ν' αναβάλει για 

µερικές µέρες την επίθεση, ώσπου να του 
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ξαφνικά κάποιον από αυτούς να ξύνει 

αφηρηµένος το αφτί του. Αµέσως σηκώθηκε 
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αποτυχία οπωσδήποτε. Οι θεοί 

προειδοποίησαν τον Αρίσταρχο. Ας 

αναβάλουµε για αργότερα την εκστρατεία. 

Οι Σπαρτιάτες πίστευαν ακόµη ότι τα 

παιδιά που αισθάνονταν φαγούρα στη µύτη 

τους, θα γινόντουσαν κακοί πολεµιστές. 

Έτσι, όταν έβλεπαν κανένα παιδί να ξύνει 

τιµωρούσαν, για να µην 

την ξαναξύσει άλλη φορά. Από την πρόληψη 
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Στην αρχαιότητα , όταν ένας γάιδαρος 

φώναζε πριν αρχίσει µια µάχη, νόµιζαν ότι 

οι θεοί τους προειδοποιούσαν για τη νίκη. 

Κάποτε ο Φωκίωνας ετοιµαζόταν να 

επιτεθεί στους Μακεδόνες του Φιλίππου, 

αλλά δεν ήταν και τόσο βέβαιος για το 

ατιώτες του ήταν 

λίγοι. Τότε αποφάσισε ν' αναβάλει για 

µερικές µέρες την επίθεση, ώσπου να του 

στείλουν τις επικουρίες, που του είχαν 

υποσχεθεί οι Αθηναίοι. Πάνω, όµως, που 

ήταν έτοιµος να διατάξει υποχώρηση, 

άκουσε ξαφνικά τη φωνή ενός γαϊδάρου από 

το στρατόπεδο του. -

γάιδαρος! έκανε ενθουσιασµένος ο 

Φωκίωνας. Και διέταξε ν' αρχίσει η 

επίθεση, µε την οποία νίκησε τους 

Μακεδόνες. Από τότε ο λόγος έµεινε, και 

τον λέµε συχνά, όταν βλέπουµε ξαφνικά 

κάποιο φίλο µας, που δεν τον περιµέναµε.

 

 

 

 

∆∆∆εεεννν   ιιιδδδρρρώώώνννεεειιι   τττ'''    αααυυυτττίίί   τττοοουυυ

  Την φράση αυτή την χρωστάµε στον 

πατέρα της Ιατρικής τον Ασκληπιό. Όταν 

κάποια νεαρή τον ρώτησε, µε ποιον τρόπο 

θα µπορούσε να κάνει τον νεαρό που της 

άρεσε να την αγαπήσει, αυτός απάντησε : 

«Να τον κλείσεις σ' ένα 

δωµάτιο, την συµβούλευσε, και αν ιδρώσουν 

τ αφτιά του, θα σ αγαπήσει. Αν δεν 

ιδρώσουν, µην παιδεύεσαι άδικα».

περίεργη αυτή συµβουλή του Ασκληπιού, 

έµεινε ως τα χρόνια µας η φράση «δεν 

ιδρώνει τ' αυτί του», που τη λέµε συνήθως, 

για τους αναίσθητους και αδιάφορους. 

  

στείλουν τις επικουρίες, που του είχαν 

υποσχεθεί οι Αθηναίοι. Πάνω, όµως, που 

ήταν έτοιµος να διατάξει υποχώρηση, 

άκουσε ξαφνικά τη φωνή ενός γαϊδάρου από 

- Κατά φωνή κι ο 

γάιδαρος! έκανε ενθουσιασµένος ο 

Φωκίωνας. Και διέταξε ν' αρχίσει η 

επίθεση, µε την οποία νίκησε τους 

Μακεδόνες. Από τότε ο λόγος έµεινε, και 

τον λέµε συχνά, όταν βλέπουµε ξαφνικά 

κάποιο φίλο µας, που δεν τον περιµέναµε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

υυυ...      

Την φράση αυτή την χρωστάµε στον 

πατέρα της Ιατρικής τον Ασκληπιό. Όταν 

κάποια νεαρή τον ρώτησε, µε ποιον τρόπο 

θα µπορούσε να κάνει τον νεαρό που της 

άρεσε να την αγαπήσει, αυτός απάντησε : 

«Να τον κλείσεις σ' ένα πολύ ζεστό 

δωµάτιο, την συµβούλευσε, και αν ιδρώσουν 

τ αφτιά του, θα σ αγαπήσει. Αν δεν 

ιδρώσουν, µην παιδεύεσαι άδικα». Από την 

περίεργη αυτή συµβουλή του Ασκληπιού, 

έµεινε ως τα χρόνια µας η φράση «δεν 

ιδρώνει τ' αυτί του», που τη λέµε συνήθως, 

αναίσθητους και αδιάφορους.  
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