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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
   

Το περιοδικό μας ξεκινάει όπως πάντα με Το 
Σημείωμα του Εκδότη και κατόπιν 

χωρίζεται σε 4 θεματικές ενότητες: 
 

Πάμε Εκδρομή; 
Περιγράφουμε όσα είδαμε και αποτυπώνουμε τις 
εντυπώσεις  και τις σκέψεις μας για μερικές από 

τις εκπαιδευτικές μας εξορμήσεις. 
 

Η Επιστημονική Ομάδα 
Τα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας του 

Περιοδικού παρουσιάζουν τα θέματα με τα οποία 
ασχολήθηκαν. 

 
Οι Μικροί Ποιητές 

Οι μαθητές και μια καθηγήτρια, με αφορμή 
δειγματική διδασκαλία των Σχολικών 

Συμβούλων (των Μαθηματικών και των 
Φιλολόγων), γράφουν τα δικά τους ποιήματα. 

Παρατίθεται επίσης και το ποίημα μαθήτριας που 
διαβάσθηκε σε σχολική εορτή. 

 
Καινοτόμες Δράσεις 

Στη θεματική παρουσιάζονται τα περιβαλλοντικά 
και πολιτιστικά προγράμματα και η δράση τους, 
οι εργασία της ομάδας Unesco του σχολείου μας 
και οι ερευνητικές εργασίες που εκπονήθηκαν 

κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Γ΄λινεται 
αναφορά και στην επίσκεψη από το Κ.Ε.ΣΥ.Π. 

 
Διάφορα 

Για το τέλος αφήσαμε άρθρα με γενικότερο 
ενδιαφέρον. 

 
 

Η διάκριση μεταξύ των θεματικών είναι σαφής, 
όπως εύκολα θα ανακαλύψετε ξεφυλλίζοντας το 

ηλεκτρονικό μας τεύχος.  
Ωστόσο, για τη γρήγορη μετάβασή σας στη 
θεματική που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να 
«πατήσετε» πάνω στον τίτλο της. Για την 
επιστροφή στα περιεχόμενα, μπορείτε να 

«πατήσετε» στο σύμβολο  
που βρίσκεται στο τέλος κάθε σελίδας. 

 
Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση! 
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ΤΤΤοοο   ΣΣΣηηημμμεεείίίωωωμμμααα   τττοοουυυ   ΕΕΕκκκδδδόόότττηηη   
 
Το ηλεκτρονικό περιοδικό του σχολείου 

μας συμπλήρωσε μια τετραετία έκδοσής 
του. 

 Οι δυσκολίες τα τέσσερα αυτά χρόνια 
ήταν αρκετές. Οικονομικά δεν υπήρχε η 
δυνατότητα παράλληλης έντυπης έκδοσης. 
Ο χρόνος των μαθητών πιεσμένος από τα 
μαθήματα και τα υπόλοιπα ενδιαφέροντά 
τους. Το κυριότερο, 
όταν ξεκίνησε, δεν 
είχε καλλιεργηθεί στο 
σχολείο κουλτούρα 
έρευνας, αναζήτησης, 
πρωτοτυπίας σε 
δημοσιογραφικό λόγο 
και σύνθεσης υλικού 
για περιοδικό τύπο. 
Παρόλα αυτά, τα 3 
προηγούμενα χρόνια, 
όπως και τη φετινή 
χρονιά, το περιοδικό 
μας με πολλή δουλειά, με βάσανο των 
υπευθύνων εκπαιδευτικών και με την 
ανταπόκριση των μαθητών εκδίδεται 
ηλεκτρονικά.  

Περιλαμβάνει το σύνολο των 
δραστηριοτήτων του σχολείου μας, τις 
δράσεις των εκαπιδευτικών και των 
μαθητών, τα σχόλιά τους, τις αναζητήσεις 
τους σε ποικίλους τομείς. Πολιτιστικά και 
περιβαλλοντικά προγράμματα, διεθνείς 
συναντήσεις και δραστηριότητες, 
επιστημονικές και εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, θέατρο και κινηματογράφος, 
κινητοποίησαν τους μαθητές να 
αναπτύξουν ταλέντα και ενδιαφέροντα, να 
αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρίες ζωής, 
να πλουτίσουν τον πνευματικό τους κόσμο. 

Το ηλεκτρονικό περιοδικό δεν είναι 
απολογιστικό των δράσεων του σχολείου. 
Είναι οι καταγεγραμμένες ευκαιρίες για 
μια καλύτερη, ψυχικά κα μορφωτικά 

υψηλότερη, ποιότητα ζωής. Αναδεικνύεται 
στις σελίδες του η δυναμική των μαθητών, 
ξετυλιγμένη σε δημιουργικό 
δημοσιογραφικό λόγο. 

Από το Ίλιον, με το περιοδικό 
«Καλπακίου και Ζίτσης», ο «μικρός» 
κόσμος των μαθητών γίνεται «μέγας». 

 Εκτός από τα μαθήματα, το διάβασμα, 
τις αγωνίες των παιδιών, μπροστά στα 
μάτια τους, άνοιξε όλος ο κόσμος και ο 
πολιτισμός του. Το ηλεκτρονικό περιοδικό 

μας προσφέρει σε όλους το 
καταστάλαγμα της ζωής του 
5ου ΓΕΛ Ιλίου.  

 
Ο Διευθυντής του 5ου 

ΓΕΛ Ιλίου 
και συντονιστής του 

πολιτιστικού προγράμματος, 
Καραχάλιας Στέφανος 
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Πάμε Εκδρομή; 
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ΤΤΤοοο   555οοο   ΓΓΓΕΕΕΛΛΛ   ΙΙΙλλλίίίοοουυυ   σσστττααα   ΕΕΕλλλλλληηηνννόόόφφφωωωνννααα   
χχχωωωρρριιιάάά   τττηηηςςς   ΚΚΚάάάτττωωω   ΙΙΙττταααλλλίίίαααςςς   

 
Στη νότια Ιταλία, στην περιοχή της 

Απουλίας και της Καλαβρίας, υπάρχει η 
Μεγάλη Ελλάδα. Μια 

πατρίδα έξω από τα σύνορά μας με την 
πιο τραγουδιστή ελληνική διάλεκτο που 
μιλήθηκε ποτέ, την Griko. Έχουν 
εντοπιστεί κοινά γλωσσολογικά στοιχεία 
ανάμεσα στη δωρική διάλεκτο και στα 
γκρεκάνικα που αποδεικνύουν τη 
γλωσσική συνέχεια της ελληνικής γλώσσας. 
Στον αρχικό πυρήνα των ελληνόφωνων 
χωριών προστέθηκε στα βυζαντινά χρόνια 
και άλλος ελληνικός πληθυσμός και 
πλουτίστηκε ακόμη περισσότερο η γλώσσα. 
Τα ελληνόφωνα χωριά βρίσκονται νότια 
της πόλης του Lecce και μερικά από αυτά 
είναι η Καλημέρα, το Μαρτάνο, το 
Καστρινιάνο ντέι Γκρέτσι, το Μαρτινιάνο, 
το Σολέτο, η Στερνατία και το Μελπινιάνο. 
Τα ελληνόφωνα τραγούδια περιλαμβάνουν 
νανουρίσματα, 
μοιρολόγια και 
τραγούδια της 
δουλειάς και της 
αγάπηςκαι  
τραγουδιούνται με 
δύο φωνές, με 
συνοδεία κιθάρας, 
ταμπορέλο, 
οργανέτο και ακορντεόν. Χαρακτηριστικά 

είναι τα τραγούδια εκείνα που σχετίζονται 
με το τσίμπημα αράχνης τα λεγόμενα 
tarantela pitsika. 

 Αυτήν την περιοχή τη φετινή 
σχολική χρονιά αποφάσισε το σχολείο μας 
να επισκεφθεί. Με πολύ κέφι και  αγάπη 
για μια «ξεχασμένη» Ελλάδα ξεκινήσαμε 
από τον Σεπτέμβριο ήδη τις διαδικασίες γι’ 
αυτήν την εκδρομή.  

 Στις 4 Μαρτίου το πρωί 
αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας και 
αποπλεύσαμε για το λιμάνι του Μπάρι. 
Από το κατάστρωμα του πλοίου είδαμε ένα 
σπάνιο θέαμα. Μετά την βροχή πάνω από 
την Πάτρα δύο ουράνια τόξα. Μαγευτική 
χειμωνιάτικη εικόνα.  

Πρώτος σταθμός η Πομπηία κάτω 
από τον Βεζούβιο. Ήταν η πρώτη μας 
εμπειρία. Ρωμαϊκή πόλη που 
καταστράφηκε από το ηφαίστειο το 79 μ 
Χ. Μια αρχαία πόλη διασωσμένη κάτω από 
την πηχτή και πετρώδη λάβα ενός 
ηφαιστείου. Η ρυμοτομία, τα σπίτια, τα 
δημόσια κτίρια, τα καταστήματα, οι τάφοι 
και μνημεία της πέρασαν μπροστά μας ή 
καλύτερα περπατήσαμε ανάμεσά τους, τα 
αγγίξαμε, μεταφερθήκαμε στα χρόνια 
εκείνα και νιώσαμε την καθημερινότητά 
των κατοίκων με τα αντικείμενά τους, τις 
συνήθειές τους, τον δημόσιο και ιδιωτικό 
τους βίο. Είδαμε και μερικούς από αυτούς 
γυψοποιημένους την ώρα του θανάτου 
τους από την λάβα και  την πύρινη βροχή. 

Στην κεντρική αγο 

ρά υπάρχουν δύο 
αγάλματα θεών τα 
οποία μετέφεραν 
εκεί οι ρωμαίοι 
από την Κόρινθο, 
όταν την 
κατέλαβαν. Σε μια 

προγενέστερη 
μικρότερη έκρηξη 

του Βεζούβιου, οι κάτοικοι κατέφυγαν σε 
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αυτούς τους θεούς παρακαλώντας τους να 
τούς βοηθήσουν να μην καταστραφούν από 
το ηφαίστειο. Όμως, λίγα χρόνια αργότερα, 
ξαναέγινε έκρηξη του ηφαιστείου και η 
πόλη υπέστη μεγάλες ζημιές. 
Παραπονέθηκαν οι κάτοικοι στους θεούς 
γιατί δεν τους προστάτεψαν. Η παράδοση 
λέει ότι, με το στόμα των ιερέων, οι δύο 
αυτοί έλληνες θεοί απάντησαν ότι «δεν 
μπορούν να περιμένουν βοήθεια από 
φυλακισμένους θεούς μακριά από την 
πατρίδα τους». Δεν ξέρουμε τι έκαναν οι 
κάτοικοι μετά. Γνωρίζουμε όμως ότι η 
πόλη καταστράφηκε με την μεγάλη 
έκρηξη και σήμερα βλέπουμε μια 
ανασκαμμένη πόλη ημιερειπωμένη. Οι δύο 
θεοί είναι πάντα εκεί στη θέση τους πάνω 
σε κίονες στην κεντρική αγορά για να 
θυμίζουν ότι ο ελληνικός πολιτισμός 
σπέρνεται στον κόσμο 
για να τον πλουτίζει 
με το φως του.  

Η Νάπολη ( Νέα-
Πόλη) ιδρύθηκε από 
τους αρχαίους Έλληνες 
και μας φιλοξένησε για 
την επόμενη ημέρα. 
Είδαμε το κάστρο 
Nuovo, την πλατεία 
του δημαρχείου με το  
σιντριβάνι του Ποσειδώνα, το Βασιλικό 
Ανάκτορο, την Πλατεία δημοψηφίσματος, 
το θέατρο του Κάρλο και την στοά προς 
τιμή του Βασιλιά της Ιταλίας Ουμβέρτου 
του I.  

Ο Τάραντας, αποικία των 
Σπαρτιατών, με την παλιά πόλη, τον 
μοναδικό αρχαίο Ελληνικό λαό, το κάστρο 
των Ισπανών κατακτητών ήταν ο 
επόμενος σταθμός μας. Από τα αρχαία 
χρόνια μεταφερθήκαμε στα μεσαιωνικά. 
Μεγάλα πέτρινα κάστρα με σιδερένιες 
πόρτες, ψηλές πολεμίστρες και ογκώδη 
αρχιτεκτονική. 

Στην Γκρέτσια Σαλεντίνα και 
συγκεκριμένα στην Στερνατία, στην έδρα 
του ελληνόφωνου συλλόγου, 
συναντηθήκαμε με τους εκπροσώπους του 
που προσπαθούν για την διατήρηση και 
διάδοση της διαλέκτου Γκρίκο ώστε να 
συνεχίσει να μιλιέται και ανάμεσα στους 
νέους ανθρώπους. Στο χωριό υπήρχαν 
δίγλωσσες επιγραφές στους δρόμους και 
στις πλατείες, ιταλικά και ελληνικά. Οι 
ντόπιοι ελληνόφωνοι μας υποδέχτηκαν με 
αγάπη και χαρά. Μας έδειξαν ό,τι κειμήλια 
είχαν και τη σημασία – χρήση τους στην 
καθημερινή ζωή των προγενεστέρων τους. 
Κάποιες στιγμές αισθανθήκαμε ότι είμαστε 
στην πατρίδα μας και σε μια περιοχή με 
δικιά της και μόνον διάλεκτο. Αλλά 
είμαστε στην Ιταλία και σε ελληνόφωνα 
χωριά, μακρινή και στα χρόνια και στη 

γεωγραφία πατρίδα.  
 Το Λέτσε 

ονομάζεται Φλωρεντία 
του Νότου με το 

ιδιαίτερο 
αρχιτεκτονικό 

Μπαρόκ που στολίζει 
τα κτίρια του 
ιστορικού κέντρου. 
Περιηγηθήκαμε στην 
πόλη με πανέμορφα 

μεσαιωνικά και αναγεννησιακά δημόσια 
κτίρια και σπίτια. Εντυπωσιαστήκαμε από 
τον καθεδρικό ναό του. Όσα μας διδάσκει η 
ιστορία για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό των 
προηγούμενων αιώνων ήταν δοτικά 
μπροστά στα μάτια μας.  

Την επόμενη ημέρα επισκεφθήκαμε 
την Καλημέρα. Στην κεντρική πλατεία της 
πόλης υπάρχει μια αναθηματική στήλη 
που έστειλε ο Δήμος Αθηναίων το 1957, 
μετά από σχετικό αίτημα του τότε 
δημάρχου της αυτής της απουλιανής 
ελληνόφωνης κωμόπολης Τζιανίνο Απρίλε. 
«Ξένη δεν είσαι εσύ εδώ στην Καλημέρα». 
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Με αυτά τα λόγια οι δημότες της 
κωμόπολης Καλημέρα «καλωσόρισαν» τη 
μαρμάρινη προτομή. Αυτή η επιγραφή 
υπάρχει μέχρι και σήμερα πάνω από το 

μνημείο.  
Η επίσκεψη στο  σχολείο στην πόλη 

Καλημέρα ήταν το κέντρο και ο σκοπός 
αυτής της εκδρομής. Συναντηθήκαμε με 
την διευθύντρια και τους μαθητές του 
σχολείου, όπου και σήμερα διδάσκεται το 
μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. 
Ανεπανάληπτη εμπειρία. Της ταιριάζουν 
οι λέξεις συγκίνηση, υπερηφάνεια, χαρά, 
αγάπη, γνώση, που θα μας συνοδεύουν σε 
ολόκληρη τη ζ ωή. 

Το Οτράντο ήταν το κέντρο του 
Ελληνισμού κατά την Βυζαντινή κυριαρχία 
στην περιοχή. Μικρή παραθαλάσσια πόλη. 
Όλη ένα κάστρο γεμάτο ιστορία. Βυζαντινή 
και μεσαιωνική. Στο ναό, στους δρόμους, 
μέσα από τα παλαιά κτίρια νόμιζες ότι 
όπου να ’ναι θα βγουν ιππότες, 
καβαλάρηδες πολεμιστές, «δέσποινες» και 
κυράδες. Όλοι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν 
Σαρακηνούς, Οθωμανούς, εισβολείς 
κουρσάρους.  

Την τελευταία ημέρα επισκεφθήκαμε 
τον παραδοσιακό οικισμό Αλμπερομπέλο, 
με τους περίεργους τρούλους, κατασκευές 
πρόχειρών σπιτιών για την αποφυγή 
φόρου κατοικίας προς τους Ισπανούς 
κατακτητές. Ένα παραμυθένιο χωριό, στο 
οποίο η βόλτα θυμίζει περίπατο σε 

παιδούπολη. Αλλά είναι μια πραγματική 
μικρή πόλη με σημαντική ιστορία και 
αρχιτεκτονική χάρη. 

Γυρίσαμε σχεδόν όλη την Κάτω Ιταλία. 
Διαπλέαμε ελιές και πέτρες, θάλασσες και 
κυπαρίσσια, πράσινα και γαλάζια τοπία, κι 
ανάμεσά τους τα γαιώδη χρώματα του 
χώματος και της πέτρας. Εδώ 
αποβιβάστηκαν πολλοί κατακτητές, 
φόρτωναν σταφίδα, λάδι, όλους τους 
καρπούς της γης. Κάθε γωνιά και ιστορία. 
Τοπίο ρωμαλέο, πλούσιο, αφειδώλευτο, 
γενναιόδωρο. Πλούσιος τόπος, αλλά χωρίς 
την ανάπτυξη της Βόρειας Ιταλίας. Δίνει 
τα ουσιώδη: ομορφιά και συνείδηση. Και 
εμείς τα λάβαμε. Αντιληφθήκαμε το δώρο,  
υψωθήκαμε, χαρήκαμε, θαυμάσαμε τον 
τόπο – τοπίο, γευθήκαμε τα δώρα του 
αλλά και νιώσαμε βαθιά έλληνες. 

Και μια μαρτυρία. Είναι μεγάλο 
πράγμα να ακούσεις ελληνόφωνο από το 
στο Σαλέντο να σου λέγει γεμάτος 
ελληνική περηφάνια και με όλη τη δύναμη 
της ψυχής του στην «Γκρίκο» διάλεκτο: 
«Είμαστε Έλληνες, γιατί έχομε το ίντιο 
αίμα τσε την ίδια γκλώσσα με σας τσε 
θέλουμε να μείνουμε Έλληνες. Θέλουμε να 
διατηρήσουμε τη γκλώσσα μας», ενώ, 
ταυτόχρονα, απεύθυνε δραματική έκκληση 
συμπαράστασης προς κάθε αρμόδια Αρχή 
της μητέρας Ελλάδας. Ο τρόπος που μίλησε 
δείχνει την αγωνιώδη προσπάθειά του για 
τη διατήρηση της γρεκάνικης γλώσσας. Και 
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ακόμα, μια βαθιά συνειδητή περηφάνια 

για την ελληνική καταγωγή του, μαζί με 
μια άδολη συμπάθεια για τους Έλληνες, με 
τους οποίους υπάρχει μια μακραίωνη 
σύνδεση. Και ύστερα από αυτά διερωτάται 
κανείς: ποιος, αλήθεια, έχει το δικαίωμα 
να μείνει αδιάφορος μπροστά σε ένα τέτοιο 
αγωνιώδες μήνυμα; Οι κάτοικοι των 
ελληνόφωνων χωριών της Κάτω Ιταλίας, 
υποδέχονται τους Έλληνες, όπως 
καλωσόρισαν και το 5ο ΓΕΛ Ιλίου, με 
εξαιρετικά αισθήματα φιλίας, 
εγκαρδιότητας και αγάπης, απευθύνοντάς 
τους τη μεγαλειώδη και μοναδική φράση: 
«Είσαι Γκρίκο; Έμπα στο σπίτι μου να 
μπει ο ήλιος»! 

  Αρχηγός της επίσκεψης  
Καραχάλιας Στέφανος 

Δ/ντης 5ου ΓΕΛ Ιλίου  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΑΑπππόόό   τττιιιςςς   αααννναααμμμνννήήήσσσεεειιιςςς   τττωωωννν   μμμαααθθθηηητττώώώννν   
 

Αρβανίτη Αθηνά – Τσιτσιμπή Κατερίνα 
Στο χωριό Στερνατίνα γνωρίσαμε 

κατοίκους που είχαν ελληνικές ρίζες και 
μιλούσαν την διάλεκτο Γκρίκο. 
Εντυπωσιαστήκαμε από τα ποιήματα που 
μας απήγγειλε ένας κάτοικος στα 
γκρακάνικα. 

 
Κούκιου Μαρία – Κονταρίνη Κωνσταντίνα 

Επισκεφθήκαμε την Στερνατίνα, μια 
κοινότητα ελληνόφωνων ιταλών, οι οποίοι 
λόγω των ελληνικών τους ριζών 
προσπαθούν να διατηρήσουν την όμορφη 
διάλεκτο Γκρίκο. Πρόκειται για μια 
διάλεκτο  βασισμένη στην ελληνική 
γλώσσα γλώσσα. Συναντήσαμε πολύ 
φιλόξενους ανθρώπους που μας σαγήνευσαν 

με τα ποιήματά τους στην διάλεκτο αυτή, 
εκφράζοντας μέσα από αυτά την αγάπη 
τους για την Ελλάδα και τη γνώση με την 
προσπάθεια να διατηρήσουν την γλώσσα 
τους. Είδαμε το εντυπωσιακό υπόγειο 
ελαιοτριβείο, στο οποίο μας ξενάγησαν 
εξηγώντας μας τον τρόπο που 
λειτουργούσε στο παρελθόν. Πήγαμε σε 
καθολικές εκκλησίες οι οποίες διαφέρουν 
κατά πολύ από τις ορθόδοξες, γιατί 
υπάρχει «βάθος» στον ναό και υπεροχή στο 
ύψος. Μπαίνοντας σε μια τέτοια εκκλησία 
σίγουρα εντυπωσιάζεσαι αλλά και 
κατακλύζεσαι από δέος. 

 

I glossama en ecchi na petheni   
O pappumma viat mu leghi 

Ti sta keru dicatu 
Ti glossa ti eplatega 
Ito viata to grecu… 

[Η γλώσσα μου δεν αξίζει να πεθάνει 
Ο παππούς μου πάντα μου λέγει 
Ότι στους καιρούς τους δικούς του 

Η γλώσσα που μιλούσαν 
Ήτο πάντα ελληνική…] 

Πηγή: 
http://xiromeronews.blogspot.gr/2013/09/a

los-irtate.html 
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Γαλάνη Κωνσταντίνα – Διονυσοπούλου 
Δήμητρα 

Επισκεφθήκαμε τα ελληνόφωνα 
χωριά, όπου οι άνθρωποι δημιούργησαν 
μια νέα ελληνική διάλεκτο την greko. 
Στην Στερνατίνα οι κάτοικοι διατηρήσαν 
τον ελληνικό πολιτισμό τους, αν και 
αρκετοί από αυτούς δεν γνωρίζουν να 
γράφουν ελληνικά. Οι καθολικές εκκλησίες 
ήταν τεράστιες και υπέροχα στολισμένες. 
Το ταβάνι ήταν ξύλινο και σκαλιστό και 
διέφερε πολύ από το δικό μας το ορθόδοξο, 
αφού δεν υπήρχε τρούλος όπως και τέμπλο 
στον ναό. Στους ναούς απεικονίζονταν σε 
αγάλματα διάφοροι προστάτες της πόλης.   

 
Μάστορα Πανωραία – Κοντογιαννάτου 
Νεφέλη 

Για μας ήταν η πρώτη φορά που 
κάναμε ένα τόσο μεγάλο ταξίδι με πλοίο. Η  
εμπειρία ήταν μοναδική. Ωραία, γιατί 
αγναντεύαμε την απέραντη θάλασσα και 
απολαμβάναμε τις βόλτες στο πλοίο.  
Δύσκολο, γιατί για τέσσερις ώρες το πλοίο 
κουνιόταν υπερβολικά με αποτέλεσμα να 
ζαλιζόμαστε. 

Στην Πομπηία είδαμε τον Βεζούβιο 
και γνωρίσαμε την ιστορία της πόλης και 
της έκρηξης του ηφαιστείου, Είδαμε τους 
ανθρώπους που εξαιτίας της λάβας και της 
βροχής και της πήξης διατηρήθηκαν μέχρι 
σήμερα στην μορφή και τη στάση του 
σώματος που είχαν τη στιγμή του θανάτου 
τους. Είδαμε και την ρωμαϊκή πόλη, που 
δεν αλλοιώθηκε παρά την έκρηξη του 
Βεζούβιου, και γνωρίσαμε τον τρόπο 
οργάνωσης της κοινωνίας  τους, την μορφή 
των σπιτιών τους, των καταστημάτων και  
δημόσιων κτιρίων. 

 
Μενύχτα Κατερίνα – Διονυσοπούλου 
Δήμητρα 

Στις 4 Μαρτίου ξεκινήσαμε με 
προορισμό την μαγευτική Ιταλία. Στις 

6.00 μμ επιβιβαστήκαμε στο πλοίο με 
προορισμό το Μπάρι. Το ταξίδι ήταν 
αρκετά κουραστικό και τα πολλά μποφόρ 
το δυσχέραναν. Παρόλο αυτό η 
δεκατετράωρη διαδρομή ήταν πολύ 
διασκεδαστική και μας έφερε πιο κοντά. 
Μας άρεσε ιδιαίτερα να παρακολουθούμε 
την περιπετειώδη θάλασσα καθώς το πλοίο 

διέσχιζε τα νερά, αλλά και η ανατολή του 
ηλίου που παρακολουθήσαμε από το 
κατάστρωμα του πλοίου. 

Στην Πομπηία με κομμένη την ανάσα 
κοιτάζαμε το ενεργό ηφαίστειο που 
εξερράγη πριν από 1946 χρόνια και 
προκάλεσε την ολική καταστροφή της 
πόλης και τον θάνατο των ανθρώπων που 
ήταν εκεί. Ξεναγηθήκαμε στον 
αρχαιολογικό χώρο και με δέος είδαμε τα 
νεκρά γυψοποιημένα σώματα των 
ανθρώπων που κάηκαν από την λάβα. 
Βλέπαμε τη στάση του σώματός τους 
ακριβώς τη στιγμή του θανάτου τους. 

 
Μενύχτα Κατερίανα – Παρρά Ευγενία 

Σήμερα, Δευτέρα βράδυ, ήρθε στο 
ξενοδοχείο μας ένα συγκρότημα 
ελληνόφωνων που έπαιξε ιταλικά και 
ελληνικά τραγούδια.  

Μαζί τους ήταν και μια χορεύτρια η 
οποία χόρεψε και υπέδειξε και σε μας 
χορευτικές κινήσεις του χορού ταραντέλα 
(παραδοσιακός χορός της κάτω Ιταλίας, 
εμπνευσμένος από τις κινήσεις των 
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χωρικών στα χωράφια τους για να 
αποφύγουν τα τσιμπήματα από τις 
αράχνες). Ο «ξεσηκωτικός» αυτός χορός 
παρέσυρε και τις καθηγήτριες όσο και τους 
μαθητές να χορεύουν συνεχώς. 
Κουραστικός, γιατί είχε συνεχή κίνηση, 
αλλά και χαρούμενο, γιατί δεν είχε 
μονοτονία. 

Στο σχολείο στο χωριό Καλημέρα 
είχαμε την επαφή μας με ελληνικό σχολείο 
έξω από την Ελλάδα.  Ήταν μια 
συγκινητική εμπειρία, καθώς βλέπαμε 
την επορροή και την εμβέλεια του 
ελληνικού πολιτισμού. Ψάλλαμε τους 
εθνικούς ύμνους των δύο χωρών, 
χορέψαμε ελληνικούς και τοπικούς χορούς, 
συζητήσαμε για την τωρινή κατάσταση της 
Ελλάδας, προβάλλαμε βίντεο  για το 
σχολείο μας και μας προσέφεραν κέρασμα 
με φαγητά, γλυκά, αναψυκτικά. Αυτή η 
εμπειρία θα μας μείνει αξέχαστη και για 
πάντα θα θυμόμαστε τον τρόπο που μας 
υποδέχτηκαν, μας φιλοξένησαν και μας 

αποχαιρέτησαν… 
Στο Αλμπερομπέλο, ένα παραδοσιακό 

χωριό, ήρθαμε σε επαφή με μια κοινότητα 
στην οποία πολλά κτίσματα ονομάζονται 
«τρούλοι». Μας κίνησε την περιέργεια και 
μας παραξένεψαν διάφορα σύμβολα που 
βρίσκονταν στην κορυφή αυτών των 
σπιτιών. Επισκεφθήκαμε και τον ναό του 
Αγίου Αντωνίου όπου και είδαμε τον 

εσταυρωμένο σε μια αψεγάδιαστη 
αναπαράσταση. 

 
Δέδε Μαριάννα – Αρμακόλλα Ασπασία 

Στην Νάπολη τριγυρίσαμε στα 
μαγαζιά, ψωνίσαμε και είδαμε την  
εκκλησία του Αγίου Φερδινάνδου. Με το 
που μπήκαμε στην εκκλησιά αυτή, 
νιώσαμε όλο το μεγαλείο του Κυρίου. 
Επειδή ήταν καθολική, δεν είχε εικόνες 

και τοιχογραφίες, αλλά μεγαλοπρεπή 
αγάλματα.  

   
Παρρά Ευγενία – Αρβανίτη Αθηνά 

Ενθουσιασμός μας εντάθηκε από την 
πρώτη στιγμή που επιβιβαστήκαμε στο 
πλοίο. Ήμασταν σίγουροι ότι το ταξίδι 
ξεκίνησε μόλις συγκεντρωθήκαμε στις 
καμπίνες και κάναμε σχέδια και εικασίες 
για την εκδρομή. Παρά ορισμένες 
δυσκολίες που είχαμε στο ταξίδι, θάλασσα 
αγριεμένη, ανταμειφθήκαμε με τον 
πανέμορφο ήλιο, όταν θελήσαμε να 
παρακολουθήσουμε την ανατολή του. Όταν, 
λοιπόν, φτάσαμε στο Μπάρι, μετά από την 
οδύσσειά μας, παρατηρήσαμε τα τριγύρω 
αξιοθέατα και κατευθυνθήκαμε στο 
ξενοδοχείο στη Νάπολη για ξεκούραση. 

 Η Νάπολη είναι μια ιδιαίτερα 
εντυπωσιακή πόλη, με κτίσματα που την 
διακοσμούσαν, κυριότερα την πλατεία του 
δημοψηφίσματος, όπως και ο 
πολυσύχναστος εμπορικός δρόμος στο 
κέντρο της. Φιλόξενη πόλη, καθώς η 
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συμπεριφορά των ιταλών μοιάζει με αυτή 
των ελλήνων. Παρόλο που είναι μια ξένη 
χώρα η επαφή μας με τους ανθρώπους της 
ήταν άκρως φιλική. 

 
Γαλάνη Κωνσταντίνα – Διονυσοπούλου 
Μαρία 

Επισκεφθήκαμε το Οτράντο, μια 
μεσαιωνική παραθαλάσσια πόλη. Είδαμε 
ένα καθολικό ναό, ο οποίος διέφερε πολύ 
από τους υπόλοιπους. Υπήρχε κάτω από 
τον ναό, άλλος ένας υπόγειος ναός, υπέροχα 
διακοσμημένος. Εντυπωσιακό ήταν ότι σε 
παρεκκλήσι δίπλα στο ιερό υπήρχαν 
ντουλάπες γεμάτες με οστά από 
πολεμιστές που έχασαν τη ζωή τους 
προστατεύοντας την πόλη τους. 

Την τελευταία ημέρα, με βαριά 
καρδιά, ετοιμάσαμε τα πράγματά μας και 
αφήσαμε το ξενοδοχείο. Στο δρόμο 
σταματήσαμε στο Αλμπερομπέλο, στο 
οποίο τα σπίτια είχαν περίεργες στέγες 
φτιαγμένες με πέτρες τις οποίες κάθε φορά 
που έπρεπε να πληρώσουν φόρο τις 
έβγαζαν για να δείχνουν τη φτώχεια τους 
και τις επανατοποθετούσαν μετά. Έμοιαζε 
με «στρουμφοχωριό».  

 
Αρβανίτη Αθηνά – Διονυσοπούλου 
Δήμητρα – Τσιτσιμπή Κατερίνα  

Ο χορός ταραντέλα προήλθε από τα 
τσιμπήματα αραχνών ταραντούλες, και 
λειτουργούσε προληπτικά όσο και 
θεραπευτικά για τους χωρικούς που 
δούλευαν στα περιβόλια τους. 
Πρωτόγνωρος για μας, μας άρεσε πάρα 
πολύ και γι’ αυτό σηκωθήκαμε και 
χορέψαμε. Αυτήν τη βραδιά στο ξενοδοχείο 
ξεφαντώσαμε. Το ίδιο και την επόμενη 
στην αίθουσα δεξιώσεων όπου οργανώθηκε 
πάρτι μαζί με άλλο σχολείο της Αθήνας 
από τον Βύρωνα. Περάσαμε υπέροχα και 
τις δυο αυτές βραδιές.   

 

Νίκη - Αγγελική – Μένια  
Το χωριό Καλημέρα ήταν μικρό. Μας 

άρεσε που είδαμε στο πάρκο του τη δωρεά 
του Δήμου Αθηναίων προς τους κατοίκους 
του ελληνόφωνου χωριού, μια 
αναθηματική πλάκα από την αρχαία αγορά 
της Αθήνας, πάνω από την οποία ήταν 
γραμμένο ότι «δεν είναι σε ξένο τόπο». 

 
Γαλάνη Κατερίνα -  Γρούμπα Γρηγορία 

Η μουσική από το συγκρότημα από τα 
ελληνόφωνα χωρία μας ξεσήκωσε. 
μεγαλύτερος, ένας παππούς 81 ετών 
έπαιζε εξαιρετικά ακορντεόν χωρίς να τον 
εμποδίζει η ηλικία του. Ένας άλλος, που 
ήταν καθηγητής σε σχολείο και μιλούσε 
ελληνικά, έπαιζε ηλεκτρική κιθάρα και 
τους ήχους τους τόνιζε ιδιαίτερα με το 
ντέφι του ένας νεαρός κι αυτός με 

καταβολές από την Ελλάδα. Η φωνή του 
τραγουδιστή ήταν χαρακτηριστική με την 
προφορά των ιταλικών και των ελληνικών 
που μιλούν στην Κάτω Ιταλία. Μέσα σε 
λίγα λεπτά όλοι μας ήμασταν όρθιοι και 
χορεύαμε στο ρυθμό της μουσικής με την 
βοήθεια της πανέμορφης και παραδοσιακά 
ντυμένης χορεύτριας της ταραντέλας.      

Στο Οτράντο εντυπωσιαστήκαμε από 
τα οστά μέσα σε βιτρίνες στον κεντρικό ναό 
από 800 καθολικούς χριστιανούς οι οποίοι 
σκοτώθηκαν σε μάχη με τους 
μουσουλμάνους, επειδή δεν δέχτηκαν να 
αλλάξουν την πίστη στη θρησκεία τους. 
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Κονταρίνη Κωνσταντίνα 
Στο σχολείο Καλημέρα μας 

υποδέχτηκαν με έναν υπέροχο τρόπο, 

χειροκροτώντας μαθητές και 
εκπαιδευτικοί μας καθώς μπαίναμε μέσα. 
Με συγκίνησε το άκουσμα των εθνικών 
ύμνων και των τραγουδιών που 
ακολούθησε. Οι μαθητές ήταν ντυμένοι 
επίσημα και με στολές για τους χορούς του. 
Μιλήσαμε μαζί τους, μας έκαναν 
ερωτήσεις για την Ελλάδα, το σχολείο μας, 
την  κατάσταση που επικρατεί με τους 
πρόσφυγες. Όλα στα αγγλικά. Χορέψαμε 
μαζί τους τοπικά τραγούδια και ελληνικούς 
λαϊκούς χορούς. Μας φιλοξένησαν με 
πλούσιο κέρασμα. Μας έδειξαν το σχολείο 
τους. Ήταν εντυπωσιακό. Τους μιλήσαμε 
και εμείς για το δικό μας και τους δείξαμε 
βίντεο από το σχολείο μας και τις 
δραστηριότητές του. Το σχολείο διέκοψε τη 
λειτουργία του και μας αφιέρωσαν όλο του 

χρόνο τους μαθητές και εκπαιδευτικοί. 
Συγκινημένοι φύγαμε το μεσημέρι με τα 
δώρα που μας προσέφεραν, όπως τους 
πήγαμε και εμείς. Ήταν μια αλησμόνητη 
εμπειρία από την Μεγάλη Ελλάδα. 

 Στο Οτράντο, μετά από την 
επίσκεψη στον καθολικό ναό απολαύσαμε 
τη μαγευτική θέα. Η καταγάλανη θάλασσα, 
η αύρα της, τα καραβάκια που έπλεαν σ’ 
αυτήν, ίσως ήταν το καλύτερο που 
χρειαζόμαστε για να χαλαρώσουμε από μια 
φορτισμένη συναισθηματικά ημέρα.  

 Το βράδυ στο ξενοδοχείο μας 
περίμενε μια έκπληξη. Ένα πάρτι που 
οργάνωσαν οι  καθηγητές μας στη μεγάλη 
του αίθουσα. Φωτορυθμικά, DJ, μουσική 
που χορέψαμε. Όμως, δεν είμαστε μόνοι.  
Σε μισή ώρα ήρθε και ένα άλλο λύκειο από 
τον Βύρωνα της Αθήνας και περάσαμε ένα 
υπέροχο τελευταίο βράδυ στην όμορφη 
Ιταλία.   
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ΕΕΕκκκπππαααιιιδδδεεευυυτττιιικκκήήή   ΕΕΕκκκδδδρρροοομμμήήή   σσστττηηη   ΣΣΣύύύρρροοο      
 

Οι μαθητές της Β΄ Λυκείου 
πραγματοποιήσαμε 
τριήμερη εκδρομή στη 
Σύρο, τον  Απρίλιο, 
στο πλαίσιο σχολικής 
δραστηριότητας. 

Επισκεφθήκαμε 
το ναό της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου όπου 
βρίσκεται ο πίνακας 
του Δομήνικου 
Θεοτοκόπουλου «Κοίμηση της Θεοτόκου». 
Γνωρίσαμε το ναυπηγείο του Νεωρίου, 
όπου ο υπεύθυνος μηχανικός μας 
ενημέρωσε για την ιστορία και τις 
δραστηριότητες του ναυπηγείου.  

Ξεναγηθήκαμε στο Δημαρχείο και 
στην πλατεία Μιαούλη. 

Στο εργαστήριο λουκουμοποιίας 
γευτήκαμε λουκούμια και χαλβαδόπιτες 
και ενημερωθήκαμε για τον τρόπο 
παρασκευής τους. Ξεναγηθήκαμε στο 
Βιομηχανικό Μουσείο και 
εντυπωσιαστήκαμε από τα εκθέματα που 
μαρτυρούν το βιομηχανικό και ναυτικό 
παρελθόν της Σύρου. 

Περπατήσαμε στα γραφικά σοκάκια 
της Άνω Σύρου, ανεβήκαμε μέχρι την 
επιβλητική καθολική εκκλησία του Αγίου 
Γεωργίου και εντυπωσιαστήκαμε από τη 
μαγευτική θέα του Αιγαίου. 

Γνωρίσαμε τη μορφή του Μάρκου 
Βαμβακάρη μέσα από την επίσκεψή μας 

στο μουσείο Βαμβακάρη, αλλά και τη 
νυχτερινή διασκέδαση σε ρεμπετάδικο της 
Ερμούπολης. Θαυμάσαμε το θέατρο 
Απόλλων, τα παλιά νεοκλασικά αρχοντικά 
στη συνοικία Βαπόρια και το μεγαλοπρεπή 
ναό του Αγίου 
Νικολάου με τις 
χρυσοποίκιλτες 
εικόνες και τα 
βιτρό παράθυρα.  

Αποχαιρετήσαμε το νησί 
αποκομίζοντας τις πιο υπέροχες εμπειρίες 
και όμορφες εντυπώσεις. Οι συμμαθητές 
δεθήκαμε μεταξύ μας και οι σχέσεις με 
τους συνοδούς καθηγητές έγιναν πιο 
ουσιαστικές. 

 
Επιμέλεια:  

Σουγλέ Κλεονίκη (Αρχηγός) 
Ζιάννη Φωτεινή (Συνοδός) 
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HHH   BBB’’’   τττάάάξξξηηη   εεεπππιιισσσκκκέέέπππτττεεεττταααιιι   τττοοο   
ΠΠΠοοολλλυυυτττεεεχχχνννεεείίίοοο   

 
Οι μαθητές της Β΄ τάξης του σχολείου 

μας επισκέφτηκαν τη Σχολή 
Εφαρμοσμένων Μαθημ/κών και Φυσικών 
Επιστημών στην Πολυτεχνειούπολη 

Ζωγράφου. Μαθητές όχι μόνο του Θετικού 
προσανατολισμού, αλλά και του 
προσανατολισμού Ανθρωπιστικών 
Σπουδών, ενημερώθηκαν από καθηγητές 
και φοιτητές της σχολής για τα επιμέρους 
τμήματά της και το περιεχόμενο των 
σπουδών, επισκέφθηκαν τα εργαστήρια 
όπου παρακολούθησαν πειράματα και 
ξεναγήθηκαν στους χώρους της 
Βιβλιοθήκης της Πολυτεχνειούπολης.  

Αυτό που τους έμεινε από την 
επίσκεψη αυτή κατεγράφη ως απάντηση 
στην τελευταία ερώτηση ενός 
ερωτηματολογίου που συμπλήρωσαν 
διαγωνιζόμενοι πάνω στο πόσο καλά έχουν 
καταλάβει τα περί λειτουργίας των σχολών 
και των δυνατοτήτων και υποχρεώσεών 
τους ως μελλοντικοί φοιτητές. 

Ας δούμε λοιπόν μέσα από τα δικά 
τους λόγια τι αποκόμισαν από την 
επίσκεψη αυτή.  

(Τα κείμενα είναι χωρίς διορθωτικές 
παρεμβάσεις)  
Ερώτηση: Ποιο είναι το μήνυμα από τη 
σημερινή επίσκεψη στη σχολή; 

• Ο καθένας είναι υποχρεωμένος να 
κοπιάζει για τη δική του σταδιοδρομία. 
Πρέπει να έχει τις απαραίτητες βάσεις 
και να διαβάζει συστηματικά. 

• Μας δόθηκε η ευκαιρία να 
ανακαλύψουμε τους χώρους του 
Πολυτεχνείου και να πάρουμε μια 
μικρή γεύση από τη φοιτητική ζωή. 
Το βασικό είναι ότι μας δόθηκε 
κουράγιο και κίνητρο να αγωνιστούμε 
και να προσπαθήσουμε σκληρά τώρα 
στο Λύκειο, ώστε να αποκτήσουμε το 
προνόμιο της μόρφωσης. Επιπλέον, 
παρόλο που ίσως να είναι δύσκολο να 
βρούμε δουλειά στο αντικείμενό μας, 
είναι πολύ σημαντικό να είμαστε 
εφοδιασμένοι με γνώσεις. 

• Θα πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας 
στην Τρίτη Λυκείου ώστε να 
περάσουμε σε κάποιο Πανεπιστήμιο. 
Μετά την εισαγωγή μας σε αυτό θα 
μας ανοιχτούν πολλοί δρόμοι για 
επιτυχίες στη ζωή μας. 

• Πραγματικά αξίζει να πιεστούμε λίγο 
παραπάνω τώρα στο Λύκειο, γιατί 
αργότερα που θα περάσουμε εκεί που 
θέλουμε θα ανταμειφθούν οι κόποι 
μας. Ακόμη και αν δεν βρούμε δουλειά 
αργότερα, οι γνώσεις που θα πάρουμε 
στις σπουδές μας είναι πολύτιμες. 

• Μέσω του Πανεπιστημίου ανοίγονται 
νέοι ορίζοντες. 

• Πρέπει να προσπαθήσουμε να μπούμε 
σε κάποιο Πανεπιστήμιο ώστε να 
διευρύνουμε τις γνώσεις μας. 

• Ο καθένας τη σημερινή εποχή πρέπει 
να βάλει στόχους στη ζωή του κυρίως 
για το μέλλον του που συνεπάγεται 
στην αποφοίτηση από κάποια σχολή, 
γιατί μετά από το Πανεπιστήμιο 
ανοίγονται πολλοί δρόμοι. 

• Πόσο σημαντικό είναι το 
Πανεπιστήμιο στη ζωή μας. 
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• Μέσω του Πανεπιστημίου ή 
οποιαδήποτε άλλη σχολή μπορεί να σου 
ανοιχτούν ορίζοντες. 

• Να δούμε το Πανεπιστήμιο ώστε να 
έχουμε στόχο και να διαβάσουμε στις 
πανελλαδικές. 

• Το μήνυμα από τη σημερινή επίσκεψη 
στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
είναι πως ο καθένας οφείλει να 
καταβάλει την προσωπική του 
προσπάθεια για την 
τελική ένταξή του 
στο Πανεπιστήμιο 
της αρεσκείας του. 
Επίσης οφείλει να 
αγαπάει 
πραγματικά το 
αντικείμενο μελέτης του ώστε 
να εξειδικευτεί σε αυτό με τον 
ορθό τρόπο. 

• Θα πρέπει να αγωνιστώ. Αυτός 
ο ένας χρόνος που μένει σ΄ εμάς τα 
παιδιά της Β΄ Λυκείου και αυτό που 
επιλέξουμε να μας αρέσει και να το 
αγαπάμε για να μπορέσουμε να 
πετύχουμε. 

• Ο κάθε μαθητής πρέπει να έχει 
στόχους, επιλεγμένους σύμφωνα με το 
τι του αρέσει και να δουλέψει και να 
εργαστεί για την επίτευξή τους. 

• Να έχουμε στόχους ώστε να 
προσπαθούμε να τους επιτύχουμε. 

• Ότι πρέπει να μορφωθούμε και να 
φοιτήσουμε σε μια σχολή. 

• Το Πανεπιστήμιο σου ανοίγει τους 
πνευματικούς σου ορίζοντες και αξίζει 
να χαραμίσουμε ένας χρόνο από τη 
ζωή μας ώστε να ζήσουμε την 
εμπειρία του Πανεπιστημίου. 

• Πόσο σημαντικό είναι το 
Πανεπιστήμιο στη ζωή μας. 

• Να προσπαθήσουμε να περάσουμε 
κάπου λόγω των δύσκολών εποχών 

και ότι τα Πανεπιστήμια μας ανοίγουν 
νέους ορίζοντες. 

• Να βρούμε μια σωστή σχολή και να 
διαβάσουμε για να πετύχουμε τον 
στόχο μας. 

• Η φοιτητική ζωή είναι ευχάριστη αλλά 
θέλει και αρκετό διάβασμα και 
προσπάθεια ώστε να 
πραγματοποιήσεις αυτό που έχεις ως 
στόχο! 

• Να προσπαθήσουμε να 
περάσουμε σε μια σχολή που να 
μας αρέσει, ή ακόμα και εάν 

δεν έχουμε κάποια 
προτίμηση να 
φροντίσουμε να 
περάσουμε σε μια 
σχολή προκειμένου 
να μορφωθούμε και 
να αποκτήσουμε 
γνώσεις. Να 

συγκεντρωθούμε και να δώσουμε για 
ένα χρόνο το 100% του εαυτού μας 
ώστε να επιτύχουμε τους στόχους μας. 

• Πρέπει να θέτω υψηλούς στόχους. 
• Πρέπει να διαβάσουμε την τελευταία 

χρονιά ώστε να περάσουμε κάπου 
γιατί η μόρφωση στη ζωή μας είναι 
πολύ σημαντική. 

• Όλοι πρέπει να προσπαθήσουμε για το 
καλύτερο δυνατόν  και να θέσουμε 
έναν στόχο που να συνδυάζει 
προσωπικά ενδιαφέροντα και 
επαγγελματική αποκατάσταση και 
κύριος στόχος μας να είναι η γνώση 
και η εξέλιξη σε ατομικό επίπεδο. 

• Πρέπει να επιλέξουμε τη σχολή με 
βάση το τι μας αρέσει ώστε να 
μπορούμε να τελειώσουμε 
ευχαριστημένοι. 

• Να βάζω υψηλούς στόχους στη ζωή 
μου, ώστε να βρω ένα πολύ καλό 
επάγγελμα. 
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• Αν κάποιος θέλει να περάsει σε κάποιο 
Πανεπιστήμιο θα πρέπει να στρωθεί 
και να διαβάσει. 

• Ο καθένας μας θα πρέπει, ανάλογα με 
το τι του αρέσει, να βάλει έναν στόχο 
και να περάσει σε μια σχολή που του 
αρέσει και να ασχοληθεί με αυτό που 
του αρέσει στο μέλλον του. 

• Τους στόχους που βάζουμε να 
συγκεντρωθούμε σε αυτούς για να τους 
πετύχουμε. 

• Όλοι μας πρέπει να περάσουμε σε μια 
σχολή ακόμα και αν δεν βρούμε 
δουλειά στο μέλλον. Πρέπει να 
διαβάζουμε και να πιέσουμε τον εαυτό 
μας για αυτόν τον λίγο χρόνο που μας 
έμεινε πριν αποφοιτήσουμε για να 
μορφωθούμε οι ίδιοι. 

• Πρέπει να 
προσπαθήσουμε 
πολύ ώστε να 
καταφέρουμε να 
μπούμε στο 
Πανεπιστήμιο και 
ακόμα και αν το 
καταφέρουμε δεν θα πρέπει να 
επαναπαυθούμε αλλά να συνεχίσουμε 
την προσπάθειά μας για να 
καταφέρουμε να πάρουμε το πτυχίο. 

• Να περάσουμε σε μια σχολή, να 
βάλουμε έναν στόχο. 

• Είναι η ενημέρωση για τις σπουδαίες 
σχολές του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

• Να δούμε τη σπουδαιότητα των 
σχολών ώστε να αντιμετωπίσουμε το 
μέλλον με σοβαρότητα. 

• Επειδή είναι αρκετά δύσκολοι οι 
καιροί και γενικότερα η οικονομική 
κατάσταση της χώρας μας, πρέπει σαν 
αυριανοί πολίτες να έχουμε μια 
επαγγελματική κατάρτιση ώστε να 
μπορέσουμε να εξελίξουμε την 
κοινωνία μας και να είμαστε 

ευτυχισμένοι. Ακόμα, η σχολή που θα 
επιλέξουμε να μας κάνει χαρούμενους. 

• Το Πανεπιστήμιο σου ανοίγει τους 
πνευματικούς ορίζοντες. 

• Πρέπει να θέσουμε υψηλούς στόχους 
ώστε να γίνουμε μορφωμένοι και να 
περάσουμε σε μια σχολή και να 
είμαστε χαρούμενοι με τον εαυτό μας. 

• Να διαβάσουμε για τις πανελλήνιες. 
• Καταλάβαμε πως ο καθένας έχει 

υποχρέωση να κοπιάζει και να 
προσπαθεί για τη δική του επιτυχία 
ειδικά αυτόν τον καιρό που είναι από 
τα σημαντικότερα χρόνια για τη 
μετέπειτα πορεία του. Ως γνωστόν «τ’ 
αγαθά κόποις κτώνται» σύμφωνα με 
τους αρχαίους προγόνους μας. 

• Ο καθένας οφείλει 
να κοπιάζει για τη δική 
του σταδιοδρομία, πόσο 
μάλλον σε μια τέτοια 
κρίσιμη και καθοριστική 
για το μέλλον στιγμή, 
όπως οι πανελλήνιες. 
Εξάλλου, αν μια 

διαγεγραμμένη πορεία γίνει με σωστές 
βάσεις, τότε η επιτυχία είναι το 
επόμενο βήμα. 

• Πρέπει να υπάρξει προσπάθεια για 
την εισαγωγή σε κάποια σχολή ώστε 
να διευρυνθεί το πνευματικό και 
μορφωτικό επίπεδο. 

• Είναι σημαντικό να βάζουμε στόχους 
στη ζωή μας. 

• Ο καθένας πρέπει να προσπαθεί 
συνεχώς για να μορφωθεί και να γίνει 
καλύτερος άνθρωπος. Γιατί η ζωή 
είναι μια αέναη πρόκληση, μια 
διαρκής πάλη με το άπειρο. 

Επιμέλεια: 
Η αρχηγός: Κοντογούρη Ευανθία 

Οι συνοδοί καθηγητές: Δήμου Μιχαήλ 
Ζιάννη Φωτεινή 
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Η Επιστημονική Ομάδα 
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ΗΗΗ   εεεπππιιισσστττηηημμμοοονννιιικκκήήή   οοομμμάάάδδδααα   τττοοουυυ   πππεεερρριιιοοοδδδιιικκκοοούύύ   
 
Για πρώτη φορά, αυτή τη χρονιά, 

συγκροτήθηκε και λειτούργησε η 
«επιστημονική ομάδα» του περιοδικού 
μας. Αντικείμενο μελέτης της ήταν 
οποιοδήποτε επιστημονικό θέμα θα 
μπορούσε να ενδιαφέρει τους μαθητές από 
τους οποίους απαρτιζόταν.  

Ο κεντρικός πυρήνας της ομάδας ήταν 
οι μαθητές Κομζιά Θεοφανώ, Νάνας 
Ιωάννης, Μενύχτα Αικατερίνη και Σιώτης 
Κωνσταντίνος, αλλά η ομάδα πλαισιώθηκε 
και από τους «επιστημονικούς 
συνεργάτες», τους μαθητές Οικονόμου 
Βασίλειο, Σαββίδη Νικόλαο, Μιχαλιέρο 
Γεώργιο, Αλπογιάννη Χρήστο και Κουτίνου 
Νικολέτα. Βέβαια, υπήρξαν και οι 
«επιστημονικοί επισκέπτες», μαθητές 
άλλων σχολείων, Φωτόπουλος Ανδρέας από 
το 4ο Γυμνάσιο Ιλίου και η Σταυρούλα 
Μιχαλοπούλου από το 2ο Λύκειο Ιλίου. 
Αρωγός στη δουλειά της επιστημονικής 
ομάδας ήταν το Utech Lab του Ιδρύματος 
Ευγενίδου. 

Η έναρξη των 
εργασιών της 
ομάδας έγινε με 
τη μελέτη του 
Μηχανισμού των 

Αντικυθήρων που φυλάσσεται στο Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο. Οι μαθητές έμαθαν 
για την ιστορία του, βρήκαν πόσα δόντια 
θα έπρεπε να είχαν κάποια από τα 
γρανάζια του, ανέπτυξαν ιδέες για το πώς 
θα έπρεπε να διαταχθούν συγκεκριμένα 
γρανάζια (ώστε να υπολογίζονται οι φάσεις 
της σελήνης), έψαξαν και βρήκαν για ποιο 
λόγο η σελήνη έπαιζε (και παίζει) τόσο 
σημαντικό ρόλο για τον προγραμματισμό 
των καλλιεργιών, στη βιολογία έμβιων 
όντων και στο φαινόμενο της πλημμυρίδας 
και της άμπωτης. Παρακολούθησαν σε 
αποσπάσματα από βίντεο τα περί της 

χρήσης των τεχνολογιών που 
χρησιμοποιήθηκαν, προκειμένου να 
αποκαλυφθεί η πλήρης λειτουργίας του 
μηχανισμού και συνειδητοποίησαν ότι 
μετά από πολλά χρόνια μελέτης, οι 
επιστήμονες κατάφεραν να αποκαλύψουν 
την πλήρη λειτουργία του μόνο όταν 
εργάσθηκαν ομαδικά  επιστήμονες 
ποικίλων ειδικοτήτων από διαφορετικές 
χώρες.  

Οι εργασίες της ομάδας συνεχίσθηκαν 
με τα περίφημα άλυτα γεωμετρικά 
προβλήματα της αρχαιότητας, δηλαδή 
προβλήματα τα οποία οι αρχαίοι έλληνες 
(και οι νεότεροι ευρωπαίοι και όχι μόνο) 
προσπάθησαν να λύσουν με χρήση μόνο 
κανόνα και διαβήτη. Ήρθαν έτσι σε επαφή 
με το πρόβλημα της τριχοτόμησης της 
γωνίας, πρόβλημα που είχε απασχολήσει 
την Κατερίνα την προηγούμενη χρονιά, η 
οποία μάλιστα είχε βρει λύση για κάποια 
ειδική περίπτωση. Είδαν οι μαθητές πώς 
λύθηκε το πρόβλημα στην αρχαιότητα, όχι 
με χρήση κανόνα και διαβήτη (που ήταν 
το ζητούμενο), αλλά με χρήση μηχανικών 
μέσων και χρησιμοποίησαν τον «τριχοτόμο 
γωνίας» που στηρίζεται στα 
ανιπαραλληλόγραμμα και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την τμήση γωνίας σε 
οιονδήποτε αριθμό ίσων γωνιών.  

Το άλλο άλυτο γεωμετρικό πρόβλημα 
που απασχόλησε τους μαθητές ήταν ο 
διπλασιασμός του κύβου. Έμαθαν το πώς 
ξεκίνησε αυτό το πρόβλημα και 
διαπίστωσαν το πόσο συνέβαλε στην 
εξέλιξη της μαθηματικής επιστήμης και 
συγκεκριμένα στη θεωρία περί των 
κωνικών τομών. 

Η ομάδα επιχείρησε να ασχοληθεί και 
με θέματα κβαντικής φυσικής πάνω σε 
ζητήματα που ενδιέφεραν τον Γιάννη, αλλά 
γρήγορα διαπιστώθηκε ότι δεν μπορείς να 
ασχοληθείς με κάτι, αν σου λείπει το 
στοιχειώδες θεωρητικό υπόβαθρο και έτσι, 
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η προσπάθεια εγκαταλείφθηκε για 
αργότερα, ίσως για την επόμενη σχολική 
χρονιά που όλοι θα έχουμε κάνει τη 
σχετική μας μελέτη. 

Η Φανή και η Σταυρούλα, λάτρεις της 
μαθηματικής επιστήμης, στα μαθήματα 
που παρακολουθούσαν κάθε Σάββατο στη 
Μαθηματική Εταιρεία, ήρθαν σε επαφή με 
έννοιες που δεν είχαν ακούσει στο σχολείο. 
Αυτό τους παρακίνησε το ενδιαφέρον να 
ασχοληθούν περαιτέρω. Η Φανή διάβασε 
ένα σχετικά εκλαϊκευμένο 
βιβλίο μαθηματικών και 
έκρινε ότι θα ήταν όμορφο 
να γνωρίσει και η 
υπόλοιπη ομάδα τα όσα 
είχε η ίδια διαβάσει. Και 
είχε δίκιο! Ξεκίνησε 
λοιπόν τα σεμινάρια στους 
συμμαθητές της. 
Δυστυχώς δεν κατέστη 
εφικτό να ολοκληρωθούν 
και μας υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει την 
επόμενη χρονιά. Την περιμένουμε με 
ενδιαφέρον! 

Και επειδή η επιστήμη δεν μπορεί να 
είναι αποκομμένη από την υπόλοιπη ζωή 
και καθώς οι μεγάλοι επιστήμονες έχουν –
συνήθως- και μεγάλη κοινωνική 
ευαισθησία, η κυρία Θεοχαροπούλου 
κάλεσε τους εκκολαπτόμενους επιστήμονες 
να παρακολουθήσουν μια ταινία για το 
Bulling και να συζητήσουν τις εντυπώσεις 
τους. 

Μέλη της Επιστημονικής Ομάδας 
παρακολούθησαν -μαζί με τους γονείς 
τους- μια εκδήλωση στο Πλανητάριο του 
Ιδρύματος Ευγενίδου, (συνδιοργάνωση με 
το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) για το 
τηλεσκόπιο Newall, με αφορμή τον 
εορτασμό του χειμερινού ηλιοστασίου. 
Επισκέφτηκαν και την υπέροχη έκθεση 
που φιλοξενείτο στον χώρο του Ιδρύματος 

και ήταν αφιερωμένη στο βυθό και τις 
καταδύσεις. 

Όμως, δεν ήταν η μοναδική φορά που 
επισκεφθήκαμε τις φιλόξενες 
εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Ευγενίδου.  
Μας δόθηκε η ευκαιρία να 
παρακολουθήσουμε εκεί και να 
συμμετάσχουμε ενεργά σε σεμινάριο για τις 
3-D εκτυπώσεις, όπου, αφού μάθαμε λίγα 
θεωρητικά περί 3-D εκτυπώσεων, 
σχεδιάσαμε τη δική μας εκτύπωση και τη 

δοκιμάσαμε στον εκτυπωτή 
του Ιδρύματος. Κατά τη 
διάρκεια του σεμιναρίου 
προβληματιστήκαμε έντονα 
όχι μόνο για τις αλλαγές 
που μπορεί να επέλθουν 
στην οργάνωση της 
οικονομίας με τις 
εκτυπώσεις αυτές, αλλά και 
για την επίδρασή τους στην 
ποιότητα της τροφής μας 

και των κοινωνικών επαφών μας. 
Ήμαστε τυχεροί που μπορέσαμε να 

παρακολουθήσουμε και τα τέσσερα 
σεμινάρια ρομποτικής που οργανώθηκαν 
εκεί από το UtechLab. 

Φτιάξαμε τα δικά μας ρομπότ, τους 
βάλαμε αισθητήρες υπερύθρων και 
χρώματος, τα προγραμματίσαμε να 
αποφεύγουν εμπόδια, να σαρώνουν 
επιφάνειες, να ακολουθούν διαδρομές 
σχεδιασμένες στο δάπεδο, και να 
ανταπεξέρχονται σε «μάχες». 

Καλύτερα όμως να τα δούμε όλα μέσα 
από τα μάτια των μαθητών στα άρθρα που 
ακολουθούν. 

 
Η υπεύθυνη της Επιστημονικής Ομάδας,  

Κοντογούρη Ευανθία. 
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ΟΟΟ   ΜΜΜηηηχχχααανννιιισσσμμμόόόςςς   τττωωωννν   ΑΑΑννντττιιικκκυυυθθθήήήρρρωωωννν   
ΟΟΟ   ΑΑΑρρρχχχαααιιιόόότττεεερρροοοςςς   ………   ΥΥΥππποοολλλοοογγγιιισσστττήήήςςς      
 

Ο αρχαιότερος υπολογιστής, όσο περίεργο 
και αν μας ακούγεται, δεν βρίσκεται στο 
χημείο του σχολείου μας!! Βρέθηκε στα 
Αντικύθηρα το 1901, σε ένα ναυάγιο, 
μαζί με άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Αν 
δεν είχε γίνει αυτή η ανακάλυψη κανείς 
δεν θα το πίστευε! Μέσα από την 
επιστημονική ομάδα του περιοδικού του 
σχολείου μας, μας δόθηκε η ευκαιρία να 
μελετήσουμε και οι ίδιοι 
τον αινιγματικό αυτόν 
μηχανισμό και τον τρόπο 
λειτουργίας του. Μεγάλη 
εντύπωση μας προκάλεσε 
το γεγονός ότι 
επιστήμονες διαφόρων 
των ειδικοτήτων από 
όλον τον κόσμο (μεταξύ αυτών και 
Έλληνες) συνεργάστηκαν για να 
κατανοήσουν τον πολύπλοκο αυτόν 
μηχανισμό. Η λύση του γρίφου βρέθηκε 
χάρη στα υπερσύγχρονα μέσα ψηφιακής 
απεικόνισης που επιστρατεύθηκαν για την 
εξιχνίαση του μυστηρίου του. Για να 
μελετηθεί βαθύτερα η λειτουργία του, 
δημιουργήθηκαν μηχανήματα 
αποκλειστικά γι αυτόν τον σκοπό όπως 
ένα τεράστιο μηχάνημα που απεικόνιζε 
τρισδιάστατα τις λεπτομέρειες της 
εσωτερικής  δομής του μηχανισμού των 
Αντικυθήρων και ένα μηχάνημα λήψης 
φωτογραφιών από διαφορετικές οπτικές 
γωνίες με σκοπό να διαβάσουν τις 
επιγραφές του. Σήμερα ξέρουμε την 
αλήθεια: ο Μηχανισμός ήταν ένα 
αστρονομικό όργανο υψηλής ακριβείας και 
έχει ηλικία άνω των 2.100 ετών! Ο 
μηχανισμός αυτός , μπορούσε να 
υπολογίσει την ακριβή θέση του Ηλίου, 
της Σελήνης και, πιθανώς, των πλανητών, 

στον ουρανό. Υπολόγιζε επίσης  τις φάσεις 
της Σελήνης, προέβλεπε εκλείψεις και 
προσδιόριζε την ημερομηνία τέλεσης των 
αρχαίων Στεφανιτών και Ολυμπιακών 
αγώνων. Ο περίπλοκος αυτός μηχανισμός 
αποτελούταν από πολλά και διαφορετικού 
μεγέθους γρανάζια που συνδέονταν με ένα 
μεγαλύτερο στο κέντρο. Στα πλαίσια του 
προγράμματος αυτού παρακολουθήσαμε 
βίντεο και προβληματιστήκαμε σχετικά με 
την λειτουργία των γραναζιών ψάχνοντας 
τρόπους  απόδοσης ενός μέρους του. 

 
Επιμέλεια: 

Μενύχτα Αικατερίνη,  
Σιώτης Κωνσταντίνος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Αρχιμήδης στο έργο του 
Ψαμμίτης έγραψε: 

«Συ βασιλιά Γέλων γνωρίζεις ότι 
ο κόσμος είναι το όνοµα που δίνουν 
οι περισσότεροι αστρονόμοι σε μία 
σφαίρα, που στο κέντρο της 
βρίσκεται η Γη … Αλλά ο Αρίσταρχος 
έγραψε ένα βιβλίο, που περιέχει 
ορισµένες προτάσεις, από τις οποίες 
συµπεραίνεται ότι ο πραγµατικός 
κόσµος είναι πολύ μεγαλύτερος. 
Πιστεύεται ότι οι απλανείς αστέρες 
και ο Ήλιος είναι ακίνητοι, ότι η Γη 
κινείται γύρω από τον Ήλιο σε 
κυκλική τροχιά, που στο κέντρο της 
βρίσκεται ο Ήλιος.» 
Ο σύγχρονός του Κλεάνθης τον 
κατηγόρησε "Ως κινων τήν του 
κόσμου εστίαν καί ταράσσων τήν 
των ολυμπίων (θεών) ηρεμίαν". 
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 ΟΟΟ   κκκύύύβββοοοςςς   ππποοουυυ   ζζζεεειιι   εεεδδδώώώ   κκκαααιιι   222...444888666   
χχχρρρόόόνννιιιααα ...  

   
Το  Δήλιο πρόβλημα (ή ο διπλασιασμός 

του κύβου), ο τετραγωνισμός του κύκλου 
και η τριχοτόμηση οξείας γωνίας, 
αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση 
κανόνα και διαβήτη, είναι τα τρία ένδοξα 
προβλήματα της ελληνικής αρχαιότητας 
των οποίων η αναζήτηση της λύσης από 
τους αρχαίους γεωμέτρες, οδήγησε σε μια 
έντονη ανάπτυξη της γεωμετρίας. 

Τα δύο πρώτα προβλήματα 
εμφανίστηκαν, για πρώτη φορά στην 
ιστορία των μαθηματικών, από 
τον διάσημο γεωμέτρη Ιπποκράτη 
τον Χίο (470-400 π.Χ.). 

Το Δήλιο πρόβλημα απέκτησε 
δημοσιότητα όταν το ανέφερε, σε 
μια τραγωδία, ο βασιλιας της  
Κρήτης Μίνως διαμαρτυρόμενος γιατί το 
κενοτάφιο που προοριζόταν για τον γιό του 
Γλαύκο, ήταν πολύ μικρό για βασιλικό 
μνημείο και απαιτούσε τον διπλασιασμό 
του όγκου του χωρίς να αλλάξει το κυβικό 
τους σχήμα. Πανελλήνια γνωστό όμως 
έγινε  το πρόβλημα αυτό όταν αναφέρθηκε 
από το μαντείο του Δηλίου Απόλλωνα˙ 
όταν δηλαδή ρωτήθηκε το μαντείο, τι 
πρέπει να κάνουν για να απαλλαγούν από 
το λοιμό που μάστιζε το νησί Δήλο, 
απάμτησε ότι τούτο θα συμβεί αν 
διπλασιάσουν τον κυβικό βωμό του 
Απόλλωνα. Έτσι το πρόβλημα του 
διπλασιασμού του κύβου πέρασε στην 
ιστορία με το όνομα «Δήλιο πρόβλημα».  

Οι λύσεις που δόθηκαν στο πρόβλημα, 
κατά την ελληνική αρχαιότητα, σώθηκαν 
και φτάσανε σε εμάς από τον σχολιαστή 
των έργων του Αρχιμήδη Ευτόκιο (6ος 
αιώνας μ.Χ. ) Αυτός σχολιάζοντας ανάλογο 
πρόβλημα του Αρχιμήδη και τη μέθοδο 
που αυτός χρησιμοποίησε για να το λύσει 

δίνει 12 λύσεις από τις οποίες αρχαιότερη 
είναι αυτή του Αρχύτα ηλικίας 10 
αιώνων. 

Αν και θα θέλαμε να αναλύσουμε 
μαθηματικά σε αυτό το σημείο και τις 12 
λύσεις  θα αναφερθούμε πιο συνοπτικά.  

Ο Πλάτων, ο Ερατοσθένης και ο Ήρων 
ο Αλεξανδρινός κάποιοι από τους 
σπουδαιότερους Έλληνες μαθηματικούς 
επέλυσαν το πρόβλημα μηχανικά, ο 
καθένας τους με διαφορετικό τρόπο. Ο 
Αρχύτας, ο Μέναιχμος, ο Αρχιμήδης, ο 
Απολλώνιος, ο Νικομίδης και ο Διοκλής 
από την άλλη αντιμετόπισαν το διάσημο 

αυτό πρόβλημα με τη χρήση 
καμπυλών. Συγκεκριμένα πιο 
γνωστή υπήρξαν οι λύσεις του 
Μέναιχμου οι οποίες επιτυγχάνονται 
με την τομή δύο κωνικών τομών, 
δηλαδή είτε με την τομή δύο 

παραβολών των: x2=ay και y2=2ax, 
είτε με την τομή μιας παραβολής και 

μιας υπερβολής: x2=ay και xy=2a2. 

Με τη χρήση της αναλυτικής 
γεωμετρίας και της κισσοειδούς καμπύλης 
επιτυγχάνεται επίσης η λύση. 

Μία πιο περίπλοκη λύση στο 
πρόβλημα έδωσε ο Πάππος ο  
Αλεξανδρινός, την οποία πέτυχε με τη 
βοήθεια μιας κατασκευής ευθείας που 
κατορθώνεται με δοκιμές. 

Τώρα, το ερώτημα είναι γιατί το 
πρόβλημα θεωρείται άλυτο μέχρι και 
σήμερα. Γιατί, εν ολίγοις, μόνο η λύση 
εκείνη του κανόνα και του διαβήτη θα 
γινόταν αποδεκτή. Κατά τη γνώμη μου 
αυτό είναι θέμα πραγματικής ομορφιάς και 
φυσικής απλότητας των Μαθηματικών, 
αλλά προς το παρών προτιμώ να το αφήσω 
στην κρίση του αναγνώστη! 

 
Επιμέλεια: 

Κομζιά Θεωφανώ 
Μιχαλοπούλου Σταυρούλα 
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ΑΑΑπππόόό   τττηηηννν   ΠΠΠρρρώώώτττηηη   μμμαααςςς   ΕΕΕπππίίίσσσκκκεεεψψψηηη   σσστττοοο   

ΊΊΊδδδρρρυυυμμμααα   ΕΕΕυυυγγγεεενννίίίδδδοοουυυ ... 

Κατά την περιήγησή μας στο κτήριο 
του Ιδρύματος Ευγενίδου, μας 
εντυπωσίασαν οι δύο εκθέσεις 
φωτογραφίας με θέμα το βυθό και το 
σύμπαν μας. Η απεικόνιση του βυθού και 
του σύμπαντος ήταν τόσο ρεαλιστική που 
νιώθαμε ότι αποτελούσαμε μέρος αυτών. 
Κατόπιν, εισήλθαμε στην αίθουσα 
προβολών, όπου ο Πρόεδρος του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθηγητής κ. 
Τσίγκανος Κανάρης, μας παρουσίασε το 
ερευνητικό του έργο. Οι πληροφορίες που 
μας παρασχέθηκαν διεύρυναν τον γνωστικό 
μας ορίζοντα στις επιστήμες της 
Αστρονομίας και της Αστροφυσικής. Μετά 
το τέλος της ομιλίας του, ξεκίνησε η 
προβολή της ταινίας του αστρονόμου κ. 
Νίκου Ματσόπουλου. Καθ’ όλη τη διάρκεια 
της προβολής της, βρισκόμασταν «μέσα» 
στο ηλιακό μας σύστημα, μετεωρίτες 
έρχονταν καταπάνω μας, «κινούμασταν» 
ανάμεσα στα αστέρια, παρατηρούσαμε τις 
επιφάνειες των πλανητών. Ζήσαμε μία 
μοναδική, φανταστική εμπειρία, που 
πιστεύουμε ότι αξίζει να τη ζήσουν όλοι οι 
μαθητές! 

 
Επιμέλεια: 

Κουτίνου Νικολέτα 
 

 

NNNEEEWWWAAALLLLLL   –––   ΈΈΈνννααα   ΑΑΑθθθάάάνννααατττοοο   ΤΤΤηηηλλλεεεσσσκκκόόόπππιιιοοο...  
   

Όπως κάθε χρόνο, 
έτσι και φέτος, το 
Ίδρυμα Ευγενίδου 
γιόρτασε το χειμερινό 

ηλιοστάσιο 
διοργανώνοντας μια 
παράσταση, στην οποία 
και παρευρεθήκαμε, 
προς τιμήν του 

τηλεσκοπίου NEWALL. Διοπτρικό 
τηλεσκόπιο, το οποίο κατασκευάστηκε το 
1868 από τους Thomas CooKe & 
Sonsκατά παραγγελία του R.S. Newall, 
Ιρλανδού ερασιτέχνη αστροφυσικού, και 
ήταν το μεγαλύτερο της εποχής του, με 
διάμετρο φακού 62,5 cm, μήκος σωλήνα 
9m και βάρος περίπου 16 τόνους! Το 
1955 δωρήθηκε από το Πανεπιστήμιο του 
Cambridge στο Αστεροσκοπείο Αθηνών 
και εγκαταστάθηκε στην Πεντέλη, όπου η 
χρήση του προώθησε ουσιαστικά τους 
Έλληνες α στη σύγχρονη επιστήμη της 
παρατηρησιακής αστροφυσικής. Σήμερα 
βρίσκεται στο κέντρο επισκεπτών του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στην 
Πεντέλη, όπου ξαναζωντανεύει ύστερα 
από 10 χρόνια σιωπής για να 
χρησιμοποιηθεί πλέον μόνο για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς, δίνοντας -κατ’ 
αυτόν τον τρόπο- ευκαιρίες σε όλους εμάς, 
ατενίζοντας τον μαγικό κόσμο της 
επιστήμης, να αποφασίσουμε να 
διεισδύσουμε σ’ αυτόν και από εκεί και 
πέρα να ζήσουμε το υπέροχο όνειρο της 
αποκάλυψης του κόσμου και της 
ανακάλυψης ενός νέου, καλύτερου κόσμου, 
στον κόσμο των βαθύτατων συγκινήσεων. 

 
Επιμέλεια:  

Κομζιά  Θεοφανώ 
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ΕΕΕκκκτττύύύπππωωωσσσηηη   333---DDD...  

Παρακολουθήσαμε στο Ίδρυμα 
Ευγενίδου ένα σεμινάριο – ενημέρωση 
σχετικά με τις 3-D εκτυπώσεις. Όλοι όσοι 
βρεθήκαμε εκεί, μάθαμε αρκετά 
ενδιαφέροντα πράγματα, όπως ότι στην 
τρισδιάστατη εκτύπωση μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν διάφοροι τύποι υλικού. Οι 
εκτυπωτές χρησιμοποιούνται για την 
κατασκευή φυσικών μοντέλων και τη 

δημιουργία προϊόντων. Βέβαια, για να 
μπορέσει να χρησιμοποιήσει κάποιος 
τρισδιάστατους εκτυπωτές, πρέπει να έχει 
τα κατάλληλα προγράμματα. Η παρουσίαση 
ήταν αρκετά καλή, αλλά διήρκεσε πολύ, με 
αποτέλεσμα να μην έχουμε αρκετό χρόνο 
για την εφαρμογή των πληροφοριών που 
μάθαμε στο σεμινάριο. Μας τέθηκε η 
εργασία να κατασκευάσουμε τρισδιάστατο 
μοντέλο της Αγίας Σοφίας, πράγμα που 
δυσκόλεψε εμένα και την ομάδα μου. 

 
Επιμέλεια: 

Σαββίδης Νικόλαος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΡΡΡοοομμμππποοοτττιιικκκήήή   ΙΙΙ   

Η επιστημονική ομάδα του σχολείου 
μας επισκέφθηκε το Ευγενίδιο Ίδρυμα για 
να πάρει μέρος σε ένα εργαστήριο 
ρομποτικής, όπου μάθαμε διάφορες 
πληροφορίες γύρω από τη δημιουργία ενός 
ρομπότ, και μετά κληθήκαμε να 
κατασκευάσουμε οι ίδιοι ένα. Αρχικά, μας 
παρουσιάστηκαν τα μέρη από τα οποία 
αποτελούνται τα ρομπότ : το σασί, η 
μονάδα επεξεργασίας, οι 
είσοδοι(αισθητήρες), οι έξοδοι(κινητήρες) 
και η πηγή ενέργειας. Έπειτα, μάθαμε τις 
βασικές αρχές της δημιουργίας ενός ρομπότ 
και ακολουθώντας τις είμασταν σε θέση να 
κατασκευάσουμε ένα με πρότυπο μια 
αυτόματη ηλεκτρική σκούπα. Έτσι, 
συναρμολογώντας κομμάτια της σειράς 
Lego Mindstorms EV3 και 
προγραμματίζοντας στο αντίστοιχο 
λογισμικό, η κάθε ομάδα κατάφερε να 
φτιάξει μια μηχανή που ελέγχεται από 
διακόπτη, συνδυάζει τα δεδομένα που 
δέχεται από τους αισθητήρες και 
προσπαθεί να καλύπτει όσο το δυνατόν 
περισσότερη επιφάνεια του δωματίου και, 
ακριβώς όπως μια αυτόματη ηλεκτρική 
σκούπα. 

Προς το τέλος της δραστηριότητας 
αυτής, μάθαμε για το περιεχόμενο των 
επόμενων επισκέψεων που πρόκειται να 
πραγματοποιηθούν, η τελευταία εκ των 
οποίων θα είναι μια μάχη των ρομπότ που 
θα έχουμε οι ίδιοι συναρμολογήσει, 
αυξάνοντας το ενδιαφέρον μας και την 
θέλησή μας να μάθουμε για αυτόν τον 
συναρπαστικό τομέα. 

Η επίσκεψη αυτή ήταν υπέροχη και 
τη συνιστούμε ανεπιφύλακτα σε όποιον 
ενδιαφέρεται. 

Επιμέλεια: 
Σιώτης Κωνσταντίνος  

  Ανάλογα με το υλικό που 
θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε 
για μία 3-D εκτύπωση 
χρειαζόμαστε και διαφορετικό 
εκτυπωτή. Σήμερα, μεταξύ 
άλλων, εκτυπώνονται ζυμαρικά 
και εμφυτεύματα για επεμβάσεις 

   

22 
 



ΡΡΡοοομμμππποοοτττιιικκκήήή   ΙΙΙΙΙΙ   

Στο εργαστήριο ρομποτική II φτιάξαμε 
ρομπότ το οποίο με τον κατάλληλο 
προγραμματισμό πρέπει να μένει σε έναν 
περιορισμένης κίνησης χώρο. Ο χώρος 
αυτός ήταν τετράγωνος και χωριζόταν από 
τον υπόλοιπο χώρο με μαύρες γραμμές. Το 
ρομπότ έπρεπε να είναι κατασκευασμένο 
έτσι ώστε μετά την χρήση του να 
καταστραφεί. 

     Ύστερα από την κατασκευή 
έπρεπε τα άτομα των ομάδων να φτιάξουν 
ένα πρόγραμμα το οποίο θα εκτελεί τις 
παρακάτω κινήσεις: 

Κίνηση μπρος/πίσω/δεξιά/αριστερά. 
Να μην κινείται όταν "βλέπει" μέσω 

των αισθητήρων του το μαύρο χρώμα ή αν 
το "βλέπει" να το αποφεύγει  στρίβοντας 
δεξιά ή αριστερά. 

      Τέλος, αφού κάθε ομάδα είχε 
τελειώσει από τις παραπάνω 
δραστηριότητες, τοποθετήσαμε τα ρομπότ 
σε μία πίστα. Στην πίστα αυτή 
διαγωνιστήκαμε για το ποιό ρομπότ θα 
φτάσει πιο γρήγορα στο τέλος, 
ολοκληρώνοντας όλη την πίστα.  

 
Επιμέλεια: 

Μιχαλιέρος Γεώργιος 
 

 
 
 

ΡΡΡοοομμμππποοοτττιιικκκήήή   ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ   &&&   IIIVVV      

Η επιστημονική ομάδα του σχολείου 
μας έκανε επίσκεψη στο ίδρυμα Ευγένιου 
Ευγενίδου για να συνεχίσουμε τα 
σεμινάρια πάνω στην ρομποτική με lego. 

Για την 3η μας επίσκεψη 
μαζευτήκαμε 2 μαθητές λιγότεροι από ότι 
τις προηγούμενες φορές (4 δηλαδή 
μείναμε, ααχ αυτές οι πανελλήνιες) αλλά 
αυτό δεν μας εμπόδισε από το να μάθουμε 
και να περάσουμε ωραία. Στο 3ο σεμινάριο 
το θέμα μας ήταν να μάθουμε τα ρομπότ 
μας να αποφεύγουν και να ακολουθάνε 
μονοπάτια με βάση το χρώμα. Στην αρχή 
βέβαια, όπως συνηθίζουν, μας έκαναν μια 
επανάληψη ώστε να θυμηθούμε τα βασικά 
του προγραμματισμού και της ρομποτικής 
σαν σύνολο. Αφού μας είπαν αυτά που 
χρειαζόμασταν, μας έδωσαν τα υλικά για 
να φτιάξουμε τα ρομπότ και μας άφησαν 
να κάνουμε δοκιμές πάνω στην πίστα την 
οποία χρησιμοποιήσαμε στην ρομποτική 4 
(Ένα τετράγωνο ήταν που το οριοθετούσε 
μια μαύρη γραμμή). Όμως οι ειδήμονες 
είχαν άλλα σχέδια τα οποία δεν μας είχαν 
αποκαλύψει. Αναποδογύρισαν την πίστα 
και μας είπαν «Εδώ θα κάνετε αγώνα 
ταχύτητας». Ήταν μια περίεργη  πίστα, 
σαν να έδινες σε ένα μικρό παιδί 
μαρκαδόρο και να τράβαγε μια συνεχόμενη 
γραμμή νομίζοντας ότι ζωγραφίζει. Τέλος 
αγωνιστήκαμε ο καθένας ξεχωριστά 
καταγράφοντας τους χρόνους του. Η ομάδα 
μου αν και φαινόταν η πιο γρήγορη πάντα 
εμφάνιζε ένα σφάλμα το ρομπότ και 
βγαίναμε εκτός διαδρομής, όμως η άλλη 
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ομάδα του σχολείου μας κέρδισε την 
πρωτιά με την αξία της. Έπειτα μας 
βάλανε την δοκιμασία να κρατάμε ασφαλή 
απόσταση από τον αντίπαλο μας αλλά για 
την ομάδα μου αποδείχτηκε σκέτη 
καταστροφή. Τελικά το πρόβλημα δεν ήταν 
προγραμματιστικό αλλά καθαρά λογικό 
αφού βάζαμε λάθος πρόγραμμα στο ρομπότ 
να λειτουργήσει. 

Στην τελευταία μας επίσκεψη μείναμε 
μόνο δύο μαθητές… Αλλά αυτό δεν μας 
εμπόδισε -όπως και πριν- να 
διασκεδάσουμε. Το τελευταίο σεμινάριο, η 
τελευταία μονομαχία. Ναι, καλά διαβάσατε, 
Μονομαχία! Σκοπός αυτού του σεμιναρίου 
ήταν να βάλουμε σε δράση ότι ξέρουμε και 
να αφήσουμε τα ρομπότ μας να παλέψουν. 
Πολλοί πιστεύετε ότι θα καθόμασταν (εγώ 
και ο Κώστας) στην ίδια ομάδα, όμως 
σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ καλύτερα να 
τον αντικρίσω ως κάποιον πραγματικά 
ικανό αντίπαλο. Τελικά, έκανα λάθος γιατί 
εγώ τουλάχιστον ένιωσα πολλές 
συντριπτικές ήττες την μια μετά την 
άλλη. Όμως πέρασα καλά και είναι μία 
εμπειρία την όποια πιστεύω πρέπει να 
μπει στην do to list κάθε νέου που 

ασχολείται με την τεχνολογία. MOV_0151.mp4  
  

Επιμέλεια: 
Νάνας Ιωάννης 

 

 

   

BBBuuulllllliiinnnggg   
 
Με την επιστημονική ομάδα του 

περιοδικού παρακολουθήσαμε  μια ταινία 
κατά του σχολικού εκφοβισμού. Η υπόθεση 
είχε ως εξής: ένας νέος μαθητής Λυκείου 
μετακόμισε με αποτέλεσμα να αλλάξει 
σχολικό περιβάλλον. Στην προσπάθειά του 
να ενταχθεί σε αυτό, κατάφερε, εκτός από 
φίλους, να κάνει και θανάσιμους εχθρούς… 
Έτσι, δεχόταν καθημερινά εκφοβισμό που 
ξεπέρασε τα όρια, με τραγικές συνέπειες. 
Βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, 
πρόκειται για μια βαθιά συγκινητική 
ταινία που προβληματίζει τους πάντες, 
κατά συνέπεια και εμάς…  Καταλήξαμε στο 
συμπέρασμα ότι  το bullying  αν και είναι 
ένα τόσο σοβαρό φαινόμενο δεν του δίνεται 
αρκετή προσοχή ώστε να σταματήσει  ή 
έστω να περιοριστεί.  Η ταινία μας άνοιξε 
τα μάτια και μας βοήθησε να καταλάβουμε 
πόσες φορές κρατάμε το στόμα μας κλειστό, 
μπροστά σε τέτοια γεγονότα. Όλοι είμαστε 
συνεργοί αυτού του εγκλήματος αφού δεν 
αντιδράμε ακόμα και όταν είμαστε 
μάρτυρες του. Έτσι, κάθε μέρα 
οδηγούμαστε όλο και πιο κοντά στα 
γεγονότα που διαδραματίζονται στην 
ταινία, τα οποία αν και στην αρχή μπορεί 
να μας φάνηκαν κάπως υπερβολικά και 
εξωπραγματικά, εν τούτοις συμβαίνουν 
στην πραγματικότητα. Όπως φάνηκε στην 
ταινία η ωμή σωματική βία, με τον ίδιο 
τρόπο φάνηκε και η ψυχολογική, η οποία 
αδρανοποιούσε το άτομο στο να απευθυνθεί 
σε κάποιον για βοήθεια. Εμείς λοιπόν που 
μπορούμε, είναι αναγκαίο να δράσουμε και 
να απευθύνουμε τον λόγο στους αρμόδιους 
για τα άτομα που δεν μπορούν.  Την 
συνιστάμε ανεπιφύλακτα. 

Επιμέλεια:  
Μενύχτα Αικατερίνη 

Σιώτης Κωνσταντίνος 
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Οι Μικροί Ποιητές 
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ΟΟΟιιι   μμμαααθθθηηητττέέέςςς   γγγρρράάάφφφοοουυυννν………   
 
Τον Απρίλιο, οι μαθητές του τμήματος 

Α1 και μερικοί καθηγητές είχαν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν το μάθημα 
που σχεδίασαν οι σχολικές σύμβουλοι των 
μαθηματικών και των φιλολογιών 
μαθημάτων κ. Λυμπεροπούλου Λέλα και 
κ. Ασημακοπούλου Αλεξάνδρα αντίστοιχα, 
με αφορμή ένα ποίημα του Παλαμά και 
ένα του Φερνάντο Πεσσόα.  

Ο τίτλος του μαθήματος «Ποίηση και 
Μαθηματικά» φαινόταν στους μαθητές 
κάπως περίεργος. Δε δίστασαν να 
εκφράσουν απόψεις όπως: «σιγά μην έχουν 
καμιά σχέση» ή «κυρία, εγώ είμαι 
σίγουρος ότι το μάθημα θα είναι 
αποτυχία». Κατά την εφαρμογή του 
μαθήματος όμως, ενεπλάκησαν ενεργά με 

αυτό και στο τέλος δημιούργησαν και τα 
δικά τους ποιήματα, ενώ ποίημα έγραψε 
και η μαθηματικός του σχολείου κ. Ζιάννη. 

Μετά το πέρας του μαθήματος 
εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για το 
περιεχόμενο του μαθήματος και την 
έκπληξή που προήλθε από τη διαπίστωση 
της σύνδεσης δύο φαινομενικά άσχετων 
μεταξύ τους πεδίων. 

Παρακάτω παρατίθενται τα ποιήματα 
των μαθητών, που δεν θα τε ελέγξουμε 
για το μέτρο, την ομοιοκαταληξία κ.λπ., 
αλλά θα τα διαβάσουμε για να δούμε πώς 
οι εκκολαπτόμενοι νέοι και οι καθηγητές 
τους βλέπουν κάποια πράγματα και πώς 
προσπαθούν μέσα από τον γραπτό λόγο, 

έμμετρο ή μη, να εκφράσουν αυτό που 
νιώθουν, που σκέφτονται, που 
ονειρεύονται ή που βιώνουν ή ακόμα και 
τη χιουμοριστική τους διάθεση. 

Σεβόμενοι την επιθυμία των μαθητών 
μας, διατηρήσαμε την ανωνυμία σε μερικά 
από τα ποιήματα. 

Επιμέλεια:  
Κοντογούρη Ευανθία  

 

ΤΤΤααα   ππποοοιιιήήήμμμααατττααα:::   
Γεννήθηκε ένα παιδί στη Χώρα 
Ήταν ξεχωριστό από την πρώτη τη 

στιγμή. 
Δάσκαλοι και γονείς προσπάθησαν και 

οι δύο 
να το φτιάξουνε αμέσως 
Μα το παιδί ήταν σκληρό και υψηλό στο 

φρόνημα  
και δεν ανέχτηκε την κατάσταση αυτή. 
Δάσκαλοι και γονείς απογοητεύτηκαν 

και οι δύο  
και παρατήσαν την προσπάθεια αυτήν. 
Μα το παιδί μεγάλωσε  και έφτιαξε την 

δική του 
την ζωή. 
Χωρίς τις συμβουλές και την πορεία 

αυτών 
των δύο. 
Και έμεινε ξεχωριστός  και έφτιαξε τον 
δικό του κόσμο. 

Αποστολίδης Σωκράτης 
 

Σε έναν κόσμο άγνωστο, χωρίς αγάπη, 
χωρίς μίσος. 

Άραγε  θα μπορέσει ποτέ, όλος ο κόσμος 
να’ ναι ίσος; 

Γιατί στους καλούς  και στους κακούς, 
εγώ δεν είμαι μέσα, 
μόνη χτίζω τον δικό μου δρόμο, 
αλλά μόνη ν’ αντέξω πόσα; 
Γιατί μοναδικοί είναι όλοι, 
κι εσύ κι ο συνάνθρωπός σου 
Μες’ το ολικό ποσό όμως, 
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Θα ακολουθήσεις τον δρόμο τον δικό 
σου; 

Σε έναν κόσμο άγνωστο, χωρίς αγάπη, 
χωρίς μίσος. 

Άραγε  θα μπορέσει ποτέ, όλος ο κόσμος 
να’ ναι ίσος; 

Δέδε Μαριάννα 

 
Το 1929 κάπου στην Τεργέστη ένα 

υπερωκεάνιο  σαλπάροντας στη 
σκέψη, δύο σπουδαίους ποιητές που 

είναι  προβληματισμένοι 
ανάμεσα στα μαθηματικά, ποίηση 

αφηρημένη. 
Σαν αγνώσους σε μια εξίσωση ψάχνουν 

για να βρούνε 
την ελεύθερή τους άποψη θέλουνε να 

πούνε. 
Καταπιεσμένοι ανάμεσα στους αριθμούς, 
τους φυσικούς ή τους ρητούς,το νόημα 

της ζωής να βρούνε. 
Άλλος μες στα τείχη του και άλλος στο 

ναό του, ψάχνει ο  
καθένας να βρεί τον εαυτό του. 

Ίτσα Ειρήνη 
 

Και σαν πέρασε ακόμη ένα βράδυ, 
Φυλακίζομαι στα βαριά σκεπάσματα  

του κρεβατιού 
βυθίζοντας  τις σκέψεις μου σε 

πράγματα γενικά, 
ανούσια και αόριστα. Κι όλα αυτά για να  
ξεφύγω. Να ξεφύγω από τους 

υπόλοιπους και  
τα μυαλά τους που είναι γεμάτα 

προκαταλήψεις και φόβο. Από έναν 
φόβο 

χωρίς λογική, χωρίς σκέψη. 
Αγγελογιαννάκη Βασιλική 

 
Δύο είναι δεξιά μου, 
τρεις αριστερά μου. 
Μιλάνε. 
Μιλάνε πολύ. 
Δεν τους ακούω. 
Είμαι αλλού. 
Σε άλλο μέρος. 
Είναι διαφορετικά από εδώ. 
Εδώ είμαι μόνη μου. 
Ενώ εκεί έχει σκέψεις, 
όνειρα και αναμνήσεις. 
Εκεί είμαι κέντρο του  
σύμπαντός μου.  
Ύστερα γυρίζω πίσω. 
Εδώ που είναι πολλοί. 
Αλλά πραγματικά δεν είναι κανένας. 
Μόνο εγώ 
και το εκεί. 
Κανένας άλλος. 

Γιωρνταμάκη Ελένη 
 

Διαφορετικότητα υπάρχει παντού. 
Ξεχώρισε. Βγες από την μάζα. 
Ξέφυγε από τα στερεότυπα και τις 

προκαταλήψεις. 
Προχώρα όπως εσύ ξέρεις, χωρίς να 

σκέφτεσαι 
τι θα πουν οι άλλοι. 
Βγες στον κόσμο με θάρρος. 
Μη φοβάσαι. 

Βασιλοπούλου Βασιλική-Μαρία 
  
Μια μέρα στην αυλή 
είδα μια κότα στρουμπουλή 
Να την πιάσω πήγα μα μου έφυγε. 
Την επόμενη μέρα πήγα στο βουνό 
με τον σκύλο μου παρέα 
Και έπιασα ένα λαγό. 

Αχείμαστος Τάσος 
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Παίζω κρυφτό με τον εαυτό μου 
στους σκοτεινούς δρόμους του  
φεγγαριού. Περνάω απρόσωπα 

ινδάλματα 
άχρωμα, παγιδευμένα  σε 
ένα γυάλινο κόσμο. Νιώθω 
λύπη, απογοήτευση. Καταλαβαίνω 
ότι ο εαυτός μου κρύβεται, γιατί  
φοβάται. Φοβάται γιατί και εγώ 
έχω γίνει μια από αυτές τις μορφές. 

Ελένη Καλαμούτσου 
 
Μην ξεχνάς αυτούς που έχεις αφήσει 

πίσω. 
Γύρνα και δωσ’ τους ένα φιλί 
ή έστω μια αγκαλιά 
Πλέον είσαι κάτι άγνωστο και παλιό. 
Μήπως, όμως, και πριν ήσουν; 
Είχες βάλει τείχη στην αγάπη σου, 
δεν άφηνες κανέναν να σε αγγίζει 
και να σε πλησιάζει. 
Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό σου 
και αυτό αγάπησα σε εσένα. 
Δεν το ήξερες, δεν ήθελες να το μάθεις. 
Τώρα, τώρα, έχει ησυχάσει η ψυχή σου. 
Και εγώ χαίρομαι που ακόμα συνεχίζω 
και σε αγαπώ όπως και πριν. 

Αχείμαστου Χαρά 
 
Τρία πουλάκια κάθονταν και έβλεπαν  
την ζωή τους πως άλλο νόημα δεν έχει. 
Τόσες σκέψεις μέσα στο μυαλό τους 

ήρθαν 
πως θα κοιμηθούν αιώνια. 
Ήταν έξω από το σύνολο, 
τρεις ψυχές μόνες και απογοητευμένες. 
Κανένας  δεν νοιαζόταν για τα πουλάκια 

αυτά 
και αν έφευγαν δεν θα το καταλάβαινε 

κανείς. 
Τόσα πουλάκια  σε ένα δάσος μα 

αφαιρέθηκαν τρεις ψυχές. 
Γκιώνη Πάολα 

 
Άραγε τι γινόμαστε, αφού μας πάρει ο 

θάνατος; 
Μήπως,  μας κατευθύνει προς το 

σκότος; 
Ή μήπως μας οδηγεί σε  μα άλλη ζωή, 
που, βέβαια, θα έχει μια διαφορετική 

ροή; 
Εγώ πάντως ένα πράγμα ξέρω 
Και αυτό είναι,πως δεν χρειάζεται να 

ξέρω. 
Αρμακόλα Ασπασία 

Κάθε μέρα κουβαλώ 
την  τσάντα μου, με το στανιό. 
Μέσα χάρακες γεμάτη 
x, y και συναρτήσεις 
Ωχ, πολλές  οι απαιτήσεις! 
 
Έξω ο ήλιος είναι λαμπρός 
αλλά κύκλο φτιάχνει το μυαλό 
Τι τρομερό, τι φοβερό 
να μην μπορώ να απαλλαγώ 
από τα βάσανα των αριθμών. 

Ζιάννη Φωτεινή    

 
Τα παρακάτω ποιήματα είναι ανώνυμα: 
 
Μια νύχτα ακόμα απορώ 
που χάθηκε ο παλιός μου εαυτός. 
Φίλοι μου χαμογελούν 
αλλά από πίσω με πυροβολούν. 
--- 
Τριγύρω μου κοιτώ, 
μα πουθενά δεν είσαι 
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και εγώ όμως δεν μπορώ 
κοντά μου να μην είσαι. 
--- 
Έπεσε η νύχτα στο κρύο του χειμώνα 
Και οι δυο τους χωρίσανε με δάκρυα 

κυλισμένα 
Μα μετά από αρκετό καιρό 
Συναντηθήκανε οι δυο τους  σε έναν 

σταθμό 
Και οι δυο τους είχαν άσπρα μαλλιά 
Μα ο καθένας έκανε οικογένεια ξανά 
Και αυτή ήταν η δικιά τους ιστορία 
Μέσα στην αγάπη στο κλάμα, στην 

γλυκιά τους ευτυχία.  
--- 

Είναι Χριστούγεννα όλοι είναι γεμάτοι 
με το γιορτινό πνεύμα και αποκομένοι 
από τα ενδότερα. 

 Εγώ είμαι ο μόνος στο σπίτι  με τον 
καφέ στο χέρι.  

Και μιλάγαμε στο τηλέφωνο,  
 μού ’πες πως είσαι στο δρόμο.  
Εγώ μετά έβαλα τα καλά μου και σε 

περίμενα. 
Μόλις ήρθες καθήσαμε στο μπαλκόνι 
και παίζαμε τάβλι και χαζεύαμε  
τους γέρους που ήταν με τις οικογένειες 
τους.  
Ξαφνικά ξάπλωσες πάνω μου 
και πήγαμε στην κάμαρα 
ξαπλώσαμε και κάναμε έρωτα. 
Μετά ξύπνησα ήταν τουλάχιστον  
ωραία που ένιωσα την εμπειρία της 
ταινίας   

μακάρι να γίνει πραγματικότητα. 
--- 
Ρώτησα έναν ταξιτζή, 
τι σημαίνει αγάπη 
Αυτός μου είπε, δεν ξέρω 
την οδό αυτή. 
Ρώτησα ένα δάσκαλο, 
τι σημαίνει αγάπη 
Αυτός μου είπε, δεν ξέρω, 
δεν έχω διδάξει το μάθημα αυτό. 
Ρώτησα έναν τρελό, 
τι σημαίνει αγάπη 
Αυτός μου είπε, αυτή με έφερε εδώ 

που είμαι. 
--- 
Μια νύχτα εγώ κι εσύ 
κάτω από τα’ αστέρια μαζί, τα μάτια 

σου 
να κοιτώ και να χάνομαι λες και κοιτώ 
τον ουρανό. 
--- 
Κι όταν έρθει η στιγμή,  
της ζωής σου τις πράξεις θα μετρήσεις. 
Και θα αναπολήσεις στιγμές κοντινές 

και μακρυνές 
Εάν στο μέτρημα οι καλές στιγμές σου 

βγουν πολλές, 
Τρισευτυχισμένος να αισθάνεσαι, να 

συνεχίζεις. 
Εάν οι κακές στιγμές σε συνεπάρουν 
νιώσε δυνατός, έτοιμος να συνεχίσεις το 

έργο τηςλύτρωσης. 
Το στερνό έργο του κάθε ανθρώπου στη 

γη. 
Και με την λύτρωση, η λήθη θα έρθει, 

θα πάρει τις  
σκέψεις σου σαν τον άνεμο. 
Την λήθη ανδεν δεχθείς, τότε τις 

συνέπειες της  
ζωής θα αντικρίσεις, και θα νιώσεις την 

ανάγκη να 
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ονειρευτείς  την ζωή της λύτρωσης, της 
αγάπης. 

--- 
Άλλο ένα εγώ στο πλήθος αυτό, 
μ’ αναζητώ αλλά που  να με βρω, 
δε ξέρω που  γυρνώ στο σκοτάδι αυτό, 
όλο τρέχω κα παραπατώ. 
--- 
Μέσα στην πόλη της μαυρίλας και των 
ναρκωτικών των γκρίζων οφθαλμών τα 
γεμάτα μίσος μάτια σου αντικρίζω. Ξένε 
σε βρίζω, γιατί δεν σε γνωρίζω, κρίνεις 

για  
να κριθείς αυτό είναι λίγο. Μες τον 

χειμώνα 
η άγνοια σκοτώνει το κρύο σε 

στοιχειώνει 
και σ’ απομονώνει. 
Η κοινωνία μόνη ή εσύ μόνος σου 
σε αυτήν; Δείξε την αλήθεια και 

ξεχώρισε, 
η ζωή σε χώρισε σκάσε και προχώρησε. 
--- 
Τρία πουλάκια κάθονταν 
και πλέκανε πουλόβερ 
όμως το ένα κουράστηκε 
και είπε game over. 

 
Τα άλλα δυο φωνάζανε 
και μόνα τους βαριόντουσαν 
βλέπαν τηλεόραση 
και με το κινητό καθόντουσαν. 
 
Τι θα κάνουμε αναρωτιόντουσαν 
από εδώ και πέρα 
Σκέφτονται να λύσουν καμιά 
εξίσωση μπας και περάσει η μέρα. 
 
 
Το ποίημα που ακολουθεί έγραψε η 

μαθήτρια Παρρά Ευγενία και το διάβασε 
σε σχολική εορτή. 

   

ΤΤΤοοο   κκκαααλλλοοοκκκαααίίίρρριιι   τττοοουυυ   ΝΝΝοοοέέέμμμβββρρρηηη   
 

 Άρπαξες τη ζωή απ’ τα μαλλιά. 
Αγωνιστής πάντα για το καλύτερο. 
Πνεύμα αντιλογίας για ελευθερία. 
 

Βγήκες στους δρόμους γιε,  
σε αυτά τα παγωμένα δρομάκια 
μιλώντας για κάτι άπιαστα όνειρα. 
 

Τρέχοντας κράζεις για επανάσταση,  
ορμάς με λύσσα,  
κατασπαράζεις μερικές χιλιάδες,  
μείναν άλλοι τόσοι. 
 

Η μια φωνή, γίνονται δυό. 
Οι δυό, τέσσερις. 
Οι τέσσερις, μυριάδες. 
Χυμένοι στους δρόμους γιέ. 
 

«Να τος ο ήλιος, εκεί πίσω, 
πίσω από τη γκρίζα γαλανόλευκη». 
 

Τα χέρια γεμάτα σκουριά,  
κρυώνεις,  
αλλά μέσα εσύ απ’ αυτό πεισμώνεις πιο 

πολύ. 
 

«Δε θα τους περάσει, θα το δεις!» 
 

Να το τέρας, καλπάζει. 
 

«δε θα διαλυθούμε, πίστεψέ με». 
 

Και τώρα τρέχει ορμητικά. 
 

«Μη φοβάσαι, μη φοβηθείς» 
 

Αδίστακτο, ρημάζει. 
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«Πεθαίνουμε αγάπη μου» 
 

Εκείνο βαμμένο αίματα. 
 

Κοιμήθηκαν τα λουλούδια 
μες την αγκαλιά του Νοέμβρη. 
 

«Χάθηκαν τα λουλούδια…» 
«Δε χάθηκαν ακόμα!» 
 

Και ξάφνου οι ουρανοί ανοίγουν,  
και μια βροντή ξεσπά. 
Η νύχτα γίνεται μέρα 
και τα λουλούδια αποκτούν φτερά. 
 

Το ασπρόμαυρο ποτίζει στο κόκκινο. 
 

«Το βλέπεις αυτό αγόρι μου;» 
«Αυτό είναι η πνοή.» 
 

«Το βλέπεις αυτό αγόρι μου;» 
«Είναι η ηλιαχτίδα.» 
 

«Πάει η μπόρα, πέρασε μάνα» 
«Σ’ έχασα παλικάρι μου!» 
«Όχι μάνα! Ζω! Ζω μέσα σ’ όλα αυτά» 
«Σ’ αυτά που πάλεψα για να κοιμάσαι 

συ με ανοιχτά παράθυρα 
Κι άλλοι τόσοι, μ’ ανοιχτά μυαλά» 
 

«Αντίο παιδί μου!» 
 

«Δε φεύγω μάνα… Επιστρέφω σ’ όλα 
αυτά 

Που με έκαμαν να μην τα παρατήσω» 
 

27/2/2015 
Ευγενία Παρρά 

 
 

   
  

Πηγή:https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0

%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7 

 

   Η ποίηση, μία από τις δύο βασικές 
κατηγορίες του λόγου, του έμμετρου 
λόγου, έναντι του πεζού λόγου και του 
διαλόγου και κατ'επέκταση της 
Λογοτεχνίας, ήταν ανέκαθεν δύσκολο να 
οριστεί και γι΄αυτό έχουν δοθεί διάφοροι 
ορισμοί ανά τους αιώνες. Σύμφωνα με 
τον σημαντικό Αργεντινό συγγραφέα 
Χόρχε Λουίς Μπόρχες, «Ποίηση είναι η 
έκφραση του ωραίου, διαμέσου λέξεων 
περίτεχνα υφασμένων μεταξύ τους». 

   Η ποίηση είναι το αρχαιότερο λογοτεχνικό 

είδος. Πριν την ανακάληψη της γραφής, ο 

άνθρωπος ήταν αδύνατο να αναπτύξει την 

τέχνη του πεζού λόγου και να απομνημονεύσει 

ένα πεζογράφημα. Ποιήματα όμως (όπως 

επιφωνηματικές επικλήσεις και ύμνους στους 

θεούς, θρήνους και ξεσπάσματα χαράς) έπλασε 

πολύ νωρίς ο πρωτόγονος άνθρωπος, 

συνδυασμένα με μουσική και χορό. 
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Καινοτόμες Δράσεις 
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ΕΕΕρρρεεευυυνννηηητττιιικκκέέέςςς   εεερρργγγααασσσίίίεεεςςς   

ΤΤΤμμμήήήμμμααα :::   ΑΑΑ111   
HHH   αααξξξίίίααα   τττηηηςςς   δδδιιιααατττρρροοοφφφήήήςςς   κκκαααιιι   οοοιιι   

δδδιιιααατττρρροοοφφφιιικκκέέέςςς   σσσυυυνννήήήθθθεεειιιεεεςςς   άάάλλλλλλωωωννν   λλλαααώώώννν   :::      
Κύριος σκοπός της έρευνας ήταν να 
καταγράψουν οι μαθητές τις διατροφικές 
τους συνήθειες-  «είμαστε αυτό που 
τρώμε»  και πως μπορούν να 
ακολουθήσουν ένα υγιεινό τρόπο διατροφής.  
Διερεύνησαν  τη μεσογειακή διατροφή, τα 
συστατικά των τροφίμων, τα βιολογικά 
και μεταλλαγμένα προϊόντα.  Αναζήτησαν 
κανόνες υγιεινής διατροφής στο σπίτι και 
στο σχολείο. 

 
Τα ερευνητικά ερωτήματα που 
αποτέλεσαν τον κορμό της εργασίας ήταν: 
Ποια χαρακτηρίζεται ως μεσογειακή 
διατροφή; Υπάρχουν κάποιοι κανόνες 
υγιεινής διατροφής που πρέπει να 
ακολουθούνται; Ποια η διατροφή & οι 
προτιμήσεις των κατοίκων της Μεσογείου; 
Σε ποιο βαθμό οι μαθητές ακολουθούν τη 
μεσογειακή διατροφή; Ποια τρόφιμα 
χαρακτηρίζονται βιολογικής καλλιέργειας; 
Ποιοι οι τρόποι πιστοποίησής τους; Τι 
είναι τα μεταλλαγμένα τρόφιμα; Ποια είδη 
υπόκεινται κυρίως σε γενετικές 
μεταλλάξεις και ποιοι οι κίνδυνοι από την 
κατανάλωσή τους; Εμπόριο τροφίμων: 
δίκαιο ή όχι διερευνώντας τις στάσεις μας 
ως προς τους τρόπους παραγωγής & 
διακίνησης των τροφίμων. Ποιες οι 
διατροφικές συνήθειες άλλων λαών; Ποιές 

γνώσεις τους σχετικά με την υγιεινή 
διατροφή, τα βιολογικά και μεταλλαγμένα 
τρόφιμα.  
Διερεύνησαν τους κανόνες και τις τάσεις 
που επικρατούν στη σύγχρονη διατροφή 
και πως αυτές διαμορφώνονται στο σπίτι 

και στο σχολείο. Εμβάθυναν στη σημασία 
της πιστοποίησης των προϊόντων και 
μελέτησαν τους τρόπους παραγωγής & 
διακίνησης των τροφίμων.  

 

                         Υπεύθυνη καθηγήτρια: 

                     Μαρίνα Παναγιωτοπούλου 

 
  

ΤΤΤμμμήήήμμμααα:::   ΑΑΑ222   
ΗΗΗ   χχχρρρήήήσσσηηη   τττοοουυυ   κκκιιινννηηητττοοούύύ   τττηηηλλλεεεφφφώώώνννοοουυυ   αααπππόόό   

τττοοουυυςςς   εεεφφφήήήβββοοουυυςςς      
   

  Η χρήση του κινητού τηλεφώνου έφερε 
την επανάσταση στον τομέα της 
επικοινωνίας. Μέσω του κινητού 
τηλεφώνου έγινε εφικτή η επικοινωνία 
χωρίς τοπικούς και χρονικούς 
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περιορισμούς. Αποτέλεσε επομένως ένα 
θέμα οικείο και συγχρόνως ενδιαφέρον με 
το οποίο οι μαθητές θέλησαν να 
ασχοληθούν γιατί νιώθουν ότι τους 
προσφέρει ελευθερία κινήσεων και 
δραστηριοτήτων.  
  Κύριος σκοπός της έρευνας ήταν να 
καταγράψουν οι μαθητές τις χρήσεις του 
κινητού τηλεφώνου και τους κινδύνους για 
την υγεία από την υπερβολική χρήση του.  

Διερεύνησαν την αρχή λειτουργίας του 
κινητού τηλεφώνου και τη συμβολή του 
στην ενίσχυση της οικονομίας. Αναζήτησαν 
κανόνες ασφαλούς επικοινωνίας και 
τρόπους προφύλαξης από την κακή χρήση 
του τηλεφώνου. Τα ερευνητικά ερωτήματα 
που αποτέλεσαν τον κορμό της εργασίας 
ήταν: 
  Ποια η αρχή λειτουργίας του κινητού 
τηλεφώνου; Τι είναι και πώς λειτουργεί η 
κινητή τηλεφωνία; Τι είναι η 
ηεκτρομαγνητική ακτινοβολία και ποιές οι 
επιπτώσεις της;  Πότε εκπέμπεται 
λιγότερη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία; 
Ποια είναι τα λειτουργικά συστήματα σε 
ένα κινητό; Ποιες οι χρήσεις του κινητού 
και πως αυτές χρεώνονται; Ποιοι οι 
κίνδυνοι από την αλόγιστη χρήση του 
κινητού; Ποιες οι εφαρμογές του και ποια 
η εξέλιξή τους; Πως διασφαλίζονται τα 
προσωπικά δεδομένα; Ποιοι κανόνες 
πρέπει να ακολουθούνται για ασφαλή 
επικοινωνία;  Ποια η συμβολή της 
κινητής τηλεφωνίας στην οικονομική 
ανάπτυξη;  

  Το θέμα επιλέχθηκε από το ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για ένα προϊόν που 
χρησιμοποιούν σχεδόν καθημερινά οι 
περισσότεροι μαθητές με αρκετούς να  
είναι πλήρως εξαρτημένοι από αυτό.  
Μέσα από την έρευνα αυτή οι μαθητές 
είχαν τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις 
γνώσεις τους σχετικά με την αρχή 
λειτουργίας του κινητού και τη συμβολή 
του στην ενίσχυση της οικονομίας. 
Αναζήτησαν κανόνες ασφαλούς 
επικοινωνίας και έμαθαν  τρόπους 
προφύλαξης από την κακή χρήση του. 
Εμβάθυναν στη σημασία της διασφάλισης 
των προσωπικών δεδομένων και 
μελέτησαν τους κινδύνους από την 
αλόγιστη χρήση του κινητού. Επίσης οι 
μαθητές κατά τη διερεύνηση του θέματος, 
κατέγραψαν τη γνώμη των νέων για τη 
χρήση του κινητού και κατά πόσο είναι 
εξαρτημένοι από αυτό. 
  Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας 
καλλιέργησαν ομαδικό και συνεργατικό 
πνεύμα μεταξύ τους και ανέπτυξαν την 
κριτική τους ικανότητα. 
                       Υπεύθυνη καθηγήτρια: 

                     Μαρίνα Παναγιωτοπούλου 

 

   
ΤΤΤμμμήήήμμμααα :::   ΑΑΑ333   

ΟΟΟιιι   έέέφφφηηηβββοοοιιι   μμμιιιλλλοοούύύννν   κκκαααιιι   γγγρρράάάφφφοοουυυννν   γγγιιιααα   τττηηη   
εεεφφφηηηβββεεείίίααα ...   

   
  Κύριος σκοπός της έρευνας ήταν να 
καταγράψουν οι μαθητές τα προβλήματα 
και τις αλλαγές που βιώνουν κατά την 
περίοδο της εφηβικής τους ζωής. 
Διερευνήθηκαν 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 
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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. 
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. 
Διερεύνησαν 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 
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το κοντινό περιβάλλον αλλά κυρίως την 
κρίση του καθενός και τις γνώσεις και τα 

ερεθίσματα που έχει πάρει από μικρός. 
 
            ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

• 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.  

Πως 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.    
 

 
                       Υπεύθυνη καθηγήτρια: 

                     Μαρίνα Παναγιωτοπούλου 
 
 

ΤΤΤμμμήήήμμμααα :::   ΑΑΑ444   
ΡΡΡααατττσσσιιισσσμμμόόόςςς   κκκαααιιι   δδδιιιαααφφφοοορρρεεετττιιικκκόόότττηηητττααα ...      

   
  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 
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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;  

  
 
 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 Oι μαθητές 
ενημερώθηκαν για τους τρόπους 
αντιμετώπισης των διακρίσεων  και 
προσπάθησαν να αναδείξουν τη σημασία 
της εκπαίδευσης ως μέσου για την 
εξάλειψη του φαινομένου του ρατσισμού.    
Μέσα από προβληματισμό 
ευαισθητοποιήθηκαν και προσπάθησαν να 
αναζητήσουν λύσεις για μια αρμονική 
συμβίωση με τους συνανθρώπους μας που 
θα βασίζεται στο σεβασμό και στην 
αποδοχή του διαφορετικού.  
 
                        Υπεύθυνη καθηγήτρια: 

                     Μαρίνα Παναγιωτοπούλου 
 
 

ΤΤΤμμμήήήμμμααα :::   ΒΒΒ   111   

ΙΙΙοοουυυλλλιιιέέέτττααα,,,   ΟΟΟφφφηηηλλλίίίααα,,,   ΚΚΚααατττεεερρρίίίνννααα,,,   ΠΠΠόόόρρρσσσιιιααα   κκκαααιιι   

ΛΛΛαααίίίδδδηηη   ΜΜΜααακκκμμμπππέέέθθθ:::   πππέέέννντττεεε   ηηηρρρωωωίίίδδδεεεςςς   τττοοουυυ   

ΣΣΣαααίίίξξξπππηηηρρρ   σσσυυυζζζηηητττοοούύύννν   μμμεεεττταααξξξύύύ   τττοοουυυςςς   

 Το θέμα της εργασίας αρχικά δεν φάνηκε 

ιδιαίτερα αρεστό στους μαθητές. Όταν, 

όμως, κάθε μια από τις πέντε ομάδες 

άρχισαν να μελετάνε το κείμενο του 

άγγλου ποιητή, το ενδιαφέρον τους ήταν 

γνήσιο και οι περισσότεροι «μπήκαν» στη 

θέση της κάθε ηρωίδας. Μελετήσαμε το 

ελισαβετιανό θέατρο και πως αυτό 

διαμορφώθηκε στις συγκεκριμένες 

ιστορικές συνθήκες.  

 Οι περισσότεροι ήρθαν για πρώτη φορά σε 

επαφή με την αγγλική ποίηση, που, αν 
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και σε μετάφραση, κατάφερε να τους 

συγκινήσει, να τους κάνει να γελάσουν, να 

απορήσουν, να εκνευριστούν, να απορήσουν 

με τον τρόπο ζωής, τα παθήματα και τον 

τρόπο αντιμετώπισης των γυναικών 

πεντακόσια χρόνια πριν. Το ενδιαφέρον 

τους έφτασε σε αποκορύφωμα όταν είδαν 

ταινίες με τα ανάλογα θέματα.  

 Ο στόχος της εργασίας επιτεύχθηκε καθώς 

οι μαθητές όχι μόνο ήρθαν σε επαφή με τα 

έργα του μεγάλου ποιητή, αλλά και 

γνώρισαν και κατανόησαν τις ιστορικές 

συνθήκες του 16ου αιώνα, τον τρόπο ζωής, 

την καθημερινότητα, τη θέση και 

αντιμετώπιση των γυναικών  στην 

κοινωνία της εποχής εκείνης.  

 

                       Υπεύθυνη καθηγήτρια 

                         Χαμηλοθώρη Μαρία 

  
   
   
   

   
ΤΤΤμμμήήήμμμααα:::   ΒΒΒ333   

ΗΗΗ   ΕΕΕλλλλλληηηνννιιικκκήήή   γγγλλλώώώσσσσσσααα   κκκαααιιι   ηηη   ΕΕΕυυυρρρώώώπππηηη   –––   
ΜΜΜεεελλλέέέτττηηη   ΠΠΠεεερρρίίίπππτττωωωσσσηηηςςς   ΑΑΑγγγγγγλλλίίίααα   –––   IIIttt ’’’sss   aaallllll   

GGGrrreeeeeekkk   tttooo   mmmeee   

   
  Οι μαθητές  ερεύνησαν τον τρόπο με τον 
οποίο η ελληνική γλώσσα έχει επηρεάσει 
τις ευρωπαϊκές, κυρίως  
την αγγλική. 
Τα ερευνητικά ερωτήματα που 
επεξεργάστηκαν ήταν: 
Α) Πώς μεταδόθηκε η ελληνική γλώσσα 
στην Ευρώπη; 
Β) Γιατί η πλειοψηφία των 
επιστημονικών ορολογιών προέρχονται 
από τα ελληνικά; 
Γ) Συνεχίζει η ελληνική γλώσσα να 
επηρεάζει την αγγλική; 
  Τo θέμα επελέγη λόγω της βαρύτητας 
της κατανόησης του γεγονότος ότι σχεδόν 
όλες οι ευρωπαϊκές γλώσσας έχουν την 
ρίζα τους στην ελληνική. Κατά τη διάρκεια 
της έρευνας, οι μαθητές του Β3 γνώρισαν 
την έκταση στην οποία η γλώσσα μας έχει 
παρεισφρύσει στην αγγλική και 
εξεπλάγησαν ευχάριστα.  
  Διαπίστωσαν ότι όντως μεγάλος αριθμός 
ελληνικών λέξεων υπάρχει ακόμα και 
χρησιμοποιείται στο αγγλικό λεξιλόγιο, 
τόσο της καθομιλούμενης, όσο και, κυρίως, 
στην επιστημονική ορολογία ( ιατρική, 
φυσικής-χημείας, φιλοσοφική, 
κοινωνιολογική) αλλά και στην γλώσσα της 
τέχνης και  του θεάτρου. Αυτή η 
διαπίστωση  ενίσχυσε αφενός τον σεβασμό  
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τους προς την γλώσσα μας και τον 
πολιτισμό μας, αφετέρου  την εθνική τους 
ταυτότητα. 
 Κατά την διάρκεια της έρευνά τους 
εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά, 
βελτιώνοντας έτσι και την ποιότητα της 
επικοινωνίας τους. Εκτός από την εργασία 
που παρήγαγαν, είχαν την ιδέα να 
δημιουργήσουν και αφίσες που 
παρουσίαζαν πιο άμεσα και γλαφυρά τους 
τομείς της Αγγλικής γλώσσας  που 
χρησιμοποιείται το Ελληνικό λεξιλόγιο. 

                                                   Υπεύθυνη καθηγήτρια 
                   Ντεγιάννη Αικατερίνη 
 
 
 

   
   
   
   

ΤΤΤμμμήήήμμμααα:::      ΒΒΒ444   
ΈΈΈφφφηηηβββοοοιιι   σσστττηηηννν   ΕΕΕλλλλλλάάάδδδααα   κκκαααιιι   σσστττηηηννν   ΑΑΑγγγγγγλλλίίίααα   

   
  Η έρευνα των μαθητών κινήθηκε στους 
άξονες: Ελληνικό και Βρετανικό 
εκπαιδευτικό σύστημα - ομοιότητες και 
διαφορές -  ελεύθερος χρόνος και χόμπυ, 
οικογενειακή ζωή και σχέσεις με τους 
συνομηλίκους τους.Το θέμα επιλέχτηκε 
λόγω της άμεσης σχέσης του με την ηλικία 
και τα ενδιαφέροντα των μαθητών.Τα 
ερευνητικά ερωτήματα που 
επεξεργάστηκαν οι μαθητές ήταν: 

 Ποιες οι ομοιότητες και οι διαφορές 
ανάμεσα στο Βρετανικό και το 
Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα; 

 Πώς αξιολογείτε το σύστημα το 
οποίο βιώνετε; 

 Ποιες προτάσεις έχετε για τη 
βελτίωσή του; 

  Κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους, οι 
μαθητές του Β4 ενημερώθηκαν για το 
βρετανικό εκπαιδευτικό σύστημα, τη 
διάρθρωσή του σε όλες τις βαθμίδες- από 
την προνηπιακή έως την τριτοβάθμια -τις 
ιδιαιτερότητες και τις διαφορές του από το 
αντίστοιχο ελληνικό, για τον χρόνο που 
αφιερώνουν οι βρετανοί συνομήλικοί τους 
στη μελέτη και τα χόμπυ τους, για τον 
τρόπο που αναπτύσσονται οι οικογενειακές 
και φιλικές τους σχέσεις. 
Προβληματίστηκαν και κατέληξαν σε 
προτάσεις για τον τρόπο που θα μπορούσε 
να βελτιωθεί το ελληνικό εκπαιδευτικό 
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σύστημα ώστε να υπάρχει περισσότερος 
ελεύθερος προσωπικός χρόνος. Παράλληλα, 
μέσω της ομαδοσυνεργατικής, 
καλλιέργησαν τις επικοινωνιακές τους 
δεξιότητες.  
Για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 
2015-16, οι μαθητές της Β΄ τάξης του 5ου 
ΓΕΛ Ιλίου, είχαν την δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν πρόγραμμα αγωγής 
σταδιοδρομίας με τίτλο:  
« Δημιουργώντας Δεξιότητες Αναζήτησης 
Σταδιοδρομίας». Το πρόγραμμα 
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το 
ΚΕ.Σ.Υ.Π. Ιλίου και μεταπτυχιακές 
φοιτήτριες του τμήματος Φ.Π.Ψ. του 
Ε.Κ.Π.Α. Οι μαθητές ενημερώθηκαν για 
οδηγούς σπουδών και επαγγελματικά 
δικαιώματα και μέσα από βιωματικές 
ασκήσεις, παιχνίδι ρόλων και 
προσομοίωση,  καλλιέργησαν την 
αυτογνωσία και αυτοεκτίμησή τους, 
αναγνώρισαν τα επαγγελματικά 
ενδιαφέροντα  και την επαγγελματική 
τους  ταυτότητα, βελτίωσαν τις 
επικοινωνιακές τους δεξιότητες και τέλος 
εξοικειώθηκαν σε τρόπους αναζήτησης 
έγκυρων πληροφοριών,  στη συνέντευξη 
και τις στρατηγικές λήψης αποφάσεων. 
Ιδιαίτερα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις 
κυρίες  Kατερίνα  Λιγάκη, ψυχολόγο,  
Ισμήνη Γεωργακοπούλου, χημικό και τον 
κύριο Ηλία Μπουτσικάρη,  αστυνομικό,   
που επισκέφτηκαν το σχολείο μας και 
μίλησαν στους μαθητές για τις σπουδές και 
το επάγγελμά τους και απάντησαν σε 
οποιαδήποτε ερώτησή τους. 

                  Υπεύθυνη καθηγήτρια 
                  Ντεγιάννη Αικατερίνη 
  

 

   

ΠΠΠρρροοογγγρρράάάμμμμμμααατττααα   
 ΙΙΙΣΣΣΤΤΤ ’’’   ΣΣΣΥΥΥΜΜΜΠΠΠΟΟΟΣΣΣΙΙΙΟΟΟ   ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ   ΔΔΔΙΙΙΚΚΚΤΤΤΥΥΥΟΟΟΥΥΥ   

ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΕΕΕΡΡΡΓΓΓΑΑΑΖΖΖΟΟΟΜΜΜΕΕΕΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΣΣΣΧΧΧΟΟΟΛΛΛΕΕΕΙΙΙΩΩΩΝΝΝ   

ΑΑΑΤΤΤΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   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  Δίκτυο 

Συνεργαζόμενων Σχολείων (Associated 

Schools Project Network- Asp’ Net),  και 

αριθμεί χιλιάδες σχολεία σε ολόκληρο τον 

κόσμο. 

  Το σχολείο μας ως μέλος του Δικτύου 

Συνεργαζομένων Σχολείων Αττικής 

ASPNet της UNESCO συμμετείχε στο  ΙΣΤ΄ 

Μαθητικό Συμπόσιο του Δικτύου Λυκείων 

Αττικής, με θέμα: «Στοχεύοντας στην 

Αειφορία μέσω της εκπαίδευσης» διεξήχθη 

επιτυχώς στα Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού, 

στις 25 και 26 Φεβρουαρίου 2016. Τη 

διοργάνωση του Συμποσίου ανέλαβε το 

Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού 

(Κλασικό) σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

(Τμήμα Διεθνών Σχέσεων) και την 

Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την 

UNESCO.  

40 
 



  Στο ΙΣΤ΄ Μαθητικό Συμπόσιο UNESCO 

έλαβαν μέρος 21 Λύκεια του Δικτύου 

Αττικής ASPnet και περίπου 270 

μαθητές/τριες, που συμμετείχαν στις 

ομάδες, στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και 

στην εικαστική έκθεση. 

Διερευνήθηκαν από τους μαθητές κατά τη 

διάρκεια της χρονιάς τα παρακάτω 

υποθέματα:  

• Περιβαλλοντική 
προστασία. 

• Κοινωνική συνοχή. 
• Οικονομική 

Βιωσιμότητα. 
• Λειτουργία των 

θεσμών. 
 
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 ΙΣΤ’ Μαθητικό 
Συμπόσιο του Δικτύου Λυκείων Αττικής 
του Προγράμματος Συνεργαζομένων 
Σχολείων ASPnet UNESCO αποτελούνταν 
από: 
 
 Γάκος Βασίλειος 
 Καρυστινάκη Θηρεσία (Πρόεδρος 

Επιτροπής) 

 Κατούφα Σύρμω 

 Μέξας Δημήτριος 

 Νάνας Ιωάννης 

 Παρρά Ευγενία 

 Πέρρου Δάφνη 

 Χρηστάκη Σταματία 

 Φωκιανού  Άννα (Γραμματέας 

Επιτροπής) 

Υπεύθυνοι καθηγητές : 

 Βαγιάνης Δημήτρης 

 Παναγιωτοπούλου Μαρίνα 

 Χαμηλοθώρη Μαρία 

  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.  
  Την πρώτη  μέρα  του Συμποσίου, στο 
καλλιτεχνικό μέρος, το σχολείο μας πήρε 
μέρος με ένα video, που άπτεται της 
βασικής θεματικής του Συμποσίου, το 
οποίο επιμελήθηκαν οι καθηγητές μας και 
υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή όλων των 
μαθητών της ομάδας του σχολείου μας.  
  Το video μας που έλαβε ιδιαίτερα 
κολακευτικά σχόλια, αναφερόταν στην 
Αειφορία μέσω της εκπαίδευσης, στους 
τομείς της περιβαλλοντικής  προστασίας, 
της κοινωνικής  συνοχής, της οικονομικής  
βιωσιμότητας και της λειτουργίας των 
θεσμών. 
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  Με το video  αυτό 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. 
  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 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 τελική παρουσίαση, στην 
Ολομέλεια. Όλα τα πορίσματα απέρρεαν 
από τις συζητήσεις των μαθητών,  είχαν 
συνταχθεί με προσοχή και αποτύπωναν 
τους προβληματισμούς τους, τις 

επισημάνσεις τους καθώς επίσης και 
ενδιαφέρουσες προτάσεις για την 
αντιμετώπιση τρεχόντων προβλημάτων. 
  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 ατομικά έργα 
ζωγραφικής από μαθητές της Γ ΄Λυκείου.  
Την επόμενη μέρα, οι Πρόεδροι όλων των 
ομάδων παρουσίασαν τα πορίσματά τους 
στην Ολομέλεια προς επικύρωση. Εκεί 
αναγνώσθηκαν δεκαπέντε πορίσματα και 
επικυρώθηκαν τα δεκατρία. 
  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 
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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 ΙΣΤ’ Μαθητικό 
Συμπόσιο του Δικτύου Συνεργαζομένων 
Σχολείων ASP net της UNESCO.   

 
   
Επίσης να ευχαριστήσουμε το Αρσάκειο 
Γενικό Λύκειο Ψυχικού (Κλασικό) για τη 
φιλοξενία και την εξαιρετική διοργάνωση 
του συμποσίου.  
  Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στην 
Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την 
Unesco και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 
της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και 
Διεθνών Θεμάτων του Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για 

τη συμμετοχή του σχολείου μας στο δίκτυο  
Συνεργαζομένων Σχολείων Αττικής 
ASPNet UNESCO. 

Η ομάδα Ουνέσκο του σχολείου μας 

   
ΕΕΕπππίίίσσσκκκεεεψψψηηη   σσστττοοο   ΕΕΕΚΚΚΠΠΠΑΑΑ   

 
Η ομάδα Ουνέσκο 

του σχολείου μας 

επισκέφθηκε το 

Εργαστήριο 

Χημείας 

Περιβάλλοντος 

του ΕΚΠΑ, όπου 

με επικεφαλή 

τον καθηγητή Μιχαήλ Σκούλλο 

παρακολουθήσαμε το σεμινάριο με θέμα το 

αειφόρο σχολείο- Στοχεύοντας στην αειφόρο 

ανάπτυξη μέσω της εκπαίδευσης. 

Οι υπεύθυνοι καθηγητές: 
Βαγιάνης Δημήτριος 

Παναγιωτοπούλου Μαρίνα 
Χαμηλοθώρη Μαρία 
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ΤΤΤοοο   θθθεεεααατττρρριιικκκόόό   τττοοουυυ   σσσχχχοοολλλεεείίίοοουυυ   μμμαααςςς   

 
 
ΛΛΛίίίγγγααα   λλλόόόγγγιιιααα   γγγιιιααα   τττοοο   σσσυυυγγγγγγρρραααφφφέέέααα   κκκαααιιι   τττοοο   έέέρρργγγοοο   

 
Νηλ Σάιμον 

  Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας που 
γεννήθηκε το 1927 στο Μπρονξ της Νέας 
Υόρκης. Από το 1948 έγραφε σενάρια για 
την τηλεόραση και το ραδιόφωνο καθώς 
και για το Μπρόντγουεϊ. Πολυγραφότατος 
και πολυτάλαντος, διακρίνεται για το 
καυστικό του χιούμορ.  Οι κωμωδίες του 
θίγουν θέματα της 
μεσοαστικής/μικροαστικής κοινωνίας, 
σατυρίζοντας πολιτικά συστήματα, 
κοινωνικά ήθη και στερεότυπα. Στην 
κωμωδία «Οι ηλίθιοι» ο συγγραφέας μέσα 
από τους ξεκαρδιστικούς 
χαρακτήρες του έργου, 
θίγει ένα εξαιρετικά 
επίκαιρο θέμα: Η 
χειραγώγηση της 
ανθρώπινης διάνοιας είναι 
επιτεύξιμη με τον εξής 
απλό τρόπο: όταν σε 
πείθουν ότι είσαι  χαζός, 
μικρός, κατώτερος, αργά ή 
γρήγορα θα το πιστέψεις, 
θα το αποδεχθείς και θα 
γίνεις αυτό που 
προσπαθούν να σου 
επιβάλουν να είσαι. Μόνη 
λύση είναι η πνευματική 
αφύπνιση και 
συνειδητοποίηση μέσω της 

γνώσης και της παιδείας. 
« Οι Ηλίθιοι » 

  Καλώς ορίσατε στο Κουλιέντσικοφ, ένα 
μικρό, ευχάριστο χωριό κάπου στην 
Ουκρανία του 1890. Είναι ένα χωριό 
κάπως διαφορετικό, κάπως ιδιαίτερο... 
Αυτό διαπιστώνει με έκπληξη ο φέρελπις 
νεαρός δάσκαλος Λέων Τολτσίνσκυ. Όλοι οι 
κάτοικοι του χωριού είναι πέρα για 
πέρα...ηλίθιοι! Το χωριό είναι “δεμένο” με 
μια πανάρχαιη κατάρα και ο Λέων έχει 
μόνο 24 ώρες για να τη σπάσει! Και πώς 
θα το κάνει αυτό; Με το να μορφώσει την 
όμορφη Σοφία Ζουμπρίτσκυ. Θα τα 
καταφέρει ο δάσκαλός μας; 
 
Υπεύθυνες καθηγήτριες:  Φανή Ζάχαρη - 
Νίκη Σουγλέ 
Σκηνοθετική επιμέλεια:  Ελένη Γεωργίου 
- Φανή Ζάχαρη 
Επιμέλεια σκηνικών: Δημήτρης 
Μανωλέλλης 
Επιμέλεια παράστασης: Πέννυ Κούρτη - 
Άννα Πανοπούλου - Γεωργία Στούμπη 
Επιμέλεια προγράμματος & αφίσας: 
Ακριβή Αντωνοπούλου 

ΔΙΑΝΟΜΗ 
 Λέων Τολτσίνσκυ 
(δάσκαλος):  Ανδρέας 
Λευϊτικός 
 Σνέτσκυ (βοσκός):  
Βασίλης Σταύρου 
 Δικαστής:  Νικήτας 
Ελευθεριώτης 
 Σλόβιτς (χασάπης):  
Γιάννης Νάνας 
 Μίσκιν (ταχυδρόμος):  
Βάσω Βασιλοπούλου 
 Γιέντσνα (έμπορος):  
Κατερίνα Κακατσίδα 
 Δρ. Ζουμπρίτσκυ:  

Κωνσταντίνος 
Κακατσίδας 
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 Λένυα Ζουμπρίτσκυ:  Μαρία Παπαγιάννη 
 Σοφία Ζουμπρίτσκυ:  Σπυριδούλα Λουκά 
 Κόμης Γκρέγκορ Γιουσέκεβιτς:  
Παναγιώτης Ανδρέου 
 Υπηρέτης του Κόμη:  Λεωνίδας 
Παζάρογλου 
   Ευχαριστούμε το Σύλλογο των 
καθηγητών του σχολείου μας, το 
Διευθυντή και το Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεμόνων. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε για 
την πολύτιμη βοήθειά τους  την κα 
Δήμητρα Χριστοδούλου, την κα Σταυρούλα 
Γουργουλίτσα, τον κο Δημήτρη 
Μαραγκούλια, τους κους Σπύρο και Γιώργο 
Κανελλόπουλο, την κα Ιωάννα 
Βασιλοπούλου, το σούπερ μάρκετ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, τον απόφοιτο μαθητή μας 
Μιχαήλ Μελίσση και όλους τους μαθητές 
μας που στήριξαν αυτή τη συλλογική 
προσπάθεια. 
 

 

ΠΠΠάάάμμμεεε   ΣΣΣιιινννεεεμμμάάά;;;   
   

  Για δεύτερη σχολική χρονιά υλοποιήθηκε 
στο σχολείο μας το πρόγραμμα «Πάμε 
Σινεμά;». Στο πλαίσιο του προγράμματος 
συνεχίσαμε το μαγικό ταξίδι μας στον 
κόσμος της έβδομης τέχνης. 

  Καταφέραμε να ολοκληρώσουμε με 
επιτυχία το μοντάζ της ταινίας μικρού 
μήκους, που γυρίσαμε κατά τη διάρκεια  

 
της 

προηγού
μενης 

σχολικής 
χρονιάς. 

Έτσι, 
είχαμε 

την 
ευχαρίστ
ηση να 
απολαύσ

ουμε 
και τη 
δική μας 
ερασιτεχ

νική κινηματογραφική απόπειρα, που μας 
έδωσε την ευκαιρία, έστω και για λίγο, να 
νιώσουμε ηθοποιοί, σκηνοθέτες, 
σεναριογράφοι και πρωταγωνιστές σε ένα 
τρελό καλλιτεχνικό παιγνίδι. 
 Συνεχίστηκαν και φέτος οι 
κινηματογραφικές μας προβολές, με 
ενδιαφέρουσ
ες ταινίες 
που μας 
συγκίνησαν 
και μας 
προβλημάτι
σαν. 
 
  Τέλος, 
επιδοθήκαμ
ε με 
ιδιαίτερο 
ενθουσιασμό 
στην 
κατασκευή 
ενός 

Στιγμιότυπο από τη θεατρική παράσταση 
του σχολείου 
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ζωοτρόπιου και 
καταφέραμε να δώσουμε 
ζωή και κίνηση στις 
δικές μας εικόνες και 
ζωγραφιές.                                 
                   
                       
                    Υπεύθυνοι Προγράμματος 
                       Κωνσταντίνος Κουκάκης 
                       Γεωργία Θεοχαροπούλου 

   
   
   

ΠΠΠεεερρριιιβββαααλλλλλλοοοννντττιιικκκέέέςςς   οοομμμάάάδδδεεεςςς   

   
Ας φτιάξουμε το κλίμα -  Η κλιματική 

αλλαγή και εμείς 

  Η περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου 

μας τη φετινή χρονιά ασχολήθηκε με την 

κλιματική αλλαγή, τους τρόπους 

περιορισμού της κλιματικής αλλαγής το 

ενεργειακό ζήτημα και τις ανανεώσιμες 

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

η ηλιακή ενέργεια. Η ομάδα αποτελούνταν 

από 37 μαθητές της Α Λυκείου και οι 

υπεύθυνοι καθηγητές ήταν ο Βαγιάνης 

Δημήτρης και η Παναγιωτοπούλου 

Μαρίνα. Η προβληματική που 

διαμορφώθηκε μέσα στην ομάδα 

παρουσιάζεται παρακάτω. 

  Με τον όρο «κλιματική αλλαγή» 

αναφερόμαστε σε μόνιμες αλλαγές των 

μετεωρολογικών συνθηκών, που 

οφείλονται σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες 

επιστημονικές έρευνες στην ανθρώπινη 

δραστηριότητα. 

  Μετά από την εποχή των παγετώνων, 

το κλίμα παρέμενε σχετικά σταθερό. Τον 

20 αιώνα όμως η μέση θερμοκρασία του 

πλανήτη έχει αρχίσει να αυξάνεται, 

επηρεάζοντας τις ευαίσθητες ισορροπίες 

των οικοσυστημάτων του πλανήτη. Τα 

καλοκαίρια γίνονται πιο θερμά, οι 

χειμώνες πιο ήπιοι, η ποσότητα και η 

συχνότητα των βροχών αλλάζει, 

προκαλώντας αλλού πλημμύρες και αλλού 

μεγάλες ξηρασίες, οι πάγοι στους πόλους 

λιγοστεύουν. 

  Όλα τα παραπάνω είναι αποτελέσματα 

της διατάραξης του παγκόσμιου 

οικοσυστήματος, που έχει προέλθει κυρίως 

από την αύξηση της θερμοκρασίας του 

πλανήτη κυρίως τον τελευταίο αιώνα. Ο 

βασικός παράγοντας για την αύξηση αυτή 

είναι η ενίσχυση και η μεγάλη ένταση του 

λεγόμενου «φαινόμενου του θερμοκηπίου» 

που προήλθε όχι από φυσικά αίτια αλλά 

από την ανθρώπινη δραστηριότητα. 

  Η υπερέκλυση των αερίων του 

θερμοκηπίου από τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες είναι η πρωταρχική αιτία 

της μεγέθυνσης του φαινομένου του 

θερμοκηπίου και της κλιματικής αλλαγής. 

  Οι κυριότερες ανθρώπινες δραστηριότητες 

που εκπέμπουν αέρια του θερμοκηπίου 

είναι ο τομέας της παραγωγής ενέργειας, 

των μεταφορών, της βιομηχανίας και των 

κατασκευών και ακολουθούν οι τομείς της 
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γεωργίας και της κτηνοτροφίας, των 

υπηρεσιών και του οικιακού τομέα.  

  Τα μέτρα και οι πολιτικές που πρέπει να 

ακολουθηθούν προκειμένου να 

αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της 

κλιματικής αλλαγής εκτείνονται σε 

διάφορα επίπεδα. 

  Η εξοικονόμηση ενέργειας στον δημόσιο, 
τον βιομηχανικό και τον οικιακό τομέα, 
είναι ένα βήμα 
προς την 
σωστή 
κατεύθυνση, 
και ήδη τα 
περισσότερα 
κράτη έχουν 
εντάξει 
σχετικές 
ρυθμίσεις και 
οδηγίες . Οι 
ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας είναι ένα σημαντικό 
εργαλείο στην προσπάθεια μείωσης των 
εκπομπών, τουλάχιστον αυτών που 
προέρχονται από την παραγωγή ενέργειας.       
Είναι γεγονός ότι δεν αρκούν 
συγκεκριμένα βήματα προκειμένου να 
επιτευχθεί ένα αξιόλογο αποτέλεσμα. Το 
φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής έχει τις 
ρίζες του στην 
λανθασμένη 
διαχείριση της 
φύσης και την 
αλόγιστη σπατάλη 
των φυσικών 
πόρων. Για να 
υπάρξουν 
σημαντικές 
αλλαγές 
χρειάζονται γενναίες και φιλόδοξες αλλαγές 
σε όλα τα επίπεδα. Από το πιο μεγάλο στο 
πιο μικρό και καθημερινό. Οι αλλαγές 

αυτές πρέπει να έχουν ως θεμέλια τα 
παρακάτω: 

• απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα 
(κάρβουνο, πετρέλαιο, φυσικό αέριο) 

• μείωση της κατανάλωσης και 
αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας 
και 

• θαρραλέα στροφή στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. 

  Αν δεν 
αναληφθεί 

δράση, οι 
κλιματολόγοι 

έχουν 
προειδοποιήσε
ι ότι οι 

θερμοκρασίες 
μπορεί να 

ανέβουν 
ακόμη και 
κατά 5 

βαθμούς Κελσίου πάνω από τα 
προβιομηχανικά επίπεδα μέχρι το 2100. 
Οι παγκόσμιοι ηγέτες που συνέρχονται στο 
Παρίσι, ελπίζουν να διατηρήσουν την 
άνοδο της μέσης θερμοκρασίας της 
επιφάνειας της Γης κάτω από τους 2 
βαθμούς Κελσίου – παρ’ όλα αυτά οι 
δεσμεύσεις τους για μείωση των 

εκπομπών 
μπορεί και πάλι 
να οδηγήσουν σε 
άνοδο μέχρι και 
3 βαθμών 
σύμφωνα με 
αναλύσεις. 
  Στην Ελλάδα η 

παραγωγή 
ενέργειας 

βασίζεται κυρίως σε ορυκτά καύσιμα όπως 
ο λιγνίτης και το πετρέλαιο. Μήπως 
γίνεται σπατάλη της ενέργειας καθημερινά 
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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. 
  Σκοπός του προγράμματος ήταν να 

ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σε 

περιβαλλοντικά  ζητήματα, να γνωρίσουν 

ένα παγκόσμιο πρόβλημα που έχει και 

συνισταμένες σε ατομικό επίπεδο, να 

αναπτύξουν ικανότητες επίλυσης 

προβλήματος και να αναπτύξουν κριτική 

σκέψη.  

  Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, 

εργαστήκαμε σε ομάδες όπου καταγράψαμε 

σε φύλλα εργασίας δεδομένα που αφορούν 

την αλλαγή του κλίματος, τα ακραία 

καιρικά φαινόμενα και το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου.  

  Αναλύσαμε τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την αλλαγή του κλίματος 

καθώς και τις ανθρώπινες δραστηριότητες 

που συμβάλλουν σε αυτή. Προσπαθήσαμε 

να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές μας 

για το περιβαλλοντικό πρόβλημα της 

κλιματικής αλλαγής και να αναδείξουμε 

απλές καθημερινές συνήθειες όπως η 

εξοικονόμηση ενέργειας, η 

επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση, η 

χρήση οικολογικών μέσων μεταφοράς, η 

αλλαγή του μικροκλίματος, η μη 

κατασπατάληση των φυσικών πόρων, κ.ά, 

που βοηθούν στη λύση του προβλήματος. 

  Επίσης 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 

ζήτημα της κλιματικής αλλαγής.  

  Δημιουργήσαμε 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.  

  Πραγματοποιήσαμε ενδεικτικές 
μετρήσεις θερμοκρασίας, ταχύτητας ανέμου 
και μέτρησης υγρασίας. Καθαρίσαμε τον 
κήπο του σχολείου μας, τον φυτέψαμε και 
κάναμε προσπάθεια να επηρεάσουμε το 
μικροκλίμα της περιοχής με φυτεύσεις.     
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Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της 

Περιβαλλοντικής Ομάδας 
πραγματοποιήσαμε εκδρομή στη 
Θεσσαλονίκη στις 1- 4 Απριλίου 2016.  
Επισκεφθήκαμε τις Λίμνες Βόλβη και  
Κορώνεια στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης όπου 
και ξεναγηθήκαμε από τις υπεύθυνες του 
Φορέα Προστασίας και Διαχείρισης των 
Λιμνών του ΥΠ.Ε.Κ.Α. Στη συνέχεια 
επισκεφθήκαμε τα λουτρά Λαγκαδά και 
Απολλωνίας. Επίσης καταγράψαμε το 
δίκτυο ποδηλατοδρόμων στο παραλιακό 
μέτωπο της Θεσσαλονίκης για τυχόν 
προβλήματα και προτείναμε λύσεις. 
Επίσης στις 14/4/2016 επισκεφθήκαμε 
το Πάρκο Ενεργειακής Αγωγής- ΠΕΝΑ 
του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (ΚΑΠΕ) το οποίο βρίσκεται 
στην περιοχή βράχος Σταυραετού Κερατέας 
και  είναι ενταγμένο μέσα στο επιδεικτικό 
Αιολικό Πάρκο 3.01MW του Κέντρου, από 
το 1998. Φτιάξαμε λαμπάδες με 
χειροποίητες κατασκευές – ανεμόμυλους 
για όλους τους μαθητές της 
Περιβαλλοντικής ομάδας. Ήταν μια 
εποικοδομητική χρονιά που ξεχώρισε για 
το ενδιαφέρον και την ενεργό συμμετοχή 

των μελών της ομάδας.  
Υπεύθυνοι καθηγητές: 

Βαγιάνης Δημήτριος 
Παναγιωτοπούλου Μαρίνα 

   

ΛΛΛιιιμμμάάάνννιιιααα   τττηηηςςς   ΕΕΕλλλλλλάάάδδδαααςςς,,,   ΛΛΛιιιμμμάάάνννιιιααα   τττοοουυυ   κκκόόόσσσμμμοοουυυ   

Η προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος είναι ένα πάρα πολύ 

σημαντικό θέμα που απασχολεί όλους τους 

λαούς και τις κυβερνήσεις του πλανήτη. 

Υπεύθυνοι για την ρύπανση της θάλασσας 

και των λιμανιών είναι οι άνθρωποι αφού 

αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για τις 

θάλασσες. 

Τα λιμάνια δεδομένου ότι αποτελούν 

τον κύριο άξονα του εμπορίου, θα πρέπει 

να εφαρμόζουν τις αρχές της βιώσιμης 

ανάπτυξης με ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

προστασία του περιβάλλοντος, η οποία 

είναι πλέον άμεσα συνυφασμένη με την 

οικονομική βιωσιμότητα και ανάπτυξη 

κάθε δραστηριότητας. 

Μελέτη περίπτωσης: Πειραιάς 

Ο ΟΛΠ έχει διαμορφώσει και 

εφαρμόζει συγκεκριμένη περιβαλλοντική 

πολιτική σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή και 

Εθνική Περιβαλλοντική Νομοθεσία αλλά 

και τους Διεθνείς Κανονισμούς, ενώ έχει 

αναπτύξει έναν μηχανισμό για την 

περιβαλλοντική αξιολόγηση των 

δραστηριοτήτων του, και φιλοδοξεί να 

προχωρήσει σε ένα πλέον εξελιγμένο 

στάδιο οργάνωσης και διαχείρισης μέσω 

των ακόλουθων δράσεων: 

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

Παρακολούθηση Ποιότητας 

Περιβάλλοντος 

Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 

Πλοίων 

Αντιμετώπιση Εκτάκτων  

περιστατικών Θαλάσσιας Ρύπανσης 
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  Μελετήσαμε κάποια από τα πολλά 

λιμάνια της Ελλάδας, όπως τον Πειραιά, το 

Ηράκλειο, την Πάτρα, το Βόλο και τη 

Θεσσαλονίκη, την οποία και 

επισκεφθήκαμε για τη μελέτη πεδίου. 

Ασχοληθήκαμε επίσης με λιμάνια του 

κόσμου που είναι σημαντικά κέντρα 

εμπορίου, όπως η Μασσαλία, η Σαγκάη, η 

Νέα Υόρκη και το Χονγκ Κονγκ. Οι 

μαθητές έφτιαξαν αφίσες με θέμα τις 

εγκαταστάσεις, τη ρύπανση και γενικά τις  

περιβαλλοντικές καταστροφές που 
παρατηρούνται στα λιμάνια   με 
αποκλειστικά υπεύθυνους τους ανθρώπους. 
Τέλος, κατασκευάσαμε τη μακέτα ενός 
λιμανιού.  
 
                     Υπεύθυνες καθηγήτριες: 
                           Μαρία Χαμηλοθώρη 

Παναγιώτα Μαντζουράνη 

   

ΕΕΕΝΝΝΗΗΗΜΜΜΕΕΕΡΡΡΩΩΩΣΣΣΗΗΗ   ΜΜΜΑΑΑΘΘΘΗΗΗΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΒΒΒ΄́́   κκκαααιιι   ΓΓΓ   '''   

ΛΛΛΥΥΥΚΚΚΕΕΕΙΙΙΟΟΟΥΥΥ   ΑΑΑΠΠΠΟΟΟ   ΤΤΤΗΗΗΝΝΝ   ΥΥΥΠΠΠΕΕΕΥΥΥΘΘΘΥΥΥΝΝΝΗΗΗ   

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 
Β΄ και Γ΄ Λυκείου αντίστοιχα. Οι μαθητές  
ενημερώθηκαν για το νέο σύστημα 
πρόσβασης στις σχολές της Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, το μηχανογραφικό Δελτίο, 
την πρόσβαση στις στρατιωτικές  και  
αστυνομικές σχολές, τα ειδικά μαθήματα, 
και τον τρόπο υπολογισμού των μορίων 
τους. Οι επισκέψεις έγιναν στο χώρο του 
σχολείου, στις 27/11 και 10/2/16 για 
την Β΄ Λυκείου και 16-17 Φεβρουαρίου 
2016 για τη Γ΄ Λυκείου αντίστοιχα.  

Η μαθητές μέσα από εποικοδομητικό 
διάλογο έλυσαν τις απορίες τους  και  
ενημερώθηκαν επαρκώς.  

   
Η υπεύθυνη (από το σχολείο) καθηγήτρια: 

Παναγιωτοπούλου Μαρίνα 
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ΕΕΕλλλλλληηηνννιιικκκέέέςςς   λλλέέέξξξεεειιιςςς   ππποοουυυ   κκκάάάνννοοουυυννν   κκκαααρρριιιέέέρρρααα   

σσστττοοο   εεεξξξωωωτττεεερρριιικκκόόό!!!   

 

Turbo 

Και ποιός δεν την ξέρει αυτήν την λέξη; 

Από τις ηλεκτρικές σκούπες μέχρι τα 

αγωνιστικά αυτοκίνητα, το turbo έχει 

χαρακτηρίσει την απόδοση πληθώρας 

συσκευών και κινητήρων.  Και όμως, 

προέρχεται από την αρχαία 

ελληνική τύρβη που σημαίνει την 

κυκλική και ταραχώδη κίνηση. Εύκολα 

μπορεί να καταλάβει κανείς για ποιόν λόγο 

καθιερώθηκε στα αγγλικά. 

Yes  

Το “yes” σίγουρα το ξέρουμε όλοι. 

Προέρχεται από αρχαιοελληνικό 

μόριο γε που έχει μεγάλο σημασιολογικό 

εύρος, μέσα σε αυτό και το “βεβαίως”. 

Το γε δίνει έμφαση στην λέξη που 

συνοδεύει και το συναντάμε συχνότατα 

στην ελληνιστική περίοδο. 

Sponsor 

Πολλοί  θεωρούν ότι 

ο σπόνσορας πρόκειται για ελληνοποιημένη 

λέξη της αντίστοιχης αγγλικής. Η λέξη 

προέρχεται από το ρήμα σπένδω και το 

ομμόριζο σπονδή που σημαίνουν 

“προσφέρω” και “προσφορά” αντίστοιχα.  

Pause 

Λέξη που προέρχεται από την 

ελληνική παῦσις και σημαίνει το 

“σταμάτημα”. Η αγγλική λέξη διατήρησε 

αρκετά την ηχητική απόδοση της 

αντίστοιχης ελληνικής. 

Carat 

Η μονάδα μέτρησης των πολύτιμων λίθων 

έχει πιθανότατα ελληνική καταγωγή, 

καθώς προέρχεται από την 

λέξη κεράτιον που κυριολεκτικά σημαίνει 

το μικρό κέρατο παράλληλα όμως ήταν και 

η μονάδα μέτρησης για αντικείμενα 

μικρού βάρους (το 1/3 του οβολού).  

Kiss 

Οι γλωσσολόγοι ερίζουν για το κατά πόσο η 

αγγλική λέξη kiss προέρχεται από το 

αρχαιοελληνικό ρηματικό 

τύπο κυνέω (μελλ. κῦσω) που σημαίνει 

“φιλώ”. Υπάρχουν και μελετητές που 

υποστηρίζουν ότι υπήρχε η κοινή ινδο-

ευρωπαϊκή ρίζα Ku, την οποία οι 

λατινογενείς γλώσσες – και κατ’ επέταση 

η αγγλική – χρησιμοποίησαν ως βάση για 

τις δικές τους λέξεις. Η θεωρία στηρίζεται 

στο γεγονός ότι η σημασία του φιλιού ήταν 

πρωτεύουσας θρησκευτικής σημασίας στην 

λατρεία όλων των λαών, εξ’ ου και η 

κοινή ρίζα. 
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Disaster 

Η αστρολογία στις λέξεις. Η αγγλική λέξη 

για την “καταστροφή” προέρχεται από τον 

συνδυασμό των λέξεων dis (λατ.) και 

 ἀστήρ και έχει την έννοια της αναποδιάς 

που προέρχεται από την δυσμενή θέση 

ενός πλανήτη. 

Ajax 

ΤΗ λέξη προέρχεται από την 

ελληνική Αἴᾱς, τον μυθικό ήρωα του 

Τρωικού Πολέμου. Και αν μπορούμε να 

καταλάβουμε γιατί μια ποδοσφαιρική 

ομάδα πήρε το όνομά της από έναν ήρωα, 

απορία προκαλεί η επιλογή του για να 

ονομαστεί ένα απορρυπαντικό. 

Μarmalade 

Η γνωστή σε όλους μας “μαρμελάδα”, 

έλκει την καταγωγή της από το λατινικό 

“melimelum” το οποίο προέρχεται από τις 

ελληνικές λέξεις  

μέλι και μῆλον  (δωρ. μᾶλον) που σημαίνει 

το “μήλο” αν και σήμαινε γενικά τα 

φρούτα, ειδικά τα εξωτικά. 

Mentor 

Όλο γνωρίζουμε την σημασία του μέντορα. 

Ο Μέντωρ ήταν φίλος του Οδυσσέα και 

σύμβουλος του Τηλέμαχου όπως 

διαβάζουμε στην 

“Οδύσσεια” του Ομήρου. 

Με αυτήν την σημασία, 

του σοφού ανθρώπου, 

κάνει πλέον διεθνή 

καριέρα. 

ΠΗΓΕΣ 

• Οnline Etymology 

Dictionary 

• Oxford University 

Press’s Academic 

Insights for the Thinking World 

• Oxford English-Greek Learner’s 

Dictionary 

• H.G. Liddell & R. Scott, Λεξικόν της 

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας 

 

 

ΚΚΚΑΑΑΜΜΜΙΙΙ   ---   ΑΑΑππποοοφφφθθθέέέγγγμμμααατττααα   

 
1. Ελεύθερος είναι εκείνος που μπορεί να ζει 

χωρίς να λέει ψέματα. 

2. Μια από τις χειρότερες αιτίες εχθρότητας 

είναι η λύσσα και η ποταπή επιθυμία να 

δεις να υποκύπτει, αυτός που τολμάει να 

αντιστέκεται σ’ αυτό που σε συνθλίβει. 

3. Ζωή είναι το άθροισμα των επιλογών μας. 

4. Η ανάγκη να έχεις πάντα δίκιο, σφραγίδα 

ενός χυδαίου 

πνεύματος. 

5. Η παγίδα του μίσους 

είναι ότι σε δένει με 

τον χειρότερο εχθρό 

σου. 

6. Το να δημιουργείς 

είναι σαν να ζεις δυο 

φορές. 
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7. Αγαπώ υπερβολικά τη χώρα μου για να 

είμαι εθνικιστής. 

8. Είναι ευχαριστημένοι από τη ζωή μόνο 

αυτοί που δεν την έχουν ζήσει. 

9. Έχουμε εξορίσει την ομορφιά. Οι Έλληνες 

είχαν πάρει τα όπλα γι’ αυτήν. 

 

   

   

   

ΑΑΑΠΠΠΟΟΟΣΣΣΠΠΠΑΑΑΣΣΣΜΜΜΑΑΑΤΤΤΑΑΑ   ΑΑΑΠΠΠΟΟΟ   ΤΤΤΟΟΟ   ΕΕΕΡΡΡΓΓΓΟΟΟ   

ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ   ΔΔΔΗΗΗΜΜΜΟΟΟΚΚΚΡΡΡΙΙΙΤΤΤΟΟΟΥΥΥ   

 

(Επιλογή Μάριου Πλωρίτη, μετάφραση 

Νικ. Κατοίκου) 

 

1. «Αγαθόν δε ου το μη αδικείν, αλλά το 

μη εθέλειν (αδικείν)», Δημοκρίτου 

απόσπασμα 69. 

– Αληθινή 

αρετή δεν 

είναι απλώς 

το να 

αποφεύγεις 

την αδικία, 

αλλά κυρίως 

το να μην την 

επιθυμείς καν.   

 

2. «Όπερ μάλιστα την αρετήν συνέχει, το 

αιδείσθαι», Δημ. 179. 

– Εκείνο που περισσότερο από όλα τα 

άλλα συγκρατεί την αρετή, είναι η αιδώς 

(ο σεβασμός, ο αυτοσεβασμός, η συστολή 

για αποφυγή κακής πράξης). 

 

3. «Αληθομυθέειν χρεών (εστιν), ου 

πολυλογέειν», Δημ. 225. 

– Έχουμε χρέος να αληθολογούμε και όχι 

να πολυλογούμε. 

4. «Αλογιστίη μη ξυγχωρέειν ταίσι κατά 

τον βίον ανάγκαις», Δημ. 289. 

– Είναι αφροσύνη να μη συμβιβάζεται 

κανείς με τις πρακτικές ανάγκες τής 

ζωής. 

 

5. «Αμαρτίης αιτίη η αμαθίη του 

κρέσσονος», Δημ. 83. 

– Αιτία σφάλματος είναι η αμάθεια του 

ισχυροτέρου. 

 

6. «Κρέσσον τα οικήια ελέγχειν 

αμαρτήματα ή τα οθνεία», Δημ. 60. 

– Είναι καλύτερα να αποδοκιμάζουμε τα 

δικά μας σφάλματα παρά τα ξένα. 

 

7. «Ο μεν επιτυχών 

γαμβρού εύρεν υιόν, 

ο δε αποτυχών 

απώλεσε και 

θυγατέρα», Δημ. 

272. 

– Όποιος πέτυχε 

καλόν γαμπρό, 

είναι σαν να βρήκε 

γιό, ενώ όποιος 

απέτυχε σε αυτό, είναι σαν να έχασε και 

τη θυγατέρα του. 

 

8. «Γνώμης δύο εισίν ιδέαι, η μεν γνησίη, 

η δε σκοτίη», Δημ. 11. 

– Υπάρχουν δύο είδη γνώσης, η αληθινή 

(σαφής) και η ανακριβής (ασαφής). 
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9. «Η εν δημοκρατίη πενίη τής παρά τοις 

δυνάστησι (δυνάσταις) καλεομένης 

ευδαιμονίης τοσουτόν εστίν αιρετωτέρη, 

οκόσον (οπόσον) ελευθερίη δουλείης», Δημ. 

251. 

– Η φτώχεια (που παρατηρείται) μέσα 

στο δημοκρατικό πολίτευμα είναι τόσο 

προτιμότερη από τη δυναστική 

«ευδαιμονία», όσο (προτιμότερη είναι) η 

ελευθερία από τη δουλεία.  

 

10. «Μηδέ υπέρ τε δύναμιν αιρείσθαι τού 

εωυτού και (υπέρ) 

φύσιν», Δημ. 3.3. 

– Να μην προβαίνεις σε 

επιλογές που ξεπερνούν 

τη δύναμή σου και τη 

φύση. 

 

11. «Ελπίδες μεν των 

ορθά φρονεόντων εφικταί, 

αι δε των αξυνέτων 

αδύνατοι», Δημ. 58. 

– Οι ελπίδες τών 

συνετών είναι 

πραγματοποιήσιμες, ενώ 

εκείνες τών ασυνέτων 

ουτοπικές. 

 

12. «Ευδαιμονίη ουκ εν βοσκήμασιν οικεί 

ουδέ εν χρυσώ. ψυχή οικητήριον 

δαίμονος», Δημ. 171. 

– Η ευτυχία δεν κατοικεί στα ζώα που 

βοσκούν, ούτε στον χρυσό. ενδιαίτημα του 

Θεού (που είναι πηγή τής ευτυχίας) είναι 

η ψυχή (του ανθρώπου). 

 

13. «Πάντων κάκιστον η ευπετείη 

παιδεύσαι την νεότητα. αύτη γάρ εστιν ή 

τίκτει τάς ηδονάς ταύτας, εξ ών η κακότης 

γίγνεται», Δημ. 178. 

– Το χειρότερο στοιχείο στην εκπαίδευση 

της νεολαίας είναι η ευκολία. διότι αυτή 

γεννάει εκείνες τις ηδονές, από τις οποίες 

προέρχεται η κακία. 

 

14. «Ούτε τέχνη ούτε σοφίη εφικτόν, εάν 

μη μάθη τις», Δημ. 59. 

– Έξω από τη μάθηση δεν μπορεί κανείς 

να γίνει κάτοχος 

της Τέχνης ή της 

Επιστήμης. 

 

15. «Το αεί μέλλειν 

ατελέας ποιεί τας 

πρήξιας», Δημ. 81. 

– Οι συνεχείς 

αναβολές οδηγούν 

σε ατελείς πράξεις. 

 

16. «Ανθρώποισι 

των αναγκαίων 

δοκεί είναι παίδας 

κτήσασθαι», Δημ. 

278. 

– Η απόκτηση παιδιών φαίνεται στους 

ανθρώπους ότι είναι κάτι το ηθικώς 

αναγκαίο. 

 

17. «Κρέσσονές εισιν αι των 

πεπαιδευμένων ελπίδες ή ο των αμαθών 

πλούτος», Δημ. 185. 

– Οι ελπίδες των μορφωμένων είναι πιο 

σημαντικές από τον πλούτο τών αμαθών. 
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18. «Σοφίη άθαμβος αξίη πάντων», Δημ. 

216. 

– Η ήρεμη σοφία έχει καθολική αξία. 

19. «Ανδρί σοφώ πάσα γη βατή», Δημ. 

247. 

– Στον σοφό άνθρωπο είναι προσιτή κάθε 

χώρα. 

 

20. «Άνθρωποι τύχης είδωλον επλάσαντο 

πρόσφασιν ιδίης αβουλίης», Δημ. 119. 

– Οι άνθρωποι επινόησαν τη θεά τύχη, 

για να δικαιολογούν τη δική τους 

απερισκεψία.. 

Δημόκριτος και Πρωταγόρας -Salvator 

Rosa -1664 

 

21. «Φειδώ τοι χρηστή. εν καιρώ δε και 

δαπάνη», Δημ. 229. 

– Η φειδωλή (λελογισμένη) χρήση είναι 

ωφέλιμη. στον κατάλληλο χρόνο (ωφέλιμη 

είναι) και η δαπάνη. 

 

22. «Εύ λογίζεσθαι, εύ λέγειν και 

πράττειν ά δει», Δημοκρίτου απόσπασμα 

2. 

– Να σκέφτεσαι σωστά, να μιλάς σωστά 

και να πράττεις αυτά που πρέπει. 

 

23. «Νόμω και άρχοντι και τω σοφωτέρω 

είκειν κόσμιον», Απ. 47. 

– Είναι φρόνιμο να δείχνεις υπακοή στον 

νόμο, στον άρχοντα και σε κάθε σοφότερόν 

σου. 

 

TTTooo   αααυυυτττίίί   τττοοουυυ   ΜΜΜάάάλλλχχχοοουυυ   

   

Ο Μάλχος, ο έμπιστος υπηρέτης και 
πληροφοριοδότης του Αρχιερέα Καϊάφα, 
αγαπημένος των γυναικών, ήταν ένας 
γύρω στα τριάντα, ψηλός και γεροδεμένος, 
με σκουρόχρωμο δέρμα και μάτια, 
περισσότερο θρασύς και υπερόπτης παρά 
θαρραλέος και ευφυής. Θεωρούσε τον εαυτό 
του ένα από τ’ αφεντικά της Ιερουσαλήμ 
και προορισμένο για μεγαλεία. Φουσκω-
μένος από μια έμφυτη ματαιοδοξία, ζούσε 
με την προσδοκία κάποιας εξαιρετικής 
ευκαιρίας που θα φανέρωνε την αξία του, 
θα του εξασφάλιζε τον θαυμασμό του λαού 

και θα του άνοιγε τον δρόμο για μια καλύ-
τερη τύχη. 

Όταν ό Μάλχος έμαθε, πρώτος απ’ 
όλους, εκείνο το πρωί της Πέμπτης, ότι το 
βράδυ έπρεπε να συλληφθεί στα περίχωρα 
της πόλης ο αρχηγός μιας ομάδας 
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αιρετικών (ο Ιησούς), ένας ψευτομεσσίας 
πού ερχόταν από τη Γαλιλαία με σκοπό να 
καταστρέψει τον Ναό και, αν έδινε βάρος 
στις φήμες του λαού, την ιδία την 
Ιερουσαλήμ, ο ένθερμος υπηρέτης 
φαντάστηκε ότι μπορούσε εκείνη η μέρα 
να γίνει η αρχή της δικής του νέας 
λαμπρής ιστορίας. 

Ο Μάλχος πλησίασε με βαθιά 
δουλοπρεπή υπόκλιση τον Αρχιερέα 
Καϊάφα και του ζήτησε να τον ορίσει 
αρχηγό των άντρων που θα πάνε να τον 
συλλάβουν.Ο 
Καϊάφας του 
είπε «Μόλις 
τον πιάσεις, 
Φερ’ τον 
αμέσως σε 
μένα, ακόμη κι 
αν είναι 
περασμένα 
μεσάνυχτα». Ο 
Μάλχος 
ευχαρίστησε 
χαρούμενος το 
αφεντικό του 
κι έτρεξε να 
οργανώσει το 
μικρό του 
στράτευμα. 
Συγκέντρωσε 
καμιά πενηνταριά. Τύποι κάθε ηλικίας, 
κάθε χρώματος και κάθε χαρακτήρα. Ο 
Μάλχος κοίταξε ερευνητικά έναν προς ένα 
τούς πολεμιστές του και φάνηκε 
ικανοποιημένος: για πρώτη φορά στη ζωή 
του διοικούσε τόσους άντρες. Μια πνοή βα-
σιλικής περηφάνιας φούσκωσε την καρδιά 
του υπηρέτη που έκρυβε στο στήθος του. 

Αργά τη νύχτα μπήκε στην αυλή 
του ένας γεροδεμένος κοκκινοτρίχης, με 
φαρδιές πλάτες και ταπεινή όψη, και μ’ 
ένα πρόσωπο χαμένο, σκοτεινό, ερημικό - 
ένα πρόσωπο από νεκρή πέτρα. Ήταν ο 

Ιούδας που έσφιγγε στο δεξί υψωμένο του 
χέρι ένα μικρό κομμάτι ψωμί από το 
τελευταίο δείπνο με τον Ιησού. Ξεκίνησαν 
να συλλάβουν τον Ιησού. 

Όταν πλησίαζαν στο Όρος των 
Ελαιών, ο Ιούδας κοντοστάθηκε για μια 
στιγμή και είπε: «Θα τον φιλήσω. 
Προσέξτε: Αυτός θα ’ναι». Ο Μάλχος 
στράφηκε στους οπλισμένους: «Μην τον 
αγγίξει κανείς. Θέλω να είμαι ο πρώτος 
που θ’ απλώσει χέρι επάνω του. Εσείς να 
έχετε τον νου σας στους συντρόφους του». 

Ο Μάλχος, 
σαν συνετός 
οπλαρχηγός, 

χώρισε την 
ομάδα του σε 

τρεις 
πτέρυγες και 
τις διέταξε 
να ανέβουν 
ανάμεσα στα 

λιόδεντρα 
από ισάριθμα 
διαφορετικά 
μονοπάτια, 

προκειμένου 
ν’ 

αποτρέψουν 
τη φυγή των 
εχθρών. 

Έφτασαν. Ό Ιούδας αναγνώρισε 
αμέσως τον Ιησού και τον ασπάστηκε 
απαλά. Ο Μάλχος, πού ήταν πλάι του, 
άρπαξε τον ψεύτη-προφήτη απ’ το 
μπράτσο. Μα εκείνη τη στιγμή από το 
πηχτό σκοτάδι χύθηκε με ορμή ένας άντρας 
πού τράβηξε μέσα απ’ το μανδύα του ένα 
μαχαίρι και το κατέβασε στο πρόσωπο του 
Μάλχου κόβοντάς του σύρριζα το δεξί αυτί. 
Ήταν ο πέτρος. Από το ξάφνιασμα και τον 
πόνο, ο Μάλχος ούρλιαξε μα δεν είχε την 
ετοιμότητα ή τη δύναμη ν’ απαντήσει με 
το σπαθί σ’ αυτόν που τον πλήγωσε. Τον 
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κοίταζε κατάπληκτος και στη μνήμη του 
εντυπώθηκε για πάντα εκείνο το πλατύ 
και επιβλητικό δασωμένο πρόσωπο κι 
εκείνα τα βαθιά μάτια πού ακτινοβολούσαν 
ένα θυμό γεμάτο αφοσίωση. 

Ο Ιησούς άπλωσε το χέρι του στο 
δεξί μάγουλο του Μάλχου και φάνηκε να 
τον χαϊδεύει. Ο πόνος εξαφανίστηκε, το 
αίμα σταμάτησε και το δέρμα έκλεισε ξανά 
γύρω από μια νωπή ουλή. Ο Μάλχος, 
άναυδος και σαστισμένος, δε σκέφτηκε ούτε 
να ανταποδώσει το χτύπημα σ’ αυτόν πού 
του είχε επιτεθεί, ούτε να ευχαριστήσει 
αυτόν που τον θεράπευσε. Αντίθετα, 
γονάτισε και ψηλάφιζε τα χορτάρια και τις 
πέτρες, σάμπως να ψαχούλευε κάτι με 
πάθος. Ένας νεαρός του έριξε φώς με το 
δαδί και ο Μάλχος μπόρεσε αμέσως να 
ξεχωρίσει και να σηκώσει από το έδαφος 
το ματωμένο του αυτί. Με μια βιαστική 
κίνηση το έκρυψε στον κόρφο του και 
κοίταξε ολόγυρα. Αυτός που του επιτέθηκε 
και οι άλλοι μαθητές είχαν εξαφανιστεί. Ο 
Ιησούς, χλομός και μόνος, ήταν 
περικυκλωμένος από τα απειλητικά μέλη 
της αυτοσχέδιας αστυνομίας. 

Ο αξιοθρήνητος Μάλχος δεν μπόρεσε 
να παραστεί στη δίκη 
και στο μαρτύριο του 
Χριστού, ούτε στον 
θρίαμβο των 
αφεντικών του. Εκείνη 
την τρομερή νύχτα δεν 
γύρισε στο αρχοντικό 
του Καϊάφα άλλα στο 
σπίτι της μητέρας του, 
όπου έζησε κρυμμένος 
πολλές μέρες, χωρίς 
ποτέ να ξεμυτίσει από 
την πόρτα. 

Μετά τη 
Σταύρωση και το 
Πάσχα, ο Ανώτατος 
Αρχιερέας Καϊάφας 

θυμήθηκε τον Μάλχο και έδωσε εντολή να 
τον αναζητήσουν σε ολόκληρη την πόλη. 
Κανείς δεν ήξερε τίποτα: από κείνη τη 
νύχτα κανείς δεν τον είχε δει. Ο Μάλχος 
είχε ορκίσει τη μητέρα του να μην 
αποκαλύψει το κρησφύγετό του. 
Κλεισμένος στην κάμαρή του, υπέφερε, 
ονειροπολούσε ανταπόδοση και εκδίκηση. 
Εκείνη η επιχείρηση, που την είχε 
φανταστεί σαν απαρχή μιας καλύτερης 
μοίρας, στην πραγματικότητα αποκάλυψε 
την ανανδρία του∙ κι εκείνη η νύχτα που 
έπρεπε να σημάνει το ξεκίνημα της 
πορείας του προς την εξουσία και τον 
θρίαμβο, είχε καταλήξει με τον 
εξευτελισμό και τη φυγή του. 

Γιατί δεν είχε ανταποδώσει αμέσως 
το χτύπημα; Γιατί δεν είχε καρφώσει με 
το ξίφος του εκείνο τον παράφορο Πέτρο; 
Γιατί, έστω, δεν είχε δώσει διαταγή να τον 
συλλάβουν κι αυτόν; Δεν μπορούσε να 
καταλάβει τί του είχε συμβεί εκείνη τη 
μοιραία στιγμή. Όλα, μέσα στη μνήμη του, 
του φαίνονταν μυστηριώδη. Με τί 
πρόσωπο να εμφανιζόταν ξανά στον 
Καϊάφα που τον αγαπούσε, στους υπηρέτες 
συντρόφους που τον θαύμαζαν και τον 

θεωρούσαν 
προορισμένο 

για μια 
καλύτερη 

τύχη; Άραγε 
ήταν ακόμη 
καιρός για μια 

θεαματική 
εκδίκηση; 

Είχε 
μάθει ότι ο 

ψευτομεσσίας 
-αυτός ο ίδιος 
που τον είχε 

σπλαχνικά 
θεραπεύσει- 

είχε καρφωθεί 
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πάνω σ’ ένα σταυρό, πράγμα που τον ικα-
νοποίησε: αυτός, έξαλλου, δεν υπήρξε η 
αιτία για την κακοτυχία του; 

Είχε μάθει επίσης ότι ο Ιούδας, από 
τις τύψεις -έλεγαν- που είχε προδώσει 
τον Δάσκαλό του, είχε κρεμαστεί σ’ ένα 
δέντρο, και η είδηση αυτή τον είχε 
παρηγορήσει: ένας μάρτυρας λιγότερος. 

Μα πού ήταν οι υπόλοιποι μαθητές 
του βλάσφημου από τη Ναζαρέτ; Και 
κυρίως εκείνος ο οξύθυμος Πέτρος που τον 
είχε οδηγήσει σ’ αυτή την θλιβερή 
κατάντια; Αυτόν, τουλάχιστον, έπρεπε να 
τον εκδικηθεί οπωσδήποτε. 

Η μητέρα του, που την έστελνε 
καθημερινά να συλλέγει ειδήσεις, δεν είχε 
καταφέρει να 
μάθει τίποτα 
γι’ αυτόν. 
Λεγόταν μόνο 
ότι είχε κα-
ταφύγει με 
τους συντρόφους 
του στη 
Γαλιλαία. 

Στο 
μεταξύ, ο 
Μάλχος 
ξεγελούσε την 
αδημονία του 
με το αξιολύπητο κομμένο αυτί του. Α-
μέσως μετά το συμβάν, το είχε αφήσει για 
πολλές μέρες κάτω απ’ τον καυτό 
ανοιξιάτικο ήλιο της Παλαιστίνης· κατόπιν 
το έβαλε μέσα σ’ ένα βαζάκι μ’ ένα πυκνό 
και αρωματικό υγρό που είχε αγοράσει η 
μητέρα του. Κάθε τόσο το κοίταζε, για να 
θυμάται τον φριχτό του εξευτελισμό και να 
κρατά καθημερινά ζωντανό το χρέος της 
εκδίκησης. 

Ωστόσο, τώρα έπρεπε να 
εξασφαλίζει το καθημερινό ψωμί. Οι 
οικονομίες του, που είχε αποταμιεύσει με 

τρόπο τίμιο ή άτιμο στο σπίτι του Καϊάφα, 
κόντευαν να τελειώσουν. Ο Μάλχος 
γινόταν ολοένα και πιο τολμηρός. Τύλιγε 
το κεφάλι του με ένα λευκό ύφασμα σαν 
σαρίκι για να κρύβει τον επονείδιστη 
αναπηρία του, και παρουσιαζόταν σε 
αφεντικά και εμπόρους προσφέροντας τις 
υπηρεσίες του. Κανείς όμως δεν τον ήθελε: 
αυτό το μαντίλι γύρω από τους κροτάφους 
του, ασυνήθιστο στους Ιουδαίους που δεν 
ήταν ιερείς, γεννούσε υποψίες. Αν του 
ζητούσαν να το βγάλει, ο Μάλχος το έβαζε 
στα πόδια. Μια μέρα, ένας αργυραμοιβός 
κατάφερε με μια απότομη κίνηση να 
βγάλει από το κεφάλι του Μάλχου αυτό το 
κουρέλι και αμέσως πρόσεξε το κομμένο 

του αυτί. Τότε 
άρχισε να 
χαχανίζει και 
να φωνάζει 

τους 
περαστικούς 
κρατώντας 

σφιχτά τον 
Μάλχο απ’ το 
μπράτσο, για 
να το δουν όλοι. 
Ο ταλαίπωρος 
έπρεπε να 
σπαρταρίσει, να 

γρατζουνίσει, να δαγκώσει, να κλωτσήσει 
για να ελευθερωθεί απ’ την ομήγυρη που 
τον χλεύαζε ξεφωνίζοντας. 

Δεν έκρυβε πια το αυτί που του 
έλειπε∙ Ο Μάλχος παρουσίαζε τον εαυτό 
του, ιδιαίτερα στους προσκυνητές του 
Πάσχα που έρχονταν από μακρινές 
περιοχές, σαν ένα είδος μάρτυρα της 
πίστης. Οι πιο σπλαχνικοί και περίεργοι 
του έδιναν μερικά νομίσματα και μ’ αυτό 
τον τρόπο ο Μάλχος κρατιόταν με δυσκολία 
στη ζωή· μια ζωή ταπεινωμένη και 
γεμάτη μίσος. Γιατί στην καρδιά του 
ρακένδυτου γελωτοποιού δεν είχε 
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κατασιγάσει ποτέ η βασανιστική λαχτάρα 
της εκδίκησης. 

Μάλιστα, ο Πέτρος είχε το θράσος 
να πατήσει ξανά το πόδι του στην 
Ιερουσαλήμ, φτάνοντας ακόμη και στο 
σημείο να μιλάει στα πλήθη για τον 
ατιμασμένο, μαστιγωμένο και σταυρωμένο 
Δάσκαλό του. Όταν ο Μάλχος έμαθε ότι ο 
Πέτρος είχε συλληφθεί, η καρδιά του σκίρ-
τησε: ευχόταν να τον καταδίκαζαν σε 
λιθοβολισμό, όπως τον Στέφανο, και 
προγευόταν την απόλαυση να σημαδεύει 
με τις πέτρες στα χέρια τον μισητό αρχηγό. 
Μα ο Απόστολος μετά από λίγο αφέθηκε 
ελεύθερος 
και ο 
απογοητευ
μένος 
ζητιάνος 
έκλαψε 
από οργή. 
Ο Μάλχος 
δεν 
μπορούσε 
πλέον να 
ζήσει χωρίς 
να 
καταδιώκει 
με κάθε τρόπο τον υπεύθυνο της δικής του 
καταστροφής. 

Πληροφορήθηκε που έμενε ο 
Πέτρος και βάλθηκε να τον παρακολουθεί 
νύχτα και μέρα. Αν το βλέμμα του 
Αποστόλου έπεφτε τυχαία πάνω του, ο 
Μάλχος κάρφωνε τα μοχθηρά του μάτια 
στα μάτια του Πέτρου, χαμογελούσε με 
περιφρόνηση και άγγιζε με το δάχτυλο τον 
κρόταφό του, σαν να υπενθύμιζε στον 
ένοχο τον ταπεινωτικό του ακρωτηριασμό. 
Ο Πέτρος, όμως, δεν τον αναγνώριζε. Μια 
μέρα, νομίζοντας ότι γύρευε ελεημοσύνη, 
του πρόσφερε μερικά νομίσματα. Ο Μάλχος 
τα πήρε και βλαστημώντας και φτύνοντας 

τα πέταξε με οργή στο πρόσωπο τού Απο-
στόλου. 

Στο μεταξύ τα χρόνια κυλούσαν 
γρήγορα και μελαγχολικά, και ο Μάλχος 
γερνούσε. Όμως η ψυχή του αντλούσε 
δύναμη από μιαν απόλυτη και 
ανακουφιστική βεβαιότητα: πως ο Πέτρος, 
κάποια μέρα, θα πλήρωνε μ’ έναν 
εξευτελιστικό θάνατο τα παράλογα 
κηρύγματά του και όλα τα παλιά και τα 
νέα του κρίματα. Αργά ή γρήγορα, ένα 
μανιασμένο πλήθος ή ένας ανηλεής δήμιος 
θα έπαιρναν εκδίκηση και για τον Μάλχο, 
ανακουφίζοντας ή απαλλάσσοντάς τον απ’ 

τον πόνο 
του. Ο 

Μάλχος 
δεν 

ήθελε να 
πεθάνει 

χωρίς να 
παραστε
ί στο 
μαρτύριο 
εκείνου 

που είχε 
τσακίσει 
για πά-

ντα τη ζωή του. 
Τελικά έμαθε από πολλούς ότι ο 

Πέτρος ζούσε ήρεμα στην Ρώμη. Δεν ήταν 
εύκολο για έναν ταλαίπωρο σαν τον Μάλχο 
να ταξιδέψει ως εκεί. Όμως αυτός, επαι-
τώντας, παρακαλώντας και κάνοντας 
οικονομία ακόμη και στο ελάχιστο ψωμί, 
κατάφερε, μια βροχερή μέρα του Μαΐου, να 
αποβιβαστεί στην Όστια. Από κει, 
ξενηστικωμένος και σκονισμένος, έφτασε 
περπατώντας νύχτα στη Ρώμη. 

Σιγά σιγά ο Μάλχος έμαθε τα πάντα 
για τον Πέτρο και για την εκκλησία που 
ίδρυσε στη Ρώμη, καθώς και για τις 
υποψίες και την αναστάτωση πού 
προκαλούσαν οι χριστιανοί. 
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Είχαν περάσει τριανταπέντε χρόνια 
από τη δυσοίωνη νύχτα της Γεθσημανής. Ο 
Μάλχος ήταν πλέον ένας καμπούρης, 
κάτισχνος γέρος με άσπρα μαλλιά. Όμως, 
τον στήριζε μία επίμονη και άγρια ελπίδα: 
να γίνει θεατής του αιματηρού τέλους του 
Πέτρου. 

Τελικά, τον ίδιο χρόνο έφτασε η 
μέρα που λαχταρούσε. Ο Νέρωνας 
αποφασισμένος να εξολοθρεύσει τους 
χριστιανούς έδωσε διαταγή να εκτελεστούν 
οι καταδικαστικές αποφάσεις εναντίον των 
αρχηγών της εκκλησίας της Ρώμης. Ο 
Παύλος, ως ρωμαίος πολίτης, έτυχε της 
τιμής του αποκεφαλισμού∙ ο Πέτρος 
έπρεπε να σταυρωθεί. 

Ο Μάλχος περνούσε όλες τις ώρες 
της μέρας και της νύχτας κοντά στη 
φυλακή που ο γερασμένος Πέτρος 
περίμενε προσευχόμενος τον ποθητό του 
θάνατο, χωρίς να ξέρει ότι η ίδια επιθυμία 
βασάνιζε κι έναν άλλο γέρο έξω απ’ το 
κελί του. 

Μια ανταριασμένη αυγή του Ιουνίου 
έφερε τελικά την ανακούφιση που ικέτευε 
τόσα χρόνια. Μερικοί ρωμαίοι στρατιώτες, 
αξημέρωτα, βγήκαν από τη φυλακή 
έχοντας ανάμεσα τους δεμένο τον Πέτρο. 
Από πίσω τους σερνόταν ένα κάρο που 
είχαν αποθέσει ένα χοντρό σταυρό από δρυ. 
Οι δρόμοι ήταν έρημοι: η μικρή πομπή 
κατευθυνόταν προς τα δάση 
του Βατικανού. Ο Μάλχος 
παρακολουθούσε τους 
στρατιώτες από κάποιαν 
απόσταση για να μη γίνει 
αντιληπτός, και η καρδιά 
του σφυροκοπούσε το 
στήθος του, μεθυσμένη από 
μια δαιμονική χαρά. 

Έφτασαν σ’ ένα 
μικρό ψήλωμα και οι στρα-
τιώτες άρχισαν να στήνουν 
τον σταυρό. Ο Μάλχος δεν 

μπορούσε πλέον να αντισταθεί. Πλησίασε 
και απευθύνθηκε τρέμοντας στον Πέτρο: 
«Με αναγνωρίζεις; Με θυμάσαι;» Ο 
Πέτρος σώπαινε. «Κάνεις πως δε με 
ξέρεις; Δε θυμάσαι τη νύχτα πού πιάστηκε 
ο Δάσκαλός σου; Δε θυμάσαι τον Μάλχο, 
τον υπηρέτη του Καϊάφα; Εγώ είμαι 
εκείνος ο Μάλχος, και εσύ αυτός που μου 
έκοψε το αυτί με το μαχαίρι. Εκείνη η 
πληγή στάθηκε η αρχή όλων των 
συμφορών μου, εξαιτίας σου έγινα 
περίγελως του κόσμου, ένα πεινασμένο 
σκυλί στις πόρτες των πλουσίων. Χρόνια 
και χρόνια περιμένω αυτή τη μέρα. 
Σήμερα πληρώνεις με το αίμα σου όλα τα 
εγκλήματά σου και πρέπει να ξέρεις ότι 
εγώ είμαι χαρούμενος γι’ αυτό». 

Ο Πέτρος τον άκουγε ταπεινά και 
ένιωθε μιαν απέραντη συμπάθεια για 
κείνον τον ταλαίπωρο που είχε 
δηλητηριαστεί και παραφρονήσει από το 
μίσος. «Έχεις δίκιο», είπε. «Εκείνη τη 
νύχτα, θολωμένος από τον πόνο, σου έκανα 
κακό. Ο Δάσκαλός μου δίκαια με 
επιτίμησε για τη δολοφονική μου 
χειρονομία και η μετάνοιά μου δεν έσβησε 
το λάθος και τον πόνο. Μα δεν θέλω να 
πεθάνω χωρίς να έχω συμφιλιωθεί μαζί 
σου. Συγχώρεσε με, Μάλχο. Είμαστε κι οι 
δυο γέροι και κουρασμένοι, κι εγώ σε λίγο 
θα βρίσκομαι κοντά στον Πατέρα μας. Άσε 

το μίσος, ξέχνα την 
έχθρα, συγχώρεσέ με!»  

Και λέγοντας 
αυτά, ο Πέτρος 
γονάτισε στο χορτάρι 
μπροστά στον αμήχανο 
Μάλχο. Το μεγάλο 
λευκό κεφάλι του Πέ-
τρου, γερμένο, έμοιαζε 
σαν να περίμενε μιαν 
έσχατη ευλογία από το 
θύμα του. «Δε θέλεις 
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να συγχωρέσεις ένα μελλοθάνατο;» 
Μα ο άντρας με το κομμένο αυτί 

φαινόταν σαν να μην ακούει. Ο 
εκατόνταρχος, που είχε παρακολουθήσει 
από μακριά την παράδοξη συνομιλία 
πλησίασε καχύποπτος μόλις είδε τον 
καταδικασμένο να γονατίζει μπροστά στα 
πόδια του άγνωστου. Άρπαξε τον Μάλχο 
από το μπράτσο και φώναξε: «Ποιος είσαι; 
Ποιόν ψάχνεις; Τί κάνεις εδώ; Πρέπει να 
είσαι ένας απ’ αυτούς τούς Ιουδαίους που 
θέλουν να καταστρέψουν τη Ρώμη. Πώς 
λέγεσαι;» «Μάλχος από 
την Ιερουσαλήμ. Μα 
εγώ δεν είμαι ένας απ’ 
αυτούς. Εγώ δεν είμαι 
χριστιανός. Αντίθετα, 
είμαι ο μεγαλύτερος 
εχθρός αυτού του 
Πέτρου, που για τα 
εγκλήματά του τον 
τιμωρείτε». «Δεν το 
πιστεύω. Αν αυτός, 
που κατέχει ηγετική 
θέση ανάμεσα στους 
χριστιανούς, γονατίζει 
μπροστά σου όπως 
μπροστά στον θεό, αυτό 
σημαίνει ότι είσαι ένας απ’ τούς αρχηγούς 
της αίρεσης, και μάλιστα ανώτερός του». 
Και γυρίζοντας στους στρατιώτες: «Πάρτε 
τον και δέστε τον σ’ εκείνο το πεύκο. Όταν 
θα ’χουμε τελειώσει με τον συνεργό του θα 
τον οδηγήσουμε κι αυτόν στο δικαστήριο». 

Κάποιοι στρατιώτες είχαν σηκώσει 
με τη βία τον Πέτρο και άρχιζαν να τον 
καρφώνουν στον σταυρό, με το κεφάλι 
ανάποδα. Ο Μάλχος κοίταζε κι έτρεμε, 
έτρεμε από την απόλαυση και τον φόβο. 
Εκείνη η ώρα που περίμενε τόσα χρόνια 
σαν μια απελευθέρωση ίσως να ήταν η 
τελευταία ώρα και της δικής του ζωής. 
Γιατί ο Θεός τον τιμωρούσε με τόση 
σκληρότητα; 

Ένας στρατιώτης που ετοιμαζόταν 
να τον δέσει, πρόσεξε ότι του έλειπε ένα 
αυτί. «Κοίτα», είπε στον σύντροφό του, 
«το ένα του αυτί είναι ήδη κομμένο. Θα 
’ναι παλιός κλέφτης ή σκλάβος που το 
’σκασε από τη φυλακή. Έτσι μου ’ρχεται να 
του ξεριζώσω και το άλλο αυτί, μόνο και 
μόνο για να δω τη φάτσα αυτού του 
βρωμερού Ιουδαίου». Και λέγοντας αυτά, 
έδωσε μια σπρωξιά στον Μάλχο, που, σαν 
υπνωτισμένος, δεν έλεγε ν’ απομακρυνθεί 
από τον σταυρό, από τον οποίο ο Πέτρος, 

σηκώνοντας με 
δυσκολία το 

κρεμασμένο 
κεφάλι, τον 
κοίταζε με τα 
μεγάλα του μάτια 
θολά απ’ το 
κλάμα και την 
αγωνία. 

«Μπρος!», 
είπε ο 

στρατιώτης, 
σέρνοντας τον 
Μάλχο με τη βία. 

Μα ο 
φόβος και ο 

τρόμος είχαν προκαλέσει τέτοια σύγχυση 
στον αξιοθρήνητο κουρελή, που άρχισε να 
σφαδάζει σαν τρελός και η απόγνωση του 
έδωσε τόση δύναμη ώστε κατάφερε, 
τελικά, να ξεγλιστρήσει απ’ τα χέρια των 
στρατιωτών που προσπαθούσαν να τον 
κρατήσουν ακίνητο και να τον δέσουν. Σαν 
δαιμονισμένος παράφρων έτρεξε προς το 
δάσος με τους δύο στρατιώτες 
εξοργισμένους ξοπίσω του. Είχαν γυμνώσει 
τα σπαθιά τους και απειλούσαν τον 
δραπέτη ξεφωνίζοντας. 

Ο Μάλχος, σκόνταψε στη χοντρή 
ρίζα ενός δέντρου και σωριάστηκε. Ένας 
στρατιώτης στάθηκε από πάνω του και, 
ταραγμένος από την οργή, κατέβασε το 
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σπαθί του πάνω στο πρόσωπο του 
πεσμένου και του έκοψε σύρριζα το 
μοναδικό του αυτί. 

Δύο πίδακες αίματος ανάβλυσαν 
από την πληγή. Ο Μάλχος έκλεισε τα 
μάτια και αφέθηκε στο έδαφος βουβός σαν 
πεθαμένος. Οι στρατιώτες τον κοιτούσαν 
ασάλευτοι μην ξέροντας τί να κάνουν. Κι 
έτσι, στον ίδιο τόπο και την ίδια μέρα πού 
σταυρώθηκε ο Απόστολος Πέτρος, πέθανε, 
πνιγμένος στο αίμα του, ο ξακουστός 
υπηρέτης του Καϊάφα, ο Εζεκίας, ο 
επονομαζόμενος Μάλχος. 

 
Τζιοβάννι Παπίνι, Οι μάρτυρες του 

Πάθους (I testimoni della Passione),  
εκδ. Αρμός 2010, σελ. 59-83. 

(Συνεπτυγμένο και με μερική διασκευή 
από τον Δ/ντή Καραχάλια Στέφανο) 
 

 

 

  

63 
 



 

 

 

 

64 
 


