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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
   

Το περιοδικό μας ξεκινάει όπως πάντα με  
Το Σημείωμα του Εκδότη  

και κατόπιν, χωρίζεται σε 5 θεματικές ενότητες: 
 

Η Επιστημονική Ομάδα 
Το περιοδικό ξεκινά με άρθρα γραμμένα από 
μέλη της επιστημονικής υποομάδας του, που 

φέτος ασχολήθηκαν κυρίως με το scratch. 
 

Διάφορα Άρθρα 
Η ενότητα περιλαμβάνει άρθρα γενικότερου 
ενδιαφέροντος, γραμμένα από μαθητές και 

καθηγητές του σχολείου μας. 
 

Καινοτόμες Δράσεις 
Στη θεματική αυτή παρουσιάζονται τα 

περιβαλλοντικά και πολιτιστικά προγράμματα 
και η δράση τους, καθώς και οι ερευνητικές 

εργασίες που εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια του 
σχολικού έτους.  

 
Γεύση Ευρώπης 

Άρθρα που γράφτηκαν με αφορμή το άνοιγμα 
που έκανε για μια ακόμη φορά το σχολείο μας 

στην Ευρώπη. 
 

Καλοκαιρινές Συνταγές 
Για το τέλος αφήσαμε δύο καλοκαιρινές 

συνταγές που θα σας προτείναμε να δοκιμάσετε 
 

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   
 
Φτάσαμε αισίως στην 5η ηλεκτρονική 

έκδοση του περιοδικού του σχολείου μας. 
Μια προσπάθεια που ξεκίνησε το 2012με 
πρωτοβουλία του Διευθυντή μας κ. 
Καραχάλια Στέφανου, που συνέβαλε 
αποφασιστικά στον 
συντονισμό και στον 
σχεδιασμό της μορφής 
και του περιεχομένου 
του περιοδικού. Αυτή τη 
χρονιά παρέδωσε σε εμάς 
τα ηνία για τη συνέχιση 
της επιτυχούς 
προσπάθειάς του. 
Αναλάβαμε έχοντας ως 
οδηγό τις αρχικές 
κατευθυντήριες γραμμές 
του. Δε θα πρέπει να 
παραλείψουμε και τη 
συνεισφορά της κας Θεοχαροπούλου 
Γεωργίας, η οποία έδωσε την ιδέα για 
περισσότερο χρώμα στα τεύχη του 
περιοδικού. 

Δώσαμε και φέτος βήμα στους 
μαθητές μας, ώστε να εκφράσουν με 
προσωπικό ύφος τις απόψεις τους, τις 
ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους 
για θέματα που άπτονται των 
ενδιαφερόντων τους. Επιδιώξαμε, τα 
παιδιά που συμμετέχουν στην ομάδα του 
περιοδικού, να εξοικειωθούν με τις αρχές 
που διέπουν τον δημοσιογραφικό λόγο. 
Συγκεκριμένα, να ασκηθούν στην έρευνα, 
συλλογή και αποδελτίωση του κατάλληλου 
υλικού για τη συγγραφή ενός 
δημοσιογραφικού άρθρου. Στοχεύσαμε να 
αναπτύξουν οι μαθητές δεξιότητες σχετικές 
με τον τρόπο που πραγματοποιείται μια 
συνέντευξη. Οι εκπαιδευτικοί του 
σχολείου, επίσης συμμετείχαν με άρθρα 
τους στην ύλη του περιοδικού. 

Μια φετινή πρωτοτυπία του 
περιοδικού αποτελούν τα άρθρα μαθητών 
γραμμένα στην αγγλική γλώσσα, με 
αφορμή το άνοιγμα που έκανε το σχολείο 
μας στην Ευρώπη με το πρόγραμμα 
Erasmus KA2 στο οποίο συμμετέχει. 

Αυτό που μας χαροποιεί ιδιαίτερα 
είναι η θετική 
ανταπόκριση των 
παιδιών και η 
δημιουργική τους 
προσπάθεια, γεγονός που 
μας κάνει να πιστεύουμε 
ότι η έκδοση του 
περιοδικού αξίζει να 
συνεχισθεί. 

 
Η παιδαγωγική 

ομάδα 
 του πολιτιστικού 

προγράμματος  
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Η Επιστημονική Ομάδα 

3 
 



ΗΗΗ   εεεπππιιισσστττηηημμμοοονννιιικκκήήή   οοομμμάάάδδδααα   τττοοουυυ   πππεεερρριιιοοοδδδιιικκκοοούύύ   
   

Η επιστημονική ομάδα του περιοδικού 
λειτούργησε για μια ακόμη χρονιά. 

Αυτή τη φορά με συγκεκριμένο στόχο: 
την προσφορά σε συνανθρώπους που έχουν 
ανάγκη.   

Οι μαθητές της ομάδας έμαθαν να 
προγραμματίζουν στο Scratch και να 
κατασκευάζουν παιχνίδια. Στη συνέχεια, 
και με τη βοήθεια εργαστηρίου του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς, θα συνέδεαν τον 
υπολογιστή με κάμερα Kinect θα 
δημμιουργούσαν παιχνίδια που θα 
απαιτούσαν κίνηση μελών του σώματος, 
την οποία θα «έπιανε» η κάμερα και θα 

προκαλούσε την αντίστοιχη αντίδραση στο 
παιχνίδι. Για παράδειγμα, εάν ο καρπός 
έφτανε κοντά στον ώμο, θα γινόταν κάτι 
στο παιχνίδι και ο παίκτης θα κέρδιζε 
πόντους. Έτσι, το άτομο θα ασκείτο σιγά-
σιγά και αλλάζοντας επίπεδα δυσκολίας 
στην κάμψη του αγκώνα. Για όλα αυτά 
είχε προβλεφθεί συνεργασία με 
φυσικοθεραπευτές. Ομάδα στόχος για το 
κάθε παιχνίδι, θα ήταν άτομα που μετά 
από ατύχημα είχαν απολέσει μερικώς την 
ικανότητα κίνησης ή την ευκαμψία τους. 
Δυστυχώς, για λόγους που δεν οφείλονταν 
στην ομάδα, δε φτάσαμε εγκαίρως στο 
σημείο να προσθέσουμε την κάμερα και το 
εγχείρημα έμεινε στη μέση. Οι 
συμμετέχοντες μικροί επιστήμονες όμως 
πέρασαν καλά, διασκέδασαν με τα 
παιχνίδια που έφτιαξαν και πλέον έχουν 
αποκτήσει ικανότητα και εμπειρία στο 

σχεδιασμό και προγραμματισμό 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών μέσω του 
Scratch. 

Έγινε, επίσης, μια προσπάθεια να 
συμμετάσχει η ομάδα σε διαγωνισμό 
Scratch κατά τον οποίο θα σχεδιαζόταν 
παιχνίδι με αφορμή τις αναφορές στη 
μυθολογία στα έργα του Καζαντζάκη. Μας 
πρόλαβαν όμως οι ανακοινώσεις του 
Υπουργείου που αφορούσαν τη λήξη του 
σχολικού έτους νωρίτερα από ό,τι 
υπολογίζαμε και ένας «αγώνας δρόμου» 
των μαθητών της ομάδας που πήγαιναν 
στην τρίτη Λυκείου να κάνουν τις 
τελευταίες επαναλήψεις και τα 
εναπομείναντα μέλη δεν προλάβαιναν να 
φέρουν εις πέρας το όλο εγχείρημα. Όμως, 
αυτό στάθηκε αφορμή να γνωρίσουν λίγο 
καλύτερα τον Καζαντζάκη, να αναπτύξουν 
τη φαντασία τους και να ασκηθούν σε 
διαδικασίες επίλυσης προβλήματος. Μου 
έκανε εντύπωση η ικανότητά τους για 
ομαδική εργασία και αυτοοργάνωση. 

Οργανώθηκε από τον Διευθυντή του 
σχολείου κ. Καραχάλια εκδρομή στο CERN. 
Ελήφθη μέριμνα ώστε να προηγηθούν οι 
μαθητές που είχαν ήδη εκδηλώσει 
εμπράκτως το ενδιαφέρον τους για τις 
θετικές επιστήμες και έτσι προηγήθηκαν 
στην επιλογή των μαθητών που θα 
συμμετείχαν στην εκδρομή οι μαθητές της 
επιστημονικής ομάδας. Έτσι, αρκετά μέλη 
της ομάδας είχαν τη δυνατότητα να 
επισκεφθούν το CERN. Είδαν, άκουσαν, 
έμαθαν ενδιαφέροντα πράγματα που τους 
έκαναν να θέλουν ακόμα περισσότερο να 
εξερευνήσουν τον κόσμο υπό το πρίσμα 
των θετικών –κυρίως- επιστημών.  

 
Η συντονίστρια της επιστημονικής 

ομάδας,  
Κοντογούρη Ευανθία,  

ΠΕ03, Med. 
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ΜΜΜιιιααα   εεεκκκδδδρρροοομμμήήή   σσστττοοο   εεεξξξωωωτττεεερρριιικκκόόό   μμμεεε   τττααα   
μμμάάάτττιιιααα   εεενννόόόςςς   εεεπππιιισσστττήήήμμμοοονννααα   

   
Εκδρομή… μια λέξη 

πολύ ευχάριστη σε εμάς 
τους μαθητές ένα μέσο να 
ξεφύγουμε από την 
καθημερινότητα και τα 
μαθήματα και αν είναι στο 
εξωτερικό και αρκετές 

μέρες, όπως αυτή που πραγματοποιήθηκε 
από το σχολειό μας, στην Ελβετία ακόμα 
καλυτέρα  αφού μια τέτοια εκδρομή έχει 
πολλά να μας προσφέρει. Αλήθεια όμως 
έχει αναρωτηθεί  ποτέ κάνεις μας τι θα 
μπορούσε μια τέτοια εκδρομή να 
προσφέρει σε έναν επιστήμονα; Δηλαδή 
εμείς ως μαθητές θα διασκεδάσουμε και θα 
μάθουμε νέα πράγματα που αφορούν 
κυρίως τα μαθήματα μας αλλά ένας 
επιστήμονας τι κερδίζει από μια τέτοια 
εκδρομή;  

Το μόνο σίγουρο είναι 
ότι κάτι θα υπάρχει και για 
έναν επιστήμονα να πάρει 
αφού έρχεται σε επαφή με 
νέους πολιτισμούς . Το 
πρώτο και το κυριότερο 
λοιπόν είναι ότι αυτή η 
εμπλοκή-επαφή του με 
τέτοιους ανθρώπους ,οι 
οποίοι παρόλο που εμφανισιακά είναι ίδιοι 
με εμάς έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψης , 
διαφορετικές  αντιλήψεις και γενικότερα 
διαφορετικό τρόπο ζωής ,είναι ότι θα τον 
επηρεάσει στο πως βλέπει και 
αντιλαμβάνεται τα πράγματα δηλαδή με 
λίγα λόγια θα του διευρύνει τους 
πνευματικούς του ορίζοντες. Ενώ 
ταυτόχρονα θα  του προσφέρει μια 
πολύπλευρη γνώση των  ανθρώπων σε 
όλον τον κόσμο βοηθώντας έτσι στην 
εξάλειψη της ξενοφοβίας και των 

προκαταλήψεων που ίσως είχε για 
κάποιους λαούς. Παράλληλα θα συμβάλλει 
στην καλλιέργεια αξιών και στην 
καταπολέμηση του ρατσισμού 
μετατρέποντας έναν απλό επιστήμονα σε 
κάτι πιο σημαντικό σε έναν επιστήμονα 
ΑΝΘΡΩΠΟ που δεν βάζει το συμφέρον 
και την προσωπική του ευχαρίστηση 
πάνω από τις ζωές των άλλων  αλλά 
γνωρίζοντας και την ιστορία του κάθε λάου 
αναγνωρίζει  τα δεινά που τον έχουν βρει 
αλλά και αυτά που προκάλεσε σε άλλους. 
Φυσικά εκτός από όλα αυτά προσλαμβάνει 
νέες εμπειρίες γνώσεις στην επιστήμη του 
αλλά και στις άλλες επιστήμες μαθαίνοντας 
για την ιστορία τους για να μπορέσει να 
εμβαθύνει σε αυτές και να τις κατανοήσει 
καλυτέρα. Επομένως, θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι του προσφέρει έναν τεράστιο 
πλούτο γνώσεων με τον όποιο εξελίσσεται 
σαν άνθρωπος και αυτοπραγματώνεται 
κρίνοντας σωστό να χρησιμοποιήσει το 
έργο του υπέρ της ανθρωπότητας παρά τα 

ιδιοτελή συμφέροντα του.  
Έτσι, λοιπόν, μπορεί 

να γίνει αντιληπτό ότι 
τέτοιες εκδρομές δεν είναι 
σημαντικές μόνο σε εμάς 
καθώς παίζουν πολύ 
μεγάλο ρόλο και στην 
καλλιέργεια των γνώσεων 
και του χαρακτήρα ενός 

επιστήμονα ο οποίος βέβαια έχει την 
θέληση να μαθαίνει όλο και περισσότερα 
γνωρίζοντας νέους πολιτισμούς .Για αυτό 
θα πρέπει και οι μαθητές να 
αντιλαμβάνονται την σπουδαιότητα που 
έχουν και να μην τις βλέπουν μόνο ως ένα 
μέσο διασκέδασης-εκτόνωσης. 

 
Καπαρός Νικόλαος, Β1 

Λώλου Αγάπη, Β2 
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ΠΠΠαααιιιχχχνννίίίδδδιιι   ………μμμεεε   άάάρρρωωωμμμααα   λλλοοογγγοοοτττεεεχχχνννίίίαααςςς   

Το σχολείο  μας πριν λίγο καιρό εν 
όψει του διαγωνισμού «Ελληνική 
Μυθολογία- Σκρατσάροντας με έναν μύθο» 
αποφάσισε να λάβει συμμέτοχη 

φτιάχνοντας ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι. Ο 
διαγωνισμός προέβλεπε ένα παιχνίδι 
σκρατς το οποίο θα είχε ως βασικό θέμα τη 
σχέση του Καζαντζάκη με τη μυθολογία 
όπως αυτή εκτυλίσσεται στα βιβλία του. 
Σκοπός μας η ανάγνωση ενός βιβλίου του, 
η σύλληψη μιας ιδέας και η δημιουργία 
ενός παιχνιδιού βασισμένη στα παραπάνω. 

Η επιστημονική ομάδα του σχολείου εξ 
αιτίας κάποιων συντελεστών όπως η 
έλλειψη χρόνου δεν μπόρεσε να 
συμμετάσχει στον διαγωνισμό. Η 
προετοιμασία όμως του παιχνιδιού είναι 
γεγονός με αρκετά πρωτότυπες ιδέες. 

Επηρεασμένοι από το βιβλίο του 
Καζαντζάκη «Ταξιδεύοντας» επιδιώκαμε 
να φτιάξουμε ένα παιχνίδι με τις 
μυθολογικές επιρροές που αναγράφονταν σε 
αυτό. Συγκεκριμένα φανταζόμασταν το 
παιχνίδι να ανοίγει με κάποιον που 
διαβάζει το συγκεκριμένο βιβλίο (ακόμη 
αυτός θα μπορούσε να είναι ο ίδιος ο 
Καζαντζάκης) ο οποίος μεταφέρεται σε 
έναν άλλον κόσμο που διαδραματίζεται το 
παιχνίδι. Εκεί το πρώτο πράγμα που 
αντικρίζει είναι μια ιτιά κι έναν ποταμό 
δίπλα στον οποίο κάθονται ο Προμηθέας, η 
Δισδεμόνα και ο Μενέλαος ο οποίος ζητάει 

από τον παίκτη να τον βοηθήσει για να 
πάρει πίσω την Ελένη. Ακολουθεί η 
απάντηση που θα είναι προφανώς θετική 
και  η άλωση της Τροίας ξεκινά με τον 
Πρίαμο να προκαλεί το Μενέλαο σε 
μονομαχία. Ακολουθεί ένα παιχνίδι με 
εμάς να χειριζόμαστε το Μενέλαο ο οποίος 
τελικά κερδίζει τη μάχη και πατώντας στο 
κουφάρι του Πριάμου παίρνει πίσω την 
Ελένη και αποχωρούν από τα κατώφλια 
της λεηλατημένης Τροίας.  

Ακολουθεί ένα ακόμη σύντομο 
παιχνίδι της επιλογής πλοίου για να 
εναποθέσουμε την Ελένη. Κι επειδή η 
Ελένη είναι ένα αγέραστο σύμβολο 
απαράμιλλης ομορφιάς που μένει 
αναλλοίωτο με την 
πάροδο του χρόνου ο 
παίκτης μας 
καταφέρνει να τη 
σώσει μετά από καιρό 
από ακόμη μια 
απόπειρα απαγωγής 
της. Ο Μενέλαος τότε 
ως ένδειξη 
ευγνωμοσύνης μας 
δίνει ένα σεντούκι με θησαυρό στο οποίο 
περιέχεται το κλειδί για το επόμενο 
στάδιο. Τέλος, επειδή το παιχνίδι χωρίς 
μια δόση γνώσης  δεν υφίσταται, κατά τη 
διάρκεια του παιχνιδιού εμφανίζονται 
διάφορες πληροφορίες σχετικά με τη 
μυθολογία και πιο συγκεκριμένα με το 
σχετικό θέμα του σταδίου.   

Όπως πάντα η επιστημονική ομάδα 
του σχολείου με αρκετή φαντασία, 
πρωτότυπες ιδέες και - το σημαντικότερο 
από όλα – ομαδικό πνεύμα έκανε αυτή 
την αξιοσημείωτη διαδικασία αν και 
δυστυχώς δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί και 
να τελειοποιηθεί. Αυτό όμως δεν ήταν 
λόγος για να μην το μοιραστούμε μαζί σας. 

 
Ίτσα Ειρήνη, Β1 
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ΑΑΑθθθλλληηητττιιισσσμμμόόόςςς   κκκαααιιι   υυυγγγεεείίίααα   

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ (προπόνηση) Είναι η 
συστηματική σωματική καλλιέργεια και 
δράση η οποία χρησιμοποιεί συγκεκριμένο 
τρόπο, ειδική μεθοδολογία, παιδαγωγική 
και προπονητική με σκοπό τη μέγιστη 
σωματική απόδοση και στοχεύει σε κάποιο 
συγκεκριμένο αποτέλεσμα, που μπορεί να 
είναι η κατάκτηση της νίκης ή η επίτευξη 
κάποιου ρεκόρ. 

 
ΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ; 
Οι δύο αυτές έννοιες είναι σχεδόν 
ταυτόσημες, έχουν πολλά κοινά σημεία 
αλλά και μια σημαντική διαφορά: τον 
«ανταγωνισμό». 
Με τη σωματική άσκηση στοχεύουμε 
πρωτίστως στη βελτίωση της υγείας μας 
και της φυσικής μας κατάστασης που έχει 
άμεσο θετικό αντίκτυπο στην 
καθημερινότητα και στην ποιότητα της 
ζωής μας. Ενώ στον αθλητισμό 
(προπόνηση), απώτερος στόχος μας είναι η 
επίτευξη της νίκης απέναντι σε κάποιον 
αντίπαλο ή ομάδα και η επίτευξη ενός 
ρεκόρ π.χ. χρονόμετρο ή κάποιος άλλος 
τρόπος μέτρησης της επίδοσης. Σε αυτό το 
σημείο ακριβώς εντοπίζεται και η διαφορά 
των δύο, όπου το δεύτερο, λόγω των 
στόχων του, αποκτά ανταγωνιστικό – 
συναγωνιστικό χαρακτήρα. 
 
ΜΟΡΦΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: Ερασιτεχνικός, 
Επαγγελματικός, Μαζικός, Φυσικές 
δραστηριότητες, παιχνίδια κ.α. 
 
ΑΣΚΗΣΗ = ΚΙΝΗΣΗ = ΥΓΕΙΑ 

 
ΚΙΝΗΣΗ: Μπορούμε να πούμε ότι ο 
ακρογωνιαίος λίθος της άσκησης είναι η 
κίνηση,  και για να εξηγηθεί η έννοια της 
κίνησης – άσκησης, έχουν αναπτυχθεί 
τρεις θεωρίες: 
α) οι αθλητικές ασκήσεις έχον λατρευτικές 
ρίζες (Carl Dien) 
β) οι σωματικές ασκήσεις είναι φυσική 
συνέπεια των διαδικασιών της εργασίας 
και της παραγωγής (Μαρξιστική θεωρία) 
γ) Η άσκηση είναι μια εκδήλωση 
ενστικτωδών κινήσεων (Ηθολογία, 
Konrad Lorenz, David Sanson, 
Friedrich Eppenstier). 
 
ΒΑΣΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
Οι ασκήσεις διακρίνονται σε α) Αερόβιες – 
Αναερόβιες και β) Ισοτονικές – Ισομετρικές 
Αερόβια άσκηση: Είναι κάθε είδος 
σωματικής δραστηριότητας η οποία 
απαιτεί μεγάλες ποσότητες οξυγόνου, έχει 
μικρή έως μέτρια ένταση και διαρκεί 
σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα, 
ενεργοποιώντας κυρίως το καρδιακό, 
αναπνευστικό και μυϊκό σύστημα. Είναι 
δραστηριότητες επαναλαμβανομένων 
κινήσεων που απαιτούν οξυγόνο και 

διαρκούν περισσότερο 
από 15-20 λεπτά.  

Παραδείγματα 
αερόβιας άσκησης 
είναι το κολύμπι, το 
χαλαρό τρέξιμο, το 
ποδήλατο, το 

περπάτημα και άλλες παρόμοιες 
δραστηριότητες που για την 
πραγματοποίησή τους απαιτούνται 
αβίαστες και μεγάλες ποσότητες οξυγόνου 
για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.  
Αναερόβια άσκηση: Είναι οι σωματικές – 
κινητικές δραστηριότητες που απαιτούν 
μεγάλη και μεγάλη και υψηλή μυθική 
ένταση και προσπάθεια και έχουν μικρή 
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χρονική διάρκεια. Λέγονται έτσι διότι 
γίνονται συνήθως χωρίς την παρουσία 
ποσοτήτων οξυγόνου, γι αυτό άλλωστε 
έχουν περιορισμένη διάρκεια, σε αντίθεση 
με τις αερόβιες (περπάτημα, κολύμβηση 
και ποδήλατο) που έχουν μεγαλύτερη 
διάρκεια και επανάληψη και απαιτούν την 
παρουσία οξυγόνου. Στις αναερόβιες 
δραστηριότητες, οι μύες χρησιμοποιούν σαν 
καύσιμη ύλη το γλυκογόνο που 
προέρχεται από το ήπαρ και 
συντίθεται από τα αμινοξέα και 
τους υδατάνθρακες που 
λαμβάνουμε από τη διατροφή 
μας. 
Ισοτονική άσκηση: Οι ισοτονικές 
ασκήσεις προκαλούν σύσπαση του μυ, 
αλλάζουν το μήκος του μυός και προκαλούν 
μηχανικό έργο και εξωτερική κίνηση 
(δυναμικές ασκήσεις). Έτσι, μέσα από την  
ελεγχόμενη σύσπαση πετυχαίνουμε τα 
ανάλογα αποτελέσματα. 
Ισομετρική άσκηση: Στην ισομετρική 
άσκηση συστέλλεται ο μυς χωρίς να 
μεταβάλλεται το μήκος του και χωρίς να 
παράγει κίνηση (στατική) με μικρές 
απαιτήσεις σε οξυγόνο. Μπορούμε δηλαδή, 
να δραστηριοποιήσουμε μεγάλες μυϊκές 
ομάδες ασκώντας πίεση ή έλξη απέναντι 
σε ένα σταθερό αντικείμενο π.χ. τοίχο ή σε 
κάτι που υπερβαίνει τη δύναμή μας.  
Επίσης, προκαλούν υπερφόρτωση πίεσης 
στο κυκλοφορικό σύστημα με αποτέλεσμα 
τη μεγαλύτερη αύξηση της καρδιακής 
συχνότητας και της συστολικής αρτηριακής 
πίεσης και την αύξηση των 
περιφερειακών αγγειακών αντιστάσεων, 
οι μεταβολές αυτές μακροχρόνια οδηγούν σε 
υπερτροφία της αριστερής κοιλίας. 
(Δελληγιάννης) 
 
Μέσα από αυτά τα βασικά είδη ασκήσεων 
επέρχονται οι μεταβολικές αλλαγές στον 

οργανισμό μας και κατά συνέπεια, 
βελτιώνεται η υγεία μας. 
 
ΥΓΕΙΑ 
Υγιές θεωρείται ένα άτομο όταν ο 
οργανισμός του από φυσικής, οργανικής 
και πνευματικής κατάστασης βρίσκεται σε 
ένα ικανοποιητικό επίπεδο με όσο το 
δυνατόν λιγότερες ασθένειες και 

ψυχολογικά προβλήματα. Από αυτό 
και μόνο καταλαβαίνουμε πόσο 
πολύτιμο αγαθό είναι η υγεία για 
τον καθένα από εμάς ξεχωριστά 
αλλά και συνολικά για την 
κοινωνία που ζούμε. 
Η άσκηση και η φυσική 

δραστηριότητα μπορούν να συμβάλουν 
σημαντικά στο να έχουμε καλή υγεία και 
να προλαμβάνουμε διάφορες ασθένειες. Στο 
σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε 
και την υποχρέωση της πολιτείας να 
παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες της 
να έχουν πρόσβαση στην άσκηση και 
γενικότερα στον αθλητισμό, διασφαλίζοντας 
έτσι ένα καλό επίπεδο υγείας για το λαό 
της και συγχρόνως, μειώνοντας με αυτόν 
τον τρόπο το κόστος από τον κρατικό 
προϋπολογισμό για την κάλυψη της 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 
Η ανάγκη για φυσικές δραστηριότητες και 
ενασχόληση με τον αθλητισμό για τη 
διασφάλιση της υγείας μας γίνεται ολοένα 
και μεγαλύτερη εάν λάβουμε υπόψη μας 
τις σημερινές συνθήκες παραγωγής που 
έχουν αλλάξει και απαιτούν πολύ λιγότερη 
σωματική εργασία λόγω της 
αυτοματοποίησης και την εισβολή των 
νέων τεχνολογιών στην παραγωγική 
διαδικασία. Ακόμα όμως και στα παιδιά η 
αναγκαιότητα της φυσικής δραστηριότητας 
για τη σωστή πνευματική και σωματική 
τους ανάπτυξη είναι πιο αναγκαία από 
ποτέ λόγω της αλλαγής των διατροφικών 
και μαθησιακών τους συνηθειών και 
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αναγκών, την εισβολή νέων τεχνολογιών 
και βιντεοπαιχνιδιών σαν τρόπο 
διασκέδασης, την έλλειψη χώρων άσκησης 
και ψυχαγωγίας που τους έδιναν τη 
δυνατότητα παλαιότερα να μπορούν να 
παίξουν και να κοινωνικοποιηθούν. 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ κάθε πολίτη αλλά και  
υποχρέωση κάθε ευνομούμενης πολιτείας 
είναι η ανάπτυξη δράσεων που στόχο 
έχουν να διασφαλίσουν και να προάγουν 
την υγεία των πολιτών εξασφαλίζοντας 
δυνατότητες και ευκαιρίες για άσκηση, 
φυσικές δραστηριότητες και σωστή υγιεινή 
διατροφή. 
 
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ 
«Η καλή φυσική κατάσταση δεν είναι 
μονάχα ένας από τους κυριότερους 
παράγοντες για ένα κορμί γεμάτο υγεία, 
αλλά είναι η 
βάση μιας 
δυναμικής και 
παραγωγικής 
πνευματικής 
δραστηριότητας. 
Η σχέση 
μεταξύ της υγείας του σώματος και των 
δραστηριοτήτων του νου είναι ακαθόριστη 
και περίπλοκη. Πολλά πράγματα δεν 
καταλαβαίνουμε ακόμα. Γνωρίζουμε όμως 
ό,τι γνώριζαν οι αρχαίοι Έλληνες: ότι η 
νοημοσύνη και η επιδεξιότητα μπορούν να 
αξιοποιηθούν απόλυτα μόνο όταν το σώμα 
είναι υγιές και γερό. Ότι το δραστήριο 
πνεύμα και ο δραστήριος νους κατοικούν 
συνήθως σε υγειές κορμί». Πρόεδρος Τζ. Φ. 
Κένεντι. 
Όταν λέμε ότι έχουμε καλή φυσική 
κατάσταση εννοούμε ότι το επίπεδο 
ετοιμότητας και ικανότητας του 
οργανισμού μας (σωματικά και ψυχικά) να 
ανταπεξέρχεται με επιτυχία στις 

καθημερινές μας υποχρεώσεις βρίσκεται σε 
ικανοποιητικό επίπεδο.  
 
ΟΦΕΛΗ 
Η άσκηση: 
• συμβάλει σημαντικά στην πρόληψη 

και θεραπεία της ισχαιμικής νόσου του 
μυοκαρδίου. Μειώνει τα επίπεδα των 
δεικτών των λιπιδίων (χοληστερίνης, 
τριγλυκερίδια, LDL) ενώ αυξάνει τα 
επίπεδα της καλής χοληστερίνης της 
HDL). 

• Ελαττώνει τη συστολική και 
διαστολική αρτηριακή πίεση σε 
νορμοτασικά αλλά και υπερτασικά 
άτομα. 

• Αυξάνει την αιματική ροή στα 
στεφανιαία αγγεία και ελαττώνει τις 
απαιτήσεις του μυοκαρδίου σε οξυγόνο, 
μειώνει την καρδιακή συχνότητα σε 
κατάσταση ηρεμίας και συμβάλλει 
στην ελαστικότητα των αγγείων. 
(Δεληγιάννης, Ιατρική της άθλησης, 
1990) 

• Γενικά, μειώνει την πιθανότητα 
εμφάνισης καρδιακών νοσημάτων, 
εγκεφαλικών επεισοδίων και 
σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ. 

• Αποτελεί αποτελεσματική μέθοδο 
ενδυνάμωσης και ενεργοποίησης του 
ανοσοποιητικού μας συστήματος. 
Υποστηρίζει το έργο των λευκών 
αιμοσφαιρίων και αυξάνει την ανοσία 
του οργανισμού απέναντι στις διάφορες 
ασθένειες. Αυξάνει τα επίπεδα της 
ανοσφαιρίνης Α, δηλαδή των 
αντισωμάτων που συμμετέχουν στην 
εξουδετέρωση των διαφόρων 
παθογόνων μικροοργανισμών. (Επειδή 
η αύξηση αυτή είναι παροδική, θα 
πρέπει να είναι τακτική. Για την 
ενεργοποίηση αυτών των αμυντικών 
οργανισμών, αρκεί ένας καθημερινός 
30λεπτος περίπατος στον καθαρό αέρα. 
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Έρευνες έχουν δείξει ότι κάποιος που 
αθλείται τακτικά μειώνει όταν 
κίνδυνο εμφάνισης κρυολογήματος και 
γριπώδους λοίμωξης κατά 23%. Η 
υπερβολική άσκηση σε φάση που μια 
ίωση βρίσκεται σε εξέλιξη μπορεί να 
επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα 
(Siegfried Meryn, Υγεία ως τα Εκατό) 

• Εάν είναι μέτριας έντασης, μπορεί να 
οδηγήσει –μέσω της διουρητικής 
δράσης- σε αύξηση του ρυθμού 
απομάκρυνσης βλαβερών 
για την υγεία μας ουσιών, 
όπως το γαλακτικό οξύ.  

• Ενεργοποιεί τον 
μεταβολισμό μας και 
οδηγεί σε αυξημένες 
καύσεις θερμίδων 
βοηθώντας μας να διατηρήσουμε ένα 
σωστό σωματικό βάρος (βοηθά να 
διατηρείται το ισοζύγιο πρόσληψης και 
κατανάλωσης θερμίδων σε σωστά 
επίπεδα). Μειώνει τα ποσοστά 
σωματικού λίπους αυξάνοντας τα 
ποσοστά της μυϊκής μάζας (μεγαλύτερο 
ποσοστό μυϊκού ιστού σημαίνει 
μεγαλύτερη κατανάλωση θερμίδων). 

• Βοηθά στην αρμονική και δυναμική 
ανάπτυξη του μυϊκού και σκελετικού 
μας συστήματος, που με τη σειρά του 
συμβάλει στη σωστή στάση του 
σώματος χωρίς πόνους στη μέση και 
με λιγότερους τραυματισμούς. 

• Προλαμβάνει την πρόωρη εκφύλιση 
καθυστερώντας σημαντικά τις 
διαδικασίες της φυσικής βιολογικής 
φθοράς. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι η σωματική – 
φυσική δραστηριότητα έχουν σημαντική 
αντικαρκινική δράση ενάντια σε ορισμένες 
μορφές καρκίνου. Επίσης, Συνδυασμός 
ασκήσεων αντοχής με ασκήσεις μυϊκής 
ενδυνάμωσης έχουν ιδιαίτερα θετικά 
αποτελέσματα στην πρόληψη της νόσου. Η 

δε τακτική άσκηση επιδρά στην 
ενεργοποίηση του μεταβολισμού μας και 
μειώνει τα επίπεδα της ινσουλίνης και 
τους παράγοντες που συμμετέχουν στην 
κυτταρική διαίρεση. Ακόμη, η άσκηση 
μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης 
καρκίνου του παχέως εντέρου, ενώ, 
παράλληλα, η αερόβια άσκηση μπορεί να 
ανακουφίσει από τα συμπτώματα του 
συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου. 
 Επιπλέον, η άσκηση – σωματική 

δραστηριότητα αποδημεί και 
καταναλώνει τις ορμόνες του 
στρες (αδρεναλίνη, κορτιζόνη, 
νοραδρεναλίνη), ενώ 
συγχρόνως, παράγει τις ορμόνες 
της ευφορίας (ενδορφίνη, 
σεροτονίνη, ντοπαμίνη) και 

μας βοηθά να αισθανθούμε καλά και να 
χαλαρώσουμε.  
Τέλος, το περπάτημα προσφέρει μία ακόμη 
ωφέλεια στον ανθρώπινο οργανισμό· χάρη 
σε αυτό μεγαλώνει ο εγκέφαλος και κατά 
συνέπεια η μνήμη του ατόμου. Ερευνητές 
από το Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ 
υποστηρίζουν ότι το έντονο περπάτημα 
τρεις φορές την εβδομάδα αυξάνει το 
μέγεθος του ιππόκαμπου, το κέντρο 
μνήμης του εγκεφάλου, που είναι από τα 
πρώτα πράγματα που καταστρέφει το 
αλτσχάιμερ. Στην έρευνα αυτή 
συμμετείχαν 120 άτομα, ηλικίας 55-80 
ετών, όπου με 40 λεπτά περπάτημα τρείς 
φορές την εβδομάδα, αποδείχθηκε ότι ο 
εγκέφαλος αυξήθηκε κατά 2%. Αξίζει να 
αναφέρουμε ότι, καθώς γερνάει ο 
άνθρωπος, ο εγκέφαλος συρρικνώνεται. 
 
Αποδελτίωση κειμένων από το internet, 
βιβλία και περιοδικά. 
 

Γερογιάννης Βασίλης, Α1  
Γιαννάκης Διονύσης, Α1 
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ΟΟΟνννεεειιιρρροοοπππαααγγγίίίδδδααα   

Ήρθε, λοιπόν, η στιγμή να μιλήσουμε 
για όνειρα. Πολλοί πιστεύουν πως αυτές οι 
κρυφές επιθυμίες δεν υπάρχουν πουθενά, 
παρά μόνον στη φαντασία τους. Αγνοούν το 
γεγονός πως όλοι –ως άνθρωποι- έχουμε 
όνειρα. Και αν το καλοσκεφτούμε, τα 
όνειρα αυτά σχετίζονται είτε λίγο είτε 
πολύ με το επάγγελμα που θέλουμε να 
ασκήσουμε. 

«Τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις;», 
μας ρωτούσαν οι μεγάλοι όταν ήμασταν 
μικρά παιδιά. «Θέλω να γίνω χορεύτρια/ 
ζωγράφος/ δασκάλα/ αστροναύτης», 
απαντούσαμε σαν παιδιά και τα μάτια μας 
γυάλιζαν από τη χαρά και την 
ανυπομονησία να πραγματοποιήσουμε τα 
όνειρά μας αυτά. Τι απέγιναν όμως στην 
πορεία; Μήπως χάθηκαν στον στρόβιλό της 
σκληρής πραγματικότητας; 

 
Σίγουρα, η ηλικία των επτά χρόνων 

δεν είναι η πιο ασφαλής για να πάρει 
κανείς αποφάσεις ζωής. Κατά τη διάρκεια 
του σχολικού βίου, ένα παιδί θα αλλάξει 
τουλάχιστον 3 με 5 φορές την απόφασή 
του για το ποιό επάγγελμα θα 
ακολουθήσει, ώσπου να καταλήξει στο 
επικρατέστερο. Μπορούμε όμως να 
συγκρίνουμε το πρώτο με το τελευταίο 
επάγγελμα, προκειμένου να εξάγουμε 
κάποια συμπεράσματα: Το πρώτο ήταν 
εκείνο που επέλεξες στην ηλικία των 6-7 
χρόνων, όπως προανέφερα. Ήσουν 
ενθουσιασμένος που βρήκες τι ήθελες να 
κάνεις στην υπόλοιπη ζωή σου και 

πίστευες ότι είχες λύσει ήδη εκείνον τον 
γρίφο για τον οποίο πολλοί «μεγάλοι» 
έκαναν λόγο. Το επέλεξες με βάση το 
χόμπι σου ή κάποιο καρτούν που  
θαύμαζες και στηριζόταν στο ταλέντο σου 
και την αγάπη σου για το αντικείμενο. 

Από την άλλη, η απόφαση του 
επαγγέλματος το οποίο θα δήλωνες στο 
μηχανογραφικό και θα περνούσες στην 
ανάλογη σχολή, ήρθε στην ηλικία των 14-
16 ετών. Το επάγγελμα αυτό το επέλεξες 
με βάση τις επιδόσεις σου στα σχολικά 
μαθήματα, τις συμβουλές των γονιών σου, 
τις χρηματικές απολαβές και τη ζήτησή 
του. Κάπου εκεί, χώρεσες και μια μικρή 
δόση αγάπης για το επάγγελμα αυτό ή 
ίσως καθησυχάστηκες πως «θα το 
αγαπήσεις στην πορεία». 

Σε αυτό εδώ το σημείο, θα έρθει με 
αυθάδεια το υποσυνείδητό σου και τα 
υπολείμματα του παιδικού σου εαυτού να 
σε ρωτήσουν: «Και τα όνειρα; Γιατί δεν 
υπολόγισες τα όνειρά σου; Εσύ δεν ήσουν 
το κοριτσάκι που όταν όλοι κοιμούνταν 
χόρευε με κλειστά τα φώτα και με τη 
μουσική της καρδιάς να αντηχεί στα αυτιά 
σου;», «Εσύ δεν ήσουν το αγόρι που έμενε 
εκστασιασμένο κοιτάζοντας τα αστέρια -
μέχρι να αποκοιμηθεί και να ονειρευτεί- 
και ήθελε να τριγυρνά ανάμεσά τους; Τι 
συνέβη;» Και τότε θα πρέπει να 
ομολογήσεις. Να ομολογήσεις πως δεν είχες 
άλλη επιλογή. Πες το! Πες πως 
αντικατέστησες τα όνειρά σου για «σίγουρα 
χρήματα». Πες πως επέλεξες το δρόμο της 
επιβίωσης αντί αυτόν της ζωής.  

Οι ενήλικες αγανακτούν. Τους ακούω 
να γκρινιάζουν και να κάνουν επίκληση 
της αυθεντίας τους και της λογικής. 
Φυσικά, ως ένα σημείο, έχουν δίκιο. Στην 
εποχή της οικονομικής κρίσης και του 
ανελέητου ανταγωνισμού, η επιλογή του 
επαγγέλματος θα πρέπει να γίνεται με 
προσοχή και με διαφορετικά κριτήρια από 
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ό,τι παλαιότερα. Ο υποψήφιος εργαζόμενος 
θα πρέπει να μάθει να ελίσσεται έξυπνα 
στις ανάγκες της αγοράς. Μη γίνεις ένας 
από τους πολλούς, αλλά ένας από τους 
καλύτερους. Και αυτό, γιατί όντως πλέον, 
τίθεται το θέμα της επιβίωσης. Οι γονείς 
σου, δηλαδή, σε συμβουλεύουν προκειμένου 

να μη μείνεις άνεργος.  ΔΕ θέλουν να σε 
δουν απογοητευμένο και να 
αντιμετωπίζεσαι ως «απόβλητο» ενός 
συστήματος που χωλαίνει. Γι’ αυτό, σε 
προτρέπουν να εξασφαλίσεις αρχικά τις 
βιοποριστικές σου ανάγκες μέσω του 
επαγγέλματος, δηλαδή να ακολουθήσεις το 
δρόμο που επέλεξαν και εκείνοι.  

Ξεχνούν όμως έναν σημαντικό 
παράγοντα: το συναίσθημα. Οι άνθρωποι 
δεν είναι μηχανές, δεν προγραμματίστηκαν 
να δουλεύουν για να κερδίζουν χρήματα. 
Αντιθέτως, ακόμα και αν κάποιος δεν είχε 
ανάγκη την οικονομική απολαβή για να 
ζήσει, και πάλι θα επέλεγε να εργασθεί. 
Διότι μόνον έτσι το άτομο απολαμβάνει τα 
οφέλη της εργασίας. Οι «μεγάλοι» λένε: 
«Ούτε κι εμένα μου αρέσει η δουλειά κου, 
όμως κάπως πρέπει να ζήσω». Κι εσύ 
σκέφτεσαι: «Ναι, και βλέπω επέλεξες να 
ζήσεις μια δυστυχισμένη ζωή χωρίς 
κίνητρα. Προτρέπεις μάλιστα, το ίδιο σου 
το παιδί να σε μιμηθεί. Δεν έχεις τύψεις; 
Δεν αισθάνεσαι άσχημα που το 
παροτρύνεις να θυσιάσει την προσωπική 
του ευτυχία για έναν μηνιαίο μισθό; Δεν 
σκέφτεσαι ότι θα δημιουργήσεις ακόμα ένα 
σκυθρωπό απαισιόδοξο πρόσωπο, που θα 
το οδηγήσεις στον ψυχικό θάνατο; Εξάλλου, 

για ποιόν λόγο να σε μιμηθεί; Ολόκληρη 
κοινωνία ακολούθησε αυτό το παράδειγμα 
και ποιό το όφελος;» Η κοινωνία δεν 
προοδεύει, γιατί υπάρχουν τα λάθος άτομα 
στις λάθος θέσεις. Δεν ξυπνούν με την 
επιθυμία να προσφέρουν, αλλά με την 
αναμονή της πληρωμής. Στο δρόμο 
συναντάς άτομα θλιμμένα, με βλέμμα κενό 
χωρίς καμία ελπίδα. Επειδή όλοι 
ακολούθησαν αυτό το παράδειγμα, όλοι 
βυθιζόμαστε στο βούρκο της στασιμότητας 
και της αιώνιας κατάθλιψης. Επομένως, 
ποια η διαφορά ενός σημερινού 
εργαζόμενου με έναν άνεργο; 

Σύγχυση επικρατεί στο μυαλό κάθε 
εφήβου. Να επιλέξω μια δουλειά με 
χρήματα ή να ακολουθήσω τα όνειρά μου; 
Η απάντηση δεν είναι εύκολη και σίγουρα 
δεν πρέπει κάποιος να μείνει 
προσκολλημένος σε μια από τις δύο 
απόψεις. Απαιτείται συνδυασμός των 
πληροφοριών και από τις δύο μεριές και 
ενημέρωση για τις ανάγκες της εργασίας. 
Είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός φορέα 
που θα αποτρέπει τα παιδιά από 
λανθασμένες επιλογές και θα τα 
κατευθύνει κατάλληλα. Είναι αναγκαίο, 
κάποιος ή κάτι να συγκρατήσει τις 
αρνητικές επιρροές ώστε να κυριαρχήσουν 
μόνο οι επωφελείς. 

Χρειαζόμαστε κάτι που θα παγιδεύσει τους 
εφιάλτες. Χρειαζόμαστε, δηλαδή, το 
σχολείο, χρειαζόμαστε μια ονειροπαγίδα. 

 
Πέρρου Δάφνη, Β3 
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NNNAAARRRUUUTTTOOO   

ΈΈΈνννααα   αααπππόόό   τττααα   πππιιιοοο   δδδιιιάάάσσσηηημμμααα   μμμάάάνννγγγκκκααα,,,   

δδδιιιααασσσκκκεεευυυααασσσμμμέέένννααα   σσσεεε   aaannniiimmmeee   

Κατηγορία: Δράση, Κωμωδία, Δράμα, 
Φαντασία.  

Δημιουργός του είναι ο Μασάα 
Κιαμότο. 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ:  
Ο συγγραφέας και εικονογράφος Μασάα 

Κιαμότο γενήθηκε το 1974 στην εξοχή 
της επαρχίας Οκαγιάμα στην Ιαπωνία. 
Φοιτησε στη Σχολή Καλών Τεχνών και 
κέρδισε το βραβείο «Hot Step» για νεαρούς 
καλλιτέχνες manga με το έργο του 
«Καρακούρι» (Ιάπων: μηχανισμός). 
Αποφάσισε να γράψει τηνπρώτ του ιστορία 
βασισμένη στην Ιαπωνική παράδοση.  

Έτσι, το 1997 
δημιουργήθηκε η πρώτη 
έκδοση του Naruto, μια 
αυτοτελής ιστορία σχετικά 
με πνεύματα αλεπούδων. Η 
τελική του έκδοση (το 
1999) δημοσιεύτηκε στο 
εβδομαδιαίο περιοδικό Shonen Jump και 
από τότε έγινε το πιο δημοφιλές manga 
με Νίντζα στην Ιαπωνία. 

Το ομώνυμο animeέκανε πρεμιέρα 
στην Ιαπωνία το 2002 και ολοκληρώθηκε 
στις 23 Μαρτίου 2017  

Εκτός από τη σειρά anime έχουν 
κυκλοφορήσει δέκα ταινίες, μερικά 
επεισόδεια OVA (επεισόδια που δε 
σχετίζονται με την πλοκή της σειράς) και 
μια σειρά με βιντεοπαιχνίδια. 

Η πλοκή χωρίζεται σε δύο βασικά  
μέρη, τα οποία απέχουν μεταξύ τους δύο 
χρονικές περιόδους, συγκεκριμένα τρία 
χρόνια. Το πρώτο μέρος είναι το Naruto 
(2002-2007) και το δεύτερο μέρος είναι 
το Naruto Shippuden 2007-2017. 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ: 
«Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται 

μαι έξαρση της τρομοκρατίας με επιθέσεις 
ενόπλων ομάδων και φυλακίσεις ομήρων. 
Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, η 
κυβέρνηση της κάθε χώρας έχει οργανώσει 
επίλεκτες ομάδες, τις οποίες εκπαιδεύει 
κατάλληλα και εξοπλίζει με την τελευταία 
λέξη της τεχνολογίας. Αυτές οι επίλεκτες 
ομάδες είναι το αντίστοιχο των 
πολεμιστών του παρελθόντος, των 
Νίντζα!"» (Μασάα Κιαμότο 2000)  

Η ιστορία του Naruto διαδραματίζεται 
σε έναν φανταστικό κόσμο όπου οι 
στρατιωτικές δυνάμεις κάθε χώρας είναι οι 
Shinobi (Νίντζα). Στη χώρα της Φωτιάς, 
οι Νίντζα κατοικούν στο χωριό «Κρυμμένο 
στα φύλλα» (Konoha). Σε εκείνο το χωριό 
επιτέθηκε μια νύχτα ένας δαίμονας αλεπού 
με εννέα ουρές, ο οποίος προκάλεσε το 

θάνατο πολλών Νίντζα, αλλά και 
πολλές σοβαρές υλικές 
καταστροφές. Ο αρχηγός του 
χωριού θυσίασε τη ζωή του, 
σώζοντας το χωριό και όλους τους 
υπόλοιπους κατοίκους του με το 

μοναδικό τρόπο που μπορούσε: 
φυλακίζοντας το δαίμονα στο σώμα ενός 
νεογέννητου μωρού. Εκείνο το αγοράκι 
ήταν ο Naruto. 

Δώδεκα χρόνια μετά, αφού οι φθορές 
και οι καταστροφές της τρομερής επίθεσης 
είχαν αποκατασταθεί, ο Naruto γίνεται 
ένα υπερδραστήριο παιδί με απίστευτη 
αυτοπεποίθηση που μπλέκει διαρκώς σε 
φασαρίες. Χωρίς να γνωρίζει ο ίδιος ότι ο 
δαίμονας Αλεπού εξακολουθεί να βρίσκεται 
φυλακισμένος μέσα του, και γι’ αυτόν 
ακριβώς το λόγο, οι υπόλοιποι κάτοικοι 
του χωριού του φέρονται με εχθρότητα και 
περιφρόνηση. Έτσι ο Naruto μαθαίνει να 
ζει μόνος του, ορφανός από μητέρα και 
πατέρα, με μόνη του συντροφιά το μίσος, 
την ψυχρότητα και την αδιαφορία των 
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ανθρώπων, μιας και κανένας δεν του 
μίλαγε και κανένα από τα υπόλοιπα 
συνομήλικα παιδιά δεν ήθελε να είναι 
φίλος του. Η κατάστασή του χειροτέρευε, 
καθώς οι ικανότητές του στην τέχνη των 
Νίντζα ήταν φτωχές, με αποτέλεσμα οι 
υπόλοιποι συμμαθητές του να τον 
κοροϊδεύουν και να τον θεωρούν ανίκανο. 
Ο Naruto ωστόσο, έχει ένα σπουδαίο 
όνειρο: επιθυμεί να γίνει μια μέρα ο 
καλύτερος αρχηγός του χωριού του και ο 
πιο ικανός Νίντζα που υπήρξε ποτέ στον 
κόσμο, ώστε όλοι οι άνθρωποι γύρω του να 
τον αναγνωρίσουν και να τον 
αποδεχτούν με αγάπη και 
σεβασμό. Ήθελε όσο τίποτα να 
αποδείξει την αξία του και να 
βρει επιτέλους και εκείνος μια 
θέση στον κόσμο των Νίντζα. 

Η ζωή του θα αλλάξει 
ριζικά μετά από πολλές περιπέτειες στις 
οποίες μέσα από επικίνδυνες καταστάσεις 
και εχθρούς θα γνωρίσει βαθύτερα τα όριά 
του και τον ίδιο του τον εαυτό. Μέσα από 
κάθε δυσκολία, ο Naruto θα μάθει να 
εμμένει στην απόφασή του και να 
αγωνίζεται σκληρά για το όνειρό του με 
κάθε κόστος. Στο δύσκολο μα και 
συναρπαστικό ταξίδι των περιπετειών 
του, όπου ο κίνδυνος του θανάτου και οι 
αμέτρητοι εχθροί καραδοκούν, γνωρίζει 
αρκετούς σπουδαίους Νίντζα, πολλοί από 
τους οποίους θα γίνουν στη συνέχεια φίλοι 
του. Ιδιαίτερο δέσιμο θα αποκτήσει με τα 
μέλη της ομάδας του (Team 7), τον 
Sasuke, τη  Sakura και το δάσκαλό του 
Kakashi. Πολλοί θα τον εμπνεύσουν 
βοηθώντας τον να σχηματίσει τον δικό του 
τρόπο ζωής ως Νίντζα, αλλά και ο ίδιος θα 
διακριθεί για την καλοσύνη του, το 
απαράμιλλο θάρρος του, όταν δεν διστάζει 
να θέσει τη ζωή του σε κίνδυνο για να 
αντιμετωπίσει τον εχθρό, το πείσμα και 
την αδιάκοπη προσπάθειά του, 

παρακινώντας κάθε άτομο που έρχεται σε 
επαφή μαζί του (είτε είναι μαχητής είτε 
όχι) να παλεύει με τον εσωτερικό δαίμονά 
του και να βγάλει στην επιφάνεια τον 
καλύτερό του εαυτό. 

«I won’t run away and give up! I 
never go back on my word! That’s my 
ninja way! » - Naruto’s way of ninja 

(Δεν θα τα βάλω στα πόδια και δεν θα τα 
παρατήσω! Ποτέ δεν αθετώ τον λόγο μου! 
Αυτός είναι ο τρόπος ζωής μου ως νίντζα- Ο 
τρόπος ζωής ως νίντζα του Naruto) 

Το πρώτο μέρος της σειράς τελειώνει 
με αναπάντεχο τρόπο, αφού ο 
Naruto έχει αποκτήσει φίλους, 
αφού έχει βρει τον τρόπο ζωής 
του ως Νίντζα και έχει 
ωριμάσει από τις περιπέτειές 
του οι οποίες έχουν καθορίσει τη 
ζωή του και το μέλλον του. Η 

μεγάλη έκπληξη για εκείνον είναι το 
γεγονός ότι ο Sasuke, ο καλύτερος φίλος 
του και ορκισμένος ανταγωνιστής του 
αποφασίζει να φύγει από το χωριό 
ακολουθώντας τον επικίνδυνο και σαδιστή 
Νίντζα, τον Orochimaru, ώστε να 
μπορέσει να γίνει αρκετά δυνατός για να 
σκοτώσει τον αδελφό του, Itachi. Παρά τις 
προσπάθειές του να τον πείσει να νικήσει 
τους εσωτερικούς του δαίμονες και να μη 
διαβεί το σκοτεινό μονοπάτι που επέλεξε, 
ο Naruto αποτυγχάνει και έτσι η ομάδα 
του διαλύεται οριστικά. Τελικά, ο Naruto 
δίνει μια υπόσχεση ζωής στη φίλη του 
SaKura, να φέρει πίσω τον Sasuke στο 
χωριό πάση θυσία και ο ίδιος αναχωρεί 
μαζί με έναν από τους τρεις θρυλικούς 
Νίντζα, Jiraya, για να εξασκήσει τις 
πολεμικές του ικανότητες και να γίνει 
δυνατότερος μέχρι την επόμενη φορά που 
θα ξαναμετρηθεί με τον Sasuke. 

 
Μοίρη Βασιλική, Β3  

15 
 



NNNAAARRRUUUTTTOOO   SSSHHHIIIPPPPPPÛÛÛDDDEEENNN   

(((NNNaaarrruuutttooo:::   τττοοο   χχχρρροοονννιιικκκόόότττηηηςςς   θθθύύύεεελλλλλλαααςςς)))   

 
Αριθμός επεισοδίων: 500 
Χρονική περίοδος: 2007-2017 
Τρία χρόνια έχουν περάσει από τότε 

που ο Naruto έφυγε από το χωριό για να 
εκπαιδευτεί και τώρα πια έχει επιστρέψει 
πιο δυνατός, έχοντας φτάσει ένα βήμα πιο 
κοντά στο όνειρό του να γίνει ο σπουδαίος 
Νίντζα που ήθελε και να εκπληρώσει την 
υπόσχεση που έδωσε στη Sakura. Ωστόσο 
οι δυσκολίες και τα βάσανα φαίνεται να 
μην έχουν τελειωμό καθώς μια νέα απειλή 
προκύπτει, η εγκληματική οργάνωση 
Akatsuki. Οι Akatsuki (χαραυγή) στα 
μέλη της οποία συγκαταλέγεται ο Itachi, ο 
αδελφός του Sasuke έπνιγαν ανελέητα 
ανθρώπους, οι οποίο κρύβουν μέσα τους 
φυλακισμένες ψυχές δαιμόνων, με στόχο 
τη δημιουργία ενός πανίσχυρου όπλου 
καταστροφής. Φυσικά, μια και η αλεπού 
με τις εννέα ουρές βρίσκεται μέσα του και 
αν απελευθερωθεί, εκείνος θα πεθάνει, ο 
Naruto αντιλαμβάνεται ότι οι Akatsuki 
θα έρθουν και για εκείνον. Όμως αυτό δεν 
τον εμποδίζει να μπλεχτεί σε νέες 
περιπέτειες, έχοντας πια τους φίλους του 
στο πλευρό του, και να ξεκινήσει τη 
μεγάλη αποστολή αναζήτησης του Sasuke 
και την επιστροφή του πίσω στην 
Konoha. Τα πράγματα όμως 
περιπλέκονται όταν μέλος των Akatsuki 
γίνεται και ο ίδιος ο Sasuke, και όταν 
ξεσπάσει ο πόλεμος, ο Naruto θα 
αναγκαστεί να βιώσει την οδύνη της 
απώλειας αγαπημενων προσώπων, θα 
χρειαστεί να ξεπεράσειπλέον τον ίδιο του 
τον εαυτό μαθαίνοντας παράλληλα και την 
αλήθεια για τους γονείς του... 

 
Μοίρη Βασιλική, Β3 

   

AAANNNIIIMMMEEE   ---   MMMAAANNNGGGAAA   

 
Ο όρος anime είναι συντόμευση της 

αγγλικής λέξης animation και 
χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τα 
Ιαπωνικά κινούμενα σχέδια στις χώρες του 
δυτικού κόσμου. 

Τα περισσότερα anime αποτελούν 
διασκευές ιστοριών που εκδόθηκαν σε 
manga.  

Κατά λέξη, manga σημαίνει «τυχαίες 
ή παράξενες εικόνες» ή αλλιώς 
γελοιογραφία και χρησιμοποιείται για να 
χαρακτηρίσει τα ιαπωνικά κόμιξ. 

Τα μάνγκα αποτελούν σημαντικό 
κομμάτι της Ιαπωνικής κουλτούρας μιας 
και θεωρούνται ένα είδος λαϊκής 
λογοτεχνίας. Για το λόγο αυτό, διαφέρουν 
σημαντικά και δεν πρέπει να 
συσχετίζονται με τα αμερικάνικα κόμιξ. 
Υπάρχουν μάνγκα για πολλά θέματα και 
για κάθε ηλικία. Για παράδειγμα, 
υπάρχουν τα μάνγκα Shojo για κορίτσια 
και τα μάνγκα Shownen για αγόρια. 
Αντίστοιχα, υπάρχουν διαφορετικά είδη 
μάνγα για όλες τις κατηγορίες ανθρώπων. 

Παραδοσιακά,  τα 
μάνγκα γράφονται 
ανάποδα από τα κανονικά 
βιβλία, δηλαδή από τα 
δεξιά προς τα αριστερά. 
Έτσι, ο αναγνώστης 
ξεκινά να διαβάζει από 
την τελευταία σελίδα, από 
πίσω προς τα μπρος, 

αρχίζοντας από πάνω δεξιά προς τα κάτω 
αριστερά. Επειδή ο τρόπος ανάγνωσής τους 
είναι πράγματι ασυνήθιστος, σε όσα 
μάνγκα εκδίδονται σε χώρες εκτός 
Ιαπωνίας, υπάρχουν σελίδες με οδηγίες για 
τους αναγνώστες. 
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Τα πιο διάσημα μάνγκα είναι το 
Dragon Ball,  το One Piece και το 
Naruto.  

Γενικώς, τα anime έχουν αρκετές 
διαφορές και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
από τα υπόλοιπα κινούμενα σχέδια, γι’ 
αυτό και ξεχωρίζουν. Η μεγαλύτερη 
διαφορά είναι πως αντίθετα με αυτό που 
πιστεύεται στη Δύση, ότι δηλαδή τα 
κινούμενα σχέδια είναι μόνο για παιδιά, 
στα anime αυτό δεν ισχύει. Υπάρχουν 
φυσικά anime για παιδιά, αλλά η 
θεματολογία τους, όπως ακριβώς και στα 
manga, δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό. 

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των 
anime: 
• Οι χαρακτήρες των anime έχουν 

συνήθως αρκετά μεγάλα μάτια, κάτι 
που βοηθάει στην έκφραση των 
συναισθημάτων. 

• Επιπλέον, δίνεται μεγάλη έμφαση στη 
λεπτομέρεια, ώστε τα σχέδια να είναι 
όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικά παρά 
σουρεαλιστικά. 

• Οι εκφράσεις των ηρώων δεν είναι 
πάντα φυσιολογικές αφού το πρόσωπο 
και άλλα χαρακτηριστικά μεγεθύνονται 
ανάλογα με την περίσταση. Έτσι, δεν 
είναι καθόλου περίεργο σε 
περιπτώσεις που ο ήρωας χαίρεται, το 
στόμα του να ανοίγει διάπλατα και να 
καλύπτει το μισό του πρόσωπο, ή 
τεράστια «ποτάμια» δακρύων να 
κυλάνε από το πρόσωπό του όταν 
είναι λυπημένος ή κλαίει.  

• Τις περισσότερες φορές, ο δημιουργός 
ενός ήρωα anime επιδιώκει να του 

δώσει μορφή τέτοια ώστε να 
αντανακλά την προσωπικότητά του 
παρά μια ρεαλιστική μορφή. 

• Ορισμένοι (οι περισσότεροι) χαρακτήρες 
anime έχουν χρωματιστά μαλλιά με 
ασυνήθιστα χρώματα. 

• Οι πλοκές στις ιστορίες είναι αρκετά 
περίπλοκες συγκριτικά με εκείνες των 
παραδοσιακών καρτούν. Γι’ αυτό και 
συνήθως τα anime (ειδικά τα πιο 
διάσημα) περιλαμβάνουν πολύ μεγάλο 
αριθμό επεισοδίων. 

• Τέλος, οι ίδιοι οι χαρακτήρες 
αποτελούν περίεργες προσωπικότητες, 
μιας και δεν αναπτύσσονται 
περιορισμένα χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητάς τους, αλλά πολλά και 
από διαφορετικές όψεις. 
Η αγαπημένη μου σειρά anime  είναι 

ο Naruto και καθώς είναι όχι μόνο από τις 
πιο διάσημες του είδους της, αλλά και 
αυτή που με μύησε στον κόσμο των 
Ιαπωνικών καρτούν, θα ήθελα να αναφέρω 
ορισμένα σημαντικά νοήματα που 
ξεχώρισα από τη σειρά, για τα οποία 
πιστεύω πως όλοι θα έπρεπε να την 
παρακολουθήσουν. 

Αρχικά, ο ίδιος ο Naruto, παρόλο που 
είναι φανταστικός ήρωας, αποτελεί 
πρότυπο προς μίμηση, μιας και 
προκειμένου να πραγματοποιήσει το 
όνειρό του, αγωνίζεται σκληρά και δεν τα 
παρατάει με κανέναν τρόπο. Όσο 
επικίνδυνος κι αν είναι ο εχθρός μπροστά 
του, όσο κρίσιμη κι αν είναι η κατάσταση 
που αντιμετωπίζει πάντα, έστω 
τραυματισμένος, ματωμένος κι 
εξαντλημένος, θα συνεχίζει να εμμένει 
στην απόφασή του και να προσπαθεί. 
Επιπλέον, σε αρκετά σημεία της σειράς, 
πολλοί είναι αυτοί που θα επιχειρήσουν να 
αμφισβητήσουν τον ίδιο, τις ικανότητες 
και το όνειρό του, λέγοντας ότι δεν θα τα 
καταφέρει ποτέ ή ότι δεν αξίζει να 
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προσπαθεί γιατί δεν είναι ικανός. Και τότε 
ο Naruto μεταδίδει το πιο σημαντικό και 
συγκινητικό μήνυμα, που όλοι –ειδικά 
εμείς οι έφηβοι- χρειαζόμαστε: όσο δύσκολο 
κι αν είναι, όσες θυσίες κι αν χρειάζεται να 
πραγματοποιήσεις, ακόμα και όταν όλοι 

γύρω σου λένε ότι είναι αδύνατο και ότι 
δεν θα τα καταφέρεις, είναι αναγκαίο να 
έχεις τη δύναμη να ονειρεύεσαι και να 
πιστεύεις ότι θα γίνει, καθώς επίσης και 
τα κότσια να μην εγκαταλείπεις ποτέ τον 
στόχο σου παρά τις δυσκολίες και τις 
απογοητεύσεις.  

Επιπλέον, ένα άλλο σημαντικό μήνυμα 
είναι το γεγονός πως όλοι μπορούν να 
αλλάξουν προς το καλύτερο, αρκεί να το 
επιθυμούν πολύ. Όπως ο Naruto, ο οποίος 
βίωσε αρχικά μόνο άσχημες εμπειρίες 
επιθυμούσε να βγει από την αφόρητη 
μοναξιά και την αποτυχία και να επιλέξει 
τον πιο δύσκολο δρόμο ώστε να γίνει 
ήρωας. Και όχι μόνο ο ίδιος ο Naruto, αλλά 
και πολλοί άλλοι ήρωες της σειράς θα 
εμπνευστούν από εκείνον και θα 
προσπαθήσουν να αλλάξουν, δουλεύοντας 
σκληρά για να βγάλουν στην επιφάνεια τον 
καλύτερο τους εαυτό.  

Τέλος, κάνοντας λόγο για άλλους 
ήρωες, παράλληλα με την κυρίως υπόθεση 
της ιστορίας, διαδραματίζονται και οι 
ιστορίες δευτερευόντων ηρώων καλών ή 
κακών, όπου ο κάθε ήρωας είτε είναι 
καλός, είτε όχι, έχει κι αυτός τη δική του 
συγκινητική ιστορία. Οι πράξεις των 
ηρώων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 

και καθορίζουν σημαντικά την εξέλιξη της 
υπόθεσης, δεν γίνονται ποτέ τυχαία, πάντα 
κρύβεται πίσω από αυτές ένα θλιμμένο 
παρελθόν ή ορισμένα ιδανικά στα οποία 
βασίζεται ο κάθε χαρακτήρας, όπως η 
ειρήνη, η αγάπη, το να θυσιάζεται κανείς 
για εκείνους και εκείνα που θεωρεί 
σημαντικά ή η φιλία. Ιδιαίτερα το θέμα της 
φιλίας αποτελεί ιδιαίτερο άξονα πάνω στον 
οποίο κινείται η σειρά, με την προσπάθεια 
(κυρίως στο δεύτερο μέρος της) του Naruto 
να βρει τον Sakuke και να τον πείσει να 
παλέψει ενάντια στη μοναδική επιθυμία 
του για εκδίκηση και να βγάλει κι εκείνος 
προς τα έξω τον καλύτερο εαυτό του. Αυτή 
η πράξη λοιπόν, αντιπροσωπεύει το 
πραγματικό νόημα της φιλίας, το να 
αγωνίζεσαι και να νοιάζεσαι για έναν φίλο, 
κάνοντας τα πάντα μοναχά για το δικό του 
καλό. 

Ο κάθε ήρωας, είτε μαχητής, είτε 
εχθρός, είτε δευτερεύον πρόσωπο, μέσα 
από τη δική του ιστορία περνάει το δικό 
του ξεχωριστό μήνυμα και εμπνέει τον 
ίδιο τον Naruto να συνεχίσει να 
αγωνίζεται και να αποτελεί παράλληλα 
τον ήρωα-πρότυπο που παρακινεί τους 
άλλους για το καλό. Το δικό μου πρότυπο. 
Ελπίζω σύντομα και δικό σας. 

Enjoy <3 
 

Μοίρη Βασιλική, Β3 
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ΓΓΓυυυννναααιιικκκεεείίίεεεςςς   μμμοοορρρφφφέέέςςς   ααανννάάά   τττοοουυυςςς   αααιιιώώώνννεεεςςς   

Λένε ότι πίσω από έναν επιτυχημένο 
άνδρα κρύβεται μια δυναμική γυναίκα. Θα 
μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Οι 
δυναμικές γυναίκες δεν κρύβονται και 
αυτό όχι γιατί δεν θέλουν, αλλά διότι δεν 
μπορούν. Στην εποχή που ζούμε, οι 
γυναίκες έχουν τα ίδια δικαιώματα με 
τους άντρες. Παρόλα αυτά, ανά τους 
αιώνες, η γυναίκα είχε διαφορετική 
μεταχείριση τόσο σε μορφωτικό όσο και σε 
κοινωνικό επίπεδο.  

Όμως, όσο αντίξοες κι αν ήταν οι 
συνθήκες κατά τους προηγούμενους 
αιώνες, πολλές ήταν οι γυναίκες, που 
σπάζοντας το κατεστημένο, έκαναν 
σημαντικές ανακαλύψεις και εδραίωσαν το 
δικαίωμα της γυναίκας στη μόρφωση. 
Υπήρξαν σπουδαίες γυναίκες, οι οποίες 
ακόμα και σήμερα εμπνέουν με το 
παράδειγμά τους. Επειδή θα χρειαζόμασταν 
αναρίθμητε σελίδες για να αναφέρουμε όλες 
τις σπουδαίες γυναίκες ανά τους αιώνες, 
θα εξετάσουμε τις εμβληματικές 
γυναικείες μορφές από τον 18ο αιώνα και 
μετά. 

Είναι άξια αναφοράς, όμως, και τα 
παραδείγματα 
γυναικών 
όπως της 
Υπατίας, η 
οποία ήταν 
Ελληνίδα 
νεοπλατωνική φιλόσοφος, αστρονόμος και 
μαθηματικός, διευθύντρια της 
Νεοπλατωνικής Σχολής της Αλεξάνδρειας, 
που έζησε το 370-415 μ.Χ. και 
δολοφονήθηκε από φανατικούς χριστιανούς. 
Είναι σημαντική για τον ρητορικό κανόνα, 
γιατί αποδεικνύει ότι και οι γυναίκες 
συμμετείχαν στις κοινωνικές και 
πνευματικές δραστηριότητες του αρχαίου 

κόσμου και δεν είχαν παθητικό ρόλο, όπως 
συνηθιζόταν.  

Ακόμα,  η Άννα Κομνηνή ήταν 
Βυζαντινή πριγκίπισσα, ιστορικός και 
γιατρός, που έζησε στη Κωσταντινούπολη 
το 1083-1153. Άφησε σπουδαίο ιστορικό 
υπόμνημα, ιδιαίτερα για το έργο του 
πατέρα της , στον οποίο ήταν ιδιαίτερα 
αφοσιωμένη. Ήταν δυναμική και ισχυρή 
προσωπικότητα και στο ιστορικό της έργο 
«Αλεξιάς», καθρεφτίζεται η μεγάλη 
παιδεία της, η αρχαιομάθειά της, η 
εξοικείωσή της με την Αγία Γραφή. 
Σημαντική μνεία πρέπει να γίνει και στις 
:  αστρονόμο Henrietta Leavitt ανακάλυψε 
και μελέτησε χιλιάδες μεταβλητά αστέρια, 
1983 η Sally Ride έγινε η πρώτη 
Αμερικανίδα, που συμμετείχε στο 
πλήρωμα του διαστημικού λεωφορείου, η 
Αικατερίνη Β’ ή Μεγάλη Αικατερίνη της 
Ρωσίας,  Αυτοκράτειρα της οποίας η  
πολιτική της συνδέθηκε με την 
αναγέννηση του ελληνικού βίου, λόγω της 
συνθήκης Κιουτσούκ-Καϊναρτζή και μια 
από τις πιο σημαντικές πολιτικές φιγούρες 
του 18ου αιώνα, η Έμιλι Ντίκινσον από 
τις σπουδαιότερες Αμερικανίδες ποιήτριες, 
έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της 
στην απομόνωση, στο σπίτι των γονιών 
της, η  Έλεν Κέλερ Αμερικανίδα 
συγγραφέας, λέκτορας και ακτιβίστρια η 
οποία, σε ηλικία 19 μηνών έχασε την 
όραση και την ακοή της. Ας εξετάσουμε το 
έργο ορισμένων γυναικών.  
 Η Έμιλι ντε Σατελέ ήταν Γαλλίδα 

μαθηματικός, φυσικός και συγγραφέας. 
Έζησε το 1706-1749. Θεωρείται μια 
από τις καλύτερες γυναίκες 
επιστήμονες, αν και η εποχή η οποία 
έζησε δεν ευνοούσε την εκπαίδευση 
των γυναικών. Τόλμησε να 
αμφισβητήσει το «ιερό τέρας» της 
φυσικής, τον Νεύτωνα. Η  Γαλλίδα με 
τους πολλούς εραστές ήταν διάνοια 
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στην άλγεβρα και τα μαθηματικά, είχε 
την ευτυχία να δουλέψει μαζί με τον 
Βολτέρο, με τον οποίο είχε και 
ερωτική σχέση. Μαζί δημιούργησαν 
ένα εξαιρετικά προηγμένο ινστιτούτο 
ερευνών, το οποίο χρηματοδοτούσε η 
Σατελέ από τα χαρτοπαίγνια. Ο ίδιος ο 
Βολτέρος ανέφερε για την άτακτη Ντε 
Σατελέ: «Διάβαζε την άλγεβρα σαν να 
ήταν νουβέλα και το πνεύμα της 
ξεπερνούσε ό,τι μπορούμε να 
σκεφτούμε με τη φαντασία και τη 
λογική μας». 

 Η Μαρία Σαλώμη Σκουοντόφσκα-
Κιουρί έζησε το 1867 -1934 ήταν 
Πολωνή φυσικός και χημικός. Σε 
συνεργασία με τον σύζυγό της, Πιερ 
Κιουρί, ανακάλυψε το ράδιο και 
μελέτησε τα φαινόμενα της 
ραδιενέργειας. Ανακάλυψε επίσης το 
πολώνιο και υπήρξε η πρώτη γυναίκα 
που έγινε Καθηγήτρια στο 
πανεπιστήμιο της Σορβόνης, ενώ 
τιμήθηκε δυο φορές με το Βραβείο 
Νόμπελ για τη Φυσική και τη Χημεία. 

 Η Μάργκαρετ Χίλντα Θάτσερ, έζησε 
στην Αγγλία το 1925 –2013, έγινε 
Βαρώνη και μέλος της Βουλής των 
Λόρδων, ήταν αρχηγός του 
Συντηρητικού Κόμματος του 
Ηνωμένου Βασιλείου από το 1975 ως 
το 1990 και Πρωθυπουργός της 
χώρας από το 1979 ως το 1990. 
Ήταν η πρώτη γυναίκα που κατέλαβε 
αυτές τις δύο θέσεις. Είχε σπουδάσει 
χημικός. Η Μάργκαρετ Θάτσερ έγινε 
Πρωθυπουργός στις 4 Μαΐου 1979, 
με βασικό καθήκον την αναστροφή της 
πτωτικής πορείας της οικονομίας, την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας του 
Ηνωμένου Βασιλείου, τον περιορισμό 
του ρόλου του κράτους στην οικονομία, 
καθώς και την ανάδειξη του ρόλου της 
Μεγάλης Βρετανίας στη διεθνή σκηνή, 

ο οποίος έδινε την εντύπωση ότι 
συνεχώς έφθινε, από την εποχή της 
Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Παρά τα 
όσα ειπώθηκαν για το πολιτικό της 
έργο, ήταν μια γυναίκα δυναμική , 
θεωρείται μια από τις σπουδαιότερες 
πολιτικούς της εποχής μας . 

 Η Ρίτα Λέβι-Μονταλτσίνι έζησε το  
1909 −2012 ήταν Ιταλίδα γιατρός και 
πρωτοπόρος ερευνήτρια στον κλάδο 
της νευρολογίας, που είχε μάλιστα 
βραβευτεί με βραβείο Νόμπελ για τις 
ανακαλύψεις της σχετικά με την 
ανάπτυξη των νευρικών κυττάρων. 
Υπήρξε ισόβια γερουσιαστής από τον 
Αύγουστο του 2001 και από τη θέση 
αυτή στήριξε ιδιαίτερα τις 
κεντροαριστερές κυβερνήσεις του 
Ρομάνο Πρόντι. Δέχτηκε αρκετές 
επικρίσεις για τις πολιτικές της 
επιλογές αλλά και έγινε στόχος 
ρατσιστικών επιθέσεων λόγω της 
εβραϊκής της καταγωγής. 
Βέβαια, θα ήταν άδικο να μην 

αναφέρουμε και τις καθημερινές ηρωίδες , 
τις γυναίκες που συναντάμε όλοι μας κάθε 
μέρα. Αν κοιτάξουμε δεξιά , αριστερά, 
μπρός και πίσω θα δούμε εκείνα τα 
γνώριμα πρόσωπα που μας φροντίζουν και 
μας αγαπούν, τις μαμάδες μας, τις 
γιαγιάδες μας ή ακόμα και τις θείες μας. 
Γυναίκες που ίσως άφησαν τα δικά τους 
όνειρα για να αφοσιωθούν στην οικογένειά 
τους. Δεν θα μπορούσα (και δεν θα ήταν 
ηθικά ορθό) να μην αναφέρω τις γυναίκες 
στις οποίες χρωστάμε την ύπαρξή μας, που 
ίσως δεν ανακάλυψαν το ράδιο ή δεν 
πρωτοστάτησαν στις ανακαλύψεις , δεν 
υπήρξαν ηγέτριες , διευθύντριες αλλά ήταν 
εκεί να μας αγαπούν. Αξίζει ένα μεγάλο 
μπράβο και σε αυτές τις γυναίκες, τις 
γυναίκες πίσω από τα φώτα.  

 
Φωκιανού Άννα, Β4  
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ΗΗΗ   εεεπππιιικκκιιινννδδδυυυνννόόότττηηητττααα   τττοοουυυ   δδδιιιαααδδδιιικκκτττύύύοοουυυ      
(((σσσυυυνννέέέννντττεεευυυξξξηηη)))   

 
Ένα  από  τα  προβλήματα  που  

ταλανίζει  την  κοινωνία  μας  είναι  αυτό  
του  εγκλήματος  μέσα  από  το  διαδίκτυο. 
Πράγματι, οι  περισσότεροι  από  εμάς  
είχαμε  ακούσει  πολλές  φορές  για  
ανθρώπους, νέους  ή  όχι, που  έχουν  
πέσει  θύματα  εγκληματικής  
συμπεριφοράς  από  το  facebook  ή  από  
άλλους  ιστοτόπους  κοινωνικής  
δικτύωσης. Οι  περιπτώσεις  είναι  πολλές  
και  αφορούν  όλους  εμάς  ανεξαιρέτως, 
ιδίως  άτομα  της  ηλικίας  μας  που  ως  
γνωστόν  χρησιμοποιούμε  μέσα  
κοινωνικής  δικτύωσης  στην  
καθημερινότητά  μας  σε  μεγάλο  βαθμό.  
Έτσι, καθώς  οι  κίνδυνοι  είναι  πολλοί  
διεξήχθη  στο  σχολείο  μας  στις  27-4-
2017  ενημερωτικό  σεμινάριο  από  το  
τμήμα  Δίωξης  
Ηλεκτρονικού  Εγκλήματος  
για  τους  μαθητές  του  
σχολείου  μας. Με  αφορμή  
το  εν  λόγω  σεμινάριο  
ζητήσαμε  από  4  μαθητές  
της  Α’  τάξης  να  μας  
δώσουν συνέντευξη  για  
τις  γνώσεις  και  τους  
προβληματισμούς  που  
αποκόμισαν  από  τη  συμμετοχή  τους  
στο  σεμινάριο.  

Τι  μορφές  παρουσιάζει  το  
ηλεκτρονικό  έγκλημα; 

Α: Το  ηλεκτρονικό  έγκλημα  έχει  
πολλές  μορφές. Μια  από  αυτές  είναι  το  
cyberbulling, δηλαδή  ο  εκφοβισμός  
μέσα  από  το  διαδίκτυο. 

Β: Επιπλέον, η  απόσπαση  
προσωπικών  δεδομένων, δηλαδή  η  
κλοπή  ιδιωτικών  πληροφοριών  με  
σκοπό  τον  εκβιασμό. 

Γ: Πολλές  φορές  έχουν  ακουστεί  και  
περιπτώσεις  παιδικής  και  όχι  μόνο  
πορνογραφίας  μέσα  από  ιστοτόπους  
κοινωνικής  δικτύωσης. 

Δ: Αυτές  είναι  οι  κυριότερες  
μορφές  εγκλημάτων  από  το  διαδίκτυο  
που  έχουν  ως  αποτέλεσμα  την  
υπονόμευση  της  προσωπικότητας  κάθε  
ατόμου,  ανεξαιρέτως  ηλικίας. 

Πόσο  εύκολα  μπορούμε  να  γίνουμε  
θύματα  τέτοιων  φαινομένων; 

Α: Πολύ  εύκολα,  γιατί  στην  εποχή  
μας  μέσω  των  social  media (  που  ως  
γνωστόν,  οι  περισσότεροι  
χρησιμοποιούν), δημοσιοποιούνται  πολλά  
προσωπικά  δεδομένα  τα  οποία  
οποιοσδήποτε  μπορεί  να  καταχραστεί. 

Β: Δεν  είναι  δύσκολο  να  
εξαπατηθούμε  από  το  διαδίκτυο, καθώς  
χρήστες του  δεν  είναι  μόνο  ενήλικες  
αλλά  και  έφηβοι, ακόμα  και  παιδιά. 
Συνεπώς, λόγω  της  απειρίας  τους, δεν  

ακολουθούν  τις  οδηγίες  
σωστής  χρήσης  του  
διαδικτύου  ή  και  
συμβουλές  των  γονιών  
τους  και  παρασύρονται  
πιο  εύκολα. 

Υπάρχει  δυνατότητα  
προστασίας;  Αν  ναι,  με  
ποιόν  τρόπο; 

A: Φυσικά και 
υπάρχουν αρκετοί τρόποι να 
προστατευτούμε. Κάποιοι  πρακτικοί  
τρόποι,   που  μάθαμε  στο  σεμινάριο,  
είναι  : α) να  κατεβάζουμε  με  ασφάλεια  
παιχνίδια  από  συγκεκριμένους  
ιστοτόπους  , β)  αναλυτική  ενημέρωση  
για  τους  ιούς  μέσω  των  οποίων  είναι  
εύκολη  η  υποκλοπή  προσωπικών  
πληροφοριών (μέθοδος  fishing). 

B: Επίσης, η  προστασία  ιδιωτικών  
και  προσωπικών  δεδομένων  με  δική  
μας  πρωτοβουλία, καθώς  και  ο  
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περιορισμός  των  φίλων  στα  μέσα  
κοινωνικής  δικτύωσης  μόνο  σε  όσους  
γνωρίζουμε  προσωπικά. 

Ποιες  διαστάσεις  έχει  λάβει  το  
φαινόμενο  σήμερα; 

Α: Θεωρώ   ότι  στις  μέρες  μας  το  
φαινόμενο  του  ηλεκτρονικού  εγκλήματος  
βρίσκεται  σε  έξαρση,  διότι  η  
τεχνολογία  εξελίσσεται  συνεχώς   και  
επομένως  όλο  και  περισσότεροι 
άνθρωποι  χρησιμοποιούν  τους  
υπολογιστές.  

Β: Θα  ήθελα  να  προσθέσω  ότι  όσο  
τρέχει  με  ταχύτητα  
φωτός  η  τεχνολογία  
τόσο  βελτιώνονται  
και  οι  ικανότητες  
των  παραβατών  του  
διαδικτύου  (χάκερς)  
και  παράλληλα  
εξασφαλίζεται  η  
ανωνυμία  τους. 

Γ: Κατά τη  γνώμη  
μου  μερίδιο  ευθύνης  
έχουν  και  τα  θύματα,  τα  οποία  δεν  
καταγγέλλουν  το  έγκλημα, επειδή  
φοβούνται  τις  απειλές  τους  και  τα  
σχόλια  από  τον  άμεσο  κοινωνικό  
περίγυρο, όπως  γονείς,  συμμαθητές  
κ.τ.λ. 

Εσείς  έχετε  πέσει  θύματα  
ηλεκτρονικού  εγκλήματος; 

A: Προσωπικά  δεν  έχω  πέσει  
θύμα,  αλλά  από  τα  γεγονότα  που  έχω  
ακούσει  από  την  τηλεόραση  και  τα  
ΜΜΕ  γενικότερα,  πολλά  θύματα  
αντιμετώπισαν  αυτό  το  πρόβλημα  και  
οδηγήθηκαν  σε  ψυχολογικά  προβλήματα, 
ακόμα  και  σε  αυτοκτονία. 

Β: Oύτε  εγώ  έχω  πέσει  θύμα,  
αλλά  μια  γνωστή  μου,  στην  ηλικία  
μας,  είχε  το  εξής  περιστατικό: πριν  
λίγο  καιρό  μέσω  ενός  ηλεκτρονικού  
παιχνιδιού  ξεκίνησε  να  συνομιλεί  με  

έναν  άγνωστο  και  του  εκμυστηρεύτηκε  
προσωπικές  πληροφορίες ( τηλέφωνο,  
διεύθυνση  σπιτιού). Εκείνος  
εκμεταλλεύτηκε  αυτές  τις  πληροφορίες  
και  την  εκβίαζε  πως  αν  δεν   
συνευρεθούν  σεξουαλικά,  θα  βλάψει  την  
οικογένειά  της. Η  κοπέλα,  επειδή  είχε  
τρομοκρατηθεί  πολύ  αναγκάστηκε  να  το  
αποκαλύψει  στους  γονείς  της. Από  τότε  
ο  άγνωστος  άνδρας  δεν  την  
ξαναενόχλησε  και  πλέον  προσέχει  
περισσότερο  με  ποιους  συνομιλεί. 

Γ: Κι  εμένα  ένας  φίλος  μου  είχε  
πέσει  θύμα  

ηλεκτρονικού  
εγκλήματος  καθώς  
ανέβηκε  φωτογραφία  
του  σε  μέσο  

κοινωνικής  
δικτύωσης  χωρίς  ο  
ίδιος  να  το  επιθυμεί. 

 Τι  αποκομίσατε  
από  το  σεμινάριο; 

Α: Με  διάφορα 
βιωματικά  παραδείγματα  
ενημερωθήκαμε  αναλυτικά  για  τους  
κινδύνους  του  διαδικτύου,  καθώς  και  
για  τους  τρόπους  αντιμετώπισής  τους. 
Μιλήσαμε  με  ειδικούς  που  μας  
συμβούλεψαν  δίνοντάς  μας  σημαντικές  
πληροφορίες. 

Β: Το  σεμινάριο  αυτό  με  αφύπνισε,  
διότι  πλέον  θα  αντιμετωπίσω  πιο  
εύκολα  τα  προβλήματα  αυτά,  μου  
προσέφερε επίσης  σημαντική  ψυχολογική  
υποστήριξη  σε  περίπτωση  που  βρεθώ  
σε  τέτοια  κατάσταση. 

Γ: Με  προβλημάτισε  σε  μεγάλο  
βαθμό  και  πλέον  περιορίζω  να  δίνω  
στοιχεία  μου  στο  διαδίκτυο  και  είμαι  
πιο  προσεκτική. 

Δ: Πολύ  σημαντικό  ήταν  ,επίσης,  
το  γεγονός  ότι  μπήκαμε  στην  
ψυχολογία  του  θύτη  και  
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ενημερωθήκαμε  για  τα  κίνητρα  των  
πράξεών  τους. Συγκεκριμένα  τα  άτομα  
αυτά  ασχολούνται  από  μικρή  ηλικία  με  
τη  χρήση  του  διαδικτύου  και  έχουν  
καταφέρει  να  συνομιλούν  με  άλλα  
άτομα  και  να  ανταλλάσσουν. 

Αν  τώρα (αφού  ενημερωθήκατε  από  
το  σεμινάριο) πέφτατε  θύματα  
ηλεκτρονικού  εγκλήματος  ποια  θα  ήταν  
η  αντίδρασή  σας  και  πώς  θα  
αισθανόσασταν; 

A: Σίγουρα  θα  αισθανόμουν  φόβο  ή  
πανικό,  ωστόσο  χωρίς  δεύτερη  σκέψη  
θα  αναζητούσα  σίγουρα  βοήθεια  από  
τους  γονείς  μου  και  ταυτόχρονα  από  
τη  δίωξη  του  ηλεκτρονικού  
εγκλήματος. 

Β: Αρχικά  θα  προσπαθούσα  να  το  
αγνοήσω,  αλλά  αν  έβλεπα  ότι  είναι  
σημαντικό,  πλέον  γνωρίζω  τι  να  κάνω  
και  αισθάνομαι  πιο  σίγουρος. 

Γ: Δεν  θα  φοβηθώ  και  θα  μπω  
στην  ιστοσελίδα  της  αστυνομίας  για  να  
το  καταγράψω. 

Από  τις  απαντήσεις  των  παιδιών  
συμπεραίνουμε  πως  το  ηλεκτρονικό  
έγκλημα  δεν  είναι  κάτι  που  ακούμε  
μόνο  στις  ειδήσεις,  αλλά  μας  αφορά  
όλους. Για τον  λόγο  αυτό,  οφείλουμε  να  
προστατευόμαστε  από  τους  κινδύνους  
του  διαδικτύου,  ακολουθώντας  τόσο  τις  
οδηγίες  σωστής  χρήσης  του  όσο  και  τις  
συμβουλές  των  γονιών. Χρησιμότερη,  
όμως,  συμβουλή  θα  ήταν  η  καταγγελία  
στην  αστυνομία  ή  σε  κάποιον  
μεγαλύτερο  τυχόν  εγκληματικού  
περιστατικού  που  πέσει  στην  αντίληψή  
μας,  καθώς  η  σιωπή  αποτελεί  
συνενοχή  στο  έγκλημα.    

 
Τη συνέντευξη πήραν οι μαθήτριες: 

Μοίρη Βασιλική, Β3 και  
Πέρρου Δάφνη, Β3 

 

«««ΠΠΠοοούύύ   εεείίίννναααιιι   οοο   ννναααόόόςςς   τττηηηςςς   θθθεεεάάάςςς   ΖΖΖίίίννναααςςς;;;»»»   
   

Η ιστορία έχει ως εξής: πριν από 
μερικά χρόνια ένα γκρουπ ηλικιωμένων 
Αμερικανών έχει καταλύσει σε ξενοδοχείο 
του Ηρακλείου για να επισκεφθεί, το 
επόμενο πρωινό, το ανάκτορο του Μίνωα 
στην Κνωσό. Οι τουρίστες ενημερώνονται 
πως πρέπει να φορέσουν βερμούδα, σορτς 
και αθλητικά παπούτσια, καθώς και να 
έχουν μαζί τους νερό για να 
αντιμετωπίσουν τη ζέστη. Όλοι τους είναι 
συνεπείς στο ραντεβού στη ρεσεψιόν για να 
μπουν στο πούλμαν, αλλά στην 
καταμέτρηση μία κυρία απουσιάζει. 
Τελικά κατεβαίνει με μεγάλη 
καθυστέρηση από το δωμάτιό της, με 
βραδινή τουαλέτα και 
τακούνια. «Δεν με νοιάζει 
τι φοράνε οι άλλοι, εγώ, 
πάντως, κακοντυμένη 
στον βασιλιά Μίνωα δεν 
πάω», είπε, αφήνοντας 
άναυδους την ξεναγό.  

Δεν είναι η μοναδική ιστορία τρέλας 
με τουρίστες. Ένας Ιταλός είχε ρωτήσει 
γιατί μέσα στα... τζαμιά μας υπάρχουν 
σταυροί και εικόνες της Παναγίας. Ενώ 
στα μάτια ορισμένων Γάλλων οι καλόγριες 
στα Μετέωρα είναι τζιχαντίστριες, εξαιτίας 
της αμφίεσής τους στα μαύρα.  

Υπάρχουν εξαιρετικά μορφωμένοι 
άνθρωποι που γνωρίζουν εις βάθος την 
ιστορία και τη γεωγραφία, αλλά και αδαείς 
τουρίστες που δεν ξέρουν καν πού 
βρίσκονται. Μια κυρία νόμιζε πως η 
Ακρόπολη είναι ο Ναός του Σολομώντα, 
και ρωτούσε τους έλληνες ξεναγούς αν θα 
φάνε μενού κοσέρ (εβραϊκό φαγητό) το 
μεσημέρι.  

Η ακριβής γεωγραφική θέση της 
χώρας μας είναι συχνά σπαζοκεφαλιά για 
τους ξένους. Για κάποιους Αμερικανούς, η 
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Ελλάδα ανήκει στη Μέση Ανατολή. 
Ανησυχούν πολύ με τα γεγονότα της 
Συρίας, διότι πιστεύουν ότι είμαστε δίπλα. 
Αντιθέτως δεν φοβούνταν καθόλου στον 
πόλεμο της πρώην Γιουγκοσλαβίας, διότι 
είχαν την αίσθηση ότι όλα συνέβαιναν πολύ 
μακριά από τα ελληνικά σύνορα.  

Πολλές απορίες ανακύπτουν και για το 
θέμα της Ορθοδοξίας. Ακόμα και οι 
ρωμαιοκαθολικοί δεν κατανοούν ότι 
είμαστε χριστιανοί, και πρέπει να τους 
μιλήσει κανείς για το Σχίσμα, έτσι ώστε 
να καταλάβουν ότι δεν είμαστε 
μουσουλμάνοι και ότι από τα μεγάφωνα 
των εκκλησιών μας δεν ακούγεται ο 
ιμάμης. 

Πολλοί ξένοι πιστεύουν πως ζούμε σε 
φαβέλες (σπίτια τρώγλες στην Βραζιλία) 
ότι δεν τρώμε κάθε μέρα και 
εντυπωσιάζονται όταν βλέπουν γεμάτα τα 
καφέ και τις ταβέρνες. Από την άλλη, οι 
περισσότεροι θεωρούν ότι δεν πληρώνουμε 
φόρους (μιας και δεν τους δίνουν πάντα 
ταμειακές αποδείξεις) και πως είμαστε 
τεμπέληδες. 

Το Top Ten των εξωφρενικών 
ερωτήσεων 

1. Πού βρίσκεται ο ναός της θεάς 
Ζίνας; 

2. Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες έχτιζαν 
τόσο πολλά ερείπια; 

3. Πώς ανέπνεε ο Ποσειδώνας κάτω 
από το νερό; 

4. Κάθε πότε δέχεται η Πυθία; 
5. Δαγκώνουν τα λιοντάρια στην 

Πύλη των Λεόντων, στις Μυκήνες, ή να 
φέρω μαζί τα παιδιά;  

6. Ποιο μυθικό τέρας ονομαζόταν 
Μινώσαυρος; 

7. Γιατί οι Τούρκοι έχουν στην κατοχή 
τους τη μισή Κρήτη; 

8. Είναι η Ελλάδα νησί; 
9. Κυκλοφορούσαν οι αρχαίοι Έλληνες 

πάντα γυμνοί;  
10. Πού βρίσκεται η πισίνα του 

Αγαμέμνονα; Αφού την είδαμε στην 
ταινία... 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ, 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΔΙΑΣΚΕΥΗ 

Καραχάλιας Στέφανος, ΠΕ 01, 
Διευθυντής του 5ου ΓΕΛ Ιλίου 
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ΟΟΟ   «««ΆΆΆλλλλλλοοοςςς»»»   ππποοουυυ   μμμεεε   ααανννααασσστττααατττώώώνννεεειιι   
 

Πολλοί άνθρωποι 
δυσκολεύονται με τη 
διαφορετικότητα, την 

ετερότητα. 
Διαφορετικό δεν είναι 
μόνον το χρώμα, το 
ύψος, το βάρος, η 

φυλή, το φύλο, η θρησκεία, οι διαφορετικές 
εκφάνσεις της συναισθηματικότητας∙ 
διαφορετικό δεν είναι μια εκ γενετής 
έλλειψη ή αδυναμία, δυσκολία ή 
διαφοροποίηση στον ψυχισμό, στο σώμα ή 
στην ανάπτυξη∙ διαφορετικό  είναι και το 
ταλέντο, η υψηλή νοημοσύνη, οι 
πολλαπλές ικανότητες, το χάρισμα, η 
ένταση, το πάθος, η κουλτούρα, οι γνώσεις, 
ο μορφωτικός πλούτος. Κάθε φορά που 
συναντάμε κάποιον διαφορετικό νιώθουμε 
την ανάγκη να φέρουμε τον εαυτό μας στο 
κέντρο της σύγκρισης. Εάν ο άλλος 
υπολείπεται, τότε αισθανόμαστε 
γενναιόδωροι και φιλεύσπλαχνοι στην 
παντοδυναμία μας απέναντί του. Μόλις 
όμως ο άλλος είναι καλύτερος, 
γιγαντώνονται ο φθόνος ή η επιθετικότητα 
και η υποτίμηση. Η στάση αυτή συνάδει 
με τη σολιψιστική αντίληψη: όλα είναι 
ορθά όπως τα ορίζει το δικό μου Εγώ!  

Το ζήτημα είναι να κατορθώσουμε να 
αντέξουμε τον άλλον χωρίς να είμαστε 
εμείς το κέντρο. Να 
αντέξουμε να σκεφτούμε 
και για αυτόν, να 
ανοίξουμε  έναν χώρο 
ύπαρξης και για εκείνον, 
να μείνουμε εμείς στη 
θέση μας και εκείνος στη 
δική του. Να αποδεχτούμε, 
επιτέλους, ότι ο άλλος 
είναι ένας «άλλος» και εμείς είμαστε 
«εμείς». Να αναζητήσουμε επ’ ευκαιρία 
και ποιοι είμαστε εμείς. Η κοινωνία μας 

κινδυνεύει από το μεγάλο αλλά ρημαγμένο 
Εγώ του καθενός, που περνάει από 
κρησάρα το καθετί μέσα από το πρίσμα 
«πώς το βλέπω (ή το θέλω) εγώ». Αν 
αντέξουμε να μην είμαστε οι μόνοι και οι 
πιο σημαντικοί, τότε θα μπορέσουμε 
επιτέλους να αποδεχθούμε ότι ζούμε σε 
έναν κόσμο που δεν μπορούμε να τα 
ελέγχουμε όλα, ότι ο δρόμος προς την 
αυτοπραγμάτωση είναι δύσβατος, ότι η 
επιθετικότητα είναι κακό πράγμα. 
Κυρίως, να δούμε με ορθάνοιχτα μάτια ότι 
οι πιο επιθετικοί είμαστε εμείς, όταν 
απορρίπτουμε με βδελυγμία (αηδία) τον 
άλλο. Στη φαντασίωσή μας ότι φροντίζουμε 
καλά τον κήπο (ψυχή) μας, μπολιάζουμε 
τα φυτά του με αγκάθια, κρατώντας και 
μια καραμπίνα για όποιο ζωάκι τολμήσει 
να ακουμπήσει στο τέλειο δικό μας δέντρο.    

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της 
κοινωνικής παθογένειας (σε συλλογικό και 
ατομικό επίπεδο) είναι η βεβαιότητά πως 
για όλα τα δεινά και τα προβλήματά μας 
υπαίτιος είναι ο Άλλος. Εμείς όχι μόνον 
πιστεύουμε πως είμαστε άτομα με 
ιδιαίτερες αρετές και δεξιότητες, με ορθή 
κρίση και συνείδηση (επιστημονική, 
κοινωνική, πολιτική, εκπαιδευτική), αλλά 
θεωρούμε πως πράττουμε πάντοτε το 
καθήκον μας. Δεν τα καταφέρνουμε όμως 
επειδή μας εμποδίζει ένας σκοτεινός, 
κακόβουλος Άλλος. Εμείς γνωρίζουμε το 

σωστό, οι άλλοι όχι. Κατά 
συνέπεια, εμείς έχουμε το 
δικαίωμα και μπορούμε 
να μιλάμε για δικαιώματα 
επειδή τα ξέρουμε καλά, 
ενώ οι άλλοι έχουν άγνοια 
και μόνον εμείς οφείλουμε 
να τους υποδεικνύουμε τι 
να πιστεύουν ή τι να 

πράττουν. Εμείς είμαστε οι καλοί, οι άλλοι 
οι κακοί. Το καλύτερο - το χειρότερο 
δηλαδή - παράδειγμα αυτής της αφροσύνης 
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είναι η κρυφή γοητεία της 
αγραμματοσύνης που πάει να γίνει 
καθεστώς. Και μάλιστα, όταν η 
αγραμματοσύνης βρίσκει τον τρόπο να 
χωθεί και στις αίθουσες  των σχολείων. 
Και για να 
εξηγούμαστε. 
Αγράμματος δεν 
είναι όποιος δεν 
ξέρει πότε έγινε 
η Ναυμαχία της 
Σαλαμίνας. 
Αγράμματος 
είναι όποιος 
περιφρονεί, γιατί την αγνοεί, τη σημασία 
της και το περιεχόμενο πνευματικής 
προσπάθειας. Λειτουργικά αναλφάβητος 
είναι κάποιος όταν δεν μπορεί να αρθρώσει 
μια σκέψη, έστω μισή, με σαφήνεια και 
ακριβή περιγραφή για ένα απλό 
καθημερινό ζήτημα, π.χ. το πώς και γιατί 
διάλεξε την α΄ ή την β΄  διασκέδαση το 
Σαββατόβραδο.   

Έτσι, λοιπόν, όταν μέσα στην οχλοβοή, 
κάποιος τολμήσει να αρθρώσει μια 
διαφορετική άποψη, να ορθώσει ενώπιον 
της α-νοησίας τον ορθό λόγο, το 
επιχείρημα, ποιος τον ακούει; Πώς να 
συζητήσει κανείς με τους διαχειριστές της 
χαμηλής ρητορικής για πράγματα σοβαρά; 
Όποιος δοκιμάζει να εισχωρήσει στον 
μικρόκοσμο της άγνοιας με την έπαρση 
που αυτή υποκρύπτει, προπηλακίζεται, 
απαξιώνεται, γιατί ο λόγος της ευκολίας 
μισεί τη θεωρία, μισεί το επιχείρημα, 
μισεί τον διάλογο με ίσους όρους και μισεί 
συλλήβδην τη μόρφωση και την αναλυτική 
σκέψη. Και στοχασμός χωρίς αναλυτική 
σκέψη δεν είναι στοχασμός, είναι 
εξουσιαστικός, τυραννικός, αυταρχικός και 
όχι σπάνια φανατικός λόγος. Δεν είναι 
παίξε γέλασε, λούνα παρκ με 
συγκρουόμενα αυτοκινητάκια, ο στοχασμός.  

Για παράδειγμα, «ελευθερία», έτσι 
γενικά και αόριστα, δε σημαίνει τίποτα. 
Ελευθερία θα πει να μπορώ ή να μην 
μπορώ να κάνω κάτι. Αυτό το «κάτι» 
είναι που δίνει τη σημασία. Κι αυτό 

λησμονιέται. Απλά, είμαι ελεύθερος 
να σκοτώσω έναν άλλο άνθρωπο και 
είμαι ελεύθερος να συκοφαντήσω έναν 
άλλο άνθρωπο, δεν μπορεί να 
σημαίνει το ίδιο με το να είμαι 
ελεύθερος να ταξιδέψω από τον τόπο 
μου σ’ έναν άλλο τόπο ή ν’ αγοράσω 
βιβλία ή να συνδεθώ με άλλους 
ανθρώπους. Αυτό, θα  πει κανείς, 

είναι εύκολο να το καταλάβει ο καθένας, 
ίσως όμως όταν δεν το πεις έτσι, αλλά 
μόνο πεις: ο άνθρωπος πρέπει να είναι 
γενικά ελεύθερος, τότε δε λες τίποτα ή λες 
κάτι που κρύβει πολλές παγίδες. Από το 
«κάτι» αυτό εξαρτάται και η ελευθερία 
«της (εσωτερικής) ελευθερίας» και το 
νόημα που μπορεί να έχει για τον 
άνθρωπο. Είναι αξία που συνδέεται με το 
δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του ανθρώπου 
προς το αγαθό, το ανθρωπιστικό, με 
αυτοθυσία, κάποτε με το χάνεται η 
προσωπική ελευθερία χατίρι των άλλων 
και προπαντός δεν περιορίζεται σε κανέναν 
προσωπικό ορισμό.  Ο Καντ το έθεσε σοφά: 
«Άνθρωπος είναι το μοναδικό μέσα στο 
γνωστό μας σύμπαν ον που έχει το 
αναφαίρετο δικαίωμα να λογαριάζεται 
πάντοτε ως σκοπός και ποτέ ως μέσον».  

Ο υπερβέβαιος για την αλήθεια της 
δικιάς του αλήθειας σε όλες τις εποχές, 
είναι στενοκέφαλος και στενόκαρδος. Το 
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οπτικό του πεδίο είναι περιορισμένο και 
το πείσμα του ακατανίκητο. Αγνοεί τις 
συναιρέσεις -τις τόσο απαραίτητες στα 
ανθρώπινα- , κι άλλο τόσο τις καλόπιστες 
και ευγενικές παραχωρήσεις. Συχνά 
φρουρός ακοίμητος ενός δόγματος που 
υποστηρίζει τις εξοχότερες δικές του 
αρετές, γίνεται, ωμός, σκαιός, 
αποθηριώνεται, για να «εξανθρωπίσει» 
τους «άλλους» ∙ κι αλίμονο αν του 
αντισταθούν. Δημιουργεί καταστάσεις 
βρασμού από εμπάθεια. Όπου 
συναντιούνται άνθρωποι με 
συγκρουόμενους μύθους, ιδέες και δόγματα, 
παρατηρείται ένα αβυσσαλέο μίσος και μια 
ακλόνητη πίστη στην κάθε πλευρά ότι οι 
«άλλοι» βρίσκονται σε αναμφισβήτητη 
πλάνη και θεωρούνται ως εισβολείς, 
άπιστοι, ειδωλολάτρες, προδότες της ιδέας. 
Κάπως έτσι γεννιούνται οι διχασμοί και οι 
διαιρέσεις κόντρα στην δημοκρατία και την 
πρόοδο, μέσα σ’ αυτά και οι ιεροί πόλεμοι. 
Δυστυχώς, για να κοπούν τα 
συρματοπλέγματα που έχουν οι άνθρωποι 
μέσα στο κεφάλι τους, τα εργαλεία δεν 
έχουν εφευρεθεί ακόμη. 

Χρέος του σύγχρονου ανθρώπου και 
κυρίως του νέου που αγαπάει την 
ελευθερία, τον διάλογο, τον άνθρωπο 
όποιος κι αν είναι, είναι να αντιληφθεί ότι 
οι ρίζες του (καταβολές θρησκευτικές, 
κοινωνικές, ιδεολογικές,) είναι για να 
βγάζει κλαδιά, να γεμίζει το δέντρο της 
ζωής του καρπούς και μυρωδάτα 
λουλούδια, να ομορφαίνει το τοπίο, να 
παραλλάσσει το δάσος της ζωής με 
χρώματα, μονοπάτια και ξέφωτα, να 
αλλάζει την Πλάση με τον πολιτισμό  και 
την πρόοδο, και όχι να επιστρέφει σ’  
αυτές στα σπλάχνα της ακίνητης γης, με 
όραση τυφλού. 

 
Καραχάλιας Στέφανος, Θεολόγος και 

Διευθυντής του 5ου ΓΕΛ Ιλίου 

CCCrrriiittteeerrriiiooonnn   έέένννααα   τττεεεχχχνννιιικκκόόό   κκκααατττόόόρρρθθθωωωμμμααα   τττοοουυυ   
222111οοουυυ   αααιιιώώώνννααα   

ήήή   ηηη   λλλααατττρρρεεείίίααα   τττοοουυυ   κκκιιινννηηημμμααατττοοογγγρρράάάφφφοοουυυ . 
 
Ένα από τα σπουδαιότερα τεχνικά 

επιτεύγματα  της εποχής μας αποτελεί η 
ψηφιακή αποκατάσταση παλιών ταινιών 
και η κυκλοφορία τους σε μορφή ψηφιακού 
οπτικού δίσκου από την Criterion. Έχουμε 
τη δυνατότητα να δούμε στον προσωπικό 
μας χώρο, την βιβλιοθήκη η το γραφείο 
μας αξεπέραστα αριστουργήματα του 
παγκόσμιου κινηματογράφου, που υπό 
άλλες συνθήκες θα παρέμεναν στη λήθη 
της καλλιτεχνικής ιστορίας Ας σημειωθεί 
ότι  η εν λόγω αμερικανική εταιρεία 
συνεργάζεται με μεγάλα ινστιτούτα 
κινηματογράφου από όλον τον κόσμο και 
με κινηματογραφικές σχολές των 
Πανεπιστημίων. 

Το πρόγραμμα που υλοποιούμε εδώ 
και τρία χρόνια στο σχολείο μας  «Πάμε  
σινεμά;» προσπάθησε να μεταδώσει  στους 
μαθητές και τις μαθήτριες την αγάπη για 
την τέχνη του κινηματογράφου, να 
αναδείξει τη μορφωτική διάσταση του 
κινηματογραφικού μέσου να   
προσανατολίσει  τους νέους ανθρώπους σε 
πιθανές επαγγελματικές επιλογές, να 
διαμορφώσει ποιοτικά αισθητικά κριτήρια, 
σε μια εποχή μαζοποίησης και αισθητικής 
παρακμής. Στα αναλυτικά προγράμματα 
πολλών ευρωπαϊκών χωρών διδασκεται 
μια σειρά 
θεματικών πεδίων 
όπως η ιστορία και 
η κοινωνική 
σκέψη μέσω του 
κινηματογράφου. 
Στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό 
σύστημα η 
διδασκαλία της 
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κινηματογραφικής  τέχνης αποτελεί 
άπιαστο, όνειρο και περιορίζεται σε 
προαιρετικές πρωτοβουλίες των 
διδασκόντων  και των διδασκουσών. 

 Ωστόσο στις κινηματογραφικές σχολές  
και στα φιλολογικά τμήματα της Ελλάδας 
αλλά και των δυτικών πανεπιστημίων  
ένας ξεχωριστός τομέας σπουδών  έχει 
αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια  που 
εστιάζει την προσοχή του στις 
προϋποθέσεις 
μεταφοράς των 
λογοτεχνικών έργων 
στον κινηματογράφο 
και στην ανίχνευση 
των δημιουργικών 
σχέσεων των δύο 
πεδίων .Ένας 
φανταστικός κόσμος 
ξεδιπλώνεται μπροστά 
στους νέους  για έρευνα και ψυχαγωγία. 

 
       Κινηματογραφικά διαμάντια 
Le Journal d'un curé de campagne , 

Robert Bresson 
Winter Light, Ingmar Bergman 
Nazarin, Luis Bunuel 
Wild Strawberries, Ingmar Bergman 
City Lights, Charlie Chaplin 
Ugetsu Monogatari, Kenji Mizoguchi 
Seven Samurai, Akira Kuroshawa 
Persona, Ingmar Bergman 
Mouchette, Robert Bresson 
Woman of the Dunes ,Hiroshi 

Teshigahara 
 Stalker, Andrey Tarkovsky 
 Passion of Jeanne d' Arc , Carl 

Thodor Dreyer 
Andrey Rublev, Andrey Tarkovsky 
 The night of the hunter, Charles 

Laughton  
 Les enfants du paradis, 

Marcel Carne 

Der letze mann , Friedrich Wilhelm 
Murnau 

L' Atalante, Jean Vigo  
La regle du jeu, Jean Renoir 
Vertigo , Alfred Htchcock 
Tokyo story , Yasuhiro Ozu 
Der himmel uber Berlin, Wim 

Wenders 
La battaglia di Algeri , Gino 

Pontecorvo 
A bout de souffle, 

Jean Lyc Goddard 
M , Fritz Lang 
Sunrise, Friedrich 

Wilhelm Murnau 
Pickpocket, Robert 

Bresson  
Au hasard 

balthazar, Robert 
Bresson 

The red shoes, Michael Powell -
Emeric Pressburger 

Citizen Kane, Orson Wells 
Pierrot le fou, Jean Lyc Godard 
Days of wrath , Carl Theodor 

Dreyer 
Trilogy of war, Andrey Wajda 
L' aventura, Michelangelo 

Antonioni 
Zvenigora , Alexander Dovzhenko 
Battleship Potemkin, Sergei 

Aizenstain 
Soy Cuba , Mikhail Kalatazov 
8 1/2 , Frederico Fellini 
Le cercle rouge, Jean Pierre Melville 
 

Κ. Κουκάκης, φιλόλογος  
Master of Arts, συγκριτική φιλολογία-

κινηματογραφικές σπουδές. 
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Καινοτόμες Δράσεις 
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ΗΗΗ   ΧΧΧρρρυυυσσσήήή   ΤΤΤοοομμμήήή   σσστττηηηννν   ΤΤΤέέέχχχνννηηη   
Οι μαθητές του τμήματος ΒΘ1 του 

Θετικού Προσανατολισμού επέλεξαν για 
την ερευνητική τους εργασία το θέμα: «Η 
Χρυσή Τομή στην Τέχνη» και 
παρουσιάστηκε σε PowerPoint στο τμήμα 
ΒΘ3, στο Α4 και στο Α2 Στο πρώτο 
τετράμηνο μελέτησαν το εξής πρόβλημα 
που ετέθη από τον Λεονάρντο της Πίζας,- 
Fibonacci. 

«Υποθέστε ότι βάζουμε σε ένα χωράφι 
ένα ζεύγος κουνελιών, τα οποία 
χρειάζονται ακριβώς ένα μήνα για να 
ωριμάσουν. Το θηλυκό γεννά με την 
συμπλήρωση του 2ου μήνα της ζωής του 
και κάθε επόμενο μήνα ένα νέο ζεύγος 
κουνελιών. Πόσα ζευγάρια θα υπάρχουν 
στο χωράφι κατά τον 12 μήνα, αν στην 
αρχή του 1ου μήνα υπάρχει ένα μόνο 
νεογέννητο ζεύγος κουνελιών;» 

Με την επίλυση του προβλήματος 
ανακάλυψαν τον τύπο της αναδρομικής 
ακολουθίας του Fibonacci όπου ο κάθε 
όρος της προκύπτει από το άθροισμα των 
δύο προηγούμενών της και τις ιδιότητες 
των όρων της όπως επίσης και την 
σύγκλιση της αναλογίας των δύο 
διαδοχικών όρων προς τον χρυσό αριθμό ή 
Χρυσή Τομή που διεθνώς συμβολίζεται με 
το ελληνικό γράμμα 𝜑 προς τιμή του 
αρχαίου Έλληνα γλύπτη Φειδία ο οποίος 
κατασκεύασε τον Παρθενώνα. 

Οι μαθητές έφτιαξαν με το λογισμικό 
Excel τη γραφική απεικόνιση του αριθμού 
𝜑=1,61833…. 

Επίσης ασχολήθηκαν με το πρόβλημα 
της χρυσής τομής δηλαδή τη διαίρεση ενός 
ευθυγράμμου τμήματος σε μέσο και άκρο 
λόγο και διαπίστωσαν ότι η θετική ρίζα 
της εξίσωσης είναι ο αριθμός 𝜑 =
√5+1
2

=1,6180339887498948482…. 
Αφού έγινε συζήτηση σχετικά με την 

παρουσία των όρων Fibonacci στη φύση 
διαπίστωσαν ότι αυτή η ακολουθία των 
αριθμών 1,1,2,3,5,8,11,…..είναι η 
αποτύπωση του νόμου που ακολουθούν τα 
φυτά, τα ζώα, τα ψάρια ο άνθρωπος, το 
σύμπαν, τα μόρια του DNA, οι τυφώνες, οι 
γαλαξίες κλπ. Έτσι περπάτησαν στο Ίλιον 
και φωτογράφισαν με τα κινητά τους 
τηλέφωνα, λουλούδια σε γλάστρες, στο 
πάρκο όπως επίσης και κοχύλια και 
διαπίστωσαν ότι η φύση ακολουθεί 
αυστηρούς μαθηματικούς κανόνες. 

 
Στην εικόνα 2, 3, 5 πέταλα στο άνθος 

της Διφεμπάχιας, εγγεγραμμένο σε 
ορθογώνιο. 

Τέλος, το πρώτο μέρος της εργασίας 
τελείωσε με την κατασκευή της Χρυσής 
Σπείρας και την προσαρμογή της στα 
κοχύλια της προσωπικής μου συλλογής. 

Στο δεύτερο τετράμηνο ασχολήθηκαν 
με τον αριθμό φ, τη «θεία αναλογία» ως 
τη βασική σταθερά των Μαθηματικών της 
αρμονίας, τους κάλλους, του κόσμου του 
σημείου ισορροπίας. Γνώρισαν και 
μελέτησαν τα χρυσά επίπεδα σχήματα 
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όπως το χρυσό ισοσκελές τρίγωνο, το χρυσό 
ορθογώνιο, το χρυσό πεντάγωνο . Επίσης 
ανακάλυψαν στην πυραμίδα του Χέοπος τη 
θαυμαστή ιερή σχέση των αριθμών 
π=3,14  και 𝜑 . 

Ως στοιχείο μαθηματικής συμμετρίας 
την εφαρμογή της στην Κλασική και 
Μοντέρνα Αρχιτεκτονική, την Γλυπτική, 
την Ποίηση ενώ ως στοιχείο ειρήνης και 
αρμονίας στη Ζωγραφική, Μουσική. Ο 
Παρθενώνας, το Θέατρο της Επιδαύρου, ο 

Δορυφόρος του Πολύκλειτου, ο Ερμής του 
Πραξιτέλους, η Αφροδίτη της Μήλου, η 
Notre Dame στο Παρίσι, ο Πύργος του 
CNN στο Τορόντο, ο Willis Tower, η 
Αινειάδα του Βιργιλίου σχεδιάστηκαν με 
τις αναλογίες της χρυσής τομής. 

Το μάτι μέσω της θείας αναλογίας 
εστιάζει στο αινιγματικό χαμόγελο της 
Μόνα Λίζα στο πρόσωπο του Θεανθρώπου 
στο μυστικό Δείπνο του Ντα Βίντσι, στη 
γέννηση της Αφροδίτης του Botticelli, 
στην ιερότητα του Μυστικού Δείπνου του 
Νταλί, στη Δημιουργία του 
Αδάμ του Michelangelo.  

Επίσης στα πλεκτά 
καλάθια της Billie Ruth 
Sudduth είδαν την 
αρμονία των 
επαναλαμβανόμενων 
μοτίβων τους και 
μετρούσαν τις σειρές της 
πλέξης για να αποδείξουν 
την χρυσή τομή. 

Στους μαθητές παρουσιάστηκε και 
εξηγήθηκε τι είναι το τρίηχο στη μουσική, 
μέσα από το μουσικό κείμενο της 14ης 

Moonlight sonata του Ludwig van 
Beethoven και της Σονάτας Νο 1 C Major 
του Mozart για πιάνο. Άκουσαν δε το 
σταθερό μελωδικό μοτίβο στο πιάνο των 
ομάδων τρίηχων. Έτσι αποκαλύφθηκε η 
μαγευτική και συναρπαστική σχέση 
μεταξύ της μουσικής και των 
μαθηματικών μουσικών μοτίβων του 
Mozart, Bella Bartok, Johannes 
Sebastian Bach, Beethoven  

Οι μαθητές έφεραν από το σπίτι τους 
κόμικς και διασκέδασαν μετρώντας τις 
αναλογίες των μερών του σώματος 
διαφόρων ηρώων όπως της Kim Possible 
και του Fred Flintstone ενώ πρόσεξαν το 
𝜑  στο λογότυπο της Disney Η μελέτη του 
Βιτρούβιου Ανθρώπου τους παρακίνησε να 
ψάξουν και να ερευνήσουν τη μάσκα του 
Marquardt στην πλαστική χειρουργική. 

Μέσα στα πλαίσια του μαθήματος της 
ερευνητικής εργασίας μας δόθηκε η 

ευκαιρία να ταξιδέψουμε στα 
μυστήρια της φύσης, στην 
Τέχνη, στη Μουσική και 
στην Ιατρική και να 
ανακαλύψουμε ότι Πάντα 
κατ’ αριθμόν γίγνονται. 
(Πυθαγόρας).  

  
Ζιάννη Φωτεινή,  

ΠΕ 03, Μαθηματικός 
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ΤΤΤέέέχχχνννηηη   κκκαααιιι   ππποοολλλιιιτττιιισσσμμμόόόςςς   

Τα παιδιά του 
τμήματος των 

ανθρωπιστικών 
σπουδών ασχολήθηκαν 
με θέματα από την 
κατηγορία Τέχνη και 
πολιτισμός. Αρχικά το 

ένα τμήμα διαπραγματεύθηκε  την έννοια 
«είδος» στον κινηματογράφο. Οι μαθητές 
απάντησαν σε ερωτήματα όπως, ποια 
είναι τα βασικά είδη στον κινηματογράφο 
και ποια τα βασικά χαρακτηριστικά τους. 
Τέλος παρουσίασαν αντιπροσωπευτικές 
ταινίες για κάθε είδος. Όπως 
αισθηματικές, τρόμου, περιπέτειες κ.λπ.  

 Το δεύτερο τμήμα  ασχολήθηκε με 
την Ιστορία της μουσικής. Οι μαθητές 
γνώρισαν τους βασικούς παράγοντες που 
οδήγησαν στην επικράτηση μιας μαζικής 
κουλτούρας λαϊκής μουσικής από τα μέσα 
του 19ου αιώνα και μετά καθώς και 
διάφορα μουσικά κινήματα της περιόδου 
αυτής. Για παράδειγμα pop, electro, jazz 
καθώς και βασικούς εκπροσώπους των 

αντίστοιχων μουσικών κινημάτων. Τέλος 
εξοικειώθηκαν με τα ακούσματα της 
μουσικής και τα μουσικά όργανα που 
χρησιμοποιούνται μέσα από μια πληθώρα 
οπτικοακουστικού υλικού που βρήκαν στο 
διαδίκτυο.  

Στην συνέχεια τα παιδιά ασχολήθηκαν 
με τα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας 
και ποιες πρακτικές μπορούν να εντάξουν 

στην καθημερινότητά τους για να γίνουν 
πιο δραστήριοι.  Ως κομμάτι της φυσικής 
δραστηριότητας που είναι ο χορός οι 
μαθητές μελέτησαν τα διάφορα είδη χορού 
καθώς και τα οφέλη που απορρέουν από 
αυτόν για τη ψυχική και σωματική υγεία 
του ανθρώπου. 
Τα 
αποτελέσματα 
της δουλειάς τους 
οργανώθηκαν σε 
ελκυστικές παρουσιάσεις. 

 
Καρακωνσταντάκη Αικατερίνη,  

ΠΕ 19 και ΠΕ20, καθηγ. 
Πληροφωρικής και Μαθηματικών. 

 
 

ΆΆΆλλλλλλεεεςςς   εεεππποοοχχχέέέςςς... ......   άάάλλλλλλααα   λλλόόόγγγιιιααα!!!   

συνάντηση Chaplin και  Einstein 
  

g 
-    αυτό που θαυμάζω στη τέχνη σας 

είπε ο Albert Einstein είναι η 
παγκοσμιότητα της. Δεν λέτε μία λέξη και 
όμως.... όλος ο κόσμος  σας καταλαβαίνει.  

 
- είναι αλήθεια απαντάει ο Chaplin. αλλά 
η δόξα σας είναι ακόμα πιο μεγάλη ...όλος ο 
κόσμος σας θαυμάζει και κανένας δε σας 
καταλαβαίνει....» 

 
Ιντερνετική αλίευση  

από τον Δ/ντή κ. Καραχάλια 
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ΕΕΕπππιιισσστττήήήμμμηηη   κκκαααιιι   ΚΚΚααατττααασσσκκκεεευυυέέέςςς   
 
Στο πρώτο τετράμηνο, οι μαθητές του 

ΒΘ2 χωρίσθηκαν σε τέσσερεις ομάδες που 
αυτοονομάσθηκαν «Μ5», «Οι Μάστορες», 
«Κοσμοναύτες» και «Genious». Το θέμα 
επελέγη από τους μαθητές ανάμεσα σε 
οκτώ προτεινόμενα και κάθε υποομάδα 
επέλεξε το επιμέρους θέμα με το οποίο 
ασχολείται. Για να βοηθηθούν για τις 
εργασίες τους, αλλά και για να πάρουν 
γενικές οδηγίες ή να βρουν υλικό, 
ανέτρεξαν στο 
https://5geliliouproject.weebly.com/ 

Η ομάδα «Μ5» επέλεξε να 
κατασκευάσει ένα ηχείο με απλά υλικά και 

να εξηγήσει πώς λειτουργεί, 
χρησιμοποιώντας τις γνώσεις της από τη 
φυσική της Β΄ Λυκείου (ηλεκτρικά 
κυκλώματα, συνδεσμολογία κ.α.) αλλά και 
των προηγουμένων ετών. Η όλη 
κατασκευή στηρίχθηκε κυρίως σε ένα 
βίντεο από την εκπαιδευτική τηλεόραση. 
Το πείραμα ήταν πετυχημένο και η 
κατασκευή παρουσιάσθηκε και στα 
διαλλείματα και σε άλλους μαθητές που δεν 
είχαν την ευκαιρία να παραστούν στην 
προγραμματισμένη παρουσίαση, είχαν 
όμως την περιέργεια να δουν τι ήταν αυτό 
που είχαν φτιάξει οι συμμαθητές τους. Για 
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη 
δουλειά της ομάδας, βλ. 

https://5geliliouproject.weebly.com/mu5
.html 

Η ομάδα «Οι Μάστορες», αφού έμαθαν 
για τη χρυσή τομή και τη χρήση της στην 
τέχνη και τις κατασκευές, έφτιαξαν μια 
μακέτα σπιτιού του οποίου οι διαστάσεις 
τηρούν τις αναλογίες της χρυσής τομής. 

Μετά από αρκετή δουλειά που έγινε με 
υπομονή και μεράκι, οι μαθητές 
παρουσίασαν την εργασία τους η οποία 
απέσπασε τον θαυμασμό των συμμαθητών 
τους. Το σημαντικό είναι ότι όχι μόνο 
απέκτησαν μαθηματικές ή ιστορικές 
γνώσεις, αλλά, επίσης, ασκήθηκαν στη 
χρήση εργαλείων και κυρίως στην εύρεση 
τρόπων υπερπήδησης εμποδίων. Για 
περισσότερες πληροφορίες για τη δουλειά 
της ομάδας, βλ. 
https://5geliliouproject.weebly.com/omic
roniota-
mualphasigmatauomicronrhoepsilonsig
ma.html 

Η ομάδα «Κοσμοναύτες» έκανε δύο 
κατασκευές. Έφτιαξε με οδηγίες από το 
διαδίκτυο ένα κουτί με το οποίο μπορεί 
κανείς να παρατηρεί τον ήλιο με ασφάλεια 
και ένα τηλεσκόπιο. Απέκτησε γνώσεις 
φυσικής και έμαθε στην πράξη τα περί 
γωνίας πρόσπτωσης και ανάκλασης, ενώ, 
επίσης, γνώρισε τα περί συγκλινόντων και 
αποκλινόντων φακών. Παράλληλα, για να 
μελετήσει τις τροχιές των πλανητών, 
μελέτησε με τη βοήθεια των 
μαθηματικών της κατεύθυνσης της Β΄ 
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Λυκείου τις ιδιότητες των κωνικών 
τομών. 

Για περισσότερες πληροφορίες για τη 
δουλειά της ομάδας, βλ. 
https://5geliliouproject.weebly.com/kap
paomicronsigmamuomicronnualphaups
ilontauepsilonsigma.html 

Τέλος, η ομάδα “Genius” με απλά 
υλικά και χρησιμοποιώντας τις γνώσεις 
από τη φυσική και τα μαθηματικά, 
κατασκεύασε συσκευή που φτιάχνει ποπ-
κορν, που λειτουργεί χρησιμοποιώντας ως 
πηγή ενέργειας ένα κερί ή την ηλιακή 
ενέργεια. Η παρουσίαση της ομάδας έγινε 
με βίντεο, οπότε η ομάδα ασκήθηκε και 

στην χρήση κατάλληλου λογισμικού.  
Για περισσότερες πληροφορίες για τη 

δουλειά της ομάδας, βλ. 
https://5geliliouproject.weebly.com/geni
us.html 

 
Η υπεύθυνη καθηγήτρια, 

Ευανθία Κοντογούρη,  
Μαθηματικός, Med. 

 
 

 

ΤΤΤοοο   ΕΕΕυυυπππαααλλλίίίνννεεειιιοοο   ΌΌΌρρρυυυγγγμμμααα   
 

Στο δεύτερο τετράμηνο, οι μαθητές του 
ΒΘ2 επέλεξαν να ασχοληθούν με το 
Ευπαλίνειο Όρυγμα. Κλήθηκαν να 
απαντήσουν στα ακόλουθα ερευνητικά 
ερωτήματα: 

Α. Ποιοι λόγοι καθιστούσαν 
επιτακτική την ανάγκη της διάνοιξης της 
σήραγγας; 
β. Ποια ήταν τα τρία βασικά εμπόδια που 
έπρεπε να ξεπεραστούν για τη διάνοιξή 
της; 
γ. Πώς ξεπεράστηκαν τα εμπόδια αυτά με 
τις γνώσεις των μαθηματικών και της 
φυσικής της τότε εποχής, σύμφωνα με τον 
Ήρωνα από την Αλεξάνδρεια;  

Οι μαθητές χωρίσθηκαν σε τέσσερεις 
υποομάδες και η κάθε μία από αυτές είχε 
το δικό της παραδοτέο.  

 
Η πρώτη ομάδα έφταιξε μια μακέτα 

αναπαράστασης της πόλης (του σημερινού 
Πυθαγόρειου της Σάμου), του λιμανιού και 
του όρους, πάνω στην οποία οι μαθητές 
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πειραματίσθηκαν ώστε να ανακαλύψουν 
ποια ήταν τα βασικά εμπόδια που έχρηζαν 
επιστημονικής επίλυσης για τη διάνοιξη 
της σήραγγας.  

Η δεύτερη ομάδα έφταιξε ένα έντυπο 
που αναφέρεται: 1)σε ιστορικά στοιχεία, 
2)στις μαθηματικές γνώσεις της εποχής, 
3)στις γνώσεις φυσικής 
και περιείχε φωτογραφικό υλικό και 
σκίτσα, αναφορά στη βιβλιογραφία και 
παράρτημα σχετικό με τις κατασκευές. 
Η Τρίτη ομάδα ασχολήθηκε με την  
κατασκευή οργάνων της εποχής που 
εικάζεται ότι χρησιμοποιήθηκαν για την 
κατασκευή του Ευπαλινείου Ορύγματος. 
Συγκεκριμένα, κατασκεύασε εργαλείο που 
στηρίζεται σε βασική ιδιότητα των 
ορθογωνίων παραλληλογράμμων για την 
κατασκευή ορθών γωνιών. 

 
Επίσης, κατασκεύασε και εργαλείο με 

το οποίο θα μπορούσαν ενδεχομένως οι 
αρχαίοι να υπολογίζουν κλίσεις, να 
προσδιορίζουν την ευθεία, και την 
οριζόντια γωνία. Η όλη κατασκευή 
στηρίχθηκε σε φωτογραφία από σελίδα της 
εγκυκλοπαίδειας του Ήρωνα από την 
Αλεξάνδρεια.  
Η τέταρτη ομάδα, κατέγραφε τα στάδια της 
δουλειάς της καθεμιάς από τις υπόλοιπες 
υποομάδες, καθώς και της ολομέλειας και 
κατασκεύασε PowerPoint και βίντεο με 
σκοπό την παρουσίαση του Project σε 

μαθητές άλλων τμημάτων. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 

με την παρούσα ερευνητική εργασία, βλ. 
https://5geliliouproject.weebly.com/t

auomicron-
epsilonupsilonpialphalambdaiotanueps
iloniotaomicron-
omicronrhoupsilongammamualpha.htm
l 

 
Ο μαθητές που συμμετείχαν στις δύο 

παραπάνω ερευνητικές εργασίες 
(«Επιστήμη και κατασκευές» και «Το 
Ευπαλίνειο Όρυγμα») ήταν: Κλουβάτος 
Ιάκωβος, Κολιούλης Γεώργιος, Κομνά-
Παναγιωτοπούλου Δήμητρα, Κοντοπίδη 
Παρασκευή, Κορδολαίμης Φώτιος, Κούκιου 
Μαρία, Κρεμμύδα Μαρία, Λάνγκος 
Χρήστος, Λώλου Αγάπη,  Μακρή Θεοδοσία, 
Μαρούλης Πολύβιος, Μήτσος 
Νικόλαος, Μουλίνος Νικόλαος - 
Αλέξανδρος, Μπακάλη Μαρία-Δήμητρα, 
Μπαλταδώρος Στυλιανός, Μπεκιάρη 
Ελευθερία, Μπέλλου Ασημίνα, Μπήλος 
Μάξιμος, Μπίμπιζας Αθανάσιος, Μπούρλας 
Παναγιώτης και Νικολόγλου Μαρία-
Αικατερίνη 

  
Η υπεύθυνη καθηγήτρια, 

Ευανθία Κοντογούρη,  
Μαθηματικός, Med. 
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Γεύση Ευρώπης 
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ΟΟΟ   ΚΚΚαααθθθεεεδδδρρριιικκκόόόςςς   ΝΝΝαααόόόςςς   τττοοουυυ   ΜΜΜιιιλλλάάάνννοοουυυ   

Η περιπλάνηση στο Μιλάνο, δε μπορεί 
παρά να ξεκινήσει από τον καθεδρικό ναό 
που βρίσκεται στην ομόνυμη πλατεία 
Duomo. Ο εντυπωσιακός αυτός ναός είναι 
αφιερωμένος στην Παναγία και είναι η 
έδρα του Αρχιεπισκόπου της πόλης 
Χρειάσθηκε σχεδόν έξι αιώνες για να 
ολοκληρωθεί. Θεωρείται ένας από τους 
μεγαλύτερους ναούς στον κόσμο, 
ενώείναικαι η μεγαλύτερη εκκλησία της 
Ιταλίας. Όταν τον αντικρύζει κάποιος για 
πρώτη φορά, αισθάνεται δέος από τη 
μεγαλοπρέπειά του στον χώρο. 

Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1386 
από τον αρχιεπίσκοπο Antonio  da 
Salluzzo. Ο ναός έχει 
συνολικά 3400 
αγάλματα, 135 
κωδωνοστάσια και 
είναι χτισμένος με 
λευκό μάρμαρο. 

Ο μηχανικός 
Pellegrino 
Pellegrini κατάφερε 
να αλλάξει την αρχική 
μορφή του ναού. Σας 
παροτρύνουμε να 
ψάξετε στο διαδίκτυο 
να βρείτε πληροφορίες 
για το πώς έγινε αυτό, καθώς η οστορία 
παρουσιάζει ενδιαφέρον. 

Χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται κάθε 
χρόνο το ναό, ενώ υπάρχει η δυνατότητα 
να ανέβει κανείς και στη στέγη του και να 
θαυμάσει την καταπληκτική θέα σε όλη 
την πόλη. 

 
Από πληροφορίες που βρήκαν οι 

μαθήτριες: 
Διονυσοπούλου Δήμητρα, Γ1 

Νίτσα Βικτώρια, Γ3 
 

ΚΚΚάάάππποοοιιιααα   αααπππόόό   τττααα   πππρρράάάγγγμμμααατττααα   ππποοουυυ   μμμοοουυυ   

έέέκκκαααννναααννν   εεεννντττύύύπππωωωσσσηηη   

Κατά τη σχολική εκδρομή μας στην 
Ελβετία και την Ιταλία, που ξεκίνησε στις 
14 Φεβρουαρίου του 2017, στο πλαίσο της 
εκδρομής του περιοδικού, υπήρξαν κάποια 
πράγματα στο Μιλάνο που μου κίνησαν το 
ενδιαφέρον.  

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά 
αξιοθέατα του Μιλάνου ειναι σίγουρα το 
οχυρό της οικογένειας Σφόρτσα, μια από 
τις μεγαλύτερες οικογένεις που διοικούσαν 
την Ιταλία, στο Μιλάνο, κατά τον 13ο με 
14ο αιώνα. 

• Το κάστρο είναι: 
• Επιβλητικό 

• Μεγάλο, με 
τεράστια αυλή 

• Φτιαγμένο 
από πέτρες 

• Η τεράστια 
αυλή έχει 
περιποιημένο κήπο, 
γρασίδι, κλπ. 

Λίγα λόγια για 
την οικογένεια 
Σφόρτσα: 

• Η οικογένεια 
Σφόρτσα υπήρξε μια 

ιδιαίτερα ισχυρή οικογένεια που 
συνέβαλλε στην ανάπτυξη του 
Μιλάνου, καθιστώντας το τη 
μεγαλύτερη οικονομική και 
εμπορική δύναμη. 

• Δημιούργησαν ισχυρές συμμαχίες, 
κυρίως με τη Γαλλία, χάρη στις 
οποίες ενίσχυαν τη δύναμή τους. 

• Ήταν ικανοί πολεμιστές και αρκετά 
άγριοι στις μάχες. 

 
Μοίρη Βασιλική, Β3 
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ΤΤΤοοο   κκκάάάσσστττρρροοο   τττωωωννν   ΣΣΣφφφόόόρρρτττσσσααα   
 

Το κάστρο των Σφόρτσα βρίσκεται στο 
Μιλανο, στη Βόρια Ιταλία. Χτίστηκε κατά 
τον 15ο αιώνα από τον Φραγκίσκο 
Σφόρτσα, Δούκα του Μιλάνου, πάνω στα 
ερείπια οχυρώσεων που χρονολογούνται 
από τον 14ο αιώνα.  

Κατά τη διάρκεια του 16ου-17ου 
αιώνα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα 
φρούριατην Ευρώπη το 1891-1905. 
Ανακατασκευάστηκε και σήμερα αποτελεί 
έναν λαβύρινθο από μουσεία με εκθέματα 
και αρχεία. Είναι θεόρατο και αρκετά 
εντυπωσιακό. Η είσοδος αρχικά βρισκόταν 
στην αρχή της πόλης και η έξοδος σχεδόν 
στην αρχή της αγοράς. Μέσα έχει μεγάλους 
κήπους γεμάτος με άνθη και πολλές 
πόρτες οι οποίες οδηγούν η καθε μία σε 
κάτι διαφορετικό. Απ’ έξω υπάρχουν 
αρκετές σημαίες. Τα χρώματά του είναι 
καφέ και μαύρο. Στην έξοδο υπάρχει ένα 
μεγάλο συντριβάνι όπου μπορούν οι 
επισκέπτες να χαλαρώσουν μετά την 
ξενάγηση. Επίσης, κοντά στην άκρη του 
κάστρου υπαρχει ένα πολύ μεγάλο και 
αρκετά ψηλό ρολόι, το οποίο φαίνεται από 
πολύ μεγάλη απόσταση. 

Όλα ήταν πολύ εντυπωσιακά, το τοπίο 

είναι αρκετά ξεωριστό και η εμπειρία που 
ζήσαμε ήταν σίγουρα πολύ διαφορετική. 
Είμαστε πολύ χαρούμενοι, διότι εάν δεν 
πηγαίναμε, ίσως να μην είχαμε άλλη φορά 
στη ζωή μας την ευκαιρία να το 
επισκεφτούμε. 

 
Γεωργίου Γεωργία, Α1 
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 SSSoooccciiiaaalll   IIInnnnnnooovvvaaatttiiivvveee   SSStttuuudddeeennntttsss   ………   έέένννααα   

ττταααξξξίίίδδδιιι   σσστττοοοννν   άάάγγγνννωωωσσστττοοο   κκκαααιιινννοοούύύρρργγγιιιοοο   

κκκόόόσσσμμμοοο ... ... ...   

 
Αρέσει, δεν αρέσει σε μερικούς... το 

ελληνικό σχολείο έχει να παρουσιάσει και 
θετικά δείγματα γραφής όσον αφορά την 
πρόκληση ενδιαφέροντος στους μαθητές και 
τις μαθήτριες, προκειμένου να 
συμμετάσχουν σε συμπράξεις με σχολεία 
από άλλες χώρες  της Ευρώπης.  Αν δεν  
καταλάβατε,  μιλάμε για τις key actions 
2, δηλαδή κινητικότητες με μαθητές στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 
Erasmusplus που φαίνεται να γοητεύει 
ολοένα και 
περισσότερους 
εκπαιδευτικούς στη 
χώρα μας και στην 
περιοχή του Ιλίου 
ειδικότερα,  από το 
2014 μέχρι  σήμερα 
και  να επιτρέπει 
στους μαθητές να βιώσουν μία πολύ 
σημαντική εμπειρία από πλευράς 
εκπαιδευτικής, μορφωτικής και πάνω από 
όλα διαπολιτισμικής συνεργασίας. 

Το 5ο ΓΕΛ Ιλίου μετά την  άκρως 
επιτυχημένη επιμόρφωση των 
συναδέλφων που συμμετείχαν στην ka1 
(ατομική κινητικότητα) erasmusplus τον 
Δεκέμβριο του 2015 σε δύο ομάδες με 
θέματα την σχολική τάξη τον 21ο  αιώνα 
(πραγματοποιήθηκε στην Πράγα της 
Τσεχίας και συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί 
του σχολείου μας Ευανθία Κοντογούρη, 
μαθηματικός, Γεωργία Θεοχαροπούλου, 
φιλόλογος και ο γράφων) και την 
διαχείριση των συγκρούσεων στην σχολική 
τάξη ( πραγματοποιήθηκε στην Δρέσδη 
της Γερμανίας και συμμετείχαν οι 
εκπαιδευτικοί  της αγγλικής φιλολογίας 

Μαρία Χαμηλοθώρη και Αικατερίνη 
Ντεγιάννη) επεδίωξε  την συμμετοχή του 
σε κινητικότητες με μαθητές και πέτυχε 
την ένταξή του σε σὐμπραξη με σχολεία 
από την Τουρκία, την Πορτογαλία και την 
Βόρεια Ιρλανδία. 

Από τον Οκτώβριο του 2016  η 
παιδαγωγική ομάδα του σχολείου μας 
απαρτιζόμενη από τον γράφοντα, την 
Μαρία Χαμηλοθώρη,  καθηγήτρια αγγλικής 
φιλολογίας, την Ευανθία Κοντογούρη, 
μαθηματικό, τον Δημήτρη Βαγιάνη, 
καθηγητή πληροφορικής και έτερο 
υποδιευθυντή, την  Μαρίνα 
Παναγιωτοπούλου, καθηγήτρια 
τεχνολογίας και σχεδίου,   σε συνεργασία 

με 21 μαθητές 
της Β ‘ και Α’ 
Τάξης, υλοποιεί 

σύμπραξη  
διάρκειας δύο 
χρόνων με τα 

προαναφερθέντα 
σχολεία, 

συμμετέχοντας στο  project   “Social 
Innovator Students“. Το συγκεκριμένο  
project   στοχεύει στην καλλιέργεια της 
ηγετικής  ικανότητας  (leadership) στους 
μαθητές και τις μαθήτριες,  στην 
διαμόρφωση  του ενεργού πολίτη (active 
citizenship), στην ανάπτυξη καινοτομιών 
από πλευράς των παιδιών ( innovation) 
και τέλος στην ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας (entreneuership) 
στην μαθητική κοινότητα. Αν 
αναλογιστούμε το πόσο μονοδιάστατος είναι 
ο τύπος του Γενικού Λυκείου στο 
εκπαιδευτικό  σύστημα της Ελλάδας, 
καταλαβαίνουμε κάλλιστα το πόσο 
σημαντικές υπηρεσίες μπορούν να 
προσφέρουν αντίστοιχα προγράμματα στο 
μαθητικό δυναμικό αυτού του τόπου. 

Ήδη το σχολείο μας διοργάνωσε και 
έφερε σε πέρας με απόλυτη επιτυχία την 
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πρώτη κινητικότητα  του προγράμματος, 
στο διάστημα 23 Απριλίου έως 28 
Απριλίου 2017 στην Αθήνα και 
ειδικότερα στον χώρο του 5ου ΓΕΛ Ιλίου. Η 
κινητικότητα περιελάμβανε εργαστήρια 
που πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο μας, 
πάνω στις θεματικές του ηγέτη, του 
ενεργού πολίτη, των καινοτομιών, 
διδακτικές επισκέψεις ευρείας κλίμακος 
από το Πάρκο Αντώνη Τρίτση, το ίδρυμα 
Λάτση, το City Lab (Άλιμος) το Μουσείο 
και τον Αρχαιολογκό χώρο της Ακρόπολης, 
το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, την 
παραδοσιακή  συνοικία της Πλάκας, στο 
θέατρο της  Επιδαύρου και στην ιστορική 
πρωτεύουσα, το  Ναύπλιο.  

 Στο σύντομο αυτό διάστημα οι 43 
μαθητές και οι μαθήτριες από τις τέσσερις 
χώρες ασκήθηκαν στην αναγνώριση του 
ηγετικού προσώπου, στην  ανάδυση και 
την αξιοποίηση του ενεργού πολίτη,  στην 
ανάπτυξη των καινοτόμων δεξιοτήτών 
τους, σχεδιάζοντας το logo και το motto 

του project, (μάλιστα στον εν λόγω 
διαγωνισμό πρώτευσε η ελληνική ομάδα), 
καλλιέργησαν τις γλωσσικές τους 
ικανότητες επικοινωνώντας μεταξύ τους 
σε ημερήσια βάση, γνώρισαν και 
αναγνώρισαν  άτομα με διαφορετική 
κουλτούρα, μετέδωσαν και έλαβαν 
μορφωτικές εμπειρίες, πάνω απ΄όλα 
απόλαυσαν την συνύπαρξη και την 
συγκατοίκηση (μην ξεχνάμε ότι οι ξένοι 
μαθητές φιλοξενήθηκαν στα σπίτια των 
ελλήνων μαθητών). Επίσης οι 
εκπαιδευτικοί του σχολείου μας 
συνεργάστηκαν, έμαθαν και δίδαξαν, 
χάρηκαν την συναναστροφή τους με τους  
εκπαιδευτικούς των άλλων χωρών. Οι 
ομάδες ανανέωσαν το ραντεβού τους για 
τον Σεπτέμβριο στην Πορτογαλία.  

      
Κ. Κουκάκης, υποδιευθυντής, 

φιλόλογος, συντονιστής της ομάδας 
erasmusplus 
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HHHooossstttiiinnnggg   aaa   ssstttrrraaannngggeeerrr      

 
Greeks are really famous for their 

hospitality. We are known for being 
really nice to tourists and visitors from 
all over the world. As a nation, I think 
we are kind and open minded. There 
are many people out there that are 
really excited only to the idea of 
hosting someone that they know little. 
Just like me. 

I participate in the ERASMUS+ 
programme of my 
school and I hosted 
an Irish guy for a 
week. It was one of the 
most interesting weeks 
I’ve ever had. At first 
it was awkward for 
both of us, but as the 
days passed we got 
into a pretty good 
friendship. It wasn’t 
hard to communicate. Speaking English 
and having confidence was enough.  

But when you host someone, you 
have to be prepared; your fridge has to 
be always full and every inch of your 
house has to be perfectly clean.  

If I had the opportunity, I would 
host him for the whole summer; not 
only for a week! 

 
Samitas Theodoros, B4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MMMeeeeeetttiiinnnggg   aaa   nnneeewww   cccuuullltttuuurrreee   
Taking part in the ERASMUS 

programme filled me with new 
experiences. One of these was meeting 
the culture of the girl that I was 
hosting. She was from Portugal and I 
learned lots of things about their 
culture. She explained to me how they 
greet each other, how they interact with 
others at school. Generally, I can tell 
that they behave in a different way. 
Learning these things made me think: 
“is their behavior better than ours?”. I 

came to the 
conclusion that 
every country has its 
manners and those 
manners make the 
culture special.  

I’m not saying 
that we shouldn’t 
search for other 
cultures. We 
certainly should. It’s 

really interesting to learn things 
because you start to think in a different 
way. Under no circumstances should we 
refuse to look for those things, but we 
have to be loyal to the country that 
raised us and made us special in our 
way. Each country is different and acts 
in a different way, but at the same time 
we are all the same.  

 
Kakatsida Katerina, Β1 

   
      

Κινέζικη Παροιμία:  
Όταν έχεις μεγάλη καρδιά, δεν χρειάζεσαι μεγάλο 
δωμάτιο. 
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SSSkkkyyypppeee   –––   fffaaaccceee   bbbooooookkk:::   
TTThhheee   nnneeewww   wwwaaayyy   ooofff   kkkeeeeeepppiiinnnggg   iiinnn   tttooouuuccchhh   

wwwiiittthhh   ooouuurrr   fffrrriiieeennndddsss   
 
Nowadays it is easier to talk and 

keep in touch with our friends even if 
we live far away from each other. Skype 
and face book are very popular these 
days just because they’re free and easy 
to use.  They help us talk with our 
friends the moment we want and there 
is no need to wait for a letter to be 
delivered which takes so many days.  

For example, I can talk with my 
friends from the ERASMUS programme 
and keep in touch with them sharing 
ideas, talking about our everyday life. I 
really like the fact that even if I can’t 
hug them, I can still talk to them and 
see them in daily basis.  

My motto about these friends of 
mine, who live so far away from me, is 
that with those programmes, Skype and 
face book keep us close at heart.  

 
Kremmida Maria, B2 

   

   

   

MMMaaaiiilll   –––   fffaaaccceee   bbbooooookkk:::   cccaaannn   yyyooouuu   rrreeeaaallllllyyy   
kkknnnooowww   sssooommmeeeooonnneee   ooonnnlllyyy   ttthhhrrrooouuuggghhh      

SSSoooccciiiaaalll   mmmeeedddiiiaaa???   
 

Nowadays, with the development of 
technology, the relationships among 
people have changed. Social media have 
taken over the world and they seem to 
be on their best. The communication 
behind a screen is a lot easier. People 
communicate with each other through 
face book, twitter, instagram and other 
social media. This kind of 
communication might be direct, easy 
and more interesting, but it can also 
hide a lot of dangers. And by saying 
dangers I mean that there is the 
possibility the person you’re talking to 
not to be real. In most cases, teens have 
the tendency to talk to people in social 
media because they spend a lot of time 
on the internet. Little do they know that 
the person they’ve been talking is a 
pedophile and he’s only thinking about 
hurting them. But there are also cases 
that people make relationships through 
the Net and they are real.  

From my experience, with my 
participation in the ERASMUS 
programme, I had the chance to meet a 
girl from another country and 
eventually host her. I knew things could 
be a little awkward, because we 
completely strangers. That’s why I 
searched for her on face book and other 
social media for a beginning of a 
relationship. 

 As we kept talking, things got better 
and we really matched. I was so happy. 
When I had the chance to meet her face 
to face, it wasn’t awkward at all and we 
were both so open to each other.    

Avgeri Ria, B1 
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Καλοκαιρινές Συνταγές 
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ΣΣΣυυυνννττταααγγγήήή   
 
Συνταγή παγωτού βανίλια με 6 μόνο 

υλικά και χωρίς παγωτομηχανή. 

 
Τι θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε 

αυτό το όμορφο παγωτό; 
Υλικά 
Μεράκι 
Ψυγείο 
Κάποιους για να το δοκιμάσουν 
2 κούπες παγωμένη κρέμα γάλακτος 

χτυπημένη (σε σαντιγί) 
1 συσκευασία ζαχαρούχο γάλα  
1 βανίλια 
Εκτέλεση 
Ανακατεύουμε την κρέμα γάλακτος με 

το ζαχαρούχο γάλα. Προσθέτουμε τη 
βανίλια. Χτυπάμε καλά (το μείγμα 
εννοείται), το βάζουμε σε ένα μεγάλο μπολ 
και το τοποθετούμε στην κατάψυξη για 
περίπου 3 ώρες.  Αφού περάσουν οι τρεις 
ώρες, το ξαναανακατεύουμε και το 
ξαναβάζουμε στην κατάψυξη.  

Αυτό πρέπει να γίνει άλλες δύο φορές. 
Μετά από τέσσερεις ώρες είναι έτοιμο για 
να το απολαύσουμε. 

Μπορούμε να το σερβίρουμε με 
σοκολατένια τρούφα, με σιρόπι βύσσινο, με 
φρούτα ή μπισκότα. 

 
 Διασκευή αλίευσης από το Ιnternet 
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