
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 

ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ 

Σελ. 4-6 
ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 
Υπάρχουν μέρη συνηθισμένα και μέρη ασυνήθιστα. Μέρη που πας συχνά και μέρη που 

πιθανόν θα δεις μόνο μία φορά στην ζωή σου. Σε αυτά τα μέρη πρέπει να δώσεις 

μεγαλύτερη προσοχή, γιατί αυτά είναι που θα χαραχτούν στην μνήμη σου και θα τα 

θυμάσαι για μια ζωή! 

>> Συνέχεια στη σελίδα 7  

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ 
                                                  Γνωρίστε τα έθιμα άλλων χωρών 

                          >>  Αγγλία  

       Τα Χριστούγεννα στην Αγγλία εορτάζονται στις 25 Δεκεμβρίου. Οι κάλτσες των δώρων κρεμιούνται στο τζάκι ή στην πόρτα 

έτοιμες να υποδεχθούν τα δώρα από τον Father Christmas που τα ρίχνει από την καμινάδα, καθώς περνάει πετώντας με το 

έλκηθρό του πάνω από τις στέγες των σπιτιών, ενώ το έθιμο επιβάλλει το σπίτι να είναι πλούσια διακοσμημένο για την υποδοχή 

του. 

>> Συνέχεια  στη σελίδα  10 

  Διαβάστε:  

• Πώς να 

βελτιώσετε τους 

βαθμούς σας.             

Σελ. 4 

• Γνωρίστε τον 

εαυτό σας. 

Σελ. 4 

• Η σχέση των νέων 

με τα ναρκωτικά. 

Σελ. 5 

• Αναγκαιότητα της 

απώλειας. 

Σελ. 5 

• Η ανορεξία στους 

εφήβους. 

Σελ. 6 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009    -    ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ 3
ου

 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ    -    ΤΙΜΗ 1 € 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ                             
3ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου 

>> Σελ.  3 



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ                                  

ΕΚΔΟΣΗ: 

3ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

Ηρώων 1 

57013, Ωραιόκαστρο Θεσ/νίκης 

Τηλ.2310-699639 

email: mail@3gym-oraiok.thess.sch.gr 

Υπεύθυνοι Ύλης και πολιτισμικού 

προγράμματος: 

Βιτωράκη Αικατερίνη 

Εμμανουηλίδου Τριάδα 

Συντακτική Ομάδα 

Σιδερά Ειρήνη 

Τυροθουλάκης Ιωάννης 

Μπαλαμπάνη Μαρία 

Κωνσταντινίδου Νίκη 

Ράντου Μαριάννα 

Τοπαλίδου Γεωργία 

Μαρίνος Θεμιστοκλής 

Σεραφείμ Θανάσης 

Τανταλίδου Ευτέρπη  

Αρθρογράφοι 

Αναγνωστάκη Μαρία 

Ντόλα Ανθή 

Μαγοπούλου Ερμιόνη 

Ντογραματζίδου Δανάη 

Παπαγεωργίου Γιώργος 

Μπέλης Χρήστος 

Μουρατίδης Βασίλης 

Τσακιρίδου Γεσθημανή 

Στυλιανοπούλου Ευτυχία 

Φραντζή Δανάη 

Χρηστίδου Βασιλική 

Σιδερά Ειρήνη 

Τυροθουλάκης Ιωάννης 

Κωνσταντινίδου Νίκη 

Ράντου Μαριάννα 

Τοπαλίδου Γεωργία 

Σεραφείμ Θανάσης 

Τανταλίδου Ευτέρπη 

Στρέζου Ζωή 

Εμμανουηλίδου Τριάδα 

Μπαλαμπάνη Μαρία 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

########### 

##############################

############# 

############### 

Σελίδα 2 

Τ α  παιδιά  έχουν  όραμα  και  διάθεση  να δημιουργή-

σουν. Δεν  είναι  λίγοι  αυτοί  που  με  μεγάλη  ευκολία  

συνηθίζουν  να  κατηγορούν  και  να  ρίχνουν  την  πέτρα  του  

αναθέματος  στα  νέα  παιδιά. Λένε  ότι  οι  νέοι  σήμερα  δεν  

οραματίζονται, δε  θέλουν  να  κουραστούν, έχουν  μάθει  να  τα  

έχουν  όλα  και  περιμένουν  άλλα  τόσα  χωρίς  να θέλουν  οι  

ίδιοι  να  κοπιάσουν. 

Κάνουν  λάθος  όμως  γιατί  ξεχνάνε  ότι  υπάρχει  και  μια  με-

ρίδα  νέων  που  συνειδητά  προσπαθούν  για  ένα  καλύτερο  αύ-

ριο  τόσο  γι’  αυτούς  όσο  και  για  την  κοινωνία. Διψάνε  για  

δημιουργία  και  ανανέωση . Μια  τέτοια  προσπάθεια  δημιουργι-

κής  συνεργασίας  και  ανιδιοτελούς  προσφοράς  είναι  η  επιθυ-

μία  τους  να  φτιάξουν  την  δική  τους  σχολική  εφημερίδα. 

Σ’ αυτήν  τους  την  επιθυμία  είμαστε  αρωγοί  εμείς  οι  καθη-

γητές  τους  και  ευχόμαστε  αυτό  που  τόσο  πολύ  θέλουν  να  

δημιουργήσουν  να  αποτελέσει  το  έναυσμα  και  την  απαρχή  

μιας  συλλογικής  δουλειάς  που  θα  τους  κάνει  πιο  ευχάριστες  

τις  ώρες  τους  στο  σχολείο . 

Καλή Επιτυχία! 

Περιεχόμενα τεύχους: 

Το σχολείο μας Σελ. 3 

Η εκδρομή του σχολείου μας Σελ. 3 

Αν το σχολείο ήταν… σινεμά Σελ. 3 

Πώς να βελτιώσω τους βαθμούς μου Σελ. 4 

Αναγνωρίζω τον εαυτό μου Σελ. 4 

Οι σχέσεις των εφήβων με τα  ναρκωτικά Σελ. 5 

Αναγκαιότητα απώλειας Σελ. 5 

Διαφημίσεις  ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗ 

>>   Μαρία Αναγνωστάκη 

                Καθηγήτρια φιλόλογος 

Η ποίηση πρέπει να ’ναι ένα ζαχαρωµένο βότσαλο 

πάνω που θα ‘χεις γλυκαθεί να σπας τα δόντια σου. 

(Αργύρης Χιόνης) 

Χριστουγεννιάτικα  έθιμα  σε άλλες χώρες Σελ. 10 

Τα  στέκια των νέων στην Θεσσαλονίκη Σελ. 10  

Οι νέες κυκλοφορίες-CD Σελ. 11 

Ταινίες 2009-2010 Σελ. 11 

Οι έρωτες στην εφηβεία  Σελ. 12 

  

  

Ανορεξία Σελ. 6 

Sporty and Sic Σελ. 6 

Φανταστικά  ταξίδια Σελ. 7 

Κατοικίδια ζώα  Σελ. 7 

Συνέντευξη του συγγραφέα  Σκαμπαρδώνη Σελ. 8-9 

Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική  διαδικασία Σελ. 9 



Σελίδα 3 

      Το 3
ο
 γυμνάσιο Ωραιοκάστρου είναι ένα από 

τα παλαιότερα  κτίρια στην περιοχή. Αρχικά ήταν 

δημοτικό και έπειτα αφού χτίστηκαν και άλλα 

σχολεία μετατράπηκε σε γυμνάσιο. Πέρσι για 

πρώτη φορά μετά από μέρες κατάληψης  και με 

την άριστη συνεργασία του διευθυντή αποκτήσα-

με κυλικείο, σχολική βιβλιοθήκη, η οποία είναι 

προσφορά του κύριου Μανουσάκη, και επισκευά-

στηκαν οι τουαλέτες. Φέτος, στο προαύλιο του σχολείου μας, επειδή οι μαθητές αυξήθηκαν 

και οι τάξεις ήταν μικρές, χτίστηκαν δυο καινούργιες αίθουσες . Επίσης το σχολείο, αν και μι-

κρό, διαθέτει γήπεδο του μπάσκετ, αίθουσα εκδηλώσεων, αίθουσα πληροφορικής (με υπολο-

γιστές νέας τεχνολογίας που ήταν δωρεά του κύριου Παπαδόπουλου, διευθυντή του παραρ-

τήματος της Βόρειας Ελλάδας της κατασκευαστικής εταιρίας «Άκτωρ»), η οποία χρησιμοποιεί-

ται και ως αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Το σχολείο διαθέτει και γραφεία των καθηγητών, 

όπου οι αίθουσες είναι άνετες και εξυπηρετούν τις σχολικές μας ανάγκες αλλά και το γραφείο 

του διευθυντή που το επισκέπτονται συχνά μαθητές και γονείς. Τελικά, το σχολείο μας μετά 

από αυτές τις αλλαγές έχει γίνει πιο ευχάριστος χώρος και  τόπος μάθησης για όλους!!!     

         ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ  
Οι παρακάτω φράσεις υπάρχουν στο λεύκωμα 

της μαμάς μου και γράφτηκαν πριν  25 χρόνι-

α, δηλαδή όταν ήταν και εκείνη στο γυμνάσιο. 

Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι πως τα 

ίδια πράγματα ισχύουν μέχρι  και σήμερα . Τα 

χρόνια πέρασαν, οι εποχές άλλαξαν, όμως κά-

ποια πράγματα δεν θα αλλάξουν ποτέ για 

τους μαθητές. Γι’  αυτό αξίζει τον κόπο να τα 

διαβάσετε! 

 

ΑΝ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΤΑΝ….ΣΙΝΕΜΑ... 

 

Σχολείο «Γη ποτισμένη με αίμα» 

Γραφείο λυκειάρχη «Η σπηλιά του δράκουλα» 

Γραφείο καθηγητών «Το αδελφάτο των ιππο-

τών της ελεεινής Τραπέζης» 

Ο φυσικομαθηματικός «Φρανγκεστάιν τζούνι-

ορ» 

Σύλλογος καθηγητών «Ένας τρελός τρελός κό-

σμος» 

Λυκειάρχης «Ο δολοφόνος με την απαλή φω-

νή» 

Ο καθηγητής που παραδίδει «Όταν η πόλη 

κοιμάται» 

Υπαγόρευση καθηγητών «Όσα παίρνει ο 

άνεμος» 

Το χτύπημα του κουδουνιού «Καλημέρα θλί-

ψη» 

Αίθουσα «Κελί 2455» 

Επιμελητές «Τα γρήγορα πιστόλια» 

Απουσιολόγος «Ο καταδότης» 

Μαθητής στον πίνακα «Κατηγορούμενε απο-

λογήσου» 

Μαθητής «Ο  αθώος» 

Κοπάνα «Απόδραση από το Αλκατράζ» 

Μαθητής που πιάστηκε σε κοπάνα 

«πρωτάρης» 

Μετεξεταστέοι «Οι γενναίοι πεθαίνουν δυο 

φορές» 

Βαθμοί «Τα πάθη του Χριστού» 

Απόφοιτοι «Όταν σπάσαμε τις αλυσίδες» 

Άνοιγμα καταλόγου «Για ποιόν χτυπά η κα-

μπάνα;» 

Κλείσιμο καταλόγου «Η θύελλα πέρασε» 

Διαγώνισμα «Μπροστά στην αγχόνη» 

Αναθεώρηση γραπτού «Η αναπαράσταση του 

εγκλήματος» 

Ημέρα αργίας «Μια μέρα στον Παράδεισο» 

Απεργία καθηγητών «Ευτυχισμένες μέρες» 

Εκδρομή «Πώς να αποπλανήσετε τον καθηγη-

τή σας» 

Διάβασμα «Το μεροκάματο του τρόμου» 

Αδιάβαστοι «Καμικάζι» 

Πανελλαδικές εξετάσεις «Ο Χριστός ξανα-

σταυρώνεται» 

Σκονάκι «Επιχείρηση  αυτοκτονία» 

Αναμονή αποτελεσμάτων «Θα κάνω πέτρα την 

καρδιά μου» 

Έξοδος σχολείου μετά τα αποτελέσματα «Η 

γέφυρα των στεναγμών» 

 

Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΤΗ ΝΕΑ    

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ…  

Κάποιοι έπαιζαν μπάσκετ…  

Κάποιοι έπαιζαν βόλεϊ…..   …. ή «καρφιά» …  

>>   Μπαλαμπάνη Μαρία 

>>   Σιδερά Ειρήνη  



Σελίδα  4 

H ποίηση είναι µια ανθρώπινη καρδιά  

φορτωµένη όλο τον κόσµο. 

(Νικηφόρος Βρεττάκος)  

  

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ 

τούμε έναν ψεύτικο εαυτό μέσα μας, είτε για να γίνουμε 

αποδεκτoί σε κάποια παρέα, είτε για να αρέσουμε στο 

αντίθετο φύλο και γενικά να ταιριάζουμε με όλους αλλά-

ζοντας ρόλους. Παρ’ όλα αυτά είναι προτιμότερο ν’ αφή-

νεις τους άλλους να γνωρίσουν τον πραγματικό σου εαυ-

τό. Έτσι, δεν θα σου χρειαστεί το ψέμα και η υποκρισία 

αλήθεια είναι ότι είμαστε καλοί ηθοποιοί, γελάμε και κο-

ροϊδεύουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Και γι’ αυτό πρέπει να 

αποδεχόμαστε τον εαυτό μας έτσι όπως είναι. 

Η 
εφηβεία είναι σαν να ξαναγεννιέσαι. Υ-

πάρχουν άτομα που αλλάζουν και γίνο-

νται εντελώς διαφορετικοί. Αποκτούν διαφορετι-

κά ενδιαφέροντα, γούστα, διαφορετικό τρόπο 

ζωής, ωριμάζουν. Άλλοι πάλι αλλάζουν λίγο και 

το μικρότερο ποσοστό των εφήβων αλλάζουν 

ελάχιστα. Τα περισσότερα παιδιά νιώθουν την 

ανάγκη να δείξουν τον εαυτό τους, δεν το κατα-

φέρνουν όμως πάντα. Έτσι, πολλές φορές υιοθε-

Χωρίς αμφιβολία, ένα από τα πράγματα που απασχολούν 

τους νεαρούς σήμερα είναι οι βαθμοί. Αυτά τα νούμερα, καθορί-

ζουν το αν θα περάσουν ή αν θα μείνουν στην ίδια τάξη, το αν θα 

μπορέσουν να βρουν μια καλά πληρωμένη εργασία ή αν θα 

παίρνουν έναν ανεπαρκή μισθό, το αν θα τους επαινέσουν οι 

γονείς τους ή αν θα θυμώσουν μαζί τους. Είναι γεγονός ότι οι βαθμοί και τα διαγωνίσματα εξυπηρετούν κάποιο σκοπό.   

Απόκτησε Ισορροπημένη Άποψη— Το κατάλληλο κίνητρο 

Πρόσεξε ότι η εκπαίδευση δεν σημαίνει απλώς και μόνο να παίρνεις καλούς βαθμούς στα διαγωνίσματα. 

Σημαίνει να αναπτύξεις αυτό που ο σοφός Σολομών αποκάλεσε ‘ικανότητα σκέψης’, την ικανότητα να παίρ-

νεις μια βασική πληροφορία και να βγάζεις λογικά και πρακτικά συμπεράσματα απ’ αυτήν. Ένα νεαρό άτομο, 

που καταφέρνει να παίρνει βαθμούς πάνω από τη βάση επειδή μαντεύει την απάντηση, ή επειδή διαβάζει 

βιαστικά την τελευταία στιγμή, ή ακόμα επειδή αντιγράφει, ποτέ δεν θα μάθει πραγματικά πώς να σκέφτεται. 

Και ποιο είναι το όφελος αν πάρει ένα καλό βαθμό στα μαθηματικά, όταν αργότερα δεν θα είναι σε θέση να 

κρατάει λογαριασμό για τα έσοδα και τα έξοδά του; 

Ανάλαβε Εσύ την Ευθύνη για τη Μόρφωσή Σου! 

Μπορεί το εκπαιδευτικό σύστημα να είναι «αναξιόπιστο», όπως ψήφισε το 60,6%   σε μία έρευνα που 

πραγματοποίησε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). Όπως και να έχουν τα πράγματα, λαβαίνεις 

μόρφωση με βάση αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα. Γι’ αυτό, θα πρέπει να δεχτείς τα πράγματα όπως είναι —

όχι όπως θα ήθελες να είναι.                                                                                                                                        

Να θυμάσαι ότι οι κακοί μαθητές έχουν την τάση να ρίχνουν την 

ευθύνη για τις χαμηλές τους επιδόσεις στο σχολείο σε αίτια που είναι 

πέρα από τον έλεγχό τους: στην προκατειλημμένη καθηγήτρια, στην 

κακοτυχιά τους, στη μοίρα, ακόμα και στον καιρό. Ωστόσο, η Αγία 

Γραφή λέει: «Η ψυχή του οκνηρού[= τεμπέλης] επιθυμεί και δεν 

έχει». (Παροιμίες 13:4) Ναι, η τεμπελιά είναι συχνά η πραγματική αι-

τία για τους  χαμηλούς βαθμούς. 

Από την άλλη μεριά, οι καλοί μαθητές αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη μόρφωσή τους. 

Ίσως κάποια καθηγήτρια να είναι όντως προκατειλημμένη, ή να μην είχες καλή τύχη. Ωστόσο, 

το πόσο καλοί θα είναι οι βαθμοί σου εξαρτάται, όχι από παράγοντες που είναι πέρα από τον 

έλεγχό σου, αλλά από ΕΣΕΝΑ — από το πόσο είσαι σκληρά διατεθειμένος να διαβάσεις και 

να δείξεις επιμέλεια για το σχολείο. 

Το Περιβάλλον στο Οποίο Μελετάς 

Οι περισσότεροι από μας αποκομίζουμε οφέλη, όταν έχουμε ένα ήσυχο μέρος για να μελετάμε. Αν είναι δυνατόν, χρησιμοποίησε 

ένα γραφείο ή ένα τραπέζι με αρκετό χώρο για να μπορείς να απλώνεις τα βιβλία σου. Να έχεις εύκαιρα τα πράγματα που χρειάζε-

σαι, όπως τα μολύβια και τα χαρτιά, ώστε να μη σηκώνεσαι συνέχεια. Και δυστυχώς, είναι αλήθεια ότι η τηλεόραση ή το ραδιόφωνο 

γενικά δεν σε αφήνουν να συγκεντρωθείς, το ίδιο και τα τηλεφωνήματα ή οι επισκέψεις. 

Τι λένε κάποιοι συνομήλικοι μας: 
 

«Με ενοχλούν οι Βαθμοί!» 
 

«Έρχεται η μέρα που θα πάρουμε βαθμούς! Ωχ!» 

 

«Πόσο πήρα; Ποιος τους ακούει τώρα τους δικούς μου!» 

 

«Αμάν! Οι γονείς μου περίμεναν μεγαλύτερο βαθμό… 

Θα τους απογοητεύσω...»  

ΚΑΙ ΑΝ ΠΕΙΣ...                                                                                                       

• «Μα Διαβάζω» 

Ίσως να μη διαβάζεις τόσο σκληρά όσο νομίζεις, και 

να χρειάζεται να κάνεις μερικές αλλαγές. Η Αγία Γραφή 

αναφέρει ότι ο απόστολος Παύλος έπρεπε μεταφορικά 

να ‘δαμάζει το σώμα του’ για να μπορεί να πετυχαίνει 

τους στόχους του. (1 Κορινθίους 9:27) Έτσι κι εσύ μπο-

ρεί να χρειάζεται να αρχίσεις να φέρεσαι «σκληρά» 

στον εαυτό σου, ιδιαίτερα αν η τηλεόραση ή άλλοι πε-

ρισπασμοί αποσπούν εύκολα την προσοχή σου από τη 

μελέτη.  

• «Δεν έχω Διάθεση να Διαβάσω- Βαριέμαι»  

Η ζωή σπάνια μας δίνει την ευκαιρία να ενεργούμε 

σύμφωνα με τις διαθέσεις μας. Σε μια δουλειά, θα 

πρέπει να εργάζεσαι κάθε μέρα—άσχετα με το αν 

έχεις τη διάθεση ή όχι. Γι’ αυτό, προσπάθησε να βλέ-

πεις το διάβασμα για το σχολείο σαν μια δοκιμή για τις 

εμπειρίες που θα έχεις όταν αργότερα εργαστείς. Να 

θεωρείς το διάβασμά σου σαν τη δική σου «δουλειά».  

Πώς μπορώ να βελτιώσω τους     

Βαθμούς μου; 

Απέκτησε το κατάλληλο κίνητρο για 

την εκπαίδευση. Προσπάθησε να 

συσχετίζεις αυτά που διαβάζεις μ’ 

αυτά που ήδη ξέρεις και έχεις ζήσει. 

Αναζήτησε την πρακτική αξία που 

έχουν αυτά που μαθαίνεις.  

>>   Τυροθουλάκης Ιωάννης  

>>   Σιδερά Ειρήνη  

 

ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
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Ο 
ι έφηβοι θέλοντας να δείξουν ότι αντιδρούν στο κοινωνικό και πολιτικό καθεστώς της κοινωνίας α-

ναζητούν διάφορους τρόπους για να φανούν δυνατότεροι, εξυπνότεροι και διαφορετικοί από τους 

υπόλοιπους, στην δίκη μας γλώσσα «μάγκες». Έτσι, παρασύρονται από φίλους ή από διάφορους γνωστούς 

και οδηγούνται στην χρήση απαγορευμένων ουσιών, δηλαδή τα ναρκωτικά. 

  Πολλοί έφηβοι ξεκινούν τη χρήση αυτή απλώς για να δοκιμάσουν. 

Όμως, αυτό καταλήγει σε μεγάλα αδιέξοδα. Σύμφωνα με διάφορες 

έρευνες 3 στους 10 εφήβους αποπειρώνται να δοκιμάσουν έστω και 

λίγο  τις απαγορευμένες ουσίες! 

Οι χρήστες ναρκωτικών χάνουν πολλά ωραία πράγματα από τη ζωή 

τους. Χάνουν μία εκδρομή με την παρέα τους, μία οικογενειακή συ-

γκέντρωση, μία έξοδο με το αγόρι ή το κορίτσι τους κ.α. 

Επίσης οι χρήστες αυτών των ουσιών κάνουν κακό όχι μόνο στον  

εαυτό τους αλλά και στο περιβάλλον τους. Έρχονται αντιμέτωποι με 

τους γονείς τους,  οι οποίοι τους δείχνουν το σωστό δρόμο που πρέπει ν΄ ακο-

λουθήσουν. Οι οικογένειές τους πολλές φορές είναι σε  δύσκολη κατάσταση και  κυριαρχούνται από φόβο, πόνο και α-

γωνία για το πως θα σωθούν τα παιδιά τους. Υπάρχουν μαρτυρίες από γονείς εξαρτημένων παιδιών, οι οποίοι μας λένε 

ότι πολλές φορές φοβούνται να σηκώσουν το τηλέφωνο, μήπως και τους ανακοινώσουν κάτι κακό σχετικά με τα παιδιά 

τους (όπως για παράδειγμα τον θάνατο τους). 

Για να ανεξαρτητοποιηθούν από αυτές τις ουσίες υπάρχουν κέντρα αποτοξίνωσης στα οποία μπορούν να απευθυν-

θούν. Με την βοήθεια των ειδικών και με δική τους θέληση μπορούν να πετύχουν και να ξαναπάρουν την ζωή στα χέρια 

τους! Η απεξάρτηση από τις ναρκωτικές ουσίες είναι συνήθως μια μακροχρόνια και επίπονη προσπάθεια για τον ασθενή 

αλλά και για το οικογενειακό περιβάλλον. Το στάδιο της σωματικής στέρησης μπορεί να καταπολεμηθεί σχετικά εύκολα 

και γρήγορα με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, το στάδιο όμως της «ψυχολογικής» απεξάρτησης απαιτεί χρόνο 

και μεγάλη προσπάθεια κυρίως από τον ίδιο ασθενή. 

Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ  

   Κρατήστε το μυαλό και την καρ-

διά σας καθαρή, για να μπορείτε να 

γεύεστε τις χαρές και τις λύπες της 

ζωής! Τα ναρκωτικά εκτός από κα-

ταστροφή είναι ένας τρόπος να μας 

κλείσουνε το στόμα έτσι ώστε να 

μην αντιδρούμε σε πράγματα που 

μας ενοχλούν και η δύναμη της νιό-

της μας θα μπορούσε να τα αλλά-

ξει! Άλλωστε οι νέοι που ονειρεύο-

νται να αλλάξουν τον κόσμο προς το 

καλύτερο δεν πίνουν ΠΟΤΕ!!!! 

>>   Ανθή Ντόλα- Φένια Στυλιανοπούλου  

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ 

Τελικά, τίποτα δε βρίσκεται στην εξουσία του ανθρώπου, παρά μόνο στην κατοχή του! 

Αν οι άνθρωποι μάθαιναν να εκτιμούν το στοχασμό θα είχε εκλείψει η φαυλότητα, αν μάθαι-

ναν να εκτιμούν τη φιλία θα είχαν περιοριστεί τα ναρκωτικά και το έγκλημα, αν μάθαιναν να 

εκτιμούν την αγάπη θα είχε εκλείψει η πορνεία. Αν οι άνθρωποι μάθαιναν να εκτιμούν, ίσως και 

να τους άξιζε περισσότερη εκτίμηση. 

Πόσες φορές κάποιοι από εμάς δεν είπαν «γιατί να μου συμβεί εμένα αυτό;», εκφράζοντας έτσι 

πικρία ή και μίσος. Ορισμένες φορές αυτό συμβαίνει για μικροπράγματα. Λόγου χάρη, γιατί πατή-

σαμε μια τσίχλα. Άλλες φορές συμβαίνει για πιο καίρια πράγματα, όπως για ένα σοβαρό τραυματι-

σμό. Συχνά μάλιστα κατηγορούμε το Θεό γι` αυτό (και δεν εξαιρώ και τον εαυτό μου). Αλλοίμονο, 

είναι εντελώς ανθρώπινο να αισθανόμαστε δυσφορία για μια ατυχία, το αντίθετο συνορεύει με το 

μαζοχισμό. 

Το πρόβλημα έρχεται όταν θεωρούμε την ατυχία ως τιμωρία, επομένως ως απώλεια. Γιατί άραγε 

επιμένουμε να πιστεύουμε πως το σύμπαν –ή γενικά η όποια δύναμη πιστεύει ο καθένας ότι ελέγ-

χει τις συγκυρίες- είναι υποχρεωμένο να κρατήσει την «κακοδαιμονία» μακριά μας; Μήπως δεν έχουμε την ανάγκη της 

«κακοδαιμονίας»; Δεν έχουμε την ανάγκη και της απώλειας; Σίγουρα δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το σύμπαν «μας 

χρωστάει». 

Ας το παραδεχτούμε, έχουμε την ανάγκη της απώλειας, γιατί αυτή μας μαθαίνει να εκτιμάμε. Πολύ λίγα πράγματα 

στη ζωή είναι δεδομένα. Αυτή είναι η αντικειμενική πραγματικότητα. Ακόμα και όσα θεωρούμε ότι ανήκουν σε εμάς κατά 

αυτονόητο τρόπο, θα μπορούσαμε να τα είχαμε χάσει. Αυτός ο ισχυρισμός επαληθεύεται στην περίπτωση των παραολυ-

μπιακών αθλητών. Πόσοι δε θα έλεγαν από μέσα τους «αχ, τον καημένο!», δίνοντας έτσι απλόχερα τον οίκτο τους στο 

άτομο με την αναπηρία, και κρατώντας την αλαζονεία για τον εαυτό τους Κι αυτό συμβαίνει γιατί λίγοι μπροστά στη θέα 

ενός ασθενούς σώματος, αναλογίζονται την πιθανότητα της απώλειας, ότι αυτό το άρρωστο σώμα θα μπορούσε να κα-

τοικείται από τους ίδιους, ότι ενδέχεται και οι ίδιοι να βρεθούν στην ίδια θέση κάποια στιγμή στο μέλλον. Οι περισσότε-

ροι μακαρίζουμε τον εαυτό μας για το ότι δεν βρισκόμαστε στη θέση αυτή και ξεχνάμε ότι ο οίκτος είναι επιτρεπτός μόνο 

όταν δίνεται από τα ανώτερα στα κατώτερα όντα. Για τα ισότιμα όντα αρμόζει μόνο η συμπόνια. 

Για όλα αυτά τι μπορούμε εμείς να κάνουμε; Να εξασφαλίσουμε στον εαυτό μας όλα τα αγαθά και τις ανέσεις; Και πάλι 

δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι θα απέχουμε από την πιθανότητα μιας απώλειας. Αυτό, όμως, που μπορούμε να 

κάνουμε είναι να εκτιμούμε αυτά που έχουμε, χωρίς να τα θεωρούμε δεδομένα. Αυτό μας ανοίγει το μονοπάτι για την 

ευτυχία. Όλα αυτά, βέβαια, υπό την προϋπόθεση να τηρείται το μέτρο. Δεν πρέπει να υποπέσουμε σε υπερεκτίμηση των 

αγαθών, διότι τότε θα οδηγηθούμε σε απαξίωση του εαυτού μας, μια ψυχοκτόνα κατάσταση, αν βγει από τη μέση το ε-

γωιστικό συναίσθημα της αυτοδικαίωσης. Όσα και αν καταφέρει να αποκτήσει κάποιος είναι άχρηστα αν δε μάθει να ε-

κτιμά αυτά που ήδη έχει. Διότι αυτά που πρόκειται να αποκτήσουμε, μέλλεται να είναι αυτά που, πιθανόν, να χάσουμε. 

>>   Στρέζου Ζωή  
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Ανορεξία υπάρχει όταν ένα άτομο, 

συνήθως νεαρή κοπέλα αλλά όχι μόνο, 

φθάνει στο σημείο να αρνείται την τρο-

φή σε βαθμό που να κινδυνεύει πια η 

υγεία της, ή ακόμη και η ίδια η ζωή της. 

Αυτές οι κοπέλες είναι συνήθως πάρα 

πολύ λεπτές στο σημείο που 

αρχίζουν να φαίνονται τα 

κόκαλα, όταν όμως τις ρωτήσεις, πιθανόν να 

σου πουν ότι αισθάνονται χοντρές και ότι πρέ-

πει να χάσουν περισσότερο βάρος.   

Για να οδηγηθεί ένα άτομο σε αυτή την κατά-

σταση, χρειάζεται να συνδυαστούν διάφοροι 

παράγοντες. Ένας παράγοντας είναι η κοινωνική 

ανασφάλεια, που δημιουργεί μέσα μας την ανά-

γκη να είμαστε αρεστοί στους άλλους. Ένας 

άλλος παράγοντας είναι η σύγχρονη κουλτούρα της 

“δίαιτας” και του “λεπτού σώματος”, που μας επιβάλλει 

ένα πρότυπο σωματικής διάπλασης και μας κάνει να πι-

στεύουμε ότι το φαγητό, η τροφή, είναι ο εχθρός μας. Ένας 

τρίτος παράγοντας είναι η ανάγκη να νιώσουμε ότι είμα-

στε κυρίαρχοι του εαυτού μας, μια ανάγκη που ίσως έχει 

καταβολές σε μια παιδική ηλικία όπου το νέο άτομο ήταν 

έρμαιο των επιλογών και αποφάσεων άλλων ανθρώπων. 

Μια κοπέλα λοιπόν που πάσχει από ανορεξία, είναι πι-

θανό να χαίρεται όταν χάνει ακόμη περισσότερο βάρος, να 

αισθάνεται ότι έτσι γίνεται πιο όμορφη και ελκυστική, και 

να νιώθει υπερήφανη που κατάφερε να κυριαρχήσει στην 

επιθυμία της για τροφή, ενώ γίνεται κοκαλιάρα, και ενώ 

στερεί από τον εαυτό της τις θερμίδες που απαιτούνται 

για να συντηρηθεί στη ζωή. Κατά κάποιο περίεργο τρόπο, 

δεν το βλέπει και δεν το παραδέχεται όταν άλλοι της λένε 

ότι έγινε υπερβολικά λεπτή. 

Το πιο δύσκολο στάδιο της θεραπείας σε περίπτωση 

ανορεξίας, είναι να φτάσει το άτομο να παρα-

δεχθεί ότι έχει πρόβλημα. Για να γίνει αυτό, 

χρειάζεται να βρεθεί αντιμέτωπη με τις αντικει-

μενικές πραγματικότητες της κατάστασής της, 

και να αποκολληθεί από τα υποκειμενικά κρι-

τήρια, με τα οποία παρερμηνεύει τον εαυτό 

της. Για παράδειγμα, μπορεί να συγκρίνει το 

μέσο βάρος για μια κοπέλα του δικού της 

ύψους με το δικό της βάρος. Ή μπορεί να συ-

γκρίνει φωτογραφίες παιδιών που κατά κοινή 

ομολογία πάσχουν από ασιτία (σε χώρες του τρίτου κό-

σμου), με την εμφάνιση του δικού της σώματος 

Από εκεί και πέρα,  όταν πια έχει παραδεχθεί ότι υπάρ-

χει κάποιο πρόβλημα  χρειάζεται να επαναπροσδιορίσει τη 

σχέση της με το φαγητό: Να μάθει δηλαδή να το βλέπει, 

όχι ως “κατάρα”, αλλά ως “ευλογία”, όχι ως εχθρό, αλλά 

ως συνεργό. Όταν τρεφόμαστε σωστά, με μέτρο και επιμέ-

λεια, τότε είναι που γινόμαστε πραγματικά όμορφοι, τότε 

είναι που έρχεται το χρώμα στα μάγουλά μας και η λάμψη 

στα μάτια μας. Ας στρέψει, λοιπόν, αυτή η νεαρή κοπέλα 

την όντως αξιέπαινη πειθαρχία της, όχι πλέον στην αυτο-

καταστροφή της ασιτίας, αλλά στη μετρημένη και ισορρο-

πημένη φροντίδα του σώματός της. 

                                                                ΑΝΟΡΕΞΙΑ 
Τι είναι, πώς προκαλείται, πώς να την αντιμετωπίσετε  

Τα αθλητικά παπούτσια έγιναν μόδα, στρας, λάμψη, χρώμα και νέα σχέδια προστέθηκαν σε αυτά και εισέβα-

λαν στην ντουλάπα σου….. 

Συνδυάστε τα σε μια κλασική εκδοχή με φόρμες και αθλητικά ρούχα, φόρεσε τα επίσης με τα αγαπημένα σου 

τζιν με φούστες και σορτς για καλύτερη εντύπωση, δημιούργησε το δικό σου dirty look ταιριάζοντας τα αθλητικά 

με ψηλές κάλτσες, με μία κοντή φούστα ή ένα σορτς. 

Απόφυγε να δημιουργήσεις ένα πολύ βραδινό ντύσιμο σε συνδυασμό με τα αθλητικά, νιώσε άνετα κρατώντας 

το στυλ σου και την θηλυκότητα σου με αθλητικά ρούχα, εκεί φρόντισε να ταιριάξεις λαμπερά χρώματα και σχέδι-

α, όμως μην το παρακάνεις. 

Ένας cool συνδυασμός μπορεί να είναι μία άνετη φόρμα με αθλητικά παπούτσια. 

Προσοχή όμως, η μπλούζα που θα φορέσεις πρέπει να είναι σε χαμηλούς τόνους και όχι με έντονα χρώματα ή 

στρας. Προτιμήστε κάτι sick και παράλληλα τα αθλητικά ρούχα ή παπούτσια φοριούνται καθημερινά. 

Να είσαι ο εαυτός σου και να αναδεικνύεις την προσωπικότητα σου μέσα από τα ρούχα και το στυλ σου. Να 

μην υποκύψεις στις νέες τάσεις της μόδας, αλλά να αισθάνεσαι. 

υπέροχα!!! 

>>   Φραντζή Δανάη, Τσακιρίδου Γεθσημανή, Χρηστίδου Βασιλική 

Όταν παρουσιάζεις 

συμπτώματα 

ανορεξίας, τότε  

κινδυνεύει η υγεία 

σου ή ακόμα και η ίδια 

σου η ζωή 

Θυµάµαι παιδί που έγραψα κάποτε 

τον πρώτο στίχο µου. 

Από τότε ξέρω ότι δε θα πεθάνω ποτέ - 

αλλά θα πεθαίνω κάθε µέρα. 

(Τάσος Λειβαδίτης) 

>>   Τοπαλίδου Γεωργία 
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Ένα ονειρικό μέρος για ξεχωριστές διακοπές είναι η Κίνα. Το Σινι-

κό τοίχος, οι φαντασμαγορικοί κήποι και όλη η χώρα που βελτιώ-

θηκε μετά τους ολυμπιακούς του 2008 δίνουν μια ξεχωριστή όψη 

στην πόλη. Στη Κίνα, εκτός από τα αξιοθέατα, μπορείς να δοκιμά-

σεις και την ξακουστή τοπική κουζίνα, να επισκεφτείς μουσεία 

και να γνωρίσεις έναν διαφορετικό πολιτισμό!   

ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 

Ένας επίσης ασυνήθιστος προορισμός για ριψοκίνδυνους είναι η 

Αλάσκα. Αν και πολλοί δεν την προτιμούν, εξαιτίας του έντονου 

κρύου που επικρατεί εκεί, είναι ένα υπέροχο μέρος όπου μπορείς 

να δεις τα φανταστικά χιονισμένα τοπία και αν είσαι τυχερός να 

δεις και το Βόρειο Σέλλας, ένα θέαμα το οποίο σου κόβει την ανά-

σα! 

Τέλος ένα άλλο υπέροχο μέρος για χαλάρωση, και ένα από τα α-

γαπημένα μου, είναι η Βενετία. Τα μαγικά κανάλια, τα παραδοσι-

ακά σπίτια (τα οποία είναι ίδια από τον 18
ο
 αιώνα), οι καφετερίες, 

οι γέφυρες, τα μνημεία και οι εκπληκτικές εκκλησίες (π.χ. εκκλησί-

α του Αγ.Μάρκου) σε ταξιδεύουν σε μια άλλη εποχή. Στην  Βενετία 

πάντα υπάρχει κάτι διαφορετικό να δεις και να επισκεφτείς, αφού 

είναι μία από τις ιταλικές πόλεις που έχει μείνει αναλλοίωτη στον 

χρόνο. Έτσι, αν θέλεις να χαθείς μέσα σε ένα παραμύθι, η Βενετία 

ε ί ν α ι  τ ο  κ α τ ά λ λ η λ ο  μ έ ρ ο ς . 

 

   Όποιο μέρος και αν επισκεφτείς είτε είναι σε βουνό, είτε σε θάλασσα, είτε σε λίμνη ή ποτάμι, το μόνο που χρειάζεται 

είναι καλή παρέα. Αν υπάρχει καλή παρέα, το οποιοδήποτε μέρος φαντάζει παράδεισος. Γι’ αυτό λοιπόν διαλέξτε προ-

σεκτικά που θα πάτε και με ποιους για να περάσετε ονειρεμένα. Σας εύχομαι καλό ταξίδι και να επιστρέψετε με και-

νούριες, συναρπαστικές εμπειρίες!  

        

Ένα τέτοιο μέρος είναι η Κορνουάλη, το νοτιότερο σημείο της 

Μεγάλης Βρετανίας. Η Κορνουάλη είναι γνωστή για τα απέραντα 

λιβάδια της και τους τεράστιους, απότομους γκρεμούς της. 

Είναι ένας φανταστικός προορισμός για όσους αναζητούν ηρεμία 

και γαλήνη. Στην Κορνουάλη μπορείς να κάνεις πεζοπορία, να 

κολυμπήσεις στα άγρια νερά της, να δεις τους επιβλητικούς πύρ-

γους στις κορυφές των βράχων, να μάθεις την ιστορία τους και 

να κατοικήσεις ακόμη για λίγες μέρες και μέσα σε αυτούς! 

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ 

ΣΚΥΛΟΣ 

Ο σκύλος είναι ένα ζώο ιδιαίτερα 

αγαπητό από τον άνθρωπο. Χα-

ρακτηριστικά του είναι η έντονη 

όσφρησή του. Η ζωή του διαρκεί 

13-15 χρόνια. Έχει υμνηθεί και 

δοξαστεί πολλές φορές κυρίως 

για την (έμφυτη) τάση του να 

δέχεται τον άνθρωπο ως ηγετικό 

μέλος της αγέλης και να δένεται 

μαζί του ιδιαίτερα στενά. Ένας 

σκύλος χρειάζεται αρκετή φρο-

ντίδα και πολύ αγάπη. Υπάρχουν 

συνολικά 360 ράτσες σκυλιών.  

ΓΑΤΑ 

Η γάτα είναι ένα από τα πιο δια-

δεδομένα κατοικίδια ζώα. Ζει 

στο πλευρό του ανθρώπου εδώ 

και 9.500 χρόνια. Έχουν ανεπτυγ-

μένη όραση, όσφρηση και ακοή. 

Είναι ανεξάρτητο ζώο και μπορεί 

να αγαπηθεί εύκολα από τον 

άνθρωπο αρκεί να την φροντίζει 

και να την αγαπάει. Ζει 15-18 

χρόνια. Χαρακτηριστικό της γά-

τας είναι η καθαριότητα της. Δεν 

απαιτεί μεγάλη φροντίδα αλλά 

αγάπη και αφοσίωση. Υπάρχουν 

περίπου 40 ράτσες γατών. 

ΧΑΜΣΤΕΡ 

Το χάμστερ είναι ένα είδος τρω-

κτικού το οποίο τα τελευταία 

χρόνια το έχουμε ως κατοικίδιο. 

Ζει μέσα σε ένα κλουβί και του 

αρέσει πολύ να σκαρφαλώνει 

και να δαγκώνει πράγματα. Είναι 

γενικά ζώο δραστήριο. Η φροντί-

δα του είναι μικρή και είναι η 

ιδανική  λύση  για κάποιον που 

θέλει κατοικίδιο αλλά ζει σε μι-

κρό χώρο. Ζει 3-5 χρόνια 

>>  Ράντου Μαριάννα   

>>  Παπαγεωργίου Γιώργος  

Υπάρχουν αρκετά ζώα τα οποία  

μπορούν να ζήσουν με τον 

άνθρωπο. Μερικά από αυτά εί-

ναι τα εξής:  
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Κατά το τρέχον έτος, στο σχολείο μας, το 3ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου, σημειώνεται μεγάλη δρα-

στηριότητα, πολύ δημιουργική και εποικοδομητική που αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων αγω-

γής υγείας και πολιτιστικών θεμάτων. Δεν είναι τυχαίο, βέβαια, αν αναλογιστεί κανείς τις συνθήκες 

που επικρατούν στο σχολείο την χρονιά που διανύουμε, οι οποίες είναι πιο ανθρώπινες κι έχουν συμ-

βάλλει κατά πολύ στην αλλαγή της διάθεσης μαθητών και εκπαιδευτικών. 

Στα πλαίσια, λοιπόν, αυτών των πολιτιστικών προγραμμάτων, παρατηρείται ένας οργασμός δραστη-

ριοτήτων. Μαθητές της Β΄ και της Γ΄ τάξης είτε επιδίδονται στην ανάγνωση και ανάλυση λογοτεχνι-

κών κειμένων, είτε ασκούνται στη δημοσιογραφία. Το αποτέλεσμα της δουλειάς της μίας ομάδας το 

έχετε ήδη χειροπιαστό μπροστά σας. Μέρος της δουλειάς της άλλης θα έχετε τη δυνατότητα να πα-

ρακολουθήσετε στο τέλος της χρονιάς, αφού τα παιδιά φιλοδοξούν να ανεβάσουν θεατρική παράστα-

ση. Τα συγκεκριμένα πολιτιστικά προγράμματα, η εφημερίδα και η λογοτεχνική λέσχη, αποτέλεσαν 

το εφαλτήριο ώστε οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες και να οργανώσουν διάφορες εκδηλώσεις. Η πρώτη εκδήλωσή 

τους, που στέφθηκε με επιτυχία και άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, ήταν τα εγκαίνια της έκθεσης βιβλίου, που πραγ-

ματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο «Μονόγραμμα», τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου και ώρα 6.00 μ.μ, στο χώ-

ρο του σχολείου. Στα εγκαίνια παραβρέθηκε και μίλησε για τη λογοτεχνία και το έργο του, για δεύτερη φορά στο σχολεί-

ο μας, ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος των γραμμάτων της πόλης μας, ο λογοτέχνης και δημοσιογράφος Γιώργος Σκα-

μπαρδώνης. Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί μαγεύτηκαν από τη ρητορική δεινότητα του λογοτέχνη και απόλαυσαν 

τη βραδιά. Οι μικροί μας «δημοσιογράφοι» πήραν συνέντευξη από τον κ. Σκαμπαρδώνη, ο οποίος με πολύ μεγάλη προ-

θυμία απάντησε στις ερωτήσεις τους.  

Κάνοντας μια αποτίμηση της εκδήλωσης, είναι από όλους παραδεκτό ότι το κέρδος απ΄ αυτή τη «γιορτή του βιβλί-

ου» είναι τεράστιο και πολλαπλό. Από τη μία, είναι πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα ενδιαφέρον τα παιδιά να έρχονται σε 

επαφή με τους δημιουργούς των λογοτεχνικών κειμένων που διδάσκονται στα σχολικά τους εγχειρίδια, να ενθαρρύνεται 

και να ενισχύεται η φιλαναγνωσία τους. Από την άλλη, σφυρηλατείται η σχέση παιδιού – βιβλίου, γεγονός που κρίνεται 

απαραίτητο στις μέρες μας, αφού ο καταιγισμός των εικόνων ευνοεί όλο και λιγότερο την ανάγνωση λογοτεχνικών κειμέ-

νων. 

Ας χαιρετήσουμε, λοιπόν, αυτή την προσπάθεια κι ας ευχηθούμε ότι θα την ακολουθήσουν κι άλλες ακόμα καλύτε-

ρες στο μέλλον.  

>>   Αναγνωστάκη Μαρία 

ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΗΤΑΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ …   

κύριε Σκαμπαρδώνη, πότε ξεκινήσατε να ασχολείστε με τη λογοτεχνία; 

 Αυτό είναι ένα δύσκολο ερώτημα, γιατί χάνεται στους διαδρόμους και στα σκοτάδια της παιδικής μου ηλικίας. 

Πρέπει να πω ότι από μικρός μου άρεσε πάρα πολύ το διάβασμα. Διάβαζα, όπως όλα τα παιδιά, παραμύθια. 

Έπαιρνα βιβλία από τη βιβλιοθήκη της Χ.Α.Ν.Θ. στη Χαριλάου η οποία τότε ήταν κινητή βιβλιοθήκη, δηλαδή 

ερχόταν στη γειτονιά μας ένα πούλμαν γεμάτο βιβλία και πηγαίναμε και διαλέγαμε. Είχαμε μια καρτούλα , 

πληρώναμε ένα δίφραγκο και δανειζόμασταν, για παράδειγμα Ιούλιο Βέρν. Το διαβάζαμε μια βδομάδα και το 

επιστρέφαμε όταν ξαναερχόταν η βιβλιοθήκη. Εγώ είχα πάθος με το διάβασμα. Είχα ένα πάθος να αφηγούμαι. 

Έλεγα θα μπορέσω να γράψω κι εγώ κάτι; Μικρός έγραφα ποιήματα για τα κοριτσάκια που ερωτευόμουν. Δεν 

είχα περάσει στην πεζογραφία που είναι πιο σύνθετη, πιο δύσκολη, ας το πούμε κι έτσι. Μέχρι 25 χρονών διά-

βαζα και ποίηση και πεζογραφία, αλλά άρχισα να γράφω πεζά μετά τα 25. 

Ποιο περιβάλλον σας εμπνέει , ώστε να μπορείτε να εργάζεστε καλύτερα; 

Καταρχήν το γράψιμο προϋποθέτει, όπως είπα, μοναχικότητα, δηλαδή χρειάζονται πολλές ώρες ηρεμίας και 

αφοσίωσης, να κολλήσεις στο κομπιούτερ, να διορθώσεις, να ξανασκεφτείς τι θα γίνει μετά, να συλλογιστείς 

ενδιάμεσα αυτά που έχεις ήδη γράψει. Φυσικά, νομίζω ότι όλοι οι συγγραφείς χρειάζονται ένα χώρο προσωπι-

κό, κάπως ήρεμο, χωρίς πολύ κόσμο, ώστε να μην κομματιάζεται η σκέψη τους, να μην έχουν περισπασμούς. 

Πρέπει να πω ότι τώρα πιο πολύ από παλιά θέλω να γράφω στο σπίτι. Παλιά,  επειδή ήμουν και πιο νέος μπο-

ρούσα να γράφω πιο εύκολα και σε άλλους χώρους. Τώρα θέλω ο χώρος να είναι πιο ήρεμος. 

Είναι δύσκολο να γράφετε βιβλία; 

Ναι είναι πολύ δύσκολο. Θέλει άπειρο χρόνο, αφοσίωση, θέλει έμπνευση, υπομονή και πειθαρχία. 

Η πηγή της έμπνευσής σας συνήθως ποια είναι; 

Είναι συνήθως από τον εξωτερικό κόσμο, δηλαδή από τους ανθρώπους που συναντώ, από αυτά που βλέπω. O 

συγγραφέας μπορεί να γράψει κάτι για τον εαυτό του, αλλά πολύ πιο εύκολα βρίσκει εικόνες όταν συνανα-

στρέφεται με ανθρώπους και βλέπει  την οδύνη, τον έρωτα, την απώλεια, τη φτώχεια εκεί που βρίσκονται. Όσο 

πιο πολύ επαφή έχεις με τους ανθρώπους τόσο πιο πολύ υλικό αντλείς και αυτό το υλικό είναι το πρόπλασμα 

γι’αυτό που θα γράψεις μετά. 

Αποτελεί διέξοδο η λογοτεχνία στην εποχή μας; Διαβάζουν οι Έλληνες βιβλία; 

Νομίζω ότι εδώ και αρκετά χρόνια οι Έλληνες διαβάζουν πολύ περισσότερο από παλιά. Αν πάς στα κεντρικά 

βιβλιοπωλεία, βλέπεις ουρές, και ενώ υπάρχει η τηλεόραση που πολύ πιστεύουν ότι κάνει κακό στο διάβασμα, 

αντιθέτως έκανε καλό, γιατί έχουν αλλάξει και τα δεδομένα της ζωής. Επιπλέον, υπάρχει και το Internet  και  

άλλα μέσα για να προσεγγίσεις κάτι. Ο κόσμος τελικά διαβάζει περισσότερο. 

Ποια βιβλία είναι αυτά που θα θέλατε να διαβάσετε αλλά δεν το έχετε κάνει ακόμα; 

Είναι αρκετά μυθιστορήματα, βιβλία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, θεατρικά, βιβλία της παγκόσμιας λογοτεχνίας και  αυ-

τά που βγαίνουν κάθε μέρα, εκ των οποίων τα 90 είναι σαβούρα αλλά  τα 10 είναι καλά. Και όταν κανείς είναι σε επαφή και σε 

συνομιλία με το χώρο και έχει φίλους που ξέρει ότι είναι μέσα στο παιχνίδι, μπορεί πιο εύκολα να βρει βιβλία που θα τον γοη-

Γεννήθηκε στη 

Θεσσαλονίκη το 

1953 και σπούδα-

σε Γαλλική Φιλο-

λογία στο Αριστο-

τέλειο Πανεπιστή-

μιο της Θεσσαλο-

νίκης. Εργάστηκε 

σε εφημερίδες, 

στο ραδιόφωνο 

και την τηλεόρα-

ση, έγραψε σενά-

ρια για τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ και το 

σενάριο για την ταινία του Παντελή 

Βούλγαρη "Όλα είναι δρόμος" σε συ-

νεργασία με τον σκηνοθέτη. Διεύθυνε 

την εφημερίδα "Θεσσαλονίκη" και τα 

περιοδικά "Θ-97" (Βραβείο Ιπεκτσί) 

"Τάμαριξ" και "Χίλια Δέντρα". Τώρα εί-

ναι διευθυντής του καλλιτεχνικού περι-

οδικού "Πανσέληνος" της Εφημερίδας 

Κυριακάτικη Mακεδoνία που τιμήθηκε 

με το Ευρωπαϊκό βραβείο European 

Award News Paperdesign 2000. 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

του                                     

Γιώργου Σκαμπαρδώνη 

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 

>>  Σιδερά Ειρήνη, Μπαλαμπάνη Μαρία, Τοπαλίδου Γεωργία, Σεραφείμ Θανάσης 
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«Και εμείς κυρία δε δικαιούμαστε;». Η εύλογη και δίκαιη απορία των μαθητών της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου όταν πληροφορή-

θηκαν και κυρίως όταν διαπίστωσαν με τα μάτια τους ότι τα πρωτάκια κυκλοφορούσαν περήφανα με ένα φορητό ηλεκτρονι-

κό υπολογιστή στο χέρι. Βέβαια, οι ενστάσεις δεν προήλθαν μόνο από τους μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων αλλά προβλη-

ματισμός, αμηχανία και αμφισβήτηση εκφράστηκε και από γονείς αλλά και από μια μερίδα εκπαιδευτικών όσον αφορά την 

αναγκαιότητα της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ας επιχειρήσουμε, όμως, μια όσο γίνεται πιο νηφάλια προσέγγιση στο θέμα. Από τη μια συναντά κα-

νείς  την πλήρη απαξίωση που μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να οφείλεται στην άγνοια και ενδεχομέ-

νως στο φόβο που αυτή συνεπάγεται. «Τι παραπάνω έχει να προσφέρει η χρήση του υπολογιστή;» ανα-

ρωτιούνται πολλοί συνάδελφοι που αντιμετωπίζουν το ηλεκτρονικό βιβλίο με επιφύλαξη και δέος, όπως 

περίπου πριν από χιλιάδες χρόνια αντιμετώπιζαν τη γραφή και τα παρεπόμενά της οι πρόγονοί μας. Με 

πολύ χιούμορ που αμβλύνει κάπως την αμηχανία, καυτηριάζει το συγκεκριμένο θέμα ένα χαριτωμένο 

βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. 

Υπάρχει, βέβαια, και η άλλη άποψη και θέση. Αυτή των ένθερμων και χωρίς καμιά επιφύλαξη υπο-

στηρικτών της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτοί θεοποιώντας τις νέες 

τεχνολογίες ευελπιστούν ότι με την ευρεία χρήση τους θα λυθούν ως δια μαγείας περίπου όλα τα προ-

βλήματα που ταλανίζουν το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα. Μακάρι, βέβαια, τα πράγματα να ήταν τόσο απλά, ώστε οι 

νέες τεχνολογίες να κάνουν τους μαθητές να ενδιαφερθούν για το σχολείο και για τα μαθήματά τους. Να αγαπήσουν τη γνώ-

ση ….. 

Ως συνήθως, η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Βέβαια για πολλούς συναδέλφους οι νέες τεχνολογίες μόνο νέες 

δεν είναι, αφού εδώ και αρκετά χρόνια τις χρησιμοποιούν άλλοτε με μεγαλύτερη και άλλοτε με μικρότερη επιτυχία. Για 

μας τους νεοφώτιστους όμως η εφαρμογή τους στην τάξη είναι μια ιδιαίτερη εμπειρία. Δοκιμάζουμε και δοκιμαζόμαστε και 

δεν είναι λίγες οι φορές που αναρωτιόμαστε κατά πόσο βοηθάει η χρήση των νέων τεχνολογιών στην καλλιέργεια της ενερ-

γούς συμμετοχής των μαθητών. Μήπως σε αρκετές περιπτώσεις πρόκειται απλώς για μία «ψεύτικα» νέα μέθοδο; Επιπλέον, 

τι συμβαίνει με το λογισμικό που έχει εγκαταστήσει το υπουργείο στους φορητούς υπολογιστές; Επιχειρώντας μια σύντομη 

κριτική, μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι πρόκειται για λογισμικό κλειστού τύπου, έχει τη δομή ηλεκτρονικού βιβλίου με 

όχι ευανάγνωστη γραμματοσειρά, κάποιες ενότητες είναι πολύ πιο πλούσιες από άλλες, το πολυμεσικό υλικό (ήχος, βίντεο, 

εικόνα) είναι άνισα κατανεμημένο και το κυριότερο έχει πολύ μικρό βαθμό διαδραστικότητας. Βέβαια, ακριβώς εκεί βρίσκε-

ται η πρόκληση για όλους εμάς. Το να χρησιμοποιήσουμε ένα κλειστό λογισμικό με δημιουργικό τρόπο.  

Ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων με στόχο τη διερευνητική μάθηση, η εργασία στην τάξη με βάση ομαδοσυνεργατική, ο 

σχεδιασμός φύλλων εργασίας με σαφείς οδηγίες και τέλος ο ρόλος του καθηγητή ως καθοδηγητή-εμψυχωτή σε όλη αυτή τη 

διαδικασία είναι μερικά από τα βήματα που δοκιμάζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Στον 21
ο
 αιώνα ο νέος γραμματισμός, 

η δυνατότητα του σύγχρονου ανθρώπου να προσλαμβάνει και να παράγει προφορικό, γραπτό και ηλεκτρονικό λόγο εξίσου 

αποτελεσματικά πρέπει να καλλιεργείται και μέσα στο σχολείο. Ο χρόνος θα δείξει. 

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
>> Τριάδα Εμμανουηλίδου  

                     Καθηγήτρια φιλόλογος 

τεύσουν και θα τα απολαύσει. Ένας άνθρωπος που δεν είναι σε αυτό το παιχνίδι, όταν μπαίνει σε ένα βιβλιοπωλείο,  χάνεται, 

δεν ξέρει τι να διαλέξει. Με το χρόνο όμως και όσο αποκτά επαφή με τα βιβλία τόσο πιο εύκολα βρίσκει ποια είναι καλά. 

Έχει κάποιο βιβλίο σας παρουσιαστεί στο θέατρο ή στην τηλεόραση; 

Ναι. Έχουν παιχτεί δύο έργα μου στο θέατρο, το «Γερνάω επιτυχώς» και το  «Ουζερί Τσιτσάνης», το οποίο τον επόμενο χρόνο 

γίνεται και ταινία.  Επίσης, έχω κάνει το σενάριο από το «Όλα είναι δρόμος» του Π. Βούλγαρη. Επιπλέον, έχω κάνει διασκευή 

το έργο «Τα παιδιά της πιάτσας» που θα ανέβει στο Κρατικό Θέατρο το Φεβρουάριο. 

 «Όλα βαίνουν καλώς εναντίον μας», «Πολύ βούτυρο στο τομάρι του σκύλου», «Επί ψύλλου κρεμάμενος», «Μεταξύ σφύρας 

και Αλιάκμονος»: Από πού εμπνέεστε τους πρωτότυπους τίτλους των έργων σας; 

Αυτό τώρα είναι ένα πραγματικά  ζόρικο ερώτημα, γιατί μπορεί για πολύ καιρό να ψάχνω να βρω έναν ωραίο τίτλο και να μου 

έρθει σε μια ανύποπτη στιγμή. Ας πούμε, τώρα που έβαλα αυτόν τον τελευταίο τίτλο «Μεταξύ σφύρας και Αλιάκμονος», παι-

δευόμουν επί μήνες και δεν μου ερχόταν. Είχα διάφορους πιθανούς τίτλους και δε μου άρεσε κανένας. Τελικά, πηγαίνοντας με 

το αυτοκίνητο προς τις Σέρρες, στο δρόμο μου ήρθε η έμπνευση. Πολλές φορές έχεις από την αρχή έναν ωραίο τίτλο, είσαι σί-

γουρος και χαρούμενος γι αυτό  και προσπαθείς να βρεις το έργο σου. 

Υπάρχουν κάποια σταθερά θέματα που σας απασχολούν στα έργα σας; 

Νομίζω πως όλοι οι συγγραφείς έχουν εμμονές, δηλαδή έχουν κάποια βασικά θέματα που τους απασχολούν. Στα βιβλία μου, 

και ειδικά σ’ αυτό το τελευταίο, είναι πολύ φανερή η σχέση με τη θάλασσα, με το νερό. Στη θάλασσα καταλήγουν όλοι οι 

Έλληνες συγγραφείς, από τον Όμηρο μέχρι τον Παπαδιαμάντη, το Ρίτσο, τον Ελύτη, γιατί η χώρα είναι θαλασσινή. Το ένα θέμα 

είναι αυτό, ενώ άλλα είναι η φθορά των ανθρώπινων σχέσεων, η απώλεια, η οδύνη, το απροσδόκητο της ζωής, η παραφροσύ-

νη  της. 

Ποιος είναι ο αγαπημένος σας συγγραφέας;  

Ο αγαπημένος μου είναι ο Παπαδιαμάντης και ο Σολωμός. 

 Έχετε εργαστεί ως διευθυντής στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη. Ποιες συμβουλές θα δίνατε σε μας που κάνουμε μια ανάλογη 

προσπάθεια στη σχολική μας ζωή; 

Εκείνο που έχει σημασία, παιδιά, είναι ν’ αγαπάς τη δημοσιογραφία. Καταρχήν, διαβάζεις κάθε μέρα εφημερίδα. Δεν είναι δυ-

νατόν να  αγαπάς  τη δημοσιογραφία και να μη διαβάζεις εφημερίδες, βασικό αυτό. Δεύτερον, διαβάζεις βιβλία, κυκλοφορείς 

στα θέατρα. Ο δημοσιογράφος είναι μέσα σε όλα και αν είναι μέσα εξοικειώνεται, μαθαίνει καινούργιες λέξεις, αποκτά εμπει-

ρίες. 

Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας 



Αυστρία 

Στην Αυστρία, όπως και στις άλλες χώρες, η περίοδος των εορτών ξεκινάει την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου 

ή την πρώτη του Δεκεμβρίου. Στα παραδοσιακά στεφάνια που κατασκευάζονται τις ημέρες αυτές τοποθετούνται 

κεριά. Κάθε Κυριακή που ακολουθεί ανάβουν και ένα ακόμη κερί μέχρι και την 24η  Δεκεμβρίου. Τα δώρα στα παι-

διά τα μοιράζει ο Άγιος Νικόλαος με βοηθό του τον Krampus στις 6 Δεκεμβρίου. Το χριστουγεννιάτικο τραγούδι 

«Silent Night, Holy Night» το οποίο μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες, στην Ελληνική «Άγια Νύχτα», τραγουδήθη-

κε για πρώτη φορά στην Αυστρία στις αρχές του 19ου αιώνα. 

Η εορταστική περίοδος τελειώνει επίσημα στις 2 Φεβρουαρίου, αν και οι Αυστριακοί θεωρούν τα Θεοφάνια στις 6 

Ιανουαρίου. Τα παιδιά ντυμένα σαν τους τρεις Μάγους γυρίζουν τα σπίτια και τραγουδούν τα κάλαντα, εύχονται 

ένα ειρηνικό και ευλογημένο νέο έτος, ενώ τα χρήματα που συγκεντρώνουν τα προσφέρουν για φιλανθρωπικούς 

σκοπούς. 

Γαλλία 

Τα Χριστούγεννα στη Γαλλία αποτελούν την εορταστική κορύφωση του έτους. Σε αντίθεση 

με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες η εποχή προ των Χριστουγέννων είναι λιγότερο σημαντική. 

Η παραμονή των Χριστουγέννων εδώ είναι μια συνηθισμένη εργάσιμη μέρα. Το βράδυ όμως η 

οικογένεια συγκεντρώνεται για ένα ολοκληρωμένο χριστουγεννιάτικο δείπνο. Ο Père Noël, ο 

κατά τους Γάλλους Άγιος Βασίλης, δίνει τα δώρα του το βράδυ μεταξύ 24 προς 25 Δεκεμβρίου. 

Το παραδοσιακό εορταστικό τραπέζι, το «Reveillon» (ρεβεγιόν) αποτελείται από μια πλούσια 

γκάμα διαφορετικών πιάτων.  

Οι Γάλλοι τα Αλεξανδριανά τα γνωστά κόκκινα λουλούδια τα αποκαλούν Etoiles de Noël (Αστέρια των Χριστουγέννων) και τα 

χρησιμοποιούν για διακόσμηση εσωτερικών χώρων καθώς και ως δώρο σ΄ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Δανία 

Στη Δανία την περίοδο πριν από τα Χριστούγεννα φτιάχνονται πολλά χειροποίητα στολίδια για τη διακόσμηση των σπιτιών. 

Οι περισσότερες οικογένειες φτιάχνουν μόνες τους το παραδοσιακό Αλεξανδριανό στεφάνι με τέσσερα κεριά που συμβολί-

ζουν τις τέσσερις Κυριακές μέχρι την ημέρα των Χριστουγέννων. 

Η περίοδος των Χριστουγέννων στη Δανία συνοδεύεται και από τα απαραίτητα και πολύ σκανταλιάρικα καλικαντζαράκια τα 

«Julenisser». Η παραμονή των Χριστουγέννων γιορτάζεται με το παραδοσιακό τραπέζι μεταξύ των συγγενών. Ένα μεγάλο αμύ-

γδαλο κρύβεται μέσα στο δανέζικο γλυκό. Ο τυχερός που θα το βρει ανταμείβεται με το λεγόμενο «δώρο του αμύ-

γδαλου» 

Ελβετία 

Στην Ελβετία οι τέσσερις εβδομάδες προ των Χριστουγέννων εορτάζονται με πλούσια παραδοσιακά έθιμα, όπως 

το γιορτινό στεφάνι και το χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο. 

Ο «Samichlaus», όπως ονομάζεται στη γερμανική πλευρά της Ελβετίας ο Άγιος Νικόλαος, μοιράζει γλυκά και δώρα 

στα παιδιά στις 6 Δεκεμβρίου. Η παραμονή των Χριστουγέννων με όλα τα άλλα έθιμα του Δένδρου ,τα κάλαντα, το 

γιορτινό τραπέζι και η λειτουργία των Χριστουγέννων χαρακτηρίζουν την ημέρα αυτή. 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΣΕ AΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 

ΤΑ ΣΤΕΚΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

        Στην Θεσσαλονίκη 2 είναι τα μέρη που συχνάζουν πιο πολύ οι νέοι: η πλατεία Αριστοτέλους και η πλατεία Ναβαρίνου. 

Σελίδα 10 

>>   Φραντζή Δανάη 

Τα τελευταία 20 χρόνια η πλατεία Αριστοτέλους έχει εξελιχθεί στο πιο πολυσύχναστο μέρος της πόλης. Σε αυ-

τή την ανάπτυξη συνέβαλαν όλοι οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, αλλά κυρίως οι νέοι.  

Οι νέοι συχνάζουν στην πλατεία Αριστοτέλους για αρκετούς λόγους. Καταρχήν πηγαίνουν για καφέ στις ανα-

ρίθμητες καφετέριες ή για ποτό, το βράδυ, στα μπαρ που υπάρχουν εκεί. Επίσης υπάρχουν αρκετά μαγαζιά με 

διαφόρων ειδών προϊόντα σε προσιτές τιμές, στα οποία προτιμούν οι νέοι να κάνουν τα ψώνια τους. Ακόμη 

και το καλοκαίρι πάλι εκεί βρίσκονται, αφού ανεβαίνουν στην οροφή του ξενοδοχείου Electra Palace και απο-

λαμβάνουν το μπάνιο τους στην πισίνα του ξενοδοχείου, βλέποντας παράλληλα και την θέα.  

Η Πλατεία Αριστοτέλους διαμορφώθηκε στη μορφή που έχει σήμερα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 1917 που κατέ-

στρεψε το μεγαλύτερο τμήμα του ιστορικού κέντρου της πόλης. Μια ομάδα με υπεύθυνο τον αρχιτέκτονα Ερνέστο 

Εμπράρ σχεδίασε το νέο κέντρο επηρεαζόμενος από τη βυζαντινή κληρονομιά της πόλης. Τελικά το σχέδιο του Ε-

μπράρ τηρήθηκε μόνο στην περιοχή της πλατείας Αριστοτέλους. Στην οδό Βασ. Ηρακλείου υπάρχουν και μνημεία της 

Εβραϊκής και Οθωμανικής περιόδου της πόλης, όπως η Αγορά Μοδιάνο και το Yahudi Hamam  

Η πλατεία πήρε το όνομα της από τον κόλπο του Ναβαρίνου, όπου έγινε και η Ναυμαχία του Ναβαρί-

νου το 1827 και βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, απέναντι από την Καμάρα και επειδή και τα Πανεπι-

στήμια είναι δίπλα, εδώ συχνάζει κυρίως φοιτητόκοσμος. Εδώ οι νέοι τρώνε κρέπες στις δεκάδες κρε-

περί που λειτουργούν. Επίσης υπάρχουν δύο κινηματογράφοι, πιτσαρίες και 

αρκετά καφέ όπου συχνάζουν οι νέοι. Υπάρχουν ακόμα πολλά παγκάκια και 

πράσινο. 

 

Πλατεία Ναβαρίνου 

Πλατεία Αριστοτέλους 

>>   Μπέλλης Χρήστος 

Kι η ποίηση: ένα παιχνίδι που τα χάνεις όλα,                              

για να κερδίσεις ίσως ένα άπιαστο αστέρι. 

(Τάσος Λειβαδίτης) 



Σελίδα 11 

Ο 
ι ταινίες της φετινής χρονιάς (2009) είναι πολλές και οι περισσότερες με πολύ καλές κριτικές. Στις φετινές 

ταινίες επίσης εμφανίστηκαν και πάρα πολλοί γνωστοί ηθοποιοί που έκαναν πολύ καλή εμφάνιση και πή-

ραν πολλά συγχαρητήρια και καλές κριτικές όπως π.χ. Brand Pitt, Sienna Miller, Hugh Jackman, Megan 

Fox, Johnny Depp, Son Pen, Daniel Radcliffe, Sandra Bullock, Scarllet Giohanson, Angelina Jolie, Ben Affleck, Drew Bar-

rymore, Jennifer Aniston 

Οι καλύτερες ταινίες σύμφωνα με πηγές του Internet αλλά και των περιοδικών είναι οι εξής: G.I. JOE,, Up, Harry 

Potter and the Half-Blood Prince, Watchmen, Friday and 13
th

, Milk, Slumdog Millionaire ,2012, Up, X-men origins: Wol-

verine, Fast and Furious, Νew Moon, Δημόσιος  Κίνδυνος και  το Inglourious Bastards. Οι ταινίες είναι πολλές και καλές 

γι’ αυτό και φέτος στα OSCAR υποψήφιες θα είναι δέκα και όχι πέντε όπως συνέβαινε κάθε χρόνο. Επιπλέον οι ταινίες: 

οι Αντικαταστάτες, Πάπισσα Ιωάννα, Νέα Υόρκη σ’ αγαπώ, Fighter και Τransformers 2 ήταν κάποιες από τις ταινίες 

που πήραν αρκετά καλές κριτικές. Πάντως δυο από αυτές ήταν οι ταινίες που πήραν ακριβώς 10/10 και αγαπήθηκαν 

από τον κόσμο το Slumdog  Millionaire και το Up. Και οι δύο αυτές ταινίες έκαναν μεγάλη εντύπωση σε όλους: μικρούς, 

μεγάλους, διάσημους και μη, γιατί η πρώτη παίχτηκε από άγνωστους ηθοποιούς αλλά έκανε μεγάλη επιτυχία και η δεύ-

τερη είναι ένα κινούμενο σχέδιο της Pixar που κυριολεκτικά έσπασε τα ταμία (και αυτό είναι κάτι ασυνήθιστο για ένα 

κινούμενο σχέδιο). Το κοινό τους χαρακτηριστικό… και οι δυο είναι βγαλμένες από την αληθινή ζωή και τα γεγονότα 

που συμβαίνουν σ’ αυτές είναι εντελώς πραγματικά κάτι που κάνει τις δυο αυτές ταινίες να έχουν  αληθινό χαρακτήρα 

αλλά συγχρόνως και ξεχωριστό. Άλλες δύο ταινίες που έσπασαν και αυτές τα ταμία και έκαναν μεγάλη επιτυχία σε όλο 

τον κόσμο ήταν το  New Moon που είναι η συνέχεια του περσινού Twilight που με τα ικανοποιητικά του εφέ και το κα-

λογυρισμένο του σενάριο έκανε τεράστια επιτυχία και φάνηκε να διαψεύδει τις φήμες που έλεγαν ότι δεν θα ήταν τόσο 

καλό όσο το προηγούμενό του και το 2012 που με τα εκπληκτικά του εφέ έκανε τον κόσμο να ανησυχεί πραγματικά για 

το αν το έτος 2012 θα έρθει το τέλος του κόσμου.  

 Φυσικά η αναμενόμενη ταινία του Michael Jackson, This is it , που έκανε μεγάλη επιτυχία και αγαπήθηκε πάρα πολύ 

από τους θαυμαστές του, πήρε πολύ καλές κριτικές, μια και δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν άσχημα λόγια για τον ένα 

και μοναδικό βασιλιά τις pop.  

Βέβαια έρχονται και ταινίες αυτό τον καιρό που θα ξετρελάνουν τον κόσμο όπως το Imaginarium of Doctor Parnas-

sus που θα παιχτεί από υπέροχους ηθοποιούς (ανάμεσα τους ο πρόσφατα αδικοχαμένος Heath Ledger),το Sherlock 

Holms,  μια ακόμη ταινία του υπέροχου ντέντεκτιβ, το Nine που το σενάριό και οι ηθοποιοί του θα σας αφήσουν κυριο-

λεκτικά με το στόμα ανοιχτό αλλά και το Alice in Wonderland με τον θρυλικό Johnny Depp. Επίσης έρχονται και πολλά 

καινούργια κινούμενα σχέδια για όλη την οικογένεια: το  Where the wild things are, τo Astro Boy, το The fantastic Mr. 

Fox, to Planet 51 και το Christmas Carol που όπως φαίνεται θα κάνουν καλή εντύπωση. Φέτος επίσης έκανε μεγάλη επι-

τυχία και η καινούργια ελληνική ταινία το ’’Σούλα έλα ξανά’’ με την αγαπητή σε όλους Ζέτα Μακρυπούλια. Επίσης μία 

ακόμη ελληνική ταινία που προβλέπεται να πάει πολύ καλά είναι η Νήσος μία ταινία γυρισμένη στα ελληνικά νησιά, με 

τα πανέμορφα τοπία, τις υπέροχες θάλασσες αλλά και με ξεχωριστούς και πολλοί γνωστούς ηθοποιούς όπως ο Κώστας 

Βουτσάς, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου κ.α.       

Γενικά οι ταινίες που εμφανίζονται κάθε χρόνο είναι όλο και καλύτερες και αυτό γιατί εμφανίζονται όλο και περισ-

σότεροι νέοι ηθοποιοί που έχουν ταλέντο, οι παλιότεροι κάνουν ταινίες που μένουν στις καρδιές των ανθρώπων αλλά 

και γιατί η τεχνολογία αναπτύσσεται κάθε μέρα όλο και πιο πολύ…!!!  

ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ 2009-2010 

ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ 

>>   Κωνσταντινίδου Νίκη  

MUSE - THE RESISTANCE 

 

 

 

 

 

 

JAY Z – BLUEPRINT 

 

 

 

 

 

 

NELLY FURTADO – MI PLAN  

 

 

 

 

 

 

AKON – FREEDOM (NEW EDITION)  

 

 

 

 

 

 

 

LADY GAGA - PAPARAZZI  

 

 

 

 

 

 

 

MORANDI-COLOURS  

 

 

 

 

 

 

 

PLACEBO-BATTLE FOR THE SUN 

 

 

>>  Ράντου Μαριάννα   

Δυο παιδιά στο δρόμο για το σχολείο βλέπουν μια ταμπέλα που λέει "Σχολείο - Κόψτε ταχύτητα" 

Τότε το ένα γυρνάει και λέει στο άλλο με βαριεστημένο ύφος: 

- Καλά, τι φαντάζονται; Ότι ερχόμαστε τρέχοντας; 

Η μητέρα ρωτάει το μικρό Κωστάκη που πήγε για πρώτη φορά στο σχολείο: 

- Πως σου φάνηκε ο δάσκαλος, Κώστα; 

- Πολύ πονηρός άνθρωπος, μαμά! Ό,τι δεν ξέρει αυτός, ρωτάει εμάς και το μαθαίνει! 

Ο δάσκαλος στο διαγώνισμα της έκθεσης δίνει στους μαθητές του το εξής θέμα: "Με 250 λέξεις περιγράψτε μια βόλτα 

που κάνατε με αυτοκίνητο". Και ο Τοτός γράφει: "Ο θείος μου αγόρασε ένα αυτοκίνητο και με προσκάλεσε χτές να 

κάνουμε μαζί μια βόλτα στην παραλιακή λεωφόρο. Καθώς όμως δεν ήξερε να οδηγεί καλά, το αυτοκίνητο έπεσε μέσα 

σ' ένα ρέμα. Ως εδώ οι λέξεις είναι 32. Οι υπόλοιπες 218 είναι εκείνες που είπε ο θείος μου καθώς γυρίζαμε σπίτι με 

τα πόδια, αλλά δεν επιτρέπεται να τις γράψω!! 

 

Ανέκδοτα… 



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

1. Άλλη ονομασία της Προποντίδας. 

2. Ο χειμώνας, με το άρθρο του, στην καθαρεύουσα. 

3. Γαλλική πόλη - Όποιον τον πιάσει γίνεται επικίνδυνος. 

4. "Τα εν τω οίκω μη εν τω ........ " λέει κάποιο ρητό. 

5. Εκεί .....μένουμε - Το σίγμα στα αγγλικά. 

6. Άκακο δέντρο. 

7. Έχουν ίδια προφορά αλλά διαφορετική γραφή - Φαγητό που αρέσει στους ξενύχτηδες. 

8. Ο καθένας μας έχει τέσσερα..... 

 

ΚΑΘΕΤΑ 

1. Πρωτεύουσα νομού της Θεσσαλίας - "Σιγά τα ..... " λέμε για κάτι που εμείς θεωρούμε 

ασήμαντο, ενώ για άλλους είναι σημαντικό. 

2. Τον Οκτώβριο γιορτάζουμε την επέτειό του - Ποδοσφαιρική ομάδα της Α' Εθνικής. 

3. Ποδοσφαιρική ομάδα της Σκωτίας 

4. Για να προφέρουμε αυτό το γράμμα, κλείνουμε το στόμα μας - Τη ρίχνουν οι ψηλοί στο 

μπάσκετ. 

5. Υπάρχουν και τέτοια αθλήματα 

6. Πρωτεύουσα γειτονικού μας κράτους - Μια άλλη λέξη για το 

άλογο (αντίστροφα) 

7. Έτσι λέγεται αυτός που εκμεταλλεύεται κάτι (με το άρθρο του). 

8. Νησί των Δωδεκανήσων - Με αυτό υποθέτουμε.  

Σελίδα 12 

Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είστε από αυτούς που ερωτεύονται ή 

από τους πολύ ρομαντικούς... Μάλλον πιο πολύ αυτή η ανάρτηση 

απευθύνεται σε κορίτσια... Στην ηλικία των 13 ως 17 περίπου δεν 

ξέρουμε πως ακριβώς είναι ο έρωτας, αλλά τον έχουμε στο μυαλό 

μας σαν μία μοναδική αίσθηση. Ονειρευόμασταν ένα βλέμμα ή ένα 

άγγιγμα, προς το Γυμνάσιο ένα φιλί. Αλλά με πολύ ρομαντικό 

τρόπο- σκηνοθετημένο! Την ώρα του μαθήματος βλέπουμε τα 

μάτια του καθηγητή και σκεφτόμαστε τα μάτια του δικού μας και 

απορεί ο καημένος ο καθηγητής  “μα γιατί με κοιτάει τόσο επίμονα, τι έχω!” άλλοι πάλι είναι χαρούμενοι 

γιατί σκέφτονται “αχ μπράβο μου τα λέω τόσο καλά που με κοιτάν στα μάτια και δεν παίρνουν στιγμή το 

βλέμμα τους από πάνω μου!!!”, εμείς ταυτόχρονα ανυπομονούμε να χτυπήσει το κουδούνι (για να τον 

δούμε να παίζει μπάλα και ίσως να κυλούσε στα δικά μας πόδια με αποτέλεσμα  να έχουμε την ευκαιρία 

να του μιλήσουμε!). Στον χορό του σχολείου, βαφόμαστε, φτιαχνόμαστε όσο εκεί που δεν πάει για να 

μας δει και να τα χάσει και ίσως κάπου εκεί να μας φιλήσει ή να μας πλησιάσει, ειδικά άμα μας πει 

τίποτα για τα ρούχα μας και κακό να είναι αυτό εμείς θα πετάξουμε από την χαρά μας και θα 

ονειροπολούμε από μέσα μας “αχ… επίτηδες το λέει ο γλυκός μου για να με πειράξει.!!!! Αχ.. τι γλυκός 

που είναι!!!” και τον κοιτάμε επί ώρες μήπως και μας δει. Στις εκδρομές κάνουμε το παν να κάτσουμε 

κοντά του και άμα τελικά  καταφέρουμε και κάτσουμε δίπλα του παρακαλάμε από μέσα μας, να νυστάξει 

μήπως και ξαπλώσει στα πόδια μας! 

Καθώς διαβάζεις αυτό το κειμενάκι και είσαι κορίτσι πάνω από Α΄ ή Β΄ Γυμνασίου… μπορεί να 

σκέφτεσαι… “Πω πω… τι χαζομάρες είναι αυτές…”. Άμα το καλοσκεφτείς όμως ,έτσι δεν έκανες 

μικρότερη ή και τώρα ακόμα… απλά μπορεί να μην θες να το παραδεχτείς..!!!! ;-) 

Και δεν μπορεί να μην γραφείς ή να έγραφες στα βιβλία σου Ε+?=L.F.E.  

Η ποίησις είναι ανάπτυξις 

στίλβοντος ποδηλάτου. 

(Ανδρέας Εµπειρίκος) 

ΤΑΞΙΔΙΑ…ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ…                                   
ΕΦΗΒΙΚΟΙ ΕΡΩΤΕΣ… 

>>   Τανταλίδου Μπέτυ  

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ  

Ευχαριστούμε όλους τους καθηγητές για 

την εμπιστοσύνη και την κατανόηση που 

μας έδειξαν, παραχωρώντας μας πολύτιμο 

χρόνο από τις διδακτικές μας ώρες, για τη 

σύνταξη της σχολικής μας εφημερίδας, αλλά 

και τους χορηγούς για την συνεισφορά τους 

με χρηματικό ποσό.  
 

η Συντακτική ομάδα 
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