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ΕΚΔΡΟΜΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΜΑ
Διιμερθ εκδρομι ςτθν Ξάνκθ

>> Σελ. 3-4

Τριιμερθ εκδρομι ςτθν Ακινα

>> Σελ. 4

Ραρακολοφκθςθ τθσ κεατρικισ παράςταςθσ «Λλιάδα» >> Σελ. 6

Νεανικζσ
Αναηθτιςεισ...

ΕΙΚΟΝΕ
ΚΑΛ ΗΧΟΙ

Διαβάςτε:


ΠΟΤ ΤΓΚΛΟΝΙΑΝ ΟΛΟ ΣΟΝ
ΚΟΜΟ

Είδθ χοροφ
Σελ. 7



Parkour

ΑΠΟ ΣΟ 2000 ζωσ το 2009
>> Σελ. 10-11

Σελ. 9



Θ επιςτροφι του
Goth Style
Σελ. 6



5 τρόποι για να ςϊςετε το
περιβάλλον

Ο ελεφκεροσ
χρόνοσ των νζων
Σελ. 12



>> Σελ. 8

Θλεκτρονικά
παιχνίδια
Σελ. 13



Μοντελιςμόσ
Σελ.11



Ταινίεσ του 2010
Σελ.19



Τα καλφτερα
τραγοφδια του
2009
Σελ.18

Σο μόνο που ζχουμε να ποφμε
είναι: δϊςτε μια ευκαιρία
ςτθν ειρινθ.
ΣΖΟΝ ΛΕΝΟΝ
Αφιζρωμα ςτθν ειρινθ >>Σελ. 17

ελίδα 2
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
>> Μαρία Αναγνωςτάκθ
κακθγιτρια φιλόλογοσ

ΕΚΔΟΗ:
3ο ΓΥΜΝΑΣΛΟ ΩΑΛΟΚΑΣΤΟΥ
Θρϊων 1
57013, Ωραιόκαςτρο Κες/νίκθσ
Τθλ.2310-699639
email: mail@3gym-oraiok.thess.sch.gr

Τπεφκυνοι Υλθσ και πολιτιςμικοφ
προγράμματοσ:
Βιτωράκθ Αικατερίνθ
Εμμανουθλίδου Τριάδα
υντακτικι Ομάδα

Μετά από τθ κερμι υποδοχι που μασ επιφυλάξατε, νιϊςαμε τθν
ανάγκθ να εκδϊςουμε το δεφτερο τεφχοσ τθσ εφθμερίδασ μασ και
ελπίηουμε να ανταποκρικοφμε για μια ακόμθ φορά ςτισ προςδοκίεσ
ςασ.
Το τεφχοσ αυτό είναι αφιερωμζνο ςτουσ τελειόφοιτουσ μακθτζσ του
ςχολείου μασ. Κάποιεσ ςυμβουλζσ λοιπόν ασ τουσ ακολουκοφν ςτθ
ηωι τουσ από δω και πζρα. Ραράλλθλα με τισ ςπουδζσ που ευχόμαςτε όλοι να κάνουν, κα πρζπει να αποκτιςουν ψυχικι γαλινθ και μία
ευτυχιςμζνθ ηωι. Να μάκουν να ξεχωρίηουν το πραγματικό από το
μθ πραγματικό, να αναπτφξουν καλζσ ςυνικειεσ και όχι ζναν ψεφτικο
κακωςπρεπιςμό. Να είναι ανοιχτοί ςε απόψεισ και γνϊμεσ, να είναι
ζντιμοι και ευπρεπείσ. Να δζχονται τθν αποτυχία, αν ζρκει, ςαν κζντριςμα για ζνταςθ των προςπακειϊν τουσ. Ασ επωφελθκοφν από
αυτιν τθν εμπειρία . Ακόμθ και θ αποτυχία μπορεί να καταςτεί ωφζλιμθ. Να μθν χάνουν τον χρόνο τουσ φλυαρϊντασ και να ξζρουν ότι
οι φιλίεσ που διατθρεί κανείσ από τθν παιδικι του θλικία είναι αυτζσ
που ζχουν διάρκεια. Γι’ αυτό ασ προςπακιςουν να αποκτιςουν
πραγματικοφσ φίλουσ.
Με όλθ μασ τθν αγάπθ, οι δάςκαλοί τουσ

Σιδερά Ειρινθ
Τυροκουλάκθσ Λωάννθσ
Μπαλαμπάνθ Μαρίηα
Κωνςταντινίδου Νίκθ
άντου Μαριάννα
Τοπαλίδου Γεωργία
Μαρίνοσ Κεμιςτοκλισ
Σεραφείμ Κανάςθσ
Τανταλίδου Ευτζρπθ
Αρκρογράφοι
Αναγνωςτάκθ Μαρία
Ντόλα Ανκι
Μαγοποφλου Ερμιόνθ
Ντογραματηίδου Δανάθ

Περιεχόμενα τεφχουσ:

Ραπαγεωργίου Γιϊργοσ
Μπζλλθσ Χριςτοσ

Οι εκδρομζσ του ςχολείου μασ

Σελ. 3 - 5

Στυλιανοποφλου Ευτυχία

Επίςκεψθ ςτθν «Λλιάδα»

Σελ. 6

Φραντηι Δανάθ

Επιςτροφι του Goth style

Σελ. 6

Σιδερά Ειρινθ

Χορόσ

Σελ. 7

Κωνςταντινίδου Νίκθ

Δάςοσ Ραλαιοκάςτρου

Σελ. 8

άντου Μαριάννα

Σϊςτε το περιβάλλον

Σελ. 8

Τοπαλίδου Γεωργία

Θ διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ ςτο γυμνάςιο

Σελ. 9

Parkour

Σελ. 9

Το θχόχρωμα τθσ εποχισ μασ

Σελ. 10 - 11

Εμμανουθλίδου Τριάδα

Μοντελιςμόσ

Σελ. 11

Μπαλαμπάνθ Μαρίηα

Ο ελεφκεροσ χρόνοσ των νζων

Σελ. 12

Ο φυλετικόσ ρατςιςμόσ ςτο ςχολείο

Σελ. 12

Διαδίκτυο και αςφάλεια

Σελ. 13

Θλεκτρονικά παιχνίδια

Σελ. 13

Ρρόγραμμα Αγωγισ Υγείασ

Σελ. 14

Ρρόγραμμα Λογοτεχνικισ Λζςχθσ

Σελ. 15

Κρφλοι για τθν Άλωςθ τθσ Ρόλθσ

Σελ. 16

Σειςμόσ ςτθν Αϊτι

Σελ. 16

Μζρθ που ςυχνάηουν τα παιδιά ςτο Ωραιόκαςτρο

Σελ. 17

Αφιζρωμα ςτθν ειρινθ

Σελ. 17

Τα καλφτερα τραγοφδια του 2009

Σελ. 18

Ταινίεσ του 2010

Σελ. 19

Ψυχολογικό τεςτ

Σελ. 20

Ο δωδεκάλογοσ του μακθτι

Σελ. 20

Σεραφείμ Κανάςθσ
Τανταλίδου Ευτζρπθ

Ηαφειρίδθσ Κωνςταντίνοσ κ’ Χριςτοσ
Κουντουράσ Κωνςταντίνοσ
Μαυροςαββίδθσ Χριςτοσ
Μπάρμπα Δζςποινα
Τεκελίδθσ Διαμαντισ
Λαηαρίδου Ζρνα
Ραπαδοποφλου Τάνια
Μπαργοφλθ Γ. Άννα
Μπαράκου Σοφία
Ταςτςόγλου Λευτζρθσ κ’ Νίκοσ
ΕΚΣΤΠΩΗ
Εκδοτικι Βορείου Ελλάδοσ Α.Ε.
Δαναϊδων 4, 546 26 Κεςςαλονίκθ
2310 779277, 2310779217

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΗΝ ΞΑΝΘΗ
Στα πλαίςια των προγραμμάτων Αγωγισ Υγείασ, Λογοτεχνικισ Λζςχθσ και Σχολικισ Εφθμερίδασ, οι μακθτζσ του Σχολείου μασ ςυμμετείχαν ςε εκπαιδευτικι εκδρομι με κφριο προοριςμό τθν Ξάνκθ. Εδϊ μπορείτε να δείτε τισ εντυπϊςεισ κάποιων μακθτϊν που ςυμμετείχαν ςε αυτιν.

Μζςα από τθν εκδρομι ςτθν Ξάνκθ παραΠλα ιταν υπζροχα. Ρεράςαμε καταπλθκολουκιςαμε πολλά ενδιαφζροντα πράγκτικά!! Λδιαίτερθ εντφπωςθ όμωσ μου
ματα. Αυτό που με εντυπωςίαςε πιο πολφ
ζκανε θ επίςκεψι
ιταν θ επίςκεψι μασ
μασ ςτουσ Φιλίππουσ
ςτο Λαογραφικό
Από όλα τα μζρθ που επιςκεφτικαμε
τθν πρϊτθ μζρα. Το
Μουςείο, γιατί γνϊςτθν Ξάνκθ με εντυπωςίαςε περιςςότεκζατρο μασ εντυπωριςα πολλά για τθν
ρο το αιςκθτικό δάςοσ του Νζςτου. Θ
ςίαςε αρκετά κακϊσ
παλιά Ξάνκθ και
και όλα τα ψθφιδωτά φυςικι του ομορφιά ςου πρόςφερε θρεζμακα τθν ιςτορία
μία και γαλινθ.
και οι εκκλθςίεσ που
του πολιτιςμοφ τθσ
υπιρχαν ςτο χϊρο. Θ
μζςα από τισ αναπαΡΕΑΣΑ ΥΡΕΟΧΑ ΔΕΝ ΚΑ ΤΘΝ ΞΕΧΑΣΩ
ξενάγθςθ ιταν εξαιραςτάςεισ που υΡΟΤΕ!!!!
ρετικι…
πιρχαν εκεί.
ΘΤΑΝ ΤΕΛΕΛΑ!ΚΑ ΘΚΕΛΑ ΡΟΛΥ ΝΑ ΞΑΝΑΡΑΜΕ ΣΤΘΝ ΞΑΝΚΘ!!!

ΘΤΑΝ ΜΟΝΑΔΛΚΘ ΕΜΡΕΛΛΑ ΚΑΛ ΜΟΥ ΑΕΣΑΝ ΟΛΑ ΡΑΑ ΡΟΛΥ!!!!!

Ο ΝΕΣΟ ΚΑΙ ΣΟ ΑΙΘΗΣΙΚΟ ΣΟΤ ΔΑΟ
>> Κανάςθσ Σεραφείμ

Τα Στενά του Νζςτου είναι θ περιοχι ανάμεςα ςτθ Σταυροφπολθ και ςτουσ Τοξότεσ. Ζχει μικοσ 22 χιλιόμετρα και
καταλαμβάνει ζκταςθ περίπου 23.000 ςτρζμματα. Μπορεί κάποιοσ να περιθγθκεί ςτθν περιοχι με 3
τρόπουσ : με τα πόδια, με το ςιδθρόδρομο, με κανό-καγιάκ ι φουςκωτό ςκάφοσ. Με τα πόδια, αφοφ
πρϊτα φτάςει ςτουσ Τοξότεσ και διαςχίςει όλο το χωριό, κα φτάςει ςτο χωριό Γαλάνθ. Ρριν μπει ςτο
χωριό, υπάρχει ςιδθροδρομικι γραμμι. Δεν περνά τθ ςιδθροδρομικι γραμμι αλλά ςτρίβει αριςτερά.
Λίγα μζτρα παρακάτω αρχίηει το μονοπάτι που ςε οδθγεί ςτα Στενά του Νζςτου. Επίςθσ, μπορεί κανείσ
να επιςκεφτεί τθν περιοχι με το ςιδθρόδρομο, αφοφ ο ΟΣΕ εκτελεί δρομολόγια κάκε Σαββατοκφριακο
από το χωριό μζχρι τθν Σταυροφπολθ ι αντίςτροφα. Αν κζλει να διαςχίςει κανείσ τθν περιοχι με κανό, κα πρζπει να απευκυνκεί ςτα κατά τόπουσ τουριςτικά γραφεία.
Στθν περιοχι υπάρχουν μικρζσ χαράδρεσ κι απ’ τα ανοίγματα των βράχων ξεπροβάλλουν πουρνάρια, βελανιδιζσ, αγριελιζσ, αγριοκουμαριζσ, πλικοσ αναρριχθτικϊν φυτϊν κι αμζτρθτα αγριολοφλουδα.
Στισ όχκεσ του ποταμοφ φυτρϊνουν ιτιζσ, λεφκεσ, πλατάνια και ςκλικρα.
Στα πελϊρια βράχια που υψϊνονται ςτθν περιοχι, δθμιουργοφνται αρκετά βακουλϊματα και ςπθλιζσ. Αυτοί οι χϊροι είναι οι πιο κατάλλθλοι για τθ δθμιουργία φωλιϊν από πουλιά. Στθν περιοχι ηουν
πολλά είδθ αετϊν: ο φιδαετόσ, ο κραυγαετόσ, ο ςτικταετόσ κι ο βαςιλαετόσ. Στισ απόκρθμνεσ πλαγιζσ
βρίςκουν ακόμθ καταφφγιο ςπάνια αρπακτικά πουλιά, όπωσ το όρνιο κι ο μαυρόγυπασ.
Θ περιοχι, από το 1977 και μετά ζχει χαρακτθριςτεί Ρροςτατευμζνθ Ηϊνθ. Συγκεκριμζνα περίπου
23.800 ςτρζμματα των ςτενϊν του Νζςτου, ζχουν ανακθρυχτεί Αιςκθτικό δάςοσ (Αιςκθτικά δάςθ κακορίηονται περιοχζσ –δάςθ ι φυςικά τοπία που ζχουν ιδιαίτερθ αιςκθτικι και τουριςτικι ςθμαςία,
ϊςτε να επιβάλλεται θ προςταςία τθσ πανίδασ και τθσ χλωρίδασ και του ιδιαίτερου φυςικοφ κάλουσ
του). Επιπλζον, θ περιοχι ζχει χαρακτθριςτεί ςθμαντικι για τθν προςταςία των πουλιϊν τθσ, με βάςθ
τθν Κοινοτικι Οδθγία 79/409.
Κατά τθν εκπαιδευτικι επίςκεψθ που πραγματοποίθςε το ςχολείο μασ ςτθν Ξάνκθ, επιςκεφκικαμε
και τθν περιοχι του αιςκθτικοφ δάςουσ του Νζςτου. ‘Ιταν ολοφάνερο ότι όλοι οι μακθτζσ ενκουςιάςτθκαν από το ιδιαίτερο κάλλοσ του τόπου. Εντφπωςθ προκάλεςε θ «παραλία» του Νζςτου και το γραφικό μονοπάτι. Πλοι φφγαμε από κει με τθν ελπίδα να ξαναγυρίςουμε κάποια ςτιγμι και να εξερευνιςουμε καλφτερα τθν περιοχι. Οι αναμνιςεισ χαραγμζνεσ ςτθν μνιμθ μασ.

ελίδα 3

ελίδα 4

ΦΙΛΙΠΠΟΙ
>>Ανκι Ντόλα, Φζνια Στυλιανοποφλου

Στθν εκπαιδευτικι εκδρομι ςτθν Ξάνκθ τα παιδιά που
ςυμμετζχουν ςτα προγράμματα που υλοποιοφνται ςτο
ςχολείο μασ (ζκδοςθ ςχολικισ εφθμερίδασ, λογοτεχνικι
λζςχθ, πρόγραμμα αγωγισ υγείασ), ςε ςυνεργαςία με
τουσ κακθγθτζσ, επιςκζφκθκαν πολλά ενδιαφζροντα μζρθ. Ζνα από αυτά ιταν και οι Φίλιπποι.
Οι Φίλιπποι ,που αρχικά ονομάηονταν Κρθνίδεσ, ιταν μία αρχαία πόλθ τθσ Κράκθσ που βρίςκεται ςιμερα
ςτον νομό Καβάλασ. Οι Φίλιπποι-Κρθνίδεσ ιδρφκθκαν από τουσ αποίκουσ τθσ Κάςου το 360/359π.Χ. Το 356 οι
κάτοικοι των Κρθνίδων απειλοφμενοι από τουσ Κρακιϊτεσ ,που ηοφςαν κοντά ςτθν περιοχι, ηιτθςαν από τον
πατζρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Φίλιππο Β’, τθν βοικειά του για να μπορζςουν να τουσ αντιμετωπίςουν. Ο Φίλιπποσ όμωσ καταλαμβάνει, οχυρϊνει και μετονομάηει τισ Κρθνίδεσ ςε Φιλίππουσ. Στθν πραγματικότθτα δεν ζηθςε ποτζ
εκεί. Πμωσ ςυνειςζφερε πολλά. Δθμιοφργθςε ςτθν πόλθ ζνα αμφικζατρο το οποίο χωροφςε 8.000 ανκρϊπουσ και χτίςτθκε από μάρμαρα τθσ περιοχισ. Στθν ςυνζχεια θ πόλθ πζραςε ςτα χζρια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίοσ
ζπαιρνε τα ζςοδα τθσ πόλθσ, επειδι ιταν ζνα μεγάλο εμπορικό μζροσ αφοφ βριςκόταν ςτθν Εγνατία Οδό. Ζπειτα οι
Φίλιπποι πζραςαν ςτα χζρια των ωμαίων το 42 μ.Χ. οι οποίοι βελτίωςαν τθν πόλθ και όλεσ τισ πινακίδεσ που ιταν
γραμμζνεσ ςτα ελλθνικά τισ μετζγραψαν ςτα ρωμαϊκά. Το 49 ι 59 μ.Χ. ο Απόςτολοσ Ραφλοσ επιςκζφκθκε τουσ Φιλίππουσ και ίδρυςε τθν πρϊτθ Χριςτιανικι Εκκλθςία τθσ Ευρϊπθσ. Ρολλοί μάλιςτα ιςχυρίηονται ότι φυλακίςτθκε εκεί και
πωσ ζπεςε ζνασ κεραυνόσ και θ πόρτα τθσ φυλακισ ζςπαςε.
Ιταν μία πολφ ενδιαφζρουςα εκδρομι. Ενθμερωκικαμε, διαςκεδάςαμε και φυςικά περάςαμε τζλεια! Οι κακθγθτζσ ιταν άψογοι μαηί μασ αλλά και θ δικι μασ ςυμπεριφορά ιταν πολφ καλι. Ελπίηουμε να ξαναοργανϊςουμε
μια τόςο ενδιαφζρουςα εκπαιδευτικι εκδρομι και να περάςουμε όπωσ περάςαμε ς’ αυτιν, δθλαδι να μασ μείνει
ΑΞΕΧΑΣΤΘ!!

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ ΞΑΝΘΗ
>>Κωνςταντίνοσ & Χριςτοσ Ηαφειρίδθσ

Τξ Λαξγοατικό Ιρςξοικό Μξσρείξ Ξάμθηπ ιδούθηκε ςξ 1975 και ρςεγάζεςαι ρςξ Αουξμςικό Κξσγιξσμςζόγλξσ, ρςημ παλιά πόλη ςηπ Ξάμθηπ.
Τξ κςίοιξ ςξσ μξσρείξ, έμα έκθεμα ασςό καθ΄ ασςό μαοςσοά πξλλά για ςημ ιρςξοία, ςημ κξιμωμική
και ξικξμξμική ζωή μιαπ πόληπ πξσ άκμαρε ρςιπ αουέπ ςξσ 20ξσ αιώμα.
Τα εκθέμαςα έυξσμ ρσμςηοηθεί καςά 80% με ςημ ρσμδοξμή εσεογεςώμ, Ίδοσμα Α. Γ. Λεβέμςη Ίδοσμα Ι. Φ. Κωρςόπξσλξσ, Ίδοσμα Α. Σ. Ωμάρη, κ.ά. Σήμεοα, τιλξνεμεί ρςξσπ υώοξπ ςξσ, εκθέρειπ πξσ παοξσριάζξσμ ρςξιυεία από ςξμ δημόριξ και ιδιωςικό βίξ, ςημ κξιμωμική, ξικξμξμική,
θοηρκεσςική ζωή ςηπ πόληπ και ςηπ σπαίθοξσ ρςιπ αουέπ ςξσ 20ξσ αιώμα.
Παοάλληλα, λειςξσογξύμ εογαρςήοια και εκπαιδεσςικά ποξγοάμμαςα πξσ δίμξσμ ςξ ρςίγμα ςηπ
μέαπ δημιξσογίαπ ρςημ πόλη. Φιλξποόξδη Έμωρη Ξάμθηπ - Λαξγοατικό Μξσρείξ Ξάμθηπ.
Τξ κςίοιξ είμαι έμα από ςα πιξ αμςιποξρωπεσςικά παοαδείγμαςα μιαπ ρσγκεκοιμέμηπ ςσπξλξγίαπ
καςξικιώμ, πξσ άουιραμ μα καςαρκεσάζξμςαι ρςημ πόλη ςηπ Ξάμθηπ ςημ ςελεσςαία πεοίξδξ ςηπ ςξσοκξκοαςίαπ, από ςξ 1830
και μεςά. Είμαι απξςέλερμα εμόπ ξικξδξμικξύ ξογαρμξύ ςηπ Ελλημικήπ Κξιμόςηςαπ ςηπ πόληπ, πξσ νέτσγε από ςημ μέυοι
ςόςε επικοαςξύρα αγοξςική ξικξμξμία ςηπ Οθωμαμικήπ ασςξκοαςξοίαπ και μεςαπήδηρε ρςημ εμπξοεσμαςική και βιξςευμική
ξικξμξμία, ακξλξσθώμςαπ ςιπ γοήγξοεπ ενελίνειπ και ςημ ξικξμξμική αμάπςσνη ςωμ Εσοωπαϊκώμ κοαςώμ, με ςα ξπξία ρσμδέθηκε η πόλη λόγω ςηπ καλλιέογειαπ και επενεογαρίαπ ςωμ καπμώμ ςηπ πεοιξυήπ. Έςρι, παοξσριάζεςαι ρςημ Ελλημική
Κξιμόςηςα ςηπ πόληπ μία ρσρρώοεσρη πλξύςξσ και δημιξσογείςαι μία μέα μεγαλξαρςική ςάνη με μεγάλη κξιμωμική δοάρη
και ποξρτξοά.
Ο "Μαικημιρμόπ" ασςήπ ςηπ ςάνηπ βοήκε ςημ πιξ ασθεμςική ςξσ έκτοαρη ρςημ αμέγεορη μεγάοωμ, ςα ξπξία δεμ έποεπε μα
σρςεοξύμ από εκείμα ςηπ Εσοώπηπ. Η αουιςεκςξμική ήςαμ ςξ ρσμβξλικό μέρξ πξσ σπξδήλωμε ςη δσμαμική ύπαονη και ςημ
εμεογηςική ρσμμεςξυή ςξσπ ρςα κξιμά ςηπ πόληπ και ςημ πλήοη καθιέοωρή ςξσπ ρςημ Ελλημική Κξιμόςηςα.
Έμα από ςα υαοακςηοιρςικά ςξσ πμεύμαςξπ ςωμ κςιρμάςωμ ασςώμ είμαι όςι αμςλξύμ, ρε μεγάλξ βαθμό, ςιπ μξοτέπ ςξσπ από
ςιπ αουιςεκςξμικέπ εκτοάρειπ ςηπ επξυήπ ρςη κεμςοική Εσοώπη (Μπαοόκ, Νεξκλαρικιρμό, Εκλεκςικιρμό).

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ

Θ καινοφρια αρχιτεκτονικι που μετζφεραν ςτον τόπο ζγινε αμζςωσ αποδεκτι από τουσ Ζλλθνεσ, γιατί χάραξε το δρόμο τθσ ελευκερίασ, του εξευρωπαϊςμοφ και τθσ προόδου. Είναι, λοιπόν, αναπόςπαςτο κομμάτι
τθσ ςφγχρονθσ Ελλθνικισ ιςτορίασ και παράδοςθσ.
Ζτςι, θ πόλθ τθσ Ξάνκθσ, γεμίηει τθν περίοδο αυτι, από μοναδικά αρχιτεκτονικά δθμιουργιματα, όπου τα ξζνα ςτοιχεία, ςε ςυνδυαςμό με τθν παραδοςιακι αρχιτεκτονικι και πολεοδομία, ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθ δθμιουργία ενόσ μοναδικοφ αιςκθτικοφ ςυνόλου, που παρουςιάηει ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τθν πολυπλοκότθτα και τθν μοναδικότθτα των χαρακτθριςτικϊν του.
Το ςυγκεκριμζνο οικοδόμθμα, που αποτελείται από δφο όμοιεσ μεταξφ τουσ κατοικίεσ, καταςκευάςτθκε, ςφμφωνα με προφορικζσ μαρτυρίεσ από το 1860 ζωσ το 1862, ενϊ ωσ το 1866
ολοκλθρϊκθκαν και οι τοιχογραφίεσ του από Ξανκιϊτεσ και Βαυαροφσ καλλιτζχνεσ.
Λδιοκτιτεσ ιταν οι αδελφοί Ακανάςιοσ και Ραντελισ Κουγιουμτηόγλου, μζλθ οικογζνειασ καπνεμπόρων με ιδιαίτερα φιλότεχνεσ ιδζεσ. Είναι κτιςμζνο ςτθν οδό Αντίκα αρ. 5 & 7 τθσ παλιάσ πόλθσ, ςτο άμεςο περιβάλλον τθσ πλατείασ Μθτρόπολθσ. Το τμιμα αυτό τθσ πόλθσ αποτελοφςε το κζντρο του Ελλθνιςμοφ ςτθν Τουρκοκρατοφμενθ Ξάνκθ τον προθγοφμενο αιϊνα.
Τα παλιά αρχοντικά που ζγιναν ςε ακτίνα μικρότερθ των 150 μ. από τθν πλατεία Μθτρόπολθσ - και τα οποία διαςϊηονται ςχεδόν ςτο ςφνολό τουσ - είναι από τα πιο αξιόλογα ωσ προσ τθν αρχιτεκτονικι τουσ, αλλά και ωσ προσ τθν ιςτορικι τουσ ςθμαςία για τθν ειδικι τουσ χριςθ.

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΗ Γϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ
Θ Γϋ τάξθ Γυμναςίου ςτισ 22-4-2010 επιςκζφτθκε τθν Ακινα . Κφριοσ προοριςμόσ τθσ εκδρομισ
ιταν θ επίςκεψθ ςτθν Βουλι. Κατά τθν τριιμερθ παραμονι μασ ςτθν Ακινα, πραγματοποιικθκαν
επιςκζψεισ, ςτουσ Δελφοφσ, ςτο μουςείο και τον Λερό Βράχο τθσ Ακρόπολθσ, ςτον Εκνικό Κιπο και
ςτο Ηάππειο. Ραράλλθλα, περιθγθκικαμε ςτο Μοναςτθράκι και ςτθν Αρχαία αγορά τθσ Ακινασ. Βζβαια, και οι νφχτεσ μασ παρουςίαςαν ενδιαφζρον, κακϊσ παρακολουκιςαμε τθ κεατρικι παράςταςθ
«Σεςουάρ για δολοφόνουσ» που μασ χάριςε άφκονο γζλιο και επιδείξαμε τισ χορευτικζσ μασ ικανότθτεσ ςε μια μουςικι ταβζρνα . Θ εκδρομι μασ ιταν φανταςτικι και όλοι περάςαμε υπζροχα!!!

Να κάποιεσ από τισ φωτογραφίεσ μασ...

Στθν επίςκεψθ μασ ςτον Ραρκενϊνα.

Στα ςκαλιά του Ηαππείου.

Στθ Βουλι των Ελλινων.

Στο αρχαίο μνθμείο των Δελφϊν.
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΘΕΑΣΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ «ΙΛΙΑΔΑ»
>> Μαριάννα άντου

Στισ 9 Μαρτίου παρακολουκιςαμε τθν παράςταςθ «Ομιρου Λλιάδα» ςτο κζατρο Εγνατία ςε ςκθνοκεςία τθσ
Κάρμεν ουγγζρθ. Θ κυρία ουγγζρθ για ακόμα μία φορά μασ ψυχαγϊγθςε και μασ ταξίδεψε ςτον κόςμο του
Τρωικοφ Ρολζμου, αφοφ απζδωςε πιςτά το ζργο του μεγάλου μασ ποιθτι, Ομιρου.
Οι θκοποιοί μασ χάριςαν τον καλφτερο τουσ εαυτό και υποδφκθκαν όλουσ τουσ ιρωεσ με μεγάλθ επιτυχία.
Ακόμθ και αν θ ςκθνι ιταν μικρι, μπόρεςαν να ξεδιπλϊςουν το
ταλζντο τουσ και να μασ μαγζψουν. Τραγοφδθςαν, χόρεψαν και
μπλζχτθκαν με το κοινό που απαρτιηόταν από άτομα όλων των θλικιϊν. Τα ςκθνικά ιταν εντυπωςιακά και τα κουςτοφμια αντιπροςϊπευαν τθν εποχι.
Το κεατρικό μποροφν να παρακολουκιςουν μικροί και μεγάλοι με αγάπθ για το κζατρο αφοφ, εκτόσ από εκπαιδευτικό ιταν και ψυχαγωγικό. Είναι
μία παράςταςθ που ςυνιςτϊ ανεπιφφλακτα ςε όλουσ όςοι κζλουν να κυμθκοφν αυτό το αριςτουργθματικό ζποσ ςτθν καλφτερθ απόδοςι του.

H EΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟΤ GOTH STYLE
>> Γεωργία Τοπαλίδου

Το να είςαι γκοκάσ δεν είναι και κάτι καινοφργιο. Ροιοσ δεν
κυμάται τουσ 9οσ dark ςτο χοιροςτάςιο και τα πάρτυ του Underworld; Σιμερα απλϊσ όλο και περιςςότερο μπαίνουν ςτθν διαδικαςία του dressing up. Αυτό με απλά λόγια ςθμαίνει ότι εκεί που
περπατάσ ςτον δρόμο, χαηεφοντασ βιτρίνεσ, βλζπεισ κθλυκά
«darkonia» με επιτθδευμζνα ςκιςμζνα καλςόν και λατζξ φοφςτεσ
και αρςενικά «κοράκια» με κοκόρνουσ ςτα πόδια και μαφρο μολφβι ςτα μάτια να περπατοφν ανάμεςά ςου. Βζβαια, πολλοί
άνκρωποι τουσ κοιτάηουν με παράξενο τρόπο. Και είναι απολφτωσ
φυςιολογικό, γιατί δεν είναι και τόςο ςυνθκιςμζνο να βλζπεισ ανκρϊπουσ ντυμζνουσ με αυτόν τον τρόπο. Αυτοί
πάλι δεν νοιάηονται κακόλου, γιατί νιϊκουν πολφ άνετα με αυτό το
style. Κάτι τα τυπάκια αυτά, κάτι οι ελλθνικζσ μπάντεσ με γκόκικα ςτοιχεία, όπωσ οι Siva Six, οι Phoenix Cat scratch, κάτι οι εμφανίςεισ των
αδερφϊν Γκζλντοφ ςτο Λονδίνο με χλωμι επιδερμίδα και κάτι οι νζεσ
κολεξιόν μεγάλων οίκων που ζχουν υιοκετιςει αυτό το style, είναι πια
εφκολο να δεισ ότι το γκοκ επζςτρεψε!!!!!

ελίδα 7

ΧΟΡΟ
>> Ερμιόνθ Μαγοποφλου

Οι ζφθβοι ςυχνά ζχουν τθν ανάγκθ να ακλθκοφν και να ψυχαγωγθκοφν. Το καλφτερο άκλθμα είναι ο
χορόσ . Υπιρχε από τα αρχαία χρόνια, γιατί οι άνκρωποι είχαν τθν ανάγκθ να διαςκεδάςουν. Πμωσ, αργότερα ζγινε και άκλθμα.
Οι πιο ςυνθκιςμζνοι και αυτοδίδακτοι πολλζσ φορζσ χοροί είναι το tectonic και το hip-hop. Πμωσ όλοι
οι χοροί είναι ωραίοι και ευχάριςτοι. Απλϊσ, χρειάηονται κακοδιγθςθ, δθλαδι αν κζλει κάποιοσ να χορεφει καλά κυρίωσ μπαλζτο, ςφγχρονο και λάτιν πρζπει να πάει ςε μία ςχολι χοροφ ι να παρακολουκιςει
πολλά ςεμινάρια ςε αυτόν τον τομζα.
Ο χορόσ είναι ζνασ τρόποσ για να εκφράηεςαι. Να δθμιουργείσ και φυςικά να γυμνάηεςαι . Ρολλοί πιςτεφουν πωσ ο χορόσ είναι κάτι αςτείο , κάτι εφκολο. Πμωσ δεν είναι ζτςι, αυτό το άκλθμα είναι κάτι ςοβαρό. Ρολλοί μάλιςτα αςχολοφνται και επαγγελματικά. Για να χορεφει κάποιοσ καλά, πρζπει να το νιϊκει μζςα του, να νιϊκει το ρυκμό τθσ μουςικισ. Να ζχει δυναμιςμό και ζκφραςθ. Επίςθσ, μπορεί να ζχει και πολλζσ διακρίςεισ ςτον χϊρο, δθλαδι να ςυμμετζχει ςε διαγωνιςμοφσ παίρνοντασ μετάλλια και πολλζσ άλλεσ
διακρίςεισ.

.

ΕΙΔΗ ΧΟΡΟΤ...

ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟΙ

ΜΠΑΛΕΣΟ
ΤΓΧΡΟΝΟ

TECKTONIK
ΛΑΣΙΝ

HIP-HOP

Οι «βάςεισ» για τον χορό είναι κυρίωσ το μπαλζτο και το ςφγχρονο. Το tecktonik είναι κάτι καινοφριο και
πιο νεανικό, αφοφ χορεφεται τα τελευταία χρόνια από τουσ περιςςότερουσ ζφθβουσ. Οι παραδοςιακοί χοροί
είναι περίτεχνοι και χορεφονται από μικροφσ και μεγάλουσ. Πμωσ είναι λίγο παρεξθγθμζνοι, γιατί τισ περιςςότερεσ φορζσ τα παιδιά ντρζπονται να χορζψουν παραδοςιακοφσ χοροφσ, κζλουν να χορεφουν περιςςότερο
τουσ ξενόφερτουσ (hip-hop, tecktonik κ.α.). Πμωσ αυτό δεν πρζπει να γίνεται, γιατί χορεφοντασ παραδοςιακοφσ χοροφσ μακαίνουν και προβάλλουν τθν ιςτορία του τόπου τουσ. Πςον αφορά το λάτιν είναι για όλεσ τισ
θλικίεσ, από τισ πιο μικρζσ ωσ τισ πιο μεγάλεσ. Επίςθσ, χορεφεται κυρίωσ ςε ηευγάρια και είναι πιο ερωτικόσ
χορόσ.
Ππωσ και να ζχει, όποιοσ χορόσ και αν ςασ αρζςει, αςχολθκείτε, γιατί είναι μια ευχάριςτθ απαςχόλθςθ και
μια καλι άςκθςθ για το ςϊμα ςασ. Ππωσ ζλεγαν και οι αρχαίοι «νουσ υγιισ εν ςϊματι υγιεί»!
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ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΡΑΛΑΛΟΚΑΣΤΟΥ
>> Κωνςταντίνοσ Κουντουράσ

Το βουνό που βρίςκεται πίςω από το ςυνοικιςμό του Ραλαιοκάςτρου ονομάηεται Σιβρί. Το
όνομά του είναι τουρκικό και ςθμαίνει «μυτερόσ». Τθν ίδια ονομαςία ζχουν και πολλά άλλα βουνά τθσ Ελλάδασ.
Το δάςοσ που εκτείνεται ςτθ νότια πλευρά του βουνοφ και πίςω από το παρεκκλιςι τθσ Αγίασ
Ραραςκευισ δθμιουργικθκε το 1953-1954, όταν οι μακθτζσ του Δθμοτικοφ Σχολείου Ραλαιοκάςτρου μαηί με τουσ κατοίκουσ του χωριοφ ανζλαβαν να τo δεντροφυτεφςουν με πεφκα. Θ περιοχι
πριν ιταν ζνα βοςκοτόπι γεμάτο πουρνάρια και άγριουσ κάμνουσ. Ακόμα και ςιμερα μακθτζσ
των δθμοτικϊν ςχολείων Ραλαιοκάςτρου ςυνεχίηουν τθ δεντροφφτευςθ του βουνοφ.
Το 2003 ξζςπαςε μια ξαφνικι φωτιά θ οποία, χάρθ ςτθν γριγορθ αντίδραςθ των κατοίκων
και τθσ πυροςβεςτικισ, δεν πρόλαβε να εξαπλωκεί πολφ, καίγοντασ μόνο ζνα πολφ μικρό μζροσ
του δάςουσ. Θ φωτιά ξεκίνθςε από μια παράνομθ χωματερι που δθμιοφργθςαν κάποιοι αςυνείδθτοι ςυμπολίτεσ μασ ςτο κζντρο του δάςουσ.
Το δάςοσ εκτόσ από ομορφιά προςφζρει ςτθν περιοχι ζνα καλό και υγιεινό κλίμα. Γιϋ αυτό
πρζπει εμείσ οι νεότερεσ γενιζσ όχι μόνο να το προςτατεφουμε αλλά να προςπακοφμε ςυνεχϊσ να δεντροφυτεφουμε όλο και περιςςότερεσ εκτάςεισ γθσ.

ΩΣΕ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...
>> Γεωργία Τοπαλίδου

ΚΛΕΙΣΕ ΣΟΝ ΔΙΑΚΟΠΣΗ
Κλείςτε τισ ςυςκευζσ από τον κεντρικό ι βγάλτε τεσ από τθν πρίηα όταν δεν λειτουργοφν. Μία απλι κίνθςθ μπορεί να προςτατζψει το περιβάλλον και ςυμφζρει και ςτθν τςζπθ ςασ.

ΖΕΣΑΘΕΙΣΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ
υκμίςτε τον κερμοςτάτθ ςε μία λογικι κερμοκραςία. Πχι μόνο προςτατεφετε τον πλανιτθ αλλά και μειϊνετε τον λογαριαςμό
ςασ μζχρι και 10%. Εξαερϊςτε τα ςϊματα και μθν ςκεπάηετε τα καλοριφζρ.

ΑΛΛΑΞΣΕ ΣΙ ΛΑΜΠΕ Α
Αντικαταςτιςτε τουσ λαμπτιρεσ ςασ με λάμπεσ φκορίου. Οι λάμπεσ φκορίου χρειάηονται 4 ζωσ 5 φορζσ λιγότερθ ενζργεια και
διαρκοφν 8 με 12 φορζσ περιςςότερο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΟΙΑ
Οι ανεμιςτιρεσ οροφισ καταναλϊνουν τθν ενζργεια που χρειάηεται ζνασ κοινόσ λαμπτιρασ. Αερίςτε τθ νφχτα τα δωμάτια και ζτςι
κα ζχετε ζνα δροςερό και οικονομικό ςπίτι.

ΣΟΠΟΘΕΣΗΣΕ ΗΛΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΙΦΩΝΑ
Ο θλιακόσ κερμοςίφωνασ όχι μόνο ςασ προςφζρει ηεςτό νερό όλθ τθν μζρα αλλά μειϊνει το λογαριαςμό του θλεκτρικοφ ρεφματοσ περίπου 20-25%.

Η ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ
>> Tριάδα Εμμανουθλίδου ,κακθγιτρια φιλόλογοσ

Θ επαφι με τθ λογοτεχνία, αν κάνει κανείσ ζνα καλό ξεκίνθμα ςτθν παιδικι θλικία, μπορεί να αποτελεί ζνα φάρο ςτθ
μιηζρια τθσ κακθμερινότθτασ, ζνα αποκοφμπι ςε δφςκολεσ προςωπικζσ ςτιγμζσ, μονοπάτι που ςε ταξιδεφει ςε κόςμουσ και
πολιτιςμοφσ μακρινοφσ και ξζνουσ, άγνωςτουσ ωσ τότε, ςε καταςτάςεισ άλλοτε γνϊριμεσ και άλλοτε όχι, που ςε ωκοφν να
ψάξεισ να μάκεισ, να ενθμερωκείσ. Σε φζρνει ςε επαφι με τισ βαςικζσ δυνάμεισ και προχποκζςεισ, που δθμιοφργθςαν τον
πολιτιςμό και τθν ιςτορία του.
Ωςτόςο, τα πράγματα όςον αφορά τθ διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ ςτο ςχολείο είναι πιο ςυγκεκριμζνα: θ κατανόθςθ και
θ βακφτερθ απόλαυςθ του κειμζνου από το μακθτι, θ άςκθςι του ςτθν ανάγνωςθ κειμζνων ϊςτε να καταςτεί επαρκισ αναγνϊςτθσ, θ γνωριμία με αξίεσ του πολιτιςμοφ που ςυνδζονται με τθ ηωι, τθν παράδοςθ, τθ φυςιογνωμία του ζκνουσ αλλά και με το ευρφτερο πολιτιςμικό περιβάλλον ςτθν ευρωπαϊκι ι τθν οικουμενικι του διάςταςθ και τζλοσ θ ευαιςκθτοποίθςθ του μακθτι ςε καίρια κζματα-προβλιματα του ανκρϊπου και τθσ κοινωνικισ ηωισ του είναι οι γενικοί ςτόχοι του μακιματοσ τθσ νεοελλθνικισ λογοτεχνίασ, όπωσ ορίηονται από το ενιαίο πλαίςιο προγράμματοσ ςπουδϊν.
Ρόςο εφκολο όμωσ είναι μζςα ςτα ςτενά πλαίςια του δίωρου μακιματοσ και με τάξεισ που αρικμοφν 25-28 μακθτζσ να
επιτευχκοφν αυτοί οι ςτόχοι; Αν λάβουμε μάλιςτα υπόψθ μασ τθ ςχζςθ των μακθτϊν με το βιβλίο και με το διάβαςμα γενικότερα, τότε είναι ίςωσ κατανοθτό ότι, δυςτυχϊσ, δεν είναι εφικτό να υλοποιθκοφν αυτοί οι ευςεβείσ ςτόχοι του προγράμματοσ ςπουδϊν. Ασ διερευνιςουμε όμωσ τι άλλο μπορεί να φταίει και ζνα μάκθμα, κεωρθτικά τουλάχιςτον, τόςο ενδιαφζρον «απολαμβάνει» τθν απαξίωςθ και τθ χλεφθ των περιςςότερων, τουλάχιςτον, μακθτϊν.
Καταρχιν, μεγάλο μερίδιο ευκφνθσ φζρει ο χρθςιμοκθρικόσ χαρακτιρασ του «ςφγχρονου» εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ.
Θ διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ δεν ζχει να προςφζρει χειροπιαςτά οφζλθ οφτε ςτουσ μακθτζσ που κα ακολουκιςουν κεωρθτικι κατεφκυνςθ οφτε ς’ αυτοφσ που κα ακολουκιςουν κετικι ι τεχνολογικι. Το ιδεολόγθμα ότι θ ανάγνωςθ λογοτεχνίασ υποβοθκά ςτθ βελτίωςθ τθσ παραγωγισ κυρίωσ του γραπτοφ λόγου δεν εξαργυρϊνεται ςε άμεςα οφζλθ, με αποτζλεςμα
να μθν πείκει κανζναν , οφτε καν τουσ γονείσ, που αγχωμζνοι κακϊσ είναι για το μζλλον των παιδιϊν τουσ, δεν βλζπουν με
ιδιαίτερα κετικό μάτι τθν εναςχόλθςθ με τθ λογοτεχνία.
Επιπλζον, αποτελεί γεγονόσ ότι θ χϊρα μασ ζχει να επιδείξει υψθλισ ποιότθτασ και παγκόςμιασ απιχθςθσ λογοτεχνία.
Ωςτόςο, τα ανκολογθμζνα κείμενα, ςτισ τρεισ τουλάχιςτον τάξεισ του Γυμναςίου, ζχω τθν αίςκθςθ ότι δεν αποτελοφν τθν
καλφτερθ επιλογι τθσ εγχϊριασ παραγωγισ. Για παράδειγμα , το να γνωρίηουν οι μακθτζσ του Γυμναςίου τον Κ. Ραλαμά
μζςα από τον Φμνο ςτον Ραρκενϊνα κεωρϊ ότι αποτελεί άςτοχθ επιλογι.
Ζνα άλλο ηιτθμα που ςυχνά τίκεται είναι κατά πόςο θ διδαςκαλία ενόσ ολόκλθρου λογοτεχνικοφ ζργου κα ςυνζβαλε
ςτθν προςζλκυςθ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν περιςςότερο τουλάχιςτον από τθν αποςπαςματικι παρουςίαςθ των
ζργων που επιλζγονται. Επιπρόςκετα, θ ζλλειψθ ενθμερωμζνων ςχολικϊν βιβλιοκθκϊν επιδεινϊνει τθν οφτωσ ι άλλωσ
απελπιςτικι κατάςταςθ πολλϊν ςχολείων τόςο τθσ περιφζρειασ όςο και του κζντρου.
Ζνα ηιτθμα που πραγματικά δυςχεραίνει τθ κζςθ κακθγθτϊν και μακθτϊν είναι αυτό τθσ αξιολόγθςθσ, κακϊσ θ ειδικι
φφςθ του μακιματοσ, θ ζμφαςθ ςε ςυναιςκθματικοφσ μάλλον παρά ςε γνωςτικοφσ ςτόχουσ, θ πολυςθμία του λόγου και θ
ερμθνευτικι πολλαπλότθτα ςε ςυνδυαςμό με τθ ηθτοφμενθ αναγνωςτικι πρόςλθψθ, εν μζρει μόνο επιτρζπουν αξιολόγθςθ
με κλειςτοφ τφπου ερωτιςεισ, όπωσ επιςθμαίνει το αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν. Οι ερωτιςεισ κατανόθςθσ κειμζνου
κακϊσ και οι ανοιχτζσ ερμθνευτικζσ ερωτιςεισ ανάπτυξθσ που προτείνονται, μιπωσ κα ζπρεπε να περιοριςτοφν ςτθν προςζγγιςθ του κειμζνου ςτθν τάξθ και να μθν αποτελοφν αντικείμενο προσ εξζταςθ;
Τζλοσ, τι μποροφν να προςφζρουν οι νζεσ τεχνολογίεσ ςτθ διδαςκαλία ι καλφτερα ςτθν προςζγγιςθ ενόσ λογοτεχνικοφ
ζργου; Ρολλά!!! Μασ δίνουν τθ δυνατότθτα να ζχουμε άμεςθ πρόςβαςθ ςε βιβλιοκικεσ, αρχεία και πθγζσ αλλά και ςτισ
ιςτοςελίδεσ των ίδιων των ςυγγραφζων. Πλα αυτά που μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν κατά περίπτωςθ ςτθ διδαςκαλία
τθσ λογοτεχνίασ από τθν εικόνα μζχρι τα cd με αναγνϊςεισ ι μελοποιιςεισ κειμζνων , ωσ τα λογοτεχνικά αρχεία ι τα αρχεία των εφθμερίδων, τισ μεγάλεσ βιβλιοκικεσ όλα μποροφν να αναηθτθκοφν πλζον με ευκολία , να ψθφιοποιθκοφν και να
ενταχκοφν με παιγνιϊδθ και ευφάνταςτο τρόπο ςτο μάκθμα.
Αυτό που ζχει τελικά ςθμαςία είναι να μυθκοφν οι μακθτζσ ςτθν ιεροτελεςτία τθσ ανάγνωςθσ, να διεκδικιςουν το δικαίωμα ςτο όνειρο. Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ λειτουργεί ςτο ςχολείο μασ θ λογοτεχνικι λζςχθ και οι ποίκιλεσ και ενδιαφζρουςεσ δραςτθριότθτεσ τθσ. Ασ ελπίςουμε προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ να κινθκοφν και οι αλλαγζσ που επίκειται να πραγματοποιθκοφν από το υπουργείο. Μςωσ ζτςι δοφμε ςε όλα τα ςχολεία να ςυντελείται το «καφμα» που τϊρα αφορά δυςτυχϊσ μεμονωμζνα ςχολεία όπου οι δραματοποιιςεισ πεηϊν ι ποιθτικϊν ζργων, οι κεατρικζσ παραςτάςεισ και οι όποιεσ
άλλεσ δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ ενκουςιάηουν μακθτζσ και κακθγθτζσ και αποτελοφν πτυχι τθσ κακθμερινότθτασ τουσ.

PARKOUR
>> Μαρίηα Μπαλαμπάνθ, Ειρινθ Σιδερά

Στόχοσ του Parkour είναι ουςιαςτικά θ υπερπιδθςθ εμποδίων, φυςικϊν και τεχνθτϊν, όπου ωσ εμπόδια μποροφν
να κεωρθκοφν τα πάντα, από βράχοι, ποτάμια, ι κλαδιά μζχρι τοίχοι, πεηοφλια, ι κάγκελα. Ζνασ traceur καλλιεργεί τθν
ικανότθτα να εντοπίηει εναλλακτικοφσ τρόπουσ κίνθςθσ και πορείασ, τουσ οποίουσ ενδζχεται να χρθςιμοποιιςει τόςο
ςτθν κακθμερινι του ηωι, όςο και ςε καταςτάςεισ ζκτακτων αναγκϊν. Γι' αυτό το λόγο θ κατθγοριοποίθςθ του Parkour
ωσ δραςτθριότθτα είναι δφςκολθ, αφοφ κάποιοι το κεωροφν άκλθμα ενϊ κάποιοι πολεμικι τζχνθ. Ρολλοί, ωςτόςο, είναι ευχαριςτθμζνοι με το να τοποκετοφν το Parkour ςτθ δικι του κατθγορία: "Το Parkour είναι Parkour. Κακιερϊκθκε
από το David Belle τθ δεκαετία του '80, και ωσ γενζτειρά του κεωρείται θ Lisses, ζνα προάςτιο του Ραριςιοφ τθσ Γαλλίασ. Ο όροσ Parkour προκφπτει από το Parcours du Combattant, ζνα είδοσ ςτρατιωτικοφ αγωνίςματοσ δρόμου μετ' εμποδίων.
Το πόςο επικίνδυνο είναι εξαρτάται κατά μζγιςτο βακμό άμεςα από τον ίδιο τον traceur. Αν προχωρεί κανείσ υπομονετικά, μεκοδικά, και πεικαρχθμζνα, οι πικανότθτεσ ατυχιματοσ μειϊνονται δραματικά. Οι μικροτραυματιςμοί ςτο
Parkour (μελανιζσ, γρατςουνιζσ, γδαρςίματα, κτλ) είναι εξαιρετικά ςυχνοί, αλλά το πιο ςθμαντικό είναι ότι το αν τραυματιςτείσ εξαρτάται κυρίωσ από εςζνα τον ίδιο, όχι από το αν ςε κλαδζψει ζνασ αμυντικόσ με υπερβάλλοντα ηιλο. Ο
λόγοσ που πολλοί νζοι τραυματίηονται ςυχνά είναι προφανισ. Βιάηονται υπερβολικά να βελτιωκοφν, και καταλιγουν με
ζνα ςωρό τραυματιςμοφσ: από ςπαςμζνα χζρια ι δόντια, μζχρι μόνιμεσ ηθμιζσ ςτισ αρκρϊςεισ. Φυςικά, όλοι κα πζςουν κάποια ςτιγμι. Αυτό είναι βζβαιο. Γι' αυτό οι traceurs, εξαςκοφνται και ςτα breakfalls, ϊςτε να ελαχιςτοποιοφν τθ
ηθμιά των πτϊςεϊν τουσ. ωτιςαμε παιδιά που κάνουν Parkour πωσ νιϊκουν και μασ είπαν:από τότε που αρχίςαμε το
Parkour βλζπουμε τον κόςμο διαφορετικά, νιϊκουμε ελεφκεροι και είναι ζνασ τρόποσ να ξεχνάμε τα προβλιματά μασ.
Γιϋ αυτό και εμείσ ςασ προτείνουμε να το επιλζξετε, απλϊσ χρειάηεται υπομονι, κάρροσ, προςπάκεια και κζλθςθ.
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ΣΟ ΗΧΟΧΡΩΜΑ ΣΗ ΕΠΟΧΗ ΜΑ
>> Χριςτοσ Μπζλλθσ

Θ πρϊτθ δεκαετία του21ου αιϊνα τελείωςε. Θ δεκαετία αυτι είχε άςχθμα και τραγικά γεγονότα που μασ ζκαναν να κλάψουμε αλλά και κετικά και ευχάριςτα γεγονότα που μασ ζκαναν να χαροφμε. Κάποια αφοροφςαν τον κόςμο τθσ οικονομίασ άλλα
του ακλθτιςμοφ και άλλα ιταν τρομοκρατικά. Θ δεκαετία μπορεί απλά να χαρακτθριςτεί ταραγμζνθ.

Το 2008 εμφανίηεται μια νζα ταλαντοφχα τραγουδίςτρια, θ Lady Gaga. Το πρϊτο
τθσ CD με τίτλο The Fame ςθμείωςε μεγάλθ επιτυχία, πουλϊντασ πάνω από
8.000.000 δίςκουσ. Το 2009 κυκλοφόρθςε το δεφτερο τθσ CD με τίτλο The Fame
Monster, ςτο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα τραγοφδια από τον πρϊτο δίςκο
κακϊσ και νζα τραγοφδια. Τα τραγοφδια τθσ πλζον ακοφγονται παντοφ.
Μετά τθν ανακοίνωςθ του προζδρου τθσ Δ.Ο.Ε. πωσ οι Ολυμπιακοί Αγϊνεσ του
2016 κα γίνουν ςτθν Βραηιλία, όλοι οι κάτοικοι τθσ Βραηιλίασ βγαίνουν ςτο δρόμο και γιορτάηουν τραγουδϊντασ και χορεφοντασ για τθν επιτυχία τθσ χϊρασ
τουσ.

Κάκε Κυριακι ςτο γιπεδο τθσ Τοφμπασ, οι οπαδοί του
ΡΑΟΚ φροντίηουν θ ομάδα τουσ να ενκαρρφνεται όςο
πιο πολφ γίνεται. Δεν περνάει λεπτό χωρίσ να ακοφγονται
ςυνκιματα. Δικαίωσ, λοιπόν, θ Τοφμπα αποκαλείται θ
πιο καυτι ζδρα τθσ Ελλάδοσ.

Σχεδόν κάκε μζρα ςτο Λράκ ακοφγονται πυροβολιςμοί και ουρλιαχτά ανκρϊπων που τρζχουν για να ςωκοφν. Δεκάδεσ άνκρωποι χάνουν τισ ηωζσ
τουσ άδικα και ακόμθ περιςςότεροι τραυματίηονται.

25 Ιουλίου 2000: Λίγα λεπτά μετά τθν απογείωςθ, το Κονκόρντ που εκτελοφςε τθν πτιςθ 4590
τθσ Air France αρπάηει φωτιά και πζφτει νοτιοδυτικά του αεροδρομίου Charles de Gaulle, λίγο
ζξω από το Ραρίςι. Σκοτϊνονται ςυνολικά 113 άνκρωποι και όλα τα Κονκόρν ςταματοφν να πετοφν για ζνα χρόνο. Οι ζρευνεσ δείχνουν πωσ το ατφχθμα ςυνζβθ από τα κραφςματα άλλου αεροςκάφουσ, ωςτόςο θ εικόνα
του γαλλικοφ υπερθχθτικοφ ζχει καταςτραφεί ανεπανόρκωτα.
Τα Κονκόρντ ςταματοφν τισ πτιςεισ τουσ το 2003.

11 επτεμβρίου 2001: 2976 άνκρωποι ζχαςαν τθ ηωι τουσ όταν αεροπειρατζσ, τρομοκράτεσ τθσ Αλ Κάιντα κατζλαβαν 4 αεροπλάνα εξαπολφοντασ ςυντονιςμζνθ επίκεςθ - αποςτολι αυτοκτονίασ ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ. Δφο αεροπλάνα ζπεςαν πάνω ςτουσ ουρανοξφςτεσ του World Trade Center, ζνα ςτο Ρεντάγωνο ςτθν Ουάςιγκτον κι ζνα ςε χωράφι ςτθν
Ρενςιλβάνια. Ο πλανιτθσ παρακολοφκθςε ςε ηωντανι μετάδοςθ ζνα από τα εντυπωςιακότερα
τρομοκρατικά χτυπιματα όλων των εποχϊν, που κακόριςε και ακόμα κακορίηει ςε μεγάλο βακμό τισ πολιτικζσ εξελίξεισ και όχι μόνο ςε όλο τον κόςμο.

1 Ιανουαρίου 2002:Ρολλζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ (ανάμεςά τουσ και θ Ελλάδα) αντικατζςτθςαν το
εκνικό τουσ νόμιςμα με το Ευρϊ. Υπιρξαν οικονομολόγοι που ιςχυρίςτθκαν πωσ το κοινό ευρωπαϊκό νόμιςμα είναι καταδικαςμζνο να αποτφχει, ενϊ πολλοί πολίτεσ διαμαρτυρικθκαν για αυξιςεισ ςτισ τιμζσ. Σιμερα όμωσ, το Ευρϊ αποτελεί ζνα από τα ιςχυρότερα νομίςματα του κόςμου.

14 Απριλίου 2003: Θ Ελλάδα ςυγκλονίηεται από το τραγικότερο ίςωσ ατφχθμα των τελευταίων
χρόνων. 21 μακθτζσ χάνουν τθ ηωι τουσ όταν ςτισ 14 Απριλίου 2003 το λεωφορείο που τουσ μεταφζρει ςυγκροφεται με ζνα φορτθγό κοντά ςτα Τζμπθ

4 Ιουλίου 2004:Θ Ελλάδα γίνεται Ρρωτακλιτρια Ευρϊπθσ
ςτο ποδόςφαιρο, νικϊντασ τθν οικοδζςποινα Ρορτογαλία
με 1-0. Το μοναδικό γκολ του τελικοφ, το ςθμείωςε ο
Άγγελοσ Χαριςτζασ. Σε όλθ τθν Ελλάδα οι άνκρωποι βγαίνουν ςτουσ δρόμουσ και γιορτάηουν για τθν ιςτορικι αυτι
νίκθ τθσ χϊρασ μασ.

2 Απριλίου 2005:Ραγκόςμια ςυγκίνθςθ προκαλεί ςτουσ πιςτοφσ τθσ ωμαιοκακολικισ Εκκλθςίασ θ είδθςθ του κανάτου του Ράπα Λωάννθ Ραφλου Β', πνευματικοφ θγζτθ των ωμαιοκακολικϊν επί 28 ολόκλθρα ζτθ. Ο πρϊτοσ μθ
Λταλόσ Ράπασ απ' το 1520, ο Λωάννθσ Ραφλοσ ο Β' υπιρξε απ' τουσ πιο πολυταξιδεμζνουσ θγζτεσ τθσ ιςτορίασ ζχοντασ
επιςκεφκεί 129 χϊρεσ και μιλϊντασ 11 γλϊςςεσ. Θ κθδεία του ζγινε ςτισ 8 Απριλίου και παρακολουκικθκε από εκατομμφρια πιςτοφσ ςε όλο τον κόςμο. Ο διάδοχόσ του, Γερμανόσ Ράπασ Βενζδικτοσ ΛΣΤ' εξελζγθ ςτισ 19 Απριλίου του
ίδιου χρόνου.

30 Δεκεμβρίου 2006:Δι' απαγχονιςμοφ εκτελζςτθκε ο πρϊθν θγζτθσ του Λράκ Σαντάμ
Χουςεΐν για εγκλιματα κατά τθσ ανκρωπότθτασ. Θ εκτζλεςι του πραγματοποιικθκε ςε
αςφαλι εγκατάςταςθ ςτθ βόρεια Βαγδάτθ. Θ είδθςθ του κανάτου του ζγινε δεκτι με πανθγυριςμοφσ από τουσ ςιίτεσ και ανάμικτεσ αντιδράςεισ από τθ διεκνι κοινότθτα.

8-24 Αυγοφςτου 2008:Ραρά τθ διεκνι κριτικι που είχε να αντιμετωπίςει
με τισ διαμαρτυρίεσ για ανεξαρτθςία του Κιβζτ, τον παγκόςμιο ςκεπτικιςμό απ' τον πόλεμο ςτθ Νότια Οςετία και τα προβλιματα που ζφερε ο ςειςμόσ Σιτςουάν, θ Κίνα διοργανϊνει επιτυχθμζνουσ Ολυμπιακοφσ
Αγϊνεσ καταλαμβάνοντασ τθν πρϊτθ κζςθ ςτον πίνακα των μεταλλίων με 51 χρυςά!

25 Ιουνίου 2009:Ο πιο δθμοφιλισ τραγουδιςτισ ςτον κόςμο, ο
βαςιλιάσ τθσ ποπ μουςικισ Μάικλ Τηάκςον αφινει τθν τελευταία
του πνοι ςτο ςπίτι του ςτο Λοσ Άντηελεσ από ανακοπι καρδιάσ που οφείλεται
μάλλον ςτθν υπερβολικι χριςθ θρεμιςτικϊν χαπιϊν. Λίγεσ εβδομάδεσ αργότερα
επρόκειτο να ξεκινιςει μια ςειρά ςυναυλιϊν που ο ίδιοσ ζλεγε ότι κα είναι θ
τελευταία του.

ΜΟΝΣΕΛΙΜΟ
>> Νίκοσ και Λευτζρθσ Ταςτςόγλου

Τι είναι ο μοντελιςμόσ και για ποιο λόγο μπορεί να είναι κάποιοσ μοντελιςτισ ;
Μοντελιςμόσ είναι θ απαςχόλθςθ ενόσ ατόμου ςτον ελεφκερό του χρόνο με τθλεκατευκυνόμενα
μοντζλα ςε κλίμακα (μινιατοφρεσ).
Τα τθλεκατευκυνόμενα ζχουν διάφορεσ μορφζσ και, ανάλογα με τον χϊρο που κινοφνται, ονομάηονται αεροπλάνα ,πλοία ,αυτοκίνθτα ,ελικόπτερα κ.α.
Ο μοντελιςμόσ χωρίηεται ςε κάποιεσ κατθγορίεσ , τα τθλεκατευκυνόμενα ξθράσ ,αζροσ ,καλάςςθσ και τα αμφίβια. Κακεμία
από αυτζσ τισ κατθγορίεσ είναι εξίςου διαςκεδαςτικι . Ο μοντελιςμόσ μπορεί να προςφζρει ςε όποιον αςχολείται με αυτόν, τθν
χαρά ενόσ δθμιουργοφ, του οποίου το δθμιοφργθμα (μικρό μεταφορικό μζςο) λειτουργεί πολφ καλά, γιατί μερικά μοντζλα χρειάηονται ςυναρμολόγθςθ. Θ χαρά αυτι εφκολα μετατρζπεται ςε ενκουςιαςμό με τθν οργάνωςθ μικρϊν αγϊνων με φίλουσ ,αρκεί να
διακζτουν κι αυτοί δικό τουσ τθλεκατευκυνόμενο.
Το επόμενο ςτάδιο είναι θ αναγνϊριςθ κάκε μζλουσ του τθλεκατευκυνόμενου μοντζλου και θ αναβάκμιςι του, π.χ. πιο δυνατό κινθτιρα, μεγαλφτερθσ διάρκειασ μπαταρία, λάςτιχα μεγαλφτερθσ ςτακερότθτασ (αυτοκίνθτα) κ.τ.λ. Επίςθσ, οι λάτρεισ του μοντελιςμοφ δθμιουργοφν διαγωνιςμοφσ με διάφορα ζπακλα, για τουσ οποίουσ μπορείτε να πλθροφορθκείτε ςτο ίντερνετ και ςε
διάφορα φυλλάδια. Οι ικανότθτεσ του μοντελιςτι να χειρίηεται το τθλεκατευκυνόμενό του ςιγά ςιγά αυξάνονται και μπορεί ι να
αναβακμίςει πολφ το υπάρχον μοντζλο του, ϊςτε να ανεβεί επίπεδο (να γίνει πιο δυνατό και με περιςςότερεσ δυνατότθτεσ) ι να
αγοράςει ζνα καινοφριο και καλφτερο μοντζλο. Μοντελιςμόσ δεν είναι μόνο τα τθλεκατευκυνόμενα μοντζλα αλλά και τα ακριβι
αντίγραφα τα οποία είναι μικρά μοντζλα (μινιατοφρεσ) που μοιάηουν με πραγματικά μζςα μετακίνθςθσ μόνο που δεν κινοφνται.
ΡΟΣΟΧΘ: ΤΑ ΤΘΛΕΚΑΤΕΥΚΥΝΟΜΕΝΑ ΡΟΥ ΚΛΝΟΥΝΤΑΛ ΚΑΤΑΤΕ ΤΑ ΜΑΚΛΑ ΑΡΟ ΜΛΚΑ ΡΑΛΔΛΑ. ΕΛΝΑΛ ΕΡΛΚΛΝΔΥΝΑ!!!
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Ο ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΣΩΝ ΝΕΩΝ
>> Δανάθ Φραντηι

Πλοι οι άνκρωποι, από τθν είςοδό τουσ ςτο ςχολείο μζχρι να γίνουν υπεριλικεσ και ωσ μακθτζσ και ωσ επαγγελματίεσ αναγκάηονται να μεγαλϊςουν τον εργαςιακό τουσ χρόνο. Μόνο ζτςι οι μακθτζσ καταφζρνουν να ανταποκρίνονται ςτισ αυξθμζνεσ ςχολικζσ και μακθςιακζσ τουσ υποχρεϊςεισ και οι επαγγελματίεσ ςτισ αυξθμζνεσ ανάγκεσ τθσ ηωισ. Συνζπεια τθσ ανταγωνιςτικισ κοινωνίασ και των αυξθμζνων κοινωνικϊν αναγκϊν είναι το κακθμερινό άγχοσ και ςτρεσ, το οποίο χαρακτθρίηει τον ςθμερινό άνκρωπο όλων των θλικιϊν.
Ο άνκρωποσ όμωσ δεν είναι μθχανάκι. Ρζρα από τισ κοινωνικζσ ανάγκεσ, ανεξάρτθτα από θλικία, φφλο, εκνικότθτα, καταγωγι, πνευματικό επίπεδο και γνϊςεισ ζχει και άλλεσ ανάγκεσ: ανάγκεσ κοινωνικζσ, ςυναιςκθματικζσ,
πνευματικζσ κ.ά. Τισ ανάγκεσ αυτζσ πρζπει να ικανοποιεί με μζτρο, για να υπάρχει ιςορροπία με τον εαυτό του
και με το περιβάλλον του.
Για τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν αυτϊν, οι οποίεσ διαφζρουν από άνκρωπο ςε άνκρωπο, ανάλογα με τθν θλικία και τα ιδιαίτερα ενδιαφζροντα που ζχει o κακζνασ, είναι ανάγκθ να ζχει ζνα χρόνο διακζςιμο για τον εαυτό του, ζνα προςωπικό χρόνο, τον οποίο να μπορεί να διαχειρίηεται ελεφκερα, όπωσ εκείνοσ κζλει. Ο χρόνοσ αυτόσ είναι γνωςτόσ ωσ "ελεφκεροσ
χρόνοσ". Μζςα από τισ δραςτθριότθτεσ του ελεφκερου χρόνου ο άνκρωποσ, μικρόσ ι μεγάλοσ, προςπακεί να ικανοποιιςει προςωπικζσ του ανάγκεσ. Ανάγκεσ και ενδιαφζροντα, τα οποία δεν ικανοποιοφνται με μόνθ τθν ςχολικι ι τθν επαγγελματικι του
απαςχόλθςθ. Ρεριςςότερο αναγκαίοσ είναι ο ελεφκεροσ χρόνοσ ςτο παιδί και το νζο, δεδομζνου ότι είναι ςε περίοδο ανάπτυξθσ
και είναι ςθμαντικό να ικανοποιοφνται οι διάφορεσ ανάγκεσ του, για να αναπτυχκεί και να ωριμάςει.
Λδιαίτερα ςιμερα, λόγω των πολλαπλϊν κινδφνων που περιτριγυρίηουν τα παιδιά και ειδικότερα τουσ νζουσ (π.χ. κάπνιςμα, αλκοόλ, ναρκωτικά, τθλεόραςθ κ.ά.), κακϊσ και του εντατικοφ ρυκμοφ απαςχόλθςθσ όλων των μακθτϊν, ανεξάρτθτα από θλικία
και επίπεδο εκπαίδευςθσ, είναι περιςςότερο αναγκαία θ φπαρξθ και ςωςτι αξιοποίθςθ ελεφκερου χρόνου. Από τισ δραςτθριότθτζσ του το παιδί και ο νζοσ πρζπει να αντλεί ευχαρίςτθςθ, ικανοποίθςθ και πλθρότθτα, ϊςτε να μθ χρειαςτεί να αναηθτιςει
αυτά ςε «δφςβατα και καταςτροφικά μονοπάτια».
Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι, μερικζσ φορζσ, κατά τον ελεφκερο χρόνο πραγματοποιοφνται τόςο ςθμαντικά επιτεφγματα, τα οποία
μπορεί να προςφζρουν ςτο παιδί ι τον ζφθβο πολφ ςθμαντικότερα πράγματα και οφζλθ από ότι ο επαγγελματικόσ ι ςχολικόσ
χρόνοσ, με τθν προχπόκεςθ ότι υπάρχουν ενδιαφζροντα και ο ελεφκεροσ χρόνοσ αξιοποιείται με ςοβαρά κριτιρια.
Τον ελεφκερο χρόνο ςυνικωσ κακζνασ αξιοποιεί με εντελϊσ προςωπικό τρόπο, επιλζγοντασ δραςτθριότθτεσ τζτοιεσ, ϊςτε να
προςφζρει ςτον εαυτό του εςωτερικι πλθρότθτα και κοινωνικι και ψυχικι ολοκλιρωςθ.

O ΦΤΛΕΣΙΚΟ ΡΑΣΙΜΟ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ
>> Σοφία Μπαράκου

Ακοφμε ςυχνά για αλλοδαποφσ ςυμμακθτζσ μασ “ Ζνα Ελλθνάκι δεν κα το ζκανε ποτζ αυτό”… και παινευόμαςτε για το πνεφμα φιλοξενίασ που μασ διακρίνει ωσ φυλι. Ζχουμε παράδοςθ εμείσ ς’ αυτόν τον τομζα, θ οποία ξεκινά μάλιςτα
από τθν αρχαιότθτα. Δεν αμφιςβθτοφμε αυτιν τθν παράδοςθ, διαπιςτϊνουμε όμωσ με κλίψθ ότι οι πράξεισ μασ
ςυχνά τθν καταςτρατθγοφν.
Στα ελλθνικά ςχολεία φοιτοφν πάνω από 100.000 αλλοδαποί μακθτζσ, ζνασ αρικμόσ που ςυνεχϊσ αυξάνεται.
Απροετοίμαςτθ να υποδεχκεί τζτοιο κφμα προςφφγων θ πολιτεία προςπάκθςε να ςτιςει διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ που κα ςζβεται τθν ιςοτιμία των πολιτιςμϊν. Πμωσ, θ νζα πραγματικότθτα τθσ πολυμορφίασ δθμιουργεί
ςθμαντικά προβλιματα, κυρίωσ για τουσ ξζνουσ μακθτζσ που πρζπει να προςαρμοςτοφν ςε άγνωςτο και πολλζσ
φορζσ εχκρικό περιβάλλον.
Αυτοί οι μακθτζσ είναι αναγκαςμζνοι να βιϊςουν ςθμαντικζσ φυλετικζσ διακρίςεισ, οι οποίεσ εκδθλϊνονται μζςω τθσ αίςκθςθσ υπεροχισ των ςτοιχείων του οικείου ζκνουσ, τθσ περιφρόνθςθσ των αντίςτοιχων χαρακτθριςτικϊν ςτοιχείων που ςυνκζτουν τθν ταυτότθτα άλλων εκνϊν, τθσ άρνθςθσ και τθσ αδιαλλαξίασ να δεχκοφμε οτιδιποτε μασ είναι ξζνο και άγνωςτο.
Κφριοι εκφραςτζσ αυτοφ του είδουσ διακρίςεων είναι οι γονείσ, ακολουκοφν μια μερίδα κακθγθτϊν και ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ
μακθτϊν. Γιατί τα παιδιά από τθ φφςθ τουσ παραδζχονται τα πράγματα όπωσ είναι, πιο απρόκυμα να προςζξουν και πολφ περιςςότερο να κρίνουν τισ διαφορζσ ανάμεςα ςτουσ ανκρϊπουσ-εκτόσ και αν ζχουν επθρεαςτεί από τουσ μεγάλουσ. Αντίκετα,
οριςμζνοι γονείσ ενοχλοφνται από τθν παρουςία αλλοδαπϊν μακθτϊν, ηθτϊντασ τθν απομάκρυνςι τουσ με πρόςχθμα τθ φαςαρία που προκαλοφν, τθν αδυναμία προςαρμογισ τουσ ςτο ςχολικό περιβάλλον και γενικά τθ διαφορετικότθτά τουσ ωσ χαρακτιρεσ από τα παιδιά τουσ, τα ελλθνόπουλα.. Ραρόμοιεσ απόψεισ εκφράηουν και κάποιοι κακθγθτζσ.
Στθν πραγματικότθτα, χρθςιμοποιοφμε τουσ αλλοδαποφσ μακθτζσ ωσ άλλοκι για τθ δικι μασ ανεπάρκεια. Σφμφωνα με μαρτυρίεσ πολλϊν κακθγθτϊν, οι αλλοδαποί μακθτζσ ςπάνια προξενοφν προβλιματα, ιδίωσ όταν τουσ δίνουμε το ςεβαςμό που τουσ
αξίηει. Εάν κάποιεσ φορζσ παρουςιάηουν απροςάρμοςτθ ςυμπεριφορά, οφείλεται ςτθ δικι μασ άρνθςθ να τουσ εντάξουμε ςτο
ςχολικό περιβάλλον και να τουσ βοθκιςουμε να προςαρμοςτοφν ομαλότερα.
Το δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ δε γνωρίηει ςφνορα και δε δίνεται μόνο ςε προνομιοφχουσ. Κάκε παιδί δικαιοφται ίςεσ ευκαιρίεσ ςτθ ηωι. Ασ μθν το αποκλείςουμε από τθ γνϊςθ, τθν εξζλιξθ, το ευτυχιςμζνο παρόν και το ελπιδοφόρο μζλλον, επειδι απλά
γεννικθκε κάπου αλλοφ… Εξάλλου, οι διακρίςεισ κεωροφνται καταφφγιο για τθ δικι μασ αδυναμία και άγνοια.

ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ
>> Άννα Γ. Μπαργοφλθ - κακθγιτρια πλθροφορικισ
Ππωσ οι δυνάμεισ ςτθ φυςικι εμφανίηονται κατά ηεφγθ, ζτςι και το καλό ςπάνια ζρχεται μόνο του, αλλά ακολουκείται
ςυνικωσ από το κακό. Για παράδειγμα ςτθ ςφγχρονθ εποχι το Διαδίκτυο – το μεγαλφτερο δίκτυο υπολογιςτϊν ςτον κόςμο
– αποτελεί ζνα χϊρο, όπου παρζχεται θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε νζα, πλθροφορίεσ και βάςεισ δεδομζνων ςε παγκόςμια
κλίμακα, μία κοινωνία ελεφκερθσ ζκφραςθσ, ςτθν οποία ο κακζνασ ζχει τθ δυνατότθτα να πει και να γράψει ότι κζλει. Από
τθν άλλθ μεριά όμωσ, θ χριςθ του εγκυμονεί ςοβαρότατουσ κινδφνουσ κυρίωσ για τα νεαρά άτομα, αφοφ το Διαδίκτυο δεν
ανικει ςε κάποιο κρατικό ι ιδιωτικό οργανιςμό, δθλαδι δεν υπάρχει μία κεντρικι εξουςία που να εποπτεφει τουσ χριςτεσ.
Υπάρχει μόνο μια κοινότθτα που τυποποιεί και ςυντονίηει τον τρόπο λειτουργίασ του.
Θ πλοιγθςθ ςτον Ραγκόςμιο Λςτό (World Wide Web) είναι θ κυριότερθ υπθρεςία του Διαδικτφου και προςφζρει ςτουσ
χριςτεσ τθ δυνατότθτα να αντλοφν πλθροφορίεσ που είναι αποκθκευμζνεσ ςε εκατομμφρια υπολογιςτζσ ςτον κόςμο και οι
οποίεσ εμπλουτίηονται ςε κακθμερινι βάςθ. Ππωσ αναφζρει ο Jaron Lanier – πρωτοπόροσ τθσ εικονικισ πραγματικότθτασ –
«το web δθμιουργικθκε από εκατομμφρια άτομα απλϊσ επειδι το ικελαν, χωρίσ ανάγκθ, πλεονεξία, φόβο, ιεραρχία, εξουςία, εκνικοφσ προςδιοριςμοφσ, διαφιμιςθ ι κάποια μορφι χειραγϊγθςθσ. Ζδωςε μία νζα διάςταςθ ςτισ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ».
Πμωσ, ποιεσ είναι οι κυριότερεσ δραςτθριότθτεσ των νζων και ιδιαίτερα των εφιβων κατά τθν πλοιγθςι τουσ ςτο Διαδίκτυο;
Ππωσ αποδεικνφουν ζρευνεσ, οι ζφθβοι χρθςιμοποιοφν το Διαδίκτυο για να ςυμμετζχουν ςε τοποκεςίεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ (facebook, hi5), να αναηθτοφν πλθροφορίεσ, να χρθςιμοποιοφν προγράμματα ανταλλαγισ άμεςων μθνυμάτων και
τθν υπθρεςία του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, να παίηουν παιχνίδια, να κάνουν λιψθ μουςικισ ςτουσ υπολογιςτζσ τουσ,
ενϊ υπάρχουν αρκετοί ζφθβοι που ςυμμετζχουν ςε κανάλια ςυνομιλιϊν.
Δθλαδι, θ φφςθ του Διαδικτφου αποτελεί πόλο ζλξθσ για τα νεαρά άτομα με τον θλεκτρονικό υπολογιςτι γενικότερα να
ςυντελεί ςτθν ενεργοποίθςθ του ενδιαφζροντοσ των παιδιϊν κατά ζνα διαφορετικό τρόπο ςε ςχζςθ με τθν κλαςικι εκπαιδευτικι διαδικαςία ςτθν τάξθ, αφοφ παρζχεται θ δυνατότθτα για εξατομικευμζνθ εκπαίδευςθ, αμφίδρομο τρόπο διδαςκαλίασ και πειραματιςμό. Πμωσ πζρα από τθν αδιαμφιςβιτθτθ κετικι επίδραςθ των Νζων Τεχνολογιϊν ςτθν εκπαιδευτικι
διαδικαςία, κρίνεται αναγκαία θ προςταςία των παιδιϊν από τθν ζκκεςι τουσ ςε κινδφνουσ, όπωσ περιςτατικά εξαπάτθςθσ
ι και κακοποίθςθσ παιδιϊν, ζκκεςθ υλικοφ παιδικισ πορνογραφίασ, περιιγθςθ ςε τοποκεςίεσ με προςβλθτικό περιεχόμενο, προϊκθςθ ναρκωτικϊν και παράνομων ουςιϊν, παρότρυνςθ ςε αυτοκαταςτροφικζσ ενζργειεσ, αποςτολι ιϊν με ςτόχο
τθν πρόκλθςθ ηθμιάσ ςτα υπολογιςτικά ςυςτιματα, παράνομο θλεκτρονικό τηόγο, παραβίαςθ του ιδιωτικοφ απορριτου.
Ρροκειμζνου να προφυλαχκοφν οι νζοι από τουσ κινδφνουσ που ελλοχεφουν κατά τθ χριςθ του Διαδικτφου, αρκετοί γονείσ απαγορεφουν τθν πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο. Ωςτόςο, μία τζτοια ενζργεια ςτερεί τα παιδιά από ζνα πρωτοποριακό μακθςιακό εργαλείο. Ρροτείνεται εναλλακτικά θ εφαρμογι γενικϊν κανόνων που κα ενιςχφςουν τθν αςφάλεια των εφιβων
κατά τθν πλοιγθςθ όπωσ:
Θ ενθμζρωςθ των νζων ότι οι πλθροφορίεσ που ςυναντοφν ςτο Internet δεν είναι πάντοτε ζγκυρεσ και αξιόπιςτεσ, θ ανακάλυψθ δικτυακϊν τόπων με ενθμερωτικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο και θ επιςιμανςθ ότι οι ςυνομιλθτζσ δεν είναι
πάντα όπωσ ςυςτινονται.
Θ τοποκζτθςθ του υπολογιςτι μζςα ςτο ςπίτι ςε χϊρο που εποπτεφεται. Ζτςι, οι γονείσ κα μποροφν να ρυκμίηουν τθ
χριςθ του Διαδικτφου, ενϊ ταυτόχρονα τα παιδιά δεν κα απομονϊνονται κατά τθν πλοιγθςθ.
Θ αποφυγι κοινοποίθςθσ προςωπικϊν ςτοιχείων (για παράδειγμα ονοματεπϊνυμο, τθλζφωνο, διεφκυνςθ, φωτογραφίεσ,
κωδικοί πρόςβαςθσ)
Θ χριςθ τθσ ελλθνικισ ανοικτισ γραμμισ καταγγελίασ, http://www.safeline.gr για δραςτθριότθτεσ παράνομου περιεχομζνου ςτο Διαδίκτυο.
Ολοκλθρϊνοντασ, μπορεί να αναφερκεί ότι το Διαδίκτυο είναι ζνα από τα ςθμαντικότερα επιτεφγματα τθσ εποχισ. Εκατομμφρια άνκρωποι ενϊνονται και ςυηθτοφν, αναηθτοφν πλθροφορίεσ, ενθμερϊνονται για διάφορα κζματα, παίηουν παιχνίδια, πουλοφν προϊόντα, παρουςιάηουν ανακοινϊςεισ, προωκοφνται ιδζεσ και αναπτφςςονται ςχζςεισ μεταξφ απλϊν ανκρϊπων. Από τθν άλλθ μεριά βζβαια υπάρχει και προβλθματιςμόσ γιατί θ χριςθ του Διαδικτφου μπορεί να ςυντελζςει
ςτθν αποξζνωςθ των ανκρϊπων, ςτθν παραβίαςθ των προςωπικϊν τουσ δεδομζνων. Ππωσ αναφζρει όμωσ ο ακτιβιςτισ
πρόεδροσ Λεχ Βαλζςα: «Πςο υψθλότερθ είναι θ τεχνολογία, τόςο υψθλότερθ είναι θ ελευκερία. Θ τεχνολογία εφαρμόηει
κάποιεσ λφςεισ: τα δορυφορικά πιάτα, τουσ υπολογιςτζσ, τα βίντεο, τισ διεκνείσ τθλεφωνικζσ γραμμζσ, που εφαρμόηουν
τον πλουραλιςμό και τθν ελευκερία ςε μία κοινωνία ».

Σα θλεκτρονικά παιχνίδια
>>Δζςποινα – Μαρία Μπάρμπα
α θλεκτρονικά παιχνίδια είναι ιδιαίτερα αγαπθτά ςτα παιδιά. Είναι ζνασ τρόποσ διαςκζδαςθσ που τα γοθτεφει και
τα ςυναρπάηει. Θ μαγεία των θλεκτρονικϊν παιχνιδιϊν βρίςκεται κυρίωσ ςτο γεγονόσ ότι παρουςιάηουν
ζναν κόςμο φανταςτικό, όπου κυριαρχεί θ δράςθ και θ περιπζτεια, ςτοιχεία που ςυνικωσ απουςιάηουν από τθ
ηωι των παιδιϊν. Επιπλζον, κακϊσ ςυνδυάηουν ιχο και εικόνα, είναι εφκολα ςτθ χριςθ τουσ και ςυνεχϊσ τελειοποιοφνται τεχνολογικά, παρουςιάηοντασ νζεσ δυνατότθτεσ και ςυγκεντρϊνοντασ όλο και περιςςότερο τισ προτιμιςεισ των παιδιϊν. Πμωσ τα θλεκτρονικά παιχνίδια μπορεί να ζχουν απρόβλεπτεσ ςυνζπειεσ, εάν δεν λθφκοφν
εγκαίρωσ τα κατάλλθλα μζτρα. Οι κυριότερεσ είναι οι εξισ:



Τα θλεκτρονικά παιχνίδια απομονϊνουν το παιδί από τον περίγυρό του, γεγονόσ που επιδρά
αρνθτικά ςτθν ψυχικι και κοινωνικι ανάπτυξι του



Θ εναςχόλθςθ με τα θλεκτρονικά παιχνίδια οδθγεί ςε παραμζλθςθ τθσ ςωματικισ άςκθςθσ



Ρολλζσ φορζσ τα θλεκτρονικά παιχνίδια κακίςτανται επιβλαβι για τθν υγεία του παιδιοφ



Συχνά δθμιουργοφν εκιςμό, με αποτζλεςμα το παιδί να μθν ενδιαφζρεται για τίποτε άλλο

Για να εξαλειφκοφν αυτοί οι κίνδυνοι, μια λφςθ είναι οι γονείσ να ελζγχουν το χρόνο που αφιερϊνουν τα παιδιά τουσ ςτα θλεκτρονικά παιχνίδια και να τα αποτρζπουν από τθν υπερβολικι χριςθ. Τα θλεκτρονικά παιχνίδια
μπορεί να αποτελζςουν δθμιουργικι απαςχόλθςθ μόνο όταν τα προςεγγίηει κανείσ με μζτρο.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ
«ΣΤΘΛΗΟΜΑΛ ΣΤΑ ΡΟΔΛΑ ΜΟΥ»
>> Τάνια Ραπαδοποφλου, κακθγιτρια φιλόλογοσ

Πταν ανακοινϊκθκε ςτουσ μακθτζσ του γυμναςίου μασ ότι το τρζχον ςχολικό ζτοσ κα πραγματοποιθκεί το πρόγραμμα Αγωγισ
υγείασ «Στθρίηομαι ςτα πόδια μου» ακολοφκθςε βομβαρδιςμόσ ερωτιςεων :
«Τι πρόγραμμα είναι αυτό, κυρία;»
«Τι κα κάνουμε;»
«Κα πάμε εκδρομι;»
Αφοφ ενθμερϊκθκαν οι μακθτζσ ςχετικά με τουσ ςτόχουσ του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ, κάποιοι απ’ αυτοφσ επζλεξαν να
το παρακολουκιςουν. Ρροφανϊσ τουσ κζντριςαν το ενδιαφζρον οι όροι που άκουςαν, όπωσ αυτογνωςία, αυτοεκτίμθςθ, ςυναιςκιματα και τρόποι λιψθσ αποφάςεων. Στθν πραγματικότθτα αυτοί είναι οι άμεςοι ςτόχοι που τίκενται, ενϊ οι απϊτεροι ςκοποί
που επιδιϊκονται μζςα από τζτοιου είδουσ προγράμματα είναι θ κωράκιςθ τθσ προςωπικότθτασ των παιδιϊν, ϊςτε να αντιςτζκονται ςε «κοινωνικζσ παγίδεσ», όπωσ τα τυχερά παιχνίδια ι θ κατάχρθςθ αλκοόλ, ναρκωτικϊν ουςιϊν .
Θ μζκοδοσ που ακολουκικθκε κατά τθ διεξαγωγι του προγράμματοσ ιταν θ βιωματικι. Οι μακθτζσ είχαν ζτςι τθν ευκαιρία να
μιλιςουν για προςωπικζσ τουσ εμπειρίεσ και βιϊματα και να τα μοιραςτοφν με ςυνομιλικοφσ τουσ. Διαπίςτωςαν πωσ πολλά από
τα κζματα που τουσ απαςχολοφν είναι κοινοί τόποι για τουσ περιςςότερουσ ζφθβουσ και πολλζσ φορζσ αποτελοφν μζροσ τθσ πορείασ προσ τθν ενθλικίωςθ.
Μεγάλθ προςωπικι ικανοποίθςθ αποτελεί θ χαρά και ο ενκουςιαςμόσ των παιδιϊν ςε κάκε μασ ςυνάντθςθ. Κάκε Ρζμπτθ μετά
από ζνα εξαντλθτικό εφτάωρο πρόγραμμα περίμεναν με αγωνία τθν ςυνάντθςι μασ. Πταν δε, για κάποιο λόγο (π.χ. αςκζνεια)
αναγκαηόμαςταν να αναβάλουμε το «μάκθμα», δυςαναςχετοφςαν και δυςφοροφςαν ειλικρινά.
Οι εντυπϊςεισ των μακθτϊν , τελικά , απ’ ότι ζχω καταλάβει, είναι ότι ςτο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα μιλάμε για πράγματα που
όλοι γνωρίηουμε, αλλά ποτζ δεν τα ςυηθτάμε και οδθγοφμαςτε ζτςι με τθ ςυηιτθςθ και τθν ανταλλαγι απόψεων ςτθν αυτογνωςία και τθν ενίςχυςθ τθσ αυτοπεποίκθςθσ.
Πλα τα προθγοφμενα επιςφραγίςτθκαν με τθ ςυμμετοχι τθσ ομάδασ Αγωγισ Υγείασ ςτθν εκπαιδευτικι εκδρομι ςτθν Ξάνκθ.
Εκτόσ από τουσ γνωςτικοφσ ςτόχουσ, που τζκθκαν και οι οποίοι ςτζφκθκαν, κατά γενικι ομολογία, από απόλυτθ επιτυχία, οι υπόλοιποι ςτόχοι, οι οποίοι αφοροφςαν τθν ομάδα μασ, είχαν τθν ίδια επιτυχία. Θ δθμιουργία για προςωπικϊν ςχζςεων ζκτοσ του
χϊρου του ςχολείου και θ προςωρινι απομάκρυνςθ από τθν προςτατευτικότθτα τθσ οικογζνειασ ςυνζβαλαν ςτθν δθμιουργία του
αιςκιματοσ τθσ αυτοπεποίκθςθσ.
Τελικά, θ αίςκθςθ που μζνει με τθν ολοκλιρωςθ ενόσ προγράμματοσ, είναι θ ικανοποίθςθ για τον εκπαιδευτικό ότι κάτι πρόςφερε ςτουσ μακθτζσ και ςυνζβαλε ςτθν διαμόρφωςθ τθσ προςωπικότθτάσ τουσ. Κάτι που δυςτυχϊσ δεν ςυμβαίνει με τα περιςςότερα μακιματα του ωρολογίου προγράμματοσ. Είναι κι αυτό μία απόδειξθ τθσ ανάγκθσ για άμεςθ και ριηικι εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ με ςκοπό τθ δθμιουργία ενόσ ςχολείου , που το αγαποφν οι μακθτζσ και βρίςκεται ςτο κζντρο του πολιτιςτικοφ γίγνεςκαι τθσ τοπικισ κοινωνίασ ςτθν οποία ανικει.

.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΗ ΛΕΧΗ»
>> Ζρνα Λαηαρίδου, κακθγιτρια Αγγλικισ φιλολογίασ

Τον Οκτϊβριο του 2009, ςτο 3ο Γυμνάςιο Ωραιοκάςτρου μετά από προτροπι του διευκυντι, κυρίου Γιϊργου Ριτζλθ,
ζγινε ςφςταςθ Λογοτεχνικισ λζςχθσ, τθν οποία ανζλαβαν οι κακθγθτζσ Αναγνωςτάκθ Μαρία και Λαηαρίδου Ζρνα. Στόχοσ του
εξωδιδακτικοφ αυτοφ προγράμματοσ ιταν, μζςα από δραςτθριότθτεσ, επιςκζψεισ και ανάγνωςθ ςυγκεκριμζνων βιβλίων, οι
μακθτζσ να ζρκουν πιο κοντά ςτο λογοτεχνικό βιβλίο και ςε ό, τι ςχετίηεται μ’ αυτό. Ενδιαφζρον εκδιλωςαν 17 μακθτζσ τθσ
Β’ και τθσ Γ’ Τάξθσ του Γυμναςίου.
Ωσ πρϊτθ δράςθ κακορίςτθκε θ διοργάνωςθ ζκκεςθσ βιβλίου ςτο ςχολείο πριν τα Χριςτοφγεννα. Για το λόγο αυτό προςεγγίςαμε το βιβλιοπωλείο «Μονόγραμμμα», που παρείχε τα βιβλία. Επιπλζον, χορθγία πιραμε από το αρτοηαχαροπλαςτείο
«Μελί-Μελί», το οποίο πρόςφερε ζνα πλοφςιο μπουφζ τθν θμζρα των εγκαινίων.
Για τθν ςυγκεκριμζνθ θμζρα, προςκαλζςαμε τον λογοτζχνθ Γιϊργο Σκαμπαρδϊνθ, οποίοσ μασ τίμθςε με τθν παρουςία
του. Μίλθςε ςτο κοινό για τθ λογοτεχνία γενικότερα και υπζγραψε το νζο του βιβλίο που προβαλλόταν από τθν ζκκεςθ. Θ
ζκκεςθ λειτοφργθςε ςτθν αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων του ςχολείου, που είχε διαμορφωκεί κατάλλθλα, από τισ 7 ζωσ τισ
11 Δεκεμβρίου, τόςο το πρωί, όπου τθν επιςκζπτονταν οι μακθτζσ ανά τμιμα, όςο και το απόγευμα όπου είχαν τθν ευκαιρία
οι γονείσ και άλλοι κάτοικοι τθσ περιοχισ να εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ για τα βιβλία. Σε όλα τα ςτάδια τθσ Ζκκεςθσ, τα
μζλθ τθσ Λογοτεχνικισ Λζςχθσ είχαν ενεργι ςυμμετοχι και τα οφζλθ ιταν πολλαπλά:

 Το ςχολείο δζχτθκε για πρϊτθ φορά από τθν ίδρυςι του τόςο κόςμο που ανταποκρίκθκε ςτο κάλεςμα μιασ ηεςτισ εκδιλωςθσ.

 Το βιβλίο ιρκε κοντά ςτουσ μακθτζσ, κάποιοι από τουσ οποίουσ είχαν μια παραπάνω ευκαιρία να ξεφυλλίςουν και να
διαβάςουν ζνα.

 Γνωρίςαμε ζναν χαριςματικό λογοτζχνθ τθσ πόλθσ μασ.
 Εφοδιάςαμε τθν ςχολικι μασ βιβλιοκικθ με τουσ πρϊτουσ τθσ τίτλουσ βιβλίων – αγορά που πραγματοποιικθκε από τα
ποςοςτά επί των ειςπράξεων.
Γενικότερα, ςτο ςχολείο μασ τισ θμζρεσ εκείνεσ ςυναντικθκαν γονείσ, μακθτζσ και εκπαιδευτικοί πάνω από ζνα βιβλίο, ο χϊροσ ηεςτάκθκε και ηωντάνεψε από τον αναβραςμό που δθμιοφργθςε θ παρζνκεςθ αυτι ςτθ ρουτίνα των μακθμάτων.
Ραράλλθλα, τα παιδιά διαβάηουν τα βιβλία «Διπλωμζνα φτερά» και «Κολόσ βυκόσ» του λογοτζχνθ Γιάννθ Ατηακά,
ϊςτε να προχωριςουμε ςε μια ςυνάντθςθ μαηί του για να μιλιςουμε για το ζργο του. Ο βραβευμζνοσ με το Κρατικό Βραβείο
Λογοτεχνίασ για το 2009 λογοτζχνθσ, αποδζχτθκε τθν πρόςκλθςι μασ και θ ςυνάντθςθ ορίςτθκε για το τζλοσ τθσ άνοιξθσ.
Τθν 1θ Μαρτίου, θ Λζςχθ επιςκζφκθκε τθν κεντρικι βιβλιοκικθ Κεςςαλονίκθσ. Εκεί οι μακθτζσ ξεναγικθκαν, ενθμερϊκθκαν για το δανειςτικό και αναγνωςτικό τμιμα, εντυπωςιάςτθκαν από τθν ποικιλία και τθν ςπανιότθτα των βιβλίων, το
εφροσ των κεμάτων και το πλοφςιο αρχείο των παλαιϊν εφθμερίδων.
Τθν Ρζμπτθ 11 και Ραραςκευι 12 Μαρτίου, πραγματοποιικθκε διιμερθ εκπαιδευτικι εκδρομι ςτθν πόλθ τθσ Ξάνκθσ. Το πρόγραμμα περιλάμβανε μεταξφ άλλων, εκτενι ξενάγθςθ ςτον αρχαιολογικό χϊρο των Φιλίππων και ςτο Λαογραφικό Μουςείο Ξάνκθσ. Ειδικότερα, ςτο τελευταίο οι μακθτζσ ενθμερϊκθκαν για τθν ιςτορία τθσ πόλθσ, τθν αςτικι τθσ τάξθ, τθν
άνκθςθ τθσ καπνοβιομθχανίασ και τον ςυγκεραςμό των διαφορετικϊν πολιτιςμϊν. Ζκαναν βόλτα ςτθν Ραλιά Ρόλθ και δίπλα
ςτον ποταμό Νζςτο. Συνοδοί κακθγθτζσ και μακθτζσ γνϊριςαν καινοφρια πράγματα και ιρκαν πιο κοντά το διιμερο αυτό,
ςτο οποίο όλοι αναφζρονται με ενκουςιαςμό ωσ μια πολφπλευρα μοναδικι εμπειρία.
Οι δράςεισ του προγράμματοσ κα ςυνεχίηονται ωσ το τζλοσ τθσ διδακτικισ χρονιάσ και πζρα από τουσ αρχικοφσ ςτόχουσ που εκπλθρϊκθκαν ι όχι, το μεγάλο κζρδοσ κεωροφμε ότι είναι θ ανάδειξθ του ςχολείου ωσ κζντρου δθμιουργικισ γνϊςθσ που προκφπτει από τθν ουςιαςτικι αλλθλεπίδραςθ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν που πορεφονται ςτον ίδιο δρόμο.
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ΚΥΛΟΛ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΛΩΣΘ ΤΘΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΥΡΟΛΘΣ
>> Δανάθ Φραντηι

Θ άλωςθ τραυμάτιςε τθν περθφάνια των Ελλινων που κρινθςαν τθν μεγάλθ ςυμφορά ςε όλουσ τουσ τόνουσ. Ωςτόςο, ςφντομα άρχιςε να διαμορφϊνεται θ ελπίδα Ανάςταςθσ του Γζνουσ. Οι Ζλλθνεσ είχαν τθν ανάγκθ να πιςτζψουν ς’ αυτό, ζτςι δθμιοφργθςαν κρφλουσ οι οποίοι, όπωσ λζνε, κα πραγματοποιθκοφν όταν οι Ζλλθνεσ ξαναπάρουν τθν Κωνςταντινοφπολθ. Οι περιςςότεροι τοπικοί κρφλοι για τθν άλωςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ μοιάηουν ςε
ζνα ςθμείο: όλοι δείχνουν ότι ο χρόνοσ ςταμάτθςε με τθν κατάλθψθ τθσ ιερισ πόλθσ τθσ Ορκοδοξίασ από τουσ
Τοφρκουσ και ότι θ τάξθ ςτον κόςμο κα επανζλκει με τθν ανακατάλθψθ τθσ Βαςιλεφουςασ από τουσ Ζλλθνεσ.
«Το ποτάμι που ςταμάτθςε να κυλάει»: Ο κρφλοσ λζει ότι ςτο άκουςμα τθσ φοβερισ είδθςθσ τα νερά του ποταμιοφ ςταμάτθςαν να κυλάνε, αφοφ και το φυςικό ςτοιχείο κεϊρθςε ότι θ πτϊςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ ιταν κάτι
το ανικουςτο. Το ποτάμι κα ςυνεχίςει και πάλι να κυλάει, όταν απελευκερωκεί θ πόλθ.
«Τα ψάρια του καλόγερου»: Κάποιοσ καλόγεροσ είχε ψαρζψει ψάρια και τα τθγάνιηε μπροςτά ςτθν όχκθ του ποταμοφ. Τθ ςτιγμι εκείνθ ακοφςτθκε από ζνα πουλί το μινυμα τθσ πτϊςθσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ. Ο καλόγεροσ
ςάςτιςε και αμζςωσ τα μιςοτθγανιςμζνα ψάρια πιδθςαν από το τθγάνι και ξαναβρζκθκαν ςτο ποτάμι. Εκεί κα
ηουν αιϊνια μζχρι τθν ανάκτθςθ τθσ Ρόλθσ για να ςυνεχιςτεί το τθγάνιςμά τουσ.
«Ο πφργοσ τθσ Βαςιλοποφλασ»: Στα κάςτρα του Διδυμότειχου ζνασ κυκλικόσ πφργοσ, ο ψθλότεροσ, ονομάηεται
"πφργοσ τθσ βαςιλοποφλασ". Θ παράδοςθ λζει πωσ κάποτε ο βαςιλιάσ διαςκζδαηε κυνθγϊντασ και ςτθ κζςθ του άφθςε τθν κόρθ
του. Πταν τον ειδοποίθςαν ότι ζρχονται οι Τοφρκοι είχε τόςθ εμπιςτοςφνθ ςτθν οχυρότθτα του κάςτρου ϊςτε είπε: "αν ςθκωκεί
από τθ χφτρα ο κόκορασ και λαλιςει, κα πιςτζψω ότι κυριεφτθκε θ πόλθ. Οι Τοφρκοι όμωσ χρθςιμοποίθςαν δόλο και ζδειξαν το
χρυςοκζντθτο μαντιλι του βαςιλιά ςτθν κόρθ του. Αυτι μόλισ το είδε, τουσ παρζδωςε το κλειδί του κάςτρου κι ζγινε αιτία τθσ
άλωςθσ. Πταν κατάλαβε πωσ τθν ξεγζλαςαν, δεν άντεξε τθν ντροπι και αυτοκτόνθςε πζφτοντασ από τον πφργο. Από τότε ο πφργοσ λζγεται τθσ βαςιλοποφλασ.
«Οι Κρθτικοί πολεμιςτζσ»: Ζναν από τουσ πφργουσ των τειχϊν τθσ Ρόλθσ τον υπεράςπιηαν τρία αδζρφια,
άρχοντεσ Κρθτικοί που πολεμοφςαν με το μζροσ των Βενετϊν. Μετά τθν πτϊςθ τθσ πόλθσ τα τρία αδζρφια εξακολουκοφςαν να
πολεμοφν και παρά τισ λυςςϊδεισ προςπάκειεσ τουσ οι Τοφρκοι δεν είχαν κατορκϊςει να καταλάβουν τον πφργο. Για το περιςτατικό αυτό ενθμερϊκθκε ο Σουλτάνοσ και εντυπωςιάςτθκε από τθν παλικαριά τουσ. Αποφάςιςε, λοιπόν, να τουσ επιτρζψει να
φφγουν με αςφάλεια από τον πφργο και να πάρουν ζνα καράβι με τουσ άντρεσ τουσ και να γυρίςουν ςτθν Κριτθ. Θ πρόταςθ του
ζγινε δεκτι. Ζτςι οι Κρθτικοί επιβιβάςτθκαν ςτο πλοίο τουσ και ξεκίνθςαν για το νθςί τουσ. Το πλοίο δεν ζφταςε ποτζ ςτθν Κριτθ και ο κρφλοσ λζει ότι περιπλανιοφνται αιϊνια ςτο πζλαγοσ μζχρι τθ ςτιγμι που κα ξεκινιςει θ μάχθ για τθν ανακατάλθψθ τθσ
Ρόλθσ από τουσ Ζλλθνεσ. Τότε το πλοίο των Κρθτικϊν κα τουσ ξαναφζρει ςτθν Κωνςταντινοφπολθ για να πάρουν και αυτοί μζροσ ςτθ μάχθ.

Ο ΕΙΜΟ ΣΗ ΑΪΣΗ
>> Γιϊργοσ Ραπαγεωργίου

Πλοι γνωρίηουμε τον τραγικό ςειςμό που ςυνζβθ ςτθν Αϊτι 12 Λανουαρίου 2010 με κφματα πάνω από 200.000 νεκροφσ,
χιλιάδεσ τραυματίεσ και καταςτροφι κτιρίων λόγω κακισ καταςκευισ. Οι επιπτϊςεισ είναι δυςάρεςτεσ κακϊσ πολλοί άνκρωποι
ζμειναν άςτεγοι και πολλά παιδιά ορφανά. Εμείσ, λοιπόν, ωσ άνκρωποι κα ζπρεπε να βοθκιςουμε με όποιο τρόπο μποροφμε.
Ζνα πράγμα που μπορεί να μθν γνωρίηετε είναι ότι θ Αϊτι ιταν θ πρϊτθ χϊρα που αναγνϊριςε τθν ελλθνικι επανάςταςθ και τθν
Ελλάδα ωσ ανεξάρτθτο κράτοσ! Ο τότε πρόεδροσ τθσ Αϊτισ Jean-Pierre Boyer ζςτειλε ςτισ 15/1/1822 ζγγραφο ςτθν ελλθνικι επιτροπι του Ραριςιοφ, απαντϊντασ ςτθν αίτθςθ των Κοραι, Ρίκκολου και Βογορίδθ, ςτο οποίο ανιγγειλε τθν αναγνϊριςθ τθσ ελλθνικισ προςωρινισ διοίκθςθσ και ευχόταν τθ νίκθ τθσ επανάςταςθσ.
Θ χϊρα αυτι, πζρα από τθ διλωςθ αναγνϊριςθσ τθσ επανάςταςθσ, παρ’ ότι κατεςτραμμζνθ από το δικό τθσ πόλεμο,
ζςτειλε ςτο Ραρίςι ςτον Αδαμάντιο Κοραι 25 τόνουσ καφζ, ϊςτε να εκποιθκοφν για να αγοραςκοφν όπλα για τον αγϊνα των
Ελλινων. Επίςθσ, ζςτειλε εκατό εκελοντζσ ςτρατιϊτεσ να πολεμιςουν ςτο πλευρό των Ελλινων, οι οποίοι για άγνωςτουσ λόγουσ δεν ζφκαςαν ποτζ.
Πταν τθ χρειαςτικαμε μασ βοικθςε και τϊρα που μασ ζχει αυτι ανάγκθ πρζπει να κάνουμε και εμείσ το ίδιο. Μπορείτε
να κάνετε δωρεζσ ςε διάφορα site ι να ςυγκεντρϊςετε χριςιμα υλικά (τρόφιμα, ροφχα κ.τ.λ) και ζπειτα να ςταλκοφν μζςω διαφόρων οργανϊςεων. Ιδθ θ ομάδα διάςωςθσ τθσ Κεςςαλονίκθσ ζχει ςτείλει άτομα εκπαιδευμζνα ςτθν ιατρικι περίκαλψθ και
διαςϊςτεσ ζτςι ϊςτε να βοθκιςουν τραυματίεσ και να αναςφρουν ανκρϊπουσ από ερείπια.

ΜΕΡΗ ΠΟΤ ΤΧΝΑΖΟΤΝ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟ
>> Δανάθ Ντογραματηίδου

Το Ωραιόκαςτρο είναι μία κωμόπολθ ςτθν οποία υπάρχουν πολλά μζρθ για διαςκζδαςθ. Τα μικρότερα παιδιά (θλικίασ 4
-11 ετϊν) πθγαίνουν ςυνικωσ ςε πάρκα και παιδικζσ χαρζσ όπωσ για παράδειγμα ςτον «καλόγερο». Τα μεγαλφτερα παιδιά (12-16 ετϊν) ςυχνάηουν ςτο Κονταξοποφλειο , ςτα goοdy’ s και ςε καφετζριεσ-μπαράκια. Το Κονταξοποφλειο είναι
ζνασ μεγάλοσ περιφραγμζνοσ χϊροσ, μζςα ςτον οποίο υπάρχουν γιπεδα, κολυμβθτιριο, γυμναςτιριο και παιδικι χαρά.
Ραρόλο που δεν ζχει κάτι το ιδιαίτερο να κάνεισ , ςτουσ νζουσ αρζςει να πθγαίνουν και για βόλτα. Τα goody’ s είναι το
εςτιατόριο που όλοι γνωρίηουμε και μπορεί να κεωρθκεί και ωσ τόποσ διαςκζδαςθσ για άτομα που δεν ςυχνάηουν τόςο
ςε καφετζριεσ. Εκεί μποροφν να φάνε και να μιλιςουν με τουσ φίλουσ τουσ. Οι καφετζριεσ που είναι το ςτζκι των περιςςότερων νζων ςτο Ωραιόκαςτρο είναι θ Cocktail, το Corso και θUnique. Είναι μζρθ όπου ο κακζνασ μπορεί να πιει το ποτό του, να ακοφςει μουςικι και να διαςκεδάςει. Τζλοσ ζνα άλλο μζροσ ψυχαγωγίασ είναι τα internet café για τουσ φανατικοφσ του internet και τθσ νζασ τεχνολογίασ. Ρολλοί νζοι πθγαίνουν εκεί για να περάςουν τθν ϊρα τουσ μαηί με φίλουσ
και γνωςτοφσ.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΗΝ ΕΙΡΗΝΗ

ΜΙΑ ΙΝΔΙΑΝΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ
Ζνασ γζροσ ινδιάνοσ Cheroke διδάςκει τον εγγονό του ςτα κζματα τθσ ηωισ
”Μια μάχθ μαίνεται μζςα μου”, λζει ςτο αγόρι.
”Είναι μια ςκλθρι μάχθ ανάμεςα ςε δφο λφκουσ. Ζνασ είναι κακόσ – είναι κακία, μοχκθρία, μνθςικακία, ηιλια, λφπθ, τφψεισ, λαγνεία, αυτολφπθςθ, πικρία, δουλικότθτα, ψζμα, ψεφτικθ υπερθφάνεια, υπεροψία και
εγωιςμόσ.”
”Ο άλλοσ είναι καλόσ – είναι ευτυχία, ειρινθ, αγάπθ, ελπίδα, θρεμία, ταπεινοφροςφνθ, φιλία, καλι κζλθςθ,
ςυμπάκεια, ςυμπόνια, ευςπλαχνία, γενναιοδωρία, αλικεια, κατανόθςθ και πίςτθ.
Θ ίδια μάχθ μαίνεται και μζςα ςε εςζνα - και μζςα ςε όλουσ τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ”.
Το αγόρι ςκζφτθκε για λίγθ ϊρα και μετά ρϊτθςε τον παπποφ του :
”Ροιοσ λφκοσ κα νικιςει τελικά;”
”Aυτόσ που τρζφεισ...”, απάντθςε ο γζροσ.

ΦΡΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΡΗΝΗ
Εάν ειρινθ και ομόνοια δεν βαςιλεφουν ςτο λαό, το λάκοσ είναι εκείνων που τον κυβερνοφν.

Κουμφοφκιοσ
Οι νίκεσ τθσ ειρινθσ αξίηουν περιςςότερο από τισ νίκεσ του πολζμου
Μιλτιάδθσ

Πςο περιςςότερο ιδρϊνουμε ςτθν ειρινθ, τόςο λιγότερο ματϊνουμε ςτον πόλεμο
Ανϊνυμοσ
Πταν θ δφναμθ τθσ αγάπθσ νικιςει τθν αγάπθ τθσ δφναμθσ, ο
κόςμοσ κα γνωρίςει τθν ειρινθ
Jimmy Hendrix

ΠΟΙΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΡΗΝΗ
ΖΗΣΩ Η ΕΙΡΗΝΗ, ΖΗΣΩ Η ΦΙΛΙΑ
Ασ ρίξουμε τουσ ςπόρουσ τθσ ειρινθσ.
Ασ αφιςουμε πια τισ ζχκρεσ
κι όλοι μαηί ασ ςτεριϊςουμε τθ φιλία.
Σ' όλα τα παιδιά μασ, αυτό το μινυμα να μεταδϊςουμε.
Ζιτω θ ειρινθ, ηιτω θ φιλία!

1991 MEHMET KARA Δάςκαλοσ Güllük

Εηξήλε είλαη ε κπξνπδηά ηνπ θαγεηνύ ην βξάδπ,
ηόηε πνπ ην ζηακάηεκα ηνπ απηνθηλήηνπ ζην
δξόκν δελ είλαη θόβνο,
ηόηε πνπ ην ρηύπεκα ζηελ πόξηα ζεκαίλεη
θίινο,
θαη ην άλνηγκα ηνπ παξαζύξνπ θάζε ώξα ζεκαίλεη νπξαλόο,
γηνξηάδνληαο ηα κάηηα καο κε ηηο καθξηλέο
θακπάλεο ηωλ ρξωκάηωλ ηνπ,
είλαη εηξήλε.
Εηξήλε είλαη έλα πνηήξη δεζηό γάια θη έλα βηβιίν κπξνζηά ζην
παηδί πνπ μππλάεη.
ηόηε πνπ ηα ζηάρηα γέξλνπλ ην 'λα ζη' άιιν
ιέγνληαο: ην θωο, ην θωο
θαη μερεηιάεη ε ζηεθάλε ηνπ νξίδνληα θωο,
είλαη ε εηξήλε.
Γιάννης Ρίτσος
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ΣΑ ΚΑΛΤΣΕΡΑ ΣΡΑΓΟΤΔΙΑ ΣΟΤ 2009
>> Χριςτοσ Μπζλλθσ

Το 2009 ιταν μια χρονιά γεμάτθ τραγοφδια. Κάκε μζρα που περνοφςε ζβγαινε και ζνα καινοφργιο . Βγικαν τόςα
πολλά τραγοφδια που τα ραδιόφωνα δεν προλάβαιναν να τα παίξουν όλα. Το 2009 ιταν θ χρονιά των dance/pop
και country τραγουδιϊν. Αυτά είναι λοιπόν τα καλφτερα τραγοφδια για το 2009.

1) Poker face-Lady Gaga-The Fame
Το τραγοφδι Poker face τθσ Lady Gaga ςυμπεριλαμβάνεται ςτο δίςκο τθσ με τίτλο The Fame. Το τραγοφδι είχε πωλιςεισ 9,8 εκατομμυρίων και 4.700.000 νόμιμα downloads. Θ Lady Gaga ζγινε θ δεφτερθ πρωτοεμφανιηόμενθ τραγουδίςτρια που ζχει 2 τραγοφδια ςτο νοφμερο 1 του HOT 100 του Billboard μετά τθν Christina Aguilera.

2) I gotta feeling-Black eyed peas- The E.N.D.
Το τραγοφδι I gotta feeling ςυμπεριλαμβάνεται ςτο δίςκο των Black eyed peas με τίτλο The E.N.D. Οι πωλιςεισ του
ανζρχονται ςτα 4.430.000 ενϊ ζμεινε για 14 εβδομάδεσ ςτο νοφμερο 1 του HOT 100 του Billboard.

3) Boom boom Pow- Black eyed peas- The E.N.D.
Το τραγοφδι Βοom boom pow ςυμπεριλαμβάνεται ςτο δίςκο των Black eyed peas με τίτλο The E.N.D. Το τραγοφδι
είχε 4.295.000 downloads και ζμεινε 12 εβδομάδεσ ςτο νοφμερο 1 του HOT 100 του Billboard.

4) Just dance- Lady Gaga-The Fame
Το τραγοφδι Just dance ςυμπεριλαμβάνεται ςτο δίςκο τθσ Lady Gaga με τίτλο The Fame. Οι πωλιςεισ του ανζρχονται ςτα 7,7
εκατομμφρια ενϊ ζγιναν περίπου 419.000 downloads ςε μία εβδομάδα.

5) Love story-Taylor Swift-Fearless
Το τραγοφδι Love story ςυμπεριλαμβάνεται ςτο δίςκο τθσ Taylor Swift, Fearless. Τα downloads του τραγουδιοφ φτάνουν τα 6
εκατομμφρια, κάνοντασ το το τραγοφδι με τα περιςςότερα downloads ςτθν ιςτορία τθσ country
μουςικισ.

6) Right round-Flo rida-R.O.O.T.S.
Το τραγοφδι Right round ςυμπεριλαμβάνεται ςτο δεφτερο δίςκο του Flo rida με τίτλο
R.O.O.T.S. Μζςα ςε μία εβδομάδα περιςςότεροι από 750.000 άνκρωποι κατζβαςαν το τραγοφδι
ενϊ ζμεινε ςτο νοφμερο 1 του HOT 100 του Billboard για 6 εβδομάδεσ.

7) I’m yours-Jason Mraz-We sing. We dance. We steal things.
Το τραγοφδι I’m yours ςυμπεριλαμβάνεται ςτο δίςκο του Jason Mraz, We sing We dance We
steal things. 4,4 εκατομμφρια άνκρωποι κατζβαςαν το τραγοφδι ενϊ ζμεινε για 76 εβδομάδεσ
ςτα charts του Billboard.

8) Single ladies (Put a ring on it)-Beyonce-I Am… Sasha Fierce
Το τραγοφδι Single ladies (Put a ring on it) ςυμπεριλαμβάνεται ςτο δίςκο
τθσ Beyonce με τίτλο I Am… Sasha Fierce. Το τραγοφδι ζχει πάνω από 3,8
εκατομμφρια downloads ςτισ Θνωμζνεσ πολιτείεσ και κζρδιςε 3 βραβεία
ςτα 52nd Grammy Awards.

9) You belong with me-Taylor Swift-Fearless
Το τραγοφδι You belong with me ςυμπεριλαμβάνεται ςτο δίςκο τθσ Taylor Swift με τίτλο Fearless. Το τραγοφδι ποφλθςε 3 εκατομμφρια ςτισ Θνωμζνεσ πολιτείεσ και ζμεινε για 3 εβδομάδεσ ςτο νοφμερο 1 του HOT 100
του Billboard. Στα 52nd Grammy Awards πιρε κυριολεκτικά μζςα από τα χζρια τθσ Beyonce και του Single
Ladies, το βραβείο για το καλφτερο video clip.

10) Gives you hell-The All-American Rejects-When the world comes down
Το τραγοφδι Gives you hell ςυμπεριλαμβάνεται ςτο δίςκο των The All-American Rejects με τίτλο When the
world comes down. ΟΛ πωλιςεισ του τραγουδιοφ ανζρχονται ςτα 2,5 εκατομμφρια.

ΚΑΙ ΣΩΡΑ ΛΙΓΟ ΓΕΛΙΟ...
Η μφγα

Χαμζνοσ χρόνοσ

-Πάει ζνα κοριτςάκι ςχολείο με
ζνα τεράςτιο καροφμπαλο ςτο
κεφάλι ... !
- Μα , ποφ το χτφπθςεσ το κεφαλάκι ςου μικρό μου ; .... ρωτάει ο
δάςκαλοσ.
- Με τςίμπθςε μια μφγα .
- Μφγα ;
- ... ναι .... αλλά ευτυχϊσ τθ ςκότωςε ο μπαμπάσ με το φτυάρι .

Μια μζρα ςτθν τάξθ, λζει θ δαςκάλα
ςτον Τοτό
-Εγϊ διαβάηω, εςφ διαβάηεισ... τι
χρόνοσ είναι;
-Χαμζνοσ!!

Λάκοσ ςκζψθ
Ζνασ παπάσ κι ζνασ καλόγεροσ ςτζκονται ςτθν άκρθ του δρόμου κρατϊντασ ζνα πανό που γράφει:

"Το τζλοσ είναι κοντά. Αλλάξτε δρόμο
πριν να είναι πολφ αργά!"
Ρερνάει το πρϊτο αυτοκίνθτο κι ο
οδθγόσ του βγάηει το κεφάλι ζξω από
το παράκυρο και φωνάηει:
-Τραβάτε ςπίτια ςασ μουρλοπαπάδεσ,
και πατάει γκάηι .
Δεν περνάνε 5 δευτερόλεπτα και ακοφγεται φρενάριςμα και ςτο τζλοσ
ζνα τρομερό τρακάριςμα, οπότε γυρίηει ο παπάσ ςτον καλόγερο και λζει:
-Ρε ςυ, μιπωσ κα ζπρεπε να γράψουμε καλφτερα:Ρροςοχι, πεςμζνθ γζφυρα».

ΟΙ ΣΑΙΝΙΕ ΣΟΤ 2010
>> Νίκθ Κωνςταντινίδου

Ππωσ κάκε χρονιά, ζτςι και το 2010 μπικε με πολλζσ και πολφ καλζσ ταινίεσ και ςυνεχίηει ακόμα και τϊρα να φζρνει
ςτισ οκόνεσ των κινθματογράφων ταινίεσ δράςθσ, γζλιου, ςυγκίνθςθσ και γενικά κάκε είδουσ.
Ασ ξεκινιςουμε όμωσ με αυτιν που κυριολεκτικά ςάρωςε τα Πςκαρ αυτισ τθσ χρονιάσ (παρόλο που δεν ιταν θ αγαπθμζνθ του κοινοφ) με το πιο ςθμαντικό, αυτό τθσ καλφτερθσ ςκθνοκεςίασ μιασ και ιταν θ πρϊτθ φορά που το ςυγκεκριμζνο όςκαρ το πιρε γυναίκα ςκθνοκζτθσ.Tο Τhe Hurt Locker, μια ςκλθρι και άμεςθ ταινία που αν κάποιοσ δεν ιξερε ότι
ιταν μυκοπλαςίασ, τότε πικανόν να πίςτευε ότι ιταν ντοκιμαντζρ. Αναφζρεται ςε μία ομάδα (τθ Β- Company), τθ μοναδικι που ζχει εκπαιδευτεί να αφοπλίηει κανατθφόρεσ βόμβεσ τοποκετθμζνεσ ςε διάφορα μζρθ τθσ Βαγδάτθσ και ζχει 38
μζρεσ να φζρει εισ πζρασ τθν αποςτολι τθσ. Μια ακόμθ ταινία μζςα από τθν οποία αναδείχτθκε θ καλφτερθ θκοποιόσ τθσ
χρονιάσ 2010 (Sandra Bullock) είναι το The Blind Side, θ ιςτορία ενόσ αςτζγου και ψυχολογικά τραυματιςμζνου αγοριοφ,
του Michael Oher που κατάφερε να ςτακεί ςτα πόδια του και να γίνει ζνασ πολφ καλόσ Αμερικάνοσ ποδοςφαιριςτισ με τθ
βοικεια μιασ γυναίκασ και τθσ οικογζνειάσ τθσ. Στον κατάλογο των καλφτερων ταινιϊν του 2010 είναι και Η Αλίκθ ςτθ Χώρα των Θαυμάτων με τθν εξαιρετικι ερμθνεία του Johnny Depp. Το κλαςικό παραμφκι του Λουισ Κάρολ ηωντανεφει μπροςτά ςτισ οκόνεσ των ςινεμά. Το The Lovely Bones, μια πολφ ςυγκινθτικι ιςτορία ενόσ κοριτςιοφ που δολοφονείται αλλά το
πνεφμα τθσ παραμζνει ςτθ γθ των ηωντανϊν, ενϊ ο πατζρασ τθσ ψάχνει να βρει το δολοφόνο τθσ. Άλλθ μια ςυγκινθτικι
και αποκαλυπτικι ταινία είναι το The road, θ προςπάκεια ενόσ άντρα και του γιου του να καταφζρουν να επιβιϊςουν
ςτθν καμζνθ και κατεςτραμμζνθ Αμερικι. Αυτι όμωσ που μπορεί να μθν ζςπαςε τα ταμεία αλλά άρεςε ςτον κόςμο και
πιρε πολφ καλζσ κριτικζσ είναι το The Precious. Θ 16χρονθ Claireece "Precious" Jones, ζνα υπζρβαρο κορίτςι, ζγκυοσ ςτο
δεφτερο παιδί τθσ ηει ςτο Χάρλεμ και εγγράφεται ςε ζνα εναλλακτικό ςχολείο με τισ ελπίδεσ ότι θ ηωι τθσ μπορεί να αλλάξει. Το κετικό όμωσ είναι ότι είδαν τθν ταινία πολλοί άνκρωποι καταλαβαίνοντασ ζτςι τισ δυςκολίεσ που μπορεί να ζχει
μια ανάλογθ οικογζνεια. Μια ταινία που, κατά τθ γνϊμθ μου, δεν ιταν και θ καλφτερθ επιλογι για να δει κάποιοσ, είναι
το Up in the air με πρωταγωνιςτι τον George Clooney. Mία ρομαντικι κομεντί ςτθν οποία ο άιαν βρίςκει τον ζρωτα τθσ
ηωισ του. Το Νθςί των καταραμζνων είναι ζνα από τα κρίλερ που εμφανίςτθκαν τθ ςεηόν αυτι και πραγματικά κα ςασ
κόψει τθν ανάςα. Το καλφτερο μιοφηικαλ τθσ χρονιάσ είναι το Nine το οποίο ιταν υποψιφιο για τριάντα ζξι βραβεία και
κζρδιςε τα πζντε.
Ρερνϊντασ τϊρα ςτισ πιο παιδικζσ ταινίεσ, ζχουμε το Le petit Nicola. O μικρόσ Νικόλασ ζρχεται ςτισ οκόνεσ των κινθματογράφων με τισ δικζσ του ςκανταλιάρικεσ ιςτορίεσ. Επίςθσ, μια παιδικι ταινία που τθν προτίμθςε το εφθβικό κοινό
ιταν αυτι του Πζρςι Τηάκςον και των Ολφμπιων κεών που όμωσ τελικά δεν ζκανε και μεγάλθ εντφπωςθ οφτε πιρε και
πολλζσ καλζσ κριτικζσ. Κάκε χρονιά ζρχεται με πολλζσ ταινίεσ κινουμζνων ςχεδίων, ζτςι και φζτοσ ζχουμε ποικιλία από
τζτοιεσ ταινίεσ, όπωσ είναι το Avatar, μία εκπλθκτικι ταινία με φανταςτικά εφζ που ζκανε τισ μεγαλφτερεσ ειςπράξεισ
παγκοςμίωσ, αλλά δεν πιρε όςα βραβεία αναμενόταν ότι κα πάρει. Θ ταινία αυτι μασ μεταφζρει ςε ζναν κεαματικό κόςμο πζρα από κάκε φανταςία, όπου ζνασ απρόκυμοσ ιρωασ ξεκινά ζνα ταξίδι λφτρωςθσ και εξερεφνθςθσ, κακϊσ θγείται
μιασ επικισ μάχθσ προκειμζνου να ςϊςει ζναν ξζνο πολιτιςμό. Κάποιεσ ταινίεσ που ζκαναν πολλζσ ειςπράξεισ και αγαπικθκαν από μεγάλουσ και μικροφσ είναι το Up ,ο Φανταςτικόσ κφριοσ Φοξ, το Βρζχει κεφτζδεσ και θ Πριγκίπιςςα με τον
Βάτραχο .
Τα τελευταία χρόνια ο ελλθνικόσ κινθματογράφοσ ακμάηει όλο και πιο πολφ. Τθ φετινι χρονιά ζχουμε πολλζσ ταινίεσ
που πραγματικά εξζπλθξαν κριτικοφσ ςτθν Ελλάδα αλλά και ςτο εξωτερικό, όπωσ το I love Karditsa, το 180 μοίρεσ, η Κλθρονόμοσ και η Νιςοσ. Θ ιςτορία του τελευταίου ζργου εςτιάηεται ςε μια κλειςτι κοινωνία ενόσ νθςιοφ όπου όλα κυλοφςαν ομαλά, μζχρι τον αιφνίδιο κάνατο του άρχοντα του τόπου τουσ, ο οποίοσ πεκαίνει και αφινει πίςω του μια τεράςτια
περιουςία, που μοιράηεται ςτισ τζςςερισ εξουςίεσ του χωριοφ, τον πρόεδρο τθσ κοινότθτασ, τον αςτυνομικό διευκυντι,
τον δάςκαλο του χωριοφ και τον ιερζα τθσ εκκλθςίασ υπό τον όρο ότι κα ανοιχτοφν τζςςερισ φάκελοι. Ρροςπακϊντασ να
αποφαςίςουν αν κα ανοίξουν τουσ φακζλουσ, ζρχονται ςτθν επιφάνεια μυςτικά που ιταν πολφ καλά κρυμμζνα. Στθν Κλθρονόμο, θ Βζρα πρϊθν αεροςυνοδόσ, είναι θ όμορφθ ςφηυγοσ του Στζλιου Σκαρίμπα, προζδρου τθσ μικρομεςαίασ ποδοςφαιρικισ ομάδασ τθσ Μεγάλθσ Κατθγορίασ, "Ράνκθρεσ". Ηει μια ιςυχθ ηωι, μεγαλϊνοντασ τα δυο παιδιά τθσ. Πλα κυλοφν ομαλά, μζχρι που μια εξωςυηυγικι περιπζτεια του Στζλιου ζχει μοιραία κατάλθξθ. Θ Βζρα βρίςκεται ξαφνικά χωρίσ
ςφηυγο κι όταν ανοίγει θ διακικθ του δζχεται ζνα δεφτερο πλιγμα. Για να κρατιςει τθν κλθρονομιά, θ Βζρα πρζπει, από
τθ κζςθ του Ρροζδρου, να διατθριςει τουσ "Ράνκθρεσ" ςτθ Μεγάλθ Κατθγορία αλλιϊσ κα περάςει ςτα χζρια άλλου και .
Και οι τζςςερισ ταινίεσ είναι κωμωδίεσ, γεμάτεσ γζλιο και ωραία πλοκι, ςασ προτείνω ανεπιφφλακτα να τισ δείτε, γιατί κα
περάςετε πολφ ωραία. Θ ταινία όμωσ που εξζπλθξε όλουσ τουσ Ζλλθνεσ είναι το Τα παιδία δεν παίηει. H ταινία αυτι δεν
είναι… ακριβϊσ ταινία, μποροφμε να τθ κεωριςουμε και ωσ ντοκιμαντζρ. Στισ πυκνοκατοικθμζνεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ, τα
παιδιά δεν μποροφν να παίξουν ςτθν ίδια τουσ τθ γειτονιά. Μια μικρι παρζα από τθν Ράτρα αποφαςίηει να ηθτιςει από
τον Διμαρχο ζναν ελεφκερο χϊρο για παιχνίδι. Ζτςι γυρίςτθκε αυτι θ ταινία για να δείξουν ςε όλουσ τουσ Ζλλθνεσ το πρόβλθμά τουσ αλλά και για να πείςουν το Διμαρχο να τουσ φτιάξει ζνα μζροσ για να παίηουν. Άςχετα από το αποτζλεςμα, τα
παιδιά προςπάκθςαν με κάκε μζςο να αποκτιςουν αυτό που ικελαν.
Οι ταινίεσ του 2010 όμωσ δεν ςταματοφν εδϊ, κι άλλεσ ταινίεσ κα κάνουν τθν είςοδό τουσ ςε λίγο καιρό, όπωσ θ Τιτανομαχία, το Iron man 2, το Solomon Kane, το Resident evil, το SPIDERMAN 4, το Millennium 3,το Ζθτείται γαμπρόσ αλλά
και πολλζσ παιδικζσ ταινίεσ όπωσ το Kunfu Panda 2, το Shrek 4,Το χρονικό τθσ Νάρνια 3 και το Toy Story 3.
Αυτό που ςίγουρα δεν ξζρετε είναι ότι το καλοκαίρι του 2010 κα κάνει τθν εμφάνιςθ του ςτουσ κινθματογράφουσ ο
Τιτανικόσ 2. Πλοι φυςικά κα περιμζνουμε με μεγάλθ αγωνία να δοφμε το δεφτερο Τιτανικό αλλά και όποια άλλθ ταινία
εμφανιςτεί και ζχει ωραία πλοκι που κα μασ τραβιξει το ενδιαφζρον.
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Ψυχολογικό Σεςτ
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>> Μπζτυ Τανταλίδου, Κανάςθσ Σεραφείμ

Φαντάςου ότι είςαι μζςα ςε ζνα πυκνό δάςοσ, φτάνεισ ςε μια καλφβα, μπαίνεισ και βλζπεισ ζνα
τραπζηι κι επάνω 5 διαφορετικά φροφτα:
Α. Ζνα μιλο
Β. Μία μπανάνα
Γ. Ζνα αχλάδι
Δ. Ζνα ροδάκινο
Ε. Ζνα πορτοκάλι

Ροιο φροφτο κα διαλζξεισ; (μόνο ζνα)
Θ επιλογι ςου λζει πολλά για το χαρακτιρα ςου. Για τισ απαντιςεισ ςτο τεςτ, διάβαςε παρακάτω…
*
*
*
*
*
*
*

Για ξαναςκζψου το λίγο......
*
*
*
*
*
*
*

Είςαι ςίγουροσ-θ για τθν απάντθςθ? ΟΚ λοιπόν…
*
*
*
*
*
*
*

ΑΜΟΙΡΙΓΗΣ-ΣΑΒΒΙΓΗΣ
www.funai.gr

α. αν διάλεξεσ το μιλο αυτό ςθμαίνει ότι ςου αρζςουν τα μιλα
β. αν διάλεξεσ τθν μπανάνα αυτό ςθμαίνει ότι ςου αρζςουν οι μπανάνεσ
γ. αν διάλεξεσ το αχλάδι αυτό ςθμαίνει ότι ςου αρζςουν τα αχλάδια
δ. αν διάλεξεσ το ροδάκινο αυτό ςθμαίνει ότι ςου αρζςουν τα ροδάκινα
ε. αν διάλεξεσ το πορτοκάλι αυτό ςθμαίνει ότι ςου αρζςουν τα πορτοκάλια
Και πάω ςτοίχθμα ότι αν με είχεσ μπροςτά ςου κα μου ζριχνεσ ςφαλιάρα...αλλά ποφ να με βρεισ
που ζχω πάρει τισ τρεχάλεσ!!!!!!!!!

Ο ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΗ
>> Δζςποινα – Μαρία Μπάρμπα
Χριςτοσ Μαυροςαββίδθσ

Λοιπόν ωσ μακθτζσ και εμείσ πιςτζψαμε πωσ πρζπει να υπεραςπιςτοφμε τα δικαιϊματα των
ςυμμακθτϊν μασ. Ζτςι αποφαςίςαμε να βροφμε κάποιουσ λόγουσ που ο μακθτισ ζχει δίκιο...

Ο μακθτισ ζχει πάντα ΔΛΚΛΟ
Ο μακθτισ δεν χαηεφει ….. ςυλλογίηεται
Ο μακθτισ δεν κοιμάται ….. αναπαφεται
Ο μακθτισ δεν διαβάηει περιοδικά ςτθν τάξθ ….. ενθμερϊνεται
Ο μακθτισ δεν αργεί το πρωί... κερδίηει χρόνο ανάπαυςθσ
Ο μακθτισ αξίηει ςεβαςμό ….. γιατί δεν πλθρϊνεται όπωσ οι κακθγθτζσ
Ο μακθτισ δεν κάνει κοπάνεσ ….. αναπαφεται προςωρινά
Ο μακθτισ δε νοιάηεται για τουσ βακμοφσ ….. αλλά για τθν γνϊςθ
Δεν φταίει ο μακθτισ για τθν φαςαρία ….. ο κακθγθτισ δεν εμπνζει
Ο μακθτισ δεν κάνει ςκονάκι ….. κρατάει ςθμειϊςεισ
Ο μακθτισ δεν αντιγράφει ….. ςυμβουλεφεται τον διπλανό του
Ο μακθτισ δεν ηωγραφίηει ςτο κρανίο ….. ελευκερϊνει τισ καλλιτεχνικζσ του ανθςυχίεσ

Ευχαριςτοφμε όλους τουσ κακθγθτζσ για
τθν εμπιςτοςφνθ και τθν κατανόθςθ που
μασ ζδειξαν, παραχωρϊντασ μασ πολφτιμο
χρόνο από τισ διδακτικζσ μασ ϊρεσ, για τθ
ςφνταξθ τθσ ςχολικισ μασ εφθμερίδασ, αλλά
και τουσ χορθγοφσ για τθν ςυνειςφορά τουσ
με χρθματικό ποςό.
η Συντακτική ομάδα

