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Δθεκεξίδα ηωλ καζεηώλ ηνπ Β1 ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ Φηιηππηάδαο  

 Σεύρνο 1ν           Μάξηηνο 2018  

 

 
1

ν
 θαη 2

ν
 Γπκλάζην Φηιίππηάδαο:  δωγξαθηθή ζηελ είζνδν  

ηνπ ζρνιείνπ .  

 

 

Δζηζκόο ζην δηαδίθηπν: κηα ππαξθηή  απεηιή 

Ζ ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ από εθήβνπο δελ είλαη 

απιώο κηα κόδα, αιιά ηείλεη λα εμειηρζεί ζε 

επηδεκία… 

 

 Einai magia ta greeklish…; 

Αθνύ ν Άγγινο δε γξάθεη «ράνπ αξ 

γηνπ;», εζύ γηαηί γξάθεηο «ti kaneis;»…    

  

   

Υξηζηνύγελλα ζηελ Διιάδα:  

 

Ενύκε θάησ από άιιεο 

ζπλζήθεο, όκσο, αο κελ μερλάκε 

ηηο παιηέο ζπλήζεηεο…. 

 πλέληεπμε από ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ καο: 

 

«Από ην ηδαληθό ζρνιείν απνθνηηνύλ καζεηέο όρη, 

θαη‟αλάγθε, κε άξηζηνπο βαζκνύο, αιιά κε άξηζηεο 

πξνζσπηθόηεηεο»…. 

 

Δληόο θαη Δθηόο 

 

Γηα λα είκαζηε πάληα εληόο…  

  

Γξίθνη γηα δπλαηνύο 

 

 

 

     νθνιαηόπηηα 

 

Master Chef  ζην ζπίηη 

καο… 
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Αξρηθά… 

Με ηελ έλαξμε ηνπ ηξέρνληνο ζρνιηθνύ έηνπο, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο δξάζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ζρνιείν αιιά θαη ζθέςεσλ πνπ απαζρνινύλ ηνπο καζεηέο, θαηαγξαθήο πιεξνθνξηώλ 

θαη όισλ όζα ζέινπλ λα κνηξαζηνύλ νη καζεηέο κε αλζξώπνπο κέζα θαη έμσ από ην ζρνιείν. Όιν απηό 

ην πιηθό, εκπινπηηζκέλν κε θσηνγξαθίεο θαη ζθίηζα, ζπγθεληξώλεηαη θαη δεκνζηεύεηαη ζ‟ απηό πνπ 

νλνκάδνπκε «ζρνιηθή εθεκεξίδα», ζε ειεθηξνληθή θαη έληππε κνξθή . Δπειπηζηνύκε λα έρνπκε 

ζπλέρεηα θαη ζπλερηζηέο θαη εληζρύνπκε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα ησλ καζεηώλ, νη νπνίνη έρνπλ ιόγν, θαη 

κάιηζηα ηνλ πξώην.  

Οη ππεύζπλνη εθπαηδεπηηθνί 

Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν A  
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Einai magkia ta greeklish… ? 

 

ηελ επνρή ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ 

δηαδηθηύνπ, δεκηνπξγεζήθαλ ηα greeklish. Ζ 

ιέμε greeklish είλαη ζπλδπαζκόο ησλ ιέμεσλ 

greek θαη english θαη απνηειεί ζπλδπαζκό 

ηεο ειιεληθήο γιώζζαο, γξακκέλεο κε ην 

ιαηηληθό αιθάβεην. 

Χο καζεηήο γπκλαζίνπ, μέξσ πνιύ 

θαιά όηη ηα greeklish είλαη ε αγαπεκέλε καο 

δηαδηθηπαθή γιώζζα. Γξάθνπκε ζε 

νπνηαδήπνηε ζπζθεπή ρσξίο θακία δπζθνιία 

θαη πεξηνξηζκνύο, π.ρ. ππνινγηζηή, θηλεηό, 

ipad θ.ιπ.  

ηα greeklish δελ παίδεη ξόιν αλ 

θάλνπκε νξζνγξαθηθά θαη ζπληαθηηθά ιάζε. 

Δπηθνηλσλνύκε θαη ζπλελλννύκαζηε κεηαμύ 

καο ρσξίο λα καο  θαηαιαβαίλνπλ νη 

κεγαιύηεξνη. Πάλσ απ όια, είκαζηε “in”θαη 

„‟cool‟‟.  

Δίλαη όκσο έηζη ηα πξάγκαηα; 

Ή κήπσο απηή ε γξαθή θάλεη ηα 

θείκελά καο δπζαλάγλσζηα θαη πνιιέο 

θνξέο δπζλόεηα;  

Πνιινί ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ 

απνθεύγνπλ λα δηαβάδνπλ κεγάια θείκελα 

γξακκέλα ζε greeklish, θαζώο είλαη ηδηαίηεξα 

θνπξαζηηθά θαηά ηελ αλάγλσζε. Δπίζεο κε 

ηα greeklish μερλάκε ηελ νξζνγξαθία θαη δελ 

κπνξνύκε λα εθθξαζηνύκε ζηελ κεηξηθή 

καο γιώζζα, ε νπνία είλαη κηα γιώζζα 

πινύζηα ζε ιεμηιόγην θαη έλλνηεο.  

Οη λέεο επηζηήκεο όπσο ε 

Πιεξνθνξηθή, ε Ζιεθηξνληθή, ε 

Κπβεξλεηηθή θ.α. κόλν ζηελ Διιεληθή 

γιώζζα βξίζθνπλ ηηο λνεηηθέο εθθξάζεηο 

πνπ ρξεηάδνληαη, ρσξίο ηηο νπνίεο ε 

επηζηεκνληθή ζθέςε αδπλαηεί λα 

πξνρσξήζεη.   Γεληθά ππάξρεη ε ηάζε γηα 

επηζηξνθή ηνπ παγθόζκηνπ πνιηηηζκνύ ζην 

πλεύκα θαη ηε γιώζζα ησλ Διιήλσλ…  

Ζ Διιεληθή γιώζζα εληζρύεη ηε 

ινγηθή θαη ηνλώλεη ηηο λνεηηθέο ηθαλόηεηεο.   

Όια απηά είλαη απνηειέζκαηα πνιιώλ 

εξεπλώλ πνπ έθαλαλ μέλνη επηζηήκνλεο. 

Έηζη, γλσξίδνληαο όηη ε κεηξηθή καο  

γιώζζα  καο θέξλεη ζε επαθή κε ηνπο 

πξνγόλνπο καο, είλαη ε ηζηνξία, ν 

πνιηηηζκόο, ε λννηξνπία, είλαη ε ηαπηόηεηα 

καο, ζα πξέπεη λα θαηαιάβνπκε όηη 

«Μαγθηά» δελ είλαη λα γξάθεηο γξήγνξα, ή 

λα πξνζπαζείο λα θαιύςεηο ηηο αδπλακίεο 

ζνπ νρπξσκέλνο πίζσ απ απηή ηε γξαθή. 

«Μαγθηά» ζήκεξα  είλαη λα πξνζπαζείο  λα  

γξάθεηο ζσζηά ειιεληθά… 

      

                Πάλνπ Νηθήηαο 
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Οη ηξεηο Ιεξάξρεο. 

 

Σξεηο κεγάινη. Σξεηο αζηέξεο. Σξεηο 

θσζηήξεο ηεο Οηθνπκέλεο. Οη Σξεηο 

Ηεξάξρεο αλαδείρζεθαλ νηθνπκεληθνί 

δηδάζθαινη, γηαηί κε ηα ιόγηα, ηα 

ζπγγξάκκαηα, ηε δηδαρή ηνπο επεξέαζαλ 

βαζύηαηα όιεο ηηο δνκέο ηεο θνηλσλίαο θαη 

ηνπ πνιηηηζκνύ ,όρη κόλν ηεο επνρήο ηνπο 

αιιά θαη δηαρξνληθά. Με ηεξάζηηα νη ίδηνη 

κόξθσζε, αζρνιήζεθαλ(ηδίσο ν Μέγαο 

Βαζίιεηνο) κε θάζε ηνκέα ηεο επηζηήκεο ηνπ 

θαηξνύ ηνπο. Γη απηό αλαδείρζεθαλ 

πξνζηάηεο ησλ γξακκάησλ θαη ηεο παηδείαο. 

Μηαο  παηδείαο πνπ θαηαθηάηαη όρη κόλν κε 

ηε ζηείξα απόθηεζε γλώζεσλ, αιιά θπξίσο 

κε ηε βαζύηεξε θαιιηέξγεηα ηεο ςπρήο, ηελ 

«θαηά Θεόλ» κόξθσζε. 

Δκείο νη καζεηέο πξέπεη λα ηηκνύκε 

ηδηαίηεξα ηνπο ηξεηο Ηεξάξρεο, δηόηη είλαη 

πξνζηάηεο ηεο κόξθσζεο θαη ησλ 

γξακκάησλ, θαη λα παίξλνπκε παξάδεηγκα 

από ηε κόξσζε θαη ην κεγάιν έξγν ηνπο. H 

κλήκε ηνπο ηηκάηαη ηελ 30
ε
 Ηαλνπαξίνπ θαη 

απηή πξέπεη λα είλαη κηα ηδηαίηεξε εκέξα γηα 

όινπο ηνπο καζεηέο 

. 

      Πάλνπ Νηθήηαο 

 

ΔΚΣΟ – ΔΝΣΟ 

Οη καζεηέο βηώλνπλ, θξίλνπλ, απνξξίπηνπλ θαη πηνζεηνύλ. 

 

ΔΚΣΟ ΔΝΣΟ 

   Σν απίζηεπην άγρνο πνπ δνπλ 

θαζεκεξηλά νη καζεηέο  κε ην δηάβαζκα 

γηα ην ζρνιείν ή έμσ απ‟ απηό. 

 

   Ζ δπλαηόηεηα λα επηιέγνπκε ή λα   

αμηνινγνύκε απηά πνπ δηαβάδνπκε. Αξθεί 

λα αμηνινγνύκε ζσζηά. 

 

   Ζ ππνδνκή ησλ ζρνιείσλ. Σα 

πεξηζζόηεξα θηήξηα ζηα όπνηα 

ζηεγάδνληαη ηα ζρνιεία ρξεηάδνληαη 

επηζθεπέο ιόγσ ηεο πνιύ παιαηάο 

νηθνδόκεζήο ηνπο. 

 

   Ζ πξνζσπηθή πξνζπάζεηα λα 

βειηηώζνπκε ηνλ ρώξν καο, είηε είλαη ην 

δσκάηηό καο είηε ε αίζνπζά καο. 

 

   Σν όηη ν ζρνιηθόο εθθνβηζκόο γίλεηαη 

βίσκα, ζε κηθξόηεξν ή κεγαιύηεξν 

βαζκό, από πνιιά παηδηά. 

 

   Σν όηη θάπνηα παηδηά πνπ βηώλνπλ ηνλ 

εθθνβηζκό, κηιάλε. 
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Δζηζκόο ζην Γηαδίθηπν: κηα ππαξθηή απεηιή. 

Ζ ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ από εθήβνπο 

δελ είλαη απιώο κηα κόδα, αιιά ηείλεη λα 

εμειηρζεί ζε επηδεκία. Ο αξηζκόο ησλ αηόκσλ 

πνπ δειώλνπλ εμαξηεκέλνη από απηό 

απμάλεηαη κε αλεζπρεηηθνύο ξπζκνύο, 

πξνθαιώληαο πξνβιήκαηα ζε όινπο ηνπο 

ηνκείο ηεο δσήο, αλεμαξηήησο θνηλσληθήο 

νκάδαο θαη ειηθίαο. Ηδηαίηεξα ζηνπο λένπο, ε 

παξακέιεζε ησλ ππνρξεώζεσλ, όζνλ αθνξά 

ην ζρνιείν αιιά θαη άιιεο εμσζρνιηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, ε πηώζε ηεο ζρνιηθήο 

επίδνζεο, ε απνκόλσζε, ε κείσζε ηνπ ρξόλνπ 

ελαζρόιεζεο κε ηνπο θίινπο αιιά θαη νη 

ςπρνινγηθέο κεηαπηώζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά, 

ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο πην επηδήκηεο επηπηώζεηο 

πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ην δηαδίθηπν. 

Γηα λα κελ ππεξβάιινπκε όκσο, ζα 

πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη ην δηαδίθηπν δελ έρεη 

κόλν αξλεηηθή πιεπξά, αιιά απνηειεί ην 

ζεκαληηθόηεξν ηερλνινγηθό επίηεπγκα ηνπ 

πεξαζκέλνπ αηώλα θαη έλα απαξαίηεην 

εξγαιείν γηα όινπο. 

Ζ αλεμέιεγθηε, ινηπόλ, ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηύνπείλαη απηή πνπ πξνθαιεί 

πξνβιήκαηα, εηδηθά ζηελ θξίζηκε ειηθία ηεο 

εθεβείαο. Γηα ηνλ ιόγν απηό, ςπρνιόγνη θαη 

θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί πξνηείλνπλ θαηάιιειε 

ελεκέξσζε, ηόζν από ην  κέξνο ησλ γνλέσλ, 

όζν θαη από ηελ πιεπξά ησλ ίδησλ ησλ 

εθήβσλ.  Αο κελ πεξηκέλνπκε, όκσο, ηνπο 

εηδηθνύο λα έξζνπλ λα καο ελεκεξώζνπλ. Όζνη 

αζρνινύληαη κε ην δηαδίθηπν, κπνξνύλ εύθνια 

λα αλαηξέμνπλ ζε ηζηνζειίδεο πνπ πξνηείλνπλ 

ηξόπνπο πξνζηαζίαο από ην ίδην ην δηαδίθηπν.  

                   Μόζρνπ Δηξήλε 

Αζηέξη επρώλ. 

Καη θέηνο ζην ζρνιείν καο, όπσο θαη 

ζε πνιιά  ζρνιεία, νη καζεηέο ζπκκεηείραλ 

ζην πξόγξακκα «Αζηέξη ηεο Δπρήο». Ζ 

εθπαηδεπηηθόο ηνπ ζρνιείνπ καο θ. Παππά 

Ρέλα αλαιακβάλεη θαη δηεθπεξαηώλεη κε 

επηηπρία ηε δηεμαγσγή ηνπ. Πξόθεηηαη γηα έλα 

πξόγξακκα ηνπ νξγαληζκνύ Make-A-Wish, ην 

νπνίν θάλεη πξαγκαηηθόηεηα ηηο επρέο ησλ 

παηδηώλ από 3 έσο 18 εηώλ κε ζνβαξέο 

αζζέλεηεο. Ο νξγαληζκόο ζπκπαξαζηέθεηαη 

ζην παηδί πνπ δνθηκάδεηαη, βνεζώληαο ην λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηηο επρέο ηνπ, όπσο λα 

παξαθνινπζήζεη από θνληά έλαλ αγώλα ηεο 

αγαπεκέλεο ηνπ νκάδαο ή λα ηξαγνπδήζεη 

δίπια ζηνλ αγαπεκέλν ηνπ θαιιηηέρλε. 

Μπνξεί επίζεο λα πάεη ηαμίδη κε ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ ζε θάπνην λεζί ηνπ Αηγαίνπ ή 

λα  αγνξάζεη ην αγαπεκέλν ηνπ θηλεηό.  

Βέβαηα, 

θάπνηνη καζεηέο  

ακθηζβεηνύλ ηα 

αληδηνηειή θίλεηξα 

ηνπ νξγαληζκνύ, 

ππνζηεξίδνληαο πσο 

δελ ρξεηάδνληαη 

ηόζα ρξήκαηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

επρώλ. Φέξλνπλ γηα παξάδεηγκα ηνπο 

θαιιηηέρλεο, νη νπνίνη δελ ζα δερόηαλ ρξήκαηα 

γηα λα ηξαγνπδήζνπλ καδί κε έλα άξξσζην 

παηδί ή ηηο εηαηξίεο πνπ αθηινθεξδώο ζα 

πξνζέθεξαλ ηα πξντόληα ηνπο, αθνύ νύησο ή 

άιισο είλαη ε θαιύηεξε δηαθήκηζε γη‟ απηέο. 
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Οη απόςεηο δηίζηαληαη… πκπέξαζκα: Οη 

επρέο θαη ηα όλεηξα δελ θνζηίδνπλ, αιιά 

αμίδνπλ.   

                                                                                                           Πάλνπ Νηθήηαο           

ρνιηθή Βία (Bullying). 

ηε ζεκεξηλή επνρή ε βία θαη ε εγθιεκαηηθόηεηα έρνπλ πάξεη ηξαγηθέο δηαζηάζεηο κέζα ζηε 

θνηλσλία καο. Σν θαηλόκελν απηό παξαηεξείηαη ηδηαίηεξα ζηε ζεκεξηλή επνρή, κε απμεηηθέο ηάζεηο θαη 

πνιύ δπζάξεζηεο -δπζβάζηαρηεο ζπλέπεηεο, εηδηθά κεηαμύ ησλ παηδηώλ-εθήβσλ ( ελδνζρνιηθή βία ),αιιά 

θαη παξάιιεια ησλ ελειίθσλ, κε ηελ αλνρή ηεο θνηλσλίαο. Σα παηδηά-πνπ είλαη ζε ηδηαίηεξα επαίζζεηεο 

ειηθίεο-βηώλνπλ έληνλα θαη πνιιέο θνξέο αθξαία ηε ζρνιηθή βία, είηε κε ην  λα γίλνληαη νη ίδηνη δέθηεο 

ηέηνησλ δπζάξεζησλ θαηαζηάζεσλ, είηε κε ην λα κεηαηξέπνληαη ζε ζύηεο απέλαληη ζε άιια παηδηά.  

Ζ επηζεηηθόηεηα θαη ην θαηλόκελν ηεο ζρνιηθήο βίαο δείρλεη μεθάζαξα όηη απαηηείηαη άκεζε 

αληηκεηώπηζε από ηνπο θνξείο αγσγήο (νηθνγέλεηα ,ζρνιείν). Οη δάζθαινη θαη νη παηδαγσγνί καο πξέπεη 

λα έξρνληαη ζε άκεζε επεθή κε ηελ νηθνγέλεηα ησλ παηδηώλ θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ θαηαλόεζε, ηελ 

εκπηζηνζύλε  θαη ηελ ζσζηή επηθνηλσλία, λα πεηύρνπλ ηελ νκαιόηεηα ζηηο ζρέζεηο κεηαμύ όισλ. Ζ 

επέκβαζε πξέπεη λα είλαη άκεζε, εηδηθά κόιηο παξαηεξήζνπλ θαηλόκελα επηζεηηθήο θαη βίαηεο 

ζπκπεξηθνξάο. Μπνξεί γηα θάπνηνπο λα αθνύγεηαη ππεξβνιηθό, αιιά, πξαγκαηηθά, καο αθνξά όινπο. 

Μόζρνπ Δηξήλε  

 

 

Αθίζα θηινηερλεκέλε από ηε καζήηξηα Νηξίηζη Αξκέια. Σίηινο: «Κάλε θιηθ». Με 

άιια ιόγηα: Όρη ζηελ ελδνζρνιηθή βία. 
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Σα Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο …αιιηώο. 

Από ηνπο καζεηέο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ δεηήζεθε λα μεθπιιίζνπλ ην βηβιίν ησλ Κεηκέλσλ 

Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο θαη, εκπλεόκελνη από θάπνην από ηα δηδαγκέλα θείκελα, λα δεκηνπξγήζνπλ 

θάηη δηθό ηνπο. Οη καζεηέο αληαπνθξίζεθαλ, δεκηνύξγεζαλ αμηόινγα έξγα θαη, θπξίσο, πνιιέο 

δσγξαθηέο. Γεκνζηεύεηαη ελδεηθηηθά έλα πνίεκα βαζηζκέλν ζηε «Νέα Παηδαγσγηθή» ηνπ Νίθνπ 

Καδαληδάθε (ζει. 92), θαζώο θαη έλα πνίεκα θαη έλα ζθίηζν, εκπλεπζκέλα από ηε «Γάθλε» ηνπ Ζιία 

Βελέδε (ζει.227).  

«H Δάθλε» 

Ζαΐκε ιέγαλ ηελ νδό 

θη εγώ πεξλνύζα από εδώ, 

πήγαηλα ζε έλα ηαβεξλάθη 

θαη ράδεπα έλα θινπβάθη: 

κηα πέξδηθα ζε έλα θινπβί 

θη έλα ατηόπνπιν καδί. 

 

Ωξαία πνπ ήηαλ ε Αζήλα 

ηα μεραζκέλα ρξόληα εθείλα, 

ηα δπν πνπιηά ήηαλ καδί 

κέζα ζην ίδην ην θινπβί. 

 

Γηαηί ν αεηόο θαη ε πέξδηθα 

ήηαλ κεγάιν εύξεκα 

γηα ην θησρό Μπάξκπα-Θσκά 

πειάηεο ηνπ έθεξλε πιαηηά. 

 

Σηελ ηαβεξλνύια ηε κηθξή 

Αγαπεκέλα δπν πνπιηά καδί. 

 

Καηεξίλα Παληαδή Α2 

 

«Η Νέα Παηδαγωγηθή»
 

Τ’ απόζπαζκα αλαθέξεηαη
 

ζηνλ Νίθν Καδαληδάθε,
 

πνπ ζην ζρνιεηό επήγαηλε
 

όληαο κηθξό παηδάθη.
 

 

Ο δάζθαινο πεξίκελε 

κε ράξαθα ζην ρέξη 

θη ν Νηθνιάθεο έηξεκε  

ζαλ απιαλέο αζηέξη. 

 

Κη ν παηέξαο ηνπ ςπρξόο 

 ηνπ είπε: ζνπ η’ αθήλσ 

γηα λα ην κάζεηο γξάκκαηα, 

γη’ απηό εγώ ζην δίλσ. 

 

Η Νέα Παηδαγσγηθή 

δελ πξνθαινύζε θόβν, 

ήζειε όκσο ην αβγό 

λα πεη γηα ηνλ Κνιόκβν. 

 

Σάγθαο Σειέκαρνο Α2 
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Υξηζηνύγελλα  ζηελ Διιάδα. 

Παιηά έζηκα, ζσλσθαζκέλα κε ηελ θαζεκερηλίηεηα θαη ηε ζρεζθεία, κας ζσκίδοσλ ηελ αλάγθε ηωλ 

αλζρώπωλ λα δήζοσλ κηα τροληά κε ταρά θαη αγάπε. 

ηελ  Διιάδα ,νη  γηνξηέο  ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ  ,ηεο   Πξσηνρξνληάο  θαη  ησλ 

Φώησλ ζπλνδεύνληαη  από ηδηαίηεξα  θαη  

πξσηόηππα έζηκα. Μηα ηδηαίηεξε  ζπλήζεηα  πνπ 

βαζίδεηαη  ζε κηα παιηά παξάδνζε  είλαη ην 

αλακκέλν  πνπξλάξη , ην νπνίν  είλαη έζηκν 

θπξίσο ηεο Ζπείξνπ.  

 

Όηαλ γελλήζεθε ν Υξηζηόο θαη πήγαλ νη 

βνζθνί λα πξνζθπλήζνπλ, ήηαλ λύρηα ζθνηεηλή. 

Βξήθαλ θάπνπ έλα μεξό πνπξλάξη θη έθνςαλ ηα 

θιαδηά ηνπ. Πήξε ν θαζέλαο από έλα θιαδί ζην 

ρέξη, ηνπ έβαιε θσηηά θαη γέκηζε ην ζθνηεηλό 

βνπλό ραξνύκελεο θσηηέο θαη ηξημίκαηα θαη 

θξόηνπο. Από ηόηε, ινηπόλ, ζηα ρωξηά ηεο 

Άξηαο , όπνηνο πάεη ζην ζπίηη ηνπ γείηνλα, γηα 

λα πεη ηα ρξόληα πνιιά, θαζώο θαη όια ηα παηδηά 

ηα παληξεκέλα, πνπ ζα πάλε ζην παηξηθό ηνπο, 

γηα λα θηιήζνπλ ην ρέξη ηνπ παηέξα θαη ηεο 

κάλαο ηνπο, είλαη έζηκν λα θξαηνύλ έλα θιαξί 

πνπξλάξη, ή ό,ηη άιιν δεληξηθό κπνξεί λα θαίεη 

ηξίδνληαο. ην δξόκν ην αλάβνπλ θαη ην 

πεγαίλνπλ έηζη αλακκέλν ζην παηξηθό ηνπο ζπίηη 

θαη γεκίδνπλ ραξνύκελεο θσηηέο θαη θξόηνπο ηα 

ζθνηεηλά δξνκάθηα ηνπ ρσξηνύ . 

 

Δπίζεο  έλα αθόκε δηαδεδνκέλν έζηκν 

ησλ Υξηζηνπγέλλσλ είλαη  ην ζπάζηκν ηνπ 

ξνδηνύ . Σν έζηκν απηό αξρηθά εληνπίζηεθε ζηελ 

Πεινπόλλεζν, αλ θαη κεηά δηαδόζεθε ζε θάζε 

γσληά ηεο Διιάδαο θαη ζπλερίδεηαη κέρξη θαη 

ζήκεξα. Σν πξσί ηεο Πξσηνρξνληάο, ε 

νηθνγέλεηα πεγαίλεη ζηελ εθθιεζία, ληπκέλνη 

όινη κε ηα θαιά ηνπο ξνύρα γηα λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηε Λεηηνπξγία ηνπ Μεγάινπ 

Βαζηιείνπ θαη λα ππνδερηνύλ ην λέν ρξόλν, 

θαιό θη επινγεκέλν. ηελ επηζηξνθή, ν 

λνηθνθύξεο ηνπ ζπηηηνύ έρεη ζηελ ηζέπε ηνπ έλα 

ιεηηνπξγεκέλν ξόδη, πνπ ζηελ Μηθξά Αζία ην 

θπινύζαλ ζηα εηθνλίζκαηα από ηηο 14 

επηέκβξε, ηε κέξα ηνπ ηαπξνύ. Δίλαη απηόο 

πνπ θάλεη ην πνδαξηθό θαη ζπάεη ην ξόδη. Πξέπεη 

λα ρηππήζεη ην θνπδνύλη ηεο εμώπνξηαο θαη λα 

ηνπ αλνίμνπλ. Γελ θάλεη λα αλνίμεη ν ίδηνο κε ην 

θιεηδί ηνπ. Έηζη είλαη ν πξώηνο πνπ κπαίλεη ζην 

ζπίηη γηα λα θάλεη ην πνδαξηθό κε ην ξόδη ζην 

ρέξη. 

 

Μπαίλνληαο κέζα , κε ην δεμί πόδη, ζπάεη 

ην ξόδη πίζσ από ηελ εμώπνξηα γηα λα 

πεηαρηνύλ νη ξώγεο ηνπ παληνύ θαη ηαπηόρξνλα 

ιέεη :κε αγάπε θαη ραξά λα κπεί θαη λα βγεί ε 

ρξνληά. Σα παηδηά, καδεκέλα γύξσ-γύξσ, 

θνηηάδνπλ νη ξώγεο λα είλαη ηξαγαλέο θαη 

θαηαθόθθηλεο. Όζν γεξέο θη όκνξθεο είλαη νη 
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ξώγεο , ηόζν ραξνύκελεο θη επινγεκέλεο ζα 

είλαη νη κέξεο πνπ θέξλεη καδί ηνπ ν λένο 

ρξόλνο. 

Άιιε επρή πνπ ζπλεζίδεηαη λα ιέγεηαη 

θαηά ην ζπάζηκν ηνπ ξνδηνύ είλαη :όζν βαξύ 

είλαη ην ξόδη ,ηόζν βαξύ λα είλαη θαη  ην 

πνξηνθόιη καο.  

Σέινο, έλα αθόκα έζηκν ηνπ ηόπνπ καο, 

είλαη ην ρξηζηνπγελληάηηθν ζηεθάλη. ηα ρσξηά 

ζπλεζίδνπλ λα θξεκάλε ζηνπο ηνίρνπο θαη ηηο 

εμώπνξηεο πιεμνύδεο από ζθόξδα, πάλσ ζηηο 

νπνίεο θαξθώλνπλ γαξηθαιάθηα  γηα λα δηώμνπλ 

ηελ θαθνγισζζηά πνπ «θαξθώλεη» ηελ επηπρία 

ηνπ ζπηηηνύ ηνπο. Ζ λνηθνθπξά θξνληίδεη λα έρεη 

θαζαξίζεη θαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ην ηδάθη, 

ώζηε λα κε κείλεη νύηε ίρλνο από ηελ παιηά 

ζηάρηε. Καζαξίδνπλ αθόκα θαη ηελ θαπλνδόρν, 

γηα λα κε βξίζθνπλ παηήκαηα λα θαηέβνπλ νη 

θαιηθάληδαξνη, ηα θαθά δαηκόληα, όπσο ιέλε, θαη 

καγαξίζνπλ ην ζπίηη .Σν βξάδπ ηεο παξακνλήο ν 

λνηθνθύξεο βάδεη ην Υξηζηόμπιν ζην ηδάθη θαη 

ην αλάβεη, αθήλνληάο ην λα ζηγνθαίεη όιν ην 

Γωδεθαήκεξν, από ηα Υξηζηνύγελλα κέρξη ηα 

Φώηα. Ζ ζηάρηε απηή πξνθπιάζζεη ην ζπίηη θαη 

ηα ρσξάθηα από θάζε θαθό, θαη θαζώο θαίγεηαη, 

δεζηαίλεη ηνλ Υξηζηό ζηε θάηλε. 

ήκεξα, νη αλάγθεο θαη νη ζπλζήθεο ηεο δσήο 

καο έρνπλ αιιάμεη θαη πνιιά έζηκα δε ρσξάλε 

κέζα ζ‟απηήλ, όκσο, αμίδεη, ηνπιάρηζηνλ, λα ηα 

ζπκόκαζηε.                  Καιή  Υξνληά! 

 

                     Μόζρνπ Δηξήλε 

Η Υξηζηνπγελληάηηθε γηνξηή καο. 

 

 

Γηα άιιε κηα ρξνληά έηζη θαη θέηνο νη 

καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ, 

δηνξγάλσζαλ ηελ ζρνιηθή γηνξηή κε ηε 

βνήζεηα ηεο θπξίαο ηακαηνπνύινπ Νηθνιίλαο 

θαη ηνπ θπξίνπ νπθνπβέινπ Ησάλλε. 

Ζ γηνξηή πεξηειάκβαλε πξνβνιή 

ρξηζηνπγελληάηηθεο ηαηλίαο κηθξνύ κήθνπο θαη 

ζεαηξηθό ζθεηο. Δπίζεο ε ζρνιηθή ρνξσδία, 

πνπ απνηεινύληαλ από καζεηέο θαη καζήηξηεο 

θαη ησλ ηξηώλ ηάμεσλ ηνπ ζρνιείνπ, 

ηξαγνύδεζε αξθεηά ρξηζηνπγελληάηηθα 

ηξαγνύδηα, δεκηνπξγώληαο έηζη έλα γηνξηηλό 

θιίκα ραξάο θαη επζπκίαο. Αθόκα ε ρνξσδία 

έςαιιε ηα θάιαληα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, 

αληηθαζηζηώληαο ηνπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνύ 

κε νλόκαηα ησλ θαζεγεηώλ ηνπ ζρνιείνπ θαη 

πνιιέο επρέο. 

Φέηνο, γηα πξώηε ρξνληά, κε 

πξσηνβνπιία ηεο Γ΄ ηάμεο, έγηλε  κηα 

θιήξσζε, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ όινη νη 

καζεηέο, θαη ν ηπρεξόο ληθεηήο ζα θέξδηδε έλα 

κεγάιν δώξν. Σπρεξή ήηαλ κηα καζήηξηα ηεο 

Β΄ ηάμεο, ε νπνία θέξδηζε έλα ηάκπιεη.  

 

Γελ πξέπεη λα παξαιείςνπκε βέβαηα ην 

σξαηόηαην θείκελν πνπ δηάβαζε ν ζενιόγνο 

ηνπ ζρνιείνπ καο θύξηνο νπθνπβέινο 

Ησάλλεο, ην νπνίν αλαθεξόηαλ ζην 

πξαγκαηηθό λόεκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. ηόρν 

είρε λα καο πξνβιεκαηίζεη, ζέηνληάο καο ην 

εξώηεκα : 

« Μήπσο θάλνπκε Υξηζηνύγελλα ρσξίο 

Υξηζηό;...»    

                                       Πάλνπ Νηθήηαο 
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Σέινο ηα social media γηα παηδηά θάηω ηωλ 13 εηώλ. 

Μόλο κε ζσγθαηάζεζε ηωλ γολέωλ ε πρόζβαζε από ηα 13 κέτρη ηα 16. 

 

Πάλσ από ην 80% ησλ παηδηώλ 

πέκπηεο θαη έθηεο δεκνηηθνύ ζηελ Διιάδα 

έρνπλ παξνπζία ζηα θνηλσληθά δίθηπα, όπσο 

επηζεκαίλεη ν εθπξόζσπνο ηνπ Διιεληθνύ 

Κέληξνπ Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ (Δ.Κ.Α.Γ.), 

Γηώξγνο Κνξκάο, εζληθόο εθπξόζσπνο ζην 

Παλεπξσπατθό Γίθηπν Αζθαινύο 

Γηαδηθηύνπ Insafe (Internet Safety for 

Europe), κηιώληαο ζηνλ ξαδηνθσληθό 

ζηαζκό «Πξαθηνξείν 104,9 FM». 

Με αθνξκή ηελ αιιαγή ζειίδαο γηα 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ Διιάδα από 

ηηο 25 Μαΐνπ, ζε ό,ηη αθνξά ηελ πξόζβαζε 

ζηα θνηλσληθά δίθηπα από παηδηά κέρξη θαη 

16 εηώλ, θαη ηελ εθαξκνγή θαη ζηε ρώξα καο 

ηνπ επξσπατθνύ θαλνληζκνύ 679/ 2016, ν θ. 

Κνξκάο επηζεκαίλεη όηη «δελ ππάξρνπλ 

πεξηζώξηα θαζπζηεξήζεσλ από ηηο 

θπβεξλήζεηο». 

«Δίλαη πάξα πνιύ ζεκαληηθή εμέιημε 

θαη ζα εθαξκνζηεί από ηηο 25 Μαΐνπ ζε όιε 

ηελ Δπξώπε, δελ είλαη νδεγία, είλαη 

θαλνληζκόο» ηνλίδεη. 

«ύκθσλα κε ηνλ επξσπατθό 

θαλνληζκό 679/ 2016 απαγνξεύεηαη ε ρξήζε 

ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ, δειαδή δηθηύσλ 

όπσο ην Facebook, ην Instagram θαη ην 

Snapchat θαη όισλ ησλ δηθηύσλ πνπ, ελ 

πάζε πεξηπηώζεη, έρνπλ κέζα ην θνηλσληθό 

θνκκάηη, από παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 13 

εηώλ. Απηό ίζρπε σο λόκνο ζηηο ΖΠΑ από ην 

1998, ε είζνδνο όκσο ή κε ησλ παηδηώλ ήηαλ 

επζύλε ησλ γνλέσλ. Δδώ ηώξα αιιάδεη ην 

πιαίζην θαη πιένλ ηελ επζύλε ηελ έρνπλ ηα 

ίδηα ηα θνηλσληθά δίθηπα» εμεγεί ν θ. 

Κνξκάο, πεξηγξάθνληαο κηα δνκηθή, 

ζεκειηώδε αιιαγή ζηε ζρέζε αηόκσλ θαη 

θνηλσληθώλ δηθηύσλ, γηα λα πξνζζέζεη πσο ε 

απζηεξόηεηα ηνπ λόκνπ ζα εμαληιείηαη. Σα 

πξόζηηκα, ζεκεηώλεη, είλαη πάξα πνιύ 

κεγάια θαη θηάλνπλ κέρξη ηα 10 εθαη. επξώ, 

ελώ έρνπλ λα θάλνπλ πιένλ κε ην όηη ηα 

θνηλσληθά δίθηπα έρνπλ ηελ επζύλε ειέγρνπ, 

ηελ πηζηνπνίεζε δειαδή αλ ν ρξήζηεο είλαη 

θάησ ή άλσ ησλ 13 εηώλ. 

Ζ λνκνζεζία όκσο έρεη θαη έλα 

δεύηεξν ζεκαληηθό ζηάδην: «Ο λόκνο δελ 

κέλεη κόλν εθεί. πλερίδεη θαη ιέεη όηη από 

ηελ ειηθία ησλ 13 εηώλ κέρξη θαη ηα 16, ζα 

ρξεηάδεηαη ε γνληθή ζπγθαηάζεζε. Έλαο 

γνληόο δειαδή, πνπ έρεη έλα παηδί ζηα 

θνηλσληθά δίθηπα, ζα πξέπεη λα δώζεη ηε 

ζπγθαηάζεζή ηνπ, ώζηε ην παηδί ηνπ λα 

ζπλερίζεη λα είλαη εθεί, ελώ πάιη ηελ 

https://www.news.gr/tech/article/880226/telos-ta-social-media-gia-pedia-kato-ton-13-eton.html
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πηζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζεο απηήο ζα 

αλαιάβνπλ ηα θνηλσληθά δίθηπα, θάηη πνπ ζα 

γίλεη θαη πάιη κε δηθή ηνπο επζύλε», 

πξνζζέηεη ν θ. Κνξκάο. 

Απαληώληαο δε ζρεηηθά κε ηηο 

ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο πνπ ζα απαηηεζεί λα 

εγθαηαζηαζνύλ ζηα θνηλσληθά δίθηπα, αιιά 

θαη ζην θαηά πόζν είλαη πηζαλό ηα παηδηά 

κέρξη θαη 16 εηώλ λα επηλνήζνπλ ηξόπνπο 

ώζηε λα είλαη έζησ παξαλόκσο κέιε ησλ 

social media, ν θ. Κνξκάο εμεγεί πσο απηό 

είλαη θαη ην ηειηθό ζηάδην. «Τπάξρεη κεγάιε 

δηεξγαζία ζηνλ ρώξν απηό: πώο ζα γίλεη ε 

πηζηνπνίεζε, ηη ζα δεηνύλ ηα θνηλσληθά 

δίθηπα, όκσο, ζε θάζε πεξίπησζε, είλαη δηθό 

ηνπο ζέκα, πνπ πξέπεη λα ιύζνπλ, ώζηε λα 

είλαη έηνηκα από ηηο 25 Μαΐνπ θαη κεηά λα 

θάλνπλ όιεο απηέο ηηο πηζηνπνηήζεηο» 

αλαθέξεη. 

Πξνηξέπσ ηνπο γνλείο, πνπ έρνπλ 

παηδηά ειηθηώλ 13-16, λα μεθηλήζνπλ από 

ηώξα κηα θνπβέληα κε ηα παηδηά ηνπο, λα 

δνπλ ηη θάλνπλ έηζη ώζηε λα απνθαζίζνπλ, 

λα κε ρξεζηκνπνηήζνπλ απηό ηνπο ην 

δηθαίσκα σο έλα δηαπξαγκαηεπηηθό ραξηί γηα 

λα δηαβάδεη ην παηδί παξαπάλσ, αιιά λα ην 

ρξεζηκνπνηήζνπλ κε βάζε ην γεγνλόο ηνπ 

όηη ηνπο δίλεη ν λόκνο ην δηθαίσκα λα άξνπλ 

όπνηε ζέινπλ ηε ζπγθαηάζεζε» θαηαιήγεη. 

Σα κέζα θνηλωληθήο δηθηύωζεο ζα 

δώζνπλ κάρε γηα ην κειινληηθό 

αγνξαζηηθό θνηλό ηνπο. 

Απαληώληαο ζην ηη αλακέλεηαη λα 

πξάμνπλ νη εηαηξείεο θνηλσληθώλ δηθηύσλ 

θαη πνηα κέζα ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηε 

«κάρε» γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ 

αζηξνλνκηθνύ ηδίξνπ πνπ ζα ραζεί, ν θ. 

Κνξκάο αλαγλώξηζε πσο κεηά ηελ 25ε 

Μαΐνπ ελδέρεηαη πξάγκαηη λα εκθαληζηεί λέα 

γθάκα κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο, 

ζηνρεπκέλσλ ζηε λέα αγνξά πνπ ζα 

θηλδπλεύεη λα απνιεζηεί. 

 

 «Ήδε ην Facebook αλαθνίλσζε ην 

Messenger for kids γηα παηδηά ειηθίαο 6 -12 

ρξνλώλ ζηελ Ακεξηθή, όπνπ νπζηαζηηθά ν 

γνληόο ζα δίλεη ζην παηδί ηνπ ηε δπλαηόηεηα 

λα έρεη Messenger (ππεξεζία επηθνηλσλίαο 

θαη αληαιιαγήο κελπκάησλ θαη αξρείσλ) 

κέζσ ηνπ δηθνύ ηνπ ινγαξηαζκνύ, νπόηε θαη 

ζα έρεη, π.ρ., ηνλ έιεγρν ησλ θίισλ ηνπ. Ναη, 

ε βηνκεραλία ζα θηλεζεί λα θξαηήζεη απηό ην 

αγνξαζηηθό θνηλό» θαηαιήγεη ν θ. Κνξκάο. 

 

           Παπαεπζπκίνπ Νηθόιαο
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   Κνπή Βαζηιόπηηαο ζην ζρνιείν καο. 

Η θνπή ηεο βαζηιόπηηαο ήηαλ κηα αθνξκή, γηα λα ληώζνπκε ηε λεθαιηόηεηα πνπ εθπέκπεη ν ιόγνο 

θαη ε κνξθή ηνπ παηέξα Αγαζάγγεινπ. 

 

 

Όπσο θάζε ρξόλν, έηζη θαη θέηνο, ζην 

ζρνιείν καο γηνξηάζακε ηνπο Σξεηο Ηεξάξρεο, ζε 

κηα ηειεηή πνπ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

θαζηεξσκέλε θνπή ηεο Βαζηιόπηηαο, απνηέιεζε 

κηα ηξίσξε εθδήισζε. Ζ θνπή ηεο βαζηιόπηηαο 

γίλεηαη κε πξσηνβνπιία ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ 

θαη Κεδεκόλσλ, ελώ ε εθδήισζε 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο 

γηνξηήο ησλ Σξηώλ Ηεξαξρώλ. 

 Δθέηνο είρακε ηελ ραξά λα βξίζθνληαη 

θνληά καο ν παηήξ Αγαζάγγεινο από ην 

κνλαζηήξη Πξνθήηνπ Ζιίνπ ζηα Φιάκπνπξα 

Πξεβέδεο, θαζώο θαη ν  Γηεπζπληήο Β/βάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο θύξηνο Κσλζηαληίλνο 

Κακπνπξάθεο. Καη νη δύν πξνζθεθιεκέλνη κάο 

απεύζπλαλ ραηξεηηζκό ζπκβνπιεύνληάο καο  θαη 

παξνηξύλνληάο καο λα ζέηνπκε ζηόρνπο γηα ηε 

λέα ρξνληά. 

  

Ζ εθδήισζε νινθιεξώζεθε κε ηελ 

πξνβνιή ληνθηκαληέξ αλαθεξόκελνπ ζηε 

ζπλάληεζε Διιεληζκνύ θαη Υξηζηηαληζκνύ. 

Παξαθνινπζήζακε ηελ παξάιιειε πνξεία ηνπ 

Ηνπιηαλνύ, ιάηξε ηεο ειιεληθήο αξραηόηεηαο, 

θαη ηνπ Μ. Βαζηιείνπ, θαζώο θαη ηνπ έηεξνπ 

Καππαδόθε, Γξεγνξίνπ Ναδηαλδελνύ. Δθεί 

θάλεθε ε πξνζπάζεηα  ησλ θσηηζκέλσλ 

αλζξώπσλ ηεο ζξεζθείαο λα «μερσξίζνπλ ηα 

ξόδα ηεο ειιεληθήο ζθέςεο από ηα αγθάζηα ηεο 

αξραίαο ζξεζθείαο», λα δείμνπλ ηε δηαθνξά από 

«ηε ζσηεξία πνπ πξνζθέξεη ν από κεραλήο ζεόο 

ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ» από ηελ πίζηε ζηε 

ζσηεξία πνπ πξνζθέξεη ν «αλαζηεκέλνο ζηελ 

πξάμε ζεόο».      

                   Πάλνπ 

Νηθήηαο 

Δθδξνκή ζηα Ιωάλληλα 14/12/17. 

 

ηηο 14/12/17 πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

εθδξνκή ηνπ 2oπ Γπκλάζην Φηιηππηάδαο,  ζηελ 

νπνία ζπκκεηείραλ θαη νη ηξεηο ηάμεηο ηνπ 

ζρνιείνπ, κε πξννξηζκό ηα όκνξθα, γξαθηθά 

Ησάλληλα. θνπόο ηεο εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο 

ήηαλ λα επηζθεθηνύκε ην κνπζείν 

Αξγπξνηερλίαο θαη ην Βπδαληηλό κνπζείν, κε 

ηειηθό πξννξηζκό ηα Αζεκέληα Υξηζηνύγελλα . 

Αθνύ επηβηβαζηήθακε ζηα ιεσθνξεία  

δίπια από ην Κέληξν Τγείαο πεξίπνπ ζηηο 8:15,   

 

μεθηλήζακε θαη έπεηηα από ζαξάληα ιεπηώλ 

δηαδξνκή,  γεκάηε κε δηαζθέδαζε αιιά θαη κε 

δηάθνξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα κνπζεία πνπ ζα 

επηζθεπηόκαζηαλ, θηάζακε ζηα Γηάλλελα.  Σν 

πξώην κνπζείν ήηαλ ην  Μνπζείν 

Αξγπξνηερλίαο . Ζ επίζθεςε καο εθεί θξάηεζε 

πεξίπνπ 1 ώξα. πλ- 

δπάζακε δηάθνξεο ελδηαθέξνπζεο ηζηνξηθέο 

πιεξνθνξίεο κε ηελ πεξηήγεζε ζηνπο ρώξνπο 

ηνπ κνπζείνπ, νη νπνίνη ήηαλ γεκάηνη κε δηάθνξα 

εληππσζηαθά εθζέκαηα.
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             Γπζηπρώο ε ώξα είρε πεξάζεη θαη ν 

θαηξόο δελ καο επλόεζε γηα ηελ δεύηεξε 

επίζθεςε πνπ ζα θάλακε ζην Βπδαληηλό 

Μνπζείν. Σελ επίζθεςε απηή πξαγκαηνπνίεζαλ 

νη δύν άιιεο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ καο, ε Α‟ θαη ε 

Γ‟ Γπκλαζίνπ. Πάξα ηελ απνγνήηεπζή καο, ε 

ραξά καο δελ άξγεζε λα επηζηξέςεη, όηαλ 

κάζακε πσο ε επίζθεςε ζηα Αζεκέληα 

Υξηζηνύγελλα ζα πξαγκαηνπνηνύηαλ, θαη 

κάιηζηα, εμαηηίαο ηνπ ζπκβάληνο, ζα θεξδίδακε 

πεξίπνπ 30 ιεπηά . Δίλαη πεξηηηό λα πνύκε πόζν 

ηέιεηα ήηαλ εθεί , αθνύ ηα ρακνγειά θαη νη 

ηζηξίδεο ησλ παηδηώλ είραλ γεκίζεη όιν ηνλ ρώξν 

. Πιεξνθνξηαθά λα πνύκε 

όηη ήηαλ γεκάην κε απίζηεπηεο δξαζηεξηόηεηεο 

όπσο κπόνπιηλγθ, δσγξαθηθή πξνζώπνπ , 

ρεηξνηερλίεο θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ, 

πξαγκαηηθά, δελ πξνιάβαηλεο λα  απνιαύζεηο . 

Απηό όκσο πνπ έθαλε ηελ δηαθνξά ήηαλ 

ε ζπκπεξηθνξά καο , αθνύ, ζύκθσλα κε ηε 

γλώκε ησλ θαζεγεηώλ,  ήκαζηε άςνγνη θη όινη 

έκεηλαλ πνιύ επραξηζηεκέλνη .  

Γεληθά ήηαλ κηα απίζηεπηε εκπεηξία γηα 

όινπο καο , αθνύ ζπλδπάζακε ηε ραξά κε ηε 

γλώζε θαη απνιαύζακε  κηα λόηα μεθνύξαζεο 

από ηελ θαζεκεξηλή ξνπηίλα ηνπ ζρνιείνπ καο. 

Παπαεπζπκίνπ Νηθόιαο 

 

 

 

 

Μνπζείν Αξγπξνρνΐαο:  Έλα λέν θαη μερωξηζηό 

κνπζείν. 

 Βπδαληηλό Μνπζείν: Σειηθά, νη καζεηέο 

ελδηαθέξνληαη γηα ηα κνπζεία. 
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Βπδαληηλό Μνπζείν:Δθζέκαηα πνπ πξνζέιθπζαλ 

ην ελδηαθέξνλ ηωλ καζεηώλ. 

 

1. Πνην ιάζηηρν δελ θνπληέηαη όηαλ έλα ακάμη ζηξίβεη; 

2. Γελ είκαη δσληαλό, αιιά έρσ 5 δάρηπια. Ση είκαη; 

3. Έλα θνξηεγό πήγαηλε ζε έλα ρσξηό όηαλ ζπλάληεζε 4 ακάμηα. Πόζα 

νρήκαηα πήγαηλαλ πξνο ην ρσξηό; 

4. Οη άλζξσπνη κε αγνξάδνπλ γηα λα θάλε αιιά πνηέ δελ κε ηξώλε. Ση 

είκαη; 

5. θνηώλνπκε θαη δίλνπκε δσή. Δίκαζηε είηε δειεηήξην ή θξνύην. Ση είκαζηε; 

6. Σάηζέ κε θαη ζα πάξσ δσή. Γώζε κνπ όκσο θάηη λα πησ θαη ζα πεζάλσ. Ση είκαη; 

7. Πνηνο θάλεη θηλήζεηο ελώ θάζεηαη; 

8. Όζν πεξηζζόηεξν βγάδεηο, ηόζν κεγαιώλεη. Ση είλαη; 

9. Τπάξρσ κόλν εθεί πνπ ππάξρεη θσο, αιιά ην απεπζείαο θσο κε ζθνηώλεη. 

10. Ση ηαμηδεύεη ζε όιν ηνλ θόζκν ελώ κέλεη ζηελ ίδηα γσλία; 

11. Κάζε βξάδπ παίξλσ ηελ απνζηνιή κνπ θαη πάληα ηελ νινθιεξώλσ. Κάζε θνξά όκσο κε 

καιώλνπλ. Ση είκαη; 

12. Μόλν απμάλεηαη θαη πνηέ δελ κεηώλεηαη. Ση είλαη; 

 

 

1.  Σν έλα ην θάλεη δύν, όηαλ ηνλ θνηηώ.  

2.  Ση είλαη απηό πνπ έρεη πόδηα θαη πιάηε θαη δελ έρεη θεθάιη; 

3.  Δίλαη πιαδ ηεο Αηηηθήο, θη όκσο έρεη βπζηζηεί. 

4.  Δίλαη πνιύηηκνο , πνηέ όκσο δελ αγνξάδεηαη. 

5.  Ση είλαη απηό πνπ βξέρεη θαη ηαιαηπσξεί ηνλ επηζθέπηε ηνπ; 

6.  Μέγαο Απόζηνινο ζην θπζηθό κνπ, ζεκείν ζηίμεσο ην ζειπθό κνπ . 

7.  Πνηέ κνπ δελ κηιώ, θη όκσο πνιιά πάληνηε ιέσ . 

8.  Γελληέηαη από ηα ινπινύδηα, πεζαίλεη από ηελ θιόγα … 

9.  Ζ θαιή λνηθνθπξά , ζπρλά γηα κέλα θιαίεη … 

 

(Οη απαληήζεηο ζην επόκελν ηεύρνο) 
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1. Ο δάζθαινο: Κσζηάθε, θιείλε κνπ ην ξήκα ηξέρσ. 

Καη ν Κσζηάθεο: ηξέρσ, έηξερα, ζθόληαςα, έπεζα. Υηύπεζα, έθιαςα, ζεθώζεθα θαη έθπγα.       
 

2.  Μηα κέξα κπαίλεη ν Σνηόο ζε έλα ηαμί θαη ιέεη ζηνλ ηαμηηδή : 

”Κύξηε ηαμηηδή, πεγαίλεηέ  κε ζπίηη κνπ, παξαθαιώ.” 

Ο ηαμηηδήο ηνλ ξσηάεη : ”Καη πνύ είλαη ην ζπίηη ζνπ κηθξέ;” 

Ο Σνηόο ηνπ απαληάεη : ”Κάησ από ηεο αδεξθήο κνπ.” 

”Καη πνύ κέλεη ε αδεξθή ζνπ;” 

Ο Σνηόο απαληάεη : ”Μα, πάλσ από ην δηθό κνπ ζπίηη, θπζηθά.” 
 

3.  Μηα κέξα ε δαζθάια ηνπ Σνηνύ ηνπ βάδεη γηα άζθεζε ζην ζπίηη λα γξάςεη ηξεηο πξνηάζεηο. 

Όηαλ πάεη ζπίηη ηνπ ξσηάεη ηε κεηέξα ηνπ, πνπ έθαλε δνπιεηέο ζηελ θνπδίλα… 

– Μακά, γηα πεο κνπ κηα πξόηαζε. 

– Άζε κε ηώξα δελ κπνξώ. Ο Σνηόο ηε γξάθεη. Μεηά πεγαίλεη ζηνλ αδεξθό ηνπ ηνλ Μπόκπν, πνπ 

έβιεπε παηδηθά ζηελ ηειεόξαζε: 

– Μπόκπν, γηα πεο κνπ κηα πξόηαζε. 

– Δίκαη ν Μπάηκαλ! Ο Μπάηκαλ! Ο Μπάηκαλ! 

Πεγαίλεη θαη ηελ γξάθεη. Έπεηηα πεγαίλεη ζην παηέξα ηνπ, πνπ κηινύζε ζην ηειέθσλν: 

– Μπακπά,  γηα πεο κνπ κηα πξόηαζε. 

– Πνηνλ; Δθείλν ην ρνληξό κε ηε θαιάθξα; 

Πεγαίλεη θαη ηε γξάθεη. Σελ επόκελε εκέξα ζην ζρνιείν ξσηάεη ε δαζθάια ηνλ Σνηό: 

– Σνηέ, έγξαςεο ηηο πξνηάζεηο; 

– Ναη, θπξία! 

– Γηα πεο κνπ ηηο. 

– Άζε κε ηώξα δελ κπνξώ! 

– Σνηέ,  πνηνλ παξηζηάλεηο; 

– Δίκαη ν Μπάηκαλ! Ο Μπάηκαλ! Ο Μπάηκαλ! 

– Σνηέ,  ζα ζε πάσ ζην δηεπζπληή. 

– Πνηόλ; εθείλν ην ρνληξό κε ηε θαιάθξα; 

 

4.  Μηα κέξα ν κηθξόο Σνηόο θέξλεη ζπίηη ηνπ ηνλ έιεγρν γηα ηηο επηδόζεηο ηνπ ζην ζρνιείν, 

ζπλνδεπόκελν από κία παξαηήξεζε ηεο δαζθάιαο ηνπ πνπ έγξαθε :  

«Αγαπεηέ παηέξα ηνπ Σνηνύ. Ο γηνο ζαο δελ βάδεη γιώζζα κέζα ζηε ηάμε.». 
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Σελ επόκελε εκέξα, ν Σνηόο επηζηξέθεη ηνλ έιεγρν ζην ζρνιείν κε ηελ ππνγξαθή ηνπ παηέξα ηνπ 

θαη ηελ αθόινπζε ζεκείσζε : 

«Καη πνύ  λα γλσξίζεηο θαη ηε κάλα ηνπ…». 

  

5.  Ρσηάεη ν δάζθαινο ηεο αξηζκεηηθήο  ηνλ κηθξό Σνηό: 

– Ζ κεηέξα ζνπ αγνξάδεη έλα πνπθάκηζν πξνο 50 επξώ, κηα θνύζηα πξνο 40 επξώ, έλα θαπέιν 20 

επξώ  θαη έλα δεπγάξη κπόηεο πξνο 60 επξώ.  

Πεο κνπ, ινηπόλ,  ηη θάλνπλ όια απηά; 

-Όια απηά, θύξηε, θάλνπλ ηνλ παηέξα κνπ ζεξίν! 

  

6.  ηελ ηάμε ε δαζθάια βάδεη ηα παηδηά λα γξάςνπλ έθζεζε κε ζέκα ην κήιν. 

Ο κηθξόο Σνηόο εθείλεο ηηο κέξεο είρε δεη έλα ληνθηκαληέξ γηα ηα ζθνπιήθηα θαη έηζη γξάθεη: 

Σν κήιν βγαίλεη από ηε κειηά. Όηαλ σξηκάδεη ην κήιν πέθηεη από ηε κειηά θαη ην καδεύνπκε από 

θάησ. Αλ δελ ην καδεςνπκε, ηόηε ζα βγάιεη ζθνπιήθηα. Σν ζθνπιήθη είλαη… 

Ζ δαζθάια ζπκώλεη αιιά δελ ιέεη ηίπνηα. Ζ επόκελε έθζεζε πνπ βάδεη ζηα παηδηά έρεη ζέκα ην ζπίηη 

θαη ν κηθξόο Σνηνο γξάθεη :  

Σν ζπίηη είλαη ην κέξνο πνπ κέλνπκε. Σν ζπίηη έρεη ηνίρνπο, ηαβάλη, πόξηεο θαη παξάζπξα. Σα 

παξάζπξα είλαη θηηαγκέλα από μύιν. Σν μύιν ζέιεη πεξηπνίεζε, γηαηί αλ δελ ην πεξηπνηεζνύκε ζα 

βγάιεη ζθνπιήθηα. Σν ζθνπιήθη είλαη… 

Αγαλαθηηζκέλε ε δαζθάια ςάρλεη λα βξεη έλα ζέκα πνπ λα κελ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζθνπιήθηα θαη 

βάδεη έθζεζε κε ζέκα ην θεγγάξη.  

Ο κηθξόο Σνηόο γξάθεη ζηελ έθζεζε ηνπ :  

Υζεο ην απόγεπκα θαζόκνπλα ζην θήπν καο κέρξη πνπ βξάδηαζε θαη βγήθε ην θεγγάξη.  

Άξρηζα ινηπόλ λα ραδεύσ ην θεγγάξη . Ξαθληθά, εθεί πνπ θνηηνύζα ην θεγγάξη, ζθύβσ θάησ θαη ηη 

λα δσ; ηα πόδηα κνπ ήηαλ έλα ζθνπιήθη. Σν ζθνπιήθη είλαη… 

 

7.  Λέεη ν Σνηόο ζηε κακά ηνπ: 

– Μακά, έκαζα λα πξνβιέπσ ην κέιινλ! 

– Μπα; Κάλε κνπ κηα πξόβιεςε! 

– Όπνπ λα είλαη ζα έξζεη ν γείηνλαο λα καο πεη λα πιεξώζνπκε ην ηδάκη ηνπ!!! 

 

 

1. Ση θνηλό έρνπλ έλα ηξύπην βαξέιη θαη έλαο δξνκέαο; 

2. Ση θάλσ όηαλ γπξίδσ γξήγνξα έλα παλί; 

3. Σί θνηλό έρνπλ έλα ζεξκόκεηξν θαη ν έιεγρνο ελόο καζεηή; 

4. Ση θνηλό ππάξρεη αλάκεζα ζηα δέληξα θαη ζηα ρέξηα καο; 

https://www.poly-gelio.gr/category/%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%B1/%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%83-%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%B1/
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5. Πνηα είλαη ηα πινπζηόηεξα δόληηα; 

6. Πώο ιέγεηαη απηό πνπ είλαη γύξσ από ην θηεξό; 

7. Πώο ιέγεηαη απηόο πνπ δελ θνξάεη γπαιηά; 

8. Πώο ιέγεηαη απηόο πνπ είδε ην ιηνληάξη; 

9. Πώο ιέγεηαη απηόο πνπ ηξαγνπδά πάλσ ζ‟ έλα βνπλό; 

10. Πώο ιέγεηαη ην καγαδί πνπ πνπιάεη άινγα; 

11. Πώο κπνξνύκε λα κεηαθέξνπκε λεξό κε ηξύπην ζάθν; 

12. Πώο ιέλε ηα παηδηά ηεο γεο; 

13. Πώο νλνκάδεηαη απηόο πνπ θξαηά έλα ελδεηθηηθό κε άξηζηα; 

14. Πώο ιέγεηαη ε άθξε ηνπ ηπξηνύ; 

 

                                                      

Ο    Σ  Ρ  Η  Α  Τ  Γ  Β  Ξ  Χ  Θ  Ε 

Λ   Η  Σ   Ρ  Α Μ  Ο Τ  Ν  Σ  Α  Ν Α 

Δ   Ρ  Δ   Ρ  Β  Ο  Ρ  Η  Α    Π  Β  Π 

Β  Ο  Θ  Ν  Ο  Σ   Η  Α   Κ  Ζ  Δ  Ο 

Α  Κ    Κ  Π    Μ  Κ  Π  Η  Λ  Κ  Τ 

Ν  Ο Μ  Γ  Ζ   Γ  Η   Ε   Β  Ρ  Η   Γ  Ν 

Σ     Γ  Σ   Α  Μ  Ρ Ε  Π  Χ  Χ  Λ Δ 

Δ  Υ  Α  Υ  Δ   Ρ    Α  Ε  Ν   Σ   Η  Ν  

  Π  Θ  Σ  Δ   Λ Μ  Π  Η  Ο  Ζ   Β  Σ 

Μ  Ξ  Λ  Α Β  Τ  Θ   Π  Ν  Γ    Α  Δ 

Ε  Δ  Φ  Τ  Ρ  Ο      Ν  Ζ  Γ  Ο     

Μ  Γ  Τ  Σ   Η  Κ   Ο    Σ     Ρ     Κ   

Β  Α  Ρ  Γ  Α  Ρ   Ζ    Γ  Γ   Ρ   Η   Ν  

ΑΠΖΛΗΧΣΖ 

ΛΔΒΑΝΣΔ 

ΠΟΤΝΔΝΣΔ 

ΒΑΡΓΑΡΖ 

ΜΑΗΣΡΟ 

ΓΑΡΜΠΖ 

ΚΗΡΧΝ 

ΒΟΡΗΑ 

ΜΠΑΣΖ 

ΕΔΦΤΡΟ 

ΟΣΡΗΑ 

ΜΔΛΣΔΜΗ 

ΣΡΑΜΟΤΝΣΑΝΑ 

ΗΡΟΚΟ 

ΛΗΒΑ 

ΓΤΣΗΚΟ 

ΓΡΑΗΟ 

ΝΟΣΗΑ 

Μία από ηηο 18 νλνκαζίεο αλέκσλ ΓΔΝ πεξηιακβάλεηαη ζην πιέγκα. Πνηα είλαη; 

(Οη απαληήζεηο ζην επόκελν ηεύρνο) 

 

Δπηκέιεηα: Μπνπθνπβάια Άλλα 
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ΤΝΣΑΓΔ 

Η Μπνπθνπβάια Άλλα πξνηείλεη δύν δηαθνξεηηθέο ζπληαγέο. Η πξώηε είλαη έλα πγηεηλό θαη 

δπλακωηηνθό πξωηλό θαη ε δεύηεξε κηα «πγηεηλή» ζνθνιαηόπηηα. 

ΟΤΠΔΡ ΠΡΧΙΝΟ 

ΤΛΙΚΑ 

1 θόθθηλν κήιν  

1 πξάζηλν κήιν  

ιίγε θηλόα  

1 θνπηαιηά ηεο ζνύπαο κέιη  

1 θνκκάηη ηδηληδεξ  

1 ζηηθ θαλέιαο  

200  γξακκάξηα γηανύξηη  

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Βξάζηε ζ‟έλα θαηζαξνιάθη ηελ θηλόα γηα 10΄. ΄έλα αληηθνιιεηηθό ηεγάλη πξνζζέζηε ηα 

κήια, κόιηο θάςεη, θνκκέλα ζε κηθξά θνκκάηηα, κέρξη λα καιαθώζνπλ γηα 2-3 ιεπηά.. Ρίμηε 1 ζηηθ 

θαλέιαο, ιίγν ηδηληδεξ, γηα λα κε καπξίζνπλ. νπξώζηε ηελ θηλνα θαη θξπώζηε ηε κε θξύν λεξό. 

Αθαηξέζηε ην ηδηληδεξ θαη ηελ θαλέια από ηα κήια. ‟έλα κπνι ξίμηε ην γηανύξηη, ιίγν ηδηληδεξ 

ηξηκκέλν, ηα κήια, ηελ θηλόα, ιίγν βαλίιηα ζε ζθόλε θαη θαλέια, κηα θνπηαιηά ηεο ζνύπαο κέιη θαη 

αλαθαηεύνπκε θαιά. Αλ ζέιεηε, πξνζζέζηε θξνύηα ηεο αξεζθείαο ζαο, ιίγνπο μεξνύο θαξπνύο θαη 

δπόζκν.  

ΟΚΟΛΑΣΟΠΙΣΑ ΜΔ ΓΛΑΟ ΠΟΡΣΟΚΑΛΙΟΤ 

ΤΛΙΚΑ 

15 ml  ειηέιαην γηα επάιεηςε 

ΓΙΑ ΣΗ ΟΚΟΛΑΣΟΠΙΣΑ 

500  γξακκάξηα αιεύξη γηα όιεο ηηο ρξήζεηο  

500  γξακκάξηα δάραξε θαζηαλή  

250  γξακκάξηα θαξύδηα ςηινθνκκέλα  

150  γξακκάξηα θαθάν ζε ζθόλε  

4  γξακκάξηα θαλέια ζε ζθόλε  

1 βαλίιηα ζε ζθόλε  

500 ml ρπκό πνξηνθαιηνύ θξέζθν  

ΓΙΑ ΣΟ ΓΛΑΟ ΠΟΡΣΟΚΑΛΙΟΤ 

μύζκα από 1 πνξηνθάιη, αθέξσην  

30  γξακκάξηα δάραξε θξπζηαιιηθή  

230  γξακκάξηα δάραξε άρλε  

50 ml ρπκό πνξηνθαιηνύ θξέζθν  
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25  γξακκάξηα ζόδα καγεηξηθή  

100 ml ειηέιαην  

μύζκα από 2 πνξηνθάιηα, αθέξσηα  

 

 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

1. Φηηάμηε ην γιάζν. Ρίμηε ηελ θξπζηαιιηθή δάραξε θαη ην μύζκα πνξηνθαιηνύ ζε έλα κπνι θαη 

αλαθαηέςηε κε έλα θνπηάιη. θεπάζηε κε δηαθαλή κεκβξάλε θαη αθήζηε ην κείγκα ζην ςπγείν γηα 

30΄, λα βγάιεη ηα πγξά ηνπ. Βγάιηε ην κπνι από ην ςπγείν θαη πξνζζέζηε ην ρπκό πνξηνθαιηνύ θαη 

ζηαδηαθά ηε δάραξε άρλε, αλαθαηεύνληαο κε άπγνδαξηε κέρξη λα αξρίζεη λα πήδεη ην γιάζν. Αθήζηε 

ην ζηελ άθξε. 

2. Πξνζεξκάλεηε ην θνύξλν ζηνπο 170 βαζκνύο θειζίνπ ζηηο αληηζηάζεηο πάλσ-θάησ. 

3. Σξίςηε ζην κνύιηη ηα θαξύδηα κέρξη λα ζξπκκαηηζηνύλ, αιιά όρη λα γίλνπλ ζθόλε. Ρίμηε ην 

ειηέιαην θαη ην μύζκα πνξηνθαιηνύ ζε έλα κηθξό κπνι θαη ρηππήζηε ηα κε έλαλ απγνδάξηε. 

Κνζθηλίζηε ην αιεύξη, ην θαθάν, ηελ θαλέια θαη ηε βαλίιηα κέζα ζηνλ θάδν ηνπ κίμεξ. Πξνζζέζηε 

ηελ θαζηαλή δάραξε θαη ηα θαξύδηα θαη αλαθαηέςηε ηα όια κε έλα θνπηάιη. ρεκαηίζηε ζηε κέζε 

ηνπ κείγκαηνο κηα ιαθθνύβα θαη ξίμηε εθεί ην πγξό κείγκα θαη ην ειηέιαην. Γηαιύζηε ζε έλα κπνι ηε 

καγεηξηθή ζόδα ζην ρπκό πνξηνθαιηνύ θαη αδεηάζηε ην ζην κείγκα. Υηππήζηε όια ηα πιηθά καδί κε 

ην εμάξηεκα ζύξκα ζε κέηξηα πξνο δπλαηή ηαρύηεηα, κέρξη λα έρεηε έλα νκνγελνπνηεκέλν ρπιό. Με 

έλα πηλέιν αιείςηε κε ειηέιαην ηε βάζε θαη ηα ηνηρώκαηα ελόο ζηξνγγπινύ ηαςηνύ δηακέηξνπ 28 

εθαηνζηά θαη ζηξώζηε αληηθνιιεηηθό ραξηί ςεζίκαηνο. Αδεηάζηε κέζα ην ρπιό απιώλνληαο 

νκνηόκνξθα ηελ επηθάλεηά ηνπ κε κηα ζπάηνπια ζηιηθόλεο.  

4. Φήζηε ηε ζνθνιαηόπηηα γηα πεξίπνπ 45΄-60΄ ζηελ ηειεπηαία ζράξα ηνπ θνύξλνπ, ειέγρνληαο κε 

έλα κηθξό καραίξη αλ είλαη έηνηκε-αλ ην καραίξη βγεη θαζαξό, ηόηε έρεη ςεζεί. Βγάιηε ηε 

ζνθνιαηόπηηα από ην θνύξλν θαη αθήζηε ηε λα θξπώζεη κέζα ζην ηαςί. Μεηαθέξεηέ ηε ζε κηα 

ζηξνγγπιή πηαηέια θαη πεξηρύζηε ηε κε ην γιάζν πνξηνθαιηνύ. Κόςηε ηξίγσλα θνκκάηηα θαη 

ζεξβίξεηε. 

Απνγεηώζηε ηε γεύζε ηεο ζνθνιαηόπηηαο παζπαιίδνληαο θαη κε θαθάν. 

ΜΔΡΙΓΔ: 10-12 

ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ: 20΄ 

ΥΡΟΝΟ ΦΗΙΜΑΣΟ: 45΄-60΄ 

ΥΡΟΝΟ ΑΝΑΜΟΝΗ: 30΄ 

ΚΟΣΟ: 8 επξώ. 
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ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ 

 

ηα κέζα πεξίπνπ ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη ζηελ αξρή πεξίπνπ ηνπ λένπ έηνπο, θάλακε 

κηα ζπδήηεζε κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ γπκλαζίνπ καο θ. Σζηόγθα Υξήζην θαη ζαο ηελ παξαζέηνπκε 

ζε κνξθή ζπλέληεπμεο. 

πληαθηηθή νκάδα: -Κύξηε Γηεπζπληά, έρεηε δηδάμεη ζε πνιιά ζρνιεία θη εδώ θαη θάπνηα 

ρξόληα είζηε δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ καο. Πώο βιέπεηε απηνύο ηνπο δύν ξόινπο θαη πνηνλ από 

ηνπο δύν πξνηηκάηε; 

θ. Γηεπζπληήο: -Καη‟ αξράο ραίξνκαη πνπ είκαη ν πξώηνο ζπλεληεπμηαδόκελνο ζηε 

λενζύζηαηε εθεκεξίδα ζαο. Όζνλ αθνξά, ηώξα, ηελ εξώηεζε, έρσ λα ζαο πσ πσο θάπνηνο, 

δηαιέγεη λα γίλεη θαζεγεηήο γηαηί ηνπ αξέζεη ε δηδαζθαιία θαη ε κεηάδνζε γλώζεσλ ζηα παηδηά. 

Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο είλαη κηα μερσξηζηή εκπεηξία. Όκσο, ζην ζρνιείν, πξνζθέξεηο θαη 

κε άιινπο ηξόπνπο. Ο ξόινο ηνπ Γηεπζπληή, είλαη ξόινο πνπ θάπνηνο θαζεγεηήο πξέπεη λα 

αλαιάβεη, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ην ζρνιείν. Πξνζσπηθά, απηό πνπ πξνηηκώ είλαη λα 

πξνζθέξσ ζην ζρνιείν κέζα από νπνηνλδήπνηε ξόιν. 

πληαθηηθή νκάδα: -Πνην αθξαίν πεξηζηαηηθό έρεηε αληηκεησπίζεη ζηα ρξόληα πνπ 

βξίζθεζηε ζην ζρνιείν; 

θ. Γηεπζπληήο: -Δπηπρώο, αθξαίν πεξηζηαηηθό πνπ λα αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, 

δελ έρσ αληηκεησπίζεη, θαη εύρνκαη λα κελ αληηκεησπίζσ. Θεσξώ, όκσο, όηη, πέξα από 

παξάγνληεο πνπ δελ εμαξηώληαη από ηνλ άλζξσπν, όηαλ ηα πεξηζηαηηθά αληηκεησπίδνληαη κε 

λεθαιηόηεηα θαη ινγηθή, δελ νδεγνύληαη ζε  αθξαίεο θαηαζηάζεηο.  

πληαθηηθή νκάδα: -Πώο βιέπεηε ηελ αύμεζε ησλ πεξηζηαηηθώλ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ 

θαη ηη ζπκβνπιεύεηε ηα παηδηά γη‟ απηό; 

θ. Γηεπζπληήο: -Παξαθνινπζώ ηελ εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ απ‟ όηαλ άξρηζε λα γίλεηαη 

γλσζηό ζηελ Διιάδα, κ‟ έλα όλνκα πνπ δύζθνια ηόηε πξνθέξακε, ελώ ηώξα βξίζθεηαη ζην 

ζηόκα όισλ. Αλαθέξνκαη ζηνλ όξν «bullying». Ζ εμάπισζή ηνπ είλαη όλησο αλεζπρεηηθή θαη, 

θαηά ηε γλώκε κνπ, νθείιεηαη ζην όηη ηα γεληθόηεξα πξόηππα βίαο επεξεάδνπλ ηα παηδηά πνπ, 

ρσξίο λα ην πνιπζθεθηνύλ, θέξνληαη κε βία ζε βάξνο άιισλ παηδηώλ. Αο κελ μερλάκε όηη 

ζήκεξα, ζεκαληηθό είδνο εθθνβηζκνύ είλαη θαη ν δηαδηθηπαθόο εθθνβηζκόο. Ζ ζπκβνπιή κνπ 
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είλαη, πξώηα απ‟ όια, λα ππάξρεη ζεβαζκόο απέλαληη ζηνλ άιινλ, θάηη πνπ πξέπεη λα δηδάμνπκε 

εκείο ζηα παηδηά, θαη ζηε ζπλέρεηα, εκπηζηνζύλε ησλ παηδηώλ ζηνπο γνλείο θαη ζηνπο δαζθάινπο 

ηνπο. Σα παηδηά  λα κηιάλε, λα ηνπο αλαθέξνπλ ηη ηνπο ελνριεί ή ηη ηνπο αγρώλεη, ώζηε λα 

πξνιάβνπκε ηε δεκηνπξγία θαη ζπκάησλ αιιά θαη ζπηώλ.   

 

πληαθηηθή νκάδα: -Πνηα είλαη ε γλώκε ζαο γηα ην ξόιν θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα 

ησλ πνηλώλ; 

θ. Γηεπζπληήο: Οη πνηλέο είλαη έλα αλαγθαίν θαθό ζηελ ηζηνξία ηνπ ζρνιείνπ, γηαηί, ζηελ 

νπζία, θαλέλαο εθπαηδεπηηθόο δελ επηζπκεί λα θηάζεη ζε ζεκείν λα ηηο επηβάιιεη. Πξνβιέπνληαη, 

σζηόζν, από ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ ζρνιείνπ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε εύξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ. Έηζη, αθνύ ζε θάπνηνλ καζεηή γίλνπλ παξαηεξήζεηο θαη ζπζηάζεηο θαη , εθόζνλ 

απηόο δε ζπλεηίδεηαη, ε «παξαβαηηθή» ζπκπεξηθνξά πνπ εθδειώλεηαη πξέπεη λα θαηαζηέιιεηαη, 

ώζηε, θαη απηόο πνπ δηέπξαμε ην «αηόπεκα» λα ζπλεηηζηεί ,θαη νη άιινη λα ληώζνπλ όηη 

απνδίδεηαη δηθαηνζύλε. Δίκαζηε, ινηπόλ, αλαγθαζκέλνη λα θηλνύκαζηε κέζα ζε ζεζκνζεηεκέλα 

πιαίζηα, αθνύ, θπζηθά, εμαληιήζνπκε όια ηα άιια κέζα, όπσο ν δηάινγνο, ε «δηαπξνζσπηθή» 

ζπδήηεζε, ην «θηιόηηκν» ηνπ καζεηή. 

πληαθηηθή νκάδα: -Πνην είλαη ην όξακά ζαο γηα έλα ηδαληθό ζρνιείν; 

θ. Γηεπζπληήο: -Ηδαληθό ζα ήηαλ έλα ζρνιείν ζην νπνίν νη καζεηέο ζα πήγαηλαλ κε ραξά, 

ζα ήζειαλ θαη ζα απαηηνύζαλ λα κάζνπλ θαη, θπζηθά, ζα ππήξρε επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία κε 

ηνπο δαζθάινπο. Γεληθά, ζεσξώ πσο ηδαληθό ζρνιείν είλαη απηό απ‟όπνπ απνθνηηνύλ καζεηέο, 

όρη, θαη‟ αλάγθε, κε άξηζηνπο βαζκνύο, αιιά κε άξηζηεο πξνζσπηθόηεηεο.  

πληαθηηθή νκάδα: -Κύξηε Γηεπζπληά, ζαο επραξηζηνύκε γηα ην ρξόλν πνπ καο 

αθηεξώζαηε. 

θ. Γηεπζπληήο: -Κη εγώ ζαο επραξηζηώ.  
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Πίλαθαο ηνπ Γνκίληθνπ Θενηνθόπνπινπ, δίπια ζηελ πόξηα ηνπ γξαθείνπ ηνπ θ. Γηεπζπληή. 

 

 

 

ΤΝΣΑΚΣΙΚΗ  ΟΜΑΓΑ: 

Μαζεηέο ηνπ Β1 ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ Φηιηππηάδαο, ζην πιαίζην ηνπ πνιηηηζηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο «Έθδνζε ζρνιηθήο εθεκεξίδαο»: 

 

Μόζρνπ Δηξήλε 

Μνπζηωηίηζα Γήκεηξα 

Μπνπθνπβάια Άλλα 

Νηξίηζη Αξκέια 

Οηθνλόκνπ Υξπζαπγή 

Πάλνπ Νηθήηαο 

Παπαεπζπκίνπ Νηθόιαο 

Ράδνπ Αηθαηεξίλε  

 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΣΔ: 
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Αλαγλώζηνπ Βαζηιηθή  ΠΔ02 

Τπεύζπλε Πνιηηηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο κε ζέκα «Έθδνζε ρνιηθήο Δθεκεξίδαο» 

 

Κάιιεο Θεόδωξνο ΠΔ19 

ειηδνπνίεζε 

 

Σν δωγξαθηθό έξγν ηεο πξώηεο ζειίδαο είλαη θηινηερλεκέλν από ηνλ θαζεγεηή ηωλ 

θαιιηηερληθώλ θαη εηθαζηηθό θ. Σζηξνγηάλλε Γεκήηξην,ζε ζπλεξγαζία κε νκάδα καζεηώλ ηνπ 1
νπ

 

Γπκλαζίνπ. 

 

Φωηνγξαθίεο ρωξίο ιεδάληεο πξνέξρνληαη από ην δηαδίθηπν. 


