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Μετανάστες 
και ανθρώπινα 
δικαιώματα.

KATA ... TEIXH

Πικάσο - Γκερνίκα  

Πόσο ασφαλείς 
είμαστε στο 
διαδίκτυο; 
- 

Είμαστε 
διαφορετικοί.
Είμαστε ίσοι;

Συνέντευξη: Άλκη Ζέη

Αφιέρωμα στον Αλέξη



«...ανεπαισθήτως στη γειτονιά μου 
έκτισαν τείχη»

Το φθινόπωρο του 2009 αποφασίσαμε να συστήσουμε μια 
περιβαλλοντική ομάδα που να αφορά τη γειτονιά μας: τα τείχη 
της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα το Επταπύργιο. Τριάντα περίπου 
μαθητές και μαθήτριες της Β΄τάξης αποτέλεσαν αυτή την ομάδα 
που, αφού προετοιμάσθηκε ψάχνοντας πληροφορίες και υλικό, 
ξεναγήθηκε από αρχαιολόγους της 9ης Εφορείας Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης και τον κ. Νίγδελη στο Χώρο του 
Επταπυργίου.

Όλη αυτή την πληροφόρηση σκεφθήκαμε ότι μπορούσαμε πια να 
τη μοιραστούμε και ότι ήμασταν έτοιμοι  να  «ξεναγήσουμε»  τους 
φίλους και συνομηλίκους μας άλλων σχολείων στη γειτονιά μας. Χωριστήκαμε έτσι σε μικρές 
ομάδες ξεναγών και τους μιλήσαμε για τη μακραίωνη ιστορία του μνημείου, την κτίση του στα 
βυζαντινά χρόνια, τις επισκευές του σε ώρες δύσκολες για την ιστορία και την επιβίωση της  
Θεσσαλονίκης, την ενδυνάμωσή του στα χρόνια της Οθωμανικής  περιόδου, τη μετατροπή 
του σε φυλακή τον 19ο αιώνα μέχρι το 1989 και τη σημερινή του κατάσταση ως μουσείου  
ιστορικής μνήμης.

Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος μας δόθηκε  η ευκαιρία  να 
συναντηθούμε, να γνωριστούμε και να ξεναγήσουμε την περιβαλλοντική 
ομάδα του Διαπολιτισμικού Γ/σιου Ευόσμου και την ομάδα φωτογραφίας 
του 32ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης. Θα συνεχίσουμε ξεναγώντας τους μαθητές της 
Γ΄τάξης του σχολείου μας. Το πρόγραμμα αυτό θα συνεχιστεί και την επόμενη 
σχολική χρονιά με σχολεία που θα θελήσουν να μας συναντήσουν.

Νομίζουμε ότι αυτός ο τρόπος δουλειάς βοηθάει κι εμάς αλλά και τους 
συμμαθητές μας να πλησιάσουμε με άλλη ματιά το χώρο και να  καταλάβουμε ότι ένα μνημείο δεν είναι 
ποτέ ξεκομμένο από την Ιστορία, την ιστορία του  αλλά κυρίως από τις ιστορίες  ανθρώπων που  το 
ζωντάνεψαν.
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*  Ευχαριστούμε τον γραφίστα κ. Σπύρο Ταραμίγκο, 
για τις συμβουλές του. 

* Ευχαριστούμε για τη συνεισφορά τους στην 
έκδοση του εντύπου:

• τη Γ’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης

• το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 
σχολείου μας

• την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων 
του Δήμου Συκεών

• το βιβλιοχαρτοπωλείο “Μορφωτική Έστία”, 
Ιπποκράτους 14, Συκιές

• το μεζεδοπωλείο “Τοίχο - Τοίχο”, Πολυδώρου 
και Αγράφων 1, Κάστρα

Για καλή...συνέχεια! 
Να  ‘μαστε πάλι εδώ λοιπόν! Το δεύτερο τεύχος της  εφημερίδας μας είναι  γεγονός! Στην  καρδιά της άνοιξης! Ένα 
ανθισμένο λουλούδι απ’ το κήπο της ψυχής  μας λίγο πριν τις  τρισκατάρατες εξετάσεις  που μας κλέβουν τους Μάηδες! 

Με πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή παιδιών, με πιο πλούσια ύλη, καλύτερο design αλλά και πολλές αδυναμίες, 
ελλείψεις, καθυστερήσεις, αντιπαραθέσεις. 

Απτόητοι  συνεχίζουμε! Φαίνεται  πως η εφημερίδα  μας δεν προέκυψε … «κατά τύχη». Χρειαζόμαστε  
χώρο για να επικοινωνήσουμε, να εκφράσουμε απόψεις, αγωνίες, ερωτήματα… Να  αναπνεύσουμε 
στο  ασφυκτικό, κουραστικό σχολείο, στο μέλλον που  μας ετοιμάζουν! We don’t want to be another 
brick in the wall! Να κινηθούμε κατά τα τείχη που μας περιβάλλουν. Όχι εκείνα τα παλιά δίπλα στο 
σχολείο που φέτος μάθαμε και  την ιστορία τους. Αλλά τα καινούρια που υψώνονται αόρατα και μας 

περιορίζουν τα όνειρα, δικαιώματα, ελπίδες. Για να αλλάξουμε το σχολείο, να είναι σαν το σπίτι μας, 
χώρος γνώσης πραγματικής, χαράς και δημιουργίας. 

Φέτος μάθαμε ότι εκεί στην μακρινή, παγωμένη Φινλανδία τα σχολεία είναι πιο ζεστά απ’ τα δικά μας και το όραμα 
ενός άλλου σχολείου δεν είναι ανέφικτο! Για να αλλάξουμε την καθημερινότητα μας  που μας πνίγει, το περιβάλλον που 
καταστρέφεται, τη ζωή μας, το μέλλον μας  «Καλό… ταξίδι» στις… 16 σελίδες της καρδιάς μας!

Από τη συντακτική ομάδα
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Όχι άλλο trendy!
Έχω μπουχτίσει! Είμαι εκτός ορίων, βαρέθηκα πια! Τι ζωή! Πρέπει να φοράς επώνυμες βάρκες και να ψωνίζεις 
μόνο από διάσημα πολυκαταστήματα γιατί αλλιώς δεν είσαι trendy! TRENDY!?!?!? Δεν κατάλαβα, είμαστε 
όλοι μια προσωπικότητα; Που μάλιστα πρέπει να έχει facebook, MSN, κινητό, επώνυμα ρούχα, και υψηλό 
χαρτζιλίκι για να βγαίνει στην Αριστοτέλους; Ως πού θα πάει αυτή η μονοτονία; Νέοι είμαστε και πρέπει να 
ζήσουμε - όχι εικονικά αλλά αληθινά. Αν τώρα λέμε «βαριέμαι», «το σχολείο είναι φυλακή», «καπνίζω», 
«ερωτέυτηκα» μετά τι θα λέμε; Δε βγάζω νόημα. Τα αγόρια μαγκεύουν και τα κορίτσια ακολουθούν… Δεν 
λέω και έγω έφηβη είμαι, απλώς μένω έκπληκτη με τους κλώνους που με περιτριγυρίζουν!!!

Μαρία Μαυροπούλου (Γ4)

Έρωτας αλά εφηβικά 
Είναι φυσιολογικό τα παιδιά στην εφηβεία να ενδιαφέρονται 
για το άλλο φύλο... Σε αυτήν την ηλικία τα παιδιά αρχίζουν 
να αναπτύσσονται και μπαίνουν σε ένα στάδιο ακόμα πιο κοντά 
στην ενηλικίωση. Οι εφηβικοί έρωτες είναι οι πρώτοι έρωτες 
στη ζωή του ανθρώπου και μένουν αξέχαστοι. Πολλοί γονείς δεν 
συμφωνούν με αυτού του είδους σχέσεις σ’ αυτήν την ηλικία 
διότι πιστεύουν ότι τα παιδιά πρέπει να διαβάζουν και όχι να 
ασχολούνται με το άλλο φύλο. Γι’ αυτό και πολλές σχέσεις μένουν 
κρυφές με αποτέλεσμα τα παιδιά να μην συμβουλεύονται τους 
γονείς τους. Είναι κρίμα! Εμείς πιστεύουμε ότι είναι απολύτως 
φυσιολογικό να φλερτάρουν οι έφηβοι με το άλλο φύλο. Αρκεί 
να είμαστε πολύ προσεχτικοί.                                      
                    Μαρία και Αλεξάνδρα (Β2)

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,
Τι μέρα κι αυτή! Για μια ακόμη φορά, ξύπνησα αργότερα απ’την 
ώρα που έπρεπε και με έφαγε το άγχος μην και στήσω τη Δήμητρα, 
μη και χάσουμε το λεωφορείο…Τελικά όμως τζάμπα αγχώθηκα, δεν 
το χάσαμε- πάλι καλά… Αργήσαμε λίγο, τ’ακούσαμε, φάγαμε και 
μια ξεγυρισμένη απουσία και ξεκίνησε μια μέρα σαν όλες τις άλλες… 
Μαθήματα, διάβασμα και πάλι διάβασμα για να γυρίσεις το σπίτι και 
φτου ξανά κι απ’την αρχή διάβασμα για την άλλη μέρα… Μεγάλο 
σπάσιμο σου λέω!!!

Αύριο παίρνουμε βαθμούς!!! Βοήθειά μας - τί θα δω πάλι!!! Η 
Τζόρτζι πήρε βαθμούς ήδη και μου τηλεφώνησε αμέσως  να μου 
πει τι έβγαλε μες στην καλή χαρά, 19 και 8 το πουλάκι μου! Είναι 
1η Γυμνασίου, για φαντάσου! Αν έπαιρνα εγώ τέτοιους βαθμούς, 
οι γονείς ,μου θα έκαναν τρεις μέρες και τρεις νύχτες γλέντια και 
χαρές!!! Παρόλα αυτά όμως, εγώ έχω βγάλει το εξής συμπέρασμα: 
ή σου βγαίνει κατευθείαν το είκοσι, ή καθόλου!

Αλλά μπορώ να σου πω με σιγουριά πως αυτή η μέρα, δεν ήταν 
καθόλου χάλια, αντιθέτως, ήταν υπέροχη,  καταπληκτική!!! Που λες, 
είχαμε μόλις σχολάσει και η τάξη είχε αδειάσει και εγώ καθόμουν 
και μάζευα την τσάντα μου όταν μου έπεσε ένα μολύβι και καθώς 
πήγαινα να το μαζέψω, ένα άλλο χέρι το έπιασε και μου το έδωσε…
Σηκώνω τα μάτια μου και… τί να δω!!! Ο Σωτήρης με το μολύβι μου 
στο χέρι!!! Κόντεψα να πάθω συγκοπή, μου κόπηκαν τα γόνατα, 
ένιωσα να γίνομαι κόκκινη σαν ντομάτα!!!!! Αυτός, χαλαρός, μου 
έδωσε το μολύβι, μου έριξε ένα αστραφτερό χαμόγελο και (αχ!) με 
ρώτησε αν θα πήγαινα να τον δω στον αγώνα του και μετά… Μου 
ζήτησε να πάμε σινεμά!!! Υeah!!! Είπα ναι, φυσικά!! Σινεμά με το 
Σωτήρη… Ου-ά-ου!!!!

Στο σπίτι οι γονείς μου μού έλεγαν όλη την ώρα για τους αυριανούς 
βαθμούς, αλλά, ποιος νοιάζεται…Μιλούσαν,  μιλούσαν…Άκουγα 
τη λέξη σχολείο και σκεφτόμουν, «τι είναι αυτό;». Έλεγαν βαθμοί 
και σκεφτόμουν «δε βαριέσαι… ποιος νοιάζεται…». Ποια; Εγώ! Ε, 
δεν πάμε καλά. Δύο τόσες δα φρασούλες αυτού που μου αρέσει, 
άλλαξαν όλη την ημέρα μου!!! Βέβαια, τώρα που το ξανασκέφτομαι, 
μάλλον θα κάτσω να διαβάσω… Ε, είπαμε, να χαρώ αλλά να μην 
δώσω και αφορμές για αδιάκριτες ερωτήσεις…Γιατί σιγά μην κάτσω 
εγώ τώρα να συζητήσω με τους γονείς μου τι εστί ραντεβού με το 
Σωτήρη! Να, σαν να βλέπω μπροστά μου τις φάτσες τους: “Ποιος 
είναι ο νεαρός σου θαυμαστής; Πού μένει; Τί είδους μαθητής είναι; 
Πού θα πάτε; Τι θα κάνετε; Τι ώρα θα πάτε τουαλέτα;” Άσε, άσε, 
καλύτερα να μην ξέρουν τίποτα, να γλιτώσω κι εγώ το πρήξιμο και 
να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι…

Η Δήμητρα και η Αθηνά, μόλις έμαθαν τα νέα μου, πέταξαν από 
τη χαρά τους και άρχισαν την πάρλα. “Αχ, το Χριστινάκι μας που 
θα βγει το πρώτο του ραντεβού” και δώστου να κελαηδάνε και να 
τιτιβίζουν και να καμαρώνουν σαν γύφτικα σκεπάρνια λες και είχε 
ζητήσει ο Σωτήρης από αυτές να βγουν μαζί του ραντεβού… Κι όχι 
τίποτα άλλο, απλά γινόμασταν ρεζίλι… Μας χαλούσε και το image 
που λέει και η Δήμητρα όταν σοβαρεύει!!! Όχι πως δε μου άρεσε 
που μου έδιναν τόση προσοχή… Αλλά αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο 
θέμα και θα ξημερώσουμε αν το αναλύσω τώρα!!! Άντε, πάω να 
ονειροπολήσω!!!

            Φιλάκια, Χριστίνα

Σκέψεις, 
προβληματισμοί, 
εκμυστηρεύσεις! 
Οι μαθητές του 
1ου Γυμνασίου 
Συκεών γράφουν 
για όσα τους 
απασχολούν. 

Έτσι φαντάζομαι το μέλλον 
Μετά από πολλά χρόνια ο κόσμος θα είναι πολύ διαφορετικός και όχι μόνο στη συμπεριφορά αλλά και σε σχέση 
με το μέρος που κατοικεί,το περιβάλλον στο οποίο θα ζει, την επίδραση της τεχνολογίας στη ζωή του. Πιστεύω θα 
αλλάξουν τα πάντα. 

Το 2065 νομίζω πως θα υπάρχουν παντού robot, ιπτάμενα αυτοκίνητα και εργοστάσια που θα δουλεύουν μόνα τους. 
Ίσως τα σπίτια να είναι πιο μεγάλα και πιο ευρύχωρα και να μας  ελέγχουν. Και τα νοσοκομεία να μας γιατρεύουν 
μόνα τους. Τα ρούχα μας θα έχουν microchips που θα είναι περασμένα ανάμεσα στο ύφασμα και θα παρακολουθούν 
την υγεία μας.

Βέβαια, όλα αυτά μου φαίνονται καλά. Σίγουρα όμως θα υπάρχουν προβλήματα όχι μόνο με το περιβάλλον αλλά και 
με εμάς. Καυσαέριο θα υπάρχει παντού! Ο ουρανός θα είναι γκρίζος, θα τον κρύβουν κεραίες και καλώδια, οξυγόνο 
δεν θα υπάρχει πολύ και θα νομίζεις ότι πνίγεσαι. Εκτός αυτού αν σε ελέγχει το σπίτι σου, πότε πίνεις, τι τρως, δε 
θα έχεις την προσωπική σου ελευθερία με αποτέλεσμα κάποιες φορές να κλειδώνεσαι στο δωμάτιο σου, να ψάχνεις 
ένα χώρο όπου θα αισθάνεσαι στιγμές απόλυτης ελευθερίας.

Με το μέλλον που έρχεται τα πράγματα μάλλον δε θα είναι ευνοϊκά. Εσύ μπορείς να τα αλλάξεις όλα, ζήσε στον 
κόσμο που σου αξίζει. 

Κωνσταντίνα Καλημέρη (Α2)

  Θέλω, μπορώ, νικώ
Πολλές φορές η σκληρή πραγματικότητα δεν αφήνει τα παιδιά της 
ελεύθερα.
Τα εγκλωβίζει στενεύοντάς τους τα περιθώρια αναπνοής.
Εγώ όμως θέλω να αναπνεύσω, 
να βρεθώ ελεύθερη ζώντας την κάθε στιγμή μακριά από  την 
επιφάνεια, 
να βρεθώ  αντιμέτωπη με το σκοτάδι, το  θάνατο,
αψηφώντας  τα να συνεχίσω να ζω.
Προσπαθώ με κάθε τρόπο να κοιτάζω μπροστά.
Το παρελθόν είναι  αμυδρά χαραγμένο στη μνήμη μου.
Στόχος μου  τώρα είναι το μέλλον. 

Αλεξία Χλιάπα (Γ5)

Φωτογραφία στο εξώφυλλο
Δύο σύζυγοι γύριζαν από ψώνια 
στο Σούπερ Μάρκετ φορτωμένοι 
με τσάντες. Ο άντρας άρχισε να 
διαμαρτύρεται στην γυναίκα του ότι 
οι τσάντες που κουβαλάει είναι πολύ 
βαριές. "Τι διαμαρτύρεσαι;" του λέει 
εκείνη. "Αν μου έδινες μία από τις 
τσάντες σου, θα είχα τις διπλάσιες 
απ' ότι εσύ, ενώ αν σου έδινα εγώ μία 
δικιά μου, θα είχαμε τις ίδιες". Πόσες 
τσάντες κρατούσε ο καθένας;

Γρίφος

KOUFAKIS

3. Το βήμα του μαθητή 

4. Συνέντευξη με την Άλκη Ζέη 

5. Αφιέρωμα στον Αλέξη

6. Στην υγειά σας

7. Σερφάροντας   

8-11. Φάκελος Ρατσισμός 

12-13. Γκερνίκα - Πάμπλο 
Πικάσο 

14-15. Ανασκόπηση χρονιάς

16. Περιβάλλον

Διαβάστε σ’ αυτό το τεύχος Το 1ο Γυμνάσιο Συκεών ξαναχτυπά!

Aγαπητά μας παιδιά,

Είναι ιδιαίτερη η χαρά μας γιατί μας δίνεται η ευκαιρία 
να χαιρετίσουμε την εφημερίδα σας, μια σημαντική 
δραστηριότητα του σχολείου μας. Εμείς, ως σύλλογος 
γονέων και κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου στηρίζουμε 
και ενθαρρύνουμε με κάθε δυνατό τρόπο αυτήν την 
προσπάθεια.

Είναι μια μοναδική εμπειρία να αποκτήσετε γνώσεις και 
δεξιότητες, να εκφράσετε ιδέες και απόψεις και με την 
καθοδήγηση των καθηγητών σας να εμπλακείτε ενεργά και 
να εξοικειωθείτε με το χώρο της δημοσιογραφίας.

Τέλος, θέλουμε τέλος να εκφράσουμε τα θερμά μας 
συγχαρητήρια στη συντακτική ομάδα γι’ αυτήν την άριστη 
προσπάθεια!                   

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 
 Ο Πρόεδρος - Αναστάσιος Τσακιρίδης                                 

Τι σημαίνει για εμάς “ΚΑΤΑ....ΤΕΙΧΗ”;

“Μαθητής στην Κάρπαθο” από το βιβλίο “A Greek Portfolio”. Ο Κωνσταντίνος 
Μάνος γεννήθηκε στην Αμερική το 1934. Αμερικανός πολίτης, όμως μέσα 
από τις αναμνήσεις και τις αφηγήσεις των γονιών του βαθιά Έλληνας. 
Δημιούργησε μια σειρά απά φωτογραφίες με θέμα την Ελλάδα (Greek port-
folio). Mια απ’αυτές έχουμε στο εξώφυλλό μας. Σ’ενα χώρο ακαθόριστο, 
με έντονη την αντίθεση του φωτός και της σκιάς, μια μορφή παιδιού ορίζει 
τη στιγμή και ταυτόχρονα, με το βαθύ και σοβαρό βλέμμα του στοχεύει στο 
μέλλον. Μπροστά από το παιδί πέφτει η σκιά του φωτογράφου δηλώνοντας 
την συμμετοχή του καλλιτέχνη σ’αυτή την ουσιαστική ονειροπόληση. Η 
σοβαρότητα και η ωριμότητα του αγοριού δηλώνουν μια παιδική ηλικία 
χωρίς ανεμελιά και τρυφερότητα, αλλά γεμάτη απο ευθύνη. Το παιδί με τα 
φτωχικά ρούχα σφίγγει με τα λεπτά του δάχτυλα το μολύβι, δείχνοντας τη 
θέλησή του για ενα άλλο μέλλον. Η στιγμή είναι τόσο εέντονη και ουσιαστική, 
ώστε μας κάνει κι εμάς μέτοχους αυτής της επιθυμίας.
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Άλκη Ζέη

Κα Ζέη, είμαστε μαθητές - δημοσιογράφοι της σχολικής 
εφημερίδας «Κατά … τείχη» του 1ου Γυμνασίου Συκεών 
Θεσσαλονίκης. Νιώσαμε την ανάγκη να πούμε τη 
γνώμη μας για τα μικρά και τα μεγάλα προβλήματα 
που μας απασχολούν, θελήσαμε να δημιουργήσουμε, 
να εκφραστούμε, να ονειρευτούμε … Μέσα στα πλαίσια 
του μαθήματος της λογοτεχνίας μελετήσαμε τα εξής 
τρία έργα σας: «Το καπλάνι της βιτρίνας», «Ο ψεύτης 
παππούς» και «Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου». Αν και 
έχετε ζήσει τόσα πράγματα και παρ’ όλη την ηλικία σας, 
μιλάτε μέσα από τα βιβλία σας κατευθείαν στην παιδική 
μας καρδιά και εκφράζετε την ψυχή μας. Σκεφτήκαμε 
λοιπόν, να σας πάρουμε μια μικρή συνέντευξη … 

Τι θα πρέπει να έχει στο νου του ένας δημοσιογράφος 
για να πετύχει στο έργο του; 
Ένας δημοσιογράφος θα πρέπει να ξέρει σε ποιον 
απευθύνεται, σε έναν πολιτικό θα θέσει άλλα ερωτήματα, 
σε έναν λογοτέχνη άλλα ,θα πρέπει να έχει μελετήσει το 
έργο του λογοτέχνη, του πολιτικού, του προσώπου που 
ερωτάται, για να βρει το αληθινό. 

Τι σας παρακίνησε να γράψετε  βιβλία για παιδιά και 
εφήβους; 
Όταν έγραψα το πρώτο μυθιστόρημα, «Το καπλάνι 
της βιτρίνας», δεν ήξερα ότι έγραφα βιβλίο για παιδιά. 
Απλούστατα ήθελα να γράψω τις παιδικές μου αναμνήσεις. 
Όταν είδα ότι είχε αντίκτυπο στα παιδιά, τότε κατάλαβα 
ότι μ’ αρέσει να γράφω για παιδιά. Έχω γράψει και ένα 

βιβλίο για μεγάλους, αλλά μ’ αρέσει περισσότερο να 
γράφω για παιδιά. 

Ποιος είναι ο πιο αγαπημένος ήρωας που δημιουργήσατε; 
Σε κάθε βιβλίο που γράφω γίνομαι εγώ η ίδια ο ήρωας 
του παιδιού που περιγράφω, μπαίνω δηλαδή μέσα στο 
πετσί του. Έτσι δεν έχω κάποιον ξεχωριστό, ταυτίζομαι 
με όλους. Την ώρα που γράφω σκέφτομαι μόνον αυτόν 
και αυτός μ’ αρέσει. Στην “Κωνσταντίνα και τις αράχνες 
της” τόσο είχα ζήσει αυτό το κοριτσάκι, που αφού 
κυκλοφόρησε το βιβλίο, περπατώντας μια μέρα σ’ ένα 
δρόμο που περιγράφω, στο Άαχεν της Γερμανίας, νόμιζα 
πως είδα τη μικρή ηρωίδα μου να έρχεται προς εμένα.  

Έχετε πει: «Το νήμα που ενώνει όλα τα βιβλία μου είναι 
ότι δεν κρύβουμε από τα παιδιά την αλήθεια». Βλέπουμε 
καθημερινά να συμβαίνει το αντίθετο. Θα θέλαμε να 
σχολιάσετε τη δήλωσή σας. 
Εγώ το πιστεύω, το έχω εφαρμόσει και στα παιδιά μου και 
στα εγγόνια μου. Δεν τους έκρυψα ποτέ τίποτα. Φτάνει 
να ξέρεις τον τρόπο που θα τους το πεις. Για να μην τα 
πληγώσεις. Ειδάλλως τα παιδιά είναι ικανά να τ’ ακούσουν 
όλα και καταλαβαίνουν και ξέρουν πολύ περισσότερα απ’ 
όσα νομίζουν οι μεγάλοι. 

Τι έχετε να πείτε σε μας, τα παιδιά, που ζούμε σε μια 
τόσο δύσκολη και «σκληρή εποχή», με αναπάντητα 
ερωτήματα, απογοητεύσεις, αλλά και καινούριες 
διεκδικήσεις; 

Να ανοίγετε τις σελίδες ενός βιβλίου και να κλείνετε 

την τηλεόραση. O συγγραφέας Pόαλντ Nταλ λέει: «Aν 

καταφέρω να είναι ένα παιδί στο δωμάτιό του και να 

διαβάζει ένα βιβλίο μου και η τηλεόραση στο διπλανό 

δωμάτιο είναι ανοιχτή, θα πει ότι έχω γράψει ένα πολύ 

δυνατό βιβλίο». Όμως, αν υπήρχαν πολλές βιβλιοθήκες 

και λειτουργούσαν, το βιβλίο και η ανάγνωση θα γινόταν 

συνήθεια. H εκπαίδευση στο σχολείο είναι κάτι το βασικό. 

Mέχρι στιγμής επαφιόμαστε μόνο στην καλή θέληση των 

δασκάλων… 

Έχετε πει : «Τα παιδιά στο εξωτερικό  έχουν περισσότερο 

χρόνο. Τους μαθητές στην Ελλάδα είναι να τους 

λυπάσαι. Τόσες ώρες φροντιστήρια, τόσο άγχος πάνω 

στα καλύτερά τους χρόνια …». Πώς θα μπορούσαμε 

να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση; Τι μπορούμε να 

κάνουμε; 

Τι θα μπορούσατε να κάνετε…Πρέπει να βρεθεί μια 

κυβέρνηση να σκεφτεί τα παιδιά , για να κάνει κάτι! 

Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που μας 

αφιερώσατε.

Αλεξάνδρα Βασιλειάδου, Ηλιάνα Γιαρένη, 

Χρύσα Ζήσαρου, Αγνή Καλαϊτζή 

Ο πρωταγωνιστής του διηγήματος είναι ο δεκάχρονος 
Αντώνης και ο αξιολάτρευτος παππούς Μάριος. Οι γονείς 
του Αντώνη εργάζονται πολύ και ο Αντώνης περνάει πολύ 
χρόνο με τον παππού του, ο οποίος είναι συνταξιούχος 
ηθοποιός που τώρα κάνει δωρεάν μαθήματα υποκριτικής σε 
φοιτητές. Ο παππούς δεν αναφέρονταν ποτέ στη γιαγιά, αν 
και ο Αντώνης καίγονταν από περιέργεια. Όμως ο παππούς 
αναφέρονταν σε ένα άλλο του “αίσθημα”, τη Μαργκώ. Όποτε 
μιλούσε για εκείνη, η οικιακή βοηθός δάκρυζε από συγκίνηση.
Μια μέρα ο παππούς έλαβε ένα γράμμα που το έστελνε η 
κόρη της Μαργκώ, η Νικόλ. Του έλεγε πως θα πήγαινε στην 
Κω και του πρότεινε να πάει και αυτός, για να μιλήσουν. 
Το ίδιο καλοκαίρι ο παππούς πήγε με τον Αντώνη στην 
Κω, όπου γνώρισαν τη Νικόλ και την κόρη της Μαργκώ. 
Η μικρή Μαργκώ ήταν έγχρωμη 
κι αυτό παραξένεψε τον Αντώνη.
Όταν γυρνούσαν από την Κω, ο 
παππούς του είπε πως η Μαργκώ τον 
“άφησε” επειδή ήταν λευκός. Όμως 
ο Αντώνης ήταν αποφασισμένος να 
διαλευκάνει το μυστήριο της γιαγιάς. 
Ο παππούς του αποκάλυψε ότι η γιαγιά 
του ήταν γυναίκα του αδερφού του.
Όταν εκείνος πέθανε, η γυναίκα του 
έφυγε με κάποιον Αυστραλό και το 
παιδί που είχε, το έδωσε να το φροντίζει ο παππούς. Ο 
Αντώνης κατάλαβε ότι ο Μάριος δεν ήταν πραγματικός 
παππούς του, κάτι που τους έφερε πιο κοντά! Δυστυχώς 
λίγες εβδομάδες αργότερα ο παππούς έπαθε εγκεφαλικό 
και μετά από κάποιες μέρες στην εντατική, πέθανε.

Θανάσης Γκέλος

Ο Πέτρος, ένα αγόρι 
εννιά χρονών, είναι 
πολύ λυπημένος που 
πέθανε το τριζόνι του. 
Η μεγάλη του αδερφή, 
η Αντιγόνη, θέλει να 
του δώσει το κουτί 
από το βραχιόλι της
για να το θάψει. Ο 
Πέτρος συλλογιέται να 
το κρύψει στη χαραμάδα 
ενός δοκαριού.
Δεν προλαβαίνει όμως. 
Το άλλο πρωί τον ξυπνάει 
απότομα η μαμά του...
Ήταν 28 του 

Οκτώβρη του 1940. Ο  Πέτρος,   που  ξέρει  τον  
πόλεμο,  τους ήρωες και τις νίκες μέσα από βιβλία που 
τον μαγεύουν, βιώνει πλέον ο ίδιος τον πόλεμο, την 
κατοχή και την αντίσταση μαζί με τους γονείς του, 
την αδερφή του, τον παππού του και 
την χελώνα του, τον Θόδωρο. Εμείς τον 
παρακολουθούμε στο μεγάλο του περίπατο μ’ όλες τις 
(αληθινές του πια) περιπέτειες, από τον Οκτώβρη του 
1940 μέχρι την ημέρα που η Ελλάδα ελευθερώθηκε.

Αγγελική-Αργυρώ Γιατσίδου, Ελένη Ζαχαριάδου, 
Βασιλική Καββαδά, Στέλλα Καλαϊτζόγλου

Το καπλάνι της βιτρίνας Ο μεγάλος περίπατος του ΠέτρουΟ ψεύτης παππούς

ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Διασκεδάζουμε διαβάζοντας... 

ΜΑΓΕΥΤΗΚΑΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ, ΑΠΟΛΑΥΣΑΜΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΑΖΙ ΤΗΣ

«Να ανοίγετε τις σελίδες ενός βιβλίου και να κλείνετε την τηλεόραση»

Περισσότερες πληροφορίες για τα βιβλία της Άλκης Ζέη μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα  alkizei.com
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“Η δολοφονία ενός 15χρονου 
είναι αδικία.”

 
“Πόσοι Αλέξηδες θα 
σκοτωθούν;;;;;;;”

 
“Ο Αλέξης ζει ....... ΕΣΥ;;;;;;;”

  
“Ο Αλέξης ζει μέσα μας στις 

καρδιές μας!!! Ένα παιδί που δεν 
πρόλαβε να χαρεί τα παιδικά του 

χρόνια δεν πρόλαβε να ερωτευτεί 
σαν ένα ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙ.”

 

“Τα όνειρα δεν τελειώνουν, 
μόνο πραγματοποιούνται. Αυτό 

μας το έμαθες εσύ ΑΛΕΞΗ.”

“Κάνε όσα θες να κάνεις ΤΩΡΑ... 
Αργότερα μορεί να είναι πολύ 

αργά...”
 
 

“Ο Αλέξης θα πεθάνει μόνο 
όταν τον ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ.”

“Αλέξη ζεις και είσαι 
πάντα μαζί μας. Πάντα θα 
πολεμάμε για σένα με όλη 
μας τη ψυχή...ΕΣΥ είσαι 

η αφορμή για να κάνουμε 
τον κόσμο καλύτερο και ας 
μην σε ξέραμε από κοντά. 
Σε έμαθε όλος ο κόσμος και 
σε έχει μέσα στην καρδιά 
του...ΑΔΙΚΑ ΧΑΘΗΚΕΣ.”

“6-12-08. Η μέρα που 
θα μας μείνει 

αξέχαστη.”
 

“Αλέξη θα σε θυμόμαστε 
για πάντα! Θα είμαστε 

πάντα μαζί σου ακόμα και 
όταν θα περάσουν τα χρόνια 

και θα έχουμε γεράσει! 
Πράγμα το οποίο εσύ δεν ή 
μάλλον δεν σε άφησαν να 
το ζήσεις! Να ζήσεις όλες 
τις χαρές της ηλικίας σου! 
Να γελάσεις και να κάνεις 

οικογένεια!”
 

“ΑΛΕΞΗ ΖΕΙΣ ΕΣΥ ΜΑΣ 
ΟΔΗΓΕΙΣ!!!

ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΧΑΜΟ ΣΟΥ!!! ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ 

ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ!!!”
 

“Αλέξη, για πάντα θα ζεις,
στις ψυχές της νεολαίας αυτής.

Η βόλτα σου κατέληξε σε τραγωδία,
μια εν ψυχρώ δολοφονία.

Αυτό εμείς δεν το ξεχνάμε,
με μια επέτειο μεγάλη σε τιμάμε.
Με διαδηλώσεις και συλλαλητήρια

όλοι στην οικογένειά σου φωνάζουν 
<<θερμά συλλυπητήρια>>
Μια δίκαιη διαμαρτυρία,

για μιά αιματηρή δολοφονία.
Μια πράξη απανθρωπιάς και βίας

από ένα όπλο της Αστυνομίας
Για την Αστυνομία αυτό είναι ντροπή 

15χρονος νεκρός, γιατί;;;;;;;;;;”
“Ας γίνει ο θάνατος του Αλέξη αφορμή για ένα 

καλύτερο αύριο... Αφορμή να πούμε αυτά που ποτέ 
δεν έχουμε τολμήσει.”

6-12-08. Ο 15χρονος μαθητής Αλέξης Γρηγορόπουλος πέφτει νεκρός 
στα Εξάρχεια της Αθήνας από τα πυρά ειδικού φρουρού. 

7-12-09. Ένα χρόνο μετά στο 1ο Γυμνάσιο Συκεών θυμόμαστε, 
οργιζόμαστε, αντιστεκόμαστε. Θα μπορούσε να είναι συμμαθητής 
μας, θα μπορούσε ο καθένας από εμάς να είναι στη θέση του. Μέσα 
στις τάξεις συζητάμε για το δικαίωμα του ανθρώπου στη ζωή. Με 
τις σχολικές μας τσάντες σχηματίζουμε το όνομά του και κάνουμε 
καθιστική διαμαρτυρία στο προαύλιο. Γράφουμε, ζωγραφίζουμε, 
σκιτσάρουμε και τοιχοκολλάμε τις σκέψεις και τα συναισθήματά 
μας για την άδικη δολοφονία του Αλέξη και ζητάμε την τιμωρία των 
ενόχων.

 7-12-09. Η μέρα που δε μείναμε αμέτοχοι. 
Φόρος τιμής στη μνήμη του “συμμαθητή” μας 

Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου

Η ιστορία διαδραματίζεται το 1936 σε ένα νησί του 
Ικάριου πελάγους.  Η Μέλια και η Μυρτώ είναι αδερφές 
και ζούνε μαζί με τους γονείς τους και τον παππού τους, 
στο σπίτι της θείας Δέσποινας. Κάθε καλοκαίρι πηγαίνουν 
σ’ έναν υπέροχο τόπο, το Λαμαγάρι. Εκεί συναντούν τους 
φίλους τους, την Άρτεμη, τον Νόλη, τον Οδυσσέα, και 

την μικρή Αυγή. Επίσης, τους 
επισκέπτεται ο ξάδερφός 
τους, ο Νίκος, ο οποίος 
τους διηγείται μαγευτικές 
ιστορίες για το καπλάνι 
το βαλσαμωμένο ζώο που 
βρίσκεται στην βιτρίνα της 
θείας Δέσποινας. Η Μέλια 
και η Μυρτώ είναι τόσο 
χαρούμενες που είδαν το 
Νίκο το τελευταίο καλοκαίρι 
και βρίσκονται στο Λαμαγάρι! 
Δυστυχώς όμως, ένα γεγονός 
θα ανακόψει τη χαρά τους και 

θα τη μετατρέψει σε φόβο και στενοχώρια. Η αναπάντεχη 
δικτατορία του Μεταξά θ’ αναγκάσει πια το Νίκο να 
κρύβεται, καθώς εκείνος και το καπλάνι κινδυνεύουν. Τα 
παιδιά τότε αναλαμβάνουν να επισκέπτονται το Νίκο στην 
κρυψώνα του, διακινδυνεύοντας έτσι να τους πιάσουν.
Τελικά όμως όλα πηγαίνουν καλά, καθώς τα κορίτσια 
γυρίζουν ασφαλή σπίτι τους και ο Νίκος φεύγει στην 
Ισπανία, όπου δεν κινδυνεύει πια!

Χρύσα Ζήσαρου, Αγνή Καλαϊτζή Περιλήψεις βιβλίων της Άλκης Ζέη από το μάθημα των 
κειμένων νεοελληνικής λογοτεχνίας με τη φιλόλογο Ε. 
Μπέντση

Από τους μαθητές του Α2

KOUFAKIS



Η μητέρα φύση εκτός των άλλων προνόησε 
και για το θέμα της ευφυΐας στο κεφάλαιο 
που ονομάζεται άνθρωπος. Εμείς με τη 
σειρά μας εκτός από το να διαφυλάξουμε, 
μπορούμε και να ενισχύσουμε την εξυπνάδα 
μας! Πώς; Ε, λοιπόν η Κατά... Τείχη είναι 
εδώ, ανοίγοντας μπροστά σου το κεφάλαιο 
“Τροφή και Ευφυΐα”.

Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Ήξερες 
φίλε αναγνώστη πως η μαγιονέζα στα 
σάντουιτς του κυλικείου (στην συγκεκριμένη 
περίπτωση) ανεβάζει το δείκτη ευφυΐας σου 
σε μεγαλύτερα επίπεδα σε σχέση με πριν; 
Φυσικά η απορία είναι η εξής : θα φάω ένα 
κουτί μαγιονέζα και θα γίνω ευφυΐα; Αυτό 

δεν ισχύει φυσικά, όμως όταν καταναλώνεις 
την μαγιονέζα γίνεσαι λίγο περισσότερο 
έξυπνος! Δηλαδή αν με βαθμό ευφυΐας το 10 
ως το άριστο ας πούμε πως είσαι 6, με μια 
κουταλιά μαγιονέζα ανεβαίνεις στο 8! Αυτή 
η καταπληκτική ενέργεια, προέρχεται από 
τα Ω3 λιπαρά οξέα,τα οποία προστατεύουν 
τον εγκέφαλό  μας από τη γήρανση. 

Επιπλέον αν πιείς μια κούπα πράσινο τσάι 
χωρίς ζάχαρη πριν το διάβασμα, η ύλη που 

θες να διαβάσεις θα φύγει στο πιτς-φυτίλι. 
Το τσάι οξύνει την ευφυΐα, ειδικά όταν 
καταναλώνεται σε μικρές ποσότητες σε όλη  
τη διάρκεια της ημέρας. 

Ακόμη “μίλα μου για μήλα” κ κυρίως για 

μπανανόμηλα! Τα μήλα δεν είναι μόνο 
ευχάριστα σε γεύση, αλλά  και πλούσια σε 
αντιοξειδωτικές ουσίες. Γι αυτό το λόγο 
ενιχύουν τη μνήμη και είναι όπλο ενάντια 
στο Αλτσχάιμερ.

Κάτι ξένο στους περισσότερους αλλά 
εξαιρετικά εύγευστο είναι κάποιοι μύκητες 
που ξεφυτρώνουν απ’ τη γη και είναι ... 
τα μανιτάρια. Τα μανιτάρια είναι φτωχά σε 
λιπαρά αλλά πλούσια σε καλής ποιότητας 

πρωτεΐνες και βιταμίνες του συμπλέγματος 
Β που βοηθούν στη συγκέντρωση. 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα μανιταριών είναι 
πως... 10 μανιτάρια ισοδυναμούν με δύο 
χοιρινές μπριζόλες, δίνοντας ελάχιστες 
θερμίδες! 

Όμως η φύση προνοεί και τους γλυκατζήδες 
γιατί και οι σοκολάτες (κυρίως οι “υγείας”) 
βοηθούν τον εγκέφαλο μας. Αυξάνουν 

την παραγωγή ενδορφινών, οι οποίες 
μας  φτιάχνουν τη διάθεση κ περιέχουν 
καφεΐνη η οποία σε μικρές δόσεις προκαλεί 
αίσθημα τόνωσης- μην το δένουμε όμως 
σχοινί κορδόνι, γιατί σε μεγάλες ποσότητες 
παχαίνουν!

Τέλος, ας  μην ξεχνάμε ότι ο εγκέφαλος για 
να λειτουργήσει χρειάζεται καύσιμο, δηλαδή 
γλυκόζη. Μπάρες δημητριακών, κριτσίνια 
ή μια μπανάνα, αποτελούν σούπερ πηγές 
γλυκόζης και πρέπει να καταναλώνονται 
συχνά μέσα στο εικοσιτετράωρο ως σνακ. 

Βέβαια, μπορεί η φύση να μας χάρισε 
ευφυΐα,  μπορεί οι αποδόσεις μας να 
καλυτερεύουν όταν τρώμε “έξυπνα”, αλλά 
πρέπει να ανοίγουμε και κανένα βιβλίο που 
και που!                                                   

Μαυροπούλου Μαρία (Β4)
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Αν θέλεις να βοηθήσεις το δικό σου 
άνθρωπο, αλλά και το συνάνθρωπο 
σου, γίνε εθελοντής αιμοδότης! Πολλοί 

άνθρωποι, κάθε 
ώρα και στιγμή, 
έχουν ανάγκη 
από αίμα. Είτε 
πάσχουν από 
χρόνιες ασθένειες, 
είτε για κάποια 
χ ε ι ρ ο υ ρ γ ι κ ή 
ε π έ μ β α σ η , 
είτε έχασαν 
αίμα μετά από 
κάποιο τροχαίο 

δυστύχημα. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί  να 
είναι φίλοι σου ή συγγενείς σου!  

Αν στα αλήθεια θέλεις να βοηθήσεις 
κάποιους ανθρώπους δώρισε τους λίγο 
από το αίμα σου! Δέκα λεπτά δικά σου 
σώζουν εκατοντάδες ζωές! 

Μόνο ένας άνθρωπος μπορεί να δώσει 
αίμα σε άλλον άνθρωπο. Άλλωστε η 
ποσότητα αίματος που λαμβάνεται κατά 
την αιμοδοσία αντιπροσωπεύει 1/20 του 
αίματος που υπάρχει στο σώμα μας. 
Κάθε υγιής άνθρωπος μπορεί να γίνει 
αιμοδότης, χωρίς τον παραμικρό κίνδυνο. 
Έτσι κι αλλιώς το αίμα αναπληρώνεται 
πάρα πολύ γρήγορα 
και κάθε τέσσερις 
μήνες όλο μας 
το αίμα αλλάζει, 
ανανεώνεται! 

Η αιμοδοσία όχι 
μόνο δε βάζει σε 
κίνδυνο την υγεία 
του αιμοδότη, αλλά 
αντίθετα ωφελεί τον 
οργανισμό, δίνει 
ικανοποίηση και δεν 
πονάει καθόλου. 

Όσοι λένε  ότι το αίμα είναι πηγή ζωής  
έχουν μεγάλο δίκιο. Γι’  αυτό το λόγο η 
εθελοντική αιμοδοσία είναι μια πράξη 
ανθρωπιάς και αγάπης!

Βασιλική Στραγανιώτη,
Μπομπότα Ευαγγελία (Α4)
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Αιμοδοσία Δίνεις λίγο αίμα, σώζεις μια ζωή!

Άγχος, άγχος, άγχος. Φαίνεται να είναι η λέξη που περιγράφει καλύτερα την ψυχική κατάσταση των μαθητών 
λίγο πριν την περίοδο των εξετάσεων... Το να έχει ο μαθητής άγχος σε ένα μικρό βαθμό, δεν είναι απαραιτήτως 
κακό. Αντίθετα, μπορεί να τον βοηθάει να είναι σε εγρήγορση και να παραμένει συγκεντρωμένος. Το πρόβλημα 
ξεκινά όταν το άγχος αυξηθεί υπερβολικά και αρχίσει να μπλοκάρει την απόδοση του μαθητή. Είναι πολύ 

σημαντικό να έχουμε κατά νου 
ότι οι εξετάσεις μετράνε το κατά 
πόσο μελέτησε και αφομοίωσε 
κάποιος την εξεταστέα ύλη, 
αλλά, σε καμία περίπτωση δεν 
μετράνε την αξία του ατόμου. 
Οι στρατηγικές μελέτης που 
συγκεντρώσαμε από έρευνα 
στο διαδίκτυο βασίζονται σε 
επιστημονικές μελέτες με στόχο 
την καταπολέμηση του μαθητικού 
άγχους.

Γνώριζες ότι όσοι νέοι καπνίζουν ένα πακέτο τσιγάρα την ημέρα έχουν κατά μέσον όρο 7,5 μονάδες 
πιο χαμηλό δείκτη ευφυΐας από αυτούς που δεν καπνίζουν; 

(στοιχεία από πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ)

Στρατηγικές μελέτης
• Μην προσπαθείς να μάθεις τα πάντα με τη μία! 

«Σπάσε» την ύλη σε μικρότερα κομμάτια, ώστε να 
μπορείς να πεις «θα διαβάσω από τη σελίδα 23 
ως τη σελίδα 35», να το κάνεις και να έχεις την 
αίσθηση της επιτυχίας. 

• Oxι στην τηλεόραση, ναι στη μουσική, όταν είναι 
χαμηλή και δε διασπά την προσοχή.

• Το συγυρισμένο γραφείο και η συγκέντρωση 
βιβλίων, σημειώσεων, τετραδίων και όλων των 
απαραίτητων βοηθάει στο να μειώνονται οι 
διασπάσεις και τα άσκοπα πήγαινε έλα.

• Να λες στον εαυτό σου «θα κάνω ό,τι καλύτερο 
μπορώ» και όχι «πρέπει να είμαι τέλειος, 
γιατί αλλιώς...» γιατί η απειλή σου προκαλεί 
περισσότερο άγχος.  

• Απόφυγε να ξαναδιαβάζεις αυτά που ήδη 
ξέρεις καλά, γιατί δε θα σου μείνει χρόνος 
για όσα δεν έχεις μάθει και έτσι θα αγχωθείς 
περισσότερο.              

...τους μαθητές, τους τρώει το στρες... 

Πλησιάζουν οι εξετάσεις...Μήπως έχεις άγχος;;; 

Πληροφορίες  προς υποψήφιους αιμοδότες
Ποιος μπορεί να δώσει αίμα; Εθελοντής αιμοδότης μπορεί να 
γίνει κάθε άτομο που έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας 
του και δεν έχει υπερβεί το 65°. Για μικρότερη ηλικία, δηλαδή 
το 17° έτος, χρειάζεται γραπτή συγκατάθεση του γονέα ή του 
κηδεμόνα.

Υγεία: Ο υποψήφιος εθελοντής αιμοδότης πρέπει να είναι 
υγιής, δηλαδή να μην έχει καμία σοβαρή ή χρόνια πάθηση. 

Κατάσταση: Απαραίτητες προϋποθέσεις κατά την προσέλευση 
του υποψηφίου εθελοντή αιμοδότη είναι: 
1. Να αισθάνεται καλά  
2. Να έχει κοιμηθεί την προηγούμενη ημέρα τουλάχιστον 6-7 
ώρες ώστε να είναι ξεκούραστος
3. Να έχει πάρει ελαφρό γεύμα λίγες ώρες πριν

“Αρκετά παιδιά του Γυμνασίου αλλά και του Λυκείου έχουν άγχος 
πριν τα διαγωνισματα,τις εξετάσεις ασχέτως αν είναι διαβασμένα 
ή όχι...Εγώ θέλω να τους πω να είναι σίγουροι για τους εαυτούς 

τους και να μην τρώνε τα νύχια τους! Εφόσον είναι έτοιμοι για να 
‘’δώσουν’’ να μην ανησυχούν καθόλου, μόνο να διαβάζουν καλά τα 

θέματα για να τους φεύγει το άγχος... Γενικώς το άγχος μπορούμε να 
το καταπολεμήσουμε στην ηλικία μας διαβάζοντας καλά. Είναι ο 

μόνος τρόπος έτσι ώστε να είμαστε sure για μας....” 
Μαρία Κουλούρη, Β2
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Το internet έχει διεισδύσει στην 
καθημερινή μας ζωή και σιγά 
σιγά επηρεάζει κάθε ανθρώπινη 
δραστηριότητα. Μπορεί κανείς 
να έχει πρόσβαση σ’ αυτό 
χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερες 
επιστημονικές γνώσεις.  

Με ένα κλικ μπορείς να 
μεταφερθείς σε οποιοδήποτε 
σημείο του κόσμου, να μάθεις 
ό,τι σε ενδιαφέρει σε πολύ μικρό 
χρονικό διάστημα, να μιλήσεις με 
τους φίλους σου όσο μακριά και 
αν είναι και να αποκτήσεις την 
αγαπημένη σου ταινία, τραγούδι 
ή οτιδήποτε άλλο, με κάποια 
σχετικά μικρή συνδρομή. 

Όλα αυτά ακούγονται αναμφίβολα 
πολύ δελεαστικά αλλά κατά πόσο 
είναι  αληθινά; Τι κρύβεται πίσω 
από αυτό το σύνολο παροχής 
υπηρεσιών; Είναι ή φαντάζει 
τέλειο; 

Τα θετικά της χρήσης του  
διαδικτύου μπορούν να 
αναζητηθούν από τη στιγμή που  
το χρησιμοποιούμε ως εργαλείο 
για να ενημερωθούμε, να 
διευκολυνθούμε και να μάθουμε 
από αυτό. Έτσι λοιπόν ως θετικά 
μπορούμε να εκλάβουμε
• την ταχύτατη επικοινωνία 

μας με κάποιο άτομο, 
• τη  συλλογή πολλών 

πληροφοριών σε λίγο χρόνο, 
• τη ταχύτερη εξυπηρέτηση μας 

σε διάφορες υποχρεώσεις 
μας, όπως πληρωμή 
λογαριασμών, εξυπηρέτηση 

από τράπεζες, επικοινωνία 
με δημόσιες υπηρεσίες κ.α. 

• τη σύγχρονη οργάνωση μιας 
επιχείρησης με ηλεκτρονικά 
προγράμματα 

Κατά την παρατεταμένη έκθεση 
μας στο internet δημιουργούνται 
όμως και αρκετά προβλήματα. 
Μπορούμε να τα αποφύγουμε 
αρκεί να είμαστε υπεύθυνοι, 

ενημερωμένοι και να έχουμε 
αυτοπειθαρχία. Τέτοιοι κίνδυνοι 
είναι 
• η έκθεση του υπολογιστή μας 

σε ιούς 
• η έκθεση κυρίως της 

προσωπικής μας ζωής, 
με συμμετοχή σε μη 
έγκυρες ιστοσελίδες, 
blogs, ηλεκτρονικά 
περιοδικά, facebook 
• το ηλεκτρονικό 
έγκλημα 
• η αλλοτρίωση 
των ανθρώπινων 
σχέσεων. Πολλές 
φορές κάποιος νέος 
της εποχής μας θα 
προτιμήσει να μιλήσει 
μέσω chat με έναν φίλο 
του από το να βρεθούν 
και να μιλήσουν από 
κοντά . Οδηγεί όμως 

αυτόματα στο να χαθεί 
η αυθεντική επικοινωνία 
και τα συναισθήματα που 
αναπτύσσονται μέσα από 
την άμεση επικοινωνία και 
το διάλογο. Οι άνθρωποι 
απομακρύνονται μεταξύ 
τους. Η αποξένωση από τα 
πρόσωπα και το περιβάλλον 
στο οποίο ζούμε είναι μια 

ακόμα σκληρή διαπίστωση 
της πραγματικότητας στην 
εποχής μας 

• λειτουργεί επίσης ως 
μέσο κατευθυνόμενης 
π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς 
προκαλώντας έλλειψη 
προσωπικής άποψης και 
μπορεί ο καθένας να μας 
χειραγωγήσει και να μας 
κάνει πιόνια του. Όλες οι 
πληροφορίες που παίρνουμε 
από το διαδίκτυο δεν είναι 
σωστές. Πολλές φορές 
είναι προσωπικές απόψεις 
άλλων που θέλουν να μας 
επηρεάσουν. 

Σύμφωνα με όλα  τα παραπάνω 
βγάζουμε το συμπέρασμα ότι  
η χρήση του διαδικτύου θα 
πρέπει αναμφίβολα να γίνεται 
σε μεγάλο βαθμό και από όλες 
τις γενιές, αρκεί να έχουμε στο 
μυαλό μας μερικές μαγικές λέξεις: 
υπευθυνότητα - αυτοσυγκράτηση 
- αυτοπειθαρχία και πάνω απ’ 
όλα ισορροπία και μέτρο. 

Χρήστος Γιαννακάκης (Γ2)

Internet: 
Τα θετικά και αρνητικά του διαδικτύου στη ζωή μας   

           Επισκεφτείτε μας online!
• 1gym-sykeon.thess.sch.gr - Η ιστοσελίδα του σχολείου μας

• blogs.sch.gr/1gymsyke - Το blog (ιστολόγιο) του σχολείου μας 

• trelocomg3.blogspot.com - Χώρος έκφρασης απόψεων του τμήματος Γ3 

• sykiesclassb.blogspot.com - Η Β’ τάξη του 1ου γυμνασίου Συκεών είναι εδώ!

• sites.google.com/site/arxaiag - Ιστοσελίδα για τα αρχαία ελληνικά της Γ’ Γυμνασίου

Όπως όλοι έχουμε διαπιστώσει, 
το αγαπημένο μας facebook 
εκτός από τη δυνατότητα 
επικοινωνίας που προσφέρει, 
κρύβει κινδύνους και πολλές 
παγίδες. Δε χρειάζεται να είστε 
ειδικοί  για να προστατευτείτε. 
Αρκεί να έχετε κάτα νου 
κάποια βασικά πράγματα: 

• Ελέγχετε συχνά την ύποπτη 
δραστηριότητα στον τοίχο 
και στα εισερχόμενα 
σας. Όταν λέμε ύποπτη 
δραστηριότητα εννοούμε 
περίεργες συνδέσεις 
(λινκς), που  μπορεί να 
μοιάζουν ακίνδυνες, ακόμη 
και δελεαστικές (π.χ. «δες 
με ποιον σταρ μοιάζεις με 
ένα κλικ” ή «κάνε κλικ 
και κέρδισε ένα κινητό  
τηλέφωνο»). Θυμηθείτε 
ότι είναι αδύνατο κάποιος 
να  μοιράζει κινητά σε κάθε 
χρήστη του διαδικτύου! 
Μην κάνετε ποτέ κλικ σε 
τέτοιους συνδέσμους γιατί το 
πιθανότερο είναι να βρεθείτε 
προ εκπλήξεως π.χ. να σας 
ζητήσουν τον αριθμό της 
πιστωτικής σας κάρτας!

• Αφαιρέστε τυχόν φίλους 
που αμέσως μετά το 
add ποστάρουν ύποπτες 
συνδέσεις στον τοίχο σας ή 
σε προσωπικά μηνύματα.

• 

• 

• 

• 

• Αφού τους αφαιρέσετε 
φροντίστε να σβήσετε τις 
δημοσιεύσεις τους από τον 
τοίχο σας. 

• Μη συνομιλείτε  με ανθρώπους 
που δεν είναι φίλοι σας στην 
πραγματικότητα.Μη δίνετε 
ποτέ προσωπικά στοιχεία 
όπως τηλέφωνα, διευθύνσεις 
ή αριθμούς προσωπικών 
καρτών, σε άτομα που δε 
γνωρίζετε! Να θυμάστε ότι 
είναι ασφαλέστερο να κάνετε 
chat με αλλά προγράμματα 
όπως το msn ή το  skype. 

• Αν συναντήσετε τυχαία 
στο facebook σελίδες ή 
εικόνες που σας κάνουν 
να νιώθετε άβολα, 
σας σοκάρουν ή σας 
προσβάλλουν, μη φοβάστε! 
Μπορείτε με τη βοήθεια 
κάποιου ενήλικα να κάνετε 
μια καταγγελία στη γνωστή 
ιστοσελίδα safe line ή να 
κάνετε report τον  user. 

• Το βασικότερο όλων: 
Προστατευτείτε κάνοντας 
τις κατάλληλες ρυθμίσεις 
απορρήτου στο προφίλ σας 
ώστε να μην μπορούν άτομα 
που δεν ανήκουν στους 
φίλους σας να δουν τον τοίχο 
ή τις φωτογραφίες σας. 

   Κώστας Ξανθόπουλος (Β4)

Πίσω μου σ’έχω 
FACEBOOK
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Φέτος η σχολική χρονιά άρχισε 
πολύ ευχάριστα! Πρώτη χρονιά 
στο Γυμνάσιο  και μας περίμενε 
μια μεγάλη έκπληξη:  όλοι οι 
μαθητές της Α’ Γυμνασίου θα 
παίρναμε δωρεάν από ένα net-
book! 

Μας ένημερωσαν ότι τα net-
books δόθηκαν με σκοπό να 
διευκολύνουν τους μαθητές 
να αποκτήσουν γνώσεις 
ευκολότερα και πιο ευχάριστα 
και για να γίνει το μάθημα πιο 
διασκεδαστικό.

Βέβαια, πολλοί καθηγητές και 
γονείς πιστεύουν ότι οι μαθητές 
χρησιμοποιούν τα netbook είτε 
για να ακούν μουσική είτε για 
να ψυχαγωγούνται. Αυτό δεν 
ισχύει απόλυτα. Τα παιδιά όντως 
χρησιμοποιούν τα netbook σαν 
παιχνίδι, αλλά γι αυτό το μάθημα 
έχει γίνει πολύ πιο ενδιαφέρον!

Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή δε 
βοηθούσαν  και τόσο, το αντίθετο 
μάλιστα - μας καθυστερούσαν! 
Τη μία κάποιος δε μπορούσε να 

ανοίξει το μηχάνημα, την άλλη 
κολλούσαν τα προγράμματα, 
ενώ πολλές φορές κάποιοι 
ξεχνούσαν να τα φέρουν από το 
σπίτι. 

Πλέον όμως αυτές οι 
δυσκολίες έχουν λυθεί και 
τα χρησιμοποιούμε συχνά 
για να κάνουμε εργασίες 

ή παρουσιάσεις, να δούμε 
εκπαιδευτικά video και άλλο 
υλικό και πολλά άλλα. Ο στόχος 
ο οποίος ήταν να γίνει το μάθημα 
ενδιαφέρον έχει επιτευχθεί!

Γενικώς, τα netbook έχουν 
βοηθήσει τα παιδιά να μάθουν 
και κατά τη γνώμη μου το 
πρόγραμμα Ψηφιακή Τάξη 
πρέπει να συνεχιστεί.             
    Αθανάσιος Γκέλος (Α3) 

 eclass: to be or not to be?
8 μήνες, 115.000 netbooks και μερικές ώρες διδασκαλίας μετά την εφαρμογή της Ψηφιακής Τάξης, 

ένας μαθητής και μία εκπαιδευτικός κρίνουν την πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας για την 
ενσωμάτωση των υπολογιστών και του εκπαιδευτικού λογισμικού στο Γυμνάσιο

Ηταν πρόκληση. Είναι πρόκληση. 
Το να βρεθεί κανείς με τους 
μαθητές και τους υπολογιστές 
στην τάξη. 

Μέχρι τώρα τα παιδιά θεωρούσαν 
τους Η/Υ  πεδίο παιχνιδιού, δικό 
τους χώρο επικοινωνίας με τους 
φίλους και τους συνομηλίκους 
τους. Μακριά από μας τους 
μεγάλους  και κυρίως μακριά  
από τις σχολικές υποχρεώσεις 
και δραστηριότητες.

Οι πρώτες μας …3μερείς 
συναντήσεις  θύμιζαν κάτι 
ανάμεσα σε παιδική χαρά ή 
πάρτυ γενεθλίων σε περιβάλλον 
σχολικής τάξης. Υπολογιστές που 
αρνιόντουσαν να συνεργαστούν, 
πελαγωμένοι μικροί χειριστές, 
εκπαιδευτικός σε ρόλο 
συντονιστή ή κατά περίπτωση 
διαιτητή σε ντέρμπυ. ΧΑΟΣ. 

Ολ’αυτά βέβαια θα είχαν 
αποφευχθεί αν είχε προβλεφθεί 
και προηγηθεί  μια προετοιμασία 
των μαθητών στο μάθημα της 
Πληροφορικής. 

Η περιέργεια και το ενδιαφέρον 
όλων μας βοήθησε να 
ξεπεράσουμε σχετικά γρήγορα 
αυτό το στάδιο. Αρχίσαμε να 
γευόμαστε όλοι τη χαρά της 
μάθησης μ’έναν καινούριο τρόπο, 
πιο γρήγορα ,πιο δημιουργικά, 
ν’ανακαλύπτουμε  ενδιαφέροντα 
πράγματα, διευρύνοντας  τις 
γνώσεις, ανοίγοντας τους 
τοίχους της τάξης στο σήμερα 
καθώς δίνεται η δυνατότητα 
της έρευνας στους μαθητές και 
συγχρόνως της προσαρμογής 
της ύλης στα ενδιαφέροντα των 
μαθητών και το αντίθετο. 

Κάναμε το μάθημα παιχνίδι, 
μεταφέραμε τους όρους των 
παιχνιδιών στο μάθημα, 
δουλέψαμε ομαδικά και με 
φαντασία.

Θετική εμπειρία που μπορεί 
να συνεχιστεί φροντίζοντας 
να ξεκινάει περισσότερο 
οργανωμένα.

Χαρίκλεια   Καραγιαννακίδου, 
Καθηγήτρια Γαλλικών

JOIN US!

eclass...

Τροφή και Ευφυΐα



EUROPEAN YOUTH CAMPAIGN AGAINST RACISM - 
SUPPORTED BY COMMISSION FOR RACIAL EQUALITY, UK GOVERNMENT

Μια ιδιαίτερα ευαίσθητη κοινωνική ομάδα 
που είναι παραμελημένη τόσο από την 
πολιτεία όσο και από τους πολίτες είναι 
αυτή των ατόμων με αναπηρίες.

Άτομα με αναπηρίες ή αλλιώς με “ειδικές 
ανάγκες” θεωρούνται όσοι έχουν  μόνιμες 
ή προσωρινές βλάβες,  ανικανότητες, 
αδυναμίες, αναπηρίες ή συνδυασμό των 
παραπάνω, και 
π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι 
από φυσική, 
ψυχική ή νοητική 
ανεπάρκεια.

Τα άτομα αυτά  
αρχικά πρέπει να 
συμφιλιωθούν με 
την ιδιαιτερότητά 
τους. Αυτό 
γίνεται με 
ψυχολογική υποστήριξη, εμψύχωση από 
το περιβάλλον τους (οικογενειακό και 
κοινωνικό) αλλά και από εξειδικευμένους 
θεραπευτές, ανάλογα με το πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουν. 

Η ανεξαρτησία είναι πολύ σημαντική για 
αυτό το λόγο οι θεραπευτές προσπαθούν 
σε πρώτη φάση να βγάλουν αυτούς τους 
ανθρώπους έξω από το σπίτι και ύστερα 
να τους κεντρίσουν το ενδιαφέρον με 
πράγματα και δράσεις με τα οποία θα 
μπορούσαν να ασχοληθούν. Η πολιτεία 
βέβαια φέρει μεγάλες ευθύνες και πρέπει 
να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, 
ώστε αυτά τα άτομα να μπορούν να είναι 
απόλυτα ενταγμένα στην κοινωνία, να μην 

αισθάνονται κατώτερα, να μπορούν να 
εργάζονται, όταν αυτό είναι δυνατό και να 
απολαμβάνουν τη ζωή όπως κι οι υπόλοιποι 
άνθρωποι. 

Οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, 
για παράδειγμα, αντιμετωπίζουν πολλές 
δυσκολίες στις μετακινήσεις τους αφού δεν 
υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές ούτε 

στους δρόμους, ούτε στα 
μέσα μεταφοράς, ούτε στις 
δημόσιες υπηρεσίες, ούτε 
στα σχολεία. 

Τα άτομα αυτά 
αισθάνονται ανεπαρκή 
και βιώνουν αρνητικά 
συναισθήματα αφού 
πολλές φορές, ακόμα κι αν 
προσπαθούν, δεν μπορούν 
να αυτοεξυπηρετηθούν όχι 

λόγω της αναπηρίας τους αλλά λόγω της 
έλλειψης υποδομών και προϋποθέσεων. 
Από την άλλη πλευρά αισθάνονται ακόμα 
πιο άσχημα όταν αντί της ίσης μεταχείρισης 
που δικαιούνται εισπράττουν το λοξό 
βλέμμα, το υποτιμητικό χαμόγελο, την 
ολοκληρωτική αδιαφορία.

Είναι το λιγότερο ντροπή να υποτίθεται 
ότι ζούμε σε μια πολιτισμένη κοινωνία και 
κράτος και πολίτες να συμπεριφερόμαστε 
μ’  αυτόν τον τρόπο. Οι άνθρωποι με 
ιδιαιτερότητες είναι σαν όλους τους 
υπόλοιπους και δεν έχουν ανάγκη τον 
οίκτο αλλά την ίση μεταχείριση.

Καρυπίδου Εριέτα,Κίτσου Γιαννούλα, 
Λιόλου Ηρώ, Λιόλου Δώρα (Γ3)

(με τα μάτια του μετανάστη)

Η ζωή σε κάθε χώρα είναι πολύ δύσκολη, 
στη δική μου χώρα, την Αρμενία, όμως οι 
άνθρωποι αισθάνονται σεβασμό μεταξύ τους, 
χωρίς να κοιτάζουν από πού κατάγεται ο 
άλλος. Στην Ελλάδα ο σεβασμός βρίσκεται 
μόνο ανάμεσα στους Έλληνες, αλλά και 
αυτό όχι πάντα.

Είμαι από ενός έτους εδώ, είμαι ξένη και 
καμαρώνω γι΄αυτό, αλλά κάπου κάπου 
νιώθω και Ελληνίδα. Την υποστηρίζω και 
τη σέβομαι όσο μπορώ, γιατί εδώ ζω, εδώ 
μένω, από δω πήρα γνώσεις, προσπαθώ να 

ενωθώ με τους Έλληνες για να την κάνουμε 
καλύτερη. 

Στο πλάι μου έχω φίλους από την Ελλάδα 
που με δέχονται όπως είμαι. Πολλές φορές 
όμως οι άνθρωποι με αποφεύγουν επειδή 
έχω διαφορετική εθνικότητα. Υπάρχουν 
κάποιοι που ρωτάνε για την εθνικότητά μου

 

και όταν τους λέω πως είμαι ξένη, αντιδρούν 
λες και έχουν μάθει κάτι περίεργο. Συνήθως 
δε δίνω σημασία γιατί χαίρομαι που είμαι 
διαφορετική.

Μερικές φορές θέλω να φύγω από την 
Ελλάδα, όχι επειδή δε μου αρέσει, αλλά 
επειδή εγώ την σέβομαι, ενώ αυτή όχι.
Πιστεύω πως κανονικά θα έπρεπε σε κάθε 
Έλληνα που πηγαίνει σε άλλη χώρα να του 
συμπεριφέρονται όπως και αυτός στους 
ξένους για να δει πώς είναι να μη σε σέβονται 
σε ξένη χώρα και να σε υποβαθμίζουν σαν 

άνθρωπο. Ξέρω πως πάντα τα πράγματα θα 
είναι δύσκολα, αν ο καθένας συνεχίζει να 
κοιτάει μόνο την διαφορετικότητα του άλλου.

Όπως και να ‘χει αγαπάω όχι μόνο τη χώρα 
μου, αλλά και την Ελλάδα. 

(με τα μάτια του Έλληνα)

Πραγματικά απορώ: Η 
πρόταση «δε μου ανήκει» 
δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο 
κάποιων ανθρώπου;

Αγαπάω τη χώρα που ζω για 
όσα μου προσφέρει, γιατί 
έχει κάποια ιστορία, ένα 
παρελθόν κι ένα μέλλον. 
Την αγαπάω για τους 
δικούς μου λόγους, αλλά 
δεν έχω το δικαίωμα να 
επιλέγω ποιοι θα έρθουν 
ή να αρνούμαι στους ξένους να έρχονται 
στη χώρα που ζω, γιατί η Ελλάδα «δε μου 
ανήκει». Η κάθε χώρα, η κάθε πόλη είναι 
κομμάτι της γης και η γη δεν  ανήκει μόνο 
σε μερικούς αλλά σ’ όλους τους ανθρώπους. 

Μερικές φορές έρχομαι σε πολύ δύσκολη 
θέση! Συχνά ακούω στο δρόμο κάποια 
ρατσιστικά σχόλια για τους ξένους φίλους 
μου και στενοχωριέμαι, γιατί δε σέβονται 
αυτούς τους ανθρώπους, τους μιλούν 
άσχημα και προσβλητικά, τους υποτιμάνε. 
Αυτή η συμπεριφορά δε δείχνει μόνο τους 
άσχημους τρόπους των ανθρώπων αλλά και 
τον πολιτισμό τους.

Κάποιοι άνθρωποι δε σκέφτονται πως 
αν δεν υπήρχαν οι αλλοδαποί και οι 
λαθρομετανάστες η χώρα μας θα είχε 
μείνει πολύ πίσω. Οι ξένοι (Βούλγαροι, 
Ρώσοι, Αλβανοί, Ρουμάνοι και όποιοι άλλοι) 
με τη δουλειά και την προσφορά τους στην 
ελληνική οικονομία τη βοηθούν με πολλούς 
τρόπους. Εργάζονται και συνεισφέρουν. 
Αναγνωρίζονται όμως τελικά η εργασία τους, 
οι ικανότητες κι οι γνώσεις τους; Συνήθως 
κάνουν τις πιο βαριές και υποτιμητικές 
δουλειές ενώ οι γυναίκες τους αντίστοιχα 
συνήθως καθαρίζουν σπίτια.

Όπως και να ΄χει Ελλάδα σ’ αγαπώ αλλά με 
πληγώνεις!                              

  Ρίτα Μακαριάν (Γ3)

Ρατσισμός και μετανάστες 

Ρατσισμός και γυναίκα 
Η πραγματικότητα δείχνει ότι ενώ έχουν 
γίνει πολλά βήματα, απέχουμε πολύ από την 
επίτευξη της πλήρους ισότητας μεταξύ των 
δύο φύλων.

Από τη μία η νομοθεσία έχει ασφαλώς 
ενισχύσει τη χειραφέτηση των γυναικών.

Παρατηρούμε ίσες αμοιβές για τις ίδιες 
υπηρεσίες σε άνδρες και γυναίκες τα 
τελευταία χρόνια. Ακόμη, παρατηρούμε 
την είσοδο, για να μην πούμε την εισβολή 
των γυναικών στην αγορά εργασίας και 
τα δημόσια αξιώματα. Τι συμβαίνει όμως 
με τις ανώτερες θέσεις εργασίας, με 
τη συμμετοχή των γυναικών σε κέντρα 

αποφάσεων, σε ανώτερες διοικητικές 
θέσεις, στην πολιτική ζωή;

Η αλήθεια είναι ότι είδαμε γυναίκες 
αστροναύτες, πρωθυπουργούς, προέδρους 
πολυεθνικών εταιρειών, πιλότους μαχητικών 
αεροσκαφών. Δεν είδαμε όμως να έχει 
παγιωθεί στις συνειδήσεις των ανθρώπων 
ότι είμαστε και τα δύο φύλα ανθρώπινα 
όντα με πνευματική υπόσταση με διαφορές 
απλά φυσικές και συναισθηματικές.  

Για ποια ισότητα μιλάμε όταν η Ορθόδοξη 
εκκλησία απαγορεύει στις γυναίκες όχι μόνο 
την ιεροσύνη αλλά και να εισέλθουν ακόμη 
στο ιερό; Η χειροτονία των γυναικών ούτε 
καν συζητείται. Δεν απαγορεύεται στις 
γυναίκες, στο μισό δηλαδή πληθυσμό, η 
είσοδος στο Άγιο Όρος; 

Βέβαια, κανείς δε διανοήθηκε ακόμα και 
σήμερα να αμφισβητήσει απαραβίαστα 
δικαιώματα ανδρών! Ούτε και είναι αυτό 
το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να 
εμπεδωθεί στη συνείδηση αντρών και 
γυναικών πως είμαστε ισότιμα πλάσματα 
που μπορούμε μέσα από τον αλληλοσεβασμό 
και την κατανόηση να συνυπάρξουμε ισότιμα 
για το όφελος και των δύο φύλων.

Στέλλα Λουκά (Γ3)

Πηγή: http://www.inout.gr/showthread.
php?t=35899

Ρατσισμός 
Ένα από τα πολλά συμπτώματα της σύγχρονης 

κοινωνίας! 
Ο ρατσισμός έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα: 
μια ομάδα (κοινωνική, φυλετική, θρησκευτική ή άλλη) θεωρείται 

ανώτερη και αντιμετωπίζει τις άλλες ως υποδεέστερες.

<<Η κάθε χώρα, η κάθε πόλη είναι κομμάτι της γης και η γη 
δεν  ανήκει μόνο σε μερικούς αλλά σ’ όλους τους ανθρώπους>> 

Πώς αισθάνεται ένα παιδί μεταναστών; Μα φυσικά και ως μετανάστης αλλά και ως Έλληνας!

Ρατσισμός και άτομα με αναπηρίες 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣΦΑΚΕΛΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
Ποια είναι τα πρόσωπα 

του ρατσισμού;

Ερώτηση 1η: Σας ενοχλεί 
που έχουν έρθει στην Ελλάδα 
τα τελευταία χρόνια πολλοί 
αλλοδαποί;
Περισσότεροι από τους μισούς 
ερωτηθέντες (53%) δεν ενοχλούνται 
που τα τελευταία χρόνια ήρθαν 
στην Ελλάδα πολλοί αλλοδαποί. 
Οι υπόλοιποι (47%) θεωρούν ότι 
δεν υπήρξαν στην χώρα μας οι 
κατάλληλες υποδομές για την 
υποδοχή και την επαγγελματική 
τους αποκατάσταση, ώστε να 
αφομοιωθούν από την ελληνική 
κοινωνία. Θεωρούν ότι υπήρξε 
ανεξέλεγκτη η είσοδος τους και 
παράνομη τις περισσότερες φορές, 
με αποτέλεσμα να συντελούν στην 
αύξηση της εγκληματικότητας. 
Πιστεύουν επίσης πως εξαιτίας 
τους υπάρχει μείωση των θέσεων 
εργασίας και αύξηση της ανεργίας.

Ερώτηση 2η: Ο μεγάλος αριθμός 
αλλοδαπών στην χώρα μας 
πιστεύετε ότι δυσκολεύει την 
ανάπτυξή της;
Σε μεγάλο ποσοστό (73%) 
πιστεύουν πως ο μεγάλος αριθμός 
των αλλοδαπών στη χώρα μας 
δε δυσκολεύει την ανάπτυξή της. 
Οι υπόλοιποι (27%) θεωρούν ότι 
η οικονομική κατάσταση της δεν 
αντέχει, στερούν θέσεις εργασίας 
από τους Έλληνες και αυξάνουν 
την ανεργία με την ανασφάλιστη 
και «μαύρη» εργασία τους. Επίσης 
ανασταλτικό για την ανάπτυξή της 
θεωρείται ότι δε φορολογούνται 
και ότι βγάζουν το συνάλλαγμα 
εκτός χώρας. Τέλος το χαμηλό 
μορφωτικό, οικονομικό και 
πολιτιστικό τους επίπεδο δε βοηθά 
στην ανάπτυξη της.

Ερώτηση 3η: Πιστεύετε ότι 
οι αλλοδαποί εμφανίζουν πιο 
επιθετική συμπεριφορά σε σχέση 
με τους  Έλληνες; 
Σχετικά μοιρασμένες είναι οι 
απόψεις σε σχέση με αν οι 
αλλοδαποί εμφανίζουν πιο 
επιθετική συμπεριφορά από τους 
Έλληνες. 42% πιστεύουν πως δεν 
είναι πιο επιθετικοί, ενώ 48% 

θεωρούν ότι είναι πιο επιθετικοί 
λόγω οικονομιών προβλημάτων, 
χαμηλού επιπέδου διαβίωσης  
και άλλων δυσκολιών που 
αντιμετωπίζουν. Επίσης θεωρούν 

ότι ανάμεσα στους αλλοδαπούς 
που βρίσκονται στη χώρα 
υπάρχουν αρκετά κακοποιά και 
εγκληματικά στοιχεία. Το γεγονός 
ότι αισθάνονται μη αποδεκτοί 
και εισπράττουν επιθετικότητα 
τους κάνει καχύποπτους και 
επιθετικούς.

Ερώτηση 4η: Έχετε βοηθήσει 
ή σας έχει βοηθήσει κάποιος 
αλλοδαπός σε περίοδο ανάγκης 
σας; 
Οι περισσότεροι ερωτηθέντες 
έχουν βοηθήσει ή έχουν βοηθηθεί 
από αλλοδαπούς (56%) σε κάποια 
περίοδο της ζωής τους, ενώ 44% 
όχι.

Ερώτηση 5η  : Θα δεχόσασταν 
τη συγκατοίκηση με κάποιον 
αλλοδαπό(είτε σε πολυκατοικία 
είτε στο ίδιο δωμάτιο, πιθανόν 
σε κάποια φοιτητική εστία);  

Ερώτηση 6η: Θα αποτρέπατε 
ποτέ το παιδί σας να κάνει παρέα 
με ένα άλλο από μια ξένη χώρα; 
Μεγάλο ποσοστό (65%)  δε θα 
είχε πρόβλημα συγκατοίκησης 
με αλλοδαπό, ενώ το 35% δε θα 
δεχόταν. Ακόμα μεγαλύτερο ήταν 
το ποσοστό (82%) όσων δε θα 
αποτρέπανε το παιδί τους να κάνει 
παρέα με αλλοδαπό. Όσοι δε θα 
το επιτρέπανε (18%) θεωρούν 
ότι εξαιτίας της διαφορετικής 
νοοτροπίας δε θα το προτιμούσαν. 
Επίσης φοβούνται ότι θα είχε 
κακές επιδράσεις στο παιδί τους.

Ερώτηση 7η: Σας ενοχλεί που 
οι μετανάστες στην Ελλάδα δεν 

έχουν πολιτικά δικαιώματα;
Σε μεγαλύτερο ποσοστό (54%) 
οι ερωτηθέντες πιστεύουν 
πως οι αλλοδαποί πρέπει να 
έχουν δικαίωμα ψήφου στην 
Ελλάδα, εφόσον μένουν νόμιμα 
και δραστηριοποιούνται εδώ. 
Πρέπει να έχουν λόγο για την 
πολιτική κατάσταση της χώρας, 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
και τις πιθανές λύσεις, γιατί όλα 
αυτά αφορούν και τους ίδιους. 
Πιστεύουν επίσης πως η χορήγηση 
δικαιωμάτων συνεπάγεται 
και υποχρεώσεις και ότι έτσι 
θα ενταχθούν πιο ομαλά στην 
ελληνική κοινωνία. Βέβαια αυτό 
πρέπει να γίνει με προϋποθέσεις. 
Το 46% θεωρούν πως δεν πρέπει 
να ψηφίζουν είτε γιατί δεν 
αισθάνονται την Ελλάδα πατρίδα 
τους, είτε γιατί είναι προσωρινοί, 
είτε απλά γιατί δεν είναι Έλληνες. 

editoria l 1ο Γυμνάσιο Συκεών
2    Είμαστε διαφορετικοί.

EPEYNAΕίμαστε ίσοι;
Διερευνήσαμε τις απόψεις των κατοίκων των Συκεών σχετικά με τους μετανάστες στη 
χώρα μας, μια που το θέμα αυτό συζητήσαμε, αναλύσαμε και επεξεργαστήκαμε μέσα 

στην τάξη στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής γλώσσας. 
Από τους μαθητές του Γ3 και τη φιλόλογό τους κ. Έυδοξία Θεοδωρίδου 

Τελικά συμπεράσματα
• Πολλοί Έλληνες πιστεύουν πως η Ελλάδα δεν είχε τις υποδομές για να αντιμετωπίσει 

αποτελεσματικά το μεγάλο αριθμό αλλοδαπών που ήρθε. Τα πράγματα δυσχεραίνουν λόγω της 

οικονομικής κρίσης και της ανεργίας. Δεν θεωρούν όμως ότι οι αλλοδαποί δυσκολεύουν την 

ανάπτυξή της. 

• Αρκετοί πιστεύουν πως αναπτύσσουν επιθετική συμπεριφορά για πολλούς λόγους. Γενικά 

δεν έχουν πρόβλημα με τη συναναστροφή ή τη συμβίωση με τους αλλοδαπούς. 

• Οι περισσότεροι πιστεύουν πως με αυστηρές προϋποθέσεις και στο πλαίσιο της ισότητας οι 

αλλοδαποί πρέπει να ψηφίζουν στη χώρα που ζουν και εργάζονται.

Το  ερωτηματολόγιο  συμπλήρωσε 
δείγμα  84  ατόμων  από  την  τοπική 
κοινωνία  των  Συκεών,  άντρες 
και  γυναίκες  14  -  80  ετών  κατά  το 
Φεβρουάριο του 2010. Ζητήθηκε από 
τους ερωτηθέντες να εξηγήσουν τους 
λόγους για τους οποίους απάντησαν 
θετικά ή αρνητικά στις 7 ερωτήσεις. 

Τις απόψεις  μας σε σχέση με το ρατσισμό κι όχι μόνο θα βρείτε και στο 
«Καφενείο», το blog του Γ3

http://trelocomg3.blogspot.com/2010/03/blog-post_2123.html 



Οι άνθρωποι μεταναστεύουν  όπως 
και τα πουλιά! Τα πουλιά από  
κρύες σε πιο ζεστές χώρες για  να 
επιβιώσουν, οι άνθρωποι από 
«κρύα» σε πιο «ζεστά» κλίματα για  
να επιβιώσουν επίσης. Κανείς δε 
φεύγει από την πατρίδα του ενώ  
μπορεί να μείνει, να δημιουργήσει, 
να ευτυχήσει, να ζήσει. Κάτω 
από αντίξοες και αδιευκρίνιστες 
συνθήκες Κούρδοι, Ιρακινοί, 
Αιγύπτιοι, Αλβανοί, Γεωργιανοί, 
Αιθίοπες και ό,τι άλλο φανταστείς, 
γίνονται μετανάστες αναζητώντας 
ένα καλύτερο μέλλον, μια 
καλύτερη ζωή.

Οι άνθρωποι αυτοεξορίζονται  για 
πολλούς λόγους. Δεν μπορούν να 
επιβιώσουν λόγω της απελπιστικής 
οικονομικής  κατάστασης,  λόγω 
σεισμών, τσουνάμι, καταστροφών. 
Διώκονται  για τις πολιτικές ή 
θρησκευτικές τους απόψεις. 
Ξενιτεύονται  και αποχωρίζονται  
από τα σπίτια τους, τα χωριά 
τους, τις πόλεις τους, τους δικούς 
τους ανθρώπους. Βρίσκουν στην 
απελπισία τους «πρόθυμους» να 
τους βοηθήσουν και πληρώνουν 
αδρά πολλές φορές γι αυτό. 
Κάποιοι καταφέρνουν να ‘ρθουν 
βέβαια νόμιμα στη χώρα μας. 

Άλλοι αποβιβάζονται, αφού 
στοιβάζονται από επιτήδειους, όπου 
να ‘ναι. Άλλοι περνούν τα σύνορα 
βράδυ και περπατούν μέσα από 
ναρκοθετημένες περιοχές.

Στη χώρα μας δεχόμαστε  ένα 
τεράστιο κύμα μεταναστών οι 
οποίοι είτε καταδιώκονται για τις 
θρησκευτικές και πολιτικές τους 
πεποιθήσεις,  αυτοεξόριστοι για 
τις ιδέες  τους, είτε έρχονται για 
να μορφωθούν, να βρουν δουλειά, 
άλλοτε διωγμένοι  από πολέμους ή 
πολύ απλά για να βρουν καλύτερες 
συνθήκες ζωής, ελπίζοντας σ’ ένα 
καλύτερο μέλλον.

Στις μέρες  μας πολλές διεθνείς 
συμβάσεις, όπως της Ε.Ε., 
προστατεύουν τα ατομικά, κοινωνικά  
και πολιτικά 
δικαιώματα.  
Π ο λ λ έ ς 
από αυτές 
α φ ο ρ ο ύ ν 
μετανάστες, καθώς είναι αυτοί που 
συνήθως αντιμετωπίζουν άδικες 
και παράνομες συμπεριφορές. Το 
σύνταγμά μας, όπως διδασκόμαστε 
στο μάθημα της Κοινωνικής και 
Πολιτικής Αγωγής, μιλά για ισότητα, 
δικαιοσύνη και σεβασμό των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων. Κάθε 
άνθρωπος, όπως μαθαίνουμε, έχει 
δικαίωμα να ζει κάτω από αξιοπρεπείς 
συνθήκες διαβίωσης και να μπορεί 
να κοιτάζει την επόμενη μέρα χωρίς 

φόβο και χωρίς την αγωνία κάποιου 
διωγμού ή ακόμα και την απειλή 
του ίδιου του θανάτου. Μαθαίνουμε 
επίσης πως ο μετανάστης έχει το 
δικαίωμα εργασίας και στέγασης, 
όταν κινδυνεύει η σωματική του 
ακεραιότητα στη χώρα του και 
αναγκάζεται να μεταναστεύσει. Από 
την εποχή του Διαφωτισμού ακόμα, 
γνωρίζουμε πως οι άνθρωποι 
γεννιούνται με απαραβίαστα τα 

φυσικά δικαιώματα της ζωής, της 
ελευθερίας και της περιουσίας. 
Τα ανθρώπινα  δικαιώματα 
αποκτήθηκαν ύστερα από  
θυελλώδεις και σκληρούς αγώνες 
όλων των πολιτών που αισθάνθηκαν  
την ανάγκη να το κάνουν.

Οι νόμοι κι οι διατάξεις δεν 
εφαρμόζονται σχεδόν ποτέ 
καθώς διαβάζουμε νούμερα και 
στατιστικές που μιλούν για απώλειες 
ανθρώπινων ζωών, για πτώματα 
που ξεβράζονται στη θάλασσα, 
για ανθρώπους που πεθαίνουν 
από πείνα, δίψα ή ασφυξία όταν 
ταξιδεύουν στοιβαγμένοι σε άθλιες 
συνθήκες για να φτάσουν στον 

«παράδεισο» που ονειρεύτηκαν ή 
τους έταξαν. Η Διεθνής Αμνηστία και 
άλλες οργανώσεις διεκδικούν για 
τους μετανάστες, που πολύ συχνά 
υφίστανται διακρίσεις, δικαιώματα 
και προωθούν πολιτικές και 
νομοθετικές αλλαγές. Προσπαθούν 
να εξασφαλίσουν το δικαίωμα να 
μην εμποδιστούν να εισέλθουν 
σε μια χώρα και να ζητήσουν 
άσυλο, να έχουν πρόσβαση σε 
νόμιμες διαδικασίες, να μπορούν 
να επικοινωνήσουν με οικογένεια, 
φίλους, δικηγόρους, μεταφραστές 
και οργανισμούς που μπορούν να 
τους βοηθήσουν, να έχουν πρόσβαση 
σε θεμελιώδη οικονομικά, κοινωνικά 
και πολιτιστικά δικαιώματα, όπως 
η εργασία, η εκπαίδευση και η 
κοινωνική βοήθεια.

Όσοι λοιπόν τελικά και παρ’ όλα 
αυτά καταφέρνουν  να φτάσουν 
στην Ελλάδα τι αντιμετωπίζουν και 
πώς αντιμετωπίζονται;

Τις περισσότερες φορές πέφτουν 
θύματα επιτήδειων και είναι 
αναγκασμένοι να δουλεύουν  
σε άθλιες συνθήκες και επί 
εικοσιτετραώρου  βάσεως, για 
να βγάλουν μερικά χρήματα  που 
επαρκούν ίσα ίσα για την  επιβίωσή 
τους. Ζουν σε εξευτελιστικές 

συνθήκες και μέσα στην παρανομία. 
Τα ανθρώπινα δικαιώματά τους 
παραβιάζονται, χωρίς να μπορούν τις 
περισσότερες φορές ν’ αντιδράσουν, 
να διαμαρτυρηθούν, καθώς ξέρουν 
πως η μοίρα τους εξαρτάται από 
αυτούς που τους εκμεταλλεύονται.

Χιλιάδες μετανάστες φτάνουν 
παράνομα στη χώρα μας. 
Επιστρέφουν με τον ίδιο τρόπο που 

ήρθαν, σύμφωνα με ή χωρίς της 
απόφαση της διοικητικής απέλασης.  
Υπάρχουν περιπτώσεις που  έχουν 
εγκαταλειφτεί σε βάρκες στο Αιγαίο 
ή  έχουν αναγκαστεί να περάσουν 
το ποτάμι του Έβρου με κίνδυνο της 
ζωής τους. Κι αν μιλάμε για απέλαση, 
αυτή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με 
νόμιμες αποφάσεις, που δεν οδηγούν 
σε προσβολή της αξιοπρέπειάς τους, 

σε τραυματισμούς ή ακόμα και στο 
θάνατο.

Αν παρ’ όλα  αυτά καταφέρουν να 
μείνουν στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν 
προβλήματα όπως η κάλυψη των 
βασικών τους αναγκών (σίτιση, 
στέγαση κ.α.). Αναγκάζονται 
πολλές φορές να νοικιάσουν μικρές 
γκαρσονιέρες και να συγκατοικούν 
πολλοί μαζί, σε συνθήκες περίεργες 
κι ανθυγιεινές. Από την άλλη πλευρά 
αρκετές φορές καταφεύγουν στην 
παραβατικότητα, τη γκετοποίηση 
ακόμα, εγκλωβισμένοι στο 
περιθώριο και την απόγνωση που 
βιώνουν.

Σήμερα υποτίθεται ότι ζούμε σε μια 
πολιτισμένη  χώρα με μορφωμένους 
και συνειδητοποιημένους  πολίτες. 
Κάποτε στην Αμερική έξω  από τα μπαρ 
έγραφε «απαγορεύονται οι σκύλοι κι 
οι μαύροι». Άραγε όλων αυτών που 
οι παππούδες πήγαν μετανάστες 
στη Γερμανία ή στην Αμερική τα 

βρήκαν όλα 
ρόδινα; Ξεχνάμε 
πολύ εύκολα 
και γρήγορα 
ως λαός ότι 

βρεθήκαμε και μεις σε παρόμοια 
θέση και τώρα είμαστε απλά οι 
«ισχυροί»;

Άνθρωποι λοιπόν που αναγκάστηκαν 
να εγκαταλείψουν τις πατρίδες 
τους γιατί αδυνατούσαν να τους 
προσφέρουν όσα χρειάζονται  
ήρθαν εδώ και μεις αρκετές φορές 
τους κοιτάμε με καχυποψία, 
φόβο, ειρωνεία, προκαταλήψεις, 
καθημερινή προσβολή, αντιπάθεια, 
εχθρική στάση, απαξίωση, 

χλευασμό, περιφρόνηση  ή τελικά 
τους αγνοούμε. Δεν είναι λίγες 
βέβαια οι φορές που βρισκόμαστε 
κοντά τους και προσπαθούμε να 
τους στηρίξουμε. 

Μήπως θα πρέπει να μπούμε στη 
θέση τους και να αναρωτηθούμε 
πώς θα νιώθαμε αν εμείς ήμασταν 
μετανάστες; Μήπως η αντιμετώπισή 
μας σε σχέση με τη διαφορά στο  
χρώμα, στη γλώσσα, τη θρησκεία, 
τα χαρακτηριστικά, υποδηλώνει την 
έλλειψη ανθρωπιστικής  παιδείας 
και την κρίση αξιών  που βιώνουμε;

Κάνουν λόγο για το δικαίωμα ψήφου, 
για χώρους προσευχής, πολιτικά και 
κοινωνικά δικαιώματα. Ακόμα και 
τα μεταναστευτικά είδη πουλιών 
προστατεύονται, με αποφάσεις  που 
πάρθηκαν και ισχύουν, σε αντίθεση 
με τα δικαιώματα των ανθρώπων. 

Κάθε χώρα σίγουρα  πρέπει να 
υποδεχτεί τους μετανάστες χωρίς 
κοινωνικές διακρίσεις, έχοντας  

αναπτύξει ένα σχέδιο 
υποδομής που θα τους 
παρέχει τα κατάλληλα 
αγαθά για την επιβίωσή 
τους. Οι άνθρωποι πρέπει 

να ευαισθητοποιηθούν και ν’ 
αλλάξουν τον τρόπο σκέψης και 
δράσης τους.

Για να αντιμετωπιστεί  το πρόβλημα 
που σχετίζεται  με τη μετανάστευση 
χρειάζεται  παιδεία, μόρφωση κι όχι 
νέα στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Πρέπει να εξαλείψουμε τις συνθήκες 
που οδηγούν σε ένταση, διενέξεις 
και βίαιες συγκρούσεις με θύματα 
κάθε φορά τους πιο αδύναμους, που 
αδυνατούν να υπερασπιστούν τα 
δικαιώματά τους.

Εξάλλου δεν είναι  η συναναστροφή 
με άτομα από άλλες  χώρες αφορμή 
για ανταλλαγή σχέσεων, απόψεων, 
κουλτούρας;

Το παραπάνω κείμενο  αποτελεί 
σύνθεση εκθέσεων ιδεών από το 
μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας των 
μαθητών του  τμήματος Γ3. Τις εκθέσεις 
έγραψαν οι μαθητές Κουρούδης 
Πρόδρομος, Καραγιάννης Αναστάσης, 
Κάρζα Ανδρομάχη, Λασκαρίδου Σοφία, 
Μαργαριτίδου Στέλλα, Καρυπίδου 
Εριέτα, Λαζαρίδου Κατερίνα, Λαζαρίδου 
Φωτεινή, Λαζαρίδου Δήμητρα, Κίτσου 
Γιαννούλα, Κονσολάκη Κατερίνα, Λουκά 
Στέλλα, Λιόλου Ηρώ, Λιόλου Δώρα, 
Κράπη Ιωάννα, Μαροφίδου Ελένη, 
Μακαριάν Ρίτα. Τη σύνθεση του κειμένου 
επιμελήθηκε η φιλόλογος του σχολείου 
μας κ. Ευδοξία Θεοδωρίδου.

Πηγές: 
thassos-nature.gr
yregreece.blogspot.com

Ξεχνάμε ότι ως λαός βρεθήκαμε και εμείς σε παρόμοια θέση;

Μήπως θα πρέπει να μπούμε στη θέση τους 
και να αναρωτηθούμε πώς θα νιώθαμε αν 

εμείς ήμασταν μετανάστες;

Κάθε χώρα σίγουρα  πρέπει να υποδεχτεί τους μετανάστες χωρίς 
κοινωνικές διακρίσεις, έχοντας  αναπτύξει ένα σχέδιο υποδομής που θα 

τους παρέχει τα κατάλληλα αγαθά για την επιβίωσή τους

Οι μετανάστες είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν  σε άθλιες συνθήκες 
και επί εικοσιτετραώρου  βάσεως, για να βγάλουν μερικά χρήματα  που 

επαρκούν ίσα ίσα για την  επιβίωσή τους

Μετανάστες κι ανθρώπινα δικαιώματα
Μετά την ευκαιρία που μας δόθηκε στο μάθημα της Γλώσσας και μέσα από 
...κείμενα που διαβάσαμε στην τάξη για όλες τις μορφές του ρατσισμού

...συζητήσεις που κάναμε 
...την αντιπαράθεση απόψεων και προβληματισμών

...την περιήγηση σε blogs και ιστοσελίδες
...άρθρα και εφημερίδες

...την Ιστορία και τη Μνήμη
Εμείς οι μαθητές του Γ3 αποφασίζουμε, καταλήγουμε και διαμηνύουμε:

Μετά την ευκαιρία που μας δόθηκε στο μάθημα της Γλώσσας και μέσα από 
...κείμενα που διαβάσαμε στην τάξη για όλες τις μορφές του ρατσισμού

...συζητήσεις που κάναμε 
...την αντιπαράθεση απόψεων και προβληματισμών

...την περιήγηση σε blogs και ιστοσελίδες
...άρθρα και εφημερίδες

...την Ιστορία και τη Μνήμη
Εμείς οι μαθητές του Γ3 αποφασίζουμε, καταλήγουμε και διαμηνύουμε:

Μετά την ευκαιρία που μας δόθηκε στο μάθημα της Γλώσσας και μέσα από 
...κείμενα που διαβάσαμε στην τάξη για όλες τις μορφές του ρατσισμού

...συζητήσεις που κάναμε 
...την αντιπαράθεση απόψεων και προβληματισμών

...την περιήγηση σε blogs και ιστοσελίδες
...άρθρα και εφημερίδες

...την Ιστορία και τη Μνήμη
Εμείς οι μαθητές του Γ3 αποφασίζουμε, καταλήγουμε και διαμηνύουμε:

Το ότι διαφέρουμε στο χρώμα δέρματος, στην εθνικότητα, το φύλο, τις αντιλήψεις ή οποιοδήποτε 

άλλο χαρακτηριστικό σημαίνει πως παύουμε να είμαστε ίσοι; Εξάλλου, αυτή η διαφορετικότητα δεν 

κάνει τον καθένα μας ξεχωριστό άνθρωπο και προσωπικότητα; Η επαφή και η γνωριμία με άλλους 

λαούς και πολιτισμούς, με ανθρώπους με διαφορετικά χαρακτηριστικά, ιδέες, απόψεις, δε μας βοηθάει 

να  γνωρίσουμε διαφορετικές αντιλήψεις και παραδόσεις διευρύνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο και τον 

δικό μας τρόπο σκέψης;                                                                                                              

         Καραγιάννης Αναστάσης, Καρυπίδου Εριέτα (Γ3)

KOUFAKIS



Αν προσέξει κανείς τα μάτια στα πρόσωπα που εικονίζονται, στη μητέρα, στο νεκρό 
πολεμιστή, στον ταύρο, στο άλογο και στις άλλες μορφές , είναι όλα σε διαφορετικές 
και αφύσικες θέσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί αντικρύζουν ένα κόσμο παράλογο και 
φρικτό, έναν κόσμο κτηνώδη. Η παραφροσύνη του πολέμου παρουσιάζεται εδώ 
με μετατόπιση των ματιών από τις θέσεις τους και με τις παραμορφώσεις των 
σωμάτων. Ιδιαίτερα για τα σώματα, που σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να φαίνονται σαν 
κομματιαστά, μπορούμε να πούμε πως αυτό δεν είναι άσχετο με το αποτέλεσμα 
που φέρνει η έκρηξη μιας βόμβας. Ολόκληρος ο πίνακας δίνει την εντύπωση πως 
απεικονίζει εκείνο ακριβώς που συμβαίνει τη στιγμή της έκρηξης.

Τα χρώματα του έργου είναι «μελανά». Οι τόνοι του μαύρου, του άσπρου και 
του γκρι αρνούνται τα χρώματα, και δεν δείχνουν τίποτε άλλο, παρά τη βία και 
το παράλογο που  κυριαρχεί παντού. Γι’ αυτή του την τολμηρή παρουσίαση, ο 
Πικάσο κατόρθωσε να φτάσει σ’ ένα σύνολο που κάνει το έργο του καθολικό. Η 
«Γκουέρνικα» ξεφεύγει από τα στενά όρια της Ισπανίας και εκφράζει παγκόσμια και 
διαχρονικά κάθε λαό που ένιωσε τη φρίκη του πολέμου. Η Γκουέρνικα είναι μια απόδειξη πως ο Πικάσο είναι ένας καλλιτέχνης με 
κοινωνική συνείδηση. Το 1935 ο Πικάσο δήλωνε: «Η ζωγραφική δεν είναι απλή διασκέδαση ή στολίδι. Όπως δεν υπάρχει τίποτε 
πιο επικίνδυνο από τα όπλα στα χέρια του στρατηγού και από τη δικαιοσύνη στα χέρια του δικαστή, έτσι δεν υπάρχει και τίποτε 
πιο επικίνδυνο από ένα πινέλο στα χέρια του ζωγράφου».

Αυτό  το έργο του Πικάσο (3,49x7,77μ.) περιγράφει με δυναμικά  
εικαστικά μέσα την απανθρωπιά, τη βιαιότητα και την απόγνωση του 
πολέμου. Ήταν παραγγελία της δημοκρατικής κυβέρνησης της Ισπανίας 
για την  διεθνή έκθεση του Παρισιού                                         το 1937. Ο 
Πικάσο εξοργισμένος από  τον βομβαρδισμό της κωμόπολης Γκερνίκα  
στη Χώρας των Βάσκων από γερμανούς πιλότους - καθώς στην Ισπανία  
ο εμφύλιος πόλεμος ,δημοκρατικών-φασιστών συγκλόνιζε τη χώρα –
ζωγράφισε  την  οργή του με μοναδικό τρόπο. Στο βομβαρδισμό εκείνο 
σκοτώθηκαν 1.650 άνθρωποι και ισοπεδώθηκε το 70% της πόλης με 32 
τόνους εκρηκτικά.

Όταν πρωτοεμφανίστηκε ο πίνακας, οι αντιδράσεις ήταν θυελλώδης. 
Γερμανικό έντυπο έγραψε ότι πρόκειται για «σύμφυρμα από ανθρώπινα 
μέλη που θα μπορούσε να είχε ζωγραφίσει τετράχρονος». Σταδιακά 
το γενικό αίσθημα άρχισε να μεταστρέφεται και το έργο περιόδευε 
για να ενισχύσει τον αγώνα των Δημοκρατικών. Με το ξέσπασμα του 
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το έργο φυγαδεύτηκε στις ΗΠΑ, για να  μη 
καταστροφή.

Η Γκερνίκα έμεινε στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης για πολλά χρόνια και ο Πικάσο είχε δηλώσει πως 
δε θα επέστρεφε στην Ισπανία προτού αποκατασταθεί πλήρως η δημοκρατία. Το 1981 η Γκερνίκα επιστράφηκε στην 
Ισπανία.

GUERNICA Πάμπλο Πικάσο
Ο Πικάσο  στην αρχή πειραματίστηκε με χρώμα, αλλά 
τελικά κατέληξε στο άσπρο-μαύρο και αποχρώσεις του 
γκρι. Πολλές φορές μετακίνησε φιγούρες και μορφές 
πριν καταλήξει στην 
οριστική τους θέση. 
Σε όλο τον πίνακα 
παρατηρούμε την 
έντονη παραμόρφωση 
των μορφών και 
των αντικειμένων, 
προκειμένου μ’ αυτό 
να εκφράσει καλύτερα 
την αγωνία και τη 
φρίκη των ανθρώπων 
μπροστά στο θάνατο.

Το έργο δομείται μέσα σε ένα 
τρίγωνο που η κορύφωσή του 
βρίσκεται στη λάμπα που 
κρατά μια γυναικεία 
μορφή δεξιά. 

Αριστερά του τρίγωνου μια  γυναίκα-μητέρα κρατά το νεκρό παιδί 
στην αγκαλιά της  ενώ επάνω και κοντά της εικονίζεται το κεφάλι 
ενός ταύρου . Σύμφωνα με τον Πικάσο, ο ταύρος αντιπροσωπεύει 
τη βία, το φασισμό, τον πόλεμο, το σκοτάδι.Η μητέρα με 

το νεκρό 
παιδί έχει 
μ ι σ ά ν ο ι κ τ ο 
το στόμα 
της. Μ’ αυτόν τον 
τρόπο ο Πικάσο 
παρουσιάζει τον πόνο 
να μοιάζει με κραυγή 
και φρίκη (μεταφορά 
του αισθήματος στο 
σχήμα).

Λίγο χαμηλότερα στη βάση του τριγώνου, 
εκτείνεται το σώμα ενός νεκρού πολεμιστή 
που έχει τα χέρια του ανοικτά και τη μορφή 
«παραμορφωμένη». Ο Πικάσο επίτηδες 
σχεδίασε τον πολεμιστή με τα χέρια ανοιχτά 
ώστε η στάση αυτή να θυμίζει τη σταύρωση. 
Ακολουθεί ένα άλογο με ανοιχτό το στόμα  
με τρόπο που να φαίνεται πως 
χλιμιντρίζει. Σύμφωνα με τον 
Πικάσο το άλογο συμβολίζει το 
λαό, που απεγνωσμένα φωνάζει. 
Εξάλλου το άλογο παρουσιάζεται 
λογχισμένο.

Προς τα δεξιά της εικόνας διακρίνονται γυναικείες μορφές που 
προσπαθούν να γλυτώσουν από το βομβαρδισμό. Στην άκρη δεξιά 
μία μορφή παριστάνει έναν άνθρωπο πριν πέσει νεκρός. Τα ημίλευκα 
και λευκά τριγωνάκια εννοούν ότι το κτίριο φλέγεται. Η λάμπα που 
εικονίζεται επάνω από το κεφάλι του αλόγου, ουσιαστικά δεν φωτίζει 
τίποτα. Ο χώρος μέσα στον οποίο διαδραματίζονται τα γεγονότα, δεν 
είναι καθορισμένος. Όλα βρίσκονται σ’ ένα χώρο απροσδιόριστο και 
θραυσματικό. Δεξιά του τριγώνου, κάτω από το φεγγίτη μια ακόμα 
διαμελισμένη μορφή κραυγάζει κοιτάζοντας τον ουρανό.

Η γυναικεία μορφή που υψώνει τη λάμπα πετρελαίου  είναι η μόνη μορφή που δεν φαίνεται χτυπημένη 
από το βομβαρδισμό και, όπως είπαμε προηγουμένως, το έργο είναι «χτισμένο» πάνω σε μια πυραμίδα 
που έχει για κορυφή της τη λάμπα πετρελαίου. Ακριβώς η μορφή αυτή 
είναι για τον Πικάσο η έννοια του πολιτισμού που προσπαθεί να σωθεί, 
η δε λάμπα που κρατά δεν εκπέμπει παρά το φως της τέχνης και του 
πολιτισμού.

κάνε με αφίσα!
Πηγή: wikipedia
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Αθλητικές Διακρίσεις 

• Οι μαθητές Ματσουκατίδης Παύλος (Γ3), Ματσουκατίδης Γενάδιος (Β4) και 
Τσιλίδης Χρήστος (Β5) κατέκτησαν την 1η, 2η και 5η θέση αντίστοιχα στο 
Ρωσικό Πρωτάθλημα Πάλης. 

• Ο μαθητή του τμήματος Γ5 και παίχτης του ΠΑΟΚ παίδων, Ιωάννης 
Σωτηράκης, αναδείχτηκε καλύτερος τερματοφύλακας  στο 4ο Lutraki 
Christmas Cup.

• Η μαθήτρια του αθλητικού τμήματος του σχολείου μας Β1 Ξένια (Θελξιόνη) 
Θεοδωράκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία Τριάδα Γυναικών 
Ε’ Κατηγορίας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ακροβατικής Γυμναστικής.

Μια ακόμη σχολική χρονιά φτάνει στο τέλος της. Το σχολικό έτος 2009-10 πέρασε και 
...ακούμπησε! Κάναμε, είδαμε, μάθαμε, ζήσαμε τόσα πολλά, που είναι δύσκολο να χωρέσουν 

σε δύο μόνο σελίδες! Με λίγες λέξεις και εικόνες προσπαθήσαμε να καταγράψουμε και 
σας παρουσιάζουμε όσα μας έκαναν εντύπωση, εκείνα που ομόρφυναν τη σχολική μας 

καθημερινότητα κι εκείνα που αξίζουν να μείνουν στη μνήμη. Ας κάνουμε λοιπόν μια σύντομη 
ανασκόπηση της σχολικής χρονιάς που οδεύει προς το τέλος της. Απολαύστε την! 

Γιορτή 
Χριστουγέννων με 
άρωμα Αγγλίας, 

Γαλλίας και 
Γερμανίας

Kοπή βασιλόπιτας 
προσφορά του 

Συλλόγου Γονέων 
και Κηδεμόνων στο 

“φιλήσυχο” Γ2!

Από την επίσκεψη 
της Περιβαλλοντικής 

Ομάδας στο 
Επταπύργιο

Το σχολείο  μας, σύμφωνα με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, 
υλοποιεί για τα σχολικά  έτη 2008-2009 και 2009-2010  Πρόγραμμα Σχολικής 
Σύμπραξης Comenius  με τίτλο “Ασφαλές και υγιές σχολείο”. Στο πλαίσιο 
του προγράμματος αυτού, το σχολείο μας συνεργάστηκε με 5 σχολεία από 
την Τσεχία, Ουγγαρία, Φινλανδία και Ρουμανία με στόχο την διερεύνηση 
φαινομένων επιθετικής/βίαιης συμπεριφοράς στο χώρο του σχολείου. 
Μέσα από τη συνεργασία με τ’ άλλα σχολεία μας δόθηκε η ευκαιρία 
να γνωρίσουμε από κοντά άλλα σχολικά περιβάλλοντα, εκπαιδευτικά 
συστήματα, μαθητές, προγράμματα σπουδών, ν’ ανταλλάξουμε απόψεις 
σε εκπαιδευτικά θέματα και να αλληλεπιδράσουμε σε ευρύτερο πολιτιστικό 
επίπεδο.

Tο σχολείο μας συμμετείχε στο πρόγραμμα “διαχείρισης κρίσεων” στο 
χώρο του σχολείου και πιο συγκεκριμένα στην αντιμετώπιση δύσκολων 
συμπεριφορών και προβλημάτων των μαθητών. Προβλήματα που  
εντοπίζονται έχουν σχέση με παραβατική συμπεριφορά μαθητών: 
μαθητές που αισθάνονται απομονωμένοι επειδή κατά έναν τρόπο είναι 
διαφορετικοί, μαθητές που δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις 
σχολικές τους υποχρεώσεις, μαθητές που δυσκολεύονται να ενταχθούν, 
για διαφορετικούς ο καθένας τους λόγους, στη σχολική κοινότητα. 

Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του συνόλου 
της σχολικής κοινότητας, δηλαδή του καθηγητές, τους γονείς και 
τους μαθητές μέσω του 15μελούς και των πενταμελών μαθητικών 
συμβουλίων της Α΄ Γυμνασίου. Στις συναντήσεις αυτές, που έγιναν με 
πρωτοβουλία του συλλόγου διδασκόντων, είχουμε τη στήριξη και τη 
βοήθεια του κέντρου Πυξίδα, που αποτελεί υπηρεσία ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης με προγράμματα και δράσεις στην τοπική κοινωνία.

Στόχος της  πρωτοβουλίας ήταν να συζητηθούν ανοιχτά  τα προβλήματα 
του σχολείου που είχουν να κάνουν με τη βία κι άλλες επιβαρυντικές  
συμπεριφορές μαθητών και να διερευνήσουν ο καθένας από την πλευρά 
του το ρόλο του για ένα ασφαλές σχολείο. 

Στη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς υλοποιήθηκαν  
εκπαιδευτικές συναντήσεις με το σύλλογο των εκπαιδευτικών και 
παράλληλα με τα πενταμελή της Α΄ Γυμνασίου, το 15 μελές μαθητικό 
συμβούλιο και με τους γονείς. Οι συναντήσεις ξεκίνησαν το Νοέμβριο 
και ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο. Πραγματοποιήθηκαν πέντε 
συναντήσεις της Πυξίδας με τους καθηγητές, τέσσερις με τα πενταμελή 
των μαθητών, τρεις με το δεκαπενταμελές, δύο με τους γονείς και 
δύο μεικτές συναντήσεις για την επικοινωνία και την ενίσχυση της 
συνεργασίας για ένα ασφαλές για όλους σχολείο.

Xώρος ξεκούρασης 
των μαθητών 

σε σχολείο της 
Φινλανδίας!

Με αφορμή το πρόγραμμα  Comenius “ safe and sound school”  
θελήσαμε να καταγράψουμε όσα θετικά είδαμε στα σχολεία των 
εταίρων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και θεωρήσαμε ότι θα 
ήταν χρήσιμο να τα αξιοποιήσουμε. Απαραίτητη βέβαια θεωρείται 
η βούληση από την πολιτεία αλλά και η συμμετοχή όλων όσων 
εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία για να «φυσήξει νέα 
πνοή στο ελληνικό σχολείο».

• Προβλέπεται γεύμα στο σχολείο, τόσο σε δημοτικά όσο και σε 
γυμνάσια και λύκεια. 

• Στη δημιουργία ενός φιλικού και οικείου περιβάλλοντος 
συντελούν χώροι ειδικά διαμορφωμένοι για να συνεδριάζουν 
τα 15/λή των μαθητών, παγκάκια και καναπέδες στους 
διαδρόμους των σχολείων, έργα των μαθητών αναρτημένα 
στις τάξεις και τους διαδρόμους. 

• Tις απογευματινές ώρες και μετά τη λήξη του προγράμματος, 
πραγματοποιούνταν εκεί εξωσχολικές δραστηριότητες όπως 
θεατρικές και μουσικές δράσεις. Ο χώρος του σχολείου 
σε κάποιες χώρες ήταν ανοιχτός στην τοπική κοινωνία 
για διάφορες χρήσεις όπως μαθήματα, επιμορφώσεις, 
γυμναστήρια κ.α. 

• Οι μαθητές των πρώτων τάξεων δεν επιφορτίζονται με σχολικές 
εργασίες στο σπίτι, ούτε καν μεταφέρουν τσάντες και βιβλία, 
καθώς όλη η σχολική μελέτη ολοκληρώνεται στο σχολείο. 

• Τα σύγχρονα μέσα διδασκαλίας όπως διαδραστικοί πίνακες, 
πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια με ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, αίθουσες μαθημάτων, εργαστήρια 
καλλιτεχνικών, ξυλογλυπτικής, ραπτικής, μαγειρικής και 
άλλα, συμβάλλουν αποφασιστικά και επί της ουσίας στην 
εκπαιδευτική διαδικασία.

• Η διδασκαλία αρκετών ωρών (5 ή λιγότερες) διδασκαλίας 
ξένης γλώσσας και μάλιστα η ενσωματωμένη διδασκαλία ενός 
μαθήματος απευθείας στην ξένη γλώσσα, προφανώς συντελεί 
στην ουσιαστική εκμάθηση της γλώσσας αυτής σε επαρκή 
βαθμό και χωρίς βέβαια αυτή να διδάσκεται εξωσχολικά. 

• Παρατηρήσαμε επίσης μεγάλη κινητικότητα των μαθητών των 
σχολείων με τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα 
και μετακινήσεις σε σχολεία άλλων χωρών, χωρίς ιδιαίτερα 
γραφειοκρατικά κωλύματα και διαδικασίες.

• Τέλος πολύ σημαντική θεωρήσαμε την εμπλοκή όλων των 
φορέων της σχολικής κοινότητας και μάλιστα σε σταθερή 
και μόνιμη βάση (γονείς, καθηγητές, μαθητές, ψυχολόγοι)  
σε όποια ζητήματα σχετίζονται με  διαχείριση κρίσεων στο 
σχολείο.

Δραστηριότητες των 
μαθητών στα πλαίσια του 

προγράμματος 
“Safe and Sound School” 

Το Β2 σε μεγάλα 
κέφια!

Η σχολική χρονιά σε αριθμούς

350 μαθητές, 50 καθηγητές, 3 προγράμματα, 
5 διακρισεις, 2 θεατρικές παραστάσεις 2 νέοι 
διαδικτυακοί τοποι, 7 εκπαιδευτικές επισκεψεις, 
5 περίπατοι, 10 εκδηλώσεις + ... 500 λίτρα 
αντισηπτικού = school year 2009-10 @ 1gymsyke!        

(οι αριθμοί είναι στο...περίπου!)

Ενδοσχολικές δραστηριότητες 

• Ενημερωτική συνάντηση  με θέμα «Μαθητές με δυσλεξία και μαθησιακές 
δυσκολίες»

• Παρακολούθηση ομιλίας με θέμα «Η Θεσσαλονίκη στο διάβα του χρόνου»

• Ενημέρωση για το «AIDS και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα»

• Ενημερωτικές συναντήσεις του 15μελούς και 5μελών συμβουλίων με την 
«Πυξίδα» με θέμα «Ασφαλές και υγιές σχολείο»

• Δράση του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Μονής Λαζαριστών «Το μουσείο 
πάει σχολείο»

• Ενημερωτική συνάντηση με θέμα «Διαδίκτυο και προβληματική χρήση»

“Η παρέμβαση της  «πυξίδας» συνέβαλε στο να 
αντιληφθούμε κυρίως στην ουσία τα προβλήματα και 
να υιοθετήσουμε εναλλακτικές μεθόδους επίλυσής 

τους. Ως εκπαιδευτικοί Θεωρούμε ότι τα περισσότερα 
προβλήματα έχουν άμεση σχέση με το ευρύτερο 

κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον αλλά ως 
παιδαγωγοί έχουμε χρέος να βοηθήσουμε ώστε αυτά τα 

προβλήματα να αμβλυνθούν, αν όχι να λυθούν, πρώτα στο 
χώρο του σχολείου και φυσικά στην ευρύτερη κοινωνία.

Επειδή αυτά που  μας ενώνουν είναι περισσότερα  
απ’ όσα μας χωρίζουν θεωρήσαμε  ότι πρέπει να 

δημιουργήσουμε τις  προϋποθέσεις, μέσω του διαλόγου, 
της  ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών, ώστε να 

καταστήσουμε το χώρο που εργαζόμαστε και ζούμε σ’ 
έναν χώρο ασφαλή και υγιή για όλους μας.”

Ε. Θεοδωρίδου, φιλόλογος

Που πήγαμε - Τι κάναμε - Τι μάθαμε

• Επισκεφθήκαμε  στο Τελλόγλειο  Ίδρυμα την έκθεση  «Ο Miro της 
Μαγιόρκας»

• Παρακολουθήσαμε τη θεατρική  παράσταση «Αντιγόνη» στο 
Κ.Θ.Β.Ε.

• Είχαμε την επίσκεψη της Περιβαλλοντικής Ομάδας του Σχολείου 
μας στα Κάστρα και στο Επταπύργιο

• Οι μαθητές της Γ΄ Τάξης  επισκεφθήκαμε τη Σχολή Τουριστικών 
Επαγγελμάτωνυ 

• Πήγαμε Τριήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στα Γιάννενα

• Επισκεφθήκαμε τον κινηματογράφο «ΟΛΥΜΠΙΟ» συμμετέχοντας 
στο πρόγραμμα «3-2-1...κινηματογραφούμε»

Παρέμβαση πυξίδας

Ενημερωτική συνάντηση 
“Διαδίκτυο και 

προβληματική χρήση” - 
συμμετοχή 3ου γυμνασίου 

Συκεών



Άραγε ανησυχείς καθόλου;;; 

Ναι, εσύ! Αναρωτήθηκες ποτέ, έστω για ένα 
λεπτό του πολύτιμου χρόνου σου, τι θα γίνει στον 
πλανήτη γη στο μέλλον; Δε θα μπορείς να κάνεις 
βουτιές στη θάλασσα γιατί θα έχει καταντήσει 
ένας τεράστιος σκουπιδότοπος, δε θα μπορείς να 
σερφάρεις γιατί δεν θα υπάρχει ηλεκτρικό (πάνε 
πια τα facebook msn κτλ.), δε  θα μπορείς να πεις 
“πάμε για καφέ” γιατί θα είναι πολυτέλεια να 
χρησιμοποιείς το λιγοστό νερό του πλανήτη ένα 

φραπέ! 

Ποιος φταίει; Μα φυσικά οι απερίσκεπτοι πρόγονοί 
μας. Αν δεν κάνεις κάτι τώρα, κινδυνεύεις να 
τους μοιάσεις! Θέλεις μήπως να γίνεις και εσύ 
απερίσκεπτος και ανεύθυνος στα πρόσωπα των 
νεοτέρων; 

Πάρε την υπόθεση στα χεριά σου και θα δεις 
πως η μόνη λύση είναι ... to do it!

Μερικά απλά πράγματα που μπορείς εύκολα να 
κάνεις:

1. Ανακύκλωση στο σχολείο. “Και τι με 
νοιάζει έμενα που σε 100 χρόνια ο κόσμος θα 
καταστραφεί?! Αφού ούτως η άλλως δε θα ζω!”. 
Αυτή είναι η πρώτη σκέψη που κάνουν σχεδόν 
όλα τα παιδιά όταν ακούν τη βαρετή γι’ αυτούς 
λέξη «ανακύκλωση». Τελείως λάθος λογική! Εσύ 
μπορεί να μη ζεις αλλά, αν όλοι σκεφτόμαστε 
έτσι, ο πλανήτης μας θα καταστραφεί μια ώρα 
αρχύτερα και θα είναι τα δικά σου παιδιά που θα 
υποφέρουν! Τι μπορείς να κάνεις; Στο επόμενο 
διάλειμμα, μην πετάξεις το χαρτί της τυρόπιτας 
στο καλάθι, αλλά ρίξτο μετά το σχόλασμα στο 
μπλε κάδο που βρίσκεται έξω από το σχολείο. 
Ακόμα, αν έχεις παλιές μπαταρίες, πέταξέ τες 
στον κάδο ΑΦΗΣ που σίγουρα υπάρχει σε κάποιο 
διάδρομο. Ή συνεννοήσου με τους συμμαθητές 
σου ώστε να πετάτε μόνο χαρτιά στον κάδο της 
αίθουσας και τα υπόλοιπα σκουπίδα σε κάποιο 
κάδο του διαδρόμου. 

2. Μόδα και ανακύκλωση. Το να σαι μοδάτος 
έφηβος στις μέρες μας είναι μεγάλη υπόθεση! Και 
όμως η οικολογία υπάρχει και στο θέμα “μόδα”. 
Πολλά πασίγνωστα σε όλους μας εμπορικά κέντρα 
φιλοξενούν οικολογικά καταστήματα ρούχων 
όλων των ειδών και ηλικιών, καθώς μεγάλα 

κουτιά ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ρούχων. 
Πού ξέρεις; Τα ρούχα που εσύ δε θες πια επειδή 
έχουν φύγει από τη μόδα, κάποιοι άλλοι μπορεί 
να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.

3. Οικολογικές εκδρομές. Την επόμενη  φορά που 
θα ζητήσει το τμήμα σου να πραγματοποιήσετε 
εκπαιδευτική επίσκεψη, πρότεινε στους 
συμμαθητές σου μια ημερησία εκδρομή που θα 
γίνει αφορμή για δεντροφύτευση στο  βουνό ή 
καθαρισμό ακτών από σκουπίδα. Το τερπνόν μετά 
του ωφελίμου δηλαδή!  

Μαρία Μαυροπούλου, Ελισάβετ Μήτσο, 
Κώστας Ξανθόπουλος (Β4)
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SAVE THE PLANET! JUST DO  IT 

KOUFAKIS

Ζωγράφισαν οι μαθητές του Β5, Κυράνα, Σοφία, Χρήστος, Θοδωρής, Ζαφείρης, Αναστασία, Κέλλυ, Μαρία, Τατιάνα, Χριστίνα, Μαρία, Κώστας


