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Τρία χρόνια Κατά Τείχη
Τρίτη μας χρονιά φέτος και τρίτο τεύχος του «Κατά 
…Τείχη» που τελικά καθόλου κατά τύχη δεν έγινε!

Πολλά άλλαξαν στα τρία αυτά χρόνια κι άλλα πάλι 
έμειναν ίδια.

Άλλαξε η σύνθεση της ομάδας που γράφει την 
εφημερίδα μας καθώς προστέθηκαν νέα μέλη που 
ετοιμάζονται να πάρουν τη θέση των παλιών. Οι 
μικροί δημοσιογράφοι που ξεκίνησαν το εγχείρημα 
τώρα βρίσκονται στο Λύκειο, ενώ κάποιοι άλλοι θα 
μας αποχαιρετήσουν με τη σειρά τους του χρόνου. 

Άλλαξε η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας (κι η 
δικιά μας) και αυτό μας απασχολεί. Στερηθήκαμε 
ήδη συμμαθητές μας που έφυγαν μαζί με τους 
γονείς τους σε αναζήτηση καλύτερης τύχης. Πέρυσι 
οραματιζόμασταν ένα σχολείο που να το αγαπάμε, 
να μας αρέσει, να το χαιρόμαστε. Δεν ξέρουμε κάτω 
από τις νέες οικονομικές  συνθήκες αν ο Σεπτέμβριος 
θα μας το χαρίσει κι αυτό είναι κάτι που μας 
προβληματίζει πολύ.

Τέλειωσαν προγράμματα του σχολείου μας, όπως το 
πρόγραμμα Comenius «Ασφαλές και υγιές σχολείο» 

και τη θέση του πήραν 
άλλα που μας έβγαλαν 
έξω από τον χώρο του 
και μας έστρεψαν στη 
μελέτη και τη γνωριμία του 
περιβάλλοντος.

Δεν άλλαξε όμως η ανάγκη μας για 
φιλία, επικοινωνία, αγάπη, γέλιο!

Συνεχίζουμε να είμαστε το ίδιο περίεργοι για ό,τι 
συμβαίνει και αλλάζει γύρω μας, στο internet, στις 
νέες τεχνολογίες, στη μόδα, στον κόσμο.

Δεν  ξέρουμε –και ας μας κριτικάρουν γι αυτό– πώς 
είναι οι εφημερίδες για μεγάλους.

Ξέρουμε όμως ότι θέλουμε να εκφραστούμε μέσα 
από το θέατρο, το γράψιμο στίχων και παραμυθιών, 
τη ζωγραφική. Είμαστε έφηβοι κι αυτό το χαιρόμαστε 
και ελπίζουμε να το χαρείτε κι εσείς που θα μας 
συναντήσετε στις επόμενες σελίδες!

Η συντακτική ομάδα 

Περιεχόμενα

1ο Γυμνάσιο ΣυκεώνΑντιπαραθέσεις

Πρώτο βραβείο στον 18ο Πανελλήνιο Διαγωνισµό Μαθητικών Εντύπων

Παίδες ευχάριστα νέα! Η “Κατά...Τείχη” αναδείχτηκε 
καλύτερη σχολική εφημερίδα γυμνασίου για το 
2011 στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθητικών 
Εντύπων που διοργάνωσε για 18η συνεχή χρονιά η 
εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ. 

Διαβάστε το απόσπασμα της εφημερίδας: “Η 
εφηµερίδα του Γυµνασίου Συκεών δεν έχει τίποτα να 
ζηλέψει από µια απογευµατινή εφηµερίδα η οποία... 
κρεµιέται καθηµερινά στα περίπτερα. Εχει πρώτο 
θέµα – ολόκληρο αφιέρωµα στον ρατσισµό –, έχει 
συνέντευξη µε την συγγραφέα Αλκη Ζέη, έχει έρευνα 
των µαθητών για την ξενοφοβία. Κι επειδή οι νεαροί 
συντάκτες είναι πάνω απ’ όλα µαθητές, δεν ξεχνούν 
και τα δικά τους προβλήµατα: σχολικές εξετάσεις και 
πώς να τις περάσουν όσο πιο... ανώδυνα γίνεται, 
ποιες τροφές βοηθούν στο διάβασµα. Οι ρεπόρτερ της 
εφηµερίδας συµπεριέλαβαν στη θεµατολογία τους και 
το ∆ιαδίκτυο µε τα θετικά και τα αρνητικά του.”

Το πήραμε το τιμημένο!

Τη ζωγραφιά στο εξώφυλλο έκαναν 
οι μαθητές Βάνα Ιορδανίδου, 

Αντρέας Μερόλι, Μαρία Κομηνού και 
Στέλλα Θεοδωρίδου.

Oι απόψεις διίστανται!

vs.

Έχει πλάκα να κάθεσαι μπροστά

Μου αρέσει να κάθομαι στο μπροστινό θρανίο 
διότι δίνω καλή εντύπωση στους καθηγητές. 
Επίσης μου αρέσει γιατί οι καθηγητές έχουν 
την συνήθεια να προσέχουν τους μαθητές που 
κάθονται πίσω γιατί νομίζουν ότι ανοίγουν 
συζήτηση στην ώρα του μαθήματος. Έτσι 
μπορώ να μιλάω με τη διπλανή μου χωρίς να με 
προσέχουν. Ακόμη κι αν κάνω κάτι κακό δε με 
μαλώνουν γιατί νομίζουν ότι το έκαναν οι πίσω. 
Γι’αυτούς  τους λόγους έχει πλάκα να κάθεσαι 
μπροστά!

Ευαγγελία Μπομπότα (Β2)

Ζήτω το γυμνάσιο!

Εγώ προτιμώ το γυμνάσιο, διότι πιστεύω ότι οι καθηγητές και οι 

καθηγήτριες είναι πολύ καλοί μαζί μας και είναι πρόθυμοι να 

ακούσουν και να μας συμβουλέψουν για θέματα που μας αφορούν. 

Ακόμα και όταν μας απασχολεί κάτι προσωπικό(γιατί μην ξεχνάμε 

ότι είμαστε και στην εφηβεία) κάθονται και συζητούν μαζί μας 

στο δάλειμμα ώστε να μην αισθανόμαστε άβολα όταν είναι και 

τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης. Οι ώρες των μαθημάτων κυλάνε 

ευχάριστα και τα μαθήματα προσελκύουν το ενδιαφέρον μας, 

διότι είναι κάτι νέο για εμάς, ειδικά όταν γίνονται ενδιαφέρουσες 

συζητήσεις μέσα στην τάξη. Επιπλέον στο γυμνάσιο υπάρχουν 

περισσότερες δραστηριότητες όπως ειναι η περιβαλλοντική ομάδα, 

το μουσικό συγκρότημα, η σχολική εφημερίδα και οι σχολικές 

ομάδες οι οποίες εκπροσωπούν το σχολείο μας σε σχολικούς αγώνες 

και έτσι μπορούν να αναδειχθούν πολλά ταλέντα. Το καλύτερο από 

όλα φυσικά είναι η τριήμερη της τρίτης γυμνασίου!!! 

Ράνια Μανδαλάκη (Α3)

Κάτω οι διαδραστικοί πίνακες…

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,

Σήμερα βάλαμε διαδραστικούς πίνακες στην τάξη μας. 

Η αλήθεια είναι ότι εμάς δεν μας αρέσει το μάθημα 

με διαδραστικούς αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε 

και αλλιώς. Περνάμε τις σχολικές ώρες μπροστά από 

μια οθόνη. Το αστείο είναι ότι οι γονείς μας, μας λένε 

να αποφεύγουμε τον εικονικό κόσμο και όμως εμείς 

έχουμε καταλήξει να ζούμε με αυτόν ακόμη και στο 

σχολείο! Λένε ότι έβαλαν αυτούς τους πίνακες για να 

μας διευκολύνουν, αλλά αντίθετα κατά τη διάρκεια 

του μαθήματος γίνεται τρομερή φασαρία. Μπορεί 

να ακουστεί παλιομοδίτικο αλλά εμείς προτιμάμε τα 

βιβλία…Τα λέμε αύριο! 

Αγνή Καλαϊτζή & Πηνελόπη Εγγλέζη (Β2)

Τελευταίο θρανίο για πάντα!

Εδώ και τρία χρόνια κάθομαι στο τελευταίο 
θρανίο. Γιατί; Γιατί θέλω να μπορώ να μιλάω όταν 
βαριέμαι και να μην με βλέπουν οι καθηγητές. Μου 
αρέσει να ζωγραφίζω στα βιβλία στις κασετίνες και 
στο θρανίο! Αλλά μετά τα σβήνω γιατί αν έρθει η 
καθαρίστρια κάηκα! Κάνω και κάτι τρελό. Κάθομαι 
πίσω για να κουνάω την καρέκλα μου πέρα δώθε 
και να ακουμπάει στον τοίχο. Και κάτι τελευταίο. 
Καθόμουν, κάθομαι και θα κάθομαι ΠΑΝΤΑ στο 
τελευταίο θρανίο!

Ευδοξία Γκόγκογλου (Β2)      

Μας λείπει το δημοτικό!

Φυσικά και προτιμάμε το δημοτικό για πολλούς 
λόγους.  Επειδή στο δημοτικό δεν είχαμε άγχος 
για το αν θα περάσουμε την τάξη και πηγαίναμε 
περισσότερες εκδρομές. Ακόμα, στο δημοτικό 
είχαμε λιγότερο διάβασμα. Ο σημαντικότερος 
λόγος όμως είναι ότι στο δημοτικό το μάθημα 
γινόταν πιο ευχάριστο με τραγούδια και χαρά! 
Ενώ στο Γυμνάσιο το μάθημα είναι πιο σοβαρό και 
αυστηρό.

Παναγιώτης Σαχινίδης, Βασίλης Σταυρίδης, 
Φίλιππος Προδαφίκας (Α5)

Και άλλους διαδραστικούς πίνακες….

Οι διαδραστικοί πίνακες βοήθησαν πολλούς μαθητές να 
κατανοήσουν το μάθημα, αλλά και πολλούς να προσέξουν 
περισσότερο χωρίς να χαζεύουν δεξιά – αριστερά και να 
αδιαφορούν. Με τον διαδραστικό πίνακα μπορούμε μέσα 
στο μάθημα να περιηγηθούμε στο διαδίκτυο, αλλά και 
να παρακολουθήσουμε κάποιο βίντεο ή σχετικές εικόνες 
με το μάθημα. Τέλος, μπορούμε να παρουσιάσουμε 
διάφορες εργασίες με ενδιαφέροντα θέματα. Ο 
διαδραστικός πίνακας από τότε που τοποθετήθηκε στην 
αίθουσα έκανε το μάθημα διαφορετικό προσφέροντας 
μας γνώση αλλά και ψυχαγωγία!

Νινέτα Αδαμίδου & Κωνσταντίνα Καλημέρη (Β2)

Ενθάρρυνση για όλους

Τι θέλουμε ν’ αλλάξει στη συμπεριφορά 

των καθηγητών; Οι καθηγητές θα 

έπρεπε να μην κάνουν διακρίσεις και 

να επαινούν όλους τους μαθητές, όχι 

μόνο τους καλούς. Πιστεύουμε πως οι 

καθηγητές θα πρέπει να ενθαρρύνουν 

τους μαθητές κάθε επιπέδου.

Ελένη Ζαχαριάδου & Γιάννης Βιδάλης 

(Β2) 

Ο πιο καλός ο μαθητής

Για να γίνεται το μάθημα σωστά, οι μαθητές πρέπει 
πρώτα να είναι ήσυχοι, δηλαδή να μην μιλάνε μεταξύ 
τους την ώρα του μαθήματος έτσι ώστε να μπορεί ο 
καθηγητής να παραδίδει πιο εύκολα και πιο γρήγορα 
το μάθημα. Επίσης, θα πρέπει να είναι πιο επιμελείς 
στα μαθήματα τους για να μην γίνεται ο καθηγητής 
αυστηρός. Συνοψίζοντας  ένας καλός μαθητής θα 
πρέπει  να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις  του, να 
μη δημιουργεί προβλήματα μέσα στην τάξη και να 
συμμετέχει. Με αυτόν τον τρόπο το μάθημα θα γίνεται 
πιο ευχάριστο και για τους μαθητές και για τους 
καθηγητές.

Ραφαήλα Ιωάνου & Χριστίνα Δεληγιάννη (Β2)
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EPEYNA SOK : 

ΠΟΣΟ ΒΙΒΛΙΟΦΑΓΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ;

Aφορμή στάθηκε μια ενδιαφέρουσα 
συνέντευξη του Περουβιανού συγγραφέα 
Μάριο Βάργκας Λιόσα που διαβάσαμε μέσα 
στην τάξη! Σας μεταφέρουμε αυτούσια τα 
λόγια, τα οποία αποτέλεσαν  πηγή έμπνευσης 
για την έρευνα που εκπονήσαμε.

«Η ανάγνωση για εμένα υπήρξε, και 
παραμένει, η υπέρτατη απόλαυση. Τα 
καλύτερα πράγματα στη ζωή μου, μου 
συνέβησαν διαβάζοντας. Η ενασχόλησή μου 
με το γράψιμο δεν θα είχε αναδειχθεί, εάν 
δεν είχα γοητευτεί τόσο πολύ από τον κόσμο 

της μυθοπλασίας, την οποία ανακάλυψα 
σε ηλικία πέντε ετών, στην Κοτσαμπάμπα 
της Βολιβίας, με τα πρώτα μου βιβλία! 
Θυμάμαι πόσο εμπλούτισα και ανέπτυξα την 
πραγματικότητα χάρις στην ανάγνωση».

Εύλογα ήταν τα ερωτήματα που γεννήθηκαν 
μέσα μας.
-> Πόσο απολαυστικό είναι για μας τους 
μαθητές το διάβασμα ενός λογοτεχνικού 
βιβλίου; 
-> Είναι ή όχι θελκτικό για τους σύγχρονους 
εφήβους το ταξίδι στη μυθοπλασία;

-> Πόσο εμείς και οι συμμαθητές μας έχουμε 
κατανοήσει την αξία της ανάγνωσης;
-> Ποια η σχέση μας τη λογοτεχνία; 
-> Πόσο “βιβλιοφάγοι” είμαστε εν τέλει;

Έτσι, ρωτήσαμε τους συμμαθητές μας (στην 
έρευνα πήραν μέρος  μαθητές των τμημάτων 
Α1 και Α2), αν στον ελεύθερο χρόνο τους 
επιλέγουν να διαβάζουν λογοτεχνικά βιβλία 
και ποια γενικότερα είναι η σχέση τους με 
την «ανάγνωση». Ενδεικτικές ήταν κάποιες 
απαντήσεις, τις οποίες παραθέτουμε 
αυτούσιες. 

«Δε διαβάζω πολλά λογοτεχνικά 

βιβλία, γιατί ο ελεύθερος χρόνος 

που διαθέτω, είναι ελάχιστος... 

Έτσι, προτιμώ να κάνω κάτι άλλο 

παρά να διαβάζω  έπειτα από τόσα  

μαθήματα»  Χρήστος

«Τα λογοτεχνικά βιβλία μου 

αρέσουν πολύ, επειδή ,όταν 

διαβάζεις μια ιστορία, είναι λες 

και ταξιδεύεις σε έναν φανταστικό 

κόσμο» Δέσποινα

«Δε διαβάζω λογοτεχνικά βιβλία ,γιατί 
τις καθημερινές, το πρωί έχω σχολείο, το 

μεσημέρι τρώω και κάνω τα μαθήματα, ενώ 
τα βράδια νυστάζω πολύ! Το απόγευμα έχω 
χρόνο, αλλά τότε συνήθως λέω σε κάποιον 
φίλο μου να έρθει να παίξουμε! Επίσης, τα 
Σαββατοκύριακα κάνω παρέα ξανά με τους 

φίλους μου» Αργύρης 

«Διαβάζω λογοτεχνικά 
βιβλία, γιατί πιστεύω πως το 

διάβασμα είναι χαλαρωτικό. Δε 
διαβάζω παιδική και ελληνική 

λογοτεχνία, συνηθίζω να 
διαβάζω ξένη λογοτεχνία! Η ξένη 

λογοτεχνία έχει περισσότερο 
νόημα, περισσότερη δράση και 

πιστεύω πως ορισμένοι Έλληνες 
συγγραφείς είναι κάπως έξω από 

την πραγματικότητα" Άσπα

«Δε διαβάζω λογοτεχνικά βιβλία, γιατί δεν έχω ελεύθερο 
χρόνο. Καθημερινά γυμνάζομαι και έχω δύο φορές την 

εβδομάδα Αγγλικά. Ακόμη, κάποιες φορές δεν προλαβαίνω 
ούτε τα μαθήματα να κάνω. Για διάβασμα ούτε κουβέντα. 

Τα καλοκαίρια που δεν έχω σχολείο, μου αρέσει να βγαίνω 
και να παίζω με τους φίλους μου, παρά να διαβάζω  

λογοτεχνικά βιβλία» Αποστόλης

«Από μικρή ηλικία μου αρέσει 

να διαβάζω λογοτεχνικά βιβλία. 

Με ταξιδεύουν σε διαφορετικούς 

τόπους και εποχές. Με αυτό τον 

τρόπο συνειδητοποιώ κάποιες 

αλήθειες και δεν αντιμετωπίζω με 

παρωπίδες την καθημερινότητά 

μου» Φυλλένια

«Διαβάζω κάθε μέρα λογοτεχνικά βιβλία, γιατί 
προσελκύουν το ενδιαφέρον μου και μαθαίνω 

καινούρια πράγματα! Έτσι , εμπλουτίζω το λεξιλόγιό 
μου και περνάω ευχάριστα το χρόνο μου. Από μικρή 

έχω μάθει ότι η γνώση είναι το πιο σημαντικό κομμάτι 
της ζωής και νομίζω ότι μέσα από τα βιβλία γίνεσαι 

καλύτερος άνθρωπος και πολίτης» Κατερίνα 

«Διαβάζω λογοτεχνικά βιβλία, γιατί 

κατά τη γνώμη μου τα λογοτεχνικά 

βιβλία είναι η καλύτερη 

ψυχαγωγία! 

Μέσα από αυτά ο αναγνώστης 

παίρνει μέρος στην ιστορία 

και βιώνει την κάθε στιγμή. 

Καλλιεργούν το λόγο, τη σκέψη και 

τη φαντασία. Υπάρχουν διαφόρων 

ειδών λογοτεχνικά βιβλία για κάθε 

αναγνώστη, για να υπάρχει για 

όλους διασκέδαση» Αρετή

«Δε διαβάζω λογοτεχνικά βιβλία, διότι 

δεν έχω πολύ ελεύθερο χρόνο και 

επίσης έχω πολλές δραστηριότητες: 

Αγγλικά, αθλητικές δραστηριότητες και 

μαθήματα σχολείου» Βαγγέλης

«Διαβάζω λογοτεχνικά 
βιβλία, γιατί μου αρέσει 

το διάβασμα. Προτιμώ τα 
εξωσχολικά βιβλία, γιατί 
τα σχολικά νιώθω να με 

καταπιέζουν και όλη αυτή 
η κατάσταση μου προκαλεί 

πονοκέφαλο» Λάζο

«Διαβάζω λογοτεχνικά βιβλία, 

γιατί αυτά  μπορούν να σε 

ταξιδέψουν. Διευρύνουν τη 

φαντασία  και είναι ο  πιστός  

φίλος, που θα είναι πάντα μαζί 

σου. Δε θα σε εγκαταλείψει, εκτός 

αν τον εγκαταλείψεις εσύ!» Μαρία
«Δε διαβάζω λογοτεχνικά 

βιβλία ,γιατί στον ελεύθερο 

μου χρόνο προτιμώ να βγαίνω 

με τους φίλους μου έξω» Νίκος

1ο Γυμνάσιο Συκεών

Πολλοί  συμμαθητές μας  διαβάζουν βιβλία. Όπως υποστηρίζουν, τα βιβλία 

είναι “ένα ανοικτό παράθυρο στον κόσμο”. Διευρύνουν τον πνευματικό 

ορίζοντα του αναγνώστη. Ακόμη, του προσφέρουν γνώση και τέρψη. 

Αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής και της καθημερινότητάς  του 

κάθε μαθητή. Το βιβλίο είναι ο  πιστός  φίλος που δεν απογοητεύει ποτέ! 

Με το διάβασμα ο αναγνώστης συνειδητοποιεί κάποιες αλήθειες... και 

αντιμετωπίζει θαρρετά  την καθημερινότητά του.

Οι βιβλιοφοβικοί είναι λίγοι, αλλά...αρκετά αγχωμένοι με τα μαθήματά 

τους και τις αθλητικές τους υποχρεώσεις. Κάποιοι συμμαθητές μας δεν 

διαβάζουν βιβλία, γιατί δεν έχουν ελεύθερο χρόνο ή προτιμούν να βγαίνουν 

έξω με φίλους. Άλλοι έχουν βάλει ως προτεραιότητα τις προπονήσεις  

τους. Μερικοί (άκουσον, άκουσον...) νιώθουν πονοκέφαλο καθώς 

διαβάζουν λογοτεχνικά βιβλία! Αν θέλετε να τους γνωρίσετε, θα πρέπει: 

ή να συχνάζετε σε αθλητικούς χώρους ή να συντελεστεί -επιτέλους- η 

πολυπόθητη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση “πρώτα η ζωή ζήτω ο ελεύθερος 

χρόνος”. Ως τότε, θα τους βλέπετε να τρέχουν και να μην προλαβαίνουν... 

Για βόλτα, αναγκαστικά βγαίνουν με τους κολλητούς τους!

Άσπα Απατσίδου, Κατερίνα Βαπόρη, Τατιάνα Γκιουζέλη, Μαρία 

Δανιηλίδου, Μαρία Καραγκιοζίδου, Φυλλένια Καρανάσιου

“Η ανάγνωση δεν είναι μόνον απόλαυση,

 αλλά εργαλείο για έναν ενεργό πολίτη” 

Σπεύσατε να τους γνωρίσετε!!!
Η δημοσιογραφική ομάδα του Α2, ως δαιμόνιοι δημοσιογράφοι της μαθητικής μας 

κοινότητας, αποφασίσαμε να ερευνήσουμε το πιο «ακανθώδες» για μας τους εφήβους 
θέμα “Πόσο βιβλιοφάγοι είμαστε;” 

34% των 
μαθητών δε 
διαβάζουν 

λογοτεχνικά 
βιβλία :-(

66% των 
μαθητών 

διαβάζουν 
λογοτεχνικά 
βιβλία :-D

66% 

34% 

Ερωτηματολόγιο

“Πρώτα-πρώτα θέλω να σας συγχαρώ για  το εξαιρετικό 
περιοδικό σας και το βραβείο που επάξια αποσπάσατε 
στον Πανελλήνιο διαγωνισμό. Και σας ευχαριστώ για 
το ενδιαφέρον και τις εντυπωσιακές ερωτήσεις σας.” 

Κ. Αρετή, πώς διαλέξατε ν ’ακολουθήσετε την 
ποίηση ως τρόπο έκφρασης και δημιουργίας;
Ίσως και να με διάλεξε. Εννοώ πως από τα 6-7 μου 
χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου να σκαρώνει ποιήματα 
με διαβολεμένη ευχαρίστηση, που όμως ήταν μοναχική. 
Ήταν ο τρόπος μου να εκφράσω όσα με συγκινούσαν 
και οτιδήποτε υπήρχε μέσα μου χωρίς σαφή μορφή. 
Ντρεπόμουν όμως  να το πω. Όταν μεγάλωσα, άκουσα 
και διάβασα υπέροχα -έως συγκλονιστικά- ποιήματα 
και συμφώνησα με το πάθος μου. Αυτά προσπαθούσα 
να φτάσω. Τώρα προσπαθώ όσα γράφω να είναι έντιμα 
και αξιοπρεπή. Να απευθύνονται στο συνάνθρωπο. 
Εξάλλου, πάντα με μάγευε ο λόγος. Μια απροσδόκητη 
φράση ή  ένα ακλόνητο επιχείρημα μπορούσαν να μου 
φτιάξουν τη μέρα κι ένιωθα να πλαταίνει η ζωή μου. 
Αυτή την ευχαρίστηση και την αίσθηση, ότι η ζωή είναι 
πιο πλατιά από το 24ωρο, θέλω πια να τη μοιραστώ 
-αν μπορώ- και με άλλους. 

Πώς εντάσσεται στην καθημερινότητά σας η ποίηση, 
πώς δηλαδή τα καταφέρνετε να ισορροπείτε ανάμεσα 
στην ποιητική δημιουργία και το επάγγελμά σας;
Η ποίηση είναι μια στάση ζωής. Είναι το ιδιαίτερο 
βλέμμα που έχει κάποιος στη ζωή. Ό τι και να συμβαίνει 

επομένως, ό τι και να κάνω, πάντα υπάρχει αυτό το 
βλέμμα που κρατά τις σημειώσεις του κι όταν έρθει 
η ώρα, βγαίνει το ποίημα. Πάντα, ακόμα και στις πιο 
σκληρές συνθήκες, ευδοκιμεί η ποίηση. Οι μόνοι της 
εχθροί είναι ο πλαδαρός εγκέφαλος κι η κουρασμένη 
ψυχή. Όταν –μικρούλα κάποτε- έτρεχα παίζοντας, 
γύμναζα το σώμα μου. Όταν μιλούσα και σχετιζόμουν 
με τους συνανθρώπους μου με ειλικρίνεια, γύμναζα 
την ψυχή μου. Κι όταν διάβαζα ή  προσπαθούσα να 

καταλάβω τα γιατί του κόσμου, γύμναζα το μυαλό μου. 
Αυτό προσπάθησα να μην το ξεχάσω μέχρι σήμερα.

Ποιες προσδοκίες έχετε από το κοινό σας; Ποιο ρόλο 
νομίζετε ότι θα παίξει στην εξέλιξή σας;
Ελπίζω ότι θα μοιραστούν ως ένα βαθμό τη συγκίνησή 
μου και ότι οι εικόνες που υπάρχουν στα κείμενά μου 
θα είναι φιλόξενες για την ψυχή και τις ανησυχίες 
τους. Κι αν κάποιος προχωρήσει πέρα από το ποίημα 
και το συμπληρώσει με τη δική του ψυχή και σκέψη, 
τότε θα είμαι ευτυχής. Πάντα θα γράφω. Θα εξαρτηθεί 

όμως από το κοινό το αν εκδίδω.

Τι αποτελεί πηγή έμπνευσης για την ποίησή σας;
Τα πάντα. Άλλα είναι κάπως πιο εύκολα στη σύλληψη, 
άλλα πιο δύσκολα. Πάντως, εξαιρετικά βοηθητική στη 
συντήρηση της ποιητικής διάθεσης είναι η σχέση μου 
με κάποιους ανθρώπους, την κόρη μου, η σχέση μου 
με τη φύση και την Τέχνη και κυρίως η σχέση μου με τη 
ζωή. Προσπαθώ να μην αποφεύγω τη ζωή, βλέποντας 
π.χ. τηλεόραση, ή αφήνοντας άλλους να σκεφτούν και 
να αποφασίσουν για μένα. 

Η εποχή που ζούμε, είναι εποχή κρίσης και 
παρακμής. Πώς οραματίζεστε το μέλλον, σε μια 
σκληρή πραγματικότητα;  
Δυστυχώς, δεν οραματίζομαι ακριβώς. Φαντάζομαι. 
Φαντάζομαι λοιπόν πως αυτή η εξαιρετικά σκληρή 
εποχή μας θα μας αναγκάσει -ακόμα κι αυτούς που 
ήταν βολεμένοι- να ξανακοιτάξουμε την καθημερινή 
μας ζωή και το σύστημα μέσα στο οποίο ζούμε. Θα 
μας αναγκάσει να στραφούμε στον διπλανό μας με 
εντιμότητα και ενδιαφέρον. Απ’ αυτό το ξανακοίταγμα 
περιμένω να γεννηθούν παρέες, σαν τη δική σας για 
παράδειγμα. Παρέες δυνατές που θα γράψουν τη 
δική τους Ιστορία. Οι προσωπικότητες της πολιτικής 
σχεδιάζουν την πορεία του κόσμου, αλλά αυτήν την 
πορεία την υλοποιεί ο κόσμος. Υπάρχουν λοιπόν 
περιθώρια, για να δώσουμε στη ζωή μας το νόημα που 
εμείς θέλουμε. 

Θέσαμε ερωτήματα και πήραμε ενδιαφέρουσες απαντήσεις 

από την ποιήτρια κ. Αρετή Γκανίδου, 

για την ποίηση σε μια «σκληρή» εποχή…

“Την ποίηση τη συναντάμε στην καθημερινότητά μας. Εγώ νομίζω ότι 
τη συναντάμε κάθε μέρα. Γιατί, η γλώσσα μας δεν είναι ποίηση; Όταν 
ακούμε μουσική, νιώθουμε τα λόγια. Ποίηση και αυτά. Στη λογοτεχνία 
συναντάμε την ποίηση. Στο θέατρο. Στον ελεύθερο χρόνο σκαρώνουμε 

στιχάκια, για να μιλάμε στον εαυτό μας και στους φίλους μας…”
Βαρβάρα Γκουντουβά (Α2)

Συνέντευξη με μια ποιήτρια

και είναι πολλοί! 

Αγαπούν τη γνώση! Λέτε να 

ξέρουν κάτι παραπάνω;

Οι βιβλιοφάγοι είναι φανατικοί 

Η ποίηση είναι μια
 στάση ζωής. Είναι το

 ιδιαίτερο βλέμμα 
που έχει κάποιος 

στη ζωή.

 (από άρθρο της Β.Τσιώρου στην Ελευθεροτυπία 6-11-07)

Αποτελέσματα



Έρως ανίκατε μάχαν...1ο Γυμνάσιο Συκεών

Δεκαετία  30. Φινετσάτοι όλοι, κομψές τουαλέτες, καμπυλωτά θηλυκά, 
κόκκινα βαμμένα χείλη, χτενίσματα υπερπαραγωγές. Ψιλόλιγνοι κύριοι, 
χρυσά μανικετόκουμπα, χωρίστρες και πυκνές φαβορίτες, μεταξένια 
ζωνάρια και σκαρπίνια. 

Δεκαετία ‘60.  Μάταλα, κιθάρες και παιδιά των λουλουδιών, έξαλλα πάρτι... 
Έντονα χρώματα και πλουμιστά υφάσματα που ανέμιζαν στα μπατζάκια, 
μαλλιά άφρο, δαχτυλίδια και κολιέ, με σύνθημα  “πείτε ναι στην ειρήνη, όχι 
στον πόλεμο”.

Δεκαετία ‘80. Τα ντεσιμπέλ της μουσικής στη διαπασών, η μπάλα της ντίσκο 
γυρνά και όλοι ξεβιδώνονται σε χορευτικές κινήσεις. Τα μαλλιά Έλβις, 
παντελόνια καμπάνες και έξαλλα μίνι, ανοιχτά χρώματα και ξεφάντωμα.

Δεκαετία 2000. Όλα μπλέχτηκαν, ρομαντικοί, ροκ τύποι, χέβι μεταλλάδες και 
πυρετός το σαββατόβραδο.....Το γκέτο ερωτεύτηκε, το γκέτο ή κάποιος/α 
που ακούει Μπέσυ Αργυράκη ερωτεύτηκε χεβιμεταλλά... Οι επιστήμονες 
λένε τα ετερώνυμα έλκονται! Θα τους βγάλουμε τρελούς, μορφωμένους 
ανθρώπους.... 

Τελικά, η μόδα είναι φαύλος κύκλος. Το ίδιο και ο έρωτας. Αλλάζει μόνο 
πρόσωπο, δεν τροποποιείται και μένει άσβεστος στο χρόνο...

Μαρία Μαυροπούλου (Γ5)

1ο Γυμνάσιο ΣυκεώνΕπικαιρότητα 

Είμαι δεκατεσσάρων ετών και σκέφτομαι όλα αυτά 
τα προβλήματα που υπάρχουν στον κόσμο μας. Ένα 
από τα σημαντικότερα είναι η οικονομική κρίση στην 
Ελλάδα. Βλέπω τους γονείς μου να δυσκολεύονται να 
βρουν δουλειά και να προσπαθούν να μου κρύψουν 
τα προβλήματα. Αναρωτιέμαι λοιπόν, αφού υπάρχει 
τόσο μεγάλο οικονομικό πρόβλημα τώρα, τι θα γίνει 
αργότερα; Θα βρω δουλειά; Θα μπορέσω να κάνω τη 
δική μου οικογένεια; Όλα αυτά περιτριγυρίζουν στο 
μυαλό μου και μάλλον και στο δικό σου… Εσύ, εσύ κι 
εσύ, δεν ανησυχείς;

Ανώνυμος

Εσύ δεν ανησυχείς;

Τα τελευταία χρόνια η ανθρωπότητα ζει μια μεγάλη 
οικονομική κρίση. Στην Ευρώπη έχει φτάσει στο 
αποκορύφωμά της. Η κοινή γνώμη βλέπει το 
πρόβλημα συνολικά, οι κυβερνήσεις όμως, δε 
φαίνεται να έχουν την ίδια γνώμη. Οι ευρωπαίοι 
πολίτες διαδηλώνουν στους δρόμους, ζητώντας από 
τις κυβερνήσεις των κρατών τους να βρουν λύσεις 
γι αυτό το θέμα. 

Η οικονομική κρίση αγγίζει όλους μας, μικρούς και 
μεγάλους. Οι γονείς ανησυχούν περισσότερο για το 
επάγγελμά τους αλλά και για το μέλλον των παιδιών 
τους, καθώς και για τις γενικότερες επιπτώσεις της 
στα επόμενα χρόνια. Οι νέοι από την άλλη και κυρίως 
τα παιδιά ανησυχούν για τους γονείς τους. Οι γονείς 
προσπαθούν να μη μας μεταφέρουν το καθημερινό 
άγχος που βιώνουν στη δουλειά τους και την 
ανασφάλεια που αισθάνονται. Μας κρατάνε σε μια 
ψεύτικη πραγματικότητα, σ’ έναν ψεύτικο κόσμο, 
μέχρι να μας προετοιμάσουν για το πρόβλημα. 
Τα παιδιά προσπαθούν με το δικό τους τρόπο να 
ξεπεράσουν την οικονομική κρίση, στηρίζοντας 
κυρίως ψυχολογικά τους γονείς τους. Θέλω να 
πιστεύω πως η οικονομική κρίση θα ξεπεραστεί, 
αν όλοι προσπαθήσουμε και συμμετέχουμε για έναν 
καλύτερο κόσμο. 

Τόττας Γιάννης (Γ5)

Πόσο μας αγγίζει η οικονομική 
κρίση; 

Ελλάδα: μία χώρα με σπουδαία ιστορία και πολιτισμό. 

Μια τέτοια χώρα, άνθρωποι με ισχυρή δύναμη την 
εκμεταλλεύονται προς οφελός τους! Αυτό οδηγεί 
την οικονομική κατάσταση της χώρας στο χείλος του 
γκρεμού. 

Άνθρωποι που αισθάνονταν περήφανοι για την πατρίδα 
και την ιστορία της, τώρα ντρέπονται να πουν πως 
είναι Έλληνες. Καθημερινά βλέπουμε στις τηλεοράσεις 
ανθρώπους να παραπονιούνται για την οικονομική 
τους κατάσταση και να ρίχνουν ευθύνες στις “μεγάλες 
δυνάμεις”. 

“Αύξηση των φόρων-μείωση των μισθών”. Αυτά τα 
θέματα απασχολούν όλο τον κόσμο, του οποίου ο 
μισθός δεν φτάνει ούτε για τα πρός το ζην.

Ελπίζω κάποτε να ξανανιώσω περήφανη για τη χώρα 
μου και να βλέπω χαρούμενα πρόσωπα.

Κυράννα Τόντζου (Γ5)

    Οικονομική κρίση

Γεμίζω άδειες σελίδες με αγανάκτηση και θυμό! Μετά 
το κεντρικό δελτίο των έξι,  το νευρικό μου σύστημα  
κατέρρευσε σαν πύργος από τραπουλόχαρτα... 
Λεφτά υπήρχαν! Πού πήγαν τα λεφτά, οέο;  “Μαζί 
τα φάγαμε...”. Τα ΦΑΓΑΜΕ; Εμείς ή εσείς και τώρα 
εμείς πληρώνουμε τα σπασμένα... Ο κόσμος περνά 
μπροστά απ’ τους πάγκους της λαϊκής και κοιτάζει 
λες και βλέπει βιτρίνα στην οδό Τσιμισκή!

Εσύ λες ότι δεν ένιωσες την κρίση ακόμα. Δε θες να 
φας το ίδιο φαγητό με χτες, άσχετα αν η κατσαρόλα 
είναι γεμάτη στο ψυγείο και το πετάς, έτσι απλά, 
χωρίς ενοχές. 

Κοίτα όμως απ’ το παράθυρό σου, τον άστεγο 
απέναντι στο παρκάκι, το κομμάτι τυριού που τρώει 
με χριστιανική ευλάβεια, είναι αυτό που πέταξες 
χτες, γιατί κιτρίνισε λίγο στην άκρη... 

Κοίτα, τους λογαριασμούς στο ράφι, πέντε 
απλήρωτοι, άκου, μείωση μισθών, ψάξε στο 
παντελόνι, πιάνεις φόδρα, νιώσε τη διαφορά στη 
ζωή σου. Μήπως τώρα την ένιωσες την κρίση;

Το μόνο που θέλω από σένα είναι να ‘σαι χαλαρός, 
μην πανικοβληθείς... Μην κάνεις καμία κίνηση και 
αφήσεις τον καναπέ σου... Πλάκα με κάνεις;;; Άστο 
έτσι ρε καρντάση, αφού κατά διάολου πάμε, άστο να 
πάει περισσότερο στον πάτο.

Μαρία Μαυροπούλου (Γ4)

Φτάσε στον πάτο, εκεί που δεν 
υπάρχει πιο κάτω!

Η οικονομική κρίση όχι μόνο με έχει αγγίξει, αλλά με 
έχει αγκαλιάσει σφιχτά. Όχι με τόση προθυμία από τη 
μεριά μου, μπορώ όμως να της ξεφύγω;

Συχνά άκουγα τον πατέρα μου να λέει πως δεν 
κοιμήθηκε τη νύχτα, γιατί σκεφτόταν την οικονομική 
μας πορεία. Τώρα τις νύχτες του κάνουμε παρέα η 
μαμά κι εγώ. Μου είναι πρωτόγνωρο να κάθομαι τη 
νύχτα και να κάνω υπολογισμούς. Νομίζω πως θα 
τρελαθώ! Αντί να ονειρεύομαι χαρούμενους τόπους 
και ευτυχισμένα πρόσωπα, σκέφτομαι μισθούς, 
δίδακτρα και λογαριασμούς. Κάνω τόση οικονομία 
που δεν πάει άλλο! Αντί να ζητάω εγώ λεφτά από τον 
μπαμπά, αυτός ζητάει από εμένα. Καλά λένε, ρόδα 
είναι και γυρίζει. Έχω σκεφτεί ν’ αρχίσω κάποια 
δουλειά το σαββατοκύριακο, δεν προλαβαίνω όμως 
«ούτε με σφαίρες», καθώς πρέπει να προσέχω την 
αδερφή μου. Θέλω όταν μεγαλώσω να κάνω ένα 
επάγγελμα που να αγαπώ, οι γύρω μου όμως, δεν 
μου λένε το ίδιο. Βάζουν πρώτο κριτήριο το μισθό. 
Σηκώνω τα χέρια ψηλά κι ο θεός βοηθός!

Ελισάβετ Μήτσο (Γ4)

Μία καλοστημένη φάρσα;

Το 67% των μαθητών 
υποστηρίζουν ότι η 
ποιότητα της ζωής 

τους και των 
οικογενειών τους 

χειροτέρεψε εξαιτίας 
της οικονομικής 

κρίσης.* 

*Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο 
του 2011 συμμετείχαν 112 μαθητές του 1ου και του 
3ου Γυμνασίου Συκεών. Την έρευνα έκαναν ο Κώστας 
Ξανθόπουλος και ο Σίμος Ανταβαλής. 

Με αφορμή τις διαρκείς εξελίξεις στην 

οικονομική κατάσταση της χώρας μας και τα  

“νέα μέτρα”, πραγματοποιήσαμε μια μικρή 

αλλά ουσιαστική διαδικτυακή ψηφοφορία, 

για να διαπιστώσουμε από... πρώτο χέρι 

κατά πόσο η οικονομική κρίση έχει μπει 

για τα καλά στα σπίτια και στις ζωές μας! 

Ρωτήσαμε λοιπόν, τους συμμαθητές μας, εάν 

η οικονομική κρίση επηρέασε την ποιότητα 

της ζωής τους και των οικογενειών τους. 

Τα αποτελέσματα, αν και ...αναμενόμενα, 

δεν παύουν να είναι λυπηρά: 

• Δύο στους τρεις μαθητές (67%) 

απάντησαν ότι η ποιότητα της ζωής τους 

χειροτέρεψε! 

• Ένας στους τρεις μαθητές (30%) 

απάντησε ότι  δεν υπάρχει κάποια 

αλλαγή στην ποιότητα της ζωής του.

• Μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός από 

τους μαθητές που πήραν μέρος στην 

έρευνα (3%) υποστήριξαν ότι η ζωή τους 

καλυτέρεψε μετά την οικονομική κρίση. 

Μια αδιάκριτη ματιά στην 

οικονομική κρίσηΑνάμεσα στα δύο φύλα, τα οποία 
συνυπάρχουν καθημερινά στο 
χώρο του σχολείου, αναπτύσσονται 
διάφορα αρνητικά και όχι ευχάριστα 
συναισθήματα (όπως σχέσεις μίσους, 
αντιπάθειας, απέχθειας, έχθρας...). 
Υπάρχουν όμως και θετικά 
συναισθήματα, όπως φιλία, ιδιαίτερη 
εκτίμηση αλλά και ένα πολύ όμορφο 
και δυνατό συναίσθημα, ο έρωτας!

Ο έρωτας μπορεί να γεννηθεί μέσα 
από ένα μίσος μεταξύ δύο ατόμων, 
μπορεί να είναι “κεραυνοβόλος”, 
δηλαδή με την πρώτη ματιά, μπορεί 
όμως και να αναπτύσσεται μέρα με 
την μέρα, ώρα με την ώρα, λεπτό με το λεπτό.

Όπως και να ‘χει ο έρωτας είναι ένα τόσο ξεχωριστό και υπέροχο συναίσθημα, 
που αλλάζει την ψυχολογία μας, τη διαθεσή μας, τον τρόπο που σκεφτόμαστε 
και λειτουργούμε, ακόμα μπορεί να ελέγχει τις σκέψεις μας.

Αυτό λοιπόν το μοναδικό συναίσθημα, συχνά κυριεύει τις νεαρές ηλικίες αλλά 
φυσικά και τις μεγάλες. Στον έρωτα όλοι μπορούν να δείξουν την αγάπη 
τους με τον δικό τους τρόπο. Άλλοι θέλουν να το μοιραστούν με δικά τους 
αγαπημένα πρόσωπα και άλλοι να το κρατήσουν για τον εαυτό τους. Οι 
έφηβοι λοιπόν τις περισσότερες φορές αυτό το συναίσθημα το μοιράζονται με 
τους φίλους τους ως εμπιστευτικό μυστικό. 

Στους έφηβους αυτό έχει θετικές επιπτώσεις, όπως το ότι τους κάνει να 
νιώθουν ξεχωριστοί και ερωτεύσιμοι,όμως έχει και αρνητικές επιπτώσεις 
όπως την αφηρημάδα και απροσεξία μέσα στο μάθημα. Συχνά τα παιδιά 
χάνονται στις σκέψεις τους και αυτό είναι που εκνευρίζει τους καθηγητές.

Είναι καλό να ερωτευόμαστε αρκεί να μην ξεχνάμε όλα τα υπόλοιπα που μας 
περιβάλλουν...!

Κέλλυ Σφαιροπούλου (Γ5)

να ‘μαι, λοιπόν, στην τρίτη γυμνασίου πια… Χθες, ξεφύλλιζα τις σελίδες του περσινού μου 
ημερολογίου και πραγματικά γελούσα σε πολλά σημεία με τα πράγματα που με προβλημάτιζαν! 
Πέρασε μόνο ένας χρόνος, αλλά έχω αλλάξει άποψη για τόσα πράγματα που νιώθω σαν 
ηλικιωμένη που κοιτάζει παιδικές φωτογραφίες!

Θυμάμαι που σε κάποιο σημείο έγραφα για τους ελέγχους του τριμήνου που πλησίαζαν και έλεγα 
πως είτε σου βγαίνει κατευθείαν το 20 είτε καθόλου… Χμ, υποθέτω πως αυτή είναι η εύκολη 
λύση. Να συμβιβάζεσαι με έναν μέτριο βαθμό και ύστερα να βγάζεις την ουρά σου απ’ έξω. Αν 
όμως το καλοσκεφτείς, είναι σαν να καταδικάζεις τον εαυτό σου να μην γίνει αυτό το κάτι που 
πάντα ονειρευόταν. Καλά, ας μη δουλευόμαστε –το εκπαιδευτικό σύστημα είναι για ΚΛΑΜΑΤΑ. 
Αυτός όμως είναι ένας παραπάνω λόγος για να διαβάζω. Φαντάσου, αν δε διαβάσω τώρα που το 
θέμα της παιδείας έχει γίνει μουστάρδα, θα καταλήξω κούτσουρο με κάπα κεφαλαίο. Εξάλλου, 

για τον εαυτό μου το κάνω. Εντάξει, και για να αποφύγω τη 
μουρμούρα στο σπίτι, παρότι και αυτή η μουρμούρα ακόμη 
γίνεται για καλό, όσο κι αν δε φαίνεται εκείνη τη στιγμή.

Αμάν! Άρχισα να μιλάω σαν γονιός! Αυτό μπορεί να σημαίνει 
τρία πράγματα: 1ον)άρχισα να χάνω λάδια σε νεαρή ηλικία, 
2ον) τα ‘χω ακούσει όλα αυτά τόσες φορές που τα ‘μαθα απ’ 
έξω και 3ον) παρότι οι γονείς μου με πρήζουν, κάπου έχουν 
δίκιο. Κάτσε να σκεφτώ. Χμ… Εε μάλλον, λέω μάλλον, είναι 
το 3ο. Σιγά μην το παραδεχτώ μπροστά τους, βέβαια. Άσε 
όμως του βαθμούς γιατί έτσι και με πιάσει η πάρλα εμένα, 
πάει, ξημερώσαμε! Κάθε φορά που αρχίζω να εξιστορώ μια 
σκηνή στη Στέλλα κολλάω στις λεπτομέρειες και χάνω όλο 
τον ειρμό. Έτσι, έμαθε κι αυτή και μόλις δει πως αρχίζω 
να αναλύω κάτι ασήμαντο… «Ιφιγένεια! Παράτα για λίγο 
τον συγγραφικό σου οίστρο και πες επιτέλους αυτό που 
ξεκίνησες!». Αποσυντονιστικό. Μεταξύ μας όμως, ένα δίκιο 
το ‘χει. 

Εμένα όμως άλλα με καίνε τώρα. Πλησιάζουν οι εξετάσεις και μετά ακολουθεί το καλοκαίρι, 
πριν την καινούρια αρχή: το λύκειο! Καλά, πότε τέλειωσε η χρονιά; Είναι τόσο αλλόκοτο. Τη 
μια στιγμή διέσχιζα τις πολυπόθητες καλοκαιρινές διακοπές και την επόμενη βρισκόμουν στον 
αγιασμό του σχολείου. Ύστερα από αυτό, όλα έγιναν αστραπιαία. Ελάχιστα πρόλαβα να σκεφτώ 
πως αυτή είναι η τελευταία μου χρονιά στο γυμνάσιο και ανήκα πια στους ‘‘μεγάλους’’ του 
σχολείου. Ήρθαν οι βαθμοί του πρώτου τριμήνου. Ήρθαν και οι βαθμοί του δεύτερου και, προτού 
προλάβει καλά καλά να ξεκινήσει το τρίτο, τσουπ, να κι οι διακοπές του Πάσχα! Μη φανταστείς 
όμως και τίποτα τσακίρ κέφια. Αν εξαιρέσεις τη Μεγάλη Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο 
που ακολούθησε, διάβαζα καθημερινά από το πρωί ως αργά το μεσημέρι. Τα απογεύματα όμως 
έβγαινα. Πόσο ν’ αντέξει ένας άνθρωπος να είναι σκυμμένος πάνω από βιβλία; Εκτός βέβαια κι 
αν είναι εξωσχολικά. Αυτά μάλιστα. Υποθέτω πως αυτό είναι ένα ισορροπημένο πρόγραμμα για 
διακοπές πριν τις εξετάσεις… Χμ, είναι δεν είναι, το άγχος παραμένει!

Αλλάζουμε θέμα… Από τη μεριά του Αργύρη έχουμε ξεφύγει από την κατάσταση, μια κρύο μια 
ζέστη και έχουμε τώρα περάσει στην απόλυτη αδράνεια. Αλλά έχει καταντήσει ελεεινό το να 
τρέχω συνεχώς ξοπίσω του, μήπως και γίνει κάτι. Πρέπει να ζούμε κάθε πολύτιμο δευτερόλεπτο 
της ζωής μας, αλλά πώς, αλήθεια, θα το κατορθώσουμε αυτό όταν συνεχώς σπαταλάμε το 
χρόνο μας σκεπτόμενοι πράγματα που ίσως γίνουν; Πρέπει να συμβάλλουμε και εμείς στο να 
πραγματοποιηθούν. Όταν όμως κάναμε πια ό,τι μπορούσαμε και ο φίλτατος από κει δεν το 
εκτίμησε, μάλλον είναι καιρός να πάμε παρακάτω! Το λέω αυτό έχοντας ξοδέψει ώρες και ώρες 
περιμένοντας να μπει στο facebook, έχοντας περάσει από τα μέρη όπου συχνάζει, περισσότερες 
φορές κι από τον ίδιο, και έχοντας βγει μαζί του μια φορά, ελπίζοντας πως ίσως κάτι θ’ 
άλλαζε μετά από αυτό. Που δεν άλλαξε. Δεν πειράζει όμως! Δε θα ξεπεράσω εγώ τα όρια της 
αξιοπρέπειάς μου για τούτον εδώ, ούτε και για κανέναν άλλον, εδώ που τα λέμε! Ένα σωρό 
άλλοι θα υπάρξουν, ρε αδερφέ! Κι επειδή μια φορά κόλλησα για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
τι έγινε; Θα ξεκολλήσω. Η προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου είναι ένας θησαυρός. Από τη 
στιγμή που διαθέτεις τον εαυτό σου σε κάποιον, αυτός ο κάποιος είναι πολύ τυχερός. Αν όμως 
δεν μπορεί να το εκτιμήσει –τι να κάνουμε!- θα πάρεις το θησαυρό σου και θα φύγεις. Η Στέλλα, 
η Μαριάνθη και η Ελίζα, πάντως, θα με στηρίξουν σίγουρα σε αυτό. Παρακολουθούσαν με πολλή 
προσήλωση τα συνεχή γεγονότα και όλες έχουν καταλήξει στο ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα 
βλαμμένα όλων των εποχών. Δεν τον χωνεύουν καθόλου! Χεχε…

Αλλά, φτάνουν πια οι έγνοιες! Εξάλλου, το 
καλοκαίρι που έρχεται επιφυλάσσει πολλές 
φιλίες, γέλιο και ελευθερία! Ζωή και κότα 
δηλαδή. Και είναι τόσο κοντά… Σχεδόν μπορώ να 
το μυρίσω…

Χαχα ok, τώρα άρχισα τα παλαβά μου.

Τέλος πάντων! Πάω να τηλεφωνήσω στις τρελές 
για να βγούμε.

Τσάο, mon cher!

Ματς και μουτς,

Η λατρευτή, πανέξυπνη και –πάνω απ’ όλα- 
μετριόφρων σου,

Ιφιγένεια!!!!!! ;)

Ιφιγένεια Θεοδωρίδου (Γ2)

Μόδα και έρως
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..
. Αγαπημένο μου ημερολόγιο, Έρωτας - Εφηβική Αγάπη!!!

(...και πού μυαλό για διάβασμα;)
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• Οι μισοί σχεδόν πιστεύουμε ότι τρώμε αρκετά υγιεινά (50%)!

• Όχι όλοι! Σίγουροι για τον εαυτό τους οι 38% από μας!

• Υπάρχουν και κάποιοι ανάμεσά μας που έχουν επίγνωση της κατάστασης!

Πριν κάνουμε την αυτοκριτική μας να σας ενημερώσουμε ως έγκριτοι 
δημοσιογράφοι, για να μη σας κουράζουμε με διαγράμματα ότι:

• Τα προϊόντα βιολογικής προέλευσης 25% από μας δεν τα έχουν δοκιμάσει 
ποτέ, ενώ μόλις το 30% τα χρησιμοποιούν. Κάποιοι συχνότερα,25% και κάποιοι 
σπανιότερα, 20%! 

Θα μας ενημερώσει επιτέλους κάποιος υπεύθυνα;

• Πατατάκια, μπισκοτάκια, γαριδάκια και τα συναφή, δήλωσαν ότι 
καταναλώνουν καθημερινά 25% των αγοριών και 18% των κοριτσιών. Μια 
φορά την εβδομάδα τα τρώει το 35%. Οι υπόλοιποι ούτε μια φορά το μήνα!

Να τους πιστέψουμε; 

Ας κάνουμε την αυτοκριτική μας!

• Εντυπωσιακά αποτελέσματα! Αθλούμαστε καθημερινά πάρα πολλοί!
• Ουάου! Τα αγόρια είναι πιο αθλητικοί τύποι, σχεδόν 3 στους 4!
• Και τα κορίτσια όμως ακολουθούν δυναμικά, πάνω από 50%!
• Άντε και οι υπόλοιποι, τι περιμένετε;

Πόσο συχνά αθλείστε;
(καθημερινά - μια φορά την εβδομάδα - μια φορά το μήνα - πιο συχνά - πιο σπάνια)

Το ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε στους μαθητές του 1ου Γυμνασίου Συκέων, 
περιελάμβανε δέκα ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι ερωτήσεις ήταν οι εξής:  

• Πόσο συχνά τρώτε ή παραγγέλνετε φαγητό εκτός σπιτιού;

• Ποια γεύματα την ημέρα παίρνετε;

• Πόσο συχνά τρώτε φρούτα; 

• Πόσο συχνά τρώτε κρέας και πόσο συχνά ψάρι ή κοτόπουλο; 

• Πόσο νερό καταναλώνετε την ημέρα; 

• Πόσο συχνά τρώτε σνακ; ( πατατάκια, γαριδάκια, μπισκότα κ.τ.λ.).

• Στο σχολείο παίρνετε φαγητό από το σπίτι ή από το κυλικείο;

• Καταναλώνετε προϊόντα βιολογικής προέλευσης;

• Πόσο συχνά αθλείστε;

• Πιστεύετε πως τρέφεστε υγιεινά;

Καθόλου

2%

Όχι
Αρκετά 
Ναι

10%

50%

38%

• Ούτε οι μισοί από μας πίνουν ένα λίτρο νερό την ημέρα ή ακόμα περισσότερο!
• Ένας στους πέντε πίνει μισό λίτρο ή λιγότερο νερό την ημέρα!
• Καλά βρε παιδιά δε διψάτε; Απορίας άξιον!

Πόσο νερό καταναλώνετε την ημέρα;
(ένα ποτήρι - μισό λίτρο - ένα λίτρο - περισσότερο - λιγότερο)

Λιγότερο

16%

Περισσότερο
1 λίτρο
1/2 λίτρο
1 ποτήρι

3%

47%

34%

0%

Ποτέ

1%

Καθημερινά

• Δυστυχώς φρούτα δεν τρώμε καθημερινά όλοι! Μόνο το 65%!
• Οι 17%  μια φορά την εβδομάδα!
• Κάποιοι μια φορά το μήνα! Ελάχιστοι τα αποφεύγουν εντελώς! 
• Τσ, τσ, θα σας μαλώσουμε!

Πόσο συχνά τρώτε φρούτα; 
(καθημερινά - μια φορά την εβδομάδα - μια φορά το μήνα - πιο συχνά - πιο σπάνια)

65%

17%

7%
10%

1 την εβδομάδα
1 το μήνα
Πιο συχνά

• Μια φορά την εβδομάδα τρώνε ή παραγγέλνουν φαγητό από έξω πολλααααά 
παιδιά. Τα αγόρια προηγούνται με ποσοστό σχεδόν 35%! Τα κορίτσια ακολουθούνμε 
24%!

• Τουλάχιστον μια φορά το μήνα οπωσδήποτε το 25%!
• Τι νούμερα είναι αυτά παιδιά; Τρελαθήκαμε;

 Πόσο συχνά τρώτε ή παραγγέλνετε φαγητό εκτός σπιτιού;
(μια φορά την εβδομάδα - μια φορά το μήνα - πιο συχνά - σπάνια - ποτέ)

Ποτέ

Αγόρια

1 την εβδομάδα1 το μήναΠιο συχνάΣπάνια

Κορίτσια

1%
3,3%

24%

36%

25%25%

9%10%

35%

24%

Κορίτσια
Αγόρια

7%
35%

51%

75%

17%

2%

23%

7%9%
3%

1ο Γυμνάσιο Συκεών

FAST FOOD:Ο εχθρός της υγείας μας
Δυστυχώς στις μέρες μας τα fast food τα οποία διατίθενται 
στα ταχυφαγεία, είναι η εύκολη, η γρήγορη και η φθηνή 
λύση, στην οποία καταφεύγει ο περισσότερος κόσμος. Τι 
κρύβεται όμως, πίσω από τα ελκυστικά αυτά τρόφιμα για 
μικρούς και μεγάλους;

Πρώτον, τα τρόφιμα όπως οι πατάτες και τα ψωμάκια, 
τα οποία χρησιμοποιούνται στα ταχυφαγεία, είναι 
κατεψυγμένα και χαμηλής ποιότητας. Δεύτερον, τα 
λαχανικά δεν πλένονται καλά, με αποτέλεσμα να μένουν 
πάνω τους τα χημικά και οι επικίνδυνες ουσίες από το 
ράντισμα κι εμείς να τις καταναλώνουμε. Τρίτον, τα 
γεύματα τηγανίζονται σε λάδι χαμηλής ποιότητας, το 
οποίο έχει ξαναχρησιμοποιηθεί πολλές φορές και σε 
σκεύη που έχουν φθαρεί από το χρόνο και από τη χρήση. 
Τέταρτον, το εμφιαλωμένο νερό που πωλείται σε πλαστικά 
μπουκάλια ζεσταίνεται στα φορτηγά κατά τη μεταφορά 
του με αποτέλεσμα το πλαστικό (επομένως και το νερό 
μέσα σε αυτό), να γίνεται επικίνδυνο. Ακόμη, περιέχει 
καρκινογόνα συντηρητικά, που είναι ανθυγιεινά. Τέλος, 
το κρέας είναι χαμηλής ποιότητας και περιέχει πρόσθετες 
ουσίες γεύσης που χρησιμοποιούνται προκειμένου να το 
διατηρήσουν αρκετές μέρες αναλλοίωτο.

Καλό είναι να υιοθετήσουμε όλοι την μεσογειακή διατροφή 
και να γυρίσουμε την πλάτη στα fast food γιατί η υγεία 
είναι το πιο πολύτιμο αγαθό στη ζωή μας.

Μαρίνα Ξουλίδου (Α4)

Διατροφή και χαμηλό εισόδημα
Ποια επίδραση έχει η φτώχεια στη διατροφή 
μας και πώς επηρεάζει το χαμηλό εισόδημα τις 
διατροφικές μας επιλογές; 

Όπως βλέπουμε, οι περισσότερες πληθυσμιακές 
ομάδες με χαμηλό εισόδημα «οδηγούνται» σε 
μια μη ισορροπημένη διατροφή. Οι οικογένειες 
που δεν έχουν πολλά χρήματα, αδυνατούν να 
αγοράσουν προϊόντα υψηλής ποιότητας διότι είναι 
πολύ ακριβά και έτσι καταφεύγουν σε προϊόντα πιο 
χαμηλής ποιότητας, που είναι συχνά ανθυγιεινά 
και παχυντικά. 

Αυτό με τη σειρά του συμβάλλει στη δημιουργία 
αρκετών ασθενειών, όπως καρδιαγγειακές 
δυσλειτουργίες, παχυσαρκία, διαβήτης και 
υπέρταση. Επίσης, η φτώχεια αλλάζει και τις 
διατροφικές μας επιλογές. Αν για παράδειγμα 
τρώγαμε στο σπίτι ή σε κάποιο εστιατόριο, 
τώρα προτιμάμε να τρώμε στα ταχυφαγεία, 
που προσφέρουν πιο φτηνό, νόστιμο αλλά πιο 
ανθυγιεινό φαγητό. 

Όλοι οι άνθρωποι όμως πρέπει να τρέφονται 
σύμφωνα με την μεσογειακή διατροφή, που 
προσφέρει όλα τα θρεπτικά συστατικά, χωρίς να 
κοστίζει πολύ ακριβά !!!

Στέλιος Πέγιος (Α4)

Η Διατροφή σήμερα!
Η διατροφή του ανθρώπου είναι σημαντική για την υγεία 
και την ανάπτυξή του, γι’ αυτό στο πέρασμα του χρόνου 
έχει δημιουργήσει και τη μαγειρική τέχνη. Ο άνθρωπος 
έχει ανάγκη να τρέφεται με κρέας, που προσφέρει 
πρωτεΐνες αλλά και σαλάτες, φρούτα, όσπρια, ψάρια, 
ξηρούς καρπούς κ.α. 

Πολλές φορές βέβαια, λόγω οικονομικών δυσκολιών 
αλλάζει διατροφικές συνήθειες. Επίσης, και εξαιτίας 
των γρήγορων ρυθμών που του επιβάλλει η δουλειά, 
τρέφεται συχνά με πρόχειρα και έτοιμα γεύματα, τα 
οποία δεν προσφέρουν την ενέργεια που απαιτεί ο 
οργανισμός του. Παρατηρούμε λοιπόν σήμερα ότι 
αντιμετωπίζουμε προβλήματα παχυσαρκίας και κακής 
υγείας, λόγω διατροφής. Οι οικονομικές δυσκολίες 
οδηγούν πολλούς ανθρώπους να τρέφονται με μεγάλες 
ποσότητες ζυμαρικών, λιπαρών κρεάτων και ψωμιού, 
με αποτέλεσμα η υγεία τους να βρίσκεται σε κακή 
κατάσταση, λόγω της ανθυγιεινής διατροφής. 

Η άποψη μου είναι ότι σήμερα, ο άνθρωπος πρέπει να 
κάνει τους κατάλληλους συνδυασμούς τροφών, για 
να παίρνει ο οργανισμός του τις κατάλληλες (σωστές)
θρεπτικές ουσίες. Δεν πρέπει να υπερβάλλει στις 
ποσότητες τροφής που τρώει, πρέπει να τρέφεται με 
μεγάλη ποικιλία τροφών, ώστε στον οργανισμό του να 
μη λείπει καμία σημαντική θρεπτική ουσία.

Φωτεινή Μούτσιου Τουλούμη (Α4)

Η διατροφή μας επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες 
αλλά ο σημαντικότερος είναι η οικονομική κατάσταση στην 
οποία βρισκόμαστε. Με βάση αυτήν έχουμε περισσότερες 
ή λιγότερες επιλογές, σχετικά με τα τρόφιμα που τελικά 
τρώμε.

Όλο και συχνότερα σήμερα βλέπουμε οικογένειες που το 
εισόδημά τους μειώνεται δραματικά. Τα φτωχά ελληνικά 
νοικοκυριά επιλέγουν, τρόπος του λέγειν επιλέγουν, 
τρόφιμα χαμηλής και αμφίβολης τις περισσότερες φορές 
ποιότητας. Η φτώχεια έχει ως αποτέλεσμα να έχει η μέση 
ελληνική οικογένεια μια ανισόρροπη διατροφή, με χαμηλή 
κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, γαλακτοκομικών 
προϊόντων, κρέατος και πουλερικών. Η κακή διατροφή 
έχει ως συνέπεια τον υποσιτισμό, την έλλειψη δηλαδή 
θρεπτικών συστατικών στον οργανισμό μας ή τον 
υπερσιτισμό, την υπερκατανάλωση δηλαδή που οδηγεί 
στην παχυσαρκία. 

Όταν κάποιος έχει χαμηλό εισόδημα και ταυτόχρονα 
έχει να πληρώσει για το ηλεκτρικό, την ύδρευση, το 
τηλέφωνο, δάνεια από πιστωτικές κάρτες ή άλλα, όταν 
έχει να πληρώσει φροντιστήρια για τα παιδιά του, έχει τη 
δυνατότητα να προμηθευτεί τρόφιμα υψηλής ποιότητας, 
που είναι υγιεινά, αλλά πολύ ακριβότερα από τα 
φθηνότερα που είναι αμφίβολης ποιότητας; Περιορίζεται 
στα φτηνά προϊόντα, από τα οποία συνήθως λείπουν 
βιταμίνες κι άλλα συστατικά απαραίτητα για την ομαλή 

ανάπτυξη του οργανισμού. Τις περισσότερες φορές τα 
πιο φθηνά προϊόντα είναι παχυντικά κι ανθυγιεινά. Αν 
για παράδειγμα τρώμε συχνά σάντουιτς ή μαγειρεύουμε 
για λόγους οικονομίας πολλές φορές με χρησιμοποιημένο 
λάδι ή αν καταναλώνουμε πολύ συχνά ζυμαρικά, που είναι 
οικονομικά, τότε προφανώς η διατροφή μας δεν είναι 
ισορροπημένη.

Όσο πιο χαμηλό το εισόδημα, τόσο λιγότερες οι επιλογές 
σε σχέση με τη διατροφή. Τόσο περισσότερες όμως οι 
συνέπειες από τη μακροχρόνια κατανάλωση τροφών, 
φτωχών σε θρεπτική αξία. Προβλήματα υγείας, όπως 
καρδιαγγειακές παθήσεις, διαβήτης, υπέρταση, 
χοληστερίνη και πολλές χρόνιες παθήσεις αυξάνονται 
έντονα. Τα τελευταία χρόνια, όλο και πιο συχνά, 
παρατηρούμε τέτοιες ασθένειες σε παιδιά μικρής ηλικίας 
που κάποτε είχαν μόνο οι ηλικιωμένοι.

Πολλές φορές, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των 
οικονομικά ασθενέστερων κοινωνικών τάξεων οδηγεί στην 
άγνοια και στην υποβάθμιση των όσων σχετίζονται με τη 
διατροφή. Βέβαια, η μόδα, η άγνοια, η κακή ενημέρωση μας 
οδήγησαν να μιμούμαστε τις διατροφικές συνήθειες έντονα 
καταναλωτικών κοινωνιών και να έχουμε υποβαθμίσει 
τη μεσογειακή διατροφή, που χρόνια πρόσφερε με την 
πληθώρα και την ποιότητα των προϊόντων της, μακροζωία 
και καλή ποιότητα ζωής ταυτόχρονα. Η διατροφή μας 
κάποτε στηριζόταν στο ελαιόλαδο, την παραδοσιακή φέτα, 

τα θαλασσινά, τα όσπρια και τα λαχανικά. Όταν όμως το 
κόστος, όπως δείχνουν έρευνες, των προϊόντων αυτών έχει 
αυξηθεί τα τελευταία τριάντα χρόνια ως και 2.000%, πώς 
να μην επιλέγουμε το εύκολο, το γρήγορο και το φτηνό, 
που είναι συνήθως ανθυγιεινό; 

Αν βέβαια η πολιτεία ήθελε, θα μπορούσε να κάνει πολλά. 
Στο σχολείο για παράδειγμα, θα μαθαίναμε πολλά μέσα 
από προγράμματα αγωγής υγείας ή μαθημάτων που 
θα μας πληροφορούσαν σχετικά με τη διατροφή και το 
ρόλο που παίζει στην ανάπτυξη του οργανισμού μας. Θα 
μπορούσαμε επίσης, να τρώμε όλοι οι μαθητές στο σχολείο 
και αυτό θα πρόσφερε ισορροπημένη διατροφή για όλα τα 
παιδιά, ιδιαίτερα τα φτωχότερα. Θα αποκτούσαμε υγιείς 
διατροφικές συνήθειες από μικρή ηλικία και πιθανότατα 
θα τις συνεχίζαμε και στην ενήλικη ζωή μας. Αν αυτά 
συνδυαζόταν με την άθληση αλλά και την προστασία 
στις τιμές ειδών καθημερινής κατανάλωσης, θα γινόταν η 
διατροφή μας πολύ καλύτερη από τη σημερινή, όπως κι 
όλη μας η ζωή.

Το παραπάνω κείμενο είναι σύνθεση των γραπτών 
της έκθεσης των μαθητών: Θανάση Μοσχόπουλου, 
Φωτεινής Μούτσιου Τουλούμη, Ελένης Μπεκιάρη, Έφης 
Ξανθοπούλου, Απόστολου Ξεσφίγγη, Μαρίνας Ξουλίδου, 
Στέλιου Πέγιου, Αντώνη Παπαγεωργόπουλου.

Διατροφή και φτώχεια 
Μετά από συζήτηση μέσα στην τάξη,  στο  πλαίσιο του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και με αφορμή  πληροφορίες που 
πήραμε από το σχολικό βιβλίο, άρθρα, ιστοσελίδες και ιστολόγια, γράψαμε έκθεση με θέμα την επίδραση που έχει η φτώχεια 
στη διατροφή μας και πώς επηρεάζει τελικά το χαμηλό εισόδημα τις διατροφικές μας επιλογές. Ιδού το αποτέλεσμα:

Περί...

Καθημερινά

Ποτέ

EPEYNA

Νέοι ετών δεκατριών, μαθητές του Α4 του 1ου Γυμνασίου Συκεών, 
πολλά υποσχόμενοι, σοβαροί κι ευπαρουσίαστοι, θελήσαμε να 
καταγράψουμε τις διατροφικές συνήθειες παιδιών ίδιας ηλικίας 
με μας, με αφορμή το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας, στο 

οποίο ασχοληθήκαμε με το θέμα της διατροφής. 
Ακούστε ή μάλλον διαβάστε τι διαπιστώσαμε σε ερωτηματολόγιο 

που κάναμε και συμμετείχαν 220 μαθητές γυμνασίου!

Ποιες είναι οι διατροφικές μας συνήθειες;



11
1ο Γυμνάσιο ΣυκεώνΤοίχος       μαθητών1ο Γυμνάσιο Συκεών

      Εφηβεία!!!

Τι γίνεται; Νιώθω ότι πέφτω από γκρεμό! Όλα 
διαλύονται και αλλάζουν! Νομίζω ότι γίνομαι 
εξωγήινος! Σήμερα προτιμώ να μιλάω για μένα 
στους φίλους μου, παρά στους γονείς μου όπως 
έκανα παλιά. Επίσης, το σώμα μου, μαζί με την 
σκέψη μου και αυτό αλλάζει. Αρχίζω να σκέφτομαι 
πιο ώριμα και να ψηλώνω απότομα. Μαζί με όλα 
αυτά άρχισα και να διαβάζω συνειδητοποιώντας ότι 
από εδώ και πέρα πρέπει να διαβάζω, να περάσω 
κάπου, αργότερα να βρω δουλειά... 

Βασίλης Σταυρίδης & Τάσος Χόχορας (Α5)

Σκέψεις, προβληματισμοί, εκμυστηρεύσεις! 
Διαβάστε αυτά που μας αποσχολούν! 

Άμα έχεις τέτοιους φίλους, τι τους θέλεις τους εχθρούς; 

Τους φίλους τους χρειαζόμαστε στις δύσκολες, αλλά και 

στις χαρούμενες στιγμές μας. Αν κάποια περίοδο είμαστε 

στενοχωρημένοι για οποιονδήποτε λόγο, θέλουμε υποστήριξη 

από κάποιον κοντινό μας άνθρωπο.  Συνήθως δεν μπορούμε 

να το μοιραστούμε με συγγενικό πρόσωπο και εκεί ξεκινάει ο 

ρόλος ενός φίλου. Φυσικά οι φίλοι δεν είναι μόνο, για να μας 

κρατάνε συμπαράσταση, όταν δεν είμαστε ψυχολογικά καλά, 

αλλά και για να περνάμε μαζί τους ευχάριστα. Σε μια τέτοια 

σχέση πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Ούτε ο ένας, αλλά ούτε 

ο άλλος πρέπει μόνο να ζητάει χωρίς να “δίνει”. Ένα ακόμη 

σημαντικό στοιχείο της φιλίας είναι η εμπιστοσύνη. Χωρίς 

αυτή δεν υπάρχει αληθινή φιλία. Συχνά δεχόμαστε εύκολα 

ως φίλο μας κάποιον που δεν γνωρίζουμε πολύ,  ίσως και 

καθόλου,  λέγοντας τα προσωπικά μας, γνωστά ως μυστικά.  

Αυτό συμβαίνει από ανάγκη να μιλήσουμε σε κάποιον γι αυτά 

που μας απασχολούν, πιστεύοντας ότι αυτό θα μας βοηθήσει. 

Συνήθως όμως δεν βοηθάει, αντιθέτως μας δημιουργεί  

προβλήματα, γιατί αυτός που διαλέξαμε να εμπιστευτούμε, 

δεν είναι κάποιο σίγουρα έμπιστο άτομο, αλλά κάποιος που 

πολύ εύκολα μπορεί για οποιονδήποτε λόγο να μας προδώσει. 

Αν όμως μια προδοσία την δεχτούμε από κάποιον παλιό και 

πιστό φίλο, “πονάει” περισσότερο. Σ’ αυτήν την περίπτωση 

ή δεν ήταν στην πραγματικότητα ποτέ φίλος  ή προκλήθηκε 

ζήλια. Η ζήλια μπορεί να προέρχεται κάποιες φορές από 

κάποιον κοινό έρωτα που με σκοπό να τον κερδίσουν, 

θυσιάζουν τα πάντα, μέχρι και τη φιλία τους. Πολλοί όμως, 

όταν ξεχνάνε αυτόν τον έρωτα, όχι μόνο δεν ξεχνάνε τη ζήλια 

που είχαν, αλλά τη μετατρέπουν και σε εχθρότητα. Έτσι, θα 

πρέπει να προσέχουμε τους νέους φίλους μας, αλλά και την 

ισορροπία μιας παλιάς καλής-φιλικής σχέσης!

Κλειώ Γιουλούντα (Γ2)

Ε όχι και μαγκιά το τσιγάρο!
“Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία”. “Το κάπνισμα μπορεί να σκοτώσει εσάς και τους γύρω σας”. Αυτές οι επιγραφές υπάρχουν  πάνω στα τσιγάρα και δεν καταλαβαίνω το γιατί. Αν θέλουν να σε προστατέψουν, καλύτερα να μη τα πουλάνε!

Πολλοί έφηβοι νομίζουν ότι το τσιγάρο είναι κάτι που σε ανεβάζει στα μάτια των άλλων και ότι σε κάνει μάγκα. “Μάγκας”, μια λέξη χωρίς σταθερή σημασία! Οι έφηβοι νομίζουν ότι μάγκας είναι αυτός που καπνίζει, αυτός που αντιμιλά και μπορεί με κάθε τρόπο να τρομοκρατήσει τους άλλους. Και όμως, αληθινός μάγκας είναι αυτός που ξέρει να φέρεται ευγενικά και είναι κυρίως, καλός άνθρωπος. Πολλοί μαθητές δε ξέρουν ότι η νικοτίνη που περιέχει το τσιγάρο, μπορεί να προκαλέσει νικοτινική στοματίτιδα, ασθένειες στους πνεύμονες, αλλά και καρκίνο του λάρυγγα και του πνεύμονα. Ένας χρόνιος καπνιστής έχει 20 φορές μεγαλύτερες πιθανότητες να πεθάνει από καρκίνο του πνεύμονα, από έναν μη καπνιστή. Από την άλλη, μετά τη διακοπή του καπνίσματος, οι πιθανότητες αυτές μειώνονται αισθητά, χρειάζεται όμως μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι οι πνεύμονές του «καθαρίσουν».
Συμπέρασμα; Κόψε το κάπνισμα, σώσε την υγεία σου!

Μακρίνα-Νινέτα Αδαμίδου και Κωνσταντίνα Καλημέρη  (Β2)

    Εφηβεία και γονείς

Μπαίνοντας στην εφηβεία, τα παιδιά νιώθουν ότι πλέον 

έχουν μεγαλώσει και επιθυμούν την ανεξαρτησία τους. Αυτό 

όμως ανησυχεί τους γονείς, με αποτέλεσμα να έρχονται σε 

συγκρούσεις. Έτσι, οι έφηβοι αναζητούν διεξόδους  έξω 

από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Κυρίως στις παρέες 

και τους φίλους τους, καθώς πιστεύουν πως είναι οι μόνοι 

άνθρωποι που τους καταλαβαίνουν  και δεν πιέζονται από 

αυτούς.

Αυτό που ικανοποιεί τους εφήβους είναι να νιώθουν 

ελεύθεροι και έτοιμοι να υλοποιήσουν τους στόχους τους. 

Το μόνο που ζητούν από τους γονείς τους είναι κατανόηση 

και εμπιστοσύνη: κύρια χαρακτηριστικά  με τα οποία θα 

νιώθουν τους γονείς δίπλα τους σε κάθε στιγμή της ζωής 

τους!

Κυράννα Τόντζου (Γ5)

Internet

Από τότε που φτιάχτηκε το Internet η καθημερινή μας ζωή έχει γίνει πιο εύκολη 

και πιο γρήγορη. Με το Internet βρίσκουμε πληροφορίες που χρειαζόμαστε, 

κατεβάζουμε εικόνες, τραγούδια, βίντεο και ταινίες, κάνουμε εργασίες, 

παίζουμε και επικοινωνούμε με τους φίλους μας. Γενικότερα, με το Internet 

μπορούμε να κάνουμε χίλια-δυο πράγματα.

Αλλά ΠΡΟΣΟΧΗ! Το Internet δεν είναι και τόσο ασφαλές όσο νομίζουμε. 

Υπάρχουν ιοί, πειρατικά προγράμματα και άλλα πράγματα που όχι μόνο 

βλάπτουν τον υπολογιστή μας αλλά κι εμάς, γιατί μπαίνουν “πειρατές”, οι 

λεγόμενοι “χάκερ” και κλέβουν προσωπικά μας στοιχεία.

Το Internet στις μέρες μας έχει αντικαταστήσει τα βιβλία, τα CD, τα DVD 

ταινιών, τα βιντεοπαιχνίδια κ.ά. Έτσι κάθε μέρα, όλο και περισσότεροι 

άνθρωποι χρησιμοποιούν το Internet με αποτέλεσμα, κυρίως οι νέοι, να 

εθίζονται όλο και περισσότερο σ’αυτό. Οι νέοι με την σειρά τους όσο πιο πολύ 

εθίζονται τόσο λιγότερο ασχολούνται με τους γύρω τους, τα μαθήματα τους 

και καμιά φορά απομονώνονται.

Καλό θα ήταν να απομακρυνθούμε λίγο από το Internet, το οποίο φαίνεται να 

είναι πια και ο καλύτερος φίλος των νέων. Πρέπει μάλιστα, να προσέχουμε τι 

ανεβάζουμε και τι κατεβάζουμε στο Internet, το οποίο δεν είναι 100% ασφαλές.

Απομακρυνθείτε λίγο από αυτό και ασχοληθείτε με τους γύρω σας και θα δείτε 

ότι θα σας κάνει καλό. Aλλωστε, όσες περισσότερες ώρες περνάτε μπροστά 

στον υπολογιστή, τόσο βλάπτεται και η όραση σας. Καλύτερα να είμαστε 

υγιείς, παρά να βλάπτουμε τον εαυτό μας.

Μαρία Χασάνη(Γ5)

“Το σχολείο για σένα’’
Ένας μαθητής περνά κατά μέσο όρο 35 ώρες της εβδομάδας του στο σχολείο. Ανταποκρίνεται όμως το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα στις προσδοκίες των μαθητών; Ικανοποιεί το σχολείο τους μαθητές; Ερωτήματα πολλά με ανάλογες απαντήσεις που διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Η αποψή μου είναι πως δυστυχώς, η εκπαίδευση και οι γνώσεις που παίρνουν οι μαθητές στα σχολεία είναι κατώτερα από αυτά που διδάσκονται τα παιδιά στο εξωτερικό. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην οποία το σχολείο δεν προσφέρει ποιοτική γνώση, ούτε πιστοποιεί τα ξενόγλωσσα πτυχία των μαθητών, αναγκάζοντας έτσι τα παιδιά να καταφεύγουν σε φροντιστήρια, φορτώνοντας παραπάνω έξοδα στους γονείς και πλουτίζοντας τον ιδιωτικό τομέα.

Οι χώρες στην Ευρώπη προσφέρουν άφθονη γνώση στους μαθητές και υπάρχει οργάνωση και πειθαρχία, κάτι που στον τόπο μας είναι ανύπαρκτο. Το μέλλον μας είναι οι σημερινοί και οι αυριανοί νέοι! Όταν όμως το σχολείο δεν τους προσφέρει τις γνώσεις που απαιτούνται και προσθέτει παραπάνω έξοδα στα ταμεία των νοικοκυριών, τότε ποιο είναι το μέλλον της Ελλάδας;

Νέοι μορφωμένοι, αλλά με άδειες τσέπες ή αμόρφωτοι άνθρωποι χωρίς προοπτικές για ένα καλύτερο αύριο; 

Χασιρίδου Σοφία (Γ5)

Οι θυσίες του “καλού μαθητήΤο να είσαι μαθητής του 18 και του 19 απαιτεί κάποιες θυσίες, τις οποίες 
ένα παιδί δεν μπορεί να κάνει εύκολα. Ένας καλός μαθητής έχει λιγότερο 
χρόνο για υπολογιστή ή play station, ενώ μερικές φορές αναγκάζεται 
να σταματήσει τις δραστηριότητες του π.χ. το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, 
το βόλει κτλ., για να έχει καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο. Ο έφηβος 
δε μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες του για ψυχαγωγία και ενώ θα 
περιμέναμε να ανέβουν οι επιδόσεις του λόγω της αύξησης του χρόνου 
διαβάσματος, πέφτουν ακόμα περισσότερο. Έτσι, νιώθει πιεσμένος 
και φυλακισμένος, κλεισμένος μέσα στον εαυτό του και δεν μπορεί να 
αποδώσει το 100% των δυνατοτήτων του. 

Παντελής Δεληγιαννίδης (Β2)
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Μικρούλα μου
του Σταύρου Σταυρίδη (Β5)

Μια ανοιξιάτικη μέρα θα σε πάρω από το χέρι,

μαζί μου να ‘ρθει να σου δείξω τα μέρη,

που θέλω να πάμε μαζί να χαρείς.

Θα σου πάρω λουλούδια και θα βγούμε 

μαζί ραντεβού.

Θα σου γράφω τραγούδια και εσύ θα χορεύεις 

και θα μου γελάς.

Το σχολείο θα αφήνεις για να πάμε για μπάνιο 

και για σινεμά.

Μικρούλα μου πρόσεχε στον δρόμο όταν θα βγεις

γιατί για εμένα είσαι τα πάντα.

Το καλοκαίρι θα γυρνάμε στη μέση του Αιγαίου

και θα σκουραίνεις και θα ανοίγουνε 

γλυκά τα μαλλιά σου.

Θα σε πειράζω, θα θυμώνεις μετά θα γελάμε.

Θα σε κερνάω γλυκά παγωτά.

Στην παραλία θα ζηλεύω όταν σε κοιτάνε

και συ θα μου γελάς πονηρά.

Όλο το βράδυ με την κιθάρα μου θα 

τραγουδάμε καθισμένοι γύρω από την φωτιά.

Μετά θα πέσουμε στη θάλασσα στις 3 το πρωί.

Στο σκοτάδι όταν φοβάσαι εγώ θα είμαι εκεί.

Θα σε αγκαλιάσω και θα σου πω σε αγαπώ.

Θα σε φιλάω γλυκά στο λαιμό.

Θα κοιτάμε τα αστέρια που πέφτουν στη Γη.

Και ξαφνικά θα σε χάσω

Θα πετάξεις κι εσύ.

Απ’ την ουρά ενός κομήτη θα πιαστείς.

Τα παραμύθια πάντα θα ζεις.

Open Air Cafe
του Ιωάννη Κεσμήρη (Α3)

Η άνοιξη ήρθε με το τέλος του Χειμώνα και 
μαζί της έφερε τη φτώχεια στην οικογένεια του νεαρού 
Τιμ, του οποίου οι παππούδες είχαν μετακομίσει για 
άγνωστους λόγους σε εκείνη τη χώρα. Δεν ήταν τυχαίο 
που ο πατέρας του δεν ήταν στα καλά του, αφού το 
αφεντικό του του έβαζε τις φωνές για ψύλλου πήδημα 
στην ταβέρνα που δούλευε. Ο πατέρας του ήταν όμως 
ανήμπορος ν’ αλλάξει δουλειά. Η οικογένεια του Τιμ 
ήταν φτωχή, μετά τη μείωση του μισθού του πατέρα και 
την απόλυση του από τη δεύτερη δουλειά που έκανε το 
απόγευμα. 

Μια μέρα που ο πατέρας γύρισε στο φτωχό σπίτι της 
οικογένειας δεν έφερε μαζί του το μεροκάματο του. Η 
μητέρα τον πλησίασε ήρεμα και τον ρώτησε ευγενικά 
που ήταν τα λεφτά του. Αυτός αναστέναξε και εξήγησε 
στην μητέρα ότι τον λήστεψαν. Η μητέρα σοκαρίστηκε 
και τον ρώτησε για λεπτομέρειες, όμως εκείνος απάντησε 
στις πρώτες ερωτήσεις, αλλά στις επόμενες άρχισε να 
φωνάζει και να χτυπιέται χωρίς να της απαντά. 

Το επόμενο πρωινό, καθώς ο Τιμ ήταν στον δρόμο για 
το σχολείο, περνούσε έξω από το καφενείο της γειτονιάς 
όπου καθόταν, κάτι τύποι που γελούσαν και έπιναν σε 
ένα τραπέζι. Σε μια στιγμή, ένας από αυτούς κοίταξε τον 
Τιμ και του είπε «Να πεις στον πατέρα σου να μας φέρει 
τα λεφτά μέχρι σήμερα το βράδυ εντάξει;». Ο Τιμ έφυγε 
για το σχολείο τρέχοντας, σοκαρισμένος.

Μέσα στο μάθημα δε μπορούσε να προσέξει στον πίνακα, 
όσο σκεφτόταν εκείνα τα λόγια. Το μεσημέρι γύρισε στο 

σπίτι φοβισμένος. Δεν μίλησε στον πατέρα του για εκείνο 
το θέμα, γιατί φοβόταν να μην τον μαλώσει. 

Το απόγευμα ο πατέρας του έφυγε για την δουλειά του 
και αποχαιρέτησε την οικογένεια του. Αργότερα, αφού 
η μητέρα και ο Τιμ δεν συνήθιζαν να περιμένουν τον 
πατέρα, πέσανε για ύπνο.

Το επόμενο πρωί, η μητέρα ξύπνησε και κατάλαβε ότι ο 
πατέρας δεν ήταν σπίτι. Η πόρτα χτύπησε και η μητέρα 
την άνοιξε. Είδε έναν γείτονα, που με μισόλογα και 
υπονοούμενα κατάφερε να της αποκαλύψει ότι ο άντρας 
της δολοφονήθηκε από κάποιον, πιθανότατα λόγω 
χρέους. Της είπε ότι ο δολοφόνος αγνοείται. Ο Τιμ την 
ώρα εκείνη ήταν ακόμη στο σχολείο.

Το μεσημέρι γύρισε στο σπίτι και κατάλαβε ότι  έλειπαν 
και οι δύο του γονείς.

Έφτασε το βράδυ και ο Τιμ άρχισε να πεινάει και οι γονείς 
του δεν είχαν επιστρέψει. Αφού δεν είχαν κάτι για να φάνε 
στο σπίτι, πήρε την φυσαρμόνικα του και βγήκε, για να 
μαζέψει λεφτά να φάει. Πήγε στο υπαίθριο καφενείο και 
άρχισε να παίζει την φυσαρμόνικα.  

Αφού μάζεψε κάποιο μικρό ποσό, κάθισε σε μια καρέκλα 
στην αυλή του σπιτιού του απέναντι από το καφενείο.

Εκεί δεν είχε κάτσει άλλοτε, γιατί οι γονείς του καθόταν 
εκεί το βράδυ και εκείνος δεν είχε την ευκαιρία να δει 
το νυχτερινό τοπίο από εκεί. Η ανησυχία του μικρού 
ήταν έντονη, αλλά ντροπαλός όπως ήταν, προτίμησε να 
κλειστεί στη σιωπή του και να παρακολουθεί τις εικόνες 
στο καφενείο και στο δρόμο μπροστά του. Τα αστέρια 
στον νυχτερινό ουρανό έλαμπαν και στο βάθος φαινόταν 
τα σπίτια και η εκκλησία. 

Στο καφενείο πάλι, είχε πολύ κόσμο. Οι κουβέντες τους 
και οι θόρυβοι του δρόμου έφταναν μέχρι τα αυτιά του. 
Εκτός από την ατμόσφαιρα που δημιουργούσε το καφενείο 
στο νυχτερινό τοπίο, κάποια άτομα περνούσαν από το 
δρόμο βιαστικά και άλλα στέκονταν και συζητούσαν. 
Ένα όμορφο ανοιξιάτικο βράδυ με χαρούμενες φωνές 
τριγύρω, με όμορφες μυρωδιές λουλουδιών στον αέρα 
και τα τραπεζάκια στο δρόμο να θυμίζουν την απλότητα 
της άνοιξης. Όλα ήταν όπως στον πίνακα του ζωγράφου. 
«Τιμ, απόλαυσε αυτήν τη βραδιά, αυτή την όμορφη 
εικόνα,  γιατί αύριο το πρωί θα τα μάθεις όλα»…      

O πίνακας “Open Air Cafe” ζωγραφίστηκε το 1888 από 
τον Vincent Van Gogh και απεικονίζει ένα υπαίθριο καφέ 
τη νύχτα στο Arles. 

Πού να σου εξηγώ
του Σταύρου Σταυρίδη (Β5)

Πού να σου εξηγώ

πως έτσι σαν κουβάρι μένω

να μετρώ το χρόνο που θα χρειαστώ

να χωνέψω τη λογική.

Δε με υπολόγισες καλά.

Όφειλες, ξέρεις.

Τον χρόνο θα τον πάρω και τότε θα γελάσω δυνατά.

Τ’ άδεια σου μηχανουργήματα θα τα ξεσκίσω 

και θα τα στείλω πίσω

σ’ έναν φάκελο γεμάτο σκόνη

Και θα καθίσω μαζί σου ατελείωτες ώρες

δίπλα στα παράθυρα του τρένου

ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ

Δώσε σημασία
του Σταύρου Σταυρίδη (Β5)

Σαν άνεμος στους δρόμους τριγυρνώ

Ποτέ δε σκέφτηκα να σταματήσω

κι αρώματα μαζί μου κουβαλώ

Κι αν άξιζε να κάτσω να μυρίσω;

Κι αν έστω είχα κάτι για να πω

τότε γιατί φοβόμουν να μιλήσω;

Κι αν αυτό το κάτι θα το βρω μπροστά μου

μοναχά όταν λυγίσω;

Δώσε σημασία και ίσως να δεις

πως υπάρχουν πράγματα που αξίζει να ζεις.

Πολλές  φορές παραμυθάδες θέλοντας να μυήσουν τα παιδιά στον κόσμο της ζωγραφικής σκάρωσαν 
ιστορίες με αφορμή ένα ζωγράφο ή μια ζωγραφιά. Τέτοια βιβλία βρέθηκαν και στα δικά μας χέρια, τα 
διαβάσαμε σε κάποιες τάξεις και αποφασίσαμε να δοκιμάσουμε κι εμείς να συνομιλήσουμε με έργα που 

μας συγκινούν. Ετσι γεννήθηκαν, ζηλευτές ιστορίες, εντυπώσεις, ποιήματα!

Μάης του ‘68. Το έργο αυτό ο Joan Miro το 
εμπνεύσθηκε από την εξέγερση του Μάη στο 
Παρίσι, το ζωγράφισε στο διάστημα 1968-1973 

και το ολοκλήρωσε το 1974
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Η πόρτα για τον μαγικό κόσμο 
της Αντελίνας Μάρκου (Β3)

Κάποτε τη δεκαετία του 80’ στα βόρεια της 
Ιταλίας ο Αλπάνο και ο Μαρτσέλο Σαλβατόρε έψαχναν 
την ‘‘πόρτα για τον μαγικό κόσμο’’, που λεγόταν ότι 
έμοιαζε με παράδεισο.

Έτσι, μια μέρα ξεκίνησαν και άρχισαν να ψάχνουν 
από πόλη σε πόλη και από χώρα σε χώρα. Κάποια 
στιγμή έφτασαν στην Γαλλία και συγκεκριμένα στην 
Ορλεάνη. Εκεί, βρήκαν έναν τύπο που πουλούσε πίνακες 
ζωγραφικής και προσπαθούσαν να τον ρωτήσουν πού 
είναι ‘‘η πόρτα του μαγικού κόσμου’’. Τότε, εκείνος τους 
ρώτησε “Qu’est-ce que vous voulez?”. Εκείνη τη στιγμή 
λέει ο Αλπάνο στον Μαρτσέλο : “Ξέρεις γαλλικά;” και ο 
αδερφός του του απαντά: “Κάτι ξέρω, αλλά μπορώ να 
συνεννοηθώ μαζί του”. Ο Αλπάνο τού αντιγύρισε: “Άντε, 
τι περιμένεις;” 

Κι έτσι, ο Μαρτσέλο λέει στο γάλλο: “Tu parles l’ italien?” 
κι εκείνος του απαντά: “Ξέρω λίγος ιταλιάνος”. 

“Η πόρτα του μαγικού κόσμου;”, ρώτησαν με ελπίδα τα 
δύο αδέρφια. Ο ζωγράφος τους κοίταξε με απορία και 
απάντησε “Ντεν ξέρει”. 

Προχωράνε, προχωράνε και συναντάνε έναν άλλον 
γάλλο. Τον πλησίασαν και τον κοίταξαν επίμονα, όμως 
επειδή δεν ήξεραν πώς να του απευθύνουν τον λόγο, δε 
μίλησαν. Ο Γάλλος, βλέποντας τους, τους ρωτά “Qu’est-
ce que vous voulez?”. 

Αυτή η ιστορία επαναλαμβανόταν ώσπου έφτασαν σε 
μια άλλη πόλη της Γαλλίας την Τρουά. Έψαχναν με τις 
ώρες αλλά τίποτα. Τα ίδια και τα ίδια. Πήγαν και σε μια 
άλλη πόλη μετά την Μέτς. Εκεί κάτι πήγαν να βρουν 
αλλά τίποτα. Πουθενά τίποτα. Όταν προσπαθούσαν να 
πάρουν πληροφορίες από κάποιον η μόνη απάντηση που 
έπαιρναν ήταν «Qu’est-ce que vous voulez?», ξανά και 
ξανά.       

Τέλος, έφτασαν στην Κολωνία της Γερμανίας. Εκεί 
απευθύνθηκαν στον πρώτο άνθρωπο που συνάντησαν και 

προσπάθησαν να τον ρωτήσουν. Επειδή όμως δεν ήξεραν 
γερμανικά για να του μιλήσουν τον κοιτούσαν σιωπηλά. 
Ο Κολωνέζος τους ρώτησε: «Was mochten sie?» και 
εκείνοι του απάντησαν: «Italienisch?». Εκείνη τη στιγμή, 
ο γερμανός αρχίζει να γελά και ο Αλπάνο και ο Μαρτσέλο 
είχαν μείνει με την απορία στο πρόσωπο. Ο γερμανός τους 
απαντά χαμογελώντας «Ιταλοί είστε; Κι εγώ πατριώτης 
είμαι απλά μένω χρόνια εδώ». Τα δύο αδέλφια Σαλβατόρε 
αναστέναξαν με 
ανακούφιση και άρχισαν 
να τον βομβαρδίζουν με 
ερωτήσεις. Μια όμως 
ερώτηση ήταν και για 
τον μαγικό κόσμο. 
Εκείνος είχε ακούσει ότι 
ο μαγικός αυτός κόσμος 
ήταν στη Ζιγκέν, μια πόλη 
της Γερμανίας, όμως 
γελώντας τους δήλωσε 
ότι δεν πίστευε ότι 
υπάρχει μια τέτοια πόλη. 
Τον ευχαρίστησαν και 
πήγαν όσο πιο γρήγορα 
γινόταν στη Ζιγκέν.         

Τα αδέρφια έφτασαν 
λίγο πιο έξω από την 
πόλη. Υπήρχε όμως  ουρά  
από κόσμο που περίμενε να μπει στη Ζιγκέν. Έπρεπε 
για να μπουν σε αυτήν, ν’ απαντήσουν σ’ ένα αίνιγμα, 
διαφορετικό για τον καθένα. Κάποια στιγμή, ήρθε και 
η σειρά τους. Επέμεναν ότι ήθελαν να μπουν μαζί και 
ότι δεν ήθελαν να χωρίσουν ποτέ. Τελικά, οι κριτές  
υποχώρησαν και τους ρώτησαν: “Τι είναι αυτό που είναι 
άχρωμο αν και αποτελείται από όλα τα χρώματα;”. Το 
βρήκαν! Ήταν το ΦΩΣ!

Τα αδέρφια μπήκαν στην πόλη. Ήταν μια όμορφη πολιτεία, 
με όμορφα δρομάκια καταπράσινα και λουλουδιασμένα. 
Ήταν ένας μικρός παράδεισος. Καθώς έψαχναν, τα 
αδέλφια Σαλβατόρε, κουράστηκαν και κοντοστάθηκαν 
να πιουν μια σουμάδα, σε ένα γραφικό μαγαζάκι στην 
πλατεία της πόλης. Ο Αλπάνο κάποια στιγμή αφαιρέθηκε 

και κοιτούσε επίμονα σ’ένα σημείο. Ένα περίεργο φως 
ακτινοβολούσε από αυτό. Σ’ εκείνο το σημείο, όπως 
αποδείχτηκε, ήταν η πόρτα. Πλήρωσαν  βιαστικά τη 
σουμάδα τους, και πήγαν να δουν τι υπήρχε εκεί. 

Μόλις έφτασαν, όλα είχαν αλλάξει. Ήταν λες και ήσουν σ’ 
ένα παραμύθι. Όλα μα όλα είχαν αλλάξει. Οι τοίχοι είχαν 
γίνει σύννεφα και κάπου στο βάθος υπήρχε ένα φως. 
Πλησίασαν και ξαφνικά άρχισαν να πέφτουν στο κενό. 

Καθώς έπεφταν έβλεπαν 
υπερφυσικά πράγματα. 

Όταν έφτασαν στο 
σύννεφο, αισθάνθηκαν 
πως είχαν φτερά και  
συνάντησαν προς μεγάλη 
τους έκπληξη έναν 
άνθρωπο. Τους πλησίασε 
με πρόσωπο γεμάτο 
περηφάνια και τους 
είπε “Συγχαρητήρια! 
Καλώς ήρθατε στην 
πύλη για τον μαγικό 
κόσμο. Θέλετε εισιτήριο 
για μόνιμη κατοικία ή 
το κλειδί για επιστροφή 
στον κόσμο;”. Έμειναν 
κατάπληκτοι και φυσικά 

ζήτησαν το εισιτήριο για μόνιμη κατοικία. Μετά από 
τη συζήτησή τους με τον φύλακα, πέρασαν την πύλη 
κι άρχισαν να εξερευνούν τον κόσμο αυτό. Ήταν τόσο 
όμορφα, ήρεμα και γλυκά που έμοιαζε με παραμύθι!!! Τα 
χρόνια περνούσαν και τα αδέλφια Αλπάνο και Μαρτσέλο 
Σαλβατόρε άρχισαν να γερνάνε και να, έφτασαν και οι 
τελευταίες τους μέρες. Όταν ήρθε η ώρα να πεθάνουν 
είπαν ο ένας στον άλλον: “Τελικά καταφέραμε να βρούμε 
το Όνειρο και να ζήσουμε ευτυχισμένοι στον μαγικό 
κόσμο!!!”.

Το έργο Infinite Gratitude δημιούργησε το 1963 ο Rene 
Magritte, ένας από τους σημαντικότερους ζωγράφους 
του 20ου αιώνα.

Τα μαλακά ρολόγια
της Μαρίας Μαυροπούλου (Γ2)

Πάλι “κάηκα” στο facebook και γενικά στο 
ιντερνετ. Και τι κατάλαβα... Αλλά ένα σωρό πράγματα 
μαθαίνεις και όλα μέσα σε λίγα λεπτά, κάτι που πλέον 
είναι δεδομένο. Παλιά ήταν “άπιαστο”, όπως το 
ταξίδι στο φεγγάρι που πλέον έχει κατακτηθεί απ’ το 
ανθρώπινο είδος. Βέβαια, αυτό είναι μια άλλη ιστορία... 
Τώρα πια, κανείς δεν νοιάζεται για τα παλιά χρόνια. 
Απλά τα κάνουν πέρα... και απολαμβάνουν τις ανέσεις 
των νεοτέρων καιρών…Tecpa... (τέλος πάντων)

Είπαμε να πάμε μια εκδρομή στο πολιτιστικό Συκεών, 
ν’ ανοίξει το μάτι μας, αλλά δεν... Θέμα της έκθεσης: 
“Αι υπερρεαλιστικαί  τέχναι”. Και αρχίζει η ξεναγός... 
και μπλα-μπλα και μπλα-μπλα και μπλα... Τη βαρέθηκα 
θανάσιμα...! Ξεγλίστρησα απ’ το μπούγιο της τάξης, 
αλλά η κα Χριστοφορίδου με είδε, και μου ‘κάνε νεύμα 
να μην απομακρυνθώ... Περνούσα και  θαύμαζα τα έργα 
και καλά... Αλλά πως πέφτει το μάτι μου, βλέπω ένα 
αντίγραφο του έργου του Σαλβαδόρ Νταλί με τίτλο: “la 
persistencia de la memoria”, τρέχα γύρευε… Τίτλος 
ολόκληρο μακρινάρι, ελληνιστί “τα μαλακά ρολόγια” 
(απ’ αυτό κάτι θυμάμαι...).

Αυτό το παράξενο και ακαταλαβίστικο έργο έχει τον 
τρόπο να σε κερδίσει, ακόμα και αν δεν έχεις ιδέα από 
τέχνη. Απεικονίζει τέσσερα ρολόγια υγρής μορφής 
τοποθετημένα σε ένα νεκρό τοπίο, απλό, χωρίς βλάστηση. 
Το απέριττο αυτό τοπίο συνθέτει την επιμονή της μνήμης, 
τα επαναλαμβανόμενα όνειρα και αποτελεί έως σήμερα 
το σήμα κατατεθέν της υπερρεαλιστικής τέχνης.

Κοίτα να δεις, όλα αυτά για έναν πίνακα με τέσσερα 
ρολόγια και δυο-τρία ξερόκλαδα, δηλαδή, αν έδινα το 
σκίτσο της θείας της Κούλας με μαγιό, τι θα λέγανε; 

Καλά... Γυρίσαμε σχολείο σώοι και αβλαβείς 
και μας αφήσανε να φύγουμε. Γύρισα σπίτι 
πτώμα. Κουράστηκα και έπεσα ξερή... 
Και πώς γυρνάω να βολευτώ στο κρεβάτι, 
βλέπω τον αδερφό μου να κοιμάται και να 
κάνει κάτι ροχαλητά...!  Τη στιγμή που τον 
κουνάω μπας και σταματήσει και κλείσουμε 
μάτι, ακούω έναν παλλόμενο και εξοργιστικό 
ήχο... τικ-τακ και τικ-τακ και τικ-τακ και τικ-
τακ....

Άρχισα να κάνω διστακτικά βήματα προς τα 
πίσω. Σκουντουφλάω και πέφτω κάτω... 
Σηκώνομαι και βλέπω κάτι συγκλονιστικό: 
τρία ξεχειλωμένα ρολόγια στη μέση του 
πουθενά, και μου έρχεται μια φλασιά εκείνη 
την ώρα... Καλά ε... δεν υπάρχει! Είχα μπει 
νοητικά μέσα στον καμβά του Νταλί!

Έπεσα για ύπνο, ο οποίος αποτελείται από τέσσερις-πέντε 
διαστάσεις, κάνε και ‘κάνα σκόντο λόγω οικονομικής 
κρίσης, τέσσερις.
Στάδιο πρώτο: σκοτάδι πυκνό, δόξα τω Θεώ.
Στάδιο δεύτερο: ροχαλητό και στριφογύρισμα μέχρι να 
πέσεις κάτω.
Στάδιο τρίτο: πιπιλάς το δάχτυλο σου και παραμιλάς, 
ενώ ταυτόχρονα στέλνεις sms στο αμόρε.
Στάδιο τέταρτο: μπαίνεις στον κόσμο του ονείρου όπου 
υπάρχει ένας κανόνας: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑ-ΝΟ-ΝΕΣ

Και γιατί μπήκα εδώ;  Γιατί... γιατί έτσι να’ ναι, που λέει 
και η Λωξάντρα, Θεός σχωρέστην... καλά, άμα το πω 
στη Λία αυτό αύριο, θα σκάσει απ’ τη ζήλια της...

Άρχιζα να παρατηρώ το όλο τοπίο. Δεν είχα ξαναδεί 
τέτοια ρολόγια, τέτοιο τοπίο.... Ζούσα στιγμές σε ένα 
τοπίο υγρού χρόνου, όλα έμοιαζαν να κινούνται αργά, 

κανένα ίχνος ζωής, κανένας ήχος, τόσο βροντερή σιωπή, 
άκου... μόνο αυτό... τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ,  τ’ ακούς 
τικ-τακ εεε... το ακούς... τικ-τακ hello… Άντε καλέ 
ξύπνα...

Οχτώ και πέντε. Ωχ, άντε να σηκωθείς… Έχω και την 
μάνα μου από πάνω σαν το χάρο. 

-Σήκω, θ’ αργήσεις, αχ... εγώ στην ηλικία σου 
σηκωνόμουν χάραμα και τους ξυπνούσα όλους...

Εφιάλτης... Και έβλεπα ωραίο όνειρο ρε #!@!$%* Κοίτα να 
δεις, ρε συ φίλε όνειρο! O.M.G. δηλαδή, καλή φάση....

Άντε guys σχολιάστε τίποτα στο blog για τη ιστορία μου. 
Θα “ποστάρω” αργότερα και άλλα πραγματάκια.

Άντε τα λέμε...

Τα “Μαλακά Ρολόγια” (1931) είναι έργο του διασημου 
Ισπανου ζωγράφου Salvador Dali.             
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Όλα τα παραμύθια πάνε από το καλό στο κακό 
και πάλι στο καλό. Το δικό μας όμως πήγε από 
το κακό στο χειρότερο και πάλι στο κακό. Όλα 

ξεκίνησαν ένα βράδυ, όταν δύο αδερφές -που τυχαίνει 
να είμαστε εμείς οι δύο- μετά από έναν μεγάλο καβγά 
έπεσαν για ύπνο θυμωμένες και στεναχωρημένες. Δεν 
ήξεραν όμως τι τους περίμενε. Μόλις έκλεισαν και οι δύο 
τα μάτια τους βρέθηκαν, την ίδια χρονική στιγμή, στον 
ίδιο τόπο, στο ίδιο όνειρο. Βρέθηκαν σε ένα καράβι. 
Ήταν μεγάλο και τρικάταρτο και δεν έμοιαζε καθόλου 
με αυτό που πήγαν κρουαζιέρα το προηγούμενο 
καλοκαίρι. Ήταν σαν αυτά που ταξίδευαν παλιά στις 
θάλασσες και το οποίο δημιούργησε στην Ελένη μια 
αίσθηση τρόμου, ενώ στην Αγνή ενθουσιασμό και 
χαρά. Κατευθείαν έτρεξαν να ψάξουν το καράβι, 
μήπως υπήρχε κάποιος άνθρωπος για να τους 
βοηθήσει, μα δεν βρήκαν κανέναν. Αναρωτήθηκαν 
προς τα πού κατευθυνόταν αυτό το πλοίο φάντασμα 
και έτσι η Αγνή πήρε το τιμόνι για να το οδηγήσει, 
ενώ η Ελένη καθότανε στην καμπίνα και έκανε 
το σταυρό της μαζί με άλλους πέντε φίλους –ναι, 
υπήρχαν κάποια μικρά ποντικάκια που είχαν 
εκτιμήσει τη συντροφιά τους-. Αργότερα, όταν 
νιώσανε την κοιλιά τους και την κοιλίτσα των 
μικρών τους φίλων να γουργουρίζει -ξέρετε, αυτόν 
τον ενοχλητικό ήχο που ακούγεται όταν η πείνα 
θερίζει το στομάχι μας- ξεκίνησαν την αναζήτηση 
για φαγητό. Για κακή τους τύχη όμως, όχι μόνο 
δεν βρήκαν τα σουβλάκια και τις τηγανιτές πατάτες 
που αναζητούσαν, αλλά ούτε καν ένα κομμάτι 
ξερό ψωμί. Αντιθέτως, βρέθηκαν σε ένα δωμάτιο 
του καραβιού, που ήταν γεμάτο πίνακες. Η Ελένη 
έμεινε προσηλωμένη στον ένα τοίχο του δωματίου, 
που είχε πίνακες με ζώα από όλες τις εποχές, ενώ 
η Αγνή κοιτούσε με ενθουσιασμό τον απέναντι 
τοίχο, που ήταν γεμάτος με πίνακες από καράβια 
και παλιούς καπετάνιους. Στο κέντρο βρισκόταν 
ένας τεράστιος πίνακας, ο πιο μεγάλος από όλους, 
ο οποίος απεικόνιζε ένα βάζο με ηλιοτρόπια. Καμία 
δεν του έδωσε σημασία, ούτε πρόσεξε ότι κάποια 
άνθη ήταν μαραμένα, ούτε καν αναρωτήθηκε για 
πιο λόγο ο πίνακας βρισκόταν σε αυτή τη θέση. 
Έμοιαζαν να μην δίνουν καμία σημασία σε αυτή τη 
σουρεαλιστική κατάσταση. 

Ξαφνικά, η Ελένη σκόνταψε και ακούμπησε τον 
πίνακα με το ηλιοτρόπιο. Τότε ακούστηκε ένας 
δυνατός ήχος. Για λίγη ώρα δεν μπορούσε 

να δει τίποτα άλλο εκτός από αυτόν τον πίνακα. Η 
Αγνή όμως την “ξύπνησε’’ ταρακουνώντας την, όταν 
ένιωσε νερό στα πόδια της. Το καράβι βούλιαζε. 
Έπρεπε γρήγορα να φύγουν από αυτό για να σωθούν! 
Είχαν πανικοβληθεί. Έτρεξαν στο κατάστρωμα, όπου 
βρήκαν ένα μουσκεμένο χαρτί, το οποίο έδινε οδηγίες 
για τις πόρτες. Τότε μόνο, τα κορίτσια κατάλαβαν ότι 
υπήρχαν τρεις μεγάλες πόρτες με διαφορετικό χρώμα 
μπροστά τους. Όπως έλεγε το χαρτί, οι δύο οδηγούσαν 
στο κακό ενώ η μία θα τις πήγαινε πίσω στο σπίτι 
τους. Η Αγνή όμως δεν ήθελε να πάει σπίτι της, αλλά 
ούτε και στο κακό. Προτιμούσε να μείνει στο καράβι, 
γιατί όπως είπε στην Ελένη οι καπετάνιοι πεθαίνουν 
πάντα πάνω στο πλοίο τους. Μόλις το άκουσε αυτό 
η Ελένη εξοργίστηκε και άνοιξε γρήγορα την μπλε 
πόρτα. Κρατώντας την αδερφή της, πήδηξε μέσα σε 
αυτόν τον κόσμο κλείνοντας τα μάτια της.

Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου βρέθηκαν 
σε μία κουζίνα. Αυτή τη φορά όμως υπήρχαν 
άνθρωποι και μάλιστα πολλοί. Η Αγνή 

προσγειώθηκε πάνω σε μία καυτερή κόκκινη πιπεριά 

και η Ελένη πάνω σε ένα τηγάνι με τσιγαρισμένο 
κρεμμυδάκι. Και οι δύο ένιωσαν πάντως ένα κάψιμο. 
Η μία πετάχτηκε πάνω στο αλεύρι μετά από ένα γερό 
χτύπημα που έφαγε, από τη σπάτουλα του σεφ, ενώ 
βρισκόταν στο τηγάνι. Η άλλη έτρεξε να απομακρυνθεί 
από το γιγάντιο μαχαίρι που ήταν έτοιμο να κόψει την 
κόκκινη πιπεριά. Της φάνηκε μάλιστα ότι το μαχαίρι 
χαμογέλασε στην ιδέα. Πέρασε από τα πλυμένα πιάτα, 
μπήκε μέσα στις τρύπες ενός τυριού, μύρισε το φαΐ που 
ψηνόταν και ένιωσε την κοιλιά της να γουργουρίζει 

ξανά –αφού δεν είχαν βρει να φάνε τίποτα στο καράβι-. 
Στην ιδέα του καραβιού αλλά και ενός ζεστού πιάτου 
με φαγητό αναστέναξε. 

Ξαφνικά τα κορίτσια συναντήθηκαν και η Αγνή 
έβαλε τις φωνές στην Ελένη η οποία ήταν η 
αιτία που απομακρύνθηκαν από το πλοίο. Η 

αδερφή της τότε παρατήρησε ότι τα πάντα γύρω τους 
μεγάλωναν ή... ότι αυτές μίκραιναν. Ποτέ δεν έμαθαν 
την αλήθεια αλλά ούτε και τους απασχολούσε πολύ. 
Το μόνο που ήθελαν ήταν να βρουν ξανά τις τρεις 
πόρτες και να φύγουν. Η Ελένη βέβαια διασκέδαζε 
στην ιδέα της μαγειρικής, μιας και τρελαινόταν για 
την μαγειρική, ενώ η Αγνή έτρεχε σαν παλαβή για να 
γλιτώσει και να βρεθεί πίσω στο ζεστό της κρεβατάκι… 
ή μάλλον πίσω στο πλοίο. 

Όμως, για κακή τους τύχη ένας σεφ τις πέρασε 
για ωμά φιλέτα, και ετοίμασε το τηγάνι του 
για αυτές. Αφού τις έριξε στο νερό για να 

τις πλύνει και τις αλεύρωσε, τις πέταξε πολύ δυνατά 
στο τηγάνι. Εκεί σκέφτηκαν ότι ήρθε το τέλος. Σιγά - 
σιγά έπαιρναν τη μορφή ενός καλοψημένου τηγανιτού 
σνίτσελ. Το παράξενο, αλλά και θετικό, ήταν ότι δεν 
πονούσαν, αλλά ούτε και είχαν εγκαύματα. Λίγο πριν 
τα τελευταία λεπτά του ψησίματος, σκοτείνιασαν όλα 
και ένας μάγειρας άναψε μια φωτιά στη μέση της 

κουζίνας. Όλα εξαφανίστηκαν. Κανένας μάγειρας 
δεν υπήρχε και οι αδερφές είχαν επανέλθει στην 
φυσιολογική τους κατάσταση. 

Σε αυτήν την άβυσσο που φωτίστηκε ξαφνικά από 
τη φλόγα, το μόνο πράγμα που υπήρχε εκτός 
από τα κορίτσια, ήταν ένας τεράστιος πίνακας. 

Ήταν πολύ γνώριμος σε αυτές αλλά δεν θυμόντουσαν 
πού τον είχαν ξαναδεί. Άρχισαν να τον παρατηρούν. 
Εξάλλου, δεν υπήρχε και κάτι πιο ενδιαφέρον να 

κάνουν. Σε ένα τραπέζι –δεν μπορούσαν 
να καταλάβουν αν ήταν τραπέζι ή χώμα 
ή κάτι άλλο, οπότε συμφώνησαν ότι πιο 
λογικό φαινόταν να ήταν ένα τραπέζι- 
βρισκόταν ένα δίχρωμο βάζο. Τα χρώματα 
του ήταν μπεζ και  κίτρινο. Μέσα σε αυτό 
βρίσκονταν περίπου 13 ηλιοτρόπια –δεν 
μπορούσαν να τα διακρίνουν καλά-. 
Μερικά από αυτά ήταν μαραμένα, ενώ 
άλλα έτειναν να μαραθούν. Πίσω από το 
βάζο υπήρχε ένα γαλάζιο φόντο. Η Ελένη 
είπε ότι ήταν ο ουρανός, σε αντίθεση με 
την Αγνή που επέμενε ότι ήταν η θάλασσα. 
Άφησαν τον πίνακα και προχώρησαν σε 
αυτήν την άβυσσο, όπου ανακάλυψαν 
τις τρεις πόρτες που αναζητούσαν. Πάλι 
το ίδιο χαρτί με τις ίδιες οδηγίες.  Η Αγνή 
αυτή τη φορά διάλεξε την καφέ πόρτα, 
επειδή καφέ ήταν και τα καράβια. Έβαλε 
το χέρι της στην πόρτα και με μεγάλη 
περιέργεια την άνοιξε σιγά-σιγά.

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα 
άνοιξαν τα μάτια τους και 
συνειδητοποίησαν ότι βρίσκονται 

πάνω στην πλάτη ενός δεινόσαυρου! Ήταν 
τεράστιος και είχε έναν πολύ μακρύ λαιμό. 
Δεν ήξεραν ακριβώς πώς ονομαζόταν. 
Έτσι, αποφάσισαν να τον πουν αντί για 
σαύρα, Σάββα. Όμως, μια κίνηση του 
Σάββα ήρθε να ταράξει την ηρεμία τους! 
Κάνανε τσουλήθρα από την ουρά του 

και πέσανε με τα “μούτρα” πάνω σε ένα θάμνο. Και  
ενώ νομίζανε ότι εκεί θα ήτανε ασφαλείς είδανε δυο 
τεράστια μάτια να τις κοιτάνε. 

Ήταν ένας άλλος Σάββας ο οποίος ετοιμαζόταν 
να φάει το θάμνο μαζί με τα κορίτσια. Τελικά, 
κατέληξαν μέσα στη στοματική κοιλότητα… 

του άλλου Σάββα. Τότε η Ελένη προσπάθησε να 
κρατηθεί από ένα τεράστιο δόντι, ενώ η Αγνή 
προσπαθούσε να την τραβήξει. Η πρώτη, υποστήριζε 
ότι αν κρατηθούν από τα δόντια θα μπορέσουν με 
ένα σάλτο να βγουν έξω από αυτό το όχι και πολύ 
εύοσμο στόμα. Η Αγνή επέμενε ότι αν έμεναν εκεί θα 
γινόντουσαν 1001 κομματάκια από τον Σάββα. 

Και ενώ δεν μπορούσαν να αποφασίσουν ποιο 
είναι το σωστό – αφού και οι δύο ήταν- είναι – 
και θα είναι πεισματάρες- ένιωσαν ότι κάτι τους 

τραβούσε κάτω!!! Ο Σάββας κατάπινε. Σε κλάσματα 
δευτερολέπτου πέρασαν από τον οισοφάγο, το στομάχι 
του, το έντερο του, και ενώ η Ελένη ήθελε να κάνει 
εμετό, σε αντίθεση με την Αγνή που ήταν χαρούμενη 
γιατί πάλι έγινε το δικό της, βγήκαν με κάποιον τρόπο 
έξω από το δεινόσαυρο. 

Προχωρήσανε σε μία λίμνη όπου καθαρίστηκαν 
και ήπιαν νερό. Εκεί συνάντησαν έναν άλλο 
δεινόσαυρο, τον Ρεξ, όμως του άλλαξαν πάλι

Μία διασκεδαστική ιστορία για μικρούς και μεγάλους, η οποία έχει ως στόχο να ξεφύγει από το συνηθισμένο. Χαρακτηρίζεται από 
κωμικοτραγικές καταστάσεις, μεγάλη δόση χιούμορ και τρέλας, αλλά και πολύ μαγεία, θέλοντας έτσι να τονίσει ότι τα προβλήματα της 

καθημερινότητας μας, μας έχουν γίνει εμμονή και επηρεάζουν τις κινήσεις, τις σκέψεις, το υποσυνείδητο και τα όνειρά μας. Οι δύο αδερφές 
ταξιδεύουν σε περιέργους κόσμους θέλοντας να ξεφύγουν από τη ρουτίνα και τις έγνοιες, συναντάνε όμως πολλά εμπόδια και περίεργες 

καταστάσεις, που συμβολίζουν τα “φαντάσματα” της πραγματικότητας. 

Το μυστήριο του ηλιοτρόπιου
το όνομα, αυτή τη φορά σε Τάκης. Στην αρχή νόμιζαν 
ότι ήθελε να τους φάει - πέθαναν από το φόβο! Όμως 
τελικά τα πράγματα ήταν διαφορετικά από ότι τα 
περίμεναν. Ο Τάκης έσκυψε για να τον χαϊδέψουν 
και πήρε την πιο γλυκιά φατσούλα που μπορούσε. Με 
δισταγμό οι δύο αδερφές τον ακούμπησαν. Και αυτή 
ήταν η αρχή μίας μεγάλης φιλίας. 

Επειδή τα κορίτσια ασχολούνταν συνεχώς με τον 
Τάκη, είχαν ξεχάσει τον αρχικό τους σκοπό: να 
ψάξουν για τις πόρτες. Μέσα στην ταραχή της, 

η Ελένη πήρε ένα ξύλο και το πέταξε πολύ μακριά για 
να το πιάσει ο Τάκης, πέρα από τις Άλπεις, άσχετα 
αν δεν είχαν δημιουργηθεί ακόμη. Όταν ακούστηκε 
το χτύπημα του ξύλου -ναι, αλήθεια, ακούστηκε- 
βρεθήκανε σε έναν τεράστιο ιστό αράχνης. Ευτυχώς 
αράχνη δεν υπήρχε. Ήταν σίγουρες ότι δεν υπήρχε 
κανείς άλλος. Όμως η Αγνή αντιλήφθηκε έναν παράξενο 
ήχο… Ήταν σαν κάτι να τις παρακολουθούσε. Δεν 
πρόλαβαν να το ανακαλύψουν όμως, γιατί, μπροστά 
τους είδαν ένα μεγάλο άσπρο πανί. “Σαν πανί από 
καράβι”, είπε η Αγνή. Η Ελένη ένιωθε ότι πίσω από 
αυτό, θα βρίσκονταν οι πόρτες. Με ενθουσιασμό το 
τράβηξε. Τότε μπροστά τους βρέθηκε ο περιβόητος 
πίνακας με τα ηλιοτρόπια. Ένα περίεργο συναίσθημα 
φόβου τις πλημμύρισε. Προχώρησαν προς τον πίνακα. 
Ήταν σαν αόρατος αφού μπόρεσαν να περάσουν από 
μέσα και να βρεθούν στην άλλη πλευρά. Οι πόρτες 
ήταν εκεί… Αυτή τη φορά ήταν μία γαλάζια- δεν ήταν 
όμως σχετική με τη θάλασσα όπως πίστευε η μία από 
τις αδερφές (Δεν σας λέμε άλλο ποια από τις δύο 
ήταν, ξέρετε)- μια κόκκινη και μία γκρι. Η Ελένη ήταν 
έτοιμη να ανοίξει την κόκκινη όμως η Αγνή γρήγορα 
άνοιξε την μπλε. Έκλεισε τα μάτια πιστεύοντας ότι 
θα βρεθούν στο νερό… όμως βρέθηκαν στο ακριβός 
αντίθετο… Έρημος. 

Ζέστη, καύσωνας και έλλειψη νερού ήταν τα 
μόνα που κυριαρχούσαν. Αφού τα κορίτσια 
ξεσκονίστηκαν και αφού η Ελένη έβαλε τις 

φωνές στην Αγνή, ξεκίνησαν κατευθείαν για να βρουν 
τις πόρτες. Όμως, αυτή τη φορά ήταν πιο δύσκολο. 
Μετά από αρκετή ώρα πεινούσαν, αλλά και διψούσαν 
πολύ. Ψάχνανε απεγνωσμένα για νερό, όμως τίποτα.  
Ξαφνικά είδαν ένα παράξενο θέαμα! Τι ήταν αυτό; 
Ήταν κάτι τόσο εξωπραγματικό, όσο και όλα τα άλλα 
που είχαν συναντήσει: ένας πιγκουίνος κυνηγούσε 
μια πολική αρκούδα για να την φάει! 

Οι δύο αδερφές δεν ήξεραν τι ήταν πιο 
περίεργο: το ότι υπήρχαν τέτοιου είδους 
ζώα στην έρημο, το ότι ο πιγκουίνος και 

η αρκούδα συναντήθηκαν ή το ότι ο πιγκουίνος 
κυνηγούσε την αρκούδα να την φάει. Ή μήπως όλα 
μαζί; Ένας ανεμοστρόβιλος εξαφάνισε τα δύο ζώα και 
στη θέση τους εμφανίστηκαν ένα φλαμίνγκο και μία 
ζέβρα. Αυτά τα δύο ζώα είχαν μια διαφωνία μεταξύ 
τους. Το φλαμέγκο έλεγε ότι η ζέβρα ήταν άσπρη 
με μαύρες ρίγες, ενώ η ζέβρα υποστήριζε ότι ήταν 
μαύρη με άσπρες ρίγες. Για να ενοχλήσει και αυτή 
το πουλί, όπως έκανε και αυτός με το χρώμα της, 
είπε ότι τα φλαμίνγκο είναι άσπρα με λίγο ροζ, ενώ 
το φλαμίνγκο υποστήριζε το αντίθετο, λέγοντας 
ότι ήξερε πολύ καλά ποιος ήταν και τα  ποια ήταν 
τα χρώματα του. Τέλος, για να τους χωρίσει μπήκε 
ανάμεσα τους ένας ιπποπόταμος και είπε ότι ήξερε 
πολύ καλά ποιο ήταν το χρώμα του. Δεν ήταν ούτε 
μαύρος με άσπρες ρίγες, ούτε άσπρος με μαύρες 
ρίγες, ούτε άσπρος με λίγο ροζ, ούτε το αντίθετο. 
Ήταν σκέτο γκρι -νόμιζε ότι μάλωναν για αυτόν-!

Η Αγνή και η Ελένη παρακολουθούσαν 
αυτήν την κατάσταση και είναι αλήθεια ότι 
διασκέδαζαν πολύ. Μέχρι που ένας τεράστιος 

ανεμοστρόβιλος τις πήρε και τις στροβίλιζε για 
ώρες. Μέσα σε αυτόν τον ανεμοστρόβιλο είδαν 

περιληπτικά όλα όσα είχαν ζήσει μέχρι τώρα, καθώς 
και τι βρισκόταν πίσω από τις πόρτες που δεν είχαν 
ανοίξει. Στις πρώτες δύο υπήρχε το κρεβάτι της Αγνής 
και στην άλλη το κρεβάτι της Ελένης. Στις άλλες δύο 
υπήρχε το θρανίο της μίας και το θρανίο της άλλης. 
Είδαν επίσης, τι έκαναν οι φίλοι τους την ώρα που 
ζούσαν όλα αυτά. 

Τελικά ο ανεμοστρόβιλος σταμάτησε και της 
άφησε στο ίδιο σημείο που ήταν πριν λίγα 
λεπτά. Τα ζώα βρίσκονταν ακόμη εκεί, όμως 

από τη μία στιγμή στην άλλη έγιναν σκόνη, η οποία με 
τη βοήθεια του ανέμου μετακινήθηκε στην άκρη της 
ερήμου και δημιούργησε μεγάλα και απότομα βράχια, 
πάνω στα οποία βρισκόταν ένα πηγάδι. Οι δύο 
κοπέλες έτρεξαν με όση δύναμη είχαν και πέρασαν 
πάνω από τα βράχια. Μπροστά τους βρισκόταν ένα 
μεγάλο, επιβλητικό πηγάδι. Έβαλαν μέσα τον κουβά 
και τράβηξαν νερό. Ήταν τόσο χαρούμενες για την 
τύχη τους! Όμως, η χαρά έφυγε από τα πρόσωπά τους 
όταν είδαν ότι το νερό, όχι μόνο δεν ήταν καθαρό, 
αλλά δεν ήταν ούτε καν νερό. Ήταν ένα μαύρο, 
παχύρευστο υλικό που έμοιαζε με πετρέλαιο. Καμία 
από τις δύο δεν ήξερε πώς ήταν δυνατόν να έβγαζαν 
πετρέλαιο από το πηγάδι και καμία δεν έμαθε ποτέ!

Και ενώ ήταν έτοιμες να τα παρατήσουν, 
άκουσαν έναν ήχο και είδαν κάτι να κινείται 
μέσα στο πηγάδι. Ήταν το ίδιο πράγμα που 

ένιωθαν ότι τις συνόδευε καθ’ όλη τη διάρκεια του 
ταξιδιού τους. Μπροστά στα μάτια τους εμφανίστηκε 
η μορφή ενός μικρού ποντικιού. Στην Ελένη ήταν 
γνώριμο και, μετά από αρκετή σκέψη, θυμήθηκε 
ότι ήταν ένα από τα ποντικάκια του καραβιού. Το 
μικρό γκρι πλασματάκι τους είπε ότι δεν μπορούν 
να βρουν αυτό που ψάχνουν γιατί δεν υπάρχει –οι 
πόρτες-. Αυτές τον ρώτησαν γιατί δεν υπήρχαν άλλες 
πόρτες και τι σχέση έχει με όλα αυτά ο πίνακας με 
τα ηλιοτρόπια. Το ποντικάκι ήρθε πιο κοντά τους, 
ανέβηκε στον ώμο της Αγνής και ξεκίνησε την ιστορία 
του: “Σας ακολουθούσα από την αρχή του ταξιδιού. 
Όλοι οι ήχοι και οι σκιές που βλέπατε ήμουν εγώ. Το 
ότι διαλέγατε λάθος πόρτες συνέβαινε επειδή, αυτός 
που δημιούργησε αυτό που ζείτε, ήξερε από πριν ποια 
πόρτα θα διαλέγατε και για αυτό πίσω από την κάθε 
μια έβαλε τον κατάλληλο κόσμο. Ήξερε ακόμη ότι η 
Ελένη θα ήθελε να ανοίξει την κόκκινη πόρτα που θα 
σας πήγαινε πίσω, αλλά η Αγνή θα προλάβαινε να 
ανοίξει την μπλε. Ήξερε ακόμη τις αδυναμίες σας, τη 
θάλασσα που τόσο αρέσει στην Αγνή, την μαγειρική 
που αρέσει στην Ελένη και τα ζώα που αρέσουν και 
στις δύο. Όσο για τον πίνακα… Μια φορά και έναν 
καιρό υπήρχε ένα κορίτσι, το οποίο αγαπούσε πολύ 
τα λουλούδια. Μια μέρα πήγε διακοπές σε μια χώρα 
που είχε έρημο. Έκανε μια βόλτα στην έρημο και 
βρήκε κάποια ηλιοτρόπια. Τις φάνηκε πολύ παράξενο 
που αυτά τα λουλούδια φύτρωσαν εκεί και έτσι τα 
έκοψε και τα πήρε μαζί της. Τα έβαλε σε ένα βάζο 
και τα έπαιρνε μαζί της όπου πήγαινε. Αυτή η κοπέλα 
είχε μια αδερφή με την οποία μάλωνε συνέχεια. Κάθε 
φορά που μάλωνε μαζί της, ξεχνούσε να ποτίσει το 
βάζο με τα αγαπημένα της λουλούδια. Έτσι, σιγά- 
σιγά αυτά μαραίνονταν. Το κορίτσι πέρασε από όλους 
τους προορισμούς που περάσατε και εσείς, με τη μόνη 
διαφορά ότι όλα ήταν ειρηνικά και δεν συναντούσε 
κανέναν πίνακα. Τα λουλούδια τελικά.. μαράθηκαν. 
Για αυτόν τον λόγο το πνεύμα των λουλουδιών  
θέλησε να πάρει εκδίκηση και βρήκε εσάς, επειδή 
το σπίτι σας βρίσκεται πάνω σε μία περιοχή, η οποία 
πριν από εκατομμύρια χρόνια ήταν η έρημος στην 
οποία το κορίτσι βρήκε τα λουλούδια’’. 

Τότε η Αγνή και η Ελένη ρώτησαν μαζί με μια 
φωνή τι ρόλο “έπαιζε” ο ίδιος. “Εγώ”, είπε 
“είμαι ο λόγος για τον οποίο είστε ακόμη 

ζωντανές, δηλαδή σας προστάτευα από όλα. Εγώ 

ήμουν ο λόγος που δεν πνιγήκατε, δεν καήκατε, 
δεν πεθάνατε από τη δίψα, δεν σας έφαγαν τα 
άγρια προϊστορικά ζώα και εγώ έδινα πάντα την 
αστεία νότα σε όλη την περιπέτεια. Όμως δυστυχώς 
εγώ απλά έδινα παράταση στο χρόνο. Η δύναμη 
του ηλιοτροπίου είναι πιο μεγάλη από τη δική μου. 
Έτσι, αναγκαστικά, με κάποιον τρόπο θα βρείτε 
τα λουλούδια. Αυτά θα αρχίσουν να μαραίνονται. 
Όταν θα πέσει και το τελευταίο πέταλο, θα σβήσει ο 
πίνακας του ηλιοτροπίου και μαζί του θα σβήσετε και 
εσείς για πάντα’’. 

Οι δύο αδερφές έμειναν με ανοιχτό το στόμα. 
Τα πόδια τους έτρεμαν. Ξαφνικά, κατά έναν 
περίεργο τρόπο η Αγνή προχώρησε προς μια 

κατεύθυνση λέγοντας ότι από εκεί θα σωθούν και 
ότι εκεί είναι η θάλασσα. Η Ελένη την ακολούθησε, 
το ποντικάκι όμως έμεινε πίσω. Ήταν η τελευταία 
φορά που το είδαν. Πέρασαν μόνο λίγες μέρες ακόμη 
στην έρημο, όμως τους φάνηκαν χρόνια. Τίποτα δεν 
ήταν μαγικό, εξωπραγματικό, αστείο. Ζούσαν στον 
κόσμο του ρεαλισμού. Παντού κυριαρχούσε ο φόβος. 
Πεινούσαν πολύ, διψούσαν. Ζεσταίνονταν τρομερά 
την ημέρα, πάγωναν από τις χαμηλές θερμοκρασίες 
της νύχτας. Έβλεπαν δίπλα τους φίδια και σαύρες 
που τις κοιτούσαν απειλητικά. Όμως, ένας ήταν ο 
σκοπός τους: να βρούνε τα ηλιοτρόπια. 

Φαίνεται πως η μαγεία (το ηλιοτρόπιο έλεγχε 
πια τις κινήσεις τους) τις επηρέασε και 
δεν μπορούσαν να σκεφτούν τίποτα άλλο. 

Τελικά, μετά από τρεις μέρες ή μάλλον τρεις μέρες 
και δεκαπέντε δευτερόλεπτα, ενώ περπατούσαν και 
δεν έβλεπαν τίποτα άλλο εκτός από καθαρά νερά (τα 
φαντάζονταν), ένα φως τις τύφλωσε. Μόλις έσβησε, 
μπόρεσαν να διακρίνουν τα μισοξηραμένα λουλούδια. 
Πλησίασαν και οι δύο σιγά σιγά και τα έβαλαν σε 
ένα βάζο που βρήκαν πεταμένο πιο πέρα. Μόλις 
ακούστηκε ο ήχος των ηλιοτροπίων που έπεσαν μέσα 
στο βάζο, ακούστηκε ένας απαίσιος θόρυβος και οι 
αδερφές πετάχτηκαν μακριά. Ξαφνικά παρατήρησαν 
ότι το βάζο με τα λουλούδια έγινε γιγάντιο. 
Μέσα από τη γύρη των λουλουδιών ακούστηκαν 
ανατριχιαστικές κραυγές. Μάλλον ήταν από το 
κοριτσάκι που σκοτώθηκε. Αμέσως αντιληφθήκαν 
ότι πίσω τους είχαν συγκεντρωθεί όλοι οι κόσμοι : 
οι μάγειρες, οι δεινόσαυροι, το καράβι, ακόμη και το 
μικρό ποντικάκι. Τότε, τα γιγάντια ηλιοτρόπια από 
μαραμένα όλο και άνθιζαν και ρουφούσαν οτιδήποτε 
υπήρχε γύρω τους. Στο τέλος, τα κορίτσια έμειναν στο 
κενό. Τα ηλιοτρόπια ήταν έτοιμα να τραβήξουν μέσα 
τους και αυτές. Έκλεισαν τα μάτια τους και πιάστηκαν 
χέρι- χέρι. Νόμιζαν ότι αυτό θα ήταν το τέλος...Μόλις 
άνοιξαν τα βλέφαρα τους, συνειδητοποίησαν ότι 
βρίσκονταν στα κρεβάτια τους. Και ενώ πίστεψαν 
ότι όλο αυτό ήταν απλώς ένα όνειρο, είδαν πάνω 
στο κομοδίνο το βάζο με τα ηλιοτρόπια! Μόνο το 
τελευταίο πέταλο είχε μείνει. Καμία τους δεν μίλησε. 
Έμειναν σιωπηλές καθώς έβλεπαν και το τελευταίο 
πέταλο να πέφτει…. 

Ντριιιιιιιιιιιιιν!!! Το ξυπνητήρι. Ένας ήχος… 
Ένας σωτήριος ήχος για αυτές! Έτριψαν τα 
μάτια τους και σηκώθηκαν από το κρεβάτι. 

Κατάλαβαν ότι είχαν ζήσει ένα όνειρο μέσα σε ένα 
άλλο όνειρο! Καμία από τις δύο δεν συζήτησε ποτέ 
τίποτα για το όνειρο γιατί ήξεραν ότι το είχαν ζήσει 
μαζί. Συμφώνησαν μόνο να μη μαλώσουν ξανά ποτέ. 
Όμως, δεν κράτησαν την υπόσχεσή τους. Ίσως το 
ηλιοτρόπιο ξαναχτυπήσει…

Αγνή Καλαϊτζή και Έλενα Ζαχαριάδου

*Το  έργο “Βάζο με δώδεκα ηλιοτρόπια” δημιούργησε 
ο Ολλανδός ζωγράφος Βίνσεντ βαν Γκογκ.
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Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί 
και τρόφιμα

Τα τελευταία χρόνια με την πρόοδο της Γενετικής Μηχανικής υπάρχει 
η δυνατότητα δημιουργίας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών 
και τροφίμων με επέμβαση και αλλαγή του γενετικού τους κώδικα. 
Έτσι παράγονται φυτά, ζώα, ψάρια, μικροοργανισμοί τρόφιμα 
με νέες ιδιότητες και χαρακτηριστικά χρήσιμα (συνήθως) στον 
άνθρωπο. Όμως τέτοιου είδους επεμβάσεις εμπεριέχουν και 
πολλούς κίνδυνους που δεν μπορούμε ακόμα να αντιληφθούμε το 
πόσο μεγάλοι είναι. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πόσο μεγάλο θα 
είναι το κόστος για την ανθρωπότητα, γιατί οι συνέπειες αυτών των 
τροποποιήσεων θα φανούν στο μέλλον. Για παράδειγμα, μπορεί οι 
γενετικές τροποποιήσεις να φέρουν τέτοιες απρόβλεπτες αλλαγές 
σε διάφορους μικροοργανισμούς που είναι πολύ επικίνδυνες 
τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον. Γι’ αυτό οι 
γενετικές τροποποιήσεις πρέπει να γίνονται με μεγάλη προσοχή και 
να τηρούνται αυστηροί και διαφανείς κανόνες.  Πριν αναπτυχθούν 
και χρησιμοποιηθούν οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί και τα 
μεταλλαγμένα τρόφιμα πρέπει να διερευνώνται και να αναλύονται 
όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί να προκληθούν από την 
παρουσία τους στο φυσικό περιβάλλον και να αξιολογούνται με 
πολύ αυστηρά κριτήρια. Ένα είναι σίγουρο: σε περίπτωση λάθους 
δεν υπάρχει επιστροφή... 

Σίμος Ανθόπουλος (Γ2)

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ;
ΕΣΥ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η

Οι μαθήτες του Γ2 μελέτησαν σε βάθος το θέμα στο μάθημα 
της Τεχνολογίας και μας λύνουν όλες τις απορίες!

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ    ΦΥΤΑ

Τα γενετικά τροποποιημένα φυτά είναι οργανισμοί που προέκυψαν από 

άμεση επέμβαση στο γενετικό τους υλικό, δηλαδή με την εισαγωγή στο 

DNA τους γονιδίων που έχουν ληφθεί από οργανισμούς πολύ διαφορετικούς 

απ’ αυτά. Αυτό γίνεται για να αποκτήσουν τα φυτά κάποιες χρήσιμες 

ιδιότητες για τον άνθρωπο όπως: μεγαλύτερη θρεπτική αξία για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος του υποσιτισμού(=η λήψη ποσοτικά ή 

και ποιοτικά ανεπαρκούς τροφής που προκαλεί οργανικές ή λειτουργικές 

διαταραχές του οργανισμού), καλύτερη ποιότητα καρπών, μεγαλύτερη 

αντοχή σε ασθένειες, ιδιότητες που βοηθούν στη θεραπεία ασθενειών του 

ανθρώπου ή προσδίδουν σ’ αυτόν ανοσία έναντι άλλων ασθενειών.

Υπάρχουν όμως επιστημονικά δεδομένα που αναφέρουν ότι μακροπρόθεσμα 

είναι πιθανή η μεταφορά ενός ή περισσοτέρων γονιδίων των γενετικά 

τροποποιημένων φυτών σε άλλους οργανισμούς, όπως τα βακτήρια. Αν 

αυτά τα βακτήρια βλάπτουν τον άνθρωπο αλλά αντιμετωπίζονται και 

με επιτυχία, με τις νέες ιδιότητες που θα αποκτήσουν θα μπορούν να 

αντιμετωπιστούν ή θα καταλήξουν καταστροφικές για τον άνθρωπο; 

Όπως γνωρίζουμε, κάθε οργανισμός αλληλεπιδρά με τους υπόλοιπους 

οργανισμούς του περιβάλλοντος στο οποίο ζει. Ποια θα είναι όμως τα 

αποτελέσματα της αλληλεπίδρασης ενός γενετικά τροποποιημένου 

φυτού με τους οργανισμούς του περιβάλλοντός του; Ακόμα δεν μπορούν 

να προβλεφθούν και προπαντός να αναιρεθούν σε περίπτωση που είναι 

αρνητικά ή ακόμα και καταστροφικά.  

 Κλειώ Γιουλούντα (Γ2)

ΤΑ ΣΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΗΝ
Με τη γενετική  μηχανική οι  άνθρωποι  έχουν  καταφέρει  να κάνουν θαύματα π.χ. παράγουν ορμόνες, φάρμακα, ανθρώπινη  ινσουλίνη  από   βακτήρια, επιχειρείται  η  γονιδιακή  θεραπεία  κληρονομικών  ασθενειών,  η  αύξηση  της  γεωργικής  και  κτηνοτροφικής  παραγωγής κ.λ.π 

Κάθε  φορά  όμως  που  επεμβαίνει  ο άνθρωπος,  δημιουργώντας  γενετικά  τροποποιημένους  οργανισμούς,  επεμβαίνει  στη  φύση  με  συνέπειες  που  επηρεάζουν,  όχι  μόνο  τον  οργανισμό  που  τροποποιείται, αλλά  και  όλους  τους  άλλους  που  ζουν  στο  ίδιο  περιβάλλον.  Δεν  είναι  λίγες  οι  φορές  που  έχουν εντοπιστεί   παρενέργειες   και  αρνητικές  επιπτώσεις  από  την  κατανάλωση  μεταλλαγμένων τροφίμων.   Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί  το   πείραμα   που  έκανε ένας  Βρετανός  επιστήμονας ο  οποίος   έδωσε  μεταλλαγμένο τυρί σε ένα ποντίκι  και  είδε  άμεση   αλλαγή  σ’  αυτό,  τόσο  στην  συμπεριφορά  του  όσο  και  στην υγεία  του. Η  Γενετική  Μηχανική,   σαν  σχετικά  νέα  επιστήμη,  αναπτύσσεται  με  πολύ  γρήγορους  ρυθμούς  και  υπόσχεται  πολλά  για  το  μέλλον.  Αυτό  που  πρέπει  να  φροντίσουν  οι  επιστήμονες  και  όσοι  ασχολούνται  μ’  αυτό  το  θέμα  είναι  να  ελαχιστοποιήσουν  τις  αρνητικές  επιπτώσεις  και  να  αποφύγουν  εφαρμογές  που  πιθανόν  να  φέρουν  αλλαγές  στο  οικοσύστημα. Δεν  υπάρχει   χώρος  σ’  αυτόν  τον  τομέα για  επιστήμονες που  είναι  ανεύθυνοι  και  παριστάνουν  τους  “θεούς”!

Σίμος   Ανταβαλής (Γ2)

Περιβάλλον 1ο Γυμνάσιο Συκεών

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΤΗΣ 
ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΜΑΣ»

Η ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
δημιουργήθηκε στα πλαίσια του περιβαλλοντικού 
προγράμματος  για τα  σχολεία  όλης της  Ελλάδας  
με τίτλο «Οι πράσινες  γωνιές  της  γειτονιάς  μου». 
Στο σχολείο μας όλα ξεκίνησαν με τον εξωραϊσμό 
της  αυλής  μας, όπου προστέθηκαν περισσότεροι 

πράσινοι  χώροι και με καλή διάθεση 
και ομαδικό πνεύμα προσπαθήσαμε 
- και πιστεύουμε πως καταφέραμε - 
να την ομορφύνουμε. 

Για τον προσδιορισμό και τη 
δρομολόγηση των έργων- 
στόχων μας αρχικά εργαστήκαμε 
συλλογικά. Στη συνέχεια όμως, 
για να είμαστε πιο ευέλικτοι και 
αποτελεσματικοί σε όσα θέλαμε να πετύχουμε, χωριστήκαμε σε πέντε  
ομάδες. 

Από το Σεπτέμβρη μέχρι και σήμερα κάποιοι από τους στόχους μας ‘ήρθαν 
σε πέρας’. Αρχικά συλλέξαμε φωτογραφικό υλικό από πράσινες γωνιές της  

περιοχής μας, έτσι ώστε να τις αναδείξουμε.  
Στη συνέχεια προσπαθήσαμε να γεμίσουμε  
τον κάδο της κομποστοποίησης (συλλογή 
οργανικών αποβλήτων) τον οποίο είχαμε  
τοποθετήσει στο σχολείο μας, για χρήση 
του παραγόμενου λιπάσματος στα φυτά 
της αυλής του σχολείου. Επιδιώξαμε να 
ομορφύνουμε το χώρο του σχολείου μας 
(φυτέψαμε λουλούδια και αρωματικά φυτά) 
και συνεχίσαμε, φυτεύοντας περισσότερα 
τους μήνες της Άνοιξης. Συνεχίζουμε μέχρι 

να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία της κομποστοποίησης και ευελπιστούμε 
να ευαισθητοποιήσουμε και να συμπαρασύρουμε κι άλλους ανθρώπους 
(απ’ την οικογένειά μας και απ΄ 
τους συμμαθητές μας) να μας 
μιμηθούν. Επιπλέον, καθαρίσαμε 
από τα σκουπίδια το χώρο της 
Δεντροφυτείας και με τη βοήθεια 
του Δήμου μας πιστεύουμε 
πως θα συμβάλλουμε στο να 
αναβαθμιστεί.

Κυρίως όμως, πετύχαμε να 
ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο 
μαθητές και καθηγητές σε θέματα 
σχετικά με το αειφόρο σχολείο, το σχολείο που προάγει το βιώσιμο τρόπο 
ζωής και οδηγεί τα μέλη του στη δέσμευση να νοιάζονται και να φροντίζουν 
για:

- την υγεία και την ευημερία 
των μελών του

- όλους τους άλλους, 
ανεξάρτητα από τις διαφορές 
κουλτούρας, θρησκείας και 
γενιάς

- το τοπικό και παγκόσμιο 
περιβάλλον,

έτσι ώστε να όλοι να γίνουμε 
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ.

Επειδή πιστεύουμε πως το πράσινο, τα σκουπίδια, η ανακύκλωση και 
γενικότερα το καθαρό περιβάλλον συνδέονται άρρηκτα με την υγεία 
όλων -σωματική και ψυχική-, σκοπεύουμε να συνεχίσουμε εντατικά και 
στα επόμενα χρόνια τις προσπάθειές μας. Στοχεύουμε στην ενεργή δράση 
όλων μας, έτσι ώστε να πετύχουμε μια κριτική προσέγγιση του θέματος 
“ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ”, έχοντας συμπαραστάτες μας όλους, μαθητές -καθηγητές 
-γονείς - φίλους  και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας επισκεφθείτε στην 
ιστοσελίδα μας  http://www.prasinessykies.tk

Πέρυσι ήταν η πρώτη χρονιά 
της περιβαλλοντικής μας 
ομάδας. Ανοίξαμε τα μάτια μας 
κι ανακαλύψαμε τον κόσμο  
γύρω μας. Μετά είπαμε να τον 
δείξουμε στους φίλους μας και 
τους συμμαθητές μας από άλλα 
σχολεία. Φέτος λοιπόν στο  πλαίσιο 
του προγράμματος  ξεναγήσεων 
στο Επταπύργιο υποδεχτήκαμε 
την τρίτη τάξη του 2ου Γυμνασίου 
Συκεών και το 2ο Γυμνάσιο 

Σταυρούπολης. Ξεναγήσαμε επίσης 
τους συμμαθητές μας της τρίτης τάξης 
και το Γυμνάσιο Εχεδώρου.

Η γνωριμία μας μέσω του 
περιβαλλοντικού προγράμματος 
με άλλα σχολεία έφερε  και μια 
πρόσκληση για παρουσίαση της 
δουλειάς μας στο βιβλιοπωλείο 
«Ιανός».Ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία 
για μας το να μιλήσουμε σ’ένα κοινό 
ενηλίκων.

Στην περιβαλλοντική μας ομάδα προστέθηκαν νέα μέλη. Είναι οι 
συμμαθητές μας της πρώτης τάξης που με πολλή όρεξη μπήκαν δυναμικά 
στο παιχνίδι. Μεγαλώσαμε την ακτίνα δράσης μας κάνοντας δύο 
μεγάλους περιπάτους. Ο πρώτος ήταν παράλληλα με τα ανατολικά τείχη 
της Θεσσαλονίκης ξεκινώντας 
από τον Πύργο του Τριγωνίου 
και φθάνοντας μέχρι τον Λευκό 
Πύργο με ενδιάμεση επίσκεψη 
στη Ροτόντα.. Ξεναγοί μας τα 
«πρωτάκια» με την βοήθεια 
των μεγαλύτερων! Ο δεύτερος 
περίπατος ξεκίνησε από τη 
Ακρόπολη και παράλληλα 
με τα δυτικά τείχη φθάσαμε 
μέχρι το Δικαστικό Μέγαρο. 
Έτσι συνειδητοποιήσαμε το μέγεθος της παλιάς πόλης και συγχρόνως 
περάσαμε και γνωρίσαμε σημεία της γειτονιάς μας που ποτέ δεν είχαμε 
προσέξει.

Επειδή όλα αυτά …δε μας έφταναν, επισκεφθήκαμε την αρχαία Αμφίπολη 
και τα τείχη της καθώς και το σπήλαιο της Αλιστράτης!!!

Περισσότερα θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας http://www.kastrasykies.tk

«…ανεπαισθήτως  (στη 

γειτονιά μου) έκτισαν τείχη»

Όταν το περιβάλλον εκπέμπει SOS, εμείς 
δε καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια! 
Οι περιβαλλοντικές ομάδες του σχολείου 

μας, μας βάζουν τα γυαλιά!  
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Αθλητικές διακρίσεις

• Η μαθήτρια Γεωργία Κωνσταντινίδου 

(Γ1) κατέκτησε την 1η θέση στη «Μάχη» 

στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2011 

TAEK WON DO Εφήβων-Νεανίδων που 

πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη 

στις 5 και 6 Φεβρουαρίου 2011.

• Η μαθήτρια Γεωργία Κωνσταντινίδου 

(Γ1) κατέκτησε την 2η θέση στη «Μάχη» 

και την 3η θέση στο «TOUL» στο 

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2011 TAEK 

WON DO Εφήβων-Νεανίδων. Οι αγώνες 

πραγματοποιήθηκαν στην Εσθονία από 

21 έως και 25 Φεβρουαρίου 2011.

• Η μαθήτρια Μπαγιαζίου Σοφία (Α4) πήρε 

Χρυσό Μετάλλιο στους Πανελλήνιους 

Αγώνες TAEK-WODO στη «Μάχη». 

Οι αγώνες έγιναν στην Περαία της 

Θεσσαλονίκης στις 9 Απριλίου 2011.

Η σχολική χρονιά σε αριθμούς

343 μαθητές, 46 καθηγητές, 6 
διαδραστικοί πίνακες, νέα αυλή με 
άριστο φωτισμό, δένδρα και λουλούδια,  
νέο γήπεδο Basket, 4 εκπαιδευτικά 
προγράμματα,  9 διακρίσεις,  1 θεατρική 
παράσταση,  5 περίπατοι, 1 τριήμερη, 
1 ημερήσια, άπειρες εκδηλώσεις 
– δραστηριότητες - εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, και αυτή τη φορά χωρίς 
πολύ αντισηπτικό!!        =  school year 
2010-2011.  

(οι αριθμοί είναι στο...περίπου!)

Που πήγαμε  - Τι κάναμε – Τι μάθαμε

• Παρακολουθήσαμε τη θεατρική παράσταση «Οριακές στιγμές». 

• Παρακολουθήσαμε την κινηματογραφική ταινία «Τhe Social Network».

• Επισκεφθήκαμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης την έκθεση «Η 

Μακεδονία από τις ψηφίδες στα pixel».

• Η θεατρική ομάδα του σχολείου μας παρουσίασε στο Δημοτικό Θέατρο 

Συκεών την παράσταση «Ρώσικα διηγήματα» του Άντον Τσέχωφ.

• Πήγαμε τριήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στα Μετέωρα, στα Τρίκαλα, στο 

Βόλο, στο Πήλιο και στα Αμπελάκια.

• Πήγαμε ημερήσια Εκπαιδευτική Εκδρομή στον Άγιο Νικόλαο της Νάουσας.

Ενδοσχολικές δραστηριότητες

• Ενημερωθήκαμε και ξεναγηθήκαμε «στον κόσμο της 

κινητής τηλεφωνίας»

• Παρακολουθήσαμε την κινηματογραφική ταινία «Σαν 

αστέρια στη γη»

• Παρακολουθήσαμε την κινηματογραφική ταινία «Τα 

παιδιά της Χορωδίας»

• Παρακολουθήσαμε την εκδήλωση μαθητών του 

σχολείου μας  «Από τον ασύρματο …. στο Internet (στη 

ρότα του ποιητή Νίκου Καββαδία)» που επιμελήθηκε η 

φιλόλογος Κα Παπαδοπούλου Σουμέλα.

• Στα πλαίσια του μαθήματος Σ.Ε.Π.  παρακολουθήσαμε 

ομιλία με θέμα «Το επάγγελμα του Δημοσιογράφου»

• Παρακολουθήσαμε από μέλος της ομάδας 

«Θαλής+Φίλοι»  ομιλία με θέμα «Αριθμοί και Γράμματα»

• Παρακολουθήσαμε την εκδήλωση μαθητών του 

σχολείου μας  «Ο  Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» που 

επιμελήθηκε η φιλόλογος κα Παπαδοπούλου Σουμέλα.

1ο Γυμνάσιο ΣυκεώνΣχολικού έτους 2010 -11 

Τριήμερη! Βόλος, Πήλιο, Τρίκαλα... 
Περάσαμε θαυμάσια!

Καλλιτέχνες in action!

Δραστηριότητες ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.

• Επίσκεψη στο ΕΠΑΣ-ΟΤΕΚ Περαίας

• Εκδρομή στο Κτήμα Γεροβασιλείου Επανομής (με το Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας)

• Ενημέρωση – συζήτηση καθηγητών υπευθύνων ΣΕΠ σε γυμνάσια και λύκεια του δήμου 
Συκεών

• Ενημέρωση γονέων για τη λειτουργία του 
ΓΡΑΣΕΠ

• Ενημέρωση γονέων για την πρόσβαση 
στα ΑΕΙ από το ΕΠΑΛ

• Ενημερωτικές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις 
στα λύκεια των Συκεών σχετικά με τα ΕΠΑΛ-
ΕΠΑΣ, το ΓΕΛ, το μηχανογραφικό και στην 
πρόσβαση στα ΑΕΙ. 

• Ημέρες σταδιοδρομίας στο σχολείο 

(αρχιτέκτονας, τοπογράφος, 
πολιτικός μηχανικός, ηλεκτρολόγος 
μηχανικός και ψυχολόγος απο το Δήμο 
Συκεών και δημοσιογράφος από την 
ΕΣΗΕΜΘ)

• Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας “Το 
επάγγελμα που μ’ ενδιαφέρει”

Οι φανατικοί μας αναγνώστες

Πνευματικές διακρίσεις• Ο μαθητής Ξανθόπουλος Κωνσταντίνος  (Γ4) προκρίθηκε στην τελική Γ φάση του 
23ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής. Μεταξύ 22 μαθητών Γυμνασίου που 
προκρίθηκαν, συγκέντρωσε  το μεγαλύτερο δυνατό score (100 / 100 μονάδες) και 
ισοβάθμησε στην 1η θέση.

• Η μαθήτρια Μαυροπούλου Μαρία  (Γ4) πήρε το 2ο βραβείο στον διαγωνισμό «Πεζού 
λόγου» του Δήμου Συκεών για μαθητές Γυμνασίου.• Η μαθήτρια Μάρκου Αντελίνα  (Β3) πήρε το 3ο βραβείο στον διαγωνισμό «Ποίησης» 
του Δήμου Συκεών για μαθητές Γυμνασίου.

• Η μαθήτρια Κουλούρη Μαρία  (Γ2) πήρε το 1ο βραβείο στον διαγωνισμό 
«Ζωγραφικής» του Δήμου Συκεών για μαθητές Γυμνασίου.• Ο μαθητής Πασσαλής Ραφαήλ  (Γ4) πήρε το 2ο βραβείο στον διαγωνισμό 
«Ζωγραφικής» του Δήμου Συκεών για μαθητές Γυμνασίου.• Η μαθήτρια Μπάσιου Δήμητρα  (Β4) πήρε το 1ο Ειδικό Βραβείο στον διαγωνισμό 
«Ζωγραφικής» του Δήμου Συκεών για μαθητές Γυμνασίου.

Κατά τη διάρκεια της τελετής βράβευσης των 
εφημερίδων που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό 
της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ, είχαμε την ευκαιρία 

να γνωρίσουμε τους μαθητές του 2ου ΓΕΛ 
Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Ελληνικού. 

Τους ψάχναμε, όταν μάθαμε ότι βραβεύονται και 
μας έψαχναν, μιας και διάβασαν το περσινό μας 

αφιέρωμα στο ρατσισμό και τις διακρίσεις.

Η παρουσία τους ήταν συγκινητική, κυρίως γιατί, 
καθώς μιλούσαν για την εφημερίδα τους «ΧΩΡΙΣ 

ΣΥΝΟΡΑ» και το σχολείο τους, αισθανόσουν ότι γι’ 
αυτούς το σχολείο είναι κάτι παραπάνω από  ένας 

χώρος που εκπαιδεύονται. 

Είναι το σπίτι τους, είναι καταφύγιο φιλόξενο και 
δημιουργικό, οι δάσκαλοι κοντά τους σαν πατέρες 
και μητέρες, κοντά στις αγωνίες, στις ανασφάλειές 

τους, δυναμώνουν τη θέλησή τους να ζήσουν 
ισότιμα, ν’ αποκτήσουν την ελληνική υπηκοότητα 

και να αισθανθούν επιτέλους ότι “ανήκουμε”. 

Το σχολείο αυτό κινδυνεύει να κλείσει στα πλαίσια 
της γενικότερης λιτότητας και των συγχωνεύσεων. 

Κατά τη διάρκεια της τελετής, μαθήτρια δήλωσε 
“Δε μπορώ να φανταστώ ότι αύριο μπορεί να μην 

υπάρχει το σχολείο μου”.

Οι μαθητές του 2ου ΓΕΛ Ελληνικού

“Δε μπορώ να φανταστώ ότι αύριο 
μπορεί να μην υπάρχει το σχολείο μου”

Ξενάγηση στην Αμφίπολη και στο 

Επταπύργιο



Σνφμύωα με μια έυρενα στο Πμανιπσητετο του Κμτρπιαιζ, δεν 
πεαιζι ρλόο με τι σριεά ενίαι τοθοπεμετενα τα γταμαμρά μσέα 
σε μια λξηέ, αεκρί το πώτρο και το ταελείτυο γάμρμα να ενιαί 
στη στωσή θσέη. Τα υλοπιόπα μροπούν να ενίαι σε τχίυεας 
θιέεσς και να μροπετίε να τις δαβαιάεστε χρωίς πλβημόρα. Ατυό 
γνίταει γαιτί ο απρώνθονις εκέγλφοας δεν δαεβζιάι γάμρμα 
γάμρμα κθάε λξηέ αλλά τη λξηέ σα σνύλοο.

Μπορείς να διαβάσεις το παρακάτω κείμενο;

“Ο κόσμος είναι επικίνδ
υνος, όχι εξαιτίας αυτών

 

που κάνουν το κακό, αλ
λά εξαιτίας αυτών που 

τους 

κοιτάζουν χωρίς να κάν
ουν τίποτα.” 

A. Einstein

Λένε ότι όσοι βρουν τη σωστή απάντηση στο 
συγκεκριμένο τεστ έχουν IQ πάνω από 120. 

Δοκιμάστε λοιπόν!

  Μπορείς να βρεις τον αριθμό;

Εάν....
2 + 3 = 10
7 + 2 = 63
6 + 5 = 66
8 + 4 = 96

τότε...
9 + 7 = ????? ?

• Τα πόδια μας είναι κατά 5 με 10% μεγαλύτερα 
στο τέλος μιας ημέρας!

• Τα αράπικα φυστίκια είναι ένα από τα συστατικά 
του δυναμίτη!

• Το σέλινο έχει “αρνητικές θερμίδες”. 
Καταναλώνεις περισσότερες θερμίδες για να το 
κάψεις από αυτές που σου προσφέρει όταν το 
τρως!

• Αν και ο πλυθυσμός της Κίνας ξεπερνά το 
1 δισεκατομμύριο, τα επίθετα είναι κάτι 
περισσότερο από διακόσια.

• Η σοκολάτα περιέχει την ίδια ουσία 
-φενιλεθιλαμίνη- που παράγει ο εγκέφαλος του 
ανθρώπου που είναι ερωτευμένος!

• Ο μέσος άνδρας βγάζει σε τριάντα χρόνια γύρω 
στο ένα κιλό γένια.

• Ένας κεραυνός χτυπά κατά 6 φορές περισσότερο 
άντρες από ότι γυναίκες!

• Η φράση “έφαγε χυλόπιτα” προέρχεται από 
το παρασκεύασμα χυλού που έδιναν παλιά οι 
ψευτογιατροί για τον περιορισμό του καημού 
των ερωτευμένων! 

• Οι πεταλούδες μυρίζουν με τα πόδια!

• Στην Κίνα γιορτάζουν τα γεννέθλια μόνο κάθε 
δέκα χρόνια!

Ήξερες ότι...

 Η ιστορία της Φυσικής

Once upon a time, ήταν μια κυρία που την 
έλεγαν Αντίσταση. Αυτή είναι η γνωστή θεία 
του Ohm που έλειπε στην Αμερική. Γύρισε 
πριν 2 μέρες και έφερε μαζί της 2 συσκευές 
με ισχυρή αντίσταση. Μια μανία να μην θέλουν 
να μπουν στο σπίτι!!! Τέτοια αντίσταση πια! 
Μετά από δυο βδομάδες θα έρθει και ο θεός 
του Ohm, ο R (σταθερός στις απόψεις του!). 
Αλλά και ο R έχει αντίσταση, αμάν και πώς 
κάναμε για να τον πείσουμε να έρθει! Έχουν 
και παιδί, το I. Βγήκε από διαίρεση, αλλά 
αυτό δεν έχει αντίσταση. Γιατί; Δεν ξέρω. 
Ζουν στην Ενάργεια, στο Αμπερόμετρο. Έχουν 
και ένα σκύλο, το Δίπολο. Στο παιχνίδι μπαίνει 
και η Τάση, η κοπέλα του Ohm. Πολύ καλή 
κοπέλα, αλλά βαρετή ρε παιδί μου! Έχει και 
δυο ξαδέλφια, τον Τζάουλ και τον Κουλόμπ. 
Καλά παιδιά και αυτά. 
Μετά το θάνατό τους 
έγιναν αστέρια, όπως 
οι Διόσκουροι. Γι’ αυτό 
τους θυμόμαστε… Η 
οικογένεια του Ohm 
είναι χρόνια σε κόντρα 
με την οικογένεια του 
Νεύτωνα. Πριν πολλά 
χρόνια, εκεί που ο Ohm 
έπαιζε με τον Νεύτωνα κάτω από μια μηλιά 
έπεσε στο κεφάλι του Νεύτωνα ένα μήλο. 
Αυτός νόμιζε πως το πέταξε ο Ohm και έτσι 
δεν μίλησαν ποτέ ξανά. Κάποια χρόνια μετά, 
ο Νεύτωνας έστειλε μια γερή αντίσταση στον 
Ohm, για να τον εκδικηθεί! Ενός φίλου του, 
του Αϊνστάιν, βλέποντας αυτά που έγιναν, του 
σηκώθηκαν οι τρίχες στο κεφάλι! Ο Αϊνστάιν 
λοιπόν, έβγαλε και γένια, αλλά αρνιόταν 
αντιστατικά να ξυριστεί και έτσι έφτασαν μέχρι 
τα γόνατα. Στην περίπτωση του Αϊνστάιν ισχύει 
το “ή από πέσιμο θα πας ή από ...δέσιμο(;)”. Ο 
Αϊνστάιν πέθανε πατώντας τα γένια του!

Αριστέα Δαφέρμου (Γ2)

ohm!!!

Hier findest du viele 
Tiernamen.

Die Buchstaben aeiou 
und äöü fehlen.

Kannst du die Wörter 
erraten und die 
fehlenden Buchstaben 
ins Rätsel eintragen?

kleise TV kai fb

kali diaskedasi

3. Πόσα; Τρία;
Λάθος, έξι υπάρχουν - Χωρίς πλάκα!
Μετρήστε τα πιο προσεχτικά!
Το μυαλό δεν μπορεί να επεξεργαστεί το “OF”. Φοβερό, ε;
Όποιος μέτρησε έξι με την μία είναι ιδιοφυΐα, τέσσερα η 
πέντε είναι σπάνιο, τρία είναι φυσιολογικός. Λιγότερο από 
τρία αλλάζουμε γυαλιά!

2. Σκεφτήκατε «σφυρί κόκκινο», έτσι δεν είναι; Εάν 
όχι, ανήκετε στο 2% του πληθυσμού που το μυαλό 
είναι αρκετά διαφορετικό και σκέφτεται κάτι άλλο. 
98% του πληθυσμού απαντούν “σφυρί κόκκινο” σε 
αυτή την άσκηση. Φοβερό, ε;
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Μετρήστε πόσα “F” έχει στο 
παρακάτω κείμενο  μέσα σε 10 

δευτερόλεπτα! Το ξαναλέμε:
έχεις MONO 10 δευτερόλεπτα!

+++++++++++++++++++++++++++
FINISHED FILES ARE THE RE-
SULT OF YEARS OF SCIENTIF-
IC STUDY COMBINED WITH THE
EXPERIENCE OF YEARS
+++++++++++++++++++++++++++
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1. 144

HASTA LA VISTA 

Το παρακάτω τεστ είναι εντυπωσιακό. Παρακαλώ δώστε του σημασία, δε θέλει χρόνο.
Αναρωτηθήκατε πότε εάν το μυαλό σας είναι φυσιολογικό ή διαφορετικό;

Λοιπόν, κάντε σοβαρά την παρακάτω άσκηση συλλογισμού και βρείτε την απάντηση.
Ακολουθήστε τις οδηγίες και απαντήστε στις ερωτήσεις, όσο πιο γρήγορα μπορείτε

και χωρίς να πάτε στην επόμενη εάν δεν έχετε απαντήσει πρώτα στην προηγούμενη.
Δεν είναι απαραίτητο να γράφετε τις απαντήσεις σας. Θα εκπλαγείτε με το αποτέλεσμα, είναι σίγουρο.  

 
Πόσο κάνουν;

15+6

3+56

89+2

12+53

75+26

25+52

63+32

Ε ναι , είναι 
δύσκολοι οι 

υπολογισμοί, αλλά 
είναι πραγματική 

άσκηση!
Κουράγιο λοιπόν!

123+5
 

ΓΡΗΓΟΡΑ! 
ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΕΝΑ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ ΕΝΑ 
ΧΡΩΜΑ!  
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Le tout et ses parties

Énoncés

- Mon premier peut tout autant courir 
entre les pierres que stagner dans les 

champs.

- Mon deuxième est une graminée 
que l’on peut servir nature, en salade 
ou comme entremets (nourriture 

principale des chinois)

- Dans certains spectacles nocturnes, 
mon troisième accompagne la 

lumière.

Mon tout marque la séparation du 
ciel et de la terre, et peut, au figuré, 
constituer un domaine qui s’ouvre à 

la pensée.

Réponses
a) Eau
b) Riz
c)Son 
Réponse : horizon 


