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Στο μικρό μαθητή και τη μικρή μαθήτρια 
που φεύγει από το ∆ημοτικό και πάει  

στο Γυμνάσιο 
  

 
Σου χαρίζω πολλά ΑΛΦΑ για ν’ ανέβεις, όλο ν ΄Ανεβαίνεις 

Και πολλά ΒΗΤΑ για τα επόμενα Βήματά σου. 
Το ΓΑΜΑ σ’ έφερε στο Γυμνάσιο. 

Το ∆ΕΛΤΑ θα σου θυμίζει το ∆ημοτικό. 
Σου δίνω κι ένα ΕΨΙΛΟΝ για να’ σαι Ευτυχισμένος 

Κι ένα ΖΗΤΑ για να χαίρεσαι μ’ αυτό τη Ζωή 
Μια ζωή γεμάτη Ήλιους που αρχίζουν από ΗΤΑ. 

Το ΘΗΤΑ και το ΓΙΩΤΑ στα χαρίζω 
για να επικαλείσαι το Θεό και το γλυκύτατο Ιησού 
Πρόσεξε το ΚΑΠΑ να μη χάσεις. Είναι το Κουράγιο. 

Και το ΛΑΜ∆Α να προσέξεις. Είναι η Λογική. 
Το ΜΙ της Μάνας. Οι ευχές της πάντα θα σ’ ακολουθούν 

μαζί με το ΝΙ που περιμένει και είναι η Νιότη σου. 
Πάρε το ΞΙ μαζί σου για την Ξεγνοιασιά 

αλλά και το ΟΜΙΚΡΟΝ σου είναι απαραίτητο για να έχεις ένα Όραμα. 
Το ΠΙ σου το χαρίζω για να χαράξεις την Πορεία σου 
και το ΡΟ για να τη σπείρεις με Ρόδα- όσο γίνεται. 

Και μην ξεχνάς το ΣΙΓΜΑ, το Σχολείο σου 
γιατί αυτό σου έμαθε, με ΤΑΦ, τα Τραγούδια της γνώσης. 

Είθε το ΥΨΙΛΟΝ να σου χαρίζει Υγεία 
και το ΦΙ να σου φωτίζει με Φως τα σκοτεινά μονοπάτια, 

ώστε να είναι άφθονα τα ΧΙ για άφθονα Χαμόγελα 
που να ευφραίνουν την Ψυχή σου 

γεμάτη πάντα από ΩΜΕΓΑ, για τα Ωραία και τα Μεγάλα 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 4

 
 
 
 
 
Στις 2 Φεβρουαρίου 2009 
οργανώθηκε για μια ακόμη χρονιά η 
βραδιά βιβλίου στην αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων του σχολείου 
μας .Καλεσμένη εφέτος ήταν η 
συγγραφέας παιδικών και εφηβικών 
βιβλίων κα Αγγελική Βαρελλά ,η 
οποία μας ταξίδεψε με το δικό της 
σαγηνευτικό  τρόπο στον μαγικό 
κόσμο των βιβλίων ,αποκάλυψε τον 
τρόπο με τον οποίο δουλεύει ένα 
βιβλίο της και με ένα διαφορετικό 
κειμενάκι για τον καθένα μας 
έδωσε αυτόγραφα ..... 
 
Ήταν μεγάλη μας χαρά αλλά και 
τιμή η προθυμία της να 
παραχωρήσει στην εφημερίδα μας  
τη συνέντευξη που ακολουθεί! 
 
 
1.Πότε ξεκινήσατε να γράφετε 
βιβλία;  

  Έγγραφα πάντα. Όχι βέβαια 
βιβλία, αλλά διάφορα κείμενα. 
Βιβλία άρχισα να γράφω το 
1996. Επειδή διάβαζα πολύ , 
μου φάνηκε εύκολο. Σαν να 
ήξερα από παλιά πώς γράφεται 
ένα βιβλίο.  

2.Γιατί επιλέξατε την παιδική-
εφηβική λογοτεχνία από τα 
βιβλία για μεγάλους; 

  Το πρώτο βιβλίο που έγραψα 
ήταν για παιδιά. Ομολογώ ότι 
παγιδεύτηκα ευχάριστα. Μου 
άρεσε αφάνταστα αυτή η  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
επικοινωνία με τα παιδιά. 
Ασχολήθηκα με τα παιδιά , γιατί 
τ’ αγαπώ, γιατί μ’ αρέσει ο 
κόσμος τους, ο τρόπος που 
σκέφτονται, γιατί είναι 
απρόβλεπτα, χαριτωμένα, και 
γιατί αξίζει να γράφει κανείς γι’ 
αυτά.  

3.Βιβλία λογικά διαβάζετε. 
Ξεχωρίζετε κάποιο βιβλίο και 
κάποιον συγγραφέα;  
Και γιατί;     

  ∆ιαβάζω πολύ για να 
ενημερώνομαι. Κατά καιρούς 
βρίσκω βιβλία που μου αρέσουν 
πολύ, βιβλία που θα ήθελα να 
τα γράψω εγώ. Στην παιδική 
λογοτεχνία, όπου ανήκω, 
έχουμε αρκετούς συγγραφείς 
που έχουν δώσει άψογη 
δουλειά. 
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4.Γνωρίζουμε πως θέλατε να 
γίνετε παιδαγωγός. 
Μετανιώσατε που δε γίνατε;  

Ένα αίσθημα μεγάλης ευθύνης ,που 
όσο μεγαλώνω ,τόσο πιο έντονο το 
νιώθω .Ταυτόχρονα όμως χαίρομαι 
,πασπαλίζω τα βιβλία μου με 
χιούμορ ,για να διασκεδάσω τα 
παιδιά ,και πάντα έχω στο νου μου 
να τους δώσω ελπίδες για κάτι 
καλύτερο . 

  Γράφοντας βιβλία για παιδιά, 
είμαι παιδαγωγός είτε το θέλω 
είτε όχι. Κι αυτό θέλει μεγάλη 
προσοχή.  

5.Ξεχωρίζετε κάποιο από τα 
βιβλία σας;   

  Γενικά αγαπώ όλα μου τα 
βιβλία. Είναι σαν παιδιά μου. 
Έχω κουραστεί να τα γράψω. 
Έχω σκύψει πάνω τους με 
περισσή φροντίδα. Συμβαίνει 
όμως άλλα να μου δίνουν 
μεγάλες χαρές κι άλλα να μην 
ανταποκρίνονται στις 
προσδοκίες μου. Συμβαίνει αυτό 
στη ζωή. Αυτά τα βιβλία μου  τ’ 
αγαπώ πιο πολύ. Και 
περισσότερο αυτά που 
πρόκειται να γράψω, τα 
μελλοντικά.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.Συνήθως από πού εμπνέεστε 
για τα βιβλία σας;    

 
 

  Έτυχε να εμπνευστώ από μια 
εικόνα, από ένα…νόμισμα, από 
μια λέξη, όπως       στο βιβλίο 
μου   ΄΄ ο θεός αγαπά τα 
πουλιά ΄΄, από την άγνωστη 
λέξη ΄΄αντιπελάργηση ΄΄. Έχω 
γράψει όμως και το ΄΄ 
Χαμόγελο στα χείλη ΄΄ που 
αναφέρεται στον πόλεμο του 
1940, που με σημάδεψε και με 
σφράγισε από κάθε άποψη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
7.Τι αισθάνεσθε όταν γράφετε 
βιβλία και ιδίως όταν πρόκειται 
για παιδιά: 
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8.Συμμετέχετε σε κάποιο από 
τα βιβλία που έχετε γράψει ; 
Πάντα τρυπώνω σ ΄αυτά .Τη 
μια γίνομαι η γειτόνισσα ,την 
άλλη η μητέρα ,την άλλη 
μαθήτρια .Το διασκεδάζω 
αφάνταστα .Ποτέ όμως δεν έχω 
γράψει αυτό που λέμε 
αυτοβιογραφία .Σποραδικά και 
κομματιαστά επεισόδια ,ναι 
.Αλλά σας ρωτώ : Είναι δυνατόν 
να μην είμαι ΄΄παρούσα ΄΄στα 
βιβλία μου ;Ο συγγραφέας είναι 
οπωσδήποτε μέσα στις σελίδες 
,αφού αυτός τις γράφει . 
9.Τι πιστεύετε ότι πρέπει να 
έχει κάποιος για να γίνει 
συγγραφέας εκτός βέβαια από 
συγγραφικό ταλέντο ;Είναι 
δύσκολο επάγγελμα; 
Το γράψιμο για μένα δεν είναι 
επάγγελμα .∆ε ζω απ΄αυτό 
.Είναι μεράκι .Το μικρό ταλέντο 
που μου έδωσε ο Θεός δεν 
φτάνει .Χρειάζεται και άσκηση 
.Το κείμενο θέλει κοίταγμα και 
ξανακοίταγμα .∆ύσκολο δεν 
είναι αν έχεις έμπνευση ,αλλά 
ώσπου να δαμάσεις αυτά που 
θέλεις να πεις ,περνάς στιγμές 
επίπονες . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Στην ερώτηση ΄΄Γιατί γράφετε 
μόνο βιβλία για παιδιά ΄΄ η 

κ.Βαρελλά απαντά : 
 ...γιατί τ΄αγαπώ ,γιατί αξίζει 

ν΄ασχολείται κανείς μαζί 
τους περισσότερο από ό,τι 

με τους μεγάλους ... 
 Γράφοντας βιβλία για παιδιά 

,έχω βρει ένα ΄΄κόλπο ΄΄ 
για να μη γερνάω .Νιώθω 
πάντα νέα ,πάντα έτοιμη να 
γελάσω ,να πω ένα αστείο ... 

 
 
 
 

 
        Η Αγγελική Βαρελλά 

 Είναι Πρόεδρος της 
Γυναικείας 

Λογοτεχνικής 
Συντροφιάς 

 Μέλος του Κύκλου 
του Ελληνικού 

Παιδικού Βιβλίου 
 Μέλος της Λέσχης Μελέτης 

και Έρευνας της Παιδικής 
Λογοτεχνίας ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 
 Και υπεύθυνη ύλης του 

ομώνυμου περιοδικού 
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10.Τι συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με τα 
βιβλία ; 
Να γράφει μόνο όταν κάτι θέλει να πει που έχει σημασία .Κυκλοφορούν 
πολλά και καλά και κακά βιβλία .Αυτός λοιπόν που θέλει να ασχοληθεί με 
το θέμα ,πρέπει να διαβάζει ,να ενημερώνεται και να γράφει ΄΄καλά 
΄΄βιβλία .Είναι μια κουβέντα που δεν μπορώ ν΄απαντήσω σε τρεις 
γραμμές . 
11.Οι εποχές από την εποχή που υπήρξατε εσείς παιδί και πηγαίνατε 
σχολείο έχουν αλλάξει .Τι συμβουλή έχετε να δώσετε στους 
σημερινούς εφήβους ; 
Οι εποχές σαφώς άλλαξαν και πολύ μάλιστα .Οι αξίες όμως της ζωής 
παραμένουν ίδιες .Η συμβουλή μου λοιπόν είναι ν΄ακολουθείτε αυτές τις 
αξίες και να έχετε οράματα . 

Σας ευχαριστούμε πολύ  
 

  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Περίπου ένα μήνα πριν πήγα σε 
ένα βιβλιοπωλείο για να αγοράσω 
κάποια πράγματα για το σχολείο. 
Εκεί που έψαχνα λοιπόν, πέφτει το 
μάτι μου πάνω σε ένα βιβλίο, το 
«Καλημέρα Ελπίδα». Πήρα και 
διάβασα το οπισθόφυλλο με την 
περίληψη και το βρήκα πραγματικά 
ενδιαφέρον. Τελικά, αντί για 
σχολικά, αγόρασα αυτό το βιβλίο 
και με το που έφτασα σπίτι μου 
ξεκίνησα να το διαβάζω. 
  Τα γεγονότα του βιβλίου 
διαδραματίζονται την περίοδο 
1892-1896. Πρωταγωνίστριες 
είναι δύο μαθήτριες του Αρσακείου 
,η Ελπίδα και η Αλεξανδριανή.  Με  

 
 
 
 
 
 
 
το που γνωρίζονται μια αληθινή 
φιλία τις σημαδεύει και νιώθουν να 
αλληλοσυμπληρώνονται. Ζούνε με 
όνειρα ,έχουν πάθος για γνώση 
,θέλουν να γίνουν δασκάλες και να 
μεταδώσουν τα ιδανικά του 
ελληνισμού. 
  Στη διάρκεια των τεσσάρων 
αυτών χρόνων συμβαίνουν 
απίστευτα και συγκλονιστικά 
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γεγονότα που θα παίξουν 
καθοριστικό ρόλο για τις ίδιες τις 
πρωταγωνίστριες και τις 
οικογένειες τους. Παράλληλα 
,βρίσκονται στο ιστορικό πλαίσιο 
της αναβίωσης των Ολυμπιακών 
αγώνων και θα ζήσουν έντονα αυτό 
το μεγάλο συμβάν, η Αλεξανδριανή 
βέβαια θα είναι στο εξωτερικό –
λόγω κάποιων απροόπτων- και η 
Ελπίδα στην Αθήνα. 
  Το βιβλίο αυτό μου έκανε 
ιδιαίτερη εντύπωση και πιστεύω ότι 
είναι πολύ καλογραμμένο. Μέσα 
από τη συγκινητική ιστορία των δυο 
πρωταγωνιστριών ‘‘ταξιδεύει’’ 

κάποιος στη εποχή ‘‘μιας άλλης 
Αθήνας’’ και μαθαίνει με έναν 
ωραίο τρόπο διάφορα σημαντικά 
ιστορικά γεγονότα. Από τη στιγμή 
που το ξεκίνησα με συνεπήρε 
κυριολεκτικά. Μέσα από αυτό 
κατάλαβα ότι όσο απρόβλεπτα και 
ξαφνικά έρχονται τα πράγματα, το 
καλύτερο που έχουμε να κάνουμε 
είναι να λέμε πάντα Καλημέρα στην 
ελπίδα…. 
  Περιττό να αναφέρω ότι το βιβλίο 
συνιστάται ανεπιφύλακτα.... 
 
 

 

 
 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ 
Emm.Vaillant Μάθε να αντιμετωπίζεις το 

ρατσισμό 
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 

Άλκη Ζέη Η Κωνσταντίνα κ΄οι αράχνες 
της 

ΚΕΔΡΟΣ 

Γ.Γρηγοριάδου-
Σουρέλη 

Εμένα με νοιάζει ΠΑΤΑΚΗΣ 

Ελένη Σβορώνου Αρχαία Αθήνα (με πολλές 
εικόνες) 

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 

Κυριάκος Ντελόπουλος Οδός Αρχαίων Ελλήνων ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ 
Στρατής Δούκας Ιστορία ενός αιχμαλώτου ΚΕΔΡΟΣ 
         ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ  ΓΟΝΕΙΣ             ΚΑΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 
Γ.Πιντέρης Μια μικρή αλλαγή φέρνει μια 

μεγάλη 
ΘΥΜΑΡΙ 

Dr.Ντον Ντινμέγιερ Σχολείο για γονείς ΘΥΜΑΡΙ 
Dr.Ντον Ντινμέγιερ Βασικές αρχές παραδοχής 

,ενθάρρυνσης,πειθαρχίας και 
σχέσεων γονέων -εφήβων 

ΘΥΜΑΡΙ 

Χάρις Κατάκη Το μωβ υγρό ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
Dr.Ντον Ντινμέγιερ Πλάθοντας ανθρώπους ΚΕΔΡΟΣ 
J.Lofas Νέοι οικογενειακοί κανόνες ΘΥΜΑΡΙ 
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Είναι κυρίως, αλλά όχι μόνον, 
Αγροτικά Προϊόντα 
που η παραγωγή τους 
στηρίχθηκε σε φυσικές 
διεργασίες. Αυτό 
σημαίνει χρησιμοποίηση
εναλλακτικών, π
χημικά, μεθόδων 
αντιμετώπισης εχθρών, ασθενειώ
και ζιζανίων (όχι χρήση 
συνθετικών φυτοφαρμάκ

λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων), 
καθώς και τεχνικών 
παραγωγής, όπως η 
εναλλαγή των κα
η ανακύκλωση φυτικών και 
ζωικών υπολειμμάτων
χρήση, κατά το δυνατόν, 
ιθαγενών φυλών ζώων και 

φυτών, η φυσική διατροφή, η 
ελεύθερη και υγιεινή βόσκηση κ.λπ

 
ρος τα 

ν 

ων, 

λλιεργειών, 

, η 

.  

 

 

Τι παραπάνω προσφέρουν σε όλους μας τα Βιολογικά Προϊόντα; 

 

Είναι 
μ ες, 

 

 

Μπορούν τα Βιολογικά Προϊόντα να καλύψουν  το σύνολο των αναγκών 
 

Γαλακτοκομικά  

ημένα 

 

σαφώς πιο υγιεινά, καθώς δεν αναπτύχθηκαν ε παρεμβάσεις, όπως ορμόν
συνθετικά λιπάσματα, βιταμίνες, αντιβιοτικά κ.α. Είναι ασφαλή για την υγεία 
μας, μια και δεν έχουν υπολείμματα λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων που, 
πιθανώς, μπορεί να προκαλέσουν σωρεία προβλημάτων υγείας, ιδίως στα 
παιδιά. Έχουν ανώτερη διατροφική αξία και, συχνά, είναι πιο γευστικά και 
μυρωδάτα. Τέλος, καλλιεργούνται με μεθόδους που είναι πολύ πιο φιλικές για
το περιβάλλον, συντελώντας, έτσι, στην αειφορία του πλανήτη.  

του σημερινού καταναλωτή; Ασφαλώς. Εκτός από Λαχανικά, Φρούτα και 
 προϊόντα και Κρέας, τα Βιολογικά Προϊόντα καλύπτουν μια

ποικιλία από προϊόντα καθημερινής χρήσης όπως Ψωμί και προϊόντα 
Αρτοποιείου, Χυμούς, Μπύρες και Αλκοολούχα ποτά, Λάδια, Μεταποι
τρόφιμα (μακαρόνια, ρύζια, έτοιμα φαγητά κ.λπ.), Παιδικές τροφές, 
Καλλυντικά, Χαρτικά, κ.α.  



 10

Γιατί η εξωτερική εμφάνιση των των Βιολογικών Φρούτων και Λαχανικών 
δεν είναι το ίδιο καλή μ' αυτή των συμβατικών; 
Οι ποικιλίες των φυτών, η διατροφή (λιπάσματα, ορμόνες), η φυτοπροστασία 
και μια σειρά ακόμη καλλιεργητικών φροντίδων, «αναγκάζουν» τα φρούτα και 
λαχανικά να αποκτήσουν όψη, σχήμα και χρώμα ασύμβατα με τη φυσική τους 
μορφολογία. Πόσο μάλλον που, οι ποικιλίες που προτιμά η Βιολογική Γεωργία 
είναι τοπικές, με ελάχιστη έως καθόλου «εξωγενή» βελτίωση. Οι λόγοι αυτοί 
κάνουν τα Βιολογικά Προϊόντα να είναι πιο «άσχημα» από τα συμβατικά, 
ταυτόχρονα όμως, πιο νόστιμα και υγιεινά  

                                                        

 

 

 

 

Γιατί τα Βιολογικά Προϊόντα είναι πιο ακριβά από τα συμβατικά; Κατ' 
αρχήν, τα βιολογικά προϊόντα χρησιμοποιούν καλλιεργητικές μεθόδους που δε 
βοηθούν στην ανάπτυξη της παραγωγής ποσοτικά. Η έλλειψη συνθετικών 
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, μειώνει τις παραγωγές και, συχνά, τις 
ελαχιστοποιεί (ασθένειες και έντομα που προκαλούν ζημίες). Το ίδιο 
συμβαίνει με τα ζιζάνια, που αντιμετωπίζονται με σκάλισμα με το χέρι, 
πράγμα που ανεβάζει το κόστος παραγωγής.Στην κτηνοτροφία, πάλι, το 
πρόβλημα εμφανίζεται με την ίδια ένταση. Οι φυσικές τροφές και όχι τα κάθε 
είδους «συνθετικά πρόσθετα» με τις γνωστές επιπτώσεις υγείας στον 
άνθρωπο, δεν προσφέρουν τους όγκους παραγωγής των συμβατικών 
μεθόδων. Παρ' όλα αυτά, εφόσον οι Βιολογικές καλλιέργειες αναπτυχθούν 
και πάρουν την θέση που τους αξίζει, το κόστος και οι τιμές θα πέσουν σε 
επίπεδα που θα είναι απολύτως ανταγωνιστικά. Να σημειωθεί ότι η 
κατανάλωση των Βιολογικών Προϊόντων στην Ελλάδα καλύπτει μόλις το 0,4% 
του συνόλου, σε σχέση με το 2-5% της μέσης κατανάλωσης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  
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Την Πέμπτη 29/1/2009 η 
περιβαλλοντική ομάδα του Γυμνασίου 
μας στα πλαίσια του προγράμματος 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
επισκέφθηκε το Σούπερ – Μάρκετ ΑΒ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ. 
Κατευθυνθήκαμε στο διάδρομο με τα 
οπωροκηπευτικά προϊόντα και 
συγκεκριμένα στο τμήμα 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.  
Εντοπίσαμε τα καλλιεργημένα 
προιόντα με ήπια μέσα και μεθόδους 
που δε βλάπτουν το περιβάλλον.  
 Εκεί ο υπεύθυνος του καταστήματος 
κ. Γεράνης Παναγιώτης πολύ 
πρόθυμα απάντησε σε ερωτήσεις και 
απορίες που διατυπώσαμε. 
 
 
 
 

Πόσο καιρό πρέπει να μείνει 
ακαλλιέργητο ένα χωράφι για 
να πάρει άδεια ο παραγωγός;  
Πρέπει να μείνει ακαλλιέργητο 
1-2 χρόνια.  Στη συνέχεια θα το 
εξετάσουν, θα βγάλουν άδεια 
στον παραγωγό και θα τους 
υποδείξουν ποια προϊόντα 
μπορούν να καλλιεργηθούν. 
 
Ποιες είναι οι επωνυμίες 
βιολογικών προϊόντων που 
έχουν τα Σούπερ – Μάρκετ 
ΑΒ ; 
Οι μάρκες που    
συνεργαζόμαστε είναι η bio  
και η ∆ΗΩ. 
 

 

 
Εσείς 
προτιμάτε 
βιολογικά 
προϊόντα ή 
τα 
συμβατικά ; 

τα 

Προτιμώ και 
τα δύο.  
Περισσότερο αγοράζω 
βιολογικά προϊόντα για τα 
παιδιά μου.  Οι υπόλοιποι που 
μένουμε στο σπίτι τρώμε και 
από τα δύο. 
 
Πιστεύετε ότι οι τιμές των 
βιολογικών προϊόντων είναι 
υπερβολικές ; 
Τα βιολογικά προϊόντα είναι 
ακριβά , επειδή η παραγωγή 
κοστίζει στον καλλιεργητή 
περισσότερο.   
 
Θα προτείνατε ποτέ και στους 
άλλους να αγοράζουν 
βιολογικά προϊόντα; 
Ναι, και φυσικά θα πρότεινα τα 
βιολογικά και όχι επειδή είναι η 
δουλειά μου, αλλά επειδή 
γνωρίζω την ποιότητά τους. 
 
Η διάρκεια η οποία κρατάνε 
τα βιολογικά σε σχέση με τα 
συμβατικά προϊόντα είναι η 
ίδια ; 
Όχι, κρατάνε πολύ λιγότερο 
από τα συμβατικά ,γιατί δεν 
έχουν χημικά. 
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∆ιακρίνετε μεγάλη διαφορά 
στη γεύση ανάμεσα στα 
βιολογικά με τα συμβατικά 
προϊόντα ; 

    Ναι, πολύ μεγάλη. 
 

Πηγαίνετε σε μαγαζιά που 
πουλούν αποκλειστικά 
βιολογικά προϊόντα για να 
βρίσκετε μεγαλύτερη ποικιλία 
; 
Όχι, αγοράζω μόνο από τα ΑΒ. 
 
∆ιακρίνετε μεγάλη διαφορά 
ανάμεσα στα βιολογικά και στα 
συμβατικά προϊόντα ; 
Ναι, πάρα πολύ μεγάλη. 
 
Πιστεύετε πως τα βιολογικά 
προϊόντα δεν έχουν μεγάλη 
κατανάλωση λόγω του ότι 
είναι πιο ακριβά από τα 
συμβατικά ; 
∆εν τα εμπιστεύεται ακόμα ο 
κόσμος και είναι και πιο ακριβά.  
Τα ΑΒ βγάζουν περιοδικά και 
διαφημιστικά έντυπα για να 
ενημερώσουν τους πολίτες για 
τα βιολογικά προϊόντα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ενδεικτικές τιμές βιολογικών 
προϊόντων : 

 
ΠΡΟΙΟΝ ΤΙΜΗ 
Ζάχαρη 400 γρ. 1.94 
Χαλβάς 400 γρ. 4.75 
Ελιές 800 γρ. 2.15 
6 μήλα 3.16 
Παστέλι 30 γρ 1.08 
Ηλιόσποροι 200 γρ. 1.45 
Φασόλια 500 γρ. 2.83 
Μακαρόνια βίδες 250 γρ. 1.55 

Μαρμελάδα φράουλα 360 γρ. 2.93 

Οίνος ερυθρός 1 λίτρο 7.79 

Ελαιόλαδο 750 γρ. 8.70 
Σάλτσα ντομάτας 500 γρ. 2.90 

Χυμός πορτοκάλι 750 γρ. 1.70 

Χυμός δαμάσκηνο 750 γρ. 2.80 

Μπισκότα απλά 150 γρ. 1.30 

Corn flakes 37 γρ. 2.30 
Ρίγανη 70 γρ. 1.42 
Αλεύρι 1 κιλό 2.57 
Καφές φίλτρου 100 γρ. 3.45 

Καφές ελληνικός 100 γρ. 1.40 

Μανταρίνια 1 κιλό 1.69 
Γάλα 1 λίτρο 1.48 
Μουστάρδα 200 γρ. 2.70 
Μακεδονικό ταχίνι 300 γρ. 3.44 
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Γιατί οι καρέτα καρέτα μπήκαν στη λίστα απειλούμενων ειδών ; 
 
Εξαιτίας της υπεραλίευσής τους την 
20ετία 1940-1960! 
Εκείνα τα χρόνια τόνοι 
χελωνών αλιεύονταν, 
επεξεργάζονταν σ’ένα 
εργοστάσιο στο 
Ισκεντερούν στην 
Τουρκία και 
προωθούνταν προς 
πώληση στη ∆υτική 
Ευρώπη. Χελώνες 
τρώνε και κάποιοι λαοί στη Μεσόγειο. 
Μέχρι το 1989, πωλούνταν στις 
ψαραγορές της Τυνησίας και της 
Αιγύπτου. Στην Αίγυπτο, μάλιστα, 
ακόμη και σήμερα πωλούνται, παρά 
την απαγόρευση της αλιείας τους, 
 
 

 
Σήμερα κινδυνεύουν από την 

καταστροφή των παραλίων 
ωοτοκίας κι επειδή τις 
σκοτώνουν οι ψαράδες όταν 
μπλέκεται  στα δίχτυα του
<<Οι ψαράδες τις βλέπου
ανταγωνιστικά και είναι 
λογικό. Τους καταστ
τα δίχτυα και τους τρώνε 
τα ψάρια, Γι’αυτό και 
πρέπει να 

αποζημιώνονται.>>, τονίζουν κάποιοι 
.Όμως το κράτος δε δίνει καν χρήματα 
– αν και έπρεπε βάσει των διεθνών 
συμβάσεων – για όσα γίνονται στο 
κέντρο διάσωσης, που επιβιώνει χάρη 
στις χορηγίες και στην εθελοντική 
εργασία.

ς. 
ν 

ρέφουν 
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Το ∆εκέμβρη που μας 
πέρασε στη χώρα μας 

επικράτησε μια κατάσταση 
χάους και πανικού, μια 
κατάσταση τρέλας, μια 
κατάσταση αφόρητη…, και  
θύμα αυτής, ένα δεκαπεντάχρονο αγόρι. Ο Αλέξης  Γρηγορόπουλος. 

Η νεολαία είχε ξεχυθεί στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και ζητούσε 
καλύτερη παιδεία, ένα τέλος στην οικονομική κρίση, ένα σίγουρο μέλλον και 
γενικώς καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων από αυτούς που θέλουν 
να λέγονται ανώτεροι απλά για τους τίτλους. Από αυτούς που μας έφεραν σ’ 
αυτή την κατάσταση. Έπραξαν δίχως να σκεφτούν τις συνέπειες και τις 
επιπτώσεις σε εμάς, τα είδαν όλα σαν ένα μικρό παιχνίδι στο οποίο θα 

έβγαιναν για άλλη μια φορά κερδισμένοι. ∆ε χρησιμοποιώ τη λέξη νικητές, δεν 
τους νοιάζει η νίκη αλλά μόνο τα κέρδη. Μόνο που δεν σκέφτηκαν ένα 

πράγμα, ‘’ το μέλλον μας δεν είναι παιχνίδι’’. 
Αυτό προσπαθούσαν να τους πουν τα παιδιά. Ανασυγκρότηση της παιδείας για 

ευτυχισμένους, μορφωμένους, 
ενεργούς και ικανοποιημένους 

πολίτες αργότερα. Αυτό ζητούσε και ο 
δεκαπεντάχρονος Αλέξης που βρήκε 
τραγικό θάνατο από τη σφαίρα ενός 
αστυνομικού. Ενός υπεύθυνου για την 
προστασία μας, ενός ανθρώπου που 

πρέπει να δείχνει το καλό παράδειγμα. Η 
κίνηση αυτού του αστυνομικού εξόργισε 
περισσότερο το πλήθος των νέων και 

τούτη τη φορά οι πορείες δεν περιορίστηκαν μόνο στο κέντρο της Αθήνας. Η 
Θεσσαλονίκη, η Κρήτη, η Αλεξανδρούπολη, ο Βόλος αλλά και μερικοί νέοι από 
πόλεις του εξωτερικού ήταν όλοι με το μέρος του αδικοχαμένου παιδιού. Η 
Αθήνα έγινε θύμα των εξοργισμένων νέων που την έκαψαν. Άλλοι πέταγαν 
μολότοφ, άλλοι πέτρες ο καθένας  ξεσπούσε κάπως. Τα γεγονότα κράτησαν 
μια βδομάδα περίπου. Οι αναρχικοί και οι ληστές είχαν βρει αφορμή και 
ευκαιρία να καταστρέψουν και να λεηλατήσουν ξένες περιουσίες. Αυτοί 
εκμεταλλεύτηκαν τη κατάσταση και πήγαμε από το κακό στο χειρότερο. 

Στην κηδεία του Αλέξη ακολούθησαν περίπου τα ίδια επεισόδια. Την ώρα της 
ταφής η ατμόσφαιρα ήταν βαριά. Η θλίψη και τα δάκρυα είχαν τώρα το πάνω 
χέρι. Παιδιά από όλη τη  Αττική είχαν πάει να πουν το τελευταίο αντίο στον 
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Αλέξη. Όταν τελείωσε η κηδεία δυο αστυνομικοί πέρασαν με τις μοτοσικλέτες 
τους ανάμεσα απ’ το πλήθος βρίζοντας και προκαλώντας τα παιδιά. Μια 
πρόκληση για άνιση μάχη ανάμεσα στους οπλισμένους ισχυρούς και τους 

άοπλους νέους. Το βράδυ παραδόθηκε και η υπόλοιπη Αθήνα στα χέρια των 
νέων, των αναρχικών, των ληστών… Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Τα γεγονότα 
ευτυχώς έληξαν λίγες μέρες μετά, σε μια εβδομάδα  είχαν κιόλας ξεχαστεί. Η 

μάνα ,όμως ,θα ξεχάσει ποτέ το παιδί της; 
     
 
 
 
 
 
 
 

   Παρά την υψηλή τεχνολογία, το 
υψηλό βιοτικό επίπεδο, την εξέλιξη 
της επιστήμης και την πρόοδο σε 
πνευματικό επίπεδο ο Ρατσισμός 
αναβιώνει στις μέρες μας. Τι είναι 
όμως ο ρατσισμός ; Ρατσισμός είναι 
η αντίληψη του χωρισμού των 
ανθρώπων σε ανώτερους, 
κατώτερους, καθαρούς και 
μιάσματα. 
   Τα αίτια αναβίωσης του 
ρατσισμού στην εποχή μας 
ποικίλλουν. Κυριαρχεί η διάθεση 
προβολής κάποιων ατόμων ή 
κοινωνικών ομάδων. Ο ρατσισμός 
οδηγεί στην περιθωριοποίηση και 
απομόνωση  ,αλλά αν έχουν τη 
δύναμη δημιουργούν κίνημα κατά 
περιθωριοποιημένων 
ομάδων.Επίσης, ο φανατισμός 
οδηγεί τους πολίτες ενός έθνους 
να θεωρούνται ΄΄κορυφή΄΄ με 
αποτέλεσμα τους άλλους λαούς να 
τους θεωρούν κατώτερους. Οι 
προκαταλήψεις και τα στερεότυπα 
,επίσης , μπορεί να στρέψουν τον 
άνθρωπο στο ρατσισμό. Μερικοί 
άνθρωποι έχουν διδαχθεί να 

πιστεύουν πως οι ναρκομανείς, οι 
ομοφυλόφιλοι, οι άνεργοι, ακόμα και 
οι εργαζόμενες  γυναίκες μπορούν 
να φέρουν προβλήματα. 
   Οι επιπτώσεις των ρατσιστικών 
συμπεριφορών είναι άσχημες. 
Επειδή προκαλούν διχασμό, 
πόλεμο, σπάει η κοινωνική αλυσίδα. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι νέοι 
να ζουν σε μια αβεβαιότητα, να 
καταπατείται το δικαίωμα στην 
ισότητα αλλά και τη 
διαφορετικότητα. Για την 
αντιμετώπιση του ρατσισμού 
χρειάζεται να ενεργοποιηθούμε , 
να σταματήσουμε να έχουμε 
παθητικό ρόλο. Για την 
ενεργοποίηση μας χρειάζονται 
γνώσεις. Με άλλα λόγια χρειάζεται 
το φιλανθρωπικό πρόσωπο της 
παιδείας που θα μας βοηθήσει να 
αφήσουμε κατά μέρος τον εγωισμό. 
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Πολλοί έρχονται από ξένες χώρες για να βρούνε δουλειά και να στείλουνε 
λεφτά στις οικογένειές τους. Αν αυτό είναι έγκλημα, τότε τι να πω…Σκοτώστε 
τους. Σύμφωνα με το θεό μας όλοι οι άνθρωποι είμαστε αδέρφια . Τι σημασία 
έχει αν είμαστε άσπροι, μαύροι ή κίτρινοι ;Όλοι άνθρωποι του θεού είμαστε. 
Εγώ έχω μια φίλοι που την λένε Σαϊμέ και είναι από την Αίγυπτο και είμαστε 
5 χρόνια κολλητές. Η Σαϊμέ και η οικογένεια της είναι πάρα πολύ καλοί 
άνθρωποι, έχουν πολύ καλή καρδιά.... Γι’ αυτό σας λέω , μην κρίνετε ένα 
βιβλίο από το εξώφυλλό του. Να δείτε μέσα τι υπάρχει ! 
   Οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι γεμίζουν το κεφάλι των παιδιών τους με 
ρατσιστικές ιδέες. Αυτό όμως δεν είναι σωστό και πρέπει να σταματήσει. 
Όλοι αξίζουν μια ευκαιρία !! Πιστεύω πως κανένας άνθρωπος δεν είναι 
κακός, απλώς κάποια προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει τον κάνουν  
να φέρεται άσχημα. Όλοι μέσα στην καρδιά μας έχουμε έναν θησαυρό! Αφήστε 
τον να βγει στην επιφάνεια, μην τον κρατάτε άλλο μέσα σας.  
Σκεφτείτε το !!!!!!! 

 
 
 
 
                            
 
 

Είναι πολύ σημαντικό, για την ασφάλειά σου, να προσέχεις τα εξής: 
1 ∆εν κανονίζω ΠΟΤΕ πρόσωπο με 
πρόσωπο συνάντηση-ραντεβού με 
κάποιον που γνώρισα στο ∆ιαδίκτυο.  
2 ∆ε δίνω ΠΟΤΕ φωτογραφίες μου 
μέσω ∆ιαδικτύου σε κάποιον που δε 
γνωρίζω προσωπικά και που δε 
γνωρίζουν οι γονείς μου. 
3 ∆ε δίνω ΠΟΤΕ σε άτομα που 
γνώρισα στο ∆ιαδίκτυο το όνομά μου, 
ούτε το τηλέφωνο μου, ούτε τη 
διεύθυνσή μου, ούτε αναφέρω σε ποιο 
σχολείο ή φροντιστήριο πάω 
4  ∆εν απαντάω σε μηνύματα ή 
σημειώματα ή φωτογραφίες, που έχουν 

σεξουαλικά υπονοούμενα, είναι 
προκλητικά ή αισχρά, αλλά ενημερώνω 
το δάσκαλο, το διευθυντή και τους 
γονείς μου για το υλικό που μου 
απέστειλαν 
5 Αυτοί που παρουσιάζονται ως φίλοι 
στο ∆ιαδίκτυο μπορεί να λένε ψέματα. 
Μπορεί να είναι ενήλικα άτομα με 
στόχο να χρησιμοποιήσουν παιδιά. 
Γι’αυτό είναι προτιμότερο οι φίλοι μου 
να είναι άτομα που γνωρίζω στην 
πραγματική ζωή, π.χ. σχολείο, 
φροντιστήριο κ.λπ.

Χρησιμοποιώ το ∆ιαδίκτυο ∆ε με χρησιμοποιεί εκείνο! 
Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα για να ασχοληθεί κανείς εκτός από τον υπολογιστή, 

το ∆ιαδίκτυο, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. 
Η πραγματική ζωή είναι με πραγματικούς ανθρώπους! 
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 Από ποια ηλικία αρχίσατε να ασχολείστε με την Ενόργανη 
Γυμναστική; 

Ξεκίνησα να ασχολούμαι με τον αθλητισμό σε ηλικία πέντε ετών .Στα 
οκτώ γράφτηκα στον σύλλογο ΄΄Σπάρτακος΄΄.Κάνοντας πλέον 
προπόνηση με σκοπό να κατέβω με 
την ομάδα ενόργανης γυμναστικής σε 
αγώνες .Στην ηλικία των εννέα ετών 
έλαβα μέρος για πρώτη φορά σε 
αγώνα .Όσο καλύτερα γνώριζα το 
άθλημα ,τόσο πιο πολύ το αγαπούσα 
.Πιστεύω πως αυτό συμβαίνει με 
οτιδήποτε στη ζωή . 
 
 Υπήρξαν εμπόδια στην αρχή της 
καριέρας σας; 

 

      Πάντα υπάρχουν μικρά ή μεγάλα    
     εμπόδια .Η ζωή ποτέ δε μας βάζει    
      ένα εμπόδιο χωρίς να μας δίνει τη  
     δύναμη να το ξεπεράσουμε .Τα  
      πάντα είναι μαθήματα .Όλα  
     συμβάλλουν στην εξέλιξή μας .Είναι  
      σημαντικό να έχουμε πίστη ,υπομονή  
     και να αγωνιζόμαστε εως τέλους  
 

 Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με αυτό το άθλημα ενώ τα 
περισσότερα αγόρια ασχολούνται με αθλήματα όπως ποδόσφαιρο 
ή μπάσκετ; 

Στο σχολείο και στη γειτονιά (Άγιος Παντελεήμονας Καλαμαριάς ) 
έπαιζα μπάσκετ και ποδόσφαιρο .Επειδή ήμουν ζωηρό παιδί οι γονείς 
μου με πήγαν σ΄ένα ιδιωτικό γυμναστήριο για να αθλούμαι .Ο 
γυμναστής διέκρινε το ταλέντο και πρότεινε να γραφτώ σ΄ένα 
σύλλογο αγωνιστικής ενόργανης γυμναστικής .Έτσι και έγινε . 
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 Πώς αντέδρασε η οικογένεια σας όταν έμαθε πως θέλατε να 
ασχοληθείτε με την Ενόργανη; 

        Η οικογένειά μου ανησυχούσε μήπως μείνω πίσω στα μαθήματα ,αλλά  
        και επειδή με έβλεπε να κουράζομαι .Εφόσον όμως ήθελα να  
        συνεχίσω ,με βοήθησε .Συγκεκριμένα στις μετακινήσεις (από το  
        σχολείο στο γυμναστήριο ,από το γυμναστήριο σπίτι κ.ο.κ.) ,κάτι το  
        οποίο συνέβαλε στο να βρίσκω περισσότερο χρόνο να διαβάσω τα  
        μαθήματα του σχολείου (διότι ήθελα να ήμουν συνεπής και απέναντι  
        στις σχολικές μου υποχρεώσεις ) και να ξεκουραστώ ,ώστε να  
        μπορώ να ανταπεξέλθω και την επόμενη μέρα . 
 

 Πώς αισθανθήκατε όταν συμμετείχατε για 1η φορά σε Αγώνες; 
        Την πρώτη φορά που συμμετείχα σε αγώνες (Κιλκίς ,1985)    
        μπαίνοντας στο γυμναστήριο με τόσα φώτα και –για πρώτη φορά για  
        μένα – με κόσμο στην κερκίδα ,ήταν σαν να μπήκα σ΄έναν .....άλλο  
        κόσμο .Ίδρωναν τα χέρια μου ,αγωνιούσα ,παρατηρούσα ,θαύμαζα  
       τους μεγαλύτερους αθλητές ..... Τελικά ,σ΄αυτόν τον αγώνα πήρα τη  
       δεύτερη θέση στο έδαφος και το πρώτο μου μετάλλιο. 

 
 Πώς αισθάνεστε όταν 
κερδίζετε μετάλλια στους 
Αγώνες; 

Κάθε μετάλλιο δίνει μια 
διαφορετική αίσθηση .Πιο 
σημαντικό από το μετάλλιο 
είναι η αίσθηση ότι στον 
αγώνα έχω κάνει την 
καλύτερη δυνατή 
προσπάθεια .Βέβαια ,δεν 
μπορώ να μην αναφέρω τα 
δύο ολυμπιακά μετάλλια τα 
οποία κατακτώντας τα 
ένιωσα μια πληρότητα και μια εσωτερική ικανοποίηση ,διότι μπόρεσα 
να δείξω την ώρα του αγώνα τη δουλειά που είχε προηγηθεί στις 
εκατοντάδες προπονήσεις ,για τη δικαίωση του προπονητή μου και 
όσων πίστεψαν σε μένα και για τη χαρά που μοιράστηκα με τους 
γονείς μου και με όλους τους Έλληνες . 

                                                                       
 
 
 

 
Ο ∆ημοσθένης Ταμπάκος το Μάρτιο 
του 2009 ήρθε 2ος στο Παγκόσμιο 
Κύπελλο στη Γερμανία 
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 Πόσες ώρες προπονείστε 
καθημερινά για να κρατιέστε 
σε φόρμα και να έχετε το 
επιθυμητό αποτέλεσμα; 

        Ο αριθμός των προπονήσεων σε μια 
μέρα μπορεί να φθάσει και τις  
        τρεις .Ο μέσος όρος των ωρών 
προπόνησης ανά μέρα είναι έξι ώρες  
 

 Ποιο είναι το πρόγραμμα 
διατροφής που ακολουθείτε 
καθημερινά; 

        Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο 
.Τα υλικά πρέπει να είναι αγνά και  
        το φαγητό να είναι κατά προτίμηση 
σπιτικό .Είναι πολύ μεγαλύτερη η  
        διατροφική αξία ,η ενέργεια της 
τροφής όταν μαγειρεύεται με  
        προσοχή και αγάπη στο σπίτι από 
οπουδήποτε αλλού ..... 
 

 Ποια είναι η γνώμη σας για 
τους ανθρώπους που 
χρησιμοποιούν ουσίες, όπως 
τα αναβολικά; 

Ο αθλητισμός υπάρχει για να προάγει τον 
άνθρωπο και ο αγώνας πρέπει να είναι 
έντιμος και να αναδεικνύει το ολυμπιακό 
ιδεώδες .Η χρήση απαγορευμένων ουσιών 
είναι μια μαύρη κηλίδα για τον αθλητισμό ο 
οποίος είναι ένα βασικό κομμάτι του 

πολιτισμού .Η αντιμετώπισή του βρίσκεται στην αθλητική παιδεία και 
στην υπηρεσία υψηλών ιδανικών . 

 
Ευχαριστούμε θερμά τον γυμναστή του σχολείου μας 
κο Παντελή Κοντάκο για την πολύτιμη βοήθειά του 
στην υλοποίηση της συνέντευξης αυτής 
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Στο προηγούμενο τεύχος έγινε αναφορά στις σωματικές αλλαγές που 
παρατηρούνται την περίοδο της εφηβείας .Το σώμα και οι αλλαγές που 

παρατηρούνται σε αυτό βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής κάθε σχεδόν 
εφήβου .Μάλιστα έχει διαπιστωθεί ότι σε καμία άλλη ηλικία δεν υπάρχει τόσο έντονο 

ενδιαφέρον για τη σωματική μας εμφάνιση όσο όταν είμαστε έφηβοι 
.Αν λοιπόν κανείς σας ρωτήσει τι σας αρέσει και τι δεν σας αρέσει στον εαυτό 
σας ,είναι βέβαιο ότι όλοι θα  αναφέρετε κάποιο σωματικό χαρακτηριστικό και 

όχι .......την καλή καρδιά σας ή .....την σπιρτάδα του μυαλού σας !!!! 
Πολλές φορές ,όμως ,και επειδή οι σωματικές αυτές αλλαγές είναι απότομες και 
υπάρχουν διαφορές ως προς το χρόνο έναρξης αλλά και το ρυθμό της ανάπτυξης 
μεταξύ των εφήβων ,δημιουργούνται ανησυχίες και φόβοι στον έφηβο .Ίσως έχετε 
παρατηρήσει ότι ο φίλος σας είναι πιο ψηλός από εσάς ή ότι κάποιοι από τους 
συμμαθητές σας έχουν πιο μακρά άκρα απ΄εσάς .....ή άλλοι πάλι έχουν πιο 

΄΄χοντρή ΄΄ φωνή και κάποιοι άλλοι πιο ΄΄ψιλή ΄΄... 
Μην ανησυχείτε !!Είναι απλά ......ΕΦΗΒΟΙ !!!! 

 
 
 

 Θέλει να μένει μόνος του 
,γι΄αυτό και συχνά 
κλείνεται στο δωμάτιό 
του και μάλιστα με την 
πόρτα κλειδωμένη ! 

 Τον πιάνει οξεία 
......τεμπελίτιδα :είναι 
απρόθυμος και 
κουρασμένος να κάνει 
οποιαδήποτε εργασία στο 
σπίτι ή το σχολείο  

 Τον χαρακτηρίζει 
αδεξιότητα στις κινήσεις  
και τις μετακινήσεις του  

 Νιώθει πλήξη και 
αδιαφορία για ομαδικά 
παιχνίδια που πριν 
μπορεί να απολάμβανε  

 Έχει μια κάποια 
νευρικότητα ,δεν μπορεί 
να κάτσει σ΄ένα μέρος 

,δεν μπορεί να 
συγκεντρωθεί  

 Απογοητεύεται εύκολα 
,θίγεται εύκολα ο 
εγωισμός του ,είναι 
΄΄Μυγιάγγιχτος ΄΄,έχει 
βίαια ξεσπάσματα . 

 ∆ιαφωνεί συνεχώς 
,γκρινιάζει με όλους 
,επικρίνει τους πάντες 
και τα πάντα ,στόχος της 
πιο αυστηρής κριτικής 
:Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ 

 Εναντιώνεται σε κάθε 
μορφή εξουσίας  

 Υπεραπασχολείται με 
θέματα του σεξ 

 Χαρακτηρίζεται από 
έλλειψη αυτοπεποίθησης  

 Είναι ονειροπόλος  
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1 Επαινείται το παιδί για το 
παραμικρό καλό που κάνει!  
 
2 Ακούστε το παιδί σας και 
συζητήστε μαζί του. Ρωτήστε 
ανοιχτές ερωτήσεις, όπως « πώς 
πέρασες στο σχολείο;»  
 
3 Αφιερώστε «ποιοτικό χρόνο» 
στο παιδί σας, όπου η προσοχή σας 
είναι αδιάσπαστα  στο παιδί.  
 
4 Οι αγκαλιές, η 
ζεστασιά, τα 
χαϊδευτικά ονόματα 
είναι πολύ 
σημαντικά για να 
νιώσει το παιδί σας 
ότι είναι 
καλοδεχούμενο κι 
ότι το αγαπούν.  
 
5 Αποδεχτείτε το παιδί σας, όπως 
είναι, με τις μοναδικές του 
ικανότητες, τα δικά του ταλέντα, 
τις δικές του προτιμήσεις.  
 
6 Προσφέρετε αγάπη δίχως 
όρους: Η αγάπη πρέπει να 
προσφέρεται στο παιδί για αυτό 
που είναι κι όχι για αυτά που κάνει.   
 
7 Πειθαρχία. Η επιβολή κανόνων, 
ορίων και λογικών ποινών στο 
παιδί( αφαίρεση προνομίων, χωρίς 
ξύλο ή εξευτελισμούς) αυξάνει την 
αυτοεκτίμησή του.  
 

 
 
 
8 ΠΟΤΕ μην προσβάλετε το παιδί 
μπροστά σε άλλους και ποτέ μην το 
αποκαλείτε με υποτιμητικά 
ονόματα.  
 
 9 Υπομονή. Το παιδί χρειάζεται 
το χρόνο του για να μάθει. .  
 
10 ∆ώστε στο παιδί  σας μια 
ευκαιρία να αναλάβει 
πρωτοβουλίες κι ευθύνη, να 

δημιουργήσει μόνο 
του, δώστε του 
την ευκαιρία να 
πετύχει! .  
 
11 Ενθαρρύνεται 
υγιεινή ζωή, με 
καθαριότητα, 
άσκηση και σωστή 
διατροφή. 

Βοηθήστε το να ντύνεται με τρόπο 
που νιώθει ελκυστικό, ώστε να 
έχει μια θετική εικόνα για την 
εμφάνισή του.  
 
12 Μην μεταχειρίζεστε τα αδέρφια 
με διακρίσεις και μη συγκρίνετε το 
ένα παιδί με το άλλο.  
 
13 Μην τρομάζετε το παιδί με 
καταστροφικά σενάρια για το 
μέλλον!  
 
14 Φροντίστε να έχει κοινωνική 
ζωή και διασκέδαση και φίλους που 
του φέρονται καλά.  
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Μια ευχάριστη 
περίοδος για  
μικρούς και 
μεγάλους είναι και 
οι Απόκριες .Η 
γιορτή αυτή δηλώνει 
το τέλος του 
Χειμώνα και τον 
ερχομό της Άνοιξης 

.∆ιαρκεί 3 εβδομάδες από τις 
οποίες η πρώτη ονομάζεται 
ΠΡΟΦΩΝΗ (αρχίζουν οι 
Απόκριες) ,η δεύτερη ΚΡΕΑΤΙΝΗ ( 
γιατί τρώμε κυρίως κρέας ) και η 
τρίτη ΤΥΡΙΝΗ (τρώμε κυρίως 
γαλακτοκομικά) .Την περίοδο των 
Απόκρεων μασκαρευόμαστε και 
γλεντάμε . 
Τι σημαίνει Αποκριά ; Σημαίνει 
αποχή από το κρέας .Τελειώνει την 
Καθαρά ∆ευτέρα ,οπότε και 
αρχίζει η Σαρακοστή ,οι 40 μέρες 
νηστείας μέχρι το Πάσχα . 

 
Οι Απόκριες έχουν τις ρίζες τους 
στην αρχαία Ελλάδα και πιο 
συγκεκριμένα στις γιορτές που 
γίνονταν προς τιμήν του θεού 
∆ιονύσου ,όπου οι πιστοί του θεού  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
έπιναν άφθονο κρασί 
,τραγουδούσαν ,χόρευαν 
,μασκαρεύονταν σε Σατύρους 
...Έπειτα ,οι Ρωμαίοι εμπνεύστηκαν 
ανάλογα γλέντια από τους αρχαίους 
Έλληνες και παρά τη διάδοση του 
χριστιανισμού αυτές δεν 
σταμάτησαν .Έτσι σήμερα 
γιορτάζεται σε πολλά μερη του 
κόσμου . 
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  Στον Πόντο το τριήμερο της Λαμπρής γιορταζόταν με έναν ιδιαίτερο τρόπο. 
Σε όλα τα σπίτια ήταν στρωμένο το τραπέζι με πασχαλινά φαγώσιμα και 
ιδιαίτερα με κόκκινα αυγά και τις ονομαζόμενες ΄΄λαμπροκουλούρες΄΄. Οι 
άνδρες σχημάτιζαν μικρούς ομίλους με το λυράρη να παίζει και όλοι οι 
υπόλοιποι να χορεύουν προπορευόμενοι. Οι χοροί περιδιάβαιναν όλα τα 
σπίτια για τον καθιερωμένο χαιρετισμό, για το «Χριστός ανέστη». Τότε ήταν η 
ευκαιρία να συμφιλιωθούν όσοι ήταν μαλωμένοι, εάν δεν είχαν συμφιλιωθεί 
τις προηγούμενες ημέρες για την πασχαλινή μετάληψη. Αλλά τα λαμπροήμερα, 
για τους Πόντιους, ήταν κυρίως ένα πανηγύρι του αβγού. Απ’ την αρχή της 
Σαρακοστής, οι πιο μανιώδεις που ήταν κυρίως άνδρες, διάλεγαν και φύλαγαν 
τα πιο γερά αβγά για να τσουγκρίσουν, όχι μόνο στο χωριό αλλά και στα 
γειτονικά χωριά. Εκτός βέβαια από τα φυσιολογικά γερά αβγά, έκαναν και 
τεχνητά, τα τζιχτζιρίνια. Τα τζιχτζιρίνια τα έφτιαχναν τρυπώντας το αβγό με 
μια βελόνα, ύστερα έβγαζαν ό,τι υπήρχε μέσα στο αβγό και το γέμιζαν με κάτι 
άλλο πιο βαρύ και πιο σκληρό. Μετά το τσούγκρισμα με τα σπασμένα αβγά 
έπαιζαν μικροί και μεγάλοι, άνδρες και γυναίκες, το λεγόμενο παιχνίδι 
«κύλημα τ’ ωβού»,που σημαίνει κύλημα του αβγού. Έτσι με αυτό το 
ξεχωριστό τρόπο οι Πόντοι γιόρταζαν τα Λαμπροήμερα. 
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Ο κόσμος μας είναι γεμάτος χρώματα έντονα, 
ανοιχτά κ.α.  Για όλους μας τα ρώματα αποτελούν 
αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Θα 
μπορούσατε ποτέ να φαντασθείτε τη ζωή σας 
χωρίς χρώμα; Μα όχι βέβαια!!! Και θα σας 
εξηγήσω το γιατί .Όλα τα χρώματα εξυπηρετούν 
το δικό τους σκοπό και ένας απ’ αυτούς είναι να 
μας διασκεδάζουν. Τα χρώματα επηρεάζουν σε 
μεγάλο βαθμό τη διάθεση μας. Παράδειγμα, το 
πράσινο και το μπλε είναι χρώματα που κατά 

κάποιον περίεργο τρόπο μας χαλαρώνουν και βοηθάνε στο να μειωθεί η πίεση 
και το στρες. Μερικά χρώματα όπως το κόκκινο που είναι το πιο διαδεδομένο 
σ’ ολόκληρο τον κόσμο ,αποπνέει ενέργεια και πάθος. Άλλα πάλι όπως το 
κίτρινο προκαλεί μια αίσθηση κούρασης και βαρεμάρας. 

 χ

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι μπορεί να συμβολίζει το κάθε χρώμα στα διάφορα 
μέρη της γης ; Η απάντηση είναι πολύ απλή. Σε μερικές χώρες όπως στην 
Νότια Αφρική τα χρώματα συμβολίζουν πολλά πράγματα. Το κόκκινο γι΄ 
αυτούς είναι το χρώμα του κακού. Στην Κίνα αντίθετα θεωρούν το κόκκινο 
ως το χρώμα της τύχης. Το άσπρο με τη σειρά του είναι ,όπως γνωρίζουμε 
,το σύμβολο της ειρήνης, αλλά σε χώρες όπως η Ιαπωνία, η Κίνα κ.α. το 
άσπρο συμβολίζει το θάνατο. Πόσο αλλάζουν τελικά τα χρώματα τη ζωή μας! 
Καταλάβατε ,λοιπόν , πόσο σημαντικά είναι τα χρώματα για τους ανθρώπους 
και τον πολιτισμό μας και εύχομαι όταν αποφασίσετε να βάψετε το δωμάτιό 
σας να συμβουλευτείτε το άρθρο μας. 

 
 

 
 
 
 
Ο προϊστορικός άνθρωπος δεν 
ένιωθε την ανάγκη για 
ένδυση,χρησιμοποιούσε μόνο 
αντικείμενα για στολισμό ή για να 
εμπνέει φόβο. 
Στην εποχή του χαλκού κ’ του 
σιδήρου καλυπτόταν με δέρματα  
ζώων που έραβαν με πρωτόγονες 
βελόνες και τένοντες μικρών ζώων  

για κλωστές. Στη συνέχεια 
χρησιμοποιούσαν μαλλί και το 
τρίχωμα των ζώων και με αυτά 
έφτιαχναν υφάσματα και λινάρι Οι 
αρχαίοι μεσογειακοί λαοί λόγω του 
θερμού κλίματος φορούσαν 
ευρύχωρα ενδύματα π.χ. χιτώνες, 
πέπλα και τηβέννους Στα 
Βυζαντινά χρόνια άρχισε να 
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υπάρχει ενδιαφέρον για κομψότητα 
και έτσι αρχίζει να υπάρχει  

ποικιλία στα 
υφάσματα και στα 
χρώματα ανάλογα 
βέβαια με τις 
κοινωνικές τάξεις 
που ανήκαν οι 
άνθρωποι 

 Στο Μεσαίωνα η εξέλιξη της 
ενδυμασίας ήταν μεγάλη. Μεγάλη 
ποικιλία υφασμάτων όπως βελούδο, 
μετάξι, λινά, δαντέλες, πολύτιμοι 
λίθοι που στόλιζαν τα φορέματα 
των γυναικών και για τους άνδρες 
καπέλα με φτερά, κεντημένα 
παπούτσια και περούκες. Όλη αυτή 
η χλιδή μετά τη Γαλλική 
επανάσταση εγκαταλείφθηκε.  
 Στον 20 αιώνα  υιοθετήθηκε ο 
πρακτικός χαρακτήρας του 

ενδύματος περισσότερο στους 
άνδρες. Οι γυναίκες ακολουθούν τη 
μόδα μέχρι και σήμερα ανάλογα με 
τις προτάσεις των  σχεδιαστών της 
μόδας κάθε εποχής. Παρατηρούμε 
ότι η μόδα έρχεται κ΄παρέρχεται . 
Σήμερα για παράδειγμα είναι της 
μόδας ρούχα του ΄60 κ’ ΄80 με πιο 
άνετες γραμμές. 
 Στον υπόλοιπο πλανήτη στις 
φυλές της Ασίας, Κίνας, Ν 
Αμερικής, Αφρικής και της 
Αυστραλίας η μόδα δεν επηρέασε 
την ενδυμασία τους μέχρι και 
σήμερα .  Στην Ελλάδα η εξέλιξη 
της μόδας ξεκίνησε από το δεύτερο 
μισό του 19ου αιώνα. Έτσι 
,εγκατέλειψαν τις παραδοσιακές 
στολές και αντέγραψαν από 
Ευρωπαϊκά σχέδια. 

 
 
 
 

 
 
Oι Skaters είναι όλοι μια παρέα. Έτσι είναι σίγουρο πως όταν θα βγεις για 
Skate θα βρεις κάποιον για να κάνετε μαζί. Οι απλοί άνθρωποι, όμως 
,αντιμετωπίζουν το Skate σαν κάτι εξωγήινο. Το Skate το νιώθουν και το 
καταλαβαίνουν μόνο οι Skaters. Ο έξω κόσμος είναι αλλού. Έτσι οι Skaters 
γίνονται μια ξεχωριστή κοινότητα. Αυτό είναι ένα από τα δώρα που μας 
χαρίζει το Skate. Έτσι γίνεσαι πρωτότυπος και αυτό αρέσει σε όλους. Στην 
ομάδα Propaganda Rolling Co γίνεται μια μοναδική προσπάθεια να αναπτυχθεί 
το Skate στην Ελλάδα .Αυτή είναι η πρώτη και μοναδική Ελληνική εταιρία 
Skate. Υπάρχουν Ελληνικές σανίδες ίδιες με τις αμερικάνικες οι οποίες 
κατασκευάζονται από το ίδιο ξύλο, που ονομάζεται maple wood.  Επίσης, 
παράγει ρούχα και πολλά άλλα είδη Skate. 
 Εκεί ,λοιπόν ,είναι ο ΄΄παράδεισος΄΄ για κάθε Skater... 
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Πώς λέγεται αυτή που έχει καλή 
καρδιά και πρόκειται να εκτελεστεί ; 
- Καρδιακή προς βολή 
 
Πώς λέγεται 
αυτό που 
είναι από 
τσίγκο και 
ζει στους 
πόλους ; 
-Ο τσιγκουίνος 
 
Πώς λέγεται ο Αϊ Βασίλης όταν είναι 
μεθυσμένος? 
-Βασιλόπιτα 
 
 Πώς λέγεται ο Ανεμοστρόβιλος στην 
έρημο? 
- Θερμοσύφουνας 
 
Τι είναι κόκκινο και σκουπίζει μέσα 
στο δάσος? 
-Η κοκκινοσκουπίτσα 
 
 
 
 
                                                   . 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆υο πιτσιρικάδες συζητούν 
- Ο σκύλος μας είναι πολύ έξυπνος. 
Όταν φτάνει στο σπίτι, χτυπάει το 
κουδούνι για να του ανοίξουμε..  
- Ο δικός μας δεν κάνει τέτοια. Καιρό 
τώρα έχει το δικό του κλειδί! 

 
Ένας 
πολύ 

χοντρός 
κύριος 

ανεβαίνει 
σε μια 

μοντέρνα ζυγαριά κι ενώ περίμενε να 
του γράψει στην οθόνη το βάρος του, η 
ζυγαριά βγάζει μήνυμα 
ΕΝΑΣ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ !! 
 
Γιατί ο Τοτός, όταν πάει σινεμά, 
κάθεται πάντα στην τελευταία σειρά ; 
-Γιατί γελάει καλύτερα ,... όποιος 
γελάει τελευταίος  !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συμπληρώστε το Sudoku έτσι ώστε 
κάθε σειρά, κάθε στήλη και κάθε 
τετράγωνο 3x3 να περιέχει τα 
ψηφία από το 1 έως το 9. 
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Μια φορά ,ήμουν τότε έξι χρονών ,σ΄ένα βιβλίο για τα παρθένα δάση που 
λεγόταν ΄΄Αληθινές Ιστορίες΄΄,είδα μια υπέροχη εικόνα .Έδειχνε έναν βόα 
να καταπίνει ένα αγρίμι .Αντιγράφω εδώ το σχέδιο . 
Το βιβλίο έγραφε :΄΄Οι βόες είναι φίδια που καταπίνουν τη λεία τους 
ολόκληρη ,χωρίς να τη μασήσουν .Ύστερα δεν μπορούν πια να κουνηθούν και 
κοιμούνται έξι μήνες ώσπου να τη χωνέψουν ΄΄. 
Σκέφτηκα λοιπόν πολύ τις περιπέτειες της ζούγκλας και ,μ΄ένα χρωματιστό 
μολύβι ,κατάφερα να φτιάξω με τη σειρά μου κι εγώ ,το πρώτο μου σχέδιο .Το 
σχέδιό μου αριθμός 1 ήταν έτσι : 
 
Έδειξα το αριστούργημά μου στους μεγάλους και τους ρώτησα αν το σχέδιό 
μου τους τρόμαζε . 
΄΄Γιατί να μας τρομάξει ένα καπέλο ;΄΄μου απάντησαν . 
Το σχέδιό μου δεν έδειχνε καπέλο .Έδειχνε ένα βόα που χώνευε έναν 
ελέφαντα .Σχεδίασα κι εγώ το από μέσα του βόα ,έτσι που να μπορέσουν να 
καταλάβουν οι μεγάλοι .Χρειάζεται πάντα να τους εξηγείς .Το σχέδιό μου 
αριθμός 2 ήταν έτσι : 
 
Οι μεγάλοι με συμβούλεψαν ν΄αφήσω κατά μέρος τα σχέδια με τα μέσα και τα 
έξω απ΄τους βόες και να ασχοληθώ καλύτερα με τη γεωγραφία ,την ιστορία 
,την αριθμητική και τη γραμματική .Έτσι ,σε ηλικία έξι χρονών ,εγκατέλειψα 
μια λαμπρή καριέρα στη ζωγραφική .Είχα απογοητευτεί από την αποτυχία των 
σχεδίων μου αριθμός 1 και αριθμός 2 .Οι μεγάλοι ποτέ δεν καταλαβαίνουν 
τίποτα μόνοι τους και είναι κουραστικό για τα παιδιά να τους δίνουν ξανά και 
ξανά εξηγήσεις . 
Έπρεπε λοιπόν να διαλέξω άλλο επάγγελμα κι έτσι έμαθα να οδηγώ 
αεροπλάνα .Έχω πετάξει λίγο πολύ σ΄ολόκληρο τον κόσμο .Και ,για να πω την 
αλήθεια ,η γεωγραφία μού χρησίμεψε πολύ .Ήξερα με την πρώτη ματιά να 
ξεχωρίζω την Κίνα από την Αριζόνα ,κάτι πολύ χρήσιμο αν είναι νύχτα κι 
έχεις χαθεί .  
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