
  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2 

 
 

                                                                                                          

                                                               

                                  σελ. 

-Ο πλανήτης λιώνει…σαν πάγος……….3 

-Οικολογική μηχανή αναζήτησης…….4 

-Αποκτήστε ένα κατοικίδιο……………..5 

-Θάλασσα(ποιήμα)…………………………….6 

-Χαριστικό παζάρι……………………………7 

-Παιδαγωγικά Ενστερνίσματα………..8 

-Για πάντα παιδί………………………………9 

-Η δύναμη της αισιοδοξίας…………..10 

-Ο καλός χαρακτήρας το αληθινό  

  κόσμημα του ανθρώπου……………….11 

-∆ράσεις και αποδράσεις του 7ου….12 

-Βιντεοπαιχνίδια και ενήλικες………..13 

-Ο σωστός ύπνος……………………………..14 

-Συνέντευξη: Μαθήματα  

   οδήγησης……………………………………....15 

-Πάμε σινεμά;………………………………....17 

-Ανέκδοτα……………………………………….…17 

-Στιγμιότυπα…………………………………...18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας 
στηρίζεται στο μεγαλύτερό του μέρος 
σε άρθρα μαθητών που αποτελούσαν 
την περσινή συντακτική επιτροπή της 
εφημερίδας μας. Πολλοί απ΄αυτούς 
είναι πλέον στο Λύκειο. Ήταν, 
ωστόσο, μια δουλειά που έπρεπε να 
δημοσιευθεί, κάτι που λόγω έλλειψης 
χρόνου δεν πραγματοποιήθηκε την 
περασμένη χρονιά.  

Η συντακτική επιτροπή θέλει να 
ευχαριστήσει θερμά την κ. 
Καραθανάση, μητέρα της 
Κωνσταντίνας του Β2, για την 
πολύτιμη βοήθειά της στην εκτύπωση 
της εφημερίδας μας. 

                              Καλή ανάγνωση !! 

 

Η ζωγραφιά στο εξώφυλλο είναι έργο 
του Χριστόφορου Παναγιωτόπουλου 
του Α4. 

 

 

 

 

 

 

 

        Αλέξανδρος Παπάζογλου, Α4                          

Ανδρομάχης 289  ΤΚ 176 74   Τηλ.Φαξ:210-9428632 

 ∆ιευθυντής: Κατσούρης Γεώργιος                   

  Υποδιευθύντρια: Τάτση Αμαλία 
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∆ισεκατομμύρια άνθρωποι από όλο τον κόσμο 
χρησιμοποιούν καθημερινά μηχανές αναζήτησης στο 
διαδίκτυο.  

Ήξερες όμως ότι μέσω των δικτύων αυτών των μηχανών σημαντικές ποσότητες 
διοξειδίου του άνθρακα-CO2- εκπέμπονται στο περιβάλλον; 

Η υπερθέρμανση του πλανήτη θ΄ αφήσει τον 
Αρκτικό ωκεανό χωρίς πάγους μέσα στα επόμενα 20 
χρόνια, με αποτέλεσμα ν΄ ανέβει το επίπεδο της 
θάλασσας και ν΄ απειληθούν ζώα όπως οι φώκιες και 
οι πολικές αρκούδες. Οι αλλαγές αυτές σημαίνουν ότι η 
κορυφή της Γης θα φαίνεται μπλε αντί για άσπρη όταν 
φωτογραφίζεται από το διάστημα και τα πλοία θα 
πλέουν από μια νέα θαλάσσια διαδρομή βόρεια της 
Ρωσίας. Οι επιστήμονες επισημαίνουν πως το λιώσιμο 
των πάγων της Αρκτικής αποτελεί μια από τις 
σαφέστερες ενδείξεις  της υπερθέρμανσης του 
πλανήτη. Λέγεται ότι η προβλεπόμενη μείωση των 
πάγων θα επηρεάσει ευρύτερα όλον τον κόσμο. Οι 
πάγοι της Αρκτικής κατέχουν βασική θέση στο 
κλιματικό σύστημα της Γης. Αν αφαιρεθούν από την 
εξίσωση  θα ζήσουμε σε έναν πολύ θερμότερο κόσμο. Η 
κατάσταση αυτή (το λιώσιμο των πάγων) θα μπορούσε 
να προκαλέσει πλημμύρες  που θα επηρεάσουν το 1/15 
του παγκόσμιου πληθυσμού, σημαντική αύξηση των 
αεριών που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου 
και τις ακραίες αλλαγές στις παγκόσμιες καιρικές 
συνθήκες. 

Ο πλανήτης βρίσκεται αντιμέτωπος με μια 
μη αναστρέψιμη  διαδικασία. Όσο μειώνονται 
οι πάγοι και ανεβαίνει  η στάθμη των 
ωκεανών, τόσο μεγαλύτερη ποσότητα 
ηλιακής ενέργειας θα απορροφάται και αυτό 
θα αυξήσει  περισσότερο τις θερμοκρασίες. 
Επίσης, από την υπερθέρμανση 
απελευθερώνονται μεγάλες ποσότητες 
μεθανίου που μέχρι τώρα ήταν 
εγκλωβισμένες στους πάγους. Αυτό το 
φαινόμενο επιταχύνει το λιώσιμο των πάγων. 
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 Υπολογίζεται ότι με κάθε αναζήτηση η εκπομπή CO2 είναι τόση, όση και η εκπομπή 
που κάνει μια κοινή λάμπα στη διάρκεια μιας ώρας! Υπάρχει όμως τρόπος τόσοι 
πολλοί χρήστες να μη βλάπτουν το περιβάλλον κάθε φορά που ψάχνουν κάτι, αλλά 
απεναντίας να συμβάλλουν στη σωτηρία του; 

Τώρα πια η απάντηση είναι καταφατική! Μια ομάδα οικολόγων, προσπαθώντας να 
βρει τρόπους, πώς μπορεί να γίνει η αναζήτηση στο internet φιλικότερη προς το 
περιβάλλον, έφτασε στη δημιουργία της Ecosia. Η Ecosia είναι μια πρωτοποριακή μηχανή 
αναζήτησης. Κάθε φορά που επιλέγει ο χρήστης κάποια link, γίνεται δωρεά συγκεκριμένου 
χρηματικού ποσού για τη διάσωση των τροπικών δασών. Με κάθε αναζήτηση επίσης 
σώζονται περίπου 2m2 δάσος. Αν ο καθένας μας γινόταν χρήστης αυτής της μηχανής θα 
μπορούσε να σώσει ετησίως 2.000m2 δάσους (ο μέσος όρος των αναζητήσεων ενός μέσου 
χρήστη είναι 1000 το χρόνο). Επιπλέον θα μπορούσαν να μειωθούν οι 
εκπομπές ρύπων. 

Θα μπορούσε δικαίως να αμφιβάλλει κάποιος και να θεωρεί ότι όλη 
αυτή η ιδέα είναι ένας ακόμα τρόπος για να κερδίζουν κάποιοι λεφτά, ενώ 
εμείς νομίζουμε ότι βοηθάμε το περιβάλλον. Ωστόσο δεν ισχύει κάτι τέτοιο, 
αφού ένας από τους χορηγούς της Ecosia είναι η WWF, μια από τις πιο 
γνωστές και ενεργές οργανώσεις του οικολογικού κινήματος. 

Βέβαια προς το παρόν η Ecosia  βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο και 
δεν είναι διαθέσιμη σε πάρα πολλές γλώσσες, όπως η google για παράδειγμα, 
και δε βγάζει πάντα αποτελέσματα σε ό,τι γλώσσα πληκτρολογήσει κάποιος 
αυτό που θέλει. Επίσης, τα αποτελέσματα κάθε αναζήτησης δεν είναι τόσο 
ποικίλα όσα θα προσδοκούσε κανείς και ίσως για αυτό είναι δυσκολότερο να 
βρει αυτό που ψάχνει, αν αναζητά κάτι πολύ εξειδικευμένο. Επικρατεί όμως αισιοδοξία και 
οι δημιουργοί της Ecosia ευελπιστούν ότι στο άμεσο μέλλον δε θα υπάρχουν αυτά τα 
μικροπροβλήματα. 

Όσο περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν την Ecosia και την εμπλουτίζουν με 
πληροφορίες, τόσο γρηγορότερα θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Γιατί λοιπόν να μην 
κάνουμε όλοι –ή τουλάχιστον οι περισσότεροι από μας- μια δοκιμή και να κάνουμε την 
Ecosia προσωπική μας μηχανή αναζήτησης;; Μπορεί στην αρχή να μην έχουμε τα καλύτερα 
δυνατά αποτελέσματα, αλλά σίγουρα σε λίγο καιρό με την προσωπική μας προσπάθεια η 

κατάσταση θα έχει βελτιωθεί αισθητά και για μας, μα πάνω απ’ όλα για το 
περιβάλλον μας που κινδυνεύει!!! 

 

 

 

 

- <<Μαμά, 
σε παρακαλώ, να πάρω ένα;>> 

- <<Όχι>> 
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-<<θα το προσέχω>> - <<Είπα όχι>> 

 

Η παραπάνω συζήτηση σας φαίνεται 
γνωστή; Μήπως τα ίδια ακριβώς λέτε κάθε 
φορά που περνάτε έξω από ένα Pet Shop; 
Αν η απάντηση είναι ναι, τότε δεν είστε οι 
μόνοι. Παρά πολύ γονείς δεν παίρνουν 
κατοικίδιο στα παιδιά τους, όχι γιατί τα 
μισούν (όπως νομίζατε) αλλά επειδή 
πιστεύουν ότι θα τα βαρεθείτε και σύντομα 
θα καταλήξουν να τα προσέχουν εκείνοι. 
Ίσως έχουν δίκιο! Μην θιχτείτε αλλά τώρα 
απαντήστε ειλικρινά: Είσαστε έτοιμοι για 
ένα κατοικίδιο;   

   Ένα κατοικίδιο δεν είναι παίξε γέλασε. 
Πρώτα από όλα το κατοικίδιο θα 
ζήσει από 3 έως 15 χρόνια. 
Είναι μια μακροχρόνια ευθύνη. 
Ακολουθεί το οικονομικό 
πρόβλημα: θα χρειαστεί εμβόλια, 
φαρμακευτική αγωγή ακόμα και 
ρούχα! Θα μου πείτε, εγώ θέλω 
χελώνα. Λοιπόν έχω χελώνα, 
και ξέρω ότι θέλει περισσότερη 
φροντίδα από μια γάτα: 
βιταμίνες για το νερό, σταγόνες 
για το νερό, γυάλα και τέλος 
ενυδρείο, γιατί το χαριτωμένο χελωνάκι θα 
γίνει μια χελωνάρα μεγαλύτερη και από την 
παλάμη σου. Και ύστερα η καθημερινή 
φροντίδα: έχεις το χρόνο να το βγάζεις 
κάθε μέρα, 3 φορές βόλτα; Να το 
χτενίζεις; Να παίζεις μαζί του; Έχεις 
αρκετή υπομονή να το εκπαιδεύσεις;  

  

  Αν η απάντηση σε όλα τα παραπάνω είναι 
ναι, τότε είμαστε σε καλό δρόμο. Τι 
κατοικίδιο όμως θες; Σκύλο, γάτα, 
χάμστερ; Ένας σκύλος είναι ένα τέλειο 
κατοικίδιο και ας υποθέσουμε ότι θες να 

αγοράσεις ένα. Μην τρέξεις στο Pet Shop 
της γειτονιάς. ΠΟΤΕ! Τα γλυκά κουτάβια 
της βιτρίνας προέρχονται από 
κακοποιημένους γονείς και τα πιο πολλά 
είναι άρρωστα. Προτίμησε (και εδώ μπορεί 
να ξενερώσεις λίγο) να υιοθετήσεις ένα 
αδέσποτο. Είναι πολύ έξυπνα, πιθανότατα 
στειρωμένα (γλιτώνεις 300 ευρώ από 
κτηνίατρο), εμβολιασμένα (πάλι γλιτώνεις 
ευρώ) και σώζεις μια ζωή. Πιθανότατα να 
είναι και εκπαιδευμένα και πολύ κοινωνικά 
με άλλα ζώα. Αν επιμένεις για σκυλί 
ράτσας, προτίμησε έναν εκτροφέα. Για τις 
γάτες ισχύουν τα ίδια. Τα χάμστερ κάνουν 
5 ευρώ αλλά το κατάλληλο κλουβί εγώ το 

αγόρασα 30 ευρώ. Και ποτέ 
μην αγοράζετε 2 χάμστερ, 
πιστέψτε με, θα είναι το 
μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο 
λάθος που θα έχετε κάνει.  

  Ύστερα από όλη αυτή την 
ταλαιπωρία, τι κερδίζω 
τελικά από ένα κατοικίδιο; 
Λοιπόν, παραπάνω από όσα 
μπορείς να φανταστείς. 
Είναι ο καλύτερος φίλος 
καθώς πάντα θα σε ακούει 

και δεν πρόκειται να πει πουθενά τα 
μυστικά σου (μπορεί άλλωστε;). ∆εν 
πρόκειται να σε κρίνει, εγκαταλείψει ή να 
σε στενοχωρήσει. Μπορείς να μάθεις 
πολλά από ένα κατοικίδιο. Ας βάλουμε και 
λίγη επιστημονική σάλτσα: σύμφωνα με 
τους επιστήμονες, ένα παιδί που είχε 
κατοικίδιο στη ζωή του τείνει να γίνει ένας 
υπεύθυνος ενήλικας, με σεβασμό προς 
τους άλλους (αφού σεβόταν το κατοικίδιο 
του) και πολύ πιο ευτυχισμένος άνθρωπος. 
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Απέραντη, γαλάζια, υπέροχη 

Θάλασσα που στέκεις εκειδά 

σαν μάνα που τον γιο σου περιμένεις 

να γυρίσει από την ξενιτιά 

 

Όταν οργίζεσαι, φουρτούνες 
ξεσηκώνεις, 

γίνεσαι θεριό και αλύπητα χτυπάς 

κι άλλοτε ημερεύεις, στα πόδια μας 
χαΐδεύεσαι 

φιλιά αλμυρά μας δίνεις και γελάς 

  Εσύ μπορείς να μαλώσεις (π.χ.) με τον 
φίλο σου, να νευριάσετε και να μην 
μιλιόσαστε για μια εβδομάδα. Αν το 
κάνεις αυτό σε ένα σκύλο, λίγο αργότερα 
θα έρθει θα σε κοιτάξει με ένα 
απίστευτο βλέμμα (ξέρω τι σας λέω) και θα 
καθίσει στην αγκαλιά σου… 

Μικρό, μεσαίο, μεγάλο, σκύλος, γάτα, 
κουτάβι ή γέρικο, όλα πρόκειται να σου 
χαρίσουν μόνο ευτυχία και όταν τελικά 
φύγουν από τη ζωή, θα είσαι 
σίγουρος πως έζησαν μια 
ευτυχισμένη ζωή, διπλά σου και 

εσύ θα είσαι σίγουρος πως ήταν το 
καλύτερο σου φιλαράκι…  

                                                                                     
Ελπίδα Χαμζίν 

 

  

 

 

 

Θάλασσα απέραντη και γαλανή 

φίλη μου σιωπηλή κι αγαπημένη 

με μια αγκαλιά πάντα ανοιχτή 

το καλοκαίρι σε περιμένει! 

 

Θα κάνω ότι μπορώ από τη βρωμιά 
των 
εργο
στασ
ίων 
και 
τα 
σκο

υπίδια των ανθρώπων να σε 
γλιτώσω……….. 

 

Όλγα Ζαλάσκεγια Β1 

 

  
 

 
 
 



  7 

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας για μια αλληλέγγυα οικονομία και μια 
εναλλακτική μορφή οικονομικής ζωής, αποφασίσαμε να πειραματιστούμε μ’ ένα 
διαφορετικό τρόπο «κατανάλωσης». Ένα πάρε-δώσε χωρίς χρήματα, ένα 
χώρο ανταλλαγής και αλληλεγγύης. ∆εν πετάμε τίποτε πια! Γιατί να πετάμε 
τα πράγματα που βαρεθήκαμε; Ας τα χαρούν κάποιοι άλλοι φίλοι! Η συνήθεια 
για πράγματα από δεύτερο χέρι συμφέρει και την τσέπη μας και το 
περιβάλλον. Για να εμβαθύνουμε το λόγο και τις πράξεις μας, να ξεκινήσουμε 
από κάπου, όσο μικρό κι αν είναι, να αμφισβητήσουμε την καταναλωτική 

υστερία, το τρίγωνο σπίτι-σχολείο-κατανάλωση. Για να 
σχετιζόμαστε μεταξύ μας γι’ αυτό που είμαστε και όχι γι’ 
αυτό που έχουμε. 

 Στο χαριστικό παζάρι θα υπάρχουν 
διάφορα αντικείμενα που για κάποιον δεν είναι 
χρήσιμα αλλά που κάποιοι άλλοι μπορεί να τα 
χρειάζονται. Επειδή δεν είναι όλα για τα 
σκουπίδια: τα πράγματα χάνουν την αξία τους, 

όταν δε χρησιμοποιούνται. Τους ξαναδίνουμε αξία, προσφέροντας πράγματα 
αχρησιμοποίητα αλλά όχι άχρηστα. Χωρίς τιμή (γιατί άλλο αξία και άλλο τιμή), 
χωρίς χρήματα. Χωρίς να χρειάζεται να φέρουμε κάτι για να πάρουμε κάτι 
άλλο. Μόνος όρος: να χρησιμοποιήσουμε αυτό που θα πάρουμε. Η 
επαναχρησιμοποίηση δεν είναι άμυνα ή μειονέκτημα. Είναι πρόταση και 
στόχος. ∆ε σημαίνει φιλανθρωπία ή άδειασμα της αποθήκης και της 
ντουλάπας μας, αλλά αλληλεγγύη, που χωρίς αντίτιμο σημαίνει προσφέρω, 
μοιράζομαι.  
 Μ’ αυτό το σκεπτικό, θα δημιουργήσουμε στο σχολείο μας το Πάσχα  
το πρώτο χαριστικό παζάρι με ρούχα και διάφορα άλλα μικροαντικείμενα.  
 
Φέρτε αντικείμενα , βιβλία, CD και ό,τι άλλο δε χρησιμοποιείτε στο χαριστικό 

παζάρι του σχολείου μας και πάρτε ό,τι σας είναι χρήσιμο! 
 

 

 

 

Κοντάκος Παντελής 

 

 

 

 

        Αν ένα παιδί ζει μέσα στην 
κατηγόρια, 
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μαθαίνει να κατηγορεί. 
 

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην έχθρα, 
μαθαίνει να καυγαδίζει. 

 
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην 

ειρωνεία, 
μαθαίνει να είναι ντροπαλό. 

 
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ντροπή, 

μαθαίνει να είναι ένοχο. 
 

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην 
κατανόηση, 

μαθαίνει να είναι υπομονετικό. 
 

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην 
ενθάρρυνση, 

μαθαίνει να έχει εμπιστοσύνη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Αν ένα παιδί ζει μέσα στον έπαινο, 

μαθαίνει να εκτιμά. 
 

Αν ένα παιδί ζει μέσα στη 
δικαιοσύνη, 

μαθαίνει να είναι δίκαιο. 
 

Αν ένα παιδί ζει μέσα σε ασφάλεια, 
μαθαίνει να πιστεύει. 

 
Αν ένα παιδί ζει μέσα σε 

επιδοκιμασία, 
μαθαίνει να έχει αυτοεκτίμηση. 

 
Αν ένα παιδί ζει μέσα σε παραδοχή 

και φιλία, 
μαθαίνει να βρίσκει την αγάπη μέσα 

στον κόσμο. 
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Αγαπημένε μου φίλε  

Μόλις χθες έμαθα την απόφασή σου να εγκαταλείψεις το σχολείο και αποφάσισα να σου γράψω, 

για να σου πω μερικές δικές μου απόψεις. Πρέπει να ξέρεις πως η απόφασή σου δεν είναι σωστή και 

ανεξάρτητα κάτω από ποιές συνθήκες πάρθηκε πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει. Πιστεύω πως εντελώς 

αψυχολόγητα εγκαταλείπεις με αυτόν τον τρόπο εμάς, τους φίλους σου, το σχολείο, το περιβάλλον σου. 

Νομίζεις πως μπορείς εύκολα ν΄ αλλάξεις το ρυθμό της ζωής σου; 

∆εν σκέφτηκες την χαρούμενη παρέα μας και τις ανέμελες στιγμές που περάσαμε μαζί; Τις τρέλες 

και τις σκανδαλιές μας, τις χαρές και τις λύπες που μας έδεσαν σε μια φιλία; Πώς μας εγκαταλείπεις 

έτσι ξαφνικά, εγκαταλείποντας ταυτόχρονα και το σχολείο, που ήταν μέχρι τώρα ο κοινός μας φίλος;  

Ξεχνάς πως αυτό μας αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε σε επαφή με τον κόσμο. 

Συμπαραστάθηκε σαν φίλος, σαν σύντροφος, σαν αδερφός στην άγουρη νιότη μας. Μέσα στον χαρούμενο 

κόσμο του ζήσαμε τις πιο χαρούμενες στιγμές μας. Είναι συνδεδεμένο με την πιο τρυφερή μας ηλικία. 

Και τώρα εσύ εγκαταλείπεις τον πιστό σου φίλο. ∆εν νιώθεις να γκρεμίζονται γύρω σου οι προσπάθειες 

τόσων χρόνων; Το θρανίο σου θα μείνει έρημο ν' αναζητά την παρουσία σου. Εμείς θα χάσουμε έναν 

καλό μας φίλο, το σχολείο έναν μαθητή και η κοινωνία ένα άξιο στέλεχος.  Τι νομίζεις ότι θα 

καταφέρεις  στη ζωή σου χωρίς την βοήθεια του σχολείου;  

Α, φίλε μου, πρέπει να ξαναγυρίσεις. Πρέπει ν΄ αναιρέσεις την απόφασή σου, να ξαναγυρίσεις στην  

φιλική μας παρέα, να ξαναζήσεις τις χαρούμενες στιγμές μας, να ξαναγευτείς τις κοινές μας πίκρες. 

Πρέπει να ξαναγυρίσεις στο σχολείο. Γι' αυτό και εμείς θα σε ξαναδεχτούμε με χαρά στην αγκαλιά μας.  

                                       Ευαγγελία ∆ιαμαντή 

 
Τα νιάτα είναι η ωραιότερη ηλικία του ανθρώπου. Είναι η εποχή της 
ανεµελιάς και της αθωότητας, της χαράς και των παιχνιδιών. Τότε 
ερχόµαστε σε πρώτη επαφή µε την ζωή και τον κόσµο, είµαστε καθαροί 
σαν ένα λουλούδι που πρωτοφυτρώνει στον κήπο.  

Ποιός θέλει να μεγαλώσει και να γεράσει! Η ζωή είναι σκληρή. Οι μεγάλοι 

καθηµερινά κοπιάζουν για να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για να ζήσουν. 

Η ζωή τους επιβάλλει πολλές και βαριές υποχρεώσεις. Να φροντίσουν για τη μόρφωση 

των παιδιών τους και να τους εξασφαλίσουν ένα πιο άνετο μέλλον. Εποµένως 

δικαιολογούνται όσοι νοσταλγούν την παιδική τους ηλικία, όταν έτρεχαν ανέµελοι και 

χαρούµενοι από δώ και από κεί.  

 Μερικοί θέλουν να μείνουν παιδιά, γιατί δεν τους αρέσει ν΄ αναλαµβάνουν ευθύνες και 

υποχρεώσεις απέναντι στον  εαυτό τους και στην κοινωνία. Άλλοι θέλουν να μεγαλώσουν  

για να κάνουν ό,τι θέλουν. Στην ζωή όµως δεν µπορούµε να κάνουµε πάντα αυτό που 

θέλουµε. Εξάλλου δεν εξαρτάται από εµάς να µείνουµε για πάντα παιδιά. Η ζωή κυλάει 

συνεχώς όπως ένα ποτάµι.  
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Η αισιοδοξία είναι ένα συναίσθημα που είναι τοποθετημένο στο εγώ κάθε ανθρώπου και 
αποτελεί το μοναδικό, το ασφαλές  και το απαραίτητο καταφύγιο του στις δύσκολες  στιγμές 
της ζωής. Με την αισιοδοξία ο άνθρωπος τα βλέπει όλα ωραία και εύκολα. Έτσι αυτή τον 
κάνει να βλέπει φως εκεί που οι άλλοι βλέπουν σκοτάδι. 

Η ζωή είναι ενέργεια και 
αισιοδοξία. Απ΄ αυτή ο άνθρωπος 
αντλεί παρηγοριά, αυτοπεποίθηση, 
υπομονή, θάρρος, επιμονή και 
συνεπώς διάθεση για δράση. 

Με την αισιοδοξία ο φόβος 
της αποτυχίας εξαφανίζεται. 
Τρέφει ελπίδες για το μέλλον , 
ξεπερνά τα εμπόδια της ζωής. 
Χάρη σ΄ αυτή δεν υπάρχουν 
εμπόδια και δυσκολίες ούτε πίκρες 
και βάσανα, επειδή ξέρει πως όλα 
αυτά είναι πρόσκαιρα και θα 
αντιμετωπιστούν με σύνεση, 
θάρρος και με χαρούμενη ψυχική 
διάθεση.  

Η αισιοδοξία είναι ο άνεμος 
στην τρικυμισμένη ζωή του 
ανθρώπου. Ο αισιόδοξος μάχεται 
στην ζωή πιστεύοντας στην νίκη. Η 
ψυχή του είναι πάντα ζεστή και 
γεμάτη ενθουσιασμό.        

  Ο αισιόδοξος πιστεύει πως 
όλα θα γυρίσουν στο καλύτερο, και 
στην ευτυχία και δεν αφήνει καμία 
θέση στην απαισιοδοξία. Πιστεύει 
με όλη την δύναμη της ψυχής του 

ότι είναι ικανός να κάνει αυτό που 
πρέπει να κάνει. Έχει καλές ιδέες 
είναι αποφασισμένος να τις 
πραγματοποιήσει και διώχνει κάθε 
ιδέα που θα ήταν δυνατό να τον 
κάνει να πιστέψει στην αποτυχία 
και την δυστυχία.  

           Η αισιοδοξία είναι ένα από 
τα πιο πολύτιμα εφόδια του 
ανθρώπου. Είναι εκείνη που σε 
κάνει να σταθείς στα πόδια σου 
κάθε φορά που θα αισθάνεσαι τον 
εαυτό σου έτοιμο να λυγίσει. Θα σε 
κάνει να πιστέψεις πως αν άδειαζε 
το μισό ποτήρι, είναι γεμάτο ακόμα 
το άλλο μισό, φτάνει να μην ρίξεις 
τα όπλα, φτάνει να μην το βάλεις 
στα πόδια. 

 Με την αισιοδοξία ο 
άνθρωπος θα μπορέσει να 
καταλάβει πώς όλα ξεκινούν και 
πάλι, πως υπάρχουν και άλλοι 
δρόμοι, που μπορεί να τους 
ακολουθήσει. Τέλος με αυτή θα 
νιώσει πως δεν είναι μόνος του, 
αλλά δίπλα του είναι η δύναμη του 
ανθρώπου. 

 



  11 

 

 

 

 

Το μόνο που επιθυμούν οι άνθρωποι σήμερα είναι να περνούν καλά, 
να έχουν μια υψηλή θέση στο επάγγελμα τους και γενικά να έχουν 
μια ευτυχισμένη ζωή. Κανένας τους όμως δεν προσπαθεί να 
αποκτήσει κοφτερή διάνοια, σοφία και ακέραιο χαρακτήρα.                            
Το να έχει γεννηθεί κάνεις άνθρωπος είναι ένα σπάνιο προνόμιο. Ο 

χρόνος είναι κάτι το πολύτιμο. Η καρδιά του ανθρώπου είναι τρυφερή. Ο νους του 
είναι γλυκός. Αυτή είναι η φύση της ανθρώπινης ιδιότητας. ∆υστυχώς όμως ο 
άνθρωπος δεν ενδιαφέρεται να συνειδητοποιήσει την πραγματική του φύση.                            
Η ιδιότητα του να είναι κάνεις άνθρωπος δεν συνίσταται απλώς στην ανθρώπινη 
μορφή. 

Ποιο είναι το αληθινό κόσμημα του ανθρώπου; 

Οι λωτοί και οι ερωδιοί είναι τα κοσμήματα της λίμνης. 

Τα σπίτια και τα κτίρια είναι τα στολίδια των χωριών και των πόλεων. 

Τα κύματα είναι τα στολίδια του ωκεανού. 

Η σελήνη ομορφαίνει τον ουρανό. 

Το κόσμημα του ανθρώπου όμως είναι  ο χαρακτήρας του. 

Η αίτια και η πηγή όλης της δυστυχίας και των προβλημάτων του ανθρώπου είναι 
γιατί έχει χάσει αυτό το στολίδι του… 

Κοντάκος Παντελής 
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: 

 

 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: 

• Η Α΄και Β΄Γυμνασίου ξεκίνησαν για το Άλσος Γαλατσίου κατέληξαν τελικά, λόγω 
πορείας στο κέντρο της Αθήνας, στο Άλσος Καισαριανής.  

• Η Γ΄Γυμνασίου έφτασε μετά από μια ώρα και κάτι στη Βουλή των Ελλήνων λόγω και 
πάλι της πορείας και έχασαν έτσι τη διαδραστική έκθεση για τη μάχη του Μαραθώνα. 
Ταΐσαν ωστόσο τα περιστέρια στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη!!! 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ: 

Οι τρεις τάξεις πήραν διαφορετικές κατευθύνσεις: 

• Η Α΄Γυμνασίου παρακολούθησε την παράσταση ΄΄ Οδύσσεια΄΄ σε σκηνοθεσία 
Κάρμεν Ρουγγέρη στο Μείζονος Ελληνισμού 

• Η Β΄Γυμνασίου επισκέφθηκε το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 

• Η Γ΄Γυμνασίου περιηγήθηκε στους χώρους του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

• Έκθεση Βιβλίου και βραδιά βιβλίου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου 
μας. Καλεσμένη εφέτος ήταν η συγγραφέας Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη.  

Στο επόμενο τεύχος διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες για τη βραδιά. 

• Η χρονιά έκλεισε και πάλι με τη χριστουγεννιάτικη γιορτή που για μια ακόμη φορά 
χάρισε σε όλους μας συγκίνηση και γέλιο.  
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∆εν υπάρχει μεγαλύτερη δυσαρέσκεια, όταν ξέρεις ότι η μεγάλη πλειονότητα των γονιών δεν 
έχουμε ιδέα από βιντεοπαιχνίδια!  

Πράγματι ο φόβος ότι θα δουν το παιδί τους να μαγεύεται από έναν 
ήρωα εκδικητή δεν καθησυχάζει έναν γονιό, ιδίως αν αυτό το παιδί 
ξεσπάσει την οργή του στέλνοντας περίπατο τα τηλεχειριστήρια της 
πανάκριβης κονσόλας. Εσείς λοιπόν πρέπει να παίξετε το ρόλο του 
παιδαγωγού σ’ αυτούς τους ενήλικες.                                                                             
Γιατί να μην αρχίσετε δείχνοντάς τους απλώς το παιχνίδι που 
παίζετε. Να τους εξηγήσετε τους κανόνες, να τους παρουσιάσετε τα 
πρόσωπα και τα μέσα που διαθέτουν για να φτάσουν στο σκοπό 
τους. Κοντολογίς, όλους τους λόγους για τους οποίους το βρίσκετε 
ιδιοφυές.  

                                                                                                          
Προσέξτε να μην το παρακάνετε. 

 Οι γονείς σας σίγουρα θ΄ αντιληφτούν ότι ξεδιπλώνετε θησαυρούς φαντασίας για να τους 
αποδείξετε ότι το παιχνίδι σας είναι έξυπνο, έστω κι αν γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν είναι 
και τόσο. Ν΄ ακούτε επίσης τα επιχειρήματά τους και να διαπραγματεύεστε μαζί τους 
συγκεκριμένα ωράρια κατά τη διάρκεια των οποίων θα έχετε την άδειά τους να παίξετε.                                       
Έξαλλου, οι υπερβολές, όποιες κι αν είναι αυτές, κάνουν κακό, και στην προκείμενη 
περίπτωση, η πολύωρη παραμονή μπροστά στην οθόνη μπορεί να σας υπνωτίσει, να σας κάνει 
να ξεχνάτε ότι υπάρχει περίπτωση να επιστρέψετε στην  πραγματικότητα.                                                            
Επιπλέον, γιατί να μην προτείνετε σε έναν από τους γονείς σας να παίξει ένα παιχνίδι μαζί 
σας; Με την υπομονή και την ανεκτικότητα σας, ίσως καταφέρετε να αποκτήσετε έναν καλό 
σύντροφο στο παιχνίδι! 

                                 Αφεντουλίδης Γιώργος, Σαχσανίδης Θοδωρής,   

                                                 Πάτρικ Γιαλαμάς                                                                                               
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 Προτείνονται  5 τρόποι με βάση τις αποσιωπημένες αρχές των αιωνόβιων, για να 
μειώσετε τις  αυπνίες:  

1. Σβήστε τα φώτα . Να κοιμάστε 
σε τελείως σκοτεινό 
δωμάτιο(χωρίς βαρυστομαχιά)  

2. Κρατήστε χαμηλό φωτισμό. Αν 
ξυπνάτε κατά τη διάρκεια της 
νύκτας μην ανάβετε το φως. 
Μόλις 10 λεπτά δυνατού 
φωτός είναι αρκετά για να 
αναστείλουν την έκκριση 
μελατονίνης σε ορισμένους 
ανθρώπους.  

3. Επιλέξτε το κόκκινο. Αν 
σηκώνεστε το βράδυ 
προτιμείστε φως που να 
απορροφάται από τα αιμοφόρα 
αγγεία των βλεφάρων, δηλαδή 
το κόκκινο. Τα μπλε κύματα 
που εκπέμπονται από λάμπες 
φθορίου και αλογόνου είναι οι 
χειρότεροι εχθροί 

4. ∆εχτείτε το φως του ηλίου. Το 
κιρκάδιο σύστημα χρειάζεται 
και το δυνατό φως για τη 
εύρυθμη λειτουργία του. 10-15 
λεπτά πρωινού ηλιακού φωτός 
στέλνουν ένα δυνατό σήμα στο 
εγκεφαλικό μας ρολόι, 
μειώνοντας τις πιθανότητες 
αποπροσανατολισμού του από  

           ασθενέστερα σήματα που     
           προκαλούν τα νυκτερινά φώτα. 

5. Η καλύτερη ώρα για να 
κοιμούνται τα παιδία ως 7 
ετών είναι 8μ.μ, τα μεγαλύτερα 
9μ.μ και οι ενήλικοι 10-11μ.μ  

ΣΩΣΤΟΣ ΥΠΝΟΣ-
ΓΕΛΑΣΤΟ ΞΥΠΝΗΜΑ 

 
 
 
 
 

 

 

 

1. ∆ιατηρήστε ένα σταθερό 
χρονοδιάγραμμα  

2. ∆ημιουργία μιας προ-ύπνου 
διεργασίας  

3. ∆ημιουργήστε 
«ατμόσφαιρα»  

4. Κοιμηθείτε σε ένα άνετο 
στρώμα και μαξιλάρι 

5. Χρησιμοποιείτε  το 
υπνοδωμάτιο μόνο για 
ύπνο, όχι για τηλεόραση 

6. Αποφύγετε το φαγητό 
τουλάχιστον 2 με 3 ώρες 
πριν τον ύπνο. 

7. Ασκηθείτε 
8. Αποφύγετε την καφεΐνη 
9. Αποφύγετε την νικοτίνη 
10. Αποφύγετε το αλκοόλ 
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Ένας δάσκαλος οδήγησης αποκαλύπτει τα μυστικά της ασφαλούς οδήγησης για τους νέους 
οδηγούς.                                                Των Τεγγελίδου ΄Αννα και Παπαδοπούλου Βέρα
 
Τι είναι πιο δύσκολο να μάθει να 

οδηγεί ένας υποψήφιος οδηγός: 
αυτοκίνητο ή μηχανάκι και γιατί; 
Η οδήγηση δεν είναι κάτι το δύσκολο 
από μόνη της. Όμως, όπως καθετί 
καινούριο, δημιουργεί ένα φόβο γύρω 
της. Το δύσκολο της υπόθεσης είναι ο 
οδηγός να μάθει να ελέγχει τον εαυτό 
του πρώτα απ΄ όλα και μετά το 
αυτοκίνητο ή τη μοτοσικλέτα. Ο νέος 
υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να μάθει 
να γνωρίζει το πότε κινδυνεύει κατά 
την οδήγηση: δηλαδή θα πρέπει να 
είναι προνοητικός και ψύχραιμος 
ούτως ώστε να μην ξαφνιαστεί σε 
κάποιο συμβάν που μπορεί να του 
τύχει. 
 
Οι υποψήφιοι οδηγοί δυσκολεύονται 

όταν κάθονται πρώτη φορά στο τιμόνι. 
Πώς ξεπερνάνε αυτή τη δυσκολία; 
Αυτή η δυσκολία ξεπερνιέται ανάλογα 
με το άτομο. Μιλάμε για έναν 
υποψήφιο οδηγό ο οποίος δεν έχει 
καμία εμπειρία προηγουμένως στη ζωή 
του όσον αφορά στην οδήγηση. 
Προχωρά με αργά αλλά σταθερά 
βήματα, ούτως ώστε να προλάβει να 
εμπεδώσει και να κάνει βίωμα αυτά 
που του λέει ο δάσκαλός του. Έτσι θα 
ξεπεράσει τους φόβους και το άγχος 
που δημιουργούνται κατά το αρχικό 
στάδιο της εκπαίδευσης. 
 
 

 
Είναι επικίνδυνο για ένα παιδί 

ηλικίας 18 χρονών να οδηγήσει 
αυτοκίνητο ή μηχανάκι και γιατί; 
Με την κατάλληλη πρακτική και 
θεωρητική κατάρτιση, ο εκάστοτε 
18χρονος/η μπορεί να γίνει εξαιρετικά 
προσεκτικός οδηγός. Μεγάλο ρόλο 
παίζει και ο χαρακτήρας του νέου 
ατόμου (18 – 20 χρονών) που με την 
κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη του 
δασκάλου και της οικογένειας μπορούν 
να τον/την βοηθήσουν πάρα πολύ ως 
προς τη συμπεριφορά του σωστού 
οδηγού. 
 
Ποια είναι τα θετικά και ποια τα 

αρνητικά στοιχεία (πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα) του αυτοκινήτου και 
της μοτοσυκλέτας; 
Ξεκινώντας με το αυτοκίνητο θα 
περάσω αμέσως στη παθητική 
ασφάλεια που προσφέρει ως προς 
τους επιβάτες του αλλά και τους 
πεζούς. Η τεχνολογία ολοένα και 
βελτιώνει τ΄ αυτοκίνητα και τα κάνει 
ασφαλέστερα. ∆υστυχώς οι 
μοτοσικλέτες δεν παρέχουν παθητική 
ασφάλεια παρά μόνο ο εξοπλισμός του 
αναβάτη. Το αυτοκίνητο λόγω του 
όγκου που έχει δεν είναι αρκετά 
ευέλικτο όσο μια μοτοσικλέτα (στην 
κίνηση), ούτε και είναι εύκολο να το 
παρκάρουμε, όπως μπορούμε εύκολα 
να παρκάρουμε μια μοτοσικλέτα. 
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Επίσης, η μοτοσικλέτα παρέχει 
μεγαλύτερη ενεργητική ασφάλεια από 
ένα αυτοκίνητο. 
 
Ποιοι κίνδυνοι μπορούν να 

υπάρξουν κατά τη διάρκεια της 
οδήγησης; 
Οι κίνδυνοι μπορεί να είναι άπειροι. 
Μπορούν όμως να αποφευχθούν όταν 
ο οδηγός χρησιμοποιεί την αμυντική 
οδήγηση και είναι συνετός, 
προνοητικός και πολύ προσεκτικός, 
όταν κινείται. Τότε οι κίνδυνοι 
ελαχιστοποιούνται και, ακόμα σε 
περίπτωση που γίνει το κακό, αυτό θα 
είναι μηδαμινό λόγω της μικρής 
ταχύτητας. 
 
Μήπως γνωρίζετε αν τα τελευταία 

χρόνια στην οδήγηση κάνουν πιο πολλά 
λάθη οι γυναίκες από τους άντρες; 
Τα πιο πολλά λάθη τα κάνουν αυτοί 
που είναι απρόσεκτοι. Αυτοί που 
επιτρέπουν τα συναισθήματά τους να 
τους κυριεύουν κατά την οδήγησή 
τους. ∆ηλαδή η υπερβολική χαρά ή 
λύπη μπορούν να αποβούν μοιραία 
κατά την οδήγηση. ∆εν μπορώ να πω 
σε καμιά περίπτωση ότι το φύλο του 
ατόμου επηρεάζει αρνητικά ή θετικά 
την οδήγηση. 
 
Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για 

κάποιον να αρχίσει την οδήγηση; 
18 ετών, όσο μικρότερος τόσο το 
καλύτερο. Απαραίτητο όμως είναι ότι 
θα υπάρξει το μέγιστο της θεωρητικής 
και πρακτικής εκπαίδευσης από το 
δάσκαλο όπως και η ψυχολογική 

υποστήριξη από το δάσκαλο και τους 
γονείς του νεαρού 
/ της νεαρής. 
Είναι σε όλους 
γνωστό ότι το 
νεαρό της ηλικίας 
καμιά φορά γίνεται ανεξέλεγκτο. Αυτό 
όμως μπορεί να ελεγχθεί εφόσον 
γίνουν όλα έτσι όπως ειπώθηκαν 
προηγουμένως. 
 
Ως δάσκαλος οδήγησης ποια 

συμβουλή θα μπορούσατε να δώσετε 
στους νέους για την οδήγηση στο 
αυτοκίνητο και το μηχανάκι; 
Θέλω να αρχίσω με την ευθύνη που 
πρέπει να καταλάβουν όλοι οι οδηγοί 
ότι έχουν από την ώρα που κάθονται 
στο τιμόνι, ειδικότερα οι νέοι, που 
λόγω της ηλικίας τους είναι άπειροι. 
Το αυτοκίνητο ή η μοτοσικλέτα ή το 
κάθε όχημα που θα οδηγήσουν πρέπει 
να συνειδητοποιήσουν ότι είναι ένα 
πραγματικό όπλο που μπορεί στα 
χέρια ενός ανίδεου οδηγού να 
προκαλέσει τεράστιο κακό σε αυτόν 
αλλά και στους γύρω του. Γι’ αυτό 
λοιπόν οι νέοι οδηγοί θα πρέπει πάντα 
να οδηγούν παραδειγματικά, πολύ 
προσεκτικά και σε καμία περίπτωση 
γρήγορα. Να χρησιμοποιούν το σήμα Ν 
που δηλώνει ότι είναι νέοι για 
τουλάχιστον 1 χρόνο, όπως ορίζει ο 
νόμος. Επίσης, να μην ξεχνούν ποτέ 
να φορούν ζώνη ασφαλείας ή το 
κράνος τους, όπως επίσης να 
φροντίζουν οι ίδιοι ούτως ώστε οι 
επιβάτες που μεταφέρουν να κάνουν 
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το ίδιο πράγμα, διότι ο οδηγός φέρει 
κάθε ευθύνη για τους επιβάτες του. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Της Εύης Πλατιά 

΄Ενας γέρος επιστήμονας 
δημιουργεί ένα κοπτικό μηχάνημα 
σε έναν άντρα, αλλά λίγο πριν 
αντικαταστήσει τα ψαλίδια που έχει 
στη θέση των χεριών ο 
επιστήμονας λόγω ηλικίας 
πεθαίνει. Ο ΄Εντουαρντ, 
ονομαζόμενος και σαν ψαλιδοχέρης 
μένει μόνος του ώσπου μια γυναίκα 
τον βρίσκει και τον παίρνει μαζί 
της στο σπίτι της. Εκείνος αρχίζει 
να δημιουργεί καλές σχέσεις με 
τους περισσότερους κατοίκους της 
πόλης και ερωτεύεται την κόρη 
της. Όμως τα προβλήματα δεν 
αργούν να έρθουν και ο 
καλόκαρδος ΄Εντουαρντ μπλέκει 
πολύ άσχημα. Η συνέχεια στην 
..οθόνη σας!!! 

 

 

 

 

• Πώς λέγεται το 
κοτόπουλο πριν βγει 
από το αυγό;  
Θα βγω  

• Τι κάνουν δυο κλεφτές 
στο θέατρο; 
 Κλέβουν την παράσταση  

• Γιατί ο Καίσαρας 
φορούσε σανδάλια;  
Γιατί ήταν Ιούλιος 

• Ένας παναθηναϊκός 
πάει στο video club  και 
ζητάει από το πωλητή 
ένα DVD του ΠΑΟ να 
νικάει τον ολυμπιακό. 
Αυτός του απαντάει 
στρίψε δεξιά εκεί θα 
βρεις ταινίες 
επιστημονικής 
φαντασίας!!! 

 
• Τι κάνει «νιαου»  και 

τελειώνει σε -όζη                                    
-η γάτα ρε καραγκιόζη 

• τι κάνει «νιαου» και 
τελειώνει σε –μένος; 

-η γάτα ρε καραγκιόζη , 
στο είπα και 
προηγουμένως  

• Τι είπε ο άριστος στους 
μαθητές του  την μεγάλη 
Παρασκευή ; 

-καλό σαββατοκύριακο. 
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                   Μαρία Πετροπούλου,    

                   Φανή  Αρβανίτη  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΑ ΛΕΥΚΑ ΚΑΙ 

ΚΑΝΟΥΝ ΜΑΤ ΣΕ ∆ΥΟ 
ΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
    
 
Ποιος ήταν ο σκηνοθέτης της ταινίας; 
α. Τζέιμς Κάμερον 
β. Κένυ Ορτέγκα 
γ. Κανένας από τους δυο 
 
Πώς λέγανε το πρωταγωνιστή στην ταινία; 
α. Τζακ 
β. Τσέικ 
γ. Σαμ 
 
Σε ποιο πλανήτη μένανε τα AVATAR; 
α. Γη 
β. Άρη 
γ. Πανδώρα 
 
Πώς λεγόταν η πρωταγωνίστρια στην ταινία; 
α. Νέιτιρι 
β. Ναβί 
γ. Μαρία 
 
Πόσα Όσκαρ πήρε η ταινία; 
α. 3 
β. 2 
γ. 4 
 
Από ποιους κατοικείται ο πλανήτης; 
α. από Ναβί 
β. από Avatar 
γ. από ανθρώπους 
 
Στο τέλος ο πρωταγωνιστής τι γίνεται; 
α. άνθρωπος 
β. avatar 
γ. πεθαίνει 
 
Ο πρωταγωνιστής όταν είναι άνθρωπος τι 
είδος αναπηρίας έχει; 
α. τυφλός 
β. δεν μπορεί να περπατήσει 
γ. δεν είναι ανάπηρος 
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