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Κάποτε, όταν ένα άτακτο αγοράκι έκανε φασαρία και εµπόδιζε τη μητέρα του στο νοικοκυριό της, εκείνη το 
έστειλε στο γραφείο του πατέρα του για να καθίσει πιο ήσυχα. Ο πατέρας του είχε πολλή δουλειά, αλλά ο μικρός 
άρχισε να του ανακατεύει τα χαρτιά του. Για να τον απασχολήσει, ο πατέρας του πήρε έναν χάρτη της υδρογείου 
που είχε εκεί και αφού τον έσκισε σε µικρά κοµµάτια, τον έδωσε στον γιο του, λέγοντάς του να ενώσει πάλι τις 
διάφορες χώρες, μεταξύ τους. Ο μικρός όµως δεν ήξερε ποια χώρα γειτονεύει µε την άλλη και δεν τα κατάφερνε 
να ενώσει τον χάρτη. Κοιτάζοντας όµως την πίσω πλευρά του, είδε ότι υπήρχε εκεί η εικόνα ενός ανθρώπου. 
Αυτό το καταλάβαινε εύκολα! Έτσι λοιπόν βλέποντας το κεφάλι, τα χέρια και τα άλλα µέλη του σώµατος, τα 
ένωσε µε ευκολία και ξανάφτιαξε τον άνθρωπο ολόκληρο.Το παιδάκι έφτιαξε .σωστά µόνο τον άνθρωπο, αλλά µε 
τη διαδικασία αυτή, και στην πίσω µεριά του χαρτιού που ήταν ο χάρτης, ολόκληρος ο κόσµος που δεν τον 
γνώριζε, έγινε κι αυτός 'σωστός'. Πώς ΄΄έγινε, σωστός΄΄ ο παγκόσµιος χάρτης; Με το να΄΄γίνει σωστός΄΄ ο 
άνθρωπος! Συνεπώς, το πρώτο που χρειάζεται είναι ο ίδιος ο άνθρωπος να γίνει καλός. Τότε, ολόκληρος ο 
κόσµος θα γίνει καλός. Γι' αυτό, ο άνθρωπος πρέπει πριν από καθετί άλλο να φέρεται στους συνανθρώπους του 
µε τρόπο άξιο ενός ανθρώπινου όντος και να ζει µία ζωή στο επίπεδο ενός αληθινού ανθρώπινου όντoς. Αυτό 
από μόνο του θα µεταµορφώσει τον καθένα απόανθρώπινο όν σε θεϊκό. Αν όµως αντιθέτως, ο άνθρωπος  
υποβιβάζει τον εαυτό του στο επίπεδο του ζώου, πώς µπορεί να κάνει οποιοδήποτε  καλό στον κόσµο; Αυτό 
είναι αδύνατο. Συνεπώς πρώτιστο αιτούµενο για τον άνθρωπο είναι να διάγει µία ζωή άξια ενός ανθρώπινου 
όντος - δεν επιτρέπεται να εκφυλίζεται στο επίπεδο ενός ζώου, ούτε να καταντά δαίµονας. Αν ο άνθρωπος ζει 
σαν αληθινό ανθρώπινο όν, αυτό και µόνο αρκεί - είναι το μονοπάτι που οδηγεί στον Θεό



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Η έκρηξη των τηλεπικοινωνιών, η ανάπτυξη των μεταφορών και η κινητικότητα των ανθρώπων έχει δημιουργήσει μια νέα 
πολιτισμική πραγματικότητα σε όλες τις σύγχρονες κοινωνίες. Άνθρωποι με διαφορετικά πολιτισμικά στοιχεία 

συνυπάρχουν ειρηνικά σε ένα κράτος και αυτή τους η διαφορά μπορεί να είναι δημιουργική, πηγή έμπνευσης και εξέλιξης. 

Η πολιτισμική διαφορά μπορεί να αποτελέσει παράγοντα που δε θα χωρίζει αλλά θα ενώνει τους ανθρώπους κάτω από 
αμοιβαίο σεβασμό και αλληλοκατανόηση. Η ειρηνική συνύπαρξη των διαφορετικών πολιτισμών αποτελεί προΰπόθεσει για 

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση και επίλυση παγκόσμιων προβλημάτων, όπως είναι η μόλυνση του πλανήτη και η 
καταπολέμηση της φτώχειας. Συμπερασματικά, η ειρηνική συνύπαρξη τωνλαών είναι αυτή που οδηγεί στην ανάπτυξη, τη 

δημιουργία και την πρόοδο. 



 

 

 

        

 

 

 

 

Ο ρατσισμός και οι διακρίσεις είναι φαινόμενα που συναντώνται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης. Φαινόμενα που 
υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν σε όλες τις κοινωνίες του χτες, του σήμερα και του αύριο αντίστοιχα. Οι άνθρωποι 
που πέφτουν θύματα αυτών των διακρίσεων και των προκαταλήψεων χάνουν ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά της ζωής. 
Χάνουν τα δικαιώματά τους, τα λεγόμενα ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, αυτά που έχουν όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως 
και που κανείς δεν έχει το δικαίωμα να τους τα στερήσει!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πολλές είναι οι ομάδες ανθρώπων στις 
οποίες αφαιρούνται πολλά από τα 
ανθρώπινα δικαιώματά τους. Είτε τους 
απαγορεύεται να μιλήσουν, είτε να γευτούν 
άλλα αγαθά της ζωής. Ένα όμως είναι 
σίγουρο: όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται 
ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα 
δικαιώματα.  

 

Χιλιάδες παιδιά πεθαίνουν καθημερινά λόγω 
της έλλειψης νερού, φαγητού και κατοικίας. 
Εκατομμύρια  παιδιά στερούνται   τα 
δικαιώματα τους, όπως η εκπαίδευση. Τέλος, 
αμέτρητα παιδιά παγκοσμίως πέφτουν θύματα 
βίας και εκμετάλλευσης ακόμα και από το 
στενό οικογενειακό τους περιβάλλον… 

 

Μία ομάδα ανθρώπων της οποίας τα 
δικαιώματα καταπατώνται ακόμα και 
σήμερα, έπειτα από τόσους αγώνες, είναι 
αυτή των γυναικών. Πάρα πολλές γυναίκες 
πέφτουν καθημερινά θύματα βιασμού και 
ξυλοδαρμού και πολλές φορές δεν έχουν 
το δικαίωμα όχι μόνο να επιβάλλουν την 
άποψή τους αλλά ούτε καν και να την 
εκφράσουν… 

 

 

Καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας 
της γνώμης και της έκφρασης, που σημαίνει 
το δικαίωμα να μην υφίσταται δυσμενείς 
συνέπειες για τις γνώμες του, και το 
δικαίωμα να αναζητεί, να παίρνει και να 
διαδίδει πληροφορίες και ιδέες με 
οποιοδήποτε μέσο έκφρασης και από όλο τον 
κόσμο… 

 
  



 

 

 

 

                                                                        

 

 Είμαι απολύτως σίγουρη ότι όλοι έχετε έστω ακούσει για την 
οικονομική κατάσταση της χώρας μας τα τελευταία χρόνια. 
Πολλοί δεν ασχολείστε. Πιστεύετε ότι δε σας αφορά το 
συγκεκριμένο θέμα ή ότι δεν ωφελεί να ασχοληθείτε. Κι όμως, 
εδώ κάνετε μεγάλο λάθος. Όλους μας αφορά και όλοι πρέπει να 
ασχοληθούμε. 

   Ακούμε καθημερινά είτε συγγενείς μας είτε καθηγητές είτε τα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να κάνουν λόγο για την οικονομική 
κρίση, το μνημόνιο, τη μείωση μισθού, τις περαιώσεις. Έννοιες 
τόσο άγνωστες σε εμάς όσο και η τετραγωνική ρίζα του αριθμού 
11! Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι δεν ενδιαφερόμαστε  να 
μάθουμε τί σημαίνουν αυτές οι λέξεις και τί επιπτώσεις μπορεί 
να έχουν στη μετέπειτα ζωή μας. Αυτές οι λέξεις λοιπόν, δεν 
είναι παρά μόνο τρόποι που ανακάλυψαν οι πολιτικοί και οι 
ισχυροί της χώρας μας, προκειμένου να ξεπληρώσουν το χρέος 
που οι ίδιοι δημιούργησαν, εις βάρος του απλού ελληνικού λαού. 

   Φυσικά, ο έλληνας πολίτης είναι δυσαρεστημένος και 
εξαγριωμένος με το σημερινό μας κράτος, όμως όπως πολύ 
σωστά ένας καθηγητής μας είχε πει: «οι πολιτικοί είναι παιδιά 
μας». Όταν ζούμε σε μια κοινωνία συμφεροντολόγων 
ανθρώπων, οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να 
διασφαλίσουν για τον εαυτό τους μια «χλιδάτη» ζωή, τότε τα 
άτομα που θα βγουν αργότερα ως λειτουργοί αυτής της 
κοινωνίας, θα συμπεριφερθούν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. 
Όταν ένα παιδί βλέπει από μικρό τους ανθρώπους γύρω του να 
κλέβουν, μεγαλώνοντας θα γίνει κι αυτό κλέφτης. Παρ’ όλα 
αυτά όμως, ακόμη κι εμείς έχουμε μεγάλο μερίδιο ευθύνης σ’ 
αυτή την κατάσταση της Ελλάδας. Εμείς εκλέξαμε τους 
σημερινούς μας πολιτικούς. Εμείς πράξαμε λάθος που τους 

εμπιστευτήκαμε όταν αράδιαζαν όλα αυτά τα πολλά υποσχόμενα 
«Θα...». Μόνο που σ’ αυτή τη χώρα, στην Ελλάδα μας, δεν 
προσπαθείς να βρεις έναν πολιτικό που νοιάζεται για αυτό τον 
λαό και τον τόπο, αλλά κάποιον πολιτικό που νοιάζεται λιγότερο 
για τον εαυτό του.  

   Οι πρόγονοί μας έφεραν τη χώρα μας στα όρια της 
πτώχευσης, στα όρια του απόλυτου εξευτελισμού και δυστυχώς 
δεν είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας. Την έφεραν 
στο σημείο να διακυβεύεται το δικό μας μέλλον. Στο σημείο να 
καταστρέφονται τα δικά μας όνειρα. Μας καθησυχάζουν ότι 
μέχρι να φτάσουμε σε ηλικία που αναγκαστικά θα μας 
απασχολούν όλα αυτά, όλα θα έχουν αλλάξει και η κατάσταση 
θα έχει βελτιωθεί. Εσείς τους πιστεύετε; Η κατάσταση της 
χώρας μας ολοένα και χειροτερεύει. Στεκόμαστε στο χείλος 
του γκρεμού και πολύ σύντομα θα κάνουμε βουτιά με το κεφάλι. 
Μας εξαναγκάζουν να ξενιτευτούμε. Πολλοί νέοι αναζητούν 
δουλειά στο εξωτερικό εξαιτίας της ανεργίας που υπάρχει. 
Ακόμη και τα Μ.Μ.Ε. μας πληροφορούν για διαθέσιμες θέσεις 
εργασίας σε χώρες του εξωτερικού.  

Αυτή είναι λοιπόν η μόνη μας επιλογή; Να εκαταλείψουμε την 
πατρίδα μας; Να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά και να παραδοθούμε 
σαν άβουλα ανθρώπινα όντα στην απόλυτη κυριαρχία των 
ισχυρών; Ή μήπως ήρθε η ώρα να πάρουμε επιτέλους την 
κατάσταση στα χέρια μας και να αποδείξουμε σε όσους 
αποκαλούν τη γενιά μας «αμέτοχη» σε κοινωνικά, οικονομικά 
και πολιτικά ζητήματα πόσο μεγάλο λάθος κάνουν; 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Στις μέρες μας οι κοινωνίες είναι πολυπολιτισμικές. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε τη δυνατότητα να μαθαίνουμε για τους 
άλλους πολιτισμούς, τα ήθη και τα έθιμά τους, τη γλώσσα τους και να αποκτάμε γνώσεις και εμπειρίες χρήσιμες για μας 

τους ίδιους. Ακόμα, αναπτύσσουμε ευκολότερα το συναίσθημα της αλληλεγγύης, αφού γνωρίσουμε τα 
προβλήματα και τις δυσκολίες των ανθρώπων αυτών στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν σε μια 
ξένη χώρα. Η ειρηνική συμβίωση των λαών βοηθάει στο να εξαληφθεί ο φόβος και η ρατσιστική 

συμπεριφορά των ανθρώπων προς τους μετανάστες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oι καιροί αλλάζουν και η μετάβαση από το χαρτί στα bytes προετοιμάζεται. Ο όρος e-book (ηλεκτρονικό βιβλίο) ολοένα και διαδίδεται. 
Τα e-books σήμερα προσπαθούν να μιμηθούν τα παραδοσιακά βιβλία, αξιοποιώντας όλες τις τεχνικές παραλλαγής: παρέχοντας 
σελιδοδείκτες, σημειώσεις πάνω στο κείμενο, υπογραμμίσεις και ευρετήρια. ∆ιακινούνται ηλεκτρονικά και μπορούν να διαβαστούν από 
κάθε ενδιαφερόμενο είτε online είτε αφού μεταφερθούν με τη διαδικασία του κατεβάσματος (downloading), σε έναν υπολογιστή ή σε 
άλλη φορητή συσκευή ανάγνωσης (e-book Readers).  
        

 
 

• Ένα e-book είναι ένα βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή. 
Κατεβάζεται στον υπολογιστή PC, Mac, φορητού 
υπολογιστή, PDA ή οποιοδήποτε άλλο είδος υπολογιστή 
και διαβάζεται στην οθόνη.  

• Μπορεί να έχει αριθμημένες σελίδες, πίνακας 
περιεχομένων, εικόνες και γραφικά, ακριβώς όπως ένα 
τυπωμένο βιβλίο.  

• Είναι πολύ απλό και εύκολο να αγοράσουν και να 
κατεβάσουν e-books μέσω του ∆ιαδικτύου. Είναι 
ακριβώς όπως με την αγορά κάθε άλλου προϊόν. Η μόνη 
διαφορά είναι ότι μετά την καταβολή θα πρέπει είτε να 
κατευθυνθούν σε μια σελίδα λήψη ή θα λαμβάνουν το 
download link σε ένα email.    

• Μετά τη λήψη δεν χρειάζεται να είμαστε συνδεδεμένοι 
στο Internet για να διαβάσουμε το e-book. Μπορούμε 
να παραμείνουμε εκτός σύνδεσης.          

 
 
 

• Το γεγονός ότι τα e-books απαιτούν ειδικές συσκευές ή 
προσωπικούς υπολογιστές μπορούν να θεωρηθούν ως 
ένα μειονέκτημα.  

• Πολλά ηλεκτρονικά βιβλία συνήθως παράγουν για 
συγκεκριμένο λογισμικό το οποίο με τη σειρά του δεν 
μπορεί εύκολα να είναι διαθέσιμο.  
 
 

 
 
 

• ∆εδομένου ότι τα ηλεκτρονικά βιβλία εξαρτώνται από 
άλλους εξοπλισμούς, το συγκεκριμένο υλικό ή η 
αποτυχία του λογισμικού μπορεί να το επηρεάσει.   

• Αν το υλικό ή σύνδεση στο Internet ή μπαταρία που 
απαιτείται από ένα e-book reader είναι άμεσα 
διαθέσιμη, τότε τα ηλεκτρονικά έγγραφα του είναι 
άχρηστα.  

• Επιπλέον, ένα e-book ανάλογα με το υλικό και το 
λογισμικό του είναι ευκολότερο να καταστραφεί από ένα 
τυπωμένο βιβλίο.  

• Οι e-book συσκευές ανάγνωσης είναι σίγουρα πιο 
ακριβές από τα έντυπα βιβλία.  

• Όλες οι συσκευές των ηλεκτρονικών βιβλίων απαιτούν 
δύναμη. Υπάρχει μια αυξανόμενη ανησυχία ότι το e-book 
επί του παρόντος δεν μπορεί να είναι προσβάσιμο ή 
συμβατό με το μέλλον των ηλεκτρονικών βιβλίων 
λογισμικού ή των συσκευών.  

• Η οθόνη, η αντηλιά και η καταπόνηση των ματιών είναι 
μια σοβαρή ανησυχία για πολλούς χρήστες της 
τεχνολογίας των ηλεκτρονικών βιβλίων. Η ανάγνωσης 
ενός e-book reader θα μπορούσε να βλάψει τα μάτια. 

• Η ποιότητα της οθόνης των ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και συσκευών είναι σημαντικά μικρότερη από την 
ποιότητα εκτύπωσης που παράγεται από ένα 
τυπογραφείο



 

 

 

Πολλές φορές βλέπουμε σε τσίρκο ζώα που κάνουν πράγματα με τα οποία γελάμε, 
όμως δεν ξέρουμε ότι στην πραγματικότητα υποφέρουν. Πρόσφατα είδα μια 
φωτογραφία στο Internet με ένα τιγράκι που είχε μια τρύπα στο κεφάλι του, κομμένα  
μουστάκια και θολωμένα ματάκια, δηλαδή σχεδόν τυφλό. Αυτό το τιγράκι είχε υποστεί, 
όπως διάβασα, άγριο βασανισμό ώστε να υπακούσει τις εντολές του κατά τα άλλα 
πολιτισμένου αφεντικού του. Και αυτό το τιγράκι βρίσκεται κάπου στην Ελλάδα. 

Στην Ελλάδα δεν δείχνουμε ενδιαφέρον για τα αδέσποτα ζώα. Τα ταλαιπωρούμε, τα 
κρύβουμε, τα βασανίζουμε και μετά τα αφανίζουμε. Αγοράζουμε σκυλιά και γατιά και 
μόλις τα βαρεθούμε τα αφήνουμε στους δρόμους, σε κάποιο χωράφι ή σε κάποιο νησί με 
Αγγλία υπάρχει η μόδα της ενοικίασης ζώων. Πολλά παιδιά στην ηλικία μας, εξάλλου, 

κακοποιούν τα ζώα χωρίς να σκέφτονται την πράξη τους αυτή. Έτσι γάτες ακρωτηριασμένες με μαχαίρι που κρατούσαν 
έφηβοι, κουτάβια κακοποιημένα μέχρι θανάτου από μπαστούνι του γκολφ, αδέσποτα σκυλιά διαμελισμένα και ρακούν που 
κείτονται αιμόφυρτα είναι συχνές εικόνες. 

Πιστεύω, όμως, ότι όλοι μας κρύβουμε μέσα μας έστω και λίγη ευαισθησία για τα ζώα. 

 

 

• Μπορούμε να το υιοθετήσουμε και να το πάμε για στείρωση, να του πάρουμε μια 
ταυτότητα και να το καλλωπίσουμε   

• Κάθε μέρα που φεύγουμε για το σχολείο να αφήνουμε δύο κονσέρβες, μια για γατιά και 
μια για σκυλιά για να φάνε. Το ίδιο να κάνουμε και το μεσημέρι . 

• Μπορούμε, εάν  θέλουμε, να το πάρουμε σπίτι ή να το δώσουμε σε κάποιον 
συγγενή/φίλο  

 

Να θυμάστε όμως πάντα!!!! 

Όσοι θέλουν να αποκτήσουν ένα ζωάκι  πρέπει να το αγαπάνε και όχι να το βασανίζουν ή να το εκμεταλλεύονται . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
Η αληθινή αγάπη δεν πρέπει πάντα να βασίζεται σε 
κεραυνοβόλο έρωτα και την εξωτερική εμφάνιση αν είναι 
π.χ. άσχημος ή όμορφος. Σε μια αγάπη μετράει ο 
σύντροφός σου, δηλαδή το διαφορετικό φύλο να σε κάνει 
να νιώθεις όμορφα με τον εαυτό σου και να σε κάνει 
χαρούμενο και ευτυχισμένο. 
Σε μια αγάπη πρέπει να δείχνει ο ένας ενδιαφέρον για τον 
άλλον να περνάνε μαζί τις ελεύθερες ώρες και να 
νοιάζεται ο ένας για τον άλλον. Σε μια σχέση αληθινής 
αγάπης μετράει το εσωτερικό του καθενός. Μπορεί 
κάποιος να είναι πανέμορφος, όμως ο χαρακτήρας του 
δυστυχώς να είναι απαίσιος για διάφορους λόγους. Μπορεί 
όμως να γίνει και το αντίθετο, να είναι κάποιος λίγο 
ασχημούτσικος αλλά ο χαρακτήρας του να είναι πολύ 
καλός. 
Σε μια σχέση δεν είναι απαραίτητο τα δύο άτομα να έχουν 
κοινά ενδιαφέροντα, αρκεί να ταιριάζουν μεταξύ τους και  
 
 
 
 

 
 
 
να βοηθάει ο ένας τον άλλον στα δύσκολα. Αυτό είναι 
αληθινή αγάπη!!!Χαρούμενη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου! 
 
 

 

 

Η ζωή είναι σαν μικρό Όνειρο γι 
αυτό πρέπει να ζεις την κάθε 
στιγμή και να ξεχειλίζεις από 
χαρά αν και αυτό κάποιες φορές 
είναι δύσκολο. Ο κάθε 
άνθρωπος γεννιέται απ την 
αγάπη…ζει, μεγαλώνει μέσα σ 
αυτή. Την ερωτεύεται! Ξέρεις 

ότι δεν μπορείς να την αποφύγεις, ότι την απολαμβάνεις … 
προσπερνάς οποίο εμπόδιο και αν συναντήσεις! Αυτό είναι 
αγάπη…      Αυτό είναι το άρωμα της αγάπης ! 

 

 

 

 

Ιδιοτελής αγάπη 

Είμαι το κέντρο του Σύμπαντος 

Ικανοποιώ τα προσωπικά μου συμφέροντα 

Είμαι ευτυχισμένος όταν παίρνω από τους άλλους 

Χρησιμοποιώ τους άλλους για να πάρω αυτά που θέλω 

Ανιδιοτελής αγάπη 

Είμαστε όλοι ένα 

Ότι είναι καλό για τους άλλους είναι καλό και για μένα 

Ευτυχία είναι όταν και οι άλλοι είναι ευτυχισμένοι 

Βλάπτοντας τους άλλους καθένας βλάπτει τον εαυτό του 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Ο εγωισμός παίρνει και λησμονεί…….Η αγάπη δίνει και συγχωρεί 



 

Η μικρή Χριστίνα δεν 
μπορεί να κοιμηθεί  

Και τι να κάνει δεν ξέρει 

Κάθεται εκεί με ένα mp3 
στο χέρι  

Αυτόν σκέφτεται πρωί 
βράδυ  

με την καρδιά της να 
σπαράζει. 

Είναι μακριά της, σε 
χώρα μακρινή 

μα αυτή κοντά της τον νιώθει 
σαν την αναπνοή. 

Να, ξάφνου τον ακούει! 

Τι της λέει δεν ξέρει  

Μόνο ξέρει να κάθεται μ ‘ένα 
mp3 στο χέρι 

Η νύχτα πέρασε, 

η μέρα ήρθε. 

Ακόμα εκεί κάθεται, 

Μα μόνο στο όνειρο της ήρθε…. 

 

 

 

 

 

 

Μαθητές της γ΄ γυμνασίου, έχοντας ως πηγή έμπνευσης τον ΄΄Ερωτόκριτο ΄΄ του Β. Κορνάρου και την αγάπη, τολμούν και 
σκαρφίζονται τα δικά τους ποιήματα αγάπης, κάποιες φορές βέβαια με κωμική διάθεση. 

 

 

Τα πουλιά πετούν  

και φέρνουν την Αγάπη  

και δυο πουλάκια κάθισαν  

στο πιο ψηλό κλαδάκι. 

 

∆ύο παιδιά εκάθισαν 

στου πάρκου το παγκάκι  

∆ύο βλέμματα αντάλλαξαν  

η κοπελιά και το αντράκι. 

 

Το αντράκι έκανε κίνηση  

της έπιασε το χεράκι  

και η κοπελιά ανταπέδωσε  

με ένα γλυκό φιλάκι. 

 

Τότε της είπε ΄΄Σ’ αγαπώ΄΄ 

και κοίταξε τα άστρα  

και του ‘ρθε κατακέφαλα 

μια χαλασμένη γλάστρα.  

 

Τύχη τέτοια είχε 

το κακόμοιρο παιδάκι  

και έτσι τελειώνει 

το δικό μου ποιηματάκι.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Μια μέρα χειμωνιάτικη  

μια μέρα του ∆εκέμβρη  

δυο μάτια συναντήθηκαν  

και ύστερα γνωριστήκαν 

το θέλανε δεν το θέλανε 

μετά αγαπηθήκαν 

 

Ο Έρωτας τους δυνατός  

μα  απαγορευμένος  

γιατί αυτός είχε λεφτά 

και αυτή δεν είχε λύρα. 

 

Τα δυο παιδιά βλεπόντουσαν κρυφά 

απ’ τους τρελούς γονείς τους  

γιατί αν τους βλέπανε 

δύσκολα θα ξεμπλέκανε.  

 

Μια νύχτα αποφασίσανε  

να κάτσουν στο παγκάκι  

μα τι να κάνουνε 

που χάλασε εκείνο το βρυσάκι. 

 

Οι δυο πατέρες χήμιξαν 

επάνω στα παιδιά τους  

τους τράβαγαν τους φώναζαν  

και τελικά τους χώρισαν. 

 

Μετά από πολύ καιρό  

συναντήθηκαν  ξανά 

στο ίδιο μέρος που καθόντουσαν 

εκείνη την βραδιά. 

Οι καρδιές τους χτύπαγαν τρελά 

μα όμως τι να κάνουνε 

 που είχαν πια παιδιά… 

 

Είπαν ένα ΄΄ ΓΕΙΑ ΄΄ 

Και χάθηκαν ξανά… 



 

 

 

 

 

ΒΕΝΕΤΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ:   

Στην πόλη Βενετία της Ιταλίας  ,ο εορτασμός του Τριωδίου δεν θα μπορούσε να μην συνάδει με την 
αυθεντική και παραδοσιακή εικόνα της! Οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 6 και τελειώνουν στις 16 
Φεβρουαρίου. Κολομπίνες και αρλεκίνοι, κοντεσίνες και καμαρότοι όλοι… γίνονται  ένα !    

 

ΤΕΝΕΡΙΦΗ,ΚΑΝΑΡΙΑ ΝΗΣΙΑ : 

Ζήσε την απόλυτη εμπειρία των ηλιόλουστων Αποκριών της Τενερίφης από τις 12-21 
Φεβρουαρίου. Το καρναβάλι αυτό θεωρείται ως το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο και η 
ανάδειξη της βασίλισσας σηματοδοτεί την έναρξη του μεγάλου ξεφαντώματος. 

  

ΚΟΛΟΝΙΑ ,ΓΕΡΜΑΝΙΑ: 

Ίσως το πιο παράξενο καρναβάλι στον κόσμο! Κάθε χρόνο  στις 11/11, και στις 11:11 γίνεται το πιο 
μεγάλο….μπαμ! Οι δρόμοι κατακλύζονται από τους κατοίκους  της πόλης και τουρίστες. Στολισμένα 
φορτηγά και τρακτέρ αλλά και μουσικές μπάντες παρελαύνουν σε ένα δρόμο 6 χλμ  στο κέντρο της 
Κολωνίας. 

 

   ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ,ΤΟΜΠΑΓΚΟ: 

∆ύο μικρές κουκίδες στον Ατλαντικό  ωκεανό την περίοδο των Αποκριών γίνονται το κέντρο του 
κόσμου για τους κατοίκους της Καραϊβικής. Στις 15-16 Φεβρουαρίου γίνονται διαγωνισμοί κουστουμιών 
και αμέτρητα πάρτι που μπορείς να λάβεις μέρος.  

 

 

Μέσα από ζωγραφιές ……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης. Το Πάσχα γιορτάζουμε 
τα πάθη και την Ανάσταση του Χριστού γι’ αυτό κάθε πόλη της Ελλάδας έχει το 

δικό της έθιμο τη Μ. Εβδομάδα αλλά και την Ανάσταση. 

                                                                                                                            
Υ∆ΡΑ   

Στην Ύδρα ο Επιτάφιος περνάει  μέσα απ’ τη θάλασσα. Με 
το έθιμο αυτό τονίζεται η ναυτική παράδοση της Ύδρα και 
με αυτό εκφράζεται η ευλογία για τους καπετάνιους του 
νησιού. Μετά από το πέρασμα στη θάλασσα συναντώνται οι 
επιτάφιοι των τεσσάρων ενοριών του νησιού στο κεντρικό 
λιμάνι. Το Μ. Σάββατο πετάνε  βεγγαλικά και τη ∆ευτέρα 
του Πάσχα έχουν γεμίσει τον Ιούδα με εκρηκτικά και τον 
καίνε.   

 

ΛΕΩΝΙ∆ΙΟ 

Το βράδυ της Ανάστασης οι κάτοικοι εκτός από βεγγαλικά 
πετάνε και χάρτινα αερόστατα που τα έχουν κατασκευάσει 
μόνοι τους και έχουν ύψος 2 μετρά. Το ίδιο βράδυ καίνε 
και τον Ιούδα. 

 

 

 

 

ΑΜΟΡΓΟ 

Το Σάββατο του Λάζαρου οι νοικοκυρές φτιάχνουν τα 
λέγομαι ‘’λαζαράκια’’ , δηλαδή κουλούρια που έχουν τη 
μορφή ενός ανθρώπου. Επίσης τη Μ. Παρασκευή οι 
γυναίκες ρίχνουν αρώματα κατά την περιφορά του 
Επιτάφιου. 

 

ΚΥΠΡΟΣ  

Το πρωί του Μ. Σαββάτου στην πρώτη λειτουργία,  όταν ο 
παππάς πει   ‘’ ΑΝΑΣΤΑ Ο ΘΕΟΣ’’  σκορπούν στην 
εκκλησία δάφνη. Το Μ. Σάββατο ζυμώνουν ψωμιά και αυτά 
λέγονται λαμπρόψωμα. Στο εικονοστάσι βάζουν ένα 
κόκκινο αυγό από αυτά που είχαν πάει στην Ανάσταση και 
τα διατηρούν ως την Πρωτομαγιά.

 
Τις μέρες που μας πέρασαν συγκλονιστήκαμε από τα Άγια Πάθη του Χριστού και 
γιορτάσαμε την Ανάσταση με φώτα, πυροτεχνήματα, φωτοβολίδες, τρώγοντας φαγητά 
και γλυκίσματα. Όμως σκοπός αυτών των Αγίων ημερών δεν είναι να φοράμε τα καλά 
μας ρούχα και να γυρνάμε από σπίτι σε σπίτι, τσουγκρίζοντας αυτά, τρώγοντας 
γλυκίσματα και ανταλλάσσοντας ευχές. ∆εν έχει νόημα να θυμόμαστε το Χριστό μια 
βδομάδα το χρόνο μόνο και να τον ξεχνάμε τον υπόλοιπο. Κάτι τέτοιο μόνο απλή 
επίδειξη μπορεί να είναι. 
 
Είμαστε αληθινοί πιστοί μόνο όταν ζούμε σύμφωνα με τις διδασκαλίες του Ιησού, 
εφαρμόζοντάς τες στην καθημερινή μας ζωή. Ακόμα κι αν αποφασίζαμε να θέσουμε σ’ 
εφαρμογή έστω και μία απ’ αυτές, ακόμα κι αυτό θα ήταν αρκετό. Για ν’ ανάψει κανείς 
φωτιά δε χρειάζεται ολόκληρο το σπιρτόκουτο, ένα σπίρτο είναι αρκετό. 
 
Ο Ιησούς είπε: «Αγάπα το πλησίον σου όπως και τον εαυτό σου». Για να εκπληρώσουμε 
τον προορισμό της ζωής μας θ’ αρκούσε ν’ ακολουθούσαμε αυτή την εντολή Του και 
μόνο. 
 
Ακολουθείστε τα λόγια του Ιησού. Μη σας απασχολεί τι σκέπτονται οι άλλοι για σας ή 

ακόμα και πώς σας φέρονται. Να αγαπάτε για το καλό σας, γιατί αυτή είναι η πραγματική σας φύση, ο φυσικός νόμος του 
σύμπαντος, η αρμονία μεταξύ των ανθρώπων, η ενότητα. Μη σας απασχολεί το τι θα πουν οι άλλοι για σας. Και να θυμάστε: 
Όταν οι άλλοι σας αγαπούν, σας δίνει δύναμη, αλλά όταν αγαπάτε εσείς, αυτό σας δίνει περισσότερη δύναμη. 



 

 

 

 

 

Παιδιά, λέτε πολλές φορές ότι το σχολείο είναι βαρετό, αλλά κάνετε λάθος! Σκεφτείτε απλά τις φορές που 
έχετε περάσει όμορφα με τους συμμαθητές σας, αστεία περιστατικά που έχουν συμβεί στην τάξη, στιγμές 
που γελάσατε μαζί με τους καθηγητές σας, σκέψεις και όνειρα, προβληματισμούς και φόβους που 
αποκαλύψατε σε συμμαθητές σας ή σε κάποιους καθηγητές, στιγμές που ζητήσατε ή σας ζήτησαν συγνώμη, 

τη συμμετοχή σας σε ..∆ράσεις και Αποδράσεις του σχολείου μας……Θα μπορούσα να γεμίσω σελίδες ολόκληρες 
αναλογιζόμενος τις καλές στιγμές στο σχολείο! Νομίζετε ότι υπερβάλλω; ∆οκιμάστε το και θα δείτε! ∆υστυχώς η γκρίνια 
και η συνήθεια να βλέπουμε μόνο τις κακές στιγμές και αυτές να αναφέρουμε πρώτα τείνει να γίνει το΄΄ Εθνικό Σπορ 
΄΄των Ελλήνων.  

Μακριά λοιπόν από εμάς!!!! 

 

 

 

 

 

• Προσπαθήστε να είστε ανθρώπινος και όχι μόνο 
μια μηχανή διδασκαλίας. 

• Μη δίνετε την πρώτη θέση στην ύλη που διδάσκετε, 
αλλά και σε 'μας τους μαθητές σας. 

• Κάντε με να νιώσω πως ενδιαφέρεστε για μένα 
θεωρώντας με σαν ένα ανθρώπινο πλάσμα και όχι 
σαν ένα απλό αριθμό του βαθμολογίου σας. 

• Μην με κρίνετε μόνο από τους βαθμούς 
που πετυχαίνω με τις απαντήσεις μου, 
αλλά περισσότερο από την προσπάθεια που 
καταβάλλω. 

• Μην περιμένετε να ξεπεράσω το ταλέντο 
μου και τις δυνατότητες μου, δώστε μου 
κάποια ενθάρρυνση κάπου-κάπου. 

• Μη ζητάτε από μένα να θεωρώ τις σπουδές 
μου σαν την πιο μεγάλη απόλαυση της ζωής 
μου. Ειλικρινά δεν είναι κάτι τέτοιο για 
μένα. 

• Μην περιμένετε να ικανοποιούμαι με όλα τα θέματα 
που διδάσκετε. Υπάρχουν και άλλα που με 
ενδιαφέρουν, ίσως μάλιστα και περισσότερο, στην 
περίπτωσή μου. 

• Βοηθήστε με να μάθω να σκέπτομαι και να κρίνω 
μόνος μου και όχι να απομνημονεύω έτοιμες 
απαντήσεις. Βοηθήστε με περισσότερο να βρίσκω 
μόνος μου τις απαντήσεις, έστω και αν αυτό είναι 
περισσότερο κουραστικό και για σας και για μένα. 

• Ακούστε πρόθυμα τις ερωτήσεις που κάνω με 
σοβαρότητα, έστω κι αν σας φαίνονται βλακώδεις. 
Μ' αυτή τη συμπεριφορά σας θα μάθετε και μένα ν' 
ακούω τους άλλους προσεκτικά 

 
 

 

 

• Να έχετε απαιτήσεις από μένα, φτάνει να είσαστε 
δίκαιος. Γνωρίζω πως είναι αναγκαίο αυτό, έστω 
και αν επαναστατώ εξωτερικά. 

• Μη με γελοιοποιείτε μπροστά στους συμμαθητές 
μου. Αυτό πληγώνει και οπωσδήποτε θα στραφεί 
εναντίον σας. Μια λέξη σας που θα ειπωθεί με 

σοβαρότητα και καλοσύνη θα φέρει 
μεγαλύτερο αποτέλεσμα. 

• Μη με οικτείρετε μπροστά στους άλλους, 
όταν δεν τα καταφέρνω καλά σε κάτι. 
Αυτός ο οίκτος φέρνει αμηχανία. 

• Μη μου προβάλλετε άλλο συμμαθητή μου 
για παράδειγμα, έτσι υπάρχει φόβος να τον 
μισήσω. 

• Όταν πετυχαίνω κάτι, μην με 
παρουσιάζεται ως παράδειγμα στους 
άλλους, αυτό με βάζει σε δύσκολη θέση. Σε 
τέτοια περίπτωση θα χαρώ πολύ με έναν 

καλό σας λόγο. 
• Κρατήστε για τον εαυτό σας παρακαλώ τα 

προσωπικά σας προβλήματα και τις πολιτικές σας 
ιδέες. Έτσι και αλλιώς δεν είμαι σε θέση ούτε να τα 
λύσω ούτε να τις κρίνω. 

• Σας παρακαλώ να συνεχίζετε πάντα τη μελέτη σας 
και να μην χρησιμοποιείται στην τάξη με μηχανικό 
τρόπο τις κιτρινισμένες σημειώσεις που συντάξατε 
πριν πολλά χρόνια . 

• Μην προσδοκάτε από μένα πολύ συχνά ένα λόγο 
ευχαριστίας. Είμαι ευγνώμων αλλά δυσκολεύομαι 
πολύ να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου με λόγια. 

• Κι έτσι... σας ευχαριστώ!  
 

 



 

 

 

 

 

 

Είσαστε στην Α΄Γυμνασίου και νιώθετε έναν κόμπο να σας πνίγει στο λαιμό καθώς βρίσκεστε στην τελική ευθεία προς τις εξετάσεις; 
Είσαστε μαθητές της Γ΄Γυμνασίου και νιώθετε το ίδιο, καθώς κατά τη διάρκεια της χρονιάς πού μυαλό για διάβασμα και τώρα δεν 

ξέρετε από πού να ξεκινήσετε; Κι εσείς της Β΄Γυμνασίου δεν έχετε καταλάβει ότι πλησιάζουν οι εξετάσεις; 

∆ιαβάστε τα άρθρα που ακολουθούν και οπλιστείτε με δύναμη και θάρρος και όλα θα πάνε καλά!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ –
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ -ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 

  
Πρέπει να αναγκάσω τον εαυτό μου να 
διαβάσει. Πρέπει, αλλά δεν μου αρέσει 
εξαναγκάζομαι ενώ δεν έχω καμία όρεξη 

Έχω στόχους και θέλω να τους πετύχω. Με τη μελέτη 
θα μπορέσω να τους πραγματοποιήσω. Γι αυτό θέλω να 
διαβάσω. 

Εάν δεν τα καταφέρνω στα μαθήματα είμαι ένα 
τίποτα, είμαι ένας άχρηστος. 

Έχω τη δική μου αξία, άσχετα από το πώς τα καταφέρνω 
με τα μαθήματα 

∆εν βάζω στόχους, για να μην χρειάζεται να 
αγωνίζομαι για κάποια πράγματα, τα οποία 
θέλουν θυσίες και προσπάθεια. 

Για να πετύχω τους στόχους μου θα θυσιάσω λίγο την 
καλοπέραση μου. 

∆εν φταίω για την αποτυχία, φταίνε οι 
δυνατότητες μου, το περιβάλλον μου και οι 
άλλοι. 

Για τις αποτυχίες αναλαμβάνω τις ευθύνες που μου 
αναλογούν, χωρίς να απελπίζομαι, οργανώνω καλύτερα 
τη δουλειά μου. 

Τα εμπόδια και οι αποτυχίες με κάνουν να 
παραιτούμαι από κάθε προσπάθεια 

Το εμπόδια είναι για μένα προκλήσεις για να τις ξεπερνώ 

∆εν ξέρω αν θα τα καταφέρω να μάθω το 
μάθημα, έχω μια αβεβαιότητα 

Θα τα καταφέρω να μάθω την ύλη, είμαι αισιόδοξος 

Σήμερα δεν έχω όρεξη, δεν διαβάζω Θα διαβάσω ακόμη και αν δεν έχω όρεξη 

Οι σκέψεις μου τρέχουν κάπου αλλού, δεν 
μπορώ να συγκεντρωθώ. 

∆εν αφήνομαι, αγωνίζομαι και τελικά συγκεντρώνομαι 
μετά από προσπάθεια 

Εάν μελετήσω το μάθημα μια φορά, αρκεί για 
να το μάθω 

Επαναλαμβάνω το μάθημα μέχρι να το μάθω. 

 

 

Λανθασμένη αντιμετώπιση Σωστή αντιμετώπιση 
Σταματάω γιατί δεν τα καταφέρνω με 
το διάβασμα 

Θα κάνω πολλές φορές επανάληψη για να 
καταλάβω την ύλη και έτσι θα προχωρήσω με 
το διάβασμα 

Αποκλείεται να τα καταφέρω Θέλω να τα καταφέρω και θα κάνω ότι 
μπορώ για να πάρω καλό βαθμό 

Αν με πιάσει φόβος, θα αποτύχω ∆εν θα τρομοκρατηθώ, παρά το φόβο μου 
μπορώ να τα καταφέρω. Άλλωστε και οι 
συμμαθητές μου νιώθουν το ίδιο 



 
 

 

 

 

• Μη δίνετε μεγαλύτερη σημασία απ’ όσο πρέπει στην επιτυχία στις εξετάσεις, γιατί τότε, αν αποτύχετε, κινδυνεύετε 
να αισθανθείτε τρομερή απογοήτευση. ∆εχτείτε την αποτυχία, αν έρθει, σαν ένα κέντρισμα για να εντείνετε την 
προσπάθειά σας. Ψάξτε να ανακαλύψετε γιατί αποτύχατε κι επωφεληθείτε απ’ αυτή την εμπειρία. Θα διαπιστώσετε 
πως ενώ είχατε μπροστά σας έναν ολόκληρο χρόνο για να μάθετε από τον καθηγητή, τα βιβλία και τις σημειώσεις τα 
μαθήματά σας, αναβάλλατε τη μελέτη τους μέχρι την ημέρα των εξετάσεων. Αλλά τότε τί θα χωρέσει το κεφάλι σας, 
όταν πρωτοανοίξετε το βιβλίο την ημέρα των εξετάσεων; Το μόνο που θα καταφέρετε, θα είναι να μεγαλώσετε την 
απελπισία σας και θα έχετε κερδίσει το βραβείο της τεμπελιάς. 

• Παίρνεις τους βαθμούς που αξίζουν οι απαντήσεις σου στις εξετάσεις ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο. 
Μερικές φορές όμως όταν εξασφαλίζεις 4 ή 5 μονάδες στις 20, οι βαθμοί αυτοί δε μπορούν να σε 
βοηθήσουν. Αν όμως βρίσκεσαι πολύ κοντά στη βαθμολογία που χρειάζεσαι  για να περάσεις η 1 ή 2 
μονάδες που μπορεί να σου λείπουν, θα σου δοθούν χαριστικά και είναι φανερό ότι θα προβιβαστείς.  

• Η μικρή πρόοδος είναι ίδια όσο και η αποτυχία, ενώ η φιλότιμη προσπάθεια αναγνωρίζεται και 
προάγεσαι. 

• Όταν στοχεύεις για να περάσεις μόνο τη βάση, ενδέχεται να μη συγκεντρώσεις τους βαθμούς και να 
κοπείς. Να στοχεύεις το άριστα για να έχεις περισσότερες πιθανότητες να περάσεις. 

(Μην απελπιστείτε όταν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων! Στο κάτω-κάτω οι εξετάσεις δεν 
εξετάζουν παρά μόνο ένα μέρος των ικανοτήτων σας.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆εν πιστεύω να νομίζεις ότι στρες έχουν μόνο οι μεγάλοι. Και βέβαια, όχι. Μάλιστα, έρευνες έχουν δείξει ότι το καθημερινό 
στρες των παιδιών, το οποίο προκαλείται από τις αυξημένες απαιτήσεις της καθημερινότητας τους, γίνεται “αγκάθι” τόσο 
στις επιδόσεις τους όσο και στην καλή ψυχολογία τους και τη σωματική υγεία τους. Σύμφωνα με έρευνες, το στρες είναι 
υπεύθυνο για συναισθηματική ένταση και κατάθλιψη, ενώ παράλληλα ευθύνεται για τη χρήση τοξικών ουσιών, την 
κατάχρηση αλκοόλ και την εκδήλωση παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς. 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ: Η έντονη ψυχολογική φόρτιση των μαθητών εμφανίζεται στις περισσότερες περιπτώσεις με 
γαστρεντερικές διαταραχές, πονοκεφάλους και ζαλάδες, αϋπνία και τάση για εκτόνωση της κακής κατάστασης μέσω του 

φαγητού. 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΟ: Ο καθηγητής στο Harvard, Dr Herbert Benson πιστεύει πως αυτό που κυρίως χρειάζεται είναι 
ένα: “να εκπαιδεύσουμε τους γονείς και τους δασκάλους ώστε να μειωθούν τα επίπεδα του στρες στο σπίτι και στην 
τάξη”. ”Είναι απαραίτητο να μάθουν οι ενήλικες τρόπους χαλάρωσης, ώστε να χαλιναγωγήσουν το στρες τους και στη 
συνέχεια να διδάξουν στα παιδιά ασκήσεις ηρεμίας”. Σύμφωνα με τον Dr Benson, όταν το μυαλό ηρεμεί από αρνητικές 

σκέψεις, τότε είναι πιο “ανοιχτό” στην κατανόηση και την επεξεργασία νέων δεδομένων. 

 

(Άρθρο από τον τύπο) 

 



 

 

 

 

 

Το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας. Το 
μεγαλύτερο ποσοστό των εφήβων δεν τρώει πρωινό. Αυτό 
επηρεάζει σημαντικά την υγεία τους, με αποτέλεσμα να μη 
γίνεται η σωστή κατανάλωση των θρεπτικών συστατικών. 
Ο άνθρωπος στην εφηβεία έχει μεγαλύτερες ανάγκες σε 
ενέργεια και θρεπτικά συστατικά, γιατί το σώμα του 
αλλάζει και αναπτύσσεται. Οι ανάγκες αυτές είναι 
μεγαλύτερες στα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια, αφού τα 

αγόρια αποκτούν μεγαλύτερη σωματική διάπλαση. 
Επιπλέον, το πρωινό δίνει ενέργεια και βοηθά στο καλό 
ξύπνημα της ημέρας, καθώς αποτρέπει τους νέους να 
τρώνε έτοιμα φαγητά (π.χ. από το κυλικείο). Παρόλα αυτά 
οι έφηβοι πρέπει να κατανοήσουν οτι η διατροφή και τα 
τρόφιμα παίζουν σημαντικό ρόλο στην υγεία και στις 
ασθένειες των ανθρώπων. Ωστόσο, το πρωινό πρέπει να 
καταναλώνεται με σύνεση και μέτρο. 

   

 

 

                    

        

Κάθε άνθρωπος στον πλανήτη μας είναι <<μοναδικός και 
ανεπανάληπτος>> . Κάθε ανθρώπινο σώμα θα μπορούσε να 
θεωρηθεί ως ένα ξεχωριστό έργο τέχνης. Όλα τα σώματα 
έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, αλλά το κάθε σώμα 
έχει τις ιδιαιτερότητες του. Σχεδόν σε όλους  τους 
ανθρώπους υπάρχουν σημεία ή μέρη του σώματός τους 
που τους αρέσουν περισσότερο και αλλά που τους αρέσουν 
λιγότερο και τα οποία θα προτιμούσαν να είναι 
διαφορετικά. Είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνουμε να 
γνωρίζουμε τον εαυτό μας, να τον αγαπάμε, να εκτιμάμε τα 
θετικά μας στοιχεία και ταυτόχρονα να γινόμαστε όλο και 
καλύτεροι … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

• Οι γονείς πρέπει να αφιερώνουν χρόνο στους εφήβους. 
• Οι έφηβοι πρέπει να αισθάνονται ότι οι γονείς τους είναι έμπιστοι τους και ότι χειρίζονται με ευθύνη και σεβασμό οτιδήποτε τους λένε. 
• Η προσεκτική ακρόαση είναι ακρογωνιαίος λίθος της καλής επικοινωνίας. Οι έφηβοι, όταν μιλούν για τα προβλήματα τους στους γονείς, 

χρειάζονται προσοχή. Εάν οι γονείς θέλουν να γίνουν καλύτεροι φίλοι με τα παιδιά τους, είναι απαραίτητο να τους προσφέρουν την 
προσοχή αυτή.  

• Οι ερωτήσεις προς τα παιδιά δεν πρέπει να γίνονται με τρόπο ανάκρισης. Οι γονείς μπορούν να μάθουν σχεδόν ό,τι θέλουν από τα 
παιδιά φτάνει να τα προσεγγίζουν με υπομονή και ήπιο τρόπο. 

• Η επικριτική προσέγγιση δεν βοηθά. Το να τους πουν οι γονείς "είδες τι σου έλεγα" ή "στο είχα πει ότι αυτό θα συνέβαινε" ιδιαίτερα 
όταν πρόκειται για μια αποτυχία ή δυσάρεστη εξέλιξη, βάζει τα παιδιά σε αμυντική θέση. Την επόμενη φορά, θα είναι λιγότερο πρόθυμα 
να συμμεριστούν τους προβληματισμούς τους.  

Είναι καλό, τέλος, όταν είμαστε με τα παιδιά μας να αφήνουμε τον εαυτό μας ελεύθερο, να ζούμε τις στιγμές αυτές δημιουργικά 
και ευχάριστα. Το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερες σχέσεις μαζί τους για όλη τη ζωή. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λίγο πριν πιάσουν τα κρύα για τα καλά όλο το σχολείο 
εξόρμησε στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά 
για να αθληθεί. Την πρωΐνή ψύχρα πάντως δεν την 
αποφύγαμε! 

 

 

 

Εκπαιδευτικού χαρακτήρα η εκδρομή αυτού του μήνα. Η 
ημέρα ήταν απίστευτα ηλιόλουστη και το σχολείο 
ακολούθησε ξανά τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις:  

• η Γ΄γυμνασίου επισκέφτηκε το Ορυκτολογικό 
Μουσείο,  

• η Β΄Γυμνασίου περιηγήθηκε στο Μουσείο 
Ισλαμικής Τέχνης και κατόπιν στα στενά και τα 
χαντράδικα στο Μοναστηράκι,  

• ενώ η Α΄Γυμνασίου επισκέφθηκε το Αρχαιολογικό 
Μουσείο 

 

 

 

 

 

Μήνας Θεάτρου!  

• Αρχές του μήνα όλο το σχολείο παρακολούθησε στο 
΄΄Θέατρο κάτω από τη Γέφυρα΄΄ την παράσταση 
΄΄Ο έμπορος της Βενετίας΄΄ του Σαίξπηρ σε 
σκηνοθεσία του ---∆άφνη. Μια παράσταση 
εξαιρετική! 

• Η Γ΄Γυμνασίου, όπως κάθε χρόνο, παρακολούθησε 
την παράσταση ΄΄Ελένη΄΄ του Ευριπίδη στο 
Θέατρο ΄΄Κνωσσός΄΄. 

• Τη  γιορτή της 25ης Μαρτίου επιμελήθηκαν για 
φέτος οι καθηγήτριες Γιαννοπούλου Μ. και Μπέτσα 
Ιω. Και οι μαθητές και οι μαθήτριες έκλεψαν την 
παράσταση με το θεατρικό και τα τραγούδια τους 

 

 

 

• Μονοήμερη εκδρομή  στους ∆ελφούς.με μιία 
ενδιάμεση στάση στη Μονή του Οσίου Λουκά και 
στην Αράχωβα   

• Παζάρι με πασχαλινά δώρα φτιαγμένα από τους 
μαθητές του σχολείου μας με τη βοήθεια της 
κ.Μητροπούλου και του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Εφέτος η βραδιά βιβλίου πραγματοποιήθηκε ένα 
απογευματάκι ∆εκεμβρίου. Το σχολείο μας είχε την 
τιμή να υποδεχτεί τη συγγραφέα Γαλάτεια 
Γρηγοριάδου-Σουρέλη, στα πλαίσια μιας βραδιάς που 
διοργανώνεται κάθε χρόνο. 

Η βραδιά προετοιμάστηκε από τον διευθυντή μας Γ. 
Κατσούρη και τη φιλόλογο Β. Σπήτα σε συνεργασία με 
τις εκδόσεις Ψυχογιός, ενώ και οι μαθητές συνέβαλαν 
στο στολισμό και στην προετοιμασία της αίθουσας. Ο 
στολισμός της αίθουσας στηρίχθηκε κυρίως στις εργασίες των 
μαθητών πάνω σε δυο μυθιστορήματα της συγγραφέως, τον΄΄ 
Καπετάν-Κώττα΄΄ και τον΄΄ Μεγάλο αποχαιρετισμό΄΄. 
Καλεσμένοι της βραδιάς οι καθηγητές, οι μαθητές του σχολείου 
μας, οι γονείς, η κ.Σίμου, υπεύθυνη πολιτιστικών 
θεμάτων και ο κ. ∆άλκος, ιστορικός, πρώην σύμβουλος 
φιλολόγων. 

Αφού έγινε σύντομη παρουσίαση της καλεσμένης μας 
μέσα από την προβολή power point σχετικά με τις 
δράσεις και το συγγραφικό της έργο και αφού 
δραματοποιήθηκαν σκηνές από τα βιβλία ΄΄Καπετάν –
Κώττας΄΄ και ΄΄Ο μεγάλος αποχαιρετισμός΄΄ από τους 
μαθητές της γ΄γυμνασίου ∆. Μεχτίδη, Λ. Κυρκασιάδου, 
∆. Κουλουκέα, Ειρ. Ντούσα,  

 

Μ. Γκεμίση, οι μαθητές κάλεσαν στη σκηνή τη 
συγγραφέα. Εκείνη,  αρχικά, μίλησε για την ελληνική 
παράδοση, την οποία η νέα γενιά δεν γνωρίζει πλέον. 
Οι νέοι σήμερα απομονώνονται, οι γονείς εργάζονται 
όλη μέρα σχεδόν προκειμένου να εξασφαλίσουν στην 
οικογένεια τα αναγκαία αγαθά και οι παππούδες και οι 
γιαγιάδες προτιμούν τη ζωή στα χωριά. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα να μην υπάρχει κάποιος να μεταδώσει και 
να διδάξει στους νέους την ελληνική παράδοση και τα 
ελληνικά έθιμα. 

Ακόμη, η συγγραφέας έθιξε το θέμα της αδιαφορίας των 
σύγχρονων νέων για τα εξωσχολικά βιβλία. Οι νέοι σήμερα δεν 
ενδιαφέρονται να διαβάσουν βιβλία, ενώ δεν υπάρχει και 
κάποιος να τους κεντρίσει το ενδιαφέρον τους για τα βιβλία. Οι 

νέοι σήμερα ενδιαφέρονται μόνο για την τεχνολογία. Η 
<<γενιά της εικόνας>> έχει ξεχάσει τα όσα προσφέρει ένα 
καλό βιβλίο. Η συγγραφέας ανέφερε χαρακτηριστικά: 
<<΄Ενα βιβλίο σου επιτρέπει να ονειρεύεσαι, να 
ταξιδεύεις...>>.  

Με τα βιβλία ταξιδεύεις σε κόσμους ονειρικούς, σε 
κόσμους δικούς σου, σε κόσμους της φαντασίας 
σου...΄Ηταν μεγάλη τιμή για το σχολείο μας να υποδεχτεί 
αυτή την εξαίρετη ΄΄παραμυθού΄΄, όπως 
αυτοαποκαλείται συνεχώς. 

 

 

Μια παρέα παιδιών ξανασυναντιούνται μετά από καλοκαιρινές 
διακοπές στον επάνω όροφο του διώροφου σχολείου τους. Όμως κάτι 
έχει αλλάξει...Μεγάλωσαν...Ωρίμασαν...είναι πια στην τετάρτη 
δημοτικού. Είναι στον ίδιο όροφο με τα παιδία της πέμπτης και της 
έκτης τάξης. Ανέβηκαν ακόμα ένα σκαλί στην σκάλα της εκπαίδευσης. 
Ένας νέος, όμως, μαθητής τους έρχεται στην πόλη, γνωρίζει το 
σχολείο και τους ίδιους. Σιγά-σιγά γνωρίζονται, κάνουν 
παρέα και χτίζουν τα θεμέλια για μια δυνατή φιλία και αγάπη. 
Τα παιδία, μέσα σ' ένα χρόνο, έχουν ζήσει όμορφες κι 
άσχημες στιγμές κι έχουν ζήσει πολλές εμπειρίες. Ο Αλέξης 
, ο Γιώργος , ο Φώτης , ο Κώστας , η Βαγγελιώ , η Ρηνιώ , ο 
Σπύρος και ο καινούριος δάσκαλος των παιδιών ζουν πολλές 
περιπέτειες , όπως... η πρώτη εκδρομή ! Η  πρώτη τους 
εκδρομή δεν άρχισε πολύ καλά ... Ο οδηγός άργησε να έρθει 
και τα παιδιά άρχισαν να ανησυχούν. Όταν μετά από λίγη ώρα το 
λεωφορείο φάνηκε, έφυγε ένα βάρος από πάνω τους. Τα παιδιά πια 
είχαν μπει στο νόημα της λέξης εκδρομή που σήμαινε γι' αυτά χαρά, 
τραγούδι και ξεκούραση. Μόλις έφτασαν στο δάσος, ξεχύθηκαν δεξιά 
και αριστερά, κοπέλες και παλικάρια και άρχισαν να παίζουν, να 
τρέχουν και να γελάνε. Ήταν ημέρα χαράς! Ξέφυγαν, επιτέλους, από 
την αφόρητη καθημερινότητα... Όταν γύρισαν πίσω στο δάσκαλο τους 
και συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί, ένας κύριος με το σκύλο του έκαναν 
μια μικρή βόλτα στο δάσος, απολαμβάνοντας τις μυρωδιές των 
λουλουδιών που είχαν ξεχυθεί ολόγυρα. Ο κύριος στάθηκε μπροστά 
τους και αφού τους εξήγησε πως ήταν δασάρχης, άρχισε να τους λέει 
τι τους πρσέφερε το δάσος. Τα παιδιά κατάλαβαν πως, 

 

 

αν ξέρεις να αξιοποιείς τα ευρήματα του δάσους, μπορεί να κάνεις 
θαύματα κι όχι καταστροφές. Προσπαθώντας να βοηθήσουμε, 
έστειλαν ένα γράμμα στο δημαρχείο που μιλούσε για την καταστροφή 
του περιβάλλοντος και τι μπορούσαν να κάνουν γι' αυτό. Επίσης 
ζήτησαν από το δασαρχείο να τους στείλει μικρά δεντράκια, ώστε να 
φυτέψουν και στο σχολείο τους και να γεμίσει πράσινο, έστω στο πίσω 

μέρος του.Ύστερα ήρθε το Πάσχα... Τα σχολεία έκλεισαν και η 
μικρή πόλη των μαθητών της ιστορίας μας άρχισε να ετοιμάζεται 
για άγριες μέρες. Η μαμά της Κατερίνας όμως δεν προλάβαινε να 
ετοιμάσει τίποτα, ίσα ίσα τους υποσχέθηκε πως θα βάψει λίγα 
κόκκινα αυγά. Η γιαγιά της οικογένειας όμως που πριν από λίγα 
χρόνια ζούσε στο χωριό κι είχε συνηθίσει αλλιώς να περνάει το 
Πάσχα της, πήρε την απόφαση της: φώναξε την Κατερίνα και τους 
φίλους της και ασβέστωσαν το σπίτι, έφτιαξαν κουλούρες και 

τσουρέκια και κόκκινα αυγά. Όλα πια ήταν ακριβώς όπως τα ήθελε η 
γιαγιά. Η Κατερίνα ξεχώρισε από τα αυγά το πιο γερό. Αυτό που θα 
της χάριζε τη νίκη στον αγώνα της Κυριακής του Πάσχα με τα κόκκινα 
αυγά. Τελικά της το έσπασε ο χωρατατζής του χωριού με ένα ξύλινο 
αυγό.Η τελευταία μέρα της σχολικής χρόνιας ήταν για τα παιδιά 
ευχάριστη και δυσάρεστη μαζί. Ευχάριστη γιατί τους περίμεναν οι 
καλοκαιρινές διακοπές και μετά απ' αυτές η πέμπτη τάξη, ένα ακόμα 
σκαλί... ∆υσάρεστη γιατί ο Σπύρος, που τα παιδιά τόσο αγάπησαν 
έπρεπε να φύγει για τη μεγάλη πόλη. Μια από τις εκφράσεις που 
χρησιμοποίησε ο Σπύρος για να δείξει τη θλίψη του που έχανε τον πιο 
καλό του φίλο ήταν το <<ΤΕΛΟΣ>>.  Ο Σπύρος όπως απάντησε: 
ΤΕΛΟΣ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ Η ΑΓΑΠΗ.



 

 

∆ιαβάστε τη συνέντευξη που έδωσε στον Βαγγέλη Πρασσά ένας ναυαγοσώστης 

 

• Είναι επάγγελμα για όλο τον χρόνο;  
Είναι απασχόληση τετραμήνου για τους καλοκαιρινούς μήνες 
Ιούνιο –Σεπτέμβρη 

• Παρακολουθείτε μαθήματα σε σχολή;  
Αρχικά πρέπει να βγάλεις δίπλωμα σε ιδιωτική σχολή και να 
είσαι καλός κολυμβητής. ∆ίνεις εξετάσεις στο λιμεναρχείο 
και σου βγάζουν την άδεια για να είσαι ναυαγοσώστης σε 
παραλία. Οι εξετάσεις είναι: 

o Ιατρικά θέματα 
o Θέματα κινδύνου 
o Καιρικά φαινόμενα 
o ∆ίνεις κάποια αθλήματα σε πισίνα 

• Ποιες είναι οι αρμοδιότητες σας;  
Ο έλεγχος και η πρόληψη κάθε κινδύνου. Η προστασία των 
κολυμβητών. Ο ναυαγωσώστης παρέχει βοήθεια σε όποιον 
χρειαστεί, γενικά επιτηρεί την παραλία. 

• Η επίβλεψη στην παραλία με πόσους τρόπους γίνεται;  
Επίβλεψη γίνεται με τρείς τρόπους: Μέσα από το πύργο, 
περπατώντας στην παραλία, μέσα από τη λέμβο 

• Τι σημαίνει η κάθε σημαία; 
Κάθε φορά που ο ναυαγοσώστης ανεβάζει την Πορτοκαλί 
σημαία σημαίνει ότι η παραλία έχει ναυαγοσώστη και 
βρίσκεται σε υπηρεσία. Η Κόκκινη σημαία σημαίνει ότι δεν 
υπάρχει ναυαγοσώστης. Υπάρχουν όμως και οι Σημαίες 
καιρού: 

o Η Πράσινη σημαία σημαίνει ότι έχει καλό καιρό και 
επιτρέπεται το κολύμπι 

o Η Κίτρινη σημαία έχει έντονα καιρικά φαινόμενα και 
να προσέχουν οι κολυμβητές 

o Η Κόκκινη σημαία, έντονα καιρικά φαινόμενα και 
απαγορεύεται το κολύμπι. 

• Σας έχει τύχει κάποιο σοβαρό περιστατικό;  
Το πιο σοβαρό περιστατικό ήταν πέρσι όταν μια κοπέλα που 
ήταν έγκυος έχασε τις αισθήσεις της. Ήταν πολύ σοβαρό, 
γιατί δεν είναι μια ζωή αλλά δυο. Τελικά έζησε. Το πιο 
συχνό περιστατικό είναι όταν κάποιος πνίγεται και 
χρειάζεται βοήθεια. 

 
 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ 
Οι πρώτες βοήθειες αποτελούν κομμάτι ώστε να σώσεις μια ζωή και είναι κάτι που μπορεί να χρειαστεί κάθε άνθρωπος. 

Μερικές από τις πρώτες βοήθειες είναι 30 μαλάξεις, το φιλί της ζωής (εμφυσήσεις) και η θέση ανάνηψης. 
 
 
 

 

 

(Πώς να αντιμετωπίσετε τη μικρή αυτή…..καταστροφή) 

∆ΕΝ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥ… Ένα ελαφρώς ασταθές ζευγάρι ψηλοτάκουνα παπούτσια μπορούν εύκολα να κάνουν τον αστράγαλο σου να 
“γυρίσει”. Είσαι προετοιμασμένη να δώσεις στον εαυτό σου τις πρώτες βοήθειες; 

Το στραμπούλισμα ή ορθότερα διάστρεμμα αφορά στο 
τέντωμα –χαλάρωση- ή το κόψιμο συνδετικών ιστών. 
Υπάρχει, ωστόσο, περίπτωση καθώς γυρίζει το πόδι, 
κάποιο από τα κόκαλα να ραγίσει ή και να υποστεί 
κάταγμα. Όταν συμβεί κάτι τέτοιο, ο πόνος 
εντοπίζεται στα οστά. Επειδή πριν σε εξετάσει ένας 
γιατρός, δεν μπορείς να καταλάβεις αν πρόκειται για 
διάστρεμμα ή κάταγμα, αντιμετώπισε το σαν κάταγμα. 
Τα πρώτα λεπτά στερέωσε τον αστράγαλο σου σ’ένα 
ανυψωμένο σημείο και τοποθέτησε κρύα επιθέματα. 
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα ειδικά σπρέι ή πάγο για 
10’-15’ ανά ώρα όλο το πρώτο  

24ώρο(αν κοκκινίσει το δέρμα, αφαίρεσε τον 
πάγο για να μην πάθεις έγκαυμα). Εναλλακτικά, 
χρησιμοποίησε τις σακούλες με τα παγάκια. Θα 
σε ανακουφίσουν μέχρι να σε εξετάσει ένας 
γιατρός. “Πάντως, στη πλειοψηφία τους τα 
διαστρέμματα της ποδοκνημικής είναι κακώσεις 
των συνδέσμων και των μαλακών μορίων της 
περιοχής που περνούν με τη σωστή αγωγή. ∆εν 
χρειάζεται ανησυχία, αλλά σωστή διάγνωση από 

έναν γιατρό’’, καθησυχάζει ο Βασίλης Κικίλιας, 
ορθοπεδικός χειρουργός. 

(Από τον τύπο)

 

 



 

 

 

 

Ο κ.∆ημήτρης Μαργαριτόπουλος, δάσκαλος καράτε, παρουσιάζει τα μυστικά της τέχνης του. 

 

• Από πότε ξεκίνησες το καράτε;  
Ξεκίνησα το καράτε το 1996, σε ηλικία 6 χρονών. 
 

• Ποιος αγώνας σου έχει μείνει στο μυαλό; 
Ο τελικός του ευρωπαΐκού πρωταθλήματος το 2009 στη 
Γαλλία με Γάλλο αντίπαλο...ένας πολύ δύσκολος αγώνας 
καθώς εκτός από την ικανότητα του αντιπάλου μου είχα 
να αντιμετωπίσω και άδικες αποφάσεις των διαιτητών... 
…Εν τέλει τα κατάφερα και θυμάμαι χαρακτηριστικά την 
ανακούφιση και χαρά που ένιωθα όταν όλο αυτό 
τελείωσε. 
 

• Πώς αισθάνθηκες στον πρώτο σου αγώνα ; 
Αδρεναλίνη και ευχαρίστηση. Από το πρώτο μου 
αγώνα μέχρι και σήμερα δεν νιώθω άγχος ποτέ, 
μόνο ανυπομονώ να παίξω. Μ' αρέσει να 
αγωνίζομαι. 
 

• Τι είναι το καράτε; 
Το καράτε είναι μια πολεμική τέχνη. Εκτός από 
αυτό είναι και ένας αρκετά καλός τρόπος να 
γυμνάσουμε όλο το σώμα. ΄Ενας από τους κύριους 
σκοπούς της εκτός από την αυτοάμυνα είναι και 
ένας καλός τρόπος ζωής, ένας κύκλος μάθησης σε μια 
πολεμική τέχνη. Όταν μάθεις και ζεις με αυτό έχεις 
πάντα μέσα στην μέρα σου λίγη ώρα για μια ευχάριστη 
προπόνηση. 
 

• Τι είναι το ζίου ζίτσου; 
Το ζίου ζίτσου είναι εξίσου μια ολοκληρωμένη πολεμική 
τέχνη όπου έχει τους ίδιους σκοπούς και βλέψεις με το 
καράτε. Το ζίου ζίτσου αποτελείται από 3 κομμάτια. 1ο 
μέρος καράτε, 2ο μέρος πάλι στο όρθιο κομμάτι "judo",  
 
 
3ο μέρος newaza όπως αποκαλείται είναι μάχη στο 
έδαφος (μάχη υποταγής). ∆εν υπάρχει καμία πολεμική 
τέχνη κακή...κακός είναι ο δάσκαλος ο οποίος δεν  
 
 

 
 
γνωρίζει, παριστάνοντας ότι γνωρίζει . Για μένα το 
καράτε και το ζιου ζίτσου είναι τρόπος ζωής. 
 

• Τι διαφορά έχει το καράτε με το ζίου ζίτσου ; 
Το καράτε εξειδικεύεται στη μάχη με χτυπήματα, με 
λακτίσματα και λιγότερες λαβές και πνιγμούς. Το ζίου 
ζίτσου έχει μέσα όλα τα χτυπήματα του καράτε και 
άπειρες τεχνικές υποταγής με ρίψεις πνίγμούς και 
κλειδώματα σε αρθρώσεις γι' αυτό και οι ασκούμενοι 
πολλές φορές πασαλείβουν τις γνώσεις τους και δεν 
γνωρίζουν καλά την τεχνική που θα έπρεπε . Το καράτε 
είναι εξίσου ολοκληρωμένο και εξαρτάται από τον 
ασκούμενο πόσο θα προχωρήσει. 
 

• Γιατί θα συμβούλευες κάποιον να αρχίσει 
καράτε ; 

Πρώτον δεν έχει κάτι να χάσει και δεύτερον και    
σημαντικότερο αν το αγκαλιάσει ή να τον αγκαλιάσει, 
τότε θα είναι μια ζωή μέσα στο dojo και θα θέλει να 
κάνει συνέχεια προπόνηση. 
 

•  Πώς σκέφτηκες να γίνεις προπονητής ; 
Όπως έχετε καταλάβει το καράτε και το ζίου ζίτσου 

είναι δικός μου τρόπος ζωής. Μ' αρέσει να δίνω τις 
γνώσεις μου σε άλλους μικρότερους σε βαθμό ή ηλικία 
από μένα αλλά μέχρι εκεί που γνωρίζω και μπορώ. 
Έπειτα είναι όλα αυτά που γνωρίζω και πιστεύω να τα 
κάνω από θεωρία σε πράξη. 
 

• Το καράτε έχει επηρεάσει τη ζωή σου; 
Βασικά δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να μην κάνει καράτε. 
Κάθε μέρα ήταν γεμάτη από καράτε πάντα από μικρός 
περίμενα να έρθει το απόγευμα να πάω στην προπόνησή 
μου. ∆εν έχει μόνο επηρεάσει τη ζωή μου αλλά είμαι και 
ενεργός αθλητής, διδάσκων και εργάζομαι πάνω σε 
αυτό. Οπότε χωρίς πολύ σκέψη λέω πως το καράτε είναι 
η ζωή μου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Κάποια αθλήματα είναι λιγότερο δημοφιλή και γνωστά αλλά ιδιαίτερα αγαπητά σε πολλούς. Ο ∆αμιανός Κανέλλος και ο Άρης 
Σαχσανίδης παρουσιάζουν κάποια από αυτά. 

 

 

Παιχνίδι Ολλανδικής καταγωγής (παιζόταν με την ονομασία κόλφ) με μεγάλη διάδοση κυρίως 
στην Αγγλία και την Αμερική. Θεωρείται παιχνίδι της αριστοκρατίας περισσότερο και από το 

τέννις, επειδή αφενός απαιτεί πολύ χρόνο και αφετέρου τόσο ο εξοπλισμός για το παιχνίδι όσο 
και η διαμόρφωση των χώρων όπου αυτό διεξάγεται είναι αρκετά  δαπανηρά. Το γκολφ υπήρξε 
ολυμπιακό άθλημα μόνο σε δυο Ολυμπιάδες: το 1900 στο Παρίσι και το 1904 στο Σεντ Λούις 
των ΗΠΑ. Στη συνέχεια αφαιρέθηκε από το ολυμπιακό πρόγραμμα ως επαγγελματικό άθλημα. 

΄Εκτοτε δεν εντάχθηκε ποτέ ξανά, αν και διεξάγεται σε άλλες διοργανώσεις, όπως η 
Πανεπιστημιάδα, οι Μεσογειακοί αγώνες και οι αγώνες της Κοινοπολιτείας. Το 1900 

διεξήχθησαν τόσο ανδρικό όσο και γυναικείο ατομικό αγώνισμα, ενώ το 1904 έγιναν μόνο αγώνες 
ανδρών,  ατομικός και ομαδικός. Ο ΄Αλμπερτ Πάμπερτ από τις ΗΠΑ ήταν ο μοναδικός αθλητής που συμμετείχε και στις 

δυο Ολυμπιάδες. Πήρε το ασημένιο στο ομαδικό αγώνισμα του 1904.  

 

 

 

 

Το μπέιζμπολ (αγγ.: baseball) είναι ένα ομαδικό άθλημα, το οποίο παίζεται από ομάδες των εννέα 
παιχτών. Επινοήθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα στις ΗΠΑ (ο πρώτος επίσημος αγώνας έγινε το 1846) 
και είναι το κατεξοχήν αμερικανικό άθλημα. Υπήρξε άθλημα επίδειξης στους Ολυμπιακούς αγώνες το 
1904 στο Σεντ Λούις και σε πολλές επόμενες Ολυμπιάδες. Το 1984 και το 1988 συμπεριλήφθηκε στο 
πρόγραμμα των Ολυμπιάδων ως άθλημα υπό δοκιμή και τελικά έγινε επίσημο ολυμπιακό άθλημα στη 
Βαρκελώνη από το 1992 ως το 2004. Όμως αποφασίστηκε να αφαιρεθεί και πάλι από τους αγώνες το 

2012, όπως και το συγγενικό γυναικείο σόφτμπολ. 

 

 

 

 

Το ράγκμπι ή ράγκμπι φούτμπολ (αγγ.: rugby football) είναι ένα διαδεδομένο, πολύ 
παλιό ομαδικό άθλημα, το οποίο παίζεται από ανδρικές ομάδες και από το 1982 κι από 
γυναικείες. Υπάρχει το παιχνίδι με ομάδες των 15 παικτών (ράγκμπι γιούνιον), αλλά 
είναι διαδεδομένες, επίσης, μορφές ράγκμπι με ομάδες 13 παικτών (ράγκμπι λιγκ) και 
7 παικτών (σύντομης διάρκειας). Το άθλημα έχει κοινή καταγωγή με το ποδόσφαιρο, 
ενώ από το ράγκμπι έχουν προέλθει διάφορα άλλα αθλήματα που αποτελούν τοπικές 
παραλλαγές του. Πιο γνωστά είναι το αμερικάνικο ποδόσφαιρο και το αυστραλιανό 

ποδόσφαιρο. Το ράγκμπι είναι ολυμπιακό άθλημα 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

• -Συγγνώμη γιατρέ, πώς το είπατε αυτό που έχω; 
Υδροχόο ή τοξότη;  
-Καρκίνο κύριέ μου, καρκίνο! 
 

• -Τί σημαίνουν τα αρχικά ΟΑΕ∆; 
-Όταν Αποτύχεις Έλα Εδώ. 
 

•  Ο ληστής ταραγμένος που ξύπνησε το ζευγάρι και 
απειλώντας τους με το  όπλο, τους λέει: 
-Τώρα, αφού με είδατε, λυπάμαι αλλά θα πρέπει να 
σας σκοτώσω! 
Ρωτάει τη γυναίκα: 
-Πώς σε λένε εσένα; 
-Συμέλα, απαντά η πόντια. 
-Αμάν! λέει ο ληστής, Συμέλα λένε τη μαμά μου! Θα 
σου χαρίσω τη ζωή!      Εσένα πώς σε λένε; Λέει 
στον άντρα. 
-Γιωρίκα, λέει αυτός, αλλά με φωνάζουν Συμέλα 
 

•  Ποιός έχει 4 μάτια αλλά δε βλέπει; 
Η κουζίνα. 
 

•  Γιατί στη ζούγκλα 10 με 12 το πρωί δεν 
κυκλοφορεί κανένα ζώο; 
Γιατί κάνουν παρέλαση οι ελέφαντες! 
Και γιατί οι κροκόδειλοι είναι μακρόστενοι και 
πλακουτσωτοί; 
Γιατί κυκλοφορούν 10 με 12! 
 

• ∆ύο πόντιοι μαθητές έγραφαν διαγώνισμα. Λέει ο 
ένας στον άλλο: 
-θα δώσω λευκή κόλλα. 
-Κι εγώ! Απαντά ο άλλος. Αλλά λες να νομίζει οτι 
αντιγράψαμε; 
 

•  Η χοντρή μαμά συζητά με τη μικρή της κόρη. 
-Και τί θα κάνεις, παιδί μου, όταν μεγαλώσεις; 
-∆ίαιτα μαμά! 
 

•  Γιατί όλοι λένε ανέκδοτα για τις ξανθιές; 
Για να κάνουν τους έξυπνους! 
 

•  Πάει μια ξανθιά σε ένα κατάστημα κινητής 
τηλεφωνίας και λέει πανικόβλητη στον υπάλληλο: 
-Αχ, βοηθήστε με! Όποιον κι αν παίρνω με το 
κινητό μου, με απειλεί! 
-Μα τί λέτε κυρία μου; ∆ε γίνεται αυτό! 
-Ορίστε, πάρτε όποια από τις επαφές μου θέλετε 
για να βεβαιωθείτε! 
Παίρνει ο υπάλληλος στην τύχη μια από τις επαφές 
και ακούει: «ο χρόνος σας τελειώνει». 
 

•  Τί κάνουν εκατό ξανθιές σε μια έρημο; 
 

• ∆ύο μικρά παιδάκια φλυαρούν. 
-Πες μου Κωστάκη, όταν μεγαλώσεις θα με 
παντρευτείς; 
-Χμμμ...όχι! δε μπορεί να γίνει! Ξέρεις σε εμάς όλοι 
παντρεύονται συγγενείς    τους! Ο μπαμπάς μου 
παντρεύτηκε τη μαμά μου, ο παππούς μου τη γιαγιά 
μου,   ο θείος μου τη θεία μου... 
 

•  Γιατί η γάτα έμαθε να βλέπει στο σκοτάδι; 
Γιατί δεν έφτανε τους διακόπτες! 
 

•  Γιατί οι πόντιοι βάζουν τις εφημερίδες τους στο 
ψυγείο; 
Για να έχουν φρέσκα νέα! 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Κεσίδης Γιώργος, Αυγερινού Ξένια, 

Γιαννέλου Νικολέτα, Ανέστη Ράνια, 

Πρασσάς Βαγγέλης, Μεχτίδης ∆ημήτρης, 

Κουλουκέα ∆ήμητρα, Παπαθανασίου Τζένη, 

Μουστακίδου Αγγελική, Παπαμάρκου Γεωργία, 

Ταχμετζίδη-Παπουτσή Μαρία, Στασινού 
Νεφέλη, 

Αρβανίτη Ιωάννα, Κακανάς Κων/νος, 

Καραθανάση Κων/να, Μάντη Θεοδώρα, 

Ρούτση Ελένη, Πλατιά Εύα, 

Χμιελέβσκα Πατρίτσια, Κανέλλος ∆αμιανός, 

Θεοχάρης Νάσος, Ζάετς Βλάντισλαβ, 

∆ημητριάδης Γιάννης, Παπάζογλου 
Αλέξανδρος, 

Σαχσανίδης Άρης 

 

 

Ράνια Ανέστη, ∆ημήτρης Μεχτίδης, Κουλουκέα ∆ήμητρα, 
Ταχμετζίδη-Παπουτσή Μαρία, ∆ημητριάδης Γιάννης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

       Βίκυ Σπήτα (φιλόλογος),Παντελής Κοντάκος (Γυμναστής) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατσούρης Γ., Τάτση Αμ., 

Πανταζόγλου Φ., Πρόσμαν Μ., 

Κοκολάκη Ελ., Γιαννοπούλου Αιμ., 

Βλάχου Β., Σπήτα Β., 

Παπαχρυσάνθου ∆., Ψαθάκη Κ., 

Αρβαντά Ευ., Πούλος Χ., 

Κρανιάς ∆., Μπουραζάνης Β., 

Γερμανάκος Ν., Γκογκόση Π., 

Μπέτσα Ιω., Κοντάκος Π., 

Παπαδόπουλος Θ., Συρίγου Α., 

Μπόρα Β., Μάρκου Αδ., ∆ικαιούλια ∆., 

Μουτογιάννη Ε., Σούκας Γ., Σαρτζετάκης. 

Μητροπούλου Ε., Βασιλακάκου Α., 

Καλογεράκη Μ., 

Βέστερκαμπ Α., Βουτσίνος Γ., Μαράκα. 

 



                        

 

Οδυσσέας Ελύτης 

 

 

Ε σεις στεριές και θάλασσες 

τ' αμπέλια κι οι χρυσές ελιές 

ακούτε τα χαμπέρια μου 

μέσα στα μεσημέρια μου 

 

"Σ' όλους τους τόπους κι αν γυρνώ 

μόνον ετούτον αγαπώ!" 

 

Από τη μέση του εγκρεμού 

στη μέση του άλλου πελάγου 

"Σ' όλους τους τόπους κι αν γυρνώ 

μόνον ετούτον αγαπώ!" 

 

Με τα μικρά χαμίνια του 

καβάλα στα δελφίνια του 

με τις κοπέλες τις γυμνές 

που καίγονται στις αμμουδιές 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


