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Μαθητική εφημερίδα του 7ου Γυμνασίου Καλλιθέας 



   Πολλά έχουν ειπωθεί και πολλά 

έχουν γραφεί σχετικά με τη διατροφή 

των εφήβων και έχουν γίνει αναρίθ-

μητες μελέτες, που άλλες συμφωνούν 

μεταξύ τους και άλλες είναι διαμετρι-

κά αντίθετες. Το σίγουρο είναι ότι κα-

τά τη διάρκεια της εφηβείας συμβαί-

νουν μεγάλες σωματικές αλλαγές που 

προκαλούν ποικίλες συναισθηματικές 

αντιδράσεις στο άτομο, όπως άγχος, 

ανασφάλεια, ευαισθησία στα σχόλια 

των άλλων περιέργεια, θαυμασμό και 

άλλα. Πρόκειται για ένα σοκ για τον 

έφηβο, ο οποίος καλείται να το διαχει-

ριστεί με τη βοήθεια των γονέων ή 

ανθρώπων του κύκλου του . 

    Στα κορίτσια, τα οιστρογόνα αυξά-

νονται περισσότερο και ευθύνονται 

για το ύψος, τη μυϊκή και τη σκελετική 

ανάπτυξη. Στα αγόρια, αυξάνεται η 

τεστοστερόνη, αυξάνεται το ύψος και 

η τριχοφυΐα στο πρόσωπο, ενώ βαθαί-

νει η φωνή. Είναι φυσιολογικό να ασ-

χολείται ο έφηβος με το σώμα του, 

καθώς συνδέεται με την έκφραση της 

σεξουαλικότητάς αλλά και με την κοι-

νωνική του ταυτότητα, δηλαδή με ε-

ρωτήματα του τύπου ΄΄είμαι αρεστός, 

πώς φαίνομαι στους άλλους, αρέσω;΄΄. 

Η διατροφή , επίσης, των εφήβων αλ-

λάζει γιατί χρειάζονται περισσότερη 

ενέργεια, λόγω των σωματικών αλλα-

γών (γέννηση νέων κυττάρων) και 

δραστηριοτήτων. 

   Η διατροφική εκπαίδευση των εφή-

βων αποτελεί ιδιαίτερο εγχείρημα, δε-

δομένου ότι: 

 Οι έφηβοι αισθάνονται απόλυτα υ-

γιείς-δεν έχουν κίνητρο για να αλ-

λάξουν τη διατροφή τους 

 Είναι γνωστικά προσκολλημένοι 

στο παρόν και δεν μπορούν να 

προβλέψουν τις συνέπειες στο μέλ-

λον 

 Οι συνήθειες είναι δύσκολο να αλ-

λάξουν σε όλες τις ηλικίες 

 Ο έφηβος θεωρεί τον τρόπο διατ-

ροφής του εύκο-

λο και βολικό 

ώστε να εξυπη-

ρετεί το βαρύ 

πρόγραμμά του. 

Θεωρούν επίσης 

ότι είναι ντροπή 

να πάρουν φαγη-

τό από το σπίτι γιατί δεν είναι κούλ.  

 Έχουν συνδέσει την έξοδό τους με 

ένα γρήγορο αλλά ανθυγιεινό 

σνακ, πχ παγωτό, πίτσα, γύρο, γιατί 

΄΄παραβαίνουν τους κανόνες του 

σπιτιού΄΄ και νιώθουν μεγαλύτερη 

ανεξαρτησία (δεν θα φάω σπίτι μο-

υ αυτό που έφτιαξε η μαμά μο-

υ,γιατί μεγάλωσα πλέον!) 

   Οι τροφές των εφήβων πρέπει να κα-

λύπτουν την ανάγκη τους σε σίδηρο 

που δίνουν τροφές όπως άλυπο κρέας, 

τα ψάρια, τα όσπρια, τα λαχανικά, τα 

δημητριακά και οι ξηροί καρποί καθώς 

και σε ασβέστιο που παρέχουν τα γα-

λακτοκομικά προϊόντα. 

   Οι βασικές συστάσεις της Ένωσης 

Ελλήνων Διαιτολόγων για την ηλικία 

αυτή είναι: 

 Να μην παραλείπονται κύρια γεύμα-

τα 

 Το πρωινό είναι από τα σημαντικό-

τερα γεύματα της ημέρας 
(Συνέχεια στη σελίδα 9) 

΄Εφηβοι και διατροφή 

 

Η διατροφή των εφήβων αλλάζει γιατί 
χρειάζονται περισσότερη ενέργεια, λόγω των 
σωματικών αλλαγών και δραστηριοτήτων 
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 Η εφηβεία αναμφισβήτητα είναι η περί-
οδος του εσωτερικού αναβρασμού, των 
«καταιγίδων» και των έντονων εσωτερι-
κών συγκρούσεων. Η ένταση, όμως, αυ-
τών των αντιδράσεων, καθώς και η δι-
άρκειά τους, δεν είναι μόνο θέμα ιδιο-
συγκρασίας του εφήβου αλλά και της 
γενική στάσης των ενηλίκων απέναντι 
στα παιδιά. Μερικοί έφηβοι υποφέρουν 
επειδή η οικογένειά τους δεν είναι εύ-
πορη και προσπαθούν να το κρύψουν α-
πό τους φίλους τους ή αντίθετα ντρέ-
πονται για την πολυτέλεια μέσα στην 
οποία ζουν. Κατά βάθος πολλοί νέοι βλέ-
πουν τους γονείς τους με τα μάτια των 
άλλων και κυρίως με τα μάτια των φίλων 
τους. 
   Οι καταστάσεις αυτές δείχνουν τη 
δυσκολία που έχει ο έφηβος να καταλά-
βει και να αγαπήσει τον εαυτό του. Α-
ναζητούν τη νέα τους φυσική ταυτότη-
τα και αυτό τους κάνει περήφανους αλ-

λά τους προκαλεί και φόβο μπροστά στο 
σώμα τους που αλλάζει. Έτσι, άλλοι 
έχουν την ανάγκη να περιποιηθούν και 
να στολιστούν και άλλοι να κάνουν το 
σώμα τους απεχθές.  

   Οι έφηβοι, επίσης, αναζητούν την πρω-
τοτυπία στην ομιλία και στην γραπτή 
έκφραση. Τα αγόρια προτιμούν τις συν-
τομευμένες εκφράσεις, ενώ τα κορίτσι-
α έχουν την τάση να εκφράζονται στον 
υπερθετικό βαθμό. Κατά τη γνώμη τους, 
αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να 
αποκλείσουν τον ενήλικο και να αισ-
θανθούν ανώτεροι. Οι έφηβοι τσακώ-

νονται με τους γονείς τους κυρίως για 
να δείξουν την ανεξαρτησία τους και 
την αυτονομία τους! Μετά την ταύτιση 
μαζί τους κατά την διάρκεια της παιδι-
κής ηλικίας, οι έφηβοι νιώθουν δυνατοί 
να αντισταθούν σε ότι τους λένε οι γο-
νείς, να διαφοροποιηθούν από τις αξίες 
τους και να δοκιμάσουν ρισκάροντας 
καινούργια πράγματα.  

   Είναι μια συναρπαστική αλλά και επι-
κίνδυνη περίοδος για γονείς και εφήβο-
υς. Είναι συναρπαστική γιατί σε αυτήν 
την περίοδο ο έφηβος θα ανακαλύψει 
ένα καινούργιο σώμα, θα συνειδητοπο-
ιήσει το φύλο του, την ταυτότητα του, 
θα συναντήσει τον έρωτα και θα 
προσπαθήσει να γκρεμίσει ό,τι του θυ-
μίζει την εξάρτηση από τους γονείς.  
Τους γονείς θα τους αντικαταστήσουν 
οι φίλοι και η ανάγκη του για αγάπη και 
προστασία θα αντικατασταθεί με την 
περιπέτεια. Είναι, επίσης, επικίνδυνη πε-
ρίοδος, γιατί θα αναδυθεί η αλήθεια 
της σχέσης με τους γονείς, όλα όσα 
του έμαθαν , τα λάθη που έκαναν στη 
διαπαιδαγώγηση, θα φέρουν συγκρού-
σεις και ανακατατάξεις συμπεριφορών 
στην οικογένεια.  

Ποια είναι κυρίως τα θέματα 
«σύγκρουσης»; 

   Τα θέματα της σύγκρουσης είναι ο 
τρόπος που ντύνεται, που συμπεριφέρε-
ται, οι παρέες που κάνει, τα μαθήματα 
που παραμελεί και οι ασυνέπεια στις 
συμφωνημένες ώρες επιστροφής στο 
σπίτι από τηνδιασκέδαση. Καλεί με αυ-
τό τον τρόπο τους γονείς να απογονεο-
ποιηθούν, δηλώνοντας την αυτονομία 
του. 

    Γενικά όλα τα παραπάνω κάνουν το-

υς γονείς ν΄ ανησυχούν για μας και όχι 

για κάποιον άλλο λόγο. Προσπαθούν να 

μας προστατεύσουν, αλλά πολλές φο-

ρές αντί γι΄αυτό καταφέρνουν να καυ-

γαδίσουν. Όμως αυτό δεν σημαίνει  
(Συνέχεια στη σελίδα 5) 

 ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΕΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ 

ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΙΠΕ:                                        “ ΤΟ 

ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΕΙΡΕΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΠΑΡΕΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΖΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΛΕΙ 

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ.”  

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΙΠΕ:  

“ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ 

ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩΤΗΣ 

ΑΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΜΗΜΕΝΩΝ ΩΡΩΝ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ. ΓΙΑ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΛΕΜΕ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 23:00 

ΕΚΕΙΝΟΣ ΘΑ ΕΡΘΕΙ 2:00.” 



λου με κάθε τρόπο ακόμα και τον θα-
νάσιμο τραυματισμό του αντιπάλου. Γι-
α να επιτευχθεί κάτι τέτοιο οι οπαδοί 
εξοπλίζονταν με σίδερα, ξύλα, πέτ-
ρες….. Ο πόλεμος κανονικός όπου ο θύ-
της γινόταν θύμα και το θύμα θύτης.  
    Οι εικόνες νεαρών οπαδών, ομάδων 
που φωνάζουν υβριστικά συνθήματα, 
πετάνε αντικείμενα στον αγωνιστικό 
χώρο και μεταχειρίζονται κάθε μορφή 
βίας φέρουν ως αποτέλεσμα την κα-
ταστροφή του αθλητικού ιδεώδες και 
την απομάκρυνση όλο και περισσότε-
ρων ανθρώπων από τα γήπεδα και τον 
αθλητισμό. 
    Οι ομάδες ζουν από τον κόσμο τους 
και είναι μια από τις βασικότερες πη-
γές εσόδων όμως οι χούλιγκανς έχουν 
τη δυνατότητα να προκαλούν φασαρία, 
να τρομάζουν την αντίπαλο ομάδα και 
όλο αυτό να λέγεται εκπληκτική ατμόσ-

φαιρα. Μια ατμόσφαιρα 
όμως η οποία κάνει κα-
κό όχι μόνο στην είκονα 
της χώρας μας αλλά και 
στην υγεία πολλών αν-
θρώπων.  
   Χρειάζεται τεράστια 
προσπάθεια για να κο-
πεί μια αλυσίδα χρόνων, 
αλλά όλα αυτά είναι 
στο χέρι των αρμόδιων. 

Μπορούν να απομονώσουν τους βανδά-
λους εκτός του γηπέδου; Να αντέξουν 
το τίμημα του άδειου γηπέδου; Έτσι 
όπως είναι η κατάσταση και ο πολιτισ-
μός στο ποδόσφαιρο η απάντηση είναι 
εμπειρική: Όχι. Ακόμα και με τα μέτρα 
που έχουν παρθεί όπως η εφαρμογή 
των επιτηρητών σταδίων, τοποθέτηση 
καμερών, ταξιθέτηση φιλάθλων και ο 
έλεγχός τους πριν εισέλθουν στο γήπε-
δο …  
   Ο χουλιγκανισμός ακόμα υπάρχει και 
αναμένεται να χειροτερέψει. 

Δαφερέρας Ορέστης ,  

Δουβλέκας Γιάννης Β1 

    Όλα ξεκίνησαν από την Αγγλία πιο 
συγκεκριμένα από το Πρέστον. Εκεί 
όπου για πρώτη φορά φάνηκαν οι 
αρχές του χουλιγκανισμού. Οπαδοί 
της Πρέστον Νορθ Εντ με οπαδούς 
της Άστον Βίλλα ήρθαν σε σύγκρου-
ση. Τα αποτελέσματα τραγικά. Οι 

δύο ομάδες λιθοβολήθηκαν και χτυ-
πήθηκαν άσχημα με ξύλα και ανα-
φέρεται πως ακόμα και παίκτης των 
γηπεδούχων έπεσε αναίσθητος.  
΄    Υστερα απ΄ αυτό ο χουλιγκανισ-
μός στα γήπεδα της Αγγλίας έφερε 
το ολοκαύτωμα. Σιγά σιγά το φαινό-
μενο αρχίζει να ο-
ξύνεται από τις 
οργανώσεις των 
Ούλτρας που εμ-
φανίστηκαν στα 
τέλη της δεκαετί-
ας του 1960 και 
πολλές φορές σχε-
τίζονται με νεονα-
ζιστική ιδεολογία. 
Από εκείνη την πε-
ρίοδο πολλές Ευρωπαϊκές χώρες 
όπως η Ισπανία, η Νορβηγία, η Πολω-
νία, η Κροατία και η Ελλάδα.  
    Όσον αφορά στη χώρα μας τα α-
ποτελέσματα του χουλιγκανισμού 
είναι τραγικά. Πολλές συγκρούσεις 
των ομάδων κυρίως από τα μεγάλα 
σωματεία όπως ο Ολυμπιακός, ο Πα-
ναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Ηρακ-
λής με την Λάρισα πιο παλιά. Το απο-
τέλεσμα. Πολλοί νεκροί και τραυμα-
τίες. Ακόμα χειρότερο είναι οι πορεί-
ες των ομάδων εκτός γηπέδων. Ο 
στόχος ήταν ένας. Η αρπαγή του 
κασκόλ ή του λάφυρου του αντιπά-

Χουλιγκανισμός  
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Η λέξη προέρχεται από τον όρο 

΄΄hooliganismπου χρησιμοποιείται από τη 

δεκαετία του 1890 για να χαρακτηρίσει τη 

συμπεριφορά συμμοριών των δρόμων.  



Σελίδα 5 

Χόκεϊ επί πάγου…   Η εθνική τους μοναξιά. 

.   Το ξέρατε πως υπάρχει Εθνική Ελλάδος 

με σημαντικές διακρίσεις; Όπως δηλώνει 

και ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Δ. Κα-

λύβας ‘Είμαστε μόνοι, αλλά είμαστε μαχη-

τές..’  

    Πολλοί από εμάς γνωρίζουμε το Ice 

Hockey μόνο από κάποιες αμερικάνικες 

ταινίες και το έχουμε συνδέσει στο μυαλό 

μας με «παγωμένες» χώρες όπως ο Κανα-

δάς, η Αγγλία και τις Σκανδιναβικές χώρες. 

Λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν πως η Ελ-

λάδα όχι απλά έχει Εθνική ομάδα χόκεϋ 

επί πάγου, αλλά ότι τα παιδιά που την απο-

τελούν διαπρέπουν κατακτώντας μετάλλια 

και λαμβάνοντας αξιοπρεπείς θέσεις στα 

παγκόσμια τουρνουά.  

    Παρόλα αυτά ο δρόμος τους δεν είναι 

στρωμένος με ροδοπέταλα, αντίθετα κά-

νουν μία υπερπροσπάθεια να συντηρήσο-

υν την ομάδα με δικά τους έξοδα. Με το-

υς παίκτες της να προπονούνται αναγκασ-

τικά μετά τα μεσάνυχτα, ενώ βρίσκονται 

συνέχεια σε αναζήτηση παγοδρομίων 

όπου θα μπορέσουν να προπονούνται, κα-

θώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποιο πα-

γοδρόμιο ολυμπιακών διαστάσεων και η 

ίδια τους η χώρα αρνείται να τους στηρί-

ξει σε αυτή τους την προσπάθεια. 

  Αξιόλογη προσπάθεια έχουν καταβάλει 

και οι γυναίκες του αθλήματος οι οποίες 

αναγκάζονται να προπονούνται διάσπαρ-

τα σε αντρικές ομάδες και να μην κατέ-

χουν και αυτές την αναγνώριση που αξί-

ζουν. Παρόλο που τα τελευταία 7 χρόνια 

υπάρχουν αρκετές κοπέλες οι οποίες ασ-

χολούνται με το άθλημα δεν έχει δημιουρ-

γηθεί ακόμα Εθνική γυναικεία ομάδα. Και 

άντρες και γυναίκες του αθλήματος κατα-

βάλουν μέχρι σήμερα τεράστια προσπά-
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θεια ώστε να πάρουν κάποια στιγμή την 

αναγνώριση που τους αξίζει από την ίδια 

τους την χώρα η οποία κάποια στιγμή θα 

πρέπει να τους στηρίξει μαζί και με 

άλλους αθλητικούς οργανισμούς (πχ 

Ο.Π.Α.Π) όπως αυτοί οι οργανισμοί και το 

κράτος στηρίζουν και τα άλλα αθλήματα. 

Χριστίνα Μουχτή  -  Νεφέλη Σαρρή 

Δέσποινα Παρασύρη - Ιωάννης Ντιγριντάκης  

 
Το βλέπουμε συνήθως σε Χειμερινούς 

Ολυμπιακούς αγώνες. Ίσως έχετε δει και 
μερικά βίντεο στο Youtube με ανελέητο 
ξύλο ανάμεσα σε κάτι “ντουλάπες” πάνω 

σε παγοπέδιλα 

 Ποιο είναι το όνειρο όλων των αθλητών 

του χόκεϊ επί πάγου; 

«Ολυμπιακών διαστάσεων παγοδρόμιο 

και άνθρωποι που νοιάζονται 

πραγματικά για το άθλημα». 

μόνο ότι οι γονείς φταίνε για τις συγ-
κρούσεις αυτές. Εμείς οι έφηβοι πολ-
λές φορές γινόμαστε ο παράγοντας 
ενός καυγά μεταξύ μας και των γονι-
ών μας. Για να περιορίσουμε τους καβ-
γάδες πρέπει: 

  Να γίνουμε όλοι πιο δίκαιοι στις 
συμφωνίες μας  

 Να δείξουμε υπευθυνότητα ώστε οι 
γονείς να μην αγχώνονται 

 Οι γονείς να μένουν ψύχραιμοι και 
να μην νευριάζουν αμέσως 

 Να σέβονται την ανάγκη μας για δι-
κές μας παρέες και να είναι διακριτι-
κοί στις σχέσεις με τα παιδιά τους 

 Να προσπαθούν να δείξουν το σωσ-
τό 

Γενικά πρέπει να φερόμαστε με αγάπη 
ο ένας στον άλλον γιατί μέσα από το-
υς τσακωμούς φαίνεται έλλειψη αγά-
πης, η οποία στην πραγματικότητα 
μπορεί να μην ισχύει. 

Μαριάννα Μαυραγιάννη, Α2 



 Πότε και πού γεννηθήκατε  και 

μεγαλώσατε; 

   Γεννήθηκα το 1972 και μεγά-

λωσα στην Καλλιθέα όπου ζω έως 

και με τη σύζυγό μου Σοφία και τα δύο μου 

παιδιά Νίκη και Ανδρέα. Είμαι μηχανολόγος-

μηχανικός και εργάζομαι σε πολυεθνική ναυ-

τιλιακών ειδών. Είμαι πρόεδρος της ένωσης 

συλλόγων Γονέων Καλλιθέας σε 46 σχολεία 

και γενικός γραμματέας του μεγαλύτερου 

συνδέσμου διαιτητών καλαθοσφαίρισης του 

συνδέσμου Αττικής. 

 Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείς με την 

διαιτησία στο μπάσκετ; 

Από μικρός ασχολούμαι με τον αθλητισμό και 

επέλεξα να συμμετέχω στο άθλημα που αγα-

πούσα πιο πολύ το μπάσκετ  με έναν άλλο ρό-

λο. 

 Πόσα χρόνια ασχολείσαι με αυτό; 

Ξεκίνησα το 1995 όταν τελείωσα τη σχολή 

διαιτησίας. Το 2000 αξιολογήθηκα διαιτητής 

Γ΄ Εθνικής κατηγορίας,  το 2003 Β΄ Εθνικής 

και το 2005 Α΄ Εθνικής . 

 Ποιοι είναι οι κυριότεροι σταθμοί της καρι-

έρας σου; 

Όταν συμμετείχα στον τελικό Κυπέλλου 

μπάσκετ με καρότσι το 2007, όταν συμμετεί-

χα σ΄ένα τουρνουά στην Αγγλία και το 2010 

όταν έπαιξα στους τελικούς  play-off  της 

Κύπρου. 

 Είναι δύσκολο να είναι κάποιος διαιτητής; 

Ο διαιτητής έχει πολύ άγχος γιατί ο ρόλος του 

είναι να αποδίδει δικαιοσύνη στο γήπεδο. Στο 

πρώτο μου παιχνίδι είχα πολύ άγχος. Αλλά αυ-

τό το άγχος και οι προκλήσεις δεν σταματούν 

ποτέ. Άγχος και πρόκληση στο πρώτο παιχνίδι 

στη Γ΄ εθνική, άγχος και πρόκληση στο πρώτο 

μου παιχνίδι στη Β΄Εθνική, άγχος και πρόκλη-

ση στο πρώτο μου παιχνίδι στην Α΄εθνική. 

 Συνεχίζετε ακόμα και σήμερα αυτή τη 

δραστηριότητα; 

Συνεχίζω να είμαι διαιτητής στο μπάσκετ με 

καρότσι. Και τον Δεκέμβριο του 2013 διαιτή-

τευσα τον τελευταίο μου αγώνα στο Ολυμπι-

Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ  -       

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ του διαιτητή Ντάβαρη Παναγιώτη 
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ακό στάδιο, σε τηλεοπτικό αγώναμε τον 

Παναθηναϊκό μετά από μια διαιτητική κα-

ριέρα που ξεπερνα τους 2500 αγώνες. 

Σήμερα συνεχίζω με την ιδιότητα του κο-

μισάριου Α΄ Εθνικής κατηγορίας. 

 Θα συμβουλεύατε τα νέα παιδιά να ασ-

χοληθούν με τη διαιτησία; 

    Είμαι απόλυτος στο να πω ΝΑΙ. Όπως λέ-

ω και στους νέους διαιτητές που τους κά-

νω μάθημα έτσι λέω και στα νέα παιδιά 

ότι η διαιτησία καταρχήν θα ανοίξει διάπ-

λατα τους κοινωνικούς τους ορίζοντες. Θα 

γνωριστούν με πολύ κόσμο που θα τρέφει 

εκτίμηση για το πρόσωπό τους. Ακόμα θα 

ασχολούνται με κάτι που το αγαπούν κα-

θημερινά και σε μεγαλύτερη ηλικία απ α-

υτή που επιτρέπεται στους παίχτες του 

μπάσκετ. Τέλος το κυριότερο είναι ότι κά-

θε αγώνας που καλείται να διεκπεραιώσει 

– μέσα από πολύ δύσκολες συνθήκες κά-

ποιες φορές – ο διαιτητής είναι μια πρόκ-

ληση και δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανο-

ποίηση όταν ολοκληρώνεται αυτή η πρόκ-

ληση με επιτυχία. 

 

Ντάβαρη Νίκη , Α3 
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“Νινέτ”, εκδ.Πατάκης 
  Το βιβλίο της Ζωρζ Σα-
ρή “Νινέτ “ παρουσιάζει 
την παιδική και εφηβική 
ηλικία ενός κοριτσιού. 
Πρόκειται για ένα κορίτ-
σι τρυφερό, αυθόρμητο, 
αστείο, καταπιεσμένο 
όμως από ένα ψέμα. Στα 12 της χρό-
νια στο ταξίδι  της προς το Παρίσι 
θα της αποκαλυφθεί η αλήθεια για 
το μυστικό που την βασάνιζε και η 
αλήθεια αυτή θα την λυτρώσει. Η Νι-
νέτ έζησε σε εποχές όπου υπήρχαν 
πολιτικές αλλαγές και σε τόπους με 
διαφορετικούς πολιτισμούς, όμως η 
τρυφερότητα και η αγάπη που της 
προσέφεραν το οικογενειακό και φι-
λικό της περιβάλλον την έκαναν δυ-
νατή και αισιόδοξη.  
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΦΑΓΟΥΣ… 
προτείνουμε : 

-Λίτσα Ψαραύτη, ”Επικίνδυνα παιχνίδι-
α”, Κέδρος 

-Λότη Πέτροβτς, Ανδρουτσοπούλου, ”Ο 
μικρός αδερφός”, εκδ. Πατάκη 

-Τζένη Τασάκου, ”Το σεντούκι με τα 
αμύθητα σεντέφια”, εκδ. Κέδρος 

-Άλκη Ζέη, ”Η Κωνσταντίνα και οι α-
ράχνες της”, εκδ. Κέδρος 

-Ζώρζ Σαρή, ”Ο χορός της ζωής”, Πα-
τάκη 

-Λότη Πέτροβιτς, Ανδρουτσοπούλου, 
”Λάθος κύριε Νόιγκερ”, εκδ. Πατάκη 

-Κίρα Σίνου, ”Το ασημένιο μεταγιόν”, 
Κεδρος 

-Ντέιβιντ Λάιν, ”Τρέχα να σωθείς”, Ψυ-
χογιός 

-Ζώρζ Σαρή, ”Το ψέμα”, εκδ. Πατάκη 

-Λότη Πέτροβιτς, Ανδρουτσοπούλου, 
”Στο τσιμεντένιο δάσος”, εκδ. Πατάκη 

-Ζώρζ Σαρή, ”Τα γενέθλια”, εκδ. Πατά-
κη 

ΠΑΜΕ ΘΕΑΤΡΟ :  
“O γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες” 

του Ιουλίου Βερν 

   Μια συναρπαστική θεατρική περιπέτε-
ια για μικρούς και μεγάλους ταξιδιώτες 
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.Το θρυ-
λικό έργο του Ιουλίου Βερν ανεβαίνει 
στην παιδική σκηνή του Μεγάρου κα-
ι μεταμορφώνεται σε ένα περιπετειώ-
δες ταξίδι με δράση, χιούμορ, ζωντανή 
μουσική και διαδραστικές βιντεοπροβο-
λές. 

   Ο Φιλέας Φογκ ήταν ένας πλούσιος 
εκκεντρικός τζέντλεμαν, ο οποίος είχε 
πολλές φαεινές ιδέες. Κάποια μέρα, 
στην Λέσχη Ριφόρμ, στο Λονδίνο, όπου 
και περνούσε το μεγαλύτερο μέρος της 
ημέρας του, εξ αφορμής μια συζήτησης 
στοιχημάτισε για 20.000 λίρες πως μπο-
ρεί να κάνει τον γύρο του κόσμου σε 
80 μέρες. Κι έτσι ξεκίνησε το ταξίδι, με 
τον υπηρέτη του, Πασπαρτού, τον οποίο 
είχε προσλάβει λίγες ώρες νωρίτερα. 
Κατα την διάρκεια του ταξιδιού του πα-
ρακολουθείται στενά, χωρίς ο ίδιος να 
το γνωρίζει, από τον επιθεωρητή Φιξ, ο 
οποίος υποπτεύεται τον Φογκ ως δράσ-
τη μιας ληστείας που σημειώθηκε σε 
τράπεζα του Λονδίνου. Στις Ινδίες σώζει 
και παίρνει μαζί του την νεαρή χήρα 
πριγκίπισσα Αούντα από φανατικούς πο-
υ θέλουν να την κάψουν ζωντανή μαζί 
με την σορό του συζύγου της κατά τα 
τοπικά θρησκευτικά ήθη.Τελικά γυρίζει 
στην Αγγλία, νομίζοντας ότι είχε χάσει 
το στοίχημα, γυρίζοντας μια μέρα αρ-
γότερα. Όμως, λίγο αργότερα, συνειδη-
τοποίησε ότι είχε φτάσει λίγο νωρίτερα 
και τρία λεπτά πριν λήξει η προθεσμία 
του, πηγαίνει στην Ακαδημία και κερδί-

             ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1


Σελίδα  8 

Κομποστοποίηση, η εναλλακτική μορφή λιπάσματος 
     Στις μέρες μας αν και ο καθένας 
μπορεί εύκολα να βρει στα ράφια ε-
νός σουπερ μάρκετ όλων των ειδών 
τα λιπάσματα για να φροντίσει τα φυ-
τά του κήπου του, λίγοι γνωρίζουν για 
τους εναλλακτικούς βιολογικούς τρό-
πους περιποίησης των φυτών. Ένας απ΄ 
αυτούς είναι η κομποστοποίηση 

Το πρώτο βήμα είναι να επιλέξετε 
ένα κάδο για το κομπόστ σας. Μπο-
ρεί να είναι τετράγωνος ή κωνικός, 
πλαστικός ή ξύλινος. Είναι δική σας 
η επιλογή. Το δεύτερο βήμα είναι 
να διαλέξετε τη σωστή τοποθεσία 
για τον κάδο κομποστοποιησής 
σας. Τοποθετήστε το κάδο πάνω 
σε γυμνό έδαφος και όχι σε επιφά-
νεια με τσιμέντο, έτσι ώστε όλοι οι 
ωφέλιμοι οργανισμοί ( πχ. Τα σκου-
λήκια) να μπορούν εισέλθουν στο 
σωρό που φτιάξατε. Καλό θα ήταν 
να έχετε αφαιρέσει τα χόρτα η ζι-
ζάνια και να έχετε σκαλίσει 10-15 
εκ. μέσα στο χώμα. Το τρίτο βήμα 
είναι να προσθέσετε τα σωστά υλι-
κά στο κάδο σας. Τα υλικά χωρίζον-
ται σε δυο κατηγορίες : Τα πράσινα 
τα οποία είναι:   

 Τα φρούτα/ λαχανικά 
 Μικρά κλαδιά  
 Πράσινα φύλλα  
 Αποκόμματα χλόης  
 Καφές/ τσάι  
 Κοπριά χορτοφάγων ζώων  
 Ετήσια ζιζάνια 

και τα καφέ υλικά που είναι: 

 Τα ξερά φύλλα  
 Σανό και άχυρο  
 Ξεραμένη χλόη  
 Χαρτί και χαρτόνι  
 Ξυλώδη κλαδιά  
 Φακελάκια τσαγιού  
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 Πριονίδια  
 Στελέχη καλαμποκιού  
 Μπισκότα 
 Τσόφλια αυγών  

 Υπάρχουν όμως και κάποια πράγ-
ματα που δεν κάνει να προσθέσε-
τε στο κομπόστ σας όπως:  

 Κρέας και κόκκαλα  
 Ψωμί 
 Πουλερικά και ψάρια  
 Μαγειρεμένα φαγητά  
 Λιπαρά απόβλητα τροφίμων  
 Ολόκληρα αυγά  
 Γαλακτοκομικά προϊόντα  
 Ανθρώπινα περιττώματα  
 Ολέθρια ζιζάνια  
 Επεξεργασμένα ξύλα  
 Περιττώματα σαρκοφάγων ζώων  
 Άρρωστα φυτά 

Το τέταρτο βήμα 
είναι η δημιούργη-
ση του κομπόστ 
σας. Ξεκινήστε με 
στρώμα 10 εκ. από 
θάμνους, κλαδιά, 
σανό η άχυρο το-
ποθετώντας τα 
στο κάτω μέρος 
του κάδου.  Στη 
συνέχεια προσ-
θέστε ένα στρώμα από καφέ υλι-
κά και στη συνέχεια ένα λεπτό 
στρώμα κομπόστ η απλό χώμα κή-
που. Εξακολουθήστε με ένα στρώ-
μα 10 εκ. από πράσινα υλικά συμπλη-
ρώνοντας με ένα λεπτό στρώμα κομ-
πόστ η χώματος. Βρέξτε ελαφρά κά-
θε στρώση και στη συνεχεία προσ-
θέστε πράσινα και καφέ υλικά μέχρι 
να γεμίσει ο κάδος. Ανακατεύετε το 
σωρό κάθε 7-14 ημέρες. Συγχαρητή-
ρια! Το κομπόστ σας είναι έτοιμο για 
χρήση.  

Η παρασκευή του κομπόστ μπορεί να 
διαρκέσει από 14 ημέρες ως 12 μή-
νες ανάλογα με τα υλικά και τις με-
θόδους που χρησιμοποιούνται.  

Με κάτι περισσότερο από πεσμένα φύλλα και υπολείμματα 
από τη κουζίνα σας μπορείτε να δημιουργήσετε ένα 

πλούσιο κομπόστ για τα φυτά του κήπου σας. 



 Να μην καταναλώνονται μεταξύ των γευμά-

των πρόχειρες τροφές. Οι πρόχειρες τροφές περιέχουν αρκετό λίπος, αλάτι 

και κενές θερμίδες. Γι αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέτρο. 

 Λιγότερα λίπη και ζάχαρη 

 Κατανάλωση περισσότερων τροφών πλούσιων σε φυτικές ίνες 

 Άφθονα φρούτα και λαχανικά 

 Κατανάλωση ποικιλίας τροφών καθημερινά 

 Διατήρηση κανονικού σωματικού βάρους 

 Αργό μάσημα 

 Άφθονο νερό 

 Να αποφεύγονται τα οινοπνευματώδη ποτά 

 Να αποφεύγεται η υπερκατανάλωση γλυκών και αναψυκτικών 

 Να αποφεύγεται το πολύ αλάτι 

 Άσκηση καθημερινά 

Η σωστή διατροφή μαζί με την καθημερινή άσκηση δεν είναι ΄΄πρέπει και 

νόμος΄΄, είναι ΄΄υγεία, ομορφιά, ευεξία΄΄. Είναι επιτακτικό να γίνει ΄΄μόδα΄΄ και 

΄΄τρόπος ζωής΄΄ για τους εφήβους. Γιατί : ΄΄ΤΡΩΩ ΣΩΣΤΑ, ΝΙΩΘΩ ΚΑΛΑ!΄΄ 

Χριστίνα Κωσταντέλλου Α2 

(Συνέχεια από τη σελίδα 2) 
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΄Εφηβοι και διατροφή 

   Είναι κοινή διαπίστωση ότι τα παιδι-

ά δε σέβονται το περιβάλλον και ρίχ-

νουν τα σκουπίδια τους κάτω. Συχνά 

το πρώτο πράγμα που αντικρίζουμε 

όταν μπαίνουμε στο προαύλιο ενός 

σχολείου είναι κάποιο σκουπίδι που 

έριξε κάποιος μαθητής. Σε ρεπορτάζ 

που έγινε σ΄ένα δημοτικό σχολείο 

στο Π. Φάληρο με θέμα τα σκουπίδια 

στα σχολεία και οι απαντήσεις που δόθηκαν απ΄τους μαθητές σχετικά με το 

θέμα αυτό επιβεβαιώθηκε η παραπάνω διαπίστωση. 

Οι μαθητές παραδέχθηκαν ότι στο προαύλιο του σχολείου τους υπάρχουν αρ-

κετά σκουπίδια και αυτή η κατάσταση ήταν κάτι που δεν τους άρεσε καθό-

λου. Αν και υπήρχαν αρκετοί κάδοι τα παιδιά δεν τους χρησιμοποιούσαν και 

προτιμούσαν να πετάνε τα σκουπίδια τους κάτω. Στο ερώτημα πως αντιδρο-

ύν όταν βλέπουν έναν συμμαθητή τους να πετάει σκουπίδια κάτω οι απαντή-

σεις που δόθηκαν ήταν ΄του λέμε να το μαζέψει΄΄ ή ΄΄το λέμε στη δασκάλα να 

του κάνει παρατήρηση΄΄ . Η κατάσταση όμως δεν αλλάζει ακόμα και όταν ο 

μαθητής φύγει από το γραφείο του Διευθυντή με αποβολή. 

Η καθαριότητα όμως είναι και ένδειξη πολιτισμού …. 

Ξανθίππη Σιμωτά Α3 

Σκουπίδια στα σχολεία 



   1. Ποια αφορμή, πρόσωπο ή παράσ-
ταση σου δημιούργησε την επιθυμία 
της υποκριτικής; 
Ta βιβλία με οδήγησαν στο θέατρο. 
Διάβαζα από πολύ μικρός και από εκεί 
οδηγήθηκα στο θέατρο.  Οι κόσμοι 
που ανοίγονται μπροστά σου. 
2. Ηθοποιός γεννιέσαι ή γίνεσαι; 
Γίνεσαι… πρέπει να μένεις ανοικτός 
στα ερεθίσματα γύρω σου, να διαβά-
ζεις, να ψάχνεις, να ερευνάς, να α-
γαπάς, στην πορεία της ζωή σου μα-
θαίνεις και συνεχίζεις… 
3. Ποιος είναι ο δικός σου σκοπός στο 
θέατρο; 
Δεν ξέρω, αυτή είναι η αλήθεια… το 
θέατρο είναι μια βάση για να επικοι-
νωνήσεις με τους ανθρώπους, να με-
ταφέρεις μία σκέψη, ένα όνειρο, μία 

προοπτική, έναν κόσμο… και να μοι-
ράζεσαι με τον κόσμο μία κοινή συ-
νείδηση… 
4. Ποιος θεατρικός ρόλος είναι για 
σένα όνειρο ζωής; 
Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο 
όνειρο, ό,τι έρθει… Πολλές φορές η 
πραγματικότητα δεν ανταποκρίνεται 
στα όνειρα μας… Αν είναι να προκύ-
ψει κάτι, καλώς… 
5. Πώς είναι να είσαι ηθοποιός στην 
Ελλάδα της Κρίσης;  
Όπως είναι να είσαι οτιδήποτε άλλο… 
δεν υπάρχει διαφορά… Δυσκολίες, 
λίγες δουλειές, χαμηλές απολαβές… 
Ωστόσο η κρίση δημιουργεί προοπτι-
κές για να μπουν τα πράγματα σε 
νέα βάση και να γίνει μια νέα αρχή 
σε όλους τους τομείς… Πολλές φο-
ρές η κρίση δημιουργεί ευκαιρίες. 
6. Το άγχος της επιβίωσης είναι α-
νασταλτικός παράγοντας για τη δη-

μιουργία; Ή μήπως λειτουργεί σαν κί-
νητρο; 
Η συνέχεια της προηγούμενης ερώτη-
σης… Μάλλον λειτουργεί σαν κίνητρο 
αλλά πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, 
καθώς το άγχος της επιβίωσης μπορεί 
να σε αποσπάσει από το σκοπό σου.  
7. Κινηματογράφος ή θέατρο; Τι σε ε-
ξιτάρει περισσότερο σαν ηθοποιό;  
Και τα δύο. Είναι το ίδιο πράγμα… Δια-
φέρει απλά ο τρόπος επικοινωνίας και 
τα εκφραστικά μέσα που χρησιμοποι-
είς… Και τα δύο είναι πολύ γοητευτικά. 
8. Ποια είναι η άποψή σoυ για την τηλε-
όραση σήμερα στην Ελλάδα; 
Κάνει κάποια βήματα θετικά αυτή την 
εποχή. Σαν μέσο είναι πολύ καλό αλλά 
πρέπει να λειτουργούν θετικά και οι 
άνθρωποι που τη διαχειρίζονται. 
9. Πόσο τυχερός έχεις σταθεί επαγγελ-
ματικά και με τι κριτήριο διαλέγεις να 
απαντήσεις θετικά σε μια πρόταση τη-
λεοπτική ή θεατρική; 
Μάλλον έχω υπάρξει πολύ τυχερός αλ-
λά όλα είναι ένας συνδυασμός πραγ-
μάτων. 
Όσον αφορά το κριτήριο, τα βάζω όλα 
κάτω, βλέπω κυρίως τι θέλει να πει ο 
ρόλος στον κόσμο και τι λέει σε μένα 
σαν περιεχόμενο. Το πρώτο που βλέπω 
είναι αν αφορά τον κόσμο τη συγκεκ-
ριμένη στιγμή και αν μπορώ να το υ-
ποστηρίξω. Στη συνέχεια μετράνε οι 
συνεργάτες, ηθοποιοί, σκηνοθέτες και 
οι λοιποί συντελεστές της κάθε παρα-
γωγής. 
10. Πως νιώθεις που είσαι τόσο αναγ-
νωρίσιμος μετά τις πιο πρόσφατες δου-
λειές σου; Σου αρέσει ή σε αγχώνει; 
Δεν με επηρεάζει. Δεν υπάρχει διαφο-
ρά. Είναι πως το διαχειρίζεται ο καθέ-
νας. Είναι τόσο απλό. 
11. Μια αστεία ή αμήχανη στιγμή από 
οντισιόν μέχρι και σήμερα; 
Δεν υπάρχει. Δεν θυμάμαι κάτι συγ-
κεκριμένο… 
12. Τι θα συμβούλευες ένα παιδί που 
ενώ θέλει να συμμετέχει στη θεατρική 
ομάδα του σχολείου, πιθανόν διστάζει 
για να μην «εκτεθεί»; 
Να μη διστάζει να κάνει οτιδήποτε θέ-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ με τον ηθοποιό ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗ 
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    Στις μέρες μας οι περισσότεροι αναφέρουν πως η 
ελεημοσύνη και η αλληλεγγύη αποτελούν βασικές  
και σημαντικές αρχές της κοινωνίας. Είμαστε όμως 
σίγουροι για την εφαρμογή τους; Ας πάρουμε ως πα-
ράδειγμα την παραπάνω γελοιογραφία : τι προσπα-
θεί να απεικονίσει; Παρατηρούμε λοιπόν αρχικά 
έναν ταλαίπωρο ζητιάνο που τουρτουρίζει μες το 
κρύο, σ’ ένα τοπίο άδειο και μοναχικό που συμβολίζει 
την ανεπαρκή βοήθεια προς αυτόν. Παράλληλα ένα 
φύλλο πέφτει και παρομοιάζει το μοναδικό εύσπλαχ-
νο άνθρωπο που επιθυμεί πραγματικά να προσφέρει 
μια χείρα βοηθείας στο συνάνθρωπο και αποτελεί 
μια κραυγαλέα εξαίρεση από τους ομοίους του. Το 
κοινωνικό λοιπόν μήνυμα του γελοιογράφου  αντικα-
τοπτρίζει τη σκληρή πραγματικότητα των ατόμων πο-
υ  δείχνουν ελεημοσύνη και συμπόνια  αφού προφανώς  η πολύωρη αναμονή 
του τσιγγάνου έκανε μόνο τη  φύση  να τον λυπηθεί και να τον ελεήσει. Σκεφ-
τείτε λοιπόν, εσείς σε ποια κατηγορία ανθρώπου ανήκετε; Στον εύσπλαχνο ή 
τον αδιάφορο; Μήπως είναι πλέον καιρός να αναθεωρήσετε; 

Θωμαΐς Κουλούρη-Αργύρη 
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Όσο μπορείς…. 
Κι αν καταφέρεις και πετύχεις 
αυτά που θέλεις στη ζωή σου, 

Όσο μπορείς να αισθάνεσαι περήφανος γι ΄ 
αυτό. 

Κι αν είχες την τύχη και τη χαρά 
Να δεις το θετικό πρόσωπο της ζωής, 

Να λες ευχαριστώ, 
Αφού πολλοί δεν είχαν την ίδια τύχη με σένα.                                                                  

Χριστίνα Μουχτή 

 Όσο μπορείς …. 
Όσο μπορείς να κάνεις τα πάντα 

Για να είσαι ευτυχισμένος. 
Γιατί στο τέλος της ημέρας, 

Αυτό είναι που μετράει. 
Όσο μπορείς να προσπαθείς να ζεις. 

Να ζεις για σένα, μόνο για σένα. 
Όσο μπορείς, να μη δίνεις σημασία, 

Στα λεγόμενα των άλλων, 
ποτέ δε σε κατάλαβαν, 

ποτέ δε θα σε καταλάβουν. 
Ο χρόνος περνάει, η ζωή κυλάει. 

Να ζεις το σήμερα, όσο μπορείς να ζεις…… 

Νεφέλη Σταμπολτζή 

Η ελεημοσύνη βασίλισσα των αρετών 

Με αφορμή το ποίημα του Καβάφη  

« Όσο μπορείς» 

λει. Κι εγώ από το σχολείο ξεκίνησα 
στα 15 με το θεατρικό «Ζητείται ψεύ-
της». 
Καλό είναι να τολμάμε θετικά και να 
μη σκεφτόμαστε τι λένε οι άλλοι κυρί-
ως για πράγματα που μας πηγαίνουν 
παρακάτω… 
Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μας 
αφιέρωσες και πάντα επιτυχίες! 

Δουράκης Παναγιώτης 

ζει το στοίχημα. Στο τέλος έμαθε ότι 
αντί να φτάσει στις 21 Δεκεμβρίου, 
80ή μέρα, έφτασε μια μέρα νωρίτε-
ρα, λόγω του ότι, ταξιδεύοντας αντί-
θετα προς την πορεία περιστροφής 
της γης, κέρδισε μία ημέρα που δεν 
είχε υπολογίσει. Η πριγκίπισσα Αούντα 
γίνεται σύζυγός του. 

Δέσποινα Παρασύρη 
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