
 Άτομα με ειδικές ανάγκες  
 Άγνωστα αθλήματα 
 Εθελοντισμός 
 Τεχνολογία 

Διαβάστε ακόμα... 

 Τι είναι τα Bento;                 

 Θέματα διατροφής 

 Οι  δρόμοι της Καλλιθέας 

 Βιβλιοκριτική / Θέατρο 

Αριάδνη Πλυτά, Γ3 

Μαθητική εφημερίδα του 7ου Γυμνασίου Καλλιθέας 
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Η Σοφία είναι ε-
θελόντρια στον 
μη-κερδοσκοπικό 
σύλλογο της Αίγι-
νας, ο οποίος επι-
δίδεται καθημερι-
νά σε ανθρωπισ-
τικές και περιβαλ-

λοντικές δράσεις. Η ανάγκη της για 
προσφορά και η αγάπη της για το συ-
νάνθρωπο, την οδήγησαν να συμμε-
τέχει ενεργά στο ' Αίγινα... Εθελον-
τής '. Παντρεμένη , μητέρα ενός ει-
κοσάχρονου αγοριού μοιράζει το 
χρόνο και την αγάπη της, τόσο στην 
οικογένειά της όσο και στον εθελον-
τισμό !!! 
-Πού γεννηθήκατε ; 
 Γεννήθηκα στον Πειραιά το 1955. 
Σπούδασα Γαλλική  φιλολογία και εί-
μαι απόφοιτη της Δραματικής σχο-
λής. 
-Από πότε αρχίσατε να ασχολήστε με 
τον εθελοντισμό ; 
Από πολύ μικρή, γιατί ο πατέρας μου 
είχε κατασκηνώσεις και ένα κέντρο 
"αγάπης" στην Ελευσίνα για τα 
άπορα παιδία της περιοχής. Οπότε όλη 
η οικογένεια βοηθούσε στο έργο το-
υ. 
-Τι είναι το ' Αίγινα... Εθελοντής '; 
Είναι ένας σύλλογος , ιδιωτικής πρω-
τοβουλίας, που δημιουργήθηκε την 
περίοδο της κρίσης στην Ελλάδα , για 
να στηρίξει τις οικογένειες που βρέ-
θηκαν σε ανάγκη. Σήμερα βοηθάει 
180 οικογένειες. Στεγάζεται σε ένα 
κτήριο που μας έχει παραχωρήσει 
ένας επαγγελματίας. Εκεί, συγκεν-
τρώνονται : ρούχα, τρόφιμα, φάρμα-
κα κ.α. Τα τρόφιμα μοιράζονται σε 
180 οικογένειες, μία φορά το μήνα 
αλλά οι άνθρωποι έχουν τη δυνατό-
τητα να έρχονται καθ΄ όλη τη διάρκε-
ια του μήνα και να παίρνουν ό,τι χρει-

άζονται. Λόγω του 
ότι ο σύλλογος δέ-
χεται χρηματικές 
δωρεές, βοηθάει 
όσους έχουν ανάγ-
κη (π.χ πληρωμή λο-
γαριασμών, για-
τρών, φαρμάκων 
κ.α). Συγχρόνως 
στο ίδιο κτήριο λει-
τουργεί ένα μόνιμο 
παζάρι. Τα πράγμα-
τα που πωλούνται εκεί προέρχονται α-
πό προσφορές του κόσμου. Τα έσοδά 
του βοηθούν στα έξοδα του συλλόγου. 
-Έχετε συγκεκριμένο αριθμό μελών; 
Το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελεί-
ται από 5 μέλη, αλλά και 50 περίπου 
ανθρώπους που αποτελούν την  ψυχή 
του συλλόγου. 
- Mε τι μέσα προσπαθείτε να φέρετε 
νέα μέλη ; 
Συνήθως τα μέλη έρχονται μόνα τους, 
βλέποντας το έργο που γίνεται. Η συν-
δρομή άλλωστε είναι μόνο 10 ευρώ το 
χρόνο. 
-Πέρα από την Αίγινα το έργο σας ε-
πεκτείνετε και αλλού ; 
Ναι, βέβαια. Στέλνουμε ρούχα στους 
πρόσφυγες και έχουμε περιβαλλοντικές 
δράσεις που περιλαμβάνουν καθαρισ-
μό παραλιών, φύτευση και φροντίδα 
λουλουδιών στην κεντρική πλατεία του 
νησιού. 
-Τι είναι αυτό που σας αρέσει στον ε-
θελοντισμό ; 
Ικανοποιούμαι όταν βοηθάω το συνάν-
θρωπο που έχει ανάγκη και αξιοποιώ 
τον περισσευούμενο χρόνο μου, προσ-
φέροντας στο κοινωνικό σύνολο. 
Σας ευχαριστώ πολύ! 
Μια μικρή ομάδα ανθρώπων, που νοιά-
ζονται πραγματικά για τους συμπολίτες 
τους κατάφερε να βοηθήσει εκατον-

(Συνέχεια στη σελίδα 12) 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ με την εθελόντρια Σοφία Πυρουνάκη                                    

Ο εθελοντισμός σ΄ένα μικρό νησί, την Αίγινα 
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 Χάντμπολ, ένα σχετικά νέο σπορ 

Το χάντμπολ είναι 
ένα ομαδικό  
άθλημα. Παίζεται με 
7 παίκτες και στόχος 
του παιχνιδιού  είναι 
να καταλήξει η μπά-
λα στα δίχτυα. 
 Το χάντμπολ παίζε-
ται σε ένα ορθογώνι-

ο παραλληλόγραμμο γήπεδο μήκους 40 
μέτρα και πλάτος 20 μέτρων. Οι δύο δι-
αιτητές ελέγχουν την εφαρμογή των 
κανονισμών, σφυρίζουν τα φάουλ και 
διακόπτουν το παιχνίδι και μπορούν  να 
αποφασίσουν για την αποβολή ενός 
παίκτη. 

 Ο αγώνας του χάντμπολ εκτυλίσσεται 
σε δύο ημίχρονα των 30 λεπτών, με 
ένα  διάλειμμα μεταξύ τους 10 λεπτών. 
Αν  το  παιχνίδι  τελειώσει ισόπαλο, παί-
ζονται δυο ακόμη ημίχρονα, 5 λεπτών 
το καθένα. Σε περίπτωση ισοπαλίας πα-
ίζονται δυο ακόμα ημίχρονα. 
Το χάντμπολ απαιτεί 
δύναμη, αντοχή, ταχύ-
τητα.  Υπολογίζεται ότι 
σε ένα αγώνα ο παίκ-
της διανύει τρέχοντας 
κάπου 2,5 χιλιόμετρα, 
πραγματοποιεί 20 
άλματα, 45 στροφές 
και περίπου 80 πάσες 
και βολές. 
Στο ελληνικό πρωτάθλημα  συμμετέχο-
υν 12 σωματεία, που θα συναντηθούν 
μεταξύ τους δυο φορές.                                                                              

 Διονύσης Παπαδάτος, B2 
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Σε ένα αγώνα ένας παίκτης διανύει 

τρέχοντας κάπου 2,5 χιλιόμετρα, 

πραγματοποιεί 20 άλματα, 45 στροφές 

και περίπου 80 πάσες και βολές. 

Άγνωστες λέξεις ,άγνωστα -για τους 
περισσότερους-αθλήματα, που όμως 
προσφέρουν πρωτότυπες και ενδια-
φέρουσες εναλλακτικές για άθληση. 
Σας παρουσιάζουμε ορισμένα 
άγνωστα αθλήματα που τράβηξαν 
την προσοχή μας: 

FIELD HOCKEY 
Το Field Hockey ή Χόκεϋ επί χόρτου 
ελληνιστί μοιάζει αρκετά με το χόκεϊ 
στον πάγο με τη διαφορά ότι οι ομά-
δες "λύνουν τις διάφορες τους " στο 
χορτάρι σε γήπεδο που θυμίζει αρκε-
τά αυτό του ποδοσφαίρου, με συνθε-
τικό χλοοτάπητα (outdoor) αλλά και 
σε κλειστές αίθουσες σαλας (indoor). 
Οι ομάδες αποτελούνται για το out-
door από έντεκα παίχτες η κάθε μια 
και στο indoor από πέντε παίχτες . 
Οι παίχτες κρατώντας ένα ειδικά δια-
μορφωμένο μπαστούνι, καμπυλωτό 
από τη μια πλευρά και επίπεδο από 
την άλλη, χειρίζονται μια μικρή μπάλα 
κατασκευασμένη από καουτσούκ με 
την επίπεδη πλευρά και έχουν στόχο 
να σκοράρουν στην αντίπαλη εστία. 
Οι κανονισμοί στο χόκεϋ επί χόρτου 
αν και διαφέρουν από αυτούς του πο-
δοσφαίρου (δεν υπάρχει offside για 
παράδειγμα ), έχουν παρ' όλα αυτά 
ορισμένες ομοιότητες όπως φάουλ, 
πέναλτι, αποβολές με κόκκινη ή κίτρι-
νη κάρτα και πέναλτι. 

BADMINTON 
Η αντιπτέριση θυμίζει σε αρκετά ση-
μεία το τέννις. Παίζεται με 2 εως 4 
παίχτες και χωρίζεται σε απλό αν-
τρών, διπλό αντρών, απλό γυναικών 
και μικτό, όπου ένα ζευγάρι (άντρας, 
γυναίκα) είναι αντίπαλο με ένα άλλο 
αντίστοιχο. Το μεικτό αυτό ζευγάρι, 
αποτελεί και την πρωτοτυπία του αθ-
λήματος, μιας και είναι το μόνο στο 
οποίο μπορούν να παίξουν συμπαίκ-
τες άντρας και γυναίκα. Το παιχνίδι 
παίζεται με μια ειδική ρακέτα, κάπως 

(Συνέχεια στη σελίδα 15) 

 Άγνωστα αθλήματα 



Διαβάσαμε στα Λογοτεχνικά Κείμε-
να της Β’ Γυμνασίου το ενδιαφέρον 
και παραστατικό κείμενο του Νίκου 
Κάσδαγλη  «Τόκιο», γύρω από τις δι-
ατροφικές συνήθειες των Ιαπώνων 
αλλά και όψεις της «τελετουργίας» 
που συνοδεύει τα ιαπωνικά γεύματα.  
Με αυτή την αφορμή  οι μαθητές και 
οι μαθήτριες  αναζήτησαν περισσό-
τερα στοιχεία για τις καθημερινές 
διατροφικές συνήθειες  των Ιαπώνων 
και παρουσίασαν το μπέντο, το 
«εθνικό» κολατσιό τους.  
Δεν πρόκειται για κάποιο έδεσμα αλ-
λά για έναν τρόπο παρουσίασης του 
δεκατιανού ή του μεσημεριανού φα-
γητού που παίρνουν από το σπίτι τους 
μαθητές ή εργαζόμενοι. 
Η φιλοσοφία του είναι όχι μόνο ο 
συνδυασμός νόστιμων τροφών αλλά 
και η αισθητικά δημιουργική παρουσί-
ασή τους, μια παρουσίαση με φαντα-
σία αλλά και νοιάξιμο για την ευχα-
ρίστηση του αγαπημένου προσώπου 
που θα γευτεί το φαγητό στο διάλε-
ιμμά του.  
Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν και δύο 
μαθητές ανταποκρίθηκαν στην 
πρόσκλησή μας να δημιουργήσουν το 
δικό τους εικαστικό μπέντο. Το απο-
τέλεσμα ήταν εξαίσιο, τόσο οπτικά 
όσο και γευστικά. Συγχαρητήρια παι-
διά για την δημιουργικότητά σας. 
Είμαι σίγουρη, ότι περισσότεροι θα 
το δοκιμάσουν το καλοκαίρι με τα 
νόστιμα και πολύχρωμα φρούτα της 
εποχής.  
Περιμένουμε τις φωτογραφίες σας. 

Λεμονιά Μαντούβαλου,  
φιλόλογος.  

Μέσα απ την Λογοτεχνία οι μαθητές δημιουργούν  

Σελίδα 4  Τεύχος  12ο ….  Άνοιξη  2016 

Εικόνες από ιαπωνικά μπέντο 

 

Bento Art 

Τα καλλιτεχνικά μπέντο των μαθητών μας  

Νίκος Τσαγκάρης, Β3 

 

Φαίη Μαχαίρα,  Β2   

 Bento:  
ένα δείγμα αγάπης και 

αισθητικής στην 

καθημερινότητά μας 



 Η  Ελλάδα αυτή την εποχή περνάει μια δύσκολη κατάσταση. Εκτός από την 

οικονομική κρίση που αυξάνεται ,πρέπει να αντιμετωπίσει και ένα άλλο ζήτη-

μα: τους πρόσφυγες. Άνθρωποι από άλλες χώρες έχουν έρθει στην Ελλάδα εί-

τε λόγω οικονομικών συνθηκών είτε λόγω θρησκευτικών διαφορών που επικ-

ρατούσαν στη χώρα 

τους, για να προστατε-

υτούν. Όπως είναι 

γνωστό, και από την 

παλαιά εποχή, οι 

Έλληνες είναι πολύ φι-

λόξενοι και καλοί με 

κάθε λογής επισκέπ-

τες. Σε αυτήν την πε-

ρίπτωση οι Έλληνες αλ-

λά και οι πρόσφυγες 

βιώνουν μια πολύ 

άσχημη κατάσταση. 

Καθημερνά δεχόμασ-

τε, σαν χώρα, πολλούς 

πρόσφυγες χωρίς  χώρο 

για να τους προστατεύσουμε ή να τους προσφέρουμε φαγητό, στέγη και ξε-

κούραση. Καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να τους βοηθήσουμε αλ-

λά πρέπει και εμείς σαν άνθρωποι και να μην τα αφήνουμε όλα στις οργανώ-

σεις που δουλειά τους είναι να βοηθούν. Πρέπει να τους συμπεριφερθούμε 

όπως θα θέλαμε να κάνουν και εκείνοι αν ήμασταν ΕΜΕΙΣ στην θέση τους. 

Σκεφτείτε λογικά και βοηθήστε τους συνανθρώπους σας! 

Ντάβαρη Νίκη, Β3    

Φωτορεπορτάζ: Οι πρόσφυγες 
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Ζαρμακούπη Ντιάνα, Γ1 
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  Στο φετινό  προγραμματισμό του μαθήματος της Λογοτεχνίας στη Β’ Γυμνα-
σίου, με τη σύμφωνη γνώμη των μαθητών επεξεργαστήκαμε κείμενα που μας 
γνωρίζουν τον Ιαπωνικό πολιτισμό αλλά μας μεταφέρουν επίσης κοινωνικά μη-
νύματα για τη σκληρή πλευρά του πολέμου, μηνύματα που ευαισθητοποιούν  
προς την καλλιέργεια του αγαθού της Ειρήνης. 

Μαζί με την μελέτη του συγκλονιστικού αποσπάσματος από το βιβλίο της Εντί-
τα Μόρρις «Τα λουλούδια της Χιροσίμα», επιχειρήσαμε παράλληλες αναγνώσε-
ις από κείμενα-μαρτυρίες προσώπων που έζησαν στις 6 Αυγούστου 1945 την 
τραγική εμπειρία της ρίψης της  πυρηνικής βόμβας στη Χιροσίμα, στα νότια 
της Ιαπωνίας. 

Ο 16χρονος τότε μαθητής Keijiro Matsushima εκείνη τη μέρα ήταν μόνος 
στην πόλη. Ο Κεϊτζίρο βρισκόταν στη σχολική τάξη, όταν η ατομική βόμβα ισο-
πέδωσε τη Χιροσίμα. Λίγα δευτε-
ρόλεπτα πριν, είχε δει τα αεροσ-
κάφη που την έριξαν. Με τη βοή-
θεια της τύχης επέζησε και μέχρι 
το τέλος της ζωής του το 2014, 
στα 85 του χρόνια, δεν έπαψε να 
καλεί τον κόσμο να αποκηρύξει 
τα πυρηνικά. 

Στην τάξη μου ήταν περίπου 70 
αγόρια και εγώ καθόμουν στην 
πρώτη γραμμή, δίπλα σε ένα πα-
ράθυρο που έβλεπε προς τα νότια. 
Δευτερόλεπτα πριν την έκρηξη, 
έτυχε να κοιτάζω αφηρημένα έξω 
από το παράθυρο και πρόσεξα 
δύο βομβαρδιστικά B-29 που πε-
τούσαν πολύ ψηλά στον αέρα. Θυ-
μάμαι πώς έλαμπαν στο πρωινό 
φως και έμοιαζαν πολύ όμορφα. 
Νόμιζα πως ήταν μια πτήση ρουτί-
νας και δεν έδωσα σημασία. 

Την επόμενη στιγμή όμως, με τύ-
λιξε μια πορτοκαλί λάμψη, ένα κύ-
μα θερμότητας και μια τεράστια 
δόνηση. Στη θέση που βρισκόμο-
υν, η θερμότητα πρέπει να ήταν 
πολύ λιγότερη απ’ ό,τι στο επίκεν-
τρο της έκρηξης. Λένε πως ήταν 
πάνω από 4000 βαθμοί Κελσίου. 
Ξέρετε πως το σίδερο λιώνει στο-
υς 1500 βαθμούς. Κατάλαβα 

Με αφορμή  το κείμενο της Εντίτα Μόρρις  

“Τα λουλούδια της Χιροσίμα” 

Γεωργία  Παπαδοπούλου, Β3 

Νίκος Τσαγκάρης, Β3 
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πως πρόκειται για βομβαρδισμό και 
κρύφτηκα αμέσως κάτω από το θρανίο 
καλύπτοντας με τα χέρια μου τα μάτια 
και τα αφτιά μου. Μετά από αυτό, ακο-
λούθησε ένας τεράστιος θόρυβος σαν 
εκατοντάδες αστραπές. 

Ύστερα, έγιναν όλο τόσο σιωπηλά και 

ολοσκότεινα. Παρόλο που υπήρχαν πολ-
λοί μαθητές, κανείς δεν φώναζε, δεν 
ακουγόταν κιχ. Νεκρική σιγή και σκοτά-
δι πίσσα. Σερνόμουν στο πάτωμα μες 
στο σκοτάδι σαν τυφλός, ώσπου κατά-

Φοβόμουν τόσο πολύ, σκέφτηκα πως 

θα σκοτωνόμουν και απλά 

προσευχόμουν λέγοντας “βοήθα με, 

μητέρα, βοήθα με, Βούδα! Τι 

κόλαση!”  

λαβα ότι όλο μου το σώμα αιμορ-
ραγούσε, απ’ την κορφή ως τα νύχι-
α, και τα ρούχα μου είχαν σκιστεί. 
Φοβόμουν τόσο πολύ, σκέφτηκα 
πως θα σκοτωνόμουν και απλά προ-
σευχόμουν λέγοντας “βοήθα με, 
μητέρα, βοήθα με, Βούδα! Τι κόλα-
ση!”. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες δια-
βάζοντας τη μαρτυρία και τη δύνα-
μη της θέλησης του νεαρού Ιάπω-
να μαθητή απέδωσαν με τα λιτά 
μέσα του κόμιξ τις εντυπώσεις και 
τα συναισθήματα που τους προκά-
λεσε η αφήγησή του. Τους ευχα-
ριστώ από την καρδιά μου για το 
χρόνο που διέθεσαν. Πλούτισαν με 
την εικαστική τους αναπαράσταση 
την ανάγνωση του κειμένου. Το 
μοιραζόμαστε μαζί σας με την ευ-
χή η ειρήνη να απλώνεται στον 
κόσμο και στις καρδιές όλων μας., 

Λεμονιά Μαντούβαλου, Φιλολογος 



Είναι γεγονός, πως ει-
δικά τη σημερινή επο-
χή με την εξέλιξη της 
τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς , 
άνθρωποι όλων των η-
λικιών και κυρίως οι νέ-
οι έχουν υποστεί κά-

ποιες θετικές, καθώς και αρνητικές συ-
νέπειες στις οποίες θα ήθελα να ανα-
φερθώ  
Θετικές   
 Τα παιδιά αποκτούν γνώση της φυ-

σικής νομοτέλειας.                                                
 Είναι ένας τρόπος ψυχαγωγίας και 

διασκέδασης.  
 Μαθαίνουν καινούργιες γνώσεις για 

θέματα που τους απασχολούν. 
 Αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους.  
  Αρνητικές 
 Τα παιδιά γίνονται πιο ανίκανα και 

αδύναμα.  
 Τα παιδιά που είναι πλέον πιο εθισ-

μένα, είναι σε θέση να κάνουν λι-
γότερες γυμναστικές ασκήσεις.  

 Τα παιδιά με το πέρασμα του   χρό-
νου, χάνουν σε μυς και κερδίζουν 
σε λίπος και πάχος.  

 Γίνονται λιγότερο ικανά από σωμα-
τική και φυσική άποψη . 

Ντιάνα  Ζαρμακούπη, Γ1 

Η επίδραση της τεχνολογίας  στη 
ζωή των νέων 
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Ηλεκτρονικό παιχνίδι ή δημιουργία; 

Απόψεις 
Δόκτωρ Σίγκμαν :  Τα παιδιά σήμερα 

παρακολουθούν πράγματα και δέχονται 

πληροφορίες μέσα από οθόνες πιο πολύ από 

ποτέ και αυτή η συνήθεια μπορεί εύκολα να 

οδηγήσει σε εθισμό 

 

Κυρία  Στέλλα : Πιστεύω πως στη σημερινή 

εποχή με την εξέλιξη της τεχνολογίας 

ολοένα και περισσότερα παιδιά εθίζονται 

στα ηλεκτρονικά, όπως ο γιος μου. 

Επομένως,  καλό θα ήταν να 

καταναλώνονται λίγες ώρες! 

     Ποιός είπε πως τα ηλεκτρονικά πα-
ιχνίδια είναι πάντα βίαια, αντι-
δημιουργικά και αντι-εκπαιδευτικά; 
Μήπως είναι κι αυτό θέμα επιλογής 
όπως όλα; 

Ο μαθητής μου Ξαγοράρης Άγγελος 
της Α τάξης  με εντυπωσίασε όταν 
στο θέμα των Εικαστικών «σχεδιάστε 
και χρωματίστε έναν δικό σας κήπο» 
μου έφερε την εργασία του σε ηλεκ-
τρονική μορφή παρμένη κατευθείαν 

από το ηλεκτρονικό το-
υ παιχνίδι με τα εργα-
λεία του οποίου σχεδί-
ασε 18 ολόκληρες εκ-
δοχές κήπου ενός πολύ 
δύσκολου αρχιτεκτονι-
κού τοπίου!!  

Χωρίς να έχω καμιά πρόθεση να δια-
φημίσω ηλεκτρονικά παιχνίδια στα 
παιδιά σας δείχνω τη δουλειά του 
Άγγελου σαν ένα παράδειγμα ανάπα-
υλας που έγινε με πολύ κέφι και ανα-
νέωσε το μάθημα των Εικαστικών, το 
οποίο πάντα αντιστέκεται σε προκα-
ταλήψεις και στερεότυπα. 

Όταν τα παιδιά είναι 
ελεύθερα αλλά με 
σωστή κατεύθυνση τα 
αποτελέσματα είναι 
εντυπωσιακά! Και εί-
μαστε υποχρεωμένοι 
να σκύψουμε και σε 
μια άλλη λογική που 
δεν είναι πάντα απαραίτητα αυτή που 
θέλει να κάνει τον άνθρωπο ρομπότ! 

 Σπουδή με συμβατικά υλικά. 

Η καθηγήτρια των Εικαστικών 
Μ.Πετρούλια  
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 Μόλις  χθες μάθαμε πως ο παππούς 
μας θα μας επισκεπτόταν από το χω-
ριό. 
Χαρήκαμε όλοι πολύ, όταν μας το α-
νέφερε η μαμά. Ο παππούς είναι ένα 
ιδιαίτερα ευχάριστο άτομο, βλέπετε, 
και ο ερχομός του για το λόγο αυτό 
είναι πάντα στα top ten  των προτι-
μήσεων της οικογένειας. 
 Δυστυχώς όμως ο παππούς είναι και 
μίζερος. Θέλει τα πάντα να είναι κα-
θαρά. Για αυτό και στο σπίτι μας δύο 
μέρες πριν την άφιξη του είμαστε σε 
γενική επιστράτευση καθαριότητας 
από τη μαμά, η οποία με το γενικό 
πρόσταγμα ΄΄να μη δω σκόνη 
πουθενά΄΄ καταφέρνει και μας κάνει 
να κάνουμε ένα σπίτι αστραφτερό, 
καλύτερο και από αυτό στις διαφημί-
σεις απορρυπαντικών…. 
Τελικά, ο παππούς φτάνει από το λι-
μάνι της Ραφήνας μέχρι το σπίτι μας 
καβαλώντας μια…. Vespa. Η άφιξη 
του, όμως, ήταν ιδιαίτερα δυσάρεσ-
τη, διότι όπως μας ενημέρωσε και ο 
ίδιος περίμενε τουλάχιστον μια ώρα 
για να του ανοίξει κάποιος την πόρτα 
και να μπει στην πολυκατοικία, χωρίς 
να ξέρει πως έπρεπε να χτυπήσει το 
κουδούνι για να του ανοίξουν την 
πόρτα αυτόματα. Όμως δεν ήταν το 
μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε. 
Ο παππούς μου το επόμενο μεσημέρι  
χαλάρωνε στο κρεβάτι, ενώ ο αδερ-
φός μου έπαιζε ηλεκτρονικό. Οι κρό-
τοι από όπλα και βόμβες από το βιν-
τεοπαιχνίδι του όμως τάραξαν τον 
παππού που πίστεψε πώς ήταν αληθι-
νοί. Από την αναταραχή που του προ-
κάλεσε κόντεψε να πάθει καρδιακή 
προσβολή. Έτσι ο πατέρας μου πέρα-
σε δύο ώρες προσπαθώντας να τον 
ηρεμήσει και να του εξηγήσει πως οι 
κρότοι ήταν απλά από ένα βιντεοπα-
ιχνίδι. Τέλος πάντων, τελικά ο παππο-
ύς ηρέμησε και κοιμήθηκε και κατα-

Όλα της τεχνολογίας δύσκολα... 

φέραμε και εμείς να ηρεμήσουμε. 
Η μητέρα μου από την πρώτη κιόλας 
μέρα με τον παππού δήλωσε την απέχ-
θεια και τον εκνευρισμό της με την 
όλη κατάσταση που επικρατεί. Δεν 
μπορούσε να το συλλάβει ο νους της 
πως ο παππούς δεν είχε ιδέα από τεχ-
νολογία.  

Ο πατέρας μου προσπάθησε να τον δι-
καιολογήσει πάντως  λέγοντας πως ο 
παππούς είναι γέρος άνθρωπος και πως 
δεν είναι εξοικειωμένος με την τεχνο-
λογία, δηλώνοντας πως το χωριό του 
δεν διαθέτει ούτε Wi-fi. Η μητέρα μου 
πάντως δεν φάνηκε να πείστηκε με τα 
λόγια του και τον προειδοποίησε πως 
θα πάει να μείνει σε ξενοδοχείο για 
όσο καιρό διαμείνει στο σπίτι μας ο 
παππούς. Εγώ παρότι τον αγαπάω τον 
παππού μου συμφώνησα μαζί της, 
πράγμα που εκνεύρισε τον πατέρα μο-
υ, που πήγε για ύπνο αμίλητος αφήνον-
τας έτσι εμάς μόνους μας στο σαλόνι 
στην απόλυτη ησυχία 

Γιάννης Σφυρίδης, Γ3 
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Άτομα με ειδικές ανάγκες στον έξω κόσμο 

     Τα τελευταία χρό-
νια έχει γίνει σύνηθες 
φαινόμενο ο διαχω-
ρισμός διάφoρων κοι-
νωνικών ομάδων, οι 
διακρίσεις και οι προ-
καταλήψεις.  

Δυστυχώς, το φαινόμενο αυτό εντοπί-
ζεται σε μεγάλο βαθμό και στη χώρα 
μας. Πολλά άτομα λόγω της διαφορε-
τικότητάς τους σε εθνικό, φυλετικό ή 
θρησκευτικό επίπεδο είτε λόγω προβ-
λημάτων υγείας ( άτομα με αναπηρί-
α), αντιμετωπίζουν άδικη συμπεριφορά 
στον τομέα της εκπαίδευσης, στην ε-
παγγελματική και κοινωνική τους συμ-
βίωση.  

Μια τέτοια ομάδα, όπως προαναφέρ-
θηκε, είναι τα άτομα με ειδικές ανάγ-
κες. Στη κοινωνική τους ζωή τα άτομα 
αυτά αντιμετωπίζουν καθημερινά τον 
παραγκωνισμό και την απομόνωση α-
πό τα άλλα απολύτως υγιή άτομα. Πέφ-
τουν θύματα προκαταλήψεων λόγω 
κάποιας σωματικής αναπηρίας για την 
οποία δεν φέρουν ουσιαστικά καμία 
απολύτως ευθύνη, αφού είτε την 
έχουν κληρονομήσει είτε είχαν κάποιο 
ατύχημα. Και από τη στιγμή που εμείς 
αδιαφορούμε, καταπατείται το δικαίω-
μά τους στην κοινωνική προστασία.  

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: 

Επαγγελματικός τομέας 

Πολλοί εργοδότες, λοιπόν, απορρίπτο-
υν τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην 
ανάληψη εργασίας. Αυτό έχει ως απο-
τέλεσμα τα άτομα με ειδικές ανάγ-
κες να είναι η κοινωνική ομάδα με 
τον υψηλότερο δείκτη ανεργίας και με 
το χαμηλότερο εισόδημα. 

Εκπαιδευτικός τομέας 

Ακόμα, διακρίσεις παρατηρούνται και 
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στον εκπαιδευτικό τομέα. Τα σχολεία 
στερούν τα παιδιά από τη συμμετοχή 
τους σε διάφορες σχολικές δραστη-
ριότητες και τη χρήση εργαστηρια-
κών υποδομών οι οποίες μπορεί να 
βρίσκονται στο δεύτερο όροφο και 
όχι στο ισόγειο. Παρόλα αυτά ορισ-
μένοι καθηγητές αρκετά συχνά πα-
ραγκωνίζουν τέτοια παιδιά επειδή 
χρειάζονται ειδικότερη μεταχείριση 
και ασχολούνται με τα υπόλοιπα στε-
ρώντας τους έτσι το δικαίωμα στην 
ισότιμη εκπαίδευση και συμμετοχή 
στην κοινωνία της πληροφορίας  

Στάθμευση 
Οι ειδικές 
θέσεις για 
άτομα με 
αναπηρία εί-
ναι ελάχιστες και συχνά κατειλημμέ-
νες από άλλους. Ακόμα, όμως, και 
όταν αγοράζουν κάποιο αυτοκίνητο η 
ασυνείδητη συμπεριφορά οδηγών, 
που σταθμεύουν τα αυτοκίνητά τους 
στις ειδικές για ανάπηρους θέσεις ή 
πάνω στις ράμπες που υπάρχουν στα 
πεζοδρόμια (ελάχιστες και αυτές), 
κάνουν πολύ δύσκολη τη μετακίνησή 
τους. 

Γενικά επιβάλλε-
ται, κυρίως στη 
σημερινή εποχή, οι 
προσπάθειες για 
έναν κόσμο δικαι-
ότερο, πιο πολιτισ-
μένο, να είναι συ-
νεχείς. Και για την 
πραγματοποίηση αυτού του σκοπού 
θα πρέπει να εργαστούμε όλοι σε α-
τομικό και συλλογικό επίπεδο. Μόνο, 
λοιπόν, με την εξάλειψη κάθε είδους 
διάκρισης θα μπορέσει να παγιωθεί η 
ειρήνη, η συνεργασία και η γόνιμη 
επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. 

Μαριάννα Μαυρογένη, Β2 
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Οδός Λάμπρου Κατσώνη 

Ο Λάμπρος Κατσώνης ήταν Έλληνας συνταγ-

ματάρχης του Ρωσικού Αυτοκρατορικού 

Στρατού. Ως απεσταλμένος της Ρωσίας 

προσπάθησε το 1787 να ξεσηκώσει τους 

Έλληνες των νησιών του Αιγαίου. Η πολεμική 

δράση του Κατσώνη ήταν μια από τις πιο 

σοβαρές επαναστατικές ενέργειες που 

έγιναν στην Ελλάδα πριν την επανάσταση 

του 1821.  

Οδός Δαβάκη. 

Ο Κωνσταντίνος Δαβάκης ήταν Έλληνας στρα-

τιωτικός, συνταγματάρχης πεζικού και ήρωας 

του Ελληνοϊταλικού πολέμου του 1940. Ο Κων-

σταντίνος δαβάκης, διοικητής του αποσπάσμα-

τος Πίνδου κατά τις πρώτες κρίσιμες μέρες 

της ιταλικής επίθεσης, συνδύασε το όνομά του 

με την πρώτη μεγάλη νίκη κατά των Ιταλών. 

Συνελήφθη ως όμηρος από τις ιταλικές αρχές 

κατοχής,  επιβιβάστηκε στο ιταλικό πλοίο 

«Τσιτά ντι Τζένοβα». Ο Κωνσταντίνος Δαβάκης 

έχασε τη ζωή του όταν το πλοίο αυτό τορπιλ-

λίστηκε από συμμαχικό υποβρύχιο. Μετά το 

θάνατό του η Ακαδημία αθηνών του απένειμε 

το αργυρό μετάλλιο της αυτοθυσίας, ενώ ο 

ανδριάντας του κοσμεί την πλατεία που φέρει 

το όνομά του στην πόλη μας. 

Οδός Σιβιτανίδου 

Πήρε το όνομά της από τον Βασίλειο Σιβιτανίδη, με-

γαλοεπιχειρηματία και ευεργέτη από την Αλεξάνδρεια 

της Αιγύπτου. Ο Σιβιτανίδης κληροδότησε στο ελληνικό 

δημόσιο 76.000.000 εκατομμύρια δραχμές με στόχο την 

ίδρυση Τεχνικής Σχολής στην Αθήνα κατά τα πρότυπα 

του Conservatoire des Arts et Mettiers του Παρισιού. 

Έτσι το 1927 ιδρύθηκε στην Καλλιθέα η Σιβιτανίδειος 

Τεχνική Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων. 

Ερωτοκρίτου Νάσια, Κουκιά Στέλλα, Βαφειάδη 

βασιλική, Ερμίδης Δημήτρης, Αγγεράτος Κων-

σταντίνος, Ευθυμίου Δημήτρης 

Υπεύθυνη καθηγήτρια :  Μάρκου Αδαμαντία 

Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου, πρώην Θησέως. 

Η κεντρική λεωφόρος αρχικά πήρε το όνομά της από τον 

σημαντικότερο αρχαίο ήρωα της Αττικής, Θησέα. Λέ-

γεται ότι ο Αθηναίος ήρωας προσάραξε το πλοίο του 

στον Φαληρικό όρμο στην παραλία των σημερινών 

Τζτζιφιών. Εκεί τέλεσε τις θυσίες που είχε υποσχεθεί 

στους θεούς, αφού είχε σκοτώσει τον Μινώταυρο και 

γύριζε σώος στην πατρίδα του.  Αφού έθαψε με μεγά-

λες τιμές τον πατέρα του, διέσχισε την περιοχή της 

σημερινής Καλλιθέας και έφτασε στην Αθήνα, όπου και 

έγινε βασιλιάς της Αθήνας. Αργότερα η λεωφόρος 

μετονομάστηκε Ελευθερίου Βενιζέλου, προς τιμήν του 

έλληνα πρωθυπουργού Ελυθερίου Βενιζέλου, που από το 

1910 μέχρι το θάνατό του (1936) πρωταγωνίστησε στα 

πολιτικά δρώμενα της Ελλάδας. 

Οδός Χαροκόπου 

Ο δρόμος της Χαροκόπου έλαβε το όνομά της από 

τον έλληνα επιχειρηματία και ευεργέτη Παναγή 

Χαροκόπο. Γεννήθηκε στην Κεφαλλονιά και πέθανε 

στην Καλλιθέα. Με τη διαθήκη του μερίμνησε για 

την ίδρυση και τη χρηματοδότηση της Χαροκοπείου 

Οικοκυρικής και Επαγγελματικής Σχολής Θηλέων. Η 

Σχολή αυτή αποτέλεσε πρόδρομο του σημερνού Χαρο-

κοπείου Πανεπιστημίου, το οποίο ιδρύθηκε το 1990. 

Οι δρόμοι έχουν την 

δική τους ιστορία 
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    Άραγε είναι τα γκράφιτι ένα είδος 
τέχνης;  
Τα γκράφιτι ανήκουν στην street 
art και είναι ο μεγαλύτερος εκπρό-
σωπός της.  H street art είναι ένα 
είδος τέχνης το οποίο αναπτύσσεται 
σε δημόσιους χώρους αλλά κυρίως 

σε τοίχους. Μέσα σε αυτήν, λοιπόν, 
ανήκουν και τα γκράφιτι. Τα γκράφι-
τι εκτός από τέχνη είναι και μία 
μορφή έκφρασης. Πολλά παιδιά, 
όταν θέλουν να απελευθερωθούν ή 
να κάνουν κάτι ακραίο, διαλέγουν 
τα γκράφιτι. Αρκετά από αυτά έχουν 
ταλέντο και έτσι μπορούν να συνε-
χίσουν αυτό που τους αρέσει, κά-
νοντάς το επάγγελμά τους. Τα 
γκράφιτι δίνουν χρώμα στις πόλεις, 
τα σχολεία, τους δρόμους, σε πράγ-
ματα άχρωμα που όμως παίρνουν 
χρώμα. Και έτσι μία μουντή πόλη, με 
τα γκράφιτι πάνω στους τοίχους, με-
τατρέπεται σε ζωντανή. Πολλά απ΄ 
αυτά περιέχουν και κάποιο μήνυμα. 
Για τους λόγους αυτούς πολλοί δικαί-
ως θεωρούν τα γκράφιτι ως ένα εί-
δος τέχνης. 
Nταβαρη Νίκη, Β3 

Γκράφιτι  Greekl ish 

Η εφηβεία είναι ίσως η πιο  παράξενη , 
αλλοπρόσαλλη και ιδιόρυθμη περίοδος 
της ζωής του ανθρώπου. Οι αλλαγές οι 
ψυχοσωματικές είναι πολλές, ραγδαίες, 
σαρωτικές και ο νέος κάπου μπερδεύε-
ται, ίσως και εγκλωβίζεται. Σαν νέος 
όμως ψάχνει και διάφορους τρόπους 
έκφρασης, που σ’αυτή τη χρονική με-
ταβατική περίοδο τον εκφράζουν.  

Οι μάγκες 
έφηβοι της 
σημερινής ε-
ποχής έχουν 

βρει αυτόν τον τρόπο έκφρασης με τα 
greeklish. Έτσι νομίζουν πως γίνονται 
αποδεκτοί, τους προσέχουν  περισσό-
τερο οι άλλοι, βροντοφωνάζουν είμασ-
τε και εμείς εδώ. Δεν τους απασχολεί 
αν αυτός ο τρόπος τους, αρέσει στους 
άλλους, αρκεί αυτοί να νιώθουν καλά. 
Για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο 
αυτό προέχει. Το αύριο μπορεί να περι-
μένει. 

Φλέγγας  Δημήτριος, Γ3 

τάδες κατοίκους του νησιού και όχι μό-
νο. Χαρακτηριστικά τους η αγάπη, η 
αλληλεγγύη και η προσφορά!!! 
Η δικιά τους εθελοντική δράση ας γίνει 
ένα καλό παράδειγμα για όλους εμάς!!! 
 
Άρτεμις -Παρασκευή Μακανίκα  Β2     

(Συνέχεια από τη σελίδα 2) 

Η εθελόντρια Σοφία Πυρουνάκη                                     



Ο δεσμός του ξίφους΄ 
Μάγια Σνόου, εκδ.Πατάκης 

  Βρισκόμαστε στην 
εποχή της φεουδαρχι-
κής Ιαπωνίας. Η θέση 
του γυναικείου φύλου 
είναι πολύ περιορισ-
μένη. Όμως, ένα κο-
ρίτσι, η Κίμι, μαζί με 
την αδελφή της, Χά-
να, θα το αλλάξουν 
αυτό, καθώς ονειρεύ-
ονται να γίνουν μεγάλες σαμουράι 
πολεμίστριες, κάτι αδιανόητο για τό-
τε. 

Αλλά ξαφνικά, όλος τους ο κόσμος 
θα γκρεμιστεί από την προδοσία. Ο 
διψασμένος για εξουσία θείος τους 
θα παρακούσει τον κώδικα των σα-
μουράι, θα δολοφονήσει τον πατέρα 
τους και θα ατιμάσει το όνομα της 
οικογένειας τους, ενώ παράλληλα η 
μητέρα τους θα εξαφανιστεί μέσα 
στην νύχτα, μαζί με τον μικρό αδελ-
φό τους. Θέλοντας οι δύο αδελφές 
να αποκαταστήσουν την τιμή τους, 
θα μεταμφιεστούν σε αγόρια και 
θα εκπαιδευτούν σε μια φημισμένη 
σχολή της εποχής. Θα έρθουν αντι-
μέτωπες με τρομερά ξίφη, μυστηρι-
ώδεις σκιές, θα μάθουν να υπακούν 
τον κώδικα των σαμουράι, καθώς θα 
δουλέψουν σκληρά και με πάθος για 
να πάρουν εκδίκηση. Έτσι η ζωή τους 
θα μετατραπεί ξάφνου σε μια περι-
πέτεια που δεν περίμεναν ποτέ ότι 
θα ζήσουν. Μετά από αυτή, τίποτα 
δε θα' ναι ξανά ίδιο... 

Το κατάλληλο μυθιστόρημα για εφή-
βους που αγαπούν τις ασιατικές πο-
λεμικές τέχνες, γεμάτο με δράση, 
αγωνία, μυστήριο, αδελφική αγάπη 
και πίστη στον τεθέντα στόχο. Ένα 
ωραίο βιβλίο για το καλοκαίρι….. Κα-
λή ανάγνωση…. 

Ντακόπουλος Κωνσταντίνος, Γ2 

ΠΑΜΕ ΘΕΑΤΡΟ :  
΄΄Με λένε Σάντρα΄΄ 

   Μια συναρπαστική θεατρική παράσ-
ταση για μικρούς και μεγάλους στο υ-
πόγειο του θεάτρου Τέχνης Κάρολου 
Κουν με ππεριεχόμενο τους κινδύνους 
του Διαδικτύου. Η υπόθεση στηρίζεται 
σε αληθινή ιστορία 
Το έργο θέλει να αναδείξει τη 
«φωτεινή» πλευρά του Internet, που δι-
καιολογημένα έλκει όλους τους εφήβο-
υς σήμερα! Το πρόβλημα ξεκινά από τη 
στιγμή που ένας έφηβος –και συγκεκρι-
μένα η Sandra- χάνει τον έλεγχο της 
σχέσης της με τον κυβερνοχώρο με α-
ποτέλεσμα αυτός να υποκαταστήσει 
την πραγματική της ζωή… 

 
Η Σάντρα είναι μια 16 
χρονη έφηβη που διψάει 
για επικοινωνία και επι-
βεβαίωση. Τα βρίσκει 
όλα αυτά online και όχι 
στη πραγματική ζωή με 
την οποία της γίνεται 

όλο και πιό δύσκολο να «συνδεθεί». 
Στην αρχή, οι συναρπαστικές στιγμές 
που ζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
έχουν «πλάκα» και την κάνουν να νιώ-
θει πολύ σημαντική. Σιγά-σιγά όμως ο 
έλεγχος χάνεται. Η Sandra ζει σε μια 
παράλληλη πραγματικότητα που την α-
πομονώνει από το περιβάλλον της. Η 
Sandra ξεχνάει ότι το διαδίκτυο είναι 
ένας χώρος απροστάτευτος, ένας χώ-
ρος όπου άνθρωποι που κρύβονται πίσω 
από την ανωνυμία δε διστάζουν να εκ-
βιάσουν μια έφηβη που έκανε μια 
“λάθος” κίνηση… 
 
Μια παράσταση που θίγει ένα φλέγον 
ζήτημα της εποχής μας με πολλή μουσι-
κή, κίνηση, βίντεο, με πολύ χιούμορ και 
γρήγορους ρυθμούς. Μια συγκινητική 
ιστορία γεμάτη σασπένς και ανατρο-
πές.Μια παράσταση που είδαμε και μας 
εντυπωσίασε..... 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
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μάζας σώματος σε ηλικία 1 έτους, ε-

πομένως χαμηλότερο κίνδυνο υπερβα-

ρότητας σε μεγαλύτερες ηλικίες.         

5. Σχολικό περιβάλλον. Το σχολικό κυλι-
κείο είναι ένας πολύ σημαντικός χώ-
ρος για τη σχολική ηλικία και μπορεί 
να λειτουργήσει ως φορέας προαγω-
γής της υγείας.  
6. Σωματική δραστηριότητα. Οι γονείς 
θα πρέπει να ωθούν το παιδί σε αθλη-
τικές δραστηριότητες, καθώς η σωμα-
τική άσκηση βοηθά στην καλή κατα-
νομή του λίπους στα διάφορα μέρη το-
υ σώματος  
Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας συ-
νιστάται σε διαφοροποίηση του τρό-
που ζωής (αλλαγή στις διατροφικές συ-
νήθειες, άσκηση και θεραπεία συμπε-
ριφοράς).  
1 .Δίαιτα. Η ελάττωση της πρόσληψης 

θερμίδων και η απώλεια βάρους με ο-

ποιοδήποτε τρόπο ελαττώνουν τον κίν-

δυνο ανάπτυξης διαβήτη τύπου 2 και 

καρδιοκυκλοφορικών επιπλοκών σε πα-

χύσαρκα παιδιά και εφήβους, όπως και 

σε ενήλικες. 

2 .Άσκηση. Η καθιστική ζωή αυξάνει 

τον κίνδυνο παχυσαρκίας , ενώ η 

άσκηση σε συνδυασμό με ελάττωση 

της πρόσληψης θερμίδων και λιπαρών 

αυξάνει την ευαισθησία των ιστών 

στην ινσουλίνη και μειώνει το ρυθμό 

εξέλιξης προ-διαβήτη σε διαβήτη στην 

ενήλικη ζωή (9-12)  

3. Συμβουλευτική παιδιών και γονέων. 

Προβλήματα στην οικογένεια ή το 

σχολείο, τα οποία δεν αναγνωρίζονται 

και δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς, ο-

δηγούν σε ψυχολογική επιβάρυνση του 

παιδιού και του εφήβου και συχνά σε 

συναισθηματική λήψη τροφής. 

Σοφία Λαϊνοπούλου (Α2)  

 Μαριαλένα Ιγνατιάδου (Α1) 

Η παιδική διατροφή 

χαρακτηρίζεται τα τε-

λευταία χρόνια από τη 

συχνή κατανάλωση 

πρόχειρου φαγητού και αναψυκτικών, 

ενώ πολλά από τα παχύσαρκα παιδιά 

παραλείπουν την κατανάλωση πρωινού 

γεύματος. 

 Αν και η προοδευτική αύξηση της συχ-

νότητας της παχυσαρκίας στις περισ-

σότερες ανεπτυγμένες και αναπτυσ-

σόμενες χώρες τα τελευταία 10-50 

χρόνια οφείλεται σε περιβαλλοντικούς 

παράγοντες, έχει επίσης αποδειχθεί ότι 

κληρονομικοί παράγοντες επηρεάζουν 

σημαντικά την λιπώδη μάζα.  

Αναλυτικότερα, οι παράγοντες που ευ-

θύνονται για την αύξηση της συχνότη-

τας της και παχυσαρκίας είναι. 

1.Κληρονομικότητα. Στην ηλικία των 17 

ετών, ένα παιδί του οποίου και οι δύο 

γονείς είναι παχύσαρκοι έχει τριπλάσι-

ες πιθανότητες να γίνει και το ίδιο πα-

χύσαρκο, σε σχέση με ένα άλλο παιδί 

του οποίου και οι δύο γονείς έχουν φυ-

σιολογικό βάρος.  

2.Σύγχρονος τρόπος ζωής. Η τηλεόρα-

ση, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια συμβάλλουν 

στην αύξηση της καθιστικής ζωής. 

3.Οικογένεια. Οι γονείς μεταφέρουν με 

το παράδειγμά τους συμπεριφορές σε 

θέματα διατροφής, και για αυτό οφεί-

λουν να προσφέρουν στο παιδί ένα ι-

σορροπημένο διαιτολόγιο  

4.Θηλασμός. Παιδιά πουν έχουν θηλά-

σει για τουλάχιστον 4 εβδομάδες είναι 

λιγότερο πιθανό να είναι υπέρβαρα, 

συγκριτικά με συνομήλικα τους που σι-

τίστηκαν με τεχνητό γάλα. Επίσης, τα 

παιδιά που έχουν χαμηλότερο δείκτη 

Παιδική παχυσαρκία 
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Διάβασε, μάθε και προστάτεψε τον 

εαυτό σου! 

Το 1999 το Υπουρ-
γείο Υγείας δημο-
σ ί ε υ σ ε  τ ι ς 
΄΄Διατροφικές  Ο-
δ η γ ί ε ς  γ ι α 
Έλληνες ενή -
λικες΄΄ . Οι οδηγίες 
βασίζονται στην 
Ελληνική Μεσογειακή Διατροφή, την 
οποία ακολουθούσαν οι Έλληνες πα-
λαιότερα (τη δεκαετία του 1960) και 
ζούσαν υγιείς και για περισσότερα 
χρόνια σε σχέση με τους άλλους λα-
ούς. Η Μεσογειακή Διατροφή συντε-
λεί στην καλή λειτουργία του εντέ-
ρου όπως και όλου του οργανισμού 
μας, είναι φτωχή σε θερμίδες και 
μας προφυλάσσει από διάφορες 
μορφές καρκίνου και εμφράγματα 
μυοκαρδίου.  
Παρατηρούμε λοιπόν ότι πρέπει κα-

θημερινά να τρώμε: 

 Αδρά επεξεργασμένα δημητρι-

ακά, όπως ψωμί, ρύζι, ζυμαρικά, 

παξιμάδια ολικής αλέσεως 

 Φρούτα, λαχανικά με ελαιόλαδο 

(και όχι με σάλτσες για σαλά-

τες) 

 Γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως 

γάλα, γιαούρτι ή τυρί 

 Κυρίως ελαιόλαδο και όχι άλλο 

είδος λιπιδίων 

.Επίσης είναι σημαντικό να τρώμε 
ψάρια/θαλασσινά, πουλερικά παρά 
κόκκινο κρέας. Δεν πρέπει να ξεχνά-
με τα όσπρια και τους ξηρούς καρ-
πούς. Και σε όσους αρέσουν τα γλυ-

κά: Πρέπει να τα τρώμε με μέτρο !
Συμβουλή: Καθημερινά δεν παραλείπο-
υμε τα 2 ποτήρια γάλα, 2-3 φρούτα και 
απαγορεύονται τα τηγανητά. Όλα αυτά 
πρέπει να τα συνδυάζουμε με τη συχνή 
σωματική άσκηση. Και φυσικά άφθονο 
νερό (8-10 ποτήρια την ημέρα) Ομαδική 

εργασία στα πλαίσια του μαθήματος της 
Οικιακής Οικονομίας των μαθητρι-
ών:Ευγενία Κουκουβέ, Λυδία Κιάμου, Νικο-
λέτα Ντρέτσα, Τζένη Κοντομάρη 
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Φατούρου  

Μεσογειακή Διατροφή 

Το πρωί τρώω σαν βασιλιάς 

Το μεσημέρι σαν άρχοντας 

Και το βράδυ σαν φτωχός 

πιο λεπτή από αυτή του τένις και εντε-
λώς στρογγυλή και αντί για μπαλάκι υ-
πάρχει ένα φτερό, ενώ το φιλέ που χω-
ρίζει τους παίχτες είναι πιο ψηλό. Αντι-
κειμενικός σκοπός του παιχνιδιού είναι 
να πέσει το φτερό στο γήπεδο του αν-
τιπάλου.  
ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ: 
Η σύγχρονη κολύμβηση είναι ένα 
άθλημα του υγρού στίβου που διασκε-
δάζει τον θεατή το οποίο έχει συμπερι-
ληφθεί στο πρόγραμμα των αγώνων το 
1977 (αν και είχε δημιουργηθεί πολύ 
παλαιότερα).Έχει τρία αγωνίσματα: το 
ατομικό, το ντουέτο και το ομαδικό. 
Άθλημα αποκλειστικά για γυναίκες, 
προς το παρόν τουλάχιστον, ως ένα εί-
δος επίδειξης μέσα στο νερό, στο οπο-
ίο οι αθλήτριες κρίνονται για την εκτέ-
λεση ορισμένων κολυμβητικών κινήσε-
ων που έχουν εγκριθεί από τις αρμόδι-
ες κολυμβητικές αρχές. Το συγκεκριμέ-
νο άθλημα όμως έχει μεγάλο βαθμό 
δυσκολίας αν αναλογιστούμε πως χρει-
άζεται πολύς χρόνος για να κρατηθεί η 
αναπνοή κάτω από το νερό για να εκ-
τελεστεί το κάθε πρόγραμμα.  
Μάγδα Μόκα, Β2 

(Συνέχεια από τη σελίδα 3) 

Στο ψωμί και στο τυρί, στη σαλάτα, 

στη φακή, σε όλα σου τα φαγητά 

βάλε λάδι από ελιά. 

 Άγνωστα αθλήματα 



Συντακτική επιτροπή  

Γιαννούλης Δημήτρης, Καρεμάνι Βανέσσα, Ιγνατιάδου Μαριαλένα, Μπαλαμπάνη Χρύσα,  

Λαϊνοπούλου Σοφία, Λεβίτσκι Χριστόφορος, Παλιούρας Θάνος, Συμεωνίδης Γιάννης, Πατρώνη 

Αγγελική, Μαυρογένη Μαριάννα, Μαχαίρα Φαίη, Μακανίκα Άρτεμις, Μόκα Μάγδα, Ντάβαρη 

Νίκη, Παπαδάτος Διονύσης, Ευθυμίου Δημήτρης, Ντακόπουλος Κωνσταντίνος,  

Πούλιος Δημήτρης, Φλέγγας Δημήτρης, Σφυρίδης Γιάννης,  Τριανταφύλλου Εβελίνα,  

 Σαρρής Αχιλλέας, Ζάβαλου Λίλα, Ζαρμακούπη Ντιάνα 

 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ,  ΣΠΗΤΑ ΒΙΚΥ , ΚΡΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
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Αχιλλέας Σαρρής, Γ3 


