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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 

 

 

Αγαπεηνί καο αλαγλώζηεο, 

 

Άιιε κηα ζρνιηθή ρξνληά έθηαζε αηζίσο ζην ηέινο ηεο… Μηα ρξνληά γεκάηε 

ζπγθηλήζεηο θη έληνλεο ζηηγκέο. Δμάιινπ, ζηελ θαζεκεξηλή ζπλαλαζηξνθή κε ηα 

παηδηά ειινρεύνπλ πάληα εθπιήμεηο! 

Μέζα ζ’ απηό ην έληππν ζπγθεληξώζακε ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα θαη 

πξνβιεκαηηζκνύο ησλ παηδηώλ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ ηα απαζρνινύλ. Παξαζέηνπκε ηα 

θείκελά ηνπο απηνύζηα ρσξίο λα έρνπλ ππνζηεί παξέκβαζε (παξά κόλν 

νξζνγξαθηθή), θαζώο δε ζέιακε λα παξνπζηάζνπκε θαη λα επηδείμνπκε ηέιεηα 

θηινινγηθά θείκελα, αιιά λα αλαδείμνπκε ηελ απηελέξγεηα ησλ παηδηώλ θαη ηελ 

απζεληηθόηεηα ησλ γξαπηώλ ηνπο. Μελ απνξήζεηε, ινηπόλ, αλ θάπνηα θείκελα 

πζηεξνύλ ζε έθθξαζε, ζπλνρή, δνκή ή αλάπηπμε! Γηα νξηζκέλα ζέκαηα ηα παηδηά 

έρνπλ αληιήζεη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο από ην δηαδίθηπν, αιιά απηό δειώλεηαη ξεηά. 

Δπειπηζηνύκε, ινηπόλ, λα κελ είζηε απζηεξνί θξηηέο ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο θαη λα 

θαλείηε επηεηθείο θη αλεθηηθνί. 

Δκείο είκαζηε πεξήθαλνη γηα ηα παηδηά ηνπ 4
νπ

, θαζώο έδεημαλ όξεμε πεξηζζή 

θη αθνζίσζε. Αληαπνθξίζεθαλ κε δήιν ζην θάιεζκα απηό, έκαζαλ λα 

ζπλεξγάδνληαη, λα δεκηνπξγνύλ, λα αληινύλ ηθαλνπνίεζε κέζα από ηελ πξνζπάζεηά 

ηνπο, λα δηαβάδνπλ κε ραξά θαη λα ζέηνπλ ζηόρνπο. Οη πεξηζζόηεξεο εξγαζίεο 

εθπνλήζεθαλ κέζα ζηελ ηάμε θαη ηα ζέκαηα πξνέθπςαλ από απνξίεο, ζπδεηήζεηο θαη 

δηαθσλίεο ησλ παηδηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Οη ζπλαληήζεηο εθηόο 

ζρνιηθνύ σξαξίνπ έθεξαλ πην θνληά ηα παηδηά κεηαμύ ηνπο θαη έδσζαλ θαη ζε καο 

ηελ επθαηξία λα ηα πιεζηάζνπκε θαη λα δηαπηζηώζνπκε ηε «δίςα» πνπ έρνπλ γηα 

δεκηνπξγία θαη έθθξαζε. Σα επραξηζηνύκε, ινηπόλ, ζεξκά!  

Δπραξηζηνύκε κέζα από ηελ θαξδηά καο ην δηεπζπληή καο, θ. Σξνπιιηλό 

Δκκαλνπήι, θαζώο θαη ηνπο ππνδηεπζπληέο καο, θ. Λαγνπδάθε Μηράιε θαη θ. 

Πξνεζηάθε Νίθν γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο. Δθθξάδνπκε, 

επίζεο, ηηο έλζεξκεο επραξηζηίεο καο ζηελ θ. Βαβνπξάθε Μαξία, ππεύζπλε 

βηβιηνζήθεο θαη ζηνλ θαηαπιεθηηθό ζύιινγν ησλ θαζεγεηώλ ηνπ 4
νπ

 πνπ ρσξίο 

απηνύο ηίπνηα δε ζα είρε γίλεη!  

 

 

 

Τπεύζπλεο θαζεγήηξηεο: 

 

   Βαζάθε Μαξία Διέλε (θηιόινγνο)      Πηιαβά Δηξήλε (θηιόινγνο)      
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Έγηλε κία κηθξή έξεπλα ζρεηηθή κε ηε γλώκε ησλ καζεηώλ γηα ην Facebook θαη 

παξαηίζεληαη νη απόςεηο νξηζκέλσλ καζεηώλ. 

 

«Από ηόηε πνπ κπήθε ην Facebook ζηε δσή κνπ, έρνπλ αιιάμεη πνιιά! ηαλ 

«άλνημα» ζειίδα ζην Facebook, άξρηζα λα θάλσ πνιιά πξάγκαηα. Πξώηα από όια 

άξρηζα λα ζπλνκηιώ γξαπηά κε μαδέξθηα κνπ πνπ κέλνπλ πνιύ καθξηά, αιιά θαη κε 

θίινπο πνπ ηνπο έβιεπα ζην ζρνιείν ή θαη ζηελ πξνπόλεζε. Από ηόηε πνπ ην 

απέθηεζα, γλώξηζα ζπγγελείο πνπ δελ ήμεξα ή είρα λα ηνπο δσ πνιιά ρξόληα θαη δε 

ηνπο ζπκόκνπλ. Δπίζεο, άξρηζα λα παίδσ παηρλίδηα, γηαηί ηα πξνεγνύκελα πνπ έπαηδα 

δε κνπ άξεζαλ πνιύ». 

Ησζήθ Πάηζν (Α5) 

 

«Σν Facebook κπήθε ζηε δσή κνπ βιέπνληαο έλα θίιν κνπ πνπ είρε θη έπαηδε 

παηρλίδηα θαη κηινύζε κε ηνπο θίινπο ηνπ. Μεηά έθηηαμα θη εγώ θαη ζπδεηνύζα κε 

ηνπο θίινπο κνπ». 

Ενύθα Δλέα (Α5) 

 

 
 

«Γηα κεξηθνύο αλζξώπνπο ην Facebook είλαη σξαίν, γηαηί ηνπο βνεζάεη λα 

επηθνηλσλνύλ κε ηνπο άιινπο, αιιά ζε άιινπο θαίλεηαη «ράιηα»! Δκέλα πάλησο κνπ 

αξέζεη! Οη πην πνιινί ην θάλνπλ, γηα λα βξνπλ θίινπο, αιιά νη πεξηζζόηεξνη ην έρνπλ 

γηα παηρλίδη θη απιά ραδεύνπλ πεξλώληαο ηελ ώξα ηνπο!» 

Κνπηαιάθε Γέζπνηλα (Α2) 

 

«Σν Facebook είλαη θάηη ζεκαληηθό, γηα λα πεξλάκε ηελ ώξα καο, αιιά 

πνιιέο θνξέο κπνξεί λα γίλεη θαη επηθίλδπλν, όηαλ θάπνηνο είλαη άπεηξνο. Δγώ δελ 

έρσ θη νύηε ζέισ λα θάλσ. 

Σν θηηάρλνπκε κόλν, όηαλ δηαζέηνπκε δηαδίθηπν θαη κε 

απηό κπνξνύκε λα επηθνηλσλνύκε κε ηνπο θίινπο καο ζε 
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θνληηλέο ή καθξηλέο πεξηνρέο. ην δηθό καο πξνθίι κπνξνύκε λα βάινπκε δηθέο καο 

θσηνγξαθίεο, λα θάλνπκε θίινπο θη όζα like ζέινπκε ζε θσηνγξαθίεο ησλ άιισλ. 

ηαλ ζέινπκε λα κηιήζνπκε κε θάπνηνλ κέζσ Facebook, κπνξνύκε λα γξάςνπκε 

άκεζα είηε ζηα αγγιηθά είηε ζηα ειιεληθά. 

ήκεξα ηα πεξηζζόηεξα παηδηά αζρνινύληαη κε ην Facebook πεξηζζόηεξν από 

όζν πξέπεη. Μπνξεί λα πέζεηο ζύκα εθκεηάιιεπζεο κέζσ ππνινγηζηή θη επίζεο λα 

κπιέμεηο άζρεκα. Σν Facebook γίλεηαη ζπλήζεηα θαη ζηγά-ζηγά θπξηαξρεί ζηε δσή 

καο». 

Κνηδακπαζάθε Λίλα (Α2)  

 

 
ήκεξα κπνξνύκε λα βξνύκε από ην δηαδίθηπν εύθνια θαη γξήγνξα όζεο 

πιεξνθνξίεο ρξεηαδόκαζηε γηα νπνηαδήπνηε έξεπλα ή εξγαζία ζρνιηθή. Μπνξνύκε 

λα ηηο βξνύκε από ην ζπίηη καο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα βγνύκε έμσ θαη λα 

επηζθεθηνύκε ηελ πην θνληηλή βηβιηνζήθε ηεο πόιεο καο θαη λα ςάμνπκε ζε 

εγθπθινπαίδεηεο. ηαλ ζέινπκε λα θιείζνπκε εηζηηήξηα ή μελνδνρείν, κπνξνύκε λα 

ην θάλνπκε άκεζα κέζσ δηαδηθηύνπ ρσξίο λα ηαιαηπσξνύκαζηε ζε ηαμηδησηηθό 

γξαθείν! Γεληθά, ην δηαδίθηπν είλαη ρξήζηκν θαη απαξαίηεην ζηε δσή καο! 

Καξθή Διεάλα (Α2) 

 

ην δηαδίθηπν κπνξείο λα θάλεηο ζρεδόλ ηα πάληα! Μπνξείο λα επηθνηλσλείο 

κε άιινπο αλζξώπνπο όζν καθξηά θη αλ βξίζθνληαη, λα ελεκεξσζείο γηα νηηδήπνηε 

θαη λα ςπραγσγεζείο κε δηάθνξα παηρλίδηα ή λα αθνύζεηο κνπζηθή. Ζ πινήγεζε ζην 

δηαδίθηπν έρεη πνιιά νθέιε! 

Κνπηδή Καηεξίλα (Α2) 

 

 
 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα έρνπλ αληηθαηαζηήζεη θάζε 

είδνπο δξαζηεξηόηεηα ησλ παηδηώλ, ησλ εθήβσλ, αιιά αθόκα θαη αηόκσλ 

κεγαιύηεξεο ειηθίαο. Πνιιέο κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη ππάξρνπλ ζεηηθέο, αιιά 

θπξίσο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε δσή ησλ αλζξώπσλ. 

Οη ζεηηθέο είλαη όηη ζπκβάιινπλ ζηνλ εκπινπηηζκό ησλ γλώζεσλ. Οξηζκέλα 

παηρλίδηα απαηηνύλ δηάθνξεο πιεξνθνξίεο θαη γλώζεηο, ελώ ηαπηόρξνλα ηα παηδηά 

θαιιηεξγνύλ ηε θαληαζία ηνπο παίδνληάο ηα. Μεηώλνπλ, επίζεο, ην 

άγρνο θαη ηελ πίεζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. 

Από ηελ άιιε πιεπξά ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα απμάλνπλ ηελ 

επηζεηηθόηεηα, θαζώο ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ παηρληδηώλ απηώλ 

πεξηέρνπλ κνξθέο βίαο. Πνιιέο θνξέο νη παίθηεο εζίδνληαη ζε ηέηνηνπ 

είδνπο παηρλίδηα θαη αθηεξώλνπλ πνιύ ρξόλν. Πνιινί από ηνπο παίθηεο εκθαλίδνπλ 

πνλνθεθάινπο θαη ζε αθξαίεο πεξηπηώζεηο ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα. Σέινο, 

ππάξρνπλ θαη παίθηεο, νη νπνίνη δίλνπλ πεξηζζόηεξε ζεκαζία ζην παηρλίδη από ό,ηη 

ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή κε απνηέιεζκα λα παξακεξίδνπλ ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπο.  

Πξέπεη, ινηπόλ, όινη θαη ηδηαίηεξα ηα παηδηά λα παίδνπλ κε κέηξν 

ειεθηξνληθά παηρλίδηα!  Κη αο κελ μερλάκε όηη ηα πξόηππα ησλ παηδηώλ 

είλαη νη κεγάινη!                                                           Κνπηδή Καηεξίλα (Α2) 
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Γπζηπρώο ζηελ επνρή καο ηα παιηά παξαδνζηαθά 

παηρλίδηα, όπσο θξπθηό, θπλεγεηό θαη θνπηζό έρνπλ 

αληηθαηαζηαζεί από ηα ειεθηξνληθά. Σα ειεθηξνληθά παηρλίδηα 

επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηα παηδηά, δηόηη «ζπαηαιάλε» ηνλ ειεύζεξν 

ρξόλν ηνπο, «πέθηεη» ε επίδνζή ηνπο ζην ζρνιείν, κεηώλεηαη ε 

ζσκαηηθή άζθεζε θαη απμάλνληαη ηα θαηλόκελα βίαο.   

Κνπηζαιεδάθεο Βαζίιεο (Α2) 

 

 
 

Οη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη ζήκεξα πξνηηκνύλ ηελ 

ηειεόξαζε από ηνλ θηλεκαηνγξάθν. Οη ιόγνη είλαη 

πνιινί. 

ηαλ βιέπεηο ηειεόξαζε, θάζεζαη ζην ζπίηη ζνπ 

κε ό,ηη ξνύρα ζέιεηο, ελώ γηα λα παο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν 

πξέπεη λα ληπζείο κε ηα θαηάιιεια ξνύρα, ηεινζπάλησλ 

λα ην ζθεθηείο ιίγν παξαπάλσ!  ηελ ηειεόξαζε κπνξείο 

λα δεηο ό,ηη ζέιεηο (θάλνληαο δάπηλγθ), ελώ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν βιέπεηο θάηη 

ζπγθεθξηκέλν! Δπηπιένλ, ζηνλ θηλεκαηνγξάθν πιεξώλεηο, ελώ γηα λα δεηο ηειεόξαζε 

όρη!  Βέβαηα, ζηνλ θηλεκαηνγξάθν βιέπεηο θαη ιίγν θόζκν, ελώ ζην ζπίηη πάληα ηνπο 

ίδηνπο! 

Μαγηάθα Δηξήλε (Α2) 

 

Οη ιόγνη πνπ νη άλζξσπνη πξνηηκνύλ ηελ ηειεόξαζε από ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν είλαη θπξίσο νηθνλνκηθνί, εηδηθά ηώξα κε ηελ θξίζε!  

Άιινη δε ζέινπλ λα απνρσξηζηνύλ ηε «δεζηαζηά» ηνπ ζπηηηνύ ηνπο! 

Δγώ πξνζσπηθά πξνηηκώ ηνλ θηλεκαηνγξάθν γηα λα δσ κηα 

ηαηλία παξά λα θάζνκαη ζην ζπίηη θαη λα βιέπσ ηειεόξαζε. Δίλαη 

πξνηηκόηεξνο ν θηλεκαηνγξάθνο, γηαηί γλσξίδεηο θαη έξρεζαη ζε επαθή 

κε άιινπο αλζξώπνπο θαη γεληθά είλαη κηα μερσξηζηή εκπεηξία θαη 

όινη ζα έπξεπε λα πεγαίλνπλ! 

Κνπηδή Καηεξίλα (Α2) 

Δγώ πξνηηκώ ηελ ηειεόξαζε από ηνλ θηλεκαηνγξάθν, γηαηί 

πξέπεη λα πιεξώζεηο, γηα λα κπεηο θαη δελ κπνξείο λα θάλεηο ό,ηη ζέιεηο! 

Πξέπεη λα θάλεηο εζπρία! Σν κόλν αξλεηηθό ηεο ηειεόξαζεο είλαη νη 

ζπλερείο δηαθεκίζεηο, νη νπνίεο κεηώλνπλ ηελ αγσλία ζνπ γηα ην έξγν, 

αιιά από ηελ άιιε ζνπ δίλνπλ ην ρξόλν λα εξεκήζεηο θαη λα ραιαξώζεηο! 

Παηηαθόο Μάλνο (Α3) 

 

Δγώ ζα πξνηηκνύζα λα πάσ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν παξά λα κείλσ ζην ζπίηη θαη 

λα δσ κηα ηαηλία. Δίλαη θαιό λα βγαίλνπκε, δηόηη κε απηόλ ηνλ ηξόπν επηθνηλσλνύκε 

κε δηαθνξεηηθνύο αλζξώπνπο, μεθεύγνπκε θαη γεληθόηεξα παξαθνινπζνύκε ηελ 

εμέιημε ηνπ θόζκνπ!                                                                      

   Καξθή Διεάλα (Α2)  
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Με αθνξκή ην απόζπαζκα ηεο Μαξίαο Ηνξδαλίδνπ «ηελ επνρή ηνπ 

ηζηκέληνπ θαη ηεο πνιπθαηνηθίαο» από ηα Κείκελα Β΄ Γπκλαζίνπ θαη ηε θξάζε « Σα 

παηδηά, όηαλ είλαη κηθξά καο αγαπάλε, όηαλ κεγαιώζνπλ, καο θξίλνπλε θαη θακηά 

θνξά καο ζπγρσξνύλε» γξάθεη ε καζήηξηα Καξαζάλη Έιληα ηνπ Β2 ηελ άπνςή ηεο. 

 

«Κάζε γνλέαο θάλεη ηα αδύλαηα δπλαηά θη αγσλίδεηαη ζθιεξά, γηα λα 

κεγαιώζεη ηα παηδηά ηνπ. Θέιεη πάληα ην θαιό ηνπο, ζθέθηεηαη ην κέιινλ ηνπο θαη 

θάλεη όλεηξα γηα απηά. Δκείο ηα παηδηά, όηαλ είκαζηε κηθξά, αλαγλσξίδνπκε όιν 

απηόλ ηνλ αγώλα θαη ηνλ θόπν ηνπο, γηα λα καο κεγαιώζνπλ θαη ηνπο αγαπάκε 

ππεξβνιηθά κε όιε καο ηε δύλακε. Γηα λα γίλεη όκσο απηό, ν γνλέαο πξέπεη λα θάλεη 

ηα πάληα, γηα λα δέρεηαη αγάπε από ην παηδί ηνπ. Απηό, όκσο, πνπ δελ πξέπεη ν 

γνλέαο λα θάλεη είλαη λα αζθεί βία ζην παηδί ηνπ θαη λα κε ηνπ δείρλεη ελδηαθέξνλ, 

γηαηί ε ςπρνινγία ηνπ παηδηνύ δηαηαξάζζεηαη θη έξρεηαη ε κέξα πνπ ηα ζπκάηαη όια 

απηά ηα δπζάξεζηα θαη θξίλεη θαη θακηά θνξά ζπγρσξεί. Θα είλαη ζε ηέηνηα ειηθία 

πνπ ζα ληώζεη πόλν, δπζηπρία, κίζνο θη απέρζεηα γηα ηνπο γνλείο ηνπ, δε ζα ηνπο 

ζπγρσξεί θαη ζα είλαη ζθιεξόο ζηε δσή ηνπ γεληθά. Δπίζεο, όηαλ θάλεη δηθή ηνπ 

νηθνγέλεηα, ζα θάλεη ηα ίδηα». 

 

 
Ζ εθεβεία είλαη δύζθνιε, αιιά πην δύζθνιε γίλεηαη, όηαλ ε επηθνηλσλία κε 

ηνπο γνλείο δελ είλαη ηόζν θαιή όζν ζα ζέιακε ή όζν ζα έπξεπε. Οη ιόγνη είλαη 

πνιινί. Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο νη γνλείο είλαη πνιύ απζηεξνί θη εκείο βέβαηα ηνπο 

ζεσξνύκε ππεξβνιηθνύο. Κάπνηνη γνλείο πξνζπαζνύλ λα καο πξνζηαηεύζνπλ, γηα λα 

έρνπκε κία θαιύηεξε δσή. Κάπνηνη άιινη αδηαθνξνύλ θαη πιεγώλνπλ ηα παηδηά ηνπο. 

Γηα δηάθνξνπο ιόγνπο νη γνλείο δελ θαηαλννύλ ζσζηά ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηώλ 

ηνπο, πξάγκα αδηαλόεην γηα ηνπο εθήβνπο, πνπ ζέηνπλ εξσηήκαηα, όπσο: 

 Γηαηί δε κε θαηαιαβαίλεη; 

 Γελ ήηαλ πνηέ παηδί; 

 Γελ έλησζε πνηέ όζα ληώζσ εγώ; 

 Γελ είρε θίινπο ζαλ ηνπο δηθνύο κνπ; 

 Γιέληεζε ηε δσή ηνπ, γηαηί δε κ’ αθήλεη θη εκέλα λα θάλσ ην ίδην; 

Σα παξαπάλσ εξσηήκαηα είλαη κεξηθά από ηα πνιιά πνπ ηίζεληαη από ηνπο εθήβνπο, 

ηα νπνία βέβαηα νη πεξηζζόηεξνη γνλείο αγλννύλ. Σα παηδηά ζέινπλ λα έρνπλ 

θαιύηεξε ζρέζε, επαθή θαη επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο ηνπο. 

Μπέηθν Καηεξίλα (Α3) 
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Γηα ποηες δηαθρίζεης ηωλ παηδηώλ ταίροληαη οη γολείς ηοσς; 

 

 ηαλ έλα παηδί παίξλεη θαινύο βαζκνύο ή όηαλ πάξεη θάπνην κεηάιιην ή όηαλ 

θάλεη κηα θαιή πξάμε! 

έρνπ Δκηιηάλν (Α5) 

 ηαλ αθνύλ ηνπο άιινπο λα ιέλε όηη ηα παηδηά έρνπλ άξηζηνπο ηξόπνπο, δε 

βξίδνπλ, δελ θινηζάλε, δελ θάλνπλ άζεκλεο ρεηξνλνκίεο. 

Πάηζν Ησζήθ (Α5) 

 ηαλ νη θαζεγεηέο ιέλε θαιά ιόγηα γηα ηα παηδηά ηνπο. 

Κνπξηδάθε Καηεξίλα (Α5 ΣΑΓ) 

 ηαλ παίξλνπλ θαινύο βαζκνύο θαη δε ρηππάλε άιια παηδηά. 

Πηθηόλη Αιέμαλδξνο (Α3) 

 ηαλ είλαη θαινί καζεηέο θη αξγόηεξα ζσζηνί άλζξσπνη ζηελ θνηλσλία κε κηα 

αμηνπξεπή δνπιεηά.                                                           Μειηζζηλόο 

Γεκήηξεο (Α3) 

 ηαλ πξνζπαζνύλ θαη δε ηεκπειηάδνπλ. 

Σδεξηδάη Έιζα (Α3) 

 ηαλ είλαη ζσζηνί ηόζν απέλαληη ζηνπο κεγαιύηεξνπο όζν απέλαληη ζηελ 

θνηλσλία. Αλ πξννδεύνπλ ζηα καζήκαηα θαη εηζαρζνύλ ζην Παλεπηζηήκην. 

ηαλ ζέβνληαη ην ζπλάλζξσπό ηνπο. 

Παηηαθόο Μάλνο (Α3) 

 

      Πηζηεύεηε όηη ε αγάπε ηωλ γοληώλ γηα ηα παηδηά ηοσς αιιάδεη κεηά από τρόληα; 

 

 Ζ αγάπε ησλ γνληώλ γηα ηα παηδηά ηνπο δελ αιιάδεη πνηέ θαη δε ζβήλεη κε ηα 

ρξόληα.  

Βειία Ηόια (Α3) 

 Ζ αγάπε ησλ γνληώλ πξνο ηα παηδηά δελ αιιάδεη πνηέ. Αληηζέησο, όζν 

πεξλνύλ ηα ρξόληα ηόζν κεγαιώλεη ε αγάπε ηνπο, γηαηί ηα παηδηά 

απνκαθξύλνληαη πξνο αλαδήηεζε δνπιεηάο, ζπνπδώλ ή θαη λα θηηάμνπλ ηε 

δηθή ηνπο νηθνγέλεηα. 

Παηηαθόο Μάλνο (Α3) 

 Οη πεξηζζόηεξνη γνλείο, από ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη ην παηδί ηνπο, ην 

αγαπνύλ θαη ην θξνληίδνπλ κε όιεο ηνπο ηηο δπλάκεηο. Οη θξνληίδεο απηέο δε 

ζηακαηνύλ, αθόκα θη όηαλ ην παηδί κεγαιώζεη θαη θάλεη δηθή ηνπ νηθνγέλεηα.  

Παπαδάθεο Κσλζηαληίλνο (Α3) 

 Ζ αγάπε ησλ γνληώλ γηα ηα παηδηά ηνπο είλαη παληνηηλή θη όζν πεξλνύλ ηα 

ρξόληα κεγαιώλεη, γηαηί ηα παηδηά απνκαθξύλνληαη από ην ζπίηη, γηαηί έρνπλ 

αλάγθε λα εξγαζηνύλ, λα ζπνπδάζνπλ θαη λα θηηάμνπλ δηθή ηνπο νηθνγέλεηα. 

Ηζνπθάη Αλησλία (Α3) 

 Οη γνλείο αγαπνύλ ηα παηδηά ηνπο πάληα θαη ζέινπλ ην θαιύηεξν γηα απηά, λα 

είλαη επηπρηζκέλα, λα θάλνπλ νηθνγέλεηα θαη λα δνπλ επραξηζηεκέλα. 

Λάηζη Αληώλεο (Α3) 
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Ζ παηδηθή ειηθία δείρλεη ηνλ άλζξσπν, όπσο ε απγή ηελ εκέξα. 

ΘΑΛΖ  

 

Σν παηδί είλαη ηξηαληάθπιιν κε θιεηζκέλα αθόκα ηα πέηαιά ηνπ. 

ΚΗΚΔΡΧΝ 

 

Να θέξεζαη ζηνπο γνλείο ζνπ, όπσο ζα ήζειεο λα θέξνληαη ηα παηδηά ζνπ ζε ζέλα. 

ΗΟΚΡΑΣΖ 

 

Σελ αγάπε ησλ παηδηώλ ηελ θεξδίδεηο κε ηε γιπθύηεηα θη όρη κε ηελ απζηεξόηεηα. 

ΦΧΚΤΛΗΓΖ 

 

ζν πην πνιιά δάθξπα ζηνίρηζε έλα παηδί ζηα κάηηα ηεο κεηέξαο ηνπ,  

ηόζν πην αγαπεκέλν είλαη ζηελ θαξδηά ηεο. 

ΓΟΤΜΑ 

 

Σα κηθξά παηδηά ηίπνηε δελ αληηιακβάλνληαη θαη δελ αηζζάλνληαη ηόζν πνιύ,  

όζν ηελ αδηθία. 

ΝΣΗΚΔΝ 

 

Γελ ππάξρνπλ θαθά παηδηά. Τπάξρνπλ κόλν θαθνί γνλείο. Καη είλαη θαθνί νη γνλείο 

πνπ ζεσξνύλ ηα παηδηά ηνπο θαθά. 

Σ. ΝΗΚΟΛ 

 

Σν ζρηζκέλν θόξεκα δηνξζώλεηαη, 

κα ηα ζθιεξά ιόγηα ζπληξίβνπλ ηελ θαξδηά ηνπ παηδηνύ. 

 

ζν πεξηζζόηεξν αηζζάλεηαη έλα παηδί πσο ην εθηηκνύλ,  

ηόζν ζεκαληηθόηεξεο ζα είλαη νη αμίεο ηνπ ζην κέιινλ. 

 

Σα εγγόληα είλαη ε αληακνηβή πνπ καο δίλεη ν Θεόο, γηα λα 

ππνκείλνπκε ηα γεξαηεηά. 

 

Αλ ην παηδί ζνπ δε βξίζθεη αγάπε θαη πξνζνρή ζην ζπίηη, ζα ηα αλαδεηήζεη θάπνπ 

αιινύ. 

 

Ζ ελζάξξπλζε από ην γνληό, είηε από έλα θαιό δάζθαιν,  

κπνξεί λα αιιάμεη ηε δσή ελόο παηδηνύ. 

(Πεγή: δηαδίθηπν)                                                                                     Δπηκέιεηα:Α2 
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Καη ηώρα ζσκβοσιές προς ηοσς 

γολείς… 

ΔΕΚΑ ΤΠΕΡΟΥΑ ΠΡΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ 

ΝΑ ΠΟΤΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙ ΣΟ ΠΑΙΔΙ ΣΟΤ! 
 

1. «Ήζνπλ πάληα έλα ζπλ ζηε δσή κνπ». 

Δμεγήζηε ζην παηδί ζαο πόζν ζεκαληηθή είλαη ε παξνπζία ηνπ γηα ζαο θαζεκεξηλά. 

Δίλαη ό,ηη πην ππέξνρν κπνξεί λα αθνύζεη. 

2. «Δίλαη θαιό λα κηιάο» 

ηαλ έλα παηδί παξαπνληέηαη γηα θάηη, ζπλήζσο δε ιέεη … παξακύζηα, αιιά δεηά λα 

κάζεη κε πνηνλ ηξόπν λα ρεηξηζηεί κηα δπζάξεζηε θαηάζηαζε. Αληί, ινηπόλ, λα ηνπ 

πείηε «ζηακάηα λα ιεο παξακύζηα», δνθηκάζηε ην «έια λα δνύκε καδί ηη ζα θάλνπκε».  

3. «Δίκαη πνιύ πεξήθαλνο/ε γηα εζέλα. Σα θαηάθεξεο πνιύ θαιά» 

Σν λα γλσξίδεη έλα παηδί πόζν ππεξήθαλνη είλαη νη γνλείο ηνπ γηα θάηη πνπ έθαλε - 

απιό ε πεξηζζόηεξν ζύλζεην - ηνπ δίλεη θίλεηξα γηα λα δνθηκάζεη πεξηζζόηεξν ηηο 

δπλάκεηο ηνπ.  

4. «Δίπα, όρη». 

Σα παηδηά έρνπλ αλάγθε ηα όξηα θαη ηελ θαζνδήγεζε. Σα παηδηά πνπ δε γλσξίδνπλ 

πεξηνξηζκνύο, αηζζάλνληαη αλαζθαιή. 

5. «Γελ πεηξάδεη λα θιαηο ή λα ληώζεηο ζηελνρσξεκέλνο» 

Ζ πην θνηλή απάληεζε ζε έλα παηδί πνπ θιαίεη, είλαη: «Έια, έια ηώξα κελ θιαηο». 

Απηό όκσο πεξλά ζην παηδί ην κήλπκα πσο είλαη αδπλακία ην λα θιαίεη θαλείο θαη 

πσο είλαη θαιύηεξν λα θιεηδώζεη κέζα ηνπ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ.  

6. «Γελ είζαη ππνρξεσκέλνο λα θάλεηο νηηδήπνηε»  

Σα παηδηά ζήκεξα έρνπλ πνιύ θνξησκέλν πξόγξακκα. ιν θαη κε θάηη αζρνινύληαη: 

κπαιέην, καζήκαηα κνπζηθήο, αζιεηηζκό. Ξερλάκε, όκσο, πσο αθξηβώο, όπσο θαη νη 

κεγάινη, έηζη θαη ηα παηδηά έρνπλ αλάγθε από ρξόλν ρσξίο λα θάλνπλ ηίπνηε, λα 

μεθνπξαζηνύλ θαη λα νλεηξνπνιήζνπλ.  

7. «Γελ πεηξάδεη λα θάλεηο ιάζε» 

Ίζσο είλαη πάλσ από ηηο δπλάκεηο ζαο ην λα κείλεηε ήξεκνη, όηαλ ην παηδί ζαο 

αδεηάζεη ηηο θόθθηλεο λεξνκπνγηέο ηνπ πάλσ ζην αγαπεκέλν ζαο ιεπθό 

ηξαπεδνκάληηιν. Γελ είλαη, όκσο, ηόζν δύζθνιν ην λα ην βνεζήζεηε λα κάζεη πσο 

όινη θάλνπλ ιάζε.  

8. «Δίζαη πνιύ έμππλνο, πνπ ηα θαηάθεξεο» 

Γίλνληαο ζην παηδί ηελ επθαηξία λα θηηάρλεη κόλν ηνπ θάηη ή λα ιύλεη δύζθνια 

παηρλίδηα, ην θάλεη λα ληώζεη απηνπεπνίζεζε. Αλ πάιη απνηύρεη, κπνξείηε λα ηνπ 

πείηε: «Μπξάβν ζνπ, πνπ πξνζπάζεζεο». Αλ πάιη ην θάλεη κε επηηπρία, έρεηε κηα 

πνιύ θαιή επθαηξία λα ην επαηλέζεηε.  

9. «Μνπ αξέζεηο, γηαηί είζαη εζύ» 

Σελ άλεπ όξσλ αγάπε ηελ έρνπκε αλάγθε όινη. Έλα παηδί 

ρξεηάδεηαη πνιύ πεξηζζόηεξν λα μέξεη θαη λα αηζζάλεηαη πσο είλαη 

πνιύ θαιά, όπσο είλαη εθείλε ηε ζηηγκή. Λέγνληάο ηνπ θάηη ηέηνην, 

ηνπ ιέηε ηαπηόρξνλα πσο δε ρξεηάδεηαη λα ζαο απνδείμεη ηίπνηα: 

αξθεί πνπ βξίζθεηαη εθεί γηα ζαο. 

10. «’ αγαπώ» 

Δίλαη νη πην όκνξθεο ιέμεηο πνπ ζα κπνξνύζε λα αθνύζεη έλα 

παηδί. Χο γνλείο, νθείινπκε λα ηηο ρξεζηκνπνηνύκε ηνπιάρηζηνλ 

κία θνξά ηελ εκέξα.  

(Πεγή: δηαδίθηπν)                                                                                    Δπηκέιεηα: Α3 
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Ζ δπζιεμία είλαη έλα ζύλεζεο θαηλόκελν γηα ηνπο καζεηέο ηεο ζύγρξνλεο 

θνηλσλίαο. ίγνπξα ππήξρε αλέθαζελ , αιιά ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη 

επαηζζεηνπνηεζεί πεξηζζόηεξν ν θόζκνο σο πξνο ην ζέκα απηό. Πξέπεη λα θαηαιάβεη 

ν θόζκνο όηη ε δπζιεμία δελ είλαη πξόβιεκα θαη δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη «ηακπνύ». 

Γλσξίδνπκε, όκσο, ηη είλαη δπζιεμία; Παξαηίζεηαη ν παξαθάησ νξηζκόο από ηελ 

Ακεξηθαληθή Δηαηξεία Orton Society (International Dyslexia 

Association), ν νπνίνο δηαηππώζεθε ην 1994 θαη ζεσξείηαη 

αληηπξνζσπεπηηθόο: «Η δπζιεμία είλαη κηα λεπξνινγηθήο θύζεσο, 

ζπρλά νηθνγελεηαθή, δηαηαξαρή, πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ θαηάθηεζε θαη 

ηελ επεμεξγαζία ηνπ ιόγνπ. Πνηθίιιεη σο πξνο ην βαζκό 

ζνβαξόηεηαο, εθδειώλεηαη κε δπζθνιίεο ζηελ πξόζιεςε ηεο γιώζζαο 

θαη ηε γισζζηθή έθθξαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θσλνινγηθήο 

επεμεξγαζίαο, κε δπζθνιία ζηελ αλάγλσζε, ηε γξαθή, ηελ νξζνγξαθία θαη κεξηθέο 

θνξέο ηελ αξηζκεηηθή. Η δπζιεμία δελ νθείιεηαη ζε έιιεηςε θηλήηξσλ, ζε 

αηζζεηεξηαθέο βιάβεο, ζε αθαηάιιειε δηδαζθαιία ή ζε απξόζθνξεο ζπλζήθεο 

πεξηβάιινληνο, σζηόζν κπνξεί λα ζπλππάξρεη κε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο. Αλ θαη ε 

δπζιεμία είλαη έλα πξόβιεκα πνπ ην αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα ζε όιε ηνπο ηε δσή, 

θάπνηα δπζιεμηθά άηνκα αληαπνθξίλνληαη επηηπρώο ζηελ έγθαηξε θαη θαηάιιειε 

παξέκβαζε.» Ο καζεηήο ηνπ Β4 ΣΑΓ, Κσζηνγηάλλεο Μάλνο δίλεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

άπνςε γηα ην ζέκα «δπζιεμία».  

 

 

«Απηό ην πξόβιεκα πνπ κπνξεί λα έρεη ν θαζέλαο θαη πνπ 

κπνξεί λα ην θαηαιάβεη κηθξόο ή θαη κεγάινο. Δγώ πξνζσπηθά ην 

θαηάιαβα λσξίο θη έηζη είρα πην πνιύ ρξόλν γηα λα δνπιέςσ πάλσ ζε 

απηό, αιιά ηηο πην πνιιέο θνξέο κε θάπνηα θαζεγήηξηα ή 

ινγνζεξαπεύηξηα πνπ κε βνήζεζε λα ηα μεκπεξδέςσ ιίγν. Από απηό ην 

πξόβιεκα όκσο δελ κπνξείο λα απαιιαγείο.  

Απηό ηηο πην πνιιέο θνξέο ζε θάλεη λα ληώζεηο άζρεκα ή αθόκα 

θαη λα ληξέπεζαη πνπ δελ κπνξείο λα δηαβάζεηο γξήγνξα ή λα 

κπεξδέςεηο θάπνηα γξάκκαηα ηεο ειιεληθήο αιθαβήηαο θαη όηαλ 

δηαβάδεηο λα ηα κπεξδεύεηο απηά ηα γξάκκαηα. Απηό ην πξόβιεκα κπνξείο λα ην έρεηο 

ζε βαξηά κνξθή ή ζε ειαθξηά. Αθόκα θαη ζηε γξαθή ην παζαίλεηο απηό θαη πνιύ 

ρεηξόηεξα, γηα παξάδεηγκα λα ζέιεηο λα γξάςεηο π θη εζύ λα γξάθεηο θ. 

Πνιινί θαζεγεηέο απηό ην πξόβιεκα ην θαηαιαβαίλνπλ θαη ην ζέβνληαη, ελώ 

άιινη ην πξνζπεξλάλε θαη δε δίλνπλ ζεκαζία θη απηό ζε πιεγώλεη πην πνιύ. ηαλ 

είλαη ην κάζεκά ηνπο, κπνξεί λα κε ζνπ δίλνπλ ζεκαζία, λα ζεθώλεηο ην ρέξη ζνπ θη 

απηνί λα θάλνπλ πσο δε βιέπνπλ θαη λα ιέλε εθείλνη ηελ απάληεζε θαη λα κε ζνπ 

δίλνπλ κηα επθαηξία λα ηνπο απνδείμεηο ηη αμίδεηο. Γελ ην έρσ δηνξζώζεη αθόκα!» 
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Παξνπζίαζε ηαηλίαο ζρεηηθήο κε ην ζέκα «δπζιεμία» 

Every child is special – Taare Zammen 

Par  

Ζ ηαηλία έρεη σο ζέκα ηελ 

πνξεία-Οδύζζεηα ελόο δπζιεμηθνύ 

καζεηή. Σν παηδί πήγαηλε ζην ζρνιείν 

θαη κηα κέξα ην έβαιε ε θπξία ηνπ λα 

δηαβάζεη, αιιά απηό έβιεπε ηα 

γξάκκαηα λα πεγαίλνπλ πάλσ-θάησ. 

Μηα κέξα ν δηεπζπληήο θάιεζε ηνπο 

γνλείο ηνπ θαη ηνπο είπε όηη ζα πξέπεη λα θύγεη από ην ζρνιείν ην παηδί ηνπο θαη λα 

πάεη ζε νηθνηξνθείν. Οη γνλείο ηνπ δελ πίζηεπαλ όηη ην παηδί ηνπο δελ ηα θαηάθεξλε, 

ελώ ν άιινο ηνπο γηνο ήηαλ άξηζηνο καζεηήο. Μόιηο ην έκαζε ην παηδί, δελ ήζειε λα 

πάεη θαη παξαθαινύζε ηε κεηέξα ηνπ λα κελ πάεη, αιιά ηειηθά πήγε θιαίγνληαο. Σν 

παηδί απηό είρε ηαιέλην ζηε δσγξαθηθή, αιιά κόιηο πήγε εθεί δελ ήζειε λα θάλεη 

ηίπνηα. Μηα κέξα, ινηπόλ, ήξζε έλαο θαηλνύξηνο θαζεγεηήο θαιιηηερληθώλ ζην 

νηθνηξνθείν θαη είδε ην παηδί λα θάζεηαη κόλν θαη λα κε ζπκκεηέρεη ζην κάζεκα. Σνπ 

έδσζε κηα θόιια ραξηί, αιιά δε δσγξάθηδε θαη ζηγά-ζηγά θαηάιαβε όηη ην παηδί ήηαλ 

δπζιεμηθό θαη ην είπε ζην δηεπζπληή θαη ζηνπο άιινπο δαζθάινπο δεηώληαο λα ηνπ 

δώζνπλ ώξεο, γηα λα ην βνεζήζεη. ην ζρνιείν έγηλε έλαο δηαγσληζκόο θαιύηεξεο 

δσγξαθηάο ζην ηέινο ηεο ρξνληάο, ζηνλ νπνίν ζπκκεηείραλ όινη νη δάζθαινη θη όια ηα 

παηδηά. Σν παηδί θαη ν θαζεγεηήο θαιιηηερληθώλ έθαλαλ ηηο θαιύηεξεο δσγξαθηέο, 

αιιά ληθεηήο αλαδείρζεθε ν Ηshaan! 

Μαγηάθα Δηξήλε (Α2) 

 

Ζ ηαηλία απηή καο παξνπζηάδεη έλα παηδί, ην νπνίν έρεη 

δπζιεμία ρσξίο λα ην μέξνπλ νη γνλείο ηνπ. Σνλ ζπγθξίλνπλ κε ηνλ 

αδεξθό ηνπ, ν νπνίνο είλαη θαιόο καζεηήο κε γλσξίδνληαο όηη έρεη 

θη απηό ραξίζκαηα πνπ δελ έρνπλ νη ίδηνη αλαθαιύςεη. Πηζηεύνληαο 

νη δάζθαινη θαη νη γνλείο ηνπ όηη ην παηδί δελ είλαη ηθαλό, ην 

ζηέιλνπλ ζε έλα νηθνηξνθείν. Δθεί ν δάζθαινο ησλ θαιιηηερληθώλ αλαθαιύπηεη ην 

ηαιέλην πνπ έρεη ην παηδί ζηε δσγξαθηθή, δηόηη είρε θη απηόο ην ίδην πξόβιεκα. Έηζη, 

δηνξγάλσζε έλα δηαγσληζκό δσγξαθηθήο, όπνπ ην παηδί αλαθεξύρηεθε ληθεηήο. 

Σέινο, νη γνλείο ηνπ ήηαλ πνιύ πεξήθαλνη γηα απηόλ. 

Κνπηζαιεδάθεο Βαζίιεο (Α2) 

 

Ήηαλ έλα παηδί πνπ πήγαηλε ζρνιείν, αιιά δελ ήμεξε λα 

δηαβάδεη θαη λα γξάθεη θαιά, γηαηί είρε δπζιεμία. Σν κάισλαλ θαη νη 

δάζθαινη θαη νη γνλείο ηνπ. Σν πήγαλ ζε νηθνηξνθείν θη εθεί, όηαλ 

ήξζε έλαο θαηλνύξηνο θαζεγεηήο θαιιηηερληθώλ, 

θαηάιαβε όηη ην παηδί είρε δπζιεμία, αθνύ θη ν ίδηνο 

είρε. Πήγε ζην δηεπζπληή θαη ζηνπο ππόινηπνπο 

θαζεγεηέο θαη δήηεζε ηελ άδεηα λα ην βνεζήζεη. 

Έγηλε ζην ηέινο δηαγσληζκόο δσγξαθηθήο θη ελώ ην 

παηδάθη είρε εμαθαληζηεί, όηαλ γύξηζε, δσγξάθηζε ηελ πην σξαία 

δσγξαθηά θαη κπήθε σο εμώθπιιν ζην πεξηνδηθό ηνπ ζρνιείνπ. 

Κνπηαιάθε Γέζπνηλα (Α2) 
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Ζ ηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ην 

ρακόγειό καο. Κάζε άλζξσπνο νθείιεη λα πξνζέρεη ηελ πγεία ηνπ. Αλ ν άλζξσπνο 

έρεη θαιή πγεία θαη αθνινπζεί ζσζηή δηαηξνθή, απνθηά δύλακε θαη δεη ρσξίο άγρνο. 

Ζ θαθή πγεία επεξεάδεη ηελ ςπρνινγία ηνπ θαζελόο καο. πνηνο αληηκεησπίδεη 

πξνβιήκαηα πγείαο είλαη δπζηπρηζκέλνο θαη δελ κπνξεί λα θηηάμεη ηε δσή ηνπ, όπσο 

ζέιεη. Αλ εκείο ηξεθόκαζηε κε ιηπαξέο νπζίεο θαη θαηαλαιώλνπκε ζε ππεξβνιηθό 

βαζκό αλζπγηεηλέο ηξνθέο, ζα ζπλεζίζεη ν νξγαληζκόο καο θαη ζα θαηαληήζνπκε 

παρύζαξθνη ή αληηζέησο αλνξεθηηθνί. Ζ παρπζαξθία θαη ε αλνξεμία ζεσξνύληαη 

αξξώζηηα, από ηελ νπνία μεθηλνύλ πνιιέο παζήζεηο. Δπνκέλσο, ε δηαηξνθή καο 

παίδεη κεγάιν ξόιν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ καο. 

Με ηελ πξόιεςε θαη ηελ άζθεζε κπνξνύκε λα δηαζθαιίζνπκε κηα θαιή πγεία 

θαη λα αξρίζνπκε ηελ πξνζπάζεηα, ώζηε λα βειηηώζνπκε ηε δσή καο. Ζ εηθόλα καο 

δείρλεη ην ηη ηξώκε θαη ην ηη είκαζηε! 

Κνπηζαιεδάθεο Βαζίιεο (Α2) 

 

 

Είκαζηε ζσλαηζζεκαηηθοί θαγάδες…. 

 

Καζξέπηεο ηεο πγείαο καο, αιιά θαη ηεο 

ςπρηθήο καο δηάζεζεο απνηειεί ην πηάην καο. ύκθσλα 

κε ηνπο επηζηήκνλεο είκαζηε ό,ηη ηξώκε, γηαηί νη 

δηαηξνθηθέο καο ζπλήζεηεο επεξεάδνπλ ηελ πγεία καο, 

αιιά θαη ηε δηάζεζή καο. πρλά, κάιηζηα, αιιάδνπκε 

ηελ ςπρνινγηθή καο δηάζεζε κε ηε βνήζεηα ηνπ 

θαγεηνύ. 

Δίκαζηε, επνκέλσο, ζπλαηζζεκαηηθνί θαγάδεο. 

Δίηε ε δηάζεζή καο ζα γεκίζεη ην πηάην καο είηε ζα 

επηιέμνπκε ηξνθέο πνπ ζα αιιάμνπλ ηε δηάζεζή καο. 

Ηδηαίηεξν ξόιν, βέβαηα, παίδεη θαη ν ηξόπνο πνπ ηξώκε: 

α) Οη ιηπαξέο ηξνθέο δηώρλνπλ ηε ζηελνρώξηα θαη πξνζθέξνπλ αίζζεκα 

ηθαλνπνίεζεο. 

β) Ζ ζιίςε θαη ε ζηελνρώξηα καο νδεγνύλ ζε ζθιεξέο ηξνθέο, όπσο θξέαο, 

θαξακέιεο, παμηκάδηα θαη ηξνθέο πνπ θάλνπλ ζόξπβν, όηαλ ηηο καζάκε πξνο 

εθηόλσζε! 



 13 

γ) Ζ νξγή, ηα λεύξα θαη ε έληαζε καο νδεγνύλ ζε θέηθ, γιπθά, καιαθέο 

ηξνθέο, θνπινπξάθηα, ςσκάθηα θαη βέβαηα ζνθνιάηεο θαη ηζηπο! 

δ) Ζ ππεξθαγία πξνθαιεί ηθαλνπνίεζε, έζησ θαη πξνζσξηλή, απνδηνξγάλσζε 

θαη ηύςεηο. 

ε) Ζ θνύξαζε επίζεο νδεγεί ζηελ ππεξθαγία! 

Μηα ιύζε γηα λα κελ πέζνπκε ζε δηαηξνθηθό αηόπεκα ιόγσ ζπλαηζζεκάησλ 

είλαη λα δηαηεξνύκε δηαηξνθηθό εκεξνιόγην. Να θαηαγξάθνπκε όζα ηξώκε θαη λα 

ξίρλνπκε κηα καηηά πξηλ επηιέμνπκε ηελ επόκελε ηξνθή καο. Απηό ζα καο θξαηήζεη 

καθξηά από ηηο ππεξβνιέο θαη ππνζπλείδεηα ζα καο νδεγήζεη ζε ζσζηέο επηινγέο. 

πσο θαη λα έρεη, ε ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή πνπ ηα πεξηέρεη όια κε κέηξν, είλαη 

πγεία γηα ηνλ νξγαληζκό καο, αιιά θαη γηα ηελ ςπρή καο.  

(Πεγή: δηαδίθηπν)                                      Δπηκέιεηα: Αλησλία Ηζνπθάη (Α3)             

 

εκείσζε: Έπεηηα από ηελ αλάγλσζε ηεο 

εξγαζίαο κέζα ζηελ ηάμε, ηα παηδηά ηνπ Α3 είραλ 

ηελ εμήο πξόηαζε- ζπκβνπιή πξνο ηνπο 

θαζεγεηέο: λα κελ μερλνύλ λα θξαηνύλ κέζα 

ζηελ ηάμε ηα παμηκαδάθηα θαη ηηο θαξακειίηζεο 

ηνπο, όηαλ είλαη λα κπνπλ λα θάλνπλ κάζεκα! 

Γηαηί άξαγε; 

 

 
ηε ζεκεξηλή επνρή ηα παηδηά δελ ηξέθνληαη ζσζηά. Σα πεξηζζόηεξα ηξώλε 

παηαηάθηα, θξνπαζάλ θαη ζάληνπηηο. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα πνιιά από απηά λα 

είλαη παρύζαξθα. 

Σν κεγαιύηεξν ιάζνο πνπ θάλνπλ είλαη όηη δελ ηξώλε πξσηλό θαη πξνηηκνύλ 

ην γξήγνξν θαγεηό. Δπίζεο, ν γξήγνξνο ξπζκόο ηεο δσήο ησλ γνλέσλ ηνπο νδεγεί 

ζηε ιύζε ηνπ γξήγνξνπ θαγεηνύ γηα ηα παηδηά ηνπο.  

Ζ ιαλζαζκέλε δηαηξνθή από ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία πξνθαιεί 

κειινληηθά πξνβιήκαηα πγείαο. Ζ ζσζηή δηαηξνθή θαη άζθεζε βνεζνύλ ζηε ζσζηή 

θαη ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή. 

Παπαδάθεο Κσλζηαληίλνο (Α3)  

 

 
 

Ιλδηθή γεκηζηή πίηα κε παηάηεο (πιηθά γηα 4 κεξίδεο) 

500 γξακκάξηα παηάηεο βξαζκέλεο 

1 πνηήξη θξαζηνύ ιάδη 

2 θξεκκύδηα θόθθηλα ηξηκκέλα 

3 πξάζηλεο πηπεξηέο θνκκέλεο ζε θύβνπο 

800 γξακκάξηα αιεύξη 

ιίγν βνύηπξν 

2 ληνκάηεο μεθινπδηζκέλεο θαη ρνληξνθνκκέλεο 

αιάηη, πηπεξηά θόθθηλε, ξίγαλε θαη ηλδηθό θίηξηλν πηπέξη (θάξπ) 

Δθηέιεζε: ε κηα θαηζαξόια βάδεηε ηηο παηάηεο λα 

βξάζνπλ πνιύ θαιά. Αθνύ βξάζνπλ νη παηάηεο, ηηο 
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θαζαξίδεηε θαη ηηο ηνπνζεηείηε ζε έλα κπνι. ηε ζπλέρεηα ξίρλεηε κέζα ηα κπαραξηθά 

(αιάηη, θόθθηλε πηπεξίηζα, ξίγαλε θαη θίηξηλν πηπέξη ηλδηθό), αλαθαηέςηε ηα πνιύ 

θαιά κέρξη λα δπκσζνύλ θαιύηεξα νη παηάηεο. Μεηά ξίμηε ηηο ληνκάηεο, ην ιάδη θαη 

ηα αιεζκέλα θξεκκύδηα. ηαλ ηειεηώζεηε ην δύκσκα κε ηηο παηάηεο, βάιηε ζε έλα 

κεγάιν κπνι ην αιεύξη θαη ζπλερίζηε πάιη λα ην αλαθαηεύεηε θαη λα ην δπκώλεηε 

πξνζζέηνληαο ηνπ λεξό όζν ρξεηάδεηαη κέρξη λα δπκσζεί θαιά. Μεηά παίξλεηε ιίγν 

αιεύξη θαη ην θηηάρλεηε κε ηα ρέξηα ζαο ζαλ κηα κεγάιε κπάια. Καηόπηλ, βάδεηε 

κέζα ηηο παηάηεο θαη ην απιώλεηε πάιη ζαλ κηα κπάια θαη ην κεγαιώλεηε κέρξη λα 

γίλεη κία πίηα. Αξγόηεξα ηε βάδεηε ζε έλα ηαςί ζην θνύξλν γηα δέθα ιεπηά. ηαλ νη 

γεκηζηέο πίηεο είλαη έηνηκεο, βάδεηε πάλσ βνύηπξν θαη κπνξείηε λα ηηο θάηε!!!! 

Σζόλθξηα Έθηα (Α2) 

 

 

 

 
 

Η ζεκαζία ηνπ αζιεηηζκνύ ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή καο πγεία 

 

    Ο αζιεηηζκόο βνεζάεη ηα παηδηά λα εμαζθεζνύλ θαη λα αλαπηύμνπλ λέεο 

ζσκαηηθέο ηθαλόηεηεο. Αθόκα ηα βνεζά λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο παξέεο, λα κάζνπλ 

λα ζπλεξγάδνληαη ζε νκάδεο, λα ςπραγσγνύληαη θαη ηέινο ηα βνεζά λα αλαπηύμνπλ 

ην αίζζεκα ηεο απηνπεπνίζεζεο. Οη ζπλήζεηεο πνπ ζα απνθηήζνπλ κέζσ ηνπ 

αζιεηηζκνύ ζα ηα ζπλνδεύνπλ ζε όιε ηνπο ηε δσή.  

    Σα παηδηά ζήκεξα ηνλ πεξηζζόηεξν ρξόλν ηνπο ηνλ πεξλάλε παίδνληαο ζηνπο 

ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο παξαθνινπζώληαο ηειεόξαζε θαη κηιώληαο ζπλέρεηα ζην 

θηλεηό ηειέθσλν.  

    Έλα αθόκα πξόβιεκα γηα ηα παηδηά είλαη ε θαθή δηαηξνθή πνπ θάλνπλ. Με ηελ 

θαθή δηαηξνθή δεκηνπξγνύληαη ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο, ηα νπνία 

παξνπζηάδνληαη ηδηαίηεξα, όηαλ ελειηθησζνύλ.  

    Σα πξνβιήκαηα απηά κπνξεί λα ηα δηνξζώζεη ν αζιεηηζκόο. Γηα απηό νη γνλείο ζα 

πξέπεη λα ελζαξξύλνπλ ηα παηδηά ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε αζιήκαηα. Αθόκα ζα 

πξέπεη λα πεγαίλνπλ θαη νη ίδηνη λα παξαθνινπζνύλ ην παηδί θαη ζε πξνπνλήζεηο θαη 

ζε αγώλεο. σζηό είλαη λα ζρνιηάδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα θαη λα ηα 

ππνζηεξίδνπλ ζπλερώο.  

    Οη γνλείο ζα πξέπεη λα κάζνπλ ζην παηδί ηνπο λα ζέβεηαη ηνπο ζπκπαίθηεο ηνπ θαη 

ηνλ πξνπνλεηή θαη λα έρεη ςπρξαηκία ζηηο θαιέο αιιά θαη ζηηο θαθέο ζηηγκέο.   

     Σέινο, ν αζιεηηζκόο επηδξά ζεηηθά ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπ παηδηνύ, 

θαζώο θη ελόο ελήιηθα.   

ηαπξηαλάθεο Αιέμαλδξνο (Α5)  
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Με αθνξκή ηα 100 ρξόληα από ηε γέλλεζε ηνπ κεγάινπ Έιιελα πνηεηή ηα 

παηδηά θιήζεθαλ λα αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε βηνγξαθία θαη ην έξγν ηνπ πνηεηή, 

ελώ ζηηο 21 Μαξηίνπ (παγθόζκηα εκέξα πνίεζεο) άθνπζαλ κέζα ζηελ ηάμε (Α2) κεξηθά 

από ηα πνηήκαηά ηνπ κεινπνηεκέλα. Παξαηίζεηαη κέξνο ηεο εξγαζίαο ησλ: 

Κνηδακπαζάθε Λίλαο (Α2) θαη ηαπξηαλάθε Αιέμαλδξνπ (Α5 ΣΑΓ). 

 

Οδπζζέαο Διύηεο  

Γέλλεζε 
2 Ννεκβξίνπ 1911 

Ζξάθιεην Κξήηεο, Διιάδα 

Θάλαηνο 18 Μαξηίνπ 1996 (84 εηώλ) 

Ηδηόηεηα Έιιελαο πνηεηήο, Βξαβείν Νόκπει Λνγνηερλίαο (1979) 

                                                       (Πεγή: Βηθηπαίδεηα, ε ειεύζεξε εγθπθινπαίδεηα) 

 

Ο Οδπζζέαο Διύηεο (2 Ννεκβξίνπ 1911 - 18 Μαξηίνπ 1996), 

θηινινγηθό ςεπδώλπκν ηνπ Οδπζζέα Αιεπνπδέιιε ηνπ Παλαγηώηε, 

ήηαλ έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο Έιιελεο πνηεηέο, κέινο ηεο 

ινγνηερληθήο γεληάο ηνπ '30. Γηαθξίζεθε ην 1960 κε ην Κξαηηθό 

Βξαβείν Πνίεζεο θαη ην 1979 κε ην βξαβείν Νόκπει Λνγνηερλίαο, 

γλσζηόο γηα ηα πνηεηηθά ηνπ έξγα Άμηνλ Δζηί, Ήιηνο ν πξώηνο, 

Πξνζαλαηνιηζκνί θ.α. Γηακόξθσζε έλα πξνζσπηθό πνηεηηθό ηδίσκα 

θαη ζεσξείηαη έλαο από ηνπο αλαλεσηέο ηεο ειιεληθήο πνίεζεο. Πνιιά 

πνηήκαηά ηνπ κεινπνηήζεθαλ, ελώ ζπιινγέο ηνπ έρνπλ κεηαθξαζηεί 

κέρξη ζήκεξα ζε πνιιέο μέλεο γιώζζεο. Σν έξγν ηνπ πεξηιάκβαλε 

αθόκα κεηαθξάζεηο πνηεηηθώλ θαη ζεαηξηθώλ έξγσλ. Τπήξμε κέινο ηεο 

Γηεζλνύο Έλσζεο Κξηηηθώλ έξγσλ Σέρλεο θαη ηεο Δπξσπατθήο 

Δηαηξείαο Κξηηηθήο, Αληηπξόζσπνο ζηηο Rencontres Internationales ηεο 

Γελεύεο θαη Incontro Romano della Cultura ηεο Ρώκεο. Πέζαλε ζηηο 18 Μαξηίνπ ηνπ 

1996 από αλαθνπή θαξδηάο, ζηελ Αζήλα. Από ηα ζεκαληηθόηεξα έξγα ηνπ Διύηε 

είλαη: 

  «Πξνζαλαηνιηζκνί» (1940) 

 «Ηιηνο ν πξώηνο, παξαιιαγέο πάλσ ζε κηαλ αρηίδα» (1943) 

 «Σν Άμηνλ Δζηί» (1959) 

 Έμε θαη κηα ηύςεηο γηα ηνλ νπξαλό (1960) 

 Άζκα εξσηθό θαη πέλζηκν γηα ην ρακέλν αλζππνινραγό ηεο Αιβαλίαο (1962) 

 Ο Ήιηνο ν ειηάηνξαο (1971) 

 Σν θσηόδεληξν θαη Η δέθαηε ηέηαξηε νκνξθηά (1971) 

 Σα ξσ ηνπ έξσηα (1972) 

  «Μαξία Νεθέιε» (1978) 

  «Ηκεξνιόγην ελόο αζέαηνπ Απξηιίνπ» (1984) 

 «Ο Μηθξόο Ναπηίινο» (1985) 

Πεδά, δνθίκηα 

 «Η Αιεζηλή θπζηνγλσκία θαη ε ιπξηθή ηόικε ηνπ Αλδξέα Κάιβνπ», (1942) 

 «Ο δσγξάθνο Θεόθηινο» (1973)) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/18_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1996
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB_%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/2_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1911
http://el.wikipedia.org/wiki/18_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1996
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/1960
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1979
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB_%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BD_%CE%95%CF%83%CF%84%CE%AF_%28%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/18_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1996
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1942
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 «Αλνηρηά ραξηηά» (1974) 

  «Δλ ιεπθώ» (1992) 

 «Ο θήπνο κε ηηο απηαπάηεο» (1995) 

Μεινπνηεκέλα έξγα / πνηήκαηα ηνπ Διύηε 

εκαληηθόο αξηζκόο πνηεκάησλ ηνπ Οδπζζέα Διύηε έρεη κεινπνηεζεί θαη 

ηξαγνπδεζεί από πνιινύο θαιιηηέρλεο. Μεξηθά έξγα αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 Άμηνλ Δζηί, Μίθεο Θενδσξάθεο  

o Σεο δηθαηνζύλεο Ήιηε λνεηέ 

o Έλα ην ρειηδόλη 

 Μηθξέο Κπθιάδεο  

o Σνπ κηθξνύ Βνξηά, Μίθεο Θενδσξάθεο 

o Ζ Μάγηα, Μίθεο Θενδσξάθεο 

 Σα Ρσ ηνπ Έξσηα  

o Σν ζαιαζζηλό ηξηθύιιη, Λίλνο Κόθθνηνο 

 Με ηελ πξώηε ζηαγόλα ηεο βξνρήο, Μάλνο Υαηδηδάθηο 

 Ο Ήιηνο ν ειηάηνξαο, Γεκήηξεο Λάγηνο 

 

Λίγν από Διύηε… 

Μηα γιώζζα όπσο ε ειιεληθή όπνπ άιιν πξάγκα είλαη ε αγάπε θαη άιιν 

πξάγκα ν έξσηαο άιιν ε επηζπκία θαη άιιν ε ιαρηάξα∙ άιιν ε πίθξα θαη 

άιιν ην καξάδη∙ άιιν ηα ζπιάρλα θη άιιν ηα ζσζηθά. (Μηθξόο Ναπηίινο) 

Άθνπ, άθνπ 

Πνηνο κηιεί ζηα λεξά θαη πνηνο θιαίεη –αθνύο; 

Πνηνο γπξεύεη ηνλ άιιν, πνηνο θσλάδεη –αθνύο; 

Δίκ’ εγώ πνύ θσλάδσ θη είκ’ εγώ πνπ θιαίσ, κ’ αθνύο 

’ αγαπώ, ζ’ αγαπώ, κ’ αθνύο. (Μνλόγξακκα) 

 

 

 

 

 
 

«Λεώλε», Μαξία Ππιηώηνπ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82_%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%9B%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82
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Ζ Λεώλε, κία αλάπεξε δεθανθηάρξνλε, ζπλαληά ηελ 

ιγα. Ζ ιγα είλαη δεκνζηνγξάθνο θη απνθαζίδεη λα γξάςεη γηα 

ηε δσή ηεο δεθανθηάρξνλεο Λεώλεο. ε έλα ιεύθσκα απνηππώλεη 

ην ρσξηζκό ησλ γνληώλ ηεο, ηε γλσξηκία κε ηνπο θίινπο ηεο θαη 

ζηηγκέο πνπ δε ζα μεράζεη πνηέ. Δπίζεο, θαη ην ηξαγηθό γεγνλόο 

όηη πάζρεη από ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο. κσο, ε Λεώλε αςεθά 

ηελ αλαπεξία ηεο θαη γίλεηαη όιν θαη πην δξαζηήξηα. Γνπιεύεη, 

δσγξαθίδεη θαη αξξαβσληάδεηαη ην Γεκήηξε, ην θπζηνζεξαπεπηή 

ηεο. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ ηεο Κύπξνπ 

βξάβεπζε κε ην Κξαηηθό Βξαβείν Νεαληθήο Λνγνηερλίαο ην 

βηβιίν «Λεώλε» ηεο Μαξίαο Ππιηώηνπ.
 

ηλνκάηε Αλίζα (Α2) 

 

 

«Γέθα εηώλ δηαδεπγκέλε» , Minoui Delphine 

 

Πξόθεηηαη γηα ηελ αιεζηλή ηζηνξία κηαο κηθξήο 

θνπέιαο από ηελ Τεκέλε, ε νπνία ηόικεζε λα αςεθήζεη ηηο 

απζηεξέο παξαδόζεηο ηεο ρώξαο ηεο, λα δεηήζεη δηαδύγην 

θαη λα ην θεξδίζεη. Ζ απόθαζή ηεο απηή είλαη πξσηνθαλήο 

ζηα ρξνληθά ηνπ θξάηνπο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, όπνπ ε 

πιεηνλόηεηα ησλ θνξηηζηώλ παληξεύνληαη, πξνηνύ 

ζπκπιεξώζνπλ ηελ ειηθία ησλ δεθανθηώ εηώλ. Ζ Ννδνύλη 

κάδεςε όιεο ηηο δπλάκεηο ηεο θη από ζύκα έγηλε εξσίδα.  

Κνηδακπαζάθε Λίλα (Α2) 

 

 

 

 

Σν κπζηζηόξεκα ηεο Εσξδ αξή «Γελέζιηα» καο 

κεηαθέξεη ζηηο 21 Απξηιίνπ 1967. Έλα θνξίηζη, ε Άλλα, πεξηκέλεη 

κε αλππνκνλεζία λα γηνξηάζεη ηα γελέζιηά ηεο ζηηο 22 Απξηιίνπ. 

κσο, δε ζα ηα γηνξηάζεη, γηαηί ηελ πξόιαβε ε Υνύληα θη όινη 

ζηελ νηθνγέλεηά ηεο αζρνινύληαη κε απηό ην γεγνλόο θαη 

ζπδεηνύλ γηα απηό. Ζ κόλε ηεο ειπίδα είλαη ν λνλόο ηεο, 

Γεκήηξεο, όκσο θη εθείλνο ζηε ζπλέρεηα ζπιιακβάλεηαη. Σν 

βηβιίν καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα κάζνπκε πνιιά πξάγκαηα γηα 

εθείλε ηε ζθιεξή επνρή κέζα από ηα κάηηα ηεο Άλλαο θαη καο 

πεξηγξάθεη ηηο επηπηώζεηο ησλ εμειίμεσλ απηώλ ζηνλ ςπρηθό ηεο 

θόζκν. Χξηκάδεη θαη καζαίλεη όηη ε ειεπζεξία είλαη ό,ηη ζεκαληηθόηεξν ππάξρεη ζηε 

δσή ησλ αλζξώπσλ.  

Μαξθνπιάθε Γέζπνηλα (Β4 ΣΑΓ) 
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Ζ βηβιηνζήθε καο είλαη έλαο ρώξνο γεκάηνο βηβιία: ινγνηερληθά, ηζηνξηθά, 

εγθπθινπαίδεηεο. Αθόκα ππάξρεη κία ηειεόξαζε κε DVD, γηα λα βιέπνπκε δηάθνξα 

ληνθηκαληέξ. Τπεύζπλε ηεο βηβιηνζήθεο είλαη ε θ. Βαβνπξάθε, πνπ είλαη πάληα 

πξόζπκε λα ζε βνεζήζεη ζε νηηδήπνηε ςάρλεηο, δειαδή αλ ρξεηάδεζαη πιεξνθνξίεο 

αθόκα θαη λα ζνπ δαθηπινγξαθήζεη εξγαζία ζηνλ ππνινγηζηή. Μάιηζηα κπνξείο λα 

δαλεηζηείο βηβιία, γηα λα ηα δηαβάζεηο ζην ζπίηη ζνπ κε εζπρία. Σα «θελά», δειαδή 

ηηο ώξεο πνπ δελ έρνπκε κάζεκα, κπνξείο λα παο εθεί θαη λα παίμεηο επηηξαπέδην 

παηρλίδη. 

Κπδσλάθεο Μάξηνο (Β2) 

 

Δίκαη καζήηξηα ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ. Ο ρώξνο, όπνπ 

πεξλώ ηνλ πεξηζζόηεξν ρξόλν κνπ (εθηόο ηηο ώξεο 

καζεκάησλ) είλαη ε αίζνπζα ηεο βηβιηνζήθεο. Μνπ 

αξέζεη πνιύ λα βξίζθνκαη εθεί θαη βιέπνληαο όια ηα 

βηβιία αγάπεζα ην δηάβαζκα. Κάζε βδνκάδα δαλείδνκαη 

θη από έλα βηβιίν θαη ην δηαβάδσ. Δθεί βξίζθνκαη ηα 

πεξηζζόηεξα δηαιείκκαηα κε ηηο θίιεο κνπ θαη ζπδεηάκε 

ή δηαβάδνπκε ηα ζρνιηθά καζήκαηα, θαζώο επίζεο 

πεγαίλνπκε θαη ηηο ώξεο πνπ δελ έρνπκε κάζεκα 

παίδνληαο επηηξαπέδηα παηρλίδηα ή βιέπνληαο DVD. Δίλαη ν ρώξνο πνπ κε έθαλε λα 

αγαπήζσ ην ζρνιείν θαη κνπ θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ γηα κάζεζε.  

Ζ θ. Βαβνπξάθε, ππεύζπλε ηεο βηβιηνζήθεο, κε βνήζεζε πνιύ από ηελ πξώηε 

ζηηγκή πνπ πήγα ζην ζρνιείν. Σεο ρξσζηάσ απέξαληε επγλσκνζύλε. Μνπ κηιάεη 

πάληα κε ρακόγειν θαη είλαη πξόζπκε λα βνεζήζεη όρη κόλν εκέλα, αιιά θαη όια ηα 

παηδηά πνπ θαηεβαίλνπλ ζηε βηβιηνζήθε. Δίλαη μερσξηζηό άηνκν γηα κέλα θαη ζα κνπ 

ιείςεη πνιύ ηώξα ζηηο δηαθνπέο ηνπ θαινθαηξηνύ. 

Γξπγηαλλάθε Αιεμάλδξα (Β1) 

 

 

 

Σα παηδηά δελ ήζειαλ λα θαηαγξαθεί ε πξάμε ηνπο 

απηή, θαζώο δελ ήζειαλ λα δηαηπκπαλίζνπλ όηη βνήζεζαλ 

θαη πξόζθεξαλ ειεεκνζύλε. Ίζσο, όκσο, αθνινπζήζνπλ ην 

παξάδεηγκά ηνπο θη άιινη ζπλάλζξσπνί καο θη ίζσο άιινη 

λα κε γλσξίδνπλ όηη ην πξόβιεκα ζην Ρέζπκλν κε ηνπο 

άπνξνπο είλαη ηόζν νμύ. Καιό είλαη, ινηπόλ, θάπνηα 

πξάγκαηα λα γλσζηνπνηνύληαη γηα ηνπο αλππνςίαζηνπο… 

Οη καζεηέο ηνπ Β1 κε ελζάξξπλζε ηεο θ. πθηώηνπ 

Φιώξαο (θηινιόγνπ) ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηόο ηεο θαη ηε ζπλδξνκή ηεο θ. Μπάλνπ 

νθίαο (θαζεγήηξηαο γεξκαληθώλ) πξνέβεζαλ ζηελ πξάμε απηή ειεεκνζύλεο. 

 

«Με αθνξκή ην κάζεκα ησλ Αξραίσλ «Ζ ειεεκνζύλε, βαζίιηζζα ησλ 

αξεηώλ», ε θαζεγήηξηα καο έδσζε κία ηδέα: λα βνεζήζνπκε ηνπο θησρνύο 

αλζξώπνπο πνπ πεγαίλνπλ θαζεκεξηλά ζηελ εθθιεζία, ηελ Παλαγία ησλ Αγγέισλ, 

γηα λα θάλε. 

Ζ απόθαζή καο απηή πάξζεθε βιέπνληαο έλα βίληεν κε ηελ θαζεγήηξηά καο 

ζηελ αίζνπζα πξνβνιήο. πγθηλεζήθακε ζρεδόλ όινη βιέπνληαο απηέο ηηο θξηθηέο 

εηθόλεο ησλ αλζξώπσλ πνπ θνηκνύληαη ζηα παγθάθηα κε ηα παιηά θαη ζθηζκέλα 
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ξνύρα ηνπο θαη δίπια ηνπο πεξλάλε νη ππόινηπνη άλζξσπνη κε ηα θνπζηνύκηα ηνπο, ηηο 

γξαβάηεο θαη ηα παπνύηζηά ηνπο ηα αθξηβά θαη λα κε ηνπο ξίρλνπλ έζησ θαη κηα 

καηηά. 

Μαδέςακε αξθεηά ηξόθηκα, όπσο ξύδη, καθαξόληα, θξέζθν γάια θηι. Μέζα 

ζε δύν κέξεο είρακε καδέςεη δύν ηεξάζηηεο θνύηεο κε ηξόθηκα. Μεηά από ηξεηο 

πεξίπνπ κέξεο πήξακε ην ιεσθνξείν ηνπ ΚΣΔΛ καδί κε ηελ θπξία ησλ Γεξκαληθώλ, 

ηελ θπξία Μπάλνπ θαη πήγακε ζηελ εθθιεζία. Κάπνηα παηδηά έβαιαλ ηηο θνύηεο ζην 

απηνθίλεην ηεο θπξίαο πθηώηνπ. 

ηαλ θηάζακε, πεξηκέλακε ιίγν ηνλ ππεύζπλν, γηα λα ηνπ ηα δώζνπκε. Μόιηο 

ήξζε, καο μελάγεζε ζην ρώξν. Αλ θαη ήηαλ κηθξόο ν ρώξνο ηνλ αηζζαλόκνπλ πνιύ 

«δεζηό» θαη γεκάην αγάπε. Ήηαλ πξάγκαηη πνιύ όκνξθα. ηαλ βγήθακε από ην 

ρώξν, αηζζαλζήθακε όινη πνιύ όκνξθα θαη πεξήθαλνη γηα καο πνπ απνθαζίζακε λα 

θάλνπκε κηα ηέηνηα θίλεζε».                                                         Βαιιέξγα Άλλα (Β1) 

 

«Με αθνξκή ην θείκελν ησλ Αξραίσλ εγώ 

θαη νη ζπκκαζεηέο κνπ απνθαζίζακε λα καδέςνπκε 

ηξόθηκα θαη λα ηα πάκε ζε κία εθθιεζία, όπνπ 

καδεύνληαη νη άλζξσπνη πνπ δελ έρνπλ λα θάλε. 

ηαλ ηα καδέςακε, μεθηλήζακε ην πξσί λα ηα πάκε. 

Φηάλνληαο εθεί δώζακε ηα ηξόθηκα θαη είδακε ην 

ρώξν πνπ καγεηξεύνπλ θαη πνπ ηξώλε όινη απηνί νη 

άλζξσπνη. Αθνύ γπξίζακε, κνπ είπε έλαο 

ζπκκαζεηήο κνπ όηη έπξεπε λα θάηζνπκε θη άιιν, 

γηα λα ράζνπκε θη άιιν κάζεκα θη εγώ ηνπ είπα όηη 

δελ πήγακε εθεί, γηα λα ράζνπκε κάζεκα, αιιά πήγακε εθεί, γηα λα βνεζήζνπκε 

όινπο απηνύο ηνπο αλζξώπνπο». 

Μαηέξλα εκπαζηηάλ (Β1) 

 

«Μηα κέξα ε θπξία πθηώηνπ καο είρε ππνζρεζεί λα καο πάεη λα δνύκε έλα 

βίληεν. Ήξζε ε κέξα θαη καο πήγε ζηελ αίζνπζα πξνβνιήο θαη είδακε θάπνηεο 

θξηθηαζηηθέο εηθόλεο πνπ καο ζόθαξαλ! ην ηέινο ε θπξία καο έθαλε εξσηήζεηο. 

Άιινη γεινύζαλ θαη άιινη ην πήξαλ ζνβαξά, όπσο εγώ. Ζ θπξία καο πξόηεηλε λα 

βνεζήζνπκε ηνπο θησρνύο θαη κεηά ην πξόηεηλα θη εγώ ζηνπο άιινπο. Μείλακε όινη 

κέζα ζηελ ηάμε θαη κηινύζακε θαη ηειηθά απνθαζίζακε λα θέξνπκε από ηελ επόκελε 

κέξα ηξόθηκα. Δγώ έθεξα πξώηνο καδί κε ηνλ Παλαγηώηε θαη ηε κεζεπόκελε έθεξαλ 

όινη. Δγώ θαη ν Παλαγηώηεο πήγακε θαη πήξακε θνύηεο από ην ζνύπεξ κάξθεη πνπ 

είλαη απέλαληη από ην ζρνιείν καο, ην είπακε ζην αθεληηθό θαη καο έδσζε θη απηόο 

θάπνηα ηξόθηκα. Μεηά γπξίζακε ζην ζρνιείν θαη ην είπακε ζηελ θπξία θαη ηε 

ξσηήζακε πόηε ζα πάκε ηα ηξόθηκα. Δθείλε είπε λα ηα πάκε ηελ ώξα ησλ Αξραίσλ 

θαη όηη ζα παίξλακε άιιε κία ώξα από άιιν κάζεκα. Δκείο είπακε όηη ζα θάλνπκε 

όζν πην γξήγνξα κπνξνύκε».                                                   

Γσλησηάθεο Νίθνο (Β1)  

«Δίλαη σξαίν λα βνεζάο αλζξώπνπο. Μηα 

κέξα , ηελ ώξα ησλ Αξραίσλ, πήγακε λα δνύκε 

έλα πξόηδεθη, Δίδακε αλζξώπνπο πνπ δελ είραλ λα 

θάλε θαη πνπ λα κείλνπλ θαη απηό καο επεξέαζε 

ζπλαηζζεκαηηθά. Έηζη, απνθαζίζακε ζαλ ηάμε 

καδί κε δύν θαζεγήηξηεο, ηελ θ. Μπάλνπ θαη ηελ 

θ. πθηώηνπ λα καδέςνπκε ηξόθηκα θαη λα ηα 

πάκε ζε κία εθθιεζία πνπ πξνζθέξεη ζπζζίηην 

θαζεκεξηλά ζηνπο άπνξνπο θη έηζη έγηλε. 
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Μαδέςακε δηάθνξα ηξόθηκα θαη γαιαθηνθνκηθά πξντόληα. Μηα άιιε κέξα ζηηο 

πξώηεο δύν ζρνιηθέο ώξεο πήγακε λα αθήζνπκε ηα ηξόθηκα ζηελ εθθιεζία «Ζ 

Παλαγία ησλ Αγγέισλ» πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηελ παιηά πόιε. Δθεί καο κίιεζαλ 

θάπνηνη γηα ηε ζπλεηζθνξά πνπ θάλνπλ. Κάζε κέξα νη άπνξνη απμάλνληαη θαη δελ 

είκαζηε πεξήθαλνη γηα απηό, αιιά είκαζηε επραξηζηεκέλνη θαη ηθαλνπνηεκέλνη, γηαηί 

βνεζήζακε θη εκείο ζαλ καζεηέο λα εμαζθαιίζνπκε έλα γεύκα ζε αλζξώπνπο πνπ 

πξαγκαηηθά ην έρνπλ αλάγθε».                                                       Καγθά Αξγπξώ (Β1) 

 

«…Υάζακε κάζεκα, αιιά δελ ην θάλακε γηα απηό. Σν θάλακε από αγάπε θαη 

επεηδή ζέιακε λα βνεζήζνπκε ηνπο θησρνύο αλζξώπνπο , ην θάλακε από ειεεκνζύλε 

πξνο ηνπο αλζξώπνπο πνπ είραλ αλάγθε. Σέινο, ληώζακε πεξήθαλνη κ’ απηό πνπ 

θάλακε».                                            Λειεδάθε Ρσμάλε (Β1) 

 

«…Γπξίζακε ζην ζρνιείν θαη είπακε λα 

μαλακαδέςνπκε ηξόθηκα θαη λα ηα πάκε. Υάξεθα πνπ 

βνήζεζα ηνπο θησρνύο θαη ζα ην μαλαθάλσ πνιύ ζύληνκα».                                           

Αιεμάθε Θάιεηα (Β1) 

 

«…Υάξεθα πνιύ πνπ θάλακε απηήλ ηελ πξάμε, πνπ 

βνεζήζακε ηα άπνξα παηδηά. Θα ήηαλ θαιό λα βνεζάεη όινο ν θόζκνο ηα παηδηά πνπ 

έρνπλ αλάγθε». 

Γειή Μαξίλα (Β1) 

«…Μηα κέξα καο είπε ε θπξία ησλ Αξραίσλ λα βνεζήζνπκε θάπνηα παηδηά 

καδεύνληαο ηξόθηκα θαη καο είπε όηη ό,ηη κπνξείηε λα θέξεηε θαιό είλαη. Δκείο 

θέξακε καθαξόληα, ξύδη, γάια, ιάδη θαη ό,ηη άιιν κπνξνύζακε». 

Νηέκα Δξηληόλ (Β1) 

«…Μέζα από ηε δηαδηθαζία ήκνπλ αξθεηά ζπγθηλεκέλε, αηζζαλόκνπλ ζαλ λα 

βξηζθόκνπλ εγώ ζηε ζέζε ησλ αλζξώπσλ πνπ έρνπλ αλάγθε θαη κνπ άξεζε πνιύ 

απηό πνπ θάλακε θαη θπξίσο όηη πήξε κέξνο όιε ε ηάμε. Μνπ αξέζεη λα βνεζάσ ζε 

ηέηνηεο πεξηπηώζεηο θαη ζα ήζεια λα ην θάλσ πην ζπρλά»                     Διέδη Ίλβα (Β1) 

«… Με απηήλ ηελ θίλεζε ησλ ζπκκαζεηώλ κνπ θαηάιαβα πόζν επαίζζεηνη θαη πόζν 

επγεληθνί είλαη. Έλησζα ραξνύκελε θαη επραξηζηεκέλε, γηαηί βνεζήζακε αλζξώπνπο 

θησρνύο πνπ δελ είραλ λα θάλε». 

Γξπγηαλλάθε Αιεμάλδξα (Β1) 

«...Με αθνξκή ην θείκελν ζηα αξραία απνθαζίζακε ζαλ 4
ν
 Γπκλάζην λα 

πξνζθέξνπκε ειεεκνζύλε ζε αλζξώπνπο πνπ δελ είραλ λα θάλε. Πηζηεύνπκε όηη ηα 

ηξόθηκα πνπ πήγακε, ηνπο βνήζεζαλ». 

Βξνληάθεο Αληώλεο (Β1) 

 

«Υάξεθα γηα απηή καο ηελ πξάμε, επεηδή θάλακε επηπρηζκέλα ηα παηδηά θαη ηηο 

νηθνγέλεηεο ηνπο…».                                                                      Μνπξαηάη Άλλα (Β1)  

Οη εθδροκές κας 

 

Ο πξώηνο καο «πεξίπαηνο» ζηελ Αξγπξνύπνιε 
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 Σν ζρνιείν καο πξαγκαηνπνίεζε κηα εθδξνκή ηελ Σεηάξηε 20/10/10 πνπ είρε 

πξννξηζκό ηελ Αξγπξνύπνιε. 

Ζ πξώηε καο ζηάζε ήηαλ ζηελ ηνπνζεζία «Πεγέο», όπνπ πεξπαηήζακε όινη 

καδί απνιακβάλνληαο ηελ ππέξνρε βιάζηεζε από πιαηάληα θαη ηα γάξγαξα 

ηξερνύκελα λεξά. Δθεί είρακε ηελ επθαηξία λα δνύκε ηα κηθξά εθθιεζάθηα ηνπ Αγίνπ 

Ησάλλε θαη ηεο Αγίαο Γύλακεο, πνπ είλαη θηηζκέλα θάησ από έλα κεγάιν βξάρν. 

Μεγάιε εληύπσζε καο έθαλαλ νη ιαμεπκέλνη ζην βξάρν ξσκατθνί ηάθνη θαη αθξηβώο 

δίπια ην εθθιεζάθη, αθηεξσκέλν ζηηο «Πέληε Παξζέλεο», πνπ καξηύξεζαλ θαηά ηνπο 

δησγκνύο ηνπ απηνθξάηνξα Γεθίνπ πεξίπνπ ην 250 κ.Υ. 

Ζ επόκελε καο ζηάζε ήηαλ ζηα γλσζηά «λεξά» ηεο Αξγπξνύπνιεο, όπνπ 

θαζίζακε ζε κηα ηαβέξλα γηα μεθνύξαζε. Γέιην, μεγλνηαζηά, ραιάξσζε 

θπξηαξρνύζαλ ζηε δεζηή καο παξέα! 

Δπηκέιεηα: ζπληαθηηθή νκάδα   

 

 

 

Ο δεύηεξνο καο «πεξίπαηνο» ζην θξάγκα ησλ Πνηακώλ θαη ζην Φαξάγγη Αγίνπ 

Αλησλίνπ ζηελ Παηζό ζηηο 21.01.2011 

 

  
 

  
 

 

ΣΟ ΦΡΑΓΜΑ ΣΩΝ ΠΟΣΑΜΩΝ 

Σν Φξάγκα ησλ Πνηακώλ 

βξίζθεηαη ζηελ θαηαπξάζηλε 

θνηιάδα ηνπ Ακαξίνπ, 25 Km Ν.Α. 
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ηνπ Ρεζύκλνπ. Ζ θαηαζθεπή απηνύ ηνπ ζαπκαζηνύ έξγνπ μεθίλεζε ην 2003 θαη 

νινθιεξώζεθε ην 2009. Σα εγθαίληα ηνπ έγηλαλ ζηηο 24 Μαΐνπ 2009. Δίλαη έλα 

ρσκάηηλν θξάγκα ύςνπο 60 κέηξσλ θαη πιάηνπο 200κέηξσλ. Ζ ιίκλε ηνπ θξάγκαηνο 

έρεη 22,5 εθαηνκκύξηα θπβηθά ρσξεηηθόηεηα. Σν βάζνο ηεο, όηαλ είλαη γεκάηε είλαη 

44 κέηξα. Ο ΟΑΓΤΚ πξνσζεί ηε δεκηνπξγία πβξηδηθνύ ζηαζκνύ παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 50ΜW ζηελ πεξηνρή ηνπ θξάγκαηνο πνπ ζα θαιύπηεη ηα 2/3 

ηνπ λνκνύ Ρεζύκλνπ, κε ζπλδπαζκό αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο, αηνιηθήο θαη 

πδξαπιηθήο. Οη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ειπίδνπλ ζε απηό γηα έλα θαιύηεξν αύξην. Σν 

θξάγκα αλακέλεηαη λα γίλεη έλαο ζπνπδαίνο πδξνβηόηνπνο ζηε Ν.Α. ιεθάλε ηεο 

Μεζνγείνπ. Ήδε πνιιά είδε πηελώλ θαη δώσλ έρνπλ αξρίζεη λα εκθαλίδνληαη ζηελ 

πεξηνρή. Δπίζεο, έρεη γίλεη πόινο έιμεο πνιιώλ ηνπξηζηώλ, Διιήλσλ θαη μέλσλ, 

γεγνλόο πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. 

ην θξάγκα κπνξνύκε λα πάκε αθνινπζώληαο ηηο πηλαθίδεο γηα Ακάξη, κόιηο 

πεξάζνπκε θάησ από ηε γέθπξα ηνπ θόκβνπ ησλ Μηζηξίσλ. 

Δπηκέιεηα: ζπληαθηηθή νκάδα 

 

 

       

 
 

                         Ο ηεξόο ραξαθηήξαο ηνπ ρώξνπ, ζηνλ νπνίν ζήκεξα ιαηξεύεηαη 

ν Άγηνο Αληώληνο, μεθηλάεη πνιινύο αηώλεο πξηλ, κε ηε δεκηνπξγία ηνπ 

ηεξνύ θαηά ηε κηλσηθή πεξίνδν. Ο ρώξνο ηεο αξραίαο ιαηξείαο θαηαιάκβαλε 

ηε βξαρνζθεπή, κέζα ζηελ νπνία είλαη ρηηζκέλν ην 

εθθιεζάθη ηνπ Αγίνπ Αλησλίνπ, αιιά θαη ηελ πιαγηά 

κέρξη ηελ πεγή. Οη ηειεηνπξγίεο γίλνληαλ ζην 

ύπαηζξν, όπσο ζε όια ηα ηεξά απηνύ ηνπ είδνπο, πνιύ 

δηαδεδνκέλνπ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ηδηαίηεξα 

ζηελ Κξήηε ησλ πξνρξηζηηαληθώλ αηώλσλ. 

Καζνξηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ επηινγή ηνπ ηόπνπ ήηαλ 

ε ύπαξμε ηνπ λεξνύ, ε ππθλή βιάζηεζε θαη ην 

επηβιεηηθό ηνπίν. Ζ ύπαξμε ηνπ αξραίνπ ηεξνύ είλαη 

γλσζηή ήδε από ην ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηώλα θαη αξθεηά από ηα ηόηε επξήκαηα 

βξίζθνληαη ζήκεξα ζην Ashmolean Museun ηεο Ομθόξδεο θαη ζην Αξραηνινγηθό 

Μνπζείν Ζξαθιείνπ. Σα επξήκαηα ησλ λεόηεξσλ εξεπλώλ 

θπιάζζνληαη ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Ρεζύκλνπ.  

Ζ αξραία ιαηξεία ήηαλ αδηάιεηπηε γηα 24 αηώλεο 

ηνπιάρηζηνλ, από ηα κηλσηθά ρξόληα έσο ην ηέινο ηεο 

ξσκαηνθξαηίαο (από ην 2000 π.Υ. πεξίπνπ έσο ηνλ 4
ν
 αη. κ.Υ.), 

κέρξη ηε κεηαηξνπή ηεο αξγόηεξα ζε ρξηζηηαληθή πνπ δηαξθεί 

έσο ζήκεξα. Αλαζεκαηηθή επηγξαθή ηνπ 1
νπ

 αηώλα π.Υ. πνπ 

είρε βξεζεί ην 1888, καο πιεξνθνξεί όηη ζηνλ ηεξό λαό 

ιαηξεπόηαλ ν Δξκήο Κξαλαίνο (επίζεην πνπ παξαπέκπεη ζηελ 

θξήλε πεγή, εληαγκέλε ζην ηεξό). Ζ ιαηξεία ηνπ Δξκή ήηαλ δηαδεδνκέλε ζηελ Κξήηε, 

θπξίσο γηα ηηο βιαζηηθέο ηνπ ηδηόηεηεο πνπ απερνύλ ηα ηδεώδε ηεο κηλσηθήο ιαηξείαο, 

επηθεληξσκέλεο ζηε γνληκόηεηα ηεο θύζεο θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινύζε ε 

δηαδνρή ησλ επνρώλ θαη ην κπζηεξηώδεο θαηλόκελν ηνπ θύθινπ ηεο βιάζηεζεο. ην 

ίδην ηδενινγηθό πιαίζην εκθαλίδεηαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ξσκαηνθξαηίαο (1
νο

 αη. π.Υ. 

4
νο

 αη. κ.Υ.) θαη ε ιαηξεία ηνπ ζενύ Πάλα , όπσο πηζηνπνηείηαη από ηελ εύξεζε 
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καξκάξηλνπ γιππηνύ ηνπ ίδηνπ ηνπ ζενύ, θαηεμνρήλ δεκνθηιή    ζηηο ηάμεηο ησλ 

αγξνηώλ θαη ησλ θηελνηξόθσλ. 

Ο ρώξνο ηνπ ηεξνύ είρε κείλεη αλέπαθνο, κε ηνπο βξάρνπο ζηε θπζηθή ηνπο 

κνξθή θαη κηθξήο θιίκαθαο δηακνξθώζεηο θαηά ηόπνπο θαη ιηγνζηέο απιέο 

θαηαζθεπέο, απαξαίηεηεο γηα ηελ ηέιεζε ηεο ιαηξείαο. Οη αλαζθαθέο πνπ 

δηεμάγνληαη από ηελ ΚΔ Δθνξεία Αξραηνηήησλ απνθαιύπηνπλ ηα ππνιείκκαηα ησλ 

ηειεηνπξγηώλ πνπ αλήθνπλ ζε όιεο ηηο ρξνληθέο πεξηόδνπο:  αλαζήκαηα, δειαδή ηα 

αληηθείκελα πνπ αθηεξώλνληαλ ζην ιαηξεπόκελν ζεό ( αληίζηνηρα κε ηα ζεκεξηλά 

ηάκαηα), αιιά θαη ππξέο θαη κεκνλσκέλεο θαύζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηηο ζπζίεο 

δώσλ ή ηηο αλαίκαθηεο πξνζθνξέο (θαξπνί, ιάδη, θξαζί θ.ι.π). Από ηα επξήκαηα απηά 

είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε ηηο δηαθνξεηηθέο ηειεηνπξγηθέο ζπλήζεηεο πνπ ίζρπαλ 

ζε θάζε πεξίνδν, αιιά θαη εθείλεο πνπ δηαθπιάρζεθαλ αλαιινίσηεο κέζα ζην 

πέξαζκα ησλ αηώλσλ. 

ε όιεο ηηο ρξνληθέο πεξηόδνπο ην πην ζπρλό εύξεκα είλαη ηα αγγεία, πήιηλα 

θπξίσο, ηα νπνία ζπλήζσο ζρεηίδνληαλ κε ηελ ηειεηνπξγηθή δηαδηθαζία (πξνζθνξά 

πγξώλ, βξαζκόο ζπόξσλ ή θξέαηνο θ.α.). Πνιπάξηζκα είλαη επίζεο ηα εηδώιηα 

(=αγαικαηίδηα) αλζξσπόκνξθα θαη δσόκνξθα από πειό ή ραιθό, ηα 

καξκάξηλα γιππηά, αιιά θαη δηάθνξα αληηθείκελα ηεο θαζεκεξηλήο 

δσήο (λνκίζκαηα, πεξόλεο θ.α.) ή θαη νκνηώκαηα άιισλ αληηθεηκέλσλ 

θαηαζθεπαζκέλα εηδηθά γηα αλαζεκαηηθή ρξήζε (π.ρ. ζηδεξέληεο 

αηρκέο δνξάησλ κηθξνύ κεγέζνπο, πήιηλα ηεξά θέξαηα). ε νξηζκέλεο 

πεξηόδνπο ζπλεζηδόηαλ θαη ε αλάζεζε ησλ θεξάησλ θαη ησλ γλάζσλ 

από ηα δώα πνπ είραλ ζπζηαζηεί. Σν ηεξό ηεο Παηζνύ 

ρξεζηκνπνηνύληαλ από ηνπο θαηνίθνπο ηεο γύξσ πεξηνρήο, όπνπ βξίζθεηαη θαη ε 

αξραία πόιε ύβξηηνο (ζεκεξηλό ρσξηό Θξόλνο). Από ην είδνο θαη ην πιήζνο ησλ 

αλαζεκάησλ θαίλεηαη όηη από ηνλ 13
ν
 κέρξη ηνλ 7

ν
 αηώλα π.Υ. ην ηεξό θηάλεη ζηε 

κεγαιύηεξε αθκή ηνπ.                                                                         

(Πεγή: δηαδίθηπν)                                            Δπηκέιεηα: Υαξνθόπνπ Βάζσ (Γ3 ΣΑΓ)                                                             

 

Ο ηξίηνο καο «πεξίπαηνο» 

 

 

 
 

 

 

 

ηηο 5 Απξηιίνπ 2011 πήγακε ζηνλ Ιππηθό κηιν 

ζηα Μηζίξηα, όπνπ ηα παηδηά - θαη όρη κόλν- 

απόιαπζαλ ηε κέξα θη έθαλαλ  ηππαζία! 

 

Η εκεξήζηα καο εθδξνκή ζην νξνπέδην Λαζηζίνπ 

(6 Μαΐνπ 2011) 
 

ηηο 6 Μαΐνπ 2011 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε εκεξήζηα καο 

εθδξνκή κε πξννξηζκό ην νξνπέδην 
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Λαζηζίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην νηθνινγηθό πάξθν «Λάζηλζνο». Έγηλαλ ζηάζεηο ζην 

Φόδειε, ζηε Μνλή Κεξάο, ζηε Μνλή  Παλαγίαο Βηδηαλήο θαη ζην κνπζείν «Homo 

Sapiens». Η κέξα θύιεζε όκνξθα, αιιά είρε πνιύ θξύν! πλνδνί θαζεγεηέο: 

Σξνπιιηλόο Δκκ., Παιακά Βαζηιηθή, Κνπλάιε Δπθξνζύλε, Μπνπιή Δπαγγειία, Γιέλεο 

Νηθόιανο, Καβξάθε Γέζπνηλα, Λαγθνπβάξδνπ Δύα, Μαζηνπδάθε Υαξνύια, Μαθξήο 

Γεξάζηκνο, Βαζάθε Μαξία 

 

 

 

 
 

 

1) Δθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζην ζηξαηησηηθό κνπζείν 

(ζηα πιαίζηα ηεο Ιζηνξίαο Γ΄ Γπκλαζίνπ ζηηο 26-10-

2010)  
πλνδνί θαζεγεηέο: Γαθέξκνπ νθία (θηιόινγνο), Παιακά Βαζηιηθή (θηιόινγνο), 

Μαθξήο Γεξάζηκνο (καζεκαηηθόο)  

 

 

«ηξαηησ ηηθό Μνπζείν Αγώλσλ Ρεζύκλνπ» 

  
Βξίζθεηαη ζην λόηην άθξν ηνπ Υξσκνλαζηεξίνπ, πνπ απέρεη 12 Km από ην 

Ρέζπκλν. Σν Μνπζείν ζηεγάδεηαη ζε έλα θηίξην πνπ ρηίζηεθε ην 1610 κ.Υ. θαη 

απνηεινύζε εμνρηθή θαηνηθία αξρνληηθήο νηθνγέλεηαο Δλεηώλ κε ην όλνκα Claudio. 

Σελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο ήηαλ ην ζπίηη ηνπ Σνύξθνπ αγά. Σν θηίξην ήηαλ 

δσξεά ην 1985 ζηελ θνηλόηεηα από ηνλ ηόηε ηδηνθηήηε ηνπ Αιθηβ. Κνηζακπαζάθε 

θαη ην 1997 ε θνηλόηεηα απνθάζηζε ηελ παξαρώξεζή ηνπ ζην ΓΔ γηα ηελ 

αλαζηήισζε θαη δεκηνπξγία ηξαηησηηθνύ Μνπζείνπ. Σα εγθαίληά ηνπ έγηλαλ ζηηο 21 

Μαΐνπ 2010 από ηνλ αξρεγό ηνπ ΓΔ Αληηζηξάηεγν θ. Φξαγθνύιε Φξάγθν, ράξε 

ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπ νπνίνπ ην κνπζείν εκπινπηίζηεθε κε πάξα πνιύ πιηθό. Σν 

Μνπζείν ζήκεξα είλαη αλνηρηό γηα ην επξύ θνηλό. Σν ηξαηησηηθό Μνπζείν θηινμελεί 

πιήζνο εθζεκάησλ – ζηξαηησηηθέο ζηνιέο, όπια δηαθόξσλ επνρώλ, παξάζεκα θ.ά. 

θαη πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο ρώξνπο: 

- Αίζνπζα καθεηώλ θαη ζηνιώλ ηνπ Διιεληθνύ ηξαηνύ 

- Γύν αίζνπζεο θεηκειίσλ όισλ ησλ ηζηνξηθώλ πεξηόδσλ από ην 1821 θαη κεηά 

- Γύν αίζνπζεο πεξηνδηθώλ εθζέζεσλ               

- Αίζνπζα ίληεξλεη έμη ζέζεσλ θαη βηβιηνζήθε κε αλαγλσζηήξην 

- Γξαθείν Γηεπζύλζεσο θαη Γξακκαηεία 

- Αίζνπζα ζπλεδξίσλ, δηάθνξνπο άιινπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο θαη εθζέκαηα ζηνπο 

εμσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ κνπζείνπ.  

Δπηκέιεηα: ζπληαθηηθή νκάδα 
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2) Δθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζηα Ρνύζηηθα (ζηα πιαίζηα 

ησλ Νενειιεληθώλ Κεηκέλσλ Γ΄ Γπκλαζίνπ) 
 

πλνδνί θαζεγεηέο: Γαθέξκνπ νθία (θηιόινγνο), νθνιόγε Καίηε (θηιόινγνο), 

Λελαθάθε Δύα (θηιόινγνο εηδηθήο αγσγήο) 

 
ηηο 31-3-2011 πξαγκαηνπνηήζεθε ε επίζθεςή καο ζηα Ρνύζηηθα, ζην ζπίηη 

ηνπ θεκηζκέλνπ πνηεηή Μαλόιε Αλαγλσζηάθε. ην θέληξν ηνπ ρσξηνύ βξίζθεηαη ην 

παηξηθό ηνπ ζπίηη, όπνπ ηξία δσκάηηα έρνπλ αλαθαηληζηεί. Ο πξώηνο ρώξνο πνπ 

αληηθξίδεη θαλείο ζηα δεμηά ηνπ, είλαη κηα βηβιηνζήθε, όπνπ ππάξρνπλ πίλαθεο πνπ 

καο πιεξνθνξνύλ γηα ηε δσή ηνπ πνηεηή, γηα ηα έξγα ηνπ αιιά θαη γηα ηε 

δξαζηεξηόηεηα-ζπλείδεζή ηνπ σο πνιίηε. ηε ζπλέρεηα, θαζώο αλεβαίλνπκε ζηνλ 

επάλσ όξνθν ηνπ ζπηηηνύ βιέπνπκε ην γξαθείν ηνπ πνηεηή θαη ζην δηπιαλό ρώξν 

κπνξεί ειεύζεξα θαλείο λα μεθπιιίζεη θάπνηα από ηα έξγα ηνπ, λα δεη θσηνγξαθίεο 

κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ αιιά θαη κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ. Δθηόο, όκσο, από ην ζπίηη 

ηνπ Μαλόιε Αλαγλσζηάθε ππάξρεη θαη ην κνλαζηήξη ηνπ πξνθήηε Ζιία, δύν 

εθθιεζίεο ζηελ θαξδηά ηνπ ρσξηνύ, αιιά θαη έλα θξεηηθό ζπίηη, πνπ έρεη έλαλ 

παξαδνζηαθό αξγαιεηό θαη πνπιάεη δηάθνξα κηθξνπξάγκαηα, αλακλεζηηθά. 

Φσκά Αλαζηαζία (Γ3 ΣΑΓ)  

 

 

 

 
 

 

Ο θαηξόο ήηαλ βξνρεξόο κα απηό δε καο εκπόδηζε θαζόινπ. Ζ δηαδξνκή 

κνλαδηθή. Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ ηνπίσλ θαη ηεο βιάζηεζεο εμαηξεηηθή.  
πγρξνληζκέλνη κε θξεηηθέο κεισδίεο απνιαύζακε ηελ 

θαηαπξάζηλε δηαδξνκή, αλαπλεύζακε νμπγόλν. Σα λεξά 

έηξεραλ από παληνύ θαη θαζώο ςηράιηδε 

έδηλε έλα πνιύ όκνξθν ρξώκα θαη κηα 

θξεζθάδα ζηελ θύζε πνπ ην έθαλε αθόκα 
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πην κνλαδηθό ηνπίν.  

Οκνινγώ πσο είρα εθπιαγεί θαη δελ ην πεξίκελα. Γξαθηθά ρσξηά γεκάηα δσληάληα 

θαη κεηά από κεξηθά ρηιηόκεηξα ηα Ρνύζηηθα. (21 ρικ από ην Ρέζπκλν).Σα Ρνύζηηθα 

πήξαλ ην όλνκά ηνπο από ην ιαηηληθό RUSTIKUS πνπ ζεκαίλεη αγξνηηθό. 

Καηνηθνύληαη από ηελ πεξίνδν ηεο Δλεηνθξαηίαο. Δκθαλή είλαη ηα βελεηζηάληθα θαη 

ηα ηνύξθηθα ζεκάδηα ζηα θηίζκαηα, θαζώο θαη ηα βπδαληηλά κλεκεία ζεκαληηθήο 

αμίαο ζην ρσξηό. ηελά ζνθάθηα, παξαδνζηαθά ζπίηηα θαη θαθελεία, θηιόμελεο 

ηαβεξλνύιεο, γξαθηθέο θαη θαινδηαηεξεκέλεο πιαηείεο ζνπ αθήλνπλ ηελ αίζζεζε 

κηαο κηθξήο πνιηηείαο. Έρνπλ δηαηεξήζεη ηελ απζεληηθόηεηά ηνπο θαη απηό ηα 

θαηαηάζζεη ζε έλα από ηα νκνξθόηεξα ρσξηά ηεο Κξήηεο.  

Οη ληόπηνη πξόζπκνη λα ζε μελαγήζνπλ, λα ζε θηιέςνπλ λα ζε θηινμελήζνπλ, λα ζε 

αγθαιηάζνπλ όπσο όινη άιισζηε νη άλζξσπνη ηεο Κξήηεο. 

Ζ πεξηνρή παξνπζηάδεη έληνλε 

ζξεζθεπηηθή δσή κε ζεκαληηθά 

κλεκεία. Ο λαόο ηεο Παλαγίαο ζηελ 

νκώλπκε πιαηεία, όπνπ δηαζώδνληαη 

ηνηρνγξαθίεο ηνπ 1381 θαζώο επίζεο 

θαη ην μπιόγιππην ηέκπιν αιιά θαη ην 

θσδσλνζηάζην. Ο Αλαγελλεζηαθόο 

λαόο ηνπ Αγίνπ Υαξαιάκπνπο 

(δίθιεηνο) ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηνπ 

ρσξηνύ κε έλα πνιύ όκνξθν αύιεην 

ρώξν θαη πξαγκαηηθά κνλαδηθή ζέα. 

Φπζηθά, δε ζα κπνξνύζακε λα 

παξαιείςνπκε ηελ Μνλή ηνπ Πξνθήηε 

Ζιία πνπ ιέγεηαη πσο ήηαλ θαη κία αηηία πνπ ν ηόπνο αλέδεημε αξθεηνύο κνξθσκέλνπο 

κηαο θαη από ην παιηά ιεηηνπξγνύζε ζρνιείν κέρξη ηελ Απειεπζέξσζε.  

Ζ Μνλή είλαη ε κνλαδηθή ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο πνπ δηαηεξείηαη σο ηηο κέξεο καο . Ζ 

θεληξηθή είζνδνο είλαη πξαγκαηηθά εληππσζηαθή κε ηελ επηγξαθή ηνπ 1641 θαη ην 

όλνκα ηνπ Ζγνύκελνπ Μεηξνθάλε Βιαζηνύ ηεο νηθνγέλεηαο Βιαζηώλ πνπ ιέγεηαη πσο 

αλήθε θαη ε Μνλή. Δίλαη έλα κνλαζηήξη θξνπξηαθνύ ηύπνπ θαη παξνπζηάδεη δείγκαηα 

ζπνπδαίαο αξρηηεθηνληθήο. Οη αγώλεο ησλ κνλαρώλ είλαη γλσζηνί θαηά ηελ 

Σνπξθνθξαηία, ηνλ Μαθεδνληθό θαη Ζπεηξσηηθό Αγώλα θαζώο θαη ζηελ Γεξκαληθή 

Καηνρή όπνπ εθεί θξύθηεθε ην ηζηνξηθό αξρείν ηεο Κξήηεο. Σν 1821 πνύιεζε πνιιά 

από ηα πνιύηηκα αληηθείκελα ηεο γηα λα εθνδηάζεη ηνπο Δπαλαζηάηεο κε όπια θαη 

εθόδηα. 

Δπίζεο επηζθεθζήθακε ην ζπίηη ηνπ γλσζηνύ πνηεηή Μαλόιε Αλαγλσζηάθε. 

Ήηαλ έλα ππέξνρν ζπίηη κε θσηνγξαθίεο ηνπ, βηβιία, ηε βηνγξαθία ηνπ ίδηνπ θαη ησλ 

ζπγγελώλ ηνπ. ηνλ πάλσ όξνθν ηεο νηθείαο ηνπ είδακε κία αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ 

θαη άιιε κία κε ηα πνηήκαηά ηνπ. 

Σα Ρνύζηηθα παιαηόηεξα ήηαλ Γήκνο κε ηκήκα Υσξνθπιαθήο, Δηξελνδηθείν, 

Σαρπδξνκείν θ.α. Γηαηεξνύλ αθόκα ηελ αξρνληηά ηνπο θαη ηελ Παξαδνζηαθή 

Κξεηηθή Φηινμελία. Δληππσζηαζηήθακε κε ην ηνπίν κε ηελ ηζηνξία κε ηελ θηινμελία 

κε ηηο κπξσδηέο αιιά θαη κε ηελ ζέζε ηνπο. Σν ρσξηό είλαη εκηνξεηλό, θηηζκέλν 

ακθηζεαηξηθά ζε κία θαηαπξάζηλε έθηαζε. Δίλαη 

κηα αλάζα από ην Ρέζπκλν θη όκσο ε αλάζα πνπ 

καο έδσζαλ ήηαλ πνιύ αλαδσνγνλεηηθή. 

 

 

 

Δπηκέιεηα: Υαξνθόπνπ Βάζσ (Γ3 ΣΑΓ) 



 27 

 

  

 

 

 

 

3) Η επίζθεςε ζην Μνπζείν Φπζηθήο Ιζηνξίαο 

Ηξαθιείνπ ζηηο 22.03.2011 
 

πλνδνί θαζεγεηέο: Γεκεηξαθνπνύινπ Δύε (θπζηθόο), Γεσξγεδάθεο Γηώξγνο 

(ζενιόγνο), Σξηθνίιεο Νίθνο (ρεκηθόο), Πηιαβά Δηξήλε, Βαζάθε Μαξία 

(θηιόινγνη) 

 

  
 

ηηο 22 Μαξηίνπ 2011 πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή κε ην 

ζρνιείν κνπ ζην κνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο ζην Ζξάθιεην. Μέζα ζε απηό ην 

επηβιεηηθό θηίξην ππήξραλ πνιιά ελδηαθέξνληα πξάγκαηα λα δεηο θαη λα θάλεηο. 

Σν κνπζείν απηό εμέζεηε θάπνηα δώα ηεο Μεζνγείνπ, ηα νπνία κπνξεί λα 

είραλ εμαθαληζηεί πξηλ από εθαηνκκύξηα ρξόληα ή ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Αθόκα, 

απηά ηα δώα κπνξεί λα θηλδπλεύνπλ λα εμαθαληζηνύλ ή λα είλαη πνιύ ζπάληα ζην 

είδνο ηνπο. Δπηπιένλ, γλσξίζακε κία πνηθηιία νηθνζπζηεκάησλ ηεο Μεζνγείνπ. ιε 

απηή ε πνηθηιία ησλ δώσλ θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο Μεζνγείνπ ζε γνήηεπε κε 

έλαλ πεξίεξγν ηξόπν, όπσο ηα έβιεπεο όια ηόζν αιεζηλά κπξνζηά ζνπ. Απηό, όκσο, 

πνπ κε εμέπιεμε ηδηαίηεξα ήηαλ έλαο ειέθαληαο, πνπ ιεγόηαλ «δεηλνζήξην» θαη ήηαλ 

έμη πεξίπνπ κέηξα ςειόο. Από ό,ηη καο είπαλ βξέζεθε ζηελ Κξήηε πξηλ από επηά 

εθαηνκκύξηα ρξόληα θαη ήηαλ ην κεγαιύηεξν δών πνπ ππήξμε πνηέ ζηελ Κξήηε. 

Βέβαηα, δελ ήηαλ αιεζηλόο εθείλνο ν ειέθαληαο, αιιά είραλ θηηάμεη ην νκνίσκά ηνπ. 

Κνπηδή Καηεξίλα (Α2) 

 

 

ην κνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο είρε πνιιά είδε δώσλ από ηε Μεζόγεην. 

Μεξηθά ήηαλ ηαξηρεπκέλα θη άιια ήηαλ δσληαλά, αιιά ππήξραλ θαη ςεύηηθα δώα. 

Δπίζεο, ππήξρε θαη πξνζνκνησηήο ζεηζκνύ. 

κσο, απηό πνπ κνπ άξεζε πεξηζζόηεξν ήηαλ όηη καο είραλ δώζεη θπιιάδηα 

κε εξσηήζεηο πνπ έπξεπε λα απαληήζνπκε ςάρλνληαο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππήξραλ 

θάησ από ηηο εηθόλεο. 

Βνγηαηδή Έιελα (Α2) 

 

Σν Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο ήηαλ 

αξθεηά κεγάιν θη αθξηβώο απέλαληη από ηελ 

είζνδν ππήξρε ν ζθειεηόο ελόο δεηλόζαπξνπ. 
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Μείλακε έθπιεθηνη, αιιά αξγόηεξα πιεξνθνξεζήθακε όηη ήηαλ ςεύηηθνο ν 

ζθειεηόο. Όζηεξα πνπ αλεβήθακε ζηνλ πάλσ όξνθν, είδακε θάπνηα δώα, όπσο 

ιαγνύο, αιεπνύδεο, ειάθηα, θίδηα θαη άιια πνιιά. Ήηαλ όια ζηεκέλα ζαλ λα 

βξίζθνληαη ζε θίλεζε ζην θπζηθό ηνπο πεξηβάιινλ. ινη λνκίδακε όηη ήηαλ αιεζηλά. 

Σειηθά ήηαλ, αιιά ρσξίο νζηά θαη ηνπο είραλ βάιεη δηάθνξα ρεκηθά, γηα λα 

δηαηεξνύληαη. Αξγόηεξα πνπ κπήθακε κέζα ζηελ άιιε αίζνπζα είδακε δσληαλά δώα, 

όπσο ςάξηα, βαηξάρνπο, θίδηα, αξνπξαίνπο θ.ά. Πην κεγάιε εληύπσζε κνπ έθαλαλ ηα 

θίδηα, γηαηί δελ είρα μαλαδεί πνηέ θίδη από θνληά. Δπίζεο, ζαπκάζακε θαη έλα 

νκνίσκα δεηλνζήξηνπ, ελόο από ηα κεγαιύηεξα ζειαζηηθά πνπ βξέζεθαλ ζηελ Κξήηε 

πξηλ από εθαηνκκύξηα ρξόληα. Έκνηαδε κε ηεξάζηην ειέθαληα. 

Δθείλε ηε κέξα πεξάζακε ηέιεηα. Θα ήζεια λα μαλαπάσ θαη λα κείλσ 

πεξηζζόηεξν. Μαθάξη λα είρακε έλα ηέηνην κνπζείν ζην Ρέζπκλν! 

Ηζνπθάη Αλησλία (Α3) 

 

… Δκέλα κε εληππσζίαζαλ ηα αιεζηλά δώα, γηαηί εθηόο από ην 

όηη είραλ δσή, κπνξνύζεο λα ηα δεηο λα θνπλάλε, λα ηξώλε θαη λα 

πεγαίλνπλ πάλσ-θάησ ζην θινπβί ηνπο. Δπίζεο, εληππσζηαθό ήηαλ ην 

δεηλνζήξην, ην νπνίν ήηαλ νκνίσκα. Ήηαλ όια σξαία κε ηελ 

ηδηαηηεξόηεηά ηνπο. 

Κπκησλή νθία (Α3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ΘΔΑΣΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ «Ο θνπξέαο ηεο 

εβίιιεο»  

Σελ Παξαζθεπή 18 Μαξηίνπ 2011 κία νκάδα πελήληα καζεηώλ κε ζπλνδεία 

ηξηώλ θηινιόγσλ (θθ. Παιακά, Πηιαβά, Βαζάθε) παξαθνινύζεζαλ ζηνλ 

θηλεκαηνγξάθν «Παληειή» ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε «Ο Κνπξέαο ηεο εβίιιεο» ηνπ 

Μπσκαξζαί. Οξηζκέλνη καζεηέο θαηαγξάθνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

από ηελ εκπεηξία ηνπο απηή. 

«Σα θώηα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ έζβεζαλ θαη ε 

ζθελή θσηίζηεθε κε ηα ππέξνρα ζθεληθά ηεο 

παξάζηαζεο. Ξαθληθά, κία γπλαίθα ( Μαξθέιια) 

μεπξνβάιιεη θαη ε παξάζηαζε αξρίδεη. Έλαο θνπξέαο, ν 

Φίγθαξν, πξνζπαζεί κε θάζε ηξόπν λα βνεζήζεη έλα 

εξσηεπκέλν δεπγάξη λα παληξεπηεί. Οη ραξαθηεξηζηηθέο 

αηάθεο ηνπ εξσηεπκέλνπ λένπ (Κόκεο 
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Αικαβίδα) θαη ηα ηξαγνύδηα ηεο παξάζηαζεο δίλνπλ πλνή ζην έξγν. Ζ κνπζηθή 

ππόθξνπζε ην θάλεη πην ξεαιηζηηθό θαη νη εξκελείεο ησλ εζνπνηώλ πην πεηζηηθό. 

Δπίζεο, θαη ην ζέκα ηεο παξάζηαζεο είλαη απνιαπζηηθό, θαζώο έλαο γέξνο θαη 

άθαξδνο άληξαο (Μπάξηνιν) πξνζπαζεί κε θάζε ηξόπν λα παληξεπηεί ηελ όκνξθε 

Ρνδίλα, αιιά ε αγάπε ησλ δύν λέσλ ππεξληθά ηα εκπόδηα θαη ππεξηζρύεη!» 

ηλνκάηη Αλίζα (Α2) 

 

 

«Πέξαζα πνιύ σξαία ζηελ παξάζηαζε. Ζ 

αίζνπζα ήηαλ κεγάιε θαη εληππσζηάζηεθα. Σν θπιηθείν 

ήηαλ επίζεο ηεξάζηην! Ήηαλ ε πξώηε θνξά πνπ 

παξαθνινπζνύζα ζεαηξηθή παξάζηαζε! Υάξεθα πνιύ, 

όηαλ ζπλάληεζα βγαίλνληαο, ηνλ εζνπνηό, πνπ έπαηδε ην 

Φίγθαξν θαη ηελ θνπέια, πνπ έπαηδε ηε Ρνδίλα». 

 

Πνιηνπδάθε Διεπζεξία (Α3) 

 

«Πξόθεηηαη γηα έλαλ θόκε, ν νπνίνο κε ηε βνήζεηα ηνπ θίινπ ηνπ Φίγθαξν, 

πξνζπαζεί λα θαηαθηήζεη κηα θνπέια, ηελ νπνία είρε θπιαθίζεη ζην ζπίηη ν 

θεδεκόλαο ηεο, Μπάξηνιν. κσο, ηελ αγαπάεη θαη ν γέξνο Μπάξηνιν, όπσο ηελ 

αγαπάεη θαη ν θόκεο Αικαβίδα. Με ηε βνήζεηα κηαο γπλαίθαο, ηεο Μαξθέιιαο, ηελ 

έρεη πάληα θνληά ηνπ. Μεηά από πνιιέο πξνζπάζεηεο 

ν θόκεο παξά ηελ άξλεζε ηνπ θεδεκόλα ηεο 

θαηαθέξλεη λα παληξεπηεί ηελ όκνξθε Ρνδίλα. Ήηαλ 

κηα εκπεηξία πνπ δε ζα μεράζσ πνηέ». 

Κνπηζαιεδάθεο Βαζίιεο (Α2) 

 

 

 

 

 
 

1) Πξόγξακκα πεξηβαιινληηθήο αγσγήο: «Σν θνηληθόδαζνο Πξέβειε: πξηλ θαη 

κεηά…» Τπεύζπλνη θαζεγεηέο: Γιέλεο Νηθόιανο (θπζηθόο), Μαζηνπδάθε 

Υαξνύια (θαζεγήηξηα γεξκαληθώλ)  

 

 

ηα πιαίζηα ηνπ πεξηβαιινληηθνύ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ 4
νπ

 Γπκλαζίνπ κε ζπλνδνύο 

θαζεγεηέο ηνλ θ. Γιέλε Νίθν, ηελ θ. Μαζηνπδάθε 

Υαξνύια θαη ηελ θ. ηγαινύ Διέλε 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 17 Μαξηίνπ 2011 ε 

πεξηβαιινληηθή εθδξνκή κε πξννξηζκό ην 

θνηληθόδαζνο Πξέβειε, ην νπνίν θαηαζηξάθεθε 

εληειώο από θσηηά ην θαινθαίξη ηνπ 2010. Πξόθεηηαη 

γηα κία κεγάιε νηθνινγηθή θαηαζηξνθή. 
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ηόρνο καο κε απηήλ ηελ εθδξνκή ήηαλ λα παξαηεξήζνπκε ηελ αλαγέλλεζε 

ηνπ δάζνπο, θαζώο θαη λα ςάμνπκε ηξόπνπο, κε ηνπο 

νπνίνπο λα κπνξέζνπκε λα ζπκβάινπκε θη εκείο ζηελ 

ηεξάζηηα πξνζπάζεηα γηα ηελ αλαγέλλεζή ηνπ.  

Μαδί καο παξαβξέζεθαλ εθεί θαη δύν κέιε ηνπ 

WWF Διιάο, πνπ καο βνήζεζαλ λα ιύζνπκε απνξίεο θη 

επίζεο κε δηαζθεδαζηηθό ηξόπν (δηάθνξα παηρλίδηα) λα 

κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε πξάγκαηα γηα ηε δσή ηνπ 

δάζνπο, αιιά θαη πηζαλέο αηηίεο γηα ηελ πξόθιεζεο ηεο 

θσηηάο. 

Λίγν θαηξό αξγόηεξα πξαγκαηνπνηήζεθε κηα 

δεύηεξε επίζθεςε ζην δαζαξρείν Ρεζύκλνπ, όπνπ κάζακε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο 

γηα ηα κέηξα πνπ έρνπλ παξζεί γηα ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ηνπ θνηληθόδαζνπο 

Πξέβειε.  

Μαξθνπιάθε Γέζπνηλα (Β4 ΣΑΓ)  

 
 

Πνιιέο θνξέο αθνύκε εκείο νη κηθξόηεξνη ηνπο 

κεγαιύηεξνπο λα καο ιέλε λα πξνζηαηεύζνπκε ην πεξηβάιινλ. 

Ίζσο, όκσο, πξέπεη θη εκείο πηα λα θαηαιάβνπκε απηό πνπ 

αθξηβώο ελλννύλ νη κεγαιύηεξνη. Απηό πνπ ζέινπλ λα καο 

δώζνπλ λα θαηαιάβνπκε είλαη όηη ην πεξηβάιινλ, όπσο ιέεη θαη ε 

ιέμε, είλαη ν θόζκνο ηξηγύξσ πνπ καο πεξηβάιιεη. Γειαδή ην 

πεξηβάιινλ είλαη ε γε πνπ παηάκε, ν 

αέξαο πνπ αλαπλένπκε, ην λεξό ζηα 

πνηάκηα, ηηο ιίκλεο θαη ηηο ζάιαζζεο, 

όια ηα δώα θαη όια ηα θπηά, ηα 

πάληα. Οπζηαζηηθά ην πεξηβάιινλ 

είλαη ην ίδην καο ην ζπίηη θαη γη’ απηό 

πξέπεη λα ην θξαηάκε θαζαξό. Απηό, 

όκσο, δελ κπνξεί λα γίλεη κόλν κε 

ηελ πξνζπάζεηα ησλ κεγαιύηεξσλ, 

πξέπεη όινη καδί λα ην θαηαθέξνπκε 

θαη ν θαζέλαο καο μερσξηζηά. 

Γπζηπρώο, όκσο, ππάξρνπλ 

θαη πνιινί άλζξσπνη πνπ δελ 

θαηαιαβαίλνπλ ηη πάεη λα πεη λα θαηαζηξέθεηο ην πεξηβάιινλ, ην ίδην ζνπ ην ζπίηη. 

Γη’ απηό εκείο νη λένη ζα πξνζπαζήζνπκε λα ηνπο θάλνπκε λα θαηαιάβνπλ ηη 

ζεκαίλεη. Έηζη, όινη καδί ζα θαηαθέξνπκε λα θηηάμνπκε θάηη θαιύηεξν γηα ην ηώξα 

θαη ην κέιινλ όισλ καο! 

Καηξαθνύιε Μαξία (Α3)  

 

 

εκείσζε!!! Σα παηδηά ηνπ Α3 κε ηελ επίβιεςε ηεο 

θ. νθνπιάθε ηέιιαο (θαζεγήηξηαο αγγιηθώλ) 

πξνέβεζαλ εζεινληηθά πνιιέο θνξέο ζηελ πεξηζπιινγή 

ησλ ζθνππηδηώλ από ηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ. Μπξάβν 

ηνπο!  
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2) Πξόγξακκα πεξηβαιινληηθήο αγσγήο: «Έλαο βνηαλόθεπνο ζην ζρνιείν καο» 

Τπεύζπλε θαζεγήηξηα: ηγαινύ Διέλε (θπζηθόο), Μπάλνπ νθία (γεξκαληθώλ) 

 

  
 

πλεξγαζηήθακε κε ηα παηδηά θαη ηηο θαζεγήηξηεο καο (θ. ηγαινύ, θ. 

Μπάλνπ), γηα λα θηηάμνπκε έλαλ θήπν κε δηάθνξα βόηαλα κε ζεξαπεπηηθέο ηδηόηεηεο 

ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ καο. Μάζακε πνιιά πξάγκαηα γηα ηα θπηά, θαζώο θαη γηα ηα 

βόηαλα. κέζα από απηή ηε δηαδηθαζία. ηελ αξρή ν θήπνο ήηαλ γεκάηνο ρόξηα θη 

όηαλ ηνλ θαζαξίζακε θαη θπηέςακε ηα βόηαλα, κείλακε έθπιεθηνη από ην 

απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηάο καο. 

Απηή ε ζπλεξγαζία κε ηηο θαζεγήηξηεο καο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ ήηαλ κηα 

κνλαδηθή εκπεηξία γηα κέλα, επεηδή μεθύγακε από ηε ξνπηίλα ησλ καζεκάησλ θη 

επεηδή θάλακε θάηη δεκηνπξγηθό. 

Πεξάθεο Γηώξγνο (Β5 ΣΑΓ) 

 

 

 

 

 

Η δεληξνθύηεπζε ζηα Σξία Μνλαζηήξηα Ρεζύκλνπ από ηελ Δζληθή Οιπκπηαθή 

Αθαδεκία! Πήγακε θη εκείο!!! Τπεύζπλε θαζεγήηξηα: ηγαινύ Διέλε (θπζηθόο) 

   
 

3) Πξόγξακκα πνιηηηζηηθώλ ζεκάησλ: «Η Οδύζζεηα ηνπ Οκήξνπ κέζα από 

εηθόλεο θαη θαηαζθεπέο» Τπεύζπλεο θαζεγήηξηεο: Πηιαβά Δηξήλε, Βαζάθε 

Μαξία (θηιόινγνη)  
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Μέζα ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Οδύζζεηαο, νη θαζεγήηξηέο καο κάο 

δήηεζαλ λα θηηάμνπκε ηε ζρεδία ηνπ Οδπζζέα. 

Ζ θαηαζθεπή απηή ήηαλ δύζθνιε θαη ρξεηαδόηαλ πνιύ ρξόλν, γηα λα 

θαηαζθεπαζηεί. Αξρηθά έςαμα ζην δηαδίθηπν γηα πιεξνθνξίεο θη άξρηζα λα ζπιιέγσ 

ηα θαηάιιεια πιηθά: θαιάκηα, πεηζέηα (γηα παλί) θαη μπιάθηα από θαιακάθηα. ηε 

ζπλέρεηα άξρηζα λα θαηαζθεπάδσ ηε ζρεδία ρξεζηκνπνηώληαο ηα πιηθά πνπ είρα 

ζπιιέμεη, θαζώο θαη μπιόθνιια θαη ζηιηθόλε, ώζηε λα ζπλαξκνινγήζσ έλα έλα κε ην 

ζσζηό ηξόπν. Αθνύ ηειείσζα ηελ θαηαζθεπή, άθεζα ηα θαιάκηα λα θπξάλνπλ. 

Σέινο, ηελ πήγα ζην ζρνιείν θαη ηελ παξέδσζα ζηηο θαζεγήηξηέο κνπ. Ήκνπλ πνιύ 

ελζνπζηαζκέλνο κε ηελ ηδέα λα θαηαζθεπάζσ ηε ζρεδία θαη ην έθαλα κε επραξίζηεζε 

θαη κεξάθη. 

ηαπξηαλάθεο Αιέμαλδξνο (Α5)  
 

    
Εσγξαθηέο ζηα πιαίζηα ηεο Οδύζζεηαο (1

ε
 Ενύθα- 2

ε
,3

ε
,4

ε
 Μηρειηδάθε-Α5) 

 

 
 

ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Οδύζζεηαο ηα παηδηά έδσζαλ ηε δηθή ηνπο 

άπνςε γηα ην κήλπκα πνπ παίξλνπλ από ην κάζεκα απηό. 

«Θεσξώ όηη ην κήλπκα πνπ ζέιεη λα καο δώζεη ε Οδύζζεηα είλαη όηη όζν ηαμηδεύεηο 

καζαίλεηο θη έηζη γίλεζαη ζνθόηεξνο. Να κε βηάδεζαη θαη λα βάδεηο ζηόρνπο ζηε δσή 

ζνπ καζαίλνληαο από ηα ιάζε ζνπ». 

Μηρειηδάθε Δπγελία (Α5 ΣΑΓ) 

«Πξέπεη λα θάλνπκε ζθιεξή δνπιεηά, γηα λα πεηύρνπκε απηό πνπ ζέινπκε θη όρη λα 

ηα παξαηάκε κε ηελ πξώηε δπζθνιία». 

Ενύθα Δλέα (Α5 ΣΑΓ) 

«Γελ πξέπεη λα παξαηάκε ηνπο ζηόρνπο καο, όζν δύζθνινη θη αλ είλαη, λα έρνπκε 

θνπξάγην θαη λα ζπλερίδνπκε. Δπίζεο, λα πξνζπαζνύκε λα πεξλάκε όια ηα εκπόδηα 

πνπ βξίζθνληαη ζην δξόκν καο πξνο ην ζηόρν. Σν πην βαζηθό, όκσο, είλαη λα ηνλ 
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έρνπκε πάληα ζην λνπ καο θαη λα κελ ηνλ μεράζνπκε, γηαηί θάπνηα κέξα ζα ηνλ 

πεηύρνπκε, ζα είκαζηε ραξνύκελνη θαη πεξήθαλνη γηα ηνλ εαπηό καο». 

Καξακνύδε Γεσξγία (Α5 ΣΑΓ) 

«Πξέπεη λα πξνζπαζνύκε αθόκα θη όηαλ δελ έξρνληαη όια, όπσο ηα ζέινπκε. Πξέπεη 

ζηε δσή καο λα έρνπκε θάπνην ζηόρν θαη λα πξνζπαζνύκε λα ηνλ 

πξαγκαηνπνηήζνπκε». 

Κξεηηθνύ Μαξία (Α5 ΣΑΓ) 

«Πξέπεη λα βαζηδόκαζηε ζηηο δηθέο καο ηθαλόηεηεο θη όρη λα πεξηκέλνπκε από ηνπο 

άιινπο λα καο βνεζάλε πάληα θαη λα κελ ην βάδνπκε θάησ, αληίζεηα λα 

πξνζπαζνύκε λα πεηύρνπκε απηό πνπ ζέινπκε. Γελ πξέπεη λα ηα παξαηάκε πνπζελά 

θαη πνηέ, όπσο ηνλ Οδπζζέα». 

Υαηδεθσλζηαληίλνπ Κσλζηαληίλνο (Α5 ΣΑΓ) 

 

 

 

4) Πξόγξακκα πεξηβαιινληηθήο αγσγήο θαη πνιηηηζηηθώλ ζεκάησλ: 

«Πεξηβαιινληηθή θαη Πνιηηηζηηθή πεξηήγεζε ζηνπο λένπο δήκνπο» 

5) Πξόγξακκα πεξηβαιινληηθήο αγσγήο θαη πνιηηηζηηθώλ ζεκάησλ: «Βαδίδνληαο 

ζηα κνλνπάηηα ηεο κνλαζηηθήο δσήο» 

Τπεύζπλεο θαζεγήηξηεο θαη γηα ηα δύν πξνγξάκκαηα: Γαθέξκνπ νθία, Μπνπιή 

Δπαγγειία (θηιόινγνη) 

 

 

Η δηήκεξε εθδξνκή ζηνλ Άγην Νηθόιαν 
 

   
 

 

Σν 4ν Γπκλάζην Ρεζύκλνπ πξαγκαηνπνίεζε δηήκεξε εθδξνκή ζηνλ Άγ. 

Νηθόιαν ζηα πιαίζηα πεξηβαιινληηθνύ – πνιηηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν: 

«Πεξηβαιινληηθή θαη Πνιηηηζηηθή Πεξηήγεζε ζηνπο Νένπο Γήκνπο», όπνπ 

επηζθέθζεθε ην ΚΠΔ Νεάπνιεο από ην νπνίν θαη θηινμελήζεθε. 

Ζ εθδξνκή πξαγκαηνπνηήζεθε 28 Φεβξνπαξίνπ – 1 Μαξηίνπ 2011 θαη 

ζπκκεηείραλ είθνζη πέληε (25) καζεηέο από ηελ Γ΄ ηάμε θαη πέληε (5) από ηε Β΄ ηάμε. 

Σελ πξώηε κέξα νη καζεηέο επηζθέθζεθαλ ηε κνλή ηνπ Αγ. Γεσξγίνπ ζην ειελάξη 

θαζώο ήηαλ ζηε δηαδξνκή ηνπο. ηαλ έθηαζαλ ζηνλ πξννξηζκό ηνπο μελαγήζεθαλ 

ζηε γξαθηθή πόιε ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ. Σν απόγεπκα  ηεο ίδηαο κέξαο επηζθέθζεθαλ ην 

ΚΠΔ Νεάπνιεο όπνπ ζα παξαθνινπζνύζαλ ην δηήκεξν πξόγξακκα κε ηίηιν: 

«Θάιαζζα θαη γιπθό λεξό». Δθεί ε ππεύζπλε ηνπ θέληξνπ κε ηε ζπλεξγάηηδά ηεο 

απαζρόιεζαλ ηνπο καζεηέο ζε ηεηξάσξν πξόγξακκα δξαζηεξηνηήησλ 

εθπαηδεπηηθώλ, αιιά θαη ςπραγσγηθώλ, κε ηηο νπνίεο θαιιηεξγήζεθαλ νη ηθαλόηεηέο 

ηνπο λα εξγάδνληαη νκαδηθά, αιιά θαη ε παξαηεξεηηθόηεηά ηνπο, ε επξεκαηηθόηεηά 

ηνπο θαζώο θαη ε θξίζε ηνπο. Σαπηόρξνλα ηνπο εηζήγαγαλ ζην ζέκα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ είραλ επηιέμεη λα παξαθνινπζήζνπλ. Ζ βξαδηά έθιεηζε κε ην 

δείπλν πνπ πξόζθεξε ην Πεξηβαιινληηθό Κέληξν. 
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Σελ επνκέλε νη καζεηέο επηζθέθζεθαλ ηηο αιπθέο ζηελ Δινύληα θαη κε ηηο 

ππνδείμεηο θαη ηελ θαζνδήγεζε ησλ εθπ/θώλ ηνπ ΚΠΔ αζρνιήζεθαλ κε 

δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ην ζέκα. Γλώξηζαλ ηνλ ηδηαίηεξν -θαη ζπάλην πηα –ρώξν 

ησλ αιπθώλ, θαηαλόεζαλ ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο ηνπ πνιύηηκνπ νξπθηνύ, ηνπ 

αιαηηνύ, ελλνείηαη βέβαηα ζε κηα άιιε επνρή, θαη επηπιένλ ηηο ρξήζεηο ηνπ -πέξα από 

ηε γλσζηή- αιιά θαη όηη απηό απνηεινύζε πεγή πινύηνπ γηα ηελ πεξηνρή πνπ ην 

δηέζεηε. Δπίζεο, ηα παηδηά γλώξηζαλ κεξηθά είδε ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο ηεο 

πεξηνρήο, αθνύ κεηαηξάπεθαλ ζε κηθξνύο εξεπλεηέο. Αθόκε είραλ ηελ επθαηξία λα 

αγλαληέςνπλ ην λεζί ηεο δηάζεκεο πηα πηλαιόγθαο …  

Οη ππεύζπλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγάζηεθαλ κε ηνπο καζεηέο κε 

αμηνζαύκαζην δήιν θαη θέθη θαη ηνπο πξνζέθεξαλ ζπγθηλεηηθή θηινμελία. Οη 

καζεηέο, από ηελ πιεπξά ηνπο, έδεημαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη είραλ άςνγε 

ζπκπεξηθνξά, έηζη επέζηξεςαλ πιήξεηο εκπεηξηώλ θαη ςπραγσγίαο. 

Οη ζπλνδνί εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο δελ έρνπλ παξά λα επρεζνύλ:  θαη 

ηνπ ρξόλνπ !!! 

Δπηκέιεηα: ζπληαθηηθή νκάδα 

 

Η επίζθεςε ζηελ Παλαγία Λαηδηκά θαη ζηε κνλή Υαιέπαο ζηηο 14 

Απξηιίνπ 2011 

   
 

Μία από ηηο ηειεπηαίεο ζρνιηθέο κέξεο πήγακε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζηελ 

Ηεξά Μνλή σηήξνο Υξηζηνύ ζηε Υαιέπα Μπινπνηάκνπ. Δίλαη ρηηζκέλε ζε νξεηλό 

κέξνο αλάκεζα ζηηο νξνζεηξέο Κνπινύθνπλα θαη Φεινξείηε θαη είλαη αθηεξσκέλε 

ζηε Γέλλεζε θαη ηε Μεηακόξθσζε ηνπ Υξηζηνύ. Γέθα ιεπηά δξόκνπ από ηελ Ηεξά 

Μνλή βξηζθόηαλ ην κνλαζηήξη ηεο Αγίαο Μαξίλαο. ήκεξα ζώδεηαη κόλν ε 

εθθιεζία, ε νπνία έρεη δηπιή αγηνγξάθεζε θαη νη αξραηνιόγνη έρνπλ βάιεη γάδεο 

ζηνπο ηνίρνπο ηεο, γηα λα ζπγθξαηήζνπλ ηηο αγηνγξαθίεο. Σν πξώην ζηξώκα 

αγηνγξαθηώλ παξίζηαλε ηε γέλλεζε ηνπ Υξηζηνύ θαη ην δεύηεξν ην Μπζηηθό Γείπλν. 

Τπάξρνπλ αθόκα θαη ζήκεξα ρηππήκαηα ζπαζηώλ από ηνπο Σνύξθνπο πάλσ ζηηο 

αγηνγξαθίεο, πνπ καξηπξνύλ ηε βαξβαξόηεηα ηνπ ερζξνύ. Μαο μελάγεζε ν 

Αξρηκαλδξίηεο Πνξθύξηνο Ανπάλη κε ηδηαίηεξε δεζηαζηά. 

Σελ ίδηα κέξα επηζθεθζήθακε ηνλ ηεξό λαό ηεο Παλαγίαο Λαηδηκά θαη ην 

κλεκείν ησλ πεζόλησλ ζηε Μάρε ηεο Κξήηεο. Δθεί ν εθεκέξηνο ηεο πεξηνρήο π. 

Δπάγγεινο Γεξκηηδάθεο καο ππνδέρηεθε κε θέξαζκα, καο μελάγεζε θαη καο έδσζε 

ρξήζηκεο ζπκβνπιέο γηα ηε δσή καο πνπ άγγημαλ ηελ θαξδηά καο. 

Γξπγηαλλάθε Αιεμάλδξα (Β1) 

 

 

 

6) Πνιηηηζηηθό πξόγξακκα: Σαμηδεύνπκε Διιάδα, γλσξίδνπκε ηελ 

ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκό, ην θπζηθό πεξηβάιινλ, ηελ παξάδνζε ηνπ ηόπνπ καο 
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Τπεύζπλεο πξνγξάκκαηνο: Παιακά Βαζηιηθή (θηιόινγνο), Κνπλάιε 

Δπθξνζύλε (καζεκαηηθόο) 

 

Η «κεγάιε» καο εθδξνκή ζηελ Ήπεηξν 

  
ηηο 13 Απξηιίνπ δηνξγαλώζεθε κία πελζήκεξε 

εθδξνκή κε πξννξηζκό ηα Γηάλλελα. πλνδνί ήηαλ ε θ. 

Παιακά, ε θ. Κνπλάιε, ε θ. Βαζάθε θαη ν θ. 

Σξηθνίιεο. Αλαρσξήζακε από ην Ρέζπκλν γηα ηα Υαληά 

θαηά ηηο 7.00 κ.κ. θη από θεη κε ην πινίν γηα Πεηξαηά. 

Σν πξσί ηεο Πέκπηεο (14 

Απξηιίνπ) μεθηλήζακε γηα 

Γειθνύο θάλνληαο κία 

ζηάζε ζηελ Αξάρσβα. ηαλ θηάζακε ζηνπο Γειθνύο, 

επηζθεθζήθακε ην θαηαπιεθηηθό κνπζείν θαη ηνλ 

αξραηνινγηθό ρώξν. ηε ζπλέρεηα πήγακε ζην ζπίηη ηνπ 

Άγγεινπ ηθειηαλνύ κέζα ζην ρσξηό «Γειθνί». Ο 

ηθειηαλόο καδί κε ηε γπλαίθα ηνπ είραλ αλαβηώζεη ηηο δειθηθέο ενξηέο. Αξγόηεξα 

πήγακε γηα κεζεκεξηαλό ζηελ όκνξθε Ναύπαθην θη αλεβήθακε (επηπρώο κε ην 

ιεσθνξείν) πάλσ ζην θάζηξν, όπνπ ζαπκάζακε ηε ζέα ηεο γέθπξαο Ρίνπ-Αληίξξηνπ. 

Από θεη πήξακε ηνλ «αηέιεησην» δξόκν γηα ηα Γηάλλελα. Φηάλνληαο, πήγακε 

θαηεπζείαλ γηα δείπλν θαη κεηά ζην πνιπηειέο μελνδνρείν « Δpirus Palace» γηα ύπλν! 

Σελ Παξαζθεπή (15 Απξηιίνπ) πήξακε πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη 

μεθηλήζακε γηα ηνλ πγξόηνπν Ρνδηάο ζηνλ Ακβξαθηθό θόιπν. Ξελαγεζήθακε ζηνλ 

πγξόηνπν θαη ζαπκάζακε έζησ από καθξηά ηνπο αξγπξνπειεθάλνπο. Δίδακε θαη κία 

παξνπζίαζε γηα ηα νθέιε ησλ πγξόηνπσλ. ηε ζπλέρεηα επηζθεθζήθακε ην κνπζείν 

ηεο Νηθόπνιεο ζηελ Πξέβεδα, κείλακε γηα δύν ώξεο ζηελ πόιε θαη ζηελ επηζηξνθή 

ζηακαηήζακε ζηελ Άξηα θαη είδακε ην πεξίθεκν 

γηνθύξη ηεο. Σν βξάδπ πήγακε γηα θαγεηό θαη γηα 

δηαζθέδαζε δίπια ζηε ιίκλε Ησαλλίλσλ. Σν 

άββαην (16 Απξηιίνπ) κεηά ην πξσηλό 

αλαρσξήζακε γηα Μέηζνβν πεξλώληαο κέζα από 

κία ζήξαγγα 4,6 ρικ. Δπηζθεθζήθακε ηελ ππέξνρε 

πηλαθνζήθε Αβέξσθ θαη πεξπαηήζακε κέζα ζην 

γξαθηθό Μέηζνβν, όπνπ ρηόληδε! Έπεηηα πήγακε 

ζηε ιίκλε Ησαλλίλσλ θαη ζην λεζάθη ηνπ Αιή-

Παζά, όπνπ καο έθαλαλ μελάγεζε ζην ζπίηη ηνπ. 

Όζηεξα επηζθεθζήθακε ην κνλαδηθό κνπζείν θέξηλσλ νκνησκάησλ ηνπ Βξέιιε. 

Μεηά πεξηεγεζήθακε ζην θάζηξν θαη ζηα κνπζεία ηεο πόιεο. Σν βξάδπ ζην 

εζηηαηόξην, όπνπ ηξώγακε είρε δσληαλή κνπζηθή θαη δηαζθεδάζακε. 

Σελ Κπξηαθή (17 Απξηιίνπ) πήξακε ην ηειεπηαίν πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη 

πήξακε ην δξόκν ηνπ γπξηζκνύ. Θέιακε λα ζηακαηήζνπκε ζην Μεζνιιόγγη, αιιά ε 

θαηαξξαθηώδεο βξνρή δε καο ην επέηξεςε. Πεξάζακε ηε γέθπξα 

ηνπ Ρίνπ, ζηακαηήζακε ζηνλ Ηζζκό ηεο Κνξίλζνπ θαη θηάλνληαο 

ζηελ Αζήλα πήγακε ζην Πιαλεηάξην. Μεηά ην Πιαλεηάξην πήγακε 

ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, επηβηβαζηήθακε ζην πινίν θη αξρίζακε λα 

κεηξάκε αληίζηξνθα… 

Ζ όιε εθδξνκή ήηαλ κία κνλαδηθή εκπεηξία. Δπηζθεθζήθακε 

πνιιά κνπζεία θαη ελδηαθέξνληα κέξε θαη γεληθά καο έρεη κείλεη κία γιπθηά 

αλάκλεζε από όια όζα είδακε! 
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Κπδσλάθεο Μάξηνο (Β2) 

 

 

 Ζ πελζήκεξε εθδξνκή καο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηα Ησάλληλα ήηαλ κηα θαηαπιεθηηθή θαη επνηθνδνκεηηθή 

εκπεηξία γηα ηνπο καζεηέο. Δπηζθεθζήθακε πνιιά κέξε 

εθηόο από ηα Γηάλλελα, όπσο ηελ Άξηα, ηελ Πξέβεδα θαη ηελ 

Ναύπαθην. Απηό όκσο πνπ θαηά ηε γλώκε κνπ καο έθαλε ηε 

κεγαιύηεξε εληύπσζε ήηαλ ην Μέηζνβν! Έλα 

απνκαθξπζκέλν κέξνο, ςειά ζην βνπλό. πλαληήζακε 

ηνπο θαηνίθνπο ηεο γύξσ πεξηνρήο θαη κηιήζακε καδί ηνπο. 

Μνπ θάλεθαλ πνιύ θηιηθνί θαη επδηάζεηνη άλζξσπνη. Βέβαηα, ην θξύν πνπ 

επηθξαηνύζε εθεί, θαζώο θαη ην ρηόλη πνπ βιέπακε λα πέθηεη, καο ραξνπνίεζε όινπο, 

αθνύ εδώ ζην Ρέζπκλν δελ έρνπκε ζπλεζίζεη λα ρηνλίδεη ζπρλά! 

  Έλα αθόκε κέξνο θαη ζπγθεθξηκέλα ην κνπζείν θέξηλσλ νκνησκάησλ ηνπ 

Παύινπ Βξέιιε, πνπ είρακε ηελ επθαηξία λα επηζθεθηνύκε, καο εληππσζίαζε πάξα 

πνιύ! Οη ιεπηνκέξεηεο θαη νη ζθελέο πνπ παξνπζηάδαλε ηα νκνηώκαηα έκνηαδαλ 

πξαγκαηηθέο! Καζώο πξνρσξνύζακε θαη βιέπακε ηε κία ζθελή κεηά ηελ άιιε όιν 

θαη πεξηζζόηεξν θαζεισλόκαζηαλ ζηηο εηθόλεο πνπ καο ''έθνβαλ ηελ αλάζα''... 

Κεξδίζακε αξθεηά πξάγκαηα από απηή ηελ εκπεηξία, όπσο ζην κνπζείν θέξηλσλ 

νκνησκάησλ, κέζα από ηηο ζθελέο γλσξίζακε ην παξειζόλ καο, ηελ ηζηνξία ηεο 

ρώξαο καο. Οη ζθελέο απηέο ζα καο κείλνπλ ζίγνπξα ζην κπαιό καο. Σν γεγνλόο, 

επίζεο, όηη θάζε κέξα βξηζθόκαζηαλ όιε ηελ ώξα καδί κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο καο, κέξα-λύρηα, ήηαλ ην 

θάηη θαληαζηηθό! Κνηκόκαζηαλ καδί, γειάγακε καδί θαη παίδακε 

καδί. ίγνπξα ήηαλ κνλαδηθό! Γλσξίζακε ηόπνπο πνπ 

δελ επηζθεπηόκαζηε ζπρλά κέζα ζην πξάζηλν, ζηε θύζε. Οη 

εηθόλεο, νη θάηνηθνη αιιά θαη ηα δώα πνπ είδακε θαη 

ζαπκάζακε ( αξγπξνπειεθάλνπο, λεξνβνύβαια ) ζα καο κείλνπλ 

σο κία μερσξηζηή αιιά θαη κνλαδηθή εκπεηξία ζηε δσή καο!  

Φσκά Αλαζηαζία (Γ3 ΣΑΓ)  

 

  

 

 

7) Πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο αγσγήο: «ηαηηθόο θαη κεραλνθίλεηνο 

κνληειηζκόο»-Τπεύζπλνη θαζεγεηέο: Αιεμαλδξάθεο Αιέμαλδξνο, Λαγνπδάθεο 

Μηράιεο (ηερλνιόγνη), Λακπαζάθεο Μηράιεο (θπζηθήο αγσγήο) 

 
8) Πξόγξακκα αγσγήο πγείαο: « Άζθεζε θαη πνηόηεηα δσήο»-Τπεύζπλνο 

θαζεγεηήο: ηαγάθεο Δκκαλνπήι (θπζηθήο αγσγήο) 
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9) Πξόγξακκα Πνιηηηζηηθώλ ζεκάησλ: «Πεξηνδηθή έθδνζε ησλ καζεηώλ ηνπ 4
νπ

 

Γπκλαζίνπ»-Τπεύζπλεο θαζεγήηξηεο: Βαζάθε Μαξία, Πηιαβά Δηξήλε 

(θηιόινγνη) 

 

10) Πξόγξακκα πνιηηηζηηθώλ ζεκάησλ: «Θενί θαη ήξσεο ησλ Διιήλσλ ζηελ 

αξραία ειιεληθή ηέρλε θαη αγγεηνγξαθία»-Τπεύζπλεο θαζεγήηξηεο: Παιακά 

Βαζηιηθή (θηιόινγνο), Κνπλάιε Δπθξνζύλε (καζεκαηηθόο) 

 

 
28

ε
 Οθησβξίνπ: Καβξάθε Γέζπνηλα (θηιόινγνο), Σζαληάθεο Νεθηάξηνο (θαζεγεηήο 

Πιεξνθνξηθήο) 

Η γηνξηή γηα ηελ 28
ε
 Οθησβξίνπ 

 

Με αθνξκή ηνλ ενξηαζκό ηεο επεηείνπ ηεο 28
εο

 

Οθησβξίνπ ην ζρνιείν κνπ πξαγκαηνπνίεζε κηα ζεηξά από 

εθδειώζεηο πνπ δηήξθεζαλ δύν ώξεο πεξίπνπ.   

Οη θαζεγεηέο θαη νη καζεηέο πξνζήιζαλ θαλνληθά 

ζηελ ώξα ζην ζρνιείν, δειαδή ζηηο 8.25. Αθόηνπ όινη 

ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν εθδειώζεσλ ηνπ ζρνιείνπ, ν 

δηεπζπληήο καο κίιεζε γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο επεηείνπ θαη θαηόπηλ πήξε ην ιόγν ε θ. 

Μπνπιή, θαζώο ζα γηλόηαλ ε απνλνκή ησλ επαίλσλ ζηνπο καζεηέο πνπ αξίζηεπζαλ. 

Ζ θαζεγήηξηα εμέθξαζε ην ζαπκαζκό ηεο γηα ηνπο καζεηέο πνπ μερώξηζαλ 

απνλέκνληάο ηνπο ηνπο επαίλνπο. 

Αθνύ νινθιεξώζεθε ε απνλνκή, αθνινύζεζε ε εθθώλεζε ιόγσλ θαη ε 

απαγγειία πνηεκάησλ από ηνπο καζεηέο όισλ ησλ ηάμεσλ 

αλαθνξηθά κε ηνλ πόιεκν ηνπ ’40 θαη ηνλ εξσηθό αγώλα ησλ 

ζηξαηησηώλ. Παξάιιεια γηλόηαλ θαη ε πξνβνιή βίληεν ζε 

κεγάιε νζόλε, γηα λα είλαη δπλαηή ε παξαθνινύζεζε από όινπο 

ηνπο καζεηέο. Σν βίληεν έδεηρλε εηθόλεο από ζθελέο κάρεο, από 

ηε δύζθνιε πεξίνδν ηεο θαηνρήο γηα ηνπο αλζξώπνπο 

πιαηζησκέλν από κνπζηθή θαη ηξαγνύδηα. Ζ εθδήισζε 

νινθιεξώζεθε κε ηελ παξάδνζε ηεο ζεκαίαο ζηε ζεκαηνθόξν, Φσκά Αλαζηαζία,ε 

νπνία καδί κε ηνπο παξαζηάηεο (Υαξνθόπνπ Βάζσ, Κνπηδή Ζξαθιεία, θπξηαλόγινπ 

Λέλα, Μαξθνπιάθε Γέζπνηλα, Καηζνύγθξε Αξεηή) απνρώξεζαλ από ην ζρνιείν γηα 

ηελ θαηάζεζε ζηεθάλνπ.                                           Μαξθνπιάθε Γήκεηξα (Β5 ΣΑΓ) 

 

 

8 Ννεκβξίνπ Αξθάδη: Λαγθνπβάξδνπ Δύα, νθνπιάθε 

ηέιια (θαζεγήηξηεο αγγιηθώλ)  

 

Η γηνξηή πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα ζηελ ηάμε κε έλα 

έμππλν εξσηεκαηνιόγην γηα ηα παηδηά, ηα νπνία ρσξίζηεθαλ 

ζε νκάδεο θη έκαζαλ πξάγκαηα κέζα από ηελ αηκόζθαηξα 

παηρληδηνύ! 

 

 

17 Ννεκβξίνπ Πνιπηερλείν: Μπνπιή Λίηζα, Πηιαβά Δηξήλε, Βαζάθε Μαξία 

κε ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ Σζαληάθε Νεθηάξηνπ  
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Η γηνξηή ηνπ Πνιπηερλείνπ 

 

 

Πέληε ιεπηά πξηλ από ηε γηνξηή! Απηά ηα πέληε 

ιεπηά λνκίδσ όηη ήηαλ ηα πην αγρσηηθά θαη δύζθνια 

ιεπηά νιόθιεξεο εθείλεο ηεο κέξαο! ινη ήκαζηαλ πνιύ 

απαηζηόδνμνη. Ζ εηηνπάζεηά καο ήηαλ εκθαλήο θαη είρακε 

δίθην, θαζώο δελ είρακε πνιύ ρξόλν ζηε δηάζεζή καο, γηα 

λα θάλνπκε πξόβεο θη απηόο ήηαλ ν θπξηόηεξνο ιόγνο πνπ 

αλεζπρνύζακε όηη δε ζα ηα πεγαίλακε θαιά. Ο 

δηεπζπληήο καο έιεγε όηη ε ώξα είρε πεξάζεη θη έπξεπε λα 

βγνύκε. Γπζηπρώο, όκσο, όηαλ είρε έξζεη ε δηθή κνπ ζεηξά, λόκηδα όηη ηα είρα 

μεράζεη όια ηα ιόγηα κνπ, αιιά όηαλ άξρηζα λα κηιάσ, θαλέλαο δελ θαηαιάβαηλε πσο 

μερλνύζα θη άιιαδα ηα ιόγηα κνπ. ηαλ ηειείσζε ην κηθξό καο 

ζεαηξηθό, έλησζα πνιύ αλαθνπθηζκέλε θαη όρη κόλν εγώ. ινη καο 

ήκαζηαλ ραξνύκελνη πνπ είραλ πάεη όια θαιά. Οη 

θαζεγήηξηέο καο κάο επραξίζηεζαλ πνπ 

θαηαθέξακε λα ηα πάκε ηόζν πεξίθεκα θαη ηα 

ππόινηπα παηδηά λνκίδσ όηη επραξηζηήζεθαλ, 

όπσο θάλεθε από ην ρεηξνθξόηεκά ηνπο. Κη έηζη 

ήκαζηαλ όινη ζπγθηλεκέλνη. 

ηλνκάηη Αλίζα (Α2) 

 

 

 

 

 

23 Γεθεκβξίνπ γηνξηή Υξηζηνπγέλλσλ: Μπάλνπ νθία (θαζεγήηξηα 

γεξκαληθώλ), νθνπιάθε ηέιια (αγγιηθώλ), 

Λαγθνπβάξδνπ Δύα (αγγιηθώλ), Μαζηνπδάθε Υαξνύια 

(γεξκαληθώλ), Παιακά Βαζηιηθή (θηιόινγνο), Κνπλάιε 

Δπθξνζύλε (καζεκαηηθόο) 

Η γηνξηή δηαλζίζηεθε από ηξαγνύδηα θαη θάιαληα ζηα 

ειιεληθά, αγγιηθά θαη γεξκαληθά, ελώ ν Άη Βαζίιεο ζην 

ηέινο κνίξαζε ζηα παηδηά ζνθνιάηεο θαη ιηρνπδηέο! Δίρε 

ζηεζεί ηξαπέδη κε ρξηζηνπγελληάηηθα γιπθά από πνιιέο 

ρώξεο, θάξηεο θαη επρέο.  

30 Ηαλνπαξίνπ (Σξηώλ Ηεξαξρώλ): Γεσξγεδάθεο 

Γηώξγνο (ζενιόγνο) 

Δθθιεζηαζκόο θαη ζπγθηλεηηθή νκηιία από ην ζενιόγν. 

 

25
ε
  Μαξηίνπ: Αιεμαλδξάθεο Αιέμαλδξνο (Σερλνιόγνο) 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε θπλήγη ζεζαπξνύ κε πξσηόηππεο δνθηκαζίεο γηα ηνπο καζεηέο! 

 

10 Μαΐνπ: Μάρε ηεο Κξήηεο: Λακπαζάθεο Μηράιεο (θπζηθήο αγσγήο)  
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θαη 

Κιείζηκν ζρνιηθήο ρξνληάο: ζεαηξηθή παξάζηαζε «Διέλεο» Δπξηπίδε: Καξαληδίθνπ 

Διέλε (θηιόινγνο) 

ηηο 10 Μαΐνπ 2011 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηπρία ε 

δξακαηνπνίεζε ελόο απνζπάζκαηνο 

(Γ΄θελή από ηελ «Διέλε» ηνπ 

Δπξηπίδε κε πξσηνβνπιία θαη 

ζθελνζεζία ηεο θ. Καξαληδίθνπ 

Διέλεο. Οη καζεηέο ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ, 

Τδεΐξη Βεζέι (Γ1) θαη ε Μαξγθίλη 

Δλεΐληα (Γ1) ζέιεζαλ λα εθθξάζνπλ 

ηηο ζθέςεηο ηνπο κε αθνξκή ηελ παξάζηαζε. 

«Απηό ην ζεαηξηθό ην παίμακε πξνο ηηκή ησλ θαζεγεηώλ καο, αιιά θαη ηνπ 

ζρνιείνπ καο, γηαηί θέηνο είλαη ε ηειεπηαία ρξνληά πνπ θνηηάκε εθεί. Θέιακε λα 

«γιπθάλνπκε» ηελ εηθόλα ηνπ ζρνιείνπ καο θαη λα πξνζθέξνπκε έλα «επραξηζηώ» 

πξνο ηνπο θαζεγεηέο καο κε απηόλ ηνλ ηξόπν, γηαηί καο δίδαμαλ πνιιά ζρεηηθά κε ηα 

καζήκαηα θαη ηελ αμηνπξέπεηα. Δπίζεο, κέζα από απηό ην ζεαηξηθό ζα ζέιακε λα ζαο 

εθθξάζνπκε θη έλα «ζπγγλώκε» γηα ηα ιάζε πνπ θάλακε, αιιά θη από ηα ιάζε 

καζαίλνπκε θη απηό είλαη ζεηηθό, γηαηί καο θάλεη πην έηνηκνπο γηα ην κέιινλ.  

Μέζα από απηό ην ζεαηξηθό, πηζηεύσ όηη όινη ζα καο ζπκνύληαη, αιιά θη 

εκείο ζα ηνπο ζπκόκαζηε, γηαηί δήζακε πνιιά, όκνξθεο θη άζρεκεο ζηηγκέο, αιιά δελ 

πεηξάδεη, γηαηί όια είλαη κία εκπεηξία. Δμάιινπ, δελ πξέπεη λα μερλάκε πσο ε δσή 

έρεη θαη ζεηηθά, αιιά θαη αξλεηηθά! 

Δίλαη, βέβαηα, ην ιηγόηεξν πνπ κπνξνύκε λα πξνζθέξνπκε ζηνπο θαζεγεηέο 

καο, γηαηί «ζπαηάιεζαλ» γηα καο ηξία ρξόληα θαη θάπνηεο θνξέο ηνπο βγήθε «μηλό», 

αιιά θαη πάιη πηζηεύνπκε όηη ζα καο ζπγρσξήζνπλ. Έλα κεγάιν ΔΤΥΑΡΙΣΩ ζηνπο 

θαζεγεηέο καο!»                                                                                 Τδεΐξη Βεζέι (Γ1) 

 

«Ήηαλ κία μερσξηζηή εκπεηξία γηα κέλα θαη επραξίζησο ζα έπαηξλα κέξνο 

μαλά ζε παξόκνηα εθδήισζε-δηαδηθαζία. Μπνξεί λα κελ ήηαλ κεγάιε ε παξάζηαζε 

θαη λα κε καο είδε πνιύο θόζκνο, αιιά εκείο ληώζακε ζπνπδαία θαη όηη θάλακε θάηη 

εμίζνπ ζπνπδαίν. Σν πην ζεκαληηθό γηα κέλα είλαη όηη ην δηαζθέδαζα θαη όηη ζα κνπ 

κείλεη σο κηα πνιύ γιπθηά αλάκλεζε ζην κπαιό κνπ, εηδηθά ηώξα πνπ ηειεηώλσ ην 

Γπκλάζην».                                                                                  Μαξγθίλη Δλεΐληα (Γ1) 

 

(Οη απόςεηο ησλ καζεηώλ δίλνληαη αλώλπκα, γηαηί έηζη ην ζέιεζαλ.) 

 

Απόςεηο ηνπ Α1 

 

-Γηαηί ηα πην πνιιά καζήκαηα είλαη βαξεηά, αιιά όρη όια! 

-Βαξηόκαζηε, γηαηί δελ κπνξνύκε λα γειάκε, λα κηιάκε, παξά κόλν 
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λα δηαβάδνπκε! 

-Γε βαξηέκαη ζε θαλέλα κάζεκα! 

-Γηαηί γξάθνπκε όιε ηελ ώξα! 

-Γηαηί δελ είλαη επράξηζην ην κάζεκα θαη δελ έρσ θαη δηάζεζε! 

Γηαηί ό,ηη ιέλε είλαη βαξεηό θαη γηαηί είλαη βαξεηνί όινη νη θαζεγεηέο! 

-Βαξηέκαη, όηαλ δελ είκαη θαιά θαη είκαη ζηελνρσξεκέλε. 

-Βαξηόκαζηε, επεηδή ζίγνπξα γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο δελ είλαη θαη ν πην επράξηζηνο                        

ηξόπνο λα πεξλάο επηά ώξεο δηαβάδνληαο δεθαηξία δηαθνξεηηθά 

καζήκαηα κε δέθα θηιά ζεσξία ην θαζέλα! 

-Βαξηέκαη ζε ιίγα καζήκαηα, γηαηί σξαίν ην κάζεκα ην θάλεη ν 

θαζεγεηήο! 

-Οη θαζεγεηέο ηνπ Α1 θαινί είλαη, αιιά εγώ βαξηέκαη ηελ ώξα ηνπ 

καζήκαηνο, γηαηί θξαηάεη πνιύ ε ώξα! 

 

Απόςεηο Α2 

-Σν θάζε κάζεκα γίλεηαη βαξεηό, όηαλ δε ζπκκεηέρνπλ όινη. 

-Γηαηί ζθέθηνκαη γηα ζέκαηα δηάθνξα θη απνζπάηαη ε πξνζνρή κνπ 

από ην κάζεκα. 

-Σα παηδηά βαξηνύληαη ηελ ώξα ησλ καζεκάησλ, γηαηί δε ζέινπλ λα θάλνπλ πνιιά 

πξάγκαηα θαη ελδηαθέξνληαη γηα άιια πξάγκαηα, όπσο βόιηεο θ.ά. 

-Γελ είλαη εύθνιν λα ζεθώλεζαη ην πξσί, λα πεγαίλεηο ζην ζρνιείν θαη λα θάζεζαη ζε 

κία θαξέθια γηα επηά ώξεο. 

-Κακηά θνξά βαξηέκαη, όηαλ ν θαζεγεηήο είλαη απζηεξόο θαη δε ιέεη ηίπνηα αζηείν, 

γηα λα γειάζνπκε, αιιά ηηο πην πνιιέο θνξέο δε βαξηέκαη, γηαηί έρνπκε επράξηζηνπο 

θαζεγεηέο. 

-Σν ζρνιείν είλαη βαξεηό, γηαηί δελ έρεη θέθη θαη δε ιέκε θάηη, γηα λα πεξάζεη ε ώξα 

θη όιε ηελ ώξα ιέκε γηα ηα καζήκαηα. 

-Γηαηί νη θαζεγεηέο δε γειάλε. 

-ηαλ ν θαζεγεηήο «ξίρλεη» ην κνλόινγό ηνπ ρσξίο ίρλνο γέιηνπ. 

-Σν κάζεκα γίλεηαη βαξεηό από ηνλ ηξόπν πνπ καο ην δηδάζθνπλ νη θαζεγεηέο. 

 

Απόςεηο Α3 

-Γε βαξηέκαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ, γηαηί ην 

κάζεκα είλαη επράξηζην θαη ζηελ ηάμε καο πεξλάεη όκνξθα 

θαη θπιάεη γξήγνξα ε ώξα. 

-ηα πεξηζζόηεξα καζήκαηα πεξλάεη επράξηζηα ε ώξα θαη 

δηαζθεδάδνπκε.  

Γε βαξηέκαη, γηαηί κνπ αξέζεη λα καζαίλσ θαηλνύξηα 

πξάγκαηα. 

-Γηαηί λπζηάδσ! 

-ηαλ δελ θαηαιαβαίλσ θάηη, βαξηέκαη! 

-Δπεηδή θνηκόκαζηε πνιύ αξγά θαη λπζηάδνπκε!  

-Κάζε κέξα ηα ίδηα θαη ηα ίδηα είλαη βαξεηό… 

-Γηαηί έρνπκε θνηκεζεί αξγά ην βξάδπ θαη είκαζηε θνπξαζκέλνη… 

-Γηαηί ηξία ρξόληα ηώξα αθνύσ ηα ίδηα θαη ηα ίδηα… 

-Βαξηέκαη, γηαηί λπζηάδσ ηηο πξώηεο ώξεο… 

 

 

Απόςεηο Α5  

-Δπεηδή είκαη θνπξαζκέλνο. 

-Γελ αληέρσ λα κηιάλε όιε ηελ ώξα νη θαζεγεηέο. 
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-Γηαηί δελ κπνξνύκε λα ηξέρνπκε θαη λα θάλνπκε ό,ηη ζέινπκε ζαλ παηδηά πνπ 

είκαζηε. 

-Μπνξεί λα θηαίεη ην ίδην ην κάζεκα ή ν θαζεγεηήο. 

 

 

 

Απόςεηο Β2 

-ηαλ ν θαζεγεηήο κηιάεη γηα θάηη ηειείσο αζήκαλην 

ζην κάζεκα. 

-Βαξηέζαη, γηαηί…βαξηέζαη! Έηζη απιά! Αλαιόγσο πσο θάλεη ην κάζεκά ηνπ ν 

θαζεγεηήο. 

-Φηαίεη ν έξσηαο. ινη είλαη εξσηεπκέλνη, αιιά δελ ην ιέλε! 

-Γηαηί ηηο πην πνιιέο θνξέο αξρίδνπκε ακέζσο ην κάζεκα θαη δε κηιάκε γηα ην πώο 

πεξάζακε. 

-Γηαηί είλαη βαξεηόο ν θαζεγεηήο! 

-Γηαηί δελ έρσ θνηκεζεί θαιά θαη λπζηάδσ! 

-Μεξηθά καζήκαηα είλαη όλησο πνιύ βαξεηά! 

-Γηαηί είκαη εξσηεπκέλε. 

-θέθηνκαη ηη ζα θάλσ ην απόγεπκα, ην βξάδπ θαη δελ μέξσ θη εγώ, γηαηί βαξηέκαη 

ηόζν! 

 

Απόςεηο Β4 

-Γηαηί ζθέθηνκαη ζπλέρεηα θάηη άιιν. 

-Γηαηί ζθεθηόκαζηε ηα δηθά καο.  

-Γηαηί είκαη εξσηεπκέλνο. 

 

 

 

 

Μαληηλάδεο 
 

 

Κξήηε κνπ ζηα πειάγε ζνπ             

ζέισ λα θνιπκπήζσ,                   

ηηο νκνξθηέο ζνπ λα ραξώ               

ηζ’ αθηέο ζνπ λα γλσξίζσ.              

 

 

ηα δξνζεξά θαξάγγηα ζνπ            

  ζέισ λα πεξπαηήζσ,          

ζηνλ Φεινξείηε λ’ αλεβώ              

 ηνλ θόζκν λ’ αληηθξίζσ.                

 

 

Σελ έλδνμε ηζηνξία ζνπ                

ζέισ λα κειεηήζσ 

θη αλ ρξεηαζηείο ην αίκα κνπ,            

εγώ ζα ζ’ ην ραξίζσ. 

 

Αιεμάθε Θάιεηα (Γ2) 

Σν 4
ν
 Γπκλάζην είλαη ζθνιεηό, 

 όπνπ καζαίλεηο  

ηα γξάκκαηα, ην κάζεκα  

λα ηα θαηαιαβαίλεηο.        

Πεξάθεο Γεκήηξεο (Γ2) 

 

    ε θίιεζα θαη ν Θεόο 

ίζσο κε ηηκσξήζεη 

γηαηί από ηόηε 

εηθόληζκα δελ έρσ πξνζθπλήζεη. 

 

Από ηελ θόρε ηνπ ζπαζηνύ 

βγαίλσ ζηνλ Φεινξείηε 

θαη βιέπσ ηελ αγάπε κνπ  

θαη νιόθιεξε ηελ Κξήηε. 

 

Σν γάια ησλ κειηζζώλ κνπ  

ην γάια ησλ νδώλ κνπ 

θαη ην ζηαθύιη ζνπιηαλί 
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ια ηζε Κξήηεο ηα ρσξηά   

έρνπλε ηζηνξία 

 κα ν θαζείο ζηνλ ηόπν ηνπ  

δίλεη κεγάιε αμία. 

 

η’ Αλώγεηα εγελλήζεθα 

θη έκαζα πώο γιεληάλε 

ζε ηόπνπο πνπ νη αεηνί 

πάληα ςειά πεηάλε. 

 

Διπίδα δίλεη ζηε δσή  

ην θάζε θνίηαγκά ζνπ 

θαη κνπ πιεζαίλνπλ νη ραξέο, 

όηαλ βξεζώ θνληά ζνπ. 

 

Ζ αγάπε ζνπ κε κάγεςε 

θαη δελ κπνξώ καθξηά ζνπ 

νιόθιεξε κνπ ε δσή 

έρεη ηε κπξσδηά ζνπ. 

 

Γπλή εζηί ηξηαληάθπιιν 

κε ηξπθεξό θνηζάλη 

ραξά ζε θείλνλ πνπ κπνξεί 

δηθό ηνπ λα ην θάλεη. 

 

 

Από ηζη ξίδεο ηεο θαξδηάο 

θη απ’ ηζε θαξδηάο ηα βάζε 

ζνπ εύρνκαη λα θαινδσείο 

ρσξίο θαεκνύο θαη πάζε. 

 

Με ιίγνπο ζηίρνπο έθιεηζα  

ην αθηέξσκά κνπ  

θαη γξάθσ ηελ ππνγξαθή 

θαη ην όλνκά κνπ. 

 

Βετδάη Δπαγγειία (Α1) 

 

 

ζα ζε ηαΐδσ θσο κνπ. 

 

ηνπ Φεινξείηε ηελ θνξθή 

ζα θηηάμσ έλα ζθνιείν 

λα κπαηλνβγαίλεηε θπξία 

εζείο κε έλα ρξπζό βηβιίν.  

 

Θέισ λα βγσ λα δσ 

 ςειά ςειά ζηνλ Φεινξείηε  

λα βιέπσ ηελ αγάπε κνπ  

θαη νιόθιεξε ηελ Κξήηε.    

 

Κνπέιηα, όηαλ ήκαζηαλ,  

εθάλακε θαληάδεο 

ζηηο γεηηνληέο γπξίδακε, 

ιέγακε καληηλάδεο.   

 

αλ ηνλ ατηό πεξήθαλα 

πάληα ςειά θαζίδσ 

θαη ζηηο θσιηέο κνπ ζε  

εγθξεκλνύο θαη ζε ραξάθηα ρηίδσ.    

 

Δγώ’ καη ηζ’ αζηξαπήο παηδί 

θαη ηζε βξνληήο εγγόλη 

ζα ζέισ αζηξάθησ θαη βξνληώ 

ζα ζέισ ξίρλσ ρηόλη. 

 

 

Πέξδηθα πνπ είζαη ζηα ςειά 

κελ θαηεβείο ζηα ξγπάθηα, 

γηαηί ζε ηξηγπξίδνπλε  

πνιιώ ινγηώ γεξάθηα. 

 

Υίιηα θαιώο νξίζεηε 

θίινη κνπ θαη δηθνί κνπ 

θη α δε ρσξείηε ζπίηη κνπ 

πάλσ ζηελ θεθαιή κνπ. 

 

σπαζήο Λεπηέξεο (Α1) 

                       

 

 

 
 

 

Γηα μαλζηέο θαη κε… 
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Μηα μαλζηά κπαίλεη ζε έλα θαηάζηεκα θαιιπληηθώλ. 

-Έρεηε θξέκα γηα απνηξίρσζε; Ρσηάεη ηελ πσιήηξηα. 

-Γηα πνηα πεξηνρή; 

-Γηα ην Υαιάλδξη… 

 

Μηα μαλζηά παίξλεη ηειέθσλν ζηελ Οιπκπηαθή θαη ξσηάεη ηελ ηειεθσλήηξηα: 

-Πόζν δηαξθεί ην ηαμίδη Αζήλα-Θεζζαινλίθε; 

-Μηζό ιεπηό, παξαθαιώ… 

-Α! Δπραξηζηώ! Καη θιείλεη ην ηειέθσλν. 

 

Ζ κάλα κηαο μαλζηάο: 

Έια κέζα! Υηνλίδεη! 

ηγά θαη έμσ ρηνλίδεη! 

 

Μηα μαλζηά δέρεηαη θιήζε από ην αγόξη ηεο ζην θηλεηό… 

Έια, βξε, Σάθε, πνύ ην ήμεξεο όηη είκαη ζην ζνύπεξ κάξθεη; 

 

Γηαηί νη μαλζηέο αλνίγνπλ ηα Μίιθν κέζα ζηα ζνύπεξ κάξθεη; 

Γηαηί ε ζπζθεπαζία γξάθεη επάλσ: «ΑΝΟΗΞΣΔ ΔΓΧ». 

 

Γπν μαλζηέο ζπδεηνύλ: 

- Γε ζνπ είπα… Έθαλα ηεζη ΠΑΠ. 

Καη ε άιιε απαληά: 

- νβαξά; Ήηαλ δύζθνιεο νη εξσηήζεηο; 

 

  - Να ζνπ πσ, ξε νύια…Σειηθά πνην είλαη ην ζσζηό; Ηξάλ ή Ηξάθ; 

 

Σειεθσλεί κηα μαλζηά ζην Ράδην Κνξαζίδε. 

-Ναη , παξαθαιώ. Ράδην Κνξαζίδεο; 

Μάιηζηα, θπξία κνπ. Ση ζα ζέιαηε; 

Θα ήζεια λα θάλσ κία αθηέξσζε. 

 

Ο δάζθαινο καιώλεη έλα καζεηή γηα ηελ έθζεζή ηνπ. 

-Γελ ληξέπεζαη; Ση έθζεζε είλαη απηή; ύλζεζε θαθή, θείκελν γεκάην ιάζε, 

γξάςηκν ειεεηλό. Θα ηε δείμσ ζηνλ κπακπά ζνπ! 

-Καιά ζα ηνπ θάλεηε, γηαηί εθείλνο ηελ έγξαςε!  Γελ κπνξώ λα ηα αθνύσ εγώ 

κηα δσή! 

 

Δπηκέιεηα: Κνηδακπαζάθε Λίλα (Α2) 

 

 

 

ΔΠΙΛΟΓΟ 

 

Αγαπεηνί αλαγλώζηεο, 

 

Δκείο, νη καζεηέο ηνπ 4
νπ

 Γπκλαζίνπ θαη νη ππεύζπλεο θαζεγήηξηεο ζέινπκε 

λα επραξηζηήζνπκε όινπο, όζνη βνήζεζαλ ζηελ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνύ καο θαη λα 

πνύκε έλα ηεξάζηην «επραξηζηώ» ζηνπο ρνξεγνύο καο! Σν δηθό καο «ηαμίδη» γηα ηε 

ρξνληά 2010-2011 νινθιεξώζεθε θαη αηζζαλόκαζηε ιίγν πην «πινύζηνη» θαη γεκάηνη 

εηθόλεο θαη εκπεηξίεο. Δίκαζηε έηνηκνη λα αληηκεησπίζνπκε λέεο πεξηπέηεηεο θαη 
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πξνθιήζεηο έρνληαο πάληα γηα ππμίδα καο ηελ πξνζπάζεηα θαη ηελ αγσλία λα γίλνπκε 

θαιύηεξνη άλζξσπνη θαη αληάμηνη ησλ πξνζδνθηώλ απηώλ πνπ καο αγαπάλε. 

Σν ζρνιείν καο είλαη ην θαηαθύγηό καο, ν ρώξνο, όπνπ ζπκβαίλνπλ όια ηα 

ζεκαληηθά γεγνλόηα ηεο εθεβηθήο καο δσήο, ην αγαπάκε θαη ζέινπκε λα αθνύκε 

κόλν θαιά ιόγηα γηα απηό, ηα θαιύηεξα…Τπάξρνπκε, ινηπόλ, θη εκείο νη κηθξνί 

ηαμηδηώηεο ηνπ 4
νπ

 θη έρνπκε ζηόρνπο θαη όλεηξα… 

  Να είζηε όινη θαιά!                                                 

Με εθηίκεζε, 

 

Ζ ζπληαθηηθή νκάδα 

 

 

 

 

«Η Ιζάθε ζ’ έδσζε ην σξαίν ηαμίδη. 

Υσξίο απηήλ δε ζα’ βγαηλεο ζηνλ δξόκν. 

Άιια δελ έρεη λα ζε δώζεη πηα. 

Κη αλ πησρηθή ηελ βξεηο, 

ε Ιζάθε δελ ζε γέιαζε. 

Έηζη ζνθόο πνπ έγηλεο, κε ηόζε πείξα, 

ήδε ζα ην θαηάιαβεο νη Ιζάθεο ηη ζεκαίλνπλ». 

             

Κ.Π. Καβάθεο 

 

 
 


