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Bullying:
μη φοβάσαι, ΜΙΛΑ

Ε Ι Μ Α Σ Τ Ε
ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ εδώ...

Άλκης:   «Αφήστε τα σχέδια, 
κάντε όνειρα!»Κούρκουλος:

σου γράφω πάλι  
από ανάγκη...

LIVE Radio από το σχολείο μας 

με τον Σπύρο Χαριτάτο

ΓρηΓΟρης ΒαλτινΟς:  
η προσωποποίηση του ήθους και της αξιοπρέπειας

αν θες να μάθεις  
για την πόλη κοίταξε 

τους τοίχους της

ταξίδια
school projects

σκέψεις

η αξία  

του εθελοντισμού  
και της 

αλληλεγγύης  
στην 

ελληνική κρίση



Ανάμεικτα συναισθήματα κάνουν 
την εμφάνιση τους στην ψυχή μου. 
Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι 
σχεδόν τέλειωσε, το κομμάτι σχολείο 
από τη ζωή μου. 

Πφφφ! Νομίζετε ότι αυτό θα είναι 
ακόμα ένα άρθρο για την αγανάκτηση 
και την κούραση ενός τελειόφοιτου 
λυκείου εε?? Μπααα… προτιμώ να 
πνιγώ στον φραπέ, παρά να γράφω 
κλισέ άρθρα σε σχολικές εφημερίδες. 

Ναι, εμείς τα τριτάκια τελειώσαμε 
και ναι, ήταν μια δύσκολη χρονιά και 
μπλα μπλα μπλα…. 

Απευθύνομαι όμως σχεδόν μόνο 
στους μικρότερους μαθητές του σχο-
λείου, αφού αυτοί θα είναι και αύριο 
εδώ. 

Ως έμπειρος συμβουλάτορας (:P) 
λοιπόν, θα πρότεινα στα παιδιά να εφαρμόσουν 
δυο πράγματα: αυθορμητισμό και διαρκώς καλή 
διάθεση. Αν και ασφαλώς, το μυστικό της επιτυ-
χίας γεννιέται κάθε φορά μέσα από τον καθένα. 

Καλύτερα όμως να το φιλοσοφήσω σε μερι-
κές εβδομάδες από καμιά παραλία με καταγά-
λανα νερά και μια tequila sunrise στο χέρι… Ναι, 
νομίζω πως εκεί θα είναι καλύτερα. 

Τ΄ ακούτε οι μικρότεροι?? Για να δείτε τι σας 
περιμένει… Μη νομίζετε ότι το είπα για να ζηλέ-
ψετε… γιατί γι΄ αυτό το είπα (:P)!!! 

Δεν θα κάνω καν κλείσιμο στο άρθρο γιατί και 
αυτό κλισέ είναι… Οπότε από μένα και όλα τα 
τριτάκια, BYEEEEEEE!!!

Ασκιανάκης Τάσος (Γ τάξη)

Το φετινό 15μελές 
Πρόεδρος: Μάντζαρης Μιχάλης
Αντιπρόεδρος: Μαθιουδάκης Ευτύχης
Μέλη: Αθανασίου Φώτης, Ασημακόπουλος 

Αλέξανδρος, Βουδούρης Γρηγόρης, 
Γεωργούλης Λούπης Γιάννης, Δαλέ-
ντζας Φίλιππος, Δαρδαμάνης Βασί-
λης, Κάρπας Βαγγέλης, Κολιομίχος 
Αχιλλέας, Λαμπρόπουλος Δημήτρης, 
Ράλλης Νίκος, Ρόδης Θέμης, Σακού-
της Κωνσταντίνος, Φωκάς Άγγελος

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α± ΛΥΚΕΙΟΥ
H εφημερίδα του σχολείου μας έχει τη δική της μικρή, αλλά ουσιαστική ιστορία. Τα παιδιά της 

Α Λυκείου, το νέο αίμα του σχολείου... “είμαστε κι εμείς εδώ”, για να δυναμώσουμε τη δημοσιο-
γραφική ομάδα.

Θα σας ενημερώνουμε για τα σχολικά μας θέματα, την επικαιρότητα, θα εκφράσουμε τους 
προβληματισμούς μας και φυσικά θα σας ψυχαγωγήσουμε…

Έτσι με κέφι και όρεξη είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τα ηνία και να κάνουμε την εφημερίδα μας 
ακόμα καλύτερη! 

Μουτάφη Κατερίνα (Α τάξη)

Byeeeee!!!!!
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Δημοσιογραφική Ομάδα

Α Τάξη Αλεξοπούλου Θεοδώρα, Ζησιμο-
πούλου Χαρούλα, Καπελλάκη Ιωάννα, Μαρ-
κάκη Νικολέτα, Μίτσουλη Χριστίνα, Μουτά-
φη Κατερίνα, Μπαρμπετάκη Αγγελική, Σιλιό-
γκας Δημήτρης, Τζαβέλλας Δημήτρης, Χανι-
ωτάκη Μαρία, Χριστοφοράτου Μαργαρίτα

Β Τάξη Γκάτσου Θεοδώρα, Ζιμπουνούμης 
Γιάννης, Μαρίνη Μαρίνα, Φιλιάγκος Ζαχα-
ρίας

Γ Τάξη Μαρία Λαζάρου, Δήμου Γεωργία, 
Δερμιτζάκη Ανδριανή, Μανγιώλη Μαρία, Σα-
γρέδου Ελίνα, Σερεμέτη Κωνσταντίνα

Υπεύθυνoι Καθηγητές 
Μαμά Βαρβάρα ΠΕ19
Παρασκευόπουλος Γιώργος ΠΕ09
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ΤΟ 11ο ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ αυτό που κρατάτε 
στα χέρια σας, είναι το πρώτο χωρίς τη συμμετοχή της κ. Λιακοπούλου Φωτεινής. Όχι βέβαια… δεν 
«αποστασιοποιήθηκε» από την αγαπημένη της εφημεριδούλα… απλά άλλαξε θέση στη κοινωνική πυ-
ραμίδα και συνταξιοδοτήθηκε!

Θα ήθελα λοιπόν προσωπικά να την ευχαριστήσω, για την άριστη πολυετή συνεργασία που είχαμε, 
για την πολύτιμη συνεισφορά της, που άρχιζε από την «σύλληψη» της ιδέας και την επιλογή της ύλης 
και τελείωνε με την εκτύπωση κάθε τεύχους. 

Το σημαντικότερο όμως για όλους μας, ήταν ο καθοριστικός της ρόλος στην άψογη συνεργασία 
των μελών της συντακτικής ομάδας, εκπαιδευτικών και μαθητών/συγγραφέων. Σε αυτό συνέβαλε 
ο ευγενικός, ευχάριστος, καλοπροαίρετος και διαλλακτικός χαρακτήρας της. Χαρακτηριστικά, που 
σπάνια συναντάς σήμερα, συσσωρευμένα σ’ ένα άτομο.  

Αγαπητή Φωτεινή… 
                  …σε ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ θερμά!

Μαμά Βαρβάρα

Είμαστε και εμείς εδώ
Τεύχος 11 - Ιούνιος 2014

Περιοδικό 
1ου Ενιαίου Λυκείου Πετρούπολης

Αν. Ρωμυλίας και Θεσσαλίας
Πετρούπολη 132 31

τηλ./fax: 210 5015335

Eimaste K Emeis E

e-mail: 
proto_lykeio_petroupolis@yahoo.gr        

Tηλέφωνο Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων

6944 23.21.34

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γο-
νέων & Κηδεμόνων του 1ου Γενικού Λυκείου 
Πετρούπολης αναδείχθηκε από τις εκλογές 
στις 11/2/2013 και συγκροτήθηκε σε σώμα 
ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυριακόπουλος Νίκος 
(6944232134)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υφαντής Παναγιώτης 
(6945806465)

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σακούτη Τσομπάνο-
γλου Άννα

ΤΑΜΙΑΣ: Πασχάκη Μαρή 
ΜΕΛΗ: Βουγιουκαλάκη Αγγελάτου Βάσω, 

Μπερτσιάς Νίκος, Παναγιωτακόπουλος 
Δημήτρης 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Χατζηιωάννου 
Κοντού Ανθή, Καλέμης Δημήτρης, Μήλι-
ου Λαμπράκη Αφροδίτη
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ΗΜΕΡΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ*
εργαστήριο live με τον Σπύρο Χαριτάτο

Πρωινό Πέμπτης. Το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου μας 
ασφυκτικά γεμάτο. Κονσόλες, καλώδια, μικρόφωνα … μαθητές. Παντού 
μαθητές (!!!), μέσα και έξω από το εργαστήριο. Διάχυτο στο χώρο, ένα 
ελαφρύ αίσθημα αγωνίας, άγχους αλλά και προσμονής. Η παρουσία του 
Σπύρου καταλυτική! Αν και διευθυντής λειτουργίας ειδήσεων & ενημέρω-
σης στο ραδιόφωνο του Alpha98.9 στην Αθήνα και γενικός διευθυντής στο 
ραδιόφωνο του Alpha96.5 στη Θεσσαλονίκη, κατάφερε μονομιάς να μας 

κάνει να νοιώσουμε οικεία δίπλα του και άνετα μπροστά στα μικρόφωνα. 
Έτσι γίναμε όλοι μια μεγάλη παρέα, μια ομάδα ενεργών πολιτών με φωνή 
και άποψη που θέλει να ακουστεί… Η δική μας «Γιάφκα» ήταν γεγονός!

Μιλάμε για την ραδιοφωνική εκπομπή ‘Γιάφκα’ του Σπύρου Χαριτάτου 
που ξεφεύγοντας για λίγο από τις εγκαταστάσεις του σταθμού, μεταφέρ-
θηκε στο σχολείο μας, εκπέμποντας ζωντανά από το εργαστήριο πληρο-
φορικής. Ένα εγχείρημα που συνέβη για πρώτη φορά στην ιστορία του 
Ελληνικού ραδιόφωνου!

Η 1η ώρα της εκπομπής πέρασε με θέματα επικαιρότητας και σχο-
λιασμό της από κάποιους πολιτικούς. Η 2η ώρα ήταν αποκλειστικά δική 
μας…! Από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ακούγαμε τον Δρ. 
Κωνσταντίνο Σιώμο, Ψυχίατρο Παιδιών & Εφήβων, Διδάκτορα Ιατρικής 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με εξειδίκευση στον εθισμό του διαδικτύ-
ου και στις διαδικτυακές συμπεριφορές. Αυτή ακριβώς ήταν και η εργασία 

με την οποία ασχοληθήκαμε με 
την κ. Μαμά, «η κατάχρηση και ο 
εθισμός των νέων στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης» αλλά και στο 
διαδίκτυο γενικότερα.

Από τη μια, ο Σπύρος, ως 
‘έμπειρος’ χρήστης των social 
media, αλλά και λόγω θέσης 
και επαγγέλματος, είχε πολλές 
προσωπικές εμπειρίες να μας μεταφέρει. Άοκνα και πρόθυμα, στην δίω-
ρη συζήτηση που ακολούθησε off air, άκουσε τα ερωτήματά μας και τις 
ανησυχίες μας, μας περιέγραψε συμβάντα, κατέθεσε την άποψη του, μας 
έδωσε συμβουλές. 

Από την άλλη, ο κ. Σιώμος αναφέρθηκε  σε πράγματα που δεν γνωρίζαμε 
την ύπαρξη τους. Μας μίλησε για ένα φάσμα συμπεριφορών σχετιζόμενες 
με τη χρήση του διαδικτύου, τις πρώτες ενδείξεις εθισμού, αλλά και πώς 
να αντιμετωπίσουμε τη διαταραχή εθισμού στο διαδίκτυο. Επιστημονική η 
προσέγγισή του στα ερωτήματά μας, μα συνάμα κατανοητός. 

Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για εμάς που σίγουρα θα μας μείνει αξέ-
χαστη. Η μαγεία της αμεσότητας του ραδιοφώνου είναι πραγματικά μονα-
δική.....

κ. Σπύρο Χαριτάτο σας ευχαριστούμε από καρδιάς...

Σερεμέτη Κωνσταντίνα (Γ τάξη)

*το κείμενο προοριζόταν για το περσινό τεύχος που δεν τυπώθηκε
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Με αφορμή 
ερευνητική εργασία 
του σχολείου μας 
“Χρήση – κατάχρη-
ση – εξάρτηση των 
νέων στο διαδίκτυο” 
με συντονίστρια κα-
θηγήτρια τη Μαμά 
Βαρβάρα, μας επι-
σκέφτηκε η κυρία 
Δημητρακοπούλου, 
ψυχολόγος του 
προγράμματος ΑΡΙ-
ΑΔΝΗ (πρόγραμμα 

Κατάρτισης Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας για το φαινόμενο του «εθισμού» των εφήβων στο 
διαδίκτυο καθώς και για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι από την 
ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου).

Το πρόγραμμα υλοποίησε η Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Β’ Παιδιατρικής κλινικής του Εθνι-
κού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης 
του Ε.Κ.Π.Α, σε συνεργασία με το υπουργείο παιδείας. 

Η κυρία Δημητρακοπούλου, φιλική και πρόθυμη, προσέφερε υπεύθυνα και αξιόπιστα συμ-
βουλευτική για σωστή χρήση και ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο. Μαζί μας παρακολούθησαν 
και συμμετείχαν στη συζήτηση και οι συμμαθητές μας της ερευνητικής εργασίας ‘Ο ρόλος των 
ΜΜΕ στη διαμόρφωση χαρακτήρα των νέων’ με τον υπεύθυνο καθηγητή Περουλάκη Δημή-
τρη.

Στόχος της προσπάθειας αυτής ήταν η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, καθώς και η 
έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των γονέων, των παιδιών και των εφήβων, όσον αφορά στα 
προβλήματα που προκύπτουν από την ανεξέλεγκτη χρήση του Διαδικτύου, τη νέα μορφή του 
«εθισμού» που έχει κάνει την εμφάνισή της, αλλά και σε ενδεδειγμένους τρόπους προστασίας 
και «απεξάρτησης».

Σαγρέδου Ελίνα (Γ τάξη) 

σωστή χρήση και ασφαλής πλοήγηση  
στο διαδίκτυο!

βραδιές ΘΕΑΤΡΟΥ
Στο πλαίσιο της Ερευνητικής Εργασίας «Το θέατρο από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας», 

οι μαθητές που συμμετείχαμε στην ομάδα, είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε δύο 
εξαιρετικές θεατρικές παραστάσεις. Ήταν δύο διαφορετικά είδη θεατρικών κειμένων.  

Αρχικά, στο θέατρο ΚΑΤΙΑ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ, είδαμε την αστυνομική κωμωδία μυστηρίου «Μά-
ντεψε ποιος θα πεθάνει απόψε…». Η εξέλιξη της υπόθεσης, κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον 
μας ως την τελευταία σκηνή. Κι όχι μόνο! Στο τέλος, προς μεγάλη μας χαρά, μιλήσαμε με γνω-
στούς αγαπημένους ηθοποιούς και φωτογραφηθήκαμε μαζί τους…. Αλ. Αντωνόπουλος, Τ. 
Χαλκιάς, Τζ. Ευείδη, Ελ. Κρίτα, Π. Καναράκης!!!

Ύστερα, στο θέατρο ΛΑΜΠΕΤΗ, γελάσαμε με την ψυχή μας παρακολουθώντας την παράστα-
ση «Άντρες έτοιμοι για όλα…». Η επιθυμία μας να έρθουμε σε επαφή κι εδώ με τους ηθοποιούς 
της παράστασης, έμεινε επιθυμία… Μιλήσαμε και φωτογραφηθήκαμε μόνο με την εξαιρετική  

Μαίρη Σταυρα-
κέλλη, που είχε 
την καλοσύνη 
να μας ενημε-
ρώσει ότι είχαν 
και δεύτερη πα-
ράσταση εκείνη 
τη μέρα κι έτσι 
ήταν αδύνατο 
να τους συνα-
ντήσουμε. 

Ας είναι… Και 
οι  δύο επισκέ-
ψεις μας στο 
θέατρο ήταν 
εμπειρία. Περά-
σαμε πολύ πολύ 
όμορφα!

«Τα μεγάλα όνειρα 
συνήθως ξεκινάνε 
από τα μικρότερα»!

Αυτό ήταν αρκετό για τους μαθητές του σχολείου 
μας, προκειμένου να δεχτούν την πρόκληση της κα-
τασκευής και εκτόξευσης ενός δορυφόρου CanSat, 
κάνοντας έτσι ένα πρώτο βήμα στη δική τους ξεχωρι-
στή εξερεύνηση του διαστήματος. Το CanSat, όπως 
δηλώνει και η ονομασία του, δεν είναι τίποτε άλλο από 
ένα μικρό δορυφόρο (Sat) σε μέγεθος αλουμινένιου 
κουτιού αναψυκτικών (Can), εξοπλισμένου με ηλεκτρο-
νικά συστήματα ειδικών αισθητήρων, επικοινωνίας και 
ενέργειας. Ο δορυφόρος CanSat, εκτοξεύεται από το 
έδαφος στην ατμόσφαιρα σε υψόμετρο μέχρι και 1 km, 
με τη βοήθεια μικρού πυραύλου ή ειδικών μπαλονιών 
με αέριο ηλίου. Κατά την πτώση του, ανάλογα με τους 
αισθητήρες που διαθέτει μπορεί να πραγματοποιήσει 
πλήθος διαφορετικών αποστολών, έχοντας τη δυνα-
τότητα καταμέτρησης διαφόρων δεδομένων. Μεταξύ 
αυτών περιλαμβάνονται μετρήσεις της ατμοσφαιρικής 
πίεσης, του υψομέτρου, της θερμοκρασίας, της επιτά-
χυνσης, των γεωγραφικών συντεταγμένων, αλλά και 
πιο εξεζητημένες όπως η μέτρηση της συγκέντρωσης 
αέριων ρύπων, της εκπεμπόμενης ραδιενέργειας, της 
έντασης του μαγνητικού πεδίου της Γης κ.α.

Φέτος, για τρίτη φορά τα τελευταία χρόνια, η ESA 
(European Space Agency) διοργανώνει πανευρωπαϊκό 
διαγωνισμό CanSat με τη συμμετοχή σχολικών ομά-
δων από τις χώρες-μέλη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Διαστήματος. Η ευκαιρία ήταν μεγάλη, οπότε χωρίς δι-
σταγμό συγκροτήσαμε την διαστημική ομάδα CanSat 
του 1ου ΓΕΛ Πετρούπολης. Δυστυχώς, οι υποψηφιότη-
τες για συμμετοχή ήταν πολλές και ο ανταγωνισμός με-
γάλος, με αποτέλεσμα να μην καταφέρουμε να επιλε-
χθούμε. Αποφασίσαμε όμως να προχωρήσουμε στην 
κατασκευή του δικού μας δορυφόρου. Πρωταρχικό 
μας μέλημα, η εξοικείωση με αυτήν την τεχνολογία και 
η πραγματοποίηση μιας βασικής αποστολής καταγρα-
φής και ανάλυσης δεδομένων θερμοκρασίας, υψομέ-
τρου, επιτάχυνσης και ατμοσφαιρικής πίεσης. Η ολιγο-
μελής ομάδα μας, αποτελούμενη από Χριστοφοράτου 
Μαργαρίτα, Μπούρα Νατάσα, Ντουνιά Μαρίνα, υπό 
την καθοδήγηση του καθηγητή μας κ. Βίλλια, αποκτώ-
ντας τεχνογνωσία από την υλοποίηση της κατασκευής 
αυτής και την επικείμενη εκτόξευσή της στον αθηναϊκό 
ουρανό, προσδωκά να επιστρέψει την επόμενη χρονιά, 
πιο αποφασισμένη, πιο δυνατή και πιο έμπειρη, με με-
γαλύτερα όνειρα και υψηλότερους στόχους... μέχρι το 
διάστημα!!!
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.esa.int/
Education/CanSat

Χριστοφοράτου Μαργαρίτα (Α τάξη)
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school projects

ActionAid:  
μια παγκόσμια συνεργασία ανθρώπων

Στις 28 Απριλίου τα δύο 
τμήματα της Β΄ Λυκείου, με 
θέματα ερευνητικών εργα-
σιών τον εθελοντισμό και 
την μετανάστευση, με τους 
καθηγητές μας κ. Φουντού-
κη Κων/να, κ. Περουλάκη 
Δημήτρη και κ. Κόκκιζα Γε-
ωργία, επισκευθήκαμε την 
ActionAid όπου οι εθελο-
ντές εκεί και μέσα από μία κατατοπιστική βιωματική προσέγγιση μας έδωσαν να καταλάβουμε το 
έργο της οργάνωσης απέναντι στην παγκόσμια φτώχια και εκμετάλλευση.

H ActionAid είναι μια παγκόσμια συνεργασία ανθρώπων που δρουν μαζί για την καταπολέ-
μηση της φτώχειας και της ανισότητας. Το όραμα της: Ένας κόσμος χωρίς φτώχεια και αδικία, 
μέσα στον οποίο κάθε άτομο απολαμβάνει το δικαίωμα να ζει με αξιοπρέπεια. Η αποστολή της: 
Δουλεύει σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο μαζί με τους φτωχούς και περιθωριοποιημένους 
ανθρώπους, για να καταπολεμήσει τη φτώχεια και την αδικία.

Βιοτεχνολογία και βιοηθική
«Βιοτεχνολογία και βιοηθική» ήταν η ερευνητική εργασία που ανέ-

λαβαν μαθητές της 
Β΄ τάξης, υπό την καθοδήγηση του κ. Μπέλλου Ηλία.
Θέμα με μεγάλο εύρος, μελετήθηκαν ανά ομάδες μερικές από τις 

πλευρές του (τεχνητή γονιμοποίηση, μεταμοσχεύσεις, κλωνοποίηση, 
ευθανασία, αναβολικά κ.λ.π.) και παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα 
στην ολομέλεια.

Παράλληλα, εκτός από τις επιστημονικές εξελίξεις, συζητήθηκε και 
η ηθική διάσταση του θέματος.

«Τo νερό  
και η σημασία του  
για τη ζωή μας»

Μαθητές της Α΄ Λυκείου ανέλαβαν μια 
αναλυτική και συνθετική εργασία με θέμα 
«Τo νερό και η σημασία του για τη ζωή 
μας». Υπεύθυνος καθηγητής του προ-
γράμματος ήταν ο κ. Μπέλλος Ηλίας.

Το θέμα ήταν πολύπλευρο, γι΄ αυτό χω-
ρίστηκαν σε ομάδες εργασίας και η κάθε 

ομάδα ανέλαβε να μελετή-
σει μία διαφορετική πλευ-

ρά του (Νερό και 
θρησκείες, Νερό 
και καθαριότητα, 
Νερό και υγεία, 
Εξοικονόμηση 
νερού, Νερό και 

πολιτισμός κ.λπ.). 
Όταν η κάθε ομάδα 

ολοκλήρωνε την εργασία που είχε αναλά-
βει, την παρουσίαζε στην ολομέλεια. 

Η εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου 
στην Ελλάδα

Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας της Β’ τάξης, με υπεύθυνο καθη-
γητή τον κ.Αντωνίου Ιωάννη, επεξεργάστηκε το θέμα: «Η εφαρμογή του 
αντικαπνιστικού νόμου στην Ελλάδα». Εκπονήθηκαν 4 εξαιρετικές ομαδικές 
εργασίες, οι οποίες παρουσιάστηκαν και αναρτήθηκαν και στην ιστοσελίδα 
του σχολείου μας. Οι μαθητές πραγματοποίησαν επίσης ανώνυμη έρευνα σε 
266 μαθητές του σχολείου μας που είχε ιδιαίτερης σημασίας αποτελέσματα 
και συμπεράσματα σχετικά με τη βλαβερή συνήθεια του καπνίσματος. Επί-
σης, έγιναν και εξαιρετικές παρεμβάσεις στους μαθητές με αφισοκόλληση 
και διανομή υλικού σχετικού με την αντικαπνιστική εκστρατεία. 

Επιμέλεια σκίτσου : Γιάννης Ζιμπουνούμης (B τάξη)

Διατροφικές συνήθειες  
στο σχολείο

Το project “Δια-
τροφικές Συνήθει-
ες στο Σχολείο” 
προσέλκυσε από 
την πρώτη στιγμή 
το ενδιαφέρον 
των μαθητών της 
Β τάξης οι οποίοι 
εργάστηκαν με 
ενθουσιασμό και 
η προσπάθειά 
τους επέφερε 
σπουδαία απο-
τελέσματα για 
το σχολείο μας. 
Το σπουδαιότε-
ρο στάδιο του 
project ήταν η 
παρέμβαση με 

ενημερωτικό υλικό (αφίσες, φυλλάδια, κ.α.) και μετρήσεις του Δείκτη 
Μάζας Σώματος σε συμμαθητές αλλά και καθηγητές. 

Υπεύθυνος καθηγητής: Βασίλειος Μανασής, ΠΕ11

Επιμέλεια αφίσας: Αθηναίος Γ. Βαζγιουρούκος Σ. 
Δρόσσου Δ. Κουτουφάς Μ. Μπούχλα Κ.
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Αγαπητοί  μου γονείς,

Αν θέλετε να με γνωρίσετε πραγματικά διαβάστε αυτό το γράμμα. Ξεχάστε για λίγο 
ότι είστε γονείς μου και εγώ ο γιός σας και δείτε με σαν έναν άνθρωπο με προβλήματα 
και ανησυχίες και τότε ίσως να καταλάβετε τι αισθάνομαι.

Ξέρω ότι έχω αρκετά κακούς βαθμούς και ότι δεν είμαι πολύ ανοιχτός στο διάλογο 
γιατί έχω κλειστεί στον εαυτό μου και συχνά συμπεριφέρομαι επιθετι-
κά απέναντι σας. Όμως βρίσκομαι σε μια δύσκολη 
φάση της ζωής μου. Ξαφνικά τί-
ποτα δε με ικανοποιεί και όλα μου 
φαίνονται ασήμαντα, το σχολείο, το 
διάβασμα, οι συμβουλές των μεγά-
λων που νομίζουν ότι όλα τα ξέρουν. 
Η καθημερινότητα μου είναι βαρετή. 
Εκείνο που θέλω και ονειρεύομαι είναι 
να γνωρίσω τη ζωή, να βρεθώ με νέους 
ανθρώπους, να βιώσω νέες εμπειρίες. 
Κι όμως κανένας δεν παίρνει σοβαρά 
τις επιθυμίες μου. Όλοι μου μιλάτε μόνο γ ι α 
υποχρεώσεις και καθήκοντα πιέζοντας με αφάνταστα. Λες και 
όλο μου το μέλλον κρέμεται αποκλειστικά από τους βαθμούς που θα πάρω στο 
σχολείο, ενώ η ζωή είναι εκεί έξω και με περιμένει. Έχω τόση ζωντάνια μέσα μου που 
πρέπει να τη διοχετεύσω και κάπου αλλού εκτός από το σχολείο. Όπως όλοι οι μεγάλοι 
έχετε ξεχάσει τι σημαίνει να είσαι νέος, να ονειρεύεσαι να έχεις πάθος για τη ζωή και το 
μόνο που επιθυμείτε είναι να με κλείσετε σε καλούπια αυτού <<του καλού μαθητή, του 
καλού παιδιού>> . Είναι τόσο δύσκολο να με καταλάβετε? 

Με αγάπη ο γιός σας.

Τζαβέλλας Δημήτρης (Β τάξη)

Σιλιόγκας Δημήτρης (Β τάξη)

Χρόνια ανέμελα
Γεμάτα τα θρανία από καρδιές, συνθήματα και στί-

χους. Και είναι και τέσσερις τοίχοι που κλείνουν μέσα 
τους τα όνειρά μας. Προχωράς στους διαδρόμους 
και βλέπεις πρόσωπα προβληματισμένα με σκέψεις, 
πότε πότε να σκάνε κάνα χαμόγελο, να λένε καμιά 
βλακεία.... γιατί όπως και να το κάνεις παιδιά είμαστε 
ακόμα !

Κι όμως, το χαμόγελο κόβεται μαχαίρι και μια σκιά 
πλανάται τριγύρω.... Γιατί ενώ είσαι παιδί σου ζητάνε να 
σηκώσεις ένα τεράστιο βάρος στους ώμους σου, σα 
να ήσουν μεγάλος. Και σου φαίνεται τραγική η κατά-
σταση γιατί σε έχουν πείσει πως είναι! Κι αν σκεφτείς να 
μιλήσεις γι ‘ αυτό, χάνεις το χρόνο σου, η γνώμη σου 
δεν αξίζει, δεν αγγίζει τ’ αυτιά τους. ‘’Δεν ξέρετε εσείς 
οι νέοι’’, λένε όταν μιλάς. ….’’Παθητική η νέα γενιά’’ 
λένε όταν σωπαίνεις....

Κι όμως εσύ πρέπει να υπομένεις και να ακολουθείς 
πιστά τις εντολές τους, γιατί ‘’τόσοι άλλοι έδωσαν πα-
νελλήνιες πριν από σένα, μη σκας’’. Κι όμως εγώ θέλω 
να εκραγώ γιατί καμία παρηγοριά δεν βρίσκω στα λό-
για αυτά! Τι πάει να πει αυτό; Τι είμαι εγώ, εμείς, η γενιά 
μου; Μέρος της μάζας; Δεν ξεχωρίζουμε; Δεν διαφέ-
ρουμε τελικά σε τίποτα; - Όχι. Σιωπούμε και μαθαίνου-
με απ’ έξω κατεβατά σαν παπαγάλοι!

Κι όλα αυτά σε έναν τόπο που έχει πάντα τις καρδιές 
του στραμμένες στον ήλιο. Σε μια χώρα που πονά, ή 
μάλλον πονούσε τα παιδιά της! Τώρα πια βλέπετε όλοι 
είμαστε μια μάζα γι’ αυτούς, γι’ αυτούς που θέλουνε να 
αποφασίζουν για εμάς κι εμείς πολύ απλά τους αφή-
νουμε να το κάνουν! Τους αφήνουμε γιατί μας έμαθαν 
να περπατάμε με το κεφάλι σκυφτό. Να ζούμε μέσα σε 
μια γυάλινη σφαίρα γεμάτη στεγανά.

‘’Πρέπει να γίνεις γιατρός, δάσκαλος ή δικηγόρος’’. 
‘’Πρέπει να βρεις μια θέση στο δημόσιο για να’σαι σί-
γουρος τι σου ξημερώνει το αύριο’’. Τώρα όμως που 
όλα γύρω γκρεμίζονται... ιδέες, αξίες, ιδανικά και δι-
καιώματα καταπατώνται... τώρα λοιπόν τα στερεότυπα 
αυτά διαλύονται για να δημιουργηθούν, βέβαια, νέα. 
Να παιδεύουν τις επόμενες γενιές...

Αφού βλέπουμε τα πάντα γύρω μας να ευτελίζονται, 
είναι στο χέρι μας να μη ‘’γυρίσουμε τις πλάτες μας 
στο μέλ- λον’’, να μην τους αφήσουμε να το 

φτιάξουν όπως θέλουν! Αλλά επει-
δή δε γίνεται κάποιος να σηκωθεί 
ένα πρωί και να πει : ‘’Σήμερα θα 
πάω σούπερ μάρκετ, θα διαβάσω 
λιγάκι Λατινικά.... α! και θ’ αλλά-
ξω τον κόσμο !’’, ούτε όμως γί-
νεται να μην κάνουμε κάτι απλά 
επειδή δεν το γουστάρουμε !

Όπως λοιπόν μού είχε πει 
κάποιος: ‘’Θα κάνεις τότε 
αυτό που λένε, αλλά θα βά-

λεις και τους δικούς σου κανό-
νες. Δε θ΄αφήσεις τον εαυτό σου να γίνει ένα με 

την μάζα. Θα προσπαθήσεις να μείνεις αυτός που είσαι! 
Απλά χρειάζεται να κάνει κανείς ένα βήμα τη φορά’’.

             Ευτυχώς λοιπόν που όλοι οι άνθρωποι δεν 
είμαστε ίδιοι! Δίπλα σε αυτούς που πελαγώνουν, αγχώ-
νονται και νιώθουν πως οι εικοσιτέσσερις ώρες της μέ-
ρας δεν φτάνουν, υπάρχουν αυτοί που είναι ψύχραιμοι, 
βλέπουν τα πράγματα καθαρά και ξέρουν τι θέλουν. 
Έτσι ο ένας στηρίζει τον άλλον.

Αυτό ίσως θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας 
όταν πια θ’ αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Να έχου-
με στο μυαλό μας τους φίλους μας, τους δικούς μας 
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ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΤΟ ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014,

Η Ελλάδα διανύει το πέμπτο έτος της χειρότερης οικονομικής 
κρίσης της νεότερης ιστορίας της,η οποία αρχίζει όταν η χώρα το 
2009 δηλώνει αδυναμία εξυπηρέτησης του εξωτερικού της χρέ-
ους. Από εκείνη τη στιγμή το διεθνές νομισματικό ταμείο μαζί με 
ομάδα ευρωπαϊκών κρατών - δανειστών  επιβάλλουν μνημόνιο και

αυστηρά μέτρα λιτότητας, οι συνέπειες των οποίων πλήττουν ανε-
πανόρθωτα τον ελληνικό λαό και τον αποδυναμώνουν οικονομικά 
σε μεγάλο βαθμό. Καθώς η χώρα παραπατάει από το ένα μνημόνιο 
στο άλλο, ένα κλίμα σιωπηλής απελπισίας φουντώνει στην Ελλάδα. 
Ο αριθμός των ανέργων εκτινάσσεται στο εξωφρενικό για τα ελλη-
νικά δεδομένα ποσοστό 27,8%.Πρόκειται για μια ιδιαίτερα κρίσιμη 
περίοδο στην οποία η Ελληνική κοινωνία πλήττεται από την φτώχεια, 
την πείνα και την εξαθλίωση. Καθημερινά αναφέρονται χιλιάδες πε-
ριστατικά κοινωνικής εξαθλίωσης και υποβάθμισης και άλλα τόσα 
τα αντικρίζουμε προσωπικά κάθε μέρα. Οι λιποθυμίες παιδιών στα 
σχολεία , οι συχνές αυτοκτονίες πολιτών για οικονομικούς λόγους 
,οι ασθενείς χωρίς δυνατότητα πρόσβασης σε γιατρούς,τα παιδιά 
που υποσιτίζονται ,η εικόνα ανθρώπων να ψάχνουν στα σκουπί-
δια για τροφή και να κοιμούνται στοιβαγμένοι σε πεζοδρόμια είναι 
μόνο μερικά από τα περιστατικά που καθημερινά μας σοκάρουν. Η 
οικονομική κρίση προκάλεσε  την τεράστια μείωση του ελληνικού 
πληθυσμού καθώς παρατηρείται περιορισμός γεννήσεων και μετα-
νάστευση Ελλήνων στις χώρες του εξωτερικού για την αναζήτηση 
καλύτερων συνθηκών διαβίωσης.

Άραγε λοιπόν υπάρχει ελπίδα η Ελλάδα, η χώρα του φωτός, να 
απαλλαχτεί από το μαύρο σύννεφο της κρίσης; Άραγε υπάρχει ελπί-
δα ανάκαμψης; Το κίνημα του εθελοντισμού στην Ελληνική κοινωνία 
της μεγάλης κρίσης, των πολλαπλών αδιεξόδων και της άμβλυνσης 
των ηθικών φραγμών, που οι ανάγκες επιβίωσης, οδηγούν τους αν-
θρώπους σε απρόβλεπτες συμπεριφορές και ενέργειες, αποτελεί 
μια μεγάλη δύναμη ελπίδας για την επίλυση των προβλημάτων.

Σε μια τέτοια εποχή ο εθελοντισμός αποτελεί αναμφίβολα μία 
πράξη υπέρτατου ανθρωπισμού. Ο εθελοντισμός δίνει νόημα και 
περιεχόμενο σε πανανθρώπινες αξίες, λιγότερο ή περισσότερο 
ξεχασμένες, όπως είναι η κοινωνική αλληλεγγύη, η κοινωνική 
προσφορά και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Το έργο του εθε-
λοντισμού στηρίζεται στην προσφορά της Εκκλησίας , των Δήμων 
, των Σχολείων και των απλών πολιτών. Πρόκειται για φορείς που 
διαδραματίζουν εξαιρετικά  σημαντικό ρόλο στον τομέα αυτόν. Η 
Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία και μόνο τροφοδοτεί κατ εκτίμηση 
55.000 άτομα την ημέρα, ενώ οι Δημοτικές αρχές διανέμουν άλλα 
7.000 γεύματα σε συσσίτια γύρω από την Αθήνα. Σύμφωνα με έρευ-
νες εξίσου σημαντική είναι και η συμμετοχή των απλών πολιτών σε 
εθελοντικές δράσεις και πρωτοβουλίες. Είναι γεγονός ότι σχεδόν 
σε κάθε ελληνικό δήμο έχει δημιουργηθεί τουλάχιστον μία ομάδα 
εθελοντισμού. Αξίζει παράλληλα να σημειωθεί και η ανιδιοτελής 
προσφορά χιλιάδων συμπολιτών μας, οι οποίοι διακριτικά και χωρίς 
τυμπανοκρουσίες , ευαισθητοποιημένοι από την πρωτοφανή κρίση, 
προσφέρουν απλόχερα βοήθεια ακόμα και από το υστέρημά τους 
σε όσους έχουν ανάγκη.

 Σε αυτήν την τόσο δύσκολη για όλους μας εποχή, που τίποτα δε 
θεωρείται δεδομένο, τα υλικά αγαθά και οι απολαύσεις παραμερί-
ζονται και ο άνθρωπος πλέον στρέφεται στο συνάνθρωπο και ανα-
ζητά την ευτυχία μέσα από την επαφή με αυτόν και την ανιδιοτελή 
προσφορά.Ο εθελοντισμός αποτελεί αίτημα και ανάγκη των καιρών 
μας και δεν περισσεύει κανείς σε αυτήν την προσπάθεια. Στις δύ-
σκολες περιόδους στις οποίες ζούμε  δίνει ένα μήνυμα ελπίδας και 
αισιοδοξίας για το αύριο. Είναι το αντιστάθμισμα  στην ηθική κατά-
πτωση των ανθρώπων, είναι το μέσο για ένα καλύτερο κόσμο, ένα 
κόσμο με χαμόγελο, με αγάπη, με ανθρωπιά. 

Ιωάννα Καπελλάκη (A τάξη)   

15/10/2010
Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα, καθώς περπατούσα στο κέντρο της Αθήνας είδα ένα περιστατικό το 
οποίο με έκανε να αναλογιστώ το πόσο έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση τη 
ζωή των ανθρώπων. Πιο συγκεκριμένα, ήταν μία μητέρα με τη κόρη της η οποία 
ήθελε να αγοράσει ένα πολύχρωμο εντυπωσιακό φόρεμα. Η μαμά της, λοιπόν, 
προσπαθούσε να της εξηγήσει ότι δεν έχουν χρήματα να το αγοράσουν διότι 
οι ανάγκες του σπιτιού «τρέχουν». Από το θέαμα αυτό αναδυόταν ένα έντονο 
αίσθημα ανασφάλειας και φαντάζομαι πως πολλές χιλιάδες οικογένειες αδυ-
νατούν λόγω οικονομικής δυσχέρειας να αγοράσουν χρήσιμα αντικείμενα είτε 
για επιβίωση είτε για ψυχική ικανοποίηση. Δυστυχώς, σύμφωνα με πρόσφατες 
έρευνες η οικονομική κρίση έχει επιφέρει καταλυτικές μεταρρυθμίσεις στη ζωή 
του ανθρώπου οι οποίες είναι αρνητικές. 

Όλοι μας -λίγο πολύ- έχουμε υποστεί τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης όχι 
μόνον στο βιοτικό μας επίπεδο αλλά και σε προσωπικό και βαθύτερα συναισθη-
ματικό επίπεδο. Υπάρχει φόβος και απόγνωση που δεν αφορά μόνο την εξά-
ντληση των οικονομικών αποθεμάτων. Στην ουσία όμως πρόκειται για μια κρίση 
εμπιστοσύνης. Το οικονομικό σύστημα καταρρέει, οι κυβερνήσεις που υποτίθε-
ται ότι έπρεπε να μας προστατεύουν έχουν χάσει τον έλεγχο και οι άνθρωποι που 
εμπιστευτήκαμε μας πρόδωσαν. Σε ποιον θα στραφούμε; Ποιον μπορούμε να 
εμπιστευτούμε; Η κρίση έχει κλονίσει όχι μόνο την αίσθηση της οικονομικής μας 
ασφάλειας αλλά την πίστη μας στην ακεραιότητα των θεσμών και των ηγεσιών.    

Ας μην ξεχνάμε ότι το χρήμα είναι ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα του πολιτι-
σμού μας. Τα οικονομικά θέματα προφανώς συνδέονται στενά με την αίσθηση 
της ασφάλειας, την αυτοεκτίμηση, την προσωπική ταυτότητα, την ισχύ, την ελπί-
δα και πολλά ακόμα. Γυναίκες και άνδρες έχουν συνήθως διαφορετική σχέση με 
το χρήμα και μπορεί να δίνουν διαφορετικό νόημα στην κρίση. Παραδοσιακά, οι 
άντρες σχετίζονται με το χρήμα ως πάροχοι και προστάτες και έτσι το χρήμα συν-
δέεται με την προσωπική τους ταυτότητα και την αυτοεκτίμησή τους.  Οι γυναίκες 
συχνά σχετίζουν τα χρήματα περισσότερο με την ασφάλεια και την ικανότητα να 
φροντίζουν τα παιδιά και την οικογένειά τους απ΄ ότι με την ταυτότητα τους. 

Οι συναισθηματικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης είναι ποικίλες και επι-
βαρύνουν κατά πολύ την ψυχοσυναισθηματική κατάσταση των ανθρώπων. Κυρι-
αρχεί η ανασφάλεια, η αβεβαιότητα και η ρευστότητα για το μέλλον καθώς υπάρ-
χει και φόβος για οικονομική κατάρρευση της χώρας. Οι άνθρωποι απελπίζονται 
διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος της ανεργίας με αποτέλεσμα να γίνονται απαισιόδοξοι 
και να χάνουν την αυτοεκτίμησή τους γιατί θεωρούν τον εαυτό τους «άχρηστο». 

Με τόσο σοβαρές επιπτώσεις, δεν είναι περίεργο ότι πολλοί άνθρωποι παρου-
σιάζουν κατάθλιψη ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Αναλυτικότερα το 
χαμηλό εισόδημα ή ακόμα χειρότερα η απουσία αυτού επηρεάζει αρνητικά σί-
γουρα τις ευκαιρίες αναψυχής και γενικά τις δραστηριότητες που αυξάνουν την 
ικανοποίηση του ατόμου και τη διέξοδο από τη ρουτίνα της καθημερινότητας.

Επιλογικά, λοιπόν καλό θα ήταν ο άνθρωπος να σκέφτεται και να λειτουργεί 
πιο θετικά και να μην «πελαγώνει» με το κάθε πρόβλημα που προκύπτει. Εξάλλου 
όλα αντιμετωπίζονται αρκεί να υπάρχει θέληση και καλή διάθεση. Θα ήταν ευχά-
ριστο να αντικρίζουμε τα πράγματα με «άλλο μάτι», πιο αισιόδοξα. 

Επιμέλεια: Γκάτσου Θεοδώρα (B τάξη)

ανθρώπους, όχι ό,τι επιβάλλει το σύστημα. Να 
πάρουμε κουράγιο από όσα περνάμε μαζί τους 
ως τώρα... ΑΛΛΑ και όσα θα περάσουμε στο 
μέλλον, γιατί... (προς Θεού) δεν τελειώνουν όλα 
στις πανελλήνιες !

Δεν λέω πως θα είναι εύκολο, ήδη από τώρα 
τα πράγματα φαίνονται ζόρικα, αλλά έτσι είναι η 
ζωή, και είναι ωραία η άτιμη! ‘’Μετά αρχίζει το 
καλό!’’ ακούς συχνά να λένε και γεμίζεις ελπί-
δα.

Μια φίλη μου, συνηθίζει να μού λέει όταν με 
πιάνουν οι μαύρες μου…

‘’Θα δεις, θα έρθει εκείνη η στιγμή, που θα 
θες να κάνεις τα πάντα και τίποτα και τελικά κερ-
δίζει το τίποτα, επειδή σου δίνει την ελευθερία 
να… κάνεις τα πάντα !’’

Μια μαθήτρια Λυκείου 
Σερεμέτη Κωνσταντίνα (Γ τάξη)
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CRISIS IS a gReek woRd…
Πριν από μία περίπου πενταετία, ξαφνικά εμφανίστηκε στο λεξιλόγιό 

μας μία άγνωστη μέχρι τότε λέξη. H λέξη ήταν “οικονομική κρίση”, η 
οποία έγινε το επίκεντρο των συζητήσεων σε όλες τις οικογένειες και 
έθεσε τις ζωές μας σε μία τροχιά που κανείς μας δεν φανταζόταν!

Ποιός θα σκέπτονταν πως, σαν έκρηξη βόμβας, θα εισέρχονταν 
στην καθημερινότητά μας, η ανασφάλεια, ο φόβος, η μιζέρια και η συ-
νεχής κινδυνολογία; 

Ποιός θα πίστευε πως θα βομβαρδιζόμασταν καθημερινά από τόσα 
δεινά, από μια απαισιοδοξία, από μια κατάσταση, που όσο και αν θέ-
λουμε να ελέγξουμε έχει ξεφύγει από τα δικά μας χέρια. Ή μήπως όχι; 

Τελικά εμείς οι ίδιοι, μπορούμε να κάνουμε κάτι για να αλλάξουμε την 
κατάσταση ή δεν έχουμε καμία ανάμειξη σε αυτό που συμβαίνει; 

Και εδώ εισέρχεται η έννοια του εθελοντισμού, της ανιδιοτελούς 
προσφοράς, σαν από μηχανής θεός, γιατί μέχρι τότε κανείς δεν φα-
νταζόταν ότι οι περισσότεροι από εμάς θα έριχναν το πανίσχυρο εγώ 
τους, για να βοηθήσουν τους άλλους συνανθρώπους τους.... 

Καμιά φορά όλοι σκεπτόμαστε αν τελικά έχει επιφέρει κάτι θετικό 
η κρίση, εκτός από το να εξευτελίσει και να ταπεινώσει μια ολόκληρη 
χώρα και ίσως αυτό το θετικό, να είναι το ότι νοιώθουμε ένα, νοιώθου-
με ότι στην πραγματικότητα βρισκόμαστε στην ίδια μοίρα, ερχόμαστε 
πιο κοντά και έχουμε την ανάγκη να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους 
μας, που μας χρειάζονται και μας έχουν ανάγκη, χωρίς όμως να περι-
μένουμε κάτι από αυτούς, αφού ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να περι-
μένουμε τίποτα άλλο πέρα την ευχαρίστηση, την ευγνωμοσύνη και την 
αγάπη, που διαβάζουμε στα πρόσωπά τους. 

Ακόμη και άνθρωποι άνεργοι, άνθρωποι που δεν διαφέρουν και 
πολύ από αυτούς που βοηθούν, φαίνεται πως βρίσκουν στην αλληλο-
βοήθεια, αυτό που πραγματικά είχαν χάσει: την υπερηφάνεια και την 
αξιοπρέπειά τους, καθώς παύουν να πιστεύουν πως είναι άχρηστοι για 
την κοινωνία, αλλά θεωρούν πως συμβάλλουν σε κάτι μεγάλο και 
σημαντικό! Βρίσκουν λοιπόν στον εθε-
λοντισμό την λύση του προβλή-
ματός τους, μια πρω-
τοποριακή λύση, 
η οποία ξεφεύγει 
από την έννοια του 
χρηματισμού, καθώς 
από τότε που ξέσπασε 
η οικονομική κρίση, 
ασχολούμαστε ακόμη 
περισσότερο με αυτά 
απ’ότι πριν, και η οποία 
βασίζεται στην ψυχή, 

στο συναίσθημα, στον εσωτερικό μας κόσμο. 
Έτσι ο εθελοντισμός φαίνεται σαν η μόνη πράξη που μας διαφορο-

ποιεί από την αβουλία, από την άγνοια, από το να είμαστε έρμαια των 
καταστάσεων και αυτών που θέλουν να μας εκμεταλλευτούν, αυτών 
που βασίζονται στην νωθρότητα και στον εφησυχασμό μας, στην ανά-
γκη μας να μείνουμε εκεί που είμαστε “καλά” και να μην προσπαθήσου-
με για το καλύτερο. 

Η κρίση ίσως να μας κάνει να “ ξυπνήσουμε”, να καταλάβουμε πως 
το χρήμα είναι κάτι πρόσκαιρο, που ενέχει τον κίνδυνο να μας εγκλωβί-
σει σε ένα καλά διεξαγμένο τρυπάκι ακινησίας, αλλά μόνο οι ηθικές αξί-
ες είναι αυτές που μπορούν να μας σώσουν, όταν όλα τα άλλα χαθούν, 
όπως μας διδάσκει και ο Ευριπίδης στην “Ελένη” του! 

Μήπως λοιπόν η λύση είναι ακριβώς αυτή, δηλαδή να προσπαθή-
σουμε να συγκροτήσουμε ήθος και ειλικρινή, τίμια προσωπικότητα, να 
προσπαθήσουμε να αλλάξουμε προσωπικά, να μάθουμε ποιοι είμαστε, 
να αναθεωρήσουμε ορισμένες από τις αρχές της ζωής μας. Μόνο αν 
αλλάξουμε προσωπικά, μπορούμε να μάθουμε να συνυπάρχουμε και 
να λειτουργούμε ομαδικά. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους 
άλλους να προσπαθούν να μας σώσουν, να αλλάξουν τον κόσμο για 
εμάς! 

Μήπως τελικά αυτό χρειαζόμαστε, δηλαδή ιδεαλιστές, οραματιστές 
ανθρώπους, μιας και οι απάτες, η ατιμία, η ανειλικρίνεια, η άνοδος με 
αθέμιτα μέσα ευθύνονται, στην ουσία για αυτή, την οικονομική κρίση; 
Όμως το όραμα, η ιδέα ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο είναι 
το κύριο γνώρισμα των νέων. Αυτοί είναι η ελπίδα, αυτοί που μπορούν 
να απομακρυνθούν από το διαβρωμένο χαρακτήρα των μεγάλων, να 
δημιουργήσουν κάτι νέο και διαφορετικό, κάτι πρωτοποριακό. 

Εάν δεν προβληματιστούμε, εάν δεν κοιτάξουμε το πρόβλημα κατά-
ματα, δεν θα το αλλάξουμε. Και επειδή εμείς οι νέοι συχνά προβληματι-
ζόμαστε, καταλαβαίνουμε ότι όλα ξεκινούν από τον άνθρωπο, ο οποίος 
όταν έχει θέληση και πάθος, μπορεί να αλλάξει τα πάντα. 

Πού οδεύουμε λοιπόν; Στην προσωπική αυτοσυγκρότηση. 
Πού στοχεύουμε; Στην κορυ-

φή, στο να αλλάξουμε 
τον κόσμο με την αξία 
μας, στην μετάβα-
ση σε κάτι καλύτερο 
μέσα από τα χέρια 

μας, στην επίτευξη του 
τέλειου, μέσα από την 
ψυχή μας!!

Ζησιμοπούλου  
Χαρούλα (Α τάξη)
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Festival χωρίς χορηγούς...
Οι ατενίστας αναφέρουν για την ομάδα τους ότι είναι: «Μια ανοιχτή 

κοινότητα πολιτών της Αθήνας που αγαπάνε την πόλη τους και θεωρούν 
ότι η Αθήνα όχι μόνο δεν είναι μια «τελειωμένη ιστορία» αλλά ένα αχα-
νές πεδίο ευρηματικών και αποτελεσματικών δράσεων που θα μας κάνει 
να συνειδητοποιήσουμε τις δυνατότητες βελτίωσης και ανάδειξής της. 
Αντλούμε την ενέργεια από την κοινωνία των πολιτών, τους χιλιάδες Αθη-
ναίους που θέλουν να κάνουν κάτι για την πόλη τους και μέχρι σήμερα 
δεν έβρισκαν ένα κανάλι δημιουργικής συμμετοχής στις ανοιχτές υπο-
θέσεις της Αθήνας. Δεν είμαστε κομματικός οργανισμός, δημοτική πα-
ράταξη ή Μκο, αλλά μια ζωντανή κυψέλη δημιουργικότητας με μοναδικό 
αντικείμενο την Αθήνα, που θέλει να μοιραστεί την ανάγκη για μια πολύ 
καλύτερη πόλη πιστεύοντας στη αναζωογονητική δύναμη της δράσης. 
Είμαστε εδώ μόνο για να κάνουμε. Χωρίς πολλά λόγια, αλλά στην πράξη. 
Επτά ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο...»
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Η χώρα μας, όπως ευάριθμες 
άλλες χώρες του ευρωπαϊκού 
νότου και όχι μόνο, βρίσκεται σε 
περίοδο κρίσης. Η οικονομική 
κρίση αποτελεί γεγονός αδύνατο 
να αγνοηθεί. Τόσο οι τσέπες μας, 
που πλέον, χωρίς περιεχόμενο, 
αποτελούν απλό στοιχείο στιλιστι-
κής άποψης (τόσο που, πολλές 
φορές, φαίνονται για τσέπες, μα 
δεν είναι!), όσο και τα ΜΜΕ, οι 
συνάδελφοι στη δουλειά, όλοι και 
όλα μοιάζουν να περιστρέφονται 
μανιωδώς γύρω από τις οικονομι-
κές δυσχέρειες του σήμερα. 

Απολύτως φυσιολογικό, σαφώς. 
Το άγχος για την εξασφάλιση των 
προς το ζην είναι ψυχοφθόρο, 
μέσα στο κλίμα οικονομικής αστά-
θειας και ανασφάλειας που επι-
κρατεί. Αυτό που με κάνει να προ-
βληματίζομαι και με πικραίνει, είναι 
η απαισιοδοξία. Είναι οι γενικεύσεις 
του τύπου «κρίση ηθών και αξιών», 
που συχνά, δυστυχώς, αναφέρω 
και η ίδια στις εκθέσεις μου. Τέ-
τοιες διαπιστώσεις, ότι «κανείς δε 
νοιάζεται», «ο καθένας κοιτάει την 
πάρτη του» και ούτω καθ’ εξής, 
όχι απλά δε μας ενθαρρύνουν, όχι 
απλά μας προτρέπουν, εμμέσως 
πλην σαφώς, να βολευόμαστε σε 
μια νοσηρή κοινωνική κατάσταση 
επειδή «έτσι κάνουν όλοι», αλλά, 
κυρίως, δεν ευσταθούν. 

Ωστόσο, μεταξύ μας υπάρχει 
η αλληλεγγύη. Η κρίση, που μας 
έδιωξε από τις καφετέριες, δε μας 
έβαλε στα σπίτια μας, τον καθένα 
στο δικό του καναπέ. Μας έβαλε 
στο σαλόνι του γείτονα, του συγ-
γενή, του φίλου. Μας έβγαλε στο 
δρόμο, στα πάρκα και στις πλατεί-

ες. Η επαφή μας αυτή μάς θύμισε 
τη συντροφικότητα, την αλληλοβο-
ήθεια και το φιλότιμο! Και τα συναι-
σθήματα, με τη σειρά τους, οδή-
γησαν σε έμπρακτες εκδηλώσεις 
αγάπης και φροντίδας.

 Στα Σεπόλια, τα Πατήσια και το 
Περιστέρι, γιατροί προσφέρουν 
εθελοντικά, μέσα από το θεσμό 
του Ιατρείου Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, υπηρεσίες σε ανέργους 
και ανασφάλιστους, Έλληνες και 
μετανάστες, λειτουργώντας με τη 
συμβολή του κόσμου: οι προμήθει-
ές τους σε φάρμακα προέρχονται, 
στο μεγαλύτερο ποσοστό, από 
προσωπικά αποθέματα πολιτών 
που τα προσφέρουν στο κοινωνικό 
ιατρείο. 

Στο Χολαργό, το Ηράκλειο, το 
Μαρούσι και την Ηλιούπολη, με 
το θεσμό της «Σπιτικής κουζίνας» 
μπορούν όλοι οι πολίτες, ανεξαρτή-
τως εισοδήματος, να απολαύσουν 
σπιτικό φαγητό σε πολύ χαμηλές 
τιμές. Στο Παλαιό Φάληρο, εθελο-
ντές φιλόζωοι ασχολούνται με την 
φροντίδα των αδέσποτων ζώων 
όπως σίτιση, στειρώσεις, υιοθεσί-

ες και προώθηση φιλοξενιών, ενώ 
διοργανώνουν προγράμματα εκ-
παίδευσης και κοινωνικοποίησης 
αδέσποτων, εκδηλώσεις και διδα-
κτικά σεμινάρια, και ασχολούνται 
συστηματικά με τις κακοποιήσεις 
των ζώων.

Μέσω του διαδικτύου, οι άνερ-
γοι, και όχι μόνο, νέοι της Αθήνας 
έρχονται κοντά: ανταλλάσουν 
υπηρεσίες και προϊόντα, χωρίς την 
ανάγκη των χρημάτων, με το δί-
κτυο ‘Φασούλι’. Οι Atenistas είναι 
ένα κίνημα απλών Αθηναίων πο-
λιτών που, κυκλοφορώντας στην 
πόλη, εντοπίζουν αναξιοποίητους 
χώρους και τους αναδιαμορφώ-
νουν, οργανώνουν περιβαλλοντι-
κές ενέργειες, και σημειώνουν 
άλλες κοινωνικές δράσεις και τις 
μοιράζονται διαδικτυακά. Ο ‘Σκό-
ρος’ στεγάζεται στα Εξάρχεια και 
αποτελεί ένα χαριστικό παζάρι: χα-
ρίζοντας αντικείμενα που δε χρει-
άζονται, μπορούν όσοι θέλουν να 
παρακολουθήσουν σεμινάρια μα-
γειρικής, συγγραφής, εργαστήρια 
μεταποίησης ρούχων και επίπλων 
και αρκετές άλλες, συλλογικές, 

δραστηριότητες. 
Η ‘Τράπεζα Χρόνου’ είναι ένα 

δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών και 
γνώσεων που οργανώνεται αυτή 
την περίοδο και υποστηρίζεται από 
τη δική της μονάδα συναλλαγής , 
τον χρόνο. Κατά αυτόν τον τρόπο 
το περιεχόμενο των υπηρεσιών εξι-
σώνεται. Έτσι για παράδειγμα: μία 
ώρα μαθήματος ισπανικών εξισώ-
νεται με μία ώρα babysitting, μία 
ώρα επίσκεψης σε κάποιο γιατρό 
γίνεται ίση με μία ώρα μαθήματος 
αυτοάμυνας, μία ώρα μαθήματος 
κιθάρας μπορεί να ανταλλαχθεί με 
μία ώρα καθαρίσματος ενός σπιτι-
ού.

Νομίζω πως η ανάγκη μας να 
βρούμε εναλλακτικούς τρόπους 
κάλυψης των βασικών μας ανα-
γκών μας έκανε ένα τεράστιο καλό. 
Οι άνθρωποι αυτοί, εμείς, βρήκαμε 
λύσεις και ταυτόχρονα ξαναβρή-
καμε ο ένας τον άλλο, το ενδιαφέ-
ρον μας για την πόλη μας, τα ζώα, 
το περιβάλλον. Διότι η ανθρώπινη 
επαφή είναι εθιστική, η συλλογικό-
τητα έχει καλύτερα αποτελέσματα 
από τον ατομισμό και η προσφορά 
στη δυσκολία του άλλου φέρνει τη 
πληρότητα. Ποια κρίση των ανθρώ-
πινων σχέσεων λοιπόν; Ποια κρίση; 
Μήπως η απομάκρυνσή μας από 
την οικονομική άνεση συνέβαλε 
στη σύσφιξη και όχι τη διάλυση της 
κοινωνίας; Μήπως τώρα ανακαλύ-
πτουμε τις πραγματικές αξίες;

Ψάξτε, ενημερωθείτε. Τρόποι 
υπάρχουν, και πολλοί από εμάς 
επιδεικνύουν και τη θέληση να 
προσπαθήσουν, με αισιοδοξία, 
όλοι μαζί. 

Δερμιτζάκη Ανδριανή (Γ τάξη)

Η κρίση  και... η άλλη πλευρά!

Ένα κυνήγι θησαυρού στο μεγαλύτερο παιχνίδι πόλεως εμπνευσμένο 
από την πιο ιδιαίτερη εποχή! 1 συγγραφέας, 1 σύμβουλος εποχής, 1 σκη-
νοθέτης, 1 dj, 2 σκηνογράφοι, 14 χορευτές, 5 μουσικοί, 15 ηθοποιοί, 30 
κομπάρσοι, 50 κουστούμια, 11 μεσοπολεμικά σημεία του κέντρου, 5 σκη-
νικά, 1 μεγάλος νικητής!

Πόθοι, πάθη και έρωτες ξεδιπλώνονται σε 11 μεσοπολεμικά σημεία του 
κέντρου για να μεταφέρουν τους συμμετέχοντες στην Αθήνα του 1924. 
Ένας φόνος και η διαλεύκανση του θα αποτελέσουν το εφαλτήριο για να 
αποκαλυφθούν όλες οι πτυχές της μεσοπολεμικής Αθήνας: η αρχιτεκτονι-
κή, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις , η γενιά του ‘30, η γένεση του εθνικού θε-
άτρου, οι μουσικές και εικαστικές επιρροές, τα λαϊκά και αστικά στρώματα, 
οι πρόσφυγες.

Αναζητήστε το δολοφόνο, ξεδιπλώστε το κουβάρι της ιστορίας, μετα-
φερθείτε στο μεσοπόλεμο και διεκδικήστε το δώρο του νικητή!

Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 (όπου θα γίνονται και επιτόπιες εγγρα-
φές για όσους δεν σχημάτισαν ομάδες). 

Ώρα έναρξης 11:30 και λήξης 14:30.

Από τη λήξη του παιχνιδιού και έως τις 15:00 μπορείτε να κατευθυνθεί-
τε στο Ρεξ για την ανακοίνωση των νικητών

 Όταν έμαθα για το κυνήγι θησαυρού ,ενθουσιάστηκα με την ιδέα ότι 
θα έπαιρνα μέρος σε κάτι τόσο μεγάλο. Άλλο να παίζεις με την παρέα 
σου στη γειτονιά σου κι άλλο με όλη την Αθήνα. Παρόλα αυτά δεν φαντα-
ζόμουν ότι θα ήταν τόσο άρτια οργανωμένο και τόσο ευρηματικό!!!

Ανακάλυψα γωνιές της Αθήνας που δεν είχα πάει ποτέ και πιθανών 
να μην υπήρχε λόγος να επισκεφτώ. μπήκα μέσα στο κλίμα του μεσο-
πολέμου μέσα σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα - τι οξύμωρο 
σχήμα!!- .... και έγινα παρέα με 25 άγνωστους που πιθανόν να μην τους 
ξανασυναντήσω αλλά στη δεδομένη στιγμή ζήσαμε όλοι μαζί μια περιπέ-
τεια.. Τι φανταστική μέρα!!! Τι ωραία εμπειρία..... 

προαιρετικό-{Φυσικά αυτή δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία 
δράση τους. Από την ιστοσελίδα τους στο διαδίκτυο ενημερώνουν το κό-
σμο για καινούργιες δράσεις και τους καλούν να του βοηθήσουν}

Μουτάφη Κατερίνα (Α τάξη)
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«Ταξίδι» των νέων 
στο κέντρο της γης

Πριν από μία περίπου διετία, η 
δεινή οικονομική κατάσταση της 
χώρας μας σε συνδυασμό με τις 
περιορισμένες δυνατότητες και 
επιλογές εργασίας που παρέχει η 
πόλη, οδήγησαν μία μεγάλη μερίδα 
νέων υψηλού μορφωτικού επιπέ-
δου, να εγκαταλείψουν τις μεγα-
λουπόλεις, στις οποίες κατοικού-
σαν και να στραφούν στην επαρχία 
και στις ασχολίες που περιλαμβάνει 
εκείνη.

Νέοι που ποτέ δεν φαντάζονταν 
τον εαυτό τους να κατοικεί σε ένα 
μικρό χωριό, έκαναν το μεγάλο βήμα, το οποίο 
φυσικά χρειαζόταν τόλμη, θάρρος και αποφασι-
στικότητα και επέστρεψαν στις ρίζες τους! Πήραν 
μία απόφαση ζωής, εξαιρετικής δυσκολίας, δε-
δομένων των συνθηκών ζωής της πόλης, και για 
τους περισσότερους από αυτούς η προσπάθεια 
αυτή απέδωσε καρπούς...

Αναμφισβήτητα, η αρχή ήταν επίπονη, κουρα-
στική, δύσκολη, καθώς η ίδια η φύση των γεωρ-
γικών εργασιών είναι ιδιαίτερα κοπιαστική, ακόμη 
και για ανθρώπους με πολυετή πείρα, πόσο μάλ-
λον για άτομα που έχουν άγνοια των διαδικασιών 
και των εργασιών αυτών. Ταυτόχρονα οι ριψοκίν-
δυνοι αυτοί νέοι είχαν να αντιμετωπίσουν αρχικά 
και τον χλευασμό και την έλλειψη αποδοχής του 
έργου τους από το ντόπιο πληθυσμό, καθώς 
γνωρίζουμε πως οι κλειστές κοινωνίες δύσκο-
λα αποδέχονται το καινοτόμο, το νεωτερικό, το 
πρωτοποριακό, αυτό που θέλει να αλλάξει τα 
δεδομένα, να συντρίψει το κατεστημένο. Οι νέοι 
αυτοί, ακριβώς αυτό προσπάθησαν να κάνουν, 
δηλαδή ασχολούμενοι με την γεωργία, την κτη-

νοτροφία, την αλιεία, δεν στάθηκαν στις παλαιές 
και απαρχαιωμένες μεθόδους, αλλά θέλησαν να 
προσπαθήσουν να επιτύχουν το πιο σύγχρονο, το 
καλύτερο για τον άνθρωπο και τη φύση! Μην ξε-
χνάμε πως οι περισσότεροι από τους νέους που 
εγκατέλειψαν την πόλη, δεν οδηγήθηκαν σε αυτή 
την απόφαση με μόνο κίνητρο την οικονομική 
τους κατάσταση, αλλά αποζήτησαν ταυτόχρονα 
και μία καλύτερη ποιότητα ζωής, απαλλαγμένη 
από το καυσαέριο και τα χημικά, μεταλλαγμένα 
τρόφιμα. Αυτό γίνεται αντιληπτό από το γεγονός 
ότι στράφηκαν και υιοθέτησαν την βιολογική καλ-
λιέργεια της γης, που πραγματοποιείται σε εξαι-
ρετικά μικρό ποσοστό ή και καθόλου στις μικρές, 
κλειστές αγροτικές κοινωνίες.

Σύμφωνα με μία έρευνα που πραγματοποιήθη-
κε σε Αττική και Θεσσαλονίκη, το μεταναστευτικό 
αυτό ρεύμα προς την ύπαιθρο, θα λάβει ακόμη 
μεγαλύτερες διαστάσεις, αφού περίπου 1 με 1,5 
εκατομμύριο άνθρωποι σχεδιάζουν την επιστρο-
φή στη φύση και μάλιστα πρόκειται για τις πιο δυ-
ναμικές επαγγελματικά ηλικίες.

Και φυσικά οι αλώβητοι αυτοί 
νέοι, πως θα μπορούσαν να περι-
οριστούν μόνο στα στενά σύνορα 
της Ελλάδας; Πολλοί από αυτούς 
δοκιμάστηκαν στις εξαγωγές των 
προϊόντων τους στις μεγάλες αγο-
ρές του εξωτερικού, που είναι δύ-
σκολο να τις κερδίσεις, άμα όμως 
το καταφέρεις, οι απολαβές θα 
είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές. Εξά-
γουν προϊόντα, όπως είναι το μέλι 
και το ελαιόλαδο, τα οποία έχουμε 
σε αφθονία στην χώρα μας και εί-
ναι δυσεύρετα στις αγορές για τις 

οποίες προορίζονται. Οι αγορές της Κίνας και 
της Αμερικής είναι αυτές στις οποίες στοχεύουν 
περισσότερο οι νέοι και αρκετοί έχουν πετύχει το 
στοίχημα του εξωτερικού, αλλά κυρίως το στοί-
χημα που είχαν βάλει με τον εαυτό τους και νοιώ-
θουν τεράστια ευχαρίστηση βλέποντας το εγχεί-
ρημα τους να αποπερατώνεται επιτυχώς, παρά 
τις δυσκολίες που υπήρχαν. Μία άλλη μερίδα 
στόχευσε στην εστίαση και άνοιξε gourmet εστι-
ατόρια. Το σημαντικότερο όμως από όλα είναι ο 
στόχος των νέων αυτών, που επιβεβαιώνουν την 
νεότητά τους, δημιουργώντας μία επιχείρηση και 
προσφέροντας υπηρεσίες με τον καλύτερο δυ-
νατό τρόπο, αξιοποιώντας συνάμα και τα πλεονε-
κτήματα της υπαίθρου με ένα πιο χαλαρό ρυθμό 
ζωής και πιο καθαρό αέρα και χωρίς κανένα δι-
σταγμό. Άνθρωποι λοιπόν με τόσα αγνά κίνητρα, 
δεν μπορούν παρά να επιτύχουν τους στόχους 
τους!

                          Ζησιμοπούλου Χαρούλα (Α τάξη)    
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διανομή 

Συνήθως χρυσοπληρώνουμε τα προϊόντα που αγοράζουμε. Τα αγοράζουμε πολύ 
ακριβά σε σχέση με το κόστος παραγωγής τους. 

Ο λόγος έχει ονοματεπώνυμο: «Μάγοι Μεσάζοντες». Οι «μάγοι της αισχροκέρ-
δειας»….  Παρεμβάλλονται ανάμεσα στον παραγωγό και τον καταναλωτή. Ό,τι κι αν 
παράγεται, από γεωργικό προϊόν έως βιομηχανικό, αν ο δημιουργός του αδυνατεί 
να το πουλήσει απευθείας στους καταναλωτές, πέφτει θύμα των μεσαζόντων, είτε 
αυτοί είναι χονδρέμποροι, είτε σούπερ μάρκετ, είτε κεντρικές αγορές όπως η Βαρ-
βάκειος. Εκμεταλλευόμενοι αυτή την αδυναμία των παραγωγών, τους αγοράζουν τα 
προϊόντα σε εξευτελιστικά χαμηλή τιμή και αισχροκερδώντας, τα πωλούν στην αγορά 
πανάκριβα! 

Διάφορες εθελοντικές ομάδες δράσης- π.χ. ‘’διανομή προϊόντων χωρίς μεσάζο-
ντες’’- πήραν πρωτοβουλίες ώστε να παρακάμψουν τους μεσάζοντες. Συγκεντρώ-
νουν σε κεντρικά σημεία της πόλης και πωλούν τρόφιμα, σε πολύ οικονομικές τιμές. 
Τιμές παραγωγού!!!

Στην αρχή ορισμένα αγροτικά προϊόντα, όπως πατάτες, ρύζι, λαχανικά… 
Κι επειδή το εγχείρημα αγκαλιάστηκε από την κοινωνία, σκέφτονται να το επεκτεί-

νουν και σε άλλα βασικά είδη διατροφής (γάλα, κρέας κ.λ.π. ).
Η ενέργειά τους αυτή εν μέσω κρίσης, ανακουφίζει κάπως τους καταναλωτές, 

οικονομικά. 
Μακάρι αυτή η πρωτοβουλία να συνεχιστεί και η συνεργασία παραγωγών, ομάδων 

δράσης και καταναλωτών, να κερδίσει την μάχη κατά των μεσαζόντων! 

Μουτάφη Κατερίνα (Α τάξη)
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Επιστροφή στον  
πρωτογενή τομέα  
παραγωγής!

Στη σύγχρονη εποχή, όπου το μέλλον είναι αβέβαιο 
και τα οικονομικά προβλήματα κυριαρχούν, πολλοί 
νέοι αναζητούν λύση στον πρωτογενή τομέα παρα-
γωγής. Εγκαταλείπουν την πόλη και εγκαθίστανται 
μόνιμα στην επαρχία. Ασχολούνται με την παραγωγή 
και τα παραδοσιακά προϊόντα, τα οποία αποτελούν 
εδώ και καιρό, το στήριγμα της ελληνικής οικονομί-
ας, διότι το κλίμα της Ελλάδας ευνοεί τον πρωτογενή 
τομέα παραγωγής. Στην επαρχία, λοιπόν, εξαιτίας 
των παραπάνω υπάρχουν περισσότερες θέσεις ερ-
γασίας στον αγροτικό τομέα απ ότι στα σύγχρονα 
αστικά κέντρα. Έτσι, αρκετοί νέοι σπουδάζουν και 
ασχολούνται με την καλλιέργεια της γης. Πολλοί από 
αυτούς διαπρέπουν, δημιουργώντας μικρές παραγω-
γικές μονάδες και με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουν 
να κυριαρχήσουν στις τοπικές αγορές. Αυτοί οι άν-
θρωποι τελικά καταφέρνουν να πραγματοποιήσουν 
τα όνειρά τους και να ζήσουν ευτυχισμένοι με τις 
οικογένειες τους, απαλλαγμένοι από τα άγχη και τις 
δυσκολίες που συνδέονται με τη ζωή στην πόλη.

                                              Μαρκάκη Νικολέτα (A τάξη)
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Εμπειρίες από τα Τρίκαλα...
Στα τέλη του Μάρτη πραγματοποιήθηκε η τριήμερη εκδρομή της Α’ Λυκείου στη πρω-

τεύουσα του νομού Τρικάλων. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη και το κέφι πολύ. Από τη στιγμή 
της συγκέντρωσης μπροστά από το σχολείο και καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής, ο 
ήχος των τυμπάνων δεν σταμάτησε να συνοδεύει τα συνθήματα που είχαμε δημιουργή-
σει και τραγουδούσαμε όλοι! Έτσι η διάθεση παρέμεινε ακμαία... 

Η επίσκεψή μας στην υπέροχη Λίμνη Πλαστήρα, στα επιβλητικά Μετέωρα που σου 
κόβουν την ανάσα με τα μοναστήρια μεταξύ γης και ουρανού, καθώς και η διαδρομή 
που πραγματοποιήσαμε στα τρία χωριά Ελάτη-Περτούλι-Νεραϊδοχώρι, που η εικόνα τους 
είναι μαγική και θυμίζει παραμύθι, θα μας μείνουν αξέχαστα!

Αναμφισβήτητα, η πόλη των Τρικάλων, με τον ποταμό Ληθαίο να την διασχίζει και το 
επιβλητικό κάστρο να δεσπόζει, απέκτησε μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας!

Μέσα από τις συναναστροφές, τις εξόδους και τις περιηγήσεις, καταφέραμε το κλίμα 
χαράς, ζωντάνιας και ενέργειας που είχαμε, να το μεταδώσουμε στους ανθρώπους και 
στα μέρη που γνωρίσαμε, αλλά ταυτόχρονα καταφέραμε να γνωριστούμε καλύτερα και 
οι ίδιοι μεταξύ μας και με τους συνοδούς καθηγητές.

Η εκδρομή αυτή, μας άφησε μια γλυκιά γεύση και ήταν για όλους μια συγκλονιστική 
εμπειρία, που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στο μυαλό,  σαν μια όμορφη ανάμνηση των 
σχολικών μας χρόνων!

Ζησιμοπούλου Χαρούλα (Α τάξη)

Φέτος η Β’ Λυκείου πραγματοποίησε μια τε-
τραήμερη εκδρομή στα Γιάννενα. Μείναμε σε 
ένα υπερπολυτελές ξενοδοχείο, για το οποίο οι 
περισσότεροι από εμάς ενθουσιάστηκαν. 

Επισκεφτήκαμε το Σπήλαιο των Ιωαννίνων με 
τους εντυπωσιακούς σταλακτίτες, καθώς και 
τα Ζαγοροχώρια και συγκεκριμένα το γραφικό 
Μονοδένδρι με τα καλοχτισμένα σπίτια και τους 
καλλιτεχνικά στρωμένους με πέτρες δρόμους, 
το οποίο δεσπόζει μπροστά στη χαράδρα του 
Βίκου. Το θέαμα ήταν πραγματικά μαγευτικό! 

Επίσης, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε το 
Μουσείο του Παύλου Βρέλλη, που περιείχε κέ-
ρινα ομοιώματα με ήρωες και γεγονότα από την 
Ελληνική Ιστορία. 

Τη μέρα της επιστροφής επισκεφτήκαμε το 
Μέτσοβο και τα Μετέωρα. Το πρώτο είναι χτι-
σμένο πάνω στα ερείπια της αρχαίας πόλης 
Τύμφης και αποτελεί ένα από τα πιο γραφικά 
μέρη της Ελλάδας, καθώς και ένα από τα πιο 
τουριστικά μέρη της Ηπείρου. Γενικότερα, ο 
παραδοσιακός του χαρακτήρας έχει διατηρη-
θεί σε σημείο που εντυπωσιάζει, ενώ το τοπίο 
γύρω του είναι μοναδικής ομορφιάς. Μέσα από 
την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, προβάλλεται η 
πρωτοτυπία και η ζωντάνια της έκφρασης όπως 
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Λίγο πριν τα Χριστούγεννα πραγματοποιήθηκε η πεν-
θήμερη εκδρομή της Γ’ Λυκείου στη μαγευτική Θεσ-

σαλονίκη. Με φοβερή διάθεση και πολλή ενέργεια 
διασκεδάσαμε από το πρώτο βράδυ! Ακόμα κι όταν 

επιστρέψαμε μετά τη πρώτη μας έξοδο, ο ύπνος για 
τους περισσότερους ήταν περιττή πολυτέλεια, αφού η 

διασκέδαση είχε και συνέχεια στο ξενοδοχείο…! Το επό-
μενο πρωί ξεκινήσαμε για Σέρρες όπου επισκεφτήκαμε 

το σπήλαιο της Αλιστράτης. Επιστρέψαμε και το βραδάκι, 
πήγαμε για χορό και τραγούδι σε γνωστό ρεμπέτικο στέκι της 

πόλης. Η επόμενη επίσκεψή μας ήταν στη Βεργίνα και στη Βέ-
ροια. Μας εντυπωσίασαν, η φυσική ομορφιά και η ιστορία των δύο 

πόλεων. Το βράδυ μας βρήκε να χορεύουμε στους ρυθμούς της 
δυνατής μουσικής ενός club στη Θεσσαλονίκη. Η επόμενη μέρα ήταν 

αφιερωμένη στην εξερεύνηση της Θεσσαλονίκης. Τριγυρίσαμε στα κάστρα, στην πλα-
τεία Αριστοτέλους, στην εκκλησία του Άγιου Δημήτριου, στην παραλία και σε όλες τις 
όμορφες και ιστορικές γωνιές της πόλης, γεμίζοντας εικόνες που θα μας μείνουν αξέ-
χαστες. Το τελευταίο βράδυ μας βρήκε να τριγυρνάμε στα λαδάδικα και στη συνέχεια, 
τραγούδι και χορός μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες… Νωρίς το άλλο πρωί, τελευταίες 
βόλτες και ψώνια στη Θεσσαλονίκη, πριν πάρουμε το δρόμο της επιστροφής για την 
Αθήνα. Αυτή η εκδρομή θα μας μείνει αξέχαστη! Μια σπουδαία ανάμνηση που θα μας 
ακολουθεί πάντα, για να μας θυμίζει τις στιγμές που μοιραστήκαμε σαν μαθητική πα-
ρέα!                                                                        Σαγρέδου Ελίνα (Γ τάξη)

για παράδειγμα στα σπίτια με τις σκαλιστές πέ-
τρες και την ξύλινη επένδυση, όπως και στα 
γραφικά καλντερίμια. 

Εκτός από όλα αυτά, δεν έλλειψε η διασκέδα-
ση γιατί αφενός σε όλη τη διαδρομή μέσα στο 
λεωφορείο δεν σταμάτησε το τραγούδι και το 
γέλιο και αφετέρου συνεχίστηκε στις επισκέψεις 
μας στο ρεμπετάδικο και σε μπαράκια. 

Αφού επιστρέψαμε στην Αθήνα, ο καθένας 
ξεχωριστά κράτησε μια όμορφη ανάμνηση από 
αυτή την εκδρομή. Βέβαια αναμένουμε με χαρά 
την επόμενη πενταήμερη εκδρομή μας του χρό-
νου...............

Μαρίνη Μαρίνα (Β τάξη)

... πενθήμερη στη Θεσσαλονίκη
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Με αφορμή την επίσκεψή μας στο Εθνικό θέ-
ατρο στα μέσα Μαρτίου για να παρακολουθή-
σουμε την παράσταση «Πρόβα νυφικού», είχα-
με την ευκαιρία και τη χαρά να βρεθούμε και να 
συνομιλήσουμε -κάτι σαν συνέντευξη δηλαδή- 
με τον πρωταγωνιστή Άλκη Κούρκουλο. 

Η υπόθεση του έργου τοποθετείται στην ελλη-
νική επαρχία του 1939 και εξιστορεί τον αρρα-
βώνα της νεαρής Αγγελικής με τον Απόστολο. 
Η παράσταση, μας μετέφερε στην εποχή εκεί-
νη και μας έδωσε το έναυσμα να συγκρίνουμε 
χαρακτήρες, καταστάσεις, επικρατούσες αντι-
λήψεις, αξίες και ήθη στα χρόνια του ’40 με τα 
δεδομένα της σημερινής εποχής. 

Στην «πρόβα νυφικού» συναντήσαμε τον Κούρκουλο
Όταν τελείωσε η παράσταση, μας δέχθηκε 

στο καμαρίνι του ο Άλκης Κούρκουλος. Φιλό-
ξενος, οικείος και χαλαρός μας υποδέχτηκε και 
είχαμε μαζί του μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτη-
ση κατά την οποία ο ίδιος μοιράστηκε μαζί μας 
προσωπικές εμπειρίες και απόψεις. 

Πρόσχαρος και ευδιάθετος μας μίλησε για 
τη σχέση του με τον πατέρα του Νίκο Κούρ-
κουλο, για την θέση που κατέχει στην ζωή του 
η ηθοποιία, για την καθημερινότητά του και για 
το σημαντικό κομμάτι που κατέχουν οι φίλοι του 
σε αυτήν. 

Τόνισε ότι το θεατρικό περιβάλλον μέσα στο 
οποίο μεγάλωσε τον έκανε να 
στραφεί στην ηθοποιία. Ότι το 
θέατρο είναι τέχνη, λειτούργη-
μα… αλλά κυρίως επάγγελμα 
στο οποίο καθένας δίνει καθη-
μερινά εξετάσεις…

Με έμφαση είπε πως το θέα-
τρο είναι και μαγεία που δεν 
εξηγείται μεν, αλλά είναι αυτό 
που μεταμορφώνει τον ηθο-
ποιό πάνω στη σκηνή.

Συνεχώς χαμογελαστός και 
κάνοντας αστεία μαζί μας, μας 
ρωτούσε και κείνος, μετατρέ-
ποντας τη συνέντευξη σε έναν 
φιλικό διάλογο. Μας είπε ότι 
θεωρεί σπουδαίο προσόν για 
οποιονδήποτε συνεργάτη του, 

τη γενναιοδωρία πάνω στη σκηνή! 
Ήταν για μας μια πολύ όμορφη και αξέχαστη 

εμπειρία, γεμάτη συγκίνηση, γέλιο και πολύ 
καλή διάθεση. 

Μια από τις φράσεις του που χαράχτηκε έντο-
να στην μνήμη μας, είναι η απάντησή του στην 
ερώτησή μας τι θα συμβούλευε τους νέους…

« Οι νέοι έχουν το τρομερό προσόν να ονει-
ρεύονται. Γι’ αυτό μόνο όνειρα... πολλά όνειρα. 
Τα σχέδια έρχονται στη συνέχεια!».

Μπαρμπετάκη Αγγελική –  
Μίτσουλη Χριστίνα (Α τάξη)

Αρχές Φεβρουαρίου 2014 επισκεφθήκαμε το 
θέατρο «Ιλίσσια» όπου παιζόταν η παράσταση 
ηθογραφικού χαρακτήρα «Δείπνο με φίλους». 

Σκηνοθέτης και ένας από τους πρωταγωνιστές 
της ήταν ο Γρηγόρης Βαλτινός ο οποίος είχε την 
καλοσύνη να μας δεχθεί στο καμαρίνι του και να 
μας παραχωρήσει συνέντευξη. 

Το έργο αφηγείται την πορεία δυο χαρακτηρι-
στικών περιπτώσεων ζευγαριών που τα συνδέει 
μακροχρόνια φιλία και καυτηριάζει την φθορά 
που προκαλεί ο χρόνος στη σχέση ανάμεσά τους. 
Έχει ως στόχο λοιπόν την μετάδοση διαχρονικών 
μηνυμάτων και την ανάδειξη της ευτυχισμένης 
οικογένειας ως «όπλο» για την αντιμετώπιση των 
δυσκολιών κάθε εποχής. 

«Δείπνο» με τον Βαλτινό!
Η συζήτησή μας με τον Γ. Βαλτινό ξεκίνησε με 

πρόσχημα τα κριτήρια επιλογής και την ωφελιμό-
τητα αυτού του έργου προς τους θεατές. Ωστό-
σο στην συνέχεια, επεκταθήκαμε και στην ανά-
λυση άλλων θεμάτων, όπως τη σχέση του με το 
θέατρο και την τηλεόραση, τους ρόλους που έχει 
αναλάβει κατά τη διάρκεια της καταξιωμένης πο-
ρείας του στην υποκριτική, τη θέση που κρατού-
σε και κρατάει απέναντι στην δημοσιότητα και τα 
μελλοντικά του σχέδια. 

Στην ερώτηση μας για το τι ήθελε να γίνει 
όταν ήταν μικρός απάντησε λακωνικά ότι «ακό-
μα επιθυμεί να γίνει ηθοποιός». Συνακόλουθα, 
όταν τον ρωτήσαμε για το αν ταυτίζεται με τους 
ρόλους που ερμηνεύει μας απάντησε χαρακτηρι-

στικά: «Η ταύτιση με τον ρόλο, νομίζω, είναι ένας 
μύθος. Ο ηθοποιός είναι λιγάκι σαν το τρέ-
νο. Πρέπει το ένα του πόδι να πατάει στην 
μια ράγα και το άλλο στην άλλη, όπου η μια 
ράγα είναι ο ρόλος και η άλλη ο ηθοποιός. 
Ο ένας παρατηρεί τον άλλον», ενώ πρόσθεσε 
πως «τέχνη δεν είναι η ταύτιση, αλλά το σχόλιο 
και ότι όταν κάποιος αποκαλείται καλλιτέχνης εν-
νοείται πως σχολιάζει τη ζωή». 

Κλείνοντας, του ζητήσαμε τη γνώμη του για την 
παρούσα κοινωνικο-οικονομική κατάσταση της 
χώρας μας, καθώς επίσης και ποια είναι η συμ-
βουλή του για τη νέα γενιά. Η απάντησή του ήταν: 
« Η σημερινή κατάντια της Ελλάδας είναι αποτέλε-
σμα των μικρών επιβλαβών πράξεων του καθενός 
μας. Αυτές αθροιστικά κατάφεραν να βλάψουν 
μια ολόκληρη κοινωνία. Γι’ αυτό το λόγο θεωρώ 
πως οι νέοι της εποχής μας περνάνε ένα μεγάλο 
σχολείο, αφού έχουν την δυνατότητα να δουν και 
να ακούσουν πολλές φορές και σε πολλές παραλ-
λαγές τα λάθη του λαού μας. Έτσι, τους δίνεται η 
ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν ότι αν εγκαταλεί-
ψουν το πνεύμα και ασχοληθούν μόνο με την ύλη 
δεν έχουν καμία ελπίδα. Αυτό που μας έφτασε 
εδώ είναι η απομάκρυνση από τις αξίες, τις ιδέες 
και η υιοθέτηση ενός τρόπου ζωής που μόνο σε 
αδιέξοδο μπορούσε να οδηγήσει». 

Τέλος, μας συμβούλεψε να βρούμε μέσα από 
κάθε θεατρικό έργο που παρακολουθούμε, μια 
φράση και να την υιοθετούμε. Όπως πιστεύει 
«δέκα φράσεις είναι αρκετές για να πετύχεις και 
στη ζωή και στα αισθήματα και στη δουλειά σου».

Μπαρμπετάκη Αγγελική  
Μίτσουλη Χριστίνα (Α τάξη)
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Πρωτάθλημα Πινγκ Πονγκ στο σχολείο μας 

Με ιδιαίτερη επιτυχία διεξήχθη για 
πρώτη φορά στο σχολείο μας εσω-
τερικό πρωτάθλημα πινγκ πονγκ στο 
οποίο συμμετείχαν συνολικά πάνω 
από 120 μαθητές και 50 μαθήτριες. 
Η πρώτη φάση του πρωταθλήματος 
ξεκίνησε με την μαζική συμμετοχή 
και πρόκριση των 2 καλύτερων κάθε 
τμήματος ανά φύλο. Μετά από κλή-
ρωση, οι προκριθέντες στην δεύτερη 
φάση αγωνίστηκαν με το σύστημα του 
διπλού αποκλεισμού για την ανάδειξη 
του πρωταθλητή. Η τελική κατάταξη 
για τους τέσσερις πρώτους έχει ως 
εξής:

Αγόρια: Πιτταράς Β4, Μετάνιας 
Γ4, Ζαννικος Β2, Σαρακατσάνης Β4

Κορίτσια: Κοτσίρη Β2, Πεπονούλα Β4, Ντουνιά Β4, Βουδούρη Β1
Υπεύθυνος διοργάνωσης: Βασίλειος Μανασής, ΠΕ11

Έκθεση σχεδίου
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε στο 

σχολείο μας έκθεση σχεδίου των μαθητών της Β’ τάξης. Υπεύθυνος καθη-
γητής ο κ. Χρήστου Πέτρος. Οι μαθητές παρουσίασαν τις δουλειές τους που 
φιλοτεχνούσαν κατά την διάρκεια του έτους. Τα έργα των μαθητών έχουν 
ιδιαίτερα υψηλό εικαστικό επίπεδο σαν αποτέλεσμα της μεθοδικότητας και 
της συστηματικότητας που τους διέκρινε όλη την σχολική χρονιά. 

Η έκθεση σχεδίου με τα έργα των μαθητών που καθιερώθηκε πια στο σχο-
λείο μας, συμβάλει στην δημιουργική έκφραση των παιδιών και παίζει σημα-
ντικό ρόλο στα πολιτιστικά δρώμενα του σχολείου. 

Συγχαρητήρια στα παιδιά μας! 

ΝΑΙ στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, αλλά με ασφάλεια!

Στις αρχές Μαΐου πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας ημερίδα -μέσω τηλε-
διάσκεψης- από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με θέμα την 
ασφάλεια στο διαδίκτυο. Σε αυτή την ημερίδα συμμετείχαν και άλλα σχολεία της 
χώρας. Η τηλεδιάσκεψη έγινε από το εργαστήριο πληροφορικής και συμμετεί-
χαν μαθητές της Α’ τάξης.

Πιο αναλυτικά, ενημερωθήκαμε σχετικά με τα αδικήματα και τον τρόπο που 
αυτά διαπράττονται μέσω διαδικτύου, αλλά και για πρακτικές πρόληψης. Επίσης, 
για τα φαινόμενα διαδικτυακής βίας, τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τις 
ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και γενικά την πρόληψη και την αντιμετώπιση 
των κινδύνων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες. 

Η τηλεδιάσκεψη έγινε σε πραγματικό χρόνο και αμέσως μετά την παρουσία-
ση/ενημέρωση από την αστυνομία, είχαμε την δυνατότητα για διάλογο, ομιλία, 
συζήτηση, ερωτήσεις και απαντήσεις με ομιλητές και ακροατές σε απόσταση. 
Σκοπός της ημερίδας – τηλεδιάσκεψης, ήταν να ευαισθητοποιηθούν οι νέοι, να 
ενημερωθούν για τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο, να μάθουν περισσό-
τερα για τους τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων του ψηφιακού κόσμου 
και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Το internet ναι… είναι σημαντικό για τη νέα γενιά, αλλά πρέπει να χρησιμοποι-
είται με ασφάλεια..!

ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ…
Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός - EUSO 2014

Το Δεκέμβριο του 2013, το σχολείο μας συμμετείχε στον Πανελλήνιο 
Μαθητικό Διαγωνισμό για την επιλογή των μαθητών που θα συμμετείχαν 
στην 12η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2014, ο οποίος δι-
οργανώθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών 
Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝΕΚΦΕ) και πραγματοποιήθηκε υπό 
την αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Το σχολείο μας εκπροσωπήθηκε από τους: Ζαννίκο Απόλλωνα, Κα-
τωπόδη Αναστάσιο–Αλέξανδρο, Kωνσταντινόπουλο Ανδρέα και Μαυ-
ρογιαννάκη Εμμανουήλ μαθητές της Β΄ τάξης.

Παρόλο που η ομάδα του σχολείου μας δεν προκρίθηκε στην πρώτη 
φάση για να προχωρήσει στις επόμενες, είναι άξια συγχαρητηρίων. Οι 
παραπάνω μαθητές, έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και κατέβαλαν προ-
σπάθεια κατά την διάρκεια της προετοιμασίας για το διαγωνισμό, με τη 
βοήθεια των καθηγητών τους των φυσικών επιστημών. Οι μαθητές κλή-
θηκαν να διεξάγουν πειραματικές δραστηριότητες, που απαιτούν την ικα-
νότητα μελέτης και εφαρμογής οδηγιών σε εργαστηριακό περιβάλλον, 
την κατανομή αρμοδιοτήτων και την αρμονική συνεργασία σε όλα τα στά-
δια της πειραματικής διαδικασίας στη Βιολογία, Φυσική και Χημεία.

28ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός  
Χημείας- Ολυμπιάδα Χημείας 2014

Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές της Β΄ τάξης από τη θετική 
κατεύθυνση του σχολείου μας: Μουζή Νίκο, Ντουνιά Μαρίνα, Πάτελο 
Μανώλη, Πάρδο Μιχάλη, Πιτταρά Γεώργιο, Τσιούση Σοφία, Χριστοδού-
λου Παναγιώτα, Χριστοφοράτου Μαργαρίτα-Μαρία για τη συμμετοχή 
τους στον 28ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Χημείας- Ολυμπιάδα 
Χημείας 2014, ο οποίος διοργανώθηκε από την Ένωση Ελλήνων Χημι-
κών το Μαρτίου του 2014. 

Οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις κλειστού τύπου 
(ερωτήσεις επιλογής), καθώς και σε επίλυση ασκήσεων, που αφορού-
σαν την ύλη της Χημείας της Α΄ και της Β΄ Λυκείου.

Οι παραπάνω μαθητές έδειξαν ζήλο και αγάπη για τη Χημεία σε όλη τη 
διάρκεια προετοιμασίας τους για το Διαγωνισμό. Αξιοσημείωτο είναι ότι 
εργάστηκαν πολλές ώρες εκτός του σχολικού τους ωραρίου. Σε αναμο-
νή των αποτελεσμάτων, τους ευχόμαστε καλά χημικά αποτελέσματα!!!

Βραδιά αφιερωμένη στον Καβάφη

Στο Πολιτιστικό κέντρο της Πετρούπολης φιλοξενήθηκε το Σάββατο 
29 Μαρτίου ποιητική βραδιά αφιερωμένη σε έναν από τους μεγαλύτε-
ρους Έλληνες ποιητές, τον Κωνσταντίνο Καβάφη. Αυτή η παρουσίαση 
διοργανώθηκε από την Φιλόλογο του 1ου Γενικού Λυκείου Πετρού-
πολης Αγγελική Σιέρρα και παρουσιάστηκε από τους μαθητές της Β’ 
και της Γ’ τάξης του σχολείου μας. Την ποιητική βραδιά τίμησαν με την 
παρουσία τους άνθρωποι της τέχνης και των γραμμάτων, καθώς και 
δημοσιογράφοι και είχε μεγάλη ανταπόκριση στην τοπική κοινωνία. Η 
εκδήλωση αυτή ήταν το αποτύπωμα του νεανικού σφρίγους και της ζω-
ντάνιας όχι μόνο των μαθητών του σχολείου μας αλλά και γενικότερα 
του νεανικού κόσμου της πόλης μας. Εντυπωσίασε η ευρηματικότητα, 
η θεατρικότητα, η πρωτοτυπία της σκηνοθεσίας σε συνύφανση με το 
περιεχόμενο και τους συντελεστές της παράστασης. Καταλήγοντας, 
με το ‘γεγονός πολιτισμού’ που επιτελέστηκε από το σχολείο μας δεν 
αποδείχτηκε μόνο η λειτουργικότητα της ποίησης του Καβάφη αλλά και 
οι μη έκδηλες αξίες που μεταφέρει η εκπαίδευση ως θεσμός, όπως 
η ‘’εκγύμναση’’ του πνεύματος και της ψυχής, στη δημιουργία της έν-
νοιας του ηθικού ανθρώπου ενώνοντάς το με τη σύγχρονη κοινωνική 
πραγματικότητα. 

Μαρίνη Ματίνα (Β τάξη) - Ομάδα παρουσίασης της εκδήλωσης πολιτισμού
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Τα Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)
Η φράση «Άτομα με Ειδικές Ανάγκες» (= ΑΜΕΑ) κατά καιρούς έχει δεχθεί πολλούς ορισμούς και σε εθνικό, αλλά 

και σε παγκόσμιο επίπεδο. Γενικώς σε κάθε εποχή η στάση και η αντιμετώπιση των ΑΜΕΑ διαφέρει ανάλογα με τις 
ιδέες, τις αντιλήψεις, τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις του κοινωνικού συνόλου.

Για παράδειγμα οι περισσότερες χώρες, ιδίως του Δυτικού κόσμου, υιοθετούν την αποδοχή αλλά και την στήριξη 
των ατόμων αυτών, ώστε να είναι ισότιμα μέλη της κοινότητας, στην οποία ζουν. 

Στην Ελλάδα, ο αριθμός των ατόμων με αναπηρίες, υπολογίζεται περίπου στο 1 εκατομμύριο. Η νομο-
θεσία σχετικά με την αναπηρία, έχει θέσει  ρυθμιστικούς κανόνες που βελτιώνουν και  προστατεύουν τη 
ζωή των ΑμεΑ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Δυστυχώς δεν είναι λίγες οι φορές που τα άτομα με τις ειδικές ανάγκες δέχονται, στην καθημε-
ρινή τους ζωή, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την κοινωνική απομόνωση. Δεν έχουν πάντα την ίδια 
αντιμετώπιση με τους άλλους. Φαντάζουν διαφορετικοί λόγω της ιδιαιτερότητας τους και αντιμετω-
πίζονται αναλόγως.

Είναι όμως και κάποια άλλα άτομα πιο δυνατά, ψυχικά, από κάποια άλλα. Όπως ο 19χρονος  
Νίco Calabria, ο οποίος είναι γεννημένος χωρίς το αριστερό του πόδι. Και όμως ζει σαν να τα είχε 

όλα, και κάτι παραπάνω. 
Περίπου στα πέντε του αποφάσισε πως δεν ήθελε να ζει με το πρόσθετο μέλος που το είχαν 

τοποθετήσει οι γιατροί. Έτσι ξεκίνησε να δουλεύει σκληρά ώστε να μπορεί να είναι αυτόνομος 
χρησιμοποιώντας τις πατερίτσες. Με πολύ κόπο και επιμονή, τα κατάφερε. Στα 13 του ανέβηκε το 

ψηλότερο βουνό της Αφρικής, το Κιλιμάντζαρο, για να μαζέψει χρήματα για τα παιδιά που δεν έχουν 
την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν αναπηρικές καρέκλες. 

Πέρα από αυτό το μεγάλο κατόρθωμα κατάφερε επίσης να κάνει το όνειρο του πραγματικότητα. Στα 19 του 
συνεχίζει να παίζει ποδόσφαιρο με την ομάδα του και να κερδίζει αγώνες. Το πείσμα, η θέληση και η αγάπη του 

για το ποδόσφαιρο τον έκαναν παράδειγμα για χιλιάδες ΑμεΑ, δίνοντάς τους ένα δυνατό μήνυμα ζωής.
Ο Νίco Calabria είναι ένας άνθρωπος που με το κουράγιο, τη δύναμη, την επιμονή και την θέλησή του καταφέρνει 

να ζει την ζωή του χωρίς να του λείπει τίποτα. Αντίθετα η ζωή του έχει πολλά περισσότερα από αυτά που συναντάς 
καθημερινά. Είναι ένα παράδειγμα για τον καθένα μας ξεχωριστά.

Ρατσισμός: μια διαχρονική τροχοπέδη
Ρατσισμός, μία έννοια αποκρου-

στική, βάναυση, στενόμυαλη, που 
υπάρχει δυστυχώς πάντα και δη-
μιουργεί εμπόδια στην ομαλή συ-
νύπαρξη των μελών της εκάστοτε 
κοινωνίας, σε κάθε εποχή! Ρατσι-
σμός, η πολιτική των διακρίσεων 
που υποστηρίζει ότι τα μέλη μιας 
εθνικής, κοινωνικής ομάδας, μιας 
φυλής πρέπει να διατηρήσουν την 
καθαρότητα της ομάδας τους, την 
αμιγή της σύσταση, θεωρώντας 
τις υπόλοιπες ομάδες κατώτερες 
και προβάλλοντας τον κυριαρχικό 
τους ρόλο απέναντι σε αυτές. Ο 
ρατσισμός έχει διάφορες μορφές, 
όπως φυλετικός, κοινωνικός, πολι-
τικός και γενικότερα κάθε σημάδι 
διαφορετικότητας ενός ατόμου, 
μπορεί να γίνει αφορμή για ρατσιστι-
κή συμπεριφορά απέναντι στο άτο-
μο αυτό. Υποστηρικτική βάση του 
ρατσισμού είναι οι προκαταλήψεις, 
οι οποίες με τη σειρά τους ξεκινούν 
από την άγνοια που διαθέτουμε τις 
περισσότερες φορές, αλλά και από 
την εξαγωγή γενικευμένων συμπε-
ρασμάτων για μία ομάδα ατόμων, 
από ένα μεμονωμένο περιστατικό. 
Επιπλέον, πολλές φορές, δεχόμα-
στε αυτά που ακούμε στα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης ή από διά-

φορα πρόσωπα του κοινωνικού 
μας περιβάλλοντος, άκριτα, δηλα-
δή χωρίς να προσπαθήσουμε να 
διαπιστώσουμε από μόνοι μας την 
ισχύ των πληροφοριών με τις οποί-
ες, αρκετές φορές, βομβαρδιζό-
μαστε. Αναμφισβήτητα, οι κοινωνι-
κές συνθήκες, όπως η οικονομική 
κρίση που βιώνουμε, οδηγούν συ-
νήθως σε έξαρση των ρατσιστικών 
συμπεριφορών, καθώς θέλουμε με 
κάθε τρόπο να δικαιολογήσουμε 
τις αρνητικές συνέπειες αυτών των 
συνθηκών, ρίχνοντας στην ουσία 
το βάρος των ευθυνών μας στους 
άλλους, αφού αυτή η διεργασία 
μας κάνει να νοιώθουμε καλύτερα, 
μας καθησυχάζει και μας ηρεμεί.  

O ρατσισμός είναι μία εγκλημα-
τική συμπεριφορά, μιας και κατα-
στρέφει κάθε τι αγαθό που υπάρχει 
μέσα μας! Το να θεωρούμε κάποι-
ον άνθρωπο κατώτερο από εμάς, 
εξαιτίας του χρώματός του, του 
φύλου του, της εθνικής του ταυτό-
τητας, των πολιτικών του πεποιθή-
σεων, της εξωτερικής του εμφάνι-
σης, των στιλιστικών του επιλογών, 
των δραστηριοτήτων με τις οποίες 
εκφράζεται είναι παράλογο και 
απαράδεκτο να συναντάται ακόμη. 
Έχουν διαπραχθεί εγκλήματα στο 

όνομα του ρατσισμού και άνθρω-
ποι έχουν υποφέρει και συνεχίζουν 
να υποφέρουν εξαιτίας του. Ο ρα-
τσισμός γίνεται αντιληπτός στην συ-
μπεριφορά μας, στον τρόπο που μι-
λάμε σε κάποιον και στις ενέργειές 
μας απέναντι του. Όταν πληγώνου-
με τον συνάνθρωπό μας και όταν 
του τσακίζουμε την αξιοπρέπεια, 
θα πρέπει να σκεπτόμαστε πόσο 
μονότονος, ανιαρός και βαρετός 
θα ήταν ο κόσμος μας, εάν ήμα-
σταν όλοι απαράλλακτα ίδιοι και 
ταυτόχρονα πόσο όμορφος και εν-
διαφέρων είναι ο κόσμος εξαιτίας 
της διαφορετικότητας! Εξάλλου, 
μέσα από την ανάμειξη διαφορετι-
κών πολιτισμών, πεποιθήσεων και 
απόψεων δεν θα πρέπει να ξεχνάμε 
πως μπορούν να προκύψουν ακό-
μη καλύτερες και πιο δημιουργικές 
ιδέες, ένας ακόμη πιο συγκροτη-
μένος και εμπλουτισμένος πολιτι-
σμός, πιο αποτελεσματικές λύσεις 
στα διάφορα προβλήματα, όπως 
συμβαίνει και όταν πολλοί άνθρω-
ποι συνενώνονται και τότε η μόνη 
οδός είναι η επιτυχία... Παράλλη-
λα, η εξέλιξη είναι ο μόνος τρόπος 
να διατηρηθούν οι κοινωνίες, ενώ 
η στασιμότητα, η καθαρότητα που 
προβλέπει ο ρατσισμός δεν μπορεί 

να οδηγήσει στην πρόοδο και στην 
εξέλιξη. Εξάλλου, η πραγματική 
καθαρότητα προκύπτει μέσα από 
την ένωση τον ανθρώπων για ένα 
καλύτερο μέλλον και για έναν δι-
καιότερο κόσμο.

Όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίσοι, 
όχι όμως ίδιοι και θα πρέπει να 
προσπαθούμε να διαφυλάξουμε 
την διαφορετικότητα, γιατι αυτή 
είναι που πλουτίζει τον κόσμο μας 
και όχι να πασχίζουμε να την αφα-
νίσουμε. Επίσης, πάντα θα πρέπει 
να πρεσβεύουμε την άποψη πως 
κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να 
μας αποδείξει πρώτα το ήθος του 
χαρακτήρα του, πριν το αποκλεί-
σουμε και σχηματίσουμε μία άπο-
ψη για αυτό. Θα πρέπει δηλαδή να 
πιστεύουμε στην καλοσύνη ενός 
ανθρώπου, μέχρι να μας αποδείξει 
το αντίθετο και πως κανένας από 
εμάς δεν δικαιούται να προσβάλει 
την προσωπικότητα του άλλου, 
ενθυμούμενοι πως η ανθρώπινη 
ύπαρξη είναι ιερή και ο σεβασμός 
απέναντί της είναι υποχρέωση 
όλων μας!

Ζησιμοπούλου Χαρούλα (Α τάξη)  
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Re – think Athens /  
Ξανασκέψου την Αθήνα

Γιατί δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να προβλέψεις 
το μέλλον,  από το να το σχεδιάσεις…!

Πόσοι από εσάς νοσταλγείτε την παλιά προσιτή όψη 
της Αθήνας ή πόσοι από εσάς θέλετε επιτέλους να γνω-
ρίσετε και να έρθετε σε επαφή με αυτό που συνηθίζουν 
να ονομάζουν «Οι καλές εποχές του κέντρου»; Σίγουρα 
πολλοί! 

Με πρόσχημα λοιπόν αυτή την επιθυμία, το Ίδρυ-
μα Ωνάση διοργάνωσε έναν διαγωνισμό με το όνομα 
«Ξανά-σκέψου την Αθήνα» για την ανασύσταση της 
πόλης με άξονα την οδό Πανεπιστημίου, καθώς και τη 
χρηματοδότηση όλων των αρχιτεκτονικών, βιοκλιματι-
κών και τεχνικών μελετών για το σπουδαίο αυτό έργο. 
Νικήτρια από αυτή την διαδικασία κρίθηκε η ομάδα των 
OKRA, η οποία και έχει ήδη ολοκληρώσει τις μελέτες 
για το νέο κέντρο με την υποστήριξη Ελληνικών και Ευ-
ρωπαϊκών γραφείων. 

Στόχος του προγράμματος αυτού, είναι η ανασυ-
γκρότηση της περιοχής. Ουσιαστικά, αυτό που οι OKRA 
επιδιώκουν είναι η δημιουργία μιας ανθεκτικής και προ-
σβάσιμης πόλης, που θα σφύζει από ζωή. Αυτό θα επι-
τευχθεί με τη φύτευση περίπου οχτακοσίων δέντρων, 
λουλουδιών και αρωματικών φυτών, την κατασκευή 
ενός συστήματος συλλογής νερού, που θα οδηγήσει 
στην εξοικονόμηση 24 εκατομμυρίων λίτρων ανά χρό-
νο και θα αποτελέσει το μεγαλύτερο πρόγραμμα τέ-
τοιου είδους στη Νότια Ευρώπη. Στοχεύει επίσης στον 
περιορισμό της κυκλοφοριακής συμφόρησης, στην 
αξιοποίηση των άδειων κτηρίων και τέλος στη σύνδεση 
των γειτονικών περιοχών με οικολογικά μέσα μαζικής 
μετακίνησης (κατασκευή τραμ και δημιουργία ποδηλα-
τοδρόμου). 

Με όλες αυτές τις ενέργειες θα δοθεί μια νέα πνοή 
στο κέντρο της πόλης, με την ενίσχυση των εμπορικών 
και οικονομικών χρήσεων, την περιβαλλοντική και αι-
σθητική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, την ανάδει-
ξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και την 
ευκολότερη πρόσβαση και απόλαυση του κέντρου για 
όλους τους πολίτες. 

Το φιλόδοξο αυτό έργο, που αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί έως το 2016, προϋπολογίζεται να κοστίσει 92 
εκατομμύρια ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους 
των ΕΣΠΑ. Έτσι το 95% του προϋπολογισμού του, θα 
καλυφθεί από κοινοτικούς και όχι εθνικούς πόρους. 

Μακάρι, λοιπόν , η παρέμβαση αυτή να ολοκληρωθεί 
εγκαίρως και να φέρει τα επιθυμητικά αποτελέσματα…

 Μπαρμπετάκη Αγγελική (Α τάξη)
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Ο όρος «εκφοβισμός και βία στο σχολείο» 
(school bullying), όπως και ο όρος «θυμα-
τοποίηση» (victimization) χρησιμοποιούνται 
για να περιγράψουν μια κατάσταση κατά την 
οποία ασκείται εσκεμμένη, απρόκλητη και 
επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική συμπε-
ριφορά. Αποτέλεσμα είναι η πρόκληση σω-
ματικού και ψυχικού πόνου σε μαθητές από 
συμμαθητές τους, εντός και εκτός σχολείου. 
Το bullying δεν συναντάται μόνο στον σχο-
λικό χώρο αλλά και στην γειτονιά, στο χώρο 
εργασίας, στο σπίτι, αλλά ως επί το πλείστον, 
σαν όρος, χρησιμοποιείται για να περιγράψει 
τέτοιες καταστάσεις που συμβαίνουν στα 
σχολεία.

Καθημερινά υπάρχουν θύματα bullying 
τόσο στην χώρα μας, όσο και στις άλλες 
χώρες. Στο τέλος της ημέρας, το θέμα 
είναι ότι το θύμα αυτών των καταστάσε-

ων πληγώνεται. Αυτό 

μπορεί να γίνει σε 
μεγάλο βαθμό, σε μι-
κρό, αλλά παραμένει 

ανεπανόρθωτα… Το άτο-
μο πληγώνεται…

Ένα χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα απο-
τελεί η 15χρονη Amanda 
Todd από τον Καναδά που 
αυτοκτόνησε, τον Οκτώβρη 
του 2012, λόγω του ανελέητου 
bullying που είχε δεχτεί.

Η ίδια έφτιαξε το δικό της βί-
ντεο, με την δική της ιστορία, το 
οποίο και δημοσίευσε στο Internet, 
προσπαθώντας να απαλύνει τον πόνο της και 
να βρει μια αδιέξοδο στο πρόβλημά της.

Αποφάσισε να μιλήσει για όλα όσα είχαν 
συμβεί στην ζωή της, με το συγκλονιστικά επί-
μονο bullying και cyber bullying που δεχόταν 
για πολλούς μήνες, από την στιγμή που ένας 
άγνωστος με τον οποίο επικοινωνούσε δια-
δικτυακά μέσω web κάμερας την έπεισε να 

του δείξει το στήθος της και ύστερα την απει-
λούσε ότι θα δείξει φωτογραφίες της στην 
οικογένεια και το σχολείο της. Απειλή η οποία 
οδήγησε την 15χρονη στην πρώτη της απο-
τυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας. Ακολούθη-
σαν η κατάθλιψη, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, η 
απομόνωση και τέλος η τρίτη και επιτυχημένη 
απόπειρα αυτοκτονίας.

Σύμφωνα με έρευνες κάθε χρόνο, οι από-
πειρες αυτοκτονίας από μαθητές – θύματα 
bullying ανέρχονται στις 19.000. Κάθε 7 λε-
πτά που περνούν, ένα παιδί έχει πέσει θύμα 
bullying. Στην Ελλάδα δυστυχώς το φαινό-
μενο του εκφοβισμού (bullying) στα ελληνικά 
σχολεία, λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, 

όπως πληροφορεί η πανελλήνια έρευνα 
του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστι-
τούτου Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ). 

Σύμφωνα με την έρευνα, ποσοστό 8,5% 
των εφήβων αναφέρουν ότι υφίστανται 
σχολικό εκφοβισμό τουλάχιστον δυο 

με τρεις φορές το μήνα, 
ενώ ένας στους έξι, 

δηλαδή το 15,8%, 
«ομολογούν» ότι 
εκφοβίζουν οι ίδιοι 
άλλους.

Η βία είναι ένα 
φαινόμενο που 
πιο πολύ από 
ποτέ, σήμερα, 

βρίσκεται παντού 
και δεν δίνουμε 
όση σημασία 
θα έπρεπε.

Δεν πρέ-
πει κάποιος 
να αφήσει 

να του φέρονται με 
τέτοιο τρόπο. Τα θύμα-

τα είναι πολλά. Τα σχόλια 
θα πονέσουν. Έτσι είναι το φυσι-

ολογικό στην ανθρώπινη φύση που 
θέλει να είναι αρεστή.

Κάθε θύμα καλό είναι να αντι-
μετωπίσει την κατάσταση με 
ψυχραιμία και να ψάξει για την 
προστατευτική φωλιά που θα 

το αγκαλιάσει, η οποία 
μπορεί να βρίσκεται 
στο σχολείο, μπορεί 

να είναι η οικογένεια, οι 
φίλοι… Επίσης αυτό όμως που 
μπορεί να τον ηρεμήσει, είναι η 

συνειδητοποίηση ότι αυτά τα σχό-
λια και αυτό το μίσος, δεν είναι δικό του 

και ότι στην πραγματικότητα δεν τον αφορούν 
καν. 

Όταν κάποιος είναι ικανός να γίνει τόσο κα-
κός απέναντί σε κάποιον άλλο και όταν έχει 
τόση επιθετικότητα να δώσει σε άλλους, τότε 
ίσως κάτι πολύ δυσάρεστο πρέπει να συμβαί-
νει μέσα του και στο δικό του περιβάλλον……

Αλεξοπούλου Θεοδώρα (Α τάξη) 

ΕκφοβισμόςΚατάθλιψη 
Τάσεις αυτοκτονίας

Bullying ή σχολικός εκφοβισμός. Το θέμα που 
απασχολεί τα τελευταία χρόνια όλο και περισσό-
τερους νέους στα σχολεία και τείνει να πάρει τα 
χαρακτηριστικά πανδημίας. Οι μορφές του είναι 
πολλές και όλες το ίδιο επικίνδυνες και απειλητι-
κές. Γενικά ο εκφοβισμός μπορεί να περιλαμβά-
νει άσκηση βίας λεκτικής και μη (χρησιμοποίηση 
υβριστικών εκφράσεων για την φυλή την εθνικό-
τητα κ.α) αποκλεισμός από ομαδικές δραστηρι-
ότητες που οδηγεί στην κοινωνική απομόνωση, 
αλλά και σεξουαλική παρενόχληση.

Σε όλες αυτές τις μορφές εκφοβισμού τα παι-
διά δεν μπορούν και δεν βρίσκουν την δύναμη 
να αντιδράσουν λόγω του εκβιασμού αλλά και 
σε κάποιες περιπτώσεις λόγω της άγνοιας των 
κοντινών του προσώπων. Έτσι υποφέρουν σιω-
πηλά. 

Το θέμα παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις όταν 
το παιδί έχει να αντιμετωπίσει ακραίες συμπερι-
φορές όπως κλοπές ή ζημιές στα προσωπικά 
του αντικείμενα , διάδοση κακοηθών και ψευδών 
φημών ακόμα και ηλεκτρονικής μορφής. Ακόμα 
το παιδί παρουσιάζει περίεργη συμπεριφορά και 
συμπτώματα όπως το ότι φοβούνται, ντρέπονται 
και νιώθουν ότι φταίνε .

Το χειρότερο της υπόθεσης είναι η αγνόηση 
που δείχνουν τα άτομα που γνωρίζουν αν κάποιο 
παιδί υποφέρει από τέτοιου είδους πίεση. Θα συ-
νέχιζαν όμως αν ήξεραν ότι αυτή η υπόθεση μπο-
ρεί να καταλήξει ακόμα και σε αυτοκτονία; Όπως 
και έχει γίνει αρκετές φορές. Για πόσο ακόμα 
λοιπόν οι γύρω τους θα κάνουν τα στραβά μάτια 
ζώντας στην δική τους βολή και προσπερνώντας 
έτσι τον πόνο του αλλού;

Ένα άλλο θέμα που προκύπτει από αυτό το 
φαινόμενο είναι πως την βοήθεια μας δεν χρει-
άζονται μόνο τα άτομα που δέχονται bullying 
αλλά και οι λεγόμενοι bullers που καταπιέζουν 
τον άλλον προφανώς ως αντίδραση δικών τους 
προβλημάτων και είναι συνεχώς στην αναζήτηση 
για το επόμενο αδύναμο θύμα που θα προκύψει. 

Όσον αφορά για τις συνέπειες του φαινομένου 
ξεκινούν από την κατάθλιψη που σιγά-σιγά επιδει-
νώνεται και πολλές φορές καταλήγει και σε αυτο-
κτονία. Πρόσφατες έρευνες έχουν αποδείξει και 
έχουν επαληθεύσει τον όρο «μικρού εγκληματία» 
για το παιδί που ασκεί βία. Σχεδόν το 55% των θυ-
μάτων φτάνει σε σημείο να βλάπτει τον εαυτό του 
(χαρακιές, ποτό, τσιγάρο) πράγματα που πιστεύει 
πως τον βοηθούν να ξεφύγει από την υπερβολι-
κή πίεση που του ασκείται. Το τελικό στάδιο -και 
χειρότερο- είναι βέβαια οι τάσεις αυτοκτονίας.

Είναι καιρός πλέον να θέσουμε ένα ερώτημα 
στον εαυτό μας. Ως πότε θα χάνονται και θα στιγ-
ματίζονται παιδικές ζωές από τον εκφοβισμό; Ας 
το σκεφτούμε λοιπόν και ας ενεργοποιήσουμε 
επιτέλους την επιμονή μας για την τελική κατάλυ-
ση αυτού του τραγικού φαινομένου. 

Μίτσουλη Χριστίνα (Α τάξη)

                              BULLYING  - Μίλα, μη φοβάσαι!
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διαδικτυακοί «εγκέφαλοι»
Οι ταινίες επιστημονικής φαντασίας, σε πολλές περιπτώ-

σεις εδώ και δεκαετίες, έχουν προφητικά προβλέψει και σχε-
διαστικά εμπνεύσει τη δημιουργία των μελλοντικών τεχνολογι-
κών επιτευγμάτων, επηρεάζοντας την πορεία του σύγχρονου 
κόσμου σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Ίσως αργήσει 
η στιγμή που θα γίνουν πραγματικότητα σκηνές από την ταινία 
“Matrix” στις οποίες με χαρακτηριστική ευκολία και ταχύτη-
τα, μέσα σε δευτερόλεπτα, αποκτήθηκαν από την πρωταγω-
νίστρια δεξιότητες χειρισμού ενός ελικοπτέρου, δεν ισχύει 
όμως το ίδιο και για τις ρομποτικές μηχανές! Το RoboEarth, 
έστω και σε πιλοτικό στάδιο, είναι γεγονός!

Με τη συμμετοχή 5 ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και τη χρη-
ματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το RoboEarth απο-
τελεί μια πιλοτική διαδικτυακή πλατφόρμα για την ανταλλαγή 
πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ μηχανών ρομπότ, η οποία 
εξασφαλίζει ένα νέο τρόπο επικοινωνίας που αποσκοπεί στη 
γρήγορη και έξυπνη ανταπόκριση των ρομποτικών αυτών 
μηχανών στο περιβάλλον τους. Οι πληροφορίες αυτές θα 
φορτώνονται (upload) σε ένα υπολογιστικό σύννεφο (cloud 
computing) από ανθρώπους, αλλά και τις ίδιες τις μηχανές, 
και θα είναι διαθέσιμες για οποιοδήποτε άλλο ρομπότ τις χρει-
αστεί, διαδραματίζοντας το ρόλο ενός κοινού διαδικτυακού 
«εγκεφάλου». Τα ρομπότ θα εκπαιδεύονται λοιπόν μόνα τους, 
μαθαίνοντας το ένα από τις εμπειρίες και την αποκτηθείσα τε-
χνογνωσία του άλλου. Προβλέπεται λοιπόν ένα άκρως ενδι-
αφέρον φουτουριστικό σκηνικό στο μέλλον ... καλό ή κακό, 
θα δείξει!

Όλοι έχουμε βρεθεί στην κατάστα-
ση εκείνη όπου επιστρέφοντας με την 
παρέα από νυχτερινή διασκέδαση, κά-
νουμε μια στάση σε κάποιο γυράδικο ή 
φαστφουντάδικο για να ισιώσουμε λίγο 
το στομάχι μας. Βάζουμε το χέρι στην 
τσέπη και ψάχνουμε .... ψάχνουμε, αλλά 
τίποτα! Σαν να τρύπησε και δεν το κατα-
λάβαμε, οπότε παριστάνουμε τους χορ-
τάτους! ... Ευτυχώς όμως που υπάρχουν 
και οι φίλοι που θα βάλουν χρήματα «ρε-
φενέ» για να πάρουν κάτι και σε μας! Τα 
χρήματα αυτά δεν επιστρέφονται πάντα 
(σχεδόν ποτέ!), αλλά «εξαργυρώνονται» 
από εκδηλώσεις λατρείας και ευγνωμο-
σύνης, ενισχύοντας τους δεσμούς φιλί-
ας και επιστρέφονται «ανταποδοτικά» με 
άλλους τρόπους.

Σε μια πιο «επιχειρηματική εκδοχή» 
του ρεφενέ, το λεγόμενο και αγγλιστί 
“crowd funding”, έρχεται να κατακτήσει 
σαν νέα μόδα τις πλατφόρμες του διαδι-
κτύου και να βοηθήσει στην υλοποίηση 
των ονείρων και επαγγελματικών σχεδί-
ων χιλιάδων ατόμων, δημιουργών και μι-
κρών επιχειρήσεων. Ψηφιακές πλατφόρ-

μες όπως το kickstarter, το gofundme, 
το indiegogo, αλλά και ελληνικές όπως 
το groopio, επιχειρούν να δώσουν πνοή 
σε μια σειρά από projects σχετικά με 
την τέχνη, το χορό, το θέατρο, το σχέ-
διο, το φαγητό, τα βιντεοπαιχνίδια, την 
τεχνολογία, τη μόδα και πολλά άλλα των 
οποίων οι δημιουργοί αδυνατούν να εξα-
σφαλίσουν χρηματοδότηση μέσω τρα-
πεζικών δανείων. Οι «χορηγοί» των πα-
ραπάνω δραστηριοτήτων ονομάζονται 
“backers” και αναλόγως του ποσού με το 
οποίο συμβάλλουν στην υλοποίηση των 
projects ανταμείβονται με απλές ευχαρι-
στίες, προμήθεια των τελικών προϊόντων 
σε προνομιακή τιμή, ή διθυραμβική ανα-
γνώριση της συμβολής τους και τιμητικές 
εκδηλώσεις!! 

Μην καθυστερείτε λοιπόν άλλο! Βρεί-
τε μια πολύ καλή ιδέα, πατεντάρετέ την 
για να κατοχυρώσετε τα όποια πνευμα-
τικά σας δικαιώματα (εάν απορρέουν 
από αυτήν), «φορτώστε την» και βγεί-
τε στον πηγεμό για τους δικούς σας 
“Back(pack)ers”!

…στον πηγεμό για τους  
δικούς σας 

“Back(pack)ers”
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αν θες να μάθεις για την πόλη

Κάποιοι άνθρωποι ζουν για να χορεύουν, 
κάποιοι άλλοι για να μαγειρεύουν, άλλοι για να 
ταξιδεύουν… Υπάρχουν όμως και αυτοί που 
ζουν για να ζωγραφίζουν και μάλιστα όχι σε 
χαρτιά ή μπλοκ, αλλά έξω... στους τοίχους της 
πόλης. Προσπαθούν να περάσουν το μήνυμά 
τους μέσα από αυτό που ξέρουν να κάνουν 
καλύτερα.

Τα γκράφιτι αποτελούν μια σιωπηλή 
διαμαρτυρία της νέας γενιάς για την 
κοινωνική κατάσταση της χώρας. «Ο 
κόσμος στην Ελλάδα βρίσκεται κάτω 
από μεγάλη πίεση. Νιώθει την ανάγκη 
να δράσει, να αντισταθεί και να εκφρα-
στεί», τονίζει ο iNo και χαρακτηρίζει την 
Αθήνα ως μια «Μέκκα της τέχνης του 
δρόμου στην Ευρώπη» 

«Αν θες να μάθεις για την πόλη, μπο-
ρείς να κοιτάξεις τους τοίχους της» δη-
λώνει ο ‘ζωγράφος του δρόμου’, ενώ 
προσθέτει ότι δεν είναι ο μόνος που 
εκφράζεται μέσα από τις τοιχογραφίες, 
καθώς δεκάδες άνθρωποι με ανησυχί-
ες βρίσκουν ευκαιρία να εκφραστούν 
μέσα από μία εικόνα.

«Η μεσαία και εργατική τάξη στην 
Ελλάδα έχουν καταστραφεί από την 
κρίση» δηλώνει ο οδοντίατρος με το ψευ-
δώνυμο «Μάπετ» που άρχισε να ζωγραφίζει 
τους τοίχους όταν τον χτύπησε η οικονομική 
κρίση, διότι όπως λέει ο ίδιος, ζωγραφίζει για-
τί θέλει να κάνει τον κόσμο να σκεφτεί.

Στην Αθήνα η αστυνομία πολύ σπάνια συλ-
λαμβάνει «γκραφιτάδες». Παρόλα αυτά πολ-
λοί επιλέγουν να εργάζονται διακριτικά την 
νύχτα, φορώντας μάσκες και αρνούμενοι να 
πουν το πραγματικό τους όνομα.

Η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών φιλοξέ-
νησε σε έναν κλειστό χώρο μία έκθεση της 
ελληνικής graffiti & street art σκηνής, όπως 
αυτή που αποτυπώνεται σήμερα στους δρό-
μους της Αθήνας και πολλών άλλων πόλεων 
της Ελλάδος. Έχοντας ακούσει καλές κρι-
τικές για την έκθεση, δεν χάσαμε την ευκαιρία να την 
επισκεφτούμε. 

Στον εκθεσιακό χώρο είδαμε τα σαράντα γκράφιτι, 
διαφόρων καλλιτεχνών, που κάλυπταν τους τοίχους, 
τις κολώνες, το δάπεδο, αλλά και τα αυτοκίνητα που 
είχαν τοποθετηθεί μέσα σε αυτόν. Τα γκράφιτι αντικατό-
πτριζαν τις διάφορες ανησυχίες κάθε καλλιτέχνη, τόσο 
ζωντανά και εκφραστικά σαν να σου μιλάνε, κρύβοντας 
ταυτόχρονα τον προβληματισμό του καιρού μας…. 

Επιμέλεια κειμένου & Φωτογραφικού υλικού :
Αγγελική Μπαρμπετάκη, Θεοδώρα Αλεξοπούλου (Α τάξη)

Έκθεση : “No Respect” Graffiti και Street 
Art (Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών) 

κοίταξε τους τοίχους της


