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ΘΕΜΑΤΑ: 

Τα νέα του 

σχολείου  

 Παράξενες Ειδήσεις  

 
Το περιβάλλον σε 

φροντίζει… εσύ; 

Ημίχρονο… 

Κάθε άποψη… 

Μετράει! 

Σχολική Εφημερίδα του 8ου Γυμνασίου-Λ.Τ 

& 6ου Λυκείου Χαλανδρίου  

Αναζητώντας το 

Μέλλον 

ΤΕΥΧΟΣ 8 

ΦΛΕΒΆΡΗΣ ΚΑΙ 

ΔΩΘΕ… 2022 

Συντελεστές 

Τεύχους  

Το αποτύπωμα του 

τεύχους  

Στο κύμα της 

έμπνευσης 

Life as a Teen… 

Έφηβος είμαι και... 

Ταινιό-βιβλιοθήκη 

Σκαλωτικές 

ερωτήσεις 

Κλικ! 

Ποίηση στην πίεση 

Από το Φλεβάρη και 

δώθε… Ολόκληρο το 

δεύτερο τετράμηνο… 

Από τον πανικό της 

χρονιάς προς τις 

διακοπές! 

 

Αλλά έφτασε η στιγμή που μια ακόμα χρονιά τέλειωσε και μάλιστα για το σχολείο 

μας τέλειωσε διαφορετικά από ότι άρχισε. Αρχίσαμε 11 Σεπτέμβρη ως 8ο 

Γυμνάσιο-Λ.Τ Χαλανδρίου και τελειώνουμε 30 Ιουνίου ως 8ο Γυμνάσιο και 6ο 

Λύκειο Χαλανδρίου 

Τι χρονιά!!!!???@$&# 

Ας χαλαρώσουμε λοιπόν … με ένα βιβλίο, με μουσική, με βόλτες, με βουτιές, 

θάλασσα, συναυλίες, θέατρο… 

Ας φορτίσουμε μπαταρίες και του χρόνου πάλι εδώ θα είμαστε! 

Και ας περάσουμε 

Καλό καλοκαίρι και καλή ξεκούραση σε όλους και όλες μας! 
Καλοκαιρινό ένθετο 

                                Το μόνο που δεν μπορούμε να πούμε είναι ότι 

ήταν μια  περίοδος που δεν μας έκανε ούτε κρύο , ούτε ζέστη… 

Κυριολεκτικά: είχαμε χιόνια την 25η Μαρτίου και καύσωνα στις 

εξετάσεις! 

Μεταφορικά: δεν ήταν μια καθόλου αδιάφορη περίοδος. Γεμάτη δράσεις 

και συνεργασίες! 
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Εργαστήρια δεξιοτήτων γ’ γυμνασίου 

Τα εργαστήρια δεξιοτήτων είναι ένα νέο μάθημα που μπήκε για πρώτη φορά φέτος 

στα σχολικά προγράμματα με σκοπό να αναπτύξει στους μαθητές χρήσιμες δεξιότητες 

με έναν ευχάριστο τρόπο.  

Δυστυχώς οι μαθητές της γ’ γυμνασίου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 

τα εργαστήρια δεξιοτήτων μόνο για έναν χρόνο καθώς διδάσκονται από το νηπιαγωγείο 

έως την γ’ γυμνασίου. Μέσα σε αυτόν τον  χρόνο, μαζί με την κυρία Χουντή, δούλεψαν 

πάνω σε 4 ενότητες τις οποίες επέλεξαν οι ίδιοι μετά από ψηφοφορία. Η πρώτη ενότητα 

ήταν αφιερωμένη στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Οι μαθητές μελέτησαν και 

έκαναν διάφορες δραστηριότητες πάνω στους στόχους και δημιούργησαν σε ομάδες μια 

αφίσα για μια δράση κυκλικής οικονομίας που θα μπορούσε να γίνει στο σχολείο. Η 

δεύτερη ενότητα με όνομα «Αφηγούμαι, άρα υπάρχω» αποσκοπούσε στο οι μαθητές να 

εξερευνήσουν τους εαυτούς τους αλλά και να μάθουν καλύτερα τους συμμαθητές τους. 

Έκαναν δραστηριότητες όπως να παρουσιάσουν την οικογένεια τους, να γράψουν την 

αυτοβιογραφία τους και να παρουσιάσουν τα αγαπημένα τους τραγούδια. Στην τρίτη 

ενότητα με θέμα την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση επισκέφτηκαν το σχολείο μας μία 

ψυχολόγος και μία νοσηλεύτρια, μίλησαν περί του θέματος και απάντησαν τις ερωτήσεις 

των μαθητών. Η τελευταία ενότητα ήταν η ενότητα του επαγγελματικού 

προσανατολισμού. Τα παιδιά πήραν συνεντεύξεις από επαγγέλματα που τα ενδιαφέρουν 

και τις παρουσίασαν στους συμμαθητές τους. Τέλος, στην αρχή της χρονιάς ένας 

γεωπόνος επισκέφτηκε το σχολείο μας και αφού μίλησε στους μαθητές για το επάγγελμα 

του και για την συγκομιδή ελιάς, είχαν την ευκαιρία οι ίδιοι να μαζέψουν τις ελιές του 

σχολείου μας. 

Τα εργαστήρια δεξιοτήτων είναι σίγουρα ένα πολύ ευχάριστο μάθημα που όμως η 

γ’ γυμνασίου δεν πρόλαβε να ευχαριστηθεί.  

Λήδα Κοντσαλούδη  

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
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Γάλλοι στο 8ο ???.... 

Τη Δευτέρα 11 Απριλίου καλωσορίσαμε στο σχολείο 

μας μια ομάδα μαθητών-καθηγητών από την Γαλλία. 

Όλοι οι μαθητές και οι καθηγητές του σχολείου μας 

ήταν πρόθυμοι να γνωριστούν και να αναπτύξουν 

φιλικές σχέσεις μαζί τους. Αφού συστηθήκαμε, τους 

ξεναγήσαμε στον χώρο του σχολείου μας, μέχρι που 

ήρθε η στιγμή να αναχωρήσουν και να συνεχίσουν το 

πρόγραμμά τους. Την επόμενη μέρα τους 

υποδεχτήκαμε ξανά στο σχολείο μας και αυτήν την 

φορά παρακολούθησαν κάποια μαθήματα. Την 

Τετάρτη, το τμήμα της β1 τάξης του γυμνασίου με 

τον κ. Δανάσκο, την κ. Σκουτέλη και την κ. 

Μανώλογλου, μαζί με την ομάδα των Γάλλων και 

τους καθηγητές τους, επισκέφτηκαν  τον χώρο της 

αρχαίας αγοράς των Αθηνών με σκοπό την 

παρουσίαση του προγράμματος PHILOSOPHIZING 

το οποίο οι μαθητές του β1 ετοίμαζαν για 2 σχολικές 

χρονιές.  

 

 

Tην Πέμπτη, έπειτα 

από συνεννόηση των 

καθηγητών και των 

μαθητών της Β’ 

γυμνασίου, το σχολείο 

έγινε σουβλατζίδικο! 

Πιο συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιήθηκε η 

αίθουσα εκδηλώσεων 

για τις δύο τελευταίες διδακτικές ώρες για να 

φτιάξουν οι μαθητές σουβλάκια για τους Γάλλους. 

Με την συνοδεία παραδοσιακής ελληνικής μουσικής 

και την ευχάριστη ατμόσφαιρα που επικρατούσε,  

όλοι πέρασαν πολύ καλά τρώγοντας και χορεύοντας. 

Τέλος, ήρθε η μέρα να αποχαιρετίσουμε τους 

μαθητές και τους καθηγητές από την Γαλλία. Μας 

ευχαρίστησαν θερμά και έπειτα εμείς τους 

ευχηθήκαμε καλό ταξίδι και εις το επανιδείν. 

                                   Ρόζα Μιχάλη 

Νικολέτα Στεφάνου 

Χρύσα Βασιλοπούλου 

 



~ 4 ~  
 

Erasmus+ Alt-DeLete Act Learn Think 

 Η εκδρομή στη Ρώμη… ένα συνεργατικό 

κείμενο. 

 

      Την Τρίτη 3 Μαΐου 20 μαθητές μαζί με την 

κυρία Κορρέ, την κυρία Μανώλογλου, τον κύριο 

Κολλιάρο και τον κύριο Δανάσκο αναχώρησαν από 

το σχολείο μας για την Ιταλία στο πλαίσιο ενός 

προγράμματος Erasmus+. Οι περισσότεροι μαθητές 

δεν είχαν ξαναταξιδέψει στο εξωτερικό και στο 

αεροπλάνο επικρατούσε ένα κλίμα πανικού. Την 

παράσταση όμως έκλεψε η Βασιλική, η οποία κάθε 2 

λεπτά έλεγε “πεθαίνω”. Πάνω που είχε ηρεμήσει 

ήρθε η στιγμή της προσγείωσης. Το αεροπλάνο 

πήγαινε σαν roller coaster από τις αναταράξεις και 

τα κενά αέρος. Κάποιοι το διασκέδασαν αλλά κάποιοι 

άλλοι φοβήθηκαν, κυρίως η Βασιλική.(Λήδα) 

 

Μόλις έφτασαν στην Ιταλία επιβιβάστηκαν στο 

πούλμαν και ξεκίνησαν το ταξίδι τους προς την 

Ρώμη, όπου εκεί θα έβλεπαν τα αξιοθέατά της. Το 

πρώτο μνημείο που είδαν ήταν η  Piazza del Popolo 

ή αλλιώς η πλατεία του λαού. (Αθανασία)  

 

Αφιέρωμα στον Κύριο Λάζαρο! 

Τρίτη 3 Μαΐου 2022, η 

ημέρα που προσγειωθήκαμε 

στο αεροδρόμιο της Ιταλίας 

και ξεκινήσαμε την εκδρομή 

μας. Μια μέρα όμως που θα 

μας μείνει αξέχαστη και για 

έναν άλλο λόγο. Κυριότερα, φτάνοντας στην Ιταλία 

γνωρίσαμε τον Κύριο Λάζαρο, τον ξεναγό αλλά και 

συνοδό μας σε ολόκληρη την διάρκεια της 

εκδρομής.  Ο Κύριος Λάζαρος μας ξενάγησε σε 

διάφορα μνημεία της Ρώμης όπως το Fontana Di 

Trevi, το Πάνθεον, την piazza Navona αλλά και 

άλλα αξιοθέατα αυτής της πανέμορφης πόλης. Μιας 

που βρισκόταν μαζί μας καθημερινά, μια από τις 

συχνές του συνήθειες ήταν να μας μιλάει στο 

πούλμαν πληροφορώντας μας για διάφορα πράγματα, 

όπως για το τι πρόκειται να επισκεφθούμε αλλά και 

για το πού βρισκόμαστε τη συγκεκριμένη στιγμή. 

Χαρακτηριστική φράση που θα μας μείνει αξέχαστη 

είναι το << Κύριε Λάζαρε που είμαστε; >> που συχνά 

τον ρωτούσαμε και  είχε γίνει ένα δικό μας αστείο 

που άφησε στίγμα σε ολόκληρη την εκδρομή. 

(Μαρίλυα) 
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Αφιέρωμα στην κυρία Μαρία 

 

Η κυρία Μαρία ή Μαρίκα ή Μαράκι όπως πολλοί από 

εμάς την φωνάζουν, ήταν μια από τους ξεναγούς μας 

στην Ιταλία. Συγκεκριμένα μας ξενάγησε στην βίλα 

Ανδριάνα, στις κατακόμβες, στο Βατικανό, στον 

Άγιο Πέτρο και στο μαυσωλείο του Αδριανού. Η 

κυρία Μαρία ήταν ξεχωριστή για εμάς πριν καν την 

γνωρίσουμε. Την είδαμε για πρώτη φορά τη δεύτερη 

ημέρα που πήγαμε στο σχολείο των Ιταλών φίλων 

μας και έπειτα στη βίλα Ανδριάνα. Περιμέναμε το 

πούλμαν να έρθει να μας πάρει και ακούγαμε τους 

καθηγητές μας να λένε ότι περιμένουμε την κυρία 

Μαρία. Έτσι, είχαμε την απορία να δούμε ποια ήταν 

αυτή η κυρία Μαρία. Μόλις την είδαμε, ήμασταν όλοι 

σίγουροι ότι θα μας μείνει αξέχαστη. Έτσι κι έγινε. 

Μας χάρισε πολλές αστείες στιγμές, την αγαπάμε 

και μας λείπει…(Λήδα) 

 

 Photobombing Λήδας :) 

Ο όρος photobombing είναι γνωστός σε όλους. 

Μάλιστα πολλοί έχουν επιχειρήσει και να το κάνουν. 

Με το που φτάσαμε στη Ρώμη το photobombing της 

Λήδας είχε ήδη ξεκινήσει. Περνώντας από 

αξιοθέατα μόλις έβλεπε κάποιον να προσπαθεί να 

τραβήξει μια αναμνηστική φωτογραφία έμπαινε από 

πίσω φωνάζοντας  «Photobombinggg». Οι 

αντιδράσεις ήταν πολλές. Κάποιοι την αγνόησαν, 

άλλοι φάνηκαν ξεκάθαρα ενοχλημένοι και άλλοι την 

ενθάρρυναν να ποζάρει και για ακόμα μερικές 

φωτογραφίες. Το φαινόμενο ήταν τόσο ακραίο, 

ώσπου μια μέρα είδαμε ένα ζευγάρι να τραβάει 

γαμήλιες φωτογραφίες και οι καθηγητές έπρεπε να 

κρατήσουν τη Λήδα μακριά έτσι ώστε να μην κάνει 

photobombing. Ένα είναι σίγουρο, πολλά άτομα από 

όλο τον κόσμο έχουν τη Λήδα στις αναμνηστικές 

τους φωτογραφίες! (Βασιλική) 

Αφιέρωμα στο Ιταλικό σχολείο 

Κατά την διάρκεια του ταξιδιού μας, είχαμε την 

ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά τους καθηγητές 

καθώς και τους μαθητές του  ιταλικού σχολείου 

"Liceo Scientifico Lazzaro Spallanzani". Την 

πρώτη φορά που συναντηθήκαμε, οι  Ιταλοί 

καθηγητές μας ξενάγησαν στο χώρο του σχολείου.  

Πιο συγκεκριμένα είδαμε ορισμένες αίθουσες, το 

κλειστό γυμναστήριο, τα διάφορα εργαστήρια καθώς 

και το μουσείο γεωλογίας. Δυστυχώς την ημέρα 



~ 6 ~  
 

εκείνη δεν είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε πολύ 

με τους μαθητές, καθώς η επίσκεψή μας 

πραγματοποιήθηκε εν ώρα μαθήματος. Ωστόσο, 

ύστερα από λίγες μέρες τα δύο σχολεία 

συναντήθηκαν ξανά. Αρχικά πραγματοποιήθηκε 

ένας περίπατος, κατά την διάρκεια του οποίου 

είχαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε καλύτερα με 

τους μαθητές. Στην συνέχεια, φάγαμε όλοι μαζί 

μεσημεριανό σε ένα εστιατόριο της περιοχής. 

Αρκετοί από εμάς γνωρίσαμε άτομα με τα οποία 

μιλήσαμε και ανταλλάσσοντας Instagram έχουμε 

κρατήσει επαφές. Γενικά, η γνωριμία μας με το 

συγκεκριμένο σχολείο μας έδωσε την ευκαιρία να 

μιλήσουμε με άτομα διαφορετικής εθνικότητας, να 

ανακαλύψουμε τα κοινά μας ενδιαφέροντα και 

φυσικά να εξασκήσουμε τα αγγλικά μας! Αξίζει να 

σημειωθεί επίσης πως ένα από τα πιο αγαπητά 

πρόσωπα της εκδρομής ήταν ο κύριος Λουίτζι, ο 

καθηγητής γεωλογίας του ιταλικού σχολείου. Όλοι 

μας τον αγαπήσαμε πολύ και γι'αυτό μάλιστα κάθε 

φορά που τον 

βλέπαμε του 

λέγαμε " We 

love you mr 

Luigi!!! ". 

(Ελισάβετ) 

Αφιέρωμα στο φαγητό του ξενοδοχείου.  

 

Παρασκευή 22 Απριλίου 2022, η ημέρα που μας 

έστειλαν το βραδινό μενού του ξενοδοχείου. 

Διαβάζοντας το μενού, πειστήκαμε ότι θα χάσουμε 

πολλά κιλά, ειδικά οι ιδιότροποι της παρέας.  Τα 

φαγητά ήταν αυτό που αποκαλούμε εμείς οι 

Ελληνάρες “γκουρμέ” και δεν είχαν καμία σχέση με 

αυτά που τρώμε εμείς στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά 

ήμασταν αναγκασμένοι να επιλέξουμε έξι από τα 

δεκατέσσερα πιάτα που μας πρότειναν. Με μεγάλη 

δυσκολία και έπειτα από πολλή σκέψη καταφέραμε 

να τα επιλέξουμε. Το πρώτο βράδυ στο ξενοδοχείο 

έφτασε. Ήμασταν όλοι αρκετά αγχωμένοι για το τι 

επρόκειτο να ακολουθήσει. Τελικά, απεδείχθη ότι 

το πιάτο της πρώτης βραδιάς ήταν χειρότερο από 

ό,τι περιμέναμε. Όσο περνούσαν οι ημέρες, 

συνειδητοποιήσαμε ότι το αγαπημένο φαγητό των 

Ιταλών ήταν τα σέσκουλα και συγκεκριμένα τα 

πορτογαλικά. Κάθε βράδυ συνόδευαν το δεύτερο 

πιάτο του μενού. Κανένας, όμως, δεν τα έτρωγε, 

εκτός από μία εξαίρεση. Είχαμε φτάσει σε σημείο να 

λέμε στους σερβιτόρους “ No green things”. Το 

καλύτερο πιάτο στο ξενοδοχείο ήταν το επιδόρπιο, 

το οποίο κάθε μέρα ήταν και διαφορετικό. 

Συνοψίζοντας, το φαγητό στο ξενοδοχείο μας 

απογοήτευσε. Σαν την Ελλάδα δεν έχει 

πουθενά.   (Νικολέτα, Χρύσα) 
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XL ΑΥΓΟ!? 

Λίγες μέρες πριν το Πάσχα, μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε έναν αγρότη του Ναυπλίου, ο οποίος όταν 

επισκέφτηκε το κοτέτσι του, ανάμεσα στα πολλά αυγά εντόπισε ένα 

διπλάσιου μεγέθους. Σύμφωνα με εκείνον, το αυγό αυτό ακολούθησε το 

έθιμο και βάφτηκε κόκκινο για το τσούγκρισμα. Οι εικόνες που τράβηξε 

έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς επίσης πολλοί ήταν 

εκείνοι που υποστήριξαν ότι πρέπει να γραφτεί στο  Ρεκόρ Γκίνες. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι το XL αυγό ζύγιζε 114 γραμμάρια και είχε τρεις κρόκους. 

Εντυπωσιακό! 

 

Πηγή: https://www.newsit.gr/paraxenes-eidhseis/aygo-gia-rekor-gkines-sto-nayplio-eikones-pou-

se-afinoun-me-to-stoma-anoixto/3510074 

 

 

ΑΛΟΓΟ ΣΤΗΝ ΠΑΣΑΡΕΛΑ ΤΗΣ CHANEL 

Πρωτότυπος ήταν φέτος ο γαλλικός οίκος μόδας Chanel, ο οποίος στην επίδειξη υψηλής ραπτικής στο Παρίσι 

επέλεξε να παρουσιάσει τα ρούχα του, στέλνοντας ένα άλογο να κάνει την 

πασαρέλα. Το ζώο ίππευε η Σαρλότ Κασιράγκι, αναβάτρια σε ιππικούς 

αγώνες με εμπόδια και πρέσβειρα της Chanel. Φορώντας ένα σακάκι σε 

μαύρο τουίντ, η Κασιράγκι εμφανίστηκε στην αρχή του σόου ιππεύοντας 

το άλογο και κάνοντας αρκετές βόλτες γύρω από την πασαρέλα, η οποία 

είχε σχεδιαστεί για να μοιάζει με πίστα προπόνησης για άλογα. Αρκετά 

ενδιαφέρον! 

Πηγή: https://www.newsit.gr/paraxenes-eidhseis/gallia-ena-alogo-stin-pasarela-tou-oikou-

Chanel/3454516/ 

 

 

 

Παντσιοπούλου Ελισάβετ 

ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

https://www.newsit.gr/paraxenes-eidhseis/aygo-gia-rekor-gkines-sto-nayplio-eikones-pou-se-afinoun-me-to-stoma-anoixto/3510074
https://www.newsit.gr/paraxenes-eidhseis/aygo-gia-rekor-gkines-sto-nayplio-eikones-pou-se-afinoun-me-to-stoma-anoixto/3510074
https://www.newsit.gr/paraxenes-eidhseis/gallia-ena-alogo-stin-pasarela-tou-oikou-Chanel/3454516/
https://www.newsit.gr/paraxenes-eidhseis/gallia-ena-alogo-stin-pasarela-tou-oikou-Chanel/3454516/
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Σκέφτομαι και πράττω σωστά για το περιβάλλον 

Η μητέρα φύση, μας έχει εμπιστευτεί τον κόσμο της στον οποίο εμείς οι άνθρωποι κατοικούμε… 

Μας έχει εμπιστευτεί τα φυτά, τα δέντρα, τα ποτάμια, τις λίμνες, τις θάλασσες κτλ.. Επίσης μας έχει εμπιστευτεί 

και την διατήρηση τους! Να τα προσέχουμε και να τα διατηρούμε έτσι όπως τους αρμόζει!  

Ο περισσότερος πληθυσμός της γης πιστεύει ότι αυτό το έχουμε καταφέρει. Είναι 

έτσι όμως; Νομίζω ότι αυτό εύκολα διαψεύδεται! Πώς; Παρατηρώντας 

συμπεριφορές και πράξεις ανθρώπων προς την φύση! Όπως τη λειτουργία της 

ανακύκλωσης, την οικονομία πόρων (σπατάλη χρήσιμων αγαθών, αλλά και υλικών 

που προέρχονται από την φύση) τα καυσαέρια, τα απόβλητα και τόσα άλλα…! Οπότε 

ας σκεφτούμε λίγο τις πράξεις μας και ας βάλουμε τέλος σε αυτό που εμείς οι ίδιοι 

ξεκινήσαμε!! 

Η φύση μας χρειάζεται!!  

Χρύστα Ουρανίτσα 

Η <<κρυμμένη>> πλευρά των self tests 

Καθημερινά στην Ελλάδα διεξάγονται πάρα πολλά self tests. Είναι γεγονός 

όμως, ότι οι πολίτες δεν είναι σωστά ενημερωμένοι όσον αφορά τη διαχείριση 

των αποβλήτων τους. Το υγρό τους, όπως αναγράφεται με μικρά γράμματα 

στο φύλο οδηγιών που τα συνοδεύει, είναι τοξικό και περιέχει μια ουσία που 

προκαλεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του ανοσοποιητικού 

συστήματος του ανθρώπου και των ζώων, εάν καταναλωθεί έστω και σε πολύ 

μικρή ποσότητα. Επιπλέον, δεν διασπάται. Για τους παραπάνω λόγους, αλλά 

και επειδή ο αριθμός των test που διεξάγονται καθημερινά είναι μεγάλος, 

απαιτείται να είμαστε αρκετά προσεκτικοί ώστε το υγρό να μην φτάσει στο 

περιβάλλον. Για να το πετύχουμε αυτό, χρειάζεται να πηγαίνουμε τα απόβλητα των self tests στους ειδικούς 

κάδους που υπάρχουν στα φαρμακεία για επιστροφή φαρμάκων. Έπειτα, 

καίγονται σε μεγάλες θερμοκρασίες και δεν αποτελούν πλέον κίνδυνο. Τέλος, 

τα self tests παράγουν πολλούς τόνους πλαστικό το οποίο επιβαρύνει το 

περιβάλλον καθημερινά. Για την λύση αυτού του προβλήματος, θα μπορούσε 

η ταμπλέτα και η λαβή της μπατονέτας να είναι από κάποιο βιοδιασπώμενο 

υλικό και να περιέχονται σε χάρτινο σακουλάκι.        

Πηγές: https://www.kathimerini.gr/society/561364879/self-tests-epikindyna-ta-apovlita-anisychia-kai-

gia-to-tsoynami-plastikon/ 

Το Περιβάλλον σε φροντίζει… ΕΣΥ; 

Λήδα και Φοίβη Κοντσαλούδη 

https://www.kathimerini.gr/society/561364879/self-tests-epikindyna-ta-apovlita-anisychia-kai-gia-to-tsoynami-plastikon/
https://www.kathimerini.gr/society/561364879/self-tests-epikindyna-ta-apovlita-anisychia-kai-gia-to-tsoynami-plastikon/
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ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ 

Να έχεις εκπαιδευτεί να παίξεις δίκαια, να παίξεις καθαρά, να είσαι 

σταθερός, να προσέχεις τους πειρασμούς, να έχεις σεβασμό στην άποψη 

του  άλλου, σεβασμό στην αθλητική διαδικασία, στους συναθλητές και 

αντιπάλους, σεβασμό στους φιλάθλους και στο περιβάλλον. Αυτή είναι η 

έννοια του ευ αγωνίζεσθαι. Είναι το ιδεώδες του αθλητισμού και η πηγή 

έμπνευσής του. Γι’ αυτό και η ιδέα της νίκης δεν πρέπει να αποτελεί 

αυτοσκοπό, αλλά το αποτέλεσμα μιας κοπιώδους  προσπάθειας που 

απαιτεί πολλές θυσίες.  

Είτε ομαδικό είτε ατομικό το άθλημα, η προσπάθεια παραμένει ομαδική καθώς ο κάθε αθλητής έχει την ανάγκη 

αυτών που τον στηρίζουν. Αυτοί μπορεί να είναι οι γονείς του, η ομάδα υποστήριξής του ή ακόμα και οι φίλοι 

του. Επιπρόσθετα, ο αθλητισμός και το ευ αγωνίζεσθαι είναι τρόπος ζωής που μπορεί αδιαμφισβήτητα να 

συμβάλει στη διαμόρφωση του χαρακτήρα ενός παιδιού που εξελίσσεται σε έφηβο κι ετοιμάζεται να γίνει ενεργός 

πολίτης σε μια ανταγωνιστική κοινωνία.   

Εξίσου σημαντική είναι και η εκπαίδευση, η οποία αν και διαφέρει από χώρα σε χώρα καλείται να προετοιμάσει 

τους εφήβους και να βοηθήσει στην πνευματική καλλιέργειά τους. Πρέπει επίσης να αναφερθούμε στην διαφορά 

ανάμεσα σε φίλαθλο και οπαδό.  Ο φίλαθλος είναι αυτός που ενδιαφέρεται και παρακολουθεί συστηματικά τα 

αθλητικά γεγονότα και αγωνίσματα. Αντιθέτως, ο οπαδός είναι αυτός  που ακολουθεί μια κίνηση ή μια ιδεολογία 

καθώς και αυτός  που παθιάζεται υπέρμετρα ή 

φανατίζεται με μία ομάδα ή οργάνωση γιατί έχει 

την ανάγκη να ανήκει σε ένα σύνολο. Δυστυχώς, 

όλοι μας πρόσφατα μάθαμε τα θλιβερά 

αποτελέσματα της οπαδικής βίας που δεν 

τιμούν τη χώρα μας. Συνεπώς, το ευ 

αγωνίζεσθαι εκφράζει τη χαρά της συμμετοχής 

και ποτέ το αρνητικό πάθος του ανταγωνισμού. 

 

Πηγές: https://blogs.sch.gr/kakavoulas/2018/12/12/ 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B4%CF%8C%CF%82 

https://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%22%CF%86%CE%

AF%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%BF%CF%82+-%CE%B7+-%CE%BF%22&dq= 

  

ΗΜΙΧΡΟΝΟ… 

Δημήτρης Καραμούτας 

https://blogs.sch.gr/kakavoulas/2018/12/12/
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B4%CF%8C%CF%82
https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%22%CF%86%CE%AF%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%BF%CF%82+-%CE%B7+-%CE%BF%22&dq=
https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%22%CF%86%CE%AF%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%BF%CF%82+-%CE%B7+-%CE%BF%22&dq=
https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%22%CF%86%CE%AF%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%BF%CF%82+-%CE%B7+-%CE%BF%22&dq=
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ΜΕΓΑΛΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 

Ταυτότητα δημοσκόπησης 

Δείγμα: 132 άτομα 

Ηλικιακή ομάδα: 11-18 (μαθητές γυμνασίου και λυκείου) 

Χώρος: 8ο γυμνάσιο Χαλανδρίου – 6ο λύκειο Χαλανδρίου 

Δειγματοληψία: με ερωτηματολόγιο, δια ζώσης 

Χρόνος: 15 Φεβρουαρίου   

Αποτελέσματα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάθε άποψη… μετράει 2%6/10 

ΝΑΙ
37,85%

ΟΧΙ
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ΔΓ/ΔΑ
16,67%

ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΤΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ;
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ;
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27,27%

ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΚΑΛΟ 
ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ;
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42,02%
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21,61%

ΟΧΙ,

ΚΑΘΟΛΟΥ
6,82%

ΣΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΓΧΟΣ ΤΟ  
ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;
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Γράφεις· 

το μελάνι λιγόστεψε 

η θάλασσα πληθαίνει. 

ΙΣΤ’, Δεκαέξι Χαïκου, Γιώργος Σεφέρης 

 

 

Ω ΝΑΙ, ΜΙΑ ΣΚΕΨΗ για να ’ναι πραγματικά υγιής – άσχετο 

σε τι αναφέρεται – πρέπει ν’ αντέχει στο ύπαιθρο. Και όχι 

μόνον. Πρέπει την ίδια στιγμήν στην ευαισθησία μας  να ’ναι 

καλοκαίρι. 

Λίγο, δύο-τρείς βαθμούς πιο χαμηλά, τετέλεσται: το γιασεμί 

σωπαίνει, ο ουρανός γίνεται θόρυβος. 

Μύρισαι το άριστον, IV, Ο Μικρός Ναυτίλος, Οδυσσέας Ελύτης 

 

Μιλούσες για πράγματα που δεν τα ’βλεπαν 

κι αυτοί γελούσαν. 

 

Όμως να λάμνεις στο σκοτεινό ποταμό 

πάνω νερά· 

να πηγαίνεις στον αγνοημένο δρόμο 

στα τυφλά, πεισματάρης 

και να γυρεύεις λόγια ριζωμένα 

σαν το πολύροζο λιόδεντρο – 

άφησε και ας γελούν. 

ΣΤΟ ΚΥΜΑ ΤΗΣ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ 

Kατσουσίκα Χοκουσάι 

Κλωντ Μονέ 

Βαν Γκονγκ 
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… 

Ο θαλασσινός άνεμος κι η δροσιά της αυγής 

υπάρχουν χωρίς να το ζητήσει κανένας. 

Απόσπασμα,Θ’, Θερινό Ηλιοστάσι, Γιώργος Σεφέρης 

 

Το Δάσος, κοίτα, απόγυρε 

στης νύχτας την αγκάλη. 

Μύρο αποπνέει μεθυστικό, 

στενάζει με το αηδόνι. 

Το φεγγαράκι πάνω του 

περίεργο προβάλλει 

και στον καθρέφτη του ρυακιού 

τα μάγια του ξαπλώνει. 

Το Δάσος, Μαρία Πολυδούρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γιάννης Σπυρόπουλος 

Κωνσταντίνος Μαλέας 

Λυδία Οικονόμου 
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ΖΩΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ… 

Η συνηθισμένη απαίτηση για την απόκτηση μιας ικανοποιητικής 

εργασίας στη σημερινή κοινωνία προϋποθέτει τη γνώση τουλάχιστον 

μιας ξένης γλώσσας, εκτός της αγγλικής, όπως γαλλικά, γερμανικά 

κλπ. Ως αποτέλεσμα, οι μαθητές από την αρχή της σχολικής τους 

ζωής, έως και το τέλος της, να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους πάνω 

σε αυτή, προκειμένου να έχουν μια πιο οικονομικά ευκατάστατη ζωή.  

 Σε αντίθεση με παλιότερα, η μαθητική ζωή σήμερα, κρίνει απαραίτητη την αφιέρωση αρκετών ωρών 

μέσα στην εβδομάδα σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα, με σκοπό την εντατική εξάσκηση της ξένης αυτής γλώσσας. 

Τα μαθήματα αυτά μειώνουν σημαντικά τον ελεύθερο χρόνο ενός μέσου εφήβου, ενώ περιττό είναι να 

αναφέρουμε, πως με το κυνήγι των πτυχίων, το άγχος και το διάβασμα τριπλασιάζεται. 

 Παρόλα αυτά, ο ελάχιστος ελεύθερος χρόνος που απομένει στη καθημερινότητα του κάθε εφήβου, 

ελαττώνεται ξανά, λόγω των εξωσχολικών δραστηριοτήτων που επιλέγει ο καθένας να κάνει, είτε αυτό είναι 

άθλημα, είτε μουσικό όργανο κλπ. Σαφώς, ο έφηβος έχει δικαίωμα να παραλείψει τις δραστηριότητες αυτές, 

που βέβαια είναι εξίσου σημαντικές, όχι τόσο σε γνωστικό επίπεδο όσο σε ψυχολογικό. Επίσης, είναι γνωστό 

πως οι δραστηριότητες έχουν και καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση του χαρακτήρα των εφήβων, αφού 

συμβάλλουν στην κοινωνικοποίησή τους και στον  τρόπο σκέψης τους. 

 Μέσα από τα παραπάνω, συμπεραίνουμε πως το πρόγραμμα των εφήβων κάθε ηλικίας είναι πιεσμένο, 

χωρίς την δυνατότητα μεγάλων εσωτερικών αλλαγών. Ούτως ή άλλως, η κάθε δραστηριότητα έχει ξεχωριστή 

σημασία και ωφελεί διαφορετικά τον έφηβο. 

 

 

 

 

 

Αγγελίνα Θεοδωροπούλου, Αγγελική Αυγέρου 

 



~ 17 ~  
 

ΑΓΧΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΓΧΟΣ!!!!!  

Οι εξετάσεις πλησιάζουν και το άγχος των παιδιών όλο και αυξάνεται. Στην 

πραγματικότητα αυτό που βιώνουν οι μαθητές είναι ο φόβος της αποτυχίας. 

Πολλά παιδιά αγχώνονται για τις εξετάσεις, γεγονός που εν μέρει μπορεί να είναι 

βοηθητικό, καθώς τους δημιουργεί μια ένταση και τους κινητοποιεί να μείνουν 

συγκεντρωμένοι στο διάβασμά τους, ωστόσο μπορεί το άγχος να δημιουργεί 

αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα.   

  Μέσα από αυτή την ένταση, τα παιδιά κατακλύζονται από αρνητικά 

συναισθήματα όπως η θλίψη ή η απογοήτευση και μεγιστοποιούν το άγχος, με 

αποτέλεσμα οι αρνητικές σκέψεις να επανέρχονται και να δημιουργείται ένας 

φαύλος κύκλος.  

 Τι θα μπορούσαν να κάνουν οι μαθητές για να μειώσουν το άγχος; Καταρχάς θα πρέπει να έχουν επαρκή ύπνο 

και καλό, υγιεινό φαγητό. Δευτερευόντως πρέπει να οργανώσουν σωστά το διάβασμά τους κάνοντας μια λίστα 

προτεραιοτήτων, ανάλογα με τις υποχρεώσεις τους. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να βρουν μια εποικοδομητική 

τεχνική για αποτελεσματικό διάβασμα, έτσι ώστε να μην νιώθουν ότι δεν προλαβαίνουν να βγάλουν την ύλη.  

   Το κυριότερο είναι τα παιδιά  να αποφεύγουν το διάβασμα της τελευταίας στιγμής και την συζήτηση με άλλους 

για την ύλη και για το τι ξέρει ο καθένας,  διότι κάτι τέτοιο δεν βοηθάει και είναι αρκετά ψυχοφθόρο. 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                               Αθανασία Στεφάνου 
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Θεωρητική κατεύθυνση: 

Αρκετά ενδιαφέρον είναι το τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και 

Περιφερειακών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Επιδίωξή 

του είναι να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριές του, μια 

υψηλού επιπέδου προπτυχιακή παιδεία στις διεθνείς σπουδές. 

Έτσι, καλλιεργεί τη μελέτη των φαινομένων της διεθνούς 

κοινωνίας διεπιστημονικά και ειδικότερα με το δίκαιο και τους 

θεσμούς, τις διεθνείς σχέσεις, την πολιτική επιστήμη και την 

πολιτική οικονομία. 

Οι πτυχιούχοι έχουν την δυνατότητα να εργαστούν: 

▪ στο δημόσιο τομέα, το Υπουργείο Εξωτερικών και  σε άλλα Υπουργεία όπου η γνώση των στελεχών 

για τη διεθνή πολιτική, τους θεσμούς της διεθνούς κοινωνίας και τα διεθνή οικονομικά, κρίνεται 

απαραίτητη 

▪ στην έντυπη και ηλεκτρονική δημοσιογραφία 

▪ στις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό αλλά και τις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα 

▪ στη γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και άλλων διεθνών οργανισμών 

▪ στο διπλωματικό σώμα 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.panteion.gr/anakalypste-to-panteio/scholes-kai-

tmimata/scholi-diethnon-spoudon-epikoinonias-kai-politismou/tmima-diethnon-evropaikon-kai-

perifereiakon-spoudon/ 

 

Θετική κατεύθυνση: 

 

Για την συγκεκριμένη κατεύθυνση, αξίζει να σημειωθεί το τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών στο 

Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος στοχεύει στο να παρέχει βαθιά 

κατανόηση των θεμελιωδών στοιχείων της Επιστήμης 

Υπολογιστών. Ισορροπεί σε βάθος και εύρος τόσο στις βασικές 

αρχές όσο και στις περιοχές εφαρμογών, προσδίδει μεγάλη 

σημασία σε εργαστηριακή και πειραματική εκπαίδευση και 

εμπειρία, και προωθεί την καλλιέργεια προσωπικών δεξιοτήτων. 

Το προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος συμβαδίζει με διεθνή 

πρότυπα, λαμβάνει υπ’ όψη του σύγχρονες απόψεις και τάσεις σχετικά με την εκπαίδευση και την 

έρευνα. 

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.csd.uoc.gr/ 

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

 

 

https://www.panteion.gr/anakalypste-to-panteio/scholes-kai-tmimata/scholi-diethnon-spoudon-epikoinonias-kai-politismou/tmima-diethnon-evropaikon-kai-perifereiakon-spoudon/
https://www.panteion.gr/anakalypste-to-panteio/scholes-kai-tmimata/scholi-diethnon-spoudon-epikoinonias-kai-politismou/tmima-diethnon-evropaikon-kai-perifereiakon-spoudon/
https://www.panteion.gr/anakalypste-to-panteio/scholes-kai-tmimata/scholi-diethnon-spoudon-epikoinonias-kai-politismou/tmima-diethnon-evropaikon-kai-perifereiakon-spoudon/
https://www.csd.uoc.gr/
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Κατεύθυνση υγείας: 

Έπειτα, μια σχολή που αξίζει να σημειωθεί είναι αυτή της Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και 

Φυσικών Πόρων. Σκοπός της λειτουργίας του τμήματος αυτού είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της 

Δασολογικής επιστήμης και της επιστήμης του περιβάλλοντος, με 

ιδιαίτερη έμφαση στην κατεύθυνση της διαχείρισης των φυσικών 

πόρων, καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να 

μελετούν, ερευνούν, κατανοούν και εφαρμόζουν σύγχρονες 

μεθόδους για την ανάπτυξη, βελτίωση, προστασία και διαχείριση 

των δασών-δασικών εκτάσεων και του φυσικού περιβάλλοντος. 

Για περισσότερες πληροφορίες: https://duth.gr/ https://fmenr.duth.gr/postgraduate/ 

 

Κατεύθυνση οικονομικών:  

Τέλος, για τα οικονομικά, μια αρκετά ενδιαφέρουσα σχολή είναι το τμήμα Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής. Στόχος του Τμήματος αυτού είναι να προετοιμάσει υψηλού επιπέδου επιστήμονες, 

ικανούς να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις των επιχειρήσεων και οργανισμών τόσο στον ιδιωτικό 

όσο και στον δημόσιο τομέα. 

Όσον αφορά στην επαγγελματική αποκατάσταση, σημαντικό μέρος των πτυχιούχων απασχολείται στον 

ιδιωτικό τομέα, σε εργασίες σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών τους, όπως για παράδειγμα στις 

οικονομικές διευθύνσεις επιχειρήσεων, τμήματα λογιστηρίων 

εταιριών, σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία, στον 

εσωτερικό έλεγχο εταιριών, ως εξωτερικοί ελεγκτές, στην 

ανάλυση επενδυτικών αποφάσεων, δανειακών και 

ασφαλιστικών κινδύνων, ως χρηματοοικονομικοί και 

ασφαλιστικοί σύμβουλοι, κ.λπ. 

Για περισσότερες πληροφορίες: https://accfin.hmu.gr/ 

 

TIP! Καλό θα ήταν προτού συμπληρώσεις το μηχανογραφικό σου, να κοιτάξεις το πρόγραμμα σπουδών 

καθώς και τα μαθήματα της κάθε σχολής. Μερικές φορές αυτό που φανταζόμαστε διαβάζοντας το όνομα 

του τμήματος απέχει πολύ από την πραγματικότητα! 

 

  

  

Πασχαλίδη Εβελίνα 

Παντσιοπούλου Ελισάβετ 

https://duth.gr/
https://fmenr.duth.gr/postgraduate/
https://accfin.hmu.gr/
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Pitch perfect 

 

Το Pitch perfect, είναι μια κωμωδία στη μέση ενός πολέμου μεταξύ δύο 

αντίπαλων ομάδων a cappella. Η Beca φοιτά στο Barden College αλλά η 

φιλοδοξία της είναι να βρει το δρόμο της στη μουσική σκηνή του Los Angeles. 

Στην πανεπιστημιούπολη, γίνεται μέλος των Barden Bellas, ένα acappella 

γκρουπ που προσπαθεί να ξαναχτίσει τη φήμη του. Μέσα από δυσκολίες και 

παρεξηγήσεις, η Beca καταλήγει να αγαπάει τις Bellas, να μάχεται με τις δικές 

της ανασφάλειες και φιλοδοξεί να φέρει στα κορίτσια το τρόπαιο μιας μεγάλης 

acappella αναμέτρησης. 

 

 

 

Θρύλος 

 

Ο Θρύλος, είναι ένα βιβλίο που διαδραματίζεται στο Λος Άντζελες το 2130. 

Μιλάει για μια πόλη γεμάτη από παρανομία και ψέματα. Ο Ντέυ, ο υπ’ αριθμόν 

ένα καταζητούμενος της Δημοκρατίας, κατηγορείται για το φόνο του Μίτιας 

Ίπαρις. Η ιδιοφυής Τζουν Ίπαρις, αδερφή του Μίτιας, έχει βγει στους δρόμους 

και τον ψάχνει όχι μόνο για την ασφάλεια του καθεστώτος αλλά κυρίως για να 

πάρει τη δική της, προσωπική εκδίκηση. Ύστερα όμως από τη γνωριμία μαζί του 

αρχίζει να αμφιβάλλει για όλα όσα πίστευε μέχρι τότε. Θα καταλάβουν, πως και 

οι δύο, παρά τα όσα πίστευαν, είναι θύματα μιας σκοτεινής πλεκτάνης. 

 

 

 

 

 

Αυγούστη Κατερίνα 

 

ΤΑΙΝΙΟ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
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● Ερώτηση 1:  

Γιατί η ελληνική σημαία έχει 5 άσπρες και 4 μπλε ρίγες; 

• Μόνο το 18% των ατόμων που ρωτήσαμε μας απάντησαν σωστά δηλαδή ότι η ελληνική σημαία έχει 5 μπλε 

και 4  άσπρες ρίγες. 

• Το 36% των συμμαθητών μας, απάντησαν ότι δεν ξέρουν. 

• Το 27% από τα άτομα που ρωτήσαμε μας είπαν ότι είναι από τις 

συλλαβές της φράσης «Ελευθερία ή θάνατος». Αυτή η απάντηση θα 

ήταν σωστή αν ρωτούσαμε γιατί η ελληνική σημαία έχει 9 ρίγες στο 

σύνολο. 

• Επιπλέον, 2 άτομα μας είπαν ότι το μπλε και το άσπρο 

συμβολίζουν τον ουρανό και τη θάλασσα και άλλος ένας τη θάλασσα 

και τον αφρό της.  

• Τέλος, 2 άτομα μας είπαν ότι η ελληνική σημαία έχει 7 ρίγες και άλλος ένας απάντησε γιατί τους άρεσε.  

 

 

● Ερώτηση 2:  

Η απόσταση Αθήνα-Ναύπλιο είναι 2 ώρες. Μια Κυριακή χωρίς κίνηση ένα αυτοκίνητο 

έκανε 6 ώρες για να πάει από την Αθήνα στην συμπρωτεύουσα. Πώς έγινε αυτό; 

•Το 46% των ατόμων που ρωτήσαμε μας απάντησαν σωστά δηλαδή ότι η συμπρωτεύουσα 

της Ελλάδας είναι η Θεσσαλονίκη και όχι το Ναύπλιο. 

• Το 31% από αυτούς που ρωτήσαμε μας είπαν ότι δεν ξέρουν και άλλο 12% μας είπε ότι 

έκανε πολλές στάσεις. 

• 3 άτομα μας απάντησαν ότι δεν γίνεται. 

 

 

 

 

Κοντσαλούδη Λήδα, Ματσούκα Βασιλική 

 

 

ΣΚΑΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
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Ρόζα Μιχάλη, Νικόλας Ρήγας Καννάς 

ΚΛΙΚ!! 
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Κοντσαλούδη Λήδα 
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Η αδιέξοδος της πνοής 

Το απέραντο του γαλάζιου ουρανού, 

απλώνεται στις ψυχές μας, 

μας μιλάει 

Και όπως έχουμε όνειρα και ελπίδες, 

περπατάμε 

Με κάθε βήμα να είναι βαρύ, 

με κάθε βήμα να είναι γοργό. 

Ακολουθούμε την ζωή 

και αυτή μας παραμονεύει πίσω από την αυγή, 

μας μιλάει 

Όπως και εμείς αφήνουμε στάχτες, 

στην τιμή των προγονών μας… 

Έτσι μπορούμε να δούμε και την αλήθεια, 

έτσι μπορούμε να την αποφύγουμε, 

έτσι μπορούμε να παραδώσουμε την ψυχή μας απλόχερα… 

 

Αιμιλία Καμαράτου 

 

 

 

 

ΠΟΙΗΣΗ…ΣΤΗΝ ΠΙΕΣΗ… 
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Συγχορδία 

 

κουρδισμένος  

απ’ τις ονειροπόλες ψυχές του υπόκοσμου, 

ο κόσμος, είναι μουσικό όργανο 

 

η καμπύλη 

από ένα λευκό πέταλο  

ξεδιπλώνεται διστακτικά απ’ τα στήθια μου  

 

τρεις παλμοί 

η φλόγα στα μάτια μου 

η φλόγα στα μάτια τους 

ποιους; 

 

παίξε μου ένα τραγούδι 

 

Μελίνα Κατσόγιαννη 
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Καλοκαιρινό ένθετο 

Κάτι δροσιστικό γιατί πιάσανε οι ζέστες…. 

 

Γλυκό με ζελέ φράουλα… 

 

Υλικά:             

• 1 φακελάκι φρουί ζελέ με γεύση φράουλα 

• 1 φακελάκι Άνθος Αραβοσίτου Βανίλια ή Κρέμα Ζαχαροπλαστικής Γιώτης 

• 660 ml πλήρες γάλα 

• 1 πακέτο μπισκότα πτι μπερ 

• 100 γραμμ. βούτυρο λιωμένο 

 

Εκτέλεση: 

•Θρυμματίζω τα μπισκότα μου στο μπλέντερ και έπειτα ρίχνω το λιωμένο βούτυρο. Στρώνω λίγα 

μπισκότα σε κάθε μπολάκι ή σε ένα ταψί και ετοιμάζω το ζελέ σύμφωνα με τις οδηγίες. 

•Αφήνω να κρυώσει λίγο και ετοιμάζω την κρέμα, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο κουτί. 

Βάζω την κρέμα βανίλια πάνω από τα μπισκότα και έπειτα ρίχνω το ζελέ φράουλας. 

•Βάζω στο ψυγείο για 1-2 ώρες μέχρι να πήξει καλά το ζελέ. 

 

 

 

 

 

 

Ρόζα Μιχάλη 
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Καλοκαιρινή Λίστα με φίλους και οικογένεια 

 

• Επισκεφτείτε ένα όμορφο μέρος της Ελλάδας  

• Δοκιμάστε διάφορα αθλήματα θαλάσσης 

• Δοκιμάστε καινούργιες γεύσεις φαγητών 

• Ψάξετε στον βυθό για περίεργα αντικείμενα ή ψάρια 

• Οργανώστε βραδιά καραόκε  

• Κάντε κατασκευές ή ζωγραφιές εμπνευσμένες από το καλοκαίρι  

• Ορίστε την <<Ημέρα χωρίς τηλεόραση και οθόνη>> 

• Τραβήξτε διάφορες φωτογραφίες και φτιάξτε ένα αναμνηστικό άλμπουμ 

• Αυτοσχεδιάστε στην κουζίνα σας 

• Κανονίστε μια βραδιά με επιτραπέζια παιχνίδια 

• Και κάτι άλλο…διασκεδάστε το με όλη σας την ψυχή   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρύστα Ουρανίτσα 
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ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ 
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:  

Ευαγγελία Μανώλογλου ΠΕ02  

Φώτης Δανάσκος ΠΕ04  

Νεκταρία Σκουτέλη ΠΕ02  

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:  

Α Γυμνασίου: Κουτίβα Γεωργία, Μαρακάκης Νικόλας, Ουρανίτσα 

Χρύστα, Παπαδόπουλος Ανδρέας, Τσίρου Ευδοκία  

Β Γυμνασίου: Αλεξανδράκης Ιωσήφ, Βασιλοπούλου Χρύσα, 

Καραμούτας Δημήτρης, Μιχάλη Ρόζα, Στεφάνου Αθανασία, Στεφάνου 

Νικολέτα  

Γ Γυμνασίου: Κοντσαλούδη Λήδα, Κοντσαλούδη Φοίβη, Παντσιοπούλου Ελισάβετ, Σαμπάλου Αθηνά, 

Πασχαλίδου Εβελίνα, Παπαδοπούλου Μαρίλυα, Ματσούκα Βασιλική, Αυγέρου Αγγελική, Θεοδώρου 

Αγγελίνα 

 Α Λυκείου: Αυγούστη Κατερίνα, Καραμούτα Χριστίνα,  

Β Λυκείου: Μελίνα Κατσόγιαννη, Λυδία Οικονόμου ,Ρήγας Νίκος, Καμαράτου Αιμιλία, Κράλης Ορέστης 

 

 ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΟΙ/ ΖΩΓΡΑΦΟΙ: Μίλτος Νεφρός (λογότυπο) & Λήδα Κοντσαλούδη (αποτύπωμα) & 

Χριστίνα Καραμούτα (Πρωτοσέλιδο) 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:  

Κωνσταντίνα Χρυσανθακοπούλου ΠΕ04 (το «δεύτερο μάτι μας» στη διόρθωση τυπογραφικών λαθών και 

υπεύθυνη του Σταυρολέξου περί φυσικής) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 


