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Ο χαιρετισμός του Διευθυντή μας, κ. Ηρακλή Κολτσακίδη

Θα ήθελα να συγχαρώ τόσο τα παιδιά τα οποία είτε

συμμετείχαν στη συντακτική ομάδα είτε αρθρογραφούσαν

απέδειξαν για άλλη μία φορά πόσο ευφάνταστα είναι και πόση

διάθεση για δουλειά έχουν όσο και τους υπεύθυνους

εκπαιδευτικούς που συντόνισαν την όλη προσπάθεια. Αυτό που με

χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι το περιοδικό αποτελεί προϊόν

συλλογικής δουλειάς μαθητών και εκπαιδευτικών, γιατί θεωρώ ότι

μέσα από αυτή τη μορφή εργασίας όλοι βγαίνουν κερδισμένοι.

Εύχομαι αυτό το πρώτο τεύχος που τώρα κρατάμε στα χέρια

μας να αποτελέσει την αρχή η οποία θα έχει μακρά συνέχεια,

καθώς θα εμπλουτίζεται κάθε χρόνο με πολλά τεύχη.
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Αντί προλόγου

Σκοπός της προσπάθειάς μας να δημιουργήσουμε το περιοδικό που
κρατάτε στα χέρια σας ήταν η δραστηριοποίηση του συνόλου των μαθητών.
Πίστη μας αποτελούσε ότι, πέρα από τους προφανείς στόχους (ενημέρωση,
προβολή της δουλειάς μας, κατάθεση απόψεων, ψυχαγωγία) η διαδικασία
σύνταξης θα είχε πολλαπλά οφέλη σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο,
όπως και αποδείχθηκε στην πορεία. Μέσα από το συνεργατικό περιβάλλον
που καλλιεργήθηκε ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, μάθαμε να
αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας,
να μοιραζόμαστε ιδέες, γενικά να δημιουργούμε. Η συνεργατική δουλειά μάς
παρείχε, επίσης, τη δυνατότητα να ανταλλάσσουμε απόψεις και γνώσεις.
Επομένως, μ’ αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία εξελίχθηκε σε επιμορφωτική
και εκπαιδευτική. Παράλληλα, απεγκλωβιστήκαμε από διαδικασίες που
θεωρούμε βαρετές και στερεότυπες. Δεν μας ανέθεταν άλλοι εργασία για το
σπίτι, την επιλέγαμε μόνοι μας.

Ακόμη, στόχος μας ήταν το ηλεκτρονικό περιοδικό να είναι «παιδί»
όλων μας. Δεν θελήσαμε να αρθρογραφούμε μόνο εμείς, αλλά όλοι οι
μαθητές που έχουν άποψη και θέλουν να την καταθέσουν. Γι' αυτό, και
απευθύναμε την πρόσκληση σε όλους τους συμμαθητές μας. Άλλωστε, στην
όλη προσπάθεια είχαμε στο πλευρό μας συντονιστές καθηγητές, την κ.
Στέκα, την κ. Γκρόζου, την κ. Γρηγοριάδου και τον κ. Μιχαηλίδη.

Τέλος, καθώς θα διαβάζετε τα άρθρα, να έχετε στο μυαλό σας ότι
κανένας από μας δεν είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος ή συγγραφέας
παρά μόνο έφηβος με ανησυχίες, ενδιαφέροντα, όνειρα και ιδέες.

Η συντακτική ομάδα
Δεκέμβριος 2014
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Λίγα λόγια για τον τίτλο

"χτύπησε 2"
Το κουδούνι χτύπησε 2! Η σχολική μέρα τελείωσε. Ώρα για ξεκούραση,

για φαγητό αλλά και για κουβέντα! Μικρά πηγαδάκια στην αυλή, στις
σκάλες, έξω από το σχολείο, παρέες από παιδιά που ανταλλάσσουν
απόψεις και συζητάνε ζωηρά. Αυτές οι εικόνες στάθηκαν η αφορμή να
γεννηθεί η ιδέα για τον τίτλο του περιοδικού μας “χτύπησε 2”. Ένα
περιοδικό που και αυτό μέσα από τα δημοσιεύματά του θέλει να
επικοινωνήσει, να προκαλέσει συζητήσεις, ίσως αντιδράσεις, σίγουρα
όμως προβληματισμό.

Έχουμε ξεκινήσει με πολλή όρεξη για δουλειά και πολύ καλή διάθεση να
συνεργαστούμε με τους συντονιστές καθηγητές.

Ελάτε λοιπόν να γίνετε ενεργά μέλη αυτής της παρέας του σχολείου μας, να
κουβεντιάσουμε, να γελάσουμε και να ονειρευτούμε.

Η ομάδα μας αποτελείται από τους παρακάτω μαθητές και μαθήτριες:

Αλεκτορίδη Ορέστη Δανδίνη Κατερίνα Δεληδήμο Γιώργο
Ηρακλείδου Αννα Καϊμασίδου Δήμητρα Καρίνου Μαρία
Κουτσιμανή Ηλία Κυριακίδου Βάσω Ματσακίδου Βίκυ
Μαυρίδου Δροσούλα Μαυρίδου Πάτρα Μαυρίδου Σοφία
Μητσίδου Χαρά Μικρομάστορα Μαρία Παγουράκη Δέσποινα
Σκρέκα Μαρία Τόσκα Γιώργο Τόττα Σμαράγδα
Αγκόρτζα Δανάη-Μαρία Χρύσογλου Φωτεινή Ματούλα Κατερίνα

8 Δεκ. 2014
Η συντακτική ομάδα
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Περί ειρήνης
Στην εποχή που ζούμε οι άνθρωποι τείνουν να λύνουν τις διαφορές τους με

κύριο «όπλο» τους τη βία στη θέση του διαλόγου και της συζήτησης. Είναι άραγε οι
συγκυρίες της εποχής που τους ωθούν να κάνουν κάτι τέτοιο ή άλλοι αρνητικοί
παράγοντες, που παραγκωνίζουν τις ειρηνικές μεθόδους επίλυσης προβλημάτων;

Κατά τη γνώμη μου, βασικότερος λόγος εμφάνισης αυτού του φαινομένου
είναι η δομή μιας κοινωνίας και τα μηνύματα που παίρνει κάποιος από αυτήν.
Δηλαδή, σε μια κοινωνία χωρίς αρχές, αξίες, σωστό τρόπο οργάνωσης, οι
άνθρωποι δεν θέτουν όρια στον εαυτό τους, υιοθετούν μόνο τα αρνητικά μηνύματα
και μιμούνται καταστάσεις που βλέπουν σε αυτήν. Έτσι, δεν επιλέγουν ειρηνικούς
τρόπους συμπεριφοράς και αντιμετώπισης, αλλά καταφεύγουν στους αρνητικούς
τρόπους, δηλαδή τη βία.

Ένας άλλος λόγος, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι από μικρή ηλικία τα μέλη
μιας κοινωνίας επηρεάζονται και χειραγωγούνται με εικόνες βίας, επιθετικότητας
και αρνητισμού, κυρίως από την τηλεόραση. Το λυπηρό είναι ότι και στο σχολείο
βιώνουν ανάλογες καταστάσεις, οι οποίες συνθέτουν το φαινόμενου του σχολικού
εκφοβισμού. Αν όμως ο άνθρωπος, δεν γαλουχηθεί με αξίες, πρότυπα και κανόνες
συμπεριφοράς που στηρίζονται στον σεβασμό και στην ειρήνη, χάνει τον έλεγχο
και καταφεύγει στην επιθετική συμπεριφορά.

 Δυστυχώς, η βία ως κοινωνικό φαινόμενο έχει πάρει γιγαντιαίες διαστάσεις, σε
όλες τις κοινωνίες. Ωστόσο, είναι σίγουρο πως δεν μπορεί να θεωρηθεί ως
ενδεδειγμένη λύση. Έτσι, είναι σημαντικό, όσο μπορούμε να προσπαθούμε να
επιλύουμε τα προβλήματα μας ειρηνικά με την αλληλοκατανόηση και τον διάλογο.

Αλεκτορίδης Ορέστης (Γ1)

Η εκπαίδευση παίζει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της ειρήνης. Το
σχολείο θα πρέπει από τις πρώτες κιόλας τάξεις να μυεί το παιδί στην ειρηνική
επίλυση των διαφορών κι όχι σ’ εκείνη που χρησιμοποιεί τη λεκτική ή ακόμα και τη
σωματική βία.

Καθώς τα κρούσματα ενδοσχολικής βίας όλο κι αυξάνονται, θα πρέπει το
εκπαιδευτικό σύστημα να δράσει αποτελεσματικά και να προσπαθήσει να τα
μειώσει και γιατί όχι, να τα εξαλείψει, εφόσον αυτό το φαινόμενο λειτουργεί μόνο
αρνητικά στον σχολικό χώρο, και κατ’ επέκταση στην κοινωνία. Οι συζητήσεις, οι
ενημερώσεις και η προβολή σχετικών βίντεο, από μόνα τους, δεν έχουν
αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό, αφού το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών φαίνεται
να μην αντιλαμβάνεται το μέγεθος των συνεπειών από την άσκηση της βίας.
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Πιο αποτελεσματικές θα ήταν κάποιες βιωματικές δράσεις που θα
περάσουν στο μυαλό του μαθητή ότι η ειρήνη είναι ο μοναδικός δρόμος που οδηγεί
στην πρόοδο. Πρέπει να δοθεί η ευκαιρία σε όλα τα παιδιά, κυρίως σ’ αυτά που
είναι πιο μοναχικά κι απομακρυσμένα να ακουστούν, να εκφράσουν τις σκέψεις
τους και να προτείνουν και αυτά κάποιες λύσεις. Αν υπάρχει κάποιο παιδί που
έχει ανάλογα βιώματα να μιλήσει και να δείξει πόσο σκληρό είναι να κινδυνεύεις
και να πρέπει να φύγεις από την πατρίδα σου. Ή πόσο σκληρό είναι να νιώθεις
ξένος μέσα στο ίδιο το σχολείο σου. Η βία, βλέπετε, έχει πολλά πρόσωπα. Θα
μπορούσαν να γίνουν επίσης θεατρικές παραστάσεις, στις οποίες ηθοποιοί θα
είναι οι ίδιοι οι μαθητές και θέμα θα έχουν τον πόλεμο και την ειρήνη.

Με αυτούς τους τρόπους θα μπορέσουν τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν τα
δεινά του πολέμου και να αγαπήσουν την ειρήνη. Έτσι θα προτιμάνε να λύνουν τα
προβλήματα τους με ήπιο τρόπο και να μεταδώσουν και στους άλλους τα οφέλη
της ειρήνης.

Σπυρίδωνος Γεωργία (Γ4)

Η εκπαίδευση μπορεί να κατευθύνει τα άτομα στην ειρηνική επίλυση των
διαφορών, και γενικότερα στη διαπίστωση της σημασίας της ειρήνης, καθώς το
σχολείο με ποικίλους τρόπους συντελεί στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των
παιδιών.

Ένας τρόπος για να καταλάβουν τα παιδιά πως πρέπει να επιλύουν τις
διαφορές τους με τους άλλους πολιτισμένα, χωρίς να μαλώνουν, είναι με το να
τους γίνουν γνωστά τόσο τα δικαιώματα και όσο και οι υποχρεώσεις τους. Έτσι το
κάθε παιδί θα ξέρει ποια είναι τα δικαιώματα του καθενός και αφού τα γνωρίζει,
δεν θα προβάλλει παράλογες αξιώσεις και δεν θα υπερβαίνει τα όρια.

Επιπρόσθετα, οι καθηγητές θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε αυτό με το να
γίνεται το μάθημα σε ομάδες. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά θα μάθουν να
συνεργάζονται, να υποχωρούν, αν χρειάζεται και να νοιάζονται ο ένας για τον
άλλον, καθώς θα αναπτυχθεί το αίσθημα της ομαδικότητας και της κοινής ευθύνης
για το αποτέλεσμα. Έτσι θα γνωριστούν μεταξύ τους και θα συνειδητοποιήσουν
ότι μέσω του διαλόγου όλα γίνονται. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα στην ενήλικη
ζωή τους να συζητούν με τους άλλους, για να επιλύσουν ένα πρόβλημα και όχι να
καταφεύγουν σε άλλες μεθόδους.

Επιπλέον, θα μπορούσαν οι εκπαιδευτικοί να επιμείνουν στην προσπάθεια
να αναδείξουν στους μαθητές τα αρνητικά στοιχεία που κρύβουν οι φιλονικίες και
συνεπάγονται οι πόλεμοι, καθώς και τα θετικά οφέλη που προκύπτουν από την
ειρήνη. Με αυτόν τον τρόπο θα καταλάβουν ότι μια ειρηνική κοινωνία μπορεί να
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προοδεύσει πολύ πιο εύκολα σε όλους τους τομείς από μια κοινωνία σε
κατάσταση πολέμου.

Καταλήγοντας, η εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά και να
διαμορφώσει υγιείς χαρακτήρες οι οποίοι θα θέλουν και θα επιδιώκουν να ζουν σε
μία κοινωνία όπου όλοι είναι ίσοι και λύνουν τις διαφορές τους μέσα από τον
διάλογο.

Σταμπουλίδης Γιώργος (Γ4)

Η εκπαίδευση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στο θέμα της ειρηνικής
επίλυσης διαφορών με πολλούς τρόπους.

Μέσω της εκπαίδευσης τα παιδιά δεν εφοδιάζονται μόνο με γνώσεις, αλλά
και με ηθική παιδεία και μόρφωση. Μέσα στην τάξη μαθαίνουν βιωματικά να
δρουν και να εργάζονται ομαδικά με όλους τους συμμαθητές τους, ακόμα και με
άτομα που ίσως να μην συμπαθούν. Πολύ συχνά τα παιδιά χωρίζονται από τους
καθηγητές σε ομάδες όπου πρέπει να εργαστούν και να καταλήξουν σε ένα
συλλογικό αποτέλεσμα. Με αυτό τον τρόπο ενθαρρύνονται να εργαστούν ομαδικά
λύνοντας τις διαφορές τους και αναθερμαίνοντας τις μεταξύ τους σχέσεις.

Εκτός αυτών το σχολείο προσφέρει μόρφωση στους ανθρώπους αυξάνοντας
τις πιθανότητες να καταφεύγουν στη διαπραγμάτευση και την ειρηνική επίλυση
των διαφορών παρά στη ρήξη. Ακόμη, βοηθάει τους νέους να σκέφτονται, να
ασκούν κριτική, να διαλέγονται, να επιχειρηματολογούν και να επιλέγουν την
ειρηνική οδό.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά καταλαβαίνουμε πως η εκπαίδευση με
ποικίλους τρόπους συντελεί στη διαμόρφωση ενός υγιούς χαρακτήρα καθώς και
μιας καλύτερης συμπεριφοράς προς τους ανθρώπους με τους οποίους
συναναστρεφόμαστε, και κατ’ επέκταση στην αποφυγή της βίας. Εμπνέει τα
παιδιά να καταφεύγουν σε ειρηνικές λύσεις για όλα τα προβλήματα που
ταλανίζουν τις ανθρώπινες κοινωνίες.

Τόσκας Γιώργος (Γ4)
02 Απρ. 2015
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Εθελοντισμός.Τι παρακινεί τους εθελοντές;
Μπορεί να μας σώσει;

Η έννοια του εθελοντισμού συνδέεται άμεσα με την αλληλεγγύη και
την ανιδιοτελή προσφορά. Στις μέρες μας την εθελοντική δράση και την
ανάπτυξη ανάλογης πρωτοβουλίας προωθούν διάφοροι φορείς του Δήμου,
τα σχολεία, η Εκκλησία και μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, όπως για
παράδειγμα η Unicef, η Unesco, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Τι είναι όμως
εκείνο που παρακινεί τους ανθρώπους στην ανάπτυξη τέτοιων δράσεων;

Πριν απαντήσουμε στο ερώτημα, ας σκεφτούμε ότι ο εθελοντισμός δεν
είναι απλώς ένας ορισμός, αλλά τρόπος ζωής. Οι άνθρωποι, για να
καταφέρουν να τελέσουν με επιτυχία το έργο του εθελοντισμού και να
προσφέρουν, νοιάζονται σταθερά και αγαπάνε τους συνανθρώπους τους,
δείχνοντάς τους αλληλεγγύη και συμπόνια χωρίς να αποσκοπούν στο
κέρδος. Ένας εθελοντής με άλλα λόγια είναι αλτρουιστής και βάζει πάνω
από όλα το συλλογικό καλό, προσπαθώντας να αποφύγει τον εγωισμό που
τον περιορίζει στο στενό πλαίσιο του εγώ του.

Οι εθελοντές, λοιπόν, νιώθουν υπεύθυνοι και συνειδητοποιημένοι,
γνωρίζοντας πως η ανιδιοτελής προσφορά τους αποτελεί θεμέλιο για μια
ομαλή, δίκαιη και εποικοδομητική πρόοδο της ανθρώπινης κοινωνίας. Με
τον εθελοντισμό οι άνθρωποι αισθάνονται ολοκληρωμένοι και ευτυχισμένοι,
διότι γνωρίζουν πως μέσα από την προσφορά τους μπορούν να
καταπολεμήσουν τον πόνο, τη φτώχεια και τη δυστυχία. Η ζωή τους έχει
νόημα και προσανατολισμό προς ανώτερα ιδανικά.

Ωστόσο, ο εθελοντισμός μόνος του, ως μια πράξη μεμονωμένων
ατόμων ή μικρών ομάδων, δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα της
ανθρώπινης δυστυχίας. Αναμφισβήτητα, προϋποθέτει την ενεργό συμμέτοχη
των πολιτών, τη στήριξη της πολιτείας αλλά και των χωρών που
λαμβάνουν δράση. Για να μπορέσει να έχει ουσιαστικότερο αποτέλεσμα, θα
πρέπει να είναι ανεξάρτητος από πολιτικά συμφέροντα και γενικά από
ιδιοτελείς σκοπούς.

Εν κατακλείδι, ο εθελοντισμός είναι μια ηθική ενέργεια, η οποία
συνδέεται άμεσα με την αγάπη και την ανιδιοτελή προσφορά στον
συνάνθρωπο, στοχεύοντας στον περιορισμό του ατομισμού και τη στήριξη
του συνανθρώπου. Μέσα από τέτοιες δράσεις σκοπός είναι η ανάδειξη ενός
ασφαλούς περιβάλλοντος για τους ανθρώπους και η βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης όλων με αξιοπρέπεια και αίσθηση δικαιοσύνης.

Δεμιρτζόγλου Κωνσταντίνα (Γ1)
03 Μαΐου 2015
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Πώς περιμένουμε να διαγραφεί ελπιδοφόρο
το μέλλον, όταν ακρωτηριάζουμε το παρόν;

Όλοι μας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διακηρύξεις του Ο.Η.Ε., όλα
τα παιδιά του κόσμου αναμένεται να έχουν ίσες ευκαιρίες για σωματική,
πνευματική και ηθική ανάπτυξη. Η φυλή, η γλώσσα, η θρησκεία και η
περιουσία, με κανέναν τρόπο, δεν θεωρούνται παράγοντες που επιτρέπεται
να επηρεάζουν το δικαίωμα των παιδιών στην ισότητα. Γι’ αυτόν τον λόγο
άλλωστε υπάρχουν βασικές αρχές που προστατεύουν την ύπαρξη και την
ανάπτυξη του παιδιού.

Πολύ συχνά όμως είτε γινόμαστε δέκτες δυσάρεστων πληροφοριών
από τα Μ.Μ.Ε. είτε οι ίδιοι διαπιστώνουμε την καταπάτηση των
δικαιωμάτων του παιδιού και την εκμετάλλευσή του με τρόπους που
βρίθουν ποικιλίας. Βέβαια, η εκμετάλλευση των παιδιών δεν είναι
καινοφανές φαινόμενο, εφόσον η έξαρσή του έχει συνδεθεί με εποχές
σκοταδισμού και οπισθοδρόμησης. Είναι όμως παράδοξο να το βιώνουμε
στις μέρες μας. Η εντυπωσιακή τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη και η
συνακόλουθη πολιτιστική άνοδος του ανθρώπου θα έπρεπε να είναι σε
θέση να εγγυηθούν την ευτυχία των παιδιών.

Δυστυχώς όμως αυτό δε συμβαίνει. Ακόμη και στα αναπτυγμένα
κράτη, όπου τα παιδιά μπορεί να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα συναφή
με την ανεπάρκεια πνευματικών ή υλικών αγαθών, δεν παύουν να
αντιμετωπίζουν προβλήματα. Κάποιες φορές, γίνονται θύματα
αυταρχισμού των ίδιων των γονιών τους. Είναι πολύ τραγικό οι ίδιοι οι
γονείς να ξεσπούν πάνω στα παιδιά τους λόγω απωθημένων
συναισθημάτων ή διάφορων εξωγενών παραγόντων. Το αποτέλεσμα είναι
να μεγαλώνουν μέσα στην αδιαφορία, την έλλειψη στοργής και αγάπης.
Άλλες φορές πάλι γίνονται θύματα των Μ.Μ.Ε., στην περίπτωση που
υπάρχει παντελής έλλειψη ελέγχου από την πλευρά των γονιών τους ή
ακόμη και αντικείμενα σεξουαλικής βίας, όταν πια μόνα και
ανυπεράσπιστα φοβούνται να μιλήσουν, να εμπιστευτούν και να βρουν ένα
σημείο αναφοράς αλλά και προσανατολισμού, σε μια περίοδο της ζωής
τους που προσπαθούν εναγωνίως να προσδιορίσουν την ταυτότητά τους
και να μάθουν τι μπορούν και τι πρέπει να κάνουν. Και σίγουρα ένα από
αυτά που πρέπει να κάνουν είναι να παίζουν ανέμελα, έξω στον καθαρό
αέρα. Ακόμη, κι αυτό, κυρίως στις μεγαλουπόλεις, φαντάζει δύσκολο. Έτσι,
όμως οι παιδικές ψυχές δηλητηριάζονται, καθώς εγκλωβίζονται μέσα
στους γκρίζους τσιμεντένιους τοίχους.

Αν από την άλλη στρέψουμε το βλέμμα μας στις χώρες που
βρίσκονται σε χαμηλό στάδιο οικονομικής ανάπτυξης, η εικόνα που θα
σχηματίσουμε θα έχει μελανά χρώματα. Αποκλεισμός από την εκπαίδευση,
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παιδική εργασία, κακοποίηση, σεξουαλική εκμετάλλευση, πείνα,
ασθένειες… και η λίστα συνεχίζεται.

Οι διαπιστώσεις αυτές μόνο θλίψη μπορούν να προκαλέσουν.
Μπορούν όμως να σταθούν αιτία για δράση και ανάληψη πρωτοβουλιών. Τι
θα μπορούσε λοιπόν να γίνει, για να βελτιωθεί η κατάσταση;

Η σκέψη μου σχεδόν αυθόρμητα στρέφεται προς τους νόμους, την
αναβάθμιση του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου με στόχο την πλήρη
διασφάλιση της νομικής προστασίας των παιδιών. Επίσης, κατά την κρίση
μου, είναι αναγκαίο να ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές, ώστε να
προσφέρεται κάθε απαραίτητη βοήθεια (ιατρική περίθαλψη, συμβουλευτική
στήριξη, ψυχοθεραπεία), προκειμένου να προστατευθεί η ζωή των παιδιών
που βρίσκονται σε κίνδυνο και να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα
έχουν δημιουργηθεί. Είναι αδήριτη ανάγκη να δοθεί έμφαση προς αυτή την
κατεύθυνση.

Ιδιαίτερη πρόνοια, επίσης, πρέπει να επιδειχθεί για τη διασφάλιση
της δυνατότητας για εκπαίδευση όλων των παιδιών που αδυνατούν να
γευτούν το κοινωνικό αγαθό της μόρφωσης και για διάφορους λόγους δεν
μπορούν να ακολουθήσουν σε κανονική βάση το εκπαιδευτικό σύστημα.
Πιστεύω ότι όλες οι δυνάμεις πρέπει να εστιαστούν σ’ αυτήν την
κατεύθυνση, γιατί το να στερεί κάποιος από ένα παιδί τη δυνατότητα για
εκπαίδευση είναι σαν να στερεί από το μέλλον κάθε ελπίδα για αλλαγή και
πρόοδο.

Πρωτεργάτες σ’ αυτή την προσπάθεια δεν μπορώ να φανταστώ
άλλους από τους ανθρώπους του πνεύματος. Οι διανοούμενοι οφείλουν να
καταγγέλλουν τα φαινόμενα αυθαιρεσίας, διαλαλώντας την αξία των
ανθρώπινων ιδεωδών. Σε συνεργασία με τα Μ.Μ.Ε., που διαθέτουν την
τεράστια δύναμη της εικόνας και του λόγου, μπορούν να
δραστηριοποιήσουν την ευαισθησία της διεθνούς κοινής γνώμης. Σίγουρα, η
συλλογική προσπάθεια είναι η ασφαλέστερη οδός για την
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου.

Προκειμένου, λοιπόν, το όραμα να γίνει πραγματικότητα -και γιατί
όχι καθημερινότητα- πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να
επαναπροσδιορίσουμε τις βασικές αξίες που καθοδηγούν τον άνθρωπο,
ορίζοντας την ανθρωπιά ως την πηγή και την ηθική ολοκλήρωση ως τον
επιδιωκόμενο σκοπό.

Κανείς από εμάς δεν πρέπει να κλείνει τα μάτια ή να αδιαφορεί. Τόσο
η αδιαφορία όσο και ο εφησυχασμός είναι εγκληματικές πράξεις. Μην
ξεχνάμε άλλωστε ότι τα παιδιά είναι το μέλλον του κόσμου. Πώς λοιπόν
περιμένουμε να διαγραφεί ελπιδοφόρο αυτό το μέλλον, όταν
ακρωτηριάζουμε το παρόν;

Τόττα Σμαράγδα (Γ4)
28 Ιαν. 2015
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

Η μουσική είναι τρόπος έκφρασης, είναι μια γλώσσα παγκόσμια και
πανανθρώπινη, που μας οδηγεί στα σύνορα του απείρου και μας επιτρέπει
να κοιτάζουμε μέσα σ' αυτό (Thomas Carlyle). Δημιουργεί συναισθήματα και
σκέψεις. Ακούγοντας μουσική βυθιζόμαστε σε έναν άλλον κόσμο, δικό μας,
διαφορετικό. Συνάμα, η μουσική χαρακτηρίζεται ως η τέχνη που προσπαθεί
να εκφράσει το ανέκφραστο, γι' αυτό και για οποιονδήποτε άνθρωπο που
ζει στις σύγχρονες κοινωνίες και αντιμετωπίζει τα όποια καθημερινά
προβλήματα, η μουσική μπορεί να βοηθήσει να αποκατασταθούν
ισορροπίες και να καθορίσει τον τρόπο ζωής.

Η μουσική, βέβαια, έχει κι άλλα οφέλη να προσφέρει στον άνθρωπο.
Συγκεκριμένα, βοηθά στη χαλάρωση, μειώνει την αρτηριακή πίεση, τονώνει
και ανεβάζει τη διάθεση ή ακόμα βελτιώνει τα νευρολογικά προβλήματα.
Για παράδειγμα, τα άτομα που έχουν πρόβλημα στην ομιλία ή στο
περπάτημα, μέσα από τον ρυθμό της μουσικής βρίσκουν ισορροπία. Επίσης,
έχει αποδειχθεί πως βοηθά στο να συγκεντρώνονται οι μαθητές στο
διάβασμά τους και γενικότερα οι μαθητές με τη βοήθεια της μουσικής
αφομοιώνουν ευκολότερα το μάθημα. Η εξάσκηση ενός μουσικού οργάνου
ενισχύει ακόμα και το IQ, ενώ βοηθάει και στην ταχύρυθμη εκμάθηση μιας
ξένης γλώσσας. Γενικότερα, λοιπόν, οι μαθητές που ασχολούνται με τη
μουσική παρουσιάζουν υψηλότερες επιδόσεις στο σχολείο και στις
δραστηριότητές τους.

Υπάρχουν πολλά γνωμικά δηλωτικά της σημασίας της μουσικής όπως:
 Η μουσική εκφράζει την αρμονία του κόσμου.

(άποψη των Χαλδαίων και του Πυθαγόρα)
 Εκεί που τελειώνει η ισχύς των λέξεων αρχίζει αυτή της μουσικής.

(Ρίχαρντ Βάγκνερ)
 Χωρίς μουσική, η ζωή θα ήταν ένα λάθος. (Φρίντριχ Νίτσε)
 Η μουσική είναι το καλύτερο εργαλείο παιδείας διότι μπορεί να

εισχωρεί στα πιο απόκρυφα μέρη της ψυχής. (Πλάτωνας)
 Μουσική είναι η ομορφιά του σύμπαντος. (Πλάτων)
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Κάτι που ηχεί ως πιο ασυνήθιστο είναι πως η μουσική, και
συγκεκριμένα το είδος της μουσικής που ακούει ο καθένας φανερώνει κατά
ένα βαθμό τον χαρακτήρα του. Για παράδειγμα, η έρευνα που διεξήγαγε ο
καθηγητής πανεπιστημίου της Σκωτίας Έντριαν Νόρθ στην οποία
συμμετείχαν 36.000 άνθρωποι από όλον τον κόσμο έδειξε τα παρακάτω για
τον χαρακτήρα των ανθρώπων:

Μουσική που ακούν: Χαρακτηριστικά τους:
Blues Υψηλή αυτοπεποίθηση, δημιουργικοί, εξωστρεφείς,

ευγενικοί και άνετοι
Jazz Υψηλή αυτοπεποίθηση, δημιουργικοί, εξωστρεφείς και

άνετοι
Classic Υψηλή αυτοπεποίθηση, δημιουργικοί, εσωστρεφείς και

άνετοι.
Rap Υψηλή αυτοπεποίθηση, εξωστρεφείς
Opera Υψηλή αυτοπεποίθηση, δημιουργικοί, ευγενικοί.
Country Εργασιομανείς, εξωστρεφείς.
Reggae Υψηλή αυτοπεποίθηση, δημιουργικοί, όχι εργατικοί,

εξωστρεφείς, ευγενικοί και άνετοι.
Dance Δημιουργικοί, εξωστρεφείς, όχι ευγενικοί.
Pop Υψηλή αυτοπεποίθηση, όχι δημιουργικοί, εργασιομανείς,

εξωστρεφείς, ευγενικοί, όχι άνετοι.
Soul Υψηλή αυτοπεποίθηση, δημιουργικοί, εξωστρεφείς,

ευγενικοί, άνετοι.
Rock/heavy metal Χαμηλή αυτοπεποίθηση, δημιουργικοί, όχι

εργασιομανείς, όχι εξωστρεφείς, ευγενικοί, άνετοι.

Κλείνοντας, παραθέτω τα λόγια του μεγάλου Έλληνα μουσικοσυνθέτη,
Μ. Χατζιδάκι, ο οποίος σε συνέντευξή του δήλωσε ‹‹Η μουσική είναι τελετή
αποκάλυψης που απαιτεί αθωότητα και μνήμη. Η μουσική είναι ασκήσεις με
στόχο την αποκάλυψη». Την αποκάλυψη ενός κόσμου αρμονικού, γεμάτου
κανόνες αλλά και περιθώρια ελευθερίας στην έκφραση σκέψεων και
συναισθημάτων που έχουν πολύ έντονα τον χαρακτήρα της προσωπικής
πινελιάς.

Χρύσογλου Φωτεινή (Γ4)
22 Δεκ. 2014
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Η ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Στις μέρες μας οι περισσότεροι έφηβοι χρησιμοποιούν πολλές ώρες
της ημέρας κάποια ηλεκτρονική συσκευή. Ο κίνδυνος του εθισμού είναι
μεγάλος, καθώς δεν καταλαβαίνουν πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος, όταν
βρίσκονται μπροστά από μια οθόνη. Πολλές φορές μάλιστα θα τύχει να
δείτε στον δρόμο παρέες οι οποίες δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, αλλά
έχουν σκυμμένα τα κεφάλια τους πάνω από ένα κινητό. Η εικόνα αυτή δεν
είναι ανώδυνη, μια και ο συγκεκριμένος τρόπος ζωής μπορεί να
δημιουργήσει προβλήματα στην υγεία αυτών των παιδιών, καθώς η
ακτινοβολία που παράγουν οι ηλεκτρονικές συσκευές είναι επιβλαβής για
τον οργανισμό.

Για να λυθεί, λοιπόν, αυτό το παγκόσμιο πλέον πρόβλημα, θα πρέπει
το ίδιο το οικογενειακό περιβάλλον, και πρώτιστα οι γονείς να
ενημερωθούν, ώστε να είναι σε θέση να βοηθήσουν τα παιδιά τους με
βασικό σκοπό την απεξάρτηση. Στις περιπτώσεις όμως που ο εθισμός είναι
σε προχωρημένο στάδιο, θα χρειαστεί η ένταξη των εξαρτημένων ατόμων
σε πρόγραμμα παροχής στήριξης και βοήθειας από κέντρα απεξάρτησης
και αποτοξίνωσης.

Μικρομάστορα Μαρία (Γ3)
25 Ιαν. 2015
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Τα οφέλη του αθλητισμού
Αθληθείτε … Κάνει καλό !

Ο αθλητισμός και η γυμναστική ήταν τρόπος ζωής και υιοθετημένα
χαρακτηριστικά της νοοτροπίας και της καθημερινότητας των Ελλήνων,
από παλιότερες ήδη εποχές. Στην αρχαία Αθήνα, για παράδειγμα, η
γυμναστική ήταν υποχρεωτική για τους νέους ήδη από τα χρόνια του
Σόλωνα, ενώ στην αρχαία Σπάρτη δεν αποκλείονταν ούτε τα κορίτσια, με
την πεποίθηση ότι οι αθλούμενοι θα παρέμεναν πιο υγιείς, σωματικά αλλά
και πνευματικά. Άλλωστε, αυτή η σκέψη αποτυπώθηκε στη γνωστή σε
όλους φράση "νους υγιής εν σώματι υγιεί". Από την άλλη, το γκρέμισμα
μέρους των τειχών της πόλης για χάρη των ολυμπιονικών αποτελούσε
έκφραση της συλλογική τιμής προς τους αθλητές αυτούς που αποτελούσαν
εχέγγυο για την ασφάλεια της πόλης.

Το κληροδότημα λοιπόν των προγόνων μας μας λέει ότι η γυμναστική
και ο αθλητισμός συνεπάγονται σίγουρα πολλά οφέλη. Οφέλη σωματικά,
όπως καλή φυσική κατάσταση, βελτίωση της γενικότερης υγείας, πρόληψη
των ασθενειών, δεξιότητα, ευκινησία και ενδυνάμωση του σώματος αλλά
και ψυχολογικά, όπως βελτίωση της διάθεσης, εκτόνωση του άγχους,
αυτοπεποίθηση, ενέργεια, αντοχή σε στρεσογόνες καταστάσεις. Όλα τα
παραπάνω αποτελούν τη βάση για μια υγιή, αισιόδοξη και σίγουρα καθαρή
σκέψη.



5ο Γυμνάσιο Νεάπολης “χτύπησε 2” – Μάιος 2015 15

Τα πολλαπλά αυτά οφέλη αποδεδειγμένα κάνουν τη ζωή μας πολύ
καλύτερη και πιο ευχάριστη. Είναι, λοιπόν, πολύ σημαντικό να γυμνάζεται
και να αθλείται ο καθένας μας, αν θέλει να επιτύχει να έχει έναν υγιή
οργανισμό (πνευματικά και σωματικά), έναν καλύτερο τρόπο ζωής και να
εκτονώνεται από το βάρος και τις δυσκολίες της καθημερινότητας.

Οι επιλογές για τον τρόπο άθλησης είναι πάρα πολλές. Υπάρχουν τα
ομαδικά αθλήματα, στα οποία τα άτομα αθλούνται σε ομάδες και τα
ατομικά αθλήματα στα οποία ένα άτομο αθλείται μόνο του. Ομαδικά
αθλήματα, όπως το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλει, το χάντμπολ, το
πόλο, το πιγκ πογκ και το χόκεϊ προσφέρουν ομαδικές συγκινήσεις και
καλλιεργούν τη συνεργασία και την άμιλλα πέρα από την ουσιαστική
συνεισφορά τους στην υγεία του αθλουμένου. Αλλά και η ενασχόληση με
ατομικά αθλήματα, όπως το τένις, ο στίβος, η ενόργανη ή η ρυθμική
γυμναστική, η ποδηλασία και η ιστιοπλοΐα, χαρίζει πολλά από τα οφέλη
που προαναφέρθηκαν.

Συμπερασματικά, λοιπόν, μπορούμε με σιγουριά να πούμε ότι η
άθληση είναι μια άκρως ωφέλιμη δραστηριότητα. Αν πραγματικά θέλουμε
να έχουμε καλή ψυχική και σωματική υγεία και κατ’ επέκταση ποιότητα στη
ζωή μας, καλό είναι να εντάξουμε την άθληση στις καθημερινές μας
δραστηριότητες. Αρκεί να έχουμε πάντα στο μυαλό μας τη ρήση "νους υγιής
εν σώματι υγιεί".
Πηγή: sportpsychologist.gr

Αλεκτορίδης Ορέστης (Γ1)
05 Μαρτίου 2015
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Διαχείριση κρίσεων των
εφήβων στο σχολικό
περιβάλλον

Πολλές φορές οι έφηβοι αντιμετωπίζουν κρίσεις, δηλαδή μια
κατάσταση αποσταθεροποίησης, όταν αντιμετωπίζουν περιστάσεις στις
οποίες δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν. Συνήθως μίας κρίσης προηγείται
ένα στρεσογόνο συμβάν. Οι κρίσεις οφείλονται είτε στο πέρασμα σε ένα νέο
αναπτυξιακό στάδιο είτε σε ξαφνικά και απρόσμενα γεγονότα, τα οποία
προκαλούν αναστάτωση στην ψυχολογία τους (π.χ. θάνατος συγγενικού
προσώπου, νοσηλεία σε νοσοκομείο, διαζύγιο γονέων, σχολική αποτυχία).
Κάποια από τα συμπτώματα των κρίσεων είναι η απώλεια ελέγχου και
σταθερότητας, η μείωση υπευθυνότητας, οι εγωκεντρικές αντιδράσεις, ο
ανταγωνισμός, η εμφάνιση πρωιμότερων μορφών λόγου και συμπεριφοράς
και η σχολική φοβία. Όσον αφορά στα σωματικά συμπτώματα συχνοί είναι
οι πονοκέφαλοι, η δυσκοιλιότητα, οι δυσκολίες στην ούρηση και τα
δερματικά προβλήματα.

Βέβαια, οι αντιδράσεις των εφήβων στις κρίσεις αυτές ποικίλλουν και
εξαρτώνται κατά βάση από την ευαλωτότητά τους, δηλαδή την ευαισθησία
και τη δυσκολία τους να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση κρίσης, καθώς και
από την ψυχική ανθεκτικότητά τους, δηλαδή τη δυνατότητά τους να
προσαρμόζονται σε μία νέα κατάσταση ύστερα από κάποιες δυσκολίες.
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Προκειμένου να στηρίξουμε τους εφήβους, καλό είναι να δείξουμε
αυξημένο ενδιαφέρον και φροντίδα, να μειώσουμε τις προσδοκίες μας για
τις επιδόσεις τους στο σχολείο και στις δραστηριότητές τους και να τους
ενθαρρύνουμε να εκφράζουν λεκτικά τα συναισθήματά τους. Σε περίπτωση
που κάποιος εκπαιδευτικός αντιληφτεί κάποια από τα συμπτώματα που
προαναφέρθηκαν θα πρέπει να επικοινωνήσει με τους γονείς του εφήβου
και να τους ενημερώσει. Στη συνέχεια, οι γονείς με τη σειρά τους θα πρέπει
να απευθυνθούν σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους.

Πριν φτάσουμε βέβαια στην αντιμετώπιση, καλό είναι να γνωρίζουμε
ότι για την αποφυγή μιας κρίσης πρέπει να βοηθήσει το ίδιο το άτομο, η
οικογένεια, το σχολείο και η κοινότητα. Ζωτικής σημασίας ζητούμενα είναι
η ανάπτυξη θετικής αυτοαντίληψης, η ύπαρξη γονικής φροντίδας και
στήριξης, η καλλιέργεια θετικών σχέσεων με τους εκπαιδευτικούς και τους
συμμαθητές, η ύπαρξη υψηλών προσδοκιών και η παροχή ευκαιριών για
ενεργό συμμετοχή στις δραστηριότητες της κοινότητας.

Πηγή: Χατζηχρήστου, Χ. Γ. (2011). Σχολική Ψυχολογία. Αθήνα: τυπωθήτω

Παπαϊωάννου Γεωργία (Β3)
13 Φεβ. 2015
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«Συναντώντας» τη συγγραφέα Σούλα Ροδοπούλου
Ευχαριστώ, εκ μέρους της συντακτικής ομάδας και των συντονιστριών καθηγητριών,

την κ. Ροδοπούλου για τη συνέντευξη που μου παραχώρησε, ύστερα από σχετική πρόταση,
με σκοπό τη δημοσιοποίησή της στην εφημερίδα μας. Λόγω απόστασης, καθώς η κ.
Ροδοπούλου μένει στην Αθήνα, οι ερωτήσεις της συνέντευξης στάλθηκαν με e-mail.

«Γεια σας κ.Ροδοπούλου,
με λένε Πάτρα Μαυρίδου, είμαι μαθήτρια της Γ΄ τάξης και πηγαίνω στο 5ο

Γυμνάσιο Νεάπολης Θεσσαλονίκης. Διάβασα το βιβλίο σας με τίτλο: «Ο Λεωνίδας,
η Λήδα και ο πράσινος παπαγάλος» και θα ήθελα να σας κάνω μερικές ερωτήσεις.

Γεια σου Πάτρα,
Σε χαιρετώ και σου εύχομαι τα καλύτερα στη ζωή σου. Μακάρι να συνεχίσεις το
διάβασμα μεγαλώνοντας. Για μένα ένα βιβλίο ήταν κάτι το πολύτιμο στην παιδική
μου ηλικία. Και τώρα δεν βλέπω την ώρα να διαβάσω, όση δουλειά κι αν έχω.

Κυρία Ροδοπούλου, πού γεννηθήκατε;
Γεννήθηκα, Πάτρα μου, σε ένα πολύ όμορφο κεφαλοχώρι το Βραχάτι Κορινθίας.
Πνιγμένο στ’ αμπέλια και στις λεμονοπορτοκαλιές. Στα περιβόλια και στους
κήπους. Τώρα έμειναν λίγα. Μια πανέμορφη παραλία πλένει τα πόδια του.

Διαβάζατε λογοτεχνία στο σχολείο;
Στο σχολείο μας δεν διάβαζαν λογοτεχνία, γιατί οι δάσκαλοι είχαν πολλά παιδιά.
Πενήντα έως εκατό η κάθε τάξη, να μην σου πω και έως εκατόν είκοσι. Πού να
προλάβουν οι καημένοι. Στο σπίτι μας, όλοι διαβάζαμε. Είχα δυο πολύ μεγαλύτερα
αδέλφια. Οι γονείς μου μ’ έγραψαν σ’ ένα θαυμάσιο περιοδικό που λεγόταν: «Το
Ελληνόπουλο – Ο θησαυρός των παιδιών». Το περίμενα με λαχτάρα κάθε Σάββατο.
Αργότερα διάβαζα στους μαθητές μου τις ωραίες ιστορίες του.

Πότε αρχίσατε να γράφετε βιβλία;
Άρχισα να γράφω από οχτώ χρονών. Αιτία στάθηκε ο θάνατος του Κωστή Παλαμά.
Μεγάλος μας ποιητής. Πένθησε όλη η Ελλάδα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση!
Ήθελα κι εγώ να γίνω σπουδαία και να πενθήσει για μένα όλη η Ελλάδα. Ό,τι
έγραφα τα έκρυβα σε ένα συρτάρι. Ιστορίες για ζώα, πουλιά, λουλούδια, για τη
γειτονιά και όσα συνέβαιναν απ’ τη Γερμανική Κατοχή. Πολύ αργότερα, άρχισα να
τα δημοσιεύω.

Στο βιβλίο που διάβασα τα γεγονότα είναι πραγματικά ή φανταστικά;
Στα βιβλία μου πάντα ξεκινώ από πραγματικά γεγονότα. Όλοι οι συγγραφείς το
ίδιο κάνουν. Προσθέτω κανένα πρόσωπο λίγο φανταστικό ή κάποιο γεγονός.
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Έρχομαι στο βιβλίο μου: «Ο Λεωνίδας, η Λήδα και ο πράσινος παπαγάλος».
Ο Λεωνίδας είναι ο μικρός μου γιος, που τώρα είναι πολύ μεγάλος και δυνατός. Ο
άντρας μου, η μάνα μου, ο άλλος μου γιος, όλοι αγαπάμε πολύ τα ζώα. Ο
πράσινος παπαγάλος ήταν του γείτονα. Η Λήδα ήταν μια αγαπημένη μου γάτα που
είχε σύντροφό της τον Άδωνη. Η Λήδα πραγματικά έκανε όσα ιστορώ. Κόρη βέβαια
δεν έχω. Στην πολυκατοικία μας δεν έχουμε επικοινωνία κι αυτό με πειράζει.
Γράφω για καταστάσεις που ήθελα να υπάρχουν αλλά...

Πώς γίνεται κανείς συγγραφέας;
Οι άνθρωποι γεννιούνται με κάποιο ταλέντο που το καλλιεργούν. Ο συγγραφέας
πρέπει πάντα να διαβάζει, να μαθαίνει.

Εσείς γιατί γράφετε, και μάλιστα για παιδιά και όχι για μεγάλους;
Δεν γράφω, Πάτρα μου, για παιδιά μόνο. Τα περισσότερα βιβλία μου είναι για
εφήβους και μεγάλους. Δεκατέσσερα τον αριθμό. Τα παιδικά δέκα.

Ποιο είναι το τελευταίο βιβλίο σας;
Το τελευταίο μου βιβλίο είναι: «Οι Άσημες και οι Ταπεινές του ’21». Γράφοντας για
τις απλές γυναίκες, που ήταν πάρα πολλές, που θυσιάστηκαν και δεν τις αναφέρει
η επίσημη ιστορία. Χάθηκαν δεκαπλάσιες γυναίκες και παιδιά στον αγώνα.
Μάτωσε η Ελλάδα απ’ τη μια άκρη ως την άλλη. Οι Έλληνες επαναστάτησαν 61
φορές από το 1453 ως το 1808. Το 1821 ήταν η 62η.

Τι θα συμβουλεύατε ένα παιδί που θέλει να γίνει συγγραφέας.
Πάτρα μου, ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ...

Κυρία Ροδοπούλου, υπηρετήσατε την εκπαίδευση σε όλη σας την πορεία.
Ήσασταν δασκάλα, Σχολική Σύμβουλος, Ειδική παιδαγωγός. Ποια είναι η
γνώμη σας για τη σημερινή κατάσταση στην εκπαίδευση;
Στην εκπαίδευση πάντα είχαμε προβλήματα, αλλά τα τελευταία χρόνια
αυξήθηκαν. Δεν υπάρχουν οι εκπαιδευτικοί που πρέπει στα σχολεία. Είναι πολύ
λιγότεροι κι εργάζονται με άσχημες συνθήκες. Φίλοι μου διευθυντές, σε διάφορα
μέρη της Ελλάδας κοντεύουν να τρελαθούν. Όσοι διδάσκουν δίνουν τον καλύτερό
τους εαυτό. Σ’ όλη την εκπαίδευση υπάρχουν εργατικοί και αφοσιωμένοι δάσκαλοι
όλων των βαθμίδων. Είμαι κοντά σ’ όλους, όσους αγωνίζονται. Δεν πρέπει να το
βάλουμε κάτω. Η πατρίδα μας έχει ζήσει τέτοια σκαμπανεβάσματα πολλές φορές.

Αν και η σύγχρονη τεχνολογία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το
facebook, απομακρύνουν τους νέους ανθρώπους από το βιβλίο, εντούτοις
έρευνες δείχνουν ότι υπάρχει αυξανόμενη τάση προς το βιβλίο. Τι έχουμε να
κερδίσουμε εμείς τα παιδιά από αυτό;
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Δε συγκρίνεται η αίσθηση του βιβλίου στα χέρια σου. Για κάθε βιβλίο που κρατώ,
νιώθω απέραντη ευχαρίστηση. Όταν είναι καινούριο το χαϊδεύω το μυρίζω, το
φιλώ και δε βλέπω την ώρα να καθίσω να το διαβάσω. Όσο πιο χοντρό είναι, τόσο
εκστασιάζομαι. Χώνομαι μέσα στις σελίδες του. Έχει άλλη χάρη το βιβλίο κι άλλη η
ψυχρή ανάγνωση απ’ το λάπτοπ. Όμως κι εγώ αναγκάστηκα να περάσω ένα
βιβλίο μου στο διαδίκτυο. Το «Ανεβαίνοντας ψηλά – Καλάβρυτα», γιατί οι εκδότες
ζητούν πολλά λεφτά. Μόνο τελευταία έγινε ένα θαύμα. Με πήρε ένας παλιός μου
εκδότης και μου ζήτησε ένα ανέκδοτο βιβλίο: «Το χρώμα του πάθους – Απελλής».
Πολύ ωραία έκδοση έκανε. Αγγελάκης λέγεται. Δεν πλήρωσα ούτε ένα ευρώ. Μόνο
καμιά δεκαριά συγγραφείς στους 2000 δεν πληρώνουν τα βιβλία τους, αφού έγιναν
γνωστοί λόγω των κομμάτων ή δημοσιογραφικών μέσων.

Μπορείτε να μας περιγράψετε ένα επεισόδιο από τη σχολική σας
παρουσία, που θα θυμάστε για πάντα;
Τα περισσότερα που έχω ζήσει ως δασκάλα και σύμβουλος έχουν περάσει στα
βιβλία μου. Και σ’ αυτό που είναι στο διαδίκτυο. Ένα όμως είναι χαραγμένο στη
μνήμη μου, πολύ βαθιά, ούτε το αλτσχάιμερ δεν πρόκειται να το σβήσει. Είμαι στην
Πετρούπολη, όπου πρωτοδίδαξα εικοσάχρονη. Μου έδωσαν μια Ε΄ τάξη με 120
παιδιά. Ήταν κανονικοί μαθητές κι άλλοι που είχαν μείνει μία και δύο φορές στην
ίδια τάξη. Για να τους ηρεμήσω, άρχισα να τους διαβάζω, πριν σχολάσουν, για
είκοσι λεπτά, ένα μυθιστόρημα, που λεγόταν: «Χωρίς Οικογένεια». Τους άρεσε
πάρα πολύ. Ένα κοριτσάκι που ήταν κανονικά στην Ε΄ τάξη, μικροκαμωμένο και
γλυκό καθόταν στο πρώτο θρανίο. Μια μέρα χρειάστηκε να πάει στο ΙΚΑ. Αργούσε
να περάσει για εξέταση. Όσο έβλεπε πως πλησίαζε η ώρα να διαβάσω, τόσο
παρακαλούσε τη μητέρα της να φύγουν. Οι μαθητές μου ετοιμάστηκαν να με
ακούσουν. Η πόρτα βρόντηξε κι άνοιξε με ορμή. Ξαφνιασμένοι γυρίσαμε τα
κεφάλια. Ήταν η μικρή, που ρωτούσε ανήσυχη: «Κυρία, μήπως το διαβάσατε;»,
«Όχι, γλυκιά μου». Αναστέναξε με ανακούφιση. Κάθισε και σταύρωσε τα χεράκια
της, που θύμιζαν περιστέρια που ξεκουράζονταν. Βούρκωσα. Και τώρα βουρκώνω,
που σας το γράφω. Δεν ξέχασα ποτέ το κοριτσάκι μου. Τώρα θα είναι 68 χρονών.

Εξακολουθείτε ακόμη και σήμερα να έχετε σχέσεις με τους παλιούς σας
μαθητές; Τους καλείτε σε συγκεντρώσεις στο σπίτι σας; Γνωρίζετε τα
πάντα γι’ αυτούς και αγωνιάτε; Πείτε μας, τι είναι αυτό που πρέπει να
χαρακτηρίζει τη σχέση δασκάλου – μαθητή;
Δεν έπαψα ποτέ να έχω επαφές με τους μαθητές μου. Νιώθω απέραντη χαρά,
όταν επικοινωνούμε και ανταμώνουμε. Νοιάζομαι και για τα παιδιά τους.
Τελευταία καταχάρηκα, όταν με βρήκαν μαθητές μου απ’ την Εράσμειο
Ελληνογερμανική Σχολή. Με τους μόνους που είχαμε χαθεί. Με αγκαλιάζουν και με
λένε «το κοριτσάκι τους» και με πιάνουν τα γέλια. Απ’ τη Σχολή αυτή με είχε
απολύσει η Χούντα «ως μη εθνικόφρονα». Το κλάμα που έριξα δεν περιγράφεται!
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Και τα παιδιά στεναχωρήθηκαν πολύ. Μια μαθήτριά μου λιποθύμησε. Στο
παρελθόν με πολλούς μαθητές μου είχα επαφή. Με τα χρόνια λιγοστεύουν. Μερικοί
έφυγαν στο εξωτερικό. Πάντα νοιάζομαι γι’ αυτούς, όπως και για τα δικά μου
παιδιά. Είναι κι αυτοί παιδιά μου, όπως και τα παιδιά τους, τα εγγόνια μου. Όταν
έχουν προβλήματα με παίρνουν τηλέφωνο, για να βρούμε λύσεις.

Εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης ακούμε συνεχώς από μεγαλύτερους ότι
είναι μάταιο και ανώφελο να σπουδάσουμε και να μορφωθούμε. Υπάρχει
αλήθεια σ’ αυτήν την άποψη;
Να μην ακούτε κουβέντες για ματαιότητα των σπουδών. Αλίμονο! Η μόρφωση είναι
ατίμητο κεφάλαιο. Οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι, μάθαιναν στα παιδιά τους
και ένα πρακτικό επάγγελμα. Μακάρι να μπορούσαμε κι εμείς να το κάνουμε. Ο
γαμπρός μου γιατρός ήταν, αλλά ήξερε να φτιάχνει κάθε ηλεκτρική βλάβη, όπως
και υδραυλική. Μόρφωση και πάλι μόρφωση. Κι ο τελευταίος πολίτης της χώρας
να κρατεί στα χέρια του πάντα ένα βιβλίο κι ένα δίπλωμα ανώτερης ή τεχνικής
σχολής.

Είναι γνωστή η αγάπη σας για την Αρχαία Ελλάδα. Εξακολουθείτε να
ερευνάτε αυτήν την περίοδο για την κληρονομιά μας. Γιατί πρέπει να
νιώθουμε περήφανοι για την ιστορία μας; Σε τι θα μας ωφελήσει σήμερα
και στην πορεία μας για το μέλλον;
Η αρχαία Ελλάδα είναι στη ζωή μας. Τα ήθη, τα έθιμά μας, η παράδοση, τα
πανηγύρια μας, η νοοτροπία μας, οι αξίες μας ακουμπούν σ’ αυτήν. Είμαστε μια
συνέχεια που δεν έχει διακοπεί. Ακόμη και στα ελαττώματά μας. Παίρνουμε
διδάγματα και συνεχίζουμε. Μη νομίζετε πως και η σημερινή Ελλάδα δεν έχει
προσφέρει σπουδαία πράγματα διεθνώς. Ο 20ος αιώνας υπήρξε εξαιρετικά
σημαντικός. Έβγαλε εξαιρετικούς συγγραφείς και ποιητές. Ρίτσος, Σεφέρης,
Ελύτης, Καβάφης, Βρεττάκος, Παλαμάς, Σικελιανός, Καζαντζάκης. Με διεθνή
αναγνώριση. Στη μουσική: Σκαλκώτας, Μητρόπουλος, Θεοδωράκης, Χατζηδάκις
κ.ά. Καταπληκτικούς κλασικούς τραγουδιστές: Μαρία Κάλλας, Νίκος Μοσχονάς,
Τζον Μοδινός, Αγνή Μπάλτσα… Τραγουδοποιούς: Σαββόπουλος, Λοΐζος,
Τσιτσάνης… Φοβερούς επιστήμονες. Είμαι περήφανη που γεννήθηκα στον 20ο

αιώνα. Θα ήθελα κόλλες χαρτιού για να γράψω τις επιτυχίες μας.

Πιστεύετε πως είναι σημαντικό ένα παιδί να παίρνει μέρος σε
δραστηριότητες του σχολείου, όπως πολιτιστικά προγράμματα, εφημερίδα
του σχολείου κ.ά;
Και βέβαια ο κάθε μαθητής πρέπει να ενεργοποιείται στα πολιτιστικά δρώμενα. Ο
πολιτισμός κάνει καλύτερο τον άνθρωπο. Η ποιότητα της ζωής μας αποκτά αξία.
Μαθαίνει να μετέχει.
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Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους σας. Ευχαριστώ πολύ, που μου δώσατε την
ευκαιρία να επικοινωνήσω μαζί σας.

Με όλη μου την αγάπη,
Σούλα Ροδοπούλου»

Την ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά για τον πολύτιμο χρόνο που μας αφιέρωσε.

Βιογραφικό σημείωμα
Η Σούλα Ροδοπούλου γεννήθηκε στο Βραχάτι Κορινθίας. Σπούδασε στην
Παιδαγωγική Ακαδημία Ψυχικού, μετεκπαιδεύτηκε στα παιδιά με πρόβλημα ακοής
και διορίστηκε στη δημόσια εκπαίδευση. Στα γράμματα εμφανίστηκε από νεαρή
ηλικία, δημοσιεύοντας κείμενα σε περιοδικά και εφημερίδες. Έχει γράψει
διηγήματα, μυθιστορήματα και βιβλία για παιδιά.
(http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=462&t=3824)

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
1. «Μικρές Ιστορίες». Διηγήματα.
2. «Ανήσυχες μέρες». Μυθιστόρημα – ντοκουμέντο.
3. «Δύσκολοι καιροί». Μυθιστορηματικό χρονικό.
4. «Μυρσίνη». Διηγήματα.
5. «Η συμφωνία της σιωπής». Μυθιστορηματικό χρονικό.
6. «Εκείνοι τότε». Μυθιστόρημα.
7. «Με τόλμη». Μονογραφίες ξεχωριστών γυναικών.
8. «Στην καρδιά της Μεγάλης Ελλάδας». Διηγήματα.
9. «Άκουσέ με παλικάρι μου». Νεανικό μυθιστόρημα.
10. «Εσύ, εγώ κι ο πέτρινος κόσμος μας». Ερωτικό μυθιστόρημα.
11. «Σε φιλώ, η μάνα σου Σιμέλα»
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ
1. «Τα σαράντα κόσκινα». Ιστορικό μυθιστόρημα.
2. «Ο Κωνσταντής και το περιστέρι».
3. «Με τους γλάρους». Ταξιδιωτικό μυθιστόρημα.
4. «Αγαπημένε μου δάσκαλε δεν ξεχνώ». Μυθιστόρημα.
5. «Καλώς τα Ελληνάκια». Μυθιστόρημα.
6. «Η Οδύσσεια».
7. «Πυθαγόρας». Βιογραφία.
8. «Ιπποκράτης». Βιογραφία.
9. «Διογένης». Βιογραφία.
10. «Ο Λεωνίδας, η Λήδα κι ο πράσινος παπαγάλος».

Μαυρίδου Πάτρα (Γ3)
13 Μαρτίου 2015
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ
ΜΑΕΣΤΡΟΥ ΤΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ
ΝΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

Τον προηγούμενο μήνα είχαμε την τιμή να πάρουμε συνέντευξη από τον
δημιουργό και μαέστρο της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Ελλάδος, Βαγγέλη
Αραμπατζή. Η καταπληκτική συναυλία που παρακολουθήσαμε στο Βελλίδειο αλλά
και η συμμετοχή μιας πολύ καλής φίλης στην ορχήστρα, αποτέλεσαν τους λόγους
που μας παρώθησαν να πάρουμε την απόφαση να πλησιάσουμε τον κ. Αραμπατζή
και να μιλήσουμε για το έργο του. Ακολουθεί η συνέντευξη που μας παραχώρησε.

 Από ποια ηλικία ασχολείστε με τη μουσική και κατά πόσο η οικογένειά σας σας
έχει επηρεάσει σε αυτό; Γιατί, όπως ξέρουμε, προέρχεστε από μια μουσική
οικογένεια.

Ασχολούμαι με τη μουσική από την ηλικία των τεσσάρων ετών. Ο πατέρας μου
είναι τενόρος και έτσι και εγώ μπήκα στον κόσμο της μουσικής από πάρα πολύ
μικρή ηλικία. Από τα παιδικά μου χρόνια ακούγαμε σωστή μουσική και όχι ό,τι
εμπορικό κυκλοφορούσε, παρακολουθούσαμε συναυλίες στο Μέγαρο Μουσικής
και γι’ αυτόν τον λόγο θα έλεγα ότι η οικογένειά μου ήταν το κίνητρο και η
αιτία να ακολουθήσω και εγώ αυτήν την επιστήμη.

 Έκτος από την οικογένειά σας, ποια ήταν τα πρότυπά σας;

Πέρα από την οικογένειά μου, όντας και εγώ μαθητής πολλών ωδείων και
μουσικών ιδρυμάτων, οι καθηγητές μου ήταν το πρότυπό μου σε αυτό το
δύσκολο έργο, στο να αναλάβω ένα τόσο μεγάλο συμφωνικό σύνολο. Και
πιστεύω ότι κάθε μαθητής έχει ως πρότυπο σε κάθε τομέα τον καθηγητή του,
γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι που καθοδηγούν σωστά τα παιδιά.

 Στην συνέχεια, πώς αποφασίσατε να δημιουργήσετε τη δική σας συμφωνική
ορχήστρα;

Συμμετείχα σε πάρα πολλές συναυλίες στο εξωτερικό. Έβλεπα λοιπόν το
επίπεδο που είχαν οι νέοι, το ήθος, τη συνέπεια, την οργάνωση και γυρνώντας
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στην Ελλάδα, έλεγα για ποιο λόγο εμείς, ως Έλληνες, να μην έχουμε κάτι
αντίστοιχο, μια συμφωνική ορχήστρα νέων, μια χορωδία νέων. Και έτσι
τελειώνοντας το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, στα 18 μου χρόνια
αποφάσισα να καλέσω νέους μουσικούς από όλη την Ελλάδα και να
δημιουργήσουμε τη συμφωνική ορχήστρα νέων της χώρας. Έτσι, μουσικοί από
όλη την Ελλάδα κάθε Σάββατο έρχονται εδώ με κάθε μεταφορικό μέσο, για να
πραγματοποιηθούν οι πρόβες. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο, αλλά με τη
θέληση και το πάθος που δείξαμε έγινε πραγματικότητα.

 Ποιοι ήταν οι αρωγοί σ' αυτήν σας την προσπάθεια;

Κυρίως χορηγοί που αναγνώρισαν την προσπάθεια την οποία κάνουμε, διότι
όλο αυτό και εγώ και τα παιδιά το κάνουμε αφιλοκερδώς. Εδραιωθήκαμε και
πλέον μέσω των κρατικών επιχορηγήσεων που παραχωρούνται σε κρατικές
ορχήστρες, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τον δικό μας χώρο στον οποίο θα
μπορούμε να κάνουμε πρόβα και να υλοποιήσουμε τα όνειρά μας, για να μην
υποχρεωνόμαστε να φιλοξενούμαστε σε άλλους χώρους.

 Αρχικά, από πόσα μέλη αποτελούνταν η ορχήστρα και από πόσα αποτελείται
τώρα; Γιατί γνωρίζουμε ότι μπαίνουν νέα μέλη συνεχώς.

Στην αρχή ήταν 80 τα μέλη και εν συνεχεία φτάσαμε τα 180. Ευελπιστούμε με
την ακαδημία που θα δημιουργηθεί να φτάσουμε και τα 1000.

 Πώς καταφέρνετε και διευθύνετε ένα τόσο μεγάλο σύνολο, με διαφορετικά
παιδιά και με διαφορετική εκπαίδευση;

Όντως, κάθε παιδί εδώ μέσα έχει τη δικιά του ηλικία, έχει το δικό του
εκπαιδευτικό σύστημα. Όλοι οι νέοι χρειάζονται κάποιον να τους ξυπνάει, να
τους υπενθυμίζει τη δυναμικότητα που έχουν μέσα τους. Πάντα αυτό το
καμπανάκι τούς χτυπάω, στο να διαβάζουν και να μελετούν. Μπορούμε να
φτιάξουμε ένα δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα που θα αναιρέσει αυτό το
μπάχαλο που επικρατεί. Και για να γυρίσω στην ερώτηση, ναι είναι πολύ
δύσκολο να διευθύνεις μια ορχήστρα, αλλά, αν το θέλεις πολύ, το καταφέρνεις.

 Τι απαιτείται για να γίνεις μέλος της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Ελλάδος;

Καταρχάς, να είναι το παιδί σε ένα πολύ καλό μουσικό επίπεδο, για να
μπορέσει να ενταχθεί στην ορχήστρα ή στη χορωδία. Αλλά και αν κάποιο παιδί
δεν έχει μουσικές γνώσεις, έχουμε εκπαιδευτικό προσωπικό, για να λύνει
τέτοιου είδους προβλήματα. Προσπαθούμε, λοιπόν, να βοηθάμε τα παιδιά, να
τους διδάξουμε μουσική και να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά τους.
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 Ποια είναι τα σχέδια σας για το μέλλον όσον αφορά στην ορχήστρα;

Τα σχέδια μας εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά από τον αριθμό των
συναυλιών που θα πάρουμε μέρος, γιατί οι προσκλήσεις είναι πραγματικά
πάρα πολλές και όσο και να χαιρόμαστε γι’ αυτό δεν μπορούμε να πηγαίνουμε
παντού. Κάθε συναυλία απαιτεί μια μεγάλη προετοιμασία και φυσικά πολύ
χρόνο. Επίσης, είναι η δημιουργία της ακαδημίας μας, του κτηρίου που θα τη
στεγάσει και φυσικά πάντα στόχος μας είναι να ανεβάζουμε το επίπεδο των
παιδιών.

 Θα προτρέπατε ένα παιδί της ηλικίας μας που ασχολείται με τη μουσική, να
πάρει αυτό το ρίσκο και να δημιουργήσει μια συμφωνική ορχήστρα;

Εννοείται! Με τα χίλια! Δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μου αλλά ας δει εμάς,
το δικό μας παράδειγμα. Χωρίς κρατική βοήθεια καταφέραμε μόνοι μας να
δημιουργήσουμε την ορχήστρα της χώρας μας, κάτι που δεν έχει γίνει πουθενά
αλλού στην Ευρώπη.

 Και τέλος, τι πιστεύετε ότι προσφέρει η μουσική σαν παιδεία σε έναν νέο;

Τη διαμόρφωση του χαρακτήρα του και του πνεύματός του. Η μουσική είναι η
έκφραση των συναισθημάτων του ανθρώπου. Χωρίς τη μουσική δεν ζει
κάποιος, είναι πολύ τυχερός ο άνθρωπος που ασχολείται με τη μουσική και
που μπορεί να καταλάβει αυτήν την επιστήμη. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν
μπορεί να μπει στα άδυτα της μουσικής είναι νομίζω ένας δυστυχισμένος
άνθρωπος. Και το τονίζω ότι μιλάω για τη μουσική! Και όχι για τις μουσικές.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον κ. Βαγγέλη Αραμπατζή για αυτήν την
λεπτομερέστατη και με πολλά μηνύματα συνέντευξη που μας παραχώρησε, αλλά
και για τον χρόνο τον οποίο μας αφιέρωσε. Και φυσικά την Θάλεια Εμμανουηλίδη,
μέλος της Σ.Ο.Ν.Ε, η οποία βοήθησε στο να πραγματοποιηθεί αυτή η συνέντευξη.

Μητσίδου Χαρά (Γ'3)
Σκρέκα Μαρία (Γ'4)
Χρύσογλου Φωτεινή (Γ'4)
Απρίλιος 2015
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Τι σημαίνει
να είσαι φιλόζωος;

Η αγάπη που νιώθω για τους τετράποδους
φίλους μας (αλλά και δίποδους, ιπτάμενους ή έρποντες) με ώθησαν να
γράψω το συγκεκριμένο άρθρο για τη φιλοζωία.

Τι σημαίνει άραγε να είσαι φιλόζωος; Η απάντηση είναι πολύ απλή.
Σημαίνει να είσαι φίλος με τα ζώα, να τα αγαπάς και να τα προσέχεις.
Κατά πόσο όμως είναι πολύ απλό να εκφράζεις στην πράξη αυτά που πολύ
εύληπτα αναφέρονται στις σελίδες ενός λεξικού; Τι σημαίνει αγαπώ τα
ζώα και τα προσέχω; Ποια ζώα, μόνα αυτά που έχω στην ιδιοκτησία μου ή
όλα ανεξαιρέτως;

Θα αναφερθώ πρώτα στους ανθρώπους που παίρνουν την απόφαση
να υιοθετήσουν ένα κατοικίδιο. Δυστυχώς, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που
παίρνουν αυτή την απόφαση χωρίς να το καλοσκεφτούν. Κάνουν απόκτημά
τους ένα κατοικίδιο, προκειμένου να καλύψουν δικές τους ανάγκες. Για
παράδειγμα, μόνο και μόνο για να πνίξουν τη μοναξιά τους ή προκειμένου
να περηφανευτούν ότι έχουν ένα ζώο κάποιας ράτσας. Στην ουσία δεν
αγαπάνε το κατοικίδιό τους, δεν νοιάζονται για τις ανάγκες του και δεν το
αντιμετωπίζουν ως ζωντανό οργανισμό, με αποτέλεσμα να ξεσπούν
πολλές φορές σε αυτό, να το τυραννούν, να του κάνουν δύσκολη τη ζωή,
γιατί το θεωρούν κτήμα τους, ισοδύναμο με άψυχο αντικείμενο και στο
τέλος όταν το βαρεθούν να το εγκαταλείπουν, χωρίς καμία αίσθηση ενοχής
για το τι θα απογίνει.
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Η υιοθεσία, όμως, ενός κατοικίδιου είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση
και απαιτεί υπευθυνότητα. Νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα
κατοικίδια ως έναν καλό φίλο. Και δεν είναι απλό πράγμα να
αποχωριστούμε έναν φίλο, επειδή αρρώστησε ή επειδή δεν είναι πια
χαριτωμένος. Το κατοικίδιο δεν είναι ένα παιχνίδι που δεν νιώθει αλλά ένα
ζωντανό πλάσμα, το οποίο σε μεγάλο βαθμό εξαρτά την κάλυψη των
αναγκών του από τον ιδιοκτήτη του.

Ωστόσο, η έννοια της φιλοζωίας δεν περιορίζεται στην έκφραση
αγάπης μόνο για το ζώο που έχουμε στην ιδιοκτησία μας. Πολλές φορές
κάποια αδέσποτα χρειάζονται τη βοήθειά μας. Σ’ αυτή την περίπτωση, θα
πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και να τους δώσουμε ό,τι χρειάζονται, είτε
τροφή είτε φροντίδα. Και αν δεν μπορούμε οι ίδιοι, θα πρέπει να καλέσουμε
κάποια φιλοζωική οργάνωση.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας θυμίσω την εξής ρήση του Μαχάτμα
Γκάντι, « ο πολιτισμός ενός έθνους διακρίνεται από τον τρόπο με τον οποίο
συμπεριφέρεται στα ζώα» και να προσθέσω ότι πεποίθησή μου αποτελεί
πως, αν γνωρίσουμε και αγαπήσουμε αληθινά τα ζώα, θα γίνουμε
καλύτεροι άνθρωποι.

Ματσακίδου Βίκυ (Γ3)
10 Φεβ. 2015
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Αφιερωμένο στους λάτρεις των ψαριών
Το ακόλουθο άρθρο είναι αφιερωμένο στους λάτρεις της ζωολογίας, κυρίως

της ιχθυολογίας, στους οποίους δημιουργούνται, κατά τη διάρκεια του σχολικού
τους βίου, διάφορα ερωτήματα για τα οποία τα σχολικά βιβλία δεν περιέχουν την
απάντηση. Παραθέτω κάποια ερωτήματα που δημιουργήθηκαν σε μένα και σας
εύχομαι καλή ανάγνωση.

Αλήθεια κοιμούνται τα ψάρια;
Ναι, όσο κι αν σας φαίνεται παράξενο, και τα ψάρια κοιμούνται! Μήπως

συνέβη να δείτε κάποια φορά χρυσόψαρο να παραμένει ακίνητο για αρκετή ώρα
στον πυθμένα της γυάλας του; Μάλλον κοιμάται, μολονότι τα μάτια του είναι
ανοιχτά. Αυτό συμβαίνει, διότι τα ψάρια δεν έχουν βλέφαρα κι έτσι δεν μπορούν να
κλείσουν τα μάτια τους. Μπορούν όμως να πετύχουν τον ύπνο με ανοιχτά μάτια,
επειδή η λειτουργία του εγκεφάλου τους διαφοροποιείται από εκείνη του δικού
μας, με αποτέλεσμα να μην είναι απαραίτητο να δοθεί εντολή στα βλέφαρα.
(Ύπνος με ανοιχτά μάτια! Ενδιαφέρουσα περίπτωση, δε βρίσκετε;)

Πολλοί υποστηρίζουν πως κατά τη διάρκεια του ύπνου τους ένα μέρος του
εγκεφάλου τους παραμένει ενεργό. Μερικά μέρη στα οποία κοιμούνται τα ψάρια
είναι οι χαραμάδες βράχων (π.χ. το λαγόψαρο), σε στρώματα κοραλλιών (π.χ. το
κοραλλόψαρο) αλλά και στην άμμο (π.χ. το χέλι).

Έχουν τα ψάρια αφτιά;
Όλα τα ψάρια έχουν αφτιά, απλώς βρίσκονται εσωτερικά στη δομή των

οστών του κεφαλιού. Σε συνδυασμό μάλιστα με αισθητήρες που διαθέτουν, είναι
σε θέση να αισθάνονται και τις δονήσεις του περιβάλλοντος νερού. (Δοκιμάστε, αν
θέλετε, να πιάσετε ένα ψάρι με γυμνά χέρια. Αν τα καταφέρετε, σίγουρα σας
χρωστάμε ένα έπαθλο). Αν λάβουμε υπόψη ότι ο ήχος μεταδίδεται μέσα στο νερό
έως και πέντε φορές γρηγορότερα από ό,τι στον αέρα, θα αντιληφθούμε ότι τα
ψάρια, διαθέτοντας, όπως είπαμε, καλή ακοή, ενοχλούνται από τους δυνατούς
θορύβους περισσότερο από εμάς (Την επόμενη φορά που θα βουτήξετε στη
θάλασσα, κάντε ησυχία, κυρίως εσείς που αγαπάτε τα ψάρια).
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Τι μπορούν να διακρίνουν τα ψάρια;
Η όραση διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος και κυμαίνεται από την πολύ

καλή κοντινή όραση και ανυπαρξία μακρινής μέχρι και στην αντίθετη περίπτωση,
κατά την οποία κάποια είδη βλέπουν πολύ μακριά, αλλά παρουσιάζουν δυσκολία
στις κοντινές αποστάσεις. Αναφορικά, με τη γωνία θέασης, τα ψάρια βλέπουν
σχεδόν 360 μοίρες με εξαίρεση ένα μικρό σημείο ακριβώς πίσω τους. Ενδιαφέρων
είναι ο τρόπος με τον οποίον εστιάζουν στα αντικείμενα. Το κάνουν, όπως
ακριβώς οι φακοί των φωτογραφικών μηχανών, μετακινώντας τον κρυσταλλοειδή
χιτώνα τους εμπρός και πίσω.

Μια άλλη εντυπωσιακή πληροφορία είναι ότι τα ψάρια, βάσει
εργαστηριακών πειραμάτων, διακρίνουν χρώματα. Μάλιστα έχουν και προτιμήσεις
σε κάποια χρώματα, με το κόκκινο να είναι το «αγαπημένο», μια και συνδυάζεται
σχεδόν από την πλειοψηφία με το φαγητό. (Το δικό σας αγαπημένο χρώμα με τι το
συνδυάζετε;)

Πώς κοιμούνται οι καρχαρίες οι οποίοι πρέπει να κινούνται, προκειμένου
να αναπνέουν;

Οι καρχαρίες έχουν διαφοροποιηθεί σε περίπου 440 είδη με μέγεθος από 20
εκατοστά μέχρι 15 μέτρα. Οι περισσότεροι καρχαρίες χρειάζεται να κολυμπούν
συνεχώς, για να αναπνέουν και δεν μπορούν να κοιμηθούν πολύ, αν όχι καθόλου,
χωρίς να βουλιάξουν. Ωστόσο, ορισμένα είδη καρχαρία, όπως ο καρχαρίας
τροφός, είναι ικανά να αντλούν νερό στα βράγχιά τους, επιτρέποντάς τους να
ξεκουραστούν στον πάτο του ωκεανού.

Ένας μικρός αριθμός των ειδών που έχει χάσει την ικανότητα να αντλεί νερό
από τα βράγχια τους πρέπει να κολυμπά χωρίς ανάπαυση. Τα είδη αυτά θα
πάθαιναν ασφυξία, αν δεν μπορούσαν να μετακινηθούν. (Βέβαια, δεν ξέρω τι θα
παθαίναμε όλοι εμείς, αν βλέπαμε από κοντά έναν κινούμενο καρχαρία!)
ΠΗΓΕΣ:

 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-TIMELIFE
 ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ: el.wikipedia.org
 www.enydriofilia.net

Σίγκου Χρυσή (Β3)
18 Φεβ. 2015
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«Τι ξέρεις για τη σκολίωση;»
Ισχυρή εντύπωση μου προξένησε ένα άρθρο του χειρουργού ορθοπεδικού,

Δημήτρη Κακλαμάνη, στο οποίο έπεσα τυχαία, καθώς σέρφαρα στο ίντερνετ για
τις ανάγκες μιας εργασίας μου. Το άρθρο είχε ως θέμα «Εσύ τι ξέρεις για τη
σκολίωση;» και το βρήκα στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση orthopedikos-
xeirourgos.blogspot.gr/. Το άρθρο ξεκινούσε ως εξής: «Θυμάσαι τη μαμά σου να
γκρινιάζει κάθε πρωί όταν σε πήγαινε στο σχολείο «παιδάκι μου, πέτρες βάζεις
μέσα στην τσάντα σου;» και να σου λέει ότι θα πάθεις σκολίωση;». Συνειρμικά μου
ήρθαν στο μυαλό εικόνες με τη δική μου μαμά να μου λέει κάτι ανάλογο αλλά και
με τους συμμαθητές μου που κάθε πρωί θυμίζουν μικρούς αχθοφόρους. Σας
προτείνω να επισκεφτείτε την παραπάνω ιστοσελίδα και να διαβάσετε το άρθρο,
καθώς πιστεύω ότι θα βρείτε το περιεχόμενό του πολύ ενδιαφέρον και τις
συμβουλές χρήσιμες. Σε γενικές γραμμές θα μεταφέρω το περιεχόμενό του.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το κείμενο, η σκολίωση είναι η πιο συχνή παθολογική
παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης, η οποία πλήττει το 25% περίπου των
ανθρώπων. Εκδηλώνεται συχνότερα στην παιδική ή εφηβική ηλικία. Μάλιστα,
αφορά περισσότερο στις γυναίκες, μια και 8 στις 10 πιο σοβαρές περιπτώσεις της
πάθησης εκδηλώνονται σε νεαρά κορίτσια!

Αναφορικά με τη συμπτωματολογία της πάθησης, αναφέρεται ότι το σχήμα
της σπονδυλικής στήλης μοιάζει με S ή C και συνήθως δεν συνοδεύεται από πόνο.
Για τη δε διάγνωση θα χρειαστούν ειδικές ακτινογραφίες της θωρακικής και της
οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης σε όρθια θέση, οι οποίες θα
συνοδευτούν από έναν πλήρη νευρολογικό έλεγχο των άκρων και μέτρηση του
μήκους των κάτω άκρων του ασθενούς, για διερεύνηση ανισοσκελίας.

Σύμφωνα πάντα με το άρθρο, στις περισσότερες περιπτώσεις η
προτεινόμενη αντιμετώπιση της πάθησης περιλαμβάνει συγκεκριμένο πρόγραμμα
γυμναστικών ασκήσεων, με στόχο την ενδυνάμωση των σπονδυλικών μυών και την
αποτροπή της περαιτέρω επιδείνωσης του κυρτώματος. Οι κλασικές ασκήσεις
ενδυνάμωσης είναι το μονόζυγο, το τρέξιμο, η κολύμβηση και οι ασκήσεις pilates.

«Όταν πρόκειται για μεγαλύτερα κυρτώματα (20-30 μοίρες) στο τέλος της
σκελετικής ωρίμανσης, τα οποία παρουσιάζουν προοδευτική επιδείνωση και
αφού ολοκληρωθεί η σκελετική ωρίμανση, τότε χρειάζεται να τοποθετηθεί
κάποιας μορφής κηδεμόνας. ( Ένα είδος κορσέ που στηρίζει την σπονδυλική
στήλη σε σωστή θέση). Υπάρχουν αρκετά είδη κηδεμόνων, από τα οποία ο
γιατρός θα επιλέξει αυτό που χρειάζεται με βάση τη θέση και το μέγεθος των
κυρτωμάτων της σπονδυλικής στήλης. Ο κηδεμόνας πρέπει να φοριέται
συνέχεια (σχεδόν καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας) και για μεγάλο χρονικό
διάστημα και να υπάρχει συχνή και τακτική επανεκτίμηση της κατάστασης με
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ακτινολογικούς ελέγχους. Σε πολύ μεγάλα κυρτώματα (πάνω από 30 μοίρες)
που συνεχίζουν να επιδεινώνονται και μετά το πέρας της σκελετικής
ωρίμανσης, επιλέγεται η χειρουργική θεραπεία με αρκετές διαφορετικές
μεθόδους, οι οποίες έχουν το κοινό γνώρισμα της τοποθέτησης εσωτερικού
μηχανισμού ευθυγράμμισης της σπονδυλικής στήλης. Τα τελευταία χρόνια,
ωστόσο, όλο και πιο σπάνια χρειάζεται να καταφύγει κάποιος στη
χειρουργική θεραπεία, χάρη στην έγκαιρη διάγνωση και την ταχύτερη
αντιμετώπιση της πάθησης», αναφέρει χαρακτηριστικά ο γιατρός.

Επειδή δεν υπάρχει καλύτερο γιατρικό από την πρόληψη, η άθληση και η
ορθή στάση του σώματος, όταν καθόμαστε κυρίως πολλές ώρες στο γραφείο είναι
οι προτεινόμενες ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε. Επίσης, να αποφεύγουμε να
σηκώνουμε μεγάλα βάρη. Κυρίως, εμείς οι μαθητές να μην κρεμάμαι την τσάντα
μας σε μόνιμη βάση από την ίδια πλευρά και να αποφεύγουμε την πολύωρη
ορθοστασία.

Αν λοιπόν διαπιστώσετε κάτι από τα παραπάνω στο σώμα σας ή νιώσετε
πόνους στην πλάτη, καλό είναι να δράσετε εγκαίρως. Ενημερώστε τους γονείς σας,
μιλήστε με τον γυμναστή του σχολείου ή ζητήστε ιατρική βοήθεια. Οτιδήποτε
προλαμβάνεται σε πρώιμη φάση, αντιμετωπίζεται ευκολότερα.

Κλείνοντας, παραθέτω τις συμβουλές του Υποδιευθυντή του σχολείου μας
και καθηγητή Φυσικής Αγωγής, κ. Ιορδάνη Ερμείδη:

«Κάθε καθηγητής Φυσικής Αγωγής πρέπει πρωτίστως να βοηθήσει
ψυχολογικά τον μαθητή ή τη μαθήτρια με σκολίωση. Αυτό συνεπάγεται τη
λεπτομερή ενημέρωσή τους  σχετικά με την εξέλιξη της σκολίωσης και με τον
τρόπο που πρέπει να εφαρμόσουν για την αντιμετώπισή της (χρήση κηδεμόνα
και ειδικές ασκήσεις σε συνεργασία με τον φυσιοθεραπευτή).

Επίσης, είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να μην επιλέγουν για το παιδί
που φοράει  νάρθηκα την απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Το
παιδί που έχει σκολίωση πρέπει να ασκείται, ειδικά με ασκήσεις αερόβιας
ικανότητας. Σε περίπτωση βέβαια που φοράει νάρθηκα καλό είναι να μην
επιλέγει ομαδικά αθλήματα, όπως καλαθοσφαίριση και ποδόσφαιρο, προς
αποφυγή τραυματισμού εξαιτίας του νάρθηκα.

Η χρήση, λοιπόν, του κηδεμόνα, που θα συστήσει ο ειδικός γιατρός,
καθώς και η εφαρμογή ειδικών ασκήσεων σε συνεργασία με τον καθηγητή
Φυσικής Αγωγής και τον φυσιοθεραπευτή θα βελτιώσουν σε ικανοποιητικό
βαθμό το πρόβλημα της σκολίωσης. Σίγουρα, η σχετική διαδικασία
αντιμετώπισης απαιτεί χρόνο και ακόμη περισσότερη υπομονή και επιμονή».

Μαυρίδου Δροσούλα (Γ3)
07 Μαΐου 2015
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Προτάσεις για υγιεινό πρωινό και κολατσιό

Πρωινό πάντα στο σπίτι…
Δευτέρα

Δημητριακά
30γρ.

Γάλα (1 ποτ.)
Μέλι (1 κ.γλ.)

Τρίτη

Ψωμί (1 φέτα,
ολικής άλεσης)

Μέλι (1 κ.γλ.)
Χυμός πορτοκάλι

Τετάρτη

Δημητριακά
(30γρ.)

Γάλα (1 ποτ.)
Μέλι (1 κ.γλ.)

Πέμπτη

1 τοστ με
γαλοπούλα ή

κασέρι
Γάλα (1 ποτ.)

Παρασκευή

Δημητριακά
30γρ.

Γάλα (1 ποτ.)
Μέλι (1 κ.γλ.)

Κολατσιό στο σχολείο…
Δευτέρα

1
μήλο

Τρίτη

2 μανταρίνια
 ή

1 πορτοκάλι

Τετάρτη

1 τοστ με
γαλοπούλα ή

κασέρι

Πέμπτη

2 μανταρίνια
 ή

1 πορτοκάλι

Παρασκευή

1
μπανάνα

Δανάη-Μαρία Αγκόρτζα (Β2)
03 Ιαν. 2015
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Υγιεινή Διατροφή
Νόστιμα σπιτικά σνακ !

Είμαστε ό,τι τρώμε! Και για να είμαστε υγιείς, έχω να σας προτείνω τρία
πολύ νόστιμα, υγιεινά, γρήγορα και εύκολα σνακ που μπορεί να φτιάξει ο καθένας
στο σπίτι του. Το ένα από αυτά είναι μια πολύ καλή ιδέα για πρωινό, γιατί
πιστεύω πως πολλοί μαθητές φεύγουν από το σπίτι νηστικοί λόγω περιορισμένου
χρόνου. Το δεύτερο σνακ θα αντικαταστήσει τις τυρόπιτες, τις πίτσες, τα
κρουασάν και όλα τα ανθυγιεινά τρόφιμα που συνήθως αγοράζουμε. Το τρίτο σνακ
είναι για όσους θέλουν να κόψουν τα γλυκά αλλά δεν μπορούν! Αυτή η ιδέα
συνδυάζει γλυκό αλλά και φρούτο.

Το πρώτο σνακ που σας προτείνω για ένα υγιεινό πρωινό στο σπίτι είναι
πολύ πρακτικό, αφού το ετοιμάζετε από το βράδυ κι έτσι το μόνο που έχετε να
κάνετε το πρωί είναι να το βγάλετε από το ψυγείο και να το καταναλώσετε. Θα
χρειαστείτε ένα βαζάκι (σαν κι αυτό που βάζουμε μαρμελάδα) σε όποιο μέγεθος
θέλετε. Βάζετε μέσα για βάση λίγο γιαούρτι κι από εκεί και πέρα προσθέτετε ό,τι
θέλετε. Αυτά που αναμειγνύω εγώ είναι κουάκερ, καρύδια, μπανάνα και μέλι. Μην
ξεχάσετε, πριν το βάλετε στο ψυγείο το βράδυ, να κλείσετε καλά το βαζάκι, για να
διατηρηθούν τα υλικά σωστά.

Το δεύτερο σνακ προορίζεται να καταναλωθεί στο σχολείο, για όσους θέλουν
να αντικαταστήσουν τα ανθυγιεινά τρόφιμα που αγοράζουμε απ' έξω. Αυτό που
σας προτείνω είναι η τορτίγια ολικής αλέσεως. Τα υλικά που χρειάζονται είναι
λίγη μαγιονέζα, γαλοπούλα ή κοτόπουλο, ντομάτα και μαρούλι. Το τυλίγετε και το
κόβετε σε δύο κομμάτια! Βέβαια και σ’ αυτό το σνακ μπορείτε να φτιάξετε πολλές
παραλλαγές. Είναι πολύ νόστιμο και υγιεινό.

Τρίτο και τελευταίο σνακ είναι μια έξυπνη ιδέα που συνδυάζει γλυκό και
φρούτο. Παίρνετε μία μπανάνα και την κόβετε σε τέσσερα κομμάτια. Βουτάτε το
καθένα μέχρι τη μέση, μέσα σε λιωμένη κουβερτούρα, βάζετε μέσα σε ένα μπολάκι
μαύρη σοκολάτα και στη συνέχεια, ή το βάζετε στον φούρνο μικροκυμάτων ή το
λιώνετε σε bain marie. Συνιστώ να το βάλετε για λίγο στο ψυγείο, για να είναι πιο
δροσερό.

Ελπίζω να βρείτε χρήσιμες τις προτάσεις μου και να δοκιμάσετε τα σνακ που
σας προτείνω!

Κατερίνα Ματούλα (Β2) - Μεζαρτάσογλου Αναστασία (Β2)
02 Ιαν. 2015
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Μύρισε Χριστούγεννα …

Τα Χριστούγεννα είναι μια μεγάλη θρησκευτική εορτή, που μας γεμίζει
αγάπη, χαρά, ελπίδα και αισιοδοξία. Τις άγιες αυτές μέρες  όλες οι
οικογένειες αλλάζουν διάθεση, κάνουν τις κατάλληλες προετοιμασίες,
ανταλλάσσουν μεταξύ τους δώρα, στολίζουν το δεντράκι τους και το σπίτι,
και φτιάχνουν πεντανόστιμα, χριστουγεννιάτικα γλυκά, όπως είναι οι
γνωστοί σε όλους κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα.

Εγώ θα σας πω μια καταπληκτική συνταγή για πεντανόστιμους
κουραμπιέδες, την οποία φτιάχνουμε κάθε χρόνο λίγο πριν από τα
Χριστούγεννα με την οικογένειά μου. Μου αρέσει αυτό το γλυκό, γιατί μου
φέρνει στο μυαλό το χιόνι και κάθε Χριστούγεννα εύχομαι να χιονίσει!

Για τις χιονισμένες, λοιπόν, μπαλίτσες (όπως τις έλεγα μικρή) δεν
έχετε, παρά να εκτελέσετε την παρακάτω συνταγή.

Συνταγή για κουραμπιέδες
Για τους κουραμπιέδες (χρόνος προετοιμασίας 20’, χρόνος ψησίματος 30’)

θα χρειαστείτε :
 1 κούπα βούτυρο

 1 κούπα μαγειρικό λίπος

 ½ κούπα ζάχαρη άχνη

 λίγη βανίλια

 1 κούπα αμύγδαλα ασπρισμένα , χοντροκομμένα και καβουρντισμένα(
μπορείτε και να τα παραλείψετε, αν δεν σας αρέσουν)

 4-5 κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις

 ανθόνερο ( προαιρετικά )

 ζάχαρη άχνη για το τύλιγμα
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Εκτέλεση
Χτυπάμε το βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη άχνη στο μίξερ, μέχρι να

αφρατέψουν και ν’ ασπρίσουν.  Ρίχνουμε 2 κούπες αλεύρι, τη βανίλια και τα
αμύγδαλα. Ζυμώνουμε ελαφρά ρίχνοντας όσο ακόμη αλεύρι χρειαστεί,
ώσπου να γίνει μια ζύμη μαλακιά και αφράτη,  που να κολλάει στα
δάχτυλα. Προσοχή μην την  ζυμώσετε πάρα πολύ, γιατί τότε οι
κουραμπιέδες θα γίνουν σφιχτοί και όχι αφράτοι. Πλάθουμε μισοφέγγαρα ή
κόβουμε με κουπ-πατ ή άλλα σχέδια και τους αραδιάζουμε σε  λαμαρίνα.
Ψήνουμε τους κουραμπιέδες στους 175οC για 30’ περίπου, μέχρι να
ροδίσουν ελαφρά. Μόλις τους βγάλουμε απ’ τον φούρνο, τους βάζουμε με
προσοχή επάνω σε λαδόχαρτο πασπαλισμένο με ζάχαρη άχνη. Αν θέλουμε
τους ραντίζουμε με λίγο ανθόνερο. Κοσκινίζουμε μπόλικη ζάχαρη άχνη
μέχρι να καλυφτούν εντελώς. Όταν κρυώσουν τους βάζουμε σε μια πιατέλα
(διατηρούνται επίσης σε κουτί μπισκότων για έναν μήνα).

Καλό θα ήταν να μην τους ετοιμάσετε πολύ πιο πριν από τα
Χριστούγεννα, διότι γίνονται νοστιμότατοι και δεν θα μείνουν ούτε για
δείγμα !!!

Καλά Χριστούγεννα και Καλές Γιορτές με αγάπη, υγεία, χαρά και
ευτυχία και φυσικά ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στους κουραμπιέδες!

Δανάη-Μαρία Αγκόρτζα (Β2)
10 Δεκ. 2014
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Γλυκιά συνταγή...
Έχεις όρεξη για ένα γλυκό;
Δεν έχεις όμως τίποτα στο ψυγείο;
Σου έχω εδώ τη λύση..
Μια εύκολη και φθηνή συνταγή, για να φτιάξεις το τέλειο μωσαϊκό (κορμό).

ΥΛΙΚΑ:
 ένα βούτυρο (πλάκα)
 ένα ζαχαρούχο γάλα
 κακάο
 κουβερτούρα
 μπισκότα πτι-μπερ
 γάλα
 τρούφα
 λαδόχαρτο ψησίματος

ΟΔΗΓIEΣ:
Παίρνεις ένα μεγάλο μπολ και προσθέτεις το βούτυρο (άφησέ το έξω από
το ψυγείο τουλάχιστον 15 λεπτά για να μην είναι παγωμένο). Προσθέτεις
και το ζαχαρούχο γάλα, και τα χτυπάς με το μίξερ. Καθώς χτυπάς, σιγά
σιγά ρίξε το μισό φακελάκι κακάο. Αφού βγει ένα ομοιόμορφο μίγμα άφησέ
το στην άκρη και πάρε ένα μπολάκι. Ρίξε μέσα λίγο γάλα και βούτα κάθε
φορά 2 μπισκότα (ίσα ίσα να βραχούν). Σπάσε το κάθε μπισκότο στα 4-6
κομματάκια και ρίξ’ τα μέσα στο μίγμα. Αυτό θα το κάνεις για περίπου 2
πακέτα πτι-μπερ (όποιος θέλει βάζει περισσότερα ή λιγότερα). Έπειτα,
αφού ανακατέψεις καλά το μίγμα, άρχισε να κόβεις με το μαχαίρι
κομματάκια κουβερτούρας. Συνέχισε να ανακατεύεις. Τώρα τοποθέτησέ το
στο λαδόχαρτο και προσπάθησε να του δώσεις ένα ομοιόμορφο σχήμα.
Πασπάλισέ το με όση τρούφα θέλεις, και τοποθέτησέ το στην κατάψυξη.
Άφησέ το τουλάχιστον 4 ώρες, προτού το καταβροχθίσεις όλο.

Καλή όρεξη!

Μαυρίδου Δροσούλα (Γ3)
30 Μαρτίου 2015
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Η Δανάη βάλθηκε
να μας γλυκάνει …

Συνταγή για μελομακάρονα

Για τα μελομακάρονα (χρόνος προετοιμασίας: 30’, χρόνος ψησίματος: 30’)
θα χρειαστείτε :

 1 ½ κούπα λάδι
 ½ κούπα μαγειρικό λίπος
 1 κούπα ζάχαρη
 ¾ της κούπας χυμό πορτοκαλιού
 ¼ της κούπας κονιάκ
 2 κουταλάκια ξύσμα πορτοκαλιού
 2 κουταλάκια μπέικιν πάουντερ
 1 κουταλάκι σόδα
 8 κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις

για το σιρόπι

 2 κούπες μέλι
 2κούπες ζάχαρη
 2 κούπες νερό

για το γαρνίρισμα

 1 ½ κούπα ψιλοκομμένα καρύδια
 1 κουταλάκι κανέλα
 ½ κουταλάκι γαρίφαλο
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Εκτέλεση
Χτυπάμε 4’ στο μίξερ ή στο μπλέντερ, στη δυνατή ταχύτητα, τα

πρώτα 6 υλικά. Κοσκινίζουμε το αλεύρι με τη σόδα και το μπέικιν πάουντερ
σε μια λεκάνη ζυμώματος. Ανοίγουμε ένα λάκκο στο κέντρο και ρίχνουμε το
μίγμα των υγρών υλικών. Παίρνοντας λίγο-λίγο το αλεύρι από τριγύρω, το
ανακατεύουμε με τα υγρά υλικά και ζυμώνουμε ελαφρά. Πλάθουμε ή
κόβουμε τη ζύμη με κουπ-πατ σε διάφορα σχήματα. Τα αραδιάζουμε σε ένα
ταψί και τα ψήνουμε στους 175 οC 30’ περίπου, ώσπου να ροδίσουν καλά.

Στο μεταξύ ετοιμάζουμε το σιρόπι. Βράζουμε το μέλι με τη ζάχαρη και
το νερό 5’, αφαιρούμε τον αφρό και περιχύνουμε τα μελομακάρονα, μόλις
βγουν από τον φούρνο. Όταν πιουν το σιρόπι, τα αναποδογυρίζουμε και τα
αφήνουμε να σταθούν, ώσπου να κρυώσουν εντελώς. Ανακατεύουμε τα
καρύδια με την κανέλα και το γαρίφαλο. Παίρνουμε τα μελομακάρονα ένα-
ένα, τα αναποδογυρίζουμε και έτσι όπως είναι μελωμένη η επιφάνεια, τα
πασπαλίζουμε με καρύδι και τα αραδιάζουμε σε πιατέλα. Σκεπάζουμε τα
μελομακάρονα με πλαστική μεμβράνη.

Διατηρούνται ένα μήνα εκτός ψυγείου (όχι ότι θα μείνουν για πολύ
καιρό αλλά…. ).

Καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα.

Δανάη-Μαρία Αγκόρτζα (Β2)
17 Δεκ. 2014
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Χριστουγεννιάτικη κάρτα

Για τις γιορτές που πλησιάζουν, ο μαθητής Δεληδήμος Γιώργος του
τμήματος Γ1, δημιούργησε την παρακάτω Χριστουγεννιάτικη κάρτα, για να
ευχηθούμε σε όλους ¨Καλά Χριστούγεννα¨.

Η κάρτα θα βρίσκεται στην αρχική σελίδα μας για όλη την περίοδο των
γιορτών.

15 Δεκ. 2014
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Το αστέρι

Σαν ο ήλιος ανεβεί

και τα μάτια σου φανούν,

πεταλούδες στην ψυχή

είμαι σίγουρη θα μπουν.

Το αστέρι σου θα ψάξω

κι αν το βρω θα σου το πω,

το φτερούγισμα που νιώθω

δε θ’ αφήσω πια κρυφό.

Ένα βλέμμα σου αρκεί

να παγώσει την πνοή.

Το χαμόγελό σου φτάνει

να ταράξει τη φωνή.

Ένα άγγιγμά σου θέλω,

για να νιώσω πως πετώ.

Ως τ ’αστέρια εκεί πάνω,

θα μπορώ να σ’ αγαπώ.

Αγαπώ για ν’ αγαπώ

κι ας ξέρω πως πονώ

χωρίς τα μάτια σου τα δυο

στην ψυχή ένα κενό.

Στον σκοτεινό τον ουρανό,

αν φωτίσεις την ψυχή

τότε μόνο θα μπορεί

η καρδιά να σε δεχτεί.

Αν το πάθος μου για σένα

γίνει λάδι στη φωτιά,

η αγάπη μου για σένα

μία ακόμα μαχαιριά.

Είσαι ήλιος που ανατέλλει,

μα αν δεν είμαι η αυγή,

το ποτάμι θα κυλήσει

δίχως πια επιστροφή.

Δραγούμη Εφέλη (Γ1)
29 Μαρτίου 2015
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Αληθινή φιλία
Θέλω την παρέα σου, θέλω τη συμβουλή σου,

θέλω να σου λέω τον πόνο μου, ν’ ακούω τον δικό σου,

γιατί είσαι φίλος καρδιακός, που με καταλαβαίνει,

γιατί είσαι φίλος μοναδικός, που σπάνια με πικραίνει.

Ποτέ μου δεν το πίστευα πως θα’ χω τέτοια τύχη

πως θα ’σαι πάντα δίπλα μου, σε ότι κι αν μου τύχει.

Είσαι κοντά στις δύσκολες και ευχάριστες στιγμές

χαρίζοντας χαμόγελα, μοναδικές στιγμές

πραγματικά με κούραζαν οι δήθεν αγκαλιές.

Σχέση κατανόησης, σίγουρα εμπιστοσύνης

δεν ξέρεις μόνο να ζητάς, μα ξέρεις και να δίνεις.

Ποτέ μου δεν το πίστευα πως θα ’κανα φιλία

και θα ’τανε πραγματικά αληθινή μαγεία.

Σ’ ευχαριστώ που κλαις, όταν κλαίω κι εγώ

που χαίρεσαι μαζί μου,

μα πέρα απ’ αυτά σ’ ευχαριστώ

που υπάρχεις στη ζωή μου!

Δραγούμη Εφέλη (Γ1)
22 Δεκ. 2014
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Ραγισμένη καρδιά
Στης άνοιξης το πανηγύρι που μόλις άρχισε,
απούσα δίπλα απ' τα πολύχρωμα λουλούδια
η μορφή σου,
που ποταμούς μελάνης μου ξεσήκωσε,
να μην ξεχάσω καθετί δικό σου
να απαθανατίσω....

Ανώνυμος (Γ1)
03 Απρ. 2015

Ο χτύπος της καρδιάς
Ποιος είναι εκείνος ο ρυθμός
που όλη η πλάση ψάχνει;
Που είναι γλυκός και σταθερός
και συγχωρεί τα λάθη;

Είναι ο χτύπος της καρδιάς,
όταν τα μάτια ανοίγουν
και βλέπουν έναν άγγελο
και δυο χέρια να σμίγουν.

Τα δυο του μάτια αγγελικά,
κοιτάω...
και για λίγο
χάνομαι μέσα τους βαθιά
και τον έρωτα διακρίνω.

Μη με ρωτάς αν σ’ αγαπώ!
Μη με ρωτάς!
Μονάχα νιώσε τον χτύπο της καρδιάς
αν σ’ αγαπούν, αγάπα.

Δανδίνη Κατερίνα (Γ1)
30 Μαρτίου 2015
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Επιστολή για τον Οδυσσέα
Στο πλαίσιο της συνεργατικής μάθησης και για τις ανάγκες μιας δημιουργικής
δραστηριότητας για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών από μετάφραση, δύο
μαθήτριες και ένας μαθητής της περσινής (2013-2014) Α΄ τάξης του σχολείου μας, η
Νίκη Αλεπάκη (Α1), η Δωροθέα Καριότογλου (Α1) και ο Άρης Αποστολίδης (Α1) ένωσαν
τις σκέψεις τους και συνέταξαν την παρακάτω επιστολή με (φανταστικό) αποδέκτη
τον Οδυσσέα. Πίσω, λοιπόν, από το α΄ ενικό πρόσωπο κρύβονται τα τρία παραπάνω
παιδιά που μας έδωσαν την επιστολή για δημοσίευση.

Κατερίνα Στέκα, φιλόλογος

Νεάπολη, 15-4-2014 μ.Χ.
Αγαπητέ Οδυσσέα,
Ο λόγος που πήρα την πρωτοβουλία να σου γράψω αυτό το γράμμα είναι,
για να σου εκφράσω τον θαυμασμό και τα συγχαρητήριά μου για το
πολυμήχανο πνεύμα σου, την καρτερικότητα και την επιμονή σου. Επίσης,
και για να διατυπώσω κάποιες απορίες που με απασχολούν.

Τα στοιχεία που κέρδισαν αμέσως τις εντυπώσεις μου ήταν η
εξυπνάδα και η εφευρετικότητά σου. Από πού να ξεκινήσω; Από την
επινόηση του σχεδίου με τον Δούρειο Ίππο; Αληθινά, σε θαύμασα! Ακόμη,
εντυπωσιάστηκα με τον τρόπο που γλίτωσες τους συντρόφους σου από
τους Λωτοφάγους, από την Κίρκη αλλά και από τις Σειρήνες. Και στη χώρα
των Κυκλώπων, για άλλη μια φορά απέδειξες ότι είσαι πολυμήχανος, αφού
κατάφερες να ξεγελάσεις τον Πολύφημο, τον γιο του Ποσειδώνα, χωρίς να
παραλύσεις από τον φόβο σου εξαιτίας του γιγαντόσωμου Κύκλωπα.
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Αντιμετώπισες και θεούς! Γεύτηκες την οργή του πανίσχυρου
Ποσειδώνα και παρά την άνιση αναμέτρηση τα κατάφερες. Σε συγχαίρω
λοιπόν και για την αντοχή του σώματός σου αλλά και της ψυχής σου. Παρά
τη θλίψη που σε γέμισε η απώλεια των αγαπημένων συντρόφων σου, εσύ
δεν τα παράτησες. Συνέχισες να παλεύεις με τα κύματα, έχοντας οδηγό την
αγάπη σου για την Ιθάκη.

Έτσι, η πολυπόθητη ημέρα του νόστου σου έφτασε και βρήκες τη
δύναμη, ώστε να απονείμεις δικαιοσύνη και να κερδίσεις τον θρόνο και την
οικογένειά σου. Και πάλι η δύναμη του μυαλού σου σε στεφάνωσε νικητή.
Άλλωστε, δεν επέλεξε τυχαία η θεά Αθηνά εσένα, για να σου
συμπαραστέκεται!

Θα ήθελα, όμως, Οδυσσέα, να σου θέσω και κάποια ερωτήματα.
Μετάνιωσες για την υβριστική σου συμπεριφορά απέναντι στον Πολύφημο,
τον γιο ενός θεού και μιας νύμφης; Για ποιον λόγο, αλήθεια, υπερέβης τα
όρια; Σκέφτηκες καθόλου να δεχτείς τις προσφορές της Καλυψώς και να
μείνεις κοντά της κερδίζοντας την αθανασία; Πώς αισθάνθηκες την ώρα
που, ύστερα από τις μακροχρόνιες περιπέτειές σου γύρισες στα πατρικά
σου εδάφη; Με ποιον τρόπο κατάφερες, στην αρχή, να συγκρατήσεις την
οργή σου απέναντι στην προσβλητική συμπεριφορά των μνηστήρων; Τι
ένιωσες λίγες ώρες, πριν ξεκινήσει η μνηστηροφονία;

Κλείνοντας, πολυμήχανε, καρτερικέ, φιλέταιρε Οδυσσέα, σε συγχαίρω
ακόμη μία φορά για όλους τους παραπάνω λόγους. Θέλω, ακόμη, να ξέρεις
ότι, μολονότι αρνήθηκες την αθανασία που σου πρόσφερε η Καλυψώ,
κέρδισες την αθανασία στη μνήμη των κατοπινών ανθρώπων, που αιώνες
τώρα μιλούν για σένα, σε θαυμάζουν και εμπνέονται από τον αγώνα και τα
κατορθώματά σου. Εύχομαι αυτό το γράμμα –με κάποιο μαγικό τρόπο-να
φτάσει στα χέρια σου και να μου απαντήσεις.

Με σεβασμό,
Ένας φίλος από το μέλλον

Αλεπάκη Νίκη (Α1)
Καριότογλου Δωροθέα (Α1)
Αποστολίδης Άρης (Α1)
26 Δεκ. 2014
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Άκου τι μου είπε ο Αχιλλέας …
Ο Αχιλλέας, ένας από τους πιο άξιους αρχηγούς του στρατού των

Αχαιών, μας κράτησε συντροφιά καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Πολλές φορές μας προβλημάτισε με τη συμπεριφορά του. Όλο αυτό τον
χρόνο, ξεδίπλωσε στοιχεία του χαρακτήρα του, τα οποία έκαναν άλλους να
τον συμπαθήσουν και άλλους να τον κρίνουν αρνητικά.

Ο έρωτας του για τη Βρισηίδα τον έχει σημαδέψει και η αρπαγή της
τον εξοργίζει, τόσο επειδή με αυτόν τον τρόπο ατιμάζεται αλλά και επειδή
την έχει αγαπήσει και δεν θέλει να την χάσει. Μεγάλη εντύπωση μου
προκάλεσε ο θρήνος και ο αβάστακτος πόνος του Αχιλλέα, όταν αντίκρισε
το νεκρό σώμα του αδελφικού του φίλου, Πάτροκλου. Ένιωσε υποχρεωμένος
να πάρει εκδίκηση από τον Έκτορα και δεν φοβήθηκε να ατιμάσει το άψυχο
σώμα του Έκτορα, ακόμα και αν αυτό τον άφηνε ηθικά γυμνό και
προκαλούσε την οργή των θεών. Επειδή όμως ο Πηλείδης είναι
μεγαλόψυχος και ευαίσθητος και πραγματικά πιστεύω ότι γι’ αυτόν
δημιουργήθηκε η φράση που λέει ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι μία
άβυσσος, αποφασίζει και επιστρέφει το νεκρό σώμα του Έκτορα στον
Πρίαμο, αφού πρώτα ο ίδιος το περιποιηθεί. Μ’ αυτόν τον τρόπο
εξιλεώνεται και μας αποδεικνύει ότι σέβεται και τιμάει τους αντιπάλους
του.

Μάλιστα θυμάμαι μια φορά που μου είχε εμπιστευτεί το παράπονό
του λέγοντάς μου ότι θα έπρεπε να είχε λάβει κάποια ανώτερη θέση στο
στρατό των Αχαιών. Επίσης, μια άλλη φορά μου είχε εκμυστηρευτεί ότι
θαυμάζει την αρχοντιά και την καρτερία του Πριάμου. Έτσι κατάλαβα ότι η
φτέρνα δεν ήταν το μόνο αδύναμο σημείο του Πηλείδη. Ο χαμός των
αγαπημένων του προσώπων, η αδικία που ένιωθε και ο εγωισμός του δεν
άφηναν τον Αχιλλέα να πράττει σύμφωνα με τη λογική και πολλές φορές
τον οδηγούσαν σε επιπόλαιες και λανθασμένες κινήσεις, για τις οποίες στη
συνέχεια μετάνιωνε.

Τέλος, μέσα από την ενδιαφέρουσα γνωριμία μου με την πολύπλοκη
προσωπικότητα του Αχιλλέα ξετυλίχτηκε μπροστά στα μάτια μου όλη η
ιστορία του Τρωικού Πολέμου, με όλες της τις διαμάχες, τα πάθη, τις φιλίες
και τις φιλονικίες.

Παπαϊωάννου Γεωργία (Β3)
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Και σε μένα ο Αχιλλέας είπε πολλά. Με τις πράξεις του μου έμαθε την
αξία της διεκδίκησης. Μου δίδαξε πως πρέπει να φτάνουμε μέχρι το τέλος
τις μάχες και να βρίσκουμε τη δύναμη να νικούμε κάθε εμπόδιο. Επίσης, μου
έμαθε πως πρέπει να πιστεύω στον εαυτό μου και να προσπαθώ να έχω
επίγνωση των ικανοτήτων μου. Μου ψιθύρισε τον τρόπο με τον οποίο θα
πρέπει να διαχειρίζομαι το μυαλό. Με βοήθησε να δω τις συνέπειες των
πράξεων, όταν αυτές υπαγορεύονται μόνο από το συναίσθημα, αλλά και
όταν συμφωνούν με τη λογική. Με τις επιλογές του με έκανε να κατανοήσω
τον όρο της αξιοπρέπειας, την αξία της προάσπισης της τιμής και της
διαχείρισης της σωματικής και ψυχικής δύναμης.

Χαραλαμπίδου Φρειδερίκη (Β3)

Ο Αχιλλέας είναι διπολική φύση που δε γνωρίζει μεσότητες. Αυτό μου
το έδειξε και το «φώναξε» πολλές φορές, με πολλές πράξεις του.

 Δεν τον είδα να δειλιάζει ποτέ μπροστά στους κινδύνους, αλλά
αντίθετα να πρωτοστατεί με θάρρος. Η ανδρεία του σε συνδυασμό με την
πολεμική του τέχνη αποκάλυψαν στα μάτια μου έναν ανίκητο ήρωα.
Άλλωστε, ο λόγος για τον οποίο βρέθηκε στην Τροία δεν ήταν ο όρκος που
είχαν δώσει οι μνηστήρες της Ελένης αλλά η δόξα. Ήθελε το όνομά του να
ζήσει στα βάθη των αιώνων, κάτι που πραγματοποιήθηκε μια και μέχρι και
σήμερα ο Αχιλλέας εκπροσωπεί το ηρωικό ιδεώδες.

 Ωστόσο, στο έπος υπάρχουν και σημεία που ο ήρωας γίνεται
ανθρώπινος, φεύγει από την ηρωική του διάσταση και έρχεται στην
ανθρώπινη. Όταν παρακαλεί τη μητέρα του να μεσολαβήσει στον Δία για
την αποκατάσταση της τιμής του, όταν χάνει τον Πάτροκλο, όταν υποχωρεί
μπροστά στον Πρίαμο, ο οποίος τον ικετεύει να του δώσει πίσω το σώμα
του Έκτορα, τότε βλέπουμε έναν ήρωα γεμάτο συναισθήματα.

 Αυτή η διπολική φύση του Αχιλλέα που με πάθος θυμώνει και με
ευγένεια υποχωρεί και συγκινείται, που πολεμάει άγρια αλλά κλαίει
μπροστά στην αδικία είναι στοιχεία που έχουν πολλά να πουν στους
εφήβους που έντονα διεκδικούν, θυμώνουν αλλά και υποχωρούν.

Τσολερίδης Χρήστος (Β3)

03 Μαΐου 2015


