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Πέρασε 1 λεπτό από το κουδούνι που χτύπησε στις 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 που φέτος λέγεται “χτύπησε 2 

και 1”. Ένα περιοδικό που 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: 

Αβλαστιμίδης Βλαδίμηρος Δάρη Στυλιανή Καραγέλη Δήμητρα 

Καρυμπίδου Ευγενία Κοντοστάθη Ελένη Μέττας Ευγένιος 

Ορκοπούλου Ελένη Σεπετζής Ηλίας Τσιότρας Αθανάσιος 

Αθανασιάδου Άννα Αλά Νικόλ Αλεξανδριδης Ταξιάρχης 

Αποστολίδης Αριστείδης Αγκόρτζα Δανάη-Μαρία Ασίκη Σοφία 

Καριότογλου Δωροθέα Μαζαράκης Ανέστης Ματούλα Κατερίνα 

Μεζαρτάσογλου 

Αναστασία 

Μυλωνίδου Γεωργία Ομάνη Ιωάννα 

Πανακούλια Θάλεια Παπαιωάννου Γεωργία Σίγκου Χρυσή 

Τσινασλανίδης 

Αλέξανδρος 

Τσινασλανίδης 

Παρασκευάς 

Τσολερίδης Χρήστος 

Χαραλαμπίδου Φιφή    

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΕΚΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ) 

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ, (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ) 

 

Η συντακτική ομάδα 

 



 

5ο Γυμνάσιο Νεάπολης “χτύπησε 2 και 1” – Ιούνιος 2016 2 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ, ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ, ΑΛΕΠΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ, ΑΛΕΠΑΚΗ ΝΙΚΗ, ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΔΡΑΜΗΣ ΝΙΚΟΣ,  ΘΕΟΛΟΓΗ ΧΡΥΣΑ (Γ1) 

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 

ΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ (Γ1) 

ΠΑΡΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ EDMUND KEELEY 

ΑΛΕΠΑΚΗ ΕΦΗ, ΑΛΕΠΑΚΗ ΝΙΚΗ, ΝΙΚΟΣ ΔΡΑΜΗΣ (Γ1)  

ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΕΒΑΣΜΟΥ 
ΓΑΛΗΝΗ ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΑΡΤΑΣΟΓΛΟΥ (Γ2)  

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΤΟΥΛΑ (Γ2) 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ : ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΑΡΤΑΣΟΓΛΟΥ (Γ2) 

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΑΡΤΑΣΟΓΛΟΥ (Γ2) 

 «ΣΩΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΚΑΙ ΝΟΥΣ, ΝΑ ΣΟΦΟΣ ΜΑΝΤΗΣ» ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΜΩΣ  ΟΤΑΝ ΤΟ 

ΛΑΘΟΣ ΜΑΣ ΧΤΥΠΑ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ;  

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΝΑΣΛΑΝΙΔΗΣ (Γ3) 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΛΕΝΗ» ΤΟΥ 

ΕΥΡΙΠΙΔΗ. 

 

Συμμετοχή του σχολείου μας στον Πανελλήνιο  ψηφιακό διαγωνισμό «Λέμε 

όχι στον σχολικό εκφοβισμό» 

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ… 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΥΛΩΝΙΔΟΥ (Γ2) 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΤΟΥΛΑ (Γ2) 
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Στερεότυπα, διακρίσεις και οι συνέπειές 

τους στο σχολικό περιβάλλον 
 

Αλεξανδρίδης Ταξιάρχης, Αλεπάκη Ευθυμία, Αλεπάκη Νίκη, 

 Αντωνιάδου Μαρία, Δημητρακούδης Δημήτρης, Δράμης Νίκος, Θεολόγη Χρύσα* 

 

Το ηλεκτρονικό περιοδικό του σχολείου παρέχει σε όλους εμάς, τους μαθητές, την 

ευκαιρία να δημοσιοποιούμε τις απόψεις μας για θέματα της επικαιρότητας, τα 

οποία απασχολούν την κοινωνία, και ειδικότερα εμάς τους νέους, αλλά και για 

ζητήματα που σχετίζονται με τη μαθητική μας ζωή (Δημητρακούδης, Δ.). Ένα 

τέτοιο ζήτημα που εμφανίζεται συχνά στη σχολική κοινότητα είναι η κακόβουλη 

κριτική, τα κακοήθη πειράγματα που στηρίζονται σε στερεοτυπικές αντιλήψεις και 

η συνακόλουθη συμπεριφορά των εμπλεκόμενων παιδιών (Δημητρακούδης, Δ., 

Δράμης, Ν.). Αφορμή, για να διατυπώσουμε την άποψή μας γύρω από το θέμα 

ήταν τα «κρούσματα» αρνητικής κριτικής, σαρκασμού και ειρωνείας που 

παρουσιάζονται μέσα στις σχολικές αίθουσες (Αντωνιάδου, Μ.). Θα εστιαστούμε 

στα χαρακτηριστικά εκείνα που αποτελούν τη βάση για την εκδήλωση αρνητικών 

διακρίσεων, σε κάποια στερεότυπα αλλά και θα προβληματιστούμε γύρω από τις 

συνέπειες της αρνητικής κριτικής οι οποίες αφορούν τόσο στους ''θύτες'' όσο και 

στα ''θύματα '' (Θεολόγη,Χρ.). 

 

 

Αρχικά, όπως προαναφέρθηκε, υπάρχουν ορισμένα ατομικά χαρακτηριστικά 

που ενθαρρύνουν κάποια παιδιά να ασκούν κριτική σε άλλους συμμαθητές 

(Αλεπάκη, Ν.). Προκειμένου να είμαστε ακριβολόγοι, ας προσδιορίσουμε για ποια 
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χαρακτηριστικά θα γίνει λόγος (Αντωνιάδου, Μ.). Εστιαζόμενοι, λοιπόν, στο 

σχολικό περιβάλλον, η εμφάνιση είναι, ίσως, το κυριότερο γνώρισμα, που δεν 

τραβάει μόνο τα βλέμματα, αλλά δίνει τροφή και για σχόλια. Υπερβολικό ή χαμηλό 

βάρος, δυσανάλογα σε μέγεθος χαρακτηριστικά σε σχέση με όλο το σώμα, χαμηλό 

ύψος (Αλεπάκη, Ν.), ακόμη και ενδυματολογικές επιλογές, που συχνά σχετίζονται 

με την οικονομική κατάσταση των παιδιών (Δράμης, Ν.), είναι μερικά από τα 

βασικά στοιχεία που επισύρουν αρνητική κριτική και επηρεάζουν τη συμπεριφορά 

των άλλων προς το πρόσωπο το οποίο διαφέρει από τους άλλους. Μια απλή 

βόλτα σε μια σχολική αυλή είναι δυνατό να αποδείξει τον παραπάνω ισχυρισμό, 

όπου χαρακτηρισμοί, όπως ''χοντρέ'' ή ''κοκαλιάρα'' είναι κοινός τόπος (Αλεπάκη, 

Ν.). Μπορεί δηλαδή να διαπιστώσει κανείς ότι υπάρχουν άτομα που 

εκμεταλλεύονται τις ιδιαιτερότητες του καθενός αναφορικά με την εμφάνιση και 

τις περιγελούν (Θεολόγη, Χρ.). 

Εκτός όμως από την εμφάνιση, οι σχολικές επιδόσεις στοχοποιούν άτομα 

και δίνουν πάτημα σε κάποιους μαθητές να κοροϊδέψουν συμμαθητές τους 

(Αλεπάκη, Ε., Αλεπάκη, Ν., Αντωνιάδου, Μ., Θεολόγη, Χρ.). Τόσο οι χαμηλές όσο και  

οι υψηλές επιδόσεις μπορούν να γίνουν αντικείμενο κριτικής (Αλεξανδρίδης, Τ., 

Αντωνιάδου, Μ.). H δυσκολία που επιδεικνύουν κάποιοι μαθητές αλλά και η 

''υπερβολική'' βαρύτητα που δίνουν άλλοι στην επιτυχία και στον άριστο βαθμό 

ενοχλούν ορισμένους, που θεωρούν ιδανική τη μετριότητα (Αλεπάκη, Ν.).  

Άλλοι παράγοντες που αποτελούν βάση για την 

εκδήλωση αρνητικών διακρίσεων είναι το φύλο, το 

χρώμα (Αλεξανδρίδης, Τ.), η θρησκεία, οι πολιτικές 

πεποιθήσεις, που σταδιακά αρχίζουμε να 

διαμορφώνουμε λίγα χρόνια πριν εισέλθουμε στην 

ενήλικη ζωή μας, κάποια αναπηρία ή άλλη 

δυσλειτουργία (Αλεπάκη, Ε.). Αλλά και ο τόπος 

καταγωγής επισύρει συχνά αρνητικά σχόλια. Δεν 

είναι λίγες οι φορές, που μαθητές, των οποίων οι γονείς ήρθαν ως οικονομικοί 

μετανάστες στη χώρα μας, δέχονται εκφοβισμό (Αλεπάκη, Ν.) Αυτό, πιθανώς, 

οφείλεται σε προκαταλήψεις, σύμφωνα με τις οποίες οι ξένοι είναι αμόρφωτοι, 

παρουσιάζουν παραβατική συμπεριφορά και δεν αξίζουν να ανήκουν στο ελληνικό 

κράτος (Αλεπάκη, Ν.), αλλά και στην ξενοφοβία λόγω της οικονομικής κρίσης, 

εφόσον αρκετοί ενήλικες, φοβούμενοι ότι οι αλλοδαποί θα τους πάρουν τις 

δουλειές, προτρέπουν τα παιδιά τους να αντιμετωπίζουν αρνητικά τους 

συμμαθητές που ήρθαν από άλλες χώρες (Δημητρακούδης, Δ.). 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις γεννούν τον έντονο προβληματισμό μας, όταν 

μάλιστα ανάλογες συμπεριφορές εκδηλώνονται σε ένα περιβάλλον, όπως το 

σχολικό, όπου θα έπρεπε να αναπτύσσεται η συνεργασία, η ομοψυχία και η 

αλληλοκατανόηση κι όχι να εμφανίζονται εκρήξεις απολίτιστων συμπεριφορών 

(Θεολόγη, Χρ.). Θεωρούμε ότι είναι ακραίο, σήμερα, τον 21ο αιώνα, πολλά παιδιά, 
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και όχι μόνο, να συμπεριφέρονται υβριστικά εναντίον συνανθρώπων και να τους 

απομονώνουν από το σχολείο, αλλά και ευρύτερα από την κοινωνία, με μοναδικό 

κριτήριο τη χώρα προέλευσης (Δράμης, Ν.). Πολλές φορές μάλιστα διαπιστώνουμε 

ότι η χρήση βίας μεταξύ μαθητών δεν είναι μόνο λεκτική (κοροϊδία) αλλά και 

σωματική (χτυπήματα) (Θεολόγη, Χρ.). Ξεφεύγει από τα όρια του πειράγματος και 

φτάνει στον κοινωνικό εκφοβισμό (απομόνωση) (Θεολόγη, Χρ.). 

Είναι ανησυχητικό όμως να αποτελούν μέρος της καθημερινής μαθητικής 

μας ζωής ανάλογα βιώματα, γιατί αποδεικνύουν ότι κάποιοι δεν μπορούν να 

αντιληφθούν ότι η διαφορετικότητα δεν είναι παρά μία άλλη εκδοχή του 

φυσιολογικού (Θεολόγη, Χρ.). Κάθε παιδί που κουβαλάει την «άλλη εκδοχή» είναι 

μοναδικό και όχι αλλόκοτο (Θεολόγη Χρ.). Ωστόσο, φαίνεται ότι μερικοί βλέπουν 

την πραγματικότητα μάλλον μονόπλευρα, αδυνατώντας να καταβάλουν 

προσπάθεια να δουν τα πράγματα και με τη ματιά του άλλου. Ίσως, έχουν ανάγκη 

να μειώνουν κάποιον, για να αυξήσουν τη δική τους αξία και μέσα απ’ αυτή την 

πρακτική να νιώθουν πιο έξυπνοι, πιο όμορφοι, ''πιο ψηλοί'' έτσι ώστε να δίνουν 

στον εαυτό τους την αίσθηση της υπεροχής (Αλεξανδρίδης, Τ.). Το αποτέλεσμα της 

παραπάνω κατάστασης είναι να προκύπτουν αρνητικές συνέπειες όχι μόνο σε 

αυτόν που δέχεται την κριτική (θύμα) αλλά και σε αυτόν που την ασκεί (θύτη) 

(Αντωνιάδου, Μ. Δημητρακούδης, Δ.). 

 

 

Ίσως πιο εμφανείς είναι οι επιπτώσεις στα άτομα που δέχονται κριτική 

(Αλεπάκη, Ν.). Τα ίδια κλείνονται στον εαυτό τους και περιθωριοποιούνται 

(Αλεπάκη, Ν.). Νιώθουν παραγκωνισμένα, χωρίς τη δυνατότητα να αντιδράσουν 

(Αντωνιάδου, Μ.), γεμάτα ανασφάλειες και άγχος (Δημητρακούδης, Δ.). Η 

αυτοεκτίμησή τους πλήττεται εξ αιτίας της καυστικής, ειρωνικής και σαρκαστικής 

κριτικής (Αντωνιάδου, Μ.). Φοβούνται να πάνε στο σχολείο και νιώθουν 

δυστυχισμένα, όταν βρίσκονται εκεί (Δράμης, Ν.). Κάποιες φορές, μάλιστα, 
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καταλήγουν σε ακραίες αντιδράσεις (π.χ. στην αυτοκτονία) (Θεολόγη, Χρ.). Ωστόσο, 

δεν αποκλείεται η ψυχολογική βία που υφίσταται το θύμα να το οδηγήσει να 

αντιδράσει και αυτό με βία είτε σωματική είτε λεκτική (Αντωνιάδου, Μ.).  

Από την άλλη πλευρά, ο στείρος αρνητικός σχολιασμός είναι εξίσου 

ολέθριος και για τον ''θύτη'', αφού ο ίδιος συνηθίζει να κριτικάρει, χωρίς 

επιχειρήματα, να χρησιμοποιεί την ειρωνεία ως όπλο απέναντι στους συμμαθητές 

του και να γίνεται σκληρότερος απέναντι στις ευαισθησίες των άλλων τους 

οποίους θεωρεί κατώτερους (Αντωνιάδου, Μ.). Οπότε δεν πρόκειται ποτέ να δείξει 

τα πραγματικά του συναισθήματα με αποτέλεσμα να μην είναι ποτέ πραγματικά 

ευτυχισμένος (Αλεξανδρίδης, Τ.). Αλλά και στις μετέπειτα σχέσεις κατά την ενήλικη 

ζωή του αντιμετωπίζει προβλήματα 

(Θεολόγη, Χρ.), εφόσον εμμένει στις 

προκαταλήψεις γύρω από συγκεκριμένες 

ομάδες, δεν έχει καλλιεργημένη κριτική 

σκέψη, διακατέχεται από ατομικό, 

ανταγωνιστικό πνεύμα, παραγνωρίζει την 

ανάγκη για συλλογικότητα και συνεργασία, 

βλέπει μονόπλευρα τις καταστάσεις και δεν 

ανταποκρίνεται στα πρότυπα του 

δημοκρατικού πολίτη (Αλεπάκη, Ν.). 

Συνεπώς, είναι ανίκανος να ενταχθεί ομαλά 

στην κοινωνία (Δράμης, Ν.) και να αποτελέσει δημιουργικό μέλος της, καθώς οι 

αξίες και τα πιστεύω που έχει διαμορφώσει δεν θα του επιτρέψουν ούτε καν να 

συμβιβαστεί με την πολυπολιτισμική πλέον κοινωνία μας (Αλεπάκη, Ν.). 

Αν επεκτείνουμε τη ματιά μας έξω από τα όρια του σχολείου, θα 

αντιληφθούμε ότι με την εκδήλωση συμπεριφορών που πνίγουν το διαφορετικό και 

τείνουν να επιβάλουν το όμοιο καταπατούνται δικαιώματα, όπως η ζωή, η 

ελευθερία, η ανεξιθρησκία, και πολλοί άνθρωποι πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης 

(Αλεπάκη, Ε.). Έτσι όμως δημιουργούνται συγκρούσεις και ταραχές, επικρατεί 

διχόνοια και κοινωνική ανισότητα (Αλεπάκη, Ε.). Επιπλέον, καλλιεργείται ο 

εθνικισμός και ο σωβινισμός, ακραία φαινόμενα, που υπονομεύουν την ειρήνη και 

οδηγούν στον πόλεμο και στην τρομοκρατία 

(Αλεπάκη, Ε.).  

Συνοψίζοντας, μπορούμε να 

διατυπώσουμε ότι οι αρνητικές διακρίσεις 

εναντίον ατόμων ή ομάδων με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά έχουν συνέπειες τόσο σε 

αυτόν που δέχεται την κριτική όσο και σε 

αυτόν που την ασκεί (Αλεπάκη, Ν.). 

Επιβάλλεται, όλοι να προσπαθήσουμε να 

εξαλείψουμε κάθε είδους κακόβουλου 
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επικριτικού σχολιασμού (Αλεπάκη, Ε., Αντωνιάδου, Μ.), ώστε το παιδί από μικρή 

ηλικία να μάθει να σέβεται το διαφορετικό (Δημητρακούδης, Δ) και να μπορεί στην 

ενήλικη πια ζωή του να συμβάλλει στην αδιάκοπη εξέλιξη της κοινωνίας των 

ανθρώπων (Θεολόγη, Χρ.). Ας έχουμε στο μυαλό μας τη σοφή ρήση ότι « Ένας δεν 

μπορεί, όλοι όμως μαζί μπορούμε » να κάνουμε τον κόσμο μας πιο δίκαιο και 

ανθρώπινο! (Δράμης, Ν.)  

  

*Οι αρθρογράφοι είναι μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ τάξης (Γ1)  

 
 

Επιμέλεια: Κατερίνα Στέκα, ΠΕ02, Γιώργος Μιχαηλίδης, ΠΕ12
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Με αφορμή την ανάγνωση αποσπασμάτων 

από το έργο του Γιάννη Μακρυγιάννη 
 

του Άρη Αποστολίδη (Γ1) 

 
«Τούτη την πατρίδα την έχομεν όλοι μαζί, και σοφοί κι αμαθείς, και πλούσιοι και φτωχοί, 

και πολιτικοί και στρατιωτικοί, και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι. Όσοι αγωνιστήκαμεν, 
αναλόγως ο καθείς, έχομεν να ζήσομεν εδώ. Το λοιπόν δουλέψαμεν όλοι μαζί να τη φυλάμε κι όλοι 
μαζί, και να μη λέγει ούτε ο δυνατός “εγώ”, ούτε ο αδύνατος. Ξέρετε πότε να λέγει ο καθείς 
“εγώ”; όταν αγωνιστεί μόνος του και φκιάσει ή χαλάσει, να λέγει “εγώ”. Όταν όμως αγωνίζονται 
πολλοί και φκιάνουν, τότε να λέμε “εμείς”. Είμαστε στο “εμείς” κι όχι στο “εγώ”». 

«Είχα δυο αγάλματα περίφημα, μια γυναίκα κι’ ένα βασιλόπουλο ατόφια – φαίνονταν οι 
φλέβες· τόση εντέλειαν είχαν. Όταν χάλασαν τον Πόρον, τα ’χαν πάρη κάτι στρατιώτες και εις τ’ 
Άργος θα τα πουλούσαν κάτι Ευρωπαίων· χίλια τάλλαρα γύρευαν. Άντεσε κ’ εγώ εκεί, πέρναγα· 
πήρα τους στρατιώτες, τους μίλησα· «Αυτά και δέκα χιλιάδες τάλλαρα να σας δώσουνε, να μην το 
καταδεχτήτε να βγουν από την πατρίδα μας. Δι’ αυτά πολεμήσαμεν». 

 

(Γιάννης Μακρυγιάννης, Απομνημονεύματα από το Σπουδαστήριο του Νέου Ελληνισμού,  
http://www.snhell.gr/testimonies/writer.asp?id=102) 

 

Με αφορμή την ανάγνωση των παραπάνω αποσπασμάτων από το έργο του Γιάννη 

Μακρυγιάννη κατέληξα για μία ακόμη φορά στη διαπίστωση ότι ο αγώνας για την 

υπεράσπιση και την ανάδειξη αξιών οδηγούν τον άνθρωπο σε ένα υψηλότατο 

ηθικό επίπεδο, καθώς αγωνίζεται με αλτρουισμό και ανιδιοτέλεια για το καλό της 

κοινωνίας. 

Ειδικότερα, στο πρώτο απόσπασμα ο συγγραφέας προβάλλει την έννοια και  

την αξία της συλλογικότητας και κατ’ επέκταση της εθνικής συνείδησης. Επιπλέον, 

τονίζει ότι η πατρίδα δεν ανήκει μόνο σε αυτούς που διακρίνονται για την 

πνευματική τους καλλιέργεια, τον πλούτο, τη δύναμη και τα υψηλά αξιώματα, 

αλλά σε όλους αυτούς που μόχθησαν και έχυσαν τον ιδρώτα τους και το αίμα τους 

-κυριολεκτικά και μεταφορικά- στα εδάφη της πατρίδας, για να δημιουργήσουν 

ένα κράτος ελεύθερο όπου οι αρχές της ισότητας και της ισονομίας θα καθόριζαν 

αποφασιστικά τη φυσιογνωμία του. 

Στο δεύτερο απόσπασμα αναδεικνύεται και υπερτονίζεται, μέσα από την 

προσπάθεια διαφύλαξης των μνημείων που μαρτυρούν την πορεία της πατρίδας 

μας ανά τους αιώνες, η ανάγκη για υπεράσπιση και διατήρηση του πολιτισμού και 

της ιστορίας του τόπου για τον οποίο αγωνίστηκαν με αυτοθυσία οι πρόγονοί μας. 

Μ’ αυτόν τον τρόπο παρουσιάζεται η φιλοπατρία των Ελλήνων, την οποία, ως 

αξία, οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε στο ακέραιο. 
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Στην αντίπερα όχθη, η σκέψη μου με προσγειώνει στο παρόν, όπου ζούμε 

και δρούμε για ένα καλύτερο μέλλον. Δυστυχώς όμως στη σημερινή εποχή 

διαπιστώνω την ηθική εξαθλίωση και κατάπτωση της ελληνικής κοινωνίας. Σε 

αντίθεση με το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν μία από τις χώρες που γέννησε αξίες, 

όπως η φιλοπατρία και ο αγώνας για τη διαφύλαξη ιδανικών, στη σύγχρονη 

κοινωνία βλέπω ότι σχεδόν όλα έχουν καταρρεύσει και χαρακτηρίζονται από μια 

γενικευμένη κρίση αξιών. 

Συχνά διερωτώμαι για ποιον λόγο συμβαίνει αυτό. Ανάμεσα στα άλλα 

σκέφτομαι ότι όλα όσα βιώνουμε είναι αποτέλεσμα της στάσης του σύγχρονου 

ανθρώπου ο οποίος καλλιεργεί το πνεύμα του ατομικισμού και του 

καταναλωτισμού και περιθωριοποιεί αξίες, ήθη και ιδανικά των οποίων η 

παρουσία είναι απαραίτητη, προκειμένου να μπορεί καθένας ξεχωριστά και όλοι 

μαζί να διαγράφουμε μια υγιή πορεία στη ζωή μας. 

Διαβάζοντας, λοιπόν, ποικίλα αναγνώσματα και ακούγοντας πολλά, στις 

καθημερινές μου επαφές με τους συνανθρώπους μου καταλαβαίνω ότι μόνη λύση 

και διέξοδος είναι η πνευματική καλλιέργεια και η προβολή ιδανικών και υψηλών 

προτύπων ηθικής. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι, κάθε φορά που γνωρίζουμε έναν 

άνθρωπο με αξίες και ηθική, οφείλουμε να μην τον περιφρονούμε αλλά να 

προσπαθούμε να γίνουμε συνοδοιπόροι και να υιοθετούμε από τη στάση και τον 

χαρακτήρα του ό,τι ταιριάζει στην προσωπικότητά μας για το καλό το δικό μας 

αλλά και της κοινωνίας. 

 

 Επιμέλεια: Κατερίνα Στέκα, ΠΕ02 
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Παραφράζοντας τον Edmund Keeley 
Μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι ο ομιλητής στο 

ποίημα «Στα 200 π.Χ.» του Κ.Π.Καβάφη δεν 

ταυτίζεται με τον ποιητή; 
 

«Aλέξανδρος Φιλίππου και οι Έλληνες πλην Λακεδαιμονίων» 

Μπορούμε κάλλιστα να φαντασθούμε 

πως θ’ αδιαφόρησαν παντάπασι στην Σπάρτη 

για την επιγραφήν αυτή. «Πλην Λακεδαιμονίων», 

μα φυσικά. Δεν ήσαν οι Σπαρτιάται 

για να τους οδηγούν και για να τους προστάζουν 

σαν πολυτίμους υπηρέτας. Άλλωστε 

μια πανελλήνια εκστρατεία χωρίς 

Σπαρτιάτη βασιλέα γι’ αρχηγό 

δεν θα τους φαίνονταν πολλής περιωπής. 

A βεβαιότατα «πλην Λακεδαιμονίων». 

Είναι κι αυτή μια στάσις. Νοιώθεται. 

Έτσι, πλην Λακεδαιμονίων στον Γρανικό· 

και στην Ισσό μετά· και στην τελειωτική 

την μάχη, όπου εσαρώθη ο φοβερός στρατός 

που στ’ Άρβηλα συγκέντρωσαν οι Πέρσαι: 

που απ’ τ’ Άρβηλα ξεκίνησε για νίκην, κ’ εσαρώθη. 

Κι απ’ την θαυμάσια πανελλήνιαν εκστρατεία, 

την νικηφόρα, την περίλαμπρη, 

την περιλάλητη, την δοξασμένη 

ως άλλη δεν δοξάσθηκε καμιά, 

την απαράμιλλη: βγήκαμ’ εμείς· 

ελληνικός καινούριος κόσμος, μέγας. 

Εμείς· οι Aλεξανδρείς, οι Aντιοχείς, 

οι Σελευκείς, κ’ οι πολυάριθμοι 

επίλοιποι Έλληνες Aιγύπτου και Συρίας, 

κ’ οι εν Μηδία, κ’ οι εν Περσίδι, κι όσοι άλλοι. 

Με τες εκτεταμένες επικράτειες, 

με την ποικίλη δράσι των στοχαστικών προσαρμογών. 

Και την Κοινήν Ελληνική Λαλιά 

ώς μέσα στην Βακτριανή την πήγαμεν, ώς τους Ινδούς. 

Για Λακεδαιμονίους να μιλούμε τώρα! 
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Ύστερα από αναλυτική  μελέτη του ποιήματος του Κ.Π.Καβάφη ''Στα 200 π.Χ.'' 

είναι δυνατό  να καταλάβουμε ότι ο ποιητής δεν ταυτίζεται με τον ομιλητή, αλλά 

αντίθετα τον αντιμετωπίζει με ειρωνική διάθεση. Σύμφωνα με τον Edmund Keeley, 

βασικά στοιχεία που μας βοηθούν να κατανοήσουμε τον παραπάνω ισχυρισμό 

είναι τόσο τα εκφραστικά μέσα όσο και το ιστορικό πλαίσιο.  

Πιο συγκεκριμένα, στο εν λόγω ποίημα η γλώσσα δεν είναι λιτή σε 

εκφραστικά μέσα, όπως συνηθίζεται στον καβαφικό λόγο, αλλά αντίθετα η χρήση 

επιθέτων στη δεύτερη στροφή (νικηφόρα, περίλαμπρη, περιλάλητη) είναι 

εκτεταμένη. Το γεγονός αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί τυχαίο, μια και είναι γνωστή 

η απόλυτη αφοσίωση του Καβάφη στο έργο του, καθώς διατηρούσε  μ’ αυτό «μια 

αδιάκοπη επαφή» και υπήρχε «ένας εσώτατος δεσμός του δημιουργού με το έργο 

του» (Πολίτης, 1980, σ. 229). 

Προς την ίδια κατεύθυνση συνηγορεί και το ιστορικό πλαίσιο. Σε αντίθεση με 

τον Καβάφη, ο ομιλητής δεν έχει επίγνωση της κατάστασης την οποία βιώνει. Γι’ 

αυτό ειρωνεύεται τους Σπαρτιάτες, οι οποίοι εξαιτίας της αλαζονείας τους 

αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου και σε ό,τι 

επακολούθησε και επομένως οδηγήθηκαν στην παρακμή, όπως θα συμβεί και στον 

ελληνιστικό κόσμο του 200 π.Χ. (10 χρόνια μετά την εποχή του ομιλητή με τη 

σταδιακή επικράτηση των Ρωμαίων). Τα παραπάνω στοιχεία χρησιμοποιούνται 

από τον ποιητή, για να εκφράσουν τη διαφοροποίηση του από τη στάση του 

ομιλητή.  

Ο ποιητής όμως δεν ειρωνεύεται εξ ολοκλήρου τον ομιλητή, αλλά 

συμμερίζεται την άποψη του ως προς το μέγεθος της ελληνικής πολιτιστικής 

κληρονομιάς και την επιρροή της στον κόσμο. 

(Νίκη Αλεπάκη, Γ1) 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Καβάφης δεν ταυτίζεται με τον ομιλητή, αντίθετα τον ειρωνεύεται. Στην 

διαπίστωση αυτή καταλήγουμε αν ληφθεί υπ’ όψιν το ιστορικό πλαίσιο του 

ποιήματος (200 π.Χ.). Ειδικότερα, ο ομιλητής ειρωνεύεται τους Σπαρτιάτες για τον 

εγωισμό και την αλαζονική στάση που δείχνουν στους υπόλοιπους Έλληνες και 

έπειτα επισημαίνει την παρακμή που υπέστησαν λόγω της αποχής τους από την 
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"πανελλήνια εκστρατεία". Όμως, ο ομιλητής συμπεριφέρεται παρόμοια με τους 

Σπαρτιάτες, αφού υπερηφανεύεται για τις επιτυχίες των προγόνων  του και έχει 

άγνοια για το γεγονός ότι θα έρθει και η υποταγή του δικού του κόσμου στους 

Ρωμαίους. Δεδομένου  ότι ο Καβάφης γνωρίζει για την επικείμενη παρακμή της 

εποχής του 200 π.Χ., μπορεί και διατηρεί μία ειρωνική στάση απέναντι στον 

ομιλητή. Γι' αυτό και ο Καβάφης, όπως αναφέρει ο Edmund Keeley, θα μπορούσε να 

απαντήσει στην έκπληξη του ομιλητή: «Για Λακεδαιμονίους να μιλούμε τώρα!», μα: 

«Πώς να μην μιλούμε για Λακεδαιμονίους τώρα!».  

Παρά το γεγονός ότι η χρήση της ειρωνείας επικρατεί στο μεγαλύτερο μέρος 

του κειμένου, ο Καβάφης διατυπώνει και κάποιες αλήθειες όσον αφορά στην αξία 

της εκστρατείας του Μ. Αλέξανδρου. Με άλλα λόγια, μέσα από έναν καταιγισμό 

επιθέτων -πράγμα που ο Καβάφης δεν συνηθίζει, αφού η ποιητική του 

χαρακτηρίζεται από λιτότητα εκφραστικών μέσων - ο ομιλητής, αλλά παράλληλα 

και ο Καβάφης, εξυμνούν τις κοσμογονικές συνέπειες της πανελλήνιας 

εκστρατείας. 

(Έφη Αλεπάκη, Γ1) 

Πολύ ορθά, λοιπόν, γράφει ο Edmund Keeley: «Είναι ένδειξη της μαεστρίας 

του ποιητή σ’ αυτό το προτελευταίο ποίημα, το ότι μπορεί να κρατάει «και την 

πίτα γερή και το σκύλο χορτάτο»: μπορεί ν’ αντιμετωπίζει με ειρωνεία μια στάση, 

κι ωστόσο να καταφέρνει να πείσει τον αναγνώστη για τις αλήθειες που κλείνει 

μέσα της».  

(Νίκη και Έφη Αλεπάκη, Γ1) 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Πολίτης, Λ. (1980). Ιστορία της νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ. 

Edmund Keeley, «H οικουμενική προοπτική» 

(http://www.kavafis.gr/kavafology/articles/content.asp?id=17) 

 

  Επιμέλεια: Κατερίνα Στέκα, ΠΕ02
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Έλλειψη Σεβασμού 
 

Γαλήνη Γυμνοπούλου (Γ2), Αναστασία Μεζαρτάσογλου (Γ2) 

 

Η 8η ενότητα του βιβλίου της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυμνασίου 

τιτλοφορείται «Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς» και περιλαμβάνει 

ένα απόσπασμα από τον λόγο του Λυκούργου "Κατά Λεωκράτους",  με τον οποίο ο 

Αθηναίος πολιτικός και ρήτορας  ζήτησε από το δικαστήριο της Ηλιαίας την 

καταδίκη του Λεωκράτη, επειδή εγκατέλειψε την Αθήνα πριν από τη μάχη της 

Χαιρώνειας. Στον λόγο του ο ρήτορας επισημαίνει το χρέος των πολιτών προς το 

θεϊκό στοιχείο, την πατρίδα, τους νόμους και τους γονείς. Στο απόσπασμα της 

παραπάνω ενότητας τονίζεται η σοβαρότητα που έχει η εκδήλωση σεβασμού προς 

τους γονείς. Στην ίδια θεματική αναφέρεται και η 11η ενότητα του βιβλίου της 

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας της Β΄ Γυμνασίου, με τίτλο «Ο σεβασμός προς τους 

γονείς μέλημα του νόμου», όπου παρατίθεται ένα απόσπασμα από το έργο του 

Πλάτωνα Νόμοι. Ειδικότερα, στις ποικίλες διατάξεις του εν λόγω πλατωνικού 

έργου που ορίζουν την επιθυμητή συμπεριφορά των χρηστών πολιτών –αλλά και 

αυστηρές ποινές για τους παραβάτες– υπάρχει πρόβλεψη και για όσους δε 

σέβονται τους γονείς ή τους παππούδες τους. 

 

 

 

Τι συμβαίνει όμως στις σύγχρονες κοινωνίες σχετικά με τον σεβασμό προς 

τον συνάνθρωπο; Δείχνουν τα άτομα τον απαιτούμενο σεβασμό το ένα προς το 

άλλο και μέχρι ποιου σημείου (ο σεβασμός) καθορίζει την ατομική και την 
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κοινωνική μας συμπεριφορά; Πώς αντιμετωπίζουμε όσους δεν σέβονται τους 

άλλους; Ως πρότυπα συμπεριφοράς προς μίμηση ή προς αποφυγή;  

 Προτού, όμως, αναφερθούμε σε γενικά παραδείγματα, θεωρούμε 

απαραίτητο να ορίσουμε την έννοια που μας απασχολεί. Σεβασμός, λοιπόν, είναι η 

φροντίδα να μη θίγεται κάτι που θεωρείται σημαντικό, ώστε να διατηρεί το κύρος 

του. Συνδέεται με το συναίσθημα βαθιάς εκτίμησης και θαυμασμού προς κάποιον 

ως αναγνώριση της αξίας του και εκδηλώνεται προς αυτόν με ανάλογη με την 

αξία, την ηλικία, την ιδιότητα ή το αξίωμά του συμπεριφορά. Επομένως, 

καταλαβαίνουμε ότι το περιεχόμενο της έννοιας είναι γενικό και έμπρακτα μπορεί 

να εκδηλωθεί πολλαπλά.  

Χωρίς η διαπίστωσή μας να αποτελεί τον κανόνα, πολλά παραδείγματα 

έρχονται να επιβεβαιώσουν την έλλειψη αυτού του συναισθήματος εκτίμησης προς 

τον συνάνθρωπο είτε είναι γονέας είτε καθηγητής είτε κάποιο άτομο μεγαλύτερης 

ηλικίας ή συνομήλικος ή ακόμα,  άτομο με προσωρινά ή μονιμότερα προβλήματα. 

Ένα από αυτά θα μπορούσε να είναι η συμπεριφορά των νέων κατά τη χρήση των 

μέσων μαζικής μεταφοράς απέναντι στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, στις εγκύους 

και στα άτομα με αναπηρία, όταν αυτοί (οι νέοι) δεν παραχωρούν τη θέση τους. 

Ένα άλλο παράδειγμα είναι η συμπεριφορά τους απέναντι στους γονείς τους. 

Αρκετές φορές, οι μεταξύ τους σχέσεις χαρακτηρίζονται από άσχημο κλίμα, 

αγένεια, καβγάδες, φωνές, απρεπείς κουβέντες και ασυνεννοησία. Αλλά υπάρχουν 

και πιο ακραίες περιπτώσεις που τα παιδιά καθημερινά μιλάνε στους γονείς τους 

με αγενή τρόπο. Κάτι ανάλογο παρατηρούμε και στον σχολικό χώρο, όταν οι 

μαθητές αντιμιλούν στους καθηγητές και αντιδρούν πολύ εύκολα σχεδόν σε 

οποιαδήποτε παρατήρηση, υπόδειξη ή οδηγία σύμφωνη με τους  σχολικούς  

κανόνες, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι τα άτομα στα οποία απευθύνονται είναι 

μεγαλύτερα και έχουν αναλάβει συγκεκριμένους ρόλους μέσα στο πλαίσιο στης 

σχολικής ζωής.  Αν περιορίσουμε το βλέμμα μας στον χώρο του σχολείου, που μας 

είναι πιο οικείος, μπορούμε να αναφέρουμε πολλές πράξεις που φανερώνουν την 

απουσία του εν λόγω συναισθήματος, όπως η ρύπανση των αιθουσών, η 

αναγραφή υβριστικών μηνυμάτων στους τοίχους ή στα θρανία, η βωμολοχία, 

κυρίως την ώρα του διαλείμματος, η πρόκληση φθορών σε μια περιουσία που δεν 

μας ανήκει, η άσκηση σωματικής βίας ή λεκτικής για τις επιλογές, προτιμήσεις, 

σκέψεις του άλλου. 

Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι για τη διαμόρφωση αυτής της κατάστασης 

φταίει η έλλειψη σεβασμού των μεγαλυτέρων προς τους μικρότερους. Ότι δηλαδή 

εμείς οι μικροί νιώθουμε ότι οι καθηγητές, οι γονείς και γενικότερα οι μεγαλύτεροι 

δεν μάς δείχνουν σεβασμό. Τι γίνεται αν κάποιο παιδί ζει σε μια οικογένεια όπου 

τα μέλη της δεν δείχνουν σεβασμό, δε συζητάνε πολιτισμένα, όπου οι γονείς δεν 

υπολογίζουν τη γνώμη των παιδιών, με αποτέλεσμα αυτά να αισθάνονται 

παραμελημένα; Όταν ένα παιδί βλέπει το άλλο να μη σέβεται κάποιον ή σκέφτεται 

ότι σε περίπτωση που διαφοροποιηθεί οι υπόλοιποι θα το επικρίνουν, τότε- 
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ενδεχομένως- κι αυτό θα προσαρμόσει αναλόγως τη συμπεριφορά του. Όταν οι 

άνθρωποι που οφείλουν να λειτουργούν ως πρότυπα αποδεικνύονται ανάξιοι, 

τότε οι επιπτώσεις είναι σοβαρές για τους νέους, οι οποίοι ψάχνουν τρόπους να 

προσδιορίσουν την ταυτότητα και τη συμπεριφορά  τους.  

Μήπως ζούμε σε μια κοινωνία που αποθεώνει τα υλικά αγαθά, αξιολογεί 

τους ανθρώπους επιφανειακά, ανάλογα με το πόσα χρήματα έχουν και όχι 

σύμφωνα με το  ήθος τους; Μήπως αδιαφορούμε για τον συνάνθρωπο που έχει 

προβλήματα και μοναδική μας  έγνοια είναι ο εαυτός μας; Η καθημερινότητά μας 

επιβεβαιώνει την έλλειψη σεβασμού, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν 

ολόγυρά μας άνθρωποι που όχι μόνο συμπεριφέρονται με  σεβασμό αλλά και τον 

εμπνέουν σε όλους εμάς.  

Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι η ανυπαρξία σεβασμού υπονομεύει την 

καλλιέργεια υγιών σχέσεων αλλά και την ατομική και κοινωνική πρόοδο. Κατά 

συνέπεια, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο η αξία αυτή να εκδηλώνεται ως 

συμπεριφορά από μικρούς και μεγάλους και να υιοθετείται ως στάση ζωής.  

 

 

 

Πηγές 

Μπαμπινιώτης, Γ. (1998). Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας 

Ε.Π.Ε. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/ 

http://www.lexigram.gr/lex/enni/%CF%83%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%8

2#Hist2 

 

Επιμέλεια: Κατερίνα Στέκα, ΠΕ02
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Απόδραση από τη ρουτίνα της 

καθημερινότητας!!!! 
 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΤΟΥΛΑ (Γ2) 

 

Ας πρωτοτυπήσουμε! 

Σήμερα, κυρίως από εμάς τους εφήβους, και γενικότερα από τους νέους  λείπει η 

έμπνευση και η όρεξη για νέα, πρωτότυπα πράγματα και δραστηριότητες. Μας 

λείπει αυτό το κάτι που θα μας κάνει να αφήσουμε τα κινητά και τους 

υπολογιστές και να ασχοληθούμε με δημιουργικότερες ασχολίες 

Στην παρούσα εργασία, θα δείτε κάποιες ιδέες που θα βοηθήσουν, ώστε να το 

πετύχετε. 

Για αρχή μπορείτε να κάνετε κάτι πολύ απλό, όπως να δείτε μια ταινία, να 

διαβάσετε ένα βιβλίο, να ζωγραφίσετε, να μαγειρέψετε, να ακούσετε μουσική. Το 

μυστικό είναι όμως να κάνετε κάτι διαφορετικό. Για παράδειγμα να μην ακούσετε 

το αγαπημένο σας τραγούδι, αλλά να ψάξετε για ένα άλλο, από κάποιο άλλο είδος 

μουσικής, κάτι δηλαδή που δεν θα κάνατε στην καθημερινότητά σας. Ή να 

αναζητήσετε μια μαγειρική συνταγή ενός άλλου λαού ή να μάθετε για τις 

διατροφικές του συνήθειες.  

Χρησιμοποιώ σωστά το διαδίκτυο! 

Φυσικά το εργαλείο που θα χρησιμοποιήσετε για την αναζήτηση μπορεί να είναι ο 

Η/Υ ή το κινητό σας. Εννοώ ότι η χρήση τους δεν είναι απαγορευτική, όταν 

χρησιμοποιούνται ως εργαλεία έρευνας και μέσα που θα μας βγάλουν από τη 

ρουτίνα της καθημερινότητας. Άλλωστε,  πώς να απαρνηθεί κανείς το διαδίκτυο, 

όταν ζούμε στην εποχή του διαδικτύου, το οποίο άλλωστε κάνει πολύ εύκολο το να 

βρούμε κάτι να κάνουμε, αρκεί να έχουμε την όρεξη να το κάνουμε. 

Just relax ….. 

Κάποιες φορές όμως νιώθουμε να μην έχουμε όρεξη για τίποτα, γιατί ο εαυτός μας 

έχει ανάγκη απλώς να χαλαρώσει, αλλά εμείς δεν τον ακούμε. Ένα πράγμα που θα 

βοηθούσε είναι να ξαπλώσετε και να σκεφτείτε θετικά πράγματα. Ένας άλλος 

τρόπος είναι να κάνετε μια βόλτα στη φύση, στην παραλία μόνο εσείς και ο 

εαυτός σας. 
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Αυτογνωσία!! 

Σε δεύτερο επίπεδο χρειάζεται να «ανοίξετε» έναν διάλογο με τον εαυτό σας, για 

να ανακαλύψετε τι αληθινά σας ευχαριστεί και για ποια πράγματα είστε πρόθυμοι 

να αφιερώσετε ώρες. Καλό θα είναι να μελετάτε για αυτά που σας ενδιαφέρουν, 

να ρωτάτε άλλους ανθρώπους που μπορεί να ξέρουν κάτι παραπάνω, αλλά και 

γενικά να ψάχνετε για αυτά που σας απασχολούν. 

Κάτι για «πρωτότυπο» τέλος!! 

Να θυμάστε ότι η ζωή μας είναι πολύ μικρή, για να την αφήσουμε να είναι βαρετή. 

Άλλωστε, ο άνθρωπος στήριξε την εξέλιξή του ανά τους αιώνες στη 

δημιουργικότητα και στην πρωτοτυπία! Ξεφύγετε, λοιπόν, από τη ρουτίνα, 

δημιουργήστε και πρωτοτυπήστε! 
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Ταξιδιωτικός οδηγός : 

Τα μνημεία και τα μουσεία της 

Θεσσαλονίκης 
 

Αναστασία Μεζαρτάσογλου, Γ2 

 

Ο ταξιδιώτης που επισκέπτεται τη  Θεσσαλονίκη, για να γνωρίσει τα 

αξιοθέατά της, έχει την ευκαιρία να επισκεφθεί και να ξεναγηθεί σε ένα πλήθος 

μνημείων από όλες τις ιστορικές περιόδους, στα οποία  αποτυπώνεται η 

μακραίωνη ιστορία αυτής της πόλης.  

Έτσι, μπορεί να επισκεφτεί τα μνημεία της Ρωμαϊκής περιόδου, τη ρωμαϊκή 

αγορά, το Γαλεριανό συγκρότημα (Ροτόντα, Αψίδα του Γαλέριου, Ανάκτορα του 

Γαλέριου και  Ιππόδρομο) και τον Ναό της Αφροδίτης. 

 

  

Ακόμη, μπορεί να γνωρίσει τα μνημεία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης, τα 

οχυρωματικά έργα, τα κάστρα, τους βυζαντινούς ναούς και μοναστήρια (Αγία 

Αικατερίνη, Αγία Σοφία, Άγιο Δημήτριο, Αγίους Αποστόλους, Άγιο Νικόλαο Ορφανό, 

Άγιο Παντελεήμονα, Αχειροποίητο, Μονή Βλατάδων, Ναό του Σωτήρος, Παναγία 

των Χαλκέων, Ναό του Προφήτη Ηλία κ.ά.) και τo Βυζαντινό Λουτρό της Άνω 

Πόλης. 
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Επίσης, τον περιμένουν τα μνημεία της Οθωμανικής περιόδου, ο Λευκός 

Πύργος, το Σιντριβάνι, το Μπεζεστένι, τα Οχυρωματικά έργα, τα Οθωμανικά 

Τεμένη (Αλατζά Ιμαρέτ, Γενί τζαμί κ.ά.) και τα Λουτρά (Μπέη Χαμάμ, Γενί Χαμάμ 

κ.ά).  

 

Τέλος, θα μπορούσαμε να προτείνουμε και σύγχρονα μνημεία, όπως είναι η 

Πλατεία Αριστοτέλους με τα περίτεχνα κτίσματά της, ο ανδριάντας του Μ. 

Αλεξάνδρου, ο πύργος του Ο.Τ.Ε., ο χώρος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το 

μνημείο του Ολοκαυτώματος των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, το Μέγαρο μουσικής 

και το κτήριο της Χ.Α.Ν.Θ.. 
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Το ίδιο το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι ένα ζωντανό και διαρκές 

μνημείο στο οποίο συγκεντρώνονται τα περισσότερα καταστήματα, δημόσιες 

υπηρεσίες, αξιοθέατα, πλατείες, πεζόδρομοι και χώροι αναψυχής. Το ιστορικό 

κέντρο της Θεσσαλονίκης διαχωρίζεται στις συνοικίες: Λαδάδικα, Άνω Λαδάδικα, 

Φραγκομαχαλάς, Καπάνι, Διαγώνιος, Ναυαρίνου, Ροτόντα, Αγία Σοφία, Ιπποδρόμιο 

(Λευκός Πύργος). Το κεντρικότερο σημείο αποτελεί ο ενοποιημένος χώρος της 

Πλατείας Αριστοτέλους και της Πλατείας Αρχαίας Αγοράς (ή Δικαστηρίων) οι 

οποίες ενώνονται με την πεζοδρομημένη οδό Αριστοτέλους. 

 

 

Μια πόλη με τέτοια ιστορία δε θα μπορούσε να μην έχει μουσεία στα οποία 

φυλάσσεται και εκτίθεται όλος αυτός ο πλούτος της παράδοσής της. Αξίζει 

λοιπόν να επισκεφτεί κανείς τα μουσεία της Θεσσαλονίκης, το Αρχαιολογικό 

Μουσείο, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης, τη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, το Εβραϊκό Μουσείο, το Μουσείο 
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Κινηματογράφου, την Κρύπτη του Αγίου Δημητρίου, το Λαογραφικό και Εθνολογικό 

Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης, το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το 

Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, το Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το Μουσείο 

Φωτογραφίας και το Μουσείο των Αρχαίων, Ελληνικών, Βυζαντινών και 

Μεταβυζαντινών Οργάνων. 

Δεν είναι, λοιπόν, υπερβολή να υποστηρίξουμε ότι σχεδόν σε κάθε βήμα του 

ταξιδιώτη μπορεί να ξυπνήσει ένα διαφορετικό κομμάτι της ιστορίας της όμορφης 

νύφης του Θερμαϊκού.  

 

 

Πηγές: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE

%AF%CE%BA%CE%B7#.CE.99.CF.83.CF.84.CE.BF.CF.81.CE.B9.CE.BA.CE.AE_.CF.80.CE.BF.CF.81.CE.

B5.CE.AF.CE.B1 

http://www.visitgreece.gr/el/culture/museums/museums_in_thessaloniki 

 

 

 

Επιμέλεια: Κατερίνα Στέκα, ΠΕ02
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Τροχαία ατυχήματα 
 

Αναστασία Μεζαρτάσογλου (Γ2) 

 

Κάθε χρόνο 1,3 εκατομμύρια συνάνθρωποί μας παγκοσμίως πέφτουν 

θύματα τροχαίων ατυχημάτων, τα οποία συμβαίνουν είτε σε δημόσιο δρόμο είτε σε 

χώρους που είναι ανοιχτοί στην κυκλοφορία οχημάτων, γεγονός που συνεπάγεται 

την απώλεια ανθρώπινων ζωών ή τον τραυματισμό ενός ή περισσοτέρων ατόμων, 

όπως επίσης και τις υλικές ζημιές σε οχήματα. Σύμφωνα μάλιστα με την 

τελευταία Παγκόσμια Έκθεση για την Οδική Ασφάλεια, το 30% περίπου των 

παραπάνω θυμάτων είναι έφηβοι και ενήλικες σε νεαρή ηλικία. Το ποσοστό αυτό 

από μόνο του φανερώνει ότι η διερεύνηση των αιτιών, η συνειδητοποίηση των 

συνεπειών και η διασφάλιση της οδικής ασφάλειας είναι ένα θέμα παγκόσμιου 

ενδιαφέροντος. 

Οι αιτίες για την πρόκληση των  τροχαίων  ατυχημάτων μπορούν να 

αναζητηθούν τόσο σε επίπεδο πολιτείας όσο και σε ατομικό επίπεδο. Αναφορικά 

με την πολιτεία, αυτή μπορεί να ευθύνεται σε περιπτώσεις, όπως, όταν το 

οδόστρωμα δεν είναι συντηρημένο ή όταν υπάρχει ανεπαρκής δημόσιος τεχνικός 

έλεγχος των αυτοκινήτων. Επίσης, είναι ευθύνη της πολιτείας να φροντίζει για τον 

τακτικό έλεγχο της  εκπαίδευσης των οδηγών.  

Από την άλλη μεριά τα άτομα - οδηγοί μπορεί να ευθύνονται σε περίπτωση 

που κάνουν χρήση αλκοόλ, ενώ γνωρίζουν ότι θα κυκλοφορήσουν με το όχημά 

τους, όταν οδηγούν με υπερβολική ταχύτητα ή παντελώς ανεύθυνα, χωρίς να 

σκέφτονται ότι η δική τους οδική συμπεριφορά ενδέχεται να έχει συνέπειες και για 

τους άλλους οδηγούς ή τους πεζούς. Επίσης, κάθε φορά που δεν χρησιμοποιούν 

κράνος ή ζώνη ασφαλείας, αγνοώντας ότι και τα δύο σώζουν ζωές, όταν 

παραβιάζουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), ειδικά σε περίπτωση που 

πρόκειται για τους φωτεινούς σηματοδότες και για τη διάβαση διασταύρωσης. 
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Οι συνέπειες των τροχαίων ατυχημάτων για τους εμπλεκόμενους σε αυτά 

και για τις οικογένειές τους είναι πάρα πολύ σοβαρές. Θάνατος, αναπηρία για όλη 

τη ζωή, αυτοκτονικές τάσεις, απώλεια ύπνου, κατάχρηση βλαβερών για την υγεία 

ουσιών, προβλήματα στον εργασιακό χώρο, στις διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά και 

γενικά προβλήματα υγείας συγκαταλέγονται στις οδυνηρές συνέπειες για τα 

θύματα αλλά και τον οικογενειακό και φιλικό τους κύκλο.  

Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες, αν εφαρμοστούν κάποια μέτρα που 

σχετίζονται με την οδική συμπεριφορά των πολιτών και με πρωτοβουλίες που θα 

αναλάβει η Πολιτεία θα είμαστε σε θέση να μειώσουμε τις τραγικές συνέπειες των 

τροχαίων ατυχημάτων. Μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσαν να είναι η 

καλλιέργεια κυκλοφοριακής συνείδησης στους πολίτες, η δόμηση προγραμμάτων 

κυκλοφοριακής αγωγής, η αυστηρή μελέτη των οδικών κατασκευών, ο έλεγχος του 

οδικού περιβάλλοντος (π.χ. καλύτερη ρύθμιση του κόκκινου σηματοδότη, φροντίδα 

για τον καλύτερο φωτισμό οδών, κατασκευή γεφυρών για τους πεζούς πάνω από 

οδούς με μεγάλη κυκλοφορία). Επίσης, μπορεί να προταθεί να δίνεται ιδιαίτερη 

σημασία στην ασφάλεια των πεζών και των ποδηλατιστών (π.χ. θέσπιση και 

τήρηση χαμηλότερου ορίου ταχύτητας σε οδούς με μεγάλη κυκλοφορία πεζών), η 

πιο υπεύθυνη εποπτεία των παιδιών, όταν κυκλοφορούν στον δρόμο. 

Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι η ευθύνη για την πρόληψη των τροχαίων 

ατυχημάτων διαμοιράζεται ανάμεσα στις ενέργειες που πρέπει να κάνει το ίδιο το 

άτομο όσο και η πολιτεία, ώστε να σταματήσουν να χάνονται στην άσφαλτο 

ανθρώπινες ζωές.  
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Πηγές:  

http://www.astynomia.gr/images/stories/periodiko/287troxaia

.pdf 

http://www.glavopoulos.gr/arthra/protaseisgr.shtm  

http://www.rizospastis.gr/story.do?id=3657693 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%87%

CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B1%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AE%

CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1 

 

Επιμέλεια: Κατερίνα Στέκα, ΠΕ02, Γιώργος Μιχαηλίδης, ΠΕ12.04 
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«Σωστό μυαλό και νους, να σοφός 

μάντης» (Ευριπίδη Ελένη, στ. 837)  

Τι γίνεται όμως όταν το λάθος μάς 

χτυπά την πόρτα; 
 

Γεωργία Παπαϊωάννου (Γ3),  

Αλέξανδρος Τσινασλανίδης (Γ3) 

 

Σύμφωνα με τον Ευριπίδη, για να αποκτήσει ένας άνθρωπος τον έλεγχο της 

ζωής του θα πρέπει να είναι λογικός και να έχει σωστή κρίση. Όμως σχεδόν όλοι 

οι άνθρωποι κάποια στιγμή στη ζωή τους δεν ακολουθούν τον σωστό δρόμο και 

κάνουν πράγματα για τα οποία στη συνέχεια μετανιώνουν. Έτσι, αναγκάζονται να 

αντιμετωπίσουν  τα λάθη των συνανθρώπων τους ή ακόμα χειρότερα τα δικά 

τους. Η αντιμετώπισή τους είναι μια ψυχοφθόρα διαδικασία που πρέπει όλοι οι 

άνθρωποι να ακολουθήσουν. Βέβαια αυτή η διαδικασία εξαρτάται από το αν 

έκανες εσύ το λάθος ή κάποιος άλλος. 

Αρχικά υπάρχουν κάποια βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις ανεξάρτητα 

από το αν το σφάλμα είναι δικό σου ή όχι. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις 

είναι να το αναγνωρίσεις. Στη συνέχεια, πρέπει να  κατανοήσεις  τις συνέπειές 

του  και να διερωτηθείς ποιους ανθρώπους βλάπτουν αυτές οι συνέπειες. 

Χρειάζεται επίσης να τους προειδοποιήσεις   και να τους προστατεύσεις από 

αυτές. Το τι θα κάνεις ακολούθως εξαρτάται από το αν  η εσφαλμένη ενέργεια 

είναι δική σου ή κάποιου άλλου. 
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Όταν το λάθος δεν είναι δικό σου, θα πρέπει, αφού το έχεις αναγνωρίσει και 

έχεις κατανοήσει τις συνέπειές του, να συζητήσεις με το άτομο, που έχει την 

ευθύνη, τι το οδήγησε σε αυτό. Αμέσως μετά θα αποφασίσεις εάν θα συγχωρέσεις 

το άτομο και θα το βοηθήσεις να το  αντιμετωπίσει ή θα το κατηγορήσεις ευθέως. 

Επίσης, σε περίπτωση που έχεις συγχωρήσει το άτομο, επιβάλλεται να τονίσεις τη 

σημασία που έχει να μην επαναλάβει το ίδιο σφάλμα. Βέβαια, καλό είναι να είσαι 

αρκετά προσεκτικός μαζί του. Αν το ξανακάνει, σοφό είναι να απομακρυνθείς από 

αυτό,  αφού θα έχεις καταλάβει ότι δεν αξιοποίησε την δεύτερη ευκαιρία που του 

έδωσες. 

Αν το λάθος είναι δικό σου, θα πρέπει να το αντιμετωπίσεις πιο σοβαρά,  

γιατί, για ό,τι προκαλέσει, εσύ θα είσαι υπεύθυνος. Αρχικά, αφού έχεις 

ακολουθήσει τα αρχικά βήματα που είναι απαραίτητα-για τα οποία έχει γίνει 

λόγος παραπάνω-, θα πρέπει να παραδεχτείς το σφάλμα σου, γιατί αυτό είναι το 

πιο υγιές που μπορείς να κάνεις, μια και αυτό θα ήθελες να  κάνουν οι άλλοι και 

επειδή με αυτόν τον τρόπο θα σε συγχωρήσουν πιο εύκολα. Ακόμη, θα πρέπει να 

ζητήσεις συγγνώμη από τους ανθρώπους που έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την 

 εσφαλμένη ενέργεια ή συμπεριφορά σου και να τους διαβεβαιώσεις ότι δεν θα  

επαναληφθεί, αφού βέβαια είσαι σίγουρος ότι εννοείς όλα όσα λες. Γενικά, θα 

πρέπει να αντιμετωπίζεις τα σφάλματα σου πιο αυστηρά από αυτά των άλλων, 

γιατί εσύ είσαι υπεύθυνος για αυτά. 

Έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι  θα πρέπει 

όλοι  να παραδεχόμαστε τα λάθη μας  και να 

προσπαθούμε να τα διορθώνουμε. Όταν αυτά δεν 

είναι δικά μας, θα πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι 

και να φέρνουμε τον εαυτό μας στη θέση αυτού 

που είναι υπεύθυνος για αυτά, αναπτύσσοντας 

έτσι και την ενσυναίσθησή μας. Σίγουρα, δεν είναι 

ευχάριστο να κάνουμε λάθη, αλλά όταν κάνουμε, 

θα πρέπει τουλάχιστον  να μαθαίνουμε από αυτά.  

 

Επιμέλεια: Κατερίνα Στέκα, ΠΕ02 



 

5ο Γυμνάσιο Νεάπολης “χτύπησε 2 και 1” – Ιούνιος 2016 27 

Καλλιτεχνικές δημιουργίες 

εμπνευσμένες από την «Ελένη» του 

Ευριπίδη. 
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Συμμετοχή του σχολείου μας στον 

Πανελλήνιο ψηφιακό διαγωνισμό 

«Λέμε όχι στον σχολικό εκφοβισμό» 

 

 

Το σχολείο μας συμμετείχε στον ψηφιακό διαγωνισμό «Λέμε όχι στο σχολικό 

εκφοβισμό/ Say no to bullying», τον οποίο διοργάνωσε το Βρετανικό Συμβούλιο και 

το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος «Σέβομαι τη Διαφορετικότητα: Ένα πρόγραμμα κατά της 

ενδοσχολικής βίας 2015-2016». 
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ 
 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΥΛΩΝΙΔΟΥ (Γ2) 

Στην Κρήτη, κάθε Χριστούγεννα, οι νοικοκυρές με ξεχωριστή φροντίδα και 

υπομονή φτιάχνουν το χριστουγεννιάτικο ψωμί. Μάλιστα, δίνουν τα 

χαρακτηριστικά της ιεροτελεστίας στη διαδικασία ζυμώματος του συγκεκριμένου 

ψωμιού. Από την επιλογή των υλικών που είναι ακριβά μέχρι και τον τρόπο 

παρασκευής είναι εμφανής η επιμέλεια που απαιτείται για την τήρηση του εθίμου. 

Ειδικότερα, οι νοικοκυρές χρησιμοποιούν τη μισή ζύμη για να φτιάξουν μία μεγάλη 

κουλούρα, ενώ με την υπόλοιπη σχηματίζουν έναν σταυρό, τον οποίο 

χρησιμοποιούν ως στολίδι του ψωμιού. Ανήμερα των Χριστουγέννων, ο νοικοκύρης 

του σπιτιού κόβει και μοιράζει το ευλογημένο, όπως θεωρείται, ψωμί σε όλους 

όσοι βρίσκονται στο γιορτινό τραπέζι. 

Στη Μακεδονία, ο ρόλος του νοικοκύρη του σπιτιού συνδέεται με την επιλογή 

του πιο γερού κλαδιού ελιάς  ή πεύκου, το οποίο τοποθετεί στο τζάκι του σπιτιού. 

Το «Χριστόξυλο», όπως ονομάζεται αυτό το ξύλο, καίγεται από τη μέρα των 

Χριστουγέννων μέχρι και τα Φώτα. Λέγεται επίσης ότι η θέρμη από το κάψιμο του 

Χριστόξυλου ζεσταίνει το θείο βρέφος στη φάτνη της Βηθλεέμ.  

Ένα άλλο έθιμο των Μακεδόνων είναι οι «Μωμόγεροι», ένα ποντιακό λαϊκό 

δρώμενο, που διαρκεί όλο το δωδεκαήμερο των Χριστουγέννων και όπου οι 

πρωταγωνιστές εκτελούν μιμητικές κινήσεις, ενώ τα πρόσωπά τους είναι 

μακιγιαρισμένα, ώστε να παραπέμπουν σε γέροντες. 

Στα Επτάνησα, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς αναβιώνει το έθιμο της 

«κολόνιας». Οι άνθρωποι τραγουδώντας «Ήρθαμε με ρόδα και ανθούς να σας 

ειπούμε Χρόνους Πολλούς» περιδιαβαίνουν στους δρόμους κρατώντας μπουκάλια 

με κολόνια και «ραίνουν» ο ένας τον άλλο.  

Ταξιδεύοντας στην Ήπειρο και συγκεκριμένα, στην Άρτα, θα γνωρίσουμε το 

έθιμο που ονομάζεται «αναμμένο πουρνάρι». Οι επισκέπτες συνηθίζουν να 

πηγαίνουν σε άλλα σπίτια κρατώντας στα χέρια τους αναμμένο ένα κλαδί 

πουρναριού ή οποιουδήποτε άλλου δέντρου που «τρίζει» κατά το κάψιμο. Στα 

Γιάννενα, αντί για κλαδί, κρατούν στα χέρια τους μία χούφτα δαφνόφυλλα ή 

πουρναρόφυλλα και τα πετούν στο τζάκι του σπιτιού το οποίο επισκέπτονται. 

Στην Πελοπόννησο, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς ο νοικοκύρης του σπιτιού 

πηγαίνει στην εκκλησία έχοντας μαζί του ένα ρόδι. Μετά το πέρας της λειτουργίας 

επιστρέφει στο σπίτι του και καθώς εισέρχεται το σπάει με δύναμη, προκειμένου 

να σκορπιστούν οι ρώγες του παντού στο σπίτι. 
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Η «Χριστόκλουρα» και οι «Μπαμουσιαραίοι» είναι έθιμα που αναβιώνουν στη 

Θράκη. Οι Σαρακατσάνες συνεχίζουν μέχρι και τις μέρες μας να ζυμώνουν τη 

Στρογγυλή κουλούρα, η οποία έχει κεντήματα που αναπαριστούν συνήθειες και 

σκηνές από τον παλιό καθημερινό τους βίο. Προσθέτουν, μάλιστα, στην κουλούρα 

μέλι και την τρώνε όλοι μαζί περιμένοντας τη θεία γέννηση. Τη δεύτερη μέρα των 

Χριστουγέννων, σειρά έχει το έθιμο των Μπαμουσιαραίων, που περιλαμβάνει 

μεταμφιέσεις. Ο Μπαμπουσιαραίος προσαρμόζει στο πρόσωπό του μία 

νεροκολοκύθα με τη μορφή μάσκας, φοράει προβιές προβάτων και κρεμάει στη 

μέση του κουδούνια. Ένας άλλος άντρας μεταμφιέζεται σε σύζυγο του 

Μπαμπουσιαραίου, ενώ το ζευγάρι συνοδεύουν οργανοπαίκτες, που κάνουν 

αισθητή την παρουσία τους σε όλο το χωριό, με τη χαρακτηριστική μουσική του 

ζουρνά και της γκάιντας.  

    Τέλος, στην Πέλλα, θα συναντήσουμε το έθιμο «Κόλιντα Μπάμπω» που 

σχετίζεται με τη σφαγή των αρσενικών νηπίων από τον Ηρώδη. Οι κάτοικοι της 

περιοχής ανάβουν φωτιές το βράδυ της 23ης Δεκεμβρίου, ενώ οι πιο τολμηροί 

πηδούν πάνω από τις φωτιές φωνάζοντας «Κόλιντα Μπάμπω», που ερμηνεύεται 

«σφάζουν, γιαγιά». Η φωτιά προειδοποιεί τους κατοίκους να προφυλαχθούν από 

τα κακά που ενδέχεται να κρύβει ο καινούριος χρόνος. 

Πηγή: http://www.my-family.gr 

 Επιμέλεια: Κατερίνα Στέκα, ΠΕ02 
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Χριστουγεννιάτικες συμβουλές 
 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΤΟΥΛΑ (Γ2) 
 

Τα Χριστούγεννα είναι μια πολύ όμορφη γιορτή, μια γιορτή που οι 

οικογένειες είναι ενωμένες ,οι άνθρωποι είναι πιο αγαπημένοι και υπάρχει ένα 

κλίμα χαράς σε όλο το κόσμο. Πώς μπορείτε να μπείτε στο κλίμα; Ένας τρόπος 

είναι να στολίσετε το σπίτι σας..! Γυρίζοντας από το σχολειό/τη δουλεία  και 

μπαίνοντας στο στολισμένο σπίτι σίγουρα θα είναι διαφορετικά και η διάθεση σας 

γενικά θα αλλάξει και θα γίνει πιο πρόσχαρη. 

 

 

Όταν ακούτε τη λέξη «Χριστούγεννα» τι σας έρχεται στο μυαλό; Σε μένα 

πάντως γλυκά! Ένας άλλος τρόπος για να μπείτε στο κλίμα είναι να φτιάξετε 

γλυκά με την οικογένεια σας και να κεράσετε τους ανθρώπους που αγαπάτε. 
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Συνταγή για μελομακάρονα 
 

 Τι χρειαζόμαστε: 
 

 1/2 κιλό ελαιόλαδο 

 1/2 κιλό καλαμποκέλαιο 

 250γρ πορτοκαλάδα 

 2 κουταλιές της σούπας ξύσμα πορτοκαλιού 

 1 κουταλιά της σούπας κανέλλα 

 1 κουταλιά της σούπας γαρύφαλλο 

 2 κουταλάκια του γλυκού σόδα 

 4 κουταλάκια του γλυκού μπέικον 

 1 φλιτζανάκι του καφέ κονιάκ 

 500γρ ζάχαρη 

 2 κιλά αλεύρι 

Για το σιρόπι: 

 1 κιλό μέλι 

 1 φλιτζάνι του τσαγιού ζάχαρη 

 1 ποτήρι νερό 

Για το γαρνίρισμα: 

 500γρ καρύδια 

 

Εκτέλεση 

Ρίχνουμε όλα τα υλικά σε μια λεκάνη και τα ζυμώνουμε. 

Αφού έχουν ανακατευτεί καλά  πλάθουμε τα μελομακάρονα. 

Τα ψήνουμε στους 180 βαθμούς πάνω κάτω περίπου 30 λεπτά. 

Όσο ψήνονται ετοιμάζουμε το σιρόπι. 

Όταν είναι έτοιμα τα ρίχνουμε λίγα στο σιρόπι περίπου για 5 λεπτά (μέτριο 

σιρόπιασμα) ανάλογα πόσο μαλακά τα θέλουμε. Τα στρώνουμε στην πιατέλα μας 

και τα πασπαλίζουμε με τριμμένο καρύδι.  
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Ιδέες δώρων 

 

Τέλος τα Χριστούγεννα , είναι ωραίο να κάνουμε και να μας κάνουν δώρα . Δεν 

πιστεύω πως όσο πιο ακριβό είναι ένα δώρο τόσο πιο πολύ αγαπάμε αυτόν που 

το δίνουμε. Η σκέψη και μόνο μετράει ! Για αυτό αν θέλεις να δείξεις σε κάποιον 

ότι τον αγαπάς…  μπορείς να του φτιάξεις  κάτι, νομίζω πως θα το εκτιμήσει 

πολύ! 

Στη μόδα είναι τα βάζα. Ξέρω πως ακούγεται τρελό όμως δεν μπορείτε να 

φανταστείτε πόσοι τρόποι υπάρχουν για να τα αξιοποιήσετε. Όλοι έχουμε στο 

σπίτι μας κάποιο βάζο από κάποιο προϊόν που έχει τελειώσει (πχ μαρμελάδα, 

μελί κλπ). 

Σας έχω τη λύση! Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα βάζο βάζοντας μέσα κάποια 

πράγματα που αρέσουν στο άτομο που θα κάνετε το δώρο . το ξέρω ακόμα δεν 

ακούγεται τόσο ενδιαφέρον αλλά σκεφτείτε το, για κάποιο κορίτσι μια ιδέα είναι 

να βάλετε μέσα διαφορές όζες , κάποια χρωματιστή λίμα, στρασάκια , χρυσόσκονη 

και να διακοσμήσετε το βάζο με αυτοκόλλητα  και κορδέλες. 

 

 

 

Άλλη ιδέα είναι να γεμίσετε το βάζο με πολύχρωμα ζαχαράτα , σοκολατάκια και 

κάπου στη μέση του βάζου να υπάρχει τυλιγμένο κάποιο χρηματικό ποσό ώστε 

αυτός που θα το δώσετε να πάρει ότι θέλει! Τέλος γράψτε σε ένα χαρτάκι μια ευχή 

και δέεστε το με ένα σκοινάκι γύρο από το βάζο. 
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Αυτές ήταν οι συμβουλές μου, ελπίζω να σας φάνηκαν χρήσιμες. Καλά 

Χριστούγεννα σε όλους γεμάτα υγεία, χαμογέλα και γλυκά (μην ξεχνιόμαστε)  , 

κοντά στους ανθρώπους που αγαπάτε ! 

 

 


