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Αντί προλόγου 

της Κυριακής Κάππα (Β1)* 
 
   Σας καλωσορίζουμε στο περιοδικό του 5ου Γυμνασίου Νεάπολης με τον τίτλο 
«Το 5ο είχε τη δική του υστερία». 
    Και για να μην πάει ο νους σας στο κακό μια διευκρίνηση:  
Με την έννοια υστερία δεν εννοούμε τίποτα αρνητικό αλλά την υστερία για τη 
γνώση, την αλήθεια και τη μάθηση, που αποκτά και προσπαθεί να μεταφέρει ένας 
έφηβος, όπως εμείς, αναδεικνύοντας μέσα από την ομαδική δουλειά και εξάσκηση 
το ατομικό του χάρισμα. 
     Θα θέλαμε, λοιπόν, να σας προσκαλέσουμε σε ένα ταξίδι με το πλοίο της 
φαντασίας και της γνώσης και συνοδοιπόρο την εφηβική ψυχή. Γιατί, καλοί μας 
αναγνώστες, ας μην ξεχνάμε πως στα άρθρα που θα διαβάσετε σ’ αυτό το 
περιοδικό δεν θα συναντήσετε τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από 
μερικούς εφήβους με τρέλες ιδέες και ακόμα πιο τρελά ταλέντα που προσπαθούν 
να διεισδύσουν στον κόσμο της δημοσιογραφίας αλλά και των ανεξιχνίαστων  
δικών τους ερωτημάτων. 
    Συνοψίζοντας, μέσα από τις σελίδες αυτού του περιοδικού φιλοδοξούμε να σας 
φέρουμε σε επαφή με την εφηβική μας παρόρμηση και άποψη. Ακόμη, 
ευελπιστούμε να σας ωθήσουμε να κάνετε μια βουτιά στο εφηβικό σας δωμάτιο και 
να αναλογιστείτε τις εφηβικές σας σκέψεις, πριν τις κάνετε πράξη ή πριν τις 
πετάξετε στο κάδο των απορριμμάτων χωρίς δεύτερη σκέψη μεταποίησης. Και δεν 
ξεχνάμε βέβαια όπως και εσείς πρέπει να ξέρετε πως  εμείς, οι επίδοξοι 
δημοσιογράφοι δεν είμαστε επαγγελματίες παρά μόνο ερευνητές που κινδυνεύουν 
να σφάλουν αλλά είναι σίγουροι πως θα μάθουν και θα βγουν κερδισμένοι από 
αυτό το ταξίδι! 
Συνοδοιπόροι σ’ αυτό το ταξίδι θα είναι και δύο φιλόλογοί μας, η κ. Κατερίνα 
Στέκα και ο κ. Πάνος Αδαμόπουλος, οι οποίοι θα συντονίζουν τις προσπάθειές μας 
στο πλαίσιο του Πολιτιστικού προγράμματος «Εμπνέομαι-σκέφτομαι-δημιουργώ». 
 
*Η Κυριακή είναι μέλος της συντακτικής ομάδας 
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Αντιμετωπίζει άραγε η ελληνική γλώσσα κρίση;   

    της Μαρίας Καβαρλή (Γ1) 

Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια, διάσταση απόψεων έχει προκληθεί γύρω από το θέμα 
γλωσσική κρίση. Ειδικότερα, αίσθηση αποτελούν πρωτοσέλιδα που αφορούν στο αγγελτήριο 
του θανάτου της ελληνικής γλώσσας με ποικίλες «έρευνες-σοκ» να τα συνοδεύουν και να 
υποστηρίζουν ότι «ξεχάσαμε τη γλώσσα μας». Ποιες είναι όμως οι αποδείξεις; Το 82%, το 
ποσοστό που επιβεβαιώνει πως χρησιμοποιεί ξενόφερτες λέξεις; Και σε αυτό το σημείο 
κολλάει η εξής ερώτηση: αν άραγε πούμε «κομπιούτερ», «βίντεο», «σάντουιτς», «Σκάι», 
«Αντένα», «Σταρ», οι οποίες είναι λέξεις που υποχρεωτικά βρίσκονται  στην καθημερινότητά 
μας, θα θεωρούμαστε γλωσσικοί μειοδότες ή ότι σκάβουμε τον λάκκο της γλώσσας μας; Ας 
εξετάσουμε το θέμα με παραπάνω λεπτομέρειες και στοιχεία. 

      Κατ’ αρχάς, όπως διαβεβαιώνει ο γλωσσολόγος Γ. Μπαμπινιώτης, καμία ζωντανή 
γλώσσα δεν χάνεται όσο υπάρχουν άνθρωποι που τη μιλούν και μόνο καταστάσεις στον χώρο 
της φαντασίας οδηγούν σε τέτοιες «γλωσσικές εξαφανίσεις». Οπότε, εάν θέλουμε να 
μιλήσουμε για εισβολή, πρέπει να υπάρχει μέγα πλήθος ξένων λέξεων στη γλώσσα μας. Όμως 
κάθε τέτοια κρίση ενέχει υποκειμενισμό, αφού δεν γνωρίζουμε επακριβώς το ποσοστό ή τον 
μέσο όρο των ξένων λέξεων στα νεοελληνικά κείμενα. Βέβαια, σύμφωνα με τη λεξικογραφική 
στατιστική, την οποία αναφέρει η καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του 
Α.Π.Θ. Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, σε σύνολο 60.000 περίπου λημμάτων γενικού 
λεξιλογίου της νεοελληνικής, μόνο το 5% είναι οι δάνειες λέξεις της αγγλικής. Αν αναλογιστεί 
κανείς ότι, σύμφωνα με έρευνες ξένων μελετητών, το ποσοστό των λέξεων που η αγγλική 
δανείστηκε από τη γαλλική σε παλαιότερες εποχές ανέρχεται σε 65% με 75% του σημερινού 
λεξιλογίου της, θα αναρωτιέται αν είναι δυνατόν ο δανεισμός λέξεων και μόνο να αλλοιώσει 
μια γλώσσα, να οδηγήσει δηλαδή σε αλλαγή της γενετικής δομής της. 

      Επομένως, ο δανεισμός λέξεων αποτελεί φυσιολογικό φαινόμενο όλων των γλωσσών 
και συνεπώς δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως «ασθένεια» που πρέπει να σπεύσουμε να τη 
θεραπεύσουμε. Μόνο μια νεκρή γλώσσα έχει πάψει να δανείζεται. Η νεοελληνική δεν 
υφίσταται επίθεση από την αγγλική, αλλά καταφεύγει σ' αυτήν από εξωγλωσσικούς λόγους και 
όχι λόγω δικής της ανεπάρκειας. Αντίθετα, μάλιστα, θα μπορούσε κανείς να δει την παρουσία 
των δανείων ως κάτι θετικό, αφού τα δάνεια χρησιμεύουν ως δείκτες ένταξης του ομιλητή σε 
κάποια ομάδα, κοινωνική ή άλλη, αλλά και εμπλουτίζουν τη νεοελληνική δημιουργώντας 
σημασιολογικές διαφορές. Ακόμη, το ότι η ελληνική δανείζεται κατεξοχήν από την αγγλική 
δεν συνιστά πρωτοτυπία, αφού όλες οι γλώσσες πραγματοποιούν το ίδιο, γεγονός που δεν είναι 
τυχαίο, καθώς η αγγλική γλώσσα αποτελεί σήμερα γλώσσα περιωπής. Τέλος, η επικράτηση της 
αγγλικής σε παγκόσμια κλίμακα είναι απόρροια της αδιαμφισβήτητης σήμερα ηγεμονίας των 
Η.Π.Α. Οι γλωσσικοί λόγοι δεν προηγούνται αλλά ακολουθούν τους εξωγλωσσικούς. Συνεπώς, 
αν θέλαμε να δανείζουμε και να μη δανειζόμαστε, θα έπρεπε να βρισκόμασταν ως έθνος στην 
κορυφή της οικονομικής και πολιτικής κλίμακας. Συμπερασματικά, αποδεικνύεται ότι η 
παρουσία των άμεσων δανείων στη νεοελληνική ούτε μαζική είναι ούτε είναι πρόξενος 
δομικών αλλαγών. 

Συνοψίζοντας, θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τις θεωρίες μας και να 
αναρωτηθούμε τι πραγματικά σημαίνει γλωσσική κρίση. Ακόμη, θα πρέπει να δούμε τον 
δανεισμό λέξεων ως μια «πόρτα» η οποία ανοίγει δρόμους για την εξέλιξη και βελτίωση της 
γλώσσας μας και προφανώς δεν την απειλεί. Έτσι, κλείνοντας, ας απαντήσουμε ξανά στην 
ερώτηση: αντιμετωπίζει όντως η γλώσσα μας κάποια κρίση; 
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Πηγές:  
10 ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙ 
http://www.kathimerini.gr/699926/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/prowra-
moirologia 
https://www.tovima.gr/2008/11/24/opinions/i-elliniki-glwssa-mprosta-ston-21o-aiwna/ 
 

             

Απέραντος ο παραλογισμός του πολέμου 

της Μαρίας Καβαρλή (Γ1) 

«Δύο πράγματα είναι απέραντα. Ο παραλογισμός του πολέμου και το σύμπαν. Και για το 
δεύτερο δεν είμαι τόσο σίγουρος». Μια φράση που διατυπώθηκε πριν από χρόνια από έναν 
μεγάλο επιστήμονα, τον Άλμπερτ Αϊνστάιν, αλλά ακόμα και σήμερα έχει μεγάλη ισχύ. 
 
     Η αλήθεια είναι ότι με βάση τη λογική και την εξέλιξη του ανθρώπου, ο καθένας θα 
περίμενε πως οι πόλεμοι στην πορεία του χρόνου θα είχαν εξαλειφθεί. Μετά τους 
παγκόσμιους, τους εμφύλιους και άλλους πολλούς πολέμους, οι άνθρωποι ήρθαν αντιμέτωποι 
με τις οδυνηρές συνέπειές τους και όλες τις καταστροφές που άφησαν πίσω τους. Έτσι, 
ιδανικά, αυτές οι δυσάρεστες εμπειρίες θα ήταν ένα σημαντικό μάθημα ώστε να μην 
επαναληφθούν τα ίδια λάθη με τα παρελθοντικά, και συνάμα θα αποτελούσαν αφορμή για να 
ακολουθήσει μια νέα εποχή βασισμένη στην ειρήνη. 
 
   Αντίθετα, όμως, αυτή η κατάσταση όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά πήρε μεγαλύτερη 
διάσταση. Οι άνθρωποι τυφλωμένοι από τα κέρδη και τα συμφέροντα, χωρίς δεύτερες σκέψεις 
συνέχισαν να προβαίνουν σε ακραίες πράξεις. Αντί να χρησιμοποιήσουν τη «δύναμη» της 
τεχνολογίας προς κοινό όφελος, δημιούργησαν νέα όπλα, πιο εξελιγμένα και συνεπώς πιο 
ικανά να προκαλέσουν  μεγαλύτερες καταστροφές. Έτσι, νέες αθώες ανθρώπινες ζωές 
συνέχισαν να χάνονται καθημερινά κι άλλο τόσο ο πλανήτης να καταστρέφεται.  
     Και πράγματι, με αυτόν τον τρόπο τι κατάφεραν να πετύχουν όλοι αυτοί που προκάλεσαν 
τόσο πόνο; Να προσθέσουν ένα επιπλέον κομμάτι γης στη χώρα τους ή να κερδίσουν 
παραπάνω λεφτά; Μα φυσικά! Όλα στον βωμό του κέρδους. Ανέκαθεν οι άνθρωποι, στην 
πλειοψηφία τους, είχαν τη νοοτροπία να αποκτήσουν περισσότερα απ’ όσα είχαν αντί να είναι 
ευχαριστημένοι γι’ αυτά που έχουν. Άμα ο συνάνθρωπός μας έχει λιγότερα αγαθά από εμάς 
δεν κοιτάμε πώς να τον βοηθήσουμε. Κοιτάμε πώς να του πάρουμε κι αυτά τα ελάχιστα που 
έχει! Δυστυχώς, αυτή είναι μια τραγική διαπίστωση. 
    Επομένως, ο Αϊνστάιν είχε δίκαιο. Ο πόλεμος είναι παραλογισμός και δεν έχει τέλος. Ο 
πόλεμος βγάζει τους ανθρώπους έξω από την υγιή αντίληψη των κοινωνικών τους σχέσεων και 
της θέσης τους στον κόσμο. Τους στήνει σαν εχθρούς μπροστά στα αδέρφια τους, στην 
οικογένειά τους, ακόμη και στους φίλους τους. Έτσι, όλο αυτό συνεπάγεται έναν φαύλο κύκλο, 
ο οποίος προφανώς δύσκολα θα λήξει. 
 
ΠΗΓΗ: http://www.kathimerini.gr/776974/opinion/epikairothta/politikh/anyparktoi-xeirismoi-
yparktoi-stoxoi 
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 ΓΟΝΕΙΣ VS ΕΦΗΒΟΙ  

της Ελένης Σεμανιάκου (Β3) 

Γονείς! Μια λέξη συναισθηματικά φορτισμένη που μας φέρνει στο μυαλό τα άτομα που 
αγαπάμε όσο τίποτα άλλο στον κόσμο. Τους ανθρώπους που ό,τι κι αν γίνει, ό,τι και αν 
κάνουμε, θα μας συγχωρέσουν, θα είναι δίπλα μας να μας συμπαρασταθούν και να πουν αυτό 
που πιστεύουν ότι είναι καλό για μας. Τις περισσότερες φορές όμως το ενδιαφέρον τους γίνεται 
αιτία τσακωμού. Γιατί άραγε να συμβαίνει αυτό; 

   Ας εξετάσουμε  αρχικά τους γονεϊκούς τύπους. Κάποιοι γονείς λοιπόν είναι αυταρχικοί. 
Επιβάλλουν τη γνώμη τους με την τιμωρία, παίρνοντας κάτι που έχει πολλή αξία για εμάς (π.χ. 
το κινητό μας) ή δεν μας επιτρέπουν να βγαίνουμε  έξω με την παρέα μας. Άλλοι είναι 

αυστηροί, δηλαδή επικριτικοί με τα παιδιά τους, δέσμιοι στα «πρέπει» που έχει ορίσει η 
οικογένεια. Άλλοι πάλι είναι επιτρεπτικοί, κακομαθαίνοντας τα παιδιά τους μέσα από τη δική 
τους ασυνέπεια ανάμεσα στα λόγια και τις πράξεις τους. Τέλος, υπάρχουν και οι 
υποστηρικτικοί γονείς οι οποίοι προσπαθούν με τη συζήτηση να βοηθήσουν τα παιδιά τους να 
αναπτυχθούν. Ωστόσο, έχω την εντύπωση ότι στην τελευταία κατηγορία ανήκει η μειοψηφία 
των γονιών! 

    Αισθάνομαι όμως έντονα την ανάγκη να τονίσω ότι σε όποια κατηγορία κι αν ανήκουν 
οι γονείς μας, ό,τι κι αν επιλέγουν να κάνουν, το κάνουν για το καλό μας. Μπορεί να μην το 
καταλαβαίνουμε πάντα, αλλά οι πράξεις τους έχουν ως βάση την αγάπη! Μέσα από τα λάθη 
και τις αδυναμίες τους παλεύουν, γι’ αυτό που οι ίδιοι θεωρούν το καλύτερο για μας. Αυτό 
βέβαια δε σημαίνει ότι οι επιλογές τους στέφονται πάντα με επιτυχία ή ότι πρέπει να 
σταματήσουν να κάνουν αυτοκριτική και να προσπαθούν να βελτιωθούν ως γονείς. 

    Εμείς όμως τα παιδιά είμαστε άμοιρα ευθυνών για τις μεταξύ μας συγκρούσεις; 
Σίγουρα όχι. Δεν είναι λίγες οι φορές που τους κάνουμε να θυμώνουν και τους πηγαίνουμε 
κόντρα. Βέβαια, δεν το κάνουμε πάντα επίτηδες. Απλώς είμαστε σε ηλικία που ευνοεί να 
ξεσπάμε πολύ εύκολα και η συμπεριφορά μας είτε προς τους φίλους είτε προς τους γονείς είναι 
απότομη. Δε συνειδητοποιούμε πάντα πότε κάτι είναι κακό για μας και αν το γνωρίζουμε ήδη, 
προσπαθούμε να πείσουμε τον εαυτό μας ότι δεν θα συμβεί σε εμάς. Για παράδειγμα, 
υπάρχουν έφηβοι, που ενώ ξέρουν ότι το κάπνισμα δεν είναι καλό, δεν σταματάνε να βλάπτουν 
τον εαυτό τους.  Ένα άλλο παράδειγμα αποτελεί η σχέση μας με το διαδίκτυο. Κάποιες φορές 
τείνει να αγγίξει τα όρια του εθισμού και αποτελεί αιτία για πολλούς επικούς καβγάδες με τους 
γονείς! 

    Επίσης κάτι ακόμα που ίσως να δημιουργεί εντάσεις είναι ότι ανάμεσα μας υπάρχει ένα  
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χάσμα, ένα μεγάλο κενό. Από μικροί βρίσκαμε παρηγοριά στους γονείς μας. Όταν κάτι μας 
ενοχλούσε, ήταν κατά κάποιον τρόπο οι «ψυχολόγοι» μας. Τώρα ό,τι και να μας συμβαίνει, 
ακόμα και να είμαστε πολύ θυμωμένοι με κάποιο γεγονός, σπάνια θα το πούμε στους γονείς 
μας, ίσως και ποτέ. Προτιμάμε να κλειστούμε στον εαυτό μας και να το αντιμετωπίσουμε 
μόνοι μας. Οι γονείς μας όμως, μπορούν να καταλάβουν πότε είμαστε στενοχωρημένοι, και 
βλέποντας ότι δεν θέλουμε να τους μιλήσουμε πληγώνονται και αισθάνονται απογοητευμένοι. 
Αισθάνονται τα παιδιά τους να απομακρύνονται και να φεύγουν από κοντά τους. 

    Ποιος όμως από μας το σκέφτεται έτσι; Άραγε, μπήκε κανείς στη θέση των γονιών 
του ή προσπάθησε να τους καταλάβει, να καταλάβει την προσπάθεια που κάνουν για μας και τι 
περνάνε σε περιόδους που εμείς βιώνουμε θλίψη, αλλά τους κρατάμε μακριά; Ότι, όταν εμείς 
είμαστε θλιμμένοι, αυτοί είναι πέντε φορές πιο θλιμμένοι από εμάς ή όταν είμαστε χαρούμενοι, 
ότι είναι δέκα φορές πιο χαρούμενοι από εμάς; Θα πρότεινα, λοιπόν, να κάνουμε κι εμείς ό,τι 
μπορούμε, για να μειώσουμε το κενό που βρίσκεται ανάμεσά μας. Και πιστεύω ότι τότε θα 
νιώσουμε περήφανοι για τον εαυτό μας, όπως ακριβώς νιώθουν για μας οι γονείς μας κάθε 
μέρα. 

 Πηγή: http://www.kathimerini.gr/497951/article/epikairothta/ellada/poios-apo-toys-4-typoys-
gonewn-eiste 

             

 

Μαθησιακή διαδικασία! 
Ο καθένας το βλέπει μονόπλευρα  

της Ελένης Σεμανιάκου (Β3) 
 
 
Όλοι πηγαίναμε ή είμαστε ακόμα στον χώρο του σχολείου και ξέρουμε αρκετά γι’ αυτό, ή ως 
καθηγητές ή ως μαθητές. Το πρόβλημα είναι ότι ο καθένας το βλέπει διαφορετικά, ανάλογα με 
τη θέση στην οποία βρίσκεται. Εγώ είμαι μαθήτρια και σίγουρα μπορώ να περιγράψω 
καλύτερα την οπτική γωνία ενός μαθητή.  Θα προσπαθήσω παρόλα αυτά να αναλύσω μία - μία 
την πλευρά ενός μαθητή, ενός καθηγητή, ακόμα και ενός γονιού.   

Θα ξεκινήσω με την οπτική γωνία των μαθητών: Με μια λέξη χαρακτηρίζουμε το 
σχολείο «βαρετό». Όχι όμως το σχολείο ως κτίριο, αλλά τις υπηρεσίες που μας προσφέρει. 
Γιατί να συμβαίνει αυτό; Οι ενήλικες δεν το αντιλαμβάνονται, άλλα όλα αυτά τα χρόνια μάς 
τρομάζουν. Μας τρομάζει η ιδέα που μας καλλιεργούν από την παιδική μας ηλικία ότι, αν δεν 
πετύχουμε στο σχολείο, δεν θα πετύχουμε πουθενά αλλού. Μας τρομάζει ότι πρέπει να 
κάνουμε υπομονή άλλα 8-9 χρόνια, για να πάρουμε ένα πτυχίο που καθορίζει όλη μας τη ζωή, 
με αποτέλεσμα να μας τρομάζει ακόμα και ένα μικρό τεστ που έχει συνέπειες στον βαθμό μας. 
Και ο βαθμός σίγουρα έχει μεγάλη σημασία, όχι για μας, αλλά για τους γονείς μας και τον 
κοινωνικό μας περίγυρο στον οποίο δημιουργείται θετική ή αρνητική εντύπωση ανάλογα με τις 
σχολικές επιδόσεις. Έτσι με το που σκεφτόμαστε όλα τα παραπάνω λέμε ασυναίσθητα στον 
εαυτό μας ότι δεν θα τα καταφέρουμε και «καταθέτουμε τα όπλα», δείχνοντας αδιαφορία προς 
τα έξω.  
   Εκτός όμως από τα συναισθήματά μας υπάρχει και ένας ακόμα παράγοντας που δεν 
μας δημιουργεί καλή εντύπωση για το σχολείο. Και αυτός είναι οι καθηγητές! Ο χαρακτήρας  
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τους μπορεί να είναι λίγο διαφορετικός από αυτόν που θα θέλαμε, με αποτέλεσμα το μάθημα 
να μην κυλάει ομαλά. Για παράδειγμα κάποιος μπορεί να είναι πολύ αυστηρός ή πολύ 
χαλαρός. Στην 1η περίπτωση, οι μαθητές δεν αισθάνονται άνετα και πολύ πιθανό να νιώθουν  
πιεσμένοι. Στην 2η περίπτωση οι μαθητές θα πάρουν το μήνυμα ότι δεν υπάρχουν όρια και 
συνήθως επικρατεί στην τάξη μια αναστάτωση. Υπάρχει και μία άλλη κατηγορία, την οποία 
προσωπικά δεν μπορώ να τη δεχτώ, ο καθηγητής «τα ξέρω όλα». Αυτός ο καθηγητής πιστεύει 
ότι δεν κάνει ποτέ λάθη και, ακόμα και αν κάνει, δεν τα παραδέχεται ποτέ. Μας υποτιμά 
έχοντας στο μυαλό του ότι δεν ξέρουμε τίποτα κι ότι, για να δείξουμε τον σεβασμό μας 
απέναντί του, δεν πρέπει να μιλάμε. Ωστόσο, θεωρώ ότι, αν κάποιος συναντήσει αυτή την 
κατηγορία καθηγητών (αν και είναι σπάνια), έχει κάθε δίκαιο να μισεί το σχολείο.  Χωρίς να 
θέλω να γίνω απόλυτη, μπορώ να πω ότι δεν εντάσσονται όλοι οι καθηγητές  στην 1η  στην 2η 
ή στην 3η κατηγορία, αλλά υπάρχουν και αυτοί που βρίσκονται ενδιάμεσα. Δηλαδή έχουν τα 
χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας σωστός, κατά τη γνώμη μου,  εκπαιδευτικός. 

 
Ποιος όμως είναι ο σωστός καθηγητής για έναν μαθητή; Θεωρώ ότι πάνω από όλα έχει 

σημασία ο κάθε εκπαιδευτικός να αγαπά τη δουλειά του και τους μαθητές του, να δείχνει 
κατανόηση σε κάποιο πρόβλημα που ίσως να τους απασχολεί, να έχει βασικές γνώσεις σχετικά 
με την ψυχολογία των έφηβων και επίσης να μπορεί να αναγνωρίσει τις δυνατότητες κάθε 
παιδιού, ώστε να μην του διδάξει κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην ηλικία του. Πιο γενικά, 
ένας καθηγητής πρέπει να έχει πιο στενές σχέσεις  με τον μαθητή και όχι απλώς να συζητούν 
στο πλαίσιο της διδακτικής ώρας για μαθήματα, όπως τα Μαθηματικά, τη Φυσική, τη Χημεία, 
την Ιστορία κ.τ.λ., αλλά να εμπλουτίζει το λεξιλόγιό του, να ενδυναμώνει τη σκέψη του και να 
τον οδηγεί στο να αναπτύσσει «ηθικές δυνάμεις» (π.χ. υπομονή, θάρρος, θαυμασμό, επιμονή, 
αισιοδοξία κ.τ.λ.).  

Σχετικά με τον χαρακτήρα του καθηγητή, πρέπει να είναι υπομονετικός για να μην 
ξεσπάει με το παραμικρό, ήρεμος για να χειρίζεται κάθε κατάσταση αναστάτωσης, προσιτός 
προς τους μαθητές του για να απομακρύνει την αρνητική διάθεσή τους, αντικειμενικός για να 
μην παρεξηγείται η συμπεριφορά του, πρόθυμος να συνεργαστεί μαζί τους και φυσικά φιλικός 
για να μπορούν οι μαθητές να εκφράσουν άνετα την άποψή τους. Αν λοιπόν συντρέχουν όλα 
τα παραπάνω, πιστεύω ότι  ο καθηγητής δημιουργεί την κατάλληλη ατμόσφαιρα στην τάξη. 

Τέλος, θα αναφερθώ στις παιδαγωγικές μεθόδους. Θυμάστε το απόσπασμα «Η Νέα 
Παιδαγωγική» που περιλαμβάνεται στα κείμενα Ν. Λογοτεχνίας της Α΄ Γυμνασίου; Μας 
μιλάει για μια μέθοδο που είχαν οι καθηγητές στα τέλη 19ου αιώνα, για να μάθουν στα παιδιά 
την πειθαρχία και τον σεβασμό μέσα από τον ξυλοδαρμό. Αυτό είναι  βίαιο και 
αντιπαιδαγωγικό, γιατί στις μέρες μας κανένας καθηγητής δεν έχει το δικαίωμα να χτυπήσει το 
παιδί σε καμία περίπτωση. Σήμερα λοιπόν ξέρουμε ότι οι καθηγητές δεν έχουν την ανώτερη 
θέση στο μάθημα και ό,τι πουν δεν είναι απαραίτητα «νόμος», αλλά συνεργάζονται με τους 
μαθητές, τους καθοδηγούν προς τη γνώση, συζητούν μαζί τους, τους δίνουν τη δυνατότητα να 
την ανακαλύψουν μόνοι τους  και να έχουν τη δική τους άποψη. Αυτό έχει θετικό αποτέλεσμα 
στην ψυχολογία τους.  
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Αφού κλείσαμε την εξέταση της στάσης 

των μαθητών για τη μαθησιακή διαδικασία, που 
επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τους 
καθηγητές, θα συνεχίσουμε με την αντίστοιχη 
των καθηγητών που επηρεάζεται σε μεγάλο 
βαθμό από τους μαθητές. 

Κάθε καθηγητής θα προτιμούσε να 
βρίσκεται διακοπές με την οικογένειά του και να 
χαλαρώνει, παρά να προσπαθεί να μάθει σε 
παιδιά που αδιαφορούν για το μάθημα του ότι «το τετράγωνο της υποτείνουσας = το 
τετράγωνο της πλευράς + το τετράγωνο της άλλης πλευράς». Γιατί; Γιατί πολύ απλά δεν είναι 
τόσο εύκολο να βρίσκεσαι με 26 παιδιά  από τα οποία μόνο τα 5 μιλάνε διαρκώς, αλλά 
παρασύρονται και τα υπόλοιπα 18 παιδιά (αν εξαιρέσουμε 3 που πιθανό να μην 
παρασύρονται). Και όχι μόνο μιλάνε, αλλά, όταν τους κάνει παρατήρηση, του δημιουργούν 
τύψεις λέγοντας «αφού μιλάει όλη η τάξη». Αν αφήσουμε λοιπόν, την απαράδεκτη 
συμπεριφορά ενός μαθητή, όπως το να συζητάει για άσχετα θέματα με τον διπλανό του, να 
πετάει χαρτάκια στον απέναντι και να αντιμιλάει σε κάθε παρατήρηση και όχι με το καλύτερο 
ύφος, μπορούμε να περάσουμε στα συναισθήματα του καθηγητή, όταν διδάσκει σε μια λίγο πιο 
ήρεμη τάξη. 

Ως γνωστό, οι μαθητές είναι πολύ σκληροί στην κριτική τους και ειδικά όταν πρόκειται 
για καθηγητή. Έχοντάς το υπόψη  του ο καθηγητής, μπαίνει στην αίθουσα γεμάτος άγχος. 
Προσπαθεί να μην το δείξει και να χαμογελάει, για να  μεταφέρει μια ευχάριστη διάθεση στους 
μαθητές του. Αν δεν τα καταφέρει, δεν θα σκεφτεί ότι δεν έχουν όρεξη για μάθημα, αλλά ότι ο 
ίδιος δεν το κάνει ευχάριστο. Κι αν τύχει κάποια ερώτηση που δεν ξέρει να απαντήσει, 
αυξάνεται το άγχος του και θλίβεται ακόμα περισσότερο.  Αν πάλι είναι καθηγητής με εμπειρία 
και δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο άγχος, συνήθως δεν έχει την ευχάριστη διάθεση, αφού όλα αυτά 
τα χρόνια συναναστρέφεται με παιδιά και η υπομονή του έχει εξαντληθεί. Φαίνεται 
κουρασμένος και ζει μια καθημερινή ρουτίνα που πλέον αρχίζει να βαριέται. 

Πώς πρέπει να είναι ένας μαθητής κατά τη γνώμη ενός καθηγητή; Σίγουρα ο καθένας 
έχει διαφορετική άποψη, αλλά θα προτιμήσω να μιλήσω για πράγματα που συμφωνώ και 
υποστηρίζω, όταν προσπαθώ να μπω στη θέση 
ενός καθηγητή. Αρχικά απαιτείται σεβασμός προς 
τον συμμαθητή του (όταν εξετάζεται ή εκφράζει 
την άποψή του πάνω σε κάποιο θέμα), τον 
καθηγητή του (όταν διδάσκει), τον εαυτό του (η 
συμπεριφορά του να είναι αντάξια της 
προσωπικότητάς του) και τον χώρο όπου 
βρίσκεται (κύριο παράδειγμα τα θρανία των 
σχολείων). Επίσης απαιτούνται θέληση, υπομονή, 
θετική σκέψη και συνέπεια. Μην ξεχνάμε ότι, για 
να είναι πιο ευχάριστο το μάθημα, πρέπει οι 
μαθητές να είναι ενεργοί και όχι να δείχνουν το πόσο βαριούνται. Να μοιράζονται την άποψή 
τους και να τη συζητούν στην τάξη. 

Εκτός από τους μαθητές του, ένας καθηγητής συναναστρέφεται και με τους γονείς των 
παιδιών. Πάνω στο θέμα της ενημέρωσης των γονέων οι καθηγητές, αν όχι όλοι οι 
περισσότεροι, είναι πρόθυμοι και αντικειμενικοί. Πολλές φορές όμως, διακρίνουν μια 
αδιαφορία εκ μέρους των γονέων. Κάτι που είναι αρκετά περίεργο, διότι οι περισσότεροι από 
τους «αδιάφορους» γονείς βρίσκονται στο σχολείο μόνο όταν θέλουν να εκφράσουν κάποιο 
παράπονο. Αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, αφού ο σκοπός των γονέων και των καθηγητών  
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είναι κοινός. Αυτή η σχέση διαταράσσεται όχι όμως από τη μεριά των καθηγητών. 
Και σ’ αυτό το σημείο θα περάσουμε στην οπτική γωνία των γονέων, oι οποίοι δεν 

βρίσκονται καθημερινά στον χώρο του σχολείου, αλλά έχουν κάθε δικαίωμα να γνωρίζουν τι 
συμβαίνει στον χώρο αυτόν. Οι περισσότεροι γονείς δεν είναι τόσο θετικοί στη συναναστροφή 
με τους καθηγητές. Γιατί λοιπόν είναι τόσο εριστικοί απέναντί τους; Πολύ πιθανό να είναι 
επηρεασμένοι από τα σχόλια που ακούνε από το παιδί τους για τον καθηγητή που θα 
συναντήσουν. Και έχοντας αυτή την εικόνα στο μυαλό τους σχηματίζουν ένα «τοίχος άμυνας» 
σε ό,τι τους λέει ο καθηγητής και δεν το αποδέχονται. 
Διαφωνούν και φιλονικούν μαζί του, αφού τον 
βλέπουν σαν ένα εμπόδιο για το μέλλον του παιδιού 
τους. Υπάρχουν όμως και οι εξαιρέσεις, οι γονείς που 
θέλουν να μαθαίνουν την πρόοδο του παιδιού τους και 
έχουν πολύ καλές σχέσεις με τους καθηγητές, έτσι 
ώστε να πετύχουν το καλύτερο. Πολλές φορές όμως 
γίνονται πιεστικοί με τα παιδιά τους και εμπλέκονται 
ακόμα και στα μαθήματά τους, με αποτέλεσμα να μην 
τα αφήνουν να στηριχτούν στις δυνατότητές τους. 

Και κάπου εδώ τελειώνει το άρθρο μου. Μπορεί να είναι μεγάλο! Αλλά αξίζει να δεις 
και μια άλλη οπτική γωνία. Ακόμα και να βελτιώσεις κάποια λάθη που έτυχε να κάνεις άθελά 
σου, είτε ως γονιός είτε ως μαθητής είτε ως καθηγητής. Ελπίζω να αποτύπωσα αρκετά καλά τη 
σκέψη καθηγητών και γονέων. Επίσης ελπίζω να βοήθησα σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπως 
είναι η μαθησιακή διαδικασία. 
Πηγές: 
http://users.sch.gr/zskafid/index.php?option=com_content&view=article&id=101:888888
8888888&catid=41:a&Itemid=166 
https://www.ischool.gr/showthread.php?t=54673&page=4 

 
 
             

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός των εφήβων     
 της Αντιγόνης Φιλέλη (Β3) 

Η εργασία είναι σημαντική για τον άνθρωπο. Από τη μια αναπτύσσει τα ταλέντα και τις 
δεξιότητές του. Από την άλλη, με την επιλογή του επαγγέλματος δε βοηθάει μόνο τον εαυτό 
του αλλά και τον κόσμο γύρω του, συντελώντας στη δημιουργία θαυμάσιων επιτευγμάτων που 
ονομάζουμε πολιτισμό. Στο σημείο όμως αυτό μας δημιουργούνται κάποια ερωτήματα: Με 
ποια κριτήρια οι έφηβοι σε μια τόσο ευαίσθητη φάση της ζωής τους προβαίνουν σε μια τόσο 
σημαντική απόφαση; Ποιοι είναι οι θετικοί παράγοντες που είναι καλό να τους επηρεάσουν 
παραπάνω ή μήπως οι σημερινές συνθήκες τούς οδηγούν σε 
μία κατεύθυνση; 

  Πολλές έρευνες από Πανεπιστήμια έχουν δείξει ότι τα 
κριτήρια βάσει των οποίων τα παιδιά  επιλέγουν επάγγελμα 
είναι: 
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1. Η συνέχιση της οικογενειακής επιχείρησης, 
2. το κόστος σπουδών, 
3. το κύρος του επαγγέλματος, 
4. η οικονομική αποκατάσταση, 
5. οι προοπτικές εξέλιξης, 
6. οι κλίσεις του/της 

            ΣΧΟΛΙΟ: Κανείς δεν είπε  
ότι πρέπει όλοι να τα βάζουν 

με αυτήν τη σειρά!!! 

 Λίγο πιο αναλυτικά: 

1) Αυτός ο λόγος προσφέρει μία ασφάλεια, αλλά δεν είναι απαραίτητο κριτήριο για όλους όσοι 
έχουν οικογενειακή επιχείρηση. 
 
2) Είναι πολύ σημαντική βάση για να στηριχτεί κάποιος, προκειμένου να προβεί σε κάποια 
επιλογή. 
3) Το κύρος και κυρίως ο ανταγωνισμός είναι απαραίτητος για μερικούς. 
4) Ένα επάγγελμα πρέπει να μας προσφέρει άνεση σε αυτόν τον τομέα και είναι ένα κριτήριο 
που ακολουθούν πολλοί νέοι. 
5) Πολλοί άνθρωποι απεχθάνονται τη στασιμότητα και επιζητούν την εξέλιξη. 
6) Τα ταλέντα και οι κλίσεις είναι αυτά που μας κάνουν αυτό που είμαστε και μας 
κατευθύνουν προς την ιδανική  εργασία. 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΟΝΕΙΣ…….. 

Η οικογένεια θα είναι πάντα παρούσα στις επιλογές κάθε παιδιού. Δίνει συμβουλές καθώς και 
παρατηρήσεις που πολλές φορές θα πονάνε ή θα φαίνονται χαζές. Όλοι οι γονείς όμως θέλουν 
τα παιδιά τους να βρουν την ευτυχία και να επιτύχουν στη ζωή τους. Ένας σημαντικός 
παράγοντας, λοιπόν, που έχει να κάνει με την ευτυχία και την επιτυχία κάποιου είναι και το 
επάγγελμά του. 

     Κατ’ αρχήν, οι γονείς πρέπει να βοηθούν τα παιδιά τους να δουν τον σωστό δρόμο γι’ αυτά 
και όχι να προσπαθούν να τους επιβάλουν μία συγκεκριμένη άποψη  που μπορεί για αυτούς να 
είναι ένα ανεκπλήρωτο όνειρο ή μια ιδέα που τους είχαν επιβάλει οι δικοί τους γονείς. Πολλές 
φορές προκαλούν άγχος στους εφήβους για το μέλλον τους, και  παρά την καλή τους πρόθεση 
προκαλούν μεγάλο πρόβλημα. Για να αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος μπορούν μαζί με το παιδί 
να παρακολουθήσουν κάποιο πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλών 
έτσι ώστε να πάρουν περισσότερες πληροφορίες για τις διαφορετικές επαγγελματικές 
προοπτικές που υπάρχουν. 

     Σίγουρα η παρουσία τους σ’ αυτή την τόσο σημαντική απόφαση των παιδιών είναι 
αδιαμφησβήτητα πολύτιμη και για έναν  άλλο λόγο. Οι ίδιοι κρατάνε ανοιχτές διόδους 
επικοινωνίας ακόμα και όταν ο έφηβος έχει καταληφθεί από το άγχος και τη χαμηλή 
αυτοπεποίθηση. 

ΑΛΛΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ: Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ….. 

Ασκεί  ισχυρή επίδραση στις επιλογές των νέων αναφορικά με την επαγγελματική τους 
δραστηριότητα. Η ανεργία αναγκάζει τους νέους Έλληνες να μεταναστεύουν στο εξωτερικό 
για εύρεση εργασίας και καινούργιων ευκαιριών. 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΟΝΕΙΡΑ: 

 Εστιαστείτε στο χρυσόψαρο…. Το μικρό χρυσόψαρο βγαίνει από τη γυάλα του, δηλαδή από 
τη μάζα των πολλών και ξεχωρίζει……. 

  

 

ΣΧΟΛΙΟ: Όταν το επάγγελμά μας  
                δεν συγκλίνει με τα ενδιαφέροντά μας,  

   θα αρχίσουμε να πλήττουμε  
και να μην είμαστε χαρούμενοι 

                                       με την επιλογή μας…. 

Το επάγγελμα που επιλέγει ένας έφηβος επιδρά καταλυτικά στην ενήλικη ζωή του. Όπως και 
να γίνει η επιλογή είναι δύσκολη, περιλαμβάνει φόβο και άγχος, χαρά και ανακούφιση καθώς 
και μεγάλη περηφάνια από τους γονείς όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα γιατί θα ξέρουν ότι το 
παιδί τους έχει δώσει τον αγώνα του! 

 ΠΗΓΕΣ 

http://stellarlight.gr/events/94-%CE%B7-
%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%
CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-
%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%C
E%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-
%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-
%CE%B5%CF%86%CE%AE%CE%B2%CE%BF%CF%85%CF%82-
%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1.html 

https://efiveia.gr/poso-simantikos-einai-o-rolos-ton-goneon-sti-lipsi-apofasis-epaggelmatos/ 

https://www.news.gr/oikonomia/agora-ergasias/article/43654/epiloges-spoydon-kai-prooptikes-
ton-epaggelmaton-s.html 
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Ο φεμινισμός, ένας κόσμος από μόνος του 

 της Άλκηστης Ρήτορα (Β1) 

  Φεμινισμός…Τι ξέρει άραγε ο σύγχρονος κόσμος του 2019 γι’ αυτόν τον τόσο σοβαρό και 
σημαντικό όρο; Πρόκειται ουσιαστικά για ένα κίνημα που ήδη από τον 19αι. στόχευε 
οργανωμένα στην ισότητα των δύο φύλων και τη διεύρυνση της θέσης και του ρόλου της 
γυναίκας στην κοινωνία. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι πέρασαν δύο αιώνες, και παρά τα 
σημαντικά επιτεύγματα σε κοινωνικό και επαγγελματικό τομέα, οι γυναίκες δεν έχουν 
κατακτήσει ίση αντιμετώπιση και θέση σε πολλούς κλάδους. 
 
   Ακόμη και σήμερα υπάρχουν στερεότυπα σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά κυρίως στην Ελλάδα 
την οποία, βάσει έρευνας, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την ισότητα των δύο φύλων (EIGE) 
έθεσε στην τελευταία θέση του δείκτη ισότητας των φύλων στην Ε.Ε. Η έρευνα αφορούσε 
στον εργασιακό τομέα, στον τομέα της εξουσίας, όπως και σε εκείνον της υγείας. 
Αξιοπρόσεκτο είναι πάντως ότι, βάσει της εν λόγω έρευνας, στη Σουηδία, το κράτος με τις 
μεγαλύτερες κατακτήσεις στον τομέα της ισότητας των δύο φύλων, που κατατάχθηκε πρώτη 
στη συγκεκριμένη έρευνα, το 1,5 % των γυναικών ηλικίας 16-79 ετών έπεσε θύμα σωματικής 
επίθεσης, το 3% ανέφερε κάποιο σεξουαλικό έγκλημα που τελέστηκε σε βάρος της γυναίκας, 
το 45% δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από οικείο τους πρόσωπο ή σύζυγο. Περίπου την ίδια 
εποχή στην Ελλάδα στο πλαίσιο πανευρωπαϊκής έρευνας που διεξήγαγε ο European Union 
Agency for Fundamental Rights, το 19% των γυναικών έχουν υποστεί σωματική ή /και 
σεξουαλική κακοποίηση από νυν ή πρώην ή άλλο πρόσωπο. Το 15% των γυναικών υπέστησαν 
οποιαδήποτε μορφής σεξουαλική παρενόχληση, ενώ το 25% είχαν εμπειρία σωματικής, 
σεξουαλικής ή ψυχολογικής βίας. 
 
    Κι αν τα αποτελέσματα μιας έρευνας φαίνονται ως κάτι μακριά από εμάς, κάτι πολύ απίθανο 
και ψυχρό, ας αναφερθώ σε περιστατικά και καταστάσεις του 2019 για τα οποία έχω άμεση 
γνώση ή που εσείς οι ίδιοι μπορεί να ζήσατε. Ναι, μάλιστα, του 2019. Μπορεί οι γυναίκες να 
έχουν πολεμήσει τόσα χρόνια για τη θέση τους στην κοινωνία, 

 
 
Καλλιρρόη Παρρέν, η πρωτοπόρος του γυναικείου κινήματος στην Ελλάδα 
 
όμως και πάλι υπάρχουν έντονα, ειδικά στην Ελλάδα. Έχετε προσέξει ποτέ τον άντρα της 
διπλανής πολυκατοικίας που εχθές ακούσατε να μιλάει με υβριστικά σχόλια στη γυναίκα του, 
επειδή δεν έκανε τις δουλειές του σπιτιού που «έπρεπε» να κάνει; Τα σφυρίγματα από την  
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παρέα των αγοριών στην κοπέλα που περνούσε στον δρόμο; Άμα τους ρωτήσεις γιατί το 
έκαναν, θα σου πουν χωρίς δεύτερη σκέψη «Ήταν προκλητικά ντυμένη, δεν φταίω εγώ!». Ή τη 
συμπεριφορά του άντρα προς τη γυναίκα οδηγό; «Είναι γυναίκα πόσο καλά μπορεί να γνωρίζει 
από οδήγηση;». Πολλοί τα έχουμε ακούσει αυτά και δεν κάναμε τίποτα ή ίσως να ζήσαμε και 
εμείς παρόμοιες καταστάσεις χωρίς να είπαμε τίποτα σε κανέναν. Μάλιστα βάζω μέσα και τον 
εαυτό μου, γιατί έχω ζήσει παρόμοια περιστατικά και συγκεκριμένα το σχόλιο αυτό περί 
οδήγησης που αφορά στο γυναικείο φύλο. Το αξιοπρόσεκτο μάλιστα είναι ότι το άκουσα από 
γυναίκα και όχι από άντρα. Έτσι κάποιος μπορεί να συμπεράνει πως όχι μόνο οι άντρες 
συμπεριφέρονται με χυδαίο τρόπο, αρκετές φορές, στη γυναίκα, αλλά και οι ίδιες οι γυναίκες 
υποστηρίζουν τέτοιου είδους απόψεις (αναφέρομαι στην πλειοψηφία των ανθρώπων και όχι σε 
όλους). 
 
    Βέβαια, πέρα από τη λεκτική επίθεση, δυστυχώς υπάρχει και η σωματική βία. Συχνό 
φαινόμενο είναι η ανάδειξη της μυϊκής δύναμης του άντρα στην κοινωνία. Σκοπός η απόδειξη 
του πόσο «ανώτερος» είναι από τη γυναίκα φτάνοντας σε ακραία σημεία, όπως είναι η 
κακοποίηση που προαναφέρθηκε. Η κακοποίηση είτε ψυχολογική είτε σωματική. Η 
κακοποίηση είτε με απειλές είτε με χειροδικία. Η κακοποίηση είτε με λέξεις είτε με πράξεις. 
Πολλά είδη κακοποίησης το ίδιο βάρβαρα μεταξύ τους. Πολλά είδη κακοποίησης, καμία 
δικαιολογία. 
 
    Ως πότε λοιπόν, "σύγχρονε" κόσμε, θα ζεις στην Ελλάδα του αντιφεμινισμού; Ως πότε θα 
περιμένεις να βρει η γυναίκα θέση στην κοινωνία; Γίνε εσύ η αλλαγή που περιμένεις. Πάλεψε 
για τα δικαιώματα σου, αν είσαι κορίτσι. Μην αφήνεις να συμβαίνουν τέτοιου είδους 
καταστάσεις και προφανώς μην τις επιχειρήσεις εσύ, αν είσαι αγόρι. Προσπάθησε, γιατί τίποτα 
δεν γίνεται από μόνο του. Ενημερώσου, 
ανακάλυψε, μάθε, άκουσε. Μπορείς. 

                                                       

  

 

Πηγές : 

https://www.alfavita.gr/koinonia/235328_treis-
gynaikes-miloyn-gia-tin-isotita-ton-fylon 

https://el.m.wiktionary.org/wiki/%CF%86%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B9
%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82 
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Σκέψεις για τη φιλία 

 της Βασιλείας Ιωακειμίδου (Β3) και της Ελένης Σεμανιάκου (Β3) 

 

Φιλία! Τι είναι φιλία; Τι μπορεί να την κρατήσει ζωντανή; Τι θα ήταν καλό να έχει μια 
φιλία; Τι συναισθήματα μάς προκαλεί η φιλία; Μήπως είναι μέρος της οικογένειάς μας; 
Μήπως είναι η οικογένειά μας; Μήπως για να κρατήσει η φιλία πρέπει να συμφωνούμε 
πάντα; Ή μήπως οι απαιτήσεις μιας φιλίας είναι πολλές; 

 Μήπως ξέρετε αυτά τα περίεργα βλέμματα μεταξύ δυο κολλητών; Εμείς ναι, τα 
ξέρουμε! Είναι αυτές οι στιγμές που δεν μπορείτε να μιλήσετε, γιατί έχει πολύ κόσμο τριγύρω 
που μπορεί να σας ακούσει, και μόνο με ένα βλέμμα ή με μια κίνηση καταλαβαίνετε  τα πάντα, 
αλλά πάλι ξεσπάτε σε γέλια χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο και γίνεστε ρεζίλι. Αυτή είναι μια 
από τις πιο ωραίες αναμνήσεις φίλων, διότι εκεί καταλαβαίνετε ότι, όταν είστε μαζί, δεν 
χωράνε άλλοι ανάμεσά σας. 

Με τους φίλους σας ανταλλάσσετε απόψεις που δεν λέτε σε κανέναν και ανοίγεστε πιο 
εύκολα. Αυτό όμως προϋποθέτει να περνάτε και κάποιο χρονικό διάστημα μαζί. Έρευνες 
έδειξαν ότι, για να είναι πραγματική μια φιλία, χρειάζονται 200 ώρες συναναστροφής με 
έναν απλό γνωστό, για να μπορέσει να δυναμώσει η φιλία. Εννοείται βεβαία ότι οι 
πραγματικοί φίλοι σας δεν μπορούν να είναι από 5 έως 10 άτομα, γιατί, όπως έχει αποδειχτεί, 
τα μυστικά μας μπορούν να τα κρατήσουν 1 ή και 2 άτομα. 

      Μια φιλία για να μείνει αληθινή, κατά τη 
γνώμη μας, χρειάζεται ειλικρίνεια. Χρειάζεται να 
είστε ο εαυτό σας, να μην σας επηρεάζουν οι 
σκέψεις των άλλων, αλλά να εκφράζετε αυτό που 
πιστεύετε πραγματικά. Να σας αποδέχονται και να 
τους αποδέχεστε έτσι όπως είναι, χωρίς όρια και 
κανόνες. Καλό θα ήταν όμως να τους βοηθάτε και 
να τους συμβουλεύετε, όπου έχουν ανάγκη, 
προσπαθώντας να μην αλλάξετε τον χαρακτήρα 
τους. Ακόμη, οι φίλοι σας να έχουν κατανόηση, 
όταν είστε θυμωμένοι ή λυπημένοι και να στέκονται δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές, 
χωρίς να σας κατακρίνουν ή να σας λυπούνται! Αντιθέτως, πρέπει να σας συγκρατούν, 
όταν ξεσπάτε σε λάθος ανθρώπους και να διορθώνουν τα «λάθη» σας, όταν εσείς δεν 
μπορείτε να τα καταλάβετε. Επίσης, όταν είστε μαζί τους, δεν πρέπει να σας νοιάζει η γνώμη 
των άλλων, παρά μόνο να περνάτε καλά, γιατί ξέρετε ότι η πιο σημαντική γνώμη είναι μόνο 
αυτή των φίλων σας. 

Από την άλλη η έλλειψη ειλικρίνειας, να σας κάνει να αναλογιστείτε τις βάσεις 
αλλά και την ίδια υπόσταση της φιλίας σας. Αν δεν μπορείτε να τους εμπιστευτείτε και 
δεν μπορούν να σας εμπιστευτούν, τότε δεν αξίζει καν να προσπαθείτε για τη «φιλία» σας. Αν 
θεωρείτε ότι οι φίλοι σας δεν είναι εχέμυθοι και δεν μπορούν να γίνουν, τότε ίσως δεν 
γνωρίζεστε τόσο καλά όσο νομίζετε μεταξύ σας. Γιατί οι φίλοι σάς  συμπληρώνουν και εσείς 
συμπληρώνετε τους φίλους σας και με τον καιρό μπορεί να αποκτήσετε τις ίδιες συνήθειες ή 
ακόμα και τα ίδια ελαττώματα! Πώς να γίνει κάτι τέτοια πάνω σε ψεύτικες βάσεις; Πώς να 
θεωρηθούν το «άλλο σας μισό»; Ακόμη, κι αν διαφωνείτε -με τους φίλους σας δεν χρειάζεται  
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να συμφωνείτε συνέχεια- ο διάλογος πρέπει να είναι αυθεντικός. Μόνο έτσι τα ποικίλα 
εμπόδια θα μπορούν να ξεπεραστούν.   

Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να τα έχουν κι άλλοι, όμως αυτό που τους κάνει 
να ξεχωρίζουν, είναι αυτό που μόνο εσείς μπορείτε να δείτε, μόνο εσείς καταλαβαίνετε και 
κανένας άλλος. Είναι αυτά τα στοιχεία της συμπεριφοράς τους που μπορεί για κάποιους  
άλλους να είναι αρνητικά, αλλά για εσάς είναι απλώς κάτι που τους κάνει  ξεχωριστούς και 
τους αντιπροσωπεύει.  

Σε περίπτωση που έχετε ανάγκη τα συναισθήματα μιας πραγματικής φιλίας αλλά ο 
κοινωνικός σας περίγυρος αποτελείται μόνο από «γνωστούς», πρέπει να λάβετε υπόψη σας τις 
συνέπειες- αλλά και τις αιτίες. Διότι  αυτό δεν εγγυάται υγεία για τον ψυχικό σας κόσμο. Από 
την απουσία φίλων προκαλούνται ασθένειες, όπως η κατάθλιψη, το στρες ή το άγχος. Τα 
παραπάνω υποδηλώνουν μια περίοδο της ζωής σας που δεν μπορείτε να μιλήσετε σε κάποιον 
και τα κρατάτε όλα μέσα σας, με αποτέλεσμα να επιβαρύνετε περισσότερο την ψυχική σας 
κατάσταση. 

Λογικά, για να είστε σε μια μοναχική κατάσταση, δεν 
γίνεται να φταίνε μόνο οι άλλοι, αλλά και ο δικός σας 
χαρακτήρας πολύ πιθανόν να είναι απότομος και κάποιες 
φορές να ξεπερνάει κάποια όρια, αλλά να μην το 
καταλαβαίνετε. Συνήθως, τα άτομα που είναι μακριά από 
παρέες ή που δεν έχουν ένα άτομο συμπαράστασης, είτε  είναι 
αντικοινωνικά και απόμακρα είτε εγωιστές και 
ανταγωνιστικοί. Δηλαδή δεν υπολογίζουν τους γύρω τους ή δεν δίνουν σημασία στις απόψεις 
τους και αισθάνονται ότι δεν τους έχουν ανάγκη. Επίσης, μπορεί να απορροφώνται από το 
διαδίκτυο ή κάτι που πιστεύουν βασικό για τη ζωή τους και να ξεχνάνε τους ανθρώπους 
που νοιάζονται πραγματικά. Τέλος, μπορεί να είναι άνθρωποι που δίνουν σημασία σε υλικά 
αγαθά και αδιαφορούν για αξίες που αναδύονται μέσα από σχέσεις, όπως είναι οι 
φιλικές.                    

Άμα, λοιπόν, έχετε μια δυνατή και πραγματική φιλία, προσπαθήστε να την 
κρατήσετε και μην δίνετε βάση σε μικρούς καβγάδες που μπορεί να σας χωρίσουν. Άμα 
πάλι δεν έχετε ένα άτομο εμπιστοσύνης, μπορείτε να αξιολογήσετε τον εαυτό σας, να 
αναγνωρίσετε τα πιθανά λάθη σας και να αναλογιστείτε τι χάνετε. Τότε θα καταλάβετε 
ότι μια φιλία είναι πάνω από τον απότομο ή εκνευριστικό χαρακτήρα σας ή από κάποιο 
άλλο υλικό αγαθό!!! 

 Πηγές : 

http://www.kathimerini.gr/978596/article/epikairothta/episthmh/me-200-wres-synanastrofhs-
mporei-na-xtistei-mia-stenh-filia 
https://www.healthyliving.gr/2018/08/06/filia-arithmos-filon-8/ 
http://filologoupoli.blogspot.com/2013/11/3_8.html 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%C
E%B1%CF%83%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1 
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Εγώ και εσύ μια βόλτα σε έναν κόσμο χωρίς τσιγάρο. Ψήνεσαι;   

της Ιουλίας Χατζησιαφαρίκα (Β3) 

Εξαρχής δεν θα έπρεπε να καπνίζει κανένας άνθρωπος σε ολόκληρο τον κόσμο για τον λόγο 
ότι το τσιγάρο βεβαίως και κάνει μόνο κακό. Αργά ή γρήγορα πιστεύω πως οι καπνιστές θα 
καταλάβουν τι εστί τσιγάρο και κυρίως το πόσο κακό κάνει στην υγεία τους. Το χειρότερο 
όμως θα είναι πως δεν θα καταφέρουν να το κόψουν, επειδή θα έχουν εθιστεί, με αποτέλεσμα 
να αργοπεθαίνουν και να έχουν μία δύσκολη ζωή με πολλά προβλήματα… 

    Τα οφέλη της διακοπής του καπνίσματος φυσικά και είναι πολλά. Για την ακρίβεια η 
διακοπή του καπνίσματος έχει μόνο θετικά και εννοείται κανένα αρνητικό. Για να καταφέρει 
ένας άνθρωπος να τερματίσει το κάπνισμα, θα πρέπει να νιώσει μια εσωτερική επιθυμία για 
την αλλαγή αυτή, να αισθανθεί ότι απειλείται πραγματικά από αυτήν τη συνήθεια και αυτός 
και οι γύρω του, να αισθανθεί ότι η απεξάρτηση από την νικοτίνη θα επιφέρει σημαντικά 
οφέλη σε αυτόν και να αισθανθεί ότι είναι ικανός να αντεπεξέλθει στην αλλαγή αυτήν. 

     Γενικά, ένας μη-καπνιστής ζει περισσότερα χρόνια από έναν καπνιστή. Οι μη-καπνιστές 
γίνονται γρηγορότερα καλά, όταν αρρωσταίνουν, ξυπνάνε το πρωί από το ξυπνητήρι και όχι 
από τον βήχα, δεν έχουν κίτρινα αντιαισθητικά δόντια, δεν βρωμάει η ανάσα τους, δεν έχουν 
τόσα πολλά προβλήματα υγείας, δεν κινδυνεύουν από καρκίνο στους πνεύμονες ή στη γλώσσα, 
η φωνή τους είναι ωραία και δεν θα αποκτήσει ποτέ αυτήν τη μόνιμη βραχνάδα που θα 
προδίδει αρρώστια και όχι ωριμότητα. Σε γενικές γραμμές, αν ένας καπνιστής καταφέρει και 
κόψει το τσιγάρο, θα μπορεί να ζήσει περισσότερα χρόνια, θα γλιτώσει επίσης από την 
κακοσμία του στόματος, τον πονόλαιμο, τους πονοκεφάλους, τον καθημερινό βήχα, τις 
καούρες και την κόπωση. Επίσης, θα βελτιώσει την όσφρηση, τη γεύση και την απόδοση στην 
εργασία. Τι λες, προτιμάς να χάσεις όλα αυτά τα οφέλη και με ένα μόνο τσιγάρο δέκα 
ολόκληρα λεπτά από τη ζωή σου; 

        Και γιατί, παρακαλώ, να το κάνεις; Οι λόγοι, βέβαια, που ξεκινάει κάποιος το τσιγάρο 
είναι γιατί μπορεί να παρασυρθεί από το φιλικό του περιβάλλον ή από τη «μόδα» ή σε 
ελάχιστες περιπτώσεις το ξεκινάει και για ψυχολογικούς λόγους. Ό,τι όμως και να συμβαίνει 
στη ζωή σου δεν θα το λύσεις με το τσιγάρο, ίσα ίσα θα επιβαρύνεις την κατάσταση της υγείας 
σου και μετά θα φορτώσεις την ψυχολογία σου με περισσότερα προβλήματα. Αν όμως το 
ξεκινάς λόγω μόδας του τύπου «αν δεν καπνίζεις δεν είσαι μάγκας» ή λόγω φιλικού 
περιβάλλοντος, θα έπρεπε να ξέρεις ότι κάνεις ένα τεράστιο λάθος και πως έτσι καθορίζεις το 
γκρίζο μέλλον της υγείας σου. Οπωσδήποτε, λοιπόν, δεν θα πρέπει να αρχίσεις ποτέ κάτι που 
σου κάνει κακό και δεν έχει να σου προσφέρει τίποτα. 

      Ύστερα από όλα αυτά που διάβασες, θα επέλεγες μία ζωή με τσιγάρο; 
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Η ιστορία αλλιώς  

της Μ. Ράπτη και της Ελ. Σεμανιάκου (Β3) 

Σας έχει συμβεί ποτέ να διαβάσετε μια ιστορία και την ίδια ακριβώς στιγμή η φαντασία σας να 
ενεργοποιείται  και να προτείνει τη δική της εκδοχή; Σε μας έχει συμβεί και τα αποτελέσματα 
θα τα διαβάσετε στη συνέχεια. Δεν ξέρουμε ποια εκδοχή της ιστορίας για τα «Βενιζελικά» 
γλυκά της Λήμνου θα προτιμήσετε. Αυτό για το οποίο είμαστε σίγουρες είναι ότι κάποιες 
φορές ο μύθος δίνει άλλη διάσταση στην πραγματικότητα, ίσως πιο γλυκιά, ίσως πιο 
ουσιαστική… 

Η Ιστορία των «Βενιζελικών» γλυκών της Λήμνου 

Όταν ο Ελ. Βενιζέλος επισκέφτηκε τη Λήμνο το 1933, το πολεμικό πλοίο τον αποβίβασε στον 
Ρωμέικο γιαλό, κοντά στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής.  Πλήθος κόσμου είχε συρρεύσει 
να τον υποδεχτεί. Ανάμεσα στα άλλα, είχε γίνει συζήτηση τις προηγούμενες ημέρες, από τις 
γυναίκες της Φιλοπτώχου, οι οποίες είχαν και την ευθύνη της υποδοχής του, για το πιο γλυκό 
θα κερνούσαν τον Βενιζέλο. Τότε η Φωτεινή, μια πολύ έξυπνη κοπέλα, πρότεινε: «Να τον 
κεράσουμε αυτές τις μπάλες με το αμύγδαλο, που είναι πολύ νόστιμες». Έτσι, και έγινε. Στον 
Βενιζέλο άρεσε πολύ και ζήτησε και δεύτερο γλυκό. Από τότε τα συγκεκριμένα γλυκά, που δεν 
είχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή κάποιο όνομα, βαπτίστηκαν «Βενιζελικά». 

Η δική μας εκδοχή 

Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, ο Ε. Βενιζέλος αποφάσισε να επισκεφθεί το νησί της 
Λήμνου. Εκεί οι κάτοικοι είχαν οργανώσει ένα πανηγύρι προς τιμήν του. Μάλιστα, 
αποβραδίς όλοι ήταν στα σπίτια τους και φτιάχνανε παραδοσιακά γλυκά, για να κεραστεί 
όλος ο κόσμος. Ένα 15χρονο κορίτσι, που της άρεσε πολύ να μαγειρεύει και να εξερευνεί τα 
μυστικά της κουζίνας, η  Φωτεινή, επί ώρες έκανε συνδυασμούς υλικών, για να φτιάξει το 
δικό της γλυκό.  Και το αποτέλεσμα την δικαίωσε! Ήταν πραγματικά από τα πιο ωραία γλυκά 
που είχε ποτέ δοκιμάσει η Λήμνος! Μόλις το γεύτηκε ο Βενιζέλος ενθουσιάστηκε και ζήτησε 
δεύτερο. Επίσης, ήταν πρόθυμος να χρηματοδοτήσει την ίδρυση εργοστασίου για την 
κατασκευή του. Αλλά δυστυχώς γι’ αυτόν, η Φωτεινή δεν είχε φτιάξει αρκετά, γι’ αυτό δεν 
είχε περισσέψει κανένα. Από την άλλη, της ήταν δύσκολο να θυμηθεί τα υλικά που είχε 
χρησιμοποιήσει, ύστερα από τόσους συνδυασμούς.   

      Ο Βενιζέλος όμως δεν  τα παράτησε. Ανάμεσα στις άλλες του υποχρεώσεις, δεν ξεχνούσε 
να ψάχνει αυτό το γλυκό και σε άλλες χώρες εκτός Ευρώπης. Μέχρι που δεν άντεξε άλλο. 
Όσο και αν έψαχνε, ήταν μάταιο να βρεθούν τα υλικά.  Επέστρεψε, λοιπόν, στο νησί της 
Λήμνου και ρώτησε τη Φωτεινή αν μπορούσε να θυμηθεί κάτι. Εκείνη του απάντησε ότι το 
μόνο που θυμόταν ήταν ότι το γλυκό το έφτιαξε κατά βάση με τη θέλησή της να προσφέρει 
χαρά σε άλλους και με το χαμόγελό της. Τότε ο Βενιζέλος μπήκε στην κουζίνα, 
χρησιμοποίησε τα βασικά συστατικά και στη συνέχεια ακολούθησε τις οδηγίες της Φωτεινής. 
Επιτέλους, ύστερα από καιρό, βρήκε ξανά το γλυκό που τόσο του είχε αρέσει. Αυτή τη φορά 
όμως τα γλυκά ήταν φτιαγμένα από τα ίδια του τα χέρια. Οπότε αποφάσισε να τα ονομάσει 
«Βενιζελικά». 
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 Πηγή 

https://www.limnosreport.gr/limnos/114376/mia-orea-istoria-gia-ta-venizelika-glyka-tis-
limnou/ 

             
 
 

Μην μείνει ανοιχτή η Κερκόπορτα 

 της Ελένης Σεμανιάκου (Β3) 

Με αφορμή το ποίημα «Όσο Μπορείς» του Κ.Π. Καβάφη 

 
Η πόλις αμέριμνη 

μες  την καθημερινήν ανοησίαν 
- Χωρίς ίχνος ανθρωπιάς - 

- Χωρίς παρηγορίαν - 
Πουλώντας κι αγοράζοντας 

την πραμάτειάν τους στην Αγορά. 
Δεν ήξεραν 

( γιατί δεν θέλησαν να μάθουν) 
πως την Κερκόπορτα  άφησαν ανοιχτή 

και τώρα βρίσκονται 
στα χέρια του Μωάμεθ. 

Όμως εσύ, τούτο προσπάθησε! 
Τη ζωή σου την πολυάσχολην, 

μην την εξευτελίζεις. 
Και τα μικρά 

(ακόμα κι αν ασήμαντα φαίνονται σε σένα) 
Όσο μπορείς, να προσέχεις! 

Κι αν δεν μπορείς, 
Θυμήσου τουλάχιστον 

Μην μείνει ανοιχτή η Κερκόπορτα. 
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Ό, τι αξίζει μένει  

της Αμάντας Γραμμάτη (Γ1) 
 
Πολύ απότομα βραδιάζει, 
το ξημέρωμα αργεί. 
Οι άνθρωποι γύρω μου αποχωρούν. 
Ό,τι αξίζει μένει,  λένε,  
μάλλον δεν άξιζε… 
Όλα μέσα μου σπάνε  
σαν φτερά που κόβονται στα δύο.  
Κοίτα ο ήλιος ανατέλλει, 
κοίτα ένα τριαντάφυλλο! 
Κολύμπα σ' αυτό, είναι κόκκινο, 
έχεις δει ποτέ σου μαύρο; 
Μαύρο σαν την ψυχή κάποιων ανθρώπων 
μαύρο σαν τη νύχτα εκείνη. 
Έφυγες τότε, εκείνο το βράδυ 
η λάμψη των ματιών μου  
σταμάτησε να λάμπει. 
Έτσι σταμάτησε 
και η καρδιά μου να χτυπά,  
εκείνη τη στιγμή, εκείνο το λεπτό. 
 
 

Πνοή ζωής  

της Κυριακής Κάππα (Β1) 

Το κείμενο που ακολουθεί απέσπασε πρώτο βραβείο στον 6ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό 
για τον έλεγχο του καπνίσματος με θέμα « Η Ζωή χωρίς κάπνισμα», που διοργανώθηκε από το 
Ερευνητικό Εργαστήριο «George D. Behrakis», Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, στο πλαίσιο 
του 9ου Πανελληνίου Μαθητικού Συνεδρίου «Παιδεία για έναν Κόσμο Χωρίς Κάπνισμα». 

 Αγαπημένοι μου αναγνώστες καλημέρα. Αρχικά ένα εγκάρδιο ευχαριστώ για τα θετικά 
μηνύματά σας και μια υπόσχεση, που είναι και ο προσωπικός μου αγώνας, να μην σας 
απογοητεύσω πότε και να συνεχίσω μέσα από τα άρθρα μου, κρατώντας το ενδιαφέρον σας για 
την επικαιρότητα και σπάζοντας τα υπερβολικά στερεότυπα, να κάνω μαζί σας τη διαφορά. 

    Σε πολλά από τα μηνύματά σας, ορισμένοι μου αναφέρετε το κάπνισμα ως κοινωνικό 
πρόβλημα, κάποιοι άλλοι ως επιλογή και απόλαυση και μία κατηγορία, όπου ανήκουν οι πιο 
αρμόδιοι να έχουν άποψη, οι πρώην καπνιστές, καταθέτει πόσο άλλαξε η προσωπική ζωή προς 
το καλύτερο. 

    Και εγώ ορκισμένη αντικαπνίστρια έχω το δικαίωμα να κρίνω έναν καπνιστή; Δεν ξέρω πώς 
να αγγίξω αυτό το θέμα μένοντας εγώ στο κείμενο και όχι διατυπώνοντας απόψεις τρίτων. 
Μέχρι που μια φίλη έκοψε το κάπνισμα λόγω εγκυμοσύνης. Από εκείνη τη στιγμή ένα 
ερωτηματικό ήρθε και κόλλησε στο μυαλό μου… Τώρα τι έγινε; Χθες ήταν εθισμένη  
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καπνίστρια και σήμερα όχι;  Πώς γίνεται; Σίγουρα δεν υπέφερε από την έλλειψη τσιγάρου, την 
έβλεπα, έλαμπε! 

    Άρα φίλοι μου είμαι σε θέση να σας πω τα ευχάριστα.  Σήμερα κόβετε το τσιγάρο! Είναι 
δύσκολο, το ξέρω, και αν σας πω πως είναι όλα ρόδινα θα ήταν ψέμα, όπως και ότι σας 
καταλαβαίνω, γιατί θα ήταν υποκρισία. Αλλά πριν βιαστείτε να αρχίσετε τις δικαιολογίες: 
«Εμένα μου αρέσει το τσιγάρο» ή «Θέλω να το κόψω, αλλά δεν μπορώ», θα σας πω ότι τίποτα 
από αυτά δεν ισχύει. Το κίνητρο σάς λείπει και αυτό είναι η ίδια η ζωή. Γιατί όταν η ζωή 
ανθίζει, τίποτα άρρωστο δεν μπορεί να επιβιώσει. Γιατί ζωή χωρίς τσιγάρο δεν είναι ούτε 
λιγότερο λαχάνιασμα, ούτε περισσότερα χρήματα, όπως οι περισσότεροι πιστεύετε. 

   Η ουσία είναι αλλού. Ζωή χωρίς κάπνισμα σημαίνει καθαρό και δυνατό μυαλό, δηλαδή 
καλύτερη αντίληψη των πάντων, των χρωμάτων, των συναισθημάτων, των γεύσεων. Καλύτερη 
επαφή με τον ίδιο σας τον εαυτό, οπότε και καλύτερη συναναστροφή με τους τρίτους είτε 
αυτοί είναι γείτονες, φίλοι ή συνάδελφοι. 

    Σημαίνει επίσης γερό, δυνατό και υγιές σώμα με ό,τι αυτό συνεπάγεται, περισσότερη 
ενέργεια, λιγότερες ασθένειες. Καλύτερα αντανακλαστικά και μια δυνατή καρδιά που είναι 
έτοιμη να χτυπήσει δυνατά, όχι από κούραση και άγχος αλλά από χαρά, αγάπη και έρωτα. 
Σημαίνει περισσότερο χρόνο ζωής για εσάς και με τους αγαπημένους σας. Και αυτό είναι πολύ 
σημαντικό. 

    Αλήθεια έχετε αναλογιστεί πόσο πολύ μπορεί να σας αγαπά αυτός που σας λέει «κόψε σε 
παρακαλώ το κάπνισμα!»; Έχετε εστιαστεί στα μάτια του παιδιού σας, όταν σας το λέει; 
Διακρίνατε την αγωνία του μην πάθετε κάτι κακό; Ή των γονιών σας; Δεν έχει σημασία 
ποιου… Είμαι σίγουρη πως αν το κάνετε, δεν θα το αντέξετε!   

    Τώρα αμέσως, λοιπόν, καθαρίστε τα σταχτοδοχεία σας, ρίξτε μέσα νερό με ροδοπέταλα και 
υποσχεθείτε στον εαυτό σας πως εκεί μέσα δεν θα ξαναμυρίσει ο θάνατος! Και με τα πρώτα 
χρήματα από το πακέτο που δεν θα αγοράσετε, πάρτε ένα λουλούδι και χαρίστε το στον πρώτο 
περαστικό ή καλύτερα σε έναν καπνιστή. Αν σας ρωτήσει «γιατί;» πείτε του: «Επειδή μου 

περισσεύει το οξυγόνο » 

    Σας χαιρετώ και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε! 

  

ΣΕ ΕΡΩΤΕΥΤΗΚΑ 

 της Μαριάννας-Ραφαηλίας Παλιεράκη (Γ2) 

Όταν σε πρωτοείδα, όμορφος σαν κόκκινα τριαντάφυλλα 
εις στην καρδιά μου δημιουργήθηκαν φτερά. 

Κι όταν ακούμπησα τα απαλά σου χείλη για πρώτη φορά 
σ' άλλον κόσμο εκτοξεύτηκα. 

Η ηρεμία των νερών του νου μου ταράχθηκε 
σαν να 'πεσε μέσα τους μια πέτρα, απερίσκεπτα... 
Όμως μονόπλευρα φαίνεται ήσαν τα αισθήματα, 

μου έσπασες της καρδιάς μου τα φτερά. 
Μα τώρα πρέπει να φύγω μακριά σου, 
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με πλήγωσες και με κατέστρεψες σαν ένα παλιό παιχνίδι. 

Ο πόνος της ψυχής μου που πάντα την προστάτευα 
με τείχη υψηλά, απέραντος φαντάζει. 
Πρέπει να φύγω, πρέπει, πληγωμένη 

από τα αγκάθια σου σαν είμαι. 
Κι όμως τα δεσμά της καρδιάς μου 

με κρατάν εδώ, θα με ρωτήσεις γιατί. 
Μα νομίζω ξέρεις, ξέρεις πώς ένιωσα, 

πως πόνεσα, μα πάνω απ’ όλα πως σε ερωτεύτηκα. 
Σε ερωτεύτηκα, σε αγάπησα, αλλά στο τέλος πόνεσα, 

έμεινα να κοιτώ τη σελήνη και να θυμάμαι εσένα. 
Γιατί να θυμάσαι σε ερωτεύτηκα. 

 
 
 

Τρία ποιήματα 
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Φιλοζωία 
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Και τα ζώα έχουν ψυχή!  

της Ξανθίππης Χρύσογλου (Α3) 

Φιλοζωία. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό, όταν ακούτε αυτή τη λέξη; 
Κάθε φορά που βλέπετε ένα αδέσποτο στον δρόμο, προσπαθείτε να το βοηθήσετε ή απλά το 
αγνοείτε; Είστε από τους ανθρώπους που παίρνουν ένα κατοικίδιο και μετά το εγκαταλείπουν ή 
το αγαπούν για πάντα; Η εκμετάλλευση και η κακοποίηση των ζώων είναι ένα πολύ σοβαρό 
θέμα που πρέπει να μας απασχολεί όλους. 

        Δεν θέλω να αναφερθώ μόνο στα κατοικίδια που 
κάθε μέρα «πετιούνται» στον δρόμο από κάποιους 
ανθρώπους που θα τους χαρακτήριζα τουλάχιστον 
άκαρδους. Ούτε μόνο στην περίπτωση του σκύλου και της 
γάτας. Η αλήθεια είναι ότι στους περισσότερους από μας, 
όταν σκεφτόμαστε την κακοποίηση ενός ζώου, έρχεται 
συνήθως στο μυαλό μας ένας σκύλος ή μία γάτα. 
Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, με άλλα ζώα που είναι 
εξίσου σοβαρές. Αναφέρομαι στους ζωολογικούς κήπους. 
Ωραία είναι, όταν χαζεύουμε άγρια ζώα, εξωτικά πουλιά κλεισμένα μέσα σε κλουβιά, αλλά 
βάζουμε ποτέ τον εαυτό μας στη θέση τους; Αν το σκεφτούμε λίγο καλύτερα, όλα αυτά τα ζώα 
που βλέπουμε εκεί τα έχουν πάρει από το φυσικό τους περιβάλλον και τα έχουν κλεισμένα 
μέσα σε έναν μικροσκοπικό χώρο  μόνο με φαγητό και νερό. Δυστυχώς, αυτό το φαινόμενο δεν 
έχει σταματήσει και συνεχίζει να αρέσει στον κόσμο. 

      Επίσης, ένα άλλο σοβαρό θέμα είναι η υπερκατανάλωση κρέατος. Οι βιομηχανίες 
μεγαλώνουν τα ζώα σε απάνθρωπες συνθήκες. Τα γουρούνια για παράδειγμα είναι κλεισμένα 
μέσα σε κτίρια όπου δεν μπορούν ούτε να κουνηθούν. Οι κότες περιορίζονται μέσα σε έναν 
κλειστό χώρο, τις ταΐζουν διαρκώς, κρατώντας τα φώτα αναμμένα ώστε να μην κοιμούνται. 
Έτσι, μέσα σε έναν μήνα από κοτοπουλάκια γίνονται μεγάλα κοτόπουλα. Επιπλέον, όταν λέμε 
μπριζόλα γάλακτος, εννοούμε τα νεογέννητα  μωρά της αγελάδας! Τέλος, έχουμε τη δολοφονία 
των ζώων όχι μόνο για το κρέας τους αλλά και για τη γούνα ή το δέρμα τους. Συμβαίνει συχνά 
τα άγρια ζώα να παραμένουν παγιδευμένα για μέρες μέχρι να εντοπιστούν από τον κυνηγό. Ο 
θάνατός τους, όπως γίνεται αντιληπτό, είναι φριχτά βασανιστικός. 

      Τι ισχύει όμως την περίπτωση των κατοικίδιων; Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που ένα 
ζευγάρι ή μια οικογένεια θέλουν να πάρουν έναν σκύλο, μια γάτα ή κάποιο άλλο κατοικίδιο 
και στο τέλος, όταν τα βαρεθούν, τα εγκαταλείπουν στον δρόμο. Άλλες φορές τα έχουν 
αλυσοδεμένα μέσα στο κρύο ή τη ζέστη χωρίς φαγητό και νερό. Κάποιοι άλλοι τα κρατάνε 
μόνα τους σε μικρά μπαλκόνια. Ή τα σκοτώνουν, όταν πια γεράσουν και δεν τους είναι πλέον 
χρήσιμα. Όλοι αυτοί λησμονούν μάλλον ότι τα ζώα δεν είναι ούτε αντικείμενα ούτε παιχνίδια ή 
εργαλεία. 

            Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω ότι υπάρχουν και άνθρωποι που,  όταν αποφασίσουν να 
υιοθετήσουν ή να αγοράσουν ένα ζώο, βοηθάνε ένα ανάπηρο. Αυτούς θα σας παρακινούσα να 
μιμηθείτε, αν γίνεται! 
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         Κλείνοντας, καταλήγω στο ότι κάθε ένας από εμάς πρέπει να σέβεται και να αγαπά τα 
ζώα. Όπως οι άνθρωποι έχουν ψυχή, συναισθήματα, ανάγκη για αγάπη και ζεστασιά, το ίδιο 
έχουν και αυτά. Φερθείτε στο κατοικίδιο σας με έναν καλύτερο και στοργικό τρόπο και θα 
δείτε ότι με τον καιρό θα αρχίσει να γίνεται μέλος της οικογένειάς σας. Σταματήστε, όπως 
μπορείτε, την εκμετάλλευση κάθε ζώου και θα δείτε ότι θα νιώσετε και οι ίδιοι καλύτερα. Και 
μην ξεχνάτε, η φιλοζωία αποτελεί ένδειξη πολιτισμού. 

Πηγές: 

http://annaly-s.blogspot.com/2017/03/blog-post.html 
https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/dhmosio/107116/diadrastiko-programma-gia-tin-
filozoia-sta-sxoleia 
https://www.youtube.com/watch?v=cRhbtOjAv0c 

  

 

…  

της Δήμητρας Τριανταφυλλίδη (Β3) 

Πριν διαβάσεις αυτό το άρθρο, θέλω να σκεφτείς. Έχεις δει ποτέ ένα κατοικίδιο να χοροπηδάει 
από ευτυχία, απλώς και μόνο επειδή γύρισε ο ιδιοκτήτης του στο σπίτι; Μία γάτα να 
γουργουρίζει και να ζητάει χάδια; Μία σκυλίτσα να φροντίζει τα μικρά της; Το κατοικίδιο που 
προσπαθεί να ανεβάσει τη διάθεση του ιδιοκτήτη του, όταν εκείνος δεν είναι καλά; Την 
αντίδρασή του, όταν το μαλώνει ο ιδιοκτήτης του; Τα μάτια των ζώων που καθρεφτίζουν τα 
χιλιάδες συναισθήματα που νιώθουν –αγάπη, φόβο, θλίψη, ευχαρίστηση- ακριβώς όπως και 
εσύ; 

      Αν έχεις προσέξει όλα τα παραπάνω, τότε, λοιπόν, πώς μπορείς να πεις ότι δεν έχουν ψυχή; 
 Όπως οι ανθρωποι έτσι και τα ζώα έχουν ψυχή, νιώθουν και είναι μεταξύ τους διαφορετικά, 
κατά χρώμα, μέγεθος, είδος, ράτσα και χαρακτήρα. Ναι, και τα ζώα έχουν χαρακτήρα. Έχουν 
τις ιδιοτροπίες και τα προτερήματά τους και «μπορούν να μας μάθουν αυτό ακριβώς που 
χρειαζόμαστε, την ανιδιοτελή αγάπη και το πώς να μοιραζόμαστε». 
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     Για να γίνει αυτό όμως πρέπει να καταλάβεις ότι δεν υπάρχουν μόνο για να ικανοποιούν τις 
ανάγκες σου. Ούτε για να φας εσύ το burgerσου ούτε για να φορέσεις μια όμορφη γούνα. 
Υπήρχε μια εποχή, όπου ο άνθρωπος είχε ανάγκη να τραφεί και να ντυθεί από το ζώο. Σήμερα 
όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ. Έχουμε εξελιχθεί και, κατά πλειοψηφία, 
υποστηρίζουμε ότι είμαστε το μόνο είδος που έχει νοημοσύνη και ευφυΐα, όμως παρόλα αυτά 
συνεχίζουμε να κυνηγάμε τα ελεύθερα ζώα για ψυχαγωγία, να μεταλλάσσουμε τον γενετικό 
τους κώδικα με σκοπό να αυξηθεί η παραγωγή και οι πωλήσεις και να τα κακοποιούμε. Είναι 
απάνθρωπη η εκμετάλλευση, ο βασανισμός και η θανάτωση ενός ανθρώπου αλλά όχι ενός 
ζώου; Πόσο εντάξει σου φαίνεται αυτό; 

   Εκτός από αυτό υπάρχει και το θέμα των υποχρεώσεων. Ξέρω ότι το έχεις ακούσει πολλές 
φορές, όπως όλοι, όμως είναι σημαντικό. Το κατοικίδιο ζώο που θα πάρεις στο σπίτι σου, είναι 
ένα ζωντανό πλάσμα. Χρειάζεται την τροφή και το νερό του, όπως και να αθλείται στην 
περίπτωση που είναι σκύλος. Θα μπορείτε να βγαίνετε έξω μαζί ή να παίζετε στο σπίτι με μια 
μπάλα -εξαρτάται από το ζωάκι- ποτέ όμως δε θα ξαναείσαι μόνος σου, θα σου κρατάει 
συντροφιά για πάντα. Θα είναι μέλος της οικογένειάς σου και θα ’χει ανάγκη διαρκώς από την 
αγάπη σου, όχι μόνο όσο είναι μικρό. Γι’ αυτό φρόντισε να είσαι έτοιμος, πριν αναλάβεις ένα 
ζωάκι. Θέλει χρόνο και όρεξη, για να ασχοληθείς με το κατοικίδιο σου. Στην αρχή μπορεί να 
είναι δύσκολο, θα κερδίσεις όμως έναν αληθινό φίλο που θα σου χαρίσει αμέτρητες  στιγμές 
ευτυχίας. 

 

 

 

Πηγές: 

https://www.savoirville.gr/i-aksia-tou-na-eisai-
filozwos/http://www.kathimerini.gr/95201/article/epikairothta/ellada/metallagmena-zwa-gia-
ay3hsh-ths-paragwghshttp://www.lamiareport.gr/index.php/kataggelies/item/52518-eisai-
filozoos-enoxos 
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Pit Bull … 

της Κυριακής Κάππα (Β1) 

Σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω, πολυαγαπημένοι μου αναγνώστες, στη στήλη της 
φιλοζωίας. Στο σημερινό άρθρο θα μιλήσουμε για έναν θέμα… ή καλύτερα για μία ράτσα 
αρκετά συζητημένη και παρεξηγημένη… όπως τα pit bull. 

Αλήθεια, ξεκινήσατε σχετική συζήτηση μέσα στην παρέα σας; Αν ναι, ίσως 
διαπιστώσατε ότι οι απόψεις για τα συμπαθέστατα, κατ’ εμέ, τετράποδα είναι αντικρουόμενες.  
Για να γίνουν πιο ξεκάθαρες οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών, ρώτησα τρία άτομα – που 
θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους- από κάθε πλευρά τι πιστεύουν πως είναι ένα pit 
bull. Ιδού οι απαντήσεις που έλαβα: 

Άτομα που θεωρούν τα pit bull …κτήνη 

1η απάντηση 

Επικίνδυνα και επιθετικά ζώα που πρέπει να τα κυκλοφορούν με φίμωτρο όλοι οι 
ξεμυαλισμένοι που νομίζουν πως, αν τα εκπαιδεύσουν, θα μειωθεί η επιθετικότητά τους. Εν 
ολίγοις, κτήνη που πιστεύω πως έπρεπε να απαγορεύονται στην Ελλάδα. 

  

2η απάντηση  

Δεν ξέρω αν είναι τόσο γλυκά και αγαπησιάρικα, αν δεν τα αγριέψεις από μικρά, όπως λένε 
μερικοί. Κανένας όμως δεν μπορεί να μας εγγυηθεί πως θα συμπεριφερθεί, όπως το έχουμε 
μάθει. Είναι από τη φύση τους επιθετικά και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει και σε συνδυασμό με 
τη δύναμή τους γίνονται επικίνδυνα σε ανθρώπους και ζώα. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω, όμως 
δεν το ρισκάρω να βάλω ένα καλόκαρδο, όπως το αποκαλούν μερικοί, pitbullάκι δίπλα στα 
παιδιά μου! Αν θελήσω σκύλο, θα πάρω ένα κανίς.  
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3η απάντηση  

 Τα Pit bull είναι  επικίνδυνη διασταύρωση- εφεύρεση μερικών επιστήμων που ήθελαν μια 
ράτσα δυνατή, άγρια και κατάλληλη για μάχες μέχρι θανάτου με άλλα σκυλιά! Τέτοιου είδους 
σκυλιά υπακούουν πολλές φόρες στα ένστικτά τους τα οποία υπερνικούν την εκπαίδευση που 
έχουν λάβει, καταλήγοντας ανεξέλεγκτα.  

 

Άτομα που έχον υιοθετήσει pit bull 

1η απάντηση  

Λούτρινα αρκουδάκια με φουσκωτά για τσίμπημα μάγουλα που δεν τα καταπιέζουν καθόλου 
οι αγκαλιές. Αντιθέτως, παλεύουν, για να τις αποκτήσουν και ζηλεύουν, όταν χαϊδεύεις 
οποιοδήποτε άλλο πλάσμα. Είναι πολύ κοινωνικά και φιλικά με τους ανθρώπους όλων των 
ηλικιών και τα ζώα γύρω τους, πολύ καλοί φύλακες που μπορούν να υπερασπιστούν μέχρι 
θανάτου τον χώρο τους και τα αφεντικά τους. 

 

2η απάντηση  

Σε αντίθεση με αυτό που προβάλλεται από τα ΜΜΕ και αυτό που πιστεύουν πολλοί, το pit bull 
είναι στην πραγματικότητα ένας σκύλος πολύ γλυκός, με ευχάριστη προσωπικότητα,  
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αξιόπιστος φύλακας, τρυφερός και φιλικός. Έχει πολύ όμορφη σχέση με τα παιδιά όλων των 
ηλικιών και μπορεί ακόμα να συμβιώσει αρμονικά με όλων των ειδών τα ζώα, αν 
κοινωνικοποιηθεί νωρίς και σωστά. Η συνεχής προβολή περιστατικών επιθέσεων από τα ΜΜΕ 
τα οποία τείνουν να χρησιμοποιούν το όνομα pit bull ασύστολα, χωρίς να εξακριβώνουν τη 
ράτσα του σκύλου που έκανε την επίθεση, είναι οι παράγοντες κλειδιά στους οποίους 
οφείλεται η κακή φήμη των pit bull και όχι στα γονίδιά του.  

  

3η απάντηση 

 Το μόνο που θα μπορούσαμε να του καταλογίσουμε, σε όλη αυτή την αρνητική γι’ αυτά φήμη 
που έχει δημιουργηθεί είναι ότι όντως έχει μια έμφυτη τάση επιθετικότητας προς άλλα ζώα, 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι με κοινωνικοποίηση και πειθαρχία δεν μπορεί να μειωθεί 
σημαντικά, ακόμα και να εξαλειφτεί. Ας μην ξεχνάμε το εξής: στη φύση, κανένα πλάσμα δεν 
αρέσκεται να σκοτώνει το είδος του. To pit bull είναι ένα...ποιοτικό κατοικίδιο που ταιριάζει 
σε...ποιοτικούς ιδιοκτήτες. Όσο παράξενο και αν ακούγεται, έχει ήπια φύση, ευχάριστο 
ταμπεραμέντο, είναι ευγενικό και καλότροπο, ιδιαίτερα αφοσιωμένο και τρυφερό με άτομα 
όλων των ηλικιών.  

 

Όπως παρατηρήσατε υπάρχουν τρομερές διαφορές ανάμεσα στις απόψεις που παρατέθηκαν. 
Ωστόσο, υπάρχει  εξήγηση: Τα pit bull είναι από τη φύση τους πολύ ικανά και δυνατά ζώα. 
Επειδή, λοιπόν, διαθέτουν αυτά τα σημαντικά στοιχεία, ο άνθρωπος θέλησε να τα 
εκμεταλλευτεί και, όπως συνηθίζει, να τα καταδικάσει τρελαίνοντας τα, αφού τα κλείδωνε σε 
κλούβια και τα απομόνωνε τελείως από τον έξω κόσμο για απάνθρωπους λόγους, όπως οι 
κυνομαχίες, κάνοντας όμως έτσι την ονομασία τους συνώνυμο του φόβου για όσους δεν έχουν 
συναναστραφεί ποτέ με ένα pit bull.  
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Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε πως, πριν από πολλά- πολλά χρόνια τα pit bull ήταν οι 
τετράποδες νταντάδες της εποχής, καθώς δεν ήταν λίγες οι φορές που οι γονείς τα έβαζαν να 
κοιμηθούν κάτω από τις κούνιες των μωρών τους, για να τα προστατεύουν την ώρα που 
κοιμόντουσαν ή που άφηναν τα παιδιά τους μόνα τους με τους σημερινούς «δολοφόνους», 
γιατί ήταν σίγουροι πως τα μωρά τους θα ήταν ασφαλή μαζί με ένα pit bull-νταντά. Όλη η 
εμπιστοσύνη των ανθρώπων σε αυτά τα ζώα βασιζόταν στην έντονη τρυφερότητα τους 
απέναντι στα αφεντικά τους και κυρίως στα μικρά μέλη της οικογένειας.  

Επομένως, πριν καταδικάσουμε ή αποκρυσταλλώσουμε άποψη για κάποιο, θέμα καλό 
είναι να ενημερωνόμαστε και να ευαισθητοποιούμε και τους γύρω μας. 

  

 

http://users.sch.gr/gkntz/_ped/25/pitbull.htm 

https://www.protothema.gr/greece/article/850946/ilion-pit-boul-ormise-kai-dagose-koritsaki-
sto-prosopo-tin-ora-pou-elege-ta-kalada/  

 

https://www.nou-pou.gr/life/oi-5-my8oi-twn-pit-bulls-poy-prepei-na-gnwrizeis/ 
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Συνεντεύξεις 
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Όταν το όνειρο και η προσπάθεια παίρνουν σάρκα και οστά…    

της Κυριακής Κάππα (Β1) 

  

Ηλίας Χουρίδης… ένα ανερχόμενο αστέρι του taekwondo που στα 14 του μόλις χρόνια είναι 
11ος πανευρωπαϊκά, 3ος πανελλήνια και 1ος στη βόρεια Ελλάδα. Προπονητής και σύντροφος 
του στον δρόμο του πρωταθλητισμού είναι ο Ιωακείμ Πεχλιβάνης, από τον σύλλογο 
HWARANG, τον πρώτο σύλλογο taekwondo στην Ελλάδα, γνωστό και ως « Ο χώρος των 
πρωταθλητών». Σήμερα θα ξεδιπλώσουν τα ταλέντα τους στο ρινγκ των συνεντεύξεων του 
ηλεκτρονικού μας περιοδικού. Τους συνάντησα στη σχολή taekwondo, όπου και μού 
παραχώρησαν τη συνέντευξη που ακολουθεί. 

Πότε ξεκίνησες το taekwondo; 

Ήμουν τεσσάρων, πριν από δέκα χρόνια. 

Τι σε έκανε να το ξεκινήσεις; 

Το θεωρούσα παιχνίδι, όπως είναι το ποδόσφαιρο. Με γέμιζε, με έκανε χαρούμενο. 

Πόσες ώρες αφιερώνεις στην προπόνησή σου; 

Πλέον τρεις, παλιότερα εφτά.                      
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Ποιες είναι οι σκέψεις σου κατά τη διάρκεια ενός αγώνα; 

Λόγω του άγχους μου, δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα παραπάνω από το τι πρέπει να κάνω για 
να πάρω πόντους.  

Ποιο είναι το κύριο άγχος σου πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα; 

Ποιος είναι ο αντίπαλος μου και το πώς θα παίζει. 

Θεωρείς πως αδικήθηκες σε κάποιο αγώνα;  

Πολλές φόρες. Στο φετινό πανελλήνιο, σε έναν αγώνα είχαμε μεγάλη απόσταση με τον 
αντίπαλο μου και επειδή είχαν χαλάσει οι κέρσορες από την κάσκα μου, τού έμπαιναν πόντοι. 

Τι έκανες τότε; 

Άρχισα να διαμαρτύρομαι στον διαιτητή… και πήρα  ποινή, γιατί δεν επιτρέπεται να μιλάμε 
κατά τη διάρκεια του αγώνα. Εν τέλει, του αφαιρέθηκαν όλοι οι πόντοι εκτός από τρεις. Δεν 
ξέρω γιατί, αλλά τελικά κέρδισα με είκοσι πόντους διαφορά. 

Ποιος είναι ο υψηλότερος στόχος σου; 

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα. 

Ποιος ήταν μέχρι στιγμής ο χειρότερος και ο καλύτερος αγώνας σου;  

Ο χειρότερος μου αγώνας ήταν πριν από δύο χρόνια, επειδή φοβόμουν τον αντίπαλο, γιατί 
ήξερα πως βγαίνει πάντα πρώτος. Εν τέλει, έχασα απευθείας 20-0. 
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   Ο καλύτερος μου αγώνας ήταν πρόσφατα με έναν Ρώσο στη Γερμανία, όπου κατάφερα να 
κάνω την ανατροπή και να κερδίσω  στα τελευταία δεκαέξι κλάσματα του δευτερολέπτου! 

Ποιες είναι οι θυσίες που κάνει ένας πρωταθλητής; 

Καταρχήν το φαγητό. Κάνω δίαιτα εδώ και δυο χρόνια και μου φαίνεται σαν να είναι αιώνας. 
Η κούραση που έχει ένας αθλητής σε συνδυασμό με την πείνα δημιουργεί ένα απαίσιο 
συναίσθημα. 

Ποιος είναι ο στόχος σου για την επόμενη χρονιά; 

Να πάω στο πανευρωπαϊκό, να πάρω τα μόρια, να περάσω άνευ και να προκριθώ και στο 
παγκόσμιο. 

Πώς ένιωσες όταν έπιασες το μετάλλιο στα χέρια σου; 

Ήταν τόσο υπέροχη αυτή η στιγμή που δεν μπορώ να την περιγράψω με λέξεις ή να την 
παρομοιάσω με κάποιο συναίσθημα. 

Τι είπες στο προπονητή σου, όταν πήρες το μετάλλιο; 

Τίποτα… δεν είχα λόγια εκείνη την στιγμή. Άρχισε να χαίρεται, να χορεύει. Και εγώ τον 
κοιτούσα και γελούσα. 

Ποιο άτομο σε υποστηρίζει περισσότερο κατά τη διάρκεια του αγώνα; 

Οι συμπαίκτες μου με ενθαρρύνουν και με εμψυχώνουν απ’ έξω. 

Ποια ήταν η πρώτη σου σκέψη μετά το τέλος του αγώνα; 

«Έσκισες και πάλι παιχταρά μου».  

Η πιο ξεχωριστή για εσένα στιγμή; 

Όταν στην επιστροφή μας από το πανευρωπαϊκό, μάς υποδέχτηκε όλη η σχολή μου με 
ανθοδέσμες και τουλουμπάκια. 

Τουλουμπάκια; 

Γλυκά γενικά… αλλά τα τουλουμπάκια. Είναι αξία! 

[ Ακολούθησαν γέλια] 

Πώς ένιωσες τότε; 

Ήμουν έτοιμος να κλάψω από τη χαρά μου. 
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Έχεις κερδίσει αγώνες με σπασμένο άκρο;  

Κέρδισα την πρόκριση στο πανευρωπαϊκό με σπασμένο δάχτυλο και ένα πανελλήνιο πριν δυο 
περίπου χρονιά με σπασμένο το κόκαλο στον ώμο μου. 

Θεωρείς πως χρειάζεσαι ένα διάλλειμα από το teakwondo; 

Όχι, θεωρώ πως στη φάση που είμαι χρειάζομαι περισσότερη προπόνηση. 

Τι θα έλεγες σε έναν αθλητή που τώρα ξεκινά τον πρωταθλητισμό; 

Να δουλέψει τα μπλοκ, τα στεπ και την ταχύτητά του, να μην έχει άγχος και να μη φοβάται. 

Τι σκεπτόσουν πριν ξεκινήσει ο αγώνας; 

Ότι θα χάσω… αλλά τελικά κέρδισα! 

Αν ήξερες τις δυσκολίες και την προσπάθεια που θα έπρεπε να καταβάλλεις θα ξεκινούσες 
το taekwondo; 

Ναι, γιατί μου αρέσει αυτή η προσπάθεια που κάνω και τα αποτελέσματα της. 

Η καλύτερη συμβουλή που σου έχουν δώσει; Και από ποιον ήταν; 

Ήταν συμβουλές στρατηγικής από τον προπονητή μου σε έναν αγώνα στην Αθήνα. 

Η πίεση το στρες και το άγχος σε επηρεάζουν στην υπόλοιπη καθημερινότητα σου; Για 
παράδειγμα στο σχολείο; 

Όχι ιδιαίτερα…(έμεινε για λίγο σκεπτικός).  Ίσως λίγο το άγχος, κυρίως για τα κιλά. 

Υπήρξαν στιγμές που ήθελες να τα παρατήσεις; 

Ναι, όταν ήμουν πιο μικρός έλεγα ότι το βαρέθηκα και ήθελα να σταματήσω. Όταν όμως  
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κατάλαβα τι είχα καταφέρει με τη μέχρι τότε προσπάθειά μου, θέλησα να το συνεχίσω και το 
συνέχισα. 

Όταν ξεκίνησες φοβήθηκες τους τραυματισμούς; 

Όχι, ήξερα ότι θα συμβούν, ότι ήταν μέρος του παιχνιδιού. Ήξερα πως πήγαινα  taekwondo! 

 Υπήρξε κάποιο περιστατικό που σε πείσμωσε να συνεχίσεις; 

Όταν είχα σπάσει ένα κόκαλο στη μέση του αγώνα και δεν ήθελα να τα παρατήσω. Ήθελα 
απλώς να πάρω το χρυσό, δεν είχα τίποτα άλλο στο μυαλό μου. Και ένα άλλο περιστατικό μ’ 
έναν αντίπαλο από τον οποίο έχασα. Πείσμωσα να τον κερδίσω και στον επόμενο αγώνα βγήκε 
νοκ άουτ, γιατί έκλαιγε. 

Φιλικός είπαμε ήταν; 

[Ακολούθησαν γέλια ] 

Ναι, ναι φιλικός ήταν. 

Τι θεωρείς πως σου έχει δώσει το taekwondo; 

Αυτοάμυνα, συγκέντρωση, πειθαρχία και ωραίες στιγμές. 

 

  

Ιωακείμ Πεχλιβάνης (Για τους φίλους και συνοδοιπόρους «Μάκης», όπως μας συστήθηκε), 
περήφανος  προπονητής του Ηλία Χουρίδη.    
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 Πώς αισθάνεστε για την επιτυχία του Ηλία Χουρίδη πρόσφατα με την πρόκρισή του στο 
πανευρωπαϊκό αλλά και για τα επιτεύγματά του μέχρι στιγμής; 

Ο Ηλίας είναι ένας αθλητής που εμπιστεύομαι, είναι εργατικός και δουλεύει σκληρά. Ο στόχος 
που έχουμε μετά την επιτυχία στη Γερμανία, που πήρε την πρόκριση για το πανευρωπαϊκό, 
είναι να δουλέψουμε, να συμμετέχουμε σε διάφορα meeting, να κάνουμε σταθμούς, για να 
δουλέψουμε τα κενά μας και να ολοκληρώσουμε την προετοιμασία μας μέχρι τον Δεκέμβριο 
που έχει το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. 

Ένα επίθετο για να τον χαρακτηρίσετε; 

Μαχητής… μπορώ να πω πως είναι ένας μαχητής!!! 

Ποια ήταν η πρώτη σας φράση, όταν τελείωσαν οι αγώνες και είχε κερδίσει; 

Ήταν ένα μεγάλο μπράβο. Αν και προσωπικά ήμουν σίγουρος, πριν ακόμα πάμε στους αγώνες 
ότι θα τα καταφέρει και θα φτάσει στην πρώτη θέση. 

Πιστεύετε πως έχει φτάσει στο 100% του; 

Όχι, είναι πολύ μικρός, για να πούμε ότι βρίσκετε στο 100% του. Η σκληρή δουλειά θα δώσει 
το επιθυμητό αποτέλεσμα προσπαθώντας να φτάσουμε στο 100%. Ελπίζουμε μέχρι τον 
Δεκέμβριο να φτάσουμε σε αυτό το ποσοστό. Όμως όταν φτάνει σε τόσο ψηλές και μεγάλες 
διακρίσεις σε αυτή την ηλικία, οι προοπτικές είναι πολύ καλές για αυτόν τον αθλητή. 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός πρωταθλητή; 

Όρεξη και διάθεση να δουλέψει και νομίζω πως είναι το μόνο χαρακτηριστικό που πρέπει να  
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έχει ένας αθλητής, για να καταφέρει να υλοποιήσει και  επιτύχει τους στόχους του. Από  εκεί 
και πέρα, θα πρέπει να έχει πίσω την οικογένεια, η οποία στηρίζει την προσπάθειά του. Εάν 
δεν υπάρχει οικογένεια για να τον στηρίξει όση διάθεση και όρεξη να έχει, ακόμα και αν είναι 
ένα ταλέντο που μπορεί να φτάσει ψηλά, δεν θα τα καταφέρει, γιατί δε θα έχει την ανάλογη 
στήριξη.  

Ποια από τα παραπάνω έχει και ποια πρέπει να αναπτύξει; 

Στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε ότι ο Ηλίας είναι εργατικός, έχει από πίσω μία 
οικογένεια η όποια τον στηρίζει και οι στόχοι και τα όνειρα μας είναι να φτάσουμε ψηλά. 

Θεωρείτε πως η πολιτεία στηρίζει τους αθλητές όσο θα έπρεπε; 

[ έμεινε για λίγο σκεπτικός… αναστέναξε] 

Η πολιτεία είναι σε μια φάση δύσκολη για όλους τους Έλληνες και σίγουρα για τους αθλητές. 
Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο… αλλά  εμείς δεν θα μείνουμε σε αυτό, γιατί αν μείνουμε, έχουμε 
χάσει τον στόχο μας. 

 Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνέντευξη που μού παραχωρήσατε! 

 
 
 
             
 

Συνέντευξη της ηθοποιού Κατερίνας Παπαδάκη 

 στην Ελευθερία Βαγενά (Β1) και την Άλκηστη Ρήτορα (Β1) 

Η Κατερίνα Παπαδάκη είναι μία νέα ηθοποιός που πρωτοεμφανίστηκε στη θεατρική 
παράσταση «Καληνύχτα Μαργαρίτα», υποδυόμενη τη Μαργαρίτα, στη Μονή Λαζαριστών. Η 
ίδια μας μίλησε για την ηθοποιία, μας αποκάλυψε το πρόσωπο που της γέννησε την επιθυμία 
της υποκριτικής αλλά και τις εύκολες, όπως και δύσκολες στιγμές του επαγγέλματος.  

Τι σας έκανε να διαλέξετε αυτό το επάγγελμα; 

Ξεκίνησε από παιχνίδι, δηλαδή πήγαινα σε ένα θεατρικό 
εργαστήρι για παιδιά, όταν ήμουν πολύ μικρή, γιατί 
έψαχνα διάφορα και χορό και ζωγραφική. Στην πορεία 
είδα ότι μου αρέσει πιο πολύ το θέατρο, καθαρά σαν 
παιχνίδι. Μετά που σκέφτηκα ότι μπορώ να το εξελίξω 
ως επάγγελμα, το είδα πιο σοβαρά. 

Κατά πόσο η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα 
στάθηκε εμπόδιο στην υλοποίηση του ονείρου σας; 

Δεν στάθηκε, θα σταθεί. Εννοώ ότι λόγω ηλικίας δεν 
μπορώ να το πάρω ακόμη τόσο στα σοβαρά με την έννοια του ότι πιστεύω γενικά ότι ένα παιδί  
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που τελειώνει το Λύκειο και θέλει να δώσει πανελλήνιες, να μπει σ’ ένα πανεπιστήμιο, είναι 
καλό να μην θέτει ως πρώτο κριτήριο τόσο το οικονομικό αλλά κυρίως αυτό που θέλει το ίδιο 
να κάνει με την υπόλοιπη ζωή του. Ίσως και όχι... δηλαδή μπορούμε να αλλάξουμε 
κατεύθυνση κάποια στιγμή αν το θέλουμε, δεν είναι απόφαση ζωής. Οπότε αν «τα βρω 
σκούρα» θα δω τι θα κάνω, προς το παρόν δεν είναι εμπόδιο, επειδή όλα πάνε καλά … τυχαία. 

Αν δεν ήσασταν ηθοποιός ποιο άλλο επάγγελμα θα θέλατε να κάνετε; 

Νηπιαγωγός νομίζω. Γενικά κάτι που να έχει σχέση με παιδιά. 

Ποια συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με την υποκριτική; 

Αν του αρέσει, να το κάνει, να το τολμήσει. Να δει πώς είναι, γιατί δεν είναι εύκολο καθόλου. 
Φεύγει μετά απ' τα πλαίσια του παιχνιδιού -έχει το παιχνίδι μέσα εννοείται, και πρέπει να το 
έχει- αλλά είναι πολύ απαιτητικό. Και δεν εννοώ το ότι έχεις να μάθεις ένα κείμενο, αλλά για 
τις συνθήκες που υπάρχουν είτε αυτές είναι όλη αυτή η επαφή  με ανθρώπους είτε ο τρόπος της 
δουλειάς που θέλει ο κάθε σκηνοθέτης να ακολουθήσεις και κάθε φορά  διαφέρει. Οπότε δεν 
έχεις ένα συγκεκριμένο πράγμα με το οποίο πορεύεσαι, είναι κάθε φορά στην τύχη, και 
συγκεκριμένα ταυτόχρονα. 

Η δουλειά που επιλέξατε να ασχοληθείτε πιστεύετε πως έχει κοινωνικό αντίκτυπο στην 
Ελλάδα; 

Νομίζω ναι. Βασικά δεν ξέρω αν έχει, πάντως οφείλει να έχει κάποιες φορές, όχι πάντα. Είμαι 
της άποψης λίγο ότι πρέπει να έχει ένα κοινωνικοπολιτικό, οικονομικό υπόβαθρο, ώστε να 
υπάρχει ένα παράδειγμα προς μίμηση ή προς αποφυγή ανάλογα με το τι θες να προβάλλεις. 
Αλλά ταυτόχρονα ένα παιδί τι θα δει; Να προβάλλεις και το κοινωνικό καλό, τις συμπεριφορές 
τις όμορφες και όλο αυτό το ιδανικό τέλος πάντων, αλλά νομίζω χρειαζόμαστε και αυτό το 
παιχνίδι κάπου κάπου, τουλάχιστον εγώ το χρειάζομαι. 

Υπάρχει κάποιο πρόσωπο που σας γέννησε την επιθυμία της υποκριτικής κι αν ναι ποιο; 

Ναι, η Meryl Streep, μία πολύ αγαπημένη μου ηθοποιός, αλλά έγινε πιο μετά. Δηλαδή είχα όλη 
αυτήν την κατάσταση στο μυαλό μου και αργότερα είδα αυτή τη γυναίκα και είπα «Χριστέ 
μου! Ωραία δεν θα φτάσουμε ποτέ εκεί αλλά δεν πειράζει έχουμε κάτι να ακολουθούμε και να 
βλέπουμε το παράδειγμα προς μίμηση». 

Η ανταπόκριση του κοινού σάς ανταμείβει πάντα σε σχέση με τον χρόνο που έχετε 
αφιερώσει για κάθε ρόλο; 

Επειδή τώρα είναι η πρώτη μου δουλειά, άρα και ο πρώτος μου ρόλος, έχω να πω ότι εγώ 
τουλάχιστον είμαι πολύ ικανοποιημένη, γιατί υπάρχει η αποδοχή. Ίσως και λόγω του πώς 
φαίνομαι οπτικά. Μάλιστα πολλοί με ρωτάνε « Πόσο χρονών είστε;». Νομίζω ότι φαίνομαι 
λίγο σαν πέντε χρονών... Συνεπώς η αποδοχή είναι λίγο πιο εύκολη προς το παρόν αλλά είναι 
πολύ ωραίο, σκληρό μεν αλλά πολύ ωραίο, όταν κάτι δεν αρέσει γιατί έχεις περιθώριο να 
βελτιωθείς και να αλλάξεις πράγματα. Έχει τύχει, όχι από τον κόσμο αλλά από συναδέλφους, 
να μου πουν «Αυτό φτιάξ' το» και έτσι πρέπει να γίνεται. 
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Υπάρχουν κοινά στοιχεία του εαυτού σας με τον ρόλο που υποδύεστε; 

Ναι πολλά, και λόγω ηλικίας πιο πολύ. Δηλαδή η Μαργαρίτα στο θέατρο ξεκινάει κάπου στα 
19-20 και τελειώνει κάπου στα 24, δεν δίνεται ακριβής ηλικία. Εγώ είμαι 21, οπότε κάπου 
ανάμεσα. Επίσης κάποια χαρακτηριστικά της, που είναι ώρες ώρες λίγο απόμακρη, λίγο 
χαζούλα, τα έχω αυτά... 

Πέρα από την ηθοποιία έχετε σκεφτεί να ασχοληθείτε με κάποια άλλη καλλιτεχνική 
δραστηριότητα και αυτή ίσως να την εξελίξετε σε επάγγελμα; 

Ναι, μ 'αρέσει πολύ το τραγούδι. Αλλά δεν το έχω πάρει ακόμη στα σοβαρά, γιατί τώρα θέλω 
να εμβαθύνω σ' αυτό που ξεκίνησα και αυτό θέλω πιο πολύ να κάνω βασικά. Το θέατρο είναι 
επίσης ένας χώρος που μπορείς να συνδυάσεις πολλές τέχνες, αν θέλεις. Άλλωστε  και στην 
παράσταση τραγουδάμε. Και με τη ζωγραφική είχα μία εποχή ένα κόλλημα αλλά τελείως για 
μένα, για πλάκα. Βέβαια πολλές φορές αυτό που ξεκινάει για πλάκα μπορεί να εξελιχθεί κάπως 
αλλιώς, όπως έγινε και με το θέατρο στην περίπτωσή μου. 

Τι σας αρέσει στο θέατρο ως «θεατή» και τι ως «ηθοποιό»; 

Ως θεατής, μ’ αρέσει όλη η διαδικασία, δηλαδή θυμάμαι από μικρή - τώρα δεν συμβαίνει 
πάντα - υπήρχε η στιγμή που είχαμε το εισιτήριο στο χέρι και έλεγα «Α!, την άλλη βδομάδα 
στις τάδε του μήνα ώρα τάδε θα πάω να δω μια παράσταση!». Υπήρχε χαρά και αναμονή μέχρι 
να πάω εκεί. Με το που τελείωνε, περίμενα να σβήσουν τα φώτα και μετά να φύγω. Ήταν λίγο 
σαν ιεροτελεστία. Τώρα δεν είναι πάντα έτσι, γιατί εκ των πραγμάτων έχω «χωθεί» και λίγο 
μέσα στον χώρο, οπότε ξέρω και τα πίσω πράγματα που συμβαίνουν αλλά αυτό που μ' αρέσει 
και θέλω να έχει μία παράσταση είναι να σκέφτομαι ότι υπάρχει αυτή η μαγεία που με βάζει 
στον κόσμο της παράστασης, όχι για να με διδάξει αναγκαστικά. Δεν ξέρω πώς να το 
περιγράψω, πάντως θέλω το παραμύθι! Ως ηθοποιός (μ’ αρέσει), η αλληλεπίδραση που έχω με 
τους άλλους ανθρώπους πάνω στη σκηνή. Ή αν δεν έχω -γιατί έτυχε στη δραματική σχολή να 
έχουμε μονολόγους, οπότε χρειάζεται να έρθεις σ' επαφή και μ' αυτό, που είσαι μόνος σου-  
εκεί να έχω την επαφή με τον χαρακτήρα και να προσπαθώ να γίνω όσο πιο πολύ μπορώ. 
Έπειτα κάθε φορά να είναι κάτι διαφορετικό, να μην είναι κάτι συγκεκριμένο κάθε μέρα, να 
παρατηρείς λίγο και το κλίμα είτε από το κοινό είτε από το τεχνικό κομμάτι. 

Θα θέλατε να δουλέψετε στο εξωτερικό; 

Ακόμα όχι. Είναι υπέροχο νομίζω, αλλά εγώ ακόμη λίγο φοβάμαι. Φανταστείτε είμαι από το 
Ηράκλειο Κρήτης και ήδη έχω έρθει στη Θεσσαλονίκη και  ίσως κάποια στιγμή να πάω στην 
Αθήνα.  Για μένα είναι λίγο μεγάλα ακόμη κι αυτά, οπότε το εξωτερικό για την ώρα δεν το έχω 
στο μυαλό μου. 

Πιστεύετε ότι η δουλειά του ηθοποιού είναι εύκολη; 

Όχι καθόλου, γιατί δεν είναι πολύ εύκολη η καθημερινή τριβή με ανθρώπους που μπορεί να 
μην τους συμπαθείς, αλλά να πρέπει να τους αγαπάς την ώρα της παράστασης. Μετά είναι οι 
πρόβες πολύ απαιτητικές, το διάστημα των προβών πριν την παράσταση, κάθε φορά έχεις να 
κάνεις με διαφορετικό σκηνοθέτη, που πρέπει να ταιριάξετε, μπορεί και να μην συμβαίνει αλλά 
πρέπει να ταιριάξετε - ευτυχώς εμένα μου συνέβη νομίζω - και να ακολουθήσεις πιστά τις 
οδηγίες του αλλά ταυτόχρονα να βάλεις κι εσύ με μέτρο αυτό που θεωρείς σωστό. Δηλαδή  
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ούτε ρομπότ να είσαι ούτε να λες «Εγώ μόνη μου!». Έπειτα να αλληλεπιδράς με τους 
ανθρώπους, να ακούς, να έχεις πάντα το κέφι να το κάνεις. Ακόμη και το πιο απλό, να έχεις 
τσακωθεί μία μέρα με την /τον φίλη /φίλο σου και να πρέπει να τραγουδάς πασίχαρη στην 
παράσταση, ενώ πριν από 5 λεπτά έκλαιγες. Ή, που έχει τύχει, να έχεις μία π.χ. 
γαστρεντερίτιδα, να παίζεις και ταυτόχρονα με το που τελειώνει η σκηνή να τρέχεις γρήγορα 
στην τουαλέτα και να γυρνάς πίσω ανέμελη ότι δεν τρέχει τίποτα. Και πολλά άλλα, αλλά προς 
το παρόν είναι αυτά. 

Σας ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη συνέντευξη που μας παραχωρήσατε. 
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Ο εαυτός σου σε ένα ξένο σώμα;  

της Χρυσής Μυλωνά (Β3) και της Χαράς Λιχριδά (Β3) 

Μία από τις ανησυχίες των εφήβων είναι η εικόνα του σώματός τους. Κατά τη διάρκεια της 
ανάπτυξής τους, αναπτύσσουν αισθήματα και στάσεις για το σώμα τους, που παίζουν 
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της εικόνας που σχηματίζουν γι’ αυτό. Έχουν επίσης την 
τάση να υιοθετούν τις απόψεις των άλλων και να προσπαθούν να ακολουθούν τη «μόδα». 
Έτσι, ενδέχεται να αποκτήσουν μία αρνητική αντίληψη για το σώμα τους, που να τους 
προξενεί απογοήτευση ή μπορεί να φτάσουν να το θεωρήσουν «απωθητικό και επαίσχυντο», 
αν αυτό δεν το αποδέχεται η κοινή γνώμη. 

     Όπως προαναφέρθηκε, οι έφηβοι προσπαθούν να ενταχθούν στο κοινά αποδεκτό. Για 
πολλούς απ’ αυτούς η μορφή που παίρνει το σώμα τους είναι απογοητευτική, καθώς 
συγκρίνουν την εικόνα τους με διάφορα πρότυπα και νιώθουν να υστερούν. Για παράδειγμα, τα 
κορίτσια επιβάλλεται να έχουν καμπύλες και τα αγόρια κοιλιακούς.Τι γίνεται, όμως, όταν αυτά 
δεν υπάρχουν; Συχνά, ωθούνται στο κυνήγι του ιδανικού, το οποίο συνεπάγεται πολλές ώρες 
μπροστά στον καθρέφτη, άγχος για την εξωτερική τους εμφάνιση και συνακόλουθη μειωμένη 
αυτοεκτίμηση. Βέβαια, τα περισσότερα παιδιά βιώνουν άγχος κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής 
τους. Το άγχος μπορεί να είναι ένα λειτουργικό συναίσθημα που διευκολύνει και προειδοποιεί 
το άτομο, για να αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις. Μπορεί όμως να μην είναι πάντα 
θετικό δηλαδή να προκαλέσει διάφορα βλαβερά σωματικά συμπτώματα, όπως αϋπνία, 
στομαχικές διαταραχές και νευρικότητα. 

          Συμπερασματικά, η γνώμη μας είναι ότι θεωρούμε άκρως φυσιολογικό ένα παιδί σε 
αυτήν την ηλικία, που ακόμη δεν έχει διαμορφώσει 
την ταυτότητά του, να μην μπορεί να κρίνει τι είναι 
καλό και να διστάζει να ξεχωρίσει και να 
απομακρυνθεί απ’ αυτό που οι άλλοι αποδέχονται 
ως καλό και όμορφο. Γι’ αυτό άλλωστε οι 
περισσότεροι παρασύρονται από την πλειονότητα. 
Ωστόσο, πιστεύουμε πως δεν χρειάζεται να μας 
ενδιαφέρει και τόσο η άποψη του καθενός, διότι 
δεν είναι η εξωτερική  εμφάνιση που μετράει αλλά 
η εσωτερική. Δεν νομίζετε; 

Πηγές: 

http://2lyk-chalk.eyv.sch.gr/school/projects/PROJ14/AddictionsinAdolescence_B3.pdf 
http://psyxologos-thessaloniki.gr/provlimata-efhveias 
https ://boro.gr/27710/ta-5-pio-syxna-provlhmata-twn-efhvwn-katanohste-ta/ 
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Ποδηλασία: ένα άθλημα με ή χωρίς συγκινήσεις;  

     του Θοδωρή Τερζή (Β3) 

Ένα άθλημα που γνωρίζει στις μέρες μας ιδιαίτερη άνθιση είναι η ποδηλασία. Μια και είμαι 
χρόνια ποδηλάτης, μπορώ να σας πληροφορήσω ότι δεν πρόκειται για ένα εύκολο και απλό 
άθλημα, καθώς προϋποθέτει να βρίσκεσαι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Επίσης, είναι 
πολυδάπανο, γιατί έχει ακριβό εξοπλισμό. Και κάτι που ίσως να μην γνωρίζατε είναι ότι 
υπάρχουν πολλά είδη αγωνισμάτων με ποδήλατο (για παράδειγμα το αγώνισμα ατομικής 
χρονομέτρησης και το αγώνισμα αντοχής δρόμου)  και ο καθένας μπορεί να διαλέξει αυτό που 
του ταιριάζει, είτε είναι ομαδικό είτε ατομικό. 

      Ένα παράξενο πράγμα με την ποδηλασία είναι πως ο υπόλοιπος κόσμος το βλέπει ως ένα 
μοναχικό ή και βαρετό άθλημα. Έχω ακούσει και την έκφραση «άθλημα χωρίς ιδιαίτερες 
συγκινήσεις». Αυτό όμως δεν το πιστεύω και στη συνέχεια θα σας εξηγήσω τους λόγους.          

     Το να καβαλάς ένα ποδήλατο σε κάνει να νιώθεις ελεύθερος. Έχεις αυτό το μοναδικό 
αίσθημα του αέρα, όταν πέφτει πάνω στο 
πρόσωπό σου, το συναίσθημα του ρίσκου, 
όταν καταφέρνεις να τελειώσεις μία μεγάλη σε 
διάρκεια και ταχύτητα προπόνηση και πολλές 
φορές θυμώνεις, όταν δεν καταφέρνεις για 
πολύ λίγο να κερδίσεις τον αντίπαλό σου. 
Αυτό βέβαια, σε βοηθά να βελτιωθείς, γιατί θα 
«διψάς» για προπόνηση και έτσι θα 
προπονείσαι όλο και περισσότερο και πιο 
σκληρά, μέχρι να καταφέρεις να μην έχεις 
κανέναν μπροστά σου. Διότι ο αγώνας για την πρωτιά θέλει συνεχή προσπάθεια. Η κατάκτηση 
της πρώτης θέσης είναι ένα σπουδαίο επίτευγμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάς τη 
σκληρή προπόνηση. 

         Όλα αυτά ένας ποδηλάτης δεν τα κάνει από υποχρέωση, αλλά από αγάπη. Αγαπάει αυτό 
που κάνει. Αγαπάει να είναι πάνω στο ποδήλατό του. 
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Σας προτείνουμε να δείτε 

 της Ξανθίππης Χρύσογλου (Α3) 

Το σπίτι των ονείρων 

 Κατηγορία: ψυχολογικό θρίλερ 

Διάρκεια: 92’ 

 Έτος παραγωγής: 2011 

Σκηνοθεσία:Τζιμ Σέρινταν 

Πρωταγωνιστές: Ντάνιελ Κρεγκ, Ρέιτσελ Βάις, 
Ναόμι Γουότς, Μάρτον Τσόκας 

 Ο Γουίλ Έιτεντον μαζί με την οικογένεια του 
μετακομίζουν σε μια μοναχική και απομονωμένη 
γειτονιά σε μια πόλη της Νέας Αγγλίας για ένα 
καλύτερο μέλλον. Στην αρχή η ζωή τους φαίνεται να 
κυλάει ομαλά μέχρι που ανακαλύπτουν ότι μια 
γυναίκα και οι δύο τις κόρες είχαν δολοφονηθεί 
μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Ο κόσμος πιστεύει ότι ο 
δολοφόνος ήταν ο σύζυγός της, καθώς ήταν ο μόνος 
που παρέμεινε ζωντανός από ολόκληρη την οικογένεια και κυκλοφορεί έξω ελεύθερος. Ο 
Γουίλ ανησυχεί για την ασφάλεια της οικογένειάς του και έτσι προσπαθεί να μάθει παραπάνω 
πράγματα για τον φόνο που συνέβη στο νέο τους σπίτι. Η μόνη όμως που μπορεί να του δώσει 
απαντήσεις και πληροφορίες είναι η γειτόνισσά τους που γνώριζε τα θύματα. Αλλά κατά την 
έρευνά του στην αναζήτηση του "πατέρα δολοφόνου" θα ανακαλύψει ένα μυστικό για τον 
εαυτό του και τη δική του οικογένεια που θα του αλλάξει όλη του τη ζωή για πάντα. 

      Το σπίτι των ονείρων είναι μια ταινία γεμάτη δράση, αδρεναλίνη, αλλά πάνω από όλα 
αγωνία. Επίσης, έχει μία απρόβλεπτη και απερίγραπτη πλοκή που θα σας αφήσει άφωνους. Αν 
είστε, λοιπόν, λάτρεις των ταινιών μυστηρίου και δράσης  πρέπει σίγουρα να 
παρακολουθήσετε "Το σπίτι των ονείρων". 

 Τρέιλερ: https://www.youtube.com/watch?v=4i9vhnTVcKQ 

Πηγές: http://www.horrorant.com/2011/11/dream-house.html 
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Σας προτείνουμε να δείτε 

 της Κυριακής Κάππα (Β1) 

Ο φύλακας της μνήμης/ thegiver 

Βασισμένο στο παγκόσμιο BestSeller 

  
Κατηγορία: Φαντασίας 
Έτος Παραγωγής: 2014    
Χώρα Παραγωγής: ΗΠΑ                  
 Διάρκεια: 97΄ 
                                                                         
Σκηνοθεσία: Φίλιπ Νόις 
Πρωταγωνιστούν: Μπρέντον Θουέιτς, 
Μέριλ Στριπ, Αλεξάντερ Σκάαρσγκαρντ,Τζεφ 
Μπρίτζες, Κέιτι Χολμς, Τέιλορ Σουίφτ 

  

Φανταστείτε έναν κόσμο με μόνο μία οπτική γωνία, έναν κόσμο που το να βλέπεις παραπάνω 
χρώματα από το μαύρο και το άσπρο απαγορεύεται, έναν κόσμο που οι άνθρωποι δεν ξέρουν 
να λένε « Σ’ αγαπώ », τι είναι η μουσική και ο χορός. Σε έναν τέτοιο κόσμο ένας νεαρός 
άντρας, ο Τζόνας, γνωρίζει τον μόνο άνθρωπο που ξέρει πώς ήταν η γη στο παρελθόν. Και 
αποφασίζει να το επαναφέρει στο παρόν του 2048. 

     Ύστερα από μία ολοκληρωτική καταστροφή ο κόσμος ξαναχτίζεται αποκτώντας ένα πλήρες 
ελεγχόμενο σύστημα της ζωής των ανθρώπων χωρίς αισθήματα, πολέμους, καιρικές 
διακυμάνσεις και χρώματα, πέρα από το άσπρο και το μαύρο. Σε έναν τέτοιο κόσμο κατά τη 
διάρκεια της ενηλικίωσης του, ο νεαρός Τζόνας, που συγκριτικά με τους δυο φίλους του δεν 
έχει καταταχτεί σε μια πλήρη απασχόληση ανάλογα με την κλίση του, θα γνωρίσει τον  Τζεφ 
Μπρίτζες, γνωστό και ως Giver, ο οποίος φέρει το βάρος της μνήμης του παρελθόντος της γης 
και θα του μεταδώσει όλες τις γνώσεις και τις αναμνήσεις, για να τον βοηθήσουν να δει και να 
νιώσει εικόνες και αισθήματα που εν τέλει δεν μπορεί λεκτικά να εκφράσει, καταλήγοντας στη 
γνώση της εμπειρίας.  Μια γνώση που μόνο όσοι έχουν ζήσει παρόμοιες καταστάσεις θα 
μπορέσουν να καταλάβουν. 

     Έχοντας, λοιπόν, το προνόμιο του παρελθόντος θα θελήσει να ανοίξει τα ματιά των 
υπολοίπων απέναντι στην εκμετάλλευση από τους ανώτερους και να φέρει ένα χάος μέσα στη 
νεκρική ηρεμία. 

      Καθ’ όλη του την προσπάθεια, ο Τζόνας πέρα από τον μέντορα του Τζεφ και της κολλητής 
του, δεν θα δεχτεί καμία βοήθεια ακόμα και από τους γονείς του οι οποίοι λόγω του 
συστήματος έχουν χάσει ως γονείς όλες τις γονεϊκές αντιδράσεις φτάνοντας σε ένα επίπεδο 
αναισθησίας που παρομοιάζεται με θρίλερ. 

 Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Be4s3-VuGVE 
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Δράσεις του περιοδικού 
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Προορισμός: Ξάνθη 

Η παλιά πόλη της Ξάνθης 

μια πόλη σαν παραμύθι… 

                                                   της Κυριακής Κάππα (Β1) 

Προς το τέλος του περασμένου Μάρτη, το ηλεκτρονικό μας περιοδικό πραγματοποίησε 
τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην πόλη της Ξάνθης. Μία πραγματικά υπέροχη περιοχή 
και, κατά τη γνώμη μου, No1 προορισμό για άτομα κάθε ηλικίας και για κάθε περίσταση. Με 
ένα τέτοιο κριτήριο, δεν θα μπορούσαμε να παραβλέψουμε μία αφιέρωση σε μία τόσο πλούσια 
σε ομορφιά πόλη, όπως αυτή. 

 

    Φυσικά, όλα τα αξιοθέατα και οι περιοχές όπου πήγαμε ήταν μαγευτικές. Αυτή όμως που 
εγώ ποτέ δεν θα μπορέσω να ξεχάσω έχοντας αποτυπωμένες στο μυαλό μου όλες τις εικόνες 
και χαραγμένες στην καρδιά μου όλες τις εμπειρίες είναι η παλιά πόλη της Ξάνθης. Μία πόλη 
άλλης εποχής, της οποίας η ομορφιά είναι ανέκφραστη! 

     Η παλιά πόλη της Ξάνθης βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Ξάνθης, αποτελεί τον ιστορικό 
της πυρήνα και καλύπτει έκταση 380.000 τ.μ.. 

     Στο τέλος του ελληνοτουρκικού πολέμου, παρά τις προσπάθειές της να αναστηλωθεί, 
καταστρέφεται ολοσχερώς από σεισμό το 1829. Δεν το βάζει όμως κάτω και αρχίζει να 
ανακατασκευάζεται. 

      Στην παλιά πόλη υπάρχουν πολλά αξιοθέατα, όπως το Λαογραφικό-
Ιστορικό μουσείο, η Πινακοθήκη «Παυλίδης», η οικία γέννησης του 
Χατζηδάκι (GrandMaison), το Ρολόι, η πλατεία Αντίκα και το «Σπίτι 
της Σκιάς». 
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   Σε περίπτωση επίσκεψής σας στο λαογραφικό-ιστορικό μουσείο, κάτι που προτείνω 
ανεπιφύλακτα στους φίλους της ιστορίας, θα παρατηρήσετε όμοιες ενδυμασίες και συνήθειες 
μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων. Εξάλλου, στην πόλη και σε κάποια από τις βόλτες σας, 
σίγουρα θα δείτε τζαμιά που έχουν υπέροχη εσωτερική διακόσμηση και χρησιμοποιούνται 
μέχρι και σήμερα. Λεπτομέρειες ίσως, που δηλώνουν ωστόσο την αρμονική συνύπαρξη και τον 
αμοιβαίο σεβασμό ανάμεσα σε δύο διαφορετικές θρησκείες. 

 

    Επιπλέον, σε όλους τους οπτικούς τύπους και φίλους της αρχιτεκτονικής προτείνω πολύωρες 
βόλτες στα στενά της παλιάς πόλης. Μόνο όσοι το τολμήσουν θα καταλάβουν τη μαγεία τού να 
αλλάζεις πολιτισμό σε κάθε πέντε βήματα, καθώς όλοι οι οικονομικοί μετανάστες που ήρθαν 
στην πόλη είχαν το δικαίωμα να κρατήσουν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του τόπου τους. 

 

     Παράλληλα, δεν πρέπει να παραβλέψετε την πλατεία Αντίκα, η 
οποία έχει πάρει τον όνομά της από τον Γιάγκο Αντίκα, έναν κουρέα 
που έδειξε θάρρος, γενναιότητα και αγάπη για την πατρίδα του. Δεν 
πρόδωσε τους συμπατριώτες του, παρά τα βασανιστήρια στα οποία 
υπέστη από τους Βούλγαρους, στα μέσα του πολέμου μεταξύ 
Βουλγάρων και Ελλήνων στις αρχές του 20ού αιώνα. 
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      Για τους φίλους της τέχνης, θεωρώ την Πινακοθήκη ως έναν από τους καλύτερους 
προορισμούς. Το κτίριο αναπαλαιώθηκε το 1997 από τον Δήμο Ξάνθης και αφιερώθηκε στον 
Χρίστο Παυλίδη, σύγχρονο Ξανθιώτη ζωγράφο, που δώρισε έργα του στον Δήμο, για τα οποία 
υπάρχει μόνιμη έκθεση στην Πινακοθήκη. Πραγματικά, η επίσκεψη θα σας μείνει ως μία 
αξέχαστη εμπειρία! 

    Κλείνοντας, αν ζητάτε την προσωπική μου γνώμη, η παλιά πόλη της Ξάνθης αποτελεί για 
τον επισκέπτη την πύλη για ένα ταξίδι στον χρόνο, μέσα από τα σοκάκια που συνοδεύονται 
από μία ξεχωριστή αρχοντιά, από τα κτίρια που σε μεταφέρουν σε μια χρυσή εποχή και σου 
προσφέρουν γενναιόδωρα ένα παραμυθένιο θέαμα! 

 

 

Το Mειονοτικό σχολείο 

                                               της Βασιλικής Λιγούδη (Β1) 

Μόλις φτάσαμε στην Ξάνθη, ο πρώτος μας προορισμός ήταν το Μειονοτικό Γυμνάσιο-Λύκειο 
Ξάνθης. 

 

     Τα μειονοτικά σχολεία απευθύνονται αποκλειστικά στη μειονότητα μιας περιοχής. Είναι 
ιδιωτικά και δημόσια. Ο διευθυντής είναι πάντα μουσουλμάνος, ενώ ο υποδιευθυντής είναι 
εκπαιδευτικός από την πλειονότητα της περιοχής. Οι εκπαιδευτικοί χωρίζονται σε δασκάλους  
που διδάσκουν στην Τούρκικη γλώσσα και σε αυτούς που διδάσκουν στα Ελληνικά. Τα παιδιά 
μαθαίνουν και τις δύο γλώσσες συμπεριλαμβανομένης και της Αγγλικής. 

    Μετά το καλωσόρισμα, παρουσιάσαμε τις δράσεις των προγραμμάτων της διαμεσολάβησης. 
Έπειτα ακολούθησαν τα παιχνίδια γνωριμίας. 
Χωριστήκαμε σε μεικτές ομάδες και μιλήσαμε για 
τον εαυτό μας.   

    Νομίζω πως ήταν μια ευχάριστη συνάντηση και 
για τα δύο σχολεία. Ένα σημαντικό μάθημα που, 
κατά τη γνώμη  μου,  πήραμε ήταν πως παρόλες τις 
υπάρχουσες πολιτιστικές και θρησκευτικές 
διαφορές,  στην πραγματικότητα, είμαστε όλοι 
έφηβοι με τις ίδιες ανησυχίες. 
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Πηγή:http://www.avgi.gr/article/10808/5443261/to-meionotiko-scholeio-kai-oi-draseis-
politismou 

 

Η επίσκεψή μας στο Κανάλι 6 

                                           της Ελένης Σεμανιάκου (Β3) 

  

 

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Ξάνθη, το περιοδικό μας επισκέφτηκε ένα από 
τα τοπικά κανάλια, το Κανάλι 6. Στον χώρο μάς ξενάγησε ο Γενικός Διευθυντής, κ. Παύλος 
Σιδηρόπουλος, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ξενάγησης μάς έδωσε συνέντευξη σχετική με τη 
δουλειά ενός ρεπόρτερ και με το κανάλι. 

    Αρχικά, μας μίλησε για το μοντάζ και για το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει αυτό στην 
τηλεόραση. Μπήκαμε σε μια αίθουσα  όπου μας έδειξε πιο αναλυτικά τη διαδικασία αυτή και 
παρουσίασε τα βασικά στοιχεία του μοντάζ. 

     Στη συνέχεια κατεβήκαμε σε μια αίθουσα, όπου υπήρχε ένα μεγάλο έπιπλο. Ήταν 
«τσακισμένο» και, σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Σιδηρόπουλου, ειδικά κατασκευασμένο, 
για να περιλαμβάνει όλα τα μηχανήματα που έχουν να κάνουν με τα γραφικά, τη ροή 
προγράμματος, τα post προτάξεων κ.τ.λ. 

    Εκεί, μας εξήγησε αρκετά πράγματα για την τηλεόραση, τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει, 
τα εμπόδια, τα μειονεκτήματα και τα προτερήματά της, πώς χειριζόμαστε κάποιες καταστάσεις 
και τις δυνατότητες που προσφέρει. 

    Τέλος, μπήκαμε στην αίθουσα απ' όπου βγαίνουν οι ειδήσεις και οι ζωντανές εκπομπές του 
καναλιού. Ήταν σίγουρα μικρότερη από ό,τι περιμέναμε και από ό,τι φαίνεται στην 
τηλεόραση. Στο κέντρο της υπήρχαν τρεις μεγάλες κάμερες και μια μεγάλη ημικυκλική έδρα. 
Η μεσαία κάμερα είχε το λεγόμενο « Autocue» (το μυστικό των ειδήσεων), για το οποίο 
μιλήσαμε στη συνέχεια). Αφού περάσαμε όλοι από τη θέση του παρουσιαστή, εκτός από το 
autocue, συζητήσαμε για γεγονότα πίσω αλλά και μπροστά από τις κάμερες, τον τρόπο 
επικοινωνίας μεταξύ τους την ώρα που βρίσκονται στον αέρα, και τις οικονομικές δυσκολίες 
για να εξασφαλίσουν  όλο τον εξοπλισμό που χρειάζονται. 
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Απομαγνητοφώνηση συνέντευξης: 

Τι είδους εκπομπές έχετε; 

Το κανάλι έχει κυρίως δημοσιογραφικό χαρακτήρα, όμως το δελτίο ειδήσεων είναι η εικόνα 
και το πρόσωπο της εταιρείας ή του καναλιού. Δεν μπορεί όμως να στηριχτεί μόνο σε δελτίο 
ειδήσεων, γι’ αυτό έχουμε και ψυχαγωγικές εκπομπές. 

Ποιες είναι οι δυσκολίες και οι ευκολίες της εκπομπής; 

Το κόστος και το επίπεδο παραγωγής στην ελληνική τηλεόραση είναι τεράστιο. Ανάλογα με 
τις δυνατότητες που έχουμε παράγουμε κάποιες εκπομπές. Φανταστείτε ότι, όταν έχουμε στη 
Ξάνθη την παράσταση καρναβαλιού (που είναι από τα κορυφαία γεγονότα που γίνονται στην 
πόλη), το κόστος για να το καλύψουμε ζωντανά με τρεις κάμερες ξεπερνάει τις 4.000€. Αυτά 
δεν τα παίρνω από κανέναν, το κάνω όμως για την εταιρεία, για να έχω τηλεθέαση και 
περιμένω μετά να μου τα γυρίσει η αγορά. Γι’ αυτό παράγουμε αυτή την αλυσίδα. 

Ποιο είναι συνήθως το ποσοστό της τηλεθέασης που έχετε; 

Το κανάλι στο δελτίο ειδήσεων είναι το νούμερο 3 στην περιοχή μαζί με τα πανελλαδικά και 
κοντεύουμε το 70%. Στα υπόλοιπα είμαστε 5ο κανάλι στην πόλη μαζί με τα πανελλαδικά. 

Έχετε έρθει ποτέ σε δύσκολη θέση για να δημοσιοποιήσετε κάποια είδηση; 

Κάθε μέρα. 

Και πώς το χειρίζεστε; 

Ανάλογα με την περίπτωση. Αυτή την ερώτηση δεν θα την κάνετε εδώ, εδώ η περιοχή είναι 
δύσκολη. Και δεν το καταλαβαίνει και ο κόσμος, αλλά σαν πόλη και σαν άνθρωποι αυτής της 
πόλης τόσα χρόνια κρατάμε ισορροπίες και είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. 

Στην εφημερίδα κάτω γράφετε: Εβδομαδιαία ανεξάρτητη εφημερίδα. Πόσο ανεξάρτητη 
είναι η τηλεόραση και ο ρυθμός της από οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα; 

Η εφημερίδα και οι εφημερίδες είναι ένα κεφάλαιο μόνες τους. Οι περισσότερες είναι 
ανεξάρτητες. Τα ηλεκτρονικά μέσα εδώ δεν είναι και τόσο ανεξάρτητα. Δεν μπορούν να είναι  
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αυτόνομα οικονομικά. Η πολιτική παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί την διαχειριζόμαστε! 
Αυτή είναι η δουλειά μας. 

Τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει κάποιος, για να διαχειριστεί σωστά ένα κανάλι; 

Σίγουρα θες μια καλή γενική παιδεία. Και αυτά που τώρα εσείς βρίζετε, που σας μαθαίνουν 
στο σχολείο, όταν μπήκα εδώ, τότε κατάλαβα τι ήθελαν να πουν. Αυτή η δουλειά θέλει 
πολυεπίπεδες γνώσεις. Σαφώς μια νομική ή μια οικονομική επιστήμη είναι ό,τι καλύτερο για 
εδώ σήμερα πια, γιατί στα χρόνια τα δικά μας δεν είχαμε σχολές δημοσιογραφίας, όλοι 
ήμασταν αυτοδίδακτοι. 

Σας ευχαριστώ πολύ! 

  

 

Το σπίτι της σκιάς  

                                              της Άλκηστης Ρήτορα (Β1) 

Το σπίτι της σκιάς είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα και αξιοσημείωτα μουσεία στην Ελλάδα.  Σ’ 
αυτόν τον εκθεσιακό χώρο εκτίθενται διάφορα έργα τέχνης από σκουπίδια, κυρίως από 
ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία φωτίζονται κατάλληλα, ώστε να δημιουργούν ποικίλες σκιές 
στους τοίχους. Πολλοί μπορεί να αναρωτηθούν "Μα καλά, πώς γίνεται οι σκιές να 
απεικονίζονται με τέτοιο τρόπο που να μπορούν να σχηματιστούν διάφορες παραστάσεις, 
εικόνες, πρόσωπα και συναισθήματα;" Κι όμως, όχι μόνο μπορούν να σχηματιστούν με την 
παραμικρή λεπτομέρεια, αλλά μπορούν και να σε αγγίξουν με το βαθύ τους νόημα! 

 

   Ο δημιουργός του μουσείου ονομάζεται Τριαντάφυλλος Βαΐτσης και από το βιογραφικό του, 
που ακολουθεί, καταλαβαίνουμε πως από μικρός ήθελε να ασχοληθεί με την τέχνη καθώς είχε 
ως χόμπι τη ζωγραφική, την ξυλογλυπτική, τις κατασκευές με σύρμα, το θέατρο καθώς και την 
ποίηση. Σπούδασε Μηχανικός Περιβάλλοντος στην Πολυτεχνική σχολή του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης. Ασχολήθηκε με το επάγγελμα το οποίο σπούδασε από το 2003. Το 
2008 ξεκίνησε να ανακαλύπτει την τέχνη, την ονομαζόμενη Trash Art, δηλαδή Τέχνη από  
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σκουπίδια, την οποία στην πορεία ανέπτυξε δημιουργώντας το 2014 Το Σπίτι Της Σκιάς. Έργα 
του έχουν παρουσιαστεί επίσης σε εκθέσεις στη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα  καθώς και στο 
Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και την Τουρκία. 

 

    Θέλω όμως να σας μιλήσω και για τη δική μου, την προσωπική εμπειρία στο Σπίτι Της 
Σκιάς, καθώς λόγω της εκπαιδευτικής μας εκδρομής στην Ξάνθη, είχα την ευκαιρία να το δω 
από κοντά, και πραγματικά οι έντονες εικόνες και τα ισχυρά συναισθήματα είναι αυτά που 
κυριαρχούν στο μυαλό μου ακούγοντας γι' αυτό το φανταστικό μέρος. 

     Όλα τα έργα τα οποία είδαμε στο μουσείο μου άρεσαν αρκετά, αλλά ιδιαίτερη εντύπωση 
μου προκάλεσε το έργο το ονομαζόμενο "Απώλεια" το οποίο με έναν ιδιαίτερο και πολύ 
ξεχωριστό τρόπο, όπως άλλωστε και όλες οι σκιές που υπάρχουν στο μουσείο,  απεικόνιζε το 
πένθος και την απώλεια ενός ανθρώπου. Επίσης, τα σχηματισμένα πρόσωπα διάφορων 
διάσημων ανθρώπων ήταν αυτά που έμεναν στον επισκέπτη λόγω της απίστευτης ομοιότητας 
τους. Κάποια απ' αυτά ήταν η Marilyn Monroe, o John Lennon και o Albert Ainstain. 
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Χωρίς αμφιβολία, είναι από τα μέρη τα οποία θα ήθελα πολύ να επισκεφθώ ξανά και από τα 
μέρη που μου έμειναν περισσότερο απ' όλη την εκπαιδευτική εκδρομή. Σας το συστήνω 
ανεπιφύλακτα, καθώς βρίσκεται και σ' έναν πολύ όμορφο και γραφικό χώρο, την Παλιά Πόλη 
της Ξάνθης. Θα συνοψίσω γράφοντας μία φράση την οποία είπε ο ίδιος: «Αυτό που βλέπουμε 
είναι πάντα λιγότερο απ' αυτό που κοιτάμε. Κάθε αντικείμενο, κάθε κατάσταση, κάθε γεγονός 
έχουν διαστάσεις και παραμέτρους, οι οποίες δεν είναι ορατές ή εύκολα αντιληπτές». 

  

  

Πηγές:https://www.athensvoice.gr/culture/arts/449845_spiti-tis-skias-ena-diaforetiko-kai-
monadiko-moyseio-stin-xanthi 

https://www.auth.gr/news/events/25270 

https://www.protagon.gr/epikairotita/to-spiti-tis-skias-ena-diaforetiko-kai-monadiko-mouseio-
stin-ksanthi-44341632073 
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Σας ευχόμαστε 
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Ένα Χριστός Ανέστη από καρδιάς 

 της Κυριακής Κάππα (Β1) 

Ανάσταση… Όλοι μας ξέρουμε τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών. Επισκέψεις, 
τραπεζώματα, όλη η οικογένεια μαζεμένη, όπως σε κάθε άλλη γιορτή… ή τουλάχιστον σχεδόν 
όλη. Και μετά ακολουθούν τα έθιμα της γιορτής, τσούγκρισμα αυγών, πάτημα της φλούδας, 
όπως ακριβώς ο Χριστός πάτησε τον θάνατο, μαγειρίτσα και, για να μην μακρηγορώ, το 
φαγητό υπερισχύει  γενικότερα. 

    Πώς θα ήταν όμως αν συνέβαινε μια πραγματική Ανάσταση; Τι θα συνέβαινε αν τη στιγμή 
που η λειτουργία έφτανε στο "Χριστός Ανέστη" ανασταίνονταν όλα τα αγαπημένα μας άτομα 
που πλέον δεν είναι υλικά μαζί μας; Όχι για πολύ, ίσα-ίσα για το πασχαλινό τραπέζι, να 
μαζευτούμε όλη η οικογένεια, να πούμε τα νέα μας, πώς περνάμε, πώς είναι στην άλλη πλευρά, 
αν είναι καλά,  τι κάναμε ή τι δεν κάναμε και τους τσατίσαμε, πώς νιώθουν για εμάς, τι 
νιώθουμε εμείς γι’ αυτούς, να έχουμε λίγο χρόνο τουλάχιστον να τους πούμε όλα όσα δεν 
προλάβαμε, όταν τους είχαμε δίπλα μας ή αν δεν γίνεται τίποτα από τα παραπάνω, να 
μπορέσουμε να τσουγκρίσουμε ένα αυγό, να πούμε για μια ακόμα φορά Χριστός Ανέστη και 
να μιλήσουμε μαζί τους για τα κομμάτια της καρδιάς μας που έφυγαν μαζί τους, να 
προλάβουμε να δούμε ξανά στα πρόσωπά τους ένα χαμόγελο, το κλασικό πλατύ χαμόγελο που 
ήταν για εμάς πιο φωτεινό και από τον ήλιο ή τουλάχιστον να κάνουμε μια αγκαλιά, αυτή τη 
σφιχτή αγκαλιά που μας έδινε τη σιγουριά της ασφάλειας, να τους πούμε  μία συγγνώμη, ένα 
ευχαριστώ, ένα σ’ αγαπώ… 

     Μέχρι, λοιπόν, να συμβεί αυτό, εγώ θα περιμένω… θα σε περιμένω, ελπίζοντας πως με τον 
πρώτο κρότο πυροτεχνήματος θα είσαι δίπλα μου να μου χαμογελάς, λέγοντάς μου πως στο 
τέλος-τέλος όλα θα πάνε καλά και πως δεν υπάρχει θάνατος, παίρνοντας έτσι άπλα έναν ακόμα 
φόβο από πάνω μου. 

   Σας χαιρετώ, να περάσετε όλοι υπέροχα και σας εύχομαι, μέσα από την καρδιά μου, η φετινή 
Ανάσταση να σας φέρει όσα δεν σας έφεραν όλες οι προηγούμενες. 

             

Χρόνια πολλά στις πριγκίπισσες της καρδιάς μας!  

της Κυριακής Κάππα (Β1) 

Ναι… σε εσένα μιλάω,  
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Εσένα που εγκυμονούσες εννέα μήνες ένα παιδί το οποίο 
γεννούσες δέκα ώρες και όμως θα το έκανες ξανά! 

Εσένα που ξενυχτούσες χρόνια ολόκληρα, για να είσαι 
σίγουρη ότι είναι καλά και όμως θα το έκανες ξανά! 

Εσένα που μπόρεσες να συγχωρέσεις κάθε σκανταλιά, μεγάλη ή μικρή, και είσαι ικανή 
να το συγχωρέσεις, ακόμα και για το μεγαλύτερο αμάρτημα ξανά! 

Εσένα που, ενώ ήθελες το τελευταίο μπισκότο, ήξερες πως θα ήσουν πιο ευτυχισμένη, 
αν ήταν γεμάτη η κοιλίτσα του, και θα του έδινες και το τελευταίο σου λεπτό, για να το δεις 
ευτυχισμένο ξανά! 

Εσένα που άνοιξες την αγκαλιά σου και το δέχτηκες, όχι γιατί ήταν σπλάχνο σου, όχι 
γιατί ήταν αίμα σου, αλλά έτσι για να ανθίσει η αγάπη! 

Εσένα που μπορεί να κάθεσαι και να απελπίζεσαι, γιατί μεγαλώνει και κάποια στιγμή 
μπορεί να πάψει να σε χρειάζεται… Αυτό όμως δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ! 

Εσένα που κάθε χαμόγελο του σου δίνει ζωή! 

Για εσάς μιλάω μαμάδες, κάθε θρησκείας, εθνικότητας και χρώματος, που ξέρετε να 
αγαπάτε και να συγχωρείτε καλύτερα από οποιονδήποτε. 

Διότι κανένας δεν μπορεί να αγαπήσει πιο αληθινά από μία μαμά... Γιατί το να αγαπάς,  
όπως μία μαμά, σημαίνει να αγαπάς χωρίς όρια! 

Χρόνια πολλά! 

  

 

 


