
διάφορους λόγους. 
Τέλος, η προσφορά 
ενός δώρου μας  δί-
νει την ευκαιρία να 
αποκτήσουμε μια πιο 
θετική αντίληψη για 
τον ίδιο μας τον εαυ-
τό, αφού αισθανόμα-
στε χρήσιμοι, δη-
μιουργικοί και αποτε-
λεσματικοί. 
 
 

                                                                       
Κουτελάκη Αγγελική 

                                                                       
Μαθήτρια Α3  

     Η προσφορά ενός 
δώρου συνιστά μια 
δημιουργική διαδικα-
σία διαντίδρασης και 
συναισθηματικής  
επικοινωνίας. Είναι 
ένας αποτελεσματι-
κός τρόπος για να 
εκφράσουμε συναι-
σθήματα (αγάπη, 
φιλία, τρυφερότητα, 
ενδιαφέρον, θαυμα-
σμό, αφοσίωση ή α-
κόμα και τη συγνώμη 
μας), αλλά και για να 
ενισχύσουμε συναι-
σθήματα. 
Η χειρονομία αυτή 
μας δίνει πολλές 
φορές τη δυνατότητα 
να μεταφέρουμε μη-
νύματα που δυσκο-
λευόμαστε ή δεν επι-
θυμούμε να εκφρά-
σουμε λεκτικά. Σε 
αυτές τις περιπτώ-
σεις αφήνουμε το 
δώρο να «μιλήσει» 
για εμάς, λειτουργώ-

ντας υποκατάστατα ή 
συμπληρωματικά της 
λεκτικής μας επικοι-
νωνίας. Η προσφορά 
ενός δώρου μπορεί να 
προκαλέσει αμοιβαία 
ευχαρίστηση και συ-
ναισθήματα όπως χα-
ρά, ενθουσιασμό, ευ-
τυχία, αισιοδοξία. Επι-
πλέον, αναζωογονεί 
τις σχέσεις μας με τα 
άτομα που είναι σημα-
ντικά για εμάς και συ-
ντελεί στην καλλιέρ-
γεια κλίματος εμπιστο-
σύνης, στην ενίσχυση 
των δεσμών μας με 
τους άλλους και στη 
δημιουργία όμορφων 
αναμνήσεων. Παράλ-
ληλα, μπορεί να ξυ-
πνήσει αναμνήσεις 
συμβάλλοντας στην 
αναβίωση ευχάριστων 
στιγμών του παρελθό-
ντος, καθώς και στην 
αποκατάσταση ή ανα-
θέρμανση σχέσεων 
που είχαν διακοπεί για 

Aνταλλαγή δώρων  
Δεκέμβριος 2017 
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Η επιλογή ενός επαγγέλ-
ματος αποτελεί ίσως την 
πιο κρίσιμη απόφαση στη 
ζωή ενός νέου, αν ληφθεί 
υπόψη ότι στο χώρο εργα-
σίας του ένας άνθρωπος 
δαπανά το ένα τρίτο περί-
που της ζωής του. Για την 
απόφαση αυτή, οφείλει ο 
καθένας να γνωρίζει τι 
θέλει και τι μπορεί να 
κάνει.  Επιπλέον, καλό 
είναι  να γνωρίζει τι συμ-
βαίνει γύρω του, ποιες 
είναι δηλαδή, οι τρέχου-
σες συνθήκες και οι τά-
σεις που επικρατούν στον 
κόσμο της εργασίας και 
των επαγγελμάτων.  
Για "να γνωρίσει κάποιος 
τι θέλει και τι μπορεί", θα 
πρέπει πρώτα απ' όλα να 
μάθει τον εαυτό του, τις 
ικανότητες, τις κλίσεις, τα 
ενδιαφέροντα, τις δυνατό-
τητες, τα πιθανά ταλέντα 
που διαθέτει. Όλα δηλα-
δή, εκείνα τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά που συνα-
ποτελούν τον πολυσύνθε-
το χαρακτήρα ενός αν-
θρώπου. Ο πλέον ολοκλη-
ρωμένος και επιστημονι-
κός τρόπος για να προσ-
διοριστούν περίπου επα-
κριβώς τα παραπάνω δε-
δομένα, είναι τα γνωστά 
"τεστ προσωπικότητας" 
που διενεργούν οι Σύμ-
βουλοι Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού και οι 
Ψυχολόγοι Εργασίας μέσα 
από τη διαδικασία της 
Συμβουλευτικής. Επίσης, 
τα χαρακτηριστικά διαφό-
ρων επαγγελμάτων, ο κα-
θένας μπορεί να τα προσ-
διορίσει, αφού συζητήσει 
με σοβαρότητα με ειδι-
κούς, με εκπαιδευτικούς , 
με τους γονείς ή και με 
σοβαρούς επαγγελματίες 
του περιβάλλοντός του. 
Κι' αυτό με την προϋπό-
θεση, ότι δε θα επιχειρη-
θεί να επιβληθεί στο νέο 
η επιλογή ενός επαγγέλ-
ματος με τις αντίστοιχες 
σπουδές, επειδή αυτή εί-
ναι η κρυφή επιθυμία των 
γονέων, όπως συχνά συμ-
βαίνει στην πράξη. Ο ρό-
λος των γονέων είναι ση-
μαντικός στις επιλογές 
των παιδιών τους και η 
συμβουλή τους δε θα πρέ-
πει να είναι αυθαίρετη ή 
και εγωϊστική, αλλά να 
στηρίζεται σε καλή γνώση 
των δεδομένων της προ-
σωπικότητας των παιδιών 
τους, των ενδιαφερόντων 
τους, καθώς  και των τά-
σεων της αγοράς εργασί-
ας. 
Αφού λοιπόν "ανακαλύψει 
" τον εαυτό του ένας νέος  
και πριν αποφασίσει ποιο 
επάγγελμα ή ποιες σπου-
δές θα επιλέξει, θα πρέ-
πει να αναζητήσει πληρο-
φορίες για τις προοπτικές 
που διαφαίνεται να έχουν 
στο μέλλον τα διάφορα 
επαγγέλματα και στη συ-
γκεκριμένη κάθε φορά 
αγορά εργασίας. 
Η γνώση των σύγχρονων 
τάσεων της αγοράς εργα-
σίας είναι αναγκαία, αν 

ληφθεί υπόψη η ταχύτητα 
με την οποία τρέχει η 
σύγχρονη τεχνολογία, 
γεγονός που έχει αντί-
στοιχες επιπτώσεις στις 
μεταλλαγές των επαγγελ-
μάτων και των ειδικοτή-
των.  
Απόλυτα αναγκαία για 
όλους είναι σήμερα, εκτός 
από τη συνεχή ανανέωση 
της γνώσης, η καλή γνώση 
χειρισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, της Αγγλι-
κής και συχνά μιας άλλης 
γλώσσας.  
Τέλος, πρέπει να τονιστεί 
ότι ο πλέον επιτυχημένος 
στη ζωή και συνήθως και 
στην εργασία άνθρωπος, 
είναι εκείνος που χτίζει, 
που σμιλεύει μια ολοκλη-
ρωμένη προσωπικότητα. 
Και για να πετύχει κάτι 
τέτοιο, δεν αρκεί η στεγνή 
γνώση των δεξιοτήτων 
του επαγγέλματος που 
ασκεί. Χρειάζεται να με-
λετά και να έχει γνώσεις 
από πολλές και διαφορε-
τικές επιστήμες, να είναι 
ανήσυχος, με την καλή 
έννοια, να ψάχνει και να 
αναζητά πληροφορίες και 
να προβληματίζεται. Μόνο 
έτσι θα καταφέρει να ανα-
πτύξει το πνεύμα και το 
ήθος του και να γίνει ένας 
ενεργός πολίτης και χρή-
σιμος άνθρωπος. 
 
 
 
 
 

Δήμητρα Αργυρίου 
 

Μαθήτρια Γ1  

Επιλογή επαγγέλματος  
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  Η φιλία παίζει πολύ 
σημαντικό ρόλο στη ζωή 
του ανθρώπου. Όλοι μας 
χρειαζόμαστε κάποιον 
(εκτός της οικογένειας) 
για να του μιλήσουμε για 
τα προβλήματά μας, να 
μοιραστούμε μαζί του τη 
χαρά μας, να ανταλλάξου-
με ιδέες ή να περάσουμε 
χρόνο μαζί του χαλαρά. 
  Από μικρή ηλικία, ο 
άνθρωπος αναπτύσσει 
φιλίες οι οποίες κρατούν 
είτε λίγο είτε πολύ. Για να 
είναι ''δυνατή'' μια φιλία, 
τα δύο ή και τα περισσό-
τερα άτομα θα πρέπει να 
έχουν εμπιστοσύνη μετα-
ξύ τους, να μπορούν να 
συνεννοηθούν, να είναι 
ειλικρινείς και να έχουν 
καλοπροαίρετη διάθεση. 

  Όμως, τ' αγόρια και τα 
κορίτσια  δεν αναπτύσ-
σουν φιλίες με τον ίδιο 
τρόπο. 
  Τα κορίτσια δημιουργούν 
συνήθως φιλίες εύκολα. 
Μιλάνε με πολύ κόσμο
(που είτε συμπαθούν είτε 
όχι).Γενικά, όμως, υπάρ-
χει και η άποψη πως δεν 
μπορούν να αναπτύξουν 
πραγματικές φιλίες, διότι 
μέσα τους υπάρχει αντα-
γωνισμός, ζήλια και ανα-
σφάλεια (π.χ. ανταγωνι-
σμός στην εξωτερική εμ-
φάνιση).Τα κορίτσια έχουν 
την τάση να συζητούν τα 
προσωπικά τους με τις 
φίλες τους, κάτι το οποίο 
θεωρούν απαραίτητο. 
  Από την άλλη πλευρά, οι 
φιλίες των αγοριών είναι 

διαφορετικές .Οι συζη-
τήσεις τους δεν αφο-
ρούν προσωπικά θέμα-
τα, αλλά θέματα γενικής 
φύσεως(π.χ. αθλητικά, 
ηλεκτρονικά παιχνίδια 
κ.λπ.). Δε θεωρούν α-
παραίτητο να συζητήσουν 
με κάποιον τα προσωπικά 
τους, είτε αφορούν το 
άλλο φύλο είτε την οικο-
γένειά τους. Γενικά, είναι 
πιο χαλαροί και οι φιλίες 
τους είναι μακροχρόνιες. 
  Πάντως, όσο σοβαρός, 
έξυπνος, αστείος, παρά-
ξενος, διαφορετικός και 
γκρινιάρης και να είναι 
κάποιος, πάντα υπάρχει 
κάποιος με τον οποίο θα 
ταιριάζει. Αυτό είναι και 
το νόημα της φιλίας. 

Η φιλία στην εφηβεία  

επικρατούσα παιδαγωγική 
λογική καθώς η τιμωρία 
των μαθητών δια της σω-
ματικής βίας αποτελούσε 
καθημερινότητα ενταγμέ-
νη στο πλαίσιο της κυρί-
αρχης παιδαγωγικής αντί-
ληψης. Κυριαρχούσε, ότι 
«με το ξύλο μαθαίνεις 
γράμματα και γίνεσαι 
άνθρωπος», μια αντίληψη 
που «νομιμοποιούνταν» 
και εκτός σχολείου, κα-
θώς τόσο στην οικογένεια 
όσο και ευρύτερα στην 
κοινωνία η «παιδαγωγική 
του ξύλου» ήταν επίσης 
κυρίαρχη. 
Το σχολείο στα νεότερα 
χρόνια: 
Αντίθετα, στις μέρες μας 
οι καθηγητές ακολουθούν 
διαφορετική παιδαγωγική 
μέθοδο. Είναι  λιγότερο  
αυστηροί και προσπαθούν 
να βοηθήσουν τα παιδιά, 
να αγαπήσουν  το σχολείο. 
Σε περίπτωση που οι μα-

θητές δε συμπεριφέρονται 
σωστά, οι καθηγητές δε 
χρησιμοποιούν  βία, αλλά 
με νουθεσίες και παρατη-
ρήσεις  προσπαθούν να 
τους συνετίσουν .  Βέβαια, 
αυτές οι μέθοδοι δεν απο-
δίδουν πάντα , ειδικά αν 
δεν συνυπάρχει συνεργα-
σία της οικογένειας. 
Επιπλέον, κάποιοι μαθη-
τές έχουν παρερμηνεύσει 
την έλλειψη αυταρχισμού 
και το δημοκρατικό κλίμα 
που επικρατεί σήμερα, 
θεωρώντας ότι είναι 
«δικαίωμά» τους να κά-
νουν ότι θέλουν, εμποδί-
ζοντας το δικαίωμα των 
άλλων παιδιών στη μάθη-
ση. Συχνά δε, αποτελούν 
αντικείμενο θαυμασμού 
και μίμησης από άλλους 
μαθητές , που εμφανίζουν 
ανωριμότητα και έλλειψη 
αυτοέλεγχου. 

Κύτρου Αρετή 
Μαθήτρια Β2 

      Στα χρόνια των παπ-
πούδων μας ή ακόμα και 
των γονιών μας η μορφή 
διδασκαλίας ήταν τελείως 
διαφορετική. 
Το σχολείο στα πιο πα-
λιά χρόνια: 
Η παιδαγωγική στα παλαι-
ότερα σχολεία διέφερε 
κατά πολύ από τη σημερι-
νή. Αρχικά, οι δάσκαλοι 
φέρονταν με αυταρχισμό   
στους μαθητές,  καθώς  
πίστευαν ότι μόνο με αυ-
στηρότητα θα  ενίσχυαν  
το μορφωτικό  επίπεδο . 
Οι δάσκαλοι σε περίπτω-
ση που οι μαθητές 
έδειχναν κακή συμπεριφο-
ρά ή δεν έκαναν τα μαθή-
ματά τους, χρησιμοποιού-
σαν ένα επίμηκες ξύλο, τη 
βίτσα (βέργα) με το οποίο 
τους έδερναν στο χέρι.  
 Αυτό δε σήμαινε ότι οι 
δάσκαλοι εκείνων των 
χρόνων ήσαν απάνθρωποι 
και σαδιστές! Αυτή ήταν η 
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Maγδαληνού 
Κατερίνα  

Μαθήτρια Β2  

Τo ξύλο……βγήκε από το σχολείο 



    Ο εκφοβισμός  είναι 
ένα σοβαρό πρόβλημα, 
που απασχολεί σε μεγάλο 
βαθμό διάφορα κοινωνικά 
σύνολα. Αναφέρεται δε 
στη σωματική και ψυχολο-
γική επίθεση και μείωση 
ατόμων σε μια κοινωνική 
ομάδα και εμφανίζεται σε 
όλες τις ηλικίες. Μπορεί 
να συμβεί σε οποιοδήποτε 
χώρο όπως το σχολείο, 
σε αθλητικά σωματεία, 
στη φυλακή, στην εργασία 
ακόμα και στην οικογέ-
νεια.  
Συνήθως, υπάρχει το θύ-
μα και ο θύτης,  αλλά τις 
περισσότερες φορές ο 
θύτης είναι ο πιο αδύνα-
μος κρίκος της υπόθεσης. 
Το θύμα σε κάθε μορφή 
εκφοβισμού είναι το άτομο 
που θα βιώσει με το χει-
ρότερο τρόπο την επίθεση 
από το θύτη.  
Ο εκφοβισμός αποτελείται 
από τρία βασικά είδη κα-
κοποίησης:  
1. Συναισθηματική  
2. Λεκτική  
3. Σωματική  
1.Συναισθηματική κακο-
ποίηση: είναι η ψυχολογι-
κή βία , η οποία παρότι οι 
πληγές που αφήνει δεν 
είναι ορατές, είναι σε 
πολλές περιπτώσεις εξί-

σου τραυματική με τη σω-
ματική κακοποίηση.  
2.Λεκτική κακοποίηση: 
είναι οι απειλές, έντονα 
πειράγματα, προσβολές, 
συνεχή επικριτικά σχόλια  
3.Σωματική κακοποίηση: 
συνήθως, αφορά τον εκ-
φοβισμό, τις απειλές και 
την παρενόχληση. Στη 
σωματική κακοποίηση υ-
πάρχει επίθεση και βία.  
Ένα τελευταίο είδος εκ-
φοβισμού είναι ο διαδι-
κτυακός, που αφορά την 
ταπείνωση και την παρε-
νόχληση παιδιών και εφή-
βων, που πραγματοποιεί-
ται μέσω της χρήσης δια-
δικτύου.  
Όμως, το πιο συχνό είδος 
bullying και σημαντικότε-
ρο είναι ο σχολικός εκφο-
βισμός που εμφανίζεται 
σε πολλές χώρες του κό-
σμου. Στο σχολικό εκφο-
βισμό υπάρχει ο θύτης 
που είναι «υπεράνω» από 
τους άλλους ή οι θύτες, 
που είναι ομάδες ατόμων 
και το θύμα που δέχεται 
την κάθε μορφή εκφοβι-
σμού. Ο θύτης στο σχολι-
κό περιβάλλον ασκεί bul-
lying σε παιδιά και εφή-
βους που θεωρεί κατώτε-
ρους και αδύναμους εξω-
τερικά, χωρίς να διανοεί-

ται τις συνέπειες των 
πράξεών του.  
Το θύμα νιώθει απομονω-
μένο από τους άλλους, 
φοβάται να μιλήσει σε κά-
ποιον κοντινό του 
άνθρωπο για ό,τι βιώνει 
και νιώθει ένοχος για ό,τι 
του συμβαίνει, κάτι που 
δεν ισχύει. Στην πραγμα-
τικότητα, τις περισσότε-
ρες φορές ο θύτης είναι 
εκείνος που ζητάει την 
προσοχή των άλλων μέσω 
του σχολικού εκφοβισμού, 
διότι ο ίδιος νιώθει μόνος 
εσωτερικά, αλλά δεν το 
δείχνει.  
Ο πιο απλός τρόπος αντι-
μετώπισης του εκφοβι-
σμού είναι το θύμα να 
σταματήσει να νιώθει φό-
βο και να μπορέσει να 
μιλήσει στους δικούς του 
για όσα βιώνει. Στη συνε-
χεία, με την κατάλληλη 
υποστήριξη ειδικών να 
αντιμετωπίσει το θύτη, ο 
οποίος χρειάζεται επίσης 
βοήθεια  για να εντοπίσει 
και να ξεπεράσει  τα δικά 
του  προβλήματα .  
 

Α. Μ  
 

Μαθήτρια Γ΄ τάξης  

Εκφοβισμός (bulling) 
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Ρατσισμός είναι η αντίληψη 
ότι οι άνθρωποι δεν είναι 
όλοι ίσοι μεταξύ τους, αλλά 
διαχωρίζονται σε ανώτερους 
και κατώτερους, διακρινόμε-
νοι είτε από το χρώμα του 
δέρματος, είτε από την εθνι-
κότητα, είτε από τη θρησκεί-
α, το σωματότυπο κλπ. 
Ξενοφοβία είναι «ο νοσηρός 
φόβος προς τους αλλοδα-
πούς ή τις ξένες χώρες». Με 
άλλα λόγια, αυτό σημαίνει μια 
αποστροφή σε ξένους ή αλλο-
δαπούς. 
 
Οι δύο αυτές έννοιες μας 
απασχολούν ιδιαίτερα τα τε-
λευταία χρόνια, λόγω της 
μαζικής εισροής οικονομικών 
μεταναστών, λαθρομετανα-
στών και προσφύγων στη 
χώρα μας. 
 
Το φαινόμενο του ρατσισμού 
γίνεται αισθητό και στα 
σχολεία.  
Στη συντριπτική πλειοψηφία 
τους οι μαθητές τηρούν φιλι-
κές σχέσεις με τους αλλοδα-
πούς συμμαθητές τους, παρ’ 
όλα αυτά όμως διαφαίνεται 
μια ξενοφοβική συμπεριφορά. 
Και ενώ η συμπεριφορά ορι-
σμένων προς τους αλλοδα-
πούς συμμαθητές τους είναι 
προβληματική (κοροϊδία, α-
πομόνωση, ανταγωνισμός 
κλπ.), αρνούνται την ταμπέλα 
του ρατσιστή. 
Οι ψυχολογικές συνέπειες σε 
άτομα που αντιμετωπίζονται 

ρατσιστικά είναι πολύ 
σοβαρές. Οι μαθητές που 
υφίστανται τέτοιου είδους 
συμπεριφορές απομονώ-
νονται και οδηγούνται σε 
κοινωνικό αποκλεισμό.  
Επίσης, παρουσιάζεται  
μείωση ενδιαφέροντος 
του 
μαθητή για τα σχολικά  
μαθήματα..  
Ο ρατσισμός εμποδίζει   
τη συνεργασία και την  
ανάπτυξη φιλικών   
σχέσεων, γιατί  προάγε-
ται το μίσος και η  
αντιπάθεια ανάμεσα   
στους μαθητές και οδηγεί 
στην αντίδραση των  αδι-
κούμενων  με αποτέλεσμα
τη βία !  
Θα πρέπει να ληφθούν  
άμεσα μέτρα, έτσι ώστε  
να ελαττωθούν οι  
περιπτώσεις ρατσι-
σμού, άρα  και οι επιβλα-
βείς συνέπειές του.  
Αρχικά, οι γονείς  είναι   
αυτοί που θα πρέπει  να  
πάρουν θέση προβάλλο-
ντας στα παιδιά τους  
σωστά  πρότυπα και αξίες  
Συζητήσεις με τους  
γονείς σχετικά με το  ρα-
τσισμό και η παρακολού-
θηση  εκπομπών αντιρα-
τσιστικού περιεχομέ-
νου καλλιεργούν την  
πνευματική και ηθική    
υπόσταση του παιδιού  
Eπίσης, είναι χρέος του  
σχολείου μέσα από την  

εκπαιδευτική διαδικασία να 
προβάλλει τις ιδέες της ισό-
τητας ,του αλληλοσεβασμού, 
του σεβασμού στη διαφορε-
τικότητα καθώς  και εκείνη 
της συνεργασίας. 
Σ΄ αυτό μπορούν να συμ-
βάλλουν η συμμετοχή σε 
διάφορες δραστηριότητες 
και   ερευνητικές  
εργασίες με θέμα  το ρατσι-

σμό . 
 Η πρόσκληση «ειδικών  
επιστημόνων» πάνω στο 
θέμα του ρατσισμού και 
ίσως κάποια επιβο-
λή κυρώσεων στους θύτες α
πό το σχολείο μπορεί να μει
ώσει το φαινόμενο.  
Τέλος συζητή-
σεις,  εκπαιδευτικού και  
κατά κύριο λόγο  
αντιρατσιστι-
κού περιεχομένου είναι   
καλό να πραγματοποιούνται 
ώστε να ευαισθητοποιή-
σουν τους μαθητές. 
  
 

Βυτινιώτης Νίκος  
 

Μαθητής Β1 

 
 

Ρaτσισμός -ξενοφοβία 
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Oι στερεοτυπικές αντιλήψεις   
εμφανίζονται συχνά και στις 
επιστήμες με έμφαση, όπως 
εκείνη των Μαθηματικών. 
Κάποιοι αμφισβητούν   τις 
ικανότητες των κοριτσιών σε 
αυτά, και όχι μόνο.  
Από τα παλαιότερα  χρόνια, 
τα δικαιώματα της γυναίκας 
ήταν περιορισμένα έως και 
ανύπαρκτα με αποτέλεσμα 
την κυριαρχία του αρσενικού  
φύλου. Επιπροσθέτως, οι 
γυναίκες έχουν μεγαλώσει με 
τέτοιον τρόπο [έμεναν πε-
ρισσότερες ώρες στο σπίτι, 
βοηθούσαν στις δουλειές του 
σπιτιού καθώς και διάβαζαν 
συστηματικότερα], με αποτέ-
λεσμα να γίνουν πιο επιμε-
λείς και να έχουν κλίση προς 
τα θεωρητικά μαθήματα που 
απαιτούν επιμελές διάβασμα. 
Αντιθέτως, τα αγόρια από 
μικρή ηλικία έπαιζαν περισ-
σότερο εκτός σπιτιού παρα-
μελώντας τα θεωρητικά μα-
θήματα που απαιτούν διάβα-
σμα  και ασχολούνταν με τα 
θετικά.  
Εξάλλου, για χρόνια κυριαρ-
χούσε η αντίληψη ότι τα Μα-
θηματικά είναι δύσκολα και 
γι’ αυτό αντρική υπόθεση. 
Επομένως, λειτουργούσε σαν 
παράγοντας αποκλεισμού 
των κοριτσιών από τις θετι-
κές σπουδές και σταδιοδρο-
μίες. Αυτές οι απόψεις ενι-
σχύονταν δε από την οικογέ-
νεια, που  είχε μικρότερες 
προσδοκίες από τα κορίτσια 
για σπουδές, από το εκπαι-
δευτικό σύστημα που στα 
κορίτσια επιβράβευε περισ-
σότερο την επιμονή ενώ στα 
αγόρια την εξυπνάδα, αλλά 
και από τα μέσα μαζικής ενη-
μέρωσης που εμφανίζουν τις 
γυναίκες να αγωνίζονται  για 
να αποδείξουν την αξία τους 
και τις ικανότητές τους σαν 
επιστήμονες και σαν εργαζό-
μενες. 
Όμως, σημαντικό ρόλο σε 
όλα τα επιστημονικά επαγ-
γέλματα  αποτελεί η προσω-
πικότητα ή ακόμα και  η ψυ-
χολογία που διαθέτει το κά-

θε φύλο. Οι τρόποι συμπερι-
φοράς, οι ικανότητες και οι 
δεξιότητες  που απαιτούνται 
για την επιτυχή και αποτελε-
σματική άσκηση του επαγγέλ-
ματος καθώς και οι συνθή-
κες εφαρμογής αυτού, παί-
ζουν σημαντικό ρόλο για το 
ποιο φύλο θα τις εξασκήσει. 
Έτσι, τα επαγγέλματα που 
συνήθως θεωρούνται 
<<γυναικεία>> είναι αυτά τα 
οποία απαιτούν τις δεξιότη-
τες της νοικοκυράς ,συζύγου 
και μητέρας αλλά και τα ε-
παγγέλματα που προϋποθέ-
τουν στοργικότητα, ανεκτι-
κότητα, δοτικότητα, εξυπη-
ρετικότητα και ευαισθησία 
για τις ανάγκες άλλων. 
Από την άλλη μεριά, 
<<αντρικά>> επαγγέλματα 
θεωρούνται εκείνα που σου 
δίνουν την αίσθηση της κυ-
ριαρχίας, ή συνήθως τα ε-
παγγέλματα τα οποία για να 
τα ασκήσει κάποιος χρειάζε-
ται σωματική δύναμη. 
Αυτό βέβαια έχει αλλάξει  
σήμερα, καθώς υπάρχει με-
γαλύτερη ισότητα μεταξύ των 
δύο φύλων, αφού έχει απο-
δειχθεί πως και τα δύο φύλα 
μπορούν να ασκήσουν όλα τα 
επαγγέλματα χωρίς καμία 
διαφορά στο αποτέλεσμά 
τους, αν διαθέτουν τις αντί-
στοιχες ικανότητες και  
έχουν εκπαιδευτεί κατάλλη-
λα. 
 
Ακολουθεί συνέντευξη με 
έναν εκπαιδευτικό, Μαθημα-
τικό. 
 
1.Πιστεύετε, πως υπάρχει 
διάκριση μεταξύ των δύο 
φύλων 
στα Μαθηματικά; Το θεωρεί-
τε σωστό; 
-Θεωρώ λανθασμένη αυτή 
την άποψη, διότι λόγω της 
διάκρισης επηρεάζουμε  τη 
ψυχολογία  και περιορίζουμε  
τις δυνατότητες του κάθε 
φύλου. 
2.Ποιο από τα δύο φύλα κα-
τέχει περισσότερες ικανότη-
τες στα 

Μαθηματικά; 
-Τα κορίτσια γενικά είναι πιο 
επιμελή με αποτέλεσμα μερι-
κές φορές  να έχουν καλύτε-
ρες επιδόσεις από τα αγόρια, 
χωρίς να σημαίνει ότι είναι 
πιο έξυπνα. 
3.Θεωρείτε πώς η γυναίκα 
έχει συνεισφέρει στην εξέλι-
ξη της επιστήμης των Μαθη-
ματικών; 
-Βέβαια. Αρκετές γυναίκες 
από την αρχαιότητα μέχρι 
και σήμερα έχουν ενδιαφερ-
θεί για τα Μαθηματικά και 
έχουν συμβάλλει στην ανά-
πτυξή τους. 
4.Ποιες γυναίκες κατά την 
δική σας άποψη έχουν 
<<σημαδέψει>> - βοηθήσει τα 
Μαθηματικά; 
-Μία από τις γυναίκες που 
βοήθησαν σημαντικά στον 
τομέα των Μαθηματικών 
αποτελεί η Υπατία η Αλεξαν-
δρινή, η οποία δίδαξε στη 
μεγάλη σχολή της Αλεξάν-
δρειας και έγραψε τρεις 
πραγματείες για την άλγεβρα 
και τη γεωμετρία. Έπειτα, η 
Marie Sophie Germain , η 
οποία βραβεύτηκε από τη 
Γαλλική Ακαδημία και τέλος 
η Maria Curie η οποία βρα-
βεύτηκε με Νόμπελ για την 
ανακάλυψη του πολωνίου και 
την απομόνωση του ραδίου. 
Η βοήθεια των γυναικών 
φυσικά και δεν σταματάει 
εκεί, καθώς υπάρχουν και 
άλλες με εξίσου μεγάλη προ-
σφορά. 
5.Πιστεύετε, πως ο τρόπος 
ανατροφής  ενός ατόμου 
επηρεάζει  τις ικανότητές 
του στα Μαθηματικά; 
-Ασφαλώς, ο τρόπος ανατρο-
φής  επηρεάζει  τον τρόπο 
αντιμετώπισης ενός προ-
βλήματος, τις  ικανότητές 
του, τη   συμπεριφορά του 
και κατ’ επέκταση τις επι-
δόσεις του στα Μαθηματι-
κά αλλά και σε οποιοδή-
ποτε μάθημα. 

 
Σίμου Σπυριδούλα  

Μαθήτρια Γ2  

Φύλο και Μαθηματικά 
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 H  aερόβιa άσκηση είναι 
ένα είδος γυμναστικής, 
που περιλαμβάνει κάθε 
άσκηση, η οποία βελτιώνει 
την κατανάλωση οξυγόνου 
από το σώμα και βοηθάει 
να κινούνται ρυθμικά και 
επαναλαμβανόμενα μεγά-
λες μυϊκές ομάδες του 
σώματος, με συνέπεια την 
ταχεία καύση θερμίδων, 
υδατανθράκων και λίπους. 
Αναλυτικότερα, τα οφέλη 
της αερόβιας άσκησης 
είναι τα εξής: 
 Ενίσχυση των μυών 

που συμμετέχουν 
στην αναπνοή, ώστε 
να διευκολυνθεί η 
ροή του αέρα μέσα 
και έξω από τους 
πνεύμονες. 

 Ενίσχυση  της καρ-
διάς και βελτίωση 
της λειτουργίας 
της. 

 Βελτίωση της απο-
δοτικότητας του 
κυκλοφορικού συ-
στήματος και μείω-
ση της αρτηριακής 
πίεσης. 

 Αύξηση του συνολι-
κού αριθμού των 
ερυθρών αιμοσφαι-
ρίων στο σώμα, 
διευκολύνοντας τη 
μεταφορά του οξυ-
γόνου. 

 Μείωση του στρες 

και μείωση της εμ-
φάνισης κατάθλι-
ψης. 

 Μείωση κινδύνου 
για διαβήτη. 

 
Οι δημοφιλέστερες αερό-
βιες ασκήσεις είναι οι ε-
ξής: 
 
Ποδηλασία: Η ποδηλασία 
είναι ένα όργανο γυμνα-
στικής που δεν χρησιμο-
ποιείται πλέον σαν μέσο 
μεταφοράς ( όπως παλαι-
ότερα), αλλά σαν ένα μέσο 
για την ήπια αποδοτική 
αεροβική άσκηση. Η ποδη-
λασία βοηθάει στην απο-
κατάσταση από κάποιο 
τραυματισμό. 
 
Περπάτημα: Είναι η πιο 
απλή και διαδεδομένη αε-
ροβική άσκηση, που μπο-
ρεί να πραγματοποιηθεί 
με διαφορετική ένταση. 
Για τους αθλητές υπάρ-
χουν δυο βασικές ταχύτη-
τες: το γρήγορο βάδισμα 
και το αγωνιστικό βάδι-
σμα. 
 
Τρέξιμο: Το τρέξιμο κα-
τατάσσεται στην κατηγο-
ρία της έντονης αεροβι-
κής. Το τρέξιμο βελτιώνει 
την υγεία μας μέσω της 
αυξημένης δραστηριότη-
τας των ενζύμων και των 

ορμονών, που τονώνουν 
τους μυς και την καρδιά. 
 
Κολύμβηση: Είναι μια 
από τις πιο ολοκληρωμέ-
νες ασκήσεις, αφού γυ-
μνάζει όλο το σώμα. Η 
κολύμβηση είναι αποτελε-
σματική στον έλεγχο του 
βάρους, καθώς αυξάνει το 
μεταβολισμό και ενισχύει 
τη μυϊκή δομή. 
 
Σχοινάκι: Αποτελεί ήπια 
δραστηριότητα, που δεν 
εμπεριέχει  πολλούς κιν-
δύνους τραυματισμού. Ε-
στιάζει κυρίως στους μη-
ρούς, τους ώμους και 
τους γοφούς. Τέλος, το 
σχοινάκι μας βοηθάει στο 
να είμαστε περισσότερο 
συντονισμένοι. 

 
 
 

Σπύρος Κυπραίος  
  

Μαθητής  Β2           

Αερόβια άσκηση  
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       Ίσως η πιο σημαντι-
κή συνήθεια διατροφής 
που πρέπει να αποκτήσει 
ένα παιδί για όλη τη διάρ-
κεια της ζωής του είναι η 
λήψη πρωινού γεύματος, 
ενώ το κολατσιό στο σχο-
λείο, αποτελεί τη 
«θρεπτική γέφυρα» μετα-
ξύ πρωινού και μεσημε-
ριανού. 

 Πρωινό 
Μελέτες έχουν δείξει, ότι 
τα παιδιά τα οποία δεν 
τρώνε πρωινό έχουν μι-
κρότερη επίδοση στις ερ-
γασίες που απαιτούν συ-
γκέντρωση και εγρήγορση, 
ενώ μοιάζουν πολλές φο-
ρές πιο κουρασμένα και 
νωχελικά. Ορισμένες κα-
λές επιλογές για ένα θρε-
πτικό πρωινό είναι: 

 1 φλιτζάνι γάλα, 1 
φέτα ψωμί με  μαρ-
γαρίνη  και μέλι  

 1 αβγό, 1φέτα ψωμί, 
λίγο τυρί  

 1 φλιτζάνι γάλα, 1 
κομμάτι κέικ 

 1 τοστ (ψωμί, γαλο-
πούλα, τυρί ) 

To πρωινό και το κολατσιό στο σχολείο 
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Κολατσιό 
 

Πρέπει να παρέχει στο 
παιδί τα θρεπτικά συ-
στατικά που θα διατη-
ρήσουν την ενέργειά 
του, χωρίς να έχει 
πολλές θερμίδες. Ένα 
υγιεινό κολατσιό των 
300 θερμίδων περί-
που, πλούσιο σε φυτι-
κές ίνες, φτωχό σε 
αλάτι, ζάχαρη και κακά 
λιπαρά είναι η ιδανική 
επιλογή. 

  Τα παιδιά μπορούν να 
ετοιμάσουν από το σπί-
τι νόστιμα, πρωτότυπα, 
σπιτικά σνακ, ώστε να 
μην τρώνε κάτι τυχαία. 
Έτσι, μυούνται   στην 
υγιεινή διατροφή  και 
προστατεύονται από   
πιθανή παιδική παχυ-
σαρκία και από τις επι-
πτώσεις της. 

 

 

Ορισμένες ιδέες για 
κολατσιό στο σχολείο 
είναι: 

 Ένα κουλούρι με 
σουσάμι    

 Μία μπανάνα ή 
δύο μανταρίνια 

 Μία μπάρα δημη-
τριακών 

 Ένα κομμάτι αλ-
μυρό κέικ 

 Ένα κομμάτι σπι-
τική τυρόπιτα ή 
σπανακόπιτα 

 Σπιτικό σταφιδό-
ψωμο. 

 

 

Παπαγεωργίου  
Βασιλική 

 
Μαθήτρια Α2 



       Τα εμβόλια είναι 
από τις βασικές προτεραι-
ότητες υγείας των αν-
θρώπων, ανεξάρτητα από 
το φύλο, την ηλικία ή την 
εθνικότητα. Όσo  καθυ-
στερούμε να εμβολιαστού-
με, τόσες περισσότερες 
είναι οι πιθανότητες με-
τάδοσης ασθενειών από 
εξωτερικούς παράγοντες, 
που κυκλοφορούν στον 
κόσμο. 
     Το εμβόλιο στην πραγ-
ματικότητα, αποτελεί ειδι-
κά επεξεργασμένο 
«κομμάτι αρρώστιας», το 
οποίο εισέρχεται στον 
οργανισμό και προκαλεί 
συγκεκριμένη και αναμε-
νόμενη αντίδραση αυτο-
προστασίας έναντι του 
«παθογόνου παράγοντα». 
Η διαδικασία δράσης-
αντίδρασης, είναι εκ των 
προτέρων επιστημονικά 
μελετημένη, ώστε να μην 
ενέχει κανένα κίνδυνο για 

τους ανθρώπους, αλλά να 
παρέχει την επιθυμητή 
ανοσία. 
     Ο εμβολιασμός προ-
λαμβάνει 2-3 εκατομμύρια 
θανάτους κάθε χρόνο και 
αποτελεί μία από τις πλέ-
ον επιτυχημένες και απο-
δοτικές από άποψη κό-
στους παρεμβάσεις στον 
τομέα της δημόσιας υγεί-
ας. Όταν υπάρχει ένας 
σημαντικός αριθμός εμβο-
λιασμένων ατόμων σε ένα 
δεδομένο πληθυσμό, η 
παρουσία τους μπορεί να 
συμβάλλει στην πρόληψη 
της ασθένειας σε άτομα 
του ίδιου πληθυσμού, τα 
οποία δεν έχουν εμβολια-
στεί. Έτσι, τα εμβό-
λια προστατεύουν από 
ασθένειες και σώζουν 
ζωές. Εξάλλου,  μέσω 
των εμβολίων έχουν εξα-
φανιστεί αρκετές σοβαρές 
ασθένειες, όπως η πολιο-
μυελίτιδα, η παρωτίτιδα ή 

η ιλαρά που τελευταία 
επανεμφανίστηκε εξαιτίας 
των ανεπαρκών εμβολια-
σμών σε παιδιά. 
     Οι ασθένειες που προ-
λαμβάνονται με εμβολια-
σμό «δεν πρέπει» να θε-
ωρούνται απλά γεγονότα 
της ζωής. Κάποιες ασθέ-
νειες είναι πολύ σοβαρές 
και μπορούν να προκαλέ-
σουν βαριές επιπλοκές σε 
παιδιά και σε ενήλικες 
ακόμη και θάνατο.  
    Γι αυτό θα πρέπει να 
εμβολιαζόμαστε, για να 
έχουμε μια καλής ποιότη-
τας ζωή, χωρίς προβλή-
ματα και αρρώστιες. 
 

Χατζηγιάννη Άννα  
 

Μαθήτρια Β3  

Εμβόλια  και υγεία 

Σελίδα 9 Τεύχος 4 



         Η παγκόσμια οικο-
νομία είναι γραμμική: οι 
εταιρίες εξάγουν πόρους 
από το περιβάλλον, τους 
μετατρέπουν σε κατανα-
λωτικά προϊόντα, τα οποία 
θα καταλήξουν κάποια 
στιγμή στα σκουπίδια. 
Έτσι όμως, εξαντλούμε 
τους φυσικούς πόρους της 
γης και σπαταλάμε χρήσι-
μα υλικά. Πρέπει να στρα-
φούμε προς μία κυκλική 
οικονομία, όπου όλα τα 
απόβλητα επαναχρησιμο-
ποιούνται ή ανακυκλώνο-
νται.  

Το κυκλικό μοντέλο είναι 
μια βιομιμητική (μιμείται 
τη ζωή) προσέγγιση, μία 
σχολή σκέψης που έχει τη 
φύση ως παράδειγμα και 
θεωρεί ότι τα συστήματά 
μας θα έπρεπε να λει-
τουργούν όπως οι οργανι-
σμοί, επεξεργαζόμενα τα 
συστατικά που μπορούν να 
επιστρέψουν πίσω στον 
κύκλο.  

Το μοντέλο αυτό βασίζε-
ται σε πέντε αρχές:  

• Εξάλειψη των αποβλή-
των.  Τα βιολογικά και 
τεχνικά μέρη κάθε προϊό-
ντος θα πρέπει να είναι 
σχεδιασμένα για αποσυ-
ναρμολόγηση και επανα-
προσδιορισμό της χρήσης 
τους. Τα βιολογικά μέρη 
είναι μη τοξικά και μπο-
ρούν απλά να κομποστο-
ποιηθούν. Τα τεχνικά, 
πολυμερή κράματα και 
άλλα τεχνητά υλικά, πρέ-
πει να είναι σχεδιασμένα 
για να χρησιμοποιηθούν 
ξανά με τη μικρότερη δυ-
νατή ενέργεια.  

• Η ποικιλομορφία είναι 
δύναμη.  Τα πολυποίκιλα 
συστήματα με πολλές συν-
δέσεις και κλίμακες είναι 
πιο ανθεκτικά απέναντι 
σε εξωτερικά πλήγματα, 
σε αντίθεση με τα συστή-
ματα που είναι φτιαγμένα 
με βάση την αποδοτικότη-
τα.  

• Η ενέργεια πρέπει να 
προέρχεται από ανανεώ-
σιμες πηγές.  

• Οι τιμές πρέπει να α-
ντανακλούν το πραγματι-
κό κόστος.  

• Το κλειδί είναι να σκε-
φτόμαστε με όρους συ-
στήματος,  να καταλαβαί-
νουμε πώς τα πράγματα 
επηρεάζουν το ένα το 
άλλο συνολικά.  

Ωστόσο, οι εταιρίες που 
θα θελήσουν να εφαρμό-
σουν το κυκλικό μοντέλο 
θα έρθουν αντιμέτωπες 
με μεγάλα αρχικά κόστη, 
και ειδικά εκείνες που 
έχουν επενδύσει σημαντι-
κά στο υπάρχον μοντέλο 
θα είναι απρόθυμες να 
αλλάξουν.  

Η κυκλική οικονομία εντά-
χθηκε πρόσφατα στο ελ-
ληνικό λεξιλόγιο –αν και 
έχει τις ρίζες της βαθιά 
στο παρελθόν–ως μια α-
πάντηση του μέλλοντος 
στα προβλήματα που 
έφερε η οικονομική ύφεση. 
Όπως αναφέρεται, ακόμη 
και μετά τον Β΄ Παγκό-
σμιο Πόλεμο στην Ελλάδα 
η οικονομία ήταν κυκλική. 
Οι πληθυσμοί στη χώρα 
μας ήταν κυρίως αγροτι-
κοί. Αλλά και στη μετα-

ποίηση προσπαθούσαν να 
αξιοποιήσουν τα πάντα. 

Ο πλανήτης οδηγήθηκε σε 
αδιέξοδο, με την εξάντλη-
ση των φυσικών πόρων να 
απειλεί τη διεθνή οικονο-
μία και να αποτελεί την 
πηγή περιβαλλοντικών 
κινδύνων, όπως η κλιμα-
τική αλλαγή, η ερημοποίη-
ση, η αποψίλωση και η 
απώλεια της βιοποικιλό-
τητας. Σύμφωνα με το 
σχέδιο έκθεσης του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
για την αποδοτικότητα 
των πόρων (2015), στην 
παγκόσμια παραγωγή και 
τη διαχείριση των απο-
βλήτων χρησιμοποιούνται 
πόροι που αντιστοιχούν 
σε 1,5 πλανήτες σαν τη 
Γη, και αν συνεχιστούν οι 
ίδιες πολιτικές, το 2030 
θα απαιτούνται δύο πλα-
νήτες σαν τον δικό μας.  

                                                                                       
Βλάχου Χριστίνα 

                                                                                       
Μαθήτρια Β1                                            

Κυκλική Οικονομία 
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Στην Ελλάδα υπάρχουν πολ-
λά υπό εξαφάνιση ζώα και 
μερικά από τα πιο απειλούμε-
να είδη ζώων είναι τα εξής: 
 
Η καφέ αρκούδα: υπολογίζε-
ται ότι υπάρχουν γύρω στις 
150, στις οροσειρές της Πίν-
δου και της Ροδόπης. Προτι-
μά τις φυτικές τροφές και 
ιδιαίτερα τα άγρια φρούτα, τις 
ρίζες, τα μανιτάρια και το 
μέλι. Τρώει επίσης έντομα, 
αμφίβια και κτηνοτροφικά 
ζώα. Ζει σε δάση δρυός, ο-
ξιάς και κωνοφόρων. Είναι 
ζώο μοναχικό και κινείται 
κυρίως το ξημέρωμα, το σού-
ρουπο και τη νύχτα. 

 
Το αγριόγιδο ζει στην Πίνδο, 
στη Στερεά Ελλάδα, στον 
Όλυμπο και στη Ροδόπη. Συ-
νολικά ζουν 400 – 500  του 
είδους σε απομονωμένους 
μικρούς πληθυσμούς. Δεν 
ανήκει στο ίδιο είδος με το 
κρι-κρι της Κρήτης και δεν 
διασταυρώνεται με τη γίδα. 
Έχει όρθια κέρατα με κυρτές 
απολήξεις. Το τρίχωμα του 
από καφέ ανοιχτό το καλο-
καίρι μετατρέπεται σε σκούρο 
καφέ το χειμώνα. 

Ο μαυρογύπας έχει περιορι-
στεί στον Όλυμπο. Ζει σε 
δασώδεις ημιορεινές και ο-
ρεινές περιοχές και φωλιάζει 
σε μεγάλα πεύκα που περι-
βάλλονται από μικρά ανοίγμα-
τα ή χαμηλή βλάστηση σε πο-
λύ απότομες πλαγιές. Ζευγα-
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Ζώα υπό εξαφάνιση στην Ελλάδα 

δια βίου. Τρέφεται κυρίως 
με ψοφίμια θηλαστικών 
ζώων, μικρού και μεσαίου 
μεγέθους.  

 
Στα τέλη του 20ου αιώνα, 
τα ελάφια περιορίστηκαν 
στη χερσόνησο της Σιθω-
νίας, στην ορεινή περιοχή 
της Ροδόπης και στην 
Πάρνηθα. Σήμερα, ο πλη-
θυσμός της Σιθωνίας ε-
ξαφανίστηκε. Το κόκκινο 
ελάφι είναι το μεγαλύτε-
ρο φυτοφάγο ζώο της Ελ-
λάδας. Ως αναπόσπαστο 
στοιχείο της ελληνικής 
φύσης μπορεί να παίξει 
ουσιαστικό ρόλο στη δια-
μόρφωση και την εξέλιξη 
των οικοσυστημάτων, ει-
δικά στις μέρες μας, που 
η ελεύθερη κτηνοτροφία 
σταδιακά εγκαταλείπεται. 

 
Φυτά υπό εξαφάνιση  

στην Ελλάδα 
Στην Ελλάδα υπάρχουν 
πολλά υπό εξαφάνιση φυ-
τά και μερικά από αυτά 
είναι τα εξής: 
 
Η παιώνια είναι είδος ι-
διαίτερα όμορφου αγριο-
λούλουδου που συναντά-
ται στην ελληνική ύπαιθρο 
και γενικότερα στη Μεσό-
γειο. Στην Ελλάδα, συνα-
ντώνται συνολικά πέντε 
διαφορετικά είδη. Από 
αυτές η πιο διαδεδομένη 
είναι η παιώνια η αρσενι-

που φύεται σε πολλά 
βουνά της Ελλάδας, ενώ 
σπανιότερες και ιδιαίτε-
ρα όμορφες είναι η 
παιώνια του Κλούσιου 
που φύεται στην Κρήτη 
και στην Κάρπαθο. 

 
Η Λαγομηλιά ή Ρούσκος 
είναι ένας αγκαθωτός 
αειθαλής θάμνος, που 
φτάνει σε ύψος έως ένα 
μέτρο και συναντάται 
στα δάση της Ελλάδας 
και της Βαλκανικής, 
καθώς και στη Δυτική 
Ασία. Χαρακτηρίζεται 
από τους σφαιρικούς 
κόκκινους καρπούς του, 
που συνδέονται με τα 
φύλλα του με έναν μικρό 
μίσχο. Αυτό το χαρα-
κτηριστικό δίνει στο 
φυτό μια παράξενη εμ-
φάνιση. Στην πραγματι-
κότητα, τα φύλλα του 
είναι διακλαδώσεις, με-
ρικά τροποποιημένα 
στελέχη, σε σχήμα λόγ-
χης με μυτερές αγκα-
θωτές άκρες. 
 

 
 
 

Πετρόπουλος 

 Αντώνης 

Μαθητής Α3  



Η Σαντορίνη δεν είναι 
απλώς το πιο εμβληματικό 
νησί της Ελλάδας. Είναι 
και η έδρα ενός γαστρονο-
μικού κοσμοπολιτισμού , 
ενός παραδείσου για τους 
λάτρεις του ιδιαίτερου, 
του κομψού και της αυθε-
ντικής γεύσης. Η κουζίνα 
του νησιού βασίζεται κυ-
ρίως στα αγροτικά της 
προϊόντα, θρεμμένα με το 
ηφαιστιογενές της χώμα, 
τη δροσιά της θάλασσας 
και τον αιγαιοπελαγίτικο 
ήλιο. 
Η θηραϊκή γη δεν προ-
σφέρει μόνο ένα συγκλονι-
στικό θέαμα. Γεννά και 
προϊόντα ευλογημένα από 
τη φύση. Με μια αμεσότη-
τα που διαπερνά το μυαλό 
και αγγίζει απευθείας την 
καρδιά! 
Ας περιηγηθούμε λοιπόν 
στους «ναούς» της από-
λαυσης, εκεί όπου κάθε 
χρόνο υποκλίνονται χιλιά-
δες άνθρωποι από ολό-
κληρο τον κόσμο. 
Ελληνικά εστιατόρια με 
παραδοσιακές συνταγές 

και ταβερνάκια με τοπι-
κούς απολαυστικούς με-
ζέδες….Ανακαλύψτε τα, 
κρυμμένα σε γραφικά χω-
ριά ή δίπλα στην καταγά-
λανη θάλασσα. 
Επίκεντρο της σαντορι-
νιάς διατροφής, η φάβα 
όπως λέγεται από τους 
ντόπιους, είναι ένας πα-
νάρχαιος καρπός με ξε-
χωριστή φυσική νοστιμιά. 
Άλλο ένα προσφάι είναι το 
θρυλικό σαντορινιό ντομα-
τάκι. Κατακόκκινο, ζουμε-
ρό και αρωματικό είναι ο 
βασιλιάς της ντόπιας πα-
ραδοσιακής σαλάτας. Ο-
μοίως, εξαιρετικές είναι 
και οι γλυκύτατες, άσπρες 
μελιτζάνες που εντυπω-
σιάζουν με τη μεταξένια 
τους υφή. 
Όταν η όρεξη θέλει ψαρά-
κι, επιλέξτε από μια τοπι-
κή μπραντάδα. Αφράτο 
φιλέτο μπακαλιάρου ντυ-
μένου με κουρκούτι-ένας 
τραγανός λουκουμάς- συ-
νοδευόμενος από σκορδα-
λιά. 
Αν είστε τυχεροί, θα δο-

κιμάσετε μελετίνια-
παραδοσιακό πασχαλινό 
γλύκισμα , που θα σας 
κάνει να θέλετε να φάτε 
πάρα πολλά. 
Τέλος, καλή παρέα στο 
τραπέζι θα σας κρατήσουν 
τα περίφημα σαντορινιά 
κρασιά. Ασύρτικο, Αθήρι, 
Αηδάνι, Μαντηλαριά, 
Μαυροτράγανο είναι οι 
πιο φημισμένες ποικιλίες 
εδώ και πολλά χρόνια. 

  
 
 
 

Φώτου Μαρία 
                                                                                              

Μαθήτρια Α3 
 
 

Γεύσεις από Σαντορίνη  
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καθημερινά μέσα στο ψέ-
μα, αφού για να γίνει απο-
δεκτή από τους συμμαθη-
τές της, λέει ότι ο πατέ-
ρας της είναι επιχειρημα-
τίας και διαρκώς ταξιδεύ-
ει. Ακόμα και στην καλύ-
τερη φίλη της , τη Μαρία, 
δεν έχει αποκαλύψει την 
αλήθεια. Όμως, φτάνει η 
στιγμή που θα πρέπει να 
πάρει μιαν απόφαση: να 
στηρίξει τη φίλη της, που 
την αδικούσαν και να απο-
καλυφθεί η αλήθεια ή να 
συνεχίσει να ζει μια ψεύ-
τικη ζωή. 
Η απόφαση που θα πάρει 

Το «Ψέμα» της Ζωρζ 
Σαρρή, αναφέρεται σ’ ένα 
κορίτσι, τη Χριστίνα, που 
ζούσε στη Θεσσαλονίκη με 
την οικογένειά της, μέχρι 
που ο πατέρας της, τους 
εγκαταλείπει και η ζωή 
της αλλάζει για πάντα. 
Από εκεί που ζούσε σ’ ένα 
όμορφο σπίτι, πήγαινε σε 
καλό σχολείο και είχε 
πολλές φίλες, βρέθηκε 
στην Αθήνα, σε ένα υπό-
γειο, με τη μητέρα της να 
δουλεύει σκληρά ως θυ-
ρωρός. 
Αυτή η κατάσταση ανα-
γκάζει τη Χριστίνα να ζει 

μπορεί να την οδηγήσει να 
δει την Αθήνα  διαφορετι-
κά και να απελευθερωθεί 
από το ψέμα, μέσα στο 
οποίο ζει.  
Το βιβλίο αυτό έχει να 
μας διδάξει  να αντιμετω-
πίζουμε την πραγματικό-
τητα και τις δυσκολίες με 
θάρρος και ειλικρίνεια, 
διότι τα ψέματα μας προ-
σφέρουν μόνο έναν ψεύτι-
κο κόσμο. 
 

Παπαδοπούλου  
Παρασκευή 

  
Μαθήτρια Α2  

Βιβλιοπαρουσιάσεις 

To ψέμα 

Πoλυάννα  

για της ζωή συνθλίβονται. 
Οι πρώτες της διανυκτε-
ρεύσεις παίρνουν μέρος 
στη σκοτεινή σοφίτα, χω-
ρίς τους πίνακες που ο-
νειρευόταν και το χαλί 
που θα της ζέσταινε τα 
πόδια. Η μεταχείριση της 
θείας Πόλυ δεν ήταν η 
καλύτερη, αλλά η ηρωίδα 
δεν παραιτείται. 

Πριν το θάνατο του πο-
λυαγαπημένου πατέρα της 
Πολυάννας, η πρωταγω-
νίστρια ζούσε μία φτωχική 
ζωή με τις κυρίες του 
Φιλόπτωχου. Ο πατέρας, 
για να ανεβάζει το ηθικό 
της κόρης της, για να της 
μάθει να είναι αισιόδοξη 
και να εκτιμά ό,τι της 
φέρνει η ζωή, δημιούργη-
σε το "παιχνίδι της χα-
ράς", όπου ο παίκτης θα 
έπρεπε να βρίσκει κάτι 
θετικό σε δυσάρεστες 
καταστάσεις. 

Έτσι, η Πολυάννα συνέχι-
σε αισιόδοξα και μετέδω-

σε αυτήν την αισιοδοξία 
σε όλο το Μπέλντιγκσβιλ. 
Το παιχνίδι της χαράς 
πλέον παίζεται από πολ-
λούς κατοίκους και η Πο-
λυάννα έχει γίνει η χαρά 
των ανθρώπων. Όμως, 
όταν η Πολυάννα έπρεπε 
να παίξει το παιχνίδι στην 
πιο τρομαχτική εμπειρία 
της ζωής, τα πράγματα 
ήταν πιο δύσκολα από ό,τι 
νόμιζε. 

Ένα βιβλίο με συναρ-
παστική πλοκή και θετι-
κό μήνυμα. Η Πολυάννα 
αποτελεί πηγή 
έμπνευσης για όλους 
τους ανθρώπους να μην 
το βάζουν κάτω στη ζω-
ή. Μετά  την ανάγνωση 
του, μπορούμε να εφαρ-
μόζουμε και εμείς το 
παιχνίδι της χαράς και  
μαθαίνουμε  να δεχόμα-
στε ό,τι μας φέρνει η 
ζωή. 

Κεκιάϊ Αντζελίνα 
 

Μαθήτρια Γ1 

     Το βιβλίο 
"Πολυάννα" (1868), γραμ-
μένο από την Αμερικανίδα 
μυθιστοριογράφο Ελεάνορ 
Πόρτερ, θεωρείται ένα 
κλασικό έργο νεανικής 
λογοτεχνίας, ενώ το 
όνομα της ηρωίδας του 
βιβλίου είναι συνώνυμο 
πλέον της αισιοδοξίας. 

Η ιστορία διαδραματίζεται 
στην Μπέλντιγκσβιλ, το 
μέρος όπου θα κατοικίσει 
η Πολυάννα με τη θεία 
της, Πόλυ, έπειτα από το 
θάνατο του πατέρα της. Η 
θεία Πόλυ αποτελεί έναν 
ψυχρό και δύστροπο χα-
ρακτήρα, κακοδιάθετο και 
απαισιόδοξο. Ο ερχομός 
της Πολυάννας δεν είναι 
καλό συμβάν για την Πό-
λυ, καθώς δείχνει απέ-
χθεια προς όλη την οικο-
γένειά της. 

Στο σπίτι, το οποίο είναι 
μία πολυτελέστατη βίλα, 
οι προσδοκίες της Πο-
λυάννας για την καινούρ-
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  ΠΥΡΓΟΣ  
ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ  

( Big Ben) 
 Ο πύργος του ρολο-
γιού, στο Λονδίνο, με 
το ψευδώνυμο Big Ben 
είναι το μεγαλύτερο τεσ-
σάρων όψεων ρολόι με 
καμπάνες και ο πύργος 
του ρολογιού είναι ο τρί-
τος ψηλότερος στον κό-
σμο, ο οποίος συμπλή-
ρωσε τα 150 χρόνια του, 
στις 31 Μαΐου 2009. Η 
κατασκευή και η ανέ-
γερσή του ολοκληρώθη-
καν στις 10 Απριλίου 
του 1858 ! Αρχιτέκτο-
νες αυτού του αριστουρ-
γήματος είναι οι: Ο-
γκούστους Πουγκέν-
Τσαρλς Μπάρρυ.  Έχει 
ύψος 96 μέτρα . Η κα-
μπάνα του Big Ben ζυγί-
ζει περισσότερους από 
13 τόνους. Στην αρχή, 
επρόκειτο να ονομαστεί 
"Victoria", προς τιμήν 
της Βασίλισσας. Ωστόσο, 
το "Big Ben" ήταν το 
όνομα που τελικά απο-
φασίστηκε να δοθεί, όχι 
στο ρολόι, όπως πολλοί 
πιστεύουν, αλλά στην 
καμπάνα του ρολογιού. 
Άρα, δε νοείται να βρε-
θεί κανείς στο Λονδίνο 
και να μη φωτογραφηθεί 
σε αυτό! 

   

 ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ AΪΦΕΛ 
Ο πύργος του Άιφελ 
είναι το σήμα κατατεθέν 
της πόλης του Παρισιού. 
Κατασκευάστηκε το 
1889 από τον μηχανικό 
Γουστάβο Άιφελ και 
σήμερα αποτελεί ένα από 
τα γνωστότερα κτίρια 
στον κόσμο. Έχει βάρος 
10.100 τόνους. Έχει τρία 
επισκέψιμα επίπεδα, κα-
θένα προσβάσιμο με σκά-
λες ή με ανελκυστήρα. 
Για την άνοδο μέχρι το 
πρώτο επίπεδο χρειάζο-
νται 300 βήματα (το ίδιο 
και για το δεύτερο). Το 
τρίτο και μεγαλύτερο 
επίπεδο είναι προσβάσι-
μο μόνο με τον ανελκυ-
στήρα. Τόσο το πρώτο 
όσο και το δεύτερο επί-
πεδο διαθέτουν εστιατό-
ριο. Ο πύργος έχει χρη-
σιμοποιηθεί επίσης και 
για πολλές σκηνές ται-
νιών. 
Ο μυθιστοριογράφος 
"Γκυ ντε Μωπασάν λέ-
γεται ότι έτρωγε το 
μεσημεριανό του γεύμα 
στο εστιατόριο του 
Πύργου κάθε μέρα. 
Όταν τον ρώτησαν για-
τί, απάντησε ότι ήταν 
το μοναδικό μέρος στο 
Παρίσι, από όπου κά-
ποιος δεν μπορούσε να 
δει τον πύργο. 

ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 
Η Κόκκινη Πλατεία βρί-
σκεται στην Μόσχα και 
συγκεκριμένα στο Κρεμλί-
νο, όπου ιδρύθηκε το 
1990 και από τότε αποτε-
λεί την κεντρική πλατεία 
ολόκληρης της Ρωσίας. 
Αρχικά, σχεδιάστηκε 
ώστε να χρησιμεύσει ως η 
κύρια αγορά της Μόσχας, 
αλλά κατά τη διάρκεια του 
χρόνου χρησιμοποιήθηκε 
για διάφορες επίσημες 
τελετές. Η ίδια η πλατεία 
είναι γύρω στα 330 μέτρα 
μήκος και 70 μέτρα πλά-
τος. Είναι πρώην βασιλική 
ακρόπολη και η σημερινή 
επίσημη κατοικία του 
Προέδρου της Ρωσίας. Οι 
κύριες οδοί της Μόσχας 
ξεκινούν από εδώ προς 
όλες τις κατευθύνσεις. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ελευθερία Κύτρου,             

Μαθήτρια Β2  
 

ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΑΥΤΟ; 
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