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Ένα μικρό βήμα για τους μαθητές,
ένα μεγάλο για την ελευθερία της γνώμης

Σχολική εφημερίδα. Ένα ανώριμο λου-
λούδι φυτεμένο από τους μαθητές στην
προσπάθεια τους να διανθίσουν τον κήπο
της γνώσης. Άνθη της, η πολύπλευρη ενη-
μέρωση, η ελεύθερη δημοσιογραφία, η
επικαιρότητα αλλά και η προσωπική κρι-
τική. Καταρχάς, ενθαρρύνει τους μαθητές
να διευρύνουν τους ορίζοντές τους μέσω
της έρευνας και τονώνει το ομαδικό
πνεύμα. Υπάρχει ένα συνεχές «δούναι και
λαβείν» μεταξύ των συνεργαζομένων
αλλά και του γράφοντος με τον αναγνώ-
στη. Ανταλλάσσονται γνώσεις και απόψεις για γεγονότα. Ανα-
πτύσσεται έντονη δημιουργικότητα που αποτελεί θεμέλιο λίθο
της εφημερίδας. Οι συμμετέχοντες οδηγούνται βαθμιαία στην

ελεύθερη έκφραση και υιοθετούν ένα
ανώτερο επίπεδο γραφής. Προσεγγίζο-
ντας, λοιπόν, τα θέματα,  εξωτερικεύουν
σκέψεις και εμπειρίες, διατυπώνουν τις
απόψεις τους χωρίς ενδοιασμούς αμβλύ-
νοντας  το αίσθημα της ντροπής και κατα-
φέρνουν έτσι να ενδυναμώσουν
σημαντικά την αυτοπεποίθησή τους. Γίνο-
νται δραστήριοι και μπαίνουν στην διαδι-
κασία ενδελεχούς έρευνας. Εν τέλει η
σχολική εφημερίδα ωθεί  τους μαθητές να
κατακτήσουν το αγαθό της γνώσης και της

ενημέρωσης έξω από τα πλαίσια του συνήθους εκπαιδευτικού
συστήματος.
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Θες να γίνεις 
Αμερικανάκι;

Μια αγαπημένη 
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Το μουσείο, ένα στολίδι 
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από την πόλη μας!
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Το σχολείο μας υιοθετεί το ERASMUS

Φέτος, για πρώτη φορά στην ιστορία
του σχολείου μας, δόθηκε η ευκαι-
ρία  σε μαθητές όλων των τάξεων

να συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ERASMUS,
με κύριο θέμα την Άυλη Πολιτιστική κληρονο-
μιά. Οι υπεύθυνες καθηγήτριες οργάνωσαν
και κινητοποίησαν τους μαθητές, για την
πραγματοποίηση του προγράμματος, κατά την
σχολική χρονιά 2018-2019. Η πρωτοβουλία
αυτή, αποσκοπεί στην εξοικείωση των μαθη-
τών με την κληρονομιά του τόπου μας, μέσω
της επαφής μας με τις παραδόσεις του τόπου
μας, οι οποίες συνθέτουν τον ελληνικό πολιτι-
σμό και την τοπική παράδοση και ιστορία. 

Η ενασχόληση με την συγκεκριμένη θεμα-
τική ενότητα του ERASMUS θα διαρκέσει τρία
χρόνια. Η πρώτη χρονιά, την οποία διανύ-
σαμε, είναι αφιερωμένη στην έρευνα του θέ-
ματος. Δεδομένου ότι στην Βοιωτία οι
παραδόσεις ποικίλουν, το πρόγραμμα χωρί-
στηκε σε δύο τμήματα : το λαογραφικό ή πο-
λιτιστικό, το οποίο μελετά τον γάμο και την
προγενέστερη μορφή του, και το περιβαλλο-
ντικό τμήμα, το οποίο ασχολείται με τη μελέτη
του Δελφικού Ελαιώνα.

Στα πλαίσια του πολιτιστικού - λαογρα-
φικού προγράμματος του ERASMUS, μελε-
τάμε και ανακαλύπτουμε τον παραδοσιακό
ελληνικό γάμο αλλά και τα στάδια για να φτά-
σουμε σε αυτόν (προξενιό, αρραβώνας, προι-
κοσύμφωνο  κ.α.).                                                

Δύο μαθητές του σχολείου μας μαζί με δύο
από τους υπεύθυνους καθηγητές ταξίδεψαν
στη Βουλγαρία και παρακολούθησαν την πα-
ρουσίαση όλων των χωρών (Ελλάδα, Κύπρος,

Σλοβενία, Λιθουανία, Εσθονία, Βουλγαρία)
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα . Κάθε
χώρα παρουσίασε  το σχολείο της και μας τό-
νισε την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της. Τα
παιδιά από τη Βουλγαρία μας ξενάγησαν στην
πόλη τους (Razlog) και μας έδωσαν την ευκαι-
ρία να γευτούμε τα παραδοσιακά τους φα-
γητά. Επίσης γνωρίσαμε και άλλες μεγάλες
πόλεις της Βουλγαρίας ( Σόφια, Φιλιππού-

πολη), όπου μείναμε άφωνοι από την εντυπω-
σιακή αρχιτεκτονική των κτιρίων. Ήταν μια
πρώτη γνωριμία μεταξύ μαθητών, καθηγητών,
χωρών αλλά και πολιτιστικών κληρονομιών .

Στo περιβαλλοντικό πρόγραμμα του
ERASMUS, ερευνούμε και μελετούμε την ελιά
και τα βασικά χαρακτηριστικά της, την καλ-
λιέργεια και την ανάπτυξή της, τα είδη ελιάς
που ευδοκιμούν στη μεσογειακή περιοχή,
καθώς και τα μέτρα προστασίας του 

Δελφικού Ελαιώνα που έχουν οριστεί. 
Με αφορμή τα θέματα μελέτης μας, πραγ-

ματοποιήθηκαν δύο εκδρομές, με σκοπό την
εξοικείωσή μας με τον Δελφικό Ελαιώνα. Στην
πρώτη εκδρομή, επισκεφθήκαμε το Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Άμφισσας,
όπου  παρακολουθήσαμε ένα ενημερωτικό
σεμινάριο, το οποίο συνοδευόταν από ένα βί-
ντεο ιστορικής αναδρομής. Μέσω αυτών,
αποκτήσαμε λεπτομερείς πληροφορίες σχε-
τικά με τα θέματα που μελετάμε. Η επίσκεψή
μας ολοκληρώθηκε στα Ταμπάκικα, όπου στε-
γάζονταν τα παλιά βυρσοδεψεία, χώροι στους
οποίους πραγματοποιούνταν η επεξεργασία
του δέρματος των ζώων, με στόχο την παρα-
γωγή επεξεργασμένου δέρματος με αυξημένη
ανθεκτικότητα. Επιπλέον, ενημερωθήκαμε για
τον μύθο του στοιχειού που σχετίζεται με τα
Ταμπάκικα : το στοιχειό της Χάρμαινας, που
βασίζεται σε ιστορία αγάπης με άδοξο τέλος.
Με τον μύθο συνδέονται Αποκριάτικες γιορ-
τές και ένα ετήσιο φεστιβάλ, στο οποίο επι-
σκέπτες από όλη την Ελλάδα, απολαμβάνουν

μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις και λαμβά-
νουν μέρος σε δρώμενα, ντυμένοι ζώα.

Η δεύτερη εκδρομή μας περιελάμβανε και
μία πεζοπορία στο μονοπάτι που ακολουθού-
σαν οι   αρχαίοι από το λιμάνι της Κίρρας, για
να φθάσουν στο Μαντείο των Δελφών και να
λάβουν τους χρησμούς της Πυθίας. Δυστυχώς,
όμως, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών,
δεν καταφέραμε να απολαύσουμε το αρχαίο
μονοπάτι, που διασχίζει τον Δελφικό Ελαιώνα. 

Ο φετινός κύκλος εργασιών ολοκληρώθηκε
με το φύτεμα μίας ελιάς στο σχολείο μας, σε
συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκ-
παίδευσης Άμφισσας, ως ανάμνηση της σημα-
ντικής, χαρακτηριστικής χρονιάς που πέρασε.
Τη συμβολική αυτή ενέργεια έκαναν ο υπεύ-
θυνος του ΚΠΕ  Άμφισας  και οι κ. κ. Δήμαρχοι
Δελφών και Λιβαδειάς. 

Με  τον ίδιο ρυθμό και ενθουσιασμό θα συ-
νεχίσουμε  και την επόμενη χρονιά στο σχο-
λείο μας ! Όμως, οι μαθητές της Γ΄ τάξης
ευελπιστούμε  πως θα συνεχίσουμε τις δρά-
σεις  με την ομάδα ERASMUS του συνεργαζό-
μενου Λυκείου, στο οποίο και θα φοιτήσουμε
του χρόνου!

Νασιάκου Σίσσυ
Μαμούρη Βενετσιάνα

Κωτσαδάμ Δέσποινα
Μπούτσικου Ελεάννα
Γκίκα Δημητρένια  Γ΄2

Κατσούλη Βασούλα Γ΄1
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Η παράδοση μέσα στο σχολείο μας 

Τοσχολείο διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο, ώστε να έρθουν τα παιδιά σε
επαφή με τις παραδόσεις του

τόπου τους, των γύρω περιοχών και ολόκλη-
ρης της Ελλάδας. Το δικό μας  σχολείο, με
σκοπό να προωθήσει σε εμάς του μαθητές, τα
ήθη και τα έθιμα του τόπου μας, δημιούργησε
το πρόγραμμα Παραδοσιακών Χορών.  

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Το πρόγραμμα αυτό, δημιουρ-
γήθηκε πριν δύο χρόνια, χάρη στην προθυμία
δύο καθηγητριών. Οι υπεύθυνες αναλαμβά-
νοντάς το, ήξεραν ότι έπρεπε όλοι μας  να
δουλέψουμε σκληρά, καθώς η εκμάθηση και
η εξάσκηση των χορών, λάμβανε χώρα, σε
ώρες εκτός του σχολικού ωραρίου.  Έτσι, οι
υπεύθυνες και εμείς τα παιδιά, έπρεπε να
αφιερώσουμε προσωπικό χρόνο από την κα-
θημερινότητα μας και να θυσιάσουμε κάποιες
στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης, για την
επίτευξη του σκοπού μας. Συνήθως, οι προ-
γραμματισμένες συναντήσεις μας, γίνονταν
κάθε απόγευμα Κυριακής. Όμως σε περί-
πτωση απροόπτου, οι συναντήσεις αναβάλλο-
νταν και γίνονταν άλλη μέρα. Οι χοροί, έδιναν
σε όλους μας την δυνατότητα να δοκιμάσουμε
τις ικανότητες μας και να τις εξασκήσουμε
αλλά και να περάσουμε καλά , το κάναμε με
την καρδιά μας,  γι’ αυτό στα ραντεβού μας
ήμασταν εκεί όλοι και πάντα!                               

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ: Με στόχο να ενισχύσουμε
την παρουσία μας, ως  ομάδα, αλλά και  να
αποκτήσουμε και οι ίδιοι, μια εμπειρία εκτός
σχολείου, οργανώσαμε  κάποιες δράσεις.

Η πρώτη μας δράση ,για την χρονιά 2018-
2019, ήταν η επίσκεψη μας, στο Ίδρυμα Χρό-
νιων Παθήσεων της πόλης μας, στις 19
Δεκεμβρίου του 2018. Στον πρώτο όροφο του
κτηρίου, στεγαζόταν ένας χώρος φιλοξενίας
ατόμων με ειδικές ανάγκες. Όλοι μας, συνομι-

λήσαμε με τους ειδικούς και τα
παιδιά, ενημερωθήκαμε για τα
έργα τους, τραγουδήσαμε μαζί
τους Χριστουγεννιάτικα κάλαντα
από τις γύρω περιοχές και τους
παρουσιάσαμε το πρόγραμμα
μας. Μετά χορέψαμε, για την
ομάδα ηλικιωμένων του ιδρύμα-
τος, που συμμετείχαν και οι ίδιοι
με πολλή χαρά και στο τέλος της
παρουσίασης μας, ανταλλάξαμε
ευχές και κεράσματα. 
Στην πρώτη συνάντησή μας για το 2019, κα-
λωσορίσαμε την καινούργια χρονιά  με το
γνωστό έθιμο, την κοπή Βασιλόπιτας και πε-
ράσαμε ευχάριστα όλα τα μέλη του προγράμ-
ματος. 

Ένα μήνα αργότερα, την ημέρα της Τσικνο-
πέμπτης, σύμφωνα με τα έθιμα των Απο-
κριών, παρουσιάσαμε στους μαθητές και
στους καθηγητές όλου του σχολείου , απο-
κριάτικους χορούς.
Επιτυχής ήταν η παρουσία μας, ανάμεσα σε
πολλά σχολεία της βόρειας Ελλάδας, κατά την
επίσκεψη μας στις 12 Απριλίου του 2019 ,
στην Αριδαία  Πέλλας, όπου συμμετείχαμε στη
Διημερίδα της ΔΔΕ  νομού Πέλλας , «Εκπαί-
δευση και Λαογραφία», η οποία διεξήχθη στο
Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αριδαίας.

Η ομάδα μας συμμετείχε   και  στις εκδηλώ-
σεις  του σχολείου  για τις Εθνικές γιορτές της
28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου, ως
αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος . 
Τέλος, όπως και πέρυσι, στο κλείσιμο  της

χρονιάς, πραγματοποιήθηκε  μεγάλη εκδή-
λωση, στην οποία παρουσιάσαμε χορούς από
τις ’’αλησμόνητες πατρίδες’’.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Έχοντας αποκτή-
σει αρκετές εμπειρίες μέσω αυτού του προ-
γράμματος, αναπτύξαμε διάφορα στοιχεία της

προσωπικότητας μας , όπως η υπομονή, η επι-
μονή και η ωριμότητα, με την οποία  ενεργή-
σαμε σε πολλές περιστάσεις. Λόγω των
απαιτήσεων του προγράμματος, αναπτύξαμε
πλήρως το αίσθημα της αυτοπειθαρχίας, που
ήταν αναγκαίο, για την αποστήθιση των ιδιαι-
τεροτήτων και των βημάτων των χορών. Αν
εξαιρέσουμε την κούραση που νιώσαμε πολ-
λές φορές, μάθαμε να συνεργαζόμαστε και να
λειτουργούμε ως  ομάδα. Οι δράσεις που λά-
βαμε μέρος, μας γέννησαν αισθήματα ικανο-
ποίησης και υπηρηφάνειας, καθώς πολλές
ήταν οι φορές που δώσαμε χαρά και που λά-
βαμε χειροκροτήματα και συγχαρητήρια για
την σκληρή μας δουλειά και την εξαιρετική
μας εμφάνιση. Φυσικά, αντλήσαμε άπειρες
γνώσεις, για τους χορούς, μάθαμε για την ζωή
των προγόνων μας και αναβιώσαμε διάφορα
έθιμα.  Με αυτόν τον τρόπο και εμείς καταφέ-
ραμε να φέρουμε εις πέρας τον στόχο μας ή
αλλιώς ,την  «εθνική μας υποχρέωση», δη-
λαδή την διατήρηση και την συνέχιση της πο-
λιτισμικής μας κληρονομιάς. Θέλουμε, λοιπόν,
να εκφράσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στις
υπεύθυνες καθηγήτριες και στους συγχορευ-
τές μας για όλα αυτά που μοιραστήκαμε!!!

Βενετσιάνα Μαμούρη - 
Ελεάννα Μπούτσικου   Γ΄2

Η   Ελένη ………… στο θέατρο
Τον Φεβρουάριο της φετινής χρονιάς, η Γ΄

τάξη επισκέφτηκε το θέατρο Κνωσός, όπου
παρακολουθήσαμε την τραγωδία “Ελένη”
του Ευριπίδη, το κείμενο της οποίας διδα-
χθήκαμε φέτος. Ο σκηνοθέτης αυτής της πα-
ράστασης, ο κύριος Λάμπρος Τσάγκας,
φαίνεται πως έχει δεθεί συναισθηματικά με
την παράσταση αφού την ανεβάζει επί 30
χρόνια.  Ο Ευριπίδης δίνει μια άλλη εκδοχή
της ωραίας Ελένης. Η Ελένη μεταφέρεται
από τον Ερμή στην Αίγυπτο, στον παλάτι του
Πρωτέα, και έτσι ποτέ δεν ατίμασε τον άντρα
της για τον Πάρη. Ο Μενέλαος πολεμούσε
10 ολόκληρα χρόνια για ένα είδωλο, ένα
αδειανό πουκάμισο, την Ελένη. Τελικά, μετά
από μια θαλασσοταραχή ο Μενέλαος βρέ-
θηκε στην Αίγυπτο, σαν ζητιάνος , όπου
έμαθε όλη την αλήθεια για την γυναίκα του.
Έπειτα οι δυο τους καταστρώνουν σχέδιο για
να διαφύγουν από την χώρα χωρίς να γίνουν
αντιληπτοί από τον Θεοκλύμενο, ο οποίος
είναι φανερά ερωτευμένος με την ωραία κο-

πέλα. Μετά από υπεράνθρωπες προσπά-
θειες καταφέρνουν τον πολυπόθητο σκοπό
τους.

Κατά την γνώμη μας η παράσταση ήταν
αρκετά προσεγμένη. Τα κουστούμια ήταν
πιο σύγχρονα με ζωηρά χρώματα και
όμορφα μοτίβα. Οι ηθοποιοί ανταποκρίνο-
νταν στον ρόλο τους και ήταν πολύ εκφρα-
στικοί και κατανοητοί. Ο φωτισμός και τα
σκηνικά  λιτά αλλά όμορφα . Από τα σκηνικά
μας τράβηξε την προσοχή  ο τάφος σε σχήμα
πυραμίδας του βασιλιά Πρωτέα που βρισκό-
ταν αγέρωχος στο κέντρο της σκηνής. 

Μετά την παράσταση ακολούθησε συζή-
τηση με τον σκηνοθέτη και τους ηθοποιούς
όπου διατυπωθήκαν και απαντήθηκαν κά-
ποια ερωτήματα σε σχέση με το έργο.  Όπως,
λοιπόν, μας εξήγησαν, η τραγωδία αυτή θε-
ωρείται ένα επίκαιρο και διαχρονικό έργο
αφού μας διδάσκει τις αξίες του «είναι» και
του «φαίνεσθαι», της σωστής συζυγικής
αγάπης,  του δίκαιου και του άδικου, τις συ-

νεχείς μεταβολές της ζωής και τις επιπτώσεις
του πολέμου. Αν και η παράσταση ανεβαίνει
επί 30 χρόνια, δεν έχει αλλάξει δραματικά
από την πρεμιέρα της. Ωστόσο, υπάρχουν
μερικές παρεμβάσεις στο κείμενο για να γί-
νεται πιο προσιτό και κατανοητό στους
νέους, αφού αυτοί εξελίσσονται διαρκώς.
Γι΄αυτό η γοητεία του εφηβικού κοινού, σύμ-
φωνα με τον σκηνοθέτη, είναι ιδιαίτερη και
διαφέρει από των ενηλίκων.

Η παράσταση της Ελένης μας βοήθησε αρ-
κετά να καταλάβουμε τις αντιλήψεις τα ήθη
και τα έθιμα της εποχής εκείνης.  Μας ενί-
σχυσε το ενδιαφέρον μας για το σχολικό μά-
θημα, και η συμμετοχή μας  αυξήθηκε.
Συνειδητοποιήσαμε τη διαχρονική της αξία
και την συστήνουμε ανεπιφύλαχτα σε άλλα
παιδιά και σχολεία.   

Όλγα Καντά  Γ΄1
Δημητρένια Γκίκα Γ’2 
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Μια ανεπανάληπτη εμπειρία...

Τομάθημα της Ιστορίας
μας ταξιδεύει όχι
μόνο στις σελίδες του

βιβλίου αλλά και σε αρχαιολογι-
κούς χώρους και μουσεία … όπως
το αρχαιολογικό μουσείο Θήβας
που επισκεφτήκαμε  την Τρίτη 18
Δεκεμβρίου 2018.

Λίγα λόγια για το κτήριο…  η
ιστορία του μουσείου ξεκινά από
το 1894 οπότε και λειτουργούσε σε
έναν στρατώνα  (!) δίπλα στον με-
σαιωνικό πύργο. Έπειτα από 11
χρόνια , το 1905 έγινε η μετατροπή
του σε μουσείο. Μετά το Β΄ Παγκό-
σμιο Πόλεμο κατεδαφίζεται  και
εγκαινιάζεται ανανεωμένη  έκθεση
αρχαιολογικών ευρημάτων το
1962. Το 2007 έγινε ριζική ανακαί-
νισή  του . Σήμερα  εκτείνεται σε 3
υπόγεια ,ισόγειο και επιπλέον δια-
θέτει στεγασμένους ημιυπαίθριους
χώρους .Το κτήριο περιλαμβάνει
την περίοδο από την Παλαιολιθική
εποχή ως τους Μεταβυζαντινούς
χρόνους και το τέλος της Οθωμανι-
κής  κυριαρχίας. Το μουσείο, επιτέ-
λους,  δίνει  την εντύπωση ότι είναι

από τα πιο σύγχρονα της Βοιωτίας
και αντάξιο της μακράς ιστορίας
του.

Η ξενάγηση αρχίζει… Αρχικά χω-
ριστήκαμε σε δύο  ομάδες. Δυο εκ-
πληκτικές ξεναγοί μέσα από την
ζωντάνια του λόγου τους   και την
αλληλεπίδραση με μας, μας εξήγη-
σαν τα ιστορικά στοιχεία και τους
Βοιωτικούς μύθους.  Έπειτα μας ξε-
νάγησαν στα εκθέματα της εποχής
του Λίθου και του Χαλκού όπου
μας έδειξαν αντικείμενα της καθη-
μερινής ζωής των πρωτόγονων αν-
θρώπων όπως όπλα, πήλινα και
μαρμάρινα ειδώλια, αντικείμενα
ταφικά, κτερίσματα, λίθινα και χάλ-
κινα εργαλεία και τέλος λίθινα και
χρυσά κοσμήματα.

Πράγματι, πετύχαμε να διαπι-
στώσουμε την εξέλιξη που σημειώ-
θηκε από την εποχή εκείνη και την
τεχνογνωσία των ανθρώπων.

Στη συνέχεια περάσαμε στη Μυ-
κηναϊκή εποχή , όπου είδαμε  εξαι-
ρετικές τοιχογραφίες πλούσια
διακοσμημένες από ρόδακες ,δελ-
φίνια και πομπές γυναικών. Θαυ-

«Soya Hellas», η πρώτη επαφή με το ελληνικό επιχειρείν

Ηεπίσκεψη του σχολείου μας  στο
βιομηχανικό συγκρότημα “Soya
Hellas”, υπό την οργάνωση της κα-

θηγήτριάς μας στο μάθημα της Τεχνολογίας,
μας έκανε πραγματικά υπερήφανους για την
ελληνική επιχειρηματικότητα!!

Στις 5 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε
από τους μαθητές όλων των τμημάτων της Β΄
Γυμνασίου επίσκεψη στα Ψαχνά Ευβοίας και
συγκεκριμένα στις βιομηχανικές εγκαταστά-
σεις Soya Hellas, που δραστηριοποιείται στον
τομέα επεξεργασίας ελαιούχων σπόρων. Οι
μαθητές, συνοδευόμενοι από έναν έμπειρο
ξεναγό-εργαζόμενο, είχαμε την ευκαιρία όχι
μόνο να παρακολουθήσουμε τα στάδια επε-
ξεργασίας των πρώτων υλών, αλλά και να ανα-
καλύψουμε τους τομείς της επιχείρησης και
τις συνθήκες εργασίας των ανθρώπων που
απασχολούνται σ’ αυτή.

Προτού ξεκινήσει η ξενάγηση στον εργοστα-
σιακό χώρο, ο  κ.Φλώρος μας έκανε  μια γε-
νική παρουσίαση της βιομηχανίας, στην
αίθουσα σεμιναρίων. Αναφέρθηκε, λοιπόν,
στις κύριες δραστηριότητες της βιομηχανίας
που αφορούν στην επεξεργασία και βιομηχα-
νοποίηση ελαιούχων σπόρων, στην τυποποί-
ηση σπορελαίων και ελαιολάδου, στην
παραγωγή και συσκευασία μαργαρινών και

φυτικών λιπών, καθώς επίσης και στη διαχεί-
ριση, αποθήκευση και εμπορία δημητριακών. 

Μας εξήγησε ότι μία από τις βασικές στρα-
τηγικές που εφαρμόζει η επιχείρηση είναι η
παραγωγή και η πώληση όχι μόνο ενός προϊ-
όντος, αλλά περισσοτέρων, έτσι ώστε στην πε-
ρίπτωση που το ένα παρουσιάζει μειωμένη
ζήτηση, να καλυφθούν οι ζημιές από την πώ-
ληση των άλλων. Παράλληλα, επιτυγχάνεται
και η διεύρυνση του πελατολογίου τους. Έτσι,
η βιομηχανία πετυχαίνει τους υψηλούς στό-
χους που έχει θέσει, σταδιακά, με σεβασμό
προς το περιβάλλον και αφοσίωση στον άν-
θρωπο και τις ανάγκες του. 

Η παρουσίαση έκλεισε ευχάριστα με διά-
φορα είδη διατροφής και σκευάσματα της
εταιρείας που μας προσφέρθηκαν.

Η άριστη υποδοχή που είχαμε και η  ολο-
κληρωμένη ξενάγηση στον εσωτερικό και εξω-
τερικό χώρο του εργοστασίου που έγινε με

ιδιαίτερα ευχάριστο τρόπο, μας έκαναν να
νιώσουμε οικεία κατά τη διάρκεια όλης  της
επίσκεψης και να αποκομίσουμε τις καλύτερες
εντυπώσεις. 

Σκοπός της επίσκεψης αυτής ήταν να αντι-
ληφθούμε  τη διαδικασία παραγωγής των
προϊόντων και την προώθησή τους στην
αγορά, κυρίως όμως το γενικότερο τρόπο λει-
τουργίας μιας επιχείρησης και να λάβουμε κά-
ποια ερεθίσματα, που σε μερικούς από εμάς
να γεννήσουν το αίσθημα του «να είσαι επι-
χειρηματίας». Με τέτοιου είδους, λοιπόν, επι-
σκέψεις ικανοποιείται το ενδιαφέρον μας για
εκμάθηση καινούριων πραγμάτων, έξω και
πέρα από τη σχολική τάξη και πράξη, ενθαρ-
ρύνεται ωστόσο και το επιχειρηματικό πνεύμα
και…. ίσως γίνεται κίνητρο για επαγγελματική
ενασχόληση στο μέλλον!

Μπεκρή Μαριάνα   Β1
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...στο μουσείο της Θήβας 
μάσαμε τους θησαυρούς σφραγιδο-
κυλίνδρων και τις περίφημες  λάρνα-
κες από τον τάφο της Τανάγρας , το
οποίο αποτελεί μοναδικό ταφικό αντι-
κείμενο στην Ελλάδα .Μας κέντρισαν
το ενδιαφέρον τα διάσπαρτα, μεγάλα
κεραμικά αγγεία ιδίως αυτά με απο-
τυπωμένη τη Γραμμική Β΄ και συγχρό-
νως πλήθος από αλλά σκεύη,
κοσμήματα και είδη καλλωπισμού.
Όλα αυτά τα ανεπανάληπτα έργα μας
δείχνουν την απαράμιλλη δύναμη και
λαμπρότητα των μυκηναϊκών κέντρων
της Βοιωτίας καθώς επίσης και την
επίδραση  που δεχτήκαν από τον μι-
νωικό πολιτισμό.

Συνεχίσαμε το ταξίδι μας στη Γεω-
μετρική Εποχή , όπου εντυπωσιαστή-
καμε κυρίως από τα αγγεία με τα
χαρακτηριστικά γεωμετρικά σχέδια .

Προχωρήσαμε στην Αρχαϊκή Εποχή,
όπου μας υποδέχτηκαν οι περίφημοι
κούροι, που δεσπόζουν στο χώρο, και,
στις βάσεις τους στημένα,  μελανό-
μορφα και ερυθρόμορφα αγγεία .

Από κει κατεβήκαμε στον υπόγειο
χώρο του μουσείου και αντικρίσαμε
μια πραγματική ανασκαφή στην φυ-
σική της μορφή και θέση, τμήμα μιας

οικίας της 3ης χιλιετίας π.Χ.  .
Τέλος, στον αύλειο χώρο μια σειρά

από λίθινα μνημεία και γλυπτά μας
περίμεναν. Όμως η δυνατή βροχή  δε
μας άφησε να τα «χαρούμε», ωστόσο
καταφέραμε να επισκεφτούμε τον με-
σαιωνικό πύργο, κτισμένος από τον
13ο αιώνα μ.Χ. Πρόκειται για ένα
πολύ καλά διατηρημένο τμήμα από
την οχύρωση της Θήβας στα μεσαιω-
νικά χρόνια . Στα τέλη του 19ου αιώνα
χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή και αυτό
διακρίνεται στα σχέδια των φυλακι-
σμένων στους τοίχους.

Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία !
Μείναμε έκπληκτοι από το πλήθος και
την τάξη των  εκθεμάτων, τον περιποι-
ημένο χώρο και τη σωστή οργάνωση
και  είχαμε την ευκαιρία να θαυμά-
σουμε από κοντά τα εκθέματα που
μέχρι στιγμής βλέπαμε μόνο από τα
βιβλία μας ! 

Το μουσείο,  ένα στολίδι σε από-
σταση αναπνοής από την πόλη μας! 

Παπαδοπούλου Νικολέττα
Παπαχαραλάμπους Άννα  Α΄1

Στις μηχανές του …ΤύπουΣυνάντηση
με συγγραφέα

Την Πέμπτη 14/3/2019 οι μαθητές  που συμμετέχουμε στη  δημοσιογραφική
ομάδα του σχολείου μας με τις υπεύθυνες καθηγήτριες, πραγματοποίη-
σαμε μια επίσκεψη στα γραφεία της εφημερίδας «Διάβημα - Βοιωτική

ώρα», για να μάθουμε πώς δημιουργείται μια εφημερίδα. Εκεί μας  μίλησε ο δη-
μοσιογράφος κ. Μπαρδώσας Ιωάννης και μας εξήγησε τα προγράμματα που χρη-
σιμοποιούνται  για τη δημιουργία μιας εφημερίδας, πώς να συντάσσουμε τα
άρθρα, σε ποια από αυτά να δίνουμε περισσότερη βαρύτητα. Στην συνέχεια μας
έδειξε πώς εφαρμόζονται μερικά από αυτά στον υπολογιστή. Ολοκληρώσαμε την
επίσκεψη με τη μετάβαση μας στο τυπογραφείο της εφημερίδας. Εκεί με πολλή
προσοχή ακούσαμε τον κ. Χουτζούμη Χριστόφορο, τον ιδιοκτήτη του τυπογρα-
φείου, που μας εξήγησε και μας έδειξε τη διαδικασία, τυπώνοντας ένα φύλλο  εφη-
μερίδας το οποίο και μας μοίρασε. Ενθουσιαστήκαμε παρατηρώντας όλα τα στάδια
που πέρασε η εφημερίδα μέχρι να φτάσει στα χέρια μας και εκτιμήσαμε την αξία
της παραδοσιακής έντυπης μορφής που χάνεται στο πέρασμα του χρόνου…                                                       

Φωτεινή Γκουράρου Α΄1

Κάθε χρόνο σχηματί-
ζουμε μια μικρή λέσχη
ανάγνωσης και  μελε-
τάμε ένα λογοτεχνικό
βιβλίο.  Για φέτος επι-
λέχθηκε το βιβλίο της
Αγγελικής Δαρλάση «
Όταν έφυγαν τα αγάλ-
ματα»…… Η  γνωριμία
μας με τη συγγραφέα
δεν έμεινε μόνο μέσα
στις σελίδες του βι-

βλίου. Συνεχίστηκε στο ζεστό χώρο της βιβλιοθήκης
του σχολείου μας  την Τρίτη 26   Μαρτίου 2019. Οι μα-
θητές με τις ερωτήσεις μας την ωθήσαμε  να μας  εξη-
γήσει τι ήταν αυτό που την έκανε να γράψει για την
απόκρυψη των αγαλμάτων του Εθνικού Αρχαιολογι-
κού Μουσείου Αθηνών. Εκείνη κάνοντας μία ανα-
δρομή στο παρελθόν, μας μίλησε για τα παιδικά της
χρόνια, από τα οποία και εμπνεύστηκε  την συγγραφή
του βιβλίου. Μας πρόβαλε ντοκουμέντα πάνω στα
οποία την στήριξε και μας σύστησε κάποια από τα
πραγματικά πρόσωπα. Η ίδια, φιλική και ζεστή, με τον
τρόπο που ξέρει να πλησιάζει τα παιδιά, μας κέρδισε!

Φωτεινή Γκουράρου  Α΄1
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Ταξιδεύοντας, μαθαίνοντας, αναπολώντας….

Στην πορεία  από το σχολείο μας ως τα
Λουτρά της Αριδαίας , στη Νάουσα ,
στην Έδεσσα , μέχρι και τη Βεργίνα, η

διαδρομή ήταν μαγευτική και όλοι μας εί-
χαμε κέφι και ανυπομονησία να ανακαλύ-
ψουμε τις ομορφιές και την ιστορία  αυτών
των τόπων . 

Η  πολυπόθητη τριήμερη εκδρομή των μα-
θητών που συμμετείχαμε σε όλα τα προ-
γράμματα της φετινής χρονιάς, ΝΑΙ !!!   είχε,
επιτέλους, ξεκινήσει….

Η πρώτη  μέρα του ταξιδιού μας περιελάμ-
βανε την ξενάγηση στον χώρο των Λουτρών
Πόζαρ. Πρόκειται για μία δημοτική επιχεί-
ρηση που ανήκει στον Δήμο Αλμωπίας που
ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1936. Σύσσωμη

η ομάδα των μαθητών που συμμετείχαμε στα
προγράμματα, περιηγηθήκαμε στον χώρο και
εντυπωσιαστήκαμε από το φυσικό τοπίο
όπου κυριαρχούσε το στοιχείο του νερού. Η
πορεία μας ξεκίνησε από τις δύο κλειστές πι-
σίνες που χρησιμοποιούσαν νερό που ανα-
βλύζει απ΄ τις φυσικές πηγές σε θερμοκρασία
37 ο C.

Αυτό που μας συνεπήρε όμως ήταν οι δύο
εξωτερικές πισίνες που είχαν διαμορφωθεί
δίπλα στο ποτάμι και ήταν πλήρως εναρμο-
νισμένες με το φυσικό τοπίο. Η μία από
αυτές ήταν φυσική κι η άλλη τεχνητή ώστε να
καλύπτουν τις ανάγκες των επισκεπτών. Πλή-
θος ξένων τουριστών, κυρίως από τις βαλκα-
νικές χώρες αλλά και από όλη την Ελλάδα
συρρέουν κάθε χρόνο στην περιοχή για να
απολαύσουν τις ευεργετικές ιδιότητες των
Λουτρών. 

Ολοκληρώνοντας τη βόλτα μας είχαμε την
ευκαιρία να επισκεφθούμε και το Λαογρα-
φικό Μουσείο που στεγαζόταν σε κτίριο
κοντά στο ποτάμι και φιλοξενούσε μία συλ-
λογή από κατοχικά νομίσματα, αλλά και αντι-
κείμενα από την παράδοση και την
καθημερινή ζωή του τόπου. Έτσι πήραμε μία
γεύση από την κουλτούρα και την καθημερι-
νότητα των κατοίκων στο πέρασμα του χρό-
νου. Η μέρα μας ολοκληρώθηκε βιώνοντας
μια ξεχωριστή εμπειρία αφού ο Δήμος σε συ-
νεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Πέλλας διοργάνωσαν προς
τιμήν των σχολείων  μια εκδήλωση με παρα-
δοσιακή μουσική στην πλατεία της Αριδαίας.
Χορέψαμε στους ρυθμούς όχι μόνο του

τόπου τους αλλά και της δικής μας περιοχής
και έτσι ανταλλάξαμε στοιχεία της μουσικής
μας ταυτότητας. Η πραγματική χαρά ήταν ότι
γνωρίσαμε νέα παιδιά, συνομήλικους μας,
συζητήσαμε για τον τρόπο ζωής και καθημε-
ρινότητας τους και δημιουργήσαμε έναν δί-
αυλο επικοινωνίας που ελπίζουμε να
συνεχιστεί και στο μέλλον. Γυρνώντας στο ξε-
νοδοχείο νιώθαμε σαν μικροί μεγάλοι που
για πρώτη φορά ήμασταν μεν μακριά από τη
ζεστασιά του σπιτιού μας αλλά και με την ευ-
χάριστη συντροφιά των φίλων μας.

Το πρωί της δεύτερης ημέρας ο ήλιος
έκανε την εμφάνισή του περνώντας από τις
κουρτίνες των δωματίων μας και μας κα-
λούσε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας και να
απολαύσουμε την πρωινή δροσιά. Αφού πή-
ραμε το πλούσιο πρωινό μας και τονωθή-
καμε, ξεκινήσαμε γεμάτοι ενέργεια και
ευχάριστη διάθεση για τον χώρο του κλει-
στού Γυμναστηρίου Αριδαίας όπου τελού-
νταν η διημερίδα «Εκπαίδευση και
Λαογραφία». Εκεί είχαμε την ευκαιρία να
γνωρίσουμε και να θαυμάσουμε τους παρα-
δοσιακούς χορούς και τις τοπικές χειροποίη-
τες στολές που κατάκλυζαν τον χώρο του
Γυμναστηρίου. Διαπιστώσαμε με μεγάλη μας
έκπληξη πως η συνύπαρξή μας με σχολεία
της περιοχής της Μακεδονίας και της Θράκης
ήταν ιδιαίτερα αρμονική και μας έμειναν δια-

χρονικές εμπειρίες που θα έχουμε να διηγού-
μαστε. 

Κι εμείς με τη σειρά μας παρουσιάσαμε
την τοπική μας άυλη πολιτιστική κληρονομιά
που άφησε άφωνους όλους τους παρευρι-
σκόμενους καθηγητές και μαθητές. Νιώσαμε
υπερήφανοι για την παρουσία των συμμαθη-
τών μας και χειροκροτήσαμε θερμά την προ-
σπάθειά τους μιας και εκπροσώπησαν
επάξια το σχολείο μας στην εκδήλωση. 

Στη συνέχεια ξεναγηθήκαμε στο Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας που βρισκόταν δίπλα στον
χώρο του Γυμναστηρίου. Εκεί μας υποδέ-
χτηκε η ξεναγός που με τον ιδιαίτερο, απλό
και κατανοητό της λόγο μας μίλησε για τα εκ-
θέματα. Ο χώρος ήταν χωρισμένος σε τρία
τμήματα, της Παλαιοντολογίας, της Ορυκτο-
λογίας και της Βοτανολογίας. Μάθαμε για
την προέλευση της ονομασίας του τόπου που
προέρχεται από το ρήμα αρδεύω (=ποτίζω)
μιας και η πόλη κατακλυζόταν από νερά. Μια

άλλη ερμηνεία του ονόματος είναι ότι ονο-
μάστηκε έτσι προς τιμήν του Αρδαίου του
αδελφού του Βασιλιά Φιλίππου. Στην είσοδο
του χώρου δέσποζε μία ξύλινη μακέτα που
απεικόνιζε τη στρωματογραφία του φαραγ-
γιού των Λουτρών. Στο τμήμα της Ορυκτολο-
γίας θαυμάσαμε διάφορα πετρώματα,
κυρίως ασβεστολιθικά που δημιουργήθηκαν
από τη διάβρωση, αλλά και ηφαιστειογενή
καθώς στην περιοχή υπήρχε και ηφαίστειο.
Στην αίθουσα της Βοτανολογίας μάθαμε για
τη χλωρίδα της περιοχής μέσα από τις φωτο-
γραφίες που υπήρχαν στον χώρο. Όλοι όμως
εντυπωσιαστήκαμε από τον τρίτο χώρο όπου
φιλοξενούνταν δεκαπέντε χιλιάδες οστά της
προϊστορικής αρκούδας. Παρατηρώντας τα
ενημερωθήκαμε για το πώς εκείνη ζούσε και
τρεφόταν ως φυτοφάγο ζώο αλλά και για το
πώς εξαφανίστηκε με την εμφάνιση του
homo sapiens. 

Συνεχίζοντας τη μέρα μας, μοιραστήκαμε
σε δύο ομάδες ανάλογα με τις ανάγκες των
προγραμμάτων. Οι μαθητές που συμμετεί-
χαμε στο πρόγραμμα  του περιβαλλοντικού
Erasmus κατευθυνθήκαμε στη Νάουσα και
συγκεκριμένα στο περιβαλλοντικό κέντρο της
περιοχής όπου παρουσιάσαμε την εισήγηση
μας για τον Δελφικό ελαιώνα. Η παρουσίαση
αυτή έγινε στα πλαίσια της τριημερίδας με
θέμα «Η αξία της ελιάς και της αμπέλου στην
ιστορία, τοπογραφία, τον πολιτισμό και την
οικονομία των τοπικών κοινωνιών». Μιλή-
σαμε μπροστά σε εκπαιδευτικούς και ανθρώ-
πους που ασχολούνται με περιβαλλοντικά
ζητήματα και τους δείξαμε ένα μέρος της συ-
νολικής μας εργασίας. 

Τα υπόλοιπα παιδιά, στα πλαίσια του λαο-
γραφικού προγράμματος Erasmus και του χο-
ρευτικού περιηγήθηκαμε στο πάρκο του
Αγίου Νικολάου. Ο βροχερός καιρός δε μας
ευνόησε αλλά
δεν πτοηθή-
καμε. Χαρήκαμε
τη φύση και
έπειτα επισκε-
φθήκαμε τον
Όμιλο «Γενί-
τσαροι και
Μπούλες», σε
ένα αναπαλαιω-
μένο κτίριο
δίπλα στο πο-
τάμι της Αραπί-
τσας. Αρχικά
στο ισόγειο εί-
δαμε έναν παραδοσιακό αλευρόμυλο. Μας
εντυπωσίασαν οι τεράστιες μυλόπετρες οι
οποίες με τη δύναμη του νερού, στο παρελ-
θόν γύριζαν, πατούσαν το σιτάρι και το σου-
σάμι και το μετέτρεπαν σε αλεύρι. Στη
συνέχεια ο πρώτος όροφος ήταν διακοσμη-
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Ταξιδεύοντας, μαθαίνοντας, αναπολώντας….

μένος με πίνακες που παρίσταναν τους Γενί-
τσαρους και χρησιμοποιείται για τη διδασκα-
λία χορών για τα μέλη του ομίλου. Έπειτα
στον δεύτερο όροφο, θαυμάσαμε τη φορε-
σιά του γενίτσαρου, η οποία αποτελείται κυ-
ρίως από την παραδοσιακή φουστανέλα και
τον θώρακα με τα κέρματα. Χαρακτηριστικό
της φορεσιάς, είναι ο «πρόσωπος»  όπως
ονομάζεται, ένα είδος μάσκας από κερί με το
οποίο καλύπτουν οι χορευτές το πρόσωπό
τους. Ακόμη είδαμε τη φορεσιά της μπούλας
– νύφης  που αποτελείται από μακρύ λου-
λουδάτο φόρεμα και πέπλο από τούλι. Ως
μπούλα - νύφη, ντύνεται πάντα άντρας
καθώς στο έθιμο δε χωρούν γυναίκες. Πλη-
ροφορηθήκαμε ότι το έθιμο «Γενίτσαροι και
Μπούλες» είναι από τα πιο εντυπωσιακά
αποκριάτικα έθιμα της Νάουσας. Μπουλού-
κια από Γενίτσαρους, έχοντας ανάμεσα τους
και μία μπούλα-νύφη, τις απόκριες τριγυρ-
νούν χορεύοντας στους δρόμους της πόλης
συνοδεία μουσικής και προσελκύουν πολ-
λούς ξένους επισκέπτες που έρχονται στην
πόλη για να τους θαυμάσουν.

Το δεύτερο και τελευταίο μας βράδυ περά-
σαμε πολύ όμορφα σε μια παραδοσιακή τα-
βέρνα στο Λουτράκι όλοι μαζί, σαν μια
παρέα, μαθητές και καθηγητές, απολαμβάνο-
ντας ωραίες γεύσεις και χορεύοντας. Ο χρό-
νος κύλησε γρήγορα και κανείς μας δεν ήθελε
να γυρίσει στο ξενοδοχείο.   

Η τρίτη και η τελευταία μας μέρα, ξεκίνησε
με ένα αίσθημα θλίψης καθώς έπρεπε να μα-
ζέψουμε τις βαλίτσες μας και να αποχαιρετή-

σουμε…..  Πρώτος σταθμός της ημέρας, η
Έδεσσα. Περπατήσαμε δίπλα στο ποτάμι που
καταλήγει στους καταρράκτες. Η περιοχή χα-
ρακτηρίζεται ως «σπήλαιο καταρρακτών»
καθώς είναι ένα από τα σπανιότερα στον
κόσμο. Έχει πυκνή βλάστηση, ψηλά δέντρα
και ορμητικά νερά. Όλοι σταματήσαμε να
βγάλουμε φωτογραφίες ώστε να μείνει χα-
ραγμένη για πάντα στη μνήμη μας η εικόνα
αυτή. Το πλακόστρωτο δρομάκι μας οδήγησε
πίσω από τους καταρράκτες στο ηλιακό
ρολόι, όπου δοκιμάσαμε να …..μαντέψουμε
την ώρα…  Στην περιοχή υπήρχε ένα ενυδρείο
– ερπετάριο που φιλοξενούσε φίδια σφιγκτή-
ρες, χελώνες αλλά και ινγκουάνα. Όλοι  μεί-
ναμε πολλή ώρα αποσβολωμένοι να κοιτάμε
τον τρόπο με τον οποίο τα φίδια καταβρόχθι-

ζαν την τροφή τους. Λίγο πιο πέρα, το παλιό
Καναβουργείο που λειτουργούσε με υδροκί-
νηση και τα εργοστάσια νημάτων μαρτυρού-
σαν την ανάπτυξη που γνώριζε η περιοχή
παλαιότερα. 

Τελευταίος μας προορισμός ήταν ο αρχαι-
ολογικός χώρος της Βεργίνας. Πρόκειται για

μια αρχαία νεκρόπολη όπου φιλοξενούνται
οι τάφοι του Φιλίππου 2ου, της Περσεφόνης
και του πρίγκιπα, γιου του Μεγάλου Αλεξάν-
δρου. Με τη βοήθεια του εξαιρετικού ξενα-
γού μας περιηγηθήκαμε στον χώρο και
θαυμάσαμε τον πλούτο μιας άλλης εποχής.
Τη ματιά μας τράβηξε το χρυσό στεφάνι και
η λάρνακα της βασίλισσας. Ιδιαίτερα εντυπω-
σιακή ήταν η χρυσοκέντητη πανοπλία του
Φιλίππου και το κρεβάτι με την ασπίδα του
βασιλιά. 

Ήρθε όμως η ώρα να μπούμε στο λεωφο-
ρείο και πήραμε τον δρόμο της επιστροφής
που μας φάνηκε μακρύς καθώς συνειδητο-
ποιήσαμε ότι αφήναμε πίσω μας τις ξέγνοια-
στες στιγμές και επιστρέφαμε στην
καθημερινή μας ρουτίνα. Γεμίσαμε όμως
εμπειρίες, φίλους και όμορφες αναμνήσεις
που θα μας θυμίζουν τα όσο ζήσαμε….!!!!!! 

Καντά Όλγα – Κατσούλη Βασούλα  Γ΄1
Μάνεση Νικολέτα  Γ΄2 – Μπεκρή Μα-

ριάννα και Πέγκυ Νίκα Β΄1 
Δελίκου Φωτεινή  Α΄2
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Θες να γίνεις Αμερικανάκι;
Πώς θα σου φαινόταν ένας χρόνος στην Αμερική; Αν

θέλεις απάντηση σε αυτό, το πρόγραμμα FLEX (Future Leaders
Exchange Program) θα σου τη δώσει. Τα προγράμματα ανταλλαγής
μαθητών έχουν αρχίσει να προσελκύουν και τους Έλληνες μαθητές,
πράγμα πολύ καλό, αφού μπορούμε να κερδίσουμε σημαντικές γνώ-
σεις και εμπειρίες με το να επισκεφτούμε μια ξένη χώρα. 

Το πρόγραμμα ανταλλαγής FLEX λειτουργεί για πρώτη φορά στην
Ελλάδα, αλλά ξεκίνησε το 1993 και στόχος του είναι να φέρει σε
επαφή τις χώρες των Βαλκανίων με την αμερικανική κουλτούρα και
τους μαθητές που ενδιαφέρονται για τη διπλωματία ή που αργότερα
θα ήθελαν να έχουν μια θέση εργασίας στην Αμερική. Εκεί θα πα-
ρακολουθείς αμερικανικό σχολείο, θα μένεις σε αμερικανική οικο-
γένεια και θα συμμετέχεις σε προγράμματα για να προβάλεις την
ελληνική κουλτούρα, δηλαδή όσο θα είσαι εκεί θα παρουσιάζεις
στοιχεία από τη χώρα μας.

Πώς μπορείς να συμμετάσχεις; Καταρχάς πρέπει να πληρείς τις
προϋποθέσεις. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές που φοιτούν
στη Γ΄ γυμνασίου και Α΄ Λυκείου, με μέσο όρο τουλάχιστον «καλά»
(13) και διαθέτουν διαβατήριο. Φυσικά δεν είναι μια τόσο απλή δια-
δικασία. Αρχικά θα χρειαστεί να συμπληρώσεις μια ηλεκτρονική αί-
τηση η οποία περιλαμβάνει προσωπικές πληροφορίες. Επιπλέον θα

χρειαστεί να γράψεις τρεις εκθέσεις για
διαφορετικά ζητήματα.

Φέτος οι συμμετέχοντες είναι γύρω
στα 1000 παιδιά και μετά από προσε-
κτική επιλογή, 10 παιδιά θα ξεκινήσουν
τον Σεπτέμβρη το ταξίδι τους, το κα-
θένα σε διαφορετική πόλη. Αν είσαι
ένας από αυτούς τους τυχερούς, θα πε-
ράσεις από συνέντευξη κατά τη δια-
μονή σου στην Αμερική και θα έχεις στη
διάθεση σου χρήματα για δραστηριό-
τητες και αγορές που θα φτάνουν τα
300 δολάρια! Η πόλη στην οποία θα μένεις δε θα είναι κάποια με-
γαλούπολη, αλλά μάλλον κάποια πιο μικρή. 
Μη χάνεις χρόνο λοιπόν… Υπάρχουν πολλά ακόμα που μπορείς να
μάθεις για το πρόγραμμα στη σελίδα της Αμερικανικής Πρεσβείας,
αφού είναι ένα πρόγραμμα οργανωμένο από το κράτος των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών. Σε  ενθαρρύνω να συμμετάσχεις στη δεύτερη χρονιά
λειτουργίας του FLEX, οι αιτήσεις ξεκινούν τον Σεπτέμβρη!

Χατζηκωνσταντή Ειρήνη, Γ΄2 

Ο Σ Α  Μ Α Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Υ Ν



Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ  &  Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Ε Σ
8 / Τριτοτυπία

Πλάι στον Παγασητικό…

Σχεδόν καλοκαιράκι! Η σχολική χρονιά
τελειώνει! Όλοι οι μαθητές του σχο-
λείου περιμένουμε τη μονοήμερη εκ-

δρομή μας! Πέμπτη  16 Μαΐου ταξιδεύουμε
για Βόλο, μια θαυμάσια πόλη που βρίσκεται
στη σκιά του γραφικού Πηλίου  πλάι στα νερά
του Παγασητικού. Το εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα περιελάμβανε τρία διαφορετικά μου-
σεία, από τα οποία αποκομίσαμε μοναδικές
γνώσεις και εμπειρίες, αλλά και περιηγηθή-
καμε και διασκεδάσαμε στην υπέροχη αυτή
πόλη. 

Οι μαθητές της Α΄ τάξης  ξεναγηθήκαμε στο
Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου,
το οποίο στεγάζεται σ’ ένα υπέροχο νεοκλα-
σικό κτίριο. Θαυμάσαμε ποικίλα ευρήματα
από τη Νεολιθική ακόμη εποχή. Συγκεκριμένα,
ξεναγηθήκαμε στις πολυάριθμες αίθουσες του
μουσείου, όπου είδαμε κοσμήματα γυναικών,
καθημερινά εργαλεία λίθινα ή οστέινα, ειδώ-
λια, επιτύμβιες πλάκες και κομμάτια πυριτό-
λιθου. Πλάσαμε με τη φαντασία μας τις
μορφές των ανθρώπων που πριν από αιώνες
χρησιμοποιούσαν τα συγκεκριμένα αντικεί-
μενα και προσπαθήσαμε να φανταστούμε την
καθημερινότητά τους, τις αγωνίες και τις
χαρές τους. Επίσης, μείναμε έκθαμβοι από τα
δείγματα κιβωτιόσχημων τάφων με σκελετό
νεκρού και κτερίσματα, στην όψη των οποίων
νιώσαμε έντονο δέος να μας κατακλύζει. Ο ξε-
ναγός κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, μας
πληροφόρησε για τον Ναό του Διός Θαυλίου
και το Ιερό της Εν(ν)οδίας, ενώ μας διηγήθηκε
τον μύθο του Παγασητικού Κόλπου. Το Αρχαι-
ολογικό Μουσείο Βόλου μας εντυπωσίασε ιδι-
αίτερα, καθώς αποτελεί ένα από τα
παλαιότερα μουσειακά ιδρύματα που υπάρ-
χουν και τα ευρήματα που φιλοξενεί αποδει-
κνύουν την ανθρώπινη ύπαρξη και δράση στα
βάθη της ιστορίας.

Ταυτόχρονα, η  Β΄ Τάξη επισκεφτήκαμε
ένα μουσείο που από το 1926 ως το 1976 λει-
τουργούσε ως εργοστάσιο πλινθοκεραμοποι-
ίας. Ήταν πρωτοποριακό  για την εποχή του
και έδωσε ζωή στην οικονομία της Ελλάδας.
Στο πρώτο τμήμα, στο λεβητοστάσιο υπήρχαν
οι ατμολέβητες που έστελναν κίνηση σε όλο
το εργοστάσιο. Περάσαμε στην αίθουσα που
κατασκευάζονταν τα προϊόντα και μεταφέρο-
νταν στα ξηραντήρια για στέγνωμα του
πηλού. Προχωρήσαμε στην κάμινο Χόφμαν

όπου ψήνονταν τα τούβλα στους 1000 βαθ-
μούς κι ανεβήκαμε στο πατάρι της . Τα προϊό-
ντα διοχετεύονταν σε όλη την ελληνική αγορά
γι΄ αυτό και το εργοστάσιο ήταν  το 3ο σημα-
ντικότερο για την  χώρα μας. Σε χώρο του μου-
σείου φιλοξενούνταν έκθεση με ενδυμασίες
από την Όπερα της Κίνας και  ήμασταν τυχεροί
που βρεθήκαμε εκεί. Μας εξέπληξε το πόσο
φροντισμένος και καλά διατηρημένος ήταν ο
χώρος, ο οποίος σήμερα χρησιμοποιείται ως
πολυχώρος τέχνης και πολιτισμού. 

Τις ίδιες ώρες, οι μαθητές της Γ΄ τάξης
πραγματοποιήσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα
επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της
πόλης, η οποία μας έδωσε την ευκαιρία να
θαυμάσουμε το μεγαλείο και το μυστήριο της
φύσης . Το μουσείο ήταν αφιερωμένο τόσο
στη δημιουργία του πλανήτη Γη όσο και στην
εξέλιξη του ανθρώπου και των άλλων ζωικών
οργανισμών που εμφανίστηκαν στον πλανήτη
μας  πριν εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Αρ-
χικά, ενημερωθήκαμε από τους ξεναγούς για
τον πλανήτη μας και τον πλούτο που βρίσκεται
στο υπέδαφος του.  Ξεναγηθήκαμε σε αίθου-
σες όπου θαυμάσαμε διάφορα εντυπωσιακά
πετρώματα και  μάθαμε για τις διάφορες φυ-
σικές καταστροφές που γίνονται συχνά, όπως
οι σεισμοί και οι εκρήξεις ηφαιστείων. Έπειτα
πληροφορηθήκαμε για την εξέλιξη του αν-

θρώπινου είδους
και τα στάδια από
τα οποία πέρασε
για να φτάσει από
τον αυστραλοπί-
θηκο μέχρι τον γνω-
στό σε όλους μας
«homo sapiens»
(σοφό άνθρωπο),
δηλαδή εμάς. Εί-
δαμε από κοντά
κρανία των ανθρώ-
πων αυτών και πα-
ρατηρήσαμε την

εξέλιξη του ανθρώπου μέσα από την αλλαγή
τόσο της εμφάνισης του όσο και της σωματο-
δομής του. Τέλος είδαμε οστά από τα πασί-
γνωστα Μαμούθ και άλλα προϊστορικά ζώα.
Με την επίσκεψη μας στο μουσείο Φυσικής
Ιστορίας μάθαμε πολύ σημαντικά πράγματα
για την εξέλιξη του κόσμου που ζούμε αλλά
και για εμάς τους ίδιους και συνειδητοποιή-
σαμε την δύναμη της φύσης, που τόσο απλά
δημιουργεί όσο και καταστρέφει.

Το καλύτερο κομμάτι της εκδρομής για μας
είναι πάντα το ψυχαγωγικό!!  Κατά τη διάρ-
κειά του είχαμε αρκετό ελεύθερο χρόνο που
μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε όπως θέλαμε.
Εξερευνήσαμε την πανέμορφη πόλη του
Βόλου, περιπλανηθήκαμε  στους μεγάλους
εμπορικούς δρόμους  με τις εντυπωσιακές βι-
τρίνες των αναρίθμητων καταστημάτων. Με
φόντο τη  γαλήνια θάλασσα βγάλαμε αναμνη-
στικές φωτογραφίες και χορέψαμε με τη συ-
νοδεία πλανόδιων μουσικών.
Εντυπωσιαστήκαμε από την κίνηση που πα-
ρουσίαζαν τα παραδοσιακά μεζεδοπωλεία  και
απολαύσαμε το φαγητό μας  με τη ματιά μας
βυθισμένη στο απέραντο γαλάζιο.

Μάθαμε  πολλά  και διασκεδάσαμε. Ο
Βόλος μας σαγήνεψε, όντας μία πόλη που
συνδυάζει την θαλασσινή αύρα και την φυ-
σική ομορφιά με τις ανέσεις μιας μεγαλούπο-
λης. Χαρήκαμε αφάνταστα και δεν θέλαμε να
έρθει η ώρα της επιστροφής. Είναι πράγματι
μια εκδρομή που άξιζε να γίνει και που θα μας
μείνει αξέχαστη.

Μπάκα  Αφροδίτη
Β΄1 

Σιαμπάνη  Παρασκευή - Πέτσα  Χριστιάνα  
Α΄4

Μπέλλου Λυδία - Παντίσκα Κων/να
Β΄3

Κωτσαδάμ Δέσποινα - Μάνεση Νικολέτα
Γ΄2
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Ένα πολύ σημαντικό θέμα στην εφη-
βεία είναι η καλή διατροφή. Δυστυ-
χώς όμως αυτό είναι κάτι που πολλοί

έφηβοι παραμελούμε, και μπορεί να επηρεά-
σει αρνητικά την πορεία της υγείας  μας στο
μέλλον.

Η διατροφή των εφήβων είναι τόσο σημα-
ντική, γιατί αυτή τη περίοδο αναπτύσσεται το
σώμα μας και έχουμε αυξημένη ανάγκη από
θρεπτικά συστατικά, όπως βιταμίνες, μέταλλα
και ιχνοστοιχεία, τα οποία μπορούμε να εξα-
σφαλίσουμε μόνο μέσω της καλής διατροφής.

Όμως τι εννοούμε λέγοντας καλή-ισορρο-
πημένη διατροφή; 

Είναι εκείνη που περιέχει τρόφιμα από όλες
τις ομάδες τροφίμων. Πολύ σημαντικά για
εμάς τους έφηβους είναι τα φρούτα και τα λα-
χανικά, καθώς μας δίνουν τις απαραίτητες βι-
ταμίνες, τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία που
χρειαζόμαστε για να αναπτυχθούμε. Ακόμα,
πρέπει να φροντίζουμε να καταναλώνουμε-
αλλά με μέτρο-τα γαλακτοκομικά και το κρέας,
γιατί θα μας βοηθήσουν να ψηλώσουμε και
να φτιάξουμε γερά κόκκαλα. Μία καλή εναλ-
λακτική για το κρέας ώστε να μην το κατανα-
λώνουμε πολύ συχνά είναι τα όσπρια, που
περιέχουν φυτική πρωτεΐνη υψηλής βιολογι-
κής αξίας, στα οποία δεν υπάρχει αντίστοιχος
περιορισμός. Επίσης μία καλή επιλογή είναι
τα ψάρια, που σύμφωνα με έρευνες βοηθούν
και την όραση μας. Τα γλυκά και τα σνακ προ-
τείνεται να τρώγονται 2 με 3 φορές το μήνα,
και το «γρήγορο» φαγητό είναι καλό να μην
είναι συχνή επιλογή του εφήβου.

Γιατί οι περισσότεροι έφηβοι δεν τηρούμε
τα παραπάνω και παραμελούμε τη διατροφή
μας; 

Σίγουρα, ο γρήγορος και αγχωτικός ρυθμός
με τον οποίο κυλά η ζωή μας είναι ο κυριότε-

ρος λόγος. Οι υποχρεώσεις είναι πολλές, και
για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε πρέ-
πει να βάλουμε στην άκρη κάτι που εμείς θε-
ωρούμε ασήμαντο ή λιγότερο σημαντικό, και
αυτό είναι πιθανότατα η διατροφή μας. Το να
ολοκληρώσουμε τις σχολικές εργασίες που
έχουμε είναι όντως πολύ δύσκολο στο μικρό
χρονικό διάστημα που διαθέτουμε, και ειδικά,
όταν έχουμε κανονίσει να βγούμε έξω με φί-
λους, τα πράγματα τότε πιέζονται ακόμα πε-
ρισσότερο. Το πιο πιθανό είναι να φάμε κάτι
«στο πόδι», κάτι που ταιριάζει σε γραφείο με
βιβλία και όχι σε τραπέζι με πιάτα. 

Σοβαρές αιτίες, επίσης, είναι το κουραστικό
ωράριο των γονέων και οι οικονομικές δυσκο-
λίες που μπορεί να υπάρχουν στην οικογένεια,
ή οι διατροφικές συνήθειες των γονέων και η
άγνοιά τους ή η αδιαφορία τους στο θέμα
«υγιεινή διατροφή». 

Τέλος, οι έφηβοι επιλέγουμε να μην τρώμε
υγιεινά γιατί θέλουμε να ….ανεξαρτητοποιη-
θούμε από τους γονείς μας !  «Καλά, είναι
λόγος αυτός;» θα μπορούσε να αναρωτηθεί
κανείς. Ναι, ένας τρόπος για να «γίνουμε
ελεύθεροι» είναι να μην τρώμε το φαγητό που
μας έχουν ετοιμάσει στο σπίτι, αλλά να παίρ-
νουμε  κάτι από έξω, όπως ένα σουβλάκι, κά-
ποιο γλυκό και παγωτό ή ένα κλαμπ σάντουιτς
ή μια πίτσα με το συνοδευόμενο αναψυκτικό.
Συνήθειες των μεγάλων που τείνουμε εμείς οι
μικροί να αντιγράφουμε γιατί νιώθουμε πως
έτσι…. Ενηλικιωνόμαστε!  Βέβαια αυτό εξαρ-
τάται και από την ποσότητα που καταναλώνει
ο καθένας, επειδή μόνο η συχνή κατανάλωση
μπορεί να μας προκαλέσει προβλήματα, που
μάλλον θα μεγαλώσουν στο μέλλον.

Αλλά ποια είναι τα προβλήματα που μπο-
ρεί να δημιουργηθούν μακροπρόθεσμα
στους εφήβους από την κακή διατροφή; 

Τα πιο συνηθισμένα και λιγότερο επικίν-
δυνα σε σχέση με τα άλλα προβλήματα υγείας
είναι να εμφανίσουμε, όταν μεγαλώσουμε
ανεβασμένη πίεση, σάκχαρο, χοληστερίνη ή
να γίνουμε παχύσαρκοι. Όμως, για να δείξω
και τη χειρότερη εκδοχή, μπορεί να εμφανι-
στούν εγκεφαλικά ή καρδιακά προβλήματα
ακόμη και καρκίνος, όταν συνδυάζονται βέ-
βαια με παράγοντες κληρονομικούς ή και πε-
ριβαλλοντικούς.

Οι λύσεις σε αυτά τα προβλήματα  φαίνο-
νται δύσκολες, αλλά είναι πολύ απλές.

Πρώτον, χρειάζεται τέτοια διαχείριση του
χρόνου από εμάς τους εφήβους, ώστε να μπο-
ρέσουμε να αφιερώσουμε λίγο παραπάνω
χρόνο στη διατροφή μας. Αυτό μπορούμε να
το επιτύχουμε οργανώνοντας τον χρόνο μας
ανάλογα με τις υποχρεώσεις που έχουμε και
μην αφήνοντας το διαδίκτυο να μας απασχο-
λεί για τόσες πολλές ώρες. Επίσης, δεν πρέπει
να τρώμε συστηματικά έτοιμο φαγητό αλλά
σπιτικό, «μαγειρεμένο», και να μην το απορ-
ρίπτουμε μόνο και μόνο από αντίδραση προς
τους γονείς μας. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι
με τους οποίους μπορούμε να δείξουμε πως
πια μεγαλώσαμε, και δεν χρειάζεται αυτοί να
είναι εις βάρος της υγείας μας.                                                             

Με αυτά τα παραδείγματα, ελπίζω να
έδειξα και παράλληλα να προειδοποίησα με-
ρικούς εφήβους: το ότι δεν έχουμε κάποιο
πρόβλημα υγείας μέχρι στιγμής, δεν σημαίνει
πως δεν μπορούμε πολύ εύκολα να  το απο-
κτήσουμε, και ίσως αυτό να καθορίσει σε με-
γάλο βαθμό τη μελλοντική μας ζωή.

Πολλά πράγματα αλλάζουν στη ζωή, αλλά
κάτι που μάλλον θα κρατήσουμε για πάντα
είναι ένα: οι διατροφικές μας συνήθειες.

Κολοκυθάς Κων/νος  Α΄2

Τι μου αρέσει και τι πρέπει να τρώω:
Ένα σημαντικό δίλημμα…   

Ο Σ Α  Μ Α Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Υ Ν
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Ένα  παιδί  μετράει  τ΄ άστρα

Πολλοί από εμάς έχουμε διαβάσει ή
έστω γνωρίζουμε το μυθιστόρημα
«Ένα παιδί μετράει τ΄ άστρα του Με-

νέλαου Λουντέμη, του διακεκριμένου Έλληνα
συγγραφέα που έχει τιμηθεί με πολλά κρατικά
λογοτεχνικά βραβεία. Τον περασμένο χει-
μώνα, λοιπόν είχα την ευκαιρία να παρακο-
λουθήσω τη μεταφορά του βιβλίου αυτού και
στο θέατρο. Με αφορμή τη συμμετοχή μαθη-
τών της Σχολής
χορού, στην οποία
φοιτώ, στην παρά-
σταση αυτή πήγαμε
στο θέατρο Ακρο-
πόλ, στην Αθήνα. Η
παράσταση με εντυ-
πωσίασε διπλά
καθώς είδα από
κοντά πολλούς αγαπημένους ηθοποιούς,
όπως τον Θανάση Βισκαδουράκη, ο οποίος
ήταν κι ο πρωταγωνιστής και επιπλέον θαύ-
μασα την εξέλιξη των συναθλητριών μου.  

Η υπόθεση του ήταν συναρπαστική και κρά-
τησε αμείωτο το ενδιαφέρον μας. Πρωταγω-
νιστής είναι ένας νέος, ο Μέλιος  που «διψά»
για μόρφωση. Παρόλο που είναι φτωχός και

ορφανός, με στήριγμα τον δάσκαλό του,
περνά πολλές ώρες διαβάσματος με στόχο να
καταφέρει να συνεχίσει την εκπαίδευσή του
στο γυμνάσιο. Η λαχτάρα του για μόρφωση σε
συνδυασμό με την αγάπη που τρέφει για τη
συμμαθήτριά του την Αγράμπελη του δίνουν
δύναμη να ξεπερνά κάθε εμπόδιο. Στην  πο-
ρεία υιοθετείται από ένα ηλικιωμένο ζευγάρι
για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Όταν πια με-

γαλώνει και προοδεύει στη ζωή του ένα δυσά-
ρεστο γεγονός τον περιμένει καθώς
πληροφορείται τον θάνατο του ηλικιωμένου
γέρου που τον είχε υιοθετήσει.

Ήταν μια καλοδουλεμένη και προσεγμένη
παράσταση σε όλα τα επίπεδα. Οι ερμηνείες
των ηθοποιών σε έβαζαν αμέσως στην ψυχο-
λογία των αντίστοιχων ρόλων και βίωνες μέσα

από αυτούς τα συναισθήματα των ηρώων. Ο
πρωταγωνιστής ήταν απόλυτα εναρμονισμέ-
νος με τα στοιχεία του Μέλιου και με τη θεα-
τρικότητα και την καθαρή φωνή του μας έκανε
να ταυτιστούμε με τον παιδικό αυτό χαρα-
κτήρα και το πάθος του για μάθηση.

Τα σκηνικά και τα κοστούμια ήταν υπέροχα
και μας μετέφεραν στον τόπο και στην εποχή
που διαδραματιζόταν η ιστορία, στα μέσα του

20ου αιώνα. Οι χορο-
γραφίες όπως ήταν λο-
γικό κέντρισαν την
προσοχή μου και δε
σταμάτησα λεπτό να
προσέχω κάθε λεπτομέ-
ρεια, κάθε κίνηση που
έδινε νόημα στη μου-
σική που έντυνε την

εναλλαγή των συναισθημάτων στις σκηνές.
Φεύγοντας από το θέατρο, αυτό που μου

έμεινε ανεξίτηλα χαραγμένο στη μνήμη, ήταν
ο αγώνας και η θέληση του ήρωα να κατακτή-
σει τη γνώση μέσα από συνεχείς προσπάθειες
και περιπέτειες. 

Σκουρογιάννη Μαρίζα Α΄4

Σε έναν διαρκή αγώνα ...
Ένα από τα πιο κλασικά

αθλήματα ,αλλά και από
τα δυσκολότερα είναι ο
στίβος , ο  κλασικός αθλη-
τισμός. 

Τα αγωνίσματά του
συνδέονται με την μα-
κραίωνη, του ελληνικού
αθλητισμού ιστορία και
ταυτίζονται με τις πιο φυ-
σικές δραστηριότητες του
ανθρώπου όπως το τρέ-
ξιμο ,την ρίψη μιας πέτρας
ή μιας σφαίρας , το πέρα-
σμα ενός εμποδίου ή βρά-
χου. 

Στην επίσημη έναρξη
των αγώνων υπήρχε μόνο
το άθλημα ενός Σταδίου που, σήμερα, θα
λέγαμε ότι αντιστοιχεί στο αγώνισμα των
200 μετρων. 

Με το πέρασμα των χρόνων τα αγωνί-
σματα αυξάνονται και πλέον, υπάρχει το
αγώνισμα της ταχύτητας, της ημιαντοχής,
της αντοχής, τα άλματα που χωρίζονται σε
κατηγορίες: άλμα είς ύψος  είς μήκος επί
κοντώ και τριπλούν, τα εμπόδια και οι ρί-
ψεις. 

Στην Ελλάδα, μετά την αναβίωση των
πρώτων Ολυμπιακών αγώνων το 1897,
ιδρύθηκε  η πρώτη ομοσπονδία, ο γνωστός
ΣΕΓΑΣ (Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών
Αθλητικών  Σωματείων). Η ίδρυσή του έγινε
με σκοπό την πληρέστερη οργάνωση των

τότε ελληνικών σωματείων και γενικότερα
για την πιο καλή οργάνωση του αθλητισμού. 

Ο στίβος, στη δική  μου ζωή, μπήκε γύρω
στα 9 μου χρόνια. Ήταν κάτι που το ήθελα
πάρα πολύ, από μικρή παρακολουθούσα
αγώνες στίβου και ονειρευόμουν την στιγμή
που θα συμμετείχα σε τέτοιους αγώνες .
Όταν τρέχω με την καρδιά μου και όχι μόνο
με τα πόδια μου , νιώθω πως πετάω και,
ίσως, αυτό να είναι και ….το μαγικό στο
στίβο. Έχω συμμετάσχει σε κάποιους τοπι-
κούς αγώνες με επιτυχίες, αλλά και… αρκε-
τές αποτυχίες.

Για μένα   ο στίβος σημαίνει πολλά… Ση-
μαίνει να μπορώ  να βασίζομαι στα δικά
μου πόδια και στον εαυτό μου , να δοκι-

μάζω τα όριά μου, πού
μπορώ να φτάσω,  να
ξεπερνάω αυτά τα
όρια, να καλλιεργώ την
προσωπικότητά μου,
να έχω αυτοπεποίθηση
και αυτοεκτίμηση αλλά
και σεβασμό στους συ-
ναγωνιστές μου –αντί-
θετα προς όσους
θεωρούν ότι κανείς δεν
πρόκειται να τους νική-
σει και υποτιμούν έτσι
τους συναγωνιστές
τους … 

Όνειρό  μου είναι να
συνεχίσω στο μέλλον
με το στίβο , να δια-

κριθώ σε σημαντικούς αγώνες και να τι-
μήσω την Ελλάδα. Όμως, ο δρόμος για την
κορυφή είναι μακρύς και δύσκολος και
θέλει πολλές θυσίες…..! Και οι συνθήκες
στην Ελλάδα δεν ευνοούν, πρέπει να αλλά-
ξουν πολλά, καθώς το απαιτούν οι εποχές..
Αρκετά ταλέντα χάνονται, επειδή δεν υπάρ-
χουν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις για προ-
πόνηση και οι κατάλληλες προωθήσεις, με
αποτέλεσμα αρκετοί να διακόπτουν  ή να
φεύγουν  στο εξωτερικό.

Όσο για μένα,  δε θα τα παρατήσω,  θα
συνεχίσω να τρέχω  και  να υπερβαίνω τα
εμπόδια…

Παπαδοπούλου Νικολέτα Α’ 1
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«Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου 
χωρίς ρυθμική γυμναστική»

Ήμουν 5 χρονών , σε μια ηλικία που οι
περισσότεροι θα έλεγαν ότι είναι
αδύνατο   να εκφράσεις την επιθυ-

μία σου και τα θέλω σου. Πράγματι, έτσι είναι,
όμως θα  έλεγα ότι αποτελούσα ένα είδος
εξαίρεσης μέσα στo χαοτικό σύνολο! Και αυτό
γιατί από μικρή, όταν οι άλλοι γονείς ρωτού-
σαν τα παιδιά τους  με τι ήθελαν να ασχολη-
θούν στον ελεύθερο τους χρόνο, για να τους
δραστηριοποιήσουν από νεαρή  ηλικία και να
τους κοινωνικοποιήσουν, εγώ  είχα ήδη πάρει
την απόφαση μου !
Θα ακολουθούσα
το όνειρό μου να
γίνω αθλήτρια της
ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑ-
ΣΤΙΚΗΣ και δεν θα
με αποσπούσε τί-
ποτα από το να
έφτανα στον  ύψι-
στο στόχο μου. Οι
γονείς μου με άκου-
γαν για ατελείωτες
ώρες να  μιλώ για
αυτό το άθλημα και
να εκφράζω τον εν-
θουσιασμό μου γι
αυτό και αποφάσι-
σαν να με στηρί-
ξουν και να με
γράψουν σε μία
σχολή χορού που
θα  μπορούσα να
ξετυλίξω το ταλέντο μου ! Δεν ήθελα κανένα
άλλο άθλημα, υποστήριζα αυτό ρητά και κα-
τηγορηματικά ! Ήμουν παθιασμένη θα έλεγα!

Ακόμα θυμάμαι την πρώτη μου μέρα… ανά-
μεικτα συναισθήματα.. χαρά, ενθουσιασμός,
ευτυχία που ακολουθούσα το όνειρό μου˙
ωστόσο υπήρχε και αγωνία και ανησυχία  άν
θα μου άρεσε πραγματικά και αν είχα κάνει
σωστή επιλογή . Αντικρούονταν τα συναισθή-
ματα και οι σκέψεις μου αλλά είχα  εμπιστο-
σύνη στον εαυτό μου και στις αποφάσεις μου
και έτσι προχώρησα   για την πρώτη μου προ-
πόνησή . Όταν άνοιξα την πόρτα,  ευθύς, μία
νέα μακροχρόνια περιπέτεια άρχιζε για μένα…

Οι προπονήτριές μου, που συνεχίζουν
ακόμα και σήμερα να βρίσκονται στο πλευρό
μου,  και οι συναθλήτριές μου,  με τις οποίες
έμαθα τι σημαίνει να σέβεσαι τον άλλον και
να συνεργάζεσαι και να αλληλεπιδράς μαζί
του για να πετύχεις ένα κοινό σκοπό με ομα-
δικό πνεύμα και αφοσίωση,  είναι σαν δεύ-
τερη οικογένεια για μένα.. Σαν ένα ξεχωριστό
κομμάτι της ζωής μου που θα βρίσκεται πάντα
στην καρδιά μου…   

Αναμνήσεις ξεπηδούν στο μυαλό μου….
ώρες ατελείωτες να προσπαθώ να βγάλω προ-
γράμματα εις πέρας  με άγχος, με πείσμα,
χωρίς διαλείμματα, χωρίς ξεκούραση,  με

φωνές και συνεχή πίεση… Το πάλευα… 
Έπεφτα , σηκωνόμουν ,δεν έβρισκα κουρά-

γιο και ξαναέπεφτα˙  όμως έβρισκα στο τέλος
τη δύναμη να σταθώ  στα πόδια μου και να
έρθω αντιμέτωπη με τον «εχθρό» μου , την
κούραση και να  τον καταπολεμήσω… για να
γίνω καλύτερη. Κι  έβλεπα  το κάθε στραβοπά-
τημα όχι σα λάθος αλλά σαν ένα ακόμα κίνη-
τρο  για να διαχειρίζομαι με μεγαλύτερη
ευκολία το σώμα μου. Έμαθα  να  αναγνωρίζω
τα μειονεκτήματά μου , τις αδυναμίες μου˙ να

καλλιεργώ  την αυτογνωσία , να ελέγχω   την
κάθε μου κίνηση. Να αντιμετωπίζω τον φόβο
μου ως κάτι παροδικό και να βελτιώνομαι
μέρα με την ημέρα…

Γέλια ,χαρές , γενέθλια , κλάματα , αποχαι-
ρετισμοί , συγκρούσεις …

Όλες οι φάσεις της ζωής μου περνούν μέσα
από τη ρυθμική και καθορίζονται από αυτή!
Για μένα είναι το ιδανικό άθλημα. Η εξήγηση
είναι απλή, με κάνει να νιώθω ο εαυτός μου.
Όταν χορεύω νιώθω ελεύθερη , βρίσκομαι στο
δικό μου κόσμο και ονειρεύομαι μέσα από
αυτόν. Η ανακούφιση που νιώθω μετά  από
κάθε επιτυχία, αλλά και η απογοήτευση μετά
από κάθε αποτυχία είναι μέρος της και έμαθα
να συμβιβάζομαι  μ΄ αυτό.

Για να ακολουθήσεις οποιοδήποτε  άθλημα
πρέπει να έχεις θέληση , αποφασιστικότητα,
υπομονή και επιμονή . Ο αθλητισμός δε έχει
μόνο καλή και όμορφη πλευρά κρύβει  πολλές
δυσκολίες, τις οποίες μόνο με καθημερινή
εξάσκηση υπερνικάς. Θυμάμαι πολλές φορές
να στέκομαι στον τοίχο με τα πόδια τεντωμένα
και να πονάω πολύ, όμως σκεφτόμουν ότι
είναι για το καλό μου και για να πετύχω
έπρεπε να κάνω θυσίες. Τα χειροκροτήματα
που λαμβάνεις από τον κόσμο για τις επιτυχίες
λειτουργούν ως  επιβράβευση να συνεχίσεις

να προσπαθείς και να μην επαναπαυθείς. Ση-
μασία έχει να αγωνισθείς με την μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα και να είσαι ο εαυτός
σου..

Βέβαια  δεν είναι απλά ένας  χορός. Είναι
συνδυασμός ποικίλλων οργάνων ρυθμικής γυ-
μναστικής , το καθένα με ξεχωριστή μαγεία,
που απαιτούν σκληρή και πολύωρη εξάσκηση
για να καταφέρεις να τα χειριστείς με μονα-
δική επιδεξιότητα ώστε να τα αναδείξεις κα-
τάλληλα και σε συνδυασμό με άρτιο

συγχρονισμό με το
σώμα. Τα όργανα
που κατατάσσο-
νται ανάλογα με
το βαθμό δυσκο-
λίας τους είναι οι
κορύνες οι οποίες
απαιτούν υψηλή
αυτοσυγκέντρωση
και επιδέξιο χειρι-
σμό, το σχοινάκι
που απαιτεί ευλυ-
γισία και ελαστι-
κότητα γα να το
χειριστείς, ενώ  η
κορδέλα, η μπάλα
και το στεφάνι
αποτελούν τα
πρώτα όργανα με
τα οποία έρχεται
σε επαφή ο αθλη-
τής , για τα πρώτα

του βήματα στην ρυθμική. Όμως πιστεύω πως
κανένα όργανο δεν είναι δύσκολο εφόσον ο
αθλητής έχει προπονηθεί αρκετά ώστε να νιώ-
θει αυτοπεποίθηση ότι θα τα καταφέρει.
Ωστόσο υπάρχουν και φορές που τα προγράμ-
ματα δεν απαρτίζονται από όργανα , είναι
«ελεύθερα»  και επικεντρώνονται στην χορο-
γραφία, την ελεύθερη κίνηση του αθλητή και
την ικανότητα του να συγχρονιστεί με τον
ρυθμό της μουσικής. Ανάλογα με το όργανο ,
ό αθλητής πρέπει να προσαρμόζεται στον
ρυθμό της μουσικής για να πετύχει την κατάλ-
ληλη αρμονία που θα αναδείξει το όργανο και
θα επιφέρει τα ανάλογα αποτελέσματα.  

Μέσα από αυτό το άθλημα εγώ προσωπικά
έμαθα την έννοια της αυτοπειθαρχίας , της
άμιλλας, του θεμιτού ανταγωνισμού.  Με βοή-
θησε να αντιμετωπίζω με τον ίδιο τρόπο την
ήττα και τη νίκη, και για αυτό οφείλω ένα με-
γάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε αυτούς τους ανθρώπους
που μαζί με το σώμα μου έπλασαν και το χα-
ρακτήρα μου και την προσωπικότητα μου και
με έκαναν να αγαπήσω ακόμα πιο πολύ  και
το άθλημα  και τον εαυτό μου….

Ελεάνννα  Μπούτσικου Γ’2 
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Με την σκακιέρα σου στο σχολείο 

Ήξερες ότι ένας μαθητής που
παίζει σκάκι βελτιώνει την
απόδοση του στην ανά-

γνωση και στα μαθηματικά μιάμιση
φορά περισσότερο από έναν μαθητή
που δεν ασχολείται;

Μια σειρά από έρευνες σε χώρες
όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Αγγλία και το
Βέλγιο έδειξαν ότι, για τον μαθητή, το
σκάκι ενισχύει τη μνήμη και την αυτο-
συγκέντρωση, αυξάνει την ευφυΐα και
την αποδοτικότητα στη μελέτη των
σχολικών μαθημάτων, καλλιεργεί την
υπομονή και την πειθαρχία.

Παραπάνω από 30 χώρες έχουν
εντάξει το σκάκι στο επίσημο πρό-
γραμμα των σχολείων τους. Στην Ελ-
λάδα, τα τελευταία χρόνια υπάρχει
αλματώδης ανάπτυξη του σκακιού.
Σήμερα λοιπόν λειτουργούν περίπου
300 σκακιστικοί σύλλογοι σε όλη τη
χώρα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο περι-
λαμβάνεται και η προσπάθεια της Ελ-
ληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας να
εντάξει το σκάκι ως μέρος του διδα-
κτικού προγράμματος στα σχολεία
μας. 

Το σκάκι είναι γνωστό ως «το παι-
χνίδι των βασιλιάδων». Σπουδαίες
προσωπικότητες της παγκόσμιας
ιστορίας έπαιζαν σκάκι, από τον Να-

πολέοντα έως τον Καρλ Μαρξ και τον
Αϊνστάιν. Φυσικά σκάκι έπαιζαν και οι
βασιλιάδες.

Και γιατί άραγε έπαιζαν σκάκι;
Διότι ίσως μέσα από το σκάκι είχαν

τη δυνατότητα να ασκούν το μυαλό
τους στη στρατηγική σκέψη και τον
σχεδιασμό, στοιχεία που ήταν απα-
ραίτητα προκειμένου να διοικήσουν
αποτελεσματικά ένα βασίλειο!

…πριν, κατά τη διάρκεια και μετά
τον αγώνα.

Η κάθε στιγμή έχει διαφορετικές
απαιτήσεις και δημιουργεί διαφορε-
τικά συναισθήματα. Αυτό που νιώθω
πριν τον αγώνα και κατά τη διάρκεια
του είναι ένταση, πάθος, πίεση και εν-
θουσιασμό! Προσπαθώ να δώσω τον
καλύτερο μου εαυτό – να παίξω μια
καλή παρτίδα και στόχος μου είναι να
κερδίσω τον αντίπαλο μου! Μετά τον
αγώνα η ικανοποίηση είναι πολύ με-
γάλη γιατί νιώθω πως έδωσα μια με-
γάλη μάχη την οποία κέρδισα και
νιώθω χαρά και ικανοποίηση. Όμως,
και να έχασα τη μάχη, πήρα ωστόσο
ένα μάθημα: Να μην τα παρατάω και
να προσπαθώ περισσότερο!

Κολιούσης Κωνσταντίνος Α1
Σιμουλτανέ με την παγκόσμια πρωταθλήτρια

στο σκάκι Σταυρούλα Τσολακίδου.

Κ Α Ι  Λ Ι Γ Η . . . Ψ Υ Χ Α Γ Ω Γ Ι Α
Από τα συμπόσια της αρχαιότητας...

….Αρχαίοι Αθηναίοι  καθισμένοι πάνω σε
ανάκλινδρα, τρώνε,  πίνουν,  γλεντούν  και
συζητούν για φιλοσοφικά  θέματα…

-  Έχεις ακούσει,  Κλεόβουλε,  τις φήμες που
θέλουν τη γη  να είναι  σφαιρική;
-  Αυτά ,  αγαθέ  μου Ανδρονίδη, είναι μονάχα
ψεύδη! Τίποτα δεν ισχύει.
-  Κι  όμως  θα το  δεις, κάποτε θα ανακαλυ-
φθεί…
-  Και να γίνει  κάτι  τέτοιο,  θα περάσουν πολ-
λαααααά χρόνια!  Οπότε, απόλαυσε 

το ποτό   σου και διασκέδασε…
-  Έχεις δίκιο. Εις υγείαν!...

Κολοκυθάς Κων/νος  Α΄2  Μ.Κ.
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Μια αγαπημένη τραγουδίστρια κοντά  μας…

Ένα Σάββατο του Φεβρουαρίου πή-
ραμε τα κινητά μας και γεμάτες εν-
θουσιασμό πήγαμε να συναντήσουμε

μια πολύ αξιόλογη και αγαπητή και στους
νέους τραγουδίστρια, τη Φωτεινή Βελεσιώ-
του, που φιλοξενήθηκε σε μια μικρή αλλά
ζεστή μουσική σκηνή της πόλης μας. Είχαμε
την ευκαιρία να την απολαύσουμε να ερμη-
νεύει τραγούδια όχι μόνο από τη δική της δι-
σκογραφία αλλά και από άλλους καλλιτέχνες.
Πριν την εμφάνισή της συνομιλήσαμε μαζί της
σε ευχάριστο και χαλαρό κλίμα και είμαστε ευ-
γνώμονες που διέθεσε τον χρόνο της και απά-
ντησε σε όλες τις ερωτήσεις μας.

- Γνωρίζουμε ότι σπουδάσατε και εργαστή-
κατε ως δασκάλα και δεν το εγκαταλείψατε
για τον χώρο του τραγουδιού. Τι σας έκανε
να μη θυσιάσετε την εκπαίδευση;

Φ.Β: Δούλεψα επί 24 χρόνια ως δασκάλα σε
δημοτικό σχολείο και νομίζω ότι ήταν πολύ κα-
θοριστικά αυτά τα χρόνια για μένα. Με τα παι-
διά του δημοτικού σχολείου μπορείς να
ονειρευτείς, να ταξιδέψεις, να κάνεις πράγ-
ματα στα οποία το ζητούμενο δεν είναι μόνο
η γνώση, είναι άλλα πράγματα όπως να ανα-
πτύξουν την οικολογική συνείδηση, να αγαπή-
σουν την καθαριότητα, να είναι με τους
συμμαθητές τους μία παρέα, να μην ενοχλούν
τα παιδιά που έχουν κάποια προβλήματα. Ο
δάσκαλος δηλαδή είναι κοντά σε όλα αυτά και
αυτή η αγκαλιά είναι το μεγαλείο του σχο-
λείου, ειδικά του δημοτικού.

-  Πώς καταφέρατε να συνδυάσετε την εκ-
παίδευση, το τραγούδι και την οικογένεια
σας;

Φ.Β: Νομίζω ότι θέλει μεγάλο αγώνα για να
το καταφέρεις αυτό. Βέβαια τότε δεν τραγου-
δούσα έτσι όπως τραγουδάω σήμερα. Πολλές
φορές, τραγουδούσα όποτε προλάβαινα, γιατί
είχα και τα παιδιά μου μικρά, είχα και το σχο-
λείο μου. Δεν ήθελα να θυσιάσω τη δουλειά
μου - που δεν είναι δουλειά είναι κάτι άλλο η
ενασχόλησή μου με τα παιδιά.

-  Οι αναμνήσεις σας από την περίοδο που

εργαζόσασταν ως δασκάλα είναι καλές, δεν
το έχετε μετανιώσει.

Φ.Β: Ποτέ! Νομίζω ότι αυτά τα χρόνια με
καθόρισαν απολύτως. Το τραγούδι είναι άλλο
πράγμα, πάλι έχεις επικοινωνία με κόσμο πιο
μεγάλης ηλικίας αλλά τα παιδιά είναι … αυτή
η παιδικότητα που κλέβεις από αυτά και την
κρατάς πάντα.

-  Πώς και πότε ξεκινήσατε την καριέρα σας
στο τραγούδι; 

Φ.Β: Ξεκίνησα το 1983 σε μικρά ταβερνάκια
στη Θεσσαλονίκη, που ζούσα τότε, πολύ τυ-
χαία, δεν ήταν επιδίωξή μου. Πάντα τραγου-
δούσα στο σχολείο με μια κιθάρα και τα
παιδάκια. Όμως είναι άλλο πράγμα να τρα-
γουδάς σε πάλκο και άλλο πράγμα σε πιο μι-
κρούς χώρους όπως τώρα. 

-  Τραγουδάτε μόνο έντεχνα, λαϊκά ή έχετε
ασχοληθεί και με άλλα είδη τραγουδιού;

Φ.Β: Θεωρώ ότι έχω τραγουδήσει πάρα
πολλά είδη εκτός από ξένη μουσική γιατί δεν
κατέχω καθόλου καλά τα αγγλικά. Ακούω
όμως ξένη μουσική. Έχω τραγουδήσει όλα τα
είδη μουσικής και ρεμπέτικα και λαϊκά και
έντεχνα, μπαλάντες διάφορα είδη.

- Θεωρείτε ότι το είδος μουσικής που εκ-
προσωπείτε έχει απήχηση  και στους νέους
ανθρώπους, δηλαδή σε μαθητές γυμνασίου,
λυκείου;

Φ.Β: Ναι βεβαίως το θεωρώ, γιατί το
βιώνω. Έρχονται παιδιά και μου λένε πως δεν
μπορούν να κάτσουν μέχρι το τέλος της βρα-
διάς γιατί την άλλη μέρα πιθανόν έχουν σχο-
λείο, φροντιστήριο. Αλλά έρχονται και
εισπράττω αυτή την αγάπη από τα νέα παιδιά.

-  Γνωρίζουμε πως έχετε εμφανιστεί στο
μέγαρο μουσικής της Ισλανδίας. Θέλετε να
μας πείτε γι΄ αυτό;

Φ.Β: Ήταν μοναδική εμπειρία να πάω στον
βόρειο παγωμένο ωκεανό, στους παγετώνες,
στα γκέιζερ. Το να μπω να τραγουδήσω στο
Μέγαρο Μουσικής ελληνικά τραγούδια, ρε-
μπέτικα τραγούδια Τσιτσάνη μάλιστα, ήταν
μαγικό γιατί απευθύνθηκα σε Ισλανδούς και

όχι σε Έλληνες.
-  Μας έκανε εντύπωση που δεχθήκατε να

τραγουδήσετε σε μια μικρή πόλη, όπως η Λι-
βαδειά, και σε έναν χώρο που το κοινό είναι
περιορισμένο. Το συνηθίζετε αυτό; Και τι ‘’ει-
σπράττετε’’; 

Φ.Β: Βεβαίως. Χειμώνα, καλοκαίρι εγώ τρα-
γουδάω εκτός Αθηνών, όπου μπορώ. Σε όλη
την Ελλάδα πηγαίνω. Εισπράττω μεγάλη
αγάπη γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα.

-  Ποια είναι τα σχέδιά σας για το κοντινό
μέλλον; Ετοιμάζετε κάποιο καινούριο ίσως
καλλιτεχνικό άλμπουμ;

Φ.Β: Ναι ετοιμάζω! Είναι τραγούδια φίλων
τα περισσότερα, όμορφα τραγούδια, τα τρα-
γούδησα με χαρά και θα βγει ο δίσκος σύ-
ντομα.

-  Επίσης, γνωρίζουμε πως έχετε δύο παι-
διά…

Φ.Β: Ναι. Ο γιος μου έχει τελειώσει γεωπο-
νική είναι 30 χρονών και η κόρη μου είναι νη-
πιαγωγός, 27 χρονών, άνεργα και τα δύο
βέβαια. Οι σπουδές καλές είναι αλλά δυστυ-
χώς η Ελλάδα διώχνει τα παιδιά της. Εύχομαι
από καρδιάς αυτό εσείς να μην το συναντή-
σετε αλλά είναι δύσκολο να αγωνίζεσαι χρό-
νια να σπουδάσεις κάτι που σου αρέσει πάρα
πολύ και να μην έχεις πόρτα ανοιχτή.

- Τέλος, τι θα λέγατε σε ένα παιδί που
θέλει να ακολουθήσει τον δρόμο της μουσι-
κής; Θα μπορούσε στην χώρα μας να δημι-
ουργήσει την δική του μεγάλη καριέρα ή το
θεωρείτε αδύνατο;

Φ.Β: Τίποτα δε θεωρώ αδύνατο. Θεωρώ
πως πρώτα πρέπει να το κάνει για εκείνον.
Κάθε παιδί δηλαδή που θέλει να ασχοληθεί,
να το κάνει για τη δική του ψυχή. Αν γίνει
πολύ γνωστός στο ευρύ κοινό, αυτό δεν το
ξέρει κανείς. Εγώ δε θεωρώ πως είμαι «Η
φωνή». Είμαι μία φωνή απλή, αλλά ήμουν τυ-
χερή γιατί μου δόθηκαν ωραία τραγούδια, και
έτσι, με γνώρισε ο κόσμος.

Μπέλλου Λυδία  - Παντίσκα Κων/να   Β΄3

Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ  &  Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Ε Ι Σ
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ΤαΙωάννινα είναι μία πόλη στην
Ήπειρο που μπορεί να σε γοη-
τεύσει  όποια εποχή κι αν την

επισκεφτείς. Το χειμώνα μπορείς να απολαύ-
σεις χιονισμένα τοπία, την άνοιξη και το καλο-
καίρι να περιπλανηθείς στα  καταπράσινα
γεμάτα λουλούδια βουνά που περιβάλουν την
πόλη και το φθινόπωρο να περπατήσεις στα
στενά της πόλης που τα κιτρινισμένα φύλλα
έχουν καλύψει.

Τα Ιωάννινα είναι μία πόλη με πλούσια
ιστορία. Ιδρύθηκε από τον Βυζαντινό Αυτο-
κράτορα Ιουστινιανό και συνέβαλε σημαντικά
στην επανάσταση του 1821. Συνεπώς έχει ποί-
κιλα μουσεία μέσα από τα οποία σου δίνεται
η ευκαιρία να γνωρίσεις καλύτερα την πόλη.
Ένα από τα εντυπωσιακότερα μουσεία είναι
το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων του Παύ-
λου Βρέλλη. Διασχίζοντας το μουσείο περνά
μπροστά από τα μάτια σου ολόκληρη η ελλη-
νική ιστορία, με μεγαλύτερη έμφαση να δίνε-

ται στην  περίοδο
της Τουρκοκρατίας.
Ακόμα, αξίζει κανείς
να επισκεφτεί το
κάστρο των Ιωαννί-
νων. Εκεί μπορείς
να περιηγηθείς στο
Μουσείο Αργυροτεχνίας, όπου βλέπεις αξιο-
θαύμαστα κοσμήματα φτιαγμένα κυρίως από
ασήμι. Επιπλέον, μπορείς να γνωρίσεις το Βυ-
ζαντινό Μουσείο που στεγάζει ευρήματα τα
οποία χρονολογούνται περίπου από τον 4ο
έως τον 19ο αιώνα μ.Χ. 

Στο κάστρο όμως το πιο ξεχωριστό είναι η
μαγική θέα  στη λίμνη Παμβώτιδα . ‘Έτσι μια
βόλτα στη λίμνη είναι κάτι που όλοι πρέπει να
κάνουν αν επισκεφτούν την πόλη αυτή.  Η
λίμνη  είναι μία από τις ελάχιστες στην Ελλάδα
που έχουν νησί και το μοναδικό που κατοικεί-
ται. Το συγκεκριμένο μάλιστα είναι άμεσα
συνδεδεμένο με την ιστορία της κυρά Φροσύ-

νης, που πνίγηκε στη λίμνη
μαζί  με άλλες δεκαεφτά
γυναίκες το 1801 από τον
Αλή Πασά. Πάνω σ΄αυτό
βρίσκεται άλλωστε και το
Μουσείο του Αλή Πασά. 

Στα Ιωάννινα υπάρχουν
και μέρη για τους  λάτρεις
της φύσης. Ένα από αυτά
είναι το Σπήλαιο του Περά-
ματος, του οποίου οι διά-
δρομοι είναι στολισμένοι
με υπέροχους σταλακτίτες
που σε μαγεύουν. Ακόμα,
ιδανικός προορισμός είναι
και τα γραφικά Ζαγοροχώ-
ρια που σε αφήνουν

άφωνο με την απαράμιλλη ομορφιά τους και
τα ξακουστά γεφύρια τους. Πρόκειται για 52
χωριά, με πέτρινα σπίτια, χτισμένα στην ηπει-
ρώτικη τεχνοτροπία με παραδοσιακό ύφος.
Μπορούν να γοητεύσουν κάθε επισκέπτη και
να τον κάνουν να θέλει να τα επισκέπτεται
ξανά και ξανά. Τέλος, το Φαράγγι του Βίκου
σε σαγηνεύει με την άγρια ομορφιά του. Διαρ-
ρέεται από το ποτάμι του  Βοϊδομάτη και χα-
ρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία χλωρίδας
και πανίδας.

Τα Ιωάννινα είναι μία πόλη  ιδιαίτερη, που
ικανοποιεί όλα τα γούστα. Μπορείς να δια-
σκεδάσεις, να χαλαρώσεις, να ταξιδέψεις σε
άλλες εποχές μέσα από την ιστορία της ,
καθώς και να γίνεις ένα με τη φύση κάνοντας
εξορμήσεις και εκτός της πόλης. Μπορείς να
δοκιμάσεις την τοπική κουζίνα με τις κάθε
λογής πίτες της αλλά και τα γνωστά  βατραχο-
πόδαρα που αφθονούν στα μαγαζιά γύρω
από τη λίμνη, ενώ στα Ζαγόρια θ΄απολαύσεις
τα υπέροχα γλυκά κουταλιού!! Θα είσαι πολύ
τυχερός αν βρεθείς το καλοκαίρι σε κάποιο
ηπειρώτικο πανηγύρι όπου η γνήσια παραδο-
σιακή μουσική θα σε κερδίσει. Και θα φύγεις
από τα Γιάννενα γεμάτος από χρώματα,
ήχους, μυρουδιές και την καλοσύνη και ζεστή
φιλοξενία των κατοίκων…

Πέτσα Αικατερίνη Α΄4

Α Ν Α  Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α

Ιωάννινα: το στολίδι της Ηπείρου
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Ανέκδοτα
ΤΟ ΠΑΓΩΤΟ ΚΑΡΟΤΟ

Πηγαίνει ο Τοτός στο περίπτερο και λέει: έχετε παγωτό κα-
ρότο; 
Όχι, λέει ο περιπτεράς .
Την επομένη μέρα ο μικρός Τοτός πηγαίνει εκεί πάλι, και ρωτά
ξανά: Έχετε παγωτό καρότο; 
Όχι, λέει ο περιπτεράς… 
Αυτό συνεχίστηκε για δέκα ημέρες, ώσπου ο περιπτεράς  δεν
αντέχει και παραγγέλνει  παγωτό καρότο…
Πηγαίνει ο Τοτός την επόμενη ημέρα και ρωτάει : Έχετε πα-
γωτό καρότο;
Ναι! του απαντάει ο περιπτεράς .
Και ο Τοτός απαντάει : Να δω τώρα ποιός θα φάει αυτή τη χα-
ζομάρα…

Η ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Το σχολείο έχει τελειώσει και όλη η τάξη έχει βγει αναμνη-
στική φωτογραφία.
Η δασκάλα προσπαθεί να πείσει τα παιδάκια να αγοράσουν
την ομαδική φωτογραφία.
Τους λέει : Σκεφτείτε πόσο ωραίο θα είναι όταν θα έχετε μεγα-
λώσει και θα βλέπετε την
φωτογραφία και θα λέτε: αυτή είναι η Μαρία! είναι γιατρός
τώρα, αυτός είναι ο Κωστάκης,
είναι δικηγόρος τώρα!
Πετάγεται και ο μικρός Τοτός και λέει : Και αυτή είναι η μακα-
ρίτισα η δασκάλα μας…

Μπαλατσός Σοφιανός   Γ΄ 1

Καλό  Καλοκαίρι !
Ραντεβού τον Σεπτέμβριο !
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Κρυπτόλεξο
Στο παρακάτω  κρυπτόλεξο να βρεις 10 ευρωπαϊκές χώρες.          Πέγκυ  Νίκα  Β΄1



16 / Τριτοτυπία


