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Καλώς ήρθατε
στην εφηµερίδα
του Γυµνασίου
Κρεστένων
Η εφηµερίδα µας θα περιέχει διάφορα
θέµατα ενηµερωτικά και ψυχαγω-
γικά, αθλητικά νέα και παιχνίδια,
σταυρόλεξα, σχολικά νέα, τις ζωγρα-
φιές µας, άρθρα για την εφηβεία, την
αγάπη και τη φιλία και τέλος τις σκέ-
ψεις µας και τους προβληµατισµούς
µας για την επικαιρότητα.
Μέσα από αυτό ελπίζουµε να επικοι-
νωνούµε µαζί σας!

Ευχαριστούµε πολύ!
Η συντακτική οµάδα 

της εφηµερίδας!

Πολλοί ίσως 
θα απορείτε γιατί ενώ

χτυπάει το κουδούνι την 
Παρασκευή το µεσηµέρι 

για να φύγουµε, εµείς 
καθόµαστε στο σχολείο.
Μένουµε σχολείο, γιατί 
«έχουµε πρόγραµµα». 

Τι πρόγραµµα; 
Περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης!

Φεστιβάλ 
Μαθητικής 
Έκφρασης και 
Δημιουργίας

H χειρότερη ανάμνηση...
Σελ. 

Υ�άρχει ελ�ίδα;
Σελ. 

Μοναξιά...
Σελ. 

Ερημωμένα χωριά
Σελ. 

Το μέλλον είναι στα
χέρια μας!

Σελ. 

Παιδιά στην... α�’ έξω
Σελ. 
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ΦΦέτος το Νοέµβριο αποφασίσαµε να
συµµετέχουµε, για ακόµη µια χρο-
νιά, στο πρόγραµµα της Περιβαλλο-

ντικής Εκπαίδευσης. 
Το κύριο θέµα µε το οποίο ασχολούµαστε
είναι η πέτρα και όλα τα σχετικά µ’ αυτήν. 
Ο τίτλος που δώσαµε στο πρόγραµµα είναι:
« Τerra- petra»
Μέσα από το πρόγραµµα: 
α) Μαθαίνουµε διάφορα πράγµατα για την

πέτρα που δε γνωρίζαµε, β) Πηγαίνουµε
εκδροµές και γνωρίζουµε διάφορα µέρη, γ)
Κάνουµε ενδιαφέροντα πράγµατα, δ)
Έχουµε ένα λόγο για να βρισκόµαστε µε
τους φίλους µας χωρίς να έχουµε άγχος για
τα µαθήµατα και τους βαθµούς, ε) Γνωρι-
ζόµαστε καλύτερα µεταξύ µας και το κυ-
ριότερο στ) Μαθαίνουµε να
συνεργαζόµαστε!

Συνέχεια στη σελίδα 8

Σελ. 

Π ρ ό γ ρ α μ μ α  Π ρ ό γ ρ α μ μ α  
Περιβαλλοντικής 
Εκ�αίδευσης *

Γυμνάσιο  Κρεστένων
ΤΤ ο 1928 χτίστηκε το Γυµνάσιο

Κρεστένων και λειτούργησε για
πρώτη φορά. Είναι ένα µεγάλο

πέτρινο κτίριο, µε δέκα αίθουσες. Έχει
ένα µεγάλο προαύλιο. 
Έξω στο προαύλιο υπάρχουν τέσσερα
λυόµενα που λειτουργούν σαν αίθου-
σες διδασκαλίας. Στο προαύλιο υπάρ-
χουν τρία γήπεδα: ένα(1) του βόλεϊ και
δύο(2) του µπάσκετ.
Ο εξωτερικός τοίχος είναι διπλός και
απέχει ο ένας από τον άλλο µισό
µέτρο και αυτό λειτουργεί σαν ένα
είδος µόνωσης, προστατεύει από το
πολύ κρύο το χειµώνα και από την

πολλή ζέστη το καλοκαίρι. Έχει µε-
γάλα παράθυρα και πόρτες, τα οποία
αρχικά ήταν ξύλινα, αργότερα αντικα-
ταστάθηκαν από σιδερένια και πέρυσι
από αλουµίνια.
Μέχρι το 1976 λειτουργούσε ως εξατά-
ξιο Γυµνάσιο, στεγαζόταν σ’ ολόκληρο
το κτίριο και φιλοξενούσε µαθητές
από την ευρύτερη περιοχή…Το 1976
χωρίστηκε σε Γυµνάσιο (τρεις τάξεις)
και Λύκειο(τρεις τάξεις).Το Γυµνάσιο
στεγαζόταν στο ισόγειο και το Λύκειο
στον πρώτο όροφο. Το 1982 το Λύκειο
µεταφέρθηκε στο νέο κτίριο και το Γυ-
µνάσιο παρέµεινεστο παλιό.
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Ένα από τα καίρια προβλή-
µατα κάθε χώρας από τις
παλαιότερες εποχές έως

και σήµερα είναι το φαινόµενο της
ερήµωσης και της εγκατάλειψης
της επαρχίας. Οι λόγοι που ωθούν
τους  νέους ιδιαίτερα στην εγκατά-
λειψη της γης είναι κοινωνικοί οι-
κονοµικοί, ψυχολογικοί ακόµη
εκπαιδευτικοί και πολιτιστικοί.
Μια λύση στο πρόβληµα, το οποίο
εκτός από την ερήµωση της υπαί-
θρου δηµιουργεί και µια σειρά από
προβλήµατα π.χ. ανεργία, κυκλο-
φοριακό στεγαστικό κ.α.  αυτό
είναι η αποκέντρωση η οποία ανα-
ζωογονεί την ύπαιθρο και λαµβά-
νει αποφάσεις όχι µόνο η κεντρική

εξουσία αλλά και η τοπική.
Παίρνοντας λοιπόν κάποιος από
ένα που κάτοικοι του είναι ελάχι-
στοι βλέπει παππούδες και για-
γιάδες να είναι καθισµένοι στις
αυλές των σπιτιών τους µόνοι
χωρίς ένα παιδικό γέλιο να ζουν
στη φτώχεια και την µιζέρια τους
αφού η σύνταξή τους είναι ελάχι-
στη… 
Βλέπεις ακόµα σπίτια εγκαταλε-
λειµµένα, ελάχιστες καµινάδες να
βγάζουν καπνό και όσους γέρους
κατοίκους µε µια θλίψη στα γέ-
ρικα µάτια τους η οποία παίρνει
ζωή και λέει που είναι τα παιδιά, οι
νέοι που ζούσαν κάποτε εδώ, που
είναι; 

Εκτός από τα ερηµω-
µένα χωριά έχει ερηµώ-
σει και η φύση
ακαλλιέργητη χωράφια
που τώρα την άνοιξη τα
έχουν κυριέψει τα αγκά-
θια. Αντίθετα µε τις µε-
γάλες πόλεις που µπορεί
να µην έχουν καθηµερινό
πρόβληµα  την µοναξιά αλλά
έχουν και πιο σηµαντικά όπως τα
καυσαέρια, την ανεργία, τις λη-
στείες, την εγκληµατικότητα, την
αποµόνωση από την φύση τα
έθιµα, τις παραδόσεις και τέλος
την αποµόνωση και τη αποµά-
κρυνση από τη γαλήνη και την ευ-
τυχία. 

Η Πολιτεία µπορεί
να λάβει αποφά-
σεις και µέτρα πριν
να είναι πολύ
αργά. Γιατί µόνο
µε τη συνειδητο-
ποίηση του γεγονό-
τος ό,τι µια χώρα
δεν είναι µόνο η

πρωτεύουσα και να αρχίσουν να
γίνονται βήµατα για µια οµοιό-
µορφη ανάπτυξη όλων των περιο-
χών µιας χώρας. Καµιά χώρα δεν
µπορεί να αξιολογηθεί θετικά
στον οικονοµικό και πολιτισµικό
τοµέα αν η επαρχία µένει αναξιο-
ποίητη.

Γεωργουλόπουλος Γιάννης, Γ1

Προβληµατισµοί

ΊΊ σως το πιο µεγάλο πρόβληµα από
το οποίο υποφέρει η περιοχή µας,
είναι η µόλυνση της θάλασσας και

των ακτών της και η επιβάρυνση τους
µε σκουπίδια από τους ανθρώπους.
Αυτό το είδος ρύπανσης µπορεί να επι-
φέρει κινδύνους µολύνσεων στον άν-
θρωπο. Δεν είναι όµως µόνο στην υγεία
του ανθρώπου οι επιπτώσεις, αλλά και
στον τρόπο και την ποιότητα ζωής των
κατοίκων. Και αυτό γιατί οι µολυσµένες
ακτές και θάλασσες δεν µπορούν να
αποτελέσουν πόλο έλξης ούτε για τους
τουρίστες αλλά ούτε και για τους ντόπι-
ους, µε αποτέλεσµα να µειώνονται οι
δυνατότητες τόνωσης της τοπικής οικο-
νοµίας. Για το λόγο αυτό οι πολίτες πρέ-
πει όχι µόνο να ευαισθητοποιηθούν
αλλά και να αποκτήσουν περιβαλλο-
ντική συνείδηση. Οφείλουν δηλαδή να
δραστηριοποιηθούν πιέζοντας τις τοπι-
κές αρχές να λάβουν κατάλληλα µέτρα
όπως π.χ. τοποθέτηση κάδων απορριµ-
µάτων, απαγορευτικών πινακίδων, επι-
βολή αυστηρών προστίµων στους
παραβάτες κ.α.
Επιπλέον ένα εξίσου σηµαντικό πρό-
βληµα της περιοχής µας είναι οι παρά-
νοµες χωµατερές. Οι ουσίες των
σκουπιδιών που συσσωρεύονται παρά-
νοµα σε αυτές,  µολύνουν το έδαφος,
τον αέρα και τον υδροφόρο ορίζοντα,
και αυξάνουν τους κινδύνους µολύν-
σεων και επιδηµιών τόσο για τα ζώα όσο
και για τους ανθρώπους, καθώς µεταφέ-
ρονται µέσω της τροφικής αλυσίδας
στον άνθρωπο Ο κίνδυνος πρόκλησης
πυρκαγιών είναι µια ακόµη αρνητική
συνέπεια των παράνοµων χωµατερών
για το περιβάλλον. Ωστόσο παρ’ όλες
αυτές τις διαστάσεις που έχει λάβει το
πρόβληµα, πιστεύουµε πως αν οι κάτοι-

κοι δράσουν σωστά, µπορεί να αντιµε-
τωπιστεί αποτελεσµατικά. Για το λόγο
αυτό οφείλουν να δραστηριοποιηθούν
και να απαιτήσουν χώρους υγειονοµι-
κής ταφής των απορριµµάτων, αφού
πρώτα ευαισθητοποιηθούν και αποκτή-
σουν περιβαλλοντική συνείδηση.
Τέλος ένα ακόµη σηµαντικό πρόβληµα
της περιοχής µας, το οποίο θα πρέπει
να λυθεί σύντοµα, καθώς θα έχει σοβα-
ρές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία
και τη ζωή των κατοίκων, είναι η µό-
λυνση του περιβάλλοντος από τα φυτο-
φάρµακα και τα λιπάσµατα.
Συγκεκριµένα µολύνεται ο επιφανεια-
κός υδροφόρος ορίζοντας, όπως οι
πηγές, τα ποτάµια και η θάλασσα,
καθώς και ο υπόγειος, όπως οι γεωτρή-
σεις. Στη συνέχεια οι βλαβερές ουσίες
των φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων,
περνούν στην ζωική και τροφική αλυ-
σίδα και τελικά στον άνθρωπο, προκα-
λώντας του σοβαρά προβλήµατα στην
υγεία. Για το λόγο αυτό οι αγρότες θα
πρέπει να ενηµερώνονται σωστά και να
συµβουλεύονται ειδικούς γεωπόνους
για τις καλλιέργειές τους. 

Αµπατζής Γιάννης, Γ1
Δρακόπουλος Αναστάσιος, Γ1
Θεοδόσης Κωνσταντίνος, Γ1

Η μόλυνση του �εριβάλλοντος
στην �εριοχή μας

Ερηµωµένα χωριά

ΗΗ  ΜΜΟΟΝΝΑΑΞΞΙΙΑΑ  
Είναι κάποιες στιγµές  που αισθανόµαστε  την  πλήρη
απογοήτευση! Αισθανόµαστε τόσο µόνοι, τόσο κλει-
σµένοι στον εαυτό µας, τόσο  δυστυχισµένοι !
Με αποτέλεσµα την αλλαγή µας, αυτό συνήθως οδη-
γεί στην διάπλαση µιας άλλης προσωπικότητας, πιο
σκληρής  και απόµακρης  από τα υπόλοιπα άτοµα του
κοινωνικού µας περίγυρου που ζούµε και κοινωνικο-
ποιούµαστε!
Αυτή η συγκεκριµένη αλλαγή οφείλεται στη µοναξιά
που αισθάνεται ένας άνθρωπος. Την οποία  αλλαγή
µπορεί κάποιοι να αποδεχτούν, ενώ κάποιοι  άλλοι
ΟΧΙ!!
Τι γίνετε λοιπόν αν δεν δείξουµε την κατανόηση που
πρέπει να δείξουµε σε αυτά τα άτοµα; 
Με αυτή την συµπεριφορά που οι περισσότεροι δεί-
χνουν σε αυτά τα άτοµα έχει ως αποτέλεσµα την απο-
ξένωση του άτοµου, την αποµόνωση του, και ίσως όσο
περνά ο καιρός … την κατάθλιψη.
Η µοναξιά σε αυτή την περίπτωση είναι η «καλύ-
τερη» φίλη γι’ αυτά τα άτοµα. Ένας κύριος και σο-
βαρός λόγος γι’ αυτή την κατάσταση είναι ο
τρόπος που συµπεριφέρονται οι «δήθεν» φίλοι
τους!
Ένας πραγµατικός φίλος δεν είναι κάποιος µε τον
οποίο είσαι συνέχεια µαζί, δεν είναι αυτός που µοιρά-
ζεται πράγµατα και αυτός µε τον οποίο ανταλλάσεις
µυστικά, αλλά είναι ένας άνθρωπος που είναι δίπλα
σου σε κάθε στιγµή της ζωής σου, και στις καλές και
στις κακές στιγµές που του µιλάς και σε καταλαβαί-
νει, επειδή ο ίδιος το θέλει και όχι επειδή έχει κάποιο
συµφέρον.
Η µοναξιά λοιπόν είναι η απουσία αληθινών φίλων!
Η µοναξιά µπορεί να ενισχύεται και από την οικογέ-
νεια. Αν την επιλέξεις για «φίλη» σου δε θα σ’ εγκατα-
λείψει ποτέ….
Κι όπως λέει και το τραγούδι: 
« Μοναξιά µου όλα, µοναξιά µου τίποτα, µην µ’ αφή-
νεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα!» 
Βασιλική Κοτταράς, Γ2

*
Θεοδωρακόπουλος Μαρίνος
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Ας ελπίσουµε το αύριο
να είναι καλύτερο!  

6-12-2008 
Μια τραγική µέρα, για ένα
δεκαπεντάχρονο αγόρι που
δολοφονείται στα ΕΞΑΡ-
ΧΕΙΑ, από ένα ασυνείδητο
κτήνος, που δυστυχώς είναι
αστυνοµικός. Αυτός ο άν-
θρωπος που έχει και τρία
παιδιά, αφαιρεί τη ζωή σε
ένα άλλο παιδί, τον Αλέξη
που ήταν γεµάτος όνειρα για τη ζωή. Δεν πρό-
λαβε όµως να τα πραγµατοποιήσει επειδή
αυτός ο «αστυνοµικός» κρατώντας ένα όπλο
σκέφτηκε ότι έχει και το δικαίωµα να σκοτώνει,
σκορπίζοντας πόνο γύρω του.
Η είδηση αυτού του δυσάρεστου γεγονότος
σκάει σαν βόµβα για την Κυβέρνηση που είναι
ανίκανη να αναλάβει τις ευθύνες της. Ενώ προ-
καλεί την οργή και την αγανάκτηση όλων µας
για τον άδικο αυτό θάνατο. Τις επόµενες µέρες
υπάρχει µια µαζική κινητοποίηση από όλους
τους µαθητές, συγκίνηση και διαδηλώσεις για
να αποδοθεί δικαιοσύνη για αυτόν τον άδικο
θάνατο και για να µην υπάρξει επόµενο θύµα.
Δυστυχώς τον άδικο χαµό του Αλέξη τον εκµε-
ταλλεύτηκαν κάποιοι βανδαλιστές για να λεη-
λατήσουν  ξένες περιουσίες αθώων πολιτών και
για να εξασφαλίσουν δικούς τους σκοπούς δη-
µιουργώντας ένα χάος. Η νεολαία δεν αντιπρο-
σωπεύεται από αυτούς τους κανίβαλους που
λεηλατούν και αφήνουν  οικογένειες στο δρόµο.
Αντιθέτως αντιπροσωπεύεται από τους µαθη-
τές που διαδηλώνουν για ένα καλύτερο αύριο,
χωρίς αδικία και βία, από τους µαθητές που χά-
ρισαν λουλούδια στους αστυνοµικούς δείχνο-
ντάς τους. Εµείς δεν είµαστε σαν και εσάς.
Το πιο τραγικό από όλα είναι ότι, περισσότε-
ροι δεν σεβάστηκαν τον αδικοχαµένο Αλέξη,
δεν σεβάστηκαν αυτόν τον άγγελο, που όταν
έφυγε µας αφύπνισε, αλλά θεώρησαν σωστό
να ποδοπατήσουν τη µνήµη του. Ας σταµα-
τήσει επιτέλους αυτή η υποκρισία. Αυτό που
προέχει είναι να µην υπάρξει άλλο αδικοχα-
µένο παιδί, και όχι πότε θα γίνουν οι εκλογές,
και ποιος είναι πρώτος στα γκάλοπ. ΕΛΕΟΣ !!! 
Το θέµα θα ξεχαστεί, αλλά εµείς πρέπει να σκε-
φτούµε ότι αυτοί που θέλουν να λέγονται
«αστυνοµικοί», και αντί να µας προστατεύουν,
σκοτώνουν σαν να µη συµβαίνει τίποτα, στο
τέλος δεν τιµωρούνται!!
Ο Αλέξης έφυγε και κανείς δεν µπορεί να τον
φέρει πίσω, όµως τι γίνεται από δω και πέρα;
Ποιοι θα µπαίνουν στην Ελληνική αστυνοµία;
Άραγε θα κουκουλωθεί για άλλη µια φορά ένας
άδικος θάνατος; Ο δολοφόνος του Αλέξη θα
πάρει την τιµωρία που του αξίζει; 
Όλα αυτά τα ερωτήµατα θα απαντηθούν σε
λίγο καιρό.
Ας ελπίσουµε το αύριο να είναι καλύτερο!  

ΦΕΡΛΕ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, Γ3
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ένα από τα χειρότερα πράγµατα σε
αυτή τη ζωή είναι να σε αδικήσει κά-
ποιος. Στις µέρες µας αυτό συµβαίνει
συχνά, γιατί η κακία στις καρδιές των
ανθρώπων έχει πια κυριαρχήσει και
ακόµα πολύ απλά γιατί η κοινωνία δεν
είναι «αγγελικά πλασµένη». Σκέψου
π.χ. τα µυρµήγκια όλο το καλοκαίρι δου-
λεύουν για να έχουν τροφή το Χειµώνα.
Αν βρεθεί µπροστά µας µια µυρµηγκο-
φωλιά θα την διαλύσουµε, γιατί; 
Πριν κάτι χρόνια δεν ήταν έτσι. Τι φταίει
ακόµα δεν έχω καταλάβει. Το καυσαέριο
µήπως; 
Βλέπουµε π.χ. κάποιον πιο αδύναµο
και εµείς το µόνο που κάνουµε είναι
να τον εκµεταλλευτούµε. Γιατί; 
Πιστεύω πως για ολόκληρο τον κόσµο
έχει αρχίσει η αντίστροφη µέτρηση. Οι
πάγοι λιώνουν, η στάθµη της θάλασσας
ανεβαίνει, νησιά θα εξαφανιστούν, η
θερµοκρασία θα χτυπήσει κόκκινο…. Κι

εγώ
δεν µπορώ να καταλάβω τι κά-

νουν οι ισχυροί γι’ αυτό; Πότε θα νοια-
στούν; ΤΙ τους νοιάζει όµως; 
Κι απ’ την άλλη ο πόλεµος συνεχίζεται.
Ο πόλεµος… Γιατί να πεθαίνουν άνθρω-
ποι µήπως επειδή υπάρχουν πολλοί;
Εµένα έτσι µου φαίνεται. Έχω βαρεθεί
να βλέπω φρικιαστικές φωτογραφίες
από πολέµους. Είµαι ένα παιδί και δεν
µπορώ να νεκρά άλλα παιδιά, Κι αναρω-
τιέµαι µήπως µε τους πολέµους δοκιµά-
ζουν τα όπλα τους οι διάφορες χώρες.
Πάντως εγώ έχω µια πρωτότυπη ιδέα:
να δοκιµάσουν τα όπλα πρώτα στους
εαυτούς τους αυτοί. Να γλιτώσει έτσι
και ο αθώος κόσµος.
Μαζεύονται οι κυρίαρχοι της γης να
βρουν λύσεις.. όσο τις είδατε εσείς
τόσα χρόνια άλλο τόσο τις είδα κι
εγώ. 
Ας βάλουµε επιτέλους ένα τέλος στους
πολέµους!
Ας βάλουµε λίγο χρώµα στη ζωή µας!

Γεωργία Γεωργουλο�ούλου, Γ1

Αδικία

Το µέλλον είναι 
στα χέρια µας!
Σύσσωµοι µαθητές και συνδικαλι-

στικά όργανα βγήκαν στους δρό-
µους διαδηλώνοντας για το θλιβερό

γεγονός του Σαββάτου. Δυστυχώς το σύ-
νολο των διαδηλωτών που είχαν πυρήνα
το κέντρο της Αθήνας, δεν
ήταν όλες ειρηνικές. Καταστή-
µατα κάηκαν, βιτρίνες έσπα-
σαν, άνθρωποι έκλαψαν για
τις περιουσίες τους. 
Η δολοφονία του Αλέξη ήταν
απλώς η αφορµή. Τα αίτια
υπήρχαν από πριν. Η Παιδεία
ήταν και είναι παραµεληµένη,
οι νέοι βρίσκονται σε αδιέξοδα
και η ανεργία σκαρφαλώνει
στα ύψη. Για πολλοστή φορά
πολιτικοί και διανοούµενοι
βγήκαν στα παράθυρα για να µας καθη-
συχάσουν. Το έργο το είχαµε ξαναδεί.
Όντως ένα µήνα αργότερα τα πάντα ξε-
χάστηκαν µε αστραπιαίο τρόπο διότι αυτό
επιθυµούσε το σύστηµα. Κανένας λόγος
για την Παιδεία και το µέλλον των ανέρ-
γων, παρά µόνο η οικονοµική κρίση και η
ορκωµοσία του νέου Αµερικανού Προέ-
δρου των ΗΠΑ. 
Φαίνεται πως έχουν παραµελήσει την Ελ-
λάδα και στρέφονται σε άλλα κράτη.
Όµως το µέλλον είναι στα χέρια µας . Το
αίµα του Αλέξη και του Μιχάλη (πριν λίγα
χρόνια) και όλων των νέων Ελλήνων που
χύθηκε διαχρονικά για ένα καλύτερο
αύριο είναι η κινητήρια δύναµη που πρέ-

πει να µας ωθήσει στους δρόµους για να
πετύχουµε όσα επιθυµούµε. Οι κινητοποι-
ήσεις πρέπει να γίνονται συνέχεια και µα-
ζικά, όχι κάθε Νοέµβριο, Δεκέµβριο ή
Πρωτοµαγιά. Έτσι το ελληνικό κράτος θα

κατανοήσει πως το πρόβληµα
είναι σοβαρό και θα πάρει τα
στοιχειώδη µέτρα.
Από την άλλη µεριά βλέπουµε
πως και τα άλλα Ευρωπαϊκά
κράτη δεν έχουν λύσει το πρό-
βληµα της Παιδείας. Ίσως τελικά
η Ελλάδα δεν έχει την αυτοπε-
ποίθηση και τη στήριξη έτσι ώστε
να δηµιουργήσει µια καλύτερη
Παιδεία ή µήπως αν το κάνει φο-
βάται τις τυχόν αρνητικές επικρί-
σεις της Ευρωπαϊκής ένωσης;

Αυτό που πρέπει να κατανοήσουν όλοι
είναι πως η Ελλάδα είναι σε ένα πλαίσιο
που πρεσβεύει την οµαλή ανάπτυξη
των κρατών της Ε.Ε. όµως αυτό δεν πρέ-
πει να λειτουργεί ως άλλοθι για όλες τις
κυβερνήσεις που διαχειρίστηκαν και
διαχειρίζονται το ευαίσθητο θέµα της
Παιδείας. 
Τελικά πιστεύω πως κάπου βαθιά αχνο-
φαίνεται η λέξη ελπίδα. Όµως θα πρέπει
να βαδίσουµε αρκετά για να είναι αυτή η
λέξη χαραγµένη στην ψυχή µας µε λα-
µπερά γράµµατα. Άλλωστε, η ελπίδα πε-
θαίνει πάντα τελευταία.

Ευάγγελος Κουτσόπουλος, Γ2

*

*
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Στο σχολείο είναι κάποιοι καθηγητές
που είναι καλοί και κάποιοι άλλοι που
νοµίζουν πως κάποιοι είναι και το παί-
ζουν κάπως  και κάνουν τους ψυχολό-
γους στα παιδιά και ό,τι τα ξέρουν όλα!
Αυτοί οι καθηγητές που τα ξέρουν όλα

άµα δουν ένα παιδί ανήσυχο αµέσως το
κρίνουν και ξανά το κατακρίνουν, όµως
δεν έχουν έρθει ποτέ στη θέση του µα-
θητή για να δουν πως αισθάνεται αυτό
το παιδί, πως φέρεται µέσα στην τάξη
και γενικά στο σχολείο. Άµα κάνει φασα-
ρία αµέσως θα το βγάλουν έξω και θα το
βάλουν «στην… απ’ έξω»! 
Όµως αυτό το παιδί µπορεί να είναι και
στην οικογένειά του «στην… απ’ έξω»
και οι καθηγητές για άλλη µια φορά το
βγάζουν «στην… απ’ έξω» ξανά και
ξανά  και αναρωτιέµαι πως θα αντέξει
αυτό το παιδί να είναι µια ζωή στο περι-
θώριο ; Κάποτε θα ξεσπάσει κάπου και
γι’ αυτό γίνονται όλα αυτά που γίνονται
µε τα παιδιά στις διαδηλώσεις και στα
διάφορα γκρουπ. 
Αυτά τα παιδιά «τα κάνουν έτσι… οι
άλλοι»  δεν γεννήθηκαν έτσι, αλλά έγι-
ναν µε τη συµπεριφορά των άλλων! Όλοι
µας ακόµη και οι καθηγητές που τους
φέρονται έτσι δεν προσπαθούν να τα
πλησιάσουν και να δουν πως νοιώθουν
αυτά τα παιδιά και γιατί γίνονται έτσι
και γιατί  διαµορφώνουν αυτό το χαρα-
κτήρα. Μπορούµε να τα βοηθήσουµε
αυτά το παιδιά όταν είναι νωρίς και όχι
όταν γίνει το κακό, γιατί τότε θα είναι
πια πολύ αργά!!! Τότε το µόνο που θα
µπορούµε να κάνουµε είναι να τα κατα-
κρίνουµε! 
Αυτά είχα να πω εγώ κι αν έχω άδικο ας
µου που το πει κάποιος, για όλα αυτά
που γράφω… 

Γιάννης Γεωργουλόπουλος, Γ1

ΣΣ την εποχή µας η ισότητα των δύο
φύλων είναι ένα ζήτηµα που µας
αφορά όλους .Οι άνδρες και οι γυ-

ναίκες αντιµετωπίζονται ως ίσιοι ειδικά
στα δηµοκρατικά πολιτεύµατα αφού στη
δηµοκρατία όλοι πρέπει να σέβονται ο
ένας το άλλον και όλοι έχουν τις ίδιες υπο-
χρεώσεις. Η ισότητα των ανδρών και των
γυναικών αποτελεί θεµελιώδες ανθρώ-
πινο δικαίωµα και βοηθά τις κοινωνίες να
λειτουργούν καλύτερα και να είναι δί-
καιες.

Η ισότητα των δύο φύλων σε µεγάλο
βαθµό είναι σήµερα αποδεκτή και θεµε-
λιωµένη µε νόµους. Όµως στην καθηµε-
ρινή πραγµατικότητα δεν συµβαίνει κάτι
τέτοιο. Οι γυναίκες θεωρούνται ακόµη κα-
τώτερες σε πολλές δηµοκρατίες αλλά κυ-
ρίως στις χώρες που δεν είναι
ανεπτυγµένες.

Τα παλιά χρόνια οι σχέσεις των δύο
φύλων δεν ήταν όπως οι σηµερινές. Την
προϊστορική εποχή η γυναίκα ήταν σε
πρώτη θέση. Αυτό συνεχίστηκε και στα µι-
νωικά χρόνια αλλά ύστερα η θέση της
έπεσε πέρα πολύ χαµηλά µε αποτέλεσµα
από την αρχαιότητα µέχρι και πριν από
λίγα χρόνια οι άνδρες να θεωρούν τις γυ-
ναίκες πολύ κατώτερές τους, και να τις κα-
ταπιέζουν. Στην αρχαιότητα οι άνδρες
συµµετείχαν στην διακυβέρνηση του κρά-
τους ή σε άλλες εκδηλώσεις της δηµόσιας
ζωής ενώ οι γυναίκες έµεναν στο σπίτι
χωρίς να πηγαίνουν ούτε στο σχολείο. Η
ίδια κατάσταση συνεχίστηκε και στα Βυ-
ζαντινά χρόνια όπου η κυριότερη απασχό-
ληση των γυναικών ήταν η εργασία στο
σπίτι. 

Η µεγάλη αλλαγή άρχισε τον 19ο αιώνα
όταν η γυναίκα άρχισε να εργάζεται έξω
από το σπίτι. Όµως οι συνθήκες δουλειάς
ήταν άθλιες το ωράριο κουραστικό και η
µεταχείριση από τα αφεντικά τους απάν-
θρωπη. Αυτή την περίοδο δίνεται και στις
γυναίκες το δικαίωµα να ψηφίζουν. Αυτά
συνέβησαν και στη χώρα µας όµως οι γυ-
ναίκες συνέχιζαν να δουλεύουν στο σπίτι
οι περισσότερες, να µεγαλώνουν τα παιδιά
τους και δεν µπορούσαν ούτε να πάνε να
διασκεδάσουν ούτε να πάνε σχολείο όπως
οι άνδρες. Στη σύγχρονη κοινωνία η γυ-
ναίκα συµµετέχει ενεργά σε όλους τους
τοµείς της κοινωνικής πολιτικής και πνευ-
µατικής ζωής αλλά και σε όλους τους το-
µείς εργασίας. Η θέση της γυναίκας έχει
βελτιωθεί και παίζει έναν πιο σπουδαίο
ρόλο στην κοινωνία. Τα κορίτσια στο σχο-
λείο και µάλιστα πολλές φορές είναι κα-
λύτερες  και πιο επιµελείς µαθήτριες από
τα αγόρια. Επίσης τώρα πια οι γυναίκες
κάνουν όλες τις δουλειές που ήταν µόνο
για άνδρες. Αρκετοί άνδρες αρνούνται  να

δεχτούν ότι η κατάσταση έχει αλλάξει ενώ
πολλές γυναίκες διατηρούν το ρόλο που
είχαν στο παρελθόν. 

Μέσα σε πολλές οικογένειες ο άνδρας
παραµένει ο αρχηγός ενώ η γυναίκα
είναι σύζυγος, µητέρα και νοικοκυρά. Η
κούρασή της βέβαια είναι τώρα µεγαλύ-
τερη αφού δουλεύουν και σε κάποια ερ-
γασία έξω από το σπίτι. Ενώ ο άνδρας
δεν τη βοηθά στις δουλειές του σπιτιού.
Ιδιαίτερα στα χωριά η γυναίκα δουλεύει
στα χωράφια αλλά ασχολείται εξ’ ολο-
κλήρου και µε τη φροντίδα του σπιτιού
και των παιδιών. Οι άνδρες δεν βοηθούν
καθόλου στο σπίτι και είναι αυτοί όµως
που θα πάνε στα καφενεία να διασκεδά-
σουν ενώ οι γυναίκες θα µένουν στο
σπίτι. 

Η ανισότητα µεταξύ ανδρών και γυναι-
κών είναι ακόµα πιο έντονη στα κράτη
που δεν είναι ανεπτυγµένα όπως οι χώρες
της Αφρικής και της Ασίας. Εκεί η κατά-
σταση για τις γυναίκες είναι πολύ σκληρή
και επώδυνη. Κορίτσια παντρεύονται σε
µικρή ηλικία ή πωλούνται για χρήµατα. Οι
γυναίκες φοράνε ρούχα και µαντίλια που
καλύπτουν όλο το σώµα και το πρόσωπό
τους και φαίνονται µόνο τα µάτια τους.
Δουλεύουν κάτω από δύσκολες συνθήκες
για ένα κοµµάτι ψωµί. 

Η ισότητα δεν επιτυγχάνεται µε το να
στείλουν οι γυναίκες τον άνδρα στην κου-
ζίνα ή µε το να τον βάλουν να φροντίζει
αυτός τα παιδιά. Αυτό που πρέπει να γίνει
είναι να αλλάξει η σκέψη των ανθρώπων
και να συνειδητοποιήσουν και τα δύο µέρη
ότι η ισότητα πρέπει να εφαρµόζεται όχι
µόνο στα λόγια αλλά και στην πράξη. Και
οι δύο πρέπει να είναι ίσιοι στην κοινωνία
και στην οικογένεια όπου και οι δύο πρέπει
να φροντίζουν για τα οικονοµικά
στο σπίτι τους και την ανατροφή
των παιδιών .
Τέλος οι άνδρες και οι γυναίκες

είναι το ίδιοι. Τρώνε το ίδιο, κινού-
νται και σκέφτονται µε το ίδιο
τρόπο. Γι’ αυτό πρέπει να αντι-
µετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο
και µε τον ίδιο σεβασµό και να
είναι ίσιοι σε όλα. Όαταν µάλι-
στα πραγµατοποιηθεί κάτι τέ-
τοιο θα είναι ωφέλιµο για όλους
και ιδιαίτερα για τα παιδία που
αποτελούν το µέλλον του κόσµου
και τα οποία πρέπει να ζήσουν σε
µια δίκαιη κοινωνία!    

Μάγκρα Παρασκευή, Β2

Ισότητα 
Παιδιά  στην……

«απ’ έξω»!

ΤΟ ΤΕΡΜΑ
Η επανάσταση αρχίζει απ’ το σχολείο, 

µε µια κόκκινη αφίσα κι ένα κλειστό βιβλίο, 
βαµµένη απ’ του παιδιού το αίµα, 

που σταµάτησε να τρέχει πριν το τέρµα. 
Οι καµπάνες χτυπούσαν διαρκώς, 
τα σοκάκια από λύπη δακρυσµένα, 
και τα ξεκίνησε ένας αστυνοµικός, 

και µια σφαίρα, που έβαλε το τέρµα!
Ειρήνη Πλατανίτη, Γ3*
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ΤΤ α τροχαία ατυχήµατα αποτελούν
ένα σύνθετο κοινωνικοοικονο-
µικό πρόβληµα. Συµβαίνουν συ-

νήθως σε άτοµα νέων ηλικιών που
αποτελούν ένα ιδιαίτερα ενεργό τµήµα
του πληθυσµού. 
Όσον αφορά τα αίτια των τροχαίων ατυ-
χηµάτων οι σπουδαιότεροι παράγοντες
κινδύνου, είναι η χρήση αλκοόλ, η µη
χρήση ζώνης ασφαλείας για τους αυτο-
κινητιστές και κράνους για τους δικυ-
κλιστές και γενικότερα η µη ασφαλής
οδήγηση. Το κακό οδικό δίκτυο, αποτε-
λεί ένα ακόµη αρνητικό παράγοντα, ιδι-
αίτερα για τη χώρα µας, όπου κάθε
χρόνο χάνονται σε τροχαία ατυχήµατα
περισσότερα από 15 άτοµα ανά 100.000
κατοίκους. Παράλληλα υπάρχουν πολ-
λές φορές παράγοντες µη εµφανείς που
δύσκολα ενοχοποιούνται, όπως για πα-
ράδειγµα η υπνηλία, που σχετίζεται µε
τις συνθήκες εργασίας, καθώς και περι-
βαλλοντικοί παράγοντες που σε συν-
δυασµό µε τη συµπεριφορά των πεζών,
µπορούν να συσχετισθούν µε τα τρο-
χαία ατυχήµατα. 
Οι συνέπειες των παραπάνω είναι ιδιαί-
τερα σοβαρές τόσο για το άτοµο όσο και
για την κοινωνία. Για το άτοµο η απώ-
λεια της ίδιας του της ζωής, ο τραυµατι-
σµός αλλά και η ενδεχόµενη αναπηρία
αποτελούν ιδιαίτερα αρνητικές συνέ-
πειες.. Επιπρόσθετα τα ψυχικά τραύ-
µατα και η αρνητική επιρροή στις
προσωπικές σχέσεις και την επαγγελ-
µατική σταδιοδροµία του παθόντα, µπο-
ρεί να τον συνοδεύουν για όλη του τη
ζωή. Αντίστοιχος αρνητικός αντίκτυπος
µπορεί να υπάρχει και για την οικογέ-
νεια και τους συγγενείς των θυµάτων.
Τέλος  το κόστος επιβίωσης µε αναπη-
ρία από τροχαίο ατύχηµα, είναι ασή-
κωτο για τον παθόντα αλλά και για το
σύνολο της κοινωνίας.
Η κοινωνία λοιπόν και ειδικότερα το
κρατικό ταµείο, επιβαρύνεται όχι µόνο
από τα εµφανή έξοδα νοσηλείας και
διαβίωσης, αλλά και από τα επιπρό-
σθετα επιδόµατα και συντάξεις αναπη-

ρίας, αφού οι τραυµατίες δεν µπορούν
να εργαστούν, και να ενισχύσουν επο-
µένως την εθνική οικονοµία. Υπολογί-
ζοντας τα παραπάνω, και σκεπτόµενοι
ότι οι µισοί και κάτι νεκροί ανήκουν στο
εργατικό δυναµικό, µπορεί κανείς εύ-
κολα να αναλογιστεί την µείωση των
εσόδων του Κράτους που προκύπτει,
τόσο από το χάσιµο των εργατικών χε-
ριών, όσο και από την µείωση των πιθα-
νών εισφορών που θα προσέφεραν στην
οικονοµία. Τέλος το δηµογραφικό κό-
στος, ιδιαίτερα για κοινωνίες που αντι-
µετωπίζουν έντονο δηµογραφικό
πρόβληµα, όπως η δική µας, αποτελεί
µια ακόµα δυσβάσταχτη συνέπεια
αυτού του κοινωνικού προβλήµατος. 
Η αντιµετώπιση όλων των παραπάνω
αρνητικών συνεπειών απαιτεί συνεργα-
σία όλων των αρµόδιων φορέων. Θα
πρέπει να σχεδιασθεί και εφαρµοσθεί
µια ολοκληρωµένη πολιτική οδικής
ασφάλειας και αστυνόµευσης, σε συν-
δυασµό µε πολλαπλούς ελέγχους της
τροχαίας για υπέρβαση ορίου ταχύτη-
τας, χρήση ζώνης, αλκοτέστ, κτεο κ.α.
Επιπλέον ιδιαίτερα για τη χώρα µας, η
συντήρηση και επισκευή του οδικού δι-
κτύου όπου χρειάζεται, κρίνεται ιδιαί-
τερα επιβεβληµένη. Τέλος τα ίδια τα
άτοµα θα πρέπει να αλλάξουν οδηγική
συµπεριφορά και κουλτούρα γενικό-
τερα, µιας και ο ανθρώπινος παράγο-
ντας είναι αυτός που παίζει τον
καθοριστικότερο ίσως ρόλο στο συγκε-
κριµένο φαινόµενο. 
Συνοψίζοντας, διαπιστώνουµε πως τα
τροχαία ατυχήµατα αποτελούν µεγάλο
κεφάλαιο για την χώρα µας. Σίγουρα
µπορούµε όλοι να ευαισθητοποιηθούµε
πάνω στο θέµα αυτό, και γιατί όχι να
βοηθήσουµε ο καθένας µε τον δικό του
τρόπο στην αποτελεσµατική µείωση
αυτής της χρόνιας µάστιγας που απει-
λεί τις ζωές µας!
Κυριακοπούλου Κατερίνα, Παναγο-
πούλου Δήµητρα, Πέπε Πολυτίµη,
Πλατανίτη Καλιρόη, Φερλέ Πηνε-

λόπη, Σταµατελοπούλου Ολυµπία Γ3 

Προβληµατισµοί ΤΡΟΧΑΙΑ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ;
Λένε κάποιοι ότι η ελπίδα πεθαίνει
πάντα τελευταία.  Ισχύει άραγε αυτό ή
µήπως ελπίζουµε καθώς στεκόµαστε
πάνω από τον τάφο της, χωρίς κι εµείς
οι ίδιοι να το έχουµε καταλάβει…
Σήµερα ο «µέσος» άνθρωπος, αφού τε-
λειώσει το σχολείο και µάθει οπωσδή-
ποτε δύο ξένες γλώσσες, αφού
σπουδάσει και πάρει το πτυχίο του και
ίσως κάνει και κάποιο µεταπτυχιακό,
θα καταφέρει µετά από αρκετές προσπάθειες να βρει
µια δουλειά η οποία τελικά δε θα είναι «πάνω» σε
αυτό το οποίο σπούδασε. Θα είναι τυχερός αν η δου-
λειά αυτή είναι πλήρους απασχόλησης, αφού στις
µέρες µας οι περισσότεροι εργοδότες προσφέρουν
ηµιαπασχόληση. Στη δουλειά του αυτή ίσως δεχτεί
αδιαµαρτύρητα την εκµετάλλευση, σε οποιαδήποτε
µορφή της, µε το φόβο όµως της απόλυσης. Αφού λοι-
πόν κάθε µήνα θα παίρνει από 500 έως 800 ευρώ, τα
µισά από τα οποία θα πηγαίνουν στο ενοίκιο( αν δεν
έχει το δικό του σπίτι), θα σκεφτεί πολύ για να κάνει
οικογένεια και παιδιά λόγω των αυξηµένων οικονο-
µικών απαιτήσεων. Αφού λοιπόν ζήσει µια ζωή γε-
µάτη περιορισµούς (περιορισµούς στη διασκέδαση,
στα ταξίδια και στις κοινωνικές του σχέσεις) και φό-
βους (λόγω της εγκληµατικότητας, της αβεβαιότητας
και της ανασφάλειας) θα φτάσει σε µια ηλικία που δε
θα µπορεί πια να δουλέψει. Τότε θα ζει µε µια σύ-
νταξη κατώτερη ακόµη από το µισθό µου, την οποία
θα διαθέτει κατά κύριο λόγω για την ιατροφαρµακευ-
τική του περίθαλψη. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος,
καθώς θα σκέφτεται τη ζωή του θα πρέπει να θεωρεί
τον εαυτό του «επιτυχηµένο» κι «ευτυχισµένο», σκε-
πτόµενος ότι υπάρχουν και χειρότερα…
Όταν λοιπόν ένας νέος κοιτάζοντας γύρω του σκέ-
φτεται µε αυτό τον τρόπο για το µέλλον του, του
γεννιέται µια απορία… Υπάρχει ελπίδα; Υπάρχει
ελπίδα για ένα καλύτερο επαγγελµατικό µέλλον;
Υπάρχει ελπίδα για µια ευτυχισµένη ζωή; Υπάρχει
ελπίδα για µια καλύτερη κοινωνία; Υπάρχει ελ-
πίδα «να αλλάξουµε τον κόσµο»; 
Απαντήσεις ας δώσει ο καθένας στον εαυτό του. 
Ακόµη και αν υπάρχει ελπίδα, υπάρχει θέληση; Γιατί
το σίγουρο είναι πως όπου υπάρχει θέληση υπάρχει
και τρόπος!!!

Μαρία Γιακουµή, Γ3

Θα έχετε ακούσει την φράση: «Όσα φέρνει η
ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνος»…είναι πε-
ρίεργη  φράση  πράγµατι...Όσα φέρνει η ώρα
δεν τα φέρνει ο χρόνος! 
Ας πάρουµε παράδειγµα το δικό µου απρό-
βλεπτο περιστατικό… πρόβληµα υγείας, όχι
τόσο σοβαρό! Αλλά έχει και  αυτό τον πόνο
του… σπάσιµο στον καρπό του χεριού µου…
Ο πόνος είναι µερικές φορές αβάστακτος
αλλά το να σκέπτεσαι  θετικά κανείς και γε-
νικά το αύριο είναι µια καλή αρχή στο να ξε-
χνάς τον πόνο που αισθάνεσαι… Χωρίς
αµφιβολία το να κάνεις όνειρα σε ταξιδεύει

σε έναν άλλο τόπο δίχως πόνους και στενο-
χώριες… που υπάρχεις µόνο εσύ και τα
όνειρα σου…
Βέβαια υπάρχουν κι άλλες, πολύ χειρότε-
ρες εµπειρίες που µπορεί να ζήσει ένας άν-
θρωπος, το θέµα είναι αν κυριολεκτικά
έχει την δύναµη να το ξεπεράσει και να το
αφήσει πίσω του… 
Συνήθως λέµε την φράση αυτή: «υπάρχουν
και χειρότερα» όταν µας συµβαίνουν πράγ-
µατα απρόβλεπτα(π.χ. προβλήµατα υγείας ,
οικογενειακά κ.α.)
Για να καταλήξω κάπου, το τραγικό δεν είναι

ο πόνος, αλλά να χάσεις την ψυχραιµία σου.
Χάνοντας την ψυχραιµία σου είναι σαν να
χάνεις την γη κάτω από τα πόδια σου, αισθά-
νεσαι µοναξιά και  αυτό σε οδηγεί στην απο-
γοήτευση µε αποτέλεσµα  την διατάραξη της
ψυχικής σου ηρεµίας… 
Το συµπέρασµα µας είναι πως πρέπει να πι-
στεύουµε στο όνειρό µας και όχι να «κολ-
λάµε» πάντα στην σκληρή
πραγµατικότητα… Δεν είναι τυχαίο αυτό
που λένε:  « οι αληθινές σκέψεις προέρχονται
πάντα από αληθινές ανάγκες της ψυχής ».

Κοτταρά Βασιλική, Γ2

«Στου χρόνου τα φτερά πετούν οι πόνοι της ψυχής µας»

*
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Η αγά�η είναι ένα συναίσθημα
�ολύ γλυκό. Όταν αγα�άς δεν ξέρεις �ου να
�ας. Υ�άρχουν όμως �ολλά �ράγματα �ου
μ�ορούν να την καταστρέψουν. Ένα, είναι το
ψέμα. Το ψέμα είναι το χειρότερο �ράγμα �ου
μ�ορεί να μ�ει ανάμεσα σε δύο ανθρώ�ους,
�ου αγα�ιούνται. Ένα άλλο �ράγμα �ου μ�ο-
ρεί να μ�ει ανάμεσα σε δύο ανθρώ�ους είναι η
ζήλια. Όταν ένας ζηλεύει τον άλλο, τότε αυτό

έχει
ως α�οτέλεσμα η αγά�η �ου είχαν

να καταστραφεί και  σιγά – σιγά να μετατρέ-
�εται σε μίσος. 
Όσο μεγαλώνουμε τόσο �ιο �ολύ καταλαβαί-
νουμε «τι εστί αγά�η». Στην εφηβεία όλοι
οι έφηβοι νομίζουν �ως αγα�άνε, αλλά
δεν είναι έτσι… Η �ραγματική αγά�η θα
έρθει εκεί �ου δε θα την �εριμένεις. Είναι το
�ιο όμορφο συναίσθημα �ου έχει ο άνθρω�ος.
Όταν βρούμε την �ραγματική αγά�η δεν �ρέ-

�ει
να την αφήσουμε,
γιατί ύστερα είναι σί-
γουρο �ως θα το με-
τανιώσουμε. 
Η αγά�η είναι σαν
ένα όμορφο λουλούδι.
Όσο κι αν το �ατή-
σεις, το λουλούδι αν-
θίζει ξανά…Η αγά�η
υ�άρχει �αντού…

Μην τη χάσετε, γιατί αλλιώς εσείς θα χάσετε…
Ζυλυφτάρη Αγγελική, Γ1

Η αγάπη

1) Γιατί η φιλία είναι τόσο α�αραίτητη;
Ο άνθρω�ος είναι κοινωνικό όν . Δεν μ�ορεί να
ζήσει μόνος του αλλά έχει την ανάγκη των
άλλων ανθρώ�ων. Οι φίλοι �αίζουν σημαντικό
ρόλο στην ζωή του κάθε ανθρώ�ου. Ένας φίλος
σου βγάζει τον καλύτερο εαυτό σου, σε στηρίζει
και σε κάνει να νιώθεις ότι  �ροσφέρεις. Όταν
έχεις �ραγματικούς φίλους νιώθεις σιγουριά
και ασφάλεια γιατί ξέρεις ότι υ�άρχουν κά�οιοι
�ου θα σου συμ�αραστέκονται και θα είναι
δί�λα σου �άντα, και στα εύκολα και στα δύ-
σκολα. Εξάλλου σε άλλες ε�οχές η φιλία α�οτέ-
λεσε έμ�νευση για καλλιτέχνες, στιχουργούς,
συγγραφείς και �οιητές σε όλο τον κόσμο. Οι
άνθρω�οι αυτοί κατανόησαν την σημασία της
φιλίας και την εξέφρασαν ο καθένας με τον δικό
του τρό�ο. 

2) Οικογένεια vs φιλία
Κά�οιοι βλέ�ουν τους φίλους ως οικογένεια.
Άλλοι βλέ�ουν τα μέλη της οικογένειας ως φί-
λους. Άνθρω�οι �ου ίσως είναι �αραμελημένοι
α�ό την οικογένειά τους, έχουν χάσει κά�οιο
μέλος της οικογένειάς τους, ή δεν έχουν οικο-
γένεια βρίσκουν την οικογενειακή φροντίδα
μέσα στις φιλίες. Δένονται τόσο �ολύ με τους
φίλους τους σε σημείο να θεωρούν αυτούς την
�ραγματική τους οικογένεια. Κά�οιοι άλλοι δεν
θεωρούν την φιλία τόσο α�αραίτητη γιατί την
βρίσκουν μέσα στην ίδια τους την οικογένεια ,
είτε τα αδέρφια μεταξύ τους ή ακόμα τα �αιδιά
με τους γονείς. Ο�ότε το «ντέρμ�ι» οικογένειας
φιλίας  λήγει ισό�αλο…

3) Η φιλία α�ό τα μάτια των εφήβων…
Η εφηβεία ως γνωστόν είναι σκέτος μ�ελάς! Οι
έφηβοι έχουν �ολλά �ροβλήματα, σημαντικά ή
ασήμαντα. Αν τα �ροβλήματα αυτά τα κρατή-
σουν μέσα τους υ�άρχει κίνδυνος να καταφύ-
γουν σε ε�ικίνδυνες διεξόδους, ό�ως τα
ναρκωτικά, η νευρική ανορεξία ή η κατάθλιψη.
Οι φίλοι όμως μ�ορούν να α�οτρέψουν αυτές
τις ε�ιλογές. Τους βοηθούν να ξεσ�ούν, να
εκτονώνονται και μέσα α�ό την συζήτηση μ�ο-
ρούν να βρουν τις σωστές λύσεις. Η φιλία α�ο-
τελεί σημαντικό κομμάτι της εφηβείας γιατί
στην ηλικία αυτή τα �αιδιά διαμορφώνουν τον
χαρακτήρα τους, α�οκτούν ενδιαφέροντα, σχη-
ματίζουν δικές τους α�όψεις και νιώθουν την
ανάγκη να τα μοιραστούν με άτομα �ου τους κα-
ταλαβαίνουν και τους νιώθουν.

4) Κολλητός ή φίλος;

Όλοι οι άνθρω�οι είναι α�αραίτητο να έχουν
κολλητούς αλλά και φίλους. Πως ξεχωρίζουμε
όμως τους κολλητούς α�ό τους φίλους μας; Κολ-
λητός είναι κά�οιος �ου γνωρίζεις �ολλά χρό-
νια. Τον ξέρεις τόσο καλά �ου είσαι σε θέση να
καταλάβεις �ότε είναι χαρούμενος ή λυ�ημένος
ή τι θέλει να σου �ει με ένα μόνο βλέμμα. Πολ-
λές φορές οι κολλητοί έχουν δικούς τους  κώδι-
κες ε�ικοινωνίας. Ε�ίσης ο κολλητός σου είναι
αυτός �ου ξέρει όλα σου τα μυστικά, σε καταλα-
βαίνει καλύτερα α�ό τον καθένα και μ�ροστά
του μ�ορείς να είσαι α�λά ο εαυτός σου. Αντί-
θετα στον φίλο σου είσαι �ιο συγκρατημένος
και δεν του εκμυστηρεύεσαι τόσο εύκολα.

5) Χωράνε διακρίσεις σε μια φιλία;  
Η α�άντηση είναι όχι! Δεν �ρέ�ει να ε�ιλέ-
γουμε τους φίλους μας με βάση το χρώμα του
δέρματος, τη φυλή, το φύλο, τις σεξουαλικές
�ροτιμήσεις και την υγεία των ατόμων. Συμβαί-
νει όμως �ραγματικά αυτό γύρω μας; Η α�ά-
ντηση είναι…και �άλι όχι. Δυστυχώς αυτό θα
�ρέ�ει ν’ αλλάξει γιατί ο ρατσισμός καταστρέ-
φει τη δημιουργία μιας φιλίας. 

6) Όσο κι αν φαίνεται �ερίεργο βλέ�ουμε
καθημερινά γύρω μας �ολλούς «τύ�ους»
φιλίας.

Φιλία…
α�ό συμφέρον: Πολλοί άνθρω�οι κάνουν φί-
λους με σκο�ό την εκμετάλλευση .Χρησιμο�οι-
ούν δηλαδή την φιλία να ε�ωφεληθούν οι ίδιοι.
Παίρνουν χωρίς να δίνουν…
χωρίς νόημα: Κά�οιοι άνθρω�οι κάνουν φι-
λίες α�ό ανάγκη, χωρίς �ραγματικά να το αι-
σθάνονται α�λά για να μην μείνουν μόνοι τους.
Δεν μ�ορούν να καταλάβουν ο ένας τον άλλον
ούτε καν ενδιαφέρονται να το κάνουν. Κάνουν
φίλους γιατί α�λά δεν έχουν τί�οτα καλύτερο
να κάνουν…
για φιγούρα: Στα σχολεία κυρίως οι έφηβοι
έχουν την τάση να χρησιμο�οιούν την φιλία για
να εντυ�ωσιάσουν, ε�ιδεικνύοντας  την με
σκο�ό να γίνουν �ιο δημοφιλείς. Αυτό βέβαια
μ�ορεί  να καταστρέψει μια φιλία …
α�ό λύ�ηση: Κά�οια άτομα ε�ηρεάζονται α�ό
τα συναισθήματά τους και θέλοντας να βοηθή-
σουν άτομα �ου λυ�ούνται γίνονται φίλοι τους.
Αυτό όμως με τον καιρό μ�ορεί να τους κουρά-
σει και τελικά να τους �ληγώσει �ερισσότερο…
με ημερομηνία λήξης: Υ�άρχουν φιλίες �ου
τελειώνουν όταν τελειώσει το σχολείο, με την

αλλαγή εργασιακού �εριβάλλοντος  ή με μια με-
τακόμιση. Για να διαλυθούν όμως οι φιλίες
αυτές σημαίνει ότι �οτέ δεν υ�ήρξαν τόσο δυ-
νατές…
«ρεζέρβα»: Στις φιλίες υ�άρχουν στιγμές μετά
α�ό μεγάλους καβγάδες. Σε αυτό το διάστημα
κά�οιοι ε�ιλέγουν να έχουν «εναλλακτικούς»
φίλους είτε για να μην είναι μόνοι τους είτε για
να δείξουν ότι «είναι καλά» και χωρίς τους
�ραγματικούς τους φίλους. Οι «ρεζέρβες» λοι-
�όν είναι χρήσιμες αρκεί να μην αντικαταστή-
σουν μόνιμα το �ραγματικό. 

Τελικά τι είναι αληθινή φιλία;
Η αληθινή φιλία είναι �ροορισμένη να αντέξει
σε όλα τα �ροβλήματα και στην φθορά του χρό-
νου. Στην �ραγματική φιλία δεν υ�άρχει χώρος
για φθόνο, �λήξη ή εγωισμό. Α�ό τους αληθι-
νούς φίλους δέχεσαι την καλο�ροαίρετη κρι-
τική χωρίς �αρεξηγήσεις. Το να νοιάζεται ο
ένας για τον άλλον είναι κάτι αυτονόητο δεν
είναι κάτι �ου το ζητάς. Οι �ραγματικοί φίλοι
δέχονται τον άλλον ό�ως είναι με τα ελαττώ-
ματά του χωρίς να �ροσ�αθούν να τον αλλά-
ξουν. Δεν χρειάζεται δύο φίλοι να είναι ίδιοι,
να ντύνονται ίδια, να ακούνε την ίδια μουσική.
Α�λά να α�οδέχονται τη διαφορετικότητα του
άλλου. Κά�οιοι λένε ότι η αληθινή φιλία δεν
υ�άρχει και άλλοι �ως η φιλία είναι τα �άντα…

Και τώρα δύο �οιηματάκια μας:

Υ�άρχουν φιλίες �ου αντέχουνε στο χρόνο 
μα αυτό συμβαίνει στην �ερί�τωσή μας
μόνο!

Πάντα θα υ�άρχει για μας
�άντα θα μας ενώνει
και μέρα με τη μέρα 
όλο θα δυναμώνει
Είναι η δική μας φιλία
�ου μοιράζεται στα τρία!!!

Βαϊανού Μαρία, Γ1
Γιακουμή Μαρία, Γ1

Σταματελο�ούλου Ολυμ�ία, Γ3

Φ Ι Λ Ι Α

*

*
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Ο ρατσισµός είναι ένα φαινό-
µενο που πρωτοεµφανίστηκε εδώ και
πολλά χρόνια και συνεχίζει να υπάρχει
µέχρι και σήµερα. Ο κοινωνικός ρατσι-
σµός, είναι κάποιες αρνητικές αντιλήψεις
που αφορούν άτοµα ή οµάδες ατόµων µε
διαφορετικό φύλο, εθνικότητα, θρή-
σκευµα, υγεία (άτοµα µε ειδικές ανάγκες)
ακόµα και σεξουαλικές προτιµήσεις, από
την κυρίαρχη οµάδα. Από αυτές τις οµάδες
ατόµων, κάποιοι δέχονται αυτές τις αρνη-
τικές διακρίσεις χωρίς να αντιδρούν, γιατί
πιστεύουν ότι επειδή είναι διαφορετικοί
από τους άλλους, θα πρέπει να είναι κατα-
δικασµένοι στο περιθώριο. 
Κατά τη γνώµη µου δε θα έπρεπε να συµ-
βαίνει αυτό γιατί δεν είναι ανάγκη να εί-

µαστε
όλοι ίδιοι. Στα παλιά χρόνια για πα-

ράδειγµα, το πρότυπο γυναίκας που άρεσε
στους άντρες, ήταν αυτό των πιο εύσωµων
και µε καµπύλες γυναικών, αντίθετα µε
σήµερα που το κυρίαρχο πρότυπο είναι
αυτό των στεγνών και αδύνατων. Αυτό
όµως δε σηµαίνει ότι στην εποχή µας θα
πρέπει να είµαστε όλοι αδύνατοι για να
αρέσουµε. 
Aυτό που θα πρέπει να κάνουµε είναι να
τα έχουµε καλά µε τον εαυτό µας, χωρίς
να µας επηρεάζει η γνώµη που έχουν οι
άλλοι για µας. Γιατί αν σκεφτόµαστε συ-
νεχώς τι πιστεύουν οι άλλοι, στο τέλος θα
αποκτήσουµε ψυχολογικά προβλήµατα,
όπως κατάθλιψη κ.α. Εξάλλου η ζωή είναι
πολύ σύντοµη για να καθόµαστε να στε-
ναχωριόµαστε για το αν η εµφάνιση, ή η 

θρησκεία µας είναι
αποδεκτά από τους
άλλους. 
Προσωπικά πάντως
πιστεύω ή έτσι θέλω
να πιστεύω, ότι οι
νέες γενιές θα σταµα-
τήσουν να έχουν ρα-
τσιστικές αντιλήψεις
και συµπεριφορές, και

ο άνθρωπος θα έχει µια καλύτερη σχέση
µε τους συνανθρώπους του. Όσο για αυ-
τούς που επιµένουν να έχουν ρατσιστικές
συµπεριφορές, πιστεύω ότι έχουν διάφορα
ψυχολογικά προβλήµατα και δεν είναι τέ-
λειοι σε όλα όπως νοµίζουν. Και αυτό είναι
το χειρότερο, γιατί θα µείνουν µόνοι τους
στη ζωή να παρατηρούν τους άλλους.

Γεωργουλοπούλου Γεωργία, Γ1

Ο ρατσισµός

ΗΗφτώχεια είναι µια πληγή που
µαστίζει πολύ κόσµο σε όλη τη
γη. Και γι’ αυτό σηµαντικό ρόλο

παίζει η λειτουργία του οικονοµικού συ-
στήµατος. Οι λίγοι ανά τον κόσµο ζουν
πλουσιοπάροχα, ενώ οι περισσότεροι
αγωνίζονται για την επιβίωση τους.
Οι αιτίες που προκαλούν την φτώχεια
είναι πολλές. Η άνιση κατανοµή του
πλούτου είναι µια από τις κυριότερες. Η
διαφθορά και η τάση για εύκολο πλουτι-
σµό µε παράνοµα µέσα, είναι δυο ακόµη
σηµαντικοί παράγοντες, που σε συνδυα-
σµό µε την φοροδιαφυγή και την παραοι-
κονοµία, επιτείνουν το πρόβληµα. Τα
µεγάλα ποσοστά ανεργίας, είναι µια
ακόµη αιτία, που σε συνδυασµό µε την
φτώχεια, τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις
και την τάση για αστικοποίηση επιτεί-
νουν το φαινόµενο της φτώχειας. Πάνω
σ’ αυτά πρέπει να προστεθεί ο υπερκα-
ταναλωτισµός και η άστατη ζωή ορισµέ-
νων, οι οποίοι µπορεί εύκολα να βρεθούν
στο δρόµο σε µια κρίση. Τέλος για τους
αγρότες οι διάφορες απρόβλεπτες καιρι-
κές συνθήκες (πληµµύρες, ξηρασία, πυρ-
καγιές κ.α.) µπορεί να οδηγήσουν
ορισµένους σε συνθήκες φτώχειας, µιας
και η γεωργική παραγωγή είναι ο βασι-
κός τους οικονοµικός πόρος. 
Συνέπεια όλων των παραπάνω είναι ο
αποκλεισµός του ατόµου από τα βασικά
αγαθά που χρειάζεται για να ζήσει
καθώς και από πλήθος πολιτιστικών,
επαγγελµατικών και άλλων δραστηριο-
τήτων. Απώτερη συνέπεια είναι να µειώ-
νονται τα έσοδα του Κράτους, το οποίο

δίνει από τα αποθέµατα του για την ενί-
σχυση των φτωχών οµάδων, µε αποτέλε-
σµα να γίνεται κι αυτό φτωχό. 
Το φαινόµενο της φτώχειας και όλων
των παραπάνω συνεπειών είναι εµφα-
νές και στην περιφέρειά µας, ενώ έχει
ιδιαίτερα ενταθεί και µετά την κατα-
στροφική πυρκαγιά του Αυγούστου
του 2007, που κατέστρεψε όλο το φυ-
σικό πλούτο του τόπου µας, µε αποτέ-
λεσµα να µην έχουµε τα προϊόντα που
είχαµε πριν. Την κατάσταση ήρθε να
χειροτερέψει και ο παγετός που κατέ-
στρεψε όλη την παραγωγή. 
Ως µέτρα αντιµετώπισης που πρέπει να
ληφθούν θα πρέπει να είναι η δίκαιη κα-
τανοµή του πλούτου, η πάταξη της φο-
ροδιαφυγής και της αισχροκέρδειας.
Επίσης η ουσιαστική ενίσχυση των φτω-
χών κοινωνικών οµάδων θα έπρεπε να
αποτελεί κύρια µέριµνα της Πολιτείας. 
Αλλά το κράτος είµαστε εµείς, και γι’
αυτό η προσωπική συµβολή του καθενός
µας για την πάταξη αυτού του φαινοµέ-
νου είναι καθοριστική. 
Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι το
φαινόµενο της φτώχειας ζηµιώνει όχι
µόνο όσους την υφίστανται, αλλά και το
σύνολο της κοινωνίας, καθώς εµποδίζει
την οικονοµική και κοινωνική πρόοδο,
και για αυτό θα πρέπει να αντιµετωπι-
στεί ως τέτοιο. 

Γεωργουλόπουλος Γιάννης, Γ1
Ηλιόπουλος Γιώργος, Γ1
Zυλυφτάρη Αγγελική, Γ1

Αγγελοπούλου Ουρανία Γ1

Σκέψεις πάνω στο 
φαινόµενο της φτώχειας

Άραγε οι αλλαγές 
είναι πάντα αρνητικές;

Τουρισμός:
“Η  �ηγή 
των εσόδων”
Σε ένα ήσυχο χωριό µε παραδοσιακά κτίρια, µε
υπέροχα τοπία και µε παραδοσιακό  τρόπο ζωής
είναι λογικό να υπάρξουν εντάσεις µε την ιδέα
της δηµιουργίας ενός άλλου µέρους µε ξενοδο-
χεία, κέντρα διασκεδάσεως και εστιατόρια….
Είδα πρόσφατα σε µια  τοπική εφηµερίδα ένα
άρθρο µε θέµα: «Τις αρνητικές συνέπιες του του-
ρισµού…» και θα ήθελα να εκφράσω την άποψη
µου πάνω στο θέµα αυτό επειδή ξέρω τη ζωή σε
ένα ήσυχο µέρος και ποιες αλλαγές θα µπορούσε
να έχει ο τουρισµός στην «ησυχία» του τόπου…
Η άποψη µου πάνω στο θέµα είναι πως αναπτύσ-
σοντας τον τουρισµό σε ένα τέτοιο ήσυχο µέρος
θα αλλάξουν και οι συνθήκες ζωής των ανθρώ-
πων εκεί και ίσως και ο τρόπος ζωής τους. Τα θε-
τικά θα είναι να αρχίσουν να υπάρχουν κάποιες
θέσεις εργασίας και έτσι θα µειωθεί η ανεργία
στην επαρχία, ακόµα θα  αρχίσουν να υπάρχουν
περισσότερα έσοδα στις µικρές επιχειρήσεις των
χωρικών και κατά κάποιο τρόπο θα αποκτήσουν
µια πιο άνετη ζωή. Βέβαια αν δεν προσέξουν οι
ίδιοι ίσως χαθούν τα περισσότερα ήθη και έθιµα
του τόπου τους και θα αρχίσουν να ξεχνιούνται.
Αυτή η εξέλιξη του τόπου θα ωφελήσει τους αν-
θρώπους εκεί και ίσως έτσι δυσκολευτούν να
εγκαταλείψουν τον τόπο τους, αφού µε αυτό τον
τρόπο  ζωής θα έχουν την «άνεση» της πόλης.
Όπως λένε οι άνθρωποι στον τόπο µου:«Με την
οικονοµία λίγα είναι αρκετα,χωρις οικονοµία τί-
ποτα δεν είναι αρκετό»

Κοτταρά Βασιλική, Γ2

*

*
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Στα πλαίσια 
του προγράµµατος

συµµετείχαµε  
στο πρόγραµµα

αναδάσωσης και
φυτέψαµε µικρές
κουκουναριές στο
καµένο δάσος του

Καϊάφα

Μέσα από το πρόγραµµα µάθαµε πως ο
λίθος ή αλλιώς η πέτρα, που θεωρείται
η βάση πάνω στην οποία στηρίχτηκε η
ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισµού,
ήταν το υλικό που κάλυψε πολλές ανά-
γκες. Ήταν το όπλο ενάντια στον εχθρό,
το εργαλείο για το κυνήγι, το µέσο λά-
ξευσης του ξύλου, σκαψίµατος σπηλιών
κλπ. Πιθανό είναι ότι πριν από το λίθο
χρησιµοποιήθηκε το ξύλο σαν βοηθη-
τικό µέσο  όµως δεν επικράτησε πλατιά
και για πολύ, επειδή το ξύλο έχει αρκετά
µειονεκτήµατα. Είναι σχετικά εύθραυ-
στο και µαλακό.
Επιπρόσθετα λόγω της έλλειψης άλλων
δοµικών υλικών, µέχρι το πρόσφατο πα-
ρελθόν, η πέτρα αποτέλεσε το βασικό-
τερο δοµικό υλικό καθώς  βρίσκεται
αυτοτελής στη φύση ή αποσπάται από
αυτή µε απλές και σχεδόν πρωτόγονες
µεθόδους. 
Μάθαµε για τα πετρώµατα, για τη χη-
µική τους σύσταση και τον τρόπο που
αυτά δηµιουργούνται και τα διακρίναµε
ανάλογα µε τον τρόπο σχηµατισµού
τους  σε: 
• Ιζηµατογενή
• Εκρηξιγενή ή πυριγενή
• Μεταµορφωµένα 

* Συλλέξαµε πληροφορίες για τα ορυ-
χεία και τα λατοµεία, τον τρόπο εξό-

ρυξης και εκµετάλλευση της πέτρας,
αλλά και για τα σηµαντικά αρχαιολο-
γικά µνηµεία. 

* Μελετήσαµε τον τρόπο κτισίµατος
της πέτρας. Μάθαµε πως η επεξερ-

γασία και το κτίσιµο µε πέτρα απαι-
τούσε  εξειδικευµένους τεχνίτες όπως οι
λιθοξόοι, οι λατόµοι και οι λατύποι
αλλά και οι γλύπτες. Ξεχωριστή φήµη
σε ολόκληρη την Ελλάδα για τις επιδό-
σεις τους στο σµίλεµα και το κτίσιµο
είχαν  οι περίφηµοι  Λαγκαδιανοί µα-
στόροι, αλλά και οι Ηπειρώτες. Βρήκαµε
πληροφορίες για τα διάφορα εργαλεία
που χρησιµοποιούσαν τότε, αλλά και
σήµερα.

* Συνειδητοποιήσαµε πόσο µεγάλη
είναι η σηµασία της αντισεισµικής

προστασίας των πέτρινων κτιρίων και το
γεγονός ότι προσφέρουν όγκο και υψη-
λότερη αντοχή στα τελικά κατασκευα-
στικά προϊόντα.

* Συµφωνήσαµε πως η χρήση της πέ-
τρας στις µέρες µας δεν είναι τόσο

συνηθισµένη λόγω της µεγάλης δαπά-
νης που απαιτείται για την κατασκευή
ενός πέτρινου κτιρίου. Παρ’ όλα αυτά, τα
πλεονεκτήµατα είναι η αισθητική του
κτιρίου και το βασικότερο η εξοικονό-
µηση ενέργειας. Ένα σπίτι από πέτρα
είναι δροσερό το καλοκαίρι και ζεστό το
χειµώνα. Έτσι µειώνεται η χρήση κλιµα-
τιστικών και καλοριφέρ µε αποτέλεσµα
ένα τέτοιο σπίτι να είναι πιο οικονοµικό
µακροπρόθεσµα. 

* Θυµηθήκαµε φράσεις  και  παροιµίες
µε τη λέξη πέτρα: «Αυτός είναι η

πέτρα του σκανδάλου». «Το ψωµί ξερά-
θηκε, έγινε σαν πέτρα», «Η καρδιά µου
είναι σκληρή σαν πέτρα» «η πέτρα που
κυλάει, µαλλί δεν πιάνει» κ.λπ. 

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής    
ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ

Καταγράψαµε τα οµαδικά παιχνίδια 
που έχουν ως βασικό συστατικό τους την πέτρα 

και στη συνέχεια παίξαµε όλοι µαζί! Κουτσό, 
πεντόβολα, τζαµί, τσαµάδες κ.α.
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   Εκ�αίδευσης 

Φτιάξαµε το δικό µας κρυπτόλεξο!
ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ: Terra-petra
Βρες τη λέξη:

1. πέτρωµα 
2. λατοµείο 
3. ασβεστόλιθος 
4. εκρηξιγενή 
5. ορυχείο 
6. µετάλλευµα 
7. αποσάθρωση 
8. απολίθωµα
9. ορυκτό 
10. πλουτωνίτες 
11. ιζήµατα 
12. βωξίτης 

Φωτογραφίσαµε 
τις βρύσες και τα πηγάδια

του τόπου µας.

Φωτογραφίσαµε
τις πετρόκτιστες εκκλησίες

του τόπου µας

Είδαµε από µια νέα οπτική
γωνία τα εγκαταλελειµµένα πέτρινα σπίτια, 

τους µαντρότοιχους µε τις διαφορετικές
τεχνοτροπίες τους

Θαυµάσαµε τον κογχυλιάτη λίθο, 
µε τον οποίο είναι κτισµένος  ο  ναός της  Αθηνάς 

στην Αρχαία Σκιλλουντία, ο ναός της Ήρας στην αρχαία
Ολυµπία, αλλά και οι εκκλησίες της περιοχής.
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ΣΤΙΣ 3/4/2009 ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗ-
ΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΡΕΣΤΕΝΑ , ΣΤΟΝ
ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ-
ΦΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟ-
ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 4ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ!

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙ-

ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ  ΚΑΙ
ΤΕΛΟΣ ΜΕ   ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ
ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ.

Φεστιβάλ Μαθητικής 
Έκφρασης και Δημιουργίας*
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ΦΦΡΡΙΙΚΚΑΑΝΝΤΤΕΕΛΛΑΑ!!
Η ΜΑΓΙΣΣΑ 
ΠΟΥ ΜΙΣΟΥΣΕ 
ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ!

Στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή µας, φέτος
αποφασίσαµε να τολµήσουµε και να ανε-
βάσουµε µια παράσταση,

µε αφορµή ένα παραµύθι. Η κυρία Ασηµακο-
πούλου Ζεύκα- Μαρία, η µουσικός του σχολείου
µας το πρότεινε και µε χαρά δεχτήκαµε! Περά-
σαµε πολύ ωραία στις πρόβες, αν και είχαµε λίγο
άγχος, και πιστεύουµε πως άξιζε η προσπάθεια!

ΔΔΙΙΑΑΦΦΩΩΝΝΙΙΕΕΣΣ

Τα τελευταία χρόνια το Γυ-
µνάσιο και Λύκειο Κρεστέ-
νων συνδιοργανώνουν το

φεστιβάλ µαθητικής έκφρασης
και δηµιουργίας.

Ο όρος «Φεστιβάλ µαθητικής έκ-
φρασης και δηµιουργίας» υπο-
δουλώνει την ενεργή συµµετοχή
των µαθητών σε αυτό µε πρά-
ξεις που αγγίζουν την καθηµερι-
νότητά τους. Δυστυχώς οι
διοργανωτές του συγκεκριµένου
φεστιβάλ έχουν περάσει την
ιδέα στα παιδιά πως το ιδανικό
φεστιβάλ είναι εκείνο που περιέ-
χει τους περισσότερους παραδο-
σιακούς χορούς. Έτσι κάθε
χρόνο το φεστιβάλ µετατρέπε-
ται σε πανηγύρι δηµοτικών και
παραδοσιακών τραγουδιών και
χορών αντίστοιχα. 
Κατά τη γνώµη µου οι µαθητές
πρέπει να πάρουν την οργά-
νωση στα χέρια τους. Με αυτόν
τον τρόπο θα παρουσιάζονται
γεγονότα και εικόνες που απα-
σχολούν αποκλειστικά τους µα-
θητές και όχι κάποιους τρίτους. 
Έτσι νοµίζω πως όλοι θα νιώ-
σουν καλύτερα, ειδικά οι µαθη-
τές. Νοµίζω πως τέτοια
φεστιβάλ θα πρέπει να λαµβά-
νονται σοβαρά από τους υπευ-
θύνους διότι εκφράζουν τα
συναισθήµατα των παιδιών. Τα
µαθητικά φεστιβάλ είναι οι κα-
λύτερες πηγές έκφρασης των
συναισθηµάτων των νέων.  
Εάν είχαν ληφθεί σοβαρά ίσως
να µην είχαµε οδηγηθεί στα θλι-
βερά όµως δίκαια γεγονότα του
Δεκεµβρίου. 
Ευάγγελος Κουτσόπουλος,Γ2

*

*
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«Η χειρότερη 
ανάµνηση από τα
εφηβικά µας χρόνια»
Πριν από ενάµιση χρόνο, το καλοκαίρι του 2007, ο
νοµός Ηλείας και γενικά  σχεδόν ολόκληρη η Πελο-
πόννησος αλλά και η Ελλάδα κάηκαν. Εκείνο το κα-
λοκαίρι µαζί µε τις χιλιάδες γεωργικές και δασικές
εκτάσεις που κάηκαν, κάηκαν και εξήντα (60) άν-
θρωποι. Άνθρωποι που δεν έφταιγαν σε τίποτα,
παιδιά που ήταν αθώα σαν αγγελούδια! Κι όλα
αυτά έγιναν για να αυξήσουν κάποιοι τα κέρδη
τους…
Η περιοχή καιγόταν και κανένας δεν έκανε τίποτα
για να βοηθήσει την κατάσταση. Η περιοχή κάηκε
µε αποτέλεσµα οι χιλιάδες, πριν γεωργικές εκτά-
σεις, να είναι τώρα ένας σωρός από καµένα δέντρα
που περιµένουν κάτω στο έδαφος µέχρι οι µπουλ-
ντόζες να τα πάρουν και κάποιοι να φτιάξουν εκεί
τις πολυκατοικίες τους. 
Μια τέτοια περιοχή, τόσο όµορφη, µε πράσινο (από
το δάσος) και γαλάζιο (από τη θάλασσα) δεν γινό-
ταν να έµενε ανεκµετάλλευτη… Έτσι κάποιοι έγι-
ναν πιο πλούσιοι και κάποιοι άλλοι πιο φτωχοί,
αφού µετά την πυρκαγιά κάηκε η περιουσία τους.
Κανείς όµως δε νοιάστηκε γι’ αυτούς. 
Α!!!! ξέχασα, νοιάστηκε το κράτος, προσφέροντας
τρεις χιλιάδες ευρώ σε αυτούς που το άξιζαν και….
εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ, για παράδειγµα, σε
απατεώνες που δεν έχασαν την ευκαιρία. 
Εκτός από αυτή «τη σπουδαία» βοήθεια του κράτους
υπήρχε και η βοήθεια από διάφορες εταιρείες, πο-
λυκαταστήµατα και πλουσίους! Μα πως θα έχαναν
την ευκαιρία να διαφηµιστούν; 
Λυπάµαι τόσο και ντρέποµαι που ζω σε ένα τέτοιο
κόσµο! 
Δε νοιάστηκαν για τις ανθρώπινες ζωές! Νοιάστη-
καν για το χρήµα! Γιατί να κυριαρχεί το χρήµα;
Γιατί; 
Έζησα από πολύ κοντά την κατάσταση που δη-
µιουργήθηκε µετά την λαίλαπα που πέρασε. Θυ-
µάµαι τρόφιµα, χρήµατα, τρακτέρ, αυτοκίνητα,
ζωοτροφές κ.τ.λ. που µοιράστηκαν όµως σε
λάθος άτοµα. Άτοµα που έχασαν τα πάντα και
ήταν σαν µετανάστες στον ίδιο τους τον τόπο,
στην ίδια τους την πατρίδα δεν πήραν τίποτα και
κάποιοι άλλοι πλούτισαν. 
Αν κάποιος σκεφτεί γιατί οι εταιρείες έδωσαν τόσα
χρήµατα ή κάποιοι άλλοι άνθρωποι, που «πήραν
πάνω τους» τη δηµιουργία των χωριών, που κάη-
καν, εκτός απ’ τη διαφήµιση κέρδισαν και κάτι
άλλο, δεν πλήρωσαν την εφορία και έτσι πάλι βγή-
καν κερδισµένοι αυτοί και εµείς τους θεωρούµε
«Αγίους» αφού νοιάστηκαν για µας. 
Το  χειρότερο είναι ότι εξήντα άτοµα και µεγάλη
έκταση κάηκε!
Μετά από χρόνια η περιοχή µπορεί να γίνει όπως
ήταν, αν βέβαια αποφασίσουν να φυτέψουν δέντρα
και όχι να χτίσουν πολυκατοικίες!
Τέλος εµένα µου έκανε εντύπωση πως τότε, ενώ

όλα καιγόντουσαν, τα αεροπλάνα έριχναν νερό σε
κάποιες βίλες. Τώρα µετά από ένα χρόνο φαίνεται
ξεκάθαρα ότι κάποιοι έγιναν πλουσιότεροι και κά-
ποιοι άλλοι πάλι ζουν σε τροχόσπιτα.
Τέλος αν κάποιοι στεναχωρηθούν, βλέποντας την
αλήθεια….ας πιουν ξύδι!

Γεωργία Γεωργουλοπούλου, Γ1

Εφηβεία είναι µια φάση της ζωής
που όλοι λίγο-πολύ την περνάµε
στις ηλικίες µεταξύ δεκατριών και

δεκαοκτώ ετών περίπου. Οι ορµόνες της
εφηβείας είναι η αιτία που ποτέ κανείς
δεν µπορεί να γνωρίζει, γιατί τη µία ώρα
είσαι καλά και την άλλη
όχι. 
Αυτό το φαινόµενο το ονο-
µάζουµε εφηβεία. 
Με λίγα λόγια εφηβεία
είναι:
… να µη χρειάζεσαι δικαι-
ολογία για να είσαι χάλια,
γιατί πάλι φταίνε οι γνω-
στές άγνωστες  ορµόνες.
… όταν στους γάµους είσαι
µικρή για νύφη και µεγάλη
για παρανυφάκι.
… όταν ο µόνος τρόπος για
να τακτοποιηθεί το δωµάτιο σου είναι να
καλέσεις την οµάδα του «Άλλαξέ το».
… όταν ο χρόνος για να ετοιµαστείς για
το πρώτο σου ραντεβού, δεν είναι ποτέ
αρκετός.
… να σε βασανίζει η απορία «αν τα σιδε-
ράκια σκουριάζουν µε το νερό της θά-
λασσας».
… να συµπληρώνεις την τελευταία λέξη
στην κόλλα αναφοράς λίγο πριν παρα-
δώσεις το γραπτό σου.
… ένα κοµπλιµέντο που καταφέρνει να
σου φτιάξει τη µέρα.

… το κλειδί του ηµερολογίου σου κρεµα-
σµένο µε δερµάτινο κορδόνι στον καρπό
του χεριού σου.
… µια συναυλία του αγαπηµένου συ-
γκροτήµατος που ξέρεις ότι θα σου µεί-
νει αξέχαστη

… η ίδια ατάκα κάθε πρωί
µπροστά στον καθρέπτη
σου: « Ποια είσαι εσύ;»
… ένας «σωρός» από συναι-
σθήµατα που δεν έχεις ξα-
νανιώσει ποτέ.
… όταν ένα σπυράκι είναι
ικανό να σε κάνει «κου-
ρέλι».
… όταν ο αγαπηµένος σου
ραδιοφωνικός σταθµός παί-
ζει το τραγούδι σου και
γύρω η γειτονιά κλείνει τα
παράθυρά της.

… Οι στιγµές που νοιώθεις πως δε σε
«ξέρεις» καθόλου.
…Καρδιές, νεκροκεφαλές και λουλούδια
ζωγραφισµένα στο περιθώριο όλων των
βιβλίων σου.
…το ριγέ κασκόλ που ξέρει το µυστικό
σου σηµάδι στο λαιµό σου.
… ένα µυστικό που σε έφερε πιο κοντά
µε την κολλητή σου.
… όταν λες  «friends for ever» και το εννο-
είς.
… να γράφεις στο ηµερολόγιό σου.

Νίκη Θεοδωροπούλου, Β1

Σχέσεις ανάµεσα σε 
γονείς και παιδιά, στη 
σύγχρονη κοινωνία… 
ΣΣ τις σύγχρονες κοι-

νωνίες, µολονότι
εκθειάζεται από

όλους ο σεβασµός προς
τους γονείς, όπου οι συν-
θήκες που ωθούν τα παι-
διά στην
ανεξαρτητοποίηση και
στη γρήγορη αυτοδυναµία
προκαλούν δυσκολίες στις
σχέσεις γονέων και παι-
διών. Επίσης ο σύγχρονος
τρόπος ζωής επηρεάζει
αυτές τις σχέσεις. Από-
δειξη οι πολλοί οίκοι ευγη-
ρίας , όπου ουσιαστικά οι
ηλικιωµένοι «εγκαταλεί-
πονται» στην επί πλη-
ρωµή περιποίηση άλλων
ανθρώπων. Αυτά είναι τα
αποτελέσµατα που έχουν
οι κακές σχέσεις µε τους
γονείς που δεν έχουν

εµπιστοσύνη στα παιδιά
τους και που δεν δίνουν
στα παιδιά τους την απα-
ραίτητη ελευθερία και
στήριξη στα παιδιά τους
για να εκφράσουν όπως
θέλουν τις απόψεις και τις
ιδέες τους. Τα παιδιά όταν
έχουν στερηθεί αυτά τα
δύο βασικά πράγµατα για
να µεγαλώσουν, µε όση
αγάπη κι αν τους έχουν
δείξει οι γονείς, θα υπάρ-
χουν κάποια απωθηµένα
µέσα τους που θα αρχί-
σουν να εκδηλώνονται µε
το πέρασµα του χρόνου.
Όσο µεγαλώνουν αντιµε-
τωπίζουν τους γονείς του
όλο και πιο  σκληρά, µε
ένα και µοναδικό τραγικό
αποτέλεσµα την εγκατά-
λειψη των γονιών τους.  

Καλό λοιπόν θα ήταν οι
γονείς όταν τα παιδιά βρί-
σκονται εφηβεία να είναι
περισσότερο τα παιδιά
τους για τι σε αυτή τη
φάση της ζωής τους είναι
πιο αντιδραστικά µε απο-
τέλεσµα να βγάζουν µια
αρνητική «αύρα» και να
κάνουν ότι θέλουν χωρίς
να υπολογίζουν καθόλου
τη γνώµη των γονιών
τους. 
Θα ήταν καλύτερο λοι-
πόν να υπάρχει αγάπη,
εµπιστοσύνη, κατα-
νόηση, ελευθερία στην
έκφραση των απόψεων,
όχι µόνο από τους γονείς
προς τα παιδιά αλλά και
το αντίστροφο, και πάνω
από όλα σεβασµός.

Βασιλική Κοτταρά, Γ2

Ε φ η β ε ί α
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Θέµατα υγείας

AIDS
To AIDS προκαλείται από έναν ιό που ονοµά-
ζεται HIV και είναι µια ασθένεια πολύ συχνή
στις µέρες µας. Το AIDS είχε ανιχνευτεί σε
δείγµα αίµατος ενός άντρα από το Κονγκό το
1959. Κατά τα φαινόµενα, ο ιός µάς ήρθε από
χιµπαντζήδες, µεταλλαγµένος και πανίσχυ-
ρος, µε αποτέλεσµα µέχρι σήµερα να έχουν
πεθάνει 25 εκατοµµύρια άτοµα εξαιτίας του. 
Στις δεκαετίες του '80 και του '90 η ανησυχία
για τον ιό ήταν τεράστια. Σήµερα µιλάµε για
δυναµική επαναφορά του κινδύνου-θανάτου
που ακούει στο όνοµα AIDS. Ο ιός HIV όταν
βρεθεί µέσα στο ανθρώπινο σώµα, φροντίζει
να εντοπίσει τον αµυντικό µηχανισµό του(ή
αλλιώς το ανοσοποιητικό του σύστηµα)και
στη συνέχεια να τον εξουδετερώσει σταδιακά.
Καθώς δεν έχει ακόµα βρεθεί εµβόλιο κατά
του ιού ή φαρµακευτική αγωγή ικανή να εξο-
λοθρεύσει τον ιό, οι γιατροί χορηγούν στους
φορείς και τους ασθενείς του AIDS κοκτέιλ
φαρµάκων και βιταµινών για να ενισχύσουν
τουλάχιστον την άµυνα του οργανισµού τους
και έτσι να µπορέσουν να χαρούν περισσό-
τερα χρόνια υγιούς ζωής προτού καταπέσουν
από τον ιό. Από το 1996 λοιπόν η διάρκεια
ζωής των φορέων, αλλά και των ασθενών έχει
αυξηθεί, ενώ οι θάνατοι µειώθηκαν, µε απο-
τέλεσµα το AIDS να θεωρείται από πολλούς-
λανθασµένα, φυσικά-περισσότερο χρόνια
ασθένεια παρά θανάσιµος κίνδυνος. Αυτή η
ανόητη αντίληψη έκανε πολλούς να χαλαρώ-
σουν τα µέτρα προστασίας και κατά συνέπεια,
αύξησε κατακόρυφα τους φορείς που έχουν
µολυνθεί από τον ιό.
Τρόποι µετάδοσης του ιού: µετάγγιση µο-
λυσµένου αίµατος, από µητέρα σε παιδί
κατά την εγκυµοσύνη ή τη γαλουχία, σε-
ξουαλική επαφή µε φορέα ή ασθενή του ιού
χωρίς προφυλακτικό, χρήση σύριγγας, βε-
λόνας, ξυραφιού, ψαλιδιού ή άλλων αιχµη-
ρών ή προσωπικών αντικειµένων που
έχουν έρθει σε επαφή µε το αίµα φορέα ή
ασθενή του ιού, επαφή µε τα σωµατικά
υγρά φορέα ή ασθενή που έχουν υψηλή πε-
ριεκτικότητα στον ιό.
Διαφορά φορέα-ασθενή: Φορείς του ιού ονο-
µάζονται όσοι έχουν µολυνθεί από τον ιό,
αλλά δεν έχουν νοσήσει. Κουβαλάνε δηλαδή
τον ιό στο σώµα τους, µπορούν να τον µετα-
δώσουν σε άλλους, αλλά δεν έχουν κανένα
από τα ανησυχητικά συµπτώµατα των ασθε-
νών. Ασθενείς του AIDS ονοµάζονται οι φο-
ρείς στους οποίους ο ιός έχει πλέον επωαστεί
και αρχίσει να
δηµιουργεί σο-
βαρά προβλή-
µατα υγείας.

Πλατανίτη
Καλλιρρόη , Γ3

Πλατανίτη 
Ειρήνη, Β3

Στα πλαίσια του
προγράµµα-
τος επισκε-

φθήκαµε το χώρο της
Αρχαίας Ολυµπίας
µε το ΚΠΕ Κρεστέ-
νων, µε την κυρία
Αγγελική Τσούρα και
την κυρία Κανέλλα
Νταρζάνου και θαυ-
µάσαµε τα ψηφιδωτά
στο παλαιό µουσείο,
αλλά και τα εκθέ-
µατα στο νέο µου-
σείο.

Επίσκεψη σε 
Αρχαιολογικούς χώρους



Ομάδα μ�άσκετ:
Η οµάδα µπάσκετ
του Γυµνασίου Κρε-
στένων αποτελείται
από τους µαθητές:

1. Κοσµάς Κων-
σταντίνος
2. Λόντος Μιχάλης
3. Κουτσόπουλος
Ευάγγελος
4. Χατζής Χρήστος
5. Καραχάλιος Μάριος
6. Τριαντόπουλος Γεώργιος
7. Γιακουµής Γεώργιος
8. Δρακόπουλος Γιάννης
9. Κουτσόπουλος Γεώργιος
10. Κοντονής Κωνσταντίνος
11. Μαστορόπουλος Βασίλειος

Προπονητές: 
Νικολόπουλος Φώτης, Παρασκευάς Ηλίας

ΣΠΟΡ

14

1. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ    ΣΤΑΘΗΣ
2. ΚΟΥΛΟΥΜΠΟΥΡΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΘΕΘΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ      ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ           ΤΑΣΟΣ
5. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ           ΛΑΚΗΣ
6. ΣΚΟΥΦΗΣ                      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7. ΜΠΕΚΡΗΣ                      ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΑΜΠΑΤΖΗΣ                    ΙΩΑΝΝΗΣ
9. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ             ΔΗΜΗΤΡΗΣ
10. ΑΜΠΑΤΖΗΣ                  ΧΡΗΣΤΟΣ
11. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ            ΓΙΩΡΓΟΣ
12. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ     ΔΗΜΗΤΡΗΣ

13. ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ              ΣΠΥΡΟΣ
14. ΚΡΙΑΡΑΣ                  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Η ομάδα του σχολείου μας έπαιξε με
την αντίστοιχη ομάδα της Ζαχάρως και
το αποτέλεσμα ήταν 1-3 (παίζαμε στην
έδρα τους). 
Προηγηθήκαμε στον προ-ημιτελικό  και
το 2ο Γυμνάσιο Πύργου μας κέρδισε 4-
1 (στην έδρα τους).
Προπονητές ήταν ο κύριος Χαράλα-
μπος Αντωνόπουλος και βοηθός ο
Παναγιώτης Καλογερόπουλος.

Κάθε χρόνο στο Γυµνάσιο Κρεστένων
διοργανώνονται αγώνες βόλεϊ, µπάσκετ
και ποδοσφαίρου. Εκεί µπορεί να συµµε-
τέχει όποιος θέλει, αγόρια-κορίτσια. Εγώ
θα σας µιλήσω για το βόλεϊ, ένα άθληµα
πολύ διασκεδαστικό, γι’ αυτό κι εµείς
φτιάξαµε µια οµάδα κοριτσιών για να
παίξουµε στους αγώνες.

Είµαστε έντεκα κορίτσια(11):
1. Θεοδωρακοπούλου Νίκη
2. Ζυλυφτάρη Αγγελική
3. Κατσάνη Παναγιώτα
4. Κοτταρά Βασιλική
5. Αγγελοπούλου Ουρανία
6. Καράµπελα Ιωάννα
7. Μπινιώρη Φρόσω 
8. Πρίνου Χριστίνα
9. Παπαδοπούλου Νάνσυ
Προπονητής µας αρχικά ήταν ο κύριος Νι-
κολόπουλος Φώτης και στη συνέχεια ο κύ-
ριος Ηλίας Παρασκευάς, οποίος µας
βοήθησε να καταλάβουµε πως η µπάλα
δε «δαγκώνει».
Οι φωτογραφίες είναι από τον αγώνα που
έγινε την Πέµπτη στις 12 Φεβρουαρίου µε
τα κορίτσια από τα Μακρίσια. 
Όταν άρχισε ο αγώνας είχαµε πολύ
άγχος. Το πρώτο σετ ήρθε 25-18 και το
πήρε η άλλη οµάδα. Τότε εµείς αγχωθή-
καµε, αλλά ο προπονητής µας είπε ότι δεν

πρέπει νε αγχωνόµαστε κι ότι πρέπει να
το διασκεδάσουµε. Κι εµείς λοιπόν τον
ακούσαµε.  Και να χάναµε  δε µας ενδιέ-
φερε  γιατί εξάλλου δεν µετράει η νίκη
αλλά η συµµετοχή. Έτσι στο δεύτερο σετ
νικήσαµε εµείς γιατί δεν σκεφτόµασταν
τη νίκη αλλά το ό,τι παίζαµε καλά και το
ευχαριστιόµασταν. Νικήσαµε  µε 15-10 και
το γιορτάσαµε  µετά τον αγώνα. Ήταν µια
πολύ όµορφη και αξέχαστη εµπειρία που
θα µείνει χαραγµένη στη µνήµη µας. 

Ζυλυφτάρη Αγγελική, Γ1 

«Ο αγώνας βόλεϊ»

Η ομάδα �οδοσφαίρου του Γυμνασίου Κρεστένων 
α�οτελείται α�ό τους μαθητές:
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«ΑΝΤΙ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ»
Μου είναι πολύ δύσκολο να καταλάβω τι βρίσκουν οι
ποδοσφαιρόφιλοι, που είναι  κυρίως  άντρες, σε έναν
αγώνα ποδοσφαίρου. Κατά την γνώµη µου είναι  φο-
βερά βαρετό να βλέπεις επί δύο ώρες  εικοσιδύο
άντρες να τρέχουν πάνω κάτω κυνηγώντας µια
µπάλα. 
Κατ’ αρχήν όλοι όσοι βλέπουν ποδόσφαιρο πιστεύω
ότι χάνουν τον χρόνο τους, γιατί θα µπορούσαν να
επιλέξουν ένα χόµπι περισσότερο δηµιουργικό και
στην τελική ανάλυση να τους προσφέρει και κάτι. Για
παράδειγµα θα µπορούσαν να µάθουν ζωγραφική,
µουσική, χορό ή ένα σωρό άλλα χόµπι, που να τους
αναπτύσσουν διάφορες ικανότητες όπως τη λογική
παίζοντας σκάκι. 
Επίσης  επειδή οι αγώνες είναι κυρίως  Σαββατοκύ-
ριακα, πιστεύω ότι αντί να κάθεσαι στον καναπέ του
σπιτιού σου και να φωνάζεις ή να πανηγυρίζεις είναι
προτιµότερο να βγεις µια βόλτα, να πας κάπου για
φαγητό, να δεις µια ταινία στο σινεµά ή να συναντη-
θείς µε φίλους. 
Άλλο ένα κακό του να βλέπεις ποδόσφαιρο είναι ότι
χωρίζει τους ποδοσφαιρόφιλους σε οµάδες, µε απο-
τέλεσµα όχι µόνο να έρχονται σε αντιπαράθεση
αλλά και να τραυµατίζονται θανάσιµα µέσα στα γή-
πεδα. Σύµφωνα µε αυτό πιστεύω πως αυτοί οι άν-
θρωποι δεν ξέρουν να χάνουν µε αξιοπρέπεια. 
Επιπλέον πολλοί  λένε  «Είµαι Ολυµπιακός» ή «Είµαι
Παναθηναϊκός» και στην ουσία εννοούν ότι υποστη-
ρίζουν αυτήν την οµάδα. Μετά από έναν αγώνα λένε
«κερδίσαµε» ή «χάσαµε» λες και αυτοί ευθύνονται
γι’αυτό. Και το περίεργο είναι ότι  µπορεί να αντιπα-
θούν ένα παίκτη επειδή είναι στην αντίπαλη οµάδα
και πολλές φορές να τον βρίζουν κιόλας  και ταυτο-
χρόνως να τον υποστηρίζουν επειδή παίζει στην
εθνική οµάδα της χώρας τους. 
Και δεν καταλαβαίνω γιατί όλοι όσοι παρακολου-
θούν αγώνα ποδοσφαίρου βρίσκονται «εν βρασµώ
ψυχής», αφού υποτίθεται ότι ευχαριστιούνται τον
αγώνα. Εµπειρικά πιστεύω ότι είναι ανόητο να συζη-
τούν όλοι  για τον αγώνα που τελείωσε, από την
στιγµή που τελείωσε µέχρι την στιγµή που θα αρχί-
σει ο επόµενος αγώνας, «λες» και δεν έχουν άλλα εν-
διαφέροντα. 
Παρ’όλα αυτά πιστεύω ότι  οι άνθρωποι αυτοί θέλουν
να ανήκουν σε µία, ίσως στην µεγαλύτερη,  κοινω-
νική οµάδα για να είναι ένα µε το πλήθος και για να
µην «ξεχωρίζουν». Πράγµα που κατά την γνώµη µου
είναι λάθος γιατί όλοι όσοι θυµόµαστε µετά από αι-
ώνες είναι αυτοί που ξεχώρισαν. Πάνω σε αυτό θέλω
να συµπληρώσω ότι όλοι γνωρίζουµε σηµαντικούς
ανθρώπους, που έζησαν πριν από αιώνες όπως ζω-
γράφοι, µουσουργοί, φιλόσοφοι, φυσικοί αλλά κανείς
δεν γνωρίζει έναν ποδοσφαιριστή. 
Επίσης γιατί οι παίκτες αγοράζονται και πουλιού-
νται; Γιατί αγοράζονται και πουλιούνται για υπέρο-
γκα ποσά; Οι αγώνες  ποδοσφαίρου είναι καθαρά
µάρκετινγκ, το µόνο που θέλουν είναι να κερδίζουν
χρήµατα. Αυτός είναι ο λόγος που έκαναν αγώνες
φόρµουλα ένα (1) µε οµάδες ποδοσφαίρου, που στην
ουσία δεν υπάρχει λόγος να βλέπεις αγώνες ταχύτη-
τας χωρίς να παίρνουν µέρος οι κατασκευαστές των
αυτοκινήτων. 
Τέλος θέλω να πω ότι το ποδόσφαιρο σαν άθληµα,
δηλαδή αν το παίζει κάποιος για δική του ευχαρί-
στηση και άσκηση είναι ένα ωραίο άθληµα αλλά
γιατί πρέπει να το παίζουν µπροστά σε εκατοµµύρια
θεατές και τηλεθεατές;

Βαϊανού Μαρία, Γ1

Από έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι εί-
µαστε ένας από τους πιο παχύσαρ-
κους λαούς. Τα τελευταία χρόνια
στις αναπτυγµένες χώρες έχει αυ-
ξηθεί σηµαντικά το ποσοστό της
παιδικής παχυσαρκίας. 
Τα κύρια αίτια της παχυσαρκίας
είναι το στρες και η υπερβολική κα-
τανάλωση τροφών σε συνδυασµό
µε ελαττωµένη κατανάλωση ενέρ-
γειας λόγω περιορισµού της σωµα-
τικής δραστηριότητας. Βέβαια, δεν
πρέπει να παραγνωρίζεται ο κληρο-
νοµικός παράγοντας και ο ψυχολο-
γικός παράγοντας, καθώς αρκετό
ποσοστό παχύσαρκων πάσχει από
διαταραχή διατροφής που οφείλεται
στο ότι το άτοµο καταφεύγει στην
πολυφαγία στην προσπάθεια να
αντιµετωπίσει προβλήµατα της κα-
θηµερινής του ζωής. 
Το παχύσαρκο άτοµο όχι µόνο αντι-
µετωπίζει δυσκολίες στην άσκηση
της καθηµερινής σωµατικής δρα-

στηριότητας, αλλά υπάρχει και ο
κίνδυνος εκδήλωσης πολλών παθο-
λογικών καταστάσεων, όπως εγκε-
φαλικά επεισόδια, υπέρταση,
σακχαρώδη διαβήτη, καρκίνο, καρ-
διαγγειακά νοσήµατα. Είναι πά-
θηση που, εκτός του ότι συντοµεύει
τη ζωή, καταστρέφει και την ποιό-
τητα της ζωής.
ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ:
• αλλαγή των διατροφικών συνη-
θειών του ατόµου
• σταδιακή αύξηση της σωµατικής
του δραστηριότητας
• περιορισµός στο ελάχιστο των
σακχαρούχων τροφών
• κατανάλωση πρωτεϊνών, φρού-
των, λαχανικών και µη αποφλοιω-
µένων δηµητριακών 
• (συχνά κρίνεται απαραίτητη η ψυ-
χολογική υποστήριξη)

Πλατανίτη Ειρήνη,Γ3
Πλατανίτη Καλιρόη, Β3

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ
Στη σηµερινή εποχή το κάπνισµα είναι µια κακή συ-
νήθεια για πολλούς ανθρώπους διαφόρων ηλικιών.
Έχουµε φτάσει σε ένα σηµείο όπου υπάρχουν όχι
µόνο ενήλικοι αλλά και ανήλικοι καπνιστές. Είναι
σύνηθες φαινόµενο να υπάρχουν ανήλικα 10χρονα
παιδιά που καπνίζουν χωρίς µέτρο στις διάφορες
καφετέριες. 

Τα πιο πολλά παιδιά
ξεκινούν θέλοντας
αρχικά να δοκιµά-
σουν πως είναι να κα-
πνίζεις και κάπως
έτσι τους γίνεται µια
συνήθεια που δεν
µπορούν να σταµατή-
σουν. Το ανησυχητικό
φαινόµενο είναι ότι

πολλά ανήλικα παιδιά καπνίζουν όχι µόνο στα διάφορα κέντρα , αλλά και
µέσα στα σχολεία. Επίσης υπάρχουν και πολλά παιδιά που καπνίζουν µόνο
και µόνο για να θεωρηθούν µάγκες. 
Γι’ αυτό κατά τη γνώµη µου πρέπει όλοι να µείνουµε µακριά από το τσιγάρο
και ακόµα περισσότερο τα παιδιά. Και όπως αναγράφει και το Υπουργείο
Υγείας στις συσκευασίες των πακέτων: το τσιγάρο βλάπτει σοβαρά την
υγεία. Και εγώ θα πρόσθετα όχι µόνο αυτών που καπνίζουν αλλά και των
συνανθρώπων τους.!

Θεοδωροπούλου Νίκη, Β1 
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Κάθε χορός έχει τα δικά του βήµατα, τη δική του προέ-
λευση, τη δική του ιστορία. Ελάτε λοιπόν να εµπλουτί-
σουµε αυτήν την ιστορία προσθέτοντας νέα στοιχεία. 

Με λίγα λόγια:
Είναι µέρος της Hip-Hop κουλτούρας η οποία άρχισε
στο Μπρουξ, στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του ’70 κυρίως
µεταξύ των Αµερικάνων και των Λατίνων.
Το ’80 σηµειώθηκε έντονη διαφοροποίηση του Hip-Hop,
η οποία εξελίχθηκε σε µια πιο σύνθετη µορφή.
Στα τέλη της δεκαετίας του’80 θεωρείται από πολλούς
ως η χρυσή εποχή του Hip-Hop.
Μέχρι το τέλος του 1980 ήταν γνωστό σε κάθε µεγάλη
πόλη των ΗΠΑ και είχε εξελιχθεί σε πολλά περιφερει-
ακά στυλ και παραλλαγές. 
Το 1990 και την επόµενη δεκαετία άρχισε να αναπτύσ-
σεται σε όλο τον κόσµο.
O χορός Hip-Hop είναι κυρίως χορός που χορεύεται στο
δρόµο και στα clubs. 
Μπορεί να αποτελέσει επίδειξη δύναµης, χωρίς τη
χρήση βίας ανάµεσα στις οµάδες νέων. 
Πολλά µουσικά βιντεοκλίπς βασίζονται σε χορευτικές
φιγούρες hip-hop.
Μερικά είδη του είναι τα krumping, crip walk, snap
dance, harlem shake, clown walk, gangsta walking και
άλλα. 

Ιστορικά στοιχεία: 
Το Hip-Hop ξεκίνησε τη δεκαετία του '70 από τη Νέα
Υόρκη, ως µουσικό είδος αλλά και ως κουλτούρα. 
Η κουλτούρα του Hip-Hop περιλαµβάνει το χορό του
Breakdance, γκράφιτι, µουσική ραπ και το ντύσιµο hip-
hop. 

Φιγούρες  που ξεχωρίζουν: 
Σήµερα, διδάσκεται το hip-hop σε σχολές χορού. Απ' τη
στιγµή, όµως, που είναι µια τόσο ευρεία έννοια, ο δά-
σκαλος χορού έχει τη δυνατότητα να προσµείξει διά-
φορα στιλ χορού, ακόµα και jazz.
Βασίζεται περισσότερο στον αυτοσχεδιασµό κι όχι τόσο
σε αυστηρή χορογραφία µε συγκεκριµένα βήµατα.

Οι µαθήτριες της Α΄ τάξης: 
Γωγώ  Έρχου, Μαρία Αγγελοπούλου

Μαρία Θεοχάρη, Πηνελόπη Αγγελοπούλου,
Παρασκευή Θεοδωρακοπούλου

Hip-Hop 

Περισσότερα άρθρα και φωτο-
γραφίες, θα βρείτε στην ηλεκτρο-

νική µας διεύθυνση:
http://gymnasiokrestenon.

blogspot.com

Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικών - Πολιτιστικών: 
Λιάγκουρα Αλεξία, Δρίλλιας Περικλής, Λέκκα
Μαρία, Ασηµακοπούλου Μαρία, Μακρή Πανωραία
Επιµέλεια κειµένων: Μακρή Πανωραία

Σχεδιασµός - εκτύπωση: ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.
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Δηµιουργός: Βασίλης Παπαδόπουλος


