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Sch
…an       
ner 
Σεηξακεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα 
ηνπ 14νπ Γπκλαζίνπ Καιιηζέαο. 
Μάξηηνο-Ηνχληνο 2018. 
[Να ςασ κυμίςουμε πωσ θ μακθτικι 

Εφθμερίδα δεν εντάςςεται ςε κανζνα 

πρόγραμμα και βγαίνει εντελώσ εκελοντικά 

από τα παιδιά με τθν επιμζλεια τθσ κασ 

Πετροφλια]. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛ2 

Πνηνο είπε πσο ηα αξκπξίθηα, ηα 

δέλδξα ηεο παξαιίαο δελ αλζίδνπλ; 

  

Ζ έθζεζή καο ζηνΛαζθαξίδεην!ζει12 

 

Γ ΒΡΑΒΔΗΟ ΣΟ ΜΑΘΖΣΗΚΟ 

ΦΔΣΗΒΑΛ ΓΖΜΟΤ ΚΑΛΛΗΘΔΑ ΓΗΑ 

ΣΖ ΦΗΛΟΣΔΥΝΖΖ ΑΦΗΑ κε ζέκα 

ηελ Σξίηε ειηθία. ΜΑΡΗΑ ΜΠΑΡΛΑ 

Β2.

 

ΟΣΑΝ ΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΜΑ ΠΑΗΕΟΤΝ 

ΣΟ ΘΔΑΣΡΟ. ζει24 

Από ηε γηνξηή ηεο απνθνίηεζεο. 

ζει53  

Οη πξώελ καζεηέο καο ΚΤΡΗΑΕΖ 

ΓΖΜΖΣΡΖ πήξε ζην HAPKIDO ην 

ΥΡΤΟ ΜΔΣΑΛΗΟ θαη ν ΒΟΟ 

ΓΗΑΝΝΖ ην ΑΡΓΤΡΟ όπσο θαη ν 

καζεηήο  καο πνπ κόιηο απνθνίηεζε 

ΚΤΡΗΑΕΖ  ΔΚΣΟΡΑ  ην ΥΑΛΚΗΝΟ!  

ζει.50 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

Γ ΒΡΑΒΔΗΟ ΑΦΗΑ ΣΟ ΜΦΓΚ ζει1 

ΔΠΑΗΝΟΗ Μ.Φ.Γ.Κ.ζει5 

Γηνξηή 25εο  Μαξηίνπ ζει3 

ΣΟ ΓΗΖΓΖΜΑ ΣΖ ΒΗΚΤ ζει4 

Ζ ΣΑΗΝΗΑ ΠΟΤ ΠΡΟΣΔΗΝΧ ζει6  

ΓΤΟ ΜΔΓΑΛΑ ΓΚΡΑΦΗΣΤ ΣΟ 

ΥΟΛΔΗΟ! ζει6  

Ζ ΔΛΗΓΑ ΜΔ ΣΑ ΜΠΡΑΒΟζει8 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

ΜΑ ζει9 

Ζ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΜΑ ΣΖ ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ 

ζει11 

                     

ΣΑ ΒΡΑΒΔΗΑ ΣΖ ΦΤΗΚΖ ζει11 

ΟΗ ΚΑΛΟΗ ΜΑ ΦΗΛΟΗ ΣΑ ΕΧΑΚΗΑζει56 

 ΓΛΤΚΔΗΔ ΤΝΣΑΓΔ  ζει58 

ΓΤΝΑΜΧΝΟΤΜΔ ΣΖ ΦΧΝΖ ΣΟΤ 

ΓΑΟΤ WWF ζει57 

 Ζ ΔΚΘΔΖ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ 

ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΜΑ ΣΖ ΠΗΝΑΚΟΘΖΚΖ 

ΣΖ ΟΦΗΑ ΛΑΚΑΡΗΓΟΤ ΣΖ ΚΑΛΛΗΘΔΑ. 

ζει12 

 

20
νο

 αη. ΤΓΥΡΟΝΖ ΓΛΤΠΣΗΚΖ ΚΑΗ 

Δ.ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΑ ζει.15 ΚΑΡΑΑΒΒΗΓΖ Γ1  

Ζ ΣΔΥΝΖ ΣΟΤ ΚΟΜΗΚζει20 ΠΑΤΛΑΚΖΑ3  

 ΣΑΝ ΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΜΑ ΠΑΗΕΟΤΝ 

ΣΟ ΘΔΑΣΡΟ. ζει24 

THEATER TIME ζει26  

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΜΑ ΟΜΑΓΑ! 

ΔΚΓΖΛΧΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΡΑΣΗΜΟ. ζει28 

ΑΑΠΠΟΟΚΚΡΡΗΗΔΔ  22001188  ζει29 

Ζ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ! ζει31 

GRAFFITY TIMEζει33 

ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ ζει36 ΡΑΝΣΟΤ Β3 

 ΟΓΖΓΖΖ…  ζζεειι3377  ΕΟΤΡΝΣΟΤ ΔΛ Β2  

ΔΗΡΖΝΖ ΟΥΗ ΠΟΛΔΜΟ ζει38 

ΖΖ  ΣΣΡΡΗΗΖΖΜΜΔΔΡΡΖΖ!!!!!!  ζει41 ΛΑΜΠΡΟΤ ΛΖΣΧΓ2 

ΣΑΞΗΓΗΧΣΗΚΟΗ ΠΡΟΟΡΗΜΟΗ ζει36  

Ζ ΜΟΝΟΖΜΔΡΖ ΣΟ ΡΑΝΣΕΟ! ζει 48 

ΝΑΤΣΟΠΡΟΚΟΠΟΗ ζει 50ΦΤΣΗΛΖ Ε Γ3 

 ΥΡΤΟ,ΑΖΜΔΝΗΟ,ΥΑΛΚΗΝΟ,ΟΛΑ ΓΗΑ 

ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ ΜΑ! ζει51 

Ζ ΓΗΟΡΣΖ ΑΠΟΦΟΗΣΖΖ ζει52 
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Γηνξηή 25
εο

  

Μαξηίνπ

 

Ο θ. Κνιπβάο, ε θ. Σεξδή , ε 

θ.Βαλδώξνπ νη επηκειεηέο ηεο 

γηνξηήο κε ηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ θ 

Γηεπζπληή καο! 

Ζ ρνξσδία καο ππν ηε δ/λζε ηεο 

θαο Βαλδώξνπ!ηα όξγαλα ε Λεηώ 

Λάκπξνπ θαη ε Δηξήλε Υακπάθε 

ζπλεπέζηαηεο θαη κε ρξώκα!(δεμηά) 
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ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ 

Ζ ΘΔΖ ΓΗΠΛΑ ΟΤ. 

Γηήγεκα ηεο Βίθπ Μεγάινπ 

ηνπ Γ2 

….ζπλέρεηα από ην 

πξνεγνύκελν ηεύρνο. 

 

Σα ρξφληα πεξλνχζαλ, είρακε πηα 

κεγαιψζεη.  Απηή θνίηεζε ζηελ Ηαηξηθή 

ρνιή Αζελψλ.  Ήζειε λα βνεζά ηνπο 

αλζξψπνπο, φπσο εγψ είρα βνεζήζεη 

εθείλελ.   Δγψ έγηλα δεκνζηνγξάθνο  

θαη ηα πεξηζζφηεξα άξζξα κνπ ήηαλ 

ζρεηηθά κε ην πξνζθπγηθφ δήηεκα. 

 Μεγαιψζακε, παληξεπηήθακε.  

Φπζηθά ήκαζηαλ θαη νη δχν παξνχζεο 

ε κία ζην γάκν ηεο άιιεο.  Μηα 

ειηφινπζηε κέξα ηελ πήξα ηειέθσλν 

γηα λα ηεο αλαθνηλψζσ φηη είρα 

γελλήζεη ηελ θφξε κνπ, απηήλ πνπ ζα 

γηλφηαλ βαθηηζηήξα ηεο.  Υάξεθε ηφζν 

πνιχ!  Δξρφηαλ θάζε κέξα ζην ζπίηη 

καο θέξλνληαο έλα ζσξφ δψξα ζηε 

κηθξή.  Ζ θφξε κνπ κεγάισζε κε ηελ 

παξνπζία ηεο Βάζσο ζην ζπίηη ζρεδφλ 

θαζεκεξηλά.  Καζψο κεγάισλε, ε 

Βάζσ ηεο δηεγηφηαλ ηηο εκπεηξίεο ηεο 

απφ ηνλ πφιεκν.  Σηο θακάξσλα.  

Υάξε ζ‟ εθείλε ε κηθξή κνπ βγήθε ζηελ 

θνηλσλία πξνθνκκέλε, ψξηκε, 

επαίζζεηε.  Δγψ έβγαηλα κε ηε Βάζσ 

γηα βφιηα θάζε κέξα.  Πεγαίλακε γηα 

ςψληα, γηα θαθέ, ζην θνκκσηήξην.  

Άιιεο ζηηγκέο κέλακε απιψο ζην ζπίηη 

κηιψληαο γηα ψξεο ζην ηειέθσλν, 

ζπδεηψληαο γηα ην θαζεηί.  Κάπνηα 

ζηηγκή ηεο είπα: «Κξάηα κνπ, ζε 

παξαθαιψ, ηε ζέζε ζην πξψην 

ζξαλίν».  Ήζεια λα επαλαθέξσ ζηελ 

μεζσξηαζκέλε κλήκε καο ηα παηδηθά 

ρξφληα.  Μα εθείλε έθιαςε... 

 Ζ ςπρή ηνπ αλζξψπνπ είλαη 

θάηη επαίζζεην, εχζξαπζην, άγλσζην.  

Ίζσο ηεο ζχκηζα ην ιφγν πνπ κνπ ην 

έιεγε απηφ.  Παξ‟ νι‟ απηά εγψ, απηή 

ηε θξάζε πνπ κνπ επαλαιάκβαλε, ηελ 

είρα, ηελ έρσ θαη ζα ηελ έρσ ζαλ 

θπιαρηφ γηα ην ππφινηπν ηεο δσήο 

κνπ. 

 Σα ρξφληα πέξαζαλ.  Δγψ, 

γηαγηά πηα, έπαηδα κε ηα δπν ππέξνρα 

εγγνλάθηα κνπ.  Κάζε ιεπηφ καδί ηνπο 

ηζνδπλακνχζε κε έλαλ αηψλα επηπρίαο.  

Ξαθληθά, φκσο, ην ηειέθσλν ρηχπεζε 

θαη ε επηπρία απηή έζβεζε.  Ζ Βάζσ 

κνπ ραξνπάιεπε ζην λνζνθνκείν.  

Πήξα ακέζσο ην ιεσθνξείν λα ηξέμσ 

θνληά ηεο.  Δλψ πήγαηλα εθεί, θάηη 

πεξίεξγν ζπλέβε  ηα πάληα έγηλαλ 

γθξη.  Ο δξφκνο δελ είρε ρξψκαηα.  Οη 

άλζξσπνη, νη εηθφλεο γχξσ κνπ ήηαλ 

αζπξφκαπξα.  Κάηη είρε ζβήζεη ηελ 

επηπρία κνπ. 

 Σν ιεσθνξείν ζηακάηεζε έμσ 

απ‟ ην λνζνθνκείν.  Γεηιά- δεηιά 

κπήθα ζην δσκάηην.  Σελ αληίθξηζα.  
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ρη, δελ ήηαλ εθείλε ε Βάζσ κνπ.  Γελ 

κπνξεί λα ήηαλ.  Μα λαη, φζν θη αλ δελ 

ήζεια λα ην δερηψ, ήηαλ ε άιινηε 

ρακνγειαζηή κνπ Βάζσ.  Ζ Βάζσ πνπ 

κε ζηήξηδε, πνπ δελ έραζε ζηηγκή απ‟ 

ηε δσή κνπ, νχηε εγψ απ‟ ηε δηθή ηεο.  

Πήξα κηα θαξέθια θαη θάζηζα ζην 

πιεπξφ ηεο.  Σφηε άλνημε ηα κάηηα θαη 

κε έλα γιπθφ ηειεπηαίν ρακφγειν ήηαλ 

ζαλ λα κε απνραηξεηνχζε.  Σεο θίιεζα 

γιπθά ην κέησπν.  Έλα δεπηεξφιεπην 

κεηά ε αλάιαθξε θαη αζψα ηεο ςπρή, 

γεκάηε κε ηηο παηδηθέο καο αλακλήζεηο, 

βγήθε έμσ απφ ην γεξαζκέλν θαη 

ηαιαηπσξεκέλν ηεο ζψκα, κε εκέλα 

δίπια ηεο λα ηεο θξαηψ ην παγσκέλν 

ηεο ρέξη, θαη ην πλεχκα ηεο λα πεηάεη 

παίξλνληαο καδί ηνπ ηα ηειεπηαία κνπ 

ιφγηα πξνο εθείλε: «ε παξαθαιψ, 

θξάηα κνπ κηα ζέζε δίπια ζνπ ζηνλ 

Παξάδεηζν»...   ΣΔΛΟ 

   

 

Έπαηλνο ηεο Λεηώ 

Λάκπξνπ ηνπ Γ2 γηα ηε 

δεκηνπξγία αθίζαο κε ζέκα ηελ 

ηξίηε ειηθία ζην Μ.Φ.Γ.Κ. 

ΦΔΣΗΒΑΛ  ΓΖΜΟΤ 
ΚΑΛΛΗΘΔΑ. 

  

 

Έπαηλνο ηνπ 

Μπνιηζή  Γεκήηξε ηνπ Β2 

γηα ηε δεκηνπξγία αθίζαο κε 

ζέκα ηελ ηξίηε ειηθία ζην 

ΜΑΘΖΣΗΚΟ ΦΔΣΗΒΑΛ ηνπ 

ΓΖΜΟΤ ΚΑΛΛΗΘΔΑ. 

    

 

Έπαηλνο ηεο 

Βξαηζηάλ Μειίλαο ηνπ Α1 

γηα ηε δεκηνπξγία αθίζαο κε 

ζέκα ηελ ηξίηε ειηθία ζην 

ΜΑΘΖΣΗΚΟ ΦΔΣΗΒΑΛ ηνπ 

ΓΖΜΟΤ ΚΑΛΛΗΘΔΑ. 
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Ζ ΣΑΗΝΗΑ ΠΟΤ 

ΠΡΟΣΔΗΝΧ 
 

Σν θαληαζηηθά δώα θαη πνπ 

 βξίζθνληαη είλαη κηα ηαηλία θαληαζίαο 

απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ Harry 

Potter. Σνλ πξσηαγσληζηή Νηνπη 

θακάληεξ ππνδχεηαη ν Έληη Ρεληκεηλ. 

Δπίζεο, εκθαλίδεηαη θαη ν Σδφλη Νηεπ 

ζηνλ ξφιν ηνπ θαθνχ. Βξηζθφκαζηε 

ζηελ Νέα Τφξθε ηνπ 1926 φπνπ 

ζθνηεηλέο δπλάκεηο αλαζηαηψλνπλ ηελ 

πφιε θαη απεηινχλ λα μεζθεπάζνπλ 

ηελ κπζηηθή θνηλφηεηα ησλ κάγσλ.ην 

ηαμίδη ηνπ ζηηο Ζ.Π.Α., ν Νηνπη 

θακάληεξ, δηάζεκνο καγνδσνιφγνο, 

έρεη κηα βαιίηζα γεκάηε απφ πεξίεξγα, 

καγηθά πιάζκαηα. ια πήγαηλαλ θαιά, 

φηαλ ν θακάληεξ κπεξδεχεη ηελ 

βαιίηζα ηνπ κε ηνλ ζπκπξσηαγσληζηή 

ηνπ, ηνλ Jacob Kowalski, πνπ θάλεη ην 

ιάζνο λα ηελ αλνίμεη. Ο 

πξσηαγσληζηήο καο πξνζπαζεί λα 

πηάζεη ηα δψα πνπ έθπγαλ απφ ηελ 

βαιίηζα θαη ηαπηφρξνλα πξνζπαζεί λα 

ζηακαηήζεη ην θαθφ πνπ ζθνηψλεη 

αζψνπο αλζξψπνπο αιιά θαη κάγνπο. 

Άξαγε ζα ηα θαηαθέξεη; 

 

Τπέξνρε κνπζηθή, ζπγθινληζηηθά 

εθέ θαη εθπιεθηηθέο εξκελείεο. αο ην 

πξνηείλσ αλεπηθχιαθηα.  

  

Κσλζηαληίλνο Καηζηλέινο  Β2 

ENA GRAFFITI 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ  
ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΜΑ!! 

  

Ο Πνιηηηζηηθόο ηνκέαο ηνπ Γήκνπ 

Καιιηζέαο καο ράξηζε ζηε πιατλή 

καο είζνδν έλα Γθξάθηηπ από ηνλ 

Καιιηηέρλε ηνπ είδνπο 

Υξήζηνsame# ν νπνίνο κε ηε θίιε 

ηνπ καο έθαλε ζε έλαλ εμσηεξηθό 

ηνίρν ηνπ γπκλαζηεξίνπ ην 

πνξηξαίην ηνπ Αληεηνθνύκπν ην 
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νπνίν ηξάβεμε πνιύ ηα θώηα ηεο 

δεκνζηόηεηαο. 

 

Ο Αληεηνθνύκπν!!! 

 

Ο Υξήζηνοsame#. 

Ο Αζηξνλαύηεο πξνζγεηώζεθε 

ζηνλ θήπν ηνπ ρνιείνπ καο γηα λα 

καο ζπκίζεη ην κέιινλ … Ο ρακειόο 

ηνίρνο πίζσ από ηε κπαζθέηα 

ρξσκαηίζηεθε από κηα νκάδα από 

17 παηδηά ηεο Β ηάμεο πνπ 

δηαπξέπεη ζηα εηθαζηηθά ! 

 

Ζ νκάδα ζε δξάζε!!! 
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Ζ ΔΛΗΓΑ ΜΔ 

ΣΑ 

ΜΠΡΑΒΟ!!!!!! 

ΜΠΡΑΒΟ! 

 

ηηο Λεηψ, Γεσξγία, Βίθπ, Βέξα, 
Ζιέθηξα θαη Μαξίλα ην team ησλ 
ζπλεληεχμεσλ ηεο εθεκεξίδαο καο ηξία 
ρξφληα ηψξα! ΝΔΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
ζει9 
 

ΜΠΡΑΒΟ!  

ηνλ δηεπζπληή καο θ. Θαιαζζηλφ πνπ 

θξφληηζε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

ζχιινγν γνλέσλ, λα πάλε  ηα παηδηά 

κε νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ζηελ 

ηξηήκεξε εθδξνκή ηεο Γ ηάμεο !! 

 ΜΠΡΑΒΟ! 

ηνλ  θν Μαθξή ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ 

πνπ κεζνιάβεζε ζην εθνπιηζηηθφ ηνπ 

θ.ΣΑΚΟΤ , ν νπνίνο αλέιαβε θέηνο 

ηε ζίηηζε ζην θπιηθείν ησλ παηδηψλ κε 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ! 

Δπραξηζηνχκε πνιχ θαη ηνπο δχν. 

 ΜΠΡΑΒΟ! 

ηε Φάξξε Βαξβάξα πνπ δελ έθαλε 

φιε ηε ρξνληά νχηε κία απνπζία. 

 

ΜΠΡΑΒΟ!  

ζηνπο πξψελ καζεηέο καο ΚΤΡΗΑΕΖ 

ΓΖΜΖΣΡΖ γηα ην ΥΡΤΟ ΜΔΣΑΛΗΟ 

ζην HAPKIDO θαη ΒΟΟ ΓΗΑΝΝΖ 

γηα ην ΑΡΓΤΡΟ φπσο θαη ζηνλ καζεηή 

καο πνπ κφιηο απνθνίηεζε ΚΤΡΗΑΕΖ 

ΔΚΣΟΡΑ γηα ην ΥΑΛΚΗΝΟ!ζει.50 

   

 

 

 

 

ΜΠΡΑΒΟ!ε φια ηα παηδηά γηα 

ηε ζπγθέληξσζε Πιαζηηθψλ Καπαθηψλ 

(θαη ήηαλ πάξα πνιιά) ηα νπνία φια 

πήγαλ ζηνλ ύιινγν Παξαπιεγηθώλ 

Ν.Πέιιεο ζηα ΓΗΑΝΗΣΑ. 

ΜΠΡΑΒΟ!ζηνλ Έθηνξα 

Κπξηαδή θαη ηνλ Ζιία Αλαγλώζηε 

ηνπ Γ1 γηα ηελ βνήζεηά ηνπο πάληα ζην 

ηερληθφ κέξνο ησλ ενξηψλ. ΘΑ ΜΑ 

ΛΔΗΦΔΣΔ!  

ΜΠΡΑΒΟ!ηα παηδηά ηνπ 

ζεαηξηθνχ ηκήκαηνο πνπ ζπλεπείο 2 

θνξέο ηελ εβδνκάδα κεηά ην ζρνιείν 

αθηέξσλαλ ην ρξφλν ηνπο ζηελ αγάπε 

ηνπο γηα ην Θέαηξν θαη ζηνλ θαζεγεηή 

ηνπο Γηάλλε Γξίηζα γηα ηηο ηέιεηεο 

παξνπζίεο ησλ παηδηψλ. 

ΜΠΡΑΒΟ! 

ηνπο αξηζηνχρνπο ησλ Δηθαζηηθψλ 

ηεο Γ ηάμεο πνπ δσγξάθηζαλ θέηνο 

έλα κεγάιν ηειάξν θαη ηξία κηθξφηεξα 

γηα ην ρνιείν. ΚΑΛΖ ΤΝΔΥΔΗΑ !! 
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Ζ ζπλέληεπμε 
ηνπ λένπ καο 
δηεπζπληή!! 

 

 
1. Πώο ζαο θάλεθε ε πξώηε 

κέξα ζην ζρνιείν σο 

Γηεπζπληήο; 

 

Θα έιεγα φηη ήηαλ κηα κέξα κε πάξα 

πνιχ ακεραλία θαη  άγρνο γηαηί είρα 

ηελ ηχρε λα δηνξηζηψ σο δηεπζπληήο 

ζην ζρνιείν κνπ νπφηε θαη 

αηζζαλφκνπλ σξαία πνπ εξρφκνπλ 

μαλά ζην ζρνιείν ζε απηήλ ηελ 

θαηλνχξγηα ζέζε, αιιά είρα 

παξάιιεια, φπσο είπα, θαη ακεραλία 

αθνχ είραλ αιιάμεη πιένλ ηα 

πξάγκαηα θαη απφ θαζεγεηήο ζα 

γηλφκνπλ δηεπζπληήο. Πάλησο ήηαλ κηα 

επράξηζηε κέξα πνπ θχιεζε πνιχ 

σξαία. 

 

2. Πνηα ήηαλ ηα θίλεηξά ζαο γηα 

λα αλαιάβεηε ηελ ζέζε ηνπ 

δηεπζπληή; 

 

Γεληθά ζηε δσή κνπ αξέζεη λα θάλσ 

θαηλνχξγηα πξάγκαηα, δελ κνπ αξέζεη 

λα κέλσ ζηα ίδηα. Μνπ αξέζεη λα 

παίξλσ ξίζθα θαη λα αλαιακβάλσ 

επζχλεο, γη‟ απηφ θαη έθαλα αίηεζε γηα 

δηεπζπληήο. Ήζεια λα πξνζθέξσ θαη 

απφ απηήλ ηελ ζέζε. 

 

3. Πξηλ γίλεηε δηεπζπληήο 

ήζαζηαλ θαζεγεηήο. Πνηεο 

δηαθνξέο ππάξρνπλ ζηηο 

ππνρξεώζεηο ζαο θαη πώο 

αληηδξάζαηε αξρηθά ζε 

απηέο; 

Ο δηεπζπληήο έρεη πνιχ πεξηζζφηεξεο 

ππνρξεψζεηο. Δμαθνινπζεί λα είλαη 

θαζεγεηήο, λα δνπιεχεη ζην ζρνιείν 

θάλνληαο κάζεκα αιιά έρεη 

πεξηζζφηεξε επζχλε απέλαληη ζην 

ζχλνιν ησλ παηδηψλ ηνπ ζρνιείνπ θαη 

απέλαληη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ. 

Δπνκέλσο, αιιάδνπλ αξθεηά 

πξάγκαηα… 

 

4. Πηζηεύεηε πσο όληαο 

δηεπζπληήο έρνπλ επεξεαζηεί 

νη ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο 

ζαο; 

 

ρη, θαζφινπ. Αληηζέησο,  πηζηεχσ 

πσο ηνπο γλψξηζα θαιχηεξα. Γηφηη 

πέξα απφ ηε ζρέζε πνπ είρακε κέζα 

ζηελ ηάμε, πιένλ έξρνκαη ζε επαθή 

γηα πεξηζζφηεξα ζέκαηα καδί ηνπο. 

Οπφηε, λνκίδσ πσο ε ζρέζε απηή έρεη 

γίλεη θαιχηεξε. 

 

5. Αλ ήζαζηαλ έθεβνο ζα 

επηιέγαηε λα θνηηήζεηε ζε 

απηό ην ζρνιείν κε βάζε 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα; 

πνπ κε πήγαηλε ε κακά κνπ( γέλια). 

Αζηεηεχνκαη..  

Ναη, γηαηί φρη; Ννκίδσ πσο έρεη πνιχ 

θαιά ζηνηρεία Γεκφζηνπ ρνιείνπ. 

Δμάιινπ θαλέλα ζρνιείν δελ είλαη 

ηέιεην, αο κελ ην μερλάκε απηφ. 
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6. Πώο πεξάζαηε ζηελ 

ηξηήκεξε εθδξνκή σο 

ζπλνδόο; Πείηε καο 

πξάγκαηα πνπ ζαο 

ελόριεζαλ θαη ζαο άξεζαλ. 

Ήηαλ επράξηζηα. Θα έιεγα κηα πνιχ 

φκνξθε εκπεηξία έηζη θη αιιηψο γηα 

φινπο, εηδηθά γηα ηα παηδηά. Σελ 

πεξηκέλνπλ κε πνιιή αλππνκνλεζία. 

Απφ ηα Υξηζηνχγελλα, ζα έιεγα! Αιιά 

θαη γηα ηνπο ζπλνδνχο είλαη κηα πνιχ 

επράξηζηε εκπεηξία γηαηί έξρνληαη πην 

θνληά κε ηα παηδηά. Βέβαηα, κπνξψ λα 

πσ πσο άιινηε είλαη θαιχηεξα θαη 

άιινηε είλαη ρεηξφηεξα. Πάλησο θέηνο, 

πήγε πνιχ θαιά. Πήγακε ζε σξαία 

κέξε! 

7. Πνην ζαο άξεζε 

πεξηζζόηεξν; 

Σν φηη μαλαείδα ην Μπζηξά, ήηαλ απηφ 

πνπ κε εληππσζίαζε πεξηζζφηεξν. 

Δίλαη έλα κέξνο πνπ κε καγεχεη πάληα. 

Αιιά θαη ηα άιια κέξε κνπ αξέζνπλ. 

Απιά ν Μπζηξάο βγάδεη κία καγεία, 

έλα κπζηήξην παξειζνληηθφ πνπ κε 

εληππσζηάδεη θάζε θνξά.. 

8. Πνηνο πηζηεύεηε ζα ήηαλ ν 

δηθαηόηεξνο ηξόπνο γηα λα 

ηηκσξήζεηε κηα αλώλπκε 

παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά; 

 

Γελ είλαη ζσζηφ λα ηηκσξεζεί κηα 

αλψλπκε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. 

Μπνξείο λα πξνζέμεηο ην γεγνλφο θαη 

λα πξνζπαζήζεηο λα κάζεηο πξάγκαηα 

πνπ ζα ηεθκεξηψζνπλ θάηη. Παξ‟ νι‟ 

απηά, ζα πξνηηκνχζα λα ην παξαδερηεί 

ν ίδηνο ν καζεηήο ηελ πξάμε ηνπ θαη λα 

κνπ δψζεη θάπνην απνδεηθηηθφ.  

Αιιά γηα εκέλα, ην „‟ κνπ είπε θάπνηνο 

θάηη θαη ζε ηηκσξψ‟‟ δελ ππάξρεη. 

 

9. Γηα ηελ πινπνίεζε 

δηαθόξσλ δξάζεσλ ζρνιείν 

ππήξμε θαιή ζπλεξγαζία κε 

ην δεθαπεληακειέο; Με 

πνηνπο παξάγνληεο είραηε 

θαιή ζπλεξγαζία; 

 

Σν ζέκα ηνπ δεθαπεληακεινχο ζέιεη 

ιίγε ζπδήηεζε. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

εζείο εθιέγεηε ηνπο αληηπξνζψπνπο 

ζαο. Αιιά απηφ είλαη γεληθφηεξν ζέκα 

ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. κσο  γηα ην 

δεθαπεληακειέο θέηνο, κπνξψ αλ πσ 

πσο είρακε θαιή ζπλεξγαζία. Γελ 

δεκηνπξγήζεθαλ πξνβιήκαηα, ππήξμε 

ζπλελλφεζε, θαηαλφεζε θαη ζπδήηεζε, 

θάηη ζην νπνίν πηζηεχσ πσο ζπλέβαια 

θη εγψ. ε γεληθέο γξακκέο ππήξμε κηα 

πνιχ θαιή ζπλεξγαζία. 

 

10. Πνηα πξνζόληα πηζηεύεηε 

πσο πξέπεη λα έρεη έλαο 

θαιόο δηεπζπληήο; 

Δ, ηα δηθά κνπ θπζηθά(γέλια).  

Ννκίδσ πσο πξέπεη λα έρεη ηελ 

σξηκφηεηα λα αθνχεη θαη λα αγαπάεη ηα 

παηδηά. Δπηπιένλ, ζα έπξεπε λα έρεη 

αλνηρηνχο νξίδνληεο θαη λα 

αληηιακβάλεηαη ηηο αλάγθεο ηφζν ηνπ 

ζρνιείνπ φζν θαη ησλ καζεηψλ θαζψο 

θαη ην θαιφ ησλ ηειεπηαίσλ. 

11. Δζείο πην λνκίδεηε όηη είλαη 

ην κεγαιύηεξν πιενλέθηεκα 

θαη ην κεγαιύηεξν 

κεηνλέθηεκά ζαο ζαλ 

δηεπζπληήο; 

Θα έιεγα ε ελζπλαίζζεζε. Με ηελ 

έλλνηα φηη κπνξψ εχθνια λα κπαίλσ 

ζηε ζέζε ηνπ άιινπ. Απφ ηε κηα 

θαηαλνψ ηφζν ηα παηδηά φζν θαη ηνπο 

ζπλαδέιθνπο, απφ ηελ άιιε φκσο, ε 

ππεξβνιηθή θαηαλφεζε δελ ρξεηάδεηαη 

γηαηί πξέπεη λα ηεξνχληαη θαλφλεο. 
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ΡΟΜΠΟΣΗΚΑ 

ΝΔΑ!            

 

ην πιαίζην ηνπ Παλειιήληνπ 

Γηαγσληζκνύ Ρνκπνηηθήο (W.R.O.) 

κε ζέκα ηηο Βπδαληηλέο Φξπθησξίεο 

ηα παηδηά έπξεπε λα θέξνπλ ζε 

πέξαο κηα (απνζηνιή) ξνκπνηηθή 

δηάηαμε ε νπνία πξνζνκνίσλε ηελ 

αληαιιαγή κελπκάησλ από ην 

Βπδάληην ζηελ Δπξώπε θαη αιινύ 

θαηά ηνλ Μεζαίσλα. 

πκκεηείραλ νη καζεηέο: Καξιέηζνο 

Κσλ/λνο Β2 , Βελνιηά Αγγειηθή Β1 

θαη Έθηνξαο Κπξηαδήο ηνπ Γ1.  

 

 

Σελ επηκέιεηα είραλ νη θαζεγεηέο, 

Σζίηζνο Βαζίιεο Μαζεκαηηθόο θαη   

Νηίλνο Παλαγηώηεο Γπκλαζηήο. 

 

ΣΑ ΒΡΑΒΔΗΑ 

ΣΖ ΦΤΗΚΖ  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΙΚΗ 

«ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ» 2018                                         

 Γ’ Γπκλαζίνπ 

Μηραειίδνπ Μαξίλα (3ν ΒΡΑΒΔΗΟ) 

Μεγάινπ Βαζηιηθή (3ν ΒΡΑΒΔΗΟ) 

Μπάθνπ Παλαγηψηα (ΔΤΦΖΜΟ 

ΜΝΔΗΑ) 

 Λάκπξνπ Λεηψ  

(ΔΤΦΖΜΟ ΜΝΔΗΑ) 

 Β’ Γπκλαζίνπ  

Ενξκπάο Θσκάο  

(ΔΤΦΖΜΟ ΜΝΔΗΑ) 

 Α’ Γπκλαζίνπ  

Μπνχδα Νεθέιε – Κσλ/λα 

(ΔΤΦΖΜΟ ΜΝΔΗΑ) 
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ΔΓΚΑΗΝΗΑΕΔΣΑΗ ΣΟ ΝΔΟ ΚΣΗΡΗΟ  

ΣΧΝ ΔΦΟΠΛΗΣΧΝ ΑΓΓΔΛΗΚΟΤΖ  

ΓΗΠΛΑ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ ΜΑ !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Σν θηίξην ηεο Αξρηηεθηόληζζαο 

από ηελ ζπκπξσηεύνπζα, θαο 

αθειιαξίδνπ ( αθηεξώζακε άξζξν 

ζε πξνεγνύκελν ηεύρνο ηεο 

εθεκεξίδαο καο ) επηηέινπο 

ηειείσζε θαη κπνξνύκε λα 

απνιακβάλνπκε ηηο θαζαξέο 

θπκαηηζηέο γξακκέο ηνπ.  

       Σα εγθαίληα ηνπ εθνπιηζηηθνύ 

νκίινπ ηνπ θ. Αγγειηθνύζε δελ ζ 

αξγήζνπλ θαη παξά ηηο γθξίληεο ησλ 

ζπλήζσλ γθξηληάξεδσλ ην θηίξην ζ’ 

απνηειέζεη κεγάιν θέληξν 

πξνζέιεπζεο κηαο θαη ζα ζηεγάζεη 

ζην ηζόγεηό ηνπ ην ΜΟΤΔΗΟ ΣΧΝ 

ΠΛΟΗΧΝ. Οη πόξηεο ζ’ αλνίμνπλ θαη 

ε γεηηνληά καο δελ ζα είλαη ε ίδηα!  

        Σν ίδξπκα Αληώληνπ θαη 

Ησάλλε Αγγειηθνύζε έρεη ήδε 

αγθαιηάζεη ην ρνιείν καο ηα 

ηειεπηαία ρξόληα πξνζθέξνληαο 

ελίζρπζε ζηηο νηθνγέλεηεο καζεηώλ 

ηνπ ρνιείνπ καο κε νηθνλνκηθό 

πξόβιεκα θαη αγνξάδνληάο καο 

πιηθά γηα ηα εξγαζηήξηα ηνπ 

ρνιείνπ καο.  

          Δπραξηζηνύκε γη απηό ην 

ίδξπκα θαη ηνλ εθνπιηζηή ηνπ θαη 

επειπηζηνύκε ζε ζπλερή 

επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ζηα 

πιαίζηα κηαο εμαηξεηηθήο 

ζπλύπαξμεο. 

          Σα παηδηά ηεο Γ ηάμεο 

θηινηέρλεζαλ νκαδηθά πίλαθα 

δσγξαθηθήο ηνλ νπνίν ζα ραξίζνπλ 

ζηελ αληηπξόεδξν ηνπ Ηδξύκαηνο 

θα Μαξία Αγγειηθνύζε, γηα ηα 

θαινξίδηθα! 

Δπρόκαζηε θάζε 

επεκεξία ζηνλ όκηιν, 

πγεία θαη 

καθξνεκέξεπζε!! 
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ΔΗΚΑΣΗΚΑ 

Ζ ΔΚΘΔΖ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΣΧΝ 

ΠΑΗΓΗΧΝ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΜΑ 

ΣΖ ΠΗΝΑΚΟΘΖΚΖ ΣΖ ΟΦΗΑ 

ΛΑΚΑΡΗΓΟΤ ΣΖ ΚΑΛΛΗΘΔΑ. 

 

 

           Ξεθηλήζακε ηε κειέηε απηή απφ 

ην 2009 κεηά ηηο θνληθέο θσηηέο ηεο 

Ζιείαο, φπνπ παξαθνινπζήζακε πσο 

δέλδξα, άλζξσπνη, ειάθηα , ρειψλεο 

θαη πνπιηά κνηξάζηεθαλ ηελ ίδηα κνίξα 

λα θανχλ δσληαλνί γηα λα 

εμππεξεηήζνπλ ζθνηεηλνχο ζθνπνχο 

κε νιέζξηα απνηειέζκαηα. 

 

ηελ έθζεζε είρακε αλαξηήζεη ηελ 

επγεληθή ρνξεγία  ηνπ ηδξύκαηνο  

Αληώληνπ θαη Ησάλλε Αγγειηθνύζε. 
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            Θεσξνχκε κεγάιε ηχρε γηα ηα 

παηδηά ηνπ ζρνιείνπ καο πνπ κπνξνχλ 

λα εθζέζνπλ απηφλ ηνλ θχθιν 

δεκηνπξγηψλ ηνπο ζην πλεπκαηηθφ 

θέληξν ηεο νθίαο Λαζθαξίδνπ. Δίλαη 

επίζεο κεγάιε επθαηξία λα 

παξνπζηάζνπκε ην ζθεπηηθφ απηήο ηεο 

έθζεζεο ηεο νπνίαο ε ζπνπδαηφηεηα 

εζηηάδεηαη δηα κέζνπ ηνπ ρξφλνπ ζηελ 

επαθή ησλ παηδηψλ κε ηε θχζε ε 

νπνία, φπσο γίλεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο ζε έλαλ αζηηθφ ρψξν, 

κειεηήζεθε κέζσ ίληεξλεη απφ 

θσηνγξαθίεο θαη εθηππψζεηο . 

Ο θφβνο ηεο ππξθαγηάο 

εγθαηαζηάζεθε απφ ηφηε  θάζε 

αλέκειν θαινθαίξη ζηα ρσξηά καο θαη 

ζηηο θαηαζθελψζεηο. Κάζε ρξφλν εμ 

άιινπ, δνχκε κηα ηδέα απφ ηνλ θφβν 

εθείλν πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηελ 

απαμίσζε ηνπ πεξηβάιινληφο καο , 

ηελ αλεπζπλφηεηα σο πξνο ηε δσή, 

ηνλ ηξφκν θαη ηνλ παληθφ εμ αηηίαο ηνπ 

ίδηνπ επαλαιακβαλφκελνπ κνηίβνπ. 

Κάζε θαινθαίξη θάπνηνο δαζηθφο 

πιεζπζκφο πξέπεη λα εμνλησζεί γηα 

θάπνηνπο ιφγνπο. Χο εθ ηνχηνπ ε 

ζπγθεθξηκέλε εηθαζηηθή κειέηε ησλ 

παηδηψλ ηνπ ρνιείνπ καο είλαη 

απνηέιεζκα ηεο αληίδξαζήο καο ζε 

φιν απηφ ζε κηα πξνζπάζεηα λα 

εκβαζχλνπκε ζηε θχζε πνπ ηφζν 

ιείπεη ζηα παηδηά ηεο πφιεο θαη λα 

εληείλνπκε ην λφεκα θαη ηε 

ζπνπδαηφηεηά ηεο. 

          Απηά ηα έξγα απνηεινχλ έλαλ 

ζπλδεηηθφ θξίθν ζην δηάζηεκα πεξίπνπ 

κηαο δεθαεηίαο, απφ ηνλ έλαλ ρξφλν 

ζηνλ άιιν,  φπνπ ηα παηδηά ηεο Γ 

ηάμεο ηνπ 14νπ Γπκλαζίνπ δεκηνπξγνχλ 

έλα έξγν δσγξαθηθήο, ζε έλαλ 

ζπγρξνληζκφ κηαο νκάδαο παηδηψλ 

θάζε ρξφλν, ρξεζηκνπνηψληαο  

επαγγεικαηηθά πιηθά ζαλ πξαγκαηηθνί 

δσγξάθνη θαη αθνινπζψληαο κηα ξνή 

ηνπ ηδίνπ ζέκαηνο επηθεληξσκέλα 

πάληα ζηα δηάθνξα ζηνηρεία ηεο 

θχζεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο 

πάλσ ζε απηήλ.  

          Σα έξγα φηαλ ηειεηψζνπλ 

ππνγξάθνληαη απφ ηα παηδηά θαη ηελ 

επηκέιεηα ηεο θαζεγήηξηάο ηνπο ζην 

πίζσ κέξνο ηνπ ηειάξνπ, επίζεο 

γξάθεηαη ν ηίηινο ηνπ έξγνπ θαη ε 

ρξνλνινγία. Ακέζσο κεηά γίλεηαη ε 

αλάξηεζε ηνπ έξγνπ ζε έλαλ ηνίρν ηνπ 

δηαδξφκνπ ηνπ ρνιείνπ θαη δίπια ηνπ 

επηθνιιείηαη κηα θαξηειίηζα κε ηνλ 

ηίηιν ηε ρξνλνινγία θαη ηα νλφκαηα 

ησλ παηδηψλ. Σα παηδηά έρνπλ έηζη ηελ 
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επθαηξία λα έξζνπλ κεηά ηελ 

απνθνίηεζή ηνπο ζην ρνιείν φπνηε 

ζέινπλ θαη λα μαλαδνχλ ην νκαδηθφ 

ηνπο έξγν θαη ην φλνκά ηνπο 

αλαξηεκέλν. 

           Ο ρξφλνο είλαη έλα ζεκαληηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ απηήο καο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο επεηδή ζπλδέεηαη κε 

ηε κλήκε. Ζ επηιεθηηθή κλήκε παίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε 

ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ 

γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα θαη 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ παηδηψλ. 

ηαλ νη εηθφλεο ηεο θχζεο φπσο θη αλ 

είλαη , απφ ηνλ θήπν ηνπ ρνιείνπ, ηηο 

ηαηλίεο, ηα ληνθπκαληέξ, ην δηαδίθηπν,  

γίλνπλ θαη αληηθείκελν νκαδηθήο 

κειέηεο θαη έκπλεπζεο ην παηδί έρεη 

πνιιά λα ζπκεζεί θαη λα θαηαγξάςεη 

ζηηο απνζθεπέο ηνπ γηα ην κέιινλ.  

          Αο ηα ζπλδέζεη φια ηα παηδηά 

ζηε πνξεία ηνπ ρξφλνπ ε λεαληθή ηνπο 

ζπλεχξεζε θαη δεκηνπξγία. 

          Αο ζπκεζνχλ ην ζρνιείν ηνπο 

φρη ζαλ ηφπν θαηαλαγθαζκνχ θαη 

ζηείξαο κάζεζεο  αιιά ζαλ 

δεκηνπξγηθφ θνκκάηη ηεο δσήο ηνπο. 

 Ζ Δηθαζηηθφο  

 ΜΑΡΗΑ ΠΔΣΡΟΤΛΗΑ 

 

                                        

Δηθνζηόο 
αηώλαο:  

Γιππηηθή, δσγξαθηθή, 

ζύγρξνλεο ηάζεηο θαη 

αξραηόηεηα. 

ΚΑΡΑΑΒΒΗΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ Γ1  

Ζ επίδξαζε ηεο ηέρλεο ηεο θιαζηθήο 
Αξραηφηεηαο πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά 
ζηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο ζηηο αξρέο ηνπ 
20νχ αηψλα θαη αιιάδεη ν ηξφπνο 
αλαθνξάο ζε απηή. Ζ ηέρλε 
πεξηζζφηεξν απφ πνηέ ραξαθηεξίδεηαη 
απφ κηα ηεξάζηηα πνηθηιία ζηνπο 
ηξφπνπο έθθξαζεο. Δίλαη εκθαλήο ε 
ηάζε λα μεπεξαζηνχλ ηα φξηα ησλ 
ηερλψλ, θαζψο νη θαιιηηέρλεο 
αλαδεηνχλ φιν θαη πην ζχλζεηνπο 
ηξφπνπο έθθξαζεο. 

Ζ κφληκε αληίζεζε κεηαμχ 
θιαζηθηζηηθψλ θαη ξνκαληηθψλ ηάζεσλ, 
κεηαμχ Απνιιψλησλ θαη Γηνλπζηαθψλ, 
φπσο ζπρλά ηηο ραξαθηεξίδνπλ, 
κεηαμχ ζηαηηθφηεηαο θαη θίλεζεο 
θαίλεηαη φηη δελ έπαςε πνηέ λα 
ππάξρεη. Απφ ηε κηα ε γξακκή θαη ην 
ζρέδην, απφ ηελ άιιε ην ρξψκα θαη ε 
θίλεζε. Έηζη δηαθξίλνληαη δπν 
δηαδξνκέο πξνο ηα πίζσ: op art, 
θνλζηξνπθηηβηζκόο, θπβηζκόο 
θαηάγνληαη απφ ηνλ θιαζηθηζκφ, ηνλ 
Δλγθξ, ηνλ Νηαβίλη, ηνλ Πνπζέλ, ηνλ 
Μαληέληα θαη θιεξνλνκνχλ 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο θιαζηθήο 
ειιεληθήο ηέρλεο. Απφ ηελ 
άιιε pop art, αθεξεκέλνο 
εμπξεζηνληζκόο, δπλακηθή 
δσγξαθηθή, θνπηνπξηζκόο, 
θνβηζκόο, ξνκαληηζκόο, 
Νηειαθξνπά, Γθόγηα, κπαξόθ θαη 
Μηραήι Άγγεινο, πεγαίλνπλ πίζσ 
ζηα γιππηά ηνπ Πεξγάκνπ, ζηελ ηέρλε 
ηεο ειιεληζηηθήο Αξραηόηεηαο. 

ηηο αξρέο ηνπ αηψλα ην ελδηαθέξνλ 
γηα ηελ θιαζηθή Αξραηφηεηα επηβηψλεη 
ζηνλ ρψξν ηνπ πκβνιηζκνχ, ηνπ λένπ 
ζηηι, φζν απηά δηαηεξνχληαη.                
Ζ θιαζηθή Αξραηόηεηα είλαη πάληα 
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έλα ζεκείν αλαθνξάο κε ζπγθεθξηκέλε 
ζεκαζηνινγηθή δχλακε. Γελ κπνξεί λα 
απνηηλάμεη ηνλ ζπλεηξκφ ηεο 
αθαδεκατθήο ζπληεξεηηθήο έθθξαζεο 
θαη απνηειεί ζεκαληηθή παξάδνζε ηνπ 
18νπ-19νπ αηψλα. Δίλαη θπζηθφ 
επνκέλσο λα κελ έρεη ζέζε ζηα 
κνληεξληζηηθά θηλήκαηα ησλ αξρψλ ηνπ 
αηψλα, φηαλ ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά 
έρνπλ θχξην ζηφρν ηε ξήμε κε ηελ 
παξάδνζε, ηε δηαθνπή ηεο ηζηνξηθήο 
ζπλέρεηαο. «Έλα αγσληζηηθφ 
απηνθίλεην […] είλαη πην φκνξθν απφ 
ηε Νίθε ηεο ακνζξάθεο» γξάθεη 
πξνθιεηηθά ζην καληθέζην ηνπ 
θνπηνπξηζκνχ ζηηο 20 Φεβξνπαξίνπ 
1909 ν Φίιηπν Σνκάδν Μαξηλέηη κε 
έληνλα εηθνλνθιαζηηθή δηάζεζε θαη ν 
Οπκπέξην Μπνηζηόλη (1882-1916) 

 

  
Αξηάδλε ζύκβνιν εγθαηάιεηςεο 
ζηνλ κεηαθπζηθφ ρψξν ηνπ Νηε Κίξηθν  

 

κεηακνξθψλεη ηελ αξραία ζεά ζε 
θνπηνπξηζηηθφ γιππηφ (1913· ). 

 

Μπνξεί ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα ην 
ελδηαθέξνλ γηα ηελ θιαζηθή 
Αξραηφηεηα λα έρεη ππνρσξήζεη, ην 
βξίζθνπκε λα κεηαηνπίδεηαη φκσο 
εληππσζηαθά ζηελ πξσηφγνλε ηέρλε 
θαη ζηνπο πξψηκνπο πνιηηηζκνχο, 
φπνπ ην κεξίδην ηεο Διιάδαο κε ηα 
αξρατθά γιππηά, ηελ θπθιαδηθή, 
κπθελατθή θαη κηλσηθή ηέρλε είλαη 
κεγάιν. Ζ κνληέξλα γιππηηθή αιιά θαη 
ζεκαληηθά ξεχκαηα ηεο πξσηνπνξίαο 
ζα ελζθχςνπλ ζε απηφ ην πιηθφ ζαλ ζε 
κηα λέα δεμακελή πνιχηηκσλ 
εξεζηζκάησλ. 

Ζ Αξραηφηεηα, σζηφζν, έρεη θαη κηαλ 
άιιε εκπινθή ζηνλ ρψξν ηεο 
πξσηνπνξίαο κέζσ ησλ θιαζηθψλ 

κχζσλ. Πνιινί πξσηνπνξηαθνί 
δεκηνπξγνί ηεο ηέρλεο θαη ηνπ ιφγνπ 
(βι. Απνιηλέξ, Κνθηφ, Σδφηο, Μαηίο, 
Πηθάζν, θπξίσο νη ππεξξεαιηζηέο) 
πξνρσξνχλ κε ηδηαίηεξε πξσηνηππία 
ζε λέεο αλαγλώζεηο ησλ ειιεληθψλ 
κχζσλ κε βαζηά επηξξνή απφ ηε 
ζθέςε ηνπ Νίηζε θαη ηνπ Φξόηλη. Ζ 
πάιε ηνπ απνιιψληνπ θαη ηνπ 
δηνλπζηαθνχ ζηνηρείνπ παίξλεη 
δξακαηηθέο δηαζηάζεηο, ελψ ε 
ςπραλαιπηηθή εξκελεία ηνπ κχζνπ ηνπ 
ιαβχξηλζνπ γίλεηαη ην ζχκβνιν ησλ 
αλαδεηήζεσλ ζηνλ θφζκν ηνπ 
αζπλείδεηνπ. Οη ειιεληθνί κχζνη  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπνηζηόλη , θνπηνπξηζηηθή απφδνζε. 

 

παξέρνπλ ζήκαηα θαη εκβιήκαηα ζε 
θηλήκαηα θαη θαιιηηερληθέο ηάζεηο, 
φπσο π.ρ. ε απνζέσζε ηνπ Οξθέα γηα 
ηνλ Απνιηλέξ, ζχκβνιν κηαο λέαο 
δπλακηθήο επνρήο γηα ηνλ ιφγν θαη ηελ 
ηέρλε (νξθηζκφο), ε κειαγρνιηθή. 

 

Ο Μηλώηαπξνο, ζχκβνιν ησλ ηπθιψλ 
ελζηίθησλ θαη ησλ πην ζθνηεηλψλ θαη 
αλεμεξεχλεησλ δπλάκεσλ ηνπ 
αζπλείδεηνπ γηα ηνλ Πηθάζν θαη 
άιινπο νκφηερλνχο ηνπ. Ζ ρξήζε 
αξραίσλ ζπκβφισλ απφ ηνπο 
ππεξξεαιηζηέο επαλαπξνζδηνξίδεη 
δπλακηθά ηνλ ξφιν θαη ηε ζεκαζία ηεο 
ηέρλεο ηεο Αξραηφηεηαο ζην έξγν 
ζπνπδαίσλ δεκηνπξγψλ, φπσο ησλ 
Νηαιί, Δξλζη, Μαγθξίη, Νηειβό, 
Μαζόλ θ.ά. 
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Αλ εμαηξέζνπκε ηα ξεύκαηα ηεο 
θαζαξήο αθαίξεζεο, ε Αξραηφηεηα 
ζα έρεη θαη πάιη ζεκαληηθφ κεξίδην 
ζηνλ δηάινγν πνπ αλνίγεη κε ην 
παξειζφλ ην θίλεκα ηνπ 
κεηακνληέξλνπ ζηε δεθαεηία 1970-
1980. ηνλ λέν πινπξαιηζηηθφ 
εθιεθηηθηζκφ ηνπ κεηακνληέξλνπ 
θιίκαηνο ε επηζηξνθή ζηελ παξάδνζε 
πνπ αθαλίδεηαη ζα έρεη πνιύ ρώξν 
γηα ηελ Αξραηφηεηα. 

13.1. ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΓΛΤΠΣΗΚΖ 

 

Σν ελδηαθέξνλ ησλ πξσηνπνξηψλ γηα 
ηηο αξρατθέο θφξκεο θαηεπζχλεηαη απφ 
δχν ακθηηαιαληεπφκελεο ηάζεηο: 
θηλεηηθφηεηα θαη ζηαζεξφηεηα, 
θαηλνηνκία θαη παξάδνζε. ηελ 
αληηαθαδεκατθή ζηάζε ζηεξίδνπλ 
ηελ πνιηηηζκηθή αλαλέσζε. Ζ απνδνρή 
ηεο αξρατθήο ηέρλεο βηψλεηαη ζαλ 
επαλαζχλδεζε κε ηηο αξρέγνλεο, 
κπζηθέο ξίδεο θαη θαηαβνιέο ηνπ 
πνιηηηζκνχ θαη ζπγρξφλσο ζαλ 
πξνβνιή θαη πξόηαζε κηαο λέαο 
ξηδνζπαζηηθήο αξρήο. Οη έλλνηεο ηεο 
θαηαγσγήο θαη ηνπ πξσηφγνλνπ ήηαλ 
ζέκα ηδηαίηεξα αγαπεηφ ζηνλ πξψηκν 
κνληεξληζκφ. Βαζηθφ πξνηέξεκα ηεο 
αξρατθήο γιππηηθήο, αιιά θαη ηεο 
θπθιαδηθήο ηέρλεο ήηαλ ε απιφηεηα. 
Σν ζέκα ηεο γπλαίθαο, σο Μεγάιεο 
Μεηέξαο, κεηαηξέπεηαη ζε αξρεηππηθφ 
ζχκβνιν πνπ ζπλδέεηαη κε ηε 
ζπλέρηζε ηεο δσήο. Ζ Γπλαίθα-αγγείν 
ηνπ Ροντέν , 

 
 ή ε Γπλαίθα-αγγείν ηνπ Αιεμάληεξ 
Αξρηπέλθν (1887-1964) ή 

πνιπάξηζκα έξγα ηνπ Πηθάζν κε 
αλάινγν πεξηερφκελν καξηπξνχλ ην 
ελδηαθέξνλ γηα ην ζέκα. Σελ νκνξθηά 
ησλ αξραίσλ αγγείσλ (θπξίσο ησλ 
αξρατθψλ) αλαγλσξίδεη ην 1934 ζην 
καληθέζην ηεο ε Έλσζε Μνληέξλσλ 
Καιιηηερλψλ (Union des Artistes 
Modernes), ηελ νπνία ππνγξάθνπλ 
κεηαμχ άιισλ νη Λε Κνξκππδηέ, 
Οδαλθάλ θ.ά. 

 

Ο ηαχξνο - ε αξπαγή ηεο 
Δπξψπεο, ε ζπείξα, ν Λαβχξηλζνο 
ζπλαληψληαη ζπρλά ζε έξγα 
κνληέξλσλ θαιιηηερλψλ, φπσο νη 
Μαηίο, Πηθάζν, Μπξαλθνύδη, Λε 
Κνξκππδηέ θ.ά. ηηο αξρέο ηνπ 20νχ 
αηψλα ηδηαίηεξα νη γιχπηεο δίλνπλ φιν 
θαη πεξηζζφηεξε ζεκαζία ζηελ 
επεμεξγαζία ησλ θπζηθώλ πιηθώλ, 
έλα είδνο αληίδξαζεο ζηε 
βηνκεραλνπνίεζε ηεο ζχγρξνλεο 
δσήο. Ζ αθαδεκατθή παξάδνζε 
αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ ηάζε γηα 
επηζηξνθή ζηε θχζε, κε ηελ «πίζηε» 
ζην πιηθφ, ζηελ απεςθείαρ 
λάξεςση (taille directe, direct carving), 
δειαδή ρσξίο ηε κεζνιάβεζε 
πξνπαξαζθεπαζηηθψλ 
πξνπιαζκάησλ. Ο δηάινγνο αλάκεζα 
ζηε κνξθή θαη ζηηο θπζηθέο ηδηφηεηεο 
ηνπ πιηθνχ είλαη πξνθαλήο π.ρ. 
ζην Μικπό πτηνό ηνπ Μπξαλθνύδη, 

 ή ζηα μχιηλα γιππηά ηνπ Μνπξ. 
Ο Μνληηιηάλη παξαηεξεί φηη ν 
Μπξαλθνύδη απειεπζέξσζε ηε 
γιππηηθή απφ ηελ θξίζε ζηελ νπνία 
ηελ είρε βπζίζεη ν Ρνληέλ εμαηηίαο ηεο 
ρξήζεο κεγάιεο πνζφηεηαο πεινχ θαη 
πνιιήο «ιάζπεο». Δθηφο απφ ηελ 
πξνζνρή ζηηο ραξαθηεξηζηηθέο 
ηδηφηεηεο ηνπ πξσηνγελνχο πιηθνχ, ην 
αξρηθφ θνκκάηη ηεο πέηξαο ή ηνπ μχινπ 
έπξεπε λα παξακείλεη 
«αλαγλσξίζηκν», λα δεκηνπξγεί ηελ 
αίζζεζε φηη ην γιππηφ πξνυπήξρε 
ζηελ χιε απφ ηελ νπνία πξνήιζε. 
Έηζη πξνηηκνχλ ζέκαηα πνπ επλννχλ 
ζπκπαγείο φγθνπο, έλλνηεο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ην αξρέηππν, ελφηεηα-
νιφηεηα, ζηαζεξφηεηα θαη νγθνκεηξηθφ 
βάξνο (βι. π.ρ. ην Φηιί ηνπ 
Μπξαλθνχδη (1907-1908). Σα ζέκαηα 
απηά παξαπέκπνπλ άκεζα ζε έξγα 
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ηεο πξώηκεο Αξραηόηεηαο. Σν ζέκα 
επίζεο ηνπ torso, πνπ είρε θεξδίζεη ηελ 
πξνηίκεζε ηνπ Ρνληέλ, ζα απνθηήζεη 
ζεκαληηθή ζέζε ζηε γιππηηθή ηνπ 
Πηθάζν, ηνπ Μαηίο θαη ηνπ 
Μπξαλθνχδη. 

Ο Κνλζηαληίλ Μπξαλθνύδη 
(1876-1957) εθηηκνχζε ηελ αξρατθή 
ηέρλε, φπσο θαη ν θίινο ηνπ Ακεληέν 
Μνληηιηάλη. Οη αλαθνξέο ηνπ 
Μπξαλθνχδη ζηελ Αξραηφηεηα δελ είλαη 
ζεκαηηθέο, αιιά αθνξνχλ θπξίσο ηνλ 
ηξφπν ρξήζεο ηνπ πιηθνχ, ηνλ ηξφπν 
πνπ ην δνπιεχεη, ηε ζηίιβσζε, ηελ 
απιφηεηα, ηηο ζεηξέο γπλαηθείσλ 
θνξκψλ, ηελ επηπεδφηεηα. ην ζρέδην 
ηνπ Μπξαλθνχδη Ζεσγάρι (1916-1920·),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ππάξρεη κηα ελδηαθέξνπζα 
ζρέζε κε ηελ θφξε ηεο Αθξφπνιεο 671 
(520 π.Υ.· ). Παξαβάιινληαο ηελ θφξε 
κε ην ζρέδην, νη δχν θχθινη ζην 
ζηξνγγπιφ πάλσ ηκήκα ηεο κνξθήο 
ηνπ Μπξαλθνχδη κπνξνχλ λα 
δηαβαζηνχλ είηε σο κίκεζε, είηε σο 
αθαίξεζε. Ο Πίηεξ Νίγθννπ (Peter 
Neagoe), παιηφο θίινο ηνπ 
Μπξαλθνχδη, καο πιεξνθνξεί φηη 
επηζθεπηφηαλ ζπρλά ηα αξρατθά 
γιππηά ζηα κνπζεία θαη ηα ζαχκαδε 
γηα ηελ απιφηεηα θαη ηηο θαζαξέο 
θφξκεο ηνπο. Αλαξσηηόηαλ πώο ζα 
κπνξνύζε λα κεηαθξάζεη ηε 
δύλακε απηώλ ησλ θαζαξώλ 
κνξθώλ κε έλα ζύγρξνλν ηξόπν. Ο 
Νίγθννπ ζεκεηψλεη επίζεο ην 
ελδηαθέξνλ ηνπ Μνληηιηάλη γηα ηα 
ειιεληθά αξρατθά γιππηά ηελ επνρή 
πνπ ζπλεξγάδνληαλ κε ηνλ 
Μπξαλθνχδη ην 1909. Ο ηειεπηαίνο 
κάιηζηα έθηηαμε έλα έξγν Κευαλή 
αρταίας, πνπ ζπκίδεη ηελ θεθαιή ηεο 
Ήξαο ηεο Οιπκπίαο (πεξ. 600 π.Υ., ). 
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ηε κνληέξλα ηέρλε νη αξρατθέο 
κνξθέο πξνζεγγίδνληαη κε δχν 
ηξφπνπο: είηε ζαλ κηα ηππηθή 
νκνηφηεηα καδί κε κηα θξηηηθή δηάζεζε 
απέλαληη ζην αξρατθφ ζηνηρείν, είηε 
ζαλ κηα απιή ζπλεηξκηθή αλαθνξά 

Ο Μπξαλθνύδη ζηελ Αρτή τοσ 
κόσμοσ(πεξ. 1920· ) 

ζέιεη λα βαζίδεηαη ζηηο ξίδεο. Θέιεη ηα 
έξγα ηνπ λα είλαη κνληέξλα ηζνδχλακα 
αξρατθψλ εηθφλσλ.  

Ο Υέλξη Μνπξ (1898-1986), 
έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 
γιχπηεο ηνπ 20νχ αηψλα, γνεηεχζεθε 
απφ ηελ θπθιαδηθή πιαζηηθή, απφ ηελ 
απιφηεηα, ηελ αλαγσγή ζην 
ζηνηρεηψδεο, ηελ επαηζζεζία, ηηο 
ιεπηδφκνξθεο επηθάλεηεο, ηα θαζαξά 
πεξηγξάκκαηα, ηελ απεπζείαο 
ιάμεπζε, έλλνηεο θιεηδηά ηεο πιαζηηθήο 
κνξθήο, αλαγλσξίζηκεο ζηα θπθιαδηθά 
εηδψιηα, κε ηζρχ πέξα απφ 
ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο ή πνιηηηζκηθέο 
πεξηφδνπο. Ο Μνπξ πνπ ελδηαθέξεηαη 
γηα κηα ζχγρξνλε παξάδνζε γιππηηθήο 
εξεχλεζε εθείλεο ηηο κνξθέο πνπ ν 
19νο αηψλαο είρε θαηαηάμεη ζηελ 
«πξσηφγνλε» ηέρλε. ην Παξίζη θαη 
ζην Λνλδίλν είρε επηζθεθζεί κνπζεία 
κε έξγα αξραίσλ πνιηηηζκψλ ηεο 
αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, ηνπο νπνίνπο 
κειεηνχζε θαη απφ βηβιία 
(sculptordoctus). «Αγαπψ θαη 
ζαπκάδσ ηελ θπθιαδηθή ηέρλε», έιεγε. 
«Δίκαη ζίγνπξνο φηη ην γλσζηφ 
θπθιαδηθφ θεθάιη ζην Λνχβξν 
επεξέαζε ηνλ Μπξαλθνχδη λα 
δεκηνπξγήζεη έλα ζπγγεληθφ γιππηφ, 
ηελ σνεηδή κνξθή πνπ νλνκάδεη Αρτή 
τοσ κόσμοσ». Σν 1969, φηαλ ηνλ 
ξψηεζαλ αλ ήζειε λα εθζέζεη ζην 
Βξεηαληθφ Μνπζείν νξηζκέλα απφ ηα 
γιππηά ηνπ δίπια ζηα θπθιαδηθά, 
ελζνπζηάζηεθε: «γηαηί κηα ηέηνηα 
ζύγθξηζε ζα κπνξνύζε λα 
αλαδείμεη θνηλέο θαη ζεκειηώδεηο 
παξακέηξνπο πνπ εμαθνινπζνύλ λα 
ηζρύνπλ ζηε γιππηηθή θαη όηη 
ππάξρεη ζπλέρεηα ηδεώλ θαη ηξόπνπ 
έθθξαζήο ηνπο». Πξάγκαηη, δελ 
κπνξεί λα παξαβιέςεη θαλείο ηελ 
επίδξαζε ηνπ θπθιαδηθνχ «αξπηζηή 
ηεο Κέξνπ» ζην Δζληθφ Αξραηνινγηθφ 

Μνπζείν ηεο Αζήλαο ζηελ Καθιστή 
μοπυή ηνπ Μνπξ ηνπ 1930. 

 

  
 

Καη ελψ ε θπθιαδηθή 
ηέρλε γνεηεχεη ηνπο Μνπξ, Σδηαθνκέηη 
(1901-1966) θαη Μπάξκπαξα 
Υέπγνπνξζ (1903-1975), ν Αξηζηίλη 
Μαγηόι (1861-1944), ζηηο αξρέο ηνπ 
20νχ αηψλα παξακέλεη ζηνλ 
θιαζηθηζκφ κε ηηο κλεκεηαθέο 
γπλαηθείεο γπκλέο κνξθέο ηνπ, πνπ 
θνζκνχλ θεληξηθά ζεκεία ζε πιαηείεο 
θαη πάξθα ηνπ Παξηζηνχ, 
κεηαθέξνληαο ηνλ ζαπκαζκφ ηνπ γηα 
ηελ αξραία γιππηηθή, φπσο ηε γλψξηζε 
ζε έλα ηαμίδη ηνπ ζηελ Οιπκπία θαη 
ηνπο Γειθνχο. ΚΑΡΑΑΒΒΗΓΖ 
ΘΔΟΓΧΡΟ Γ1 Πεγή: 
www.greeklanguage.gr/digitalResourc
es/ancient_greek/history 
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Ζ ΔΝΑΣΖ 

ΣΔΥΝΖ ΣΟΤ 

ΚΟΜΗΚ 
 

Παπιάθεο Γεώξγηνο 

Σκήκα: Α΄3 

Σα θόκηθο (comics), πνπ είλαη γλσζηά 

θαη σο έλαηε ηέρλε, είλαη κηα κνξθή 

νπηηθήο ηέρλεο πνπ απνηειείηαη απφ 

εηθφλεο πνπ ζπλήζσο ζπλδπάδνληαη κε 

θείκελν, ην νπνίν ζπρλά βξίζθεηαη ζε 

ζπλλεθάθηα.                                                          

H ιέμε «θφκηθο» πξνέξρεηαη 

εηπκνινγηθά απφ ηελ ιέμε «θσκηθφο» 

θη απηφ γηαηί νη πξψηεο ηζηνξίεο ήηαλ 

θσκηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

 

Σα θφκηθο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα λα εηθνλνγξαθήζνπλ θαξηθαηνχξεο 

θαη γηα λα δηαζθεδάζνπλ κε απιέο θαη 

ζπλεζηζκέλεο ηζηνξίεο. Σψξα έρνπλ 

εμειηρζεί ζε κνξθή ηέρλεο, κε πνιιά 

ππνείδε. Σα θφκηθο είλαη δεκηνχξγεκα 

ηνπ 19νπ αηψλα θαη νη πξφγνλνί ηνπο 

ρξνλνινγνχληαη απφ ην κεζαίσλα, 

είλαη γεγνλφο φηη νη άλζξσπνη, πνιχ 

λσξίηεξα, ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο εηθφλεο 

ζε ζεηξά, γηα λα αθεγεζνχλ κηα 

ηζηνξία. Σα ηεξνγιπθηθά ησλ 

Αηγππηίσλ, νη αλαπαξαζηάζεηο ησλ 

Αξραίσλ Διιήλσλ, ε ζηήιε ηνπ 

Σξαταλνύ ζηε Ρώκε, ν ηάπεηαο 

Bayeux ζηε Ννξκαλδία είλαη κεξηθά 

παξαδείγκαηα. 

 

 Πξσηνπφξνη ηνπ είδνπο 

ζεσξνχληαη γηα ηελ Δπξψπε ην 

πεξηνδηθφ AllySloper’shalf holiday 

πνπ θπθινθφξεζε ζηελ Αγγιία ζηηο 3 

Μαΐνπ ηνπ 1884 θαη δηεθδηθεί ηνλ ηίηιν 

ηνπ πξψηνπ πεξηνδηθνχ θφκηθο, κε 

ζπγγξαθέα ηνλ Charles Henry Ross 

θαη ζθηηζνγξάθν ηελ Emiliede Tessier. 

Ήξσαο ηνπ ήηαλ Ally Sloper έλαο 

ζνξπβψδεο ηεκπέιεο ζθεπσξφο, πνπ 

ζπρλά πεξηθέξεηαη ζηνπο δξφκνπο 

πξνζπαζψληαο λα θξπθηεί απφ ηνπο 

πηζησηέο ηνπ.   

 Χζηφζν γηα πνιινχο αθεηεξία  

ηνπ είδνπο ζεσξείηαη ην Hogan’s Alley 

ηνπ ΡίηζαξληΆνπηθνιη, ηνπ νπνίνπ 

θχξηνο ραξαθηήξαο ήηαλ ην θίηξηλν 

παηδί. Άξρηζε λα δεκνζηεχεηαη ζαλ 

έλζεην ζηξηπ ζε εθεκεξίδεο ην 1985. 

Σν θίηξηλν  παηδί ήηαλ έλα θαιαθξφ, κε 

ζηξαβά δφληηα θαη κεγάιεο θίηξηλεο 

ππηδάκεο παηδί, πνπ πεξηπιαληφηαλ 

ζηνπο δξφκνπο εμαζιησκέλσλ 
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ζπλνηθηψλ, ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο Νέαο 

Τφξθεο ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα. 

 

 Σα θφκηθο, γλψξηδαλ φκσο 

άλζεζε ηαπηφρξνλα ζε φιν ηνλ θφζκν. 

Αξρηθά νη επξσπατθέο ρψξεο 

αλαδεκνζίεπαλ ακεξηθάληθα 

δεκηνπξγήκαηα κεηαθξαζκέλα ζηε 

γιψζζα ηνπο, Ο Σελ Σελ ηνπ Herge ην 

1929 ήηαλ ν πξψηνο «επξσπαίνο» 

ήξσαο πνπ θαηάθεξε λα γίλεη γλσζηφο 

θαη δεκνθηιήο ζε νιφθιεξε ηελ 

Δπξψπε θαη ελ ζπλερεία ζηελ Ακεξηθή, 

θεξδίδνληαο κηθξνχο θαη κεγάινπο κε 

ηηο πεξηπέηεηέο ηνπ ζε θάζε γσλία ηνπ 

πιαλήηε. 

 

 Αλάπηπμε είρε θαη ε βηνκεραλία 

ησλ θφκηθο θαη ζηηο ρψξεο ηεο 

Αλαηνιήο. Ηδηαίηεξα ζηελ Ηαπσλία  

δεκηνπξγήζεθε κία ραξαθηεξηζηηθή θαη 

πιένλ δηεζλψο αλαγλσξίζηκε 

ηερλνηξνπία, κε «αλάπνδν» ηξφπν 

αλάγλσζεο (απφ ηα δεμηά πξνο ηα 

αξηζηεξά, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 

γξαθήο πνπ αθνινπζνχλ νη Ηάπσλεο),  

ζρεδφλ απνθιεηζηηθά αζπξφκαπξεο 

εηθφλεο θαη πην δσεξή, 

θηλεκαηνγξαθηθή ζα ιέγακε, απφδνζε 

ηεο θίλεζεο – ηα Manga. Έηζη 

νλνκάδνληαη γεληθά ηα θφκηθο ζηελ 

Ηαπσλία. 

 

Ζ Διιάδα γλψξηζε θάπσο  

αξγά ηα θφκηθο εμαηηίαο ησλ πνιηηηθψλ 

αλαηαξαρψλ θαη έηζη ε αθκή ηνπο ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν ρξνλνινγείηαη απφ ην 

1950. 

 

 Σα«Κιαζζηθά Δηθνλν-

γξαθεκέλα» είλαη ζεηξά θφκηθο, πνπ 

δηαζθεπάδνπλ γλσζηά έξγα ηεο 

παγθφζκηαο ινγνηερλίαο. Ζ ζεηξά 

θπθινθφξεζε ζηελ Διιάδα ην 1951 

απφ ηηο εθδφζεηο Περιηβαλίδε 

βαζηζκέλε ζηελ αληίζηνηρε 

ακεξηθάληθε θαη απφ ηφηε γλσξίδεη 16 

ζπλερείο αλαηππψζεηο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ειιεληθήο έθδνζεο 

ήηαλ ε πξνζαξκνγή ζεκάησλ 

ειιεληθνχ.  ελδηαθέξνληνο, γηα ηελ 

απφδνζε ησλ νπνίσλ δνχιεςαλ 

γλσζηνί Έιιελεο εηθαζηηθνί θαη 
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ινγνηέρλεο. Σα Κιαζζηθά Δηθν-

λνγξαθεκέλα απνηέιεζαλ κέξνο ηεο 

πνιηηηζηηθήο δσήο ηεο ρψξαο γηα 

πεξίπνπ δπν δεθαεηίεο θαη ζχληξνθν 

ηεο παηδηθήο θαη λεαληθήο ειηθίαο 

ρηιηάδσλ Διιήλσλ. ήκεξα νη πξψηεο 

εθδφζεηο απνηεινχλ ζπιιεθηηθά 

αληηθείκελα. 

 

 Ο «Μηθξόο Ήξσο» ππήξμε 

άιιν έλα πεξηνδηθφ θφκηθο πνπ 

θπθινθφξεζε ζηε ρψξα καο. Ο 

ζπγγξαθέαο ηνπ, ηέιηνο 

Αλεκνδνπξάο, ηνπ έδσζε δσή  απφ ην 

1953 έσο θαη ην 1967. Μέρξη ηφηε είρε 

θηάζεη ηα 798 ηεχρε, αξηζκφο ξεθφξ 

γηα ηελ επνρή εθείλε. Οη 

εηθνλνγξαθεκέλεο   ηζηνξίεο ηνπ 

θξάηεζαλ ζπληξνθηά ζηα παηδηά ηεο 

επνρήο εθείλεο, κε ηηο πεξηπέηεηεο ησλ 

ηξηψλ βαζηθψλ εξψσλ, ηνπ Γηψξγνπ 

Θαιάζζε, ηεο Καηεξίλαο θαη ηνπ 

πίζα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο, 

νη νπνίνη πνιεκνχζαλ ην θαθφ ζην 

πξφζσπν ηεο Φξνυιάηλ Υ θαη ηνπ 

ετηάλ Αιακάλ. 

ηε ζπλέρεηα ν Αξθάο είλαη ν 

έιιελαο θαιιηηέρλεο πνπ αζρνιείηαη 

κε ηελ ηέρλε ησλ θφκηθο. Ξεθίλεζε ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 

δεκνζηεχνληαο ηε ζεηξά «Ο 

Κφθθνξαο» ζην πεξηνδηθφ Βαβέι.  

 

Δπίζεο απφ ηα έξγα ηνπ  « Ο 

Ηζνβίηεο» έρεη γίλεη ζεηξά κε 

καξηνλέηεο γηα ηελ ειιεληθή 

ηειεφξαζε. Γνπιεηέο ηνπ έρνπλ 

κεηαθξαζηεί ζε άιιεο γιψζζεο. Σν 

πξαγκαηηθφ ηνπ φλνκα δελ είλαη 

γλσζηφ, παξφιν πνπ έρεη αλαθεξζεί 

ην φλνκα Αληψλεο Δπδαίκσλ.  

 

 Οη «Κσκσδίεο ηνπ 

Αξηζηνθάλε» ήηαλ ζεηξά θφκηθο 

ρσξίο θακία μέλε επηξξνή, πνπ 

εθδφζεθαλ ζηηο αξρέο ηνπ 1980, απφ 

ηηο Αγξνηηθέο πλεηαηξηζηηθέο  

Δθδφζεηο βαζηζκέλε ζηηο  ζσδφκελεο 

θσκσδίεο ηνπ Αξηζηνθάλε. Σα θφκηθο 

απηά πέξα απφ ηελ αξραηνγλσζηηθή 

θαη ςπραγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπο είραλ 

παξάιιεια ζηφρν  λα κπήζνπλ ηνπο 

αλαγλψζηεο ζ΄ έλα ξεαιηζηηθφ θαη 

θξηηηθφ ηξφπν ζθέςεο θαη ζέαζεο ηεο 

αξραίαο φζν θαη ηεο ζεκεξηλήο 

θνηλσληθνπνιηηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

 Ζ Φξνπηνπία είλαη θφκηθο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ ην 1983 ν 

ζπγγξαθέαο παηδηθήο ινγνηερλίαο 

Δπγέληνο Σξηβηδάο θαη ν ζθηηζνγξάθνο 
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Νίθνο Μαξνπιάθεο. Οινθιεξψζεθε ζε 

ηξεηο θχθινπο, κε 50 ηεχρε. Σν θφκηθο 

κεηαθέξζεθε θαη ζηελ ηειεφξαζε, 

ζεκεηψλνληαο κεγάιε επηηπρία.  

  

 

 

Ζ Φξνπηνπία είλαη κηα καθξηλή ρψξα 

πνπ ζπλνξεχεη ζηα δπηηθά κε ην 

Αβγαηεγαληζηάλ, ζηα αλαηνιηθά κε ην 

Πηπεξνχ θαη ζηα βνξεηνδπηηθά κε ηε 

Υψξα ηνπ Υαζκνπξεηνχ. Ζ ηζηνξία ηεο 

Φξνπηνπίαο είλαη γεκάηε κε πξάμεηο 

αθάληαζηνπ εξσηζκνχ θαη πξνδνζίαο, 

κε ππέξνρεο ζπζίεο θαη αζίγαζηα κίζε, 

ηνικεξέο πξνζδνθίεο θαη απνηξφπαηεο 

δνινπινθίεο. 

 Δπίζεο απφ ην 2000 θαη έπεηηα, 

ε παξαγσγή ειιεληθψλ θφκηθο 

απμήζεθε εθζεηηθά θαη 

εληαηηθνπνηήζεθε αθφκε πεξηζζφηεξν  

κεηά ην 2004. 

 

 Σν LOGICOMIXείλαη ην θφκηθο 

ηνπ Απφζηνινπ Γνμηάδε θαη ηνπ 

Υξίζηνπ Παπαδεκεηξίνπ κε ζέκα ηα 

καζεκαηηθά  θπθινθφξεζε ζηα 

ειιεληθά ην επηέκβξην ηνπ 2008 γηα 

λα γίλεη ζε έλαλ ρξφλν παγθφζκηα 

επηηπρία κε ρηιηάδεο αληίηππα θαη δε-

θάδεο κεηαθξάζεηο. Δίλαη έλα γξαθηθφ 

κπζηζηφξεκα (graphicnovel), δειαδή 

κπζηζηφξεκα ζε κνξθή θφκηθο. Σν 

θφκηθο απηφ δηεγείηαη παξάιιεια δπν 

ηζηνξίεο. Ζ πξώηε είλαη ε ίδηα ε 

ηζηνξία ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θαη 

εμειίζζεηαη ζηε ζεκεξηλή Αζήλα, κε 

πξσηαγσληζηέο ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ. 

Ζ δεύηεξε, πνπ θαιχπηεη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θφκηθο, 

αλαθέξεηαη ζηελ εμέιημε ηεο 

καζεκαηηθήο ινγηθήο απφ ηα ηέιε ηνπ 

19νπ κέρξη ηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα, 

θαζψο θαη ην πψο κηα θαηά βάζε 

θηινζνθηθή αλαδήηεζε νδήγεζε ζηε 

δεκηνπξγία ησλ πξψησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ. 

 

 Δπηπιένλ ηα θφκηθο πεξηέρνπλ 

εηθαζηηθή επαηζζεζία, θαζψο ε 

αηζζεηηθή ηνπο παξνπζίαζε είλαη 

ηδηαίηεξα επηκειεκέλε απφ ην 

εμψθπιιν σο ηελ ηειεπηαία 

ιεπηνκέξεηα θαη ηε ζρεδηαζηηθή 

αθξίβεηα.  Δπίζεο βξίζθνληαη ζηηο 

πξψηεο ζέζεηο ινγνηερληθψλ 

θαηαιφγσλ, ζε βηβιηνζήθεο, ζε 

ζρνιεία θαη παλεπηζηήκηα. Γθαιεξί θαη 

κνπζεία θηινμελνχλ εθζέζεηο θφκηθο, 

κεγάιεο πφιεηο δηνξγαλψλνπλ 

θεζηηβάι αθηεξσκέλα ζ‟ απηά, ελψ νη 

εθπαηδεπηηθνί ηα ηνπνζεηνχλ αλάκεζα 

ζηα πην απνηειεζκαηηθά θαη 

δηαζθεδαζηηθά εξγαιεία κάζεζεο. 

Σέινο ηα θφκηθο είλαη έλαο καγηθφο θαη 

μερσξηζηφο θφζκνο πνπ αμίδεη λα 

εμεξεπλήζνπκε.  

Παπιάθεο Γεώξγηνο Σκήκα: Α΄3  
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ΟΣΑΝ ΟΗ 

ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΜΑ 

ΠΑΗΕΟΤΝ ΣΟ 

ΘΔΑΣΡΟ. 

‘εθηόο ύιεο’ 

 

 

 
Σν ζεαηξηθφ έξγν «Χ! ΣΗ ΚΟΜΟ 

ΜΠΑΜΠΑ!» ηνπ Κώζηα Μνπξζειά 

παίρηεθε ζην θιεηζηφ ζεαηξάθη ηνπ 

ΔΠΑΛ Νέαο κχξλεο γηα δπν κφλν 

παξαζηάζεηο κεηά απφ δχν ρξφληα 

πξφβεο ζηηο 16 θαη17 Γεθεκβξίνπ απφ 

ηελ εζεινληηθή νκάδα θαζεγεηψλ ηεο 

πεξηνρήο «Δθηόο Όιεο». 

Σν απνηέιεζκα ήηαλ θάηη 

παξαπάλσ από επαγγεικαηηθό! Σν 

θαινθαίξη ιίγν πξηλ ηε παξάζηαζε ν 

Κψζηαο Μνπξζειάο απεβίσζε βαξηά 

άξξσζηνο ζην λνζνθνκείν. Δίρε 

πξνιάβεη ιίγν πξηλ λα δψζεη ηελ 

έγθξηζή ηνπ γη απηή ηε παξάζηαζε. Ζ 

θφξε ηνπ Κιενπάηξα Μνπξζειά καο 

ηίκεζε κε ηε παξνπζία ηεο ζηελ 

πξφβα ηδελεξάιε.  

 

Βέβαηα ζα αλαγλσξίζαηε ηε θα 

Μπεξεδήκα (δεμηά κε ην θφθθηλν) πνπ 

ήηαλ Μαζεκαηηθφο ζην ζρνιείν καο 

πέξπζη.  
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ινη νη εζνπνηνί θαη ε ζθελνζέηεο θα 

Παπνπηζή, θαζεγεηέο εθηφο απφ ηα 

δχν αγφξηα πνπ είλαη πξώελ καζεηέο 

ηνπο θαη ηώξα θνηηεηέο.              

 

Δίλαη αμηφινγν φηαλ νη θαζεγεηέο 

βξίζθνπλ έλα θνκκάηη ρξφλν κέζα απ‟ 

φιεο ηηο αζρνιίεο ηνπο γηα λ‟ 

αζρνιεζνχλ κε θάηη πνπ αγαπάλε, 

φπσο λα νινθιεξψζνπλ έλα δχζθνιν 

ζεαηξηθφ έξγν φπσο απηφ θαη λα 

εθζέζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε κηα άιιε 

δηαδηθαζία ε νπνία δελ απέρεη απφ ηελ 

εθπαίδεπζε κηαο θαη φζν δνχκε 

καζαίλνπκε θπξίσο απφ ηηο εκπεηξίεο 

καο. 

ηαλ απνθάζηζα λα βνεζήζσ ζηα 

ζθεληθά ην έθαλα κε κεγάιε ραξά θαη ε 

ζπλεξγαζία κνπ καδί ηνπο ήηαλ θάηη 

παξαπάλσ απφ άξηζηε! Σα ζθεληθά 

έγηλαλ ζην εξγαζηήξην Δηθαζηηθώλ 

ηνπ ρνιείνπ καο θαη δελ πήξαλ θαη 

ιίγν ρξόλν… 

Ζ εκπεηξία φκσο απφ ηηο πξφβεο φπνπ 

αληηκεηψπηζα απφ θνληά φιεο ηηο 

δπζθνιίεο , ην παγσκέλν ΔΠΑΛ αξγά 

ηα απνγεχκαηα, ηα δηάθνξα έθηαθηα 

πνπ έθαλαλ θάπνηνπο λα 

απνπζηάδνπλ, ην ίδην ην έξγν πνπ κε 

κεηέθεξε ζε κηα άιιε επνρή φρη πνιχ 

καθξηλή θαη νη κλήκεο απφ άιιεο 

πξφβεο πνπ έρσ παξαθνινπζήζεη ζηα 

λεαληθά κνπ ρξφληα (ΛΑΗΚΟ 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΘΔΑΣΡΟ-ΛΔΧΝΗΓΑ 

ΣΡΗΒΗΕΑ, ΘΔΑΣΡΟ ΣΔΥΝΖ-

ΚΑΡΟΛΟ ΚΟΤΝ) απφ ηηο παξέεο κνπ 

κε εζνπνηνχο ηε δεθαεηία ηνπ ‟80, κε 

έθαλε λα εθηηκήζσ βαζηά απηή ηε 

πξνζπάζεηα πνπ θάπνηεο ζηηγκέο 

άγγηδε ηα φξηα ηνπ Γηγαληηαίνπ. 

Σνπο επραξηζηψ φινπο ηνπο γηα ηηο 

σξαίεο ζηηγκέο πνπ κνπ έδσζαλ. 

ίγνπξα ζα ήζεια λα 

μαλαζπλεξγαζηνχκε! 

ΜΑΡΗΑ ΠΔΣΡΟΤΛΗΑ  
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Theater time!!! 

 

 

 
Σν Α ζθέηο είρε λα θάλεη κε έλα 

κηθξναζηηθό …δηαδύγην! 

Μ.Φ.Γ.Κ. 

     Σν Μαζεηηθό Φεζηηβάι ηνπ 

Γήκνπ Καιιηζέαο θηινμέλεζε άιιε 

κηα θνξά ζην δεκνηηθό ζέαηξν ηα 

ζεαηξηθά δξώκελα ηεο ζεαηξηθήο 

καο νκάδαο ηνπ ρνιείνπ καο κε 

δάζθαιν ζεάηξνπ ηνλ Ζζνπνηό , 

Γηάλλε Γξίηζα. 

Σν έλα από ηα δξώκελα 

εθηπιίζζεηαη κέζα ζ έλα 

γεξνθνκείν θαη ηα γέιηα είλαη 

μεθαξδηζηηθά. Να ζεκεηώζνπκε πσο 

ην ζελάξην είλαη γξακκέλν από ηα 

ίδηα ηα παηδηά!!  

 

Σα ίδηα δξώκελα παίρηεθαλ θαη ζην 

ζρνιείν γηα ηα παηδηά πνπ δελ 

κπόξεζαλ λα βξεζνύλ ζην ζέαηξν 

κε ηελ επθαηξία ηεο εθδήισζεο 

θαηά  ηνπ ξαηζηζκνύ πνπ 

επηκειήζεθε ε θα Κάδεξα! ην 

βάζνο ε θα Κάδεξα θαη ν θνο 

Γξίηζαο. 

Α ΚΔΣ(Σν δηαδύγην)< 

Λεηώ ΛάκπξνπΓ2, Ζιέθηξα 

Δθξαηκίδνπ Γ1, Διέλε Ληόγθα Γ2, 

Μπάθνπ Παλ/ηα Γ2, ηέιηνο 

Βαιηηλόο Α1, Θνδσξήο 

Βινγηαλλίηεο Α1, Νεθέιε Μπνύδα 

Α2.  

αα 
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Β ΚΔΣ(ην γεξνθνκείν).> 

Ληόγθα Υξηζηίλα Α2, Υακπάθεο 

Λεσλίδαο Α3, Αλαζηνπνύινπ 

Γεσξγία Γ1,Φάξξε Βέξα Γ3, 

Μαθξήο Πέηξνο Γ2, Μαθξήο 

ηέθαλνο Α2,Κνπινύξε Μαξία 

,Γηώξγε ΥξηζηίλαΑ1,Αξγπξίνπ 

Κσλ/λαΑ1, Γεκεηξίνπ 

ΔιενλώξαΑ1. 

 

 

ΜΠΡΑΒΟ ΠΑΗΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤ 

ΥΡΟΝΟΤ! 
 

 

  

 

Σν γεξνθνκείν ήηαλ απίζηεπην θαη 

ζαλ ζθεληθή παξνπζία! 
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Ζ ΔΚΓΖΛΧΖ ΓΗΑ 

ΣΟΝ ΡΑΣΗΜΟ 

 
Πξνιόγηζε  ηελ εθδήισζε ελάληηα 

ζην ξαηζηζκό ε θα Κάδεξα πνπ είρε 

θαη ηελ επηκέιεηα! 

 
Ζ θα Κάδεξα επέιεμε κηα ζεηξά από 

αληηξαηζηζηηθά Βίληεν θαηάιιεια 

γηα εθήβνπο θαη εληππσζίαζε κε 

ηελ απιόηεηα, ηε ζπγθξόηεζε θαη 

ηελ αλάιαθξε παξνπζίαζε. 

Μ  Μ 

 

 

Ζ ζύκπλνηα θαη ε ζπγθέληξσζε ζην 

ζέκα θαίλεηαη απ’ όινπο! 

 
Καη βέβαηα ηειείσζε κε δπν ιόγηα 

από ηνλ δηεπζπληή καο! 
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ΑΠΟΚΡΗΔ 

2018 
Απηέο ηηο απόθξηεο ηα παηδηά ηνπ 

ρνιείνπ καο δηάιεμαλ λα κελ 

θάλνπλ καζθέ πάξηπ αιιά λα 

κεηαηξέςνπλ ηηο ζρνιηθέο ηνπο 

αίζνπζεο ζε θάηη …άιιν, 

δνπιεύνληαο μερσξηζηά ζέκαηα κε 

απίζηεπηνπο απηνζρεδηαζκνύο! 

 

Α1. ΕΝΑ ΔΙΘΓΘΜΑ ΣΡΟΜΟΤ! 

ΔΡΑΜΑΣΟΠΟΙΘΘ. ΚΑΣΑΠΛΘΚΣΙΚΟ! 

 

Α2. ΧΑΒΑΝΕΗΕ! 

 

ΣΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ΚΑΣΑΠΛΖΚΣΗΚΑ!! 

 

Α3. ΛΘΣΕΙΑ ΣΡΑΠΕΗΘ…  

 

 

Β1. ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ!  

 

Β2. Θ ΑΙΘΟΤΑ, ΚΑΗΙΝΟ! 

 

 

Β3 ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΜΕΑ ΣΘΝ ΑΙΘΟΤΑ! 
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Γ1.ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ ΜΕ 

ΗΟΜΠΙΑ.μπρρρ 

 

Γ2  ΝΣΙΚΟΣΕΚ Θ ΑΙΘΟΤΑ! 

 

Ο Πζτροσ Μακρισ, μοναχικι 

παραμυκζνια παρουςία. 

 

Γ3 ΓΑΜΟ ΑΛΑ ΕΛΛΘΝΙΚΑ!! 

 

Καη αθνύ είρακε αλζνδέζκε θαη 

δαθηπιίδη,  

κηα σξαία θνπέια έιεηπε θαη 

βξέζεθε ε Αγγειηθή ληπκέλε καθ 

ληόλαηο! Πώο λα κελ πέζεη 

γνλαηηζηόο… 

 Μόλν πνπ μεράζακε πσο είλαη 

πιένλ …παληξεκέλε. 

 

Θ Κ.ΚΑΗΘΡΑ Ω ΣΗΑΝΙ ΣΟΠΛΙΝ! 
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ΘΔΜΑΣΗΚΖ  

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

2018 

 
Πρόγραμμα Replace Με τθν 
Πρωτακλιτρια επί  Κοντώ,  Ζρρικα 
Πρεηεράκου           

Σα ζέκαηα ηεο ζεκαηηθήο εβδνκάδαο  

πνπ νξίζηεθαλ απφ ην ππνπξγείν 

πξνο ζπδήηεζε είλαη: 

Α) Γηαηξνθή θαη πγεία 

Β) Δμαξηήζεηο 

Γ)  Έκθπιεο ηαπηόηεηεο 

Γ) Κπθινθνξηαθή αγσγή 

Ζτςι λοιπόν καλζςαμε και ευχαριςτοφμε  

όλουσ τουσ φορείσ που ςυμμετείχαν ςτθν  

οργάνωςθ τθσ εβδομάδασ αυτισ. Επίςθσ 

 να επιςθμάνουμε ότι το ενδιαφζρον 

 των μακθτών και μακθτριών μασ ιταν 

 μεγάλο, αυτό φάνθκε και από τα  

ςυγχαρθτιρια που λάβαμε από όλουσ  

τουσ φορείσ για τθν ενεργι ςυμμετοχι 

 των παιδιών. 

Οι φορείσ που ςυμμετείχαν είναι:  

Υακόγειν ηνπ παηδηνύ                            
Δλδνζρνιηθή βία  θαη  Αζθάιεηα ζην 
Γηαδίθηπν 

ΚΔΔΛΠΝΟ                                                   
Γηαηξνθή θαη Άζιεζε θαη εμνπαιηθψο 
κεηαδηδφκελα  λνζήκαηα 

ΚΟ (πκβνπιεπηηθό θέληξν 
Οηθνγέλεηαο Γήκνπ Καιιηζέαο)           
πδεηψληαο κε ηνπο εθήβνπο 

Γίσμε ειεθηξνληθνύ εγθιήκαηνο          
Κίλδπλνη ζην Γηαδίθηπν 

Σξνραία Γήκνπ Καιιηζέαο                     
Κπθινθνξηαθή Αγσγή 

ΚΜΟΠ (Κέληξν Μέξηκλαο 
νηθνγέλεηαο θαη παηδηνύ )     
Μαζαίλσ λα δσ ρσξίο εθθνβηζκφ                       
Βάιε θη εζχ έλα ρεξάθη 

ΔΓΓΔ( Έλσζε δηαηξνθνιόγσλ               
Μεζνγεηαθή δηαηξνθή- junk food , 
Γηαηηνιόγσλ Διιάδνο)                            
βνπιηκία-αλνξεμία, αιθαιηθή δηαηξνθή

 

Ε. Λάηου 

 
Ι.Δουδουλακάκθ 

ΣΑΘΜΟ (ΟΚΑΝΑ)                         

Δμαξηήζεηο 
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ΚΕΠ Καλλιθέας (Δημοτικό κέντρο 
Υγείας)    Δεν καπνίζω – Ζω 

 Δ.ΚΔ.Φ.Τ.Δ Πεηξαηά                                  
Δθεβεία θαη ζηξεο. Οη επηπηψζεηο 
ηνπ ζηξεο ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ 
εθήβσλ. Δθδήισζε ςπρηθψλ 
θαηαζηάζεσλ    

 ΚΔΘΗ  (πκβνπιεπηηθό Κέληξν 
Αζήλαο)                                          
Έκθπιεο ηαπηφηεηεο 

ΜΔΤ (Μνλάδα εθεβηθήο  Τγείαο) 

Αγιαΐα Κπξηαθνχ                                     
Αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν 

Σδάλεην λνζνθνκείν 

Κνο  Υξ. Γεκεηξαθφπνπινο(Κιηληθφο 
ςπρνιφγνο)  

εμνπαιηθή δηαπαηδαγψγεζε

Ο Υξήζηνο Γεκεηξαθφπνπινο θαη νη 
θαζεγεηέο απφ αξηζηεξά 
θ.Κάδεξα,θ.αγαλά θαη δεμηά ν 
θ.Μπισλάθεο. 

Αλάζα                                                      
Γηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο 

ΚΔΤΠ Καιιηζέαο                                   
Δπαγγεικαηηθφο  πξνζαλαηνιηζκφο 

ΜΚΟ Πίζηεςε ην                                    
Πξφγξακκα Replace ζηηο 4 βάζεηο κε 
ηελ Πξσηαζιήηξηα επί Κνληφ  Έξξηθα 
Πξεδεξάθνπ. 

Πρόγραμμα Replace Με τθν 
Πρωτακλιτρια επί  Κοντώ  Ζρρικα 
Πρεηεράκου                                                 

 

Ζ θ Έ.Πξεδεξάθνπ ζην θέληξν επάλσ 
Κάησ νη ζπλεξγάηηζζέο ηεο.  

 

Διπίδνπκε θαη επρόκαζηε λα 
βάιακε έλα αθόκα ιηζαξάθη ζηελ 
δηακόξθσζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο  
ησλ παηδηώλ.  

ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖΝ ΔΗΥΔ Ζ  
ΑΓΑΝΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ 
ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΧΝ ΣΟΤ 
ΥΟΛΔΗΟΤ ΜΑ.                                                                                         
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 Μ.Φ.Γ.Κ. 

 

 

 

 

Graffity time! 
Ζ θνξηηζίζηηθε νκάδα γθξάθηηπ ηεο 

Γ ηάμεο ηνπ ρνιείνπ καο έιαβε 

κέξνο ζην ΦΔΣΗΒΑΛ ΓΚΡΑΦΗΣΤ 

ηνπ Μ.Φ.Γ.Κ κε ζέκα ηελ «Σξίηε 

ειηθία» θαη δσγξάθηζαλ ηνλ Σόκ θαη 

Σδέξπ, γλσζηό θόκηθ, ζηα γεξάκαηά 

ηνπο κε καγθνύξεο θαη νξνύο αιιά 

πάληα καδί. 

Ζ ΦΗΛΗΑ ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΣΔΛΟ ήηαλ ην 

ζύλζεκά ηνπο ππνζηεξίδνληαο κε 

απηόλ ηνλ ηξόπν πσο ε κεγαιύηεξε 

ππνζηήξημε γηα ηελ Σξίηε ειηθία 

είλαη ε ΦΗΛΗΑ θαη κόλν αλ έρεηο θίιν 

ηνλ ειηθησκέλν δελ ζα ζθέπηεηαη 

πσο είλαη κόλνο ηνπ ή άιιεο 

ζηελόρσξεο ζθέςεηο… 

Σν ζέκα ήηαλ έκπλεπζε ησλ 

παηδηώλ θαζ’ όια. ΣΟ  team: 

Φάξξε Βέξα Γ3, Ληόγθα Έιελα Γ2, 

Υακπάθε Δηξήλε Γ3, 

Σζαγθαξνπνύινπ Διπίδα Γ3, 

Λάκπξνπ Λεηώ Γ2,Σεθάθε ηέιια 

Γ3 θαη ε ηδεξνπνύινπ Νεθέιε Γ3 

πνπ έθπγε γξήγνξα γηαηί είρε 

ππξεηό θαη  δελ πξνιάβακε λα ηε 

θσηνγξαθίζνπκε. 
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Ση είλαη ην 

ρνιείν; 
Μάρε Ράληνπ  Β3 

  

Σν ρνιείν είλαη έλα ίδξπκα 

ζρεδηαζκέλν λα ελζαξξχλεη ηνπο 

καζεηέο λα καζαίλνπλ θαη κε ηελ 

θαζνδήγεζε ησλ δαζθάισλ 

πξνθεηκέλνπ λα γλσξίδνπλ 

πεξηζζφηεξα γηα ηνλ θφζκν θαη λα 

θαιιηεξγνχλ δεμηφηεηεο. 

Οη πεξηζζφηεξεο ρψξεο έρνπλ ζρνιεία 

εληαγκέλα ζε εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, 

ησλ νπνίσλ ε παξαθνινχζεζε είλαη 

ζπλήζσο ππνρξεσηηθή.  

πνύ σθειεί ην ζρνιείν; 

 

Σα νθέιε πνπ πξνζθέξεη ην ζρνιείν 

ζηα παηδηά είλαη: λα αλαπηχζζεη 

δεμηφηεηεο γηα ηε επίιπζε πνιιψλ θαη 

δηάθνξσλ πξνβιεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηνπο καζεηέο, λα 

βειηηψλεη ηελ ηθαλφηεηα 

απνκλεκφλεπζεο θαη αλάθιεζεο 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζα θαλνχλ 

ρξήζηκεο ζηνπο καζεηέο  γηα ηελ 

ππφινηπε δσή ηνπο, λα απμήζεη ην 

επίπεδν θαηαλφεζεο ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ, λα εζηηάζεη ζε 

πεξηερφκελα πνπ έρνπλ πξαθηηθφ 

ελδηαθέξνλ, λα αλαπηχζζεη κηα πην 

νινθιεξσκέλε καζεζηαθή δηαδηθαζία, 

λα πξνσζεί δηαδηθαζίεο ζθέςεο, λα 

αλαπηχζζεη ζπλεξγαηηθά πιαίζηα θαη 

θνηλσληθέο δεμηόηεηεο κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ, θαζψο θαη λα θηλεηνπνηεί 

ηνπο καζεηέο. 

Αλάινγν είλαη θαη ην δηθφ καο ζρνιείν 

πξνζθέξνληάο καο φια ηα παξαπάλσ 

ρσξίο λα ππάξρνπλ ηδηαίηεξα 

παξάπνλα θαη ζρφιηα γηα ηέηνηνπ 

είδνπο ζέκαηα. Γηα κέλα ην πην 

ζεκαληηθφ ζην πιαίζην ηνπ ρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο είλαη ε κάζεζε πνπ 

καο πξνζθέξεηαη, πξάγκα πνπ 

θαιχπηεηαη πιήξσο κέζα απφ απηφ.  

κσο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα είλαη 

θαη ην ήζνο πνπ κπνξεί λα θαιιηεξγεί 

ην ρνιείν ζηνπο καζεηέο. Ο ηξφπνο 

πνπ θέξνληαη νη καζεηέο, δει. ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο κπνξεί λα 

θαηεπζχλεηαη απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη 

δελ απνηειεί δεπηεξεχνληα παξάγνληα 

ζρεηηθά κε  ην γλσζηηθφ κέξνο. Οη 

αλζξψπηλεο αμίεο πξέπεη λα 

απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Αιιηψο δελ 

κπνξνχκε λα έρνπκε θνηλσλίεο πνπ λα 

ζπκβηψλνπλ θαη λα εξγάδνληαη 

αξκνληθά. 

Ζ βία είλαη έλα ζπλεζηζκέλν 

επαθφινπζν φηαλ ε εθπαίδεπζε 

μερλάεη ή δελ πξνιαβαίλεη απφ ηελ 

πίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο λα 

αζρνιεζεί κε ζέκαηα θνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Δπίζεο απνηειεί έλαλ 

απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ερζξνχο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαζψο ηελ ηξέθνπλ 

ζπλήζσο εμσγελείο παξάγνληεο, φπσο 

νη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 
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ή νη θαηαζηάζεηο ζπκθνξψλ θαη 

ζενκεληψλ. 

Είδη Σχολείων: 

Σα νλφκαηα ησλ ζρνιείσλ πνηθίιινπλ 

απφ ρψξα  ζε ρψξα αιιά 

πεξηιακβάλνπλ ηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε (ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε) 

γηα ηα λεαξά παηδηά θαη ηε 

δεπηεξνβάζκηα γηα ηνπο εθήβνπο.  

 

Αγγιία  

Καηφπηλ ππάξρεη ε ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε πνπ αθνξά ηελ Αλψηαηε 

εθαίδεπζε, δει ηα δηάθνξα 

παλεπηζηήκηα. 

Γηάθνξα παλεπηζηήκηα ζην θόζκν. 

 

Αγγιία  

 

Νόηηα Αθξηθή 

Τπάξρνπλ επίζεο κε θξαηηθά ζρνιεία: 

φπσο π.ρ. ηα ηδησηηθά ζρνιεία πνπ 

απεπζχλνληαη ζε καζεηέο κε εηδηθέο 

αλάγθεο. Δπίζεο ππάξρνπλ ηα Ηδησηηθά 

ζρνιεία πνπ ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια 

κε ηα δεκφζηα ζρνιεία απφ ηα νπνία  

θάπνηα ιέγνληαη θνιέγηα. 

 

Παλεπηζηήκην ηεο Αξηδόλαο 

 

Βαζηιηθό Κνιέγην Μνπζηθήο, 

Λνλδίλν. 

 

Κνιέγην Αζελώλ. 

      Σα ζρνιεία γηα ελήιηθεο 

πεξηιακβάλνπλ ηα ΗΔΚ θαη ηηο 

Δπαγγεικαηηθέο, ηξαηησηηθέο ζρνιέο, 

πνιιέο απφ ηηο νπνίεο είλαη 

εληαζζφκελεο ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. 

Σα ηδησηηθά ΗΔΚ ζηε ρψξα καο δελ 

ηζνβαζκνχλ κε ηελ Αλψηαηε 
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εθπαίδεπζε αιιά κε ηελ Αλψηεξε 

επεηδή ζηε ρψξα καο δελ έρνπκε 

δπζηπρψο αλψηαην επίπεδν γηα 

θάπνηεο εηδηθόηεηεο. Απηέο νη 

εηδηθφηεηεο ζα πξέπεη λα απεπζπλζνχλ 

ζε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ κεηά 

απφ εμεηάζεηο έληαμεο θαη πνξηθφιην  

(δει. εηδηθά ληνζηέ κε εξγαζίεο), φπσο 

είλαη π.ρ. ν ηνκέαο ησλ εθαξκνζκέλσλ 

ηερλψλ, Γξαθηζηηθή, Γηαθνζκεηηθή θιπ 

ή ν ηνκέαο ησλ κνπζηθψλ ζπνπδψλ, 

ηνπ Θεάηξνπ, ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ, 

ηνπ ρνξνχ θ.ι.π. 

Μάρε Ράληνπ  Β3 

Σαμηδησηηθνί 
πξννξηζκνί: 

 Έιελα Εψληνπ  θ Καιιηφπε Αληχπα 

ηνπ Α1.  

ΚΔΡΚΤΡΑ! ηηο δηαθνπέο ηνπ 

θαινθαηξηνχ, φινη έρνπκε αλάγθε λα 

μεθχγνπκε απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα, 

λα θχγνπκε απφ ηελ   Αζήλα, θαη λα 

επηζθεθηνχκε έλα αμηνζαχκαζην 

κέξνο πνπ είλαη ε Κέξθπξα. 

 

Ζ Κέξθπξα είλαη έλα απφ ηα 

βνξεηφηεξα θαη δπηηθφηεξα λεζηά ηεο 

Διιάδαο θαη ηνπ Ηνλίνπ Πειάγνπο. 

Βξίζθεηαη ζηελ είζνδν ηεο Αδξηαηηθήο 

Θάιαζζαο, θνληά ζηηο Ζπεηξσηηθέο 

αθηέο. Οη βνξεηναλαηνιηθέο ηεο αθηέο 

πιεζηάδνπλ αξθεηά (πεξ. 2 ρηιηφκεηξα) 

ηηο αθηέο ησλ Αγίσλ αξάληα ηεο 

Αιβαλίαο. Δίλαη κέξνο ηνπ εληαίνπ 

δήκνπ ηεο Κέξθπξαο, ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη επίζεο ηα κηθξφηεξα 

λεζηά Οζσλνί, Δξεηθνχζζα θαη 

Μαζξάθη.     Μπνξείηε λα 

επηζθεθηείηε……  

ην   Παιαηό Φξνύξην 

Σν Παιαηό Φξνύξην ηεο Κέξθπξαο 

είλαη ρηηζκέλν πάλσ ζε κηα βξαρψδε 

ρεξζφλεζν κε δχν ραξαθηεξηζηηθνχο 

ιφθνπο θαη απνηειεί ην αλαηνιηθφ 

άθξν ηεο Πφιεο. Σν Παιαηφ Φξνχξην 

ζήκεξα ιεηηνπξγεί σο αλνηθηφο ρψξνο 

κλεκεηαθνχ ραξαθηήξα, ν νπνίνο 

ζηεγάδεη ην Ηζηνξηθφ Αξρείν ηεο 

Κέξθπξαο, ηε Γεκφζηα Βηβιηνζήθε, ηε 

Βπδαληηλή πιινγή ηεο Κέξθπξαο, 

Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πνιηηηζκνχ, ην εξγαζηήξην έξεπλαο 

Διιεληθήο κνπζηθήο ηνπ Ηνλίνπ 

παλεπηζηεκίνπ θαη αίζνπζεο εθζέζεσλ 

θαη εθδειψζεσλ. Οη ειεχζεξνη ρψξνη 

ηνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε κνπζηθψλ 

εθδειψζεσλ θαη ζηνλ ρψξν επίζεο 

ιεηηνπξγνχλ αλαςπθηήξην, εζηηαηφξην 

θαη πσινχληαη είδε πνιηηηζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο.             

Αγγειόθαζηξν 

Σν Αγγειόθαζηξν είλαη έλα απφ ηα 
ζεκαληηθφηεξα βπδαληηλά θάζηξα ηεο 
Διιάδαο. Βξίζθεηαη ζην λεζί ηεο 
Κέξθπξαο ζηελ θνξπθή ηεο 
πςειφηεξεο αηρκήο ηεο αθηήο ηνπ 
λεζηνχ ζηε βνξεηνδπηηθή αθηή θνληά 
ζηελ Παιαηνθαζηξίηζα θαη πάλσ ζηελ 
άθξε ηεο θνξπθήο ηεο απφηνκεο 
πιαγηάο. 

 

Έιελα Εώληνπ  θ Καιιηόπε Αληύπα 

ηνπ Α1. 
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ΟΓΖΓΖΖ … 

 

 
ΕΟΤΡΝΣΟΤ ΔΛΔΝΑ Β2 
 
 

 

 
 
 
Ζ νδήγεζε ζηηο κέξεο έρεη θαηαληήζεη 
κία επηθίλδπλε δξαζηεξηφηεηα ,ιφγσ 
ησλ παξαβηάζεσλ πνπ γίλνληαη ζηνλ 
ΚΟΚ [Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο]. 
Καζεκεξηλά αθνχκε ζηα δειηία 
εηδήζεσλ γηα ηξνραία αηπρήκαηα πνπ 

γίλνληαη. Σα θπξηφηεξα  αίηηα  πνπ 
πξνθαινχλ απηά ηα αηπρήκαηα  είλαη : 
Ζ θαηαλάισζε αιθνόι . 
 
Ζ απόζπαζε πξνζνρήο ηνπ 
νδεγνύ.  
 
Ζ κε ρξήζε πξνζηαηεπηηθνύ  
θξάλνπο ή  πξνζηαηεπηηθήο δώλεο. 
 
Ζ ρξήζε θηλεηνύ ηειεθώλνπ θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο. 
 
Ζ παξαβίαζε ηεο πξνηεξαηόηεηαο. 
 
Ζ έιιεηςε θσηηζκνύ 
  
Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο 
{ρηνλφπησζε,λεξνπνληή} 
 
Απηά είλαη ηα βαζηθά αίηηα ησλ 
ηξνραίσλ αηπρεκάησλ . 
 
Γηα λα ειαηησζνχλ φκσο ηέηνηνπ 
είδνπο αηπρήκαηα πξέπεη φινη καο λα 
ζπκβάιινπκε κε ην θαιχηεξν δπλαηφ 
ηξφπν. 
Πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ δηαθεκίζεηο 
απφ ην ππνπξγείν .... θαη λα παίδνληαη 
απφ φια ηα θαλάιηα ηηο ψξεο φπνπ ν 
πεξηζζφηεξνο θφζκνο παξαθνινπζεί 
θάπνην ηειενπηηθφ πξφγξακκα.  
Δπίζεο ζα πξέπεη νη γνλείο λα δίλνπλ 
ην ζσζηφ παξάδεηγκα ζηα παηδηά ηνπο 
κε απνηέιεζκα νη λέεο γεληέο λα είλαη 
πεξηζζφηεξν πξνζεθηηθέο. 
Να κε γίλεηαη ε ρξήζε αιθνφι πξηλ ηελ 
νδήγεζε . 
Να κελ παξαβηάδεηαη ην φξην 
ηαρχηεηαο 
Να γίλεηαη ε ρξήζε ηεο 
πξνζηαηεπηηθήο δψλεο . 
Να ηεξείηαη ν ΚΟΚ { Κψδηθαο -Καιήο -
Κπθινθνξίαο} 
Απηνί είλαη νη θπξηφηεξνη ηξφπνη 
αληηκεηψπηζεο ησλ ηξνραίσλ 
αηπρεκάησλ. 
 
 
Έηζη πξέπεη φινη καο λα ζπκβάιινπκε 
γηα έλα θαιχηεξν αχξην ην νπνίν λα 
κελ πεξηιακβάλεη ηξνραία αηπρήκαηα 
θαη λα κελ θεχγνπλ ηφζεο δσέο κηθξψλ 
θαη κεγάισλ ηφζν ΑΓΗΚΑ!! 
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ΔΗΡΖΝΖ ΟΥΗ 

ΠΟΛΔΜΟ 

 

ηηο 6 Ηνχλε 2018 ην 1ν Γεκνηηθφ Νέαο 

κχξλεο δηάιεμε ε ΔΔΓΤΔ (Διιεληθή 

Δπηηξνπή γηα ηε Γηεζλή Όθεζε θαη 

Δηξήλε) λα θάλεη ηελ εθδήισζή ηεο, 

 

θαη είρε δίθην γηα ηνλ θηιφμελν ρψξν 

πνπ ζε ππνδέρεηαη κε απηφ ην θαξάβη 

θηιίαο φηαλ πιεζηάδεηο ζηνλ ηνίρν ηνπ 

πξναχιηνπ. Μεηά απφ κηα εμαηξεηηθή 

νκηιία ηεο θαο Λίδαο Παπαδεκεηξίνπ 

ππεχζπλεο ηεο επηηξνπήο Δηξήλεο ηεο 

Νέαο κχξλεο  απνιαχζακε ηελ 

έθζεζε. 

 

 

Σ πκκεηείρε ην ρνιείν καο κε 

πξσηνβνπιία ηεο θαο Πεηξνύιηα κε 

έλα πνιχ κεγάιν νκαδηθφ έξγν γηα ηελ 

Δηξήλε φπνπ ηα παηδηά πξνζπάζεζαλ 

λα απαληήζνπλ ζε 3 εξσηήκαηα κέζσ 

ηεο εηθφλαο.   

 

 Δπίζεο ε θα Κάδεξα ζπκκεηείρε κε 4 

εμαηξεηηθέο εθζέζεηο κε ζέκα ηελ 

ΔΗΡΖΝΖ ησλ καζεηξηψλ ηεο ηνπ  Γ2 , 

Μεγάινπ Βίθπ, Μηραειίδνπ Μαξίλα 

Μπάθνπ Παλαγηψηα, Λάκπξνπ Λεηψ.    
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Σελ Γθνπέξληθα ηνπ Πηθάζν δηάιεμε ην 

1ν Γεκνηηθφ ηεο Νέαο κχξλεο.  

 

 

  

 

  

Ζ πξνζθπγνπνχια κάλα, θαηαζθεπή . 
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ΟΗ ΔΡΧΣΖΔΗ ΠΟΤ ΑΠΑΝΣΖΑΝ 

ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ. 

Γιατί γίνονται οι πόλεμοι; 

Γιατί ξεριηώνονται εκατομμφρια 

άνκρωποι από τισ εςτίεσ τουσ; 

Γιατί ςκοτώνονται οι λαοί για 

του αφζντθ το φαί; 

 

  Καηαζθεπή ηνπ 3νπ Γεκνηηθνχ

 

 

ΜΟΝΟ ΔΗΡΖΝΖ ΛΟΗΠΟΝ.  ΟΥΗ 

ΠΟΛΔΜΟ Δ ΟΛΟ ΣΟ ΚΟΜΟ.  

ΜΗΑ ΦΧΝΖ ΠΟΤ ΕΖΣΑΔΗ ΑΜΔΑ 

ΥΧΡΟ ΑΝΑΜΔΑ ΣΑ ΠΟΛΛΑ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ  ΣΟΤ ΖΜΔΡΗΝΟΤ 

ΚΟΜΟΤ. 

 

 

Λ 

 Σο 14ο Γυμνάςιο 

Καλλικζασ(λεπτομζρεια) 
 

Λεπηνκέξεηεο απφ ην κεγάιν έξγν ησλ 

παηδηψλ ηνπ 14νπ Γπκλαζίνπ πνπ 

δέζπνδε επί ζθελήο..  
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Σξηήκεξε!!!ΓΓ  ττάάξξθθ 

26-28/5/2018 
 

ΠΠΡΡΟΟΟΟΡΡΗΗΜΜΟΟ::  
ΜΤΣΡΑ-ΠΑΡΣΖ-ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ-
ΓΤΘΔΗΟ-ΑΡΔΟΠΟΛΖ-ΝΑΤΠΛΗΟ  
 

 
Μηα αμέραζηε εκπεηξία γηα φινπο πνπ 

ζα κείλεη ραξαγκέλε ζηηο κλήκεο... 

 

1ε κέξα: 

Μεηά απφ κία ψξα ηαμηδηνχ 
επηβαιιφηαλ κηα ζηάζε ζηε δηψξπγα 

ηεο Κνξίλζνπ... 

 
 

Σν νξεηλφ Αξηεκίζην ήηαλ ε επφκελή 
καο ζηάζε γηα μεθνχξαζε... 

 

 

 

 
 

Μπζηξάο! Ζ πξψηε καο 

πξνγξακκαηηζκέλε πεξηήγεζε. 
Γλσζηφο θαη σο Μπδεζξάο ,ν Μπζηξάο 
ήηαλ κηα νρπξσκέλε ειιεληθή πφιε, 
πνπ βξίζθεηαη ζηνλ Σαυγεην, θνληά 
ζηελ αξραία πάξηε θαη ππήξμε 
πξσηεχνπζα ηνπ βπδαληηλνχ 
Γεζπνηάηνπ ηνπ Μπζηξά(14νο-15νο 
αηψλαο). 

 

>>> 
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Φσην ηεο Γεσξγίαο Αλαζηνπνύινπ. 

        
 

 
 
 

Άπνςε ησλ αλαθηφξσλ ησλ 
Παιαηνιφγσλ 

 

Καηεβαίλνληαο πξνο ηνπο πξφπνδεο... 
Σα θππαξίζζηα ραξαθηεξηζηηθά 

>>> 
 
Δπφκελνο ζηαζκφο καο ε θαξδηά ηεο 

Λαθσλίαο, ε ηζηνξηθή πάξηε, πφιε-

θξάηνο ζηελ Αξραία Διιάδα ρηηζκέλε 

ζηηο φρζεο ηνπ πνηακνχ Δπξψηα ζην 

λφηην αλαηνιηθφ κέξνο ηεο 

Πεινπνλλήζνπ. Έρεη κείλεη γλσζηή 

ζηελ παγθφζκηα ηζηνξία γηα ηε 

ζηξαηησηηθή δχλακή ηεο, ηελ πεηζαξρία 

ηεο, ηνλ εξσηζκφ ηεο θαη ην κεγάιν 

αξηζκφ ησλ δνχισλ ηεο. 

https://el.wikipedia.org/wiki/Αρχαία_Ελλάδα
https://el.wikipedia.org/wiki/Ευρώτας_ποταμός
https://el.wikipedia.org/wiki/Πελοπόννησος


43 
 

 

 

 

Διαηφκπινη 

 

 

Ζ θεληξηθή πιαηεία ηεο πφιεο 

Ο ζξπιηθφο βαζηιηάο ηεο Λεσλίδαο 

 

Γεχκα ζηελ πιαηεία ηεο πφιεο... θαη 

ζηε ζπλέρεηα επίζθεςε ζην Μνπζείν 

ηεο Διηάο θαη Διιεληθνχ ιαδηνχ, έλα 

θφζκεκα ηεο πάξηεο κε εθζέκαηα θαη 

κεραληζκνχο απφ ηελ αξραηφηεηα 

κέρξη ζήκεξα. 

ζάξηα ιαδηνχ 

Ζ είζνδνο θαη ε απιή ηνπ Μνπζείνπ 

 

 

Αλαρψξεζε γηα ην Βαζχ Γπζείνπ... 

Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν 

“Belle Helene”, φπνπ δεηπλήζακε θαη 

πεξάζακε φκνξθα ηε βξαδηά καο ζηα 

δσκάηηα. 
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Σν θαζηζηηθφ 

 

 

 

Ζ ηξαπεδαξία 

 

 

Γείπλν 1εο θ 2εο βξαδηάο 
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Βφιηα ζηελ παξαιία..  

 

2ε κέξα: 

Νσξίο ην πξσί αλαρψξεζε γηα ηελ 

“Λνπινπδνθνίκεηε, θαζηξνλεζνχπνιε 

ηνπ Νφηνπ”, ηελ Μνλεκβαζία. Δίλαη 

αλεπαλάιεπηε ε εηθφλα ηνπ βξάρνπ 

ηεο Μνλεκβαζηάο πνπ πάλσ ηνπ 

εμαθνινπζεί λα δεη ζθαξθαισκέλε ε 

κεζαησληθή βπδαληηλή θαη ελεηηθή 

θαζηξνπνιηηεία, ε νπνία κε ρακειή 

γέθπξα ζπλδέεηαη κε ηελ αθηή. Απηή ε 

κφλε “έκβαζε”(=είζνδνο) έδσζε ην 

φλνκα ζηελ πφιε πνπ έδεζε 1.000 

ρξφληα αθκήο θαη δφμαο. 

 

Φσην ηεο Γεσξγίαο Αλαζηνπνύινπ 

 

  

Πξνηνκή ηνπ Γ. Ρίηζνπ έμσ απφ ην 

ζπίηη ηνπ 
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 Ζ πιαηεία ηεο Καζηξνπνιηηείαο 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φσην ηεο Γεσξγίαο Αλαζηνπνύινπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεηά ηελ επράξηζηε πεξηήγεζε θαη ηελ 

αγνξά αλακλεζηηθψλ απφ ηελ 

Μνλεκβαζηά επηζηξνθή θαη γεχκα ζην 

γξαθηθφ Γχζεην...  

Σν βξάδπ κεηά ην δείπλν αθνινχζεζε 

λπρηεξηλή έμνδνο ζην Γχζεην.. 

3ε κέξα: 

Πεξηήγεζε ζηελ πφιε 

Νσξίο ην πξσί αλαρψξεζε γηα ηελ 

πξσηεχνπζα ηεο Μάλεο, ηελ 

Αξεόπνιε, ε νπνία νθείιεη ην φλνκά 

ηεο ζην ζεφ ηνπ πνιέκνπ Άξε. ηελ 

Αξεφπνιε νη νπιαξρεγνί ηεο Μάλεο 
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χςσζαλ γηα πξψηε θνξά ηε ζεκαία 

ηεο Δπάλαζηαζεο ππφ ηνλ Πεηξφκπεε 

Μαπξνκηράιε. 

 

Δδψ πςψζεθε ην ιάβαξν ηεο 

Δπαλάζηαζεο(καξηπξία ληφπηαο) 

Φσην ηεο Γεσξγίαο Αλαζηνπνύινπ 

 

 

 

Φσην ηεο Γεσξγίαο Αλαζηνπνύινπ 

 

Όζηεξα απφ ηε βφιηα θαη ηελ αγνξά 

ηνπηθψλ πξντφλησλ(“ιαιάγγηα”) 

αλαρψξεζε γηα ην γξαθηθφ θαη 

θνζκνπνιίηηθν Ναχπιην, ηελ 

πξσηεχνπζα ηεο Διιάδαο επί 

Καπνδίζηξηα, έλαλ ηφπν μερσξηζηφ, 

γεκάην θπζηθέο νκνξθηέο θαη 

πνιηηηζκφ πνπ γνεηεχεη θαη ζήκεξα 

ηνλ επηζθέπηε. 

Σν Μπνχξηδη, ζήκα θαηαηεζέλ ηεο 

πφιεο 
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Σν Παιακήδη 

Ζ Πιαηεία πληάγκαηνο θαη ην 

Αξραηνινγηθφ Μνπζείν ζην βάζνο. 

 
νθάθη ζηελ παιηά πφιε 

 Γπζηπρώο όια ηα ηαμίδηα θάπνηα 

ζηηγκή ηειεηώλνπλ, αιιά αθήλνπλ 

πίζσ αλακλήζεηο γηα κηα νιόθιεξε 

δσή. Έηζη, κε ην Ναύπιην δελ ζα 

κπνξνύζε λα ηειεηώζεη θαιύηεξα ε 

καγεπηηθή απηή εθδξνκή...            

ΛΖΣΧ ΛΑΜΠΡΟΤ Γ2 

Μνλνήκεξε ζην 

Ράληδν 

Κνξηλζίαο.  α 

ΠΆ 

 

 Απηή ε εθδξνκή πάληα 

εληππσζηάδεη θαζώο λνκίδεηο πσο 

βξίζθεζαη κέζα ζε έλα ζθεληθό 

ηαηλίαο γνπέζηεξλ!  
 

 

 

 

Μπνξείο επίζεο λα ηππεύζεηο αλ 

ζέιεηο λα παο βόιηα κε ην ηξαηλάθη 

θαη βέβαηα ππάξρνπλ γήπεδα 

πνδνζθαίξνπ θαη κπάζθεη ηα 

νπνία γέκηζαλ από ηα παηδηά καο! 

Υαιάξσζε , μεθνύξαζε θαη 

θνπβεληνύια ζηα ηξαπεδάθηα έμσ 

από ην αινύλ!  
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Έμσ από ην αινύλ πνπ είλαη 

ηαπηόρξνλα θαθεηέξηα!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μ Μηα παξέα θνξηηζηώλ ηνπ Β1! 

 
 

  

 Ζ παξέα ησλ θαζεγεηώλ καο πνπ 

καο ζπλόδεπζαλ νη νπνίνη έπαημαλ 

θαη ην ξόιν ηνπ «εξίθε» θάπνηα 

ζηηγκή … 

 

ιε κέξα ζην Ράληδν θάησ από ηνλ 
αλνημηάηηθν ήιην είλαη 
αλαθνπθηζηηθά!  
Σέινο θαιό, όια 
θαιά!! 
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ΝΑΤΣΑΘΛΖΣΗΜΟ 
Ναπηνπξόζθνπνη! 
Μηα αλάζα από 
 ην ζρνιείν καο… 
(ζηελ Δζπιαλάδα…) 
  

 

 
 
Ο πξνζθνπηζκφο είλαη κηα εζεινληηθή, 
πνιηηηθή, κε θνκκαηηθή, παηδαγσγηθή 
θίλεζε , γηα λένπο αλζξψπνπο, 
αλνηρηή ζε φινπο ρσξίο δηάθξηζε 
θαηαγσγήο ,θπιήο ή πίζηεο, κε ζθνπφ 
λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ 
ζσκαηηθά , δηαλνεηηθά, θνηλσληθά θαη 
πλεπκαηηθά κέζσ ηεο 
αιιειεθπαίδεπζεο κε έκθαζε ηελ 
ππαίζξηα δσή. Ζ θίλεζε 
δεκηνπξγήζεθε ην 1907 απφ ηνλ 
Λφξδν Μπέεληελ Πάνπει θαη απηή ηε 
ζηηγκή πεξηιακβάλεη 30 εθαηνκ. κέιε .

  
ζε 217 ρψξεο θαη πεξηνρέο. 

 
   

Μ  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Μέζα απφ ηνλ πξνζθνπηζκφ θάλεηο 
πξαγκαηηθέο ,παληνηηλέο θηιίεο. 
ήκεξα είκαη αθφκα ελεξγφ κέινο θαη 
δελ έρσ κεηαληψζεη νχηε γηα κηα ζηηγκή 
πνπ αλειιηπψο, θάζεαβ/θν,θνξάσ ην 
κπιέ κνπ καληήιη θαη ην θνληφ 
παληειφλη ( πνπ αθφκα θαη ηψξα 
θξπψλσ ζηηο εθδξνκέο εμ αηηίαο 
ηνπ).Γελ αιιάδσ κε ηίπνηα ην 
ηξαγνχδη, ηα γέιηα πνπ έρνπκε θάλεη 
ζηηο ζθνπηέο κε ηνπο θίινπο, αιιά θαη 
ηηο απίζηεπηεο βξαδηλέο 
δξαζηεξηφηεηεο ζηελ θαηαζθήλσζε.Γη 
απηνχο ηνπο ιφγνπο θαη γηα άιινπο 
πνιινχο πνπ δελ γξάθνληαη ζε έλα 
κηθξφ θείκελν, εάλ κε ξσηνχζε ζήκεξα 
ελαο γνληφο αλ είλαη θαιφ λα γξάςεη ην 
παηδί ηνπ ζηνπο πξνζθφπνπο ζα ηνπ 
έιεγα αβίαζηα έλα κεγάιν ΝΑΗ. 
 
Γηα λα γίλεηο ινηπφλ πξφζθνπνο ή 
λαπηνπξφζθνπνο ρξεηάδεηαη λα 
επηζθεθηείο ην θνληηλφηεξν 
Πξνζθνπηθφ χζηεκα ηεο πεξηνρήο 
ζνπ. Δθεη άλζξσπνη εηδηθά 
εθπαηδεπκέλνη (βαζκνθφξνη) ζα ζνπ 
δψζνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 
γηα ην ηη ζα ρξεηαζηεί λα αγνξάζεηο θαη 
πφζν θνζηίδεη ε εηήζηα ζπλδξνκή.Να 
ζπκάζαη φηη ζηελ αξρή ην ρξεκαηηθφ 
πνζφ είλαη αξθεηά κεγάιν αιιά δελ 
ρξεηάδεηαη λα πηνείζαη. Καη φπσο ζα 
κάζεηο ζηγά-ζηγά κέζα ζηελ πνξεία 
ζνπ ζηνλ πξνζθνπηζκφ:«ΔΟ 
ΔΣΟΗΜΟ», εμ άιινπ απηφ είλαη θαη ην 
κφην καο! 

Εσή Φπηίιε Γ3 
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ΑΘΛΖΣΗΚΑ ΝΔΑ!! 
ΠΧ ΝΑ ΜΖΝ ΔΗΜΑΣΔ 

ΠΔΡΖΦΑΝΟΗ!!! 

ην Οιπκπηαθφ ηάδην ζην Γαιάηζη 

έγηλε ζηηο 4,5 θαη 6 Μαίνπ ην 

Παγθφζκην Πξσηάζιεκα Πνιεκηθψλ 

Σερλψλ θαη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

εθήβσλ ΠΖΡΑΜΔ γηα ην HAPKIDO:  

ΥΡΤΟ, 

Ο Γεκήηξεο Κπξηαδήο πξψελ 

καζεηήο καο, 

ΑΖΜΔΝΗΟ, 

Ο Γηάλλεο Βόζζνο πξψελ καζεηήο 

καο, 

ΥΑΛΚΗΝΟ 

Ο Έθηνξαο Κπξηαδήο λπλ καζεηήο 

καο ζηε Γ ηάμε.  

ΠΧ ΝΑ ΜΖΝ ΔΗΜΑΣΔ 

ΠΔΡΖΦΑΝΟΗ! 

HAPKIDO 

 

Ζ θηινζνθία ηνπ Hapkido είλαη πνιχ 

δηαθνξεηηθή απφ απηήλ ησλ 

ππνινίπσλ πνιεκηθψλ ηερλψλ. 

Hapkido ζεκαίλεη ηέρλε θαη 

ηαπηφρξνλα αλζξψπηλε ελέξγεηα. 

Θεσξείηαη ε «κεηέξα» φισλ ησλ 

πνιεκηθψλ ηερλψλ  γηαηί, ελψ ε θάζε 

κία απφ απηέο έρεη δηαθνξεηηθφ ζηπι, 

ην Hapkido ηα ζπλδηάδεη φια, θισηζηέο, 

ρηππήκαηα, πηέζεηο ζε ζεκεία θαη απφ 

απηφ πξνέξρνληαη φιεο νη άιιεο 

πνιεκηθέο ηέρλεο. Μπνξεί λα δηδαρζεί 

ζε αλζξψπνπο θάζε ειηθίαο, παηδηά 

θαη ελήιηθεο ,άληξεο θαη γπλαίθεο θαη 

δελ ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξα πξνζφληα. 

ηε ζπλέρεηα φκσο απηφο πνπ αζθείηαη 

βειηηψλεηαη θαη ζσκαηηθά θαη 

πλεπκαηηθά. Ζ πγεία ηνπ ζψκαηνο απφ 

ηε κηα πιεπξά θαη ε πγεία ηνπ 

πλεχκαηνο απφ ηελ άιιε ρξεηάδεηαη λα 

βξίζθνληαη ζε ηζνξξνπία, γηαηί πνιιά 

πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχληαη φηαλ ε 

ηζνξξνπία απηή ραζεί.   
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Γηνξηή 

απνθνίηε-   

ζεο!! 

 

 
Από ην άγρνο ησλ εηνηκαζηώλ ζηε 

ηειηθή επζεία… 

 

θάπνηνη πεξίκελαλ αξθεηή ώξα… 

Υαηξεηίδεη ν γπκλαζηάξρεο θνο 

Θαιαζζηλόο κε ηελ πξόεδξν ηνπ 

ζπιιόγνπ γνλέσλ θα ηκηηδή. 

 

Ο Γήκαξρνο θ. Κάξλαβνο είπε δπν 

ινγάθηα… 

…θαη μεθηλά ε παξάζηαζε από ην 

ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΔΡΓΟ ηεο Μάγηαο 

Γειεβνξηά «Ζ Αιθαβήηα 

ηεοΔθεβείαο»  . 
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Σα 40 παηδηά πνπ έιαβαλ κέξνο 

ζηε γηνξηή!!! 
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Ζ Γηνξηή ηεο απνθνίηεζεο έγηλε 

κε ζπλεξγαζία δπν θαζεγεηξηώλ 

ηεο Βαλδώξνπ Ρνύιαο, ηεο 

κνπζηθνύ ηνπ ρνιείνπ καο θαη 

ηεο Κάδεξα Καηεξίλαο, 

θηινιόγνπ . Ζ ζπλεξγαζία απ΄ 

όηη θαίλεηαη επόδσζε θαζ΄ όηη 

δελ ήηαλ θάηη ηόζν εύθνιν κε 40 

παηδηά. ΚΑΗ Δ ΑΛΛΑ ΜΔ ΤΓΔΗΑ! 

Μεηά ηε παξάζηαζε άξρηζε ην 

πάξηπ , κεδεδάθηα , ρνξόο θαη 

ππξνηερλήκαηα θαη ηειείσζε 

κεηά ηα κεζάλπρηα! ΠΟΛΤ 

ΚΛΑΜΑ ΑΠΟΥΧΡΗΜΟΤ ΔΓΗΝΔ 

Δ ΑΤΣΖ ΣΖ ΓΗΟΡΣΖ!!! 

 

 

 

 

 

 
Οη αθαλείο ήξσεο ηεο γηνξηήο, ν 

Έθηνξαο Κπξηαδήο θαη 

 
ν Ζιίαο Αλαγλώζηεο ζηα 

κεραλήκαηα. Δπαγγεικαηηθνί!! 

 
ΚΑΛΖ ΤΝΔΥΔΗΑ ΠΑΗΓΗΑ!! 
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ΟΗ ΚΑΛΟΗ ΜΑ 
ΦΗΛΟΗ 
ΣΑ ΕΧΑΚΗΑ 

ΣΟ ΚΑΣΟΗΚΗΓΗΟ ΜΟΤ 

Ιωάννα Μακρή Γ΄2 

 
      Ζ γάηα κνπ, ε Καιπςώ, είλαη 

ηξηώλ εηώλ θαη ηελ έρσ από ηόηε 

πνπ γελλήζεθε. Γελ δεη κέζα ζην 

ζπίηη καο, θαζώο ηεο αξέζεη λα 

βξίζθεηαη έμσ, νπόηε κέλεη 

θπξίσο ζηελ απιή καο θαη ζην 

θαηώθιη ηνπ ζπηηηνύ καο. Σελ 

θξνληίδνπκε πνιύ θαιά θαη είλαη 

πνιύ πγηήο.   

       Μεξηθέο από ηηο ζπλήζεηεο 

ηεο Καιπςνύο είλαη λα θνηκάηαη 

αξθεηέο ώξεο κέζα ζηελ εκέξα 

θαη επίζεο ηεο αξέζεη λα 

ζπλαλαζηξέθεηαη κε άιιεο γάηεο 

ζηελ γεηηνληά. Αθόκε, ηεο 

αξέζνπλ πνιύ ηα ράδηα θαη ηα 

παηρλίδηα. Σέινο, ιαηξεύεη λα 

εμεξεπλεί λέα πξάγκαηα θαη λα 

ηξώεη ιηρνπδηέο.  

 

Ζ ΚΑΛΤΦΧ! 

 
 

 

 

ΠΟΗΟ ΓΑΣΑΚΗ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ 

ΚΑΗ ΑΠ ΣΟ ΚΑΛΤΣΔΡΟ ΠΗΣΗ 

ΓΔΝ ΘΑ ΕΖΛΔΤΔ ΣΖΝ ΣΤΥΖ ΣΖ 

ΚΑΛΤΦΟΤ; SOS.Μόλν κηα 

ζπκβνπιή, αλ αθήλεηε ηε γάηα 

ζαο λα θπθινθνξεί ειεύζεξε, κε 

ηεο βάδεηε πνηέ ινπξάθη. 

Κηλδπλεύεη λα θξεκαζηεί από ην 

θιαδί θάπνηνπ δέλδξνπ θαη λα 

πληγεί. 
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ΠΤΡΚΑΓΗΔ: 
ΓΤΝΑΜΧΝΟΤ
ΜΔ 
ΣΖ ΦΧΝΖ 
ΣΟΤ ΓΑΟΤ 
WWF Διιάο - Δηήζηνο απνινγηζκφο 
2017 
 
Ζ νκάδα καο βξέζεθε απηή ηε 
ρξνληά ζηε Υίν, ηελ Αηγηάιεηα θαη 
ηελ Άλδξν, κειεηψληαο ηε δαζηθή 
γε πνπ θάεθε, ηηο επηπηψζεηο θαη 
ηηο δπλαηφηεηεο αλαγέλλεζεο 
θαη απνθαηάζηαζεο. 
Οη κεγάιεο ππξθαγηέο ηνπ 2016 
άθεζαλ ζπλνιηθά 365.869 ζηξέκκαηα 
θακέλεο δαζηθήο γεο ζε φιε ηε ρψξα 
– ηέηαξηε ρεηξφηεξε ρξνληά ηεο 
ηειεπηαίαο δεθαεηίαο. Ζ Υίνο, ε Θάζνο 
θαη ε Δχβνηα πιήξσζαλ βαξχ 
ηίκεκα. Οη θσηηέο ζηα Μαζηηρνρψξηα 
θαη ηε ηδεξνχληα ηεο Υίνπ 
έθαςαλ 49.641 ζηξέκκαηα πνιχηηκσλ 
εθηάζεσλ. Ηδηαίηεξα καο πξν- 
βιεκαηίδνπλ νη δπλαηφηεηεο 
απνθαηάζηαζεο ζηηο εθηάζεηο πνπ 
έρνπλ 
θαεί δηαδνρηθά ζε Υίν θαη Άλδξν ηα 
ηειεπηαία 30 ρξφληα. Οη νηθνιν- 
γηθνί απνινγηζκνί πνπ νινθιεξψζακε 
δίλνπλ ηε βάζε γηα ηα κέηξα 
πξνζηαζίαο θαη απνθαηάζηαζεο πνπ 
πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ απφ ηνπο 
αξκφδηνπο θνξείο. Δηδηθά ζηελ 
Αηγηάιεηα, 10 ρξφληα κεηά ηελ θαηα- 
ζηξνθηθή ππξθαγηά ηνπ 2007, 
κειεηήζακε ηελ αλάθακςε ησλ 
δαζηθψλ 
νηθνζπζηεκάησλ ηνπ φξνπο Κισθνχ 
θαη παξνπζηάζακε πξνηάζεηο γηα 
ηε κείσζε ησλ απεηιψλ, φπσο ε 
θηελνηξνθία θαη ε δηάβξσζε. 
Παξάιιεια, δνπιέςακε εληαηηθά γηα 
ηελ πξφιεςε ησλ ππξθαγηψλ. ε 
ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο θνξείο, 
εζεινληηθέο νκάδεο ππξνπξνζηαζίαο, 

θηελνηξφθνπο, επηρεηξεκαηίεο, 
καζεηέο ζρνιείσλ νξγαλψζακε ζηελ 
Άλδξν κηα πξφηππε δξάζε 
ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο 

Οη δαζηθέο ππξθαγηέο 
θαη ε θιηκαηηθή αιιαγή 
δεκηνπξγνύλ έλα θαπηό 
κείγκα γηα ηα δάζε καο. 
Αλ δνπιέςνπκε 
πξνιεπηηθά ζήκεξα 
θαη αιιάμνπκε παξσ- 
ρεκέλεο αληηιήςεηο θαη 
πξαθηηθέο, ζα θαηαθέ- 
ξνπκε λα κεηώζνπκε 
ηνλ θίλδπλν. 
© Hιίαο Σδεξίηεο / WWF Διιάο 

ΓΑΖ: ΠΤΡΚΑΓΗΔ 

κε ηίηιν «Ζ θσηηά κε αθνξά: Μελ 
παίδεηο κε ηνλ κέιινλ ηεο Άλδξνπ». 
ηφρνο ήηαλ ε κείσζε ησλ 
επαλαιακβαλφκελσλ πεξηζηαηηθψλ 
ππξθαγηψλ ζην λεζί αιιά θαη ε 
πξαγκαηνπνίεζε αλάινγσλ δξάζεσλ 
θαη ζε 
άιιεο «θαπηέο» πεξηνρέο. Καη έηζη 
έγηλε! Ζ Υίνο νξκψκελε απφ ην πα- 
ξάδεηγκα ηεο Άλδξνπ θαη ηνλ νδεγφ 
ηνπηθήο δξάζεο γηα ηελ πξφιεςε 
ησλ ππξθαγηψλ πνπ έρεη εθδψζεη ην 
WWF Διιάο πξαγκαηνπνίεζε κε 
επηηπρία κηα αληίζηνηρε ηνπηθή 
εθζηξαηεία. Σέινο, κε αθνξκή ηε 
«καχξε επέηεην» ησλ 10 
ρξφλσλ απφ ηηο θαηαζηξν- 
θηθέο ππξθαγηέο ηνπ 2007, 
νξγαλψζακε ελεκεξσηηθή 
εθζηξαηεία κλήκεο θαη 
εγξήγνξζεο γηα λα απν- 
θχγνπκε ηέηνηνπο 
εθηάιηεο ζην κέιινλ. 
Κχξην παξάδεηγκα απνηέ- 
ιεζαλ νη δξάζεηο καο ζηελ 
Πάξλεζα πξηλ θαη κεηά ηε 
θσηηά θαη νη θαιέο πξα- 
θηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ 
θαη απνηεινχλ νδεγφ γηα 
ην κέιινλ ησλ ειιεληθψλ δαζψλ. 

WWF 
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Γιπθηέο 
ζπληαγέο!  

 
Ενπξληνύ Έιελα B2 
 
 
ΜΠΗΚΟΣΑ ΒΑΝΗΛΗΑ ΜΔ      
ΚΟΜΜΑΣΑΚΗΑ ΟΚΟΛΑΣΑ  
 

 
 
 
ΤΛΗΚΑ ΤΝΣΑΓΖ  
 
Γηα ηα κπηζθόηα  
 
180 γξακκ. βνχηπξν καιαθφ ζε  
ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ 
150 γξακκ. Καζηαλή Εάραξε 
1 απγφ ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ 
225 γξακκ. Αιεχξη γηα ιεο ηηο 
Υξήζεηο 
 θνζθηληζκέλν 
30 γξακκ. Καθάν 
1 πξέδα αιάηη 
1/2 θ.γι. Μπέηθηλ Πάνπληεξ 
50 γξακκ. Κνπβεξηνχξα ζε ηαγφλεο  
ή Κνκκαηάθηα Κνπβεξηνχξα 
 
 

Γηα ηε πηηηθή Μεξέληα  
 
1 θνπηί δαραξνχρν γάια 
100 γξ. Κνπβεξηνχξα 
150 γξ. Μαξγαξίλε, 
1 θνχπα ηξηκκέλν θνπληνχθη 
2 θνπη. ζνχπαο δάραξε άρλε 
5-6 θνπη. ζνχπαο θαθάν ζθφλε. 
 
 
ΔΚΣΔΛΔΖ  
 
Κνζθηλίδνπκε ην αιεχξη, ην κπέηθηλ, 
 ην αιάηη θαη ην θαθάν. 
ε κπνι ή ζην κίμεξ βάδνπκε ην 
 βνχηπξν κε ηε δάραξε θαη ηα ρηππάκε  
γηα ιίγα ιεπηά κέρξη ην κείγκα λα γίλεη  
θξέκα θαη λα ιηψζεη ε δάραξε.  
Πξνζζέηνπκε ην απγφ  
θαη ρηππάκε ην ζχξκα ή κε ην κίμεξ  
κέρξη λα απνξξνθεζεί. 
Πξνζζέηνπκε ηα θνζθηληζκέλα  
ζηεξεά πιηθά ιίγα ιίγα, δηπιψλνληαο 
απαιά ην κείγκα κε ζπάηνπια ή κε ην 
ρέξη.  
Σέινο ξίρλνπκε ηηο ζηαγφλεο 
ζνθνιάηαο  
θαη απαιά αλαθαηεχνπκε  
λα ελζσκαησζνχλ. 
ηξψλνπκε ιαδφθνιια ή θχιιν 
ζηιηθφλεο  
ζε ιακαξίλα. Πξνζεξκαίλνπκε πνιχ 
θαιά  
ην θνχξλν ζηνπο 180 C ζηηο 
αληηζηάζεηο  
ή ζηνπο 160 C ζηνλ αέξα. 
Με έλα θνπηάιη ηνπ γιπθνχ αθήλνπκε  
θνπηαιηέο απφ ην κείγκα ζηε ιακαξίλα,  
αθήλνληαο αξθεηφ ρψξν αλάκεζα ζηα  
κπηζθφηα γηαηί απιψλνπλ πνιχ. Με ην 
 θνπηάιη απαιά ηζηψλνπκε ηα 
κπηζθφηα,  
παηψληαο ηα πξνο ηα θάησ. 
Φήλνπκε γηα πεξίπνπ 12΄.  
ηαλ ηα βγάινπκε απφ ην θνχξλν 
πξέπεη  
λα είλαη ιίγν καιαθά, ίζα λα έρνπλ 
ζθίμεη.  
Σα αθήλνπκε λα ζηαζνχλ γηα 10΄  
ζηε ιακαξίλα γηαηί αιιηψο δηαιχνληαη.  
ηε ζπλέρεηα ηα κεηαθέξνπκε ζε 
ζράξα  
λα θξπψζνπλ ηειείσο. 
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ΓΗΑ ΣΖ ΠΗΣΗΚΖ ΜΔΡΔΝΣΑ  
 
Αθνχ ςήζεηε ηα κπηζθφηα, ηα αθήλεηε  
λα θξπψζνπλ θαη εηνηκάδεηε  
ηε πξαιίλα θνπληνπθηνχ 
Ληψλεηε ζε κπελ καξη ην βνχηπξν  
(κφλν λα ιηψζεη φρη λα θάςεη). 
Πξνζζέηεηε ηελ θνπβεξηνχξα θαη  
αλαθαηεχεηε κέρξη λα ιηψζεη θαη  
απηή θαη λα νκνγελνπνηεζεί ην κείγκα. 
 
Υηππάηε ην δαραξνχρν κε ην θαθάν  
θαη ηελ άρλε πνιχ θαιά θαη ην ξίρλεηε  
ζην κείγκα ηεο ζνθνιάηαο πνπ έρεηε 
 θηηάμεη λσξίηεξα (βνχηπξν-
θνπβεξηνχξα). 
Αλαθαηεχεηε θαιά γηα λα γίλεη 
νκνηνγελέο  
ην κείγκα. ην ηέινο ρηππάηε πνιχ 
θαιά ζην κνχιηη ηελ πξαιίλα 
θνπληνπθηνχ , 
λα γίλεη «αινηθή».  
 
ηε ζπλέρεηα ην ξίρλεηε ζην κείγκα 
 θαη ην αθήλεηε λα θξπψζεη   
Πάλσ απφ θάζε κπηζθφην πεξλάηε  
δχν ζηξψζεηο πξαιίλα θνπληνπθηνχ 
 θαη απφ πάλσ πξνζζέηεηε  
άιιν έλα κπηζθφην. 
Δπαλαιακβάλεηε ην ίδην  
θαη γηα ηα ππφινηπα θαη ζην ηέινο  
βάδεηε ζε έλα «κπηζθνηέλην» ζάληνπηηο  
πάλσ ζην άιιν ζρεκαηίδνληαο έλα 
πχξγν. 
 
 
 

Ενπξληνύ Έιελα B2 
 
 

ΠΑΓΧΣΑ!! 
 

>>>  

 

ΓΛΤΚΟ ΜΠΗΚΟΣΟ 
ΜΔ ΠΑΓΧΣΟ 

 

  

Τιηθά πληαγήο 
 2 ζπζθεπαζίεο κπηζθφηα γεκηζηά 

 2 θ.ζ. γεκάηεο καξγαξίλε ιησκέλε 

 500 γξακ. παγσηφ ζνθνιάηα ΒΛΔΠΔ 
ΠΗΟ ΚΑΣΧ 

 500 γξακ. παγσηφ ζηξαηζηαηέια 

 1/2 θι. ζηξφπη ζνθνιάηα 

 1 θι. ρηππεκέλε θξέκα γάιαθηνο ζε 
παρχξξεπζηε κνξθή 

 4 θ.ζ. θνπληνχθηα ρνληξνθνκκέλα 

Δθηέιεζε 

Γηα ην γιπθφ κπηζθφην κε παγσηφ, 
θάλνπκε πξψηα ζθφλε ηα κηζά 
κπηζθφηα. Αλαθαηεχνπκε ζε κπνι κε 
ην ιησκέλν βνχηπξν. 

ηξψλνπκε ηε βάζε ζε θφξκα 
δαρηπιίδη 20 εθ. Γχξσ γχξσ ζηήλνπκε 
φξζηα φζα κπηζθφηα ρσξάλε γηα λα 
θαιπθζεί ην πιατλφ ηεο θφξκαο. 
Παγψλνπκε γηα 15′ ζηελ θαηάςπμε. 

Απιψλνπκε ζε ζηξψζε ην παγσηφ 
ζνθνιάηα πάλσ ζηελ κπηζθνηέληα 
βάζε. Γείηε πην θάησ ηε ζπληαγή γηα 
ηέιεην παγσηό ζνθνιάηα. Με ζθνππ 
παγσηνχ βάδνπκε κπάιεο 

https://www.argiro.gr/recipe/pagoto-sokolata-teleio/
https://www.argiro.gr/recipe/pagoto-sokolata-teleio/
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ζηξαηζηαηέια απφ πάλσ. Παγψλνπκε 
ζηελ θαηάςπμε λα ζθίμεη γηα 2-3 ψξεο. 

Λίγν πξηλ ζεξβίξνπκε γαξλίξνπκε κε 
ζηξφπη ζνθνιάηαο, θνπληνχθηα θαη 
ξνδέηεο ρηππεκέλεο θξέκαο. Κφβνπκε 
ζε ηξίγσλα θνκκάηηα θαη ζεξβίξνπκε.  

ΠΑΓΧΣΟ ΟΚΟΛΑΣΑ 
ΣΔΛΔΗΟ 

Τιηθά πληαγήο 
 200 γξακ. θνπβεξηνχξα ςηινθνκκέλε 

 1 δαραξνχρν γάια (400 γξακ.) 

 1 πξέδα αιάηη 

 1 βαλίιηα 

 350 ml θξέκα γάιαθηνο κε 35% 
ιηπαξά θξχα 

 50 γξακ. ηξίκκα ζνθνιάηαο 

Δθηέιεζε 

Γηα ην παγσηφ ζνθνιάηα ρσξίο 
παγσηνκεραλή, βάδνπκε ηελ 
ςηινθνκκέλε θνπβεξηνχξα, ην 
δαραξνχρν, ην αιάηη θαη ηε βαλίιηα ζε 
κπελ καξί. Σα αθήλνπκε λα ιηψζνπλ 
ζε κέηξηα θσηηά αλαθαηεχνληαο θαηά 
δηαζηήκαηα. Αθήλνπκε ην κείγκα λα 
θξπψζεη. 

Υηππάκε ηελ θξχα θξέκα γάιαθηνο ζε 
παρχξξεπζηε κνξθή. Μφιηο 
ζρεκαηηζηνχλ απαιέο θνξπθέο είλαη 
έηνηκε. 

Βάδνπκε 2-3 θνπηαιηέο ηεο ζνχπαο 
απφ ηε ρηππεκέλε θξέκα ζηε ιησκέλε 
αιιά θξχα πιένλ ζνθνιάηα θη 
αλαθαηεχνπκε απαιά, λα αξαηψζεη. 
Σέινο, πξνζζέηνπκε θαη ηελ ππφινηπε 
θξέκα. 

Απαιά, κε κία καξίδ (καιαθή 
ζπάηνπια ζηιηθφλεο) αλαδηπιψλνπκε 
ην κείγκα, λα νκνγελνπνηεζεί ρσξίο 

φκσο λα ράζνπκε ηνλ φγθν ηεο 
θξέκαο. Πξνζζέηνπκε ην ηξίκκα 
ζνθνιάηαο απαιά θη αλαθαηεχνπκε. 

Βάδνπκε ην κείγκα ζε κπνι θαη ην 
παγψλνπκε ζηελ θαηάςπμε γηα 
πεξίπνπ 5-6 ψξεο ψζπνπ λα 
ζθίμεη. 

ΚΑΛΖ ΟΡΔΞΖ!!!!!! 

ΓΗΑ ΝΑ 

ΦΣΗΑΞΟΤΜΔ ΜΠΟΛ 

ΑΠΟ ΠΑΓΟ: 

ΠΑΓΧΣΟ ΜΔ ΦΡΑΟΤΛΔ ΚΑΗ 

ΡΑΜΠΔΡΗ 

 
Μέζνδνο Δθηέιεζεο 
Γηα ηα κπνι 

 Σνπνζεηνχκε ην κηθξφηεξν κπνι 
κέζα ζην κεγαιχηεξν κε ηέηνην 
ηξφπν ψζηε ε απφζηαζε κεηαμχ 
ηνπο λα είλαη ην πνιχ 2 εθ. 

 Κόβνπκε ηηο θξάνπιεο θαη ηα 
ιάηκ ζε ιεπηέο θέηεο έηζη ψζηε 
λα ρσξάλε ζην θελφ κεηαμχ ησλ 
δχν κπνι. 

 Μνηξάδνπκε ηηο θνκκέλεο θέηεο 
απφ ηηο θξάνπιεο θαη ηα ιάηκ ζην 
θελφ αλάκεζα ζηα 2 κπνι, καδί 
κε ηα θχιια βαζηιηθνχ θαη ην 
μχζκα ηνπ ιεκνληνχ. 

 Γεκίδνπκε κε λεξφ ην θελφ θαη 
βάδνπκε ηα κπνι ζηελ θαηάςπμε 
γηα ηνπιάρηζηνλ 6 ψξεο. 

 Αθαηξνχκε ηα δχν κπνι θαη 
αθήλνπκε ζηελ θαηάςπμε ην 
κπνι απφ πάγν, πνπ έρνπκε 
θηηάμεη, κέρξη λα ην ρξεηαζηνχκε. 

. 

 

 

https://akiseshop.com/el/taxonomies/maxairia
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ΣΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ ΠΟΤ 

ΓΟΤΛΔΦΑΝ ΓΗ’  ΑΤΣΖ ΣΖΝ 

ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ: 

Βίθπ Μεγάινπ Γ2 

Μαξίλα ΜηραειίδνπΓ2 

Λεηώ Λάκπξνπ Γ2  

Ησάλλα Μαθξή Γ΄2 

Μάρε Ράληνπ  Β3 

Έιελα Εηώγνπ ηνπ Α1 

Καιηόπε Αληύπα ηνπ Α1 

Αγγειηθή Βελνιηά ηνπ Β1 

Ενπξληνύ Έιελα B2 
 

Παπιάθεο Γεώξγηνο Α3 

Γεσξγία Αλαζηνπνύινπ Γ1 

Δθξαηκίδνπ Ζιέθηξα Γ1 

Φάξξε Βέξα Γ3 

Καξαζαββίδεο Θνδσξήο Γ1 

Καηζηλέινο Κσλζηαληίλνο Β2 

 

ΤΓΥΑΡΖΣΖΡΗΑ!!!!    

  

ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΧΓΗΑ. 

Αληύπα Καιηόπε 

Βξαηζηάλ Μειίλα 

Γεκεηξίνπ Διεσλόξα 

Θάλνπ Θσκαίο 

Καινγήξνπ Γάθλε 

Μαθξήο ηέθαλνο 

Μπνύδα Νεθέιε 

Παξαζθεπνπνύινπ Μαξία 

Σδαβέιαο Λάδαξνο 

Αιεμνπνύινπ Βνύια 

Γθνύκα Γαλάε 

Γνπίηηθεξ Δπγελία 

Ενπξληνύ Έιελα 

Ίιίξη Κέβηλ 

Καξιέηζνο Κσλ/λνο 

Κσλζηαληνπνύινπ Μαξηηίλα 

Μπαξιά Μαξία 

Μαθξήο Μαληάηεο Πέηξνο 

Ραζβάλε Αλαζηαζία 

ηδεξνπνύινπ Νεθέιε 

Σζαγθαξνπνύινπ Διπίδα 

Φπηίιε Εσή                                            

Οξρήζηξα: Λάκπξνπ Λεηώ θαη 
Υακπάθε Δηξήλε ζην όξγαλν 

Υακπάθεο Λεσλίδαο ζηε θηζάξα.  

ΚΑΛΟ 

ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ!  

 
ΜΑΡΗΑ ΠΔΣΡΟΤΛΗΑ θαζεγήηξηα 

Δηθαζηηθώλ ηνπ 14
νπ

 Γπκλαζίνπ 

Καιιηζέαο. 
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Γιπθηέο 
ζπληαγέο!  

 
Ενπξληνύ Έιελα B2 
 
 
ΜΠΗΚΟΣΑ ΒΑΝΗΛΗΑ ΜΔ      
ΚΟΜΜΑΣΑΚΗΑ ΟΚΟΛΑΣΑ  
 

 
 
 
ΤΛΗΚΑ ΤΝΣΑΓΖ  
 
Γηα ηα κπηζθόηα  
 
180 γξακκ. βνχηπξν καιαθφ ζε  
ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ 
150 γξακκ. Καζηαλή Εάραξε 
1 απγφ ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ 
225 γξακκ. Αιεχξη γηα ιεο ηηο 
Υξήζεηο 
 θνζθηληζκέλν 
30 γξακκ. Καθάν 
1 πξέδα αιάηη 
1/2 θ.γι. Μπέηθηλ Πάνπληεξ 
50 γξακκ. Κνπβεξηνχξα ζε ηαγφλεο  
ή Κνκκαηάθηα Κνπβεξηνχξα 
 
 

Γηα ηε πηηηθή Μεξέληα  
 
1 θνπηί δαραξνχρν γάια 
100 γξ. Κνπβεξηνχξα 
150 γξ. Μαξγαξίλε, 
1 θνχπα ηξηκκέλν θνπληνχθη 
2 θνπη. ζνχπαο δάραξε άρλε 
5-6 θνπη. ζνχπαο θαθάν ζθφλε. 
 
 
ΔΚΣΔΛΔΖ  
 
Κνζθηλίδνπκε ην αιεχξη, ην κπέηθηλ, 
 ην αιάηη θαη ην θαθάν. 
ε κπνι ή ζην κίμεξ βάδνπκε ην 
 βνχηπξν κε ηε δάραξε θαη ηα ρηππάκε  
γηα ιίγα ιεπηά κέρξη ην κείγκα λα γίλεη  
θξέκα θαη λα ιηψζεη ε δάραξε.  
Πξνζζέηνπκε ην απγφ  
θαη ρηππάκε ην ζχξκα ή κε ην κίμεξ  
κέρξη λα απνξξνθεζεί. 
Πξνζζέηνπκε ηα θνζθηληζκέλα  
ζηεξεά πιηθά ιίγα ιίγα, δηπιψλνληαο 
απαιά ην κείγκα κε ζπάηνπια ή κε ην 
ρέξη.  
Σέινο ξίρλνπκε ηηο ζηαγφλεο 
ζνθνιάηαο  
θαη απαιά αλαθαηεχνπκε  
λα ελζσκαησζνχλ. 
ηξψλνπκε ιαδφθνιια ή θχιιν 
ζηιηθφλεο  
ζε ιακαξίλα. Πξνζεξκαίλνπκε πνιχ 
θαιά  
ην θνχξλν ζηνπο 180 C ζηηο 
αληηζηάζεηο  
ή ζηνπο 160 C ζηνλ αέξα. 
Με έλα θνπηάιη ηνπ γιπθνχ αθήλνπκε  
θνπηαιηέο απφ ην κείγκα ζηε ιακαξίλα,  
αθήλνληαο αξθεηφ ρψξν αλάκεζα ζηα  
κπηζθφηα γηαηί απιψλνπλ πνιχ. Με ην 
 θνπηάιη απαιά ηζηψλνπκε ηα 
κπηζθφηα,  
παηψληαο ηα πξνο ηα θάησ. 
Φήλνπκε γηα πεξίπνπ 12΄.  
ηαλ ηα βγάινπκε απφ ην θνχξλν 
πξέπεη  
λα είλαη ιίγν καιαθά, ίζα λα έρνπλ 
ζθίμεη.  
Σα αθήλνπκε λα ζηαζνχλ γηα 10΄  
ζηε ιακαξίλα γηαηί αιιηψο δηαιχνληαη.  
ηε ζπλέρεηα ηα κεηαθέξνπκε ζε 
ζράξα  
λα θξπψζνπλ ηειείσο. 
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ΓΗΑ ΣΖ ΠΗΣΗΚΖ ΜΔΡΔΝΣΑ  
 
Αθνχ ςήζεηε ηα κπηζθφηα, ηα αθήλεηε  
λα θξπψζνπλ θαη εηνηκάδεηε  
ηε πξαιίλα θνπληνπθηνχ 
Ληψλεηε ζε κπελ καξη ην βνχηπξν  
(κφλν λα ιηψζεη φρη λα θάςεη). 
Πξνζζέηεηε ηελ θνπβεξηνχξα θαη  
αλαθαηεχεηε κέρξη λα ιηψζεη θαη  
απηή θαη λα νκνγελνπνηεζεί ην κείγκα. 
 
Υηππάηε ην δαραξνχρν κε ην θαθάν  
θαη ηελ άρλε πνιχ θαιά θαη ην ξίρλεηε  
ζην κείγκα ηεο ζνθνιάηαο πνπ έρεηε 
 θηηάμεη λσξίηεξα (βνχηπξν-
θνπβεξηνχξα). 
Αλαθαηεχεηε θαιά γηα λα γίλεη 
νκνηνγελέο  
ην κείγκα. ην ηέινο ρηππάηε πνιχ 
θαιά ζην κνχιηη ηελ πξαιίλα 
θνπληνπθηνχ , 
λα γίλεη «αινηθή».  
 
ηε ζπλέρεηα ην ξίρλεηε ζην κείγκα 
 θαη ην αθήλεηε λα θξπψζεη   
Πάλσ απφ θάζε κπηζθφην πεξλάηε  
δχν ζηξψζεηο πξαιίλα θνπληνπθηνχ 
 θαη απφ πάλσ πξνζζέηεηε  
άιιν έλα κπηζθφην. 
Δπαλαιακβάλεηε ην ίδην  
θαη γηα ηα ππφινηπα θαη ζην ηέινο  
βάδεηε ζε έλα «κπηζθνηέλην» ζάληνπηηο  
πάλσ ζην άιιν ζρεκαηίδνληαο έλα 
πχξγν. 
 
 
 

Ενπξληνύ Έιελα B2 
 
 

ΠΑΓΧΣΑ!! 
 

>>>  

 

ΓΛΤΚΟ ΜΠΗΚΟΣΟ 
ΜΔ ΠΑΓΧΣΟ 

 

  

Τιηθά πληαγήο 
 2 ζπζθεπαζίεο κπηζθφηα γεκηζηά 

 2 θ.ζ. γεκάηεο καξγαξίλε ιησκέλε 

 500 γξακ. παγσηφ ζνθνιάηα ΒΛΔΠΔ 
ΠΗΟ ΚΑΣΧ 

 500 γξακ. παγσηφ ζηξαηζηαηέια 

 1/2 θι. ζηξφπη ζνθνιάηα 

 1 θι. ρηππεκέλε θξέκα γάιαθηνο ζε 
παρχξξεπζηε κνξθή 

 4 θ.ζ. θνπληνχθηα ρνληξνθνκκέλα 

Δθηέιεζε 

Γηα ην γιπθφ κπηζθφην κε παγσηφ, 
θάλνπκε πξψηα ζθφλε ηα κηζά 
κπηζθφηα. Αλαθαηεχνπκε ζε κπνι κε 
ην ιησκέλν βνχηπξν. 

ηξψλνπκε ηε βάζε ζε θφξκα 
δαρηπιίδη 20 εθ. Γχξσ γχξσ ζηήλνπκε 
φξζηα φζα κπηζθφηα ρσξάλε γηα λα 
θαιπθζεί ην πιατλφ ηεο θφξκαο. 
Παγψλνπκε γηα 15′ ζηελ θαηάςπμε. 

Απιψλνπκε ζε ζηξψζε ην παγσηφ 
ζνθνιάηα πάλσ ζηελ κπηζθνηέληα 
βάζε. Γείηε πην θάησ ηε ζπληαγή γηα 
ηέιεην παγσηό ζνθνιάηα. Με ζθνππ 
παγσηνχ βάδνπκε κπάιεο 

https://www.argiro.gr/recipe/pagoto-sokolata-teleio/
https://www.argiro.gr/recipe/pagoto-sokolata-teleio/
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ζηξαηζηαηέια απφ πάλσ. Παγψλνπκε 
ζηελ θαηάςπμε λα ζθίμεη γηα 2-3 ψξεο. 

Λίγν πξηλ ζεξβίξνπκε γαξλίξνπκε κε 
ζηξφπη ζνθνιάηαο, θνπληνχθηα θαη 
ξνδέηεο ρηππεκέλεο θξέκαο. Κφβνπκε 
ζε ηξίγσλα θνκκάηηα θαη ζεξβίξνπκε.  

ΠΑΓΧΣΟ ΟΚΟΛΑΣΑ 
ΣΔΛΔΗΟ 

Τιηθά πληαγήο 
 200 γξακ. θνπβεξηνχξα ςηινθνκκέλε 

 1 δαραξνχρν γάια (400 γξακ.) 

 1 πξέδα αιάηη 

 1 βαλίιηα 

 350 ml θξέκα γάιαθηνο κε 35% 
ιηπαξά θξχα 

 50 γξακ. ηξίκκα ζνθνιάηαο 

Δθηέιεζε 

Γηα ην παγσηφ ζνθνιάηα ρσξίο 
παγσηνκεραλή, βάδνπκε ηελ 
ςηινθνκκέλε θνπβεξηνχξα, ην 
δαραξνχρν, ην αιάηη θαη ηε βαλίιηα ζε 
κπελ καξί. Σα αθήλνπκε λα ιηψζνπλ 
ζε κέηξηα θσηηά αλαθαηεχνληαο θαηά 
δηαζηήκαηα. Αθήλνπκε ην κείγκα λα 
θξπψζεη. 

Υηππάκε ηελ θξχα θξέκα γάιαθηνο ζε 
παρχξξεπζηε κνξθή. Μφιηο 
ζρεκαηηζηνχλ απαιέο θνξπθέο είλαη 
έηνηκε. 

Βάδνπκε 2-3 θνπηαιηέο ηεο ζνχπαο 
απφ ηε ρηππεκέλε θξέκα ζηε ιησκέλε 
αιιά θξχα πιένλ ζνθνιάηα θη 
αλαθαηεχνπκε απαιά, λα αξαηψζεη. 
Σέινο, πξνζζέηνπκε θαη ηελ ππφινηπε 
θξέκα. 

Απαιά, κε κία καξίδ (καιαθή 
ζπάηνπια ζηιηθφλεο) αλαδηπιψλνπκε 
ην κείγκα, λα νκνγελνπνηεζεί ρσξίο 

φκσο λα ράζνπκε ηνλ φγθν ηεο 
θξέκαο. Πξνζζέηνπκε ην ηξίκκα 
ζνθνιάηαο απαιά θη αλαθαηεχνπκε. 

Βάδνπκε ην κείγκα ζε κπνι θαη ην 
παγψλνπκε ζηελ θαηάςπμε γηα 
πεξίπνπ 5-6 ψξεο ψζπνπ λα 
ζθίμεη. 

     ΚΑΛΖ ΟΡΔΞΖ!!!!!! 
 

ΠΑΓΧΣΟ ΜΔ ΦΡΑΟΤΛΔ ΚΑΗ 

ΡΑΜΠΔΡΗ 

 
Μέζνδνο Δθηέιεζεο 
Γηα ηα κπνι 

 Σνπνζεηνχκε ην κηθξφηεξν κπνι 
κέζα ζην κεγαιχηεξν κε ηέηνην 
ηξφπν ψζηε ε απφζηαζε κεηαμχ 
ηνπο λα είλαη ην πνιχ 2 εθ. 

 Κόβνπκε ηηο θξάνπιεο θαη ηα 
ιάηκ ζε ιεπηέο θέηεο έηζη ψζηε 
λα ρσξάλε ζην θελφ κεηαμχ ησλ 
δχν κπνι. 

 Μνηξάδνπκε ηηο θνκκέλεο θέηεο 
απφ ηηο θξάνπιεο θαη ηα ιάηκ ζην 
θελφ αλάκεζα ζηα 2 κπνι, καδί 
κε ηα θχιια βαζηιηθνχ θαη ην 
μχζκα ηνπ ιεκνληνχ. 

 Γεκίδνπκε κε λεξφ ην θελφ θαη 
βάδνπκε ηα κπνι ζηελ θαηάςπμε 
γηα ηνπιάρηζηνλ 6 ψξεο. 

 Αθαηξνχκε ηα δχν κπνι θαη 
αθήλνπκε ζηελ θαηάςπμε ην 
κπνι απφ πάγν, πνπ έρνπκε 
θηηάμεη, κέρξη λα ην ρξεηαζηνχκε. 

Γηα ην ζνξκπέ 

 Σνπνζεηνχκε ηα πιηθά ζε έλα 
πνιπκεράλεκα θαη ρηππάκε 
κέρξη λα νκνγελνπνηεζνχλ. 

 Μεηαθέξνπκε ην κείγκα ζε 
έλα κπνι θαη ην βάδνπκε ζηελ 
θαηάςπμε γηα ηνπιάρηζηνλ 4 
ψξεο πξηλ ην ζεξβίξνπκε. 

 εξβίξνπκε ζηα κπνι απφ πάγν 
κε θξέζθα ξάζκπεξη θαη θχιια 
δπφζκνπ. 

https://akiseshop.com/el/taxonomies/maxairia
https://akiseshop.com/el/taxonomies/mpol
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ΣΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ ΠΟΤ 

ΓΟΤΛΔΦΑΝ ΓΗ ΑΤΣΖ ΣΖΝ 

ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ: 

Βίθπ Μεγάινπ Γ2 

Μαξίλα ΜηραειίδνπΓ2 

Λεηώ Λάκπξνπ Γ2  

Ησάλλα Μαθξή Γ΄2 

Μάρε Ράληνπ  Β3 

Έιελα Εηώγνπ ηνπ Α1 

Καιηόπε Αληύπα ηνπ Α1 

Αγγειηθή Βελνιηά ηνπ Β1 

Ενπξληνύ Έιελα B2 
 

Παπιάθεο Γεώξγηνο Α3 

Γεσξγία Αλαζηνπνύινπ Γ1 

Δθξαηκίδνπ Ζιέθηξα Γ1 

Φάξξε Βέξα Γ3 

Καξαζαββίδεο Θνδσξήο Γ1 

Καηζηλέινο Κσλζηαληίλνο Β2 

 

ΤΓΥΑΡΖΣΖΡΗΑ!!!!    

 

  

ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΧΓΗΑ. 

Αληύπα Καιηόπε 

Βξαηζηάλ Μειίλα 

Γεκεηξίνπ Διεσλόξα 

Θάλνπ Θσκαίο 

Καινγήξνπ Γάθλε 

Μαθξήο ηέθαλνο 

Μπνύδα Νεθέιε 

Παξαζθεπνπνύινπ Μαξία 

Σδαβέιαο Λάδαξνο 

Αιεμνπνύινπ Βνύια 

Γθνύκα Γαλάε 

Γνπίηηθεξ Δπγελία 

Ενπξληνύ Έιελα 

Ίιίξη Κέβηλ 

Καξιέηζνο Κσλ/λνο 

Κσλζηαληνπνύινπ Μαξηηίλα 

Μπαξιά Μαξία 

Μαθξήο Μαληάηεο Πέηξνο 

Ραζβάλε Αλαζηαζία 

ηδεξνπνύινπ Νεθέιε 

Σζαγθαξνπνύινπ Διπίδα 

Φπηίιε Εσή                                            

Οξρήζηξα: Λάκπξνπ Λεηώ θαη 
Υακπάθε Δηξήλε ζην όξγαλν 

Υακπάθεο Λεσλίδαο ζηε θηζάξα.  

 

ΚΑΛΟ 

ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ!  
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ΜΑΡΗΑ ΠΔΣΡΟΤΛΗΑ θαζεγήηξηα 

Δηθαζηηθώλ ηνπ 14
νπ

 Γπκλαζίνπ 

Καιιηζέαο. 

 


