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o Το φετινό Χριστουγεννιάτικο Παζάρι του 
γυµνασίου µας πλησιάζει! Γι’ αυτό η 
Εικαστική µας Οµάδα σκέφτηκε κάτι 
πρωτότυπο: χειροποίητα κεριά! Εδώ και 
δύο εβδοµάδες, υπό την καθοδήγηση του 
υπεύθυνου καθηγητή κ. Χ. Φωτάκη και 
τη βοήθεια της κυρίας Α. Ποθητάκη, η 
οµάδα συλλέγει παλιά κεριά και τα 
«ανακυκλώνει», φτιάχνοντας καινούρια! 
Αγοράστε αυτά τα φανταστικά κεριά στο 
Χριστουγεννιάτικο Παζάρι και 
συµβάλετε κι εσείς στην οικονοµική 
ενίσχυση του Παιδικού Χωριού SOS της 
περιοχής µας και του Συλλόγου Γονέων 
& Φίλων Αυτιστικών Ατόµων Ν. Έβρου.  
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o Την Κυριακή, 29 Νοεµβρίου 2009, η Β’ και Γ΄ 

τάξη αναχώρησαν για τη Γερµανική Σχολή της 
Θεσσαλονίκης, µε τη συνοδεία των 
καθηγητών Β. Ζησίδου, Σ. Μπιριντζή και Θ. 
Ιωαννίδη, καθώς και της διευθύντριας του 
γυµνασίου µας, κυρίας Γ. Νικολάου . Οι 
µαθητές επισκέφτηκαν το Χριστουγεννιάτικο 
παζάρι που διοργανώνει η σχολή στο 1ο 
Advent και γνωρίστηκαν µε τον γενικό 
πρόξενο της Γερµανίας, Walter Leuchs και τον 
διευθυντή της σχολής, Rolf-Victor 
Siedenhans. Η επίσκεψη αυτή άφησε πολύ 
καλές εντυπώσεις στους µαθητές, που 
επέστρεψαν ενθουσιασµένοι.  
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o Η κ. Καλλιόπη Τσεµπέρη, Σύµβουλος 
Σεξουαλικής Αγωγής & Οικογενειακού 
Προγραµµατισµού του Κέντρου 
Οικογενειακού Προγραµµατισµού της 
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου  
Αθηνών, επισκέφτηκε το σχολείο µας στις 
10 Νοεµβρίου 2009 για να ενηµερώσει τους 
µαθητές της Γ’ Γυµνασίου για θέµατα 
διαφυλικών σχέσεων και σεξουαλικής 
υγείας. Η επίσκεψη οργανώθηκε σε 
συνεργασία µε την κυρία Α. Βούλγαρη, 
υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Β/µιας 
εκπαίδευσης. 

 
o Οι µαθητές της Α΄ τάξης Γιώργος 

Αποστολίδης, Κυριακή Γούδα, Ζωή 
Κωνσταντινίδου και Κυριακή 
Παπαχρήστου, σε συνεργασία µε τη 
µουσικό του 6ου ∆ηµοτικού σχολείου 
Αλεξανδρούπολης, κυρία Μπαρµπαγιάννη 
Χριστίνα, πήραν µέρος στον 4ο Πανελλήνιο 
∆ιαγωνισµό Ποίησης και Στίχου, τον 
περασµένο Απρίλιο, µε το ποίηµα 
«∆ικαίωµα στο αύριο». Σε µια υπέροχη 
εκδήλωση, που πραγµατοποιήθηκε στο 
Βόλο στις 14.11.2009, απέσπασαν το 3ο 
βραβείο. Τους συγχαίρουµε θερµά για την 
επιτυχία τους.  

 
o Η Εταιρεία Αστρονοµίας και ∆ιαστήµατος, 

που έχει την έδρα της στο Βόλο, 
προκηρύσσει τον 15ο Πανελλήνιο 
Μαθητικό ∆ιαγωνισµό Αστρονοµίας και 
∆ιαστηµικής για το σχολικό έτος 2009 -  

-2010. Φέτος η διαδικασία διεξαγωγής του 
Πανελλήνιου Μαθητικού ∆ιαγωνισµού 
Αστρονοµίας αλλάζει και πάλι. Ο µέχρι τώρα 
διαγωνισµός, που διεξαγόταν µόνο στα Λύκεια, 
από φέτος θα διεξάγεται και στα Γυµνάσια, µε 
διαφορετικά, βέβαια, θέµατα. Η πρώτη φάση 
θα πραγµατοποιηθεί από 1 έως 21 ∆εκεµβρίου. 
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα 
www.astronomos.gr. 

 
o Με αφορµή το Έτος Ρίτσου, το ηµερολόγιο 

του γυµνασίου µας για το 2010 θα είναι 
αφιερωµένο στον µεγάλο µας ποιητή! 
Μαθητές όλων των τάξεων εµπνεύστηκαν 
από στίχους του Γ. Ρίτσου και 
προσπάθησαν να τους αποδώσουν 
εικαστικά στο µάθηµα των Καλλιτεχνικών, 
µε την καθοδήγηση του κυρίου Χ. Φωτάκη. 
Τα καλύτερα έργα θα κοσµήσουν το φετινό 
µας ηµερολόγιο, που αναµένεται να 
κυκλοφορήσει στις 12 ∆εκεµβρίου. Μην το 
χάσετε! 

 

 

o Ο µαθητής της Β΄ τάξης του γυµνασίου 
µας, Πόριος Χρήστος, µέλος της Εθνικής 
Οµάδας Πληροφορικής Νέων, συµµετείχε 
στη  3η Βαλκανιάδα Νέων, που διεξήχθη 
στο Shumen της Βουλγαρίας , 27 – 29 
Νοεµβρίου. Σ’ αυτήν ο µαθητής της Α΄ 
Λυκείου από τα Ιωάννινα, Κοσινάς Ε. 
κατέκτησε χάλκινο µετάλλιο. Ο Πόριος Χ. 
κατέλαβε τη 12η  θέση ανάµεσα σε 25 
διαγωνιζόµενους. Να υπενθυµίσουµε ότι 
είναι το νεότερο µέλος της οµάδας και παρ’ 
όλα αυτά οι επιδόσεις του είναι πολύ καλές. 
Το ευχάριστο είναι ότι ήδη οι Έλληνες 
µαθητές καθιερώνονται στα Βαλκάνια, 
αφού σε τρεις διοργανώσεις έχουν 
κατακτήσει δύο µετάλλια. Συγχαρητήρια 
Χρήστο!  

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

Μυρτώ Τζιντζή 



        
      Μια ξεχωριστή γιορτή πραγµατοποιήθηκε 
στο σχολείο µας την Τρίτη 17 Νοεµβρίου. Ήταν 
µια προσπάθεια καθηγητών και µαθητών να µας 
µεταφέρουν τους συµβολισµούς της σηµαντικής 
αυτής, για τη δηµοκρατία µας, ηµέρας. Στο 
πλαίσιο του εορτασµού της 17ης Νοεµβρίου και 
µε αφορµή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του 
ποιητή της Ρωµιοσύνης, Γιάννη Ρίτσου, έγινε ένα 
αφιέρωµα σε αυτόν. 
      Τη γιορτή άνοιξε µε αναφορές στην ηµέρα 
του Πολυτεχνείου, αλλά και στον ποιητή, η 
διευθύντρια του σχολείου µας, κα Γεωργία 
Νικολάου. «Ο Γιάννης Ρίτσος ήταν η φωτεινή 
συνείδηση του λαού», είπε η κα Νικολάου και 
τόνισε τη σπουδαιότητα του έργου του. 
     Στη συνέχεια προβλήθηκε οπτικοακουστικό 
υλικό σε power point για τη ζωή και το έργο του 
ποιητή. Την παρουσίαση έκαναν οι µαθητές Γ. 
Καµαργιάννης και Ε. Μπαµπασίδου. Ποιήµατα 
από τις συλλογές «Οι γειτονιές του κόσµου», 
«Ηµερολόγια εξορίας», «Καπνισµένο τσουκάλι» 
και «Αγρύπνια» απήγγειλαν οι µαθήτριες Ε. 
Ευγενίου., Β. Λαµπίδη., Χ. Μακαρώνη, Μ. 
Χατέλου και Κ. Χατζηαγγελάκη. Στο τέλος 
ακούστηκαν τραγούδια από τα «∆εκαοχτώ 
λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας», σε 
µουσική επιµέλεια Β. Μάµµου και απόδοση από  
την πρώην µαθήτρια του σχολείου µας Α. 
Μπουντζή. 
     Η γιορτή ήταν πραγµατικά υπέροχη και σε 
µεγάλο βαθµό συνέβαλαν σ’ αυτό οι καθηγητές 
µας, Β. Ζήκα, Ν. Καραγεωργίου, ∆. Κίτσος, Στ. 
Παπαδόπουλος και Γ. Πετρούδα, οι οποίοι είχαν  
την επιµέλεια της εκδήλωσης. 
Τα µηνύµατα πολλά, σηµαντικά και διαχρονικά 
σχετικά µε την Παιδεία, την Κοινωνική 
∆ικαιοσύνη, την Ελευθερία και τη ∆ηµοκρατία.  

Λυδία Μικρού 

        
     
 
 
 
 
 
 

Στις 25 Νοεµβρίου το σχολείο τίµησε την 
Εθνική Αντίσταση κατά των στρατευµάτων 
κατοχής 1941 – 1944, παρουσιάζοντας 
αποσπάσµατα από το έργο του Γ. Ρίτσου «Πέρα 
από τον ίσκιο των κυπαρισσιών». Η παράσταση 
αντανακλούσε την οδύνη και τις συνέπειες του 
πολέµου αλλά και τη δικαίωση όσων αγωνίστηκαν 
και θυσιάστηκαν για µια ελεύθερη πατρίδα. Οι 
συντελεστές της παράστασης κατάφεραν να µας 
µεταφέρουν τη φορτισµένη ατµόσφαιρα εκείνων 
των δύσκολων ηµερών.  Αξίζουν τα συγχαρητήρια 
µας.  
      Συµµετείχαν οι µαθητές ∆. Κεραµαράκη, 
Κ. Λέβεντος, Μ. Μαυροµάτη, Β. Μεταξά, Ε. 
Μπαµπασίδου, Κ. Μπαλάσι, Ι. Μπουλιέρη, Θ. 
Πίτρης, Χ. Πόριος, και Β. Χατζοπούλου.   
     Για τη διδασκαλία των ρόλων υπεύθυνες 
καθηγήτριες ήταν οι κυρίες: Π. Καραγιάννη, Ε. 
Μαργαρίτη, Χ. Πέγιου, µε τη βοήθεια του κυρίου 
Ν. Ζερβόπουλου. Τη µουσική επιµέλεια είχε ο 
κύριος Β. Μάµµος και τα σκηνικά 
φιλοτεχνήθηκαν από την εικαστική οµάδα του 
γυµνασίου µας υπό την καθοδήγηση του καθηγητή 
των καλλιτεχνικών κύριο Χ. Φωτάκη.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
∆έσποινα Γεωργιάδου     
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  Κορυφαίος Έλληνας ποιητής . Γεννήθηκε στην Μονεµβασιά    την Πρωτοµαγιά του 
1909 και πέθανε στην Αθήνα το 1990. Ο πατέρας του ήταν             κτηµατίας, αλλά έχασε 
την περιουσία του και πολύ νωρίς ο ποιητής υπέφερε                        οικονοµικά . 
   Το ενδιαφέρον του γρήγορα στράφηκε στην ποίηση και           στα προβλήµατα της 
εποχής του. Οι πολιτικές του αντιλήψεις στάθηκαν               αφορµή για πολλές 
περιπέτειες . Φυλακίστηκε και εκτοπίστηκε                αρκετές φορές. Τόποι 
εξορίας του υπήρξαν η Μακρόνησος ,              ο Άγιος Ευστράτιος , η 
Γυάρος , η Λέρος και η Σύρος . Η ζωή του είναι             γεµάτη από ασθένειες 
και πολιτικές διώξεις και σίγουρα αυτή η ένταση επηρέασε την ποίησή του. 
 Το 1934 εκδόθηκε η πρώτη ποιητική συλλογή του µε τίτλο «Τρακτέρ», ενώ άρχισε την συνεργασία του 
µε τον «Ριζοσπάστη» µε τα «Γράµµατα για το Μέτωπο». Το 1935 κυκλοφορούν οι «Πυραµίδες» του, το 1936 ο 
«Επιτάφιος» και το 1937 «Το τραγούδι της αδερφής µου».  
 Έλαβε µέρος στην Εθνική Αντίσταση και από το 1948 έως το 1952 εξορίστηκε σε διάφορα νησιά. Την 
εποποιία της Αντίστασης ζωντανεύουν τα έργα του «Ρωµιοσύνη» και «Η κυρά των Αµπελιών». Το 1956 
τιµήθηκε µε το Α΄ Κρατικό βραβείο ποίησης για τη «Σονάτα του Σεληνόφωτος». Το 1968 προτάθηκε από 75 
Γάλλους ακαδηµαϊκούς, συγγραφείς και νοµπελίστες, για το βραβείο Νόµπελ λογοτεχνίας. Τιµήθηκε µε πολλά 
ξένα βραβεία: «Μέγα διεθνές βραβείο ποίησης» (Βέλγιο 1972), «Μέγα βραβείο ποίησης» (Γαλλία 1975), 
«∆ιεθνές βραβείο Ταορµίνα» (Ιταλία 1976), «Βραβείο Λένιν» (Σοβιετική Ένωση 1977). 
 

  «Τη ζωγραφική την αντιµετωπίζω σαν έναν 
άλλο τρόπο άσκησης της ποίησης» ανέφερε το 1981 
ο Γιάννης Ρίτσος σε µια συνέντευξή του.  
∆ιαλέγοντας ως υλικά την πέτρα και το ξύλο, τα 
βότσαλα και τις ρίζες που ξεβράζει το κύµα ο 
ποιητής έµοιαζε να ελευθερώνει τα κρυµµένα τους 
µυστικά. Όπως σηµειώνει ο Γ. Τσαρούχης «Το θέµα 
του είναι ένα σ' ό,τι σχεδίασε και ζωγράφισε: 

 

 

η ανθρώπινη µορφή, που παλεύει µε την 
αγριότητα του κόσµου για να αγριέψει και η 
ίδια στο τέλος και να γίνει τερατώδης και 
αλύπητη. Μα µέσα απ' την αγριάδα και τη 
σκληρότητα, σαν σπίθα µέσα στη στάχτη, 
υπάρχει ατόφια αγάπη και, σαν περαστική 
αστραπή, ο έρωτας, πέρα από την εγκράτεια 
και την απόλαυση. Ο έρως που δηµιουργεί τον 
κόσµο». 

Στα έργα αυτά, δηµιουργήµατα τα 
περισσότερα της εξορίας, ο Γ. Ρίτσος 
διοχέτευσε την απελπισία του αλλά και τις 
ελπίδες του. Ζωγράφισε την ασχήµια, αλλά και 
την αγάπη  για τη ζωή και την οµορφιά. 
Αποτύπωσε τη µοναξιά του αλλά και τη βαθιά 
του πίστη στον άνθρωπο. 

Άγγελος  Γκόγκος 
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« Είναι επικίνδυνο να δώσει κανείς 
αίµα;»  

Οι µαθητές που συµµετέχουν στο πρόγραµµα 
Αγωγής Υγείας του γυµνασίου µας, µε θέµα την 
εθελοντική αιµοδοσία, έθεσαν το ερώτηµα αυτό 
στον πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών 
Αιµοδοτών Αλεξανδρούπολης, κύριο 
Αναστάσιο Κοντακίδη. Μαζί µε τις υπεύθυνες 
καθηγήτριες Α. Μπέδρελη, Μ. Μπόζιου και 
Α.Παπασιαπαλίνη, τα παιδιά επισκέφθηκαν τα 
γραφεία του Συλλόγου για να µάθουν 
περισσότερα για την αιµοδοσία. 

 Το απόγευµα της ∆ευτέρας, 16 
Νοεµβρίου, ενηµερώθηκαν από τον Πρόεδρο 
σχετικά µε το έργο του συλλόγου και  για τη 
σηµασία του να είσαι εθελοντής. Ο κ. 
Κοντακίδης επέµεινε στο ότι όσοι είναι µεταξύ 
δεκαοχτώ και εξήντα πέντε χρονών µπορούν και 
πρέπει να δώσουν αίµα. «Είναι αναγκαίο σε 
περίπτωση ατυχήµατος, χειρουργικής επέµβασης ή 
ακόµα, σε περίπτωση γέννας. Επίσης, αίµα 
χρειάζονται τα άτοµα µε µεσογειακή αναιµία.» 
Συνέχισε, λέγοντας «∆εν είναι καθόλου δύσκολο 
και καθόλου επώδυνο να δίνεις αίµα. ∆ίνοντας 
αίµα χάνεις πέντε λεπτά από το χρόνο σου, αλλά 
σώζεις  µια ζωή. Ο ανθρώπινος οργανισµός έχει 
6,5 κιλά αίµα. ∆εν πειράζει αν δώσει µερικά 
γραµµάρια.» 

 Ο πρόεδρος του  συλλόγου αναφέρθηκε 
και στις ελλείψεις που έχει η Ελλάδα σε φιάλες 
αίµατος. «Τα νοσοκοµεία όλης της χώρας 
χρειάζονται  εβδοµήντα πέντε χιλιάδες µονάδες 
αίµατος το χρόνο.  
 

Το νοσοκοµείο της Αλεξανδρούπολης µόνο, 
χρειάζεται δέκα χιλιάδες µονάδες. ∆εν καταφέρνει 
όµως να τις συγκεντρώσει όλες µε αποτέλεσµα να 
εισάγει από την Ελβετία. Μόνο το 2004 µπόρεσε 
να έχει µια  ικανοποιητική ποσότητα, λόγω των 
ολυµπιακών αγώνων.» 

Ο κ. Κοντακίδης βοήθησε τα παιδιά να έχουν 
µια ολοκληρωµένη άποψη για την αιµοδοσία και 
τους παρότρυνε να προσπαθήσουν να πείσουν 
τους γονείς τους και όσο πιο πολλά άτοµα 
µπορούν, να ασχοληθούν µε την εθελοντική 
αιµοδοσία και να δώσουν αίµα. 
  
 

 

 

 

 

 

ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ 
ΑΙΜΟ∆ΟΤΗΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΕΙΣ ΜΙΑ ΖΩΗ 

 
                                Φωτεινή Ιωαννίδου  
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 Βασιλική Λαµπίδη 
Εδώ και πέντε χρόνια  

ασχολούµαι µε τον δρόµο  
αντοχής (1.000 µέτρα).  
Μου αρέσει που είναι ατοµικό  
άθληµα και ταιριάζει µε τον  
χαρακτήρα µου. Τα οφέλη από την ενασχόληση 
µου µε τον αθλητισµό είναι πολλά. Το µεγαλύτερο 
όµως θεωρώ ότι είναι η υγεία.  
 Για µένα δεν είναι καθόλου δύσκολο να 
είµαι καλή µαθήτρια και συγχρόνως καλή 
αθλήτρια. Μπορώ να τα συνδυάσω και τα δύο 
οργανώνοντας σωστά τον χρόνο µου. ∆εν 
παραµελώ ποτέ τα µαθήµατα µου εξαιτίας του 
αθλητισµού. 
 Όταν πρωτοξεκίνησα τον στίβο, έλεγα πως 
στο µέλλον µπορεί να ασχοληθώ επαγγελµατικά µ’ 
αυτόν. Τώρα λέω ότι θα εξαρτηθεί από το αν θα 
έχω στο µέλλον την ίδια διάθεση και από τα ρεκόρ 
µου. Πρέπει να είσαι πολύ καλά προετοιµασµένος, 
για να κουβαλήσεις αυτόν τον µεγάλο σταυρό και 
να αντέξεις.  

Μαριάννα Βακαλίδου 
         Τα δύο τελευταία χρόνια, το αγώνισµα µου 
είναι ο ακοντισµός. Παλαιότερα είχα δοκιµάσει 
οµαδικά αθλήµατα στα οποία έπρεπε να 
συνεργάζεσαι µε άλλους και η πρόοδος της 
οµάδας δεν εξαρτιόταν µόνο από σένα. Αυτό δε 
µου άρεσε και διάλεξα ένα αγώνισµα ατοµικό. 
Κατέληξα στον ακοντισµό, γιατί οι προπονητές 
µου πίστευαν ότι είχα τα σωµατικά προσόντα, την 
επιµονή και την αφοσίωση που  
πρέπει να έχει µια ακοντίστρια. 
 Ο ακοντισµός µου  
προσφέρει πολλά. Ξεφεύγω  
από όλους και µένω µόνη µου  
στο περιβάλλον που µου αρέσει  
και µε τα άτοµα που αγαπώ και  
µε τα οποία θέλω να συνεργά- 
ζοµαι. Εκτός από αυτό αποκτώ ένα ωραίο και 
υγιές σώµα.  
 Το να συνδυάζεις αθλητισµό και σχολείο 
είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν τελειώνω την 
προπόνηση δεν έχω δυνάµεις να αποδώσω στα 
µαθήµατα. Το µόνο που θέλω να κάνω είναι να 
κοιµηθώ. Πράγµα όµως που δεν κάνω. ∆ιαβάζω 
µια ώρα και την επόµενη µέρα σηκώνοµαι νωρίς 
το πρωί για να διαβάσω τα υπόλοιπα µαθήµατα. 
 ∆εν το σκέφτοµαι να ασχοληθώ 
επαγγελµατικά µε τον αθλητισµό, διότι για να 
φτάσω σε τόσο υψηλό επίπεδο δε φτάνει µόνο να 
κάνω σκληρή προπόνηση, αλλά πρέπει να πάρω 
αναγκαστικά χηµικές ουσίες. Πράγµα που 
απεχθάνοµαι και δεν καταλαβαίνω, γιατί οι 
αθλητές καταστρέφουν τον εαυτό τους.  
   

Κωνσταντίνος Κουσάρης 
Με την κολύµβηση  

ασχολούµαι εννιά χρόνια. Οι  
γονείς µου την επέλεξαν για να  
µάθω να επιπλέω στο νερό. Με  
τα χρόνια άρχισε να µ’ αρέσει όλο και περισσότερο. 
Τώρα έχει γίνει για µένα τρόπος ζωής. 
 Το κέρδος είναι ότι κάνεις πολλές φιλίες. 
Επίσης µαθαίνεις να πειθαρχείς τον εαυτό σου, για 
να ανταποκριθείς στις δυσκολίες του αθλήµατος. 
  Αθλητισµός και σχολείο είναι δύσκολος συνδυασµός, αλλά        συνήθως οι καλοί αθλητές 
είναι και καλοί µαθητές, γιατί ξέρουν να προγραµµατίζουν και να βάζουν                   σε τάξη όλες τις 
δραστηριότητες τους. Είµαι το λιγότερο δυο ώρες την ηµέρα  στο                         κολυµβητήριο, καθώς και τα 
Σαββατοκύριακα. Επίσης, δυο φορές την εβδοµάδα έχω προπόνηση              πριν από το σχολείο κι έτσι 
δεν µπορώ να αποδώσω στο µέγιστο την ώρα του µαθήµατος, γιατί                     είµαι κουρασµένος. 

Πρότυπο µου έχω την αδερφή µου που έχει πάρει υψηλές θέσεις σε διεθνείς διοργανώσεις µε την 
εθνική οµάδα, όπως είναι η 6η θέση στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθληµα. Επίσης ήταν µαθήτρια του 20. 
 Ως επάγγελµα θα ήθελα να έχω κάποιο συνηθισµένο όπως όλοι οι άνθρωποι, αλλά θα ήταν καλή ιδέα 
ως δευτερεύον να είναι ο αθλητισµός. 
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Στο γυµνάσιό µας φοιτούν πολλά παιδιά που ανήκουν σε αθλητικούς συλλόγους. Τα περισσότερα 
από αυτά στελεχώνουν τις οµάδες του σχολείου µας και χαρίζουν σ’ αυτό πολλές διακρίσεις. Όµως, πόσο 
εύκολο  είναι για ένα παιδί σ’ αυτήν την ηλικία να ασχολείται συστηµατικά µε ένα άθληµα;  

Σ’ αυτό το ερώτηµα µας απαντούν η  Μ. Βακαλίδου (5η θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθληµα στον 
ακοντισµό), ο Κ. Κουσάρης (1η θέση στους µαθητικούς αγώνες κολύµβησης) και η Β. Λαµπίδη (1η θέση 
στον ανώµαλο δρόµο στο µαθητικό πρωτάθληµα). 
 

Μαριάνθη ∆όβρη 



     
    Στα προεόρτια των 
Χριστουγέννων 
έχουµε αρκετά έθιµα 
(αντέτια). Της Αγίας 
Βαρβάρας έκαναν τη 
«βαρβάρα» και του 
Αγίου Νικολάου 
έπρεπε να κάνουν 
λουκουµάδες µε 
µέλι. Του Αγίου 
Σπυρίδωνος, που θα 
άρχιζε η µέρα σπυρί-
σπυρί να µεγαλώνει, 
έπρεπε να βράσουν 
σιτάρι και του Αγίου 

Μόδεστου, γιορτή των κτηνοτρόφων και των 
γεωργών έπρεπε να κάνουν άρτο. Όλες οι γιορτές 
ήταν αλληλένδετες µεταξύ τους και είχαν σκοπό να 
προετοιµάσουν τον κόσµο για τη µεγάλη γιορτή 
της χριστιανοσύνης. Τα Χριστούγεννα ήταν 
ξεχωριστά τα παλιά χρόνια. Ταυτιζόντουσαν µε το 
χιόνι, µε το κρύο, µε τον ουρανό και µε τις 
παραδόσεις. 
 Παλιότερα, κάθε νοικοκυριό είχε το δικό 
του χρονιάρικο γουρούνι. Μια εβδοµάδα πριν τα 
Χριστούγεννα γινόντουσαν οι οµάδες οι οποίες θα 
έσφαζαν τα γουρούνια. Έπρεπε το ζώο να  
σφαχθεί γρήγορα, δίχως να υποφέρει. Γι’ αυτό ο 
σφάχτης έπρεπε να είναι µάστορας. Πριν τα 
σφάξουν, ο  σπιτονοικοκύρης θυµιάτιζε και 
σταύρωνε τα ζώα στο µέτωπο. Όση  
ώρα δούλευαν, έτρωγαν κι έπιναν, ο κόσµος 
πήγαινε κι ερχόταν, έλεγε διάφορα αστεία,  
γινόταν ένα µικρό πανηγύρι. Οι σφάχτες µέχρι να  
νυχτώσει θα πηγαίνανε και σ' άλλα σπίτια. ∆εν 
υπήρχε ανταµοιβή, το έκαναν για το καλό της 
χρονιάς.  

Την παραµονή των Χριστουγέννων λέγανε 
τα κάλαντα. Από νωρίς τα µικρά παιδιά και αργά 
το βράδυ τα παλικάρια. Τα λέγανε ως τα 
µεσάνυχτα σ' όλο το χωριό. Η ανταµοιβή ήταν ένα 
ξερό σύκο ή  ξυλοκέρατο, ή ένα πορτοκάλι ή µήλο. 
Σπάνια κάποιοι θα έδιναν καµιά δεκάρα.  

Την παραµονή οι γυναίκες προετοίµαζαν τα 
φαγητά των Χριστουγέννων, που ήταν έντερο 
γεµιστό, ή γεµιστό στοµάχι. Σε πολλά χωριά της 
Θράκης, την ηµέρα των Χριστουγέννων έκαναν 
µια διαφορετική γλυκιά πίτα µε φύλλο κρούστας. 
 

Ανάµεσα στα φύλλα βάζανε σπόρους σιταριού, 
καλαµποκιού, κριθαριού, φτερό από την κότα ή 
τρίχες από τα ζώα που είχαν κι ένα κέρµα. Η πίτα 
αυτή έµπαινε κάτω απ' το εικονοστάσι µέχρι να 
σχολάσει η εκκλησία. 

Μετά την εκκλησία η οικογένεια θα 
καθόταν στο τραπέζι για να φάει. Πριν το φαγητό, 
η γεροντότερη γυναίκα θα θυµιάτιζε το τραπέζι και 
θα έφερνε την πίτα. Ο γεροντότερος άνδρας πρώτα 
θα σταύρωνε την πίτα, θα ευχόταν υγεία σ' όλους  
και µετά θα την έκοβε σε κοµµάτια. Ο καθένας  
θα έπαιρνε το δικό του µερίδιο και αν του τύχαινε 
το νόµισµα θα είχε το ταµείο του σπιτιού.  

Πίστευαν ότι το βράδυ των Χριστουγέννων 
ανοίγουν οι ουρανοί και οι άγγελοι 
ανεβοκατεβαίνουν στη γη και τραγουδούν. Όσοι 
είχαν καθαρή καρδιά τους άκουγαν και τους 
έβλεπαν. Εκείνη την ώρα ο Θεός άκουγε όλων των 
ανθρώπων τα παράπονα και τις ικεσίες. Σε άλλα 
µέρη πίστευαν πως εκείνο το βράδυ έβγαινε κάπου 
στην Ανατολή το αστέρι της Βηθλεέµ και φώτιζε 
τον ουρανό. Όποιος ήταν τυχερός το έβλεπε και 
πραγµατοποιούσε όλες του τις επιθυµίες. Έτσι, σε 
πολλά µέρη, την παραµονή των Χριστουγέννων 
άναβαν τεράστιες φωτιές και οι άνθρωποι 
ξενυχτούσαν έξω περιµένοντας να δουν τους 
ουρανούς ν' ανοίγουν ή το αστέρι της Βηθλεέµ να 
λάµπει.  

Την ηµέρα των Χριστουγέννων τη 
γιόρταζαν κι όλα τα ζώα του σπιτιού. Πίστευαν  

ότι την ηµέρα εκείνη ο Θεός 
έστελνε τους αγγέλους του 
κάτω στη γη να ρωτήσουν τα 
ζώα πώς περνούν µε τους 
ανθρώπους. Εκείνο το βράδυ 
τα ζώα µιλούσαν σαν 
άνθρωποι. Είχαν ανθρώπινη 
λαλιά και σκέψη. Για το 
λόγο αυτό οι ιδιοκτήτες 
φρόντιζαν από νωρίς να τα 
χτενίσουν, να τα 

 καλοταΐσουν, να τα περιποιηθούν, γιατί δεν 
έπρεπε να έχουν παράπονα. Οι άγγελοι έπρεπε να 
φύγουν ευχαριστηµένοι µ' αυτά που είδαν και 
άκουσαν. 
 
Ειρήνη 
Κουράκη  
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 Μπορεί για µερικούς τα Χριστούγεννα να είναι µια αγαπηµένη 
γιορτή, διακοπές από το σχολείο και πολλές βόλτες στους στολισµένους 
δρόµους! Όµως για το περιβάλλον είναι ένας εφιάλτης… Αν δεν 
σταµατήσουµε να φερόµαστε µε απερισκεψία, σε µερικά χρόνια τα 
Χριστούγεννα δεν θα είναι καθόλου σαν τα σηµερινά. 
 

Οι ετοιµασίες για τις γιορτές µας κάνουν να 
βγούµε από τον "πράσινο" δρόµο που, 
τουλάχιστον µερικοί από µας, µπήκαµε µε τόση 
προσπάθεια. Τα "αδικοχαµένα" έλατα που 
στολίζουν τα σπίτια µας, τα πολύχρωµα 
λαµπιόνια, τα στολίδια και οι συνθετικές 
κορδέλες, οι τόνοι επιπλέον σκουπιδιών, 
επιβαρύνουν το περιβάλλον και σπαταλούν 
πολύτιµη ενέργεια.  

Για πολλούς από εµάς τα Χριστούγεννα δεν 
είναι ίδια χωρίς ένα ζωντανό έλατο και τα 
παραδοσιακά φωτάκια να το στολίζουν! Θα 
µπορούσαµε όµως να βοηθήσουµε λίγο την 
κατάσταση. Μπορούµε να αγοράσουµε σε 
γλάστρα ένα έλατο αργής ανάπτυξης, που θα το 
κρατήσουµε στην αυλή, στον κήπο ή στη 
βεράντα µας και να το στολίζουµε κάθε χρόνο, 
περιβάλλοντας τη γλάστρα του µε λινάτσα ή  
άλλη διακόσµηση. Αν τα έλατα δεν επιβιώνουν 
στην περιοχή µας, αναζητούµε σε φυτώριο 
κάποιο αειθαλές κωνοφόρο που να µπορεί να 
προσαρµοστεί στις συνθήκες.   

Τις µέρες αυτές υπάρχει ο τέλειος τρόπος να 
φέρουµε τα µέλη της οικογένειας πιο κοντά, 
στολίζοντας το σπίτι µας µε πανέµορφα 
χειροποίητα στολίδια που θα φτιάξουµε όλοι 
µαζί! Να µερικές ιδέες: 
  

• Τα popcorn, τα κάστανα, τα ξερά φύλλα, 
κάνουν φανταστικές γιρλάντες για το 
δέντρο, τις γλάστρες, το τζάκι και το 
δωµάτιό µας. 

• Η αποξηραµένη δάφνη, τα ξύλα κανέλας, 
τα φουντούκια και τα κουκουνάρια, 
µπορούν να κάνουν όµορφα και 
πρωτότυπα στεφάνια για την πόρτα και το 
χριστουγεννιάτικο τραπέζι µας. 

 
 

• Μια φαρδιά υφασµάτινη κορδέλα στην 
εξώπορτα θα κάνει το σπίτι µας να φαίνεται 
σαν ένα γιγάντιο δώρο που έπεσε από το 
σάκο του Άη-Βασίλη. 

• Τα χριστουγεννιάτικα κουλουράκια, που 
µας σπάνε τη µύτη όταν ψήνονται στο 
φούρνο, µπορούµε να τα φτιάξουµε σε 
διάφορα σχήµατα και να τα κρεµάσουµε  
στο δέντρο. Αν µας πιάσει και καµιά 
λιγούρα την παραµονή, τσιµπάµε και 
κανένα… 

• Τα λουλούδια και τα γκι είναι ένας 
µυρωδάτος τρόπος (και πάντα φθηνός για 
τους fan της οικονοµίας) να στολίσουµε το 
σπίτι µας. 

• Και τέλος, αντί για δέντρο, ας 
προτιµήσουµε να στολίσουµε ένα 
παραδοσιακό ελληνικό καραβάκι! 

 
Σαν έφηβοι, και κυρίως τα κορίτσια, 

λατρεύουµε τα δώρα! Έχει σκεφτεί όµως κανείς 
από µας πόσο χαρτί σπαταλάµε και, κατά συνέπεια, 
πόσα δέντρα χάνονται κάθε χρόνο; Σύµφωνα µε 
έρευνες, αν κάθε οικογένεια ξαναχρησιµοποιούσε 
µόλις µισό µέτρο από τις κορδέλες των δώρων, θα 
"σώζονταν" περίπου τόσα χιλιόµετρα κορδέλας, 
όσα θα χρειαζόταν  για να πακετάρουµε ολόκληρο 
πλανήτη!  

Αλλά υπάρχουν και γι' αυτό λύσεις! Χαρίζοντας 
πρακτικά δώρα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
άµεσα, όπως εισιτήρια για µια ταινία ή ένα γλυκό 
φτιαγµένο από τα χεράκια µας, δεν χρειαζόµαστε 
περιτύλιγµα! 

Μπορούµε και να διασκεδάσουµε πολύ τα 
αγαπηµένα µας Χριστούγεννα, αλλά παράλληλα 
και να βοηθήσουµε το περιβάλλον! ∆εν χρειάζεται 
παρά µόνο καλή θέληση και λίγη προσοχή! 
Εύχοµαι σε όλους, λοιπόν, καλά Χριστούγεννα και 
να ευχαριστηθούν τις φετινές γιορτές! 
 

Σοφία Κουρουµιχάκη 
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Στη Γερµανία το διάστηµα των 4 εβδοµάδων 
που προηγείται των Χριστουγέννων (Advent) είναι 
πολύ σηµαντικό, γιατί είναι η περίοδος 
προετοιµασίας για τη µεγάλη γιορτή. Ιδιαίτερα για 
τα παιδιά, το διάστηµα αυτό είναι γεµάτο µαγεία.  

Η χριστου 
γεννιάτικη 
αγορά, που 
στήνεται στο 
κέντρο της 
πόλης, είναι το 
πρώτο σηµάδι 
ότι έρχονται τα 
Χριστούγεννα. 
Πανέµορφα 
στολισµένα 
γιορτινά 
σπιτάκια µε 
ό,τι βάζει ο 
νους!!! Γλυκά, 
στολίδια, 
δώρα, ζεστό 
κρασί µε 
µπαχαρικά 
(Glühwein), 
λουκάνικα…  

Σε όλες τις πόλεις της Γερµανίας, η 
Χριστουγεννιάτικη αγορά (Weihnachtsmarkt) είναι 
ανοιχτή κάθε µέρα. 

Πολύ συνηθισµένο είναι το έθιµο του 
Adventskranz. Πρόκειται για ένα κηροπήγιο από 
κλαδιά ελάτου που είναι πλεγµένα έτσι ώστε να 
σχηµατίζουν ένα στεφάνι, που έχει πάνω του 
τέσσερις θέσεις µε κεριά, που συµβολίζουν τις 
τέσσερις τελευταίες εβδοµάδες πριν τα 
Χριστούγεννα. Κάθε Κυριακή ανάβουν ένα κερί 
παραπάνω, µετρώντας αντίστροφα το χρόνο που 
αποµένει για τον ερχοµό των Χριστουγέννων.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για τα µικρά παιδιά οι µητέρες 

φτιάχνουν το χριστουγεννιάτικο ηµερολόγιο 
(Adventskalender). Πρόκειται για ένα 
ηµερολόγιο µε 24 θέσεις αριθµηµένες από το 1 
µέχρι το 24 και συµβολίζουν τις ηµέρες του 
∆εκεµβρίου πριν από τα Χριστούγεννα. 

Την 6η ∆εκεµβρίου γιορτάζεται ο Sankt 
Nicolaus  ( Άγιος Νικόλαος). Τα παιδιά 
αφήνουν την παραµονή της γιορτής τα 
παπούτσια τους έξω από την πόρτα και ο Άγιος 
τους αφήνει δώρα.  
  

Οι Γερµανοί δίνουν 
µεγάλο βάρος στη διακόσµηση 
των σπιτιών τους την περίοδο 
των εορτών. Συνήθως στολίζουν 
µε λαµπάκια ένα  από τα δέντρα 
του κήπου.  

Το Χριστουγεννιάτικο 
δέντρο το στολίζουν την 
παραµονή των Χριστουγέννων. 
Στα περισσότερα σπίτια, κάτω 
από το δέντρο υπάρχει η 
παραδοσιακή φάτνη.  Τα δώρα 
τα βάζουν κρυφά κάτω από το 
δέντρο και δίπλα στην φάτνη, 
για να τα βρουν τα παιδιά 
επιστρέφοντας από την 
εκκλησία.    

 
 
 
Κωνσταντίνα Σιδέρη 
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Το απόγευµα της Παρασκευής 13/11, η 

κυρία Κ. Τσεµπέρη συναντήθηκε µε µέλη της 
οµάδας που εκπονεί πρόγραµµα αγωγής υγείας 
και διαφυλικών σχέσεων στο γυµνάσιο µας. 
Εκµεταλλευθήκαµε την ευκαιρία για να 
ζητήσουµε την άποψή της για θέµατα 
σεξουαλικής αγωγής. 
  
-Ποιος είναι ο στόχος της επίσκεψης σας; 

Να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει 
µαθητές και εκπαιδευτικούς σε 
θέµατα  σεξουαλικής αγωγής. 

-Θα έπρεπε ,κατά τη γνώµη της, να διδάσκεται η 
σεξουαλική αγωγή ως µάθηµα στα σχολεία; 

Ναι, το πιστεύω απόλυτα. 

-Ποιοι θα έπρεπε να είναι οι στόχοι ενός τέτοιου 
µαθήµατος;  

Η προώθηση και προάσπιση σεξουαλικών και 
αναπαραγωγικών δικαιωµάτων, η πρόληψη 
πρόωρων σεξουαλικών σχέσεων, πρόωρης 
εγκυµοσύνης, σεξουαλικώς µεταδιδόµενων 
νοσηµάτων και αντρικού και γυναικείου 
καρκίνου. Απαραίτητο σεξουαλικό κλίµα για την 
ερωτική συνεύρεση .∆ιαχωρισµός 
εννοιών  έρωτας-αγάπη-σεξ, και τα τρία 
απαραίτητα για τη σεξουαλική επαφή. 

-Σε ποιας ηλικίας µαθητές θα έπρεπε να 
απευθύνεται ένα τέτοιο µάθηµα; 

Από µαθητές της νηπιακής µέχρι και της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 
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-Που θα µπορούσε ένας έφηβος/η να απευθυνθεί για 
να ενηµερωθεί για τέτοιου είδους ζητήµατα; 

Στο Κέντρο Οικογενειακού Προγραµµατισµού που 
υπάρχει στο Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης. 

-Ποιες συµβουλές θα δίνατε σε έναν/µία 15χρονο/η; 

Πριν ο έφηβος/η να  γίνει σεξουαλικά ενεργός: 

       Να είναι συνειδητοποιηµένη η απόφαση. 

       Να έχει έγκυρη και έγκαιρη γνώση γύρω από την 
σεξουαλική αγωγή. 

       Να έχει συναισθηµατική ωριµότητα. 

        Να έχει βιολογική ωριµότητα. 

       Η σεξουαλική επαφή να γίνει ως προϊόν 
συναισθηµατικής επένδυσης. 

Ειρήνη Μπέντη 
Απόστολος Μαµούγκας 

 
       Στα πλαίσια των προγραµµάτων αγωγής υγείας, 
υλοποιείται φέτος το πρόγραµµα «∆ιερευνώντας τη 
σχέση µε τον εαυτό µου και µε τους άλλους», µε 
υπεύθυνες καθηγήτριες: Γ. Πετρούδα, Α. Γαβρή 
και Στ. Χαριτούδη. Στόχος είναι να αποκτήσουν οι 
µαθητές που συµµετέχουν αυτοπεποίθηση, να 
βελτιώσουν τις µεταξύ τους σχέσεις και να 
ενηµερωθούν για θέµατα σχετικά µε τη σεξουαλική 
αγωγή.  «Θέλουµε να εµπλουτίσουµε τη σχολική ζωή 
µε ενδιαφέρουσες δραστηριότητες που αποτελούν 
επιλογή των µαθητών και τους προσφέρουν ουσιώδεις 
γνώσεις», µας δήλωσε η κυρία Πετρούδα. 
 



Το περιστατικό αυτό δεν είναι δυστυχώς µια 
µοναδική περίπτωση. Μπορεί να µη βιώνουµε 
ακραίες καταστάσεις βίας από «συµµορίες» που 
τροµοκρατούν και βιαιοπραγούν κατά συµµαθητών, 
αλλά αυτό δε σηµαίνει πως όλα κυλάνε όµορφα και 
οµαλά. Συχνά συµµαθητές µας πέφτουν θύµατα βίας 
ψυχολογικής ή σωµατικής. Έρευνες σε διεθνές 
επίπεδο έχουν δείξει ότι περίπου το 15% των 
µαθητών έχουν βιώσει συµπεριφορές εκφοβισµού 
και βίας. 

 
Ποιο περιεχόµενο δίνουµε στον όρο βία;  
 

  
 
Θύµατα αυτής της ανελέητης βίας είναι 

συνήθως παιδιά που έχουν κάποια ιδιαιτερότητα 
στην εµφάνιση ή στη συµπεριφορά. Γρήγορα 
γίνονται στόχος, αποµονώνονται και 
στιγµατίζονται ως «απροσάρµοστα» ή 
«σπασίκλες». 
 
Κάποιες φορές αρκεί κάποιο παιδί να είναι πιο 
συνεσταλµένο, επιφυλακτικό, ευαίσθητο ή 
ήσυχο και αµέσως µετατρέπεται σε αντικείµενο 
ατέλειωτων ψυχολογικών µαρτυρίων, τόσο 
σκληρών και ακραίων που φαίνονται απίστευτα 
στους ενήλικες. 
 
Οι θύτες από την άλλη συνήθως δεν είναι 
εύκολα αναγνωρίσιµοι, αφού οι έφηβοι µπορούν 
να είναι συγχρόνως σκληροί αλλά και ευάλωτοι.  
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 Η βία µέσα στα σχολεία µεταξύ των µαθητών κλιµακώνει επικίνδυνα την παρουσία της, σε σηµείο που να 
µη µπορούµε πια να της γυρνάµε την πλάτη. 

 
« Είχε χτυπήσει ήδη το κουδούνι. Ένας µαθητής από άλλο τµήµα µπήκε στην αίθουσα και άρχισε να χλευάζει 
ένα συµµαθητή µας. Γρήγορα η κατάσταση ξέφυγε και του επιτέθηκε. ∆εν ήταν η πρώτη φορά. Ο ίδιος 
µαθητής κι άλλες φορές είχε υποστεί παρόµοια προσβλητική συµπεριφορά. Οι µαθητές που βρίσκονταν στην 
αίθουσα παρακολουθούσαν. Κάποιοι γελούσαν. Ένας αντέδρασε, τον έβγαλε έξω και ειδοποίησε τη 
∆ιεύθυνση » 
                                  Μαθήτρια Γ΄ Γυµνασίου 

Βία είναι : 
- το επίµονο και συνεχές 

«δούλεµα», οι απειλές, οι 
φραστικές επιθέσεις και 
προσβολές 

- οι χειρονοµίες, τα σπρωξίµατα, 
οι ξυλοδαρµοί 

- η κοινωνική αποµόνωση του 
µαθητή – στόχου από οµαδικές 
δραστηριότητες   

- η επίθεση εναντίον 
αντικειµένων, περιουσίας και 
δικαιωµάτων άλλων 

- η θυµατοποίηση λόγω 
καταγωγής ή θρησκείας 

 



Συνήθως είναι σωµατικά δυνατότεροι και 
αποτελεσµατικοί σε διάφορες δραστηριότητες 
που απαιτούν χρήση του σώµατος, οξύθυµοι, 
ευερέθιστοι, παρορµητικοί, µε χαµηλή 
αυτοεκτίµηση, µε µέτρια ή χαµηλή 
δηµοτικότητα, που αυτοεπιβεβαιώνονται  µέσω 
της βίας ή µετατρέπονται σε θύτες, θεωρώντας το 
σαν µια απόλυτα δικαιολογηµένη συµπεριφορά. 

Θεατές αυτής της τραγικής 
πραγµατικότητας είναι όλοι οι υπόλοιποι µαθητές 
που νιώθουν ασφαλείς, γιατί δεν τους αφορά, 
καλύτεροι και ηθικότεροι, γιατί οι ίδιοι ποτέ δεν 
θα το έκαναν. Κι όµως η ανοχή τούς καθιστά 
θύτες και αύριο ίσως και θύµατα. 

 ∆εν αρκεί να καταδικάζουµε 
φραστικά το φαινόµενο ή να κουνάµε 
αποδοκιµαστικά το κεφάλι αφήνοντας το θύµα 
«να τα βγάλει πέρα µόνο του».  
 Πρέπει να δράσουµε. Να γίνουµε 
ασπίδα προστασίας για όλους αυτούς που 
δυσκολεύονται να υπερασπιστούν τον εαυτό 
τους. Να κερδίσουµε την εµπιστοσύνη τους, να 
ενισχύσουµε την αυτοπεποίθησή τους και να τους 
απελευθερώσουµε από τη δυσάρεστη κατάσταση 
στην οποία έχουν βρεθεί. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Απαραίτητη είναι και η συνεργασία των 

καθηγητών που θα πρέπει να ενηµερώνονται 
άµεσα, ώστε να επιδιώκουν συζητήσεις µέσα 
στην τάξη για να ευαισθητοποιήσουν τους 
µαθητές και παράλληλα να επιβάλλουν κυρώσεις, 
αν χρειάζεται, αλλά και να παίρνουν τα 
κατάλληλα µέτρα πρόληψης περαιτέρω 
εξάπλωσης του φαινοµένου.  

Και επειδή και οι θύτες συνήθως είναι 
παιδιά µε έντονα ψυχολογικά και οικογενειακά 
προβλήµατα, καλό θα ήταν οι γονείς να µπουν σε 
µια διαδικασία συζήτησης µε ειδικούς, αλλά και 
µε καθηγητές, ώστε να χτυπηθεί το κακό στη ρίζα 
του. 

 
 
  Ελένη Τσοτρίδου 
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 Το πρωτάθληµα εγκαινίασε στις  6/11/09 η 
οµάδα καλαθοσφαίρισης των αγοριών και ο 
προπονητής τους Χ. Αµανατίδης µε τον αγώνα 
εναντίον του 4ου Γυµνασίου Αλεξανδρούπολης. Ήταν 
ένας αγώνας αµφίρροπος που κατέληξε σε ήττα της 
οµάδας µας µε σκορ 40 - 38.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ακολούθησε στις 19/11/09 ο αγώνας 
πετοσφαίρισης της οµάδας των κοριτσιών µε το 1ο 
Γυµνάσιο Αλεξανδρούπολης, που, προς µεγάλη χαρά 
της προπονήτριας τους Α. Ιακωβίδου, έληξε µε 
νικηφόρο αποτέλεσµα για το γυµνάσιο µας. Όµως 
στις 1/12/09, η οµάδα µας έχασε µε σκορ 2- 1 σετ 
από την οµάδα του 2ου Γυµνασίου της πόλης µας. 
Κατά γενική οµολογία, ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι. 
   
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Η οµάδα καλαθοσφαίρισης των κοριτσιών 
αγωνίστηκε εναντίον του 4ου Γυµνασίου 
Αλεξανδρούπολης στις 27/11/09. Σύµφωνα µε την 
άποψη της προπονήτριας τους Ο. Χαβρουζά, ο 
αγώνας ήταν ενδιαφέρων,αλλά η οµάδα µας ηττήθηκε 
και δε θα συνεχίσει. 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Στις 28/11/09, µαθητές και µαθήτριες του 
γυµνασίου µας, µε  συνοδό τον κύριο  Χ. 
Αµανατίδη, συµµετείχαν στους αγώνες 
ανώµαλου δρόµου που πραγµατοποιήθηκαν στην 
Ορεστιάδα.  
Συγχαρητήρια στην  Β. Λαµπίδη που ήρθε 1η και 
συνεχίζει στην επόµενη φάση.   

Η Αικ. Τσαχιρίδου ήρθε 7η και οι 
µαθήτριες Α. Γιάκατη και  Α. Μουστάκα 
τερµάτισαν,  πράγµα πολύ σηµαντικό σε τόσο 
δύσκολο αγώνισµα.  

Στη κατηγορία των αγοριών, ο Χ. 
Στυλιανίδης , µαθητής της Α΄ Τάξης, ήρθε 2ος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Η οµάδα πετοσφαίρισης των αγοριών, 
υπό την καθοδήγηση του κυρίου ∆. ∆εσλή, 
έπαιξε µε το 2ο Γυµνάσιο Αλεξανδρούπολης και 
νίκησε µε 2- 1 σετ. Συνεχίζουν τους αγώνες την 
Τετάρτη 9/12/09. Καλή επιτυχία!   
 
 
   Ιάσονας Κύτρος  
  



  
Το µυστικό του δούλου 

    Εύη Πίνη (Εκδ. Ερευνητές) 
 
Ο Καλλίµαχος, ένας Αθηναίος βουλευτής, 
διασκεδάζει µε τις ιστορίες του Χυτρίωνα, του 
µάγειρα της Θόλου, µέχρι που ανακαλύπτει 
µέσα σ' αυτές ένα µεγάλο µυστικό το οποίο ο 
δούλος αρνείται κατηγορηµατικά να 
αποκαλύψει… 
∆ιηγήσεις από τη Θράκη έως την Αθήνα έχοντας 
όχι µόνο φανταστικά αλλά και ιστορικά στοιχεία. 
 

 Ένα από τα πιο πολυσυζητηµένα και επίκαιρα θέµατα τα τελευταία χρόνια, 
είναι αυτό της κλιµατικής αλλαγής και της οικολογίας. Ο πλανήτης µας "πεθαίνει", 
κάθε χρόνο τόνοι διοξειδίου του άνθρακα απελευθερώνονται στην ατµόσφαιρα, 
σπάνια είδη οδεύουν προς την εξαφάνιση, και το φαινόµενο του θερµοκηπίου 
γίνεται όλο και πιο αισθητό. Αυτόν τον µήνα, προτείνω σελίδες µε περιεχόµενο 
σχετικό µε την οικολογία. 
 

 
www.econews.gr Νέα από τον κόσµο της 
οικολογίας, καθηµερινές ανανεώσεις και πολλά 
άρθρα που σίγουρα θα ανταµείψουν κάθε επίσκεψη. 
www.oikologos.gr  Με θέµατα τα οποία συνδυάζουν 
την οικολογία µε την φιλοσοφία και την καθηµερινή 
ζωή, αποτελεί έναν διαδικτυακό προορισµό για τους 
οικολογικά ευαισθητοποιηµένους χρήστες. 
www.wwf.gr  Η γνωστή οργάνωση WWF ασχολείται 
κυρίως µε τα είδη υπό εξαφάνιση. Πραγµατικά αξίζει 
να την δείτε, και να συµβάλλεται στην ανάπτυξη της 
και στην προστασία του περιβάλλοντος, υιοθετώντας 
κάποιο είδος υπό εξαφάνιση προσφέροντας από 3 
ευρώ τον µήνα. 
www.greenpeace.org/greece/  Η ελληνική έκδοση 
της µεγάλης οργάνωσης Greenpeace, µε κάθε 

επίσκεψη, θα σας κάνει λίγο περισσότερο 
οικολόγο, µε τα πολλά και διάφορα videos που 
διαθέτει. 
   Χρήστος Πόριος 
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Το Ηµερολόγιο ενός Σπασίκλα 

  Τζεφ Κίνι (Εκδ. Ψυχογιός) 
 
Τρία ηµερολόγια, τρεις βιογραφικές ιστορίες του 
Γκρεγκ Χέφλι, που µιλάνε για τα πρώτα δύο χρόνια 
στο Γυµνάσιο και τις καλοκαιρινές διακοπές του. 
Αφηγείται µε παραστατικό τρόπο, χρησιµοποιώντας 
κόµικς, την καθηµερινότητα του, πράγµατα αστεία, 
λυπηρά, εκνευριστικά, που συµβαίνουν λίγο-πολύ σε 
όλους µας. 
Ένα πραγµατικά υπέροχο βιβλίο. Τα κόµικς και τα 
σχόλια του συγγραφέα το κάνουν ακόµα πιο ευχάριστο. 

∆ηµήτρης Τζιρούδης 
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Η κινηµατογραφική λέσχη του γυµνασίου 
µας ξεκίνησε και φέτος τη λειτουργία της. Από την 
Κυριακή 29 Νοεµβρίου και µια Κυριακή κάθε µήνα 
θα γίνονται στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων 
προβολές ταινιών που επιλέγουν οι καθηγητές: Ν. 
Καραγεωργίου, ∆. Κίτσος και Α. Μπέδρελη. Τις 
προβολές µπορούν να παρακολουθήσουν όλοι οι 
µαθητές του γυµνασίου µας αλλά και µαθητές άλλων 
γυµνασίων. 

Η πρώτη ταινία που προβλήθηκε ήταν ο “El 
Greco” ταινία που πραγµατεύεται την πολυτάραχη 
ζωή του ζωγράφου της Αναγέννησης ∆οµίνικου 
Θεοτοκόπουλου. Η ταινία έχει θέµα την περιπετειώδη 
ζωή του. Από την Κρήτη και την Βενετία µέχρι τις 
αυλές του Τολέδο, ο ∆οµίνικος Θεοτοκόπουλος 
αναζητά την καλλιτεχνική και προσωπική ελευθερία. 
Αποκτά ισχυρούς φίλους, έρχεται σε αντιπαράθεση 
µε την Ιερά Εξέταση, κατηγορείται για βλασφηµία 
και δικαιώνεται πανηγυρικά. Πεθαίνει, διάσηµος ως 
“El Greco” , το 1614.   
 Με τα Χριστούγεννα να πλησιάζουν, οι 

τρεις στρατοί µετά από πολύµηνες µάχες 
βρίσκονται καθηλωµένοι στα χαρακώµατά 
τους, εγκλωβισµένοι στη λάσπη και έχοντας 
χάσει κάθε ελπίδα να περάσουν τα 
Χριστούγεννα µε τις οικογένειές τους. Την 
παραµονή των Χριστουγέννων του 1914 και µε 
αφορµή τη µουσική που ακούγεται µέσα από 
κάποια χαρακώµατα, οι τρεις αρχηγοί των 
στρατευµάτων αρχικά και αργότερα το σύνολο 
των στρατιωτών, έρχονται σε επαφή και 
αποφασίζουν να κάνουν ανακωχή για τη γιορτή 
των Χριστουγέννων. Την επόµενη ηµέρα οι 
στρατιώτες αρνούνται να συνεχίσουν τον 
πόλεµο, προκαλώντας την οργή των διοικητών 
τους που τους θεωρούν προδότες. Η τιµωρία 
τους θα είναι πολύ σκληρή. 
   Νικήτας Τερζούδης 

      Η επόµενη προβολή θα πραγµατοποιηθεί 
στις 20 ∆εκεµβρίου 17:30 και θα προβληθεί  
η αντιπολεµική ταινία «Καλά Χριστούγεννα». 
 Το «Καλά Χριστούγεννα» αφηγείται 
την πραγµατική ιστορία της συνάντησης 
γερµανικών, γαλλικών και βρετανικών 
στρατευµάτων στα γαλλοελβετικά σύνορα 
κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσµίου 
πολέµου. 


