
Τεύχος 5        Μάρτιος 2010 



  Δπράξηζηα ηα λέα γηα ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
ζρνιείνπ καο, κηα θαη πξνθξίζεθε κέζα ζηελ 

νκάδα ησλ 16 ηζηνζειίδσλ πνπ πεξλνχλ ζηε 

2
ε
 θάζε ηνπ 4

νπ
 παλειιήληνπ δηαγσληζκνχ 

εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ πνπ 

δηαξθεί σο ην ηέινο Μαξηίνπ.  ηελ πξψηε 

θάζε αμηνινγήζεθαλ 542 δηαδηθηπαθνί 

ηφπνη απφ 40 αμηνινγεηέο θαη επηιέρζεθαλ 

16. ηε δεχηεξε θάζε ζα επηιεγνχλ 6 

δηαδηθηπαθνί ηφπνη ζηνπο νπνίνπο ζα 

απνλεκεζνχλ ηξία βξαβεία θαη ηξεηο έπαηλνη. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο 2
εο

 θάζεο ζα γίλνπλ 

γλσζηά κεηά ηηο 20 Μαξηίνπ. Δπρφκαζηε 

θαιή επηηπρία ζηελ νκάδα ηεο ηζηνζειίδαο 

ηνπ γπκλαζίνπ καο! 
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 ηηο 12 Φεβξνπαξίνπ ην ζρνιείν καο 

πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζηε 

Ξάλζε. θνπφο ηεο εθδξνκήο ήηαλ ε 

γλσξηκία ησλ καζεηψλ κε ηελ πφιε θαη ην 

θαξλαβάιη ηεο. Γη’ απηφ επηζθεθζήθακε ην 

ρψξν θχιαμεο ησλ απνθξηάηηθσλ αξκάησλ 

θαη ελεκεξσζήθακε γηα ηνλ ηξφπν 

θαηαζθεπήο ηνπο.  

Δθεί καο ππνδέρηεθε ν Πξφεδξνο ηεο 

Πνιηηηζηηθήο Δπηρείξεζεο Ξάλζεο θαη καο 

μελάγεζε ζην ρψξν. Παξαηεξήζακε πψο ην 

ζέκα ηνπ θεηηλνχ θαξλαβαιηνχ ήηαλ ν 

έξσηαο, ηδέα, φπσο πιεξνθνξεζήθακε, ηνπ 

δεκάξρνπ ηεο πφιεο. Ζ θαληαζία ησλ 

θαιιηηερλψλ θαη ηα ζεξηψδε άξκαηα, 

πξντφληα επίπνλεο  πξνζπάζεηαο, καο 

εληππσζίαζαλ. Καη λα ζθεθηεί θαλείο φηη γηα 

ηελ θαηαζθεπή ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθε κφλν 

θειηδφι!   

   Επηπρία Τδηαθά 
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 Σν ίδην βξάδπ ηεο επίζθεςεο καο ζηε 

Ξάλζε έγηλε θαη ην απνθξηάηηθν πάξηη 

ηνπ ζρνιείνπ καο. Παξά ην βξνρεξφ 

θαηξφ, θαη θέηνο ην πάξηη καο είρε 

κεγάιε επηηπρία! Ηδηαίηεξα άξεζε παηδηά 

ε ηδέα ηνπ θαξαφθε. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αζιεηηθά    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ηηο 11 Φεβξνπαξίνπ δηεμήρζεθαλ νη θεηηλνί 

θνιπκβεηηθνί αγψλεο ηνπ ζρνιηθνχ πξσηαζιήκαηνο. 

Σν γπκλάζην καο είρε κηα πνιχ δπλακηθή παξνπζία κε 

κηα πνιπκειή νκάδα πνπ θαηέθηεζε πνιιέο δηαθξίζεηο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζηα θνξίηζηα: 

 200κ. πξφζζην, 1
ε
 ζέζε Καξίλα Βηφινπ 

50κ. ειεχζεξν, 1
ε
 ζέζε Αζαλαζία Γηάθαηε θαη 3

ε
 ζέζε 

Πηηαθνχδε Κπξηαθή 

200κ. ειεχζεξν, 1
ε
 ζέζε Γθηιάθε Φξεηδεξίθε 

100κ. ειεχζεξν, 1
ε
 ζέζε Άλλα – Μαξία Διεπζεξηάδνπ 

100κ. πεηαινχδα, 1
ε
 ζέζε Μνπζηάθα Αλαζηαζία 

100κ. χπηην, ηεξκάηηζε κε θαιή ζεηξά ρνηλά 

Δπαγγειία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ζηα αγφξηα: 

 100κ. πξφζζην, 1
ε
 ζέζε Κσλ/λνο Κνπζάξεο θαη 2

ε
 

ζέζε Ησάλλεο Εακπίηνγινπ 

200κ. πξφζζην, 2
ε
 ζέζε Λεσλίδαο Παληειίδεο 

50κ. ειεχζεξν, 1
ε
 ζέζε Υξήζηνο Παπαδφπνπινο 

100κ.ειεχζεξν, 1
ε
 ζέζε Παλαγηψηεο Μπαδάλεο θαη 3

ε
 

ζέζε Κσλ/λνο Πνξηνθαιίδεο 

200κ. ειεχζεξν, 1
ε
 ζέζε Αληψλεο Βνζλίδεο 

100κ. πεηαινχδα, 2
ε
 ζέζε Κσλ/λνο Μαηνπιφπνπινο 

200κ. κηθηή, 3
ε 

ζέζε Γηψξγνο Φαιέθαο 
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 ηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ ε θα Μπακπνύιε Αιεμάλδξα, εθπαηδεχηξηα Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο ηνπ 

Διιεληθνχ Δξπζξνχ ηαπξνχ Αιεμαλδξνχπνιεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θα Μπαηαξιή Γεσξγία ε νπνία 

δηδάζθεη ην κάζεκα ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο ζην γπκλάζην καο, παξνπζίαζε κηα ζεηξά καζεκάησλ ζηελ Α΄ 

θαη Β΄ γπκλαζίνπ, κε ζέκα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ αληίζηνηρα. Δπθαηξία 

ινηπφλ ήηαλ λα κάζνπκε πεξηζζφηεξα γηα ην έξγν ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ. 

 

Κπξία Μπακπνύιε, είζηε λνζειεύηξηα ηνπ Εξπζξνύ Σηαπξνύ. Τη αθξηβώο είλαη ν Εξπζξόο Σηαπξόο; 

Ο Δξπζξφο ηαπξφο είλαη ν πην ηζηνξηθφο κε θξαηηθφο νξγαληζκφο πγείαο θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο. Ηδξχζεθε 

ην 1864 απφ ηνλ κεγάιν αλζξσπηζηή Διβεηφ Δξξίθν Νηπλάλ. Γη’ απηφ θαη ηηκήο έλεθελ σο ζχκβνιν ηνπ έρεη 

ηνλ αληίζηξνθν ηεο Διβεηηθήο ζεκαίαο θφθθηλν ζηαπξφ ζε ιεπθφ θφλην. Ο αξρηθφο ζθνπφο ηνπ ήηαλ ε 

βνήζεηα ησλ ηξαπκαηηψλ ζε θαηξφ πνιέκνπ. κσο ην έξγν ηνπ κε ηα ρξφληα επεθηάζεθε ζε πνιινχο ηνκείο. 

 

Πνηα είλαη ε πξνζθνξά ηνπ Εξπζξνύ Σηαπξνύ θαη ζε ηνπηθό θαη ζε εζληθό επίπεδν; 

Ο Διιεληθφο Δξπζξφο ηαπξφο ηδξχζεθε ην 1877. Έρεη πνιιέο ππεξεζίεο ζηελ Αζήλα αιιά θαη ζηα 

πεξηθεξεηαθά ηκήκαηα ζ’ φιεο ζρεδφλ ηηο κεγάιεο πφιεηο ηεο Διιάδνο. Ο Διιεληθφο Δξπζξφο ηαπξφο έρεη ηηο 

εμήο ππεξεζίεο: Τγεηνλνκηθφ ηαζκφ, ην Ννζνθνκείν «Δξξίθνο Νηπλάλ», Τπεξεζία Γεξνληνινγίαο, 

Τπεξεζία Ννζειείαο ζην πίηη, Σκήκα Δθπαίδεπζεο Δζεινληψλ (Ννζειεπηηθήο, Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη 

ακαξεηηψλ), Τπεξεζία Αγσγή Τγείαο, Τπεξεζία Αλαδεηήζεσλ θαη Τπεξεζία Νεφηεηνο 

Ζ Αιεμαλδξνχπνιε έρεη νξγαλσκέλν ηκήκα απφ ην 1939 θαη   αλαπηχζζνληαη νη εμήο δξαζηεξηφηεηεο: 

o Δθπαηδεχνληαη εζεινληέο Ννζειεπηηθήο ζρεδφλ 

θάζε ρξφλν. 

o Δθπαηδεχνληαη θάζε ρξφλν πάλσ απφ 300 άηνκα 

ζε ζέκαηα Αγσγήο Τγείαο. 

o Γξαζηεξηνπνηνχληαη νη εζεινληέο καο ζηα 

ηδξχκαηα ηεο πφιεσο ( Ννζνθνκείν, Γεξνθνκείν 

θαη Ίδξπκα Αληάησλ). 

o Γηαλέκνπκε θάζε Υξηζηνχγελλα θαη Πάζρα 

δέκαηα κε ηξφθηκα θαη είδε πξψηεο αλάγθεο ζε 

άπνξεο νηθνγέλεηεο. 

o Πξαγκαηνπνηνχκε θάζε ρξφλν ηνλ κήλα Ννέκβξην 

ηνλ Παλειιήλην Έξαλν ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ. 

o πκκεηέρνπκε ζε θάζε επείγνπζα θαηάζηαζε φπσο 

καδηθνχο εκβνιηαζκνχο, θπζηθέο θαηαζηξνθέο 

θ.α. 

 

 

Πώο γίλεηαη θάπνηνο εζεινληήο ηνπ Εξπζξνύ Σηαπξνύ; 

Οη πξνυπνζέζεηο γηα λα γίλεη θάπνηνο εζεινληήο Ννζειεπηηθήο ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ είλαη ε ειηθία (18-

55εηψλ) λα είλαη απφθνηηνο Λπθείνπ θαη θπξίσο λα έρεη δηάζεζε εζεινληηθήο πξνζθνξάο. Ζ εθπαίδεπζε 

θξαηάεη 3 κε 4 κήλεο θαη είλαη ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή. 

 

Τη ζαο αξέζεη ζην επάγγεικά ζαο; 

ην επάγγεικά κνπ σο λνζειεχηξηα κνπ αξέζεη πνιχ ε άκεζε επαθή πνπ έρσ κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ 

αλάγθε απφ βνήζεηα. Με γεκίδεη ςπρηθά ε πξνζθνξά πξνο ηνλ πάζρνληα αιιά θαη ε επηθνηλσλία πνπ έρσ σο 

εθπαηδεχηξηα κε αλζξψπνπο ζηελ δηάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ θάλσ πάλσ ζε ζέκαηα 

αγσγήο πγείαο θαη ηδηαίηεξα φηαλ απεπζχλνκαη ζε εζάο ηνπο καζεηέο πνπ ε επαηζζεζία ραξαθηεξίδεη ηελ 

ειηθία ζαο.  

 

Επηκέιεηα:  Επηπρία Τδηαθά  
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Με αθνξκή ηελ παγθφζκηα εκέξα 

Μεηεσξνινγίαο, πνπ είλαη ζηηο 23 Μαξηίνπ, 

επηζθεθηήθακε ηνλ κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ ηεο 

Αιεμαλδξνχπνιεο, πνπ βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ 

αεξνδξνκίνπ Γεκφθξηηνο, θαη ιχζακε ηελ απνξία 

καο πψο νη κεηεσξνιφγνη μέξνπλ ηη θαηξφ ζα θάλεη 

αχξην. 

Απφ ηελ πξντζηνξηθή επνρή νη άλζξσπνη 

ελδηαθέξνληαλ λα γλσξίδνπλ ηηο αιιαγέο ηνπ θαηξνχ 

ψζηε λα πξνθπιάζζνληαη, λα πξνγξακκαηίδνπλ ηηο 

αγξνηηθέο εξγαζίεο ηνπο, ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο 

θ.ι.π. Οη αγξνηηθνί θπξίσο πιεζπζκνί, είραλ 

θαηαιήμεη ζηαδηαθά ζε έλα ζχζηεκα πξφβιεςεο, 

έλα είδνο ιατθήο ζνθίαο,  πνπ κεηαδηδφηαλ κέζα απφ 

ηελ πξνθνξηθή παξάδνζε απφ γεληά ζε γεληά. 

Παξαηεξνχζαλ ηηο θηλήζεηο ησλ ζχλλεθσλ, ηε θνξά 

θαη ηελ έληαζε ησλ αλέκσλ, ην ρξψκα ηεο ζειήλεο, 

ή ηεο ζάιαζζαο θαη κε απηέο ηηο ζηνηρεηψδεηο 

παξαηεξήζεηο πξνζπαζνχζαλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ 

επηβίσζή ηνπο. Σνλ 19
ν
 αηψλα ε κεηεσξνινγία έγηλε 

επηζηήκε. Δηδηθά φξγαλα θαηαζθεπάζηεθαλ Απφ ηηο 

αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα κεηεσξνινγηθνί ζηαζκνί 

ηδξχζεθαλ ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                Εηθόλα από ηνλ δνξπθόξν   

 
ηελ Διιάδα ππάξρνπλ  ζήκεξα 87 ζηαζκνί 

εγθαηαζηεκέλνη ζε δηάθνξεο πφιεηο θαη, λεζηά, ελψ 

νξηζκέλνη ιεηηνπξγνχλ πάλσ ζε πινία. Ο 

κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο ηεο πφιεο καο, μεθίλεζε 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην έηνο 1954. Ο ζηαζκφο 

ιεηηνπξγεί 24 ψξεο ην εηθνζηηεηξάσξν θαη 

βξίζθνληαη ηνπιάρηζηνλ δπν άηνκα ζε ππεξεζία θαη 

θαηά δηάξθεηα ηεο λχρηαο, γηα λα ζηέιλνπλ ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπο ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο  

Δζληθήο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο θάζε κηζή  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ζεξκόκεηξα εδάθνπο  
 

ψξα. Οη παξαηεξήζεηο ηνπο αθνξνχλ ηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην αεξνδξφκην 

(ζεξκνθξαζία, πγξαζία, άλεκνο, βαξνκεηξηθή 

πίεζε, λέθε, ειηνθάλεηα θαη θαηλφκελα) θαη είλαη 

ζεκαληηθέο γηα ηε θπθινθνξία ησλ αεξνζθαθψλ 

θαη γηα ηε δηεμαγσγή θαη άιισλ θιηκαηηθψλ 

εξεπλψλ. ινη νη ζηαζκνί είλαη ζπλδεδεκέλνη 

κεηαμχ ηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ ζηαζκνχ, πνπ είλαη κηθηφ 

πνιίηεο θαη πξνζσπηθφ ηεο πνιεκηθήο αεξνπνξία. 

Κάλεη ηηο κεηξήζεηο ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα 

φξγαλα πνπ βξίζθνληαη είηε ζηνλ εζσηεξηθφ είηε 

ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν. ηνλ εζσηεξηθφ ρψξν, ηα 

φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ηα εμήο: ην 

βαξφκεηξν, ην νπνίν κεηξάεη ηελ βαξνκεηξηθή 

πίεζε , ν βαξνγξάθνο, φξγαλν θαηαγξαθήο πίεζεο 

ρξήζηκν γηα ηελ νκαιή πξνζγείσζε ησλ 

αεξνζθαθψλ, ηα θαηαγξαθηθά αλέκσλ θαη 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

        βαξνγξάθνο 
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ν αηζζεηήξαο αζηξαπψλ ν νπνίνο θαηαγξάθεη ηελ 

απφζηαζε θαη ηελ ψξα πνπ έπεζε ν θεξαπλφο.  

ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν, βξίζθεηαη ν 

κεηεσξνινγηθφο θισβφο, ν νπνίνο πεξηέρεη ηνλ 

πδξνγξάθν , μεξά θαη πγξά ζεξκφκεηξα θαη ηνλ 

ζεξκνγξάθν. Αθφκα δίπια ζην κεηεσξνινγηθφ 

θισβφ βξίζθνληαη ηα ζεξκφκεηξα εδάθνπο, πνπ 

δείρλνπλ ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην έδαθνο 

θαη είλαη ρξήζηκα γηα ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ ζηνπο 

αγξφηεο. Σα ζεξκφκεηξα απηά είλαη ηνπνζεηεκέλα 

κέζα ζην ρψκα ζε δηαθνξεηηθά βάζε: ελφο , δχν , 

πέληε θαη δέθα εθαηνζηψλ, κηζνχ θαη ελφο κέηξνπ. 

Δπίζεο, ππάξρεη ε δεμακελή εμάηκηζεο,  ζηελ νπνία 

νη κεηεσξνιφγνη παξαηεξνχλ πφζα εθαηνζηά 

βξφρηλνπ λεξνχ εμαηκίδνληαη. Έπεηηα, ζηνλ ίδην ρψξν 

βξίζθεηαη ν βξνρνγξάθνο, πνπ κεηξάεη ην χςνο  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

βξνρήο πνπ πέθηεη ζηελ πεξηνρή θαη παξαδίπια ην 

αλεκφκεηξν πνπ κεηξάεη ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ. 

Πιεξνθνξηαθά φζνη ζέινπλ λα 

αθνινπζήζνπλ ην επάγγεικα ηνπ κεηεσξνιφγνπ, 

πξέπεη ή λα ζπνπδάζνπλ θπζηθή θαη λα 

αθνινπζήζνπλ ηνλ θιάδν ηεο κεηεσξνινγίαο, ή λα 

ζπνπδάζνπλ ζηε .Τ.Γ. (ζρνιή ππαμησκαηηθψλ 

δηνηθεηηθψλ) πνπ βξίζθεηαη ζηε Θεζζαινλίθε θαη 

λα επηιέμνπλ θαη πάιη ηνλ θιάδν ηεο 

κεηεσξνινγίαο. Μία άιιε ιχζε, είλαη λα 

εθπαηδεπηεί  θάπνηνο ζηελ ίδηα ηελ ΔΜΤ, ππεξεζία 

πνπ  αλήθεη ζηελ πνιεκηθή αεξνπνξία. 

  

    Έξεπλα:  Κύηξνο Δεκήηξεο- Ιάζνλαο 

                    Τζηνπβαιάο Γξεγόξεο 

 

Δπραξηζηνχκε ζεξκά ηνλ θχξην Υξήζην 

Βακβαθεξφ θαη ηελ θπξία Βαζηιηθή Κεζθίλε, 

ππεπζχλνπο ηνπ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ 

Αιεμαλδξνχπνιεο, γηα ηελ πιεξέζηαηε μελάγεζε 

θαη ηελ επγεληθή θηινμελία ηνπο. 

 

 

Μεηεσξνινγηθόο θισβόο 

          θαηαγξαθέαο αλέκσλ 
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  αλεκόκεηξν 

βξνρόκεηξν 
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Tν ζρνιηθφ έηνο 2009-2010 ην πνιππφζεην «έλα notebook αλά καζεηή» παίξλεη ζάξθα θαη νζηά. Σν 

θζηλφπσξν ηνπ 2009 ην Τπνπξγείν Παηδείαο κνίξαζε κέζσ ησλ ζρνιεηψλ 120.000 θνππφληα ηνλ 450 επξψ γηα 

λα εμνπιίζεη ηνπο καζεηέο ηεο πξψηεο γπκλαζίνπ φιεο ηεο Διιάδαο κε καζεηηθά notebooks. Σα θαηαζηήκαηα 

πψιεζεο ήηαλ ππνρξεσκέλα λα έρνπλ θνξησκέλν  ην ινγηζκηθφ ησλ πεξηζζνηέξσλ βηβιίσλ θαη καζεκάησλ. 

  ην ζρνιείν καο, ηα notebooks έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ήδε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο, ηεο 

Γεσγξαθίαο, ηεο Βηνινγίαο, αιιά θαη ησλ Γεξκαληθψλ. «Με απηφ ηνλ ηξφπν ην κάζεκα γίλεηαη πην επράξηζην 

θαη γηα ηα παηδηά αιιά θαη γηα ηνπο θαζεγεηέο. Ξεθχγακε ιίγν απφ ην ζπλεζηζκέλν ''βαξεηφ'' ηξφπν 

καζήκαηνο κε ηα βηβιία θαη ε ηάμε ζπκκεηείρε ελεξγά. Με ελζνπζίαζε!», καο είπε ν Λεπηέξεο Γεκνπζαθάθεο 

καζεηήο ηεο Α΄ ηάμεο, ελψ ν Λεπηέξεο Εσάθεο θη απηφο καζεηήο  πξνζζέηεη, «Δίλαη έλαο ηξφπνο 

δηδαζθαιίαο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εδψ θαη αξθεηφ θαηξφ ζηελ ππφινηπε Δπξψπε. Ήηαλ θαηξφο πηα λα 

μεθηλήζεη θάηη θαη ζηε ρψξα καο!». 

 Ζ θπξία Β. Εήθα, θηιφινγνο πνπ δηδάζθεη ζηελ Α΄ Γπκλαζίνπ θαη ρξεζηκνπνίεζε ηε λέα ηερλνινγία 

ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο δηαζεκαηηθνχ ζρεδίνπ εξγαζίαο ζρεηηθνχ κε ηνπο πνιηηηζκνχο ηνπ Αηγαίνπ, ζεσξεί φηη 

ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ήηαλ εμαηξεηηθή θαη ηα notebooks απνηεινχλ έλα ρξήζηκν εξγαιείν. Οη καζεηέο ησλ 

ηκεκάησλ Α1 θαη Α2, αθνχ παξαθνινχζεζαλ κηα παξνπζίαζε ζε power point πξσηνγελψλ πεγψλ ζην κάζεκα 

ηεο ηζηνξίαο (αγγεία, εηδψιηα, αληηθείκελα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο πνπ έρνπλ ζσζεί απφ ηελ επνρή 

 

 

 

 

 

 

ησλ πνιηηηζκψλ ηνπ Αηγαίνπ),  

ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο 

Γιψζζαο μεθίλεζαλ ηε ζπγγξαθή 

ζρεηηθψλ αθεγεκαηηθψλ 

θεηκέλσλ κε κεγάιν 

ελζνπζηαζκφ. 

 

«Με απηφλ ηνλ λέν ηξφπν 

δηδαζθαιίαο νη καζεηέο έκαζαλ 

πνιχ πεξηζζφηεξα γηα ηνπο 

πνιηηηζκνχο ηνπ Αηγαίνπ αιιά 

θαη γηα ηελ αθήγεζε, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε ηερλνινγία», 

ηνλίδεη ε θπξία Β. Εήθα. 

 

 

 

 

Οη εληππψζεηο ινηπφλ είλαη πνιχ 

ζεηηθέο, κηα θη έηζη ην κάζεκα 

απνθηά  ιίγν πην hi tech 

ραξαθηεξηζηηθά.  

 

Γηώξγνο Απνζηνιίδεο 
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 Πξηλ ιίγεο εκέξεο ε ππνπξγφο παηδείαο, δηα 

βίνπ κάζεζεο θαη ζξεζθεπκάησλ (νπθ, πφλεζε ην 

ρέξη κνπ!) Άλλα Γηακαληνπνχινπ παξνπζίαζε έλα 

λέν ζρέδην γηα ηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, πνπ ζα αξρίζεη λα εθαξκφδεηαη απφ ηνλ 

εξρφκελν επηέκβξην. Τέινο ζηηο αζήθσηεο 

ηζάληεο, ηέινο ζηελ απνζηήζηζε, ηέινο ζηα 

θξνληηζηήξηα! Ναη ζηα ςεθηαθά κέζα κάζεζεο, 

ζηελ πξαγκαηηθή δηα βίνπ κάζεζε θαη ζηελ 

νινθιεξσκέλε, δσξεάλ θαη πνηνηηθή γηα φινπο 

παηδεία. ρη, κελ αιιάδεηε ζειίδα, δελ δηαβάδεηε 

ζηήιε επηζηεκνληθήο θαληαζίαο! χκθσλα κε ην 

ζρέδην ηεο ππνπξγνχ πάληα, ηα κέηξα γηα ηελ παηδεία 

ζα ιεθζνχλ, θαη κάιηζηα άκεζα. Ση φκσο απφ απηά 

πνπ αθνχκε θαη δηαβάδνπκε ζηα ΜΜΔ ηζρχεη; Καηά 

πφζν κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηφζν 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε ηφζν κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα 

ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο;  Θα δνχκε. Πήξακε 

ραξηί θαη κνιχβη, δηαβάζακε ην 36-ζέιηδν αλαιπηηθφ 

ζρέδην ηνπ ππνπξγείνπ θαη ζαο ην παξνπζηάδνπκε! 

Τη πξνηείλεη ην ζρέδην ηνπ ππνπξγείνπ 
(Τα παξαθάησ απνηεινύλ κηα πεξίιεςε ηνπ 

ζπλνιηθνύ ζρεδίνπ. Θα βξείηε νιόθιεξν ην έγγξαθν 

ζηελ παξαθάησ δηεύζπλζε: 

www.ypepth.gr/docs/neo_sxoleio_brochure_100304.

doc) 

 

Πξώηα ν καζεηήο! 

Δκείο νη καζεηέο θαζεκεξηλά βηψλνπκε ηηο ζπλέπεηεο 

ηνπ κε-δεκηνπξγηθνχ, ειιηπέζηαηνπ ζπζηήκαηνο 

εθπαίδεπζεο. Έηζη ινηπφλ, ην λέν ζρνιείν έρεη ζην 

επίθεληξν ηνπ ηνλ καζεηή θαη πάιη ηνλ καζεηή! 

 

 

 

Πξώηα όινη νη καζεηέο!  

Καλέλαο δελ κέλεη πίζσ, αλεμάξηεηα απφ 

θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή 

πνιηηηζκηθέο δηαθξίζεηο. Σα ζρνιεία ζα πξέπεη λα 

πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε 

ηφπνπ θαη ηηο πξνζσπηθέο δπζθνιίεο, ηα 

ελδηαθέξνληα θαη ηηο δπλαηφηεηεο θάζε καζεηή. 

Πξώηα νη καζεηέο ηνπ ζήκεξα!  

Με ζχγρξνλα κέζα δηδαζθαιίαο, φπσο ειεθηξνληθά 

βηβιία θαη ππνινγηζηέο αληί γηα ηζάληεο, βηβιία θαη 

ηεηξάδηα.  

Πξώηα νη πεξηβαιινληηθά επαηζζεηνπνηεκέλνη 

καζεηέο!  

Σν λέν ζρνιείν θαιιηεξγεί ηελ πξάζηλε ζπλείδεζε 

ζηνλ καζεηή, φρη κέζα απφ βηβιία, αιιά κέζα απφ 

ηελ βησκαηηθή κάζεζε. 

Πξώηα νη καζεηέο κε ελεξγνύο ζύκκαρνπο ηνπο 

κάρηκνπο e-θπαηδεπηηθνύο! 

Να απαιιαρηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί απφ ην άγρνο θαη 

ηελ επηθπιαθηηθφηεηα απέλαληη ζηελ θαηλνηνκία θαη 

ην ηξέμηκν γηα θάιπςε ηεο χιεο. Να πξνσζεζνχλ ηα 

πνιπκέζα θαη ηα λέα εξγαιεία εθπαίδεπζεο, αληί λα 

δέρνληαη απαμίσζε θαη ζπλερή ππνηίκεζε. 

Σν Νέν ρνιείν έρεη  ζηφρν  ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ γεληψλ  ψζηε λα κπνξνχλ: 

• λα παηνχλ ζηέξεα πάλσ ζε αμίεο θαη αξρέο πνπ 

θάλνπλ θάζε λέν «πάλσ απ’ φια ΑΝΘΡΧΠΟ» 

• λα ζπλερίδνπλ λα απνθηνχλ γλψζεηο ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο 

• λα ζπκκεηέρνπλ κε επηηπρία ζηελ νηθνλνκηθή δσή 

θαη λα έρνπλ επθαηξίεο θνηλσληθήο αλφδνπ 

• λα αζθνχλ ην ξφιν ηνπ ππεχζπλνπ πνιίηε 

• λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ θνηλσληθή θαη 

πνιηηηζηηθή δσή.  

Ο Μαζεηήο γίλεηαη «κηθξόο δηαλννύκελνο». 
Απνθηά κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα θαη άλεζε ζηελ 

ρξήζε, πξνθνξηθά θαη γξαπηά, ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο. Έξρεηαη ζε επαθή κε ην ινγνηερληθφ 

πινχην, ην ζέαηξν , ηε κνπζηθή, ηελ ηζηνξία θαη ην 

πνιηηηζκφ γεληθφηεξα. 

Ο Μαζεηήο γίλεηαη «κηθξόο Επηζηήκνλαο. 

Απνθηά γλσζηηθή επάξθεηα ζηνλ ρεηξηζκφ ησλ 

καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή, θαη παξάιιειε αλάπηπμε ηεο 

καζεκαηηθήο ινγηθήο θαη αθαηξεηηθήο ηθαλφηεηαο. 

Καηαθηά αληίζηνηρεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζηηο 

θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηελ ηερλνινγία. 
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 Ο Μαζεηήο γίλεηαη «κηθξόο εξεπλεηήο». Απνθηά 

πνηφηεηα θαη ηαρχηεηα ζηελ αλάιπζε θαη ζηε 

ζθέςε, επάξθεηα ζηε ρξήζε ηεο ςεθηαθήο 

ηερλνινγίαο ψζηε κε θξηηηθή ηθαλφηεηα λα κπνξεί 

λα επηιέγεη κέζα απφ ηελ πιεζψξα πιεξνθνξηψλ 

θαη γλψζεσλ πνπ έρεη πιένλ ζηελ δηάζεζε ηνπ. 

 

Ο Μαζεηήο γίλεηαη «γισζζνκαζήο». Απνθηά 

επάξθεηα ζηε ρξήζε πξνθνξηθά θαη γξαπηά 

ηνπιάρηζηνλ κηαο μέλεο γιψζζαο  θαη ζε δεχηεξε 

θάζε δπν μέλσλ γισζζψλ   πνπ  ηνλ εμνηθεηψλνπλ 

κε άιιεο θνπιηνχξεο, επλννχλ ηελ επξσπατθή θαη 

δηεζλή επηθνηλσλία, θαη απνηεινχλ εθφδηα 

επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο. 

 

Ο Μαζεηήο θαηαθηά ην «καζαίλσ πώο λα 

καζαίλσ», θαη δίλεηαη ηέινο ζην «καζαίλσ απ’ 

έμσ»,  κε λέεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, εθπαηδεπηηθά 

πιηθά θαη ςεθηαθά εξγαιεία. 

 

Ο Μαζεηήο γίλεηαη ζπλεηδεηόο Έιιελαο Πνιίηεο 

- Πνιίηεο ηνπ θόζκνπ.  Ο καζεηήο ελδπλακψλεη 

ηελ ειιεληθή ηαπηφηεηα θαη ζπλείδεζε κε βάζε ηηο 

αμίεο ηεο ζπιινγηθφηεηαο θαη ηεο αιιειεγγχεο, ηνλ 

ζεβαζκφ θαη  αλαγλψξηζε ησλ άιισλ. Με γλψζε 

θαη ππεξεθάλεηα γηα ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ 

καο, καζαίλεη λα δεη θαη πξννδεχεη κέζα ζην 

ζχγρξνλν πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, κέζα θαη 

έμσ απφ ηελ ρψξα. 

Άκεζεο δξάζεηο 

1. Δπξπδσληθφηεηα παληνχ! Ζ πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν ζα πξέπεη λα είλαη βαζηθφ δηθαίσκα θαη 

εθφδην ηφζν γηα ηνπο καζεηέο, φζν θαη γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. 

2. Γεκηνπξγία ειεθηξνληθήο πχιεο ελεκέξσζεο γηα 

γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο.  

3. Αλαβάζκηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε πξνγξάκκαηα 

επηκφξθσζεο. 

4. Μάζεκα ρσξίο ζχλνξα κε ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ 

πεξηερφκελν. Φεθηνπνίεζε φισλ ησλ ζρνιηθψλ 

βηβιίσλ. Ο e-θπαηδεπηηθφο ζα κπνξεί λα αλαζέηεη 

θαη ν καζεηήο λα ππνβάιεη εξγαζίεο ειεθηξνληθά. 

πλεξγαζία κε ηελ ςεθηαθή ηειεφξαζε γηα ηελ 

αλακεηάδνζε καζεκάησλ. 

Σα παξαπάλσ κέηξα (ζχκθσλα πάληα κε ην 

ζρέδην) ζα αξρίζνπλ λα πινπνηνχληαη ζηαδηαθά απφ 

ηνλ επηέκβξην ηνπ 2010. 

 

Τη ιέκε εκείο 

Απφ ηελ κία είκαη εληππσζηαζκέλνο! 

Φαληάδνκαη έλα ζρνιείν αλνηθηφ, ραξνχκελν, κε 

θαζεγεηέο κε δηάζεζε γηα κάζεκα, έλα ζρνιείν πνπ 

θάλεη ζσζηή ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, πνπ καο 

καζαίλεη λα καζαίλνπκε θαη δελ βαζκνινγεί  

 

 

ηε παπαγαιία. Έλα ζρνιείν πνπ πξνζαξκφδεηαη ζηηο 
δπζθνιίεο, ζηηο απαηηήζεηο θαη ζηα ελδηαθέξνληα ησλ 

καζεηψλ. Έλα ζρνιείν επράξηζην, ρσξίο ηνίρνπο, 

αλνηρηφ, ςεθηαθφ, πξάζηλν, ειεχζεξν, ζχγρξνλν, 

δεκηνπξγηθφ, δξαζηήξην, δσξεάλ. Έλα κφλν ζρνιείν 

πνπ ζα δηαξθεί απφ ην πξσί κέρξη ηηο δχν! Έπεηηα ζα 

είκαζηε ειεχζεξνη, ρσξίο ηα πξφζζεηα βάξε ησλ 

θξνληηζηεξίσλ θαη ηνπ δηαβάζκαηνο - απνζηήζηζεο. 

Απφ ηελ άιιε δηαηεξψ ηηο επηθπιάμεηο κνπ. Σα 

8 ρξφληα ζρνιείνπ πνπ έρσ πάεη σο ηψξα δελ κνπ 

επηηξέπνπλ λα ζεσξήζσ ηα λέα κέηξα δεδνκέλα. 

Γπζηπρψο είκαζηε ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη 

δελ μέξσ ην θαηά πφζν απηά ηα ζρέδηα είλαη εθηθηά. 

Καη έπεηηα, ε επηκφξθσζε ησλ θαζεγεηψλ ζα είλαη 

επαξθήο; Θα κπνξέζνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζην λέν 

ζχζηεκα, ή θάπνηνη ζα επηκείλνπλ ζηελ παιηά "θαιή" 

ηαθηηθή; Μπνξνχλ φινη λα αληεπεμέιζνπλ; Πψο νη 

θαζεγεηέο καο ζα επηκνξθψλνληαη θαη ζπγρξφλσο ζα 

αληαπνθξίλνληαη ζην σξάξηφ ηνπο; Μήπσο ε πνιηηεία 

δεηάεη θάηη αθαηφξζσην; Καη κε ηηο ηάμεηο ησλ 30+ 

παηδηψλ ηη γίλεηαη; Πψο ζα επηηεπρζεί ε βέιηηζηε 

επηθνηλσλία καζεηψλ-θαζεγεηψλ, φηαλ έλαο 

θαζεγεηήο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζεί ηφζνπο 

πνιινχο καζεηέο ζπγρξφλσο; Πψο ζα απνθχγνπκε ηελ 

θαηάρξεζε ησλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ εθπαίδεπζεο; 

Ο ρξφλνο ζα δείμεη. ίγνπξα πάλησο, κφλν ε 

αλαθνίλσζε ηνπ ζρεδίνπ είλαη θάηη ζεηηθφ! Διπίδσ 

βέβαηα ηφζεο ψξεο αλαζηάησζεο, ελζνπζηαζκνχ, 

αλεζπρίαο θαη ζπδήηεζεο κε ζπκκαζεηέο θαη 

θαζεγεηέο λα κελ έγηλαλ άδηθα... Αλ θαη ζα κπνξνχζα 

λα γξάθσ γηα ψξεο αθφκα, αθνχ έρσ παξαιείςεη λα 

αλαθεξζψ ζε αξθεηά ζέκαηα θαη κέηξα ηνπ ζρεδίνπ 

ηειεηψλσ εδψ θαη πάσ θαη εγψ λα παπαγαιίζσ. 

Τπνκνλή! 

   Φξήζηνο Πόξηνο 

 

 

                3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης                      8   
           «Δόμνα Βισβίζη» 

   



 
 

 

 

       Σελ Σεηάξηε 10 Μαξηίνπ, νη θηλεκαηνγξαθηθέο 

νκάδεο γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ ηεο πφιεο 

ζπγθεληξψζεθαλ ζηελ Αίζνπζα Πνιιαπιψλ 

Υξήζεσλ ηνπ γπκλαζίνπ καο γηα λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηελ πξνβνιή ησλ ληνθηκαληέξ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηνλ 2
ν
  Φεζηηβάι Μαζεηηθνχ 

Νηνθηκαληέξ «Minidoc, έλα θηλεκαηνγξαθηθφ 

πνξηξαίην» 2008-2009, πνπ δηνξγάλσζε ν 

Πνιηηηζηηθφο Οξγαληζκφο Υαιθηδηθήο ζε ζπλεξγαζία 

κε ην Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο  

 Πξηλ πξνβιεζνχλ ηα καζεηηθά ληνθηκαληέξ, ε 

θ. Σνδαθίδνπ, Τπεχζπλε  Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ 

Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, ν θ. Γ. Μπφγινπ, 

Πξντζηάκελνο Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, ν Αληηλνκάξρεο 

Έβξνπ θ. Ησαλλάθεο θαη ηέινο ν ηδξπηήο ηνπ Minidoc, 

Πξφεδξνο ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Οξγαληζκνχ Υαιθηδηθήο 

θ. . απνπληδήο κίιεζαλ γηα ηε δηνξγάλσζε. 

πλεράξεζαλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηφληζαλ πσο ν 

δηαγσληζκφο γλψξηζε κεγάιε επηηπρία ράξε ζηε 

ζπκκεηνρή πνιιψλ ζρνιείσλ απφ φιε ηελ Διιάδα. 

Σν πξψην ληνθηκαληέξ γπξίζηεθε απφ ηνπο 

καζεηέο ηνπ 1νπ ΔΠΑΛ Πνιπγχξνπ, κε ζέκα ην 

ζεζκφ ησλ δηεζλψλ θνιπκβεηηθψλ αγψλσλ ηζσλίαο. 

ια μεθίλεζαλ φηαλ, ην 1971, έμη λεαξνί πέξαζαλ 

θνιπκπψληαο απφ ηε ηζσλία σο ηελ απέλαληη 

ρεξζφλεζν ηεο Καζζάλδξαο. Σνλ επφκελν ρξφλν νη 

αγψλεο επαλαιήθζεθαλ, κε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή, 

θαη έθηαζαλ ζηηο κέξεο καο λα ζπκκεηέρνπλ πηα 

αζιεηέο απφ φιν ην θφζκν. 

 Αθνινχζεζε ην ληνθηκαληέξ ηνπ ΔΠΑΛ 

Άλδξνπ, ην νπνίν αλαθεξφηαλ ζηνλ Αθαλή Ναχηε. 

ηελ Άλδξν, ην 95% ησλ αλδξψλ αθνινπζνχζαλ ην 

επάγγεικα ηνπ λαχηε, θάλνληαο ηελ ην λεζί κε ηε 

κεγαιχηεξε λαπηηθή παξάδνζε. Ναχηεο κηινχλ γηα ην  

 

Ο θνο Σ. Σαπνπληδήο από ηε Ννκαξρία Φαιθηδηθήο, θαη ε θα 

Φ. Τνδαθίδνπ Υπεύζπλε Δ/ζκηαο πνιηηηζηηθώλ ζεκάησλ 
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επάγγεικα ηνπο, αιιά θαη ζχδπγνη λαπηψλ γηα ην 
δχζθνιν έξγν πνπ αλαιάκβαλαλ, θαη 

αλαιακβάλνπλ: λα ζεθψζνπλ κφλεο ηα βάξε ηεο 

νηθνγέλεηαο.  

Έλα πνιχ ηδηαίηεξν θαη ζπγθηλεηηθφ 

ληνθηκαληέξ ήηαλ ην "Υέξηα ιν Φσο" ηνπ ΔΔΔΚ 

Άξγνπο Οξεζηηθνχ. Μαζεηέο  απηνχ ηνπ ζρνιείνπ, 

κε απζνξκεηηζκφ θαη επαηζζεζία, μεηπιίγνπλ 

κπξνζηά ζηελ θάκεξα φιε ηε γθάκα ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ ηνπο πξνθαινχλ ηα ρέξηα 

ηνπο. ηνλ επίινγν ην κήλπκα ησλ παηδηψλ απηψλ: 

«λα αγαπά ν θφζκνο ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο». 

Έλα ληνθηκαληέξ γεκάην αλζξσπηά. 

 ην ζέκα ηεο εθεβείαο αλαθέξζεθαλ νη 

καζεηέο ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ Αιεμαλδξνχπνιεο ζην 

ληνθηκαληέξ ηνπο. Παξνπζίαζαλ κε ρηνχκνξ ηηο 

ζσκαηηθέο αιιαγέο ηνπ εθήβνπ, ηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπ θαη γεληθά ηελ δηαδηθαζία ηεο 

σξίκαλζεο ηνπ. ην ληνθηκαληέξ ηνπ 2νπ 

Γπκλαζίνπ Αιεμαλδξνχπνιεο «Σν κνραέξη» 

πξσηαγσληζηνχζε έλα έθζεκα ηνπ Δζλνινγηθνχ 

Μνπζείνπ. Μηα ηαηλία γηα ηε ζρέζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ κε ηνλ θχθιν δσήο ησλ αλζξψπσλ 

θαη ηηο επνρέο ηνπ ρξφλνπ, αιιά θαη ηελ πινχζηα 

πνιππνιηηηζκηθή θνπιηνχξα ηεο Θξάθεο. ια 

απηά, κέζα απφ ηελ ειθπζηηθή αθήγεζε ηεο θαο 

Αγγέιαο Γηαλλαθίδνπ, ηδηνθηήηξηαο ηνπ κνπζείνπ.  

 Σν δηθφ καο γπκλάζην επέιεμε λα 

δεκηνπξγήζεη ην θηλεκαηνγξαθηθφ πνξηξαίην ηνπ 

θ. Γηψξγνπ Παλαγηψηνπ, ηνπ πην παιηνχ 

θσηνγξάθνπ ηεο πφιεο καο. Σν ληνθηκαληέξ, κε 

ηίηιν "Μηα θσηνγξαθία, έλαο νιφθιεξνο θφζκνο", 

αζρνιήζεθε κε ηε δσή ηνπ θ. Παλαγηψηνπ:  ηηο 

πξψηεο θηινδνμίεο ηνπ λα γίλεη δσγξάθνο, ηε 

ζηξνθή ηνπ αξγφηεξα ζηε θσηνγξαθία θαη ην 

 



θσηνγξαθηθφ ηνπ αξρείν πνπ απεηθνλίδεη ηηο αιιαγέο 

ηεο πφιεο καο ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ.  

 Σν 4ν Γπκλάζην Αιεμαλδξνχπνιεο ζπλδχαζε 

ην ζήκα θαηαηεζέλ ηεο πφιεο, ην Φάξν, κε ηνπο 

εθήβνπο πνπ θάλνπλ skate ζηελ πιαηεία θάησ απφ 

απηφλ. Παξνπζηάδνληαλ παξάιιεια ν Φάξνο, ε 

ηζηνξία ηνπ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ, θαη νη skaters, πνπ 

κηιάλ γηα ην ρφκπη ηνπο. Έλα ελδηαθέξνλ ληνθηκαληέξ 

γηα ηε ζπλχπαξμε ηνπ παιηνχ κε ην θαηλνχξην. 

 Σν ληνθηκαληέξ ηνπ 4νπ ΓΔΛ 

Αιεμαλδξνχπνιεο απνηεινχζε ην θηλεκαηνγξαθηθφ 

πνξηξαίην ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο. Πιεκκπξηζκέλν 

απφ εηθφλεο ραξαθηεξηζηηθέο ηεο πφιεο θαη ησλ 

αλζξψπσλ ηεο πνπ έδελαλ πνιχ σξαία κε ηε κνπζηθή 

επέλδπζε. 

 Σν ΔΔΔΚ Αιεμαλδξνχπνιεο δηάιεμε γηα ζέκα 

ηνπ ληνθηκαληέξ ηνπ έλαλ μερσξηζηφ ραξαθηήξα ηεο 

νκεξηθήο Οδχζζεηαο, ηνλ θχθισπα Πνιχθεκν. Αθνχ 

αλέιπζαλ ηνλ ραξαθηήξα θαη ηηο ζπλήζεηέο ηνπ, νη 

καζεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν θχθισπαο 

ήηαλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ήζπρνο θαη θηιεηξεληθφο. 

Μηα καζήηξηα αλαξσηήζεθε: «Σφηε γηαηί ηνλ 

ζεσξνχζαλ ηέξαο; Μήπσο ήηαλ δηαθνξεηηθφο ή κήπσο 

παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο;». Σν ληνθηκαληέξ καο έθαλε 

λα πξνβιεκαηηζηνχκε πφζν εχθνιν είλαη λα 

απνδερζνχκε ην δηαθνξεηηθφ. Δλδηαθέξνπζα ήηαλ θαη 

ε δξακαηνπνίεζε ηνπ απνζπάζκαηνο ηεο Οδχζζεηαο 

φπνπ ν Κχθισπαο επηζηξέθεη ζπίηη κε ηα πξφβαηα. 

Οη καζεηέο ηνπ Δζπεξηλνχ Λπθείνπ 

Αιεμαλδξνχπνιεο αζρνιήζεθαλ κε ηνπο ςαξάδεο πνπ 

δνπλ ζε θαιχβεο ζην Γέιηα ηνπ Έβξνπ. Λφγσ ηεο 

ππεξαιίεπζεο θαη ηεο κφιπλζεο ηεο πεξηνρήο, κεξηθνί 

έρνπλ αλαγθαζηεί λα εγθαηαιείςνπλ ηηο θαιχβεο ηνπο. 

Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξνη κέλνπλ εθεί, θαζψο έρνπλ 

αγαπήζεη ηνλ ηφπν θαη έρνπλ ζπλεζίζεη αθφκα θαη ηηο 

πην αληίμνεο ζπλζήθεο.  

 Σν ηειεπηαίν ληνθηκαληέξ ηεο εθδήισζεο 

ήηαλ απηφ ηνπ Δζπεξηλνχ Γπκλαζίνπ 

Αιεμαλδξνχπνιεο. Με ζπλεληεχμεηο απφ ελήιηθνπο 

καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ, ηφληζε πφζν ζεκαληηθή είλαη 

ε εθπαίδεπζε γηα ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε 

θαη ηελ πνηφηεηα δσήο. Γη’ απηφ άλζξσπνη, πνπ 

εγθαηέιεηςαλ ην γπκλάζην ζηελ εθεβεία, επηζηξέθνπλ 

ζηα καζεηηθά ζξαλία θαη δίλνπλ ηνλ δηθφ ηνπο αγψλα, 

κηα θαη ηψξα νη ζπλζήθεο έγηλαλ δπζθνιφηεξεο γη’ 

απηνχο ιφγσ πνιιαπιψλ ππνρξεψζεσλ.  

 ην ηέινο ηεο εθδήισζεο θαζεγεηέο θαη 

καζεηέο ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ νκάδσλ αληάιιαμαλ 

γλψκεο θαη εκπεηξίεο απφ ηα γπξίζκαηα θαη φιε ηε 

δηαδηθαζία παξαγσγήο ησλ ληνθηκαληέξ ηνπο θαη 

αλαλέσζαλ ην ξαληεβνχ ηνπο γηα ηελ επφκελε 

δηνξγάλσζε ζην ηέινο ηεο θεηηλήο ρξνληάο.  
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Κηλεκαηνγξαθηθή Οκάδα 2008 -2009 

 

Γθφγθνο Άγγεινο  Πφξηνο Υξήζηνο 

Καξακαλίδεο ηέθαλνο Σέληε Θάιεηα 

Καξακπαηδάθεο Υξήζηνο Σεξδνχδεο Νηθήηαο 

Κνπγηνπκηδήο Γηψξγνο         Σζηνπβαιάο Γξεγφξεο 

Κνπξνπκηράθε νθία  Σζνηξίδνπ Διέλε 

Κπξκηδνχδε Λακπξηλή       Υαηδνπνχινπ Βαζηιεία 

Κχηξνο Ηάζνλαο       Υπεύζπλνη θαζεγεηέο 

Λεξγηφο Αιέμαλδξνο  Γθξνξίδεο Παζράιεο 

Μαηδαγθαιάηδε Νίθνο Κχηξνο Ησάλλεο 

Μπνιηάθε Νηφβε  Νηθνιάνπ Γεσξγία 

 

        Ζ νκάδα ηνπ γπκλαζίνπ καο ην 2008 -2009 

παξαθνινχζεζε έλα ζεκηλάξην δεθαηεζζάξσλ 

σξψλ κε ζέκα «Σερληθέο ιήςεσλ θαη κνληάδ» ζην 

Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο κε ηε ζθελνζέηξηα 

Γέζπνηλα Παληαδή θαη  ην θσηνγξάθν Βαζίιε 

Καξαθπιιίδε. Σν άββαην 2 Μαΐνπ 2009 

ζπκκεηείρε ζην 2
ν
 Φεζηηβάι minidoc ζηνλ 

Πνιχγπξν Υαιθηδηθήο καδί κε άιια εηθνζηέμη 

ζρνιεία πνπ παξνπζίαζαλ ηα δηθά ηνπο 

πεληάιεπηα ληνθηκαληέξ.   

«Μηα αιεζηλή απνθάιπςε γηα ηελ νκάδα καο ήηαλ ν 

θ. Γηώξγνο Παλαγηώηνπ. Οη θσηνγξαθίεο ηνπ καο 

ηαμίδεςαλ ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε κηαο άιιεο 

επνρήο, πην θσηεηλή, πην αλζξώπηλε», δειψλνπλ ηα 

παηδηά. Πνιιά απφ απηά ζπλερίδνπλ λα 

ζπκκεηέρνπλ θαη ζηε θεηηλή θηλεκαηνγξαθηθή 

νκάδα κε ηνλ ίδην ελζνπζηαζκφ θαη ζέξκε.  

Σελ ηξέρνπζα ρξνληά ε νκάδα κε ηε 

βνήζεηα ηνπ ζθελνζέηε Υ. Νηψληα γπξίδεη έλα 

ληνθηκαληέξ κε ζέκα ην ζηδεξφδξνκν θαη έλα 

δεχηεξν κε ζέκα ηα γθξάθηηη. ηηο 14, 15 θαη 16 

Μαξηίνπ παξαθνινχζεζαλ καζήκαηα 

θηλεκαηνγξάθεζεο θαη κνληάδ θαη εξγάδνληαη 

εληαηηθά γηα λα είλαη εγθαίξσο έηνηκνη γηα ηελ 

επφκελε ζπκκεηνρή ζην θεζηηβάι.  

Μπξηώ Τδηληδή 



«Ση ην έπηαζε ην  

παηδί κνπ δελ θαηαιαβαίλσ »,  

ιέλε πνιιέο θνξέο νη γνλείο  

θαη θπζηθά δελ κπνξνχλ  

λα θαηαιάβνπλ ηη είλαη απηφ  

πνπ «πηάλεη» ηα παηδηά,  

θαζψο ην θαζέλα απφ απηά  

βηψλεη κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν  

θαζεηί πνπ ηνπ ζπκβαίλεη ζηελ  

ηδηαίηεξε απηή θάζε ηεο δσήο,  

πνπ νλνκάδεηαη εθεβεία. 

Ζ εθεβεία είλαη ε πεξίνδνο  

κεηάβαζεο απφ ηελ παηδηθή ζηελ  

ψξηκε ειηθία. Δίλαη έλαο αλεκνζηξφβηινο πνπ παξαζχξεη 

ηα πάληα ζην πέξαζκά ηνπ θαη αθήλεη πίζσ ηνπ έλα 

ηειείσο λέν ηνπίν. Δίλαη ε ειηθηαθή θάζε θαηά ηελ νπνία 

ν λένο βηψλεη βηνινγηθέο, δηαλνεηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο 

αιιαγέο πξνζπαζψληαο λα πξνζδηνξίζεη ην λέν ηνπ ξφιν. 

Ο έθεβνο παξαθνινπζεί ην ζψκα ηνπ λα αιιάδεη, 

ηε θσλή ηνπ λα αιινηψλεηαη, ην ελδηαθέξνλ γηα ην άιιν 

θχιν λα απμάλεηαη. Δξσηεχεηαη θαη εμηδαληθεχεη ηνπο 

ζπληξφθνπο ηνπ, δίλεη ππνζρέζεηο παληνηηλήο αγάπεο θαη 

πιεγψλεηαη εχθνια.  

Παξάιιεια ζηελ εθεβεία ζπληειείηαη ε 

νινθιήξσζε ηεο δηαλνεηηθήο ηνπ αλάπηπμεο. Ο έθεβνο 

παχεη λα βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξία θαη αλαπηχζζεη ηελ 

αθεξεκέλε ζθέςε πνπ ηνπ επηηξέπεη λα θάλεη ινγηθέο 

ππνζέζεηο θαη λα ειέγρεη θαηά πφζν ηζρχνπλ. Μπνξεί λα 

θάλεη ζπζρεηίζεηο θαη λα ζθέθηεηαη επαγσγηθά, λα 

ειέγρεη ηελ νξζφηεηα φζσλ έρεη κάζεη θαη λα ακθηζβεηεί.   

Σαπηφρξνλα ν έθεβνο πιεκκπξίδεη απφ 

ζπλαηζζήκαηα έληνλα θαη επκεηάβιεηα. Νηψζεη δένο γηα 

ηε λέα θαηάζηαζε, γηα ηηο λέεο ηνπ ηθαλφηεηεο, γηα ην φηη 

ν εαπηφο ηνπ αιιάδεη θαζεκεξηλά. ηελ εθεβεία ην 

πξψην δεηνχκελν είλαη ε ΑΡΝΖΖ, ην δεχηεξν ε αλάγθε 

γηα ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΠΟΗΖΖ θαη ην ηξίην ε ηάζε γηα 

ΑΠΟΜΟΝΧΖ. πλαθφινπζα απηψλ ε επζημία, ε 

ππεξεπαηζζεζία, ην πείζκα, ε ηζρπξνγλσκνζχλε, ε 

ππεξβνιή. Ο έθεβνο αγαπά ππεξβνιηθά, κηζεί 

ππεξβνιηθά, αληηδξά ππεξβνιηθά!!!!  

Πξψην πεδίν δνθηκήο ησλ λέσλ ηνπ δπλάκεσλ ε 

νηθνγέλεηα. πγθξνχεηαη κε ηνπο γνλείο ηνπ θαζψο 

δηεθδηθεί κε πάζνο ηελ απηνλνκία ηνπ, ηελ ίδηα ζηηγκή 

πνπ εμαξηάηαη άκεζα απφ απηνχο. Θέιεη λα είλαη 

απηφλνκνο, δηαθεξχζζεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ , αιιά 

ηαπηφρξνλα αλαδεηεί ηε  ζηγνπξηά θαη ηε ζηήξημε πνπ 

 πξνέξρεηαη απφ ηνπο γνλείο.  Αξλείηαη λα ηνπο 

ζπλνδεχζεη ζε εμφδνπο ή λα ζπκκεηάζρεη ζε 

νηθνγελεηαθέο γηνξηέο θαη ζπγθεληξψζεηο, ζεσξψληαο ηελ  

 

παξέα ηνπο αληαξή θαη ηα    

αζηεία ηνπο αλνχζηα. 

                            Αιιά επεηδή έρεη αλάγθε 

                                         λα αλήθεη θάπνπ, 

                                     δεκηνπξγεί νκάδεο, 

                                   ζηξέθεηαη ζε παξέεο 

                                   ζπλνκειίθσλ. Γηα λα είλαη 

                            απνδεθηφο πηνζεηεί ηνλ 

                       ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ηνπο, 

                      ληχλεηαη ή θφβεη ηα καιιηά 

                   ηνπ  φπσο ηα ππφινηπα κέιε 

                ηνπο, αθνχεη ηελ ίδηα κνπζηθή. 

        Μέζα ζ’ απηφ ηνλ θπθεψλα 

ησλ αιιαγψλ ν έθεβνο παξνπζηάδεηαη 

ηδηαίηεξα επάισηνο. Γθξηληάδεη ζπλερψο, φια 

ηνπ θηαίλε, πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο 

ηνπ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν.  

Πεξηνξίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλήζσο ηνπ 

πξφζθεξαλ επραξίζηεζε, παξαπνληέηαη φηη είλαη 

θνπξαζκέλνο, δείρλεη λα αδηαθνξεί θαη λα 

πιήηηεη. Ζ ζρνιηθή ηνπ επίδνζε παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθή πηψζε.  

Απέλαληη ζε φια απηά ιέλε πνιιέο 

θνξέο νη γνλείο ζηα παηδηά ηνπο, «Δγψ ζηελ 

ειηθία ζνπ ….. ». Δθείλνη φκσο δελ κεγάισλαλ 

ζηελ θνηλσλία πνπ κεγαιψλνπλ ηα παηδηά ηνπο 

ηψξα ! Οη γνλείο, επεηδή αηζζάλνληαη φηη 

«ράλνπλ» ην παηδί ηνπο, θαζψο απφ-

ηδαληθνπνηνχληαη, πελζνχλ γηα ηελ απψιεηα ηνπ 

γνλετθνχ ηνπο ξφινπ θαη αληηδξνχλ άιινηε κε 

ηελ επηβνιή απζηεξνχ ειέγρνπ αζθψληαο 

αξλεηηθή θξηηηθή, δηεπξχλνληαο ην ράζκα 

αλάκεζά ηνπο θαη άιινηε παξέρνληαο 

πεξηζζφηεξε αλεμαξηεζία, πνπ πξνθαιεί 

κεγαιχηεξε ζχγρπζε ζηνλ έθεβν πνπ αδπλαηεί 

λα ηε δηαρεηξηζηεί. 

Ση δεηνχλ πξαγκαηηθά νη έθεβνη απφ 

ηνπο γνλείο ηνπο ;   Να είλαη ζπλαηζζεκαηηθά 

θνληά ηνπο, λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

αληέμνπλ θαη λα «ζεθψζνπλ»ηελ επηζεηηθφηεηα 

θαη φια ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηνπο, λα 

είλαη δπλαηνί θαη ζηαζεξνί, λα πεξάζνπλ 

πξννδεπηηθά ζε κηα ηζφηηκε ζρέζε ελήιηθνπ 

πξνο ελήιηθν, λα νπιηζηνχλ κε ππνκνλή, 

επηκνλή θαη ρηνχκνξ, ζπλνδεχνληαο ηνπο ζην 

ηαμίδη πξνο ηνλ θφζκν ησλ ελειίθσλ.                      

 

Ειέλε Τζνηξίδνπ 

 

 

 

 

 11                                  3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης                   
                  «Δόμνα Βισβίζη»  

 



  Αιθννιηζκόο ιέγεηαη ε νμεία ή ρξόληα δειεηεξίαζε 

πνπ πξνθαιείηαη από ηελ αηζπιηθή αιθνόιε, δειαδή 

ην νηλόπλεπκα. Οθείιεηαη ζηελ ππεξβνιηθή θαη 

παξαηεηακέλε ρξήζε νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πρλά ε ρξήζε ηνπ αιθνφι ζπλδέεηαη κε ηελ 

λννηξνπία δηαθφξσλ ιαψλ. Δίλαη γεγνλφο φηη ζε 

κεξηθέο ρψξεο ε θαηαλάισζε αιθνφι κεηά ηε 

δνπιεηά είλαη φρη ζπλήζεηα αιιά ππνρξέσζε. Γεληθά 

γηα πνιινχο ιανχο ην αιθνφι είλαη κέζν 

δηαζθέδαζεο.  

ηηο κέξεο καο, ηδηαίηεξα ζηνλ θφζκν ησλ λέσλ 

ππεξηζρχεη ε άπνςε φηη άκα δελ κεζχζεηο έζησ θαη 

ιίγν, δελ δηαζθεδάδεηο. Ίζσο απηφ ζα κπνξνχζε λα 

δηθαηνινγήζεη ηνλ απμαλφκελν αξηζκφ αιθννιηθψλ 

λέσλ.  Οη λένη ηεο επνρήο καο αληηδξνχλ ζηηο 

ζπκβνπιέο ησλ κεγαιπηέξσλ ηνπο. Έηζη ζεσξνχλ 

φηη θάλνπλ ηελ «επαλάζηαζή» ηνπο. Σν αιθνφι 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε ιίζηα ησλ "απαγνξεπκέλσλ 

θαξπψλ". Καηά ζπλέπεηα νη λένη κπαίλνπλ ζηνλ 

πεηξαζκφ λα δνθηκάζνπλ ηνπο απαγνξεπκέλνπο 

θαξπνχο ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο θαη κε ηε 

παξαθίλεζε ησλ θίισλ ηνπο. 

Μεξηθά ζηνηρεία  

 200.000 άηνκα ζηελ Διιάδα πάζρνπλ απφ 
αιθννιηζκφ.  

 5.000 ζάλαηνη νθείινληαη ζε αηηίεο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάρξεζε αιθνφι  

 30% ησλ έθεβσλ καζεηψλ έρεη πηεη 

πεξηζζφηεξεο απφ 20 θνξέο ζε έλα ρξφλν, κε 

ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζηα πνηά κε πςειή 

πεξηεθηηθφηεηα ζε αιθνφι, φπσο ην νπίζθη 

θαη ε βφηθα.  

 Σν αιθνφι επζχλεηαη γηα 60 ή θαη 
πεξηζζφηεξνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

αζζελεηψλ θαη ηξαπκαηηζκψλ. 

 Σν αιθνφι είλαη ν ηξίηνο ζεκαληηθφηεξνο 

παξάγνληαο πξφθιεζεο αζζελεηψλ θαη 

πξφσξνπ ζαλάηνπ ζηελ Δπξψπε, κεηά ην 

θάπληζκα θαη ηελ πςειή αξηεξηαθή πίεζε.  

 Πεξίπνπ 55 εθαηνκκχξηα ελειίθσλ 
Δπξσπαίσλ, δειαδή ην 15% ηνπ ελειίθνπ 

πιεζπζκνχ, θαηαλαιψλνπλ ηνπιάρηζηνλ ζε 

επηθίλδπλν επίπεδν πνζφηεηεο αιθνφι. 

 

Ζ θαιχηεξε κέζνδνο πξφιεςεο ηεο εμάπισζεο ηνπ 

αιθννιηζκνχ είλαη ε πιεξνθφξεζε. Να 

ελεκεξσζνχλ νη λένη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

θξχβνληαη πίζσ απφ ηελ «αζψα» θαηαλάισζε 

αιθνφι κέζσ θπιιαδίσλ πνπ ζα κνηξάδνληαη ζηα 

ζρνιεία θαη ζηα κέξε φπνπ ζπρλάδνπλ. Έηζη ηα 

παηδηά λα έρνπλ δηθαίσκα επηινγήο αλάκεζα ζην 

ζάλαην θαη ζηε δσή. Να θαηαιάβνπλ φηη ε 

θαηάρξεζε αιθνφι θαηαζηξέθεη, εθηφο απφ ηνλ ίδην 

ηνλ αιθννιηθφ, νηθνγέλεηεο, ζηαδηνδξνκίεο, θηιίεο 

θαη γεκίδεη θπιαθέο, λνζνθνκεία θαη λεθξνηαθεία. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νηθήηαο Τεξδνύδεο 
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Όινη γλσξίδεηε ησλ Μπιε, ηνπ ζπγθξνηήκαηνο 

από ηε Θεζζαινλίθε πνπ κε κεγάιε επηηπρία 

θαηάθεξαλ λα ζπλδπάζνπλ πνπ - ξνθ ζηνηρεία κε 

πηλειηέο κπινπδ, θαλθ θαη ηδαδ. Ο Γηώξγνο 

Παπαπνζηόινπ ηδξπηηθό κέινο ησλ Μπιε θαη 

ζπλζέηεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζε κηα από ηηο 

επηζθέςεηο ηνπ ζηελ πόιε καο δέρηεθε λα καο 

κηιήζεη γηα ην γθξνππ θαη ηα κειινληηθά ηνπ 

ζρέδηα.   

 

1. Πώο δεκηνπξγήζεθε ην ζπγθξόηεκα; 

 

Ήηαλ αξρέο ηνπ 1996. Είρα ζπκκεηάζρεη ζε πνιιά 

ζπγθξνηήκαηα ηελ δεθαεηία 1980-1990 θαη 

απνθάζηζα λα πξνβώ ζε αθόκα κία πξνζπάζεηα 

δεκηνπξγία ζπγθξνηήκαηνο κε ζηόρν λα 

νινθιεξσζνύλ θαη λα θπθινθνξήζνπλ νη κνπζηθέο 

κνπ ζπλζέζεηο. Πξόηεηλα ζην Γηώξγν Παξώδε, 

θίιν θαη ζπκκαζεηή από ην δεκνηηθό, λα γξάςεη 

ηνπο ζηίρνπο (Ο Γηώξγνο Παξώδεο έγξαθε 

εξαζηηερληθά ειεύζεξα θείκελα ζε εθεκεξίδα ηεο 

Θεζζαινλίθεο εθείλε ηελ επνρή). Σηελ αλαδήηεζε 

θσλήο βξήθα ζην δξόκν κνπ ηε Θενδνζία Τζάηζνπ 

ε νπνία είρε ηξαγνπδήζεη ηα πξνεγνύκελα ρξόληα 

ζε δηάθνξα ζρήκαηα, αιιά εθείλε ηελ επνρή δελ 

ηξαγνπδνύζε πνπζελά θαη ακέζσο δέρεηαη λα 

ζπλεξγαζηεί θαη λα εξκελεύζεη ηα πξώηα 

ηξαγνύδηα. Η Ναηάζζα Αιεμίνπ,  ε νπνία εθείλε 

ηελ επνρή δηδάζθεη βηνιί είλαη ε ηξίηε πνπ δέρεηαη 

ηελ πξόηαζε λα ζπκκεηάζρεη ζην ζπγθξόηεκα θαη 

θάπσο έηζη όια μεθηλάλε… 

 

2. Πώο πξνέθπςε ην όλνκα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο; 

 

Τν πξώην πξάγκα πνπ ρξεηάδεηαη έλα ζπγθξόηεκα  

 

 

γηα λα απνθηήζεη κηα πξαγκαηηθή νληόηεηα ζηα  

 κάηηα ηνπ θόζκνπ είλαη ην όλνκα….Μεηά από ηξεηο 

κήλεο κε πξόβεο θαη ερνγξαθήζεηο μεθηλάεη ε 

πξνζπάζεηα βάπηηζεο ε νπνία απνδεηθλύεηαη λα  

κελ είλαη θαη ηόζν εύθνιε δηαδηθαζία….κεηά από 

δεθάδεο νλόκαηα πνπ πέθηνπλ πάλσ ζην ηξαπέδη θαη 

δελ αξέζνπλ θαζόινπ…. Ξεζηόκηζα ην 

«ΜΠΛΕ»….Μπιε ν νπξαλόο κπιε θαη ε 

ζάιαζζα….άξεζε ζε όινπο….πξνέθπςε ινηπόλ 

ηπραία κεηά από πνιύ ςάμηκν θαη απνηπρεκέλεο 

πξνζπάζεηεο….  

 

3.  Όηαλ μεθίλεζε ην ζπγθξόηεκα θαληαζηήθαηε 

όηη ζα είρε ηόζν κεγάιε απήρεζε από ην θνηλό; 

Πνύ πηζηεύεηε όηη νθείιεηαη απηό; 

 

Πηζηεύακε πνιύ ζηα ηξαγνύδηα καο θαη επηδηώμακε 

λα κπνύκε ζε έλα δξόκν (ζπκβόιαην κε ηε 

δηζθνγξαθηθή Virgin θ.ι.π.) πνπ ζα καο νδεγνύζε 

ζην λα αθνπζηνύκε ζην θνηλό….Πξάγκαηη ζηελ αξρή 

ε απήρεζε από ην θνηλό ήηαλ αξθεηά κεγάιε, θάηη 

πνπ δελ πεξηκέλακε…. 

Πηζηεύνπκε όηη νθείιεηαη ζην θελό πνπ ππήξρε ζηε 

δηζθνγξαθία ην 1996 από ηέηνηνπ είδνπο 

ζπγθξνηήκαηα θαη ηξαγνύδηα… 

 

4. Από πνύ εκπλέεζηε ηα ζέκαηα ησλ 

ηξαγνπδηώλ ζαο; 

 

Πεγή έκπλεπζεο απνηειεί ε θαζεκεξηλόηεηα. Η 

ιύπε, ε ραξά, νη πξνζσπηθνί αγώλεο θαη αλεζπρίεο 

ηνπ θαζελόο, γεληθά ό,ηη ππάξρεη γύξσ  

καο κπνξεί λα δώζεη ην ζύλζεκα γηα ην μεθίλεκα 

κηαο αθόκα δεκηνπξγίαο. 

 

Φ

σ



5. Υπήξραλ θάπνηνη ηξαγνπδηζηέο πνπ ήηαλ ην 

πξόηππό ζαο; 

Mick Jagger, Freddie Mercury, Whitney 

Houston, Tina Turner, John Lennon, Paul 

McCartney, Iggy Pop, David Bowie θαη πνιινί 

άιινη από ηηο δεθαεηίεο ηνπ 60-70. 

6. Τη κνπζηθή αθνύηε ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν ζαο; 

Αθνύκε Pop-Rock, Jazz, Ηιεθηξνληθή κνπζηθή, 

Soul θπξίσο ησλ δεθαεηηώλ 60, 70 θαη 80. 

7. Πνηα είλαη ηα ζρέδηά ζαο γηα ην άκεζν 

κέιινλ; 

Τν επόκελό καο άικπνπκ, ην νπνίν ζα είλαη ην 7
ν
 

θαηά ζεηξά. Πηζηεύνπκε πσο ζα ην έρνπκε 

νινθιεξώζεη κέζα ζην 2011…. 

8. Τη ζα ιέγαηε ζηα παηδηά πνπ μεθηλνύλ έλα 

ζπγθξόηεκα; 

Να έρνπλ θαηαλφεζε κε ηνπο ππφινηπνπο ηεο 

παξέαο, λα πξνζπαζνχλ πάληα γηα ην θαιφ 

θιίκα κέζα ζην ζπγθξφηεκα, λα κελ είλαη 

εγσηζηέο…θαη ηφηε ζίγνπξα ζα πεξάζνπλ 

φκνξθα!! 

 

αο επραξηζηνχκε! 

 

Φσηεηλή Ισαλλίδνπ 

 

Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο «Μπιε» ζηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηνπο www.ble.gr 
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To facebook είλαη έλαο ηζηφηνπνο κε ηνλ 
νπνίν κπνξεί ν θαζέλαο λα ζηείιεη κελχκαηα ζηνπο 

θίινπο ηνπ θαη λα θάλεη λέεο γλσξηκίεο. Γηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο έρεη θάζε άλζξσπνο ηνπ πιαλήηε πνπ ε 

ειηθία ηνπ μεπεξλάεη ηα 13 ρξφληα. 

    Σν Facebook ζήκεξα έρεη πάλσ απφ 300 

εθαηνκκχξηα ελεξγνχο ρξήζηεο. Δίλαη έλα απφ ηα 

δεκνθηιέζηεξα site γηα αλέβαζκα θσηνγξαθηψλ κε 

πάλσ απφ 14 εθαηνκκχξηα θσηνγξαθίεο θαζεκεξηλά. 

Πξηλ απφ ιίγν θαηξφ ην Facebook έθαλε κία 

ζεηξά απφ αιιαγέο, ρσξίο λα ελεκεξψζεη αλαιπηηθά 

ηνπο ρξήζηεο ηνπ, κε απνηέιεζκα νη πξνζσπηθέο 

πιεξνθνξίεο  θάζε κέινπο λα είλαη δηαζέζηκεο ζε 

«θνηλή ζέα». πγθεθξηκέλα, νη ππεχζπλνη ηεο 

ηζηνζειίδαο άιιαμαλ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ πξνθίι ησλ 

ρξεζηψλ ρσξίο θαλ λα ην θαηαιάβνπλ νη 

πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο. Εεηψληαο ηνπο λα θάλνπλ 

θιηθ ζε έλα παξάζπξν δηαιφγνπ, ην Facebook 

απέθηεζε ην δηθαίσκα λα δεκνζηεχεη ηηο πξνζσπηθέο 

πιεξνθνξίεο ηνπ θαζελφο, αλάκεζά ηνπο θαη φζα λέα 

ζηνηρεία πξνζηίζεληαη απφ ηνλ ρξήζηε, φπσο 

θσηνγξαθίεο, λέεο ζπλδέζεηο θιπ. Απηφ πνπ δελ 

μέξνπλ νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο είλαη φηη ηα λέα 

ζηνηρεία κπνξνχλ πιένλ λα δεκνζηεχνληαη παληνχ 

ζην δηαδίθηπν, θαη ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Αθφκα 

θη αλ δηαγξαθνχλ ηα πάληα ε εηαηξεία δηαηεξεί 

αξρεία. 

  θεθηείηε ην θαιά ινηπφλ, πξηλ «αλεβάζεηε» 

ηε θσηνγξαθία ζαο, ηνλ αξηζκφ ηνπ θηλεηνχ ζαο 

ηειεθψλνπ, ηε δηεχζπλζή ζαο θαη γεληθψο ηα πιήξε 

ζαο ζηνηρεία ζην Facebook. 

    Δέζπνηλα Γεσξγηάδνπ 

 

 



1. Ο καζεηήο έρεη ΔΙΚΙΟ..!  

2. Ο καζεηήο έρεη πάληα ΓΗΚΗΟ..!  

3. Ο καζεηήο δελ ραδεχεη... ζπιινγίδεηαη..!  

4. Ο καζεηήο δελ θνηκάηαη... αλαπαχεηαη..!  

5. Ο καζεηήο δελ δηαβάδεη πεξηνδηθά ζηελ 

ηάμε... ελεκεξψλεηαη..!  

6. Ο καζεηήο δελ πάεη γηα θαθέ... θάλεη 

δεκφζηεο ζρέζεηο..!  

7. Ο καζεηήο αμίδεη ζεβαζκφ... γηαηί δελ 

πιεξψλεηαη ζαλ ηνπο θαζεγεηέο..!  

8. Ο καζεηήο δελ θάλεη θνπάλεο... 

αλαπαχεηαη πξνζσξηλά..!  

9. Ο καζεηήο δελ λνηάδεηαη γηα ηνπο 

βαζκνχο... αιιά γηα ηελ γλψζε..!  

10. Γελ θηαίεη ν καζεηήο γηα ηελ θαζαξία... 

ν θαζεγεηήο δελ εκπλέεη..!  

11. Ο καζεηήο δελ θάλεη ζθνλάθηα... θξαηάεη 

ζεκεηψζεηο..!  

12. Ο καζεηήο δελ αληηγξάθεη... 

ζπκβνπιεχεηαη ηνλ δηπιαλφ ηνπ..!  

13. Ο καζεηήο δελ αξγεί ην πξσί... θεξδίδεη 

ρξφλν αλάπαπζεο..!  

14. Ο καζεηήο δελ δσγξαθίδεη ζην ζξαλίν... 

ειεπζεξψλεη ηηο θαιιηηερληθέο ηνπ 

αλεζπρίεο..!                                 

Φξήζηνο Σηπιηαλίδεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Β

5 

 

 

 

 

 
 Ζ ψξα ήηαλ 12:30. Υηχπεζε ην θνπδνχλη θαη 

είδα ηνπο γνλείο κνπ λα πεξηκέλνπλ έμσ απ' ηε ηάμε. Ζ 

θαξδηά κνπ πήγαηλε λα ζπάζεη.  Μέξα βαζκψλ ζήκεξα, 

γηα φινπο ηνπο καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ. Αγσλία,  άγρνο 

ζην θαηαθφξπθν, αιιά  θαη αλεζπρία αλαθαηεκέλε κε 

πεξηέξγεηα γηα ην απνηέιεζκα πνπ θξχβεη ην δειηίν 

πξνφδνπ. Έλα ιεπθφ ραξηί κε ηφζε ζεκαζία! 

Αξαδηαζκέλνη αξηζκνί πνπ δείρλνπλ πφζν κεηξά ε 

πξνζπάζεηα θη ν θφπνο ηνπ καζεηή. Σα ζπλαηζζήκαηα 

αλάκηθηα. Απ΄ ηε κηα ραξά γηα ην πξνζδνθψκελν θαιφ 

απνηέιεζκα, απ' ηελ άιιε ζηελνρψξηα γηα ηπρφλ 

ζηξαβνπάηεκα ζε θάπνην ή θάπνηα καζήκαηα.  

Ζ κεγάιε ζηηγκή έρεη θηάζεη φκσο θη ν 

ππεχζπλνο θαζεγεηήο κπαίλεη ζηελ αίζνπζα κε ην 

θάθειν.  Οη γνλείο αθνινπζνχλ θαη αξγά έλαο - έλαο 

παίξλεη ην ραξηί ηεο επίδνζεο. Ζ πφξηα είλαη κηζάλνηρηε, 

πξνζπαζψ λα δσ ηη γίλεηαη αιιά κάηαηα! Πεξηκέλσ 

θαξηεξηθά, ψζπνπ βιέπσ ηνπο γνλείο κνπ λα βγαίλνπλ 

απ' ηελ αίζνπζα ρακνγειαζηνί. Ήηαλ απηφ πνπ πεξίκελα 

θαη ήζεια. Μηα βαζηά ηθαλνπνίεζε ραξαγκέλε ζην 

πξφζσπφ ηνπο θαη έλα ρακφγειν αληάμην ηεο επίδνζήο 

κνπ. Σα ιεπηά κνπ θάλεθαλ αηψλεο. Έηξεμαλ κ' 

αγθάιηαζαλ, κε θίιεζαλ θαη κνπ είπαλ κπξάβν. αλ κηα 

ηειεηή ή απιαία ζεαηξηθήο παξάζηαζεο φπνπ νη εζνπνηνί 

πεξηκέλνπλ θαξηεξηθά ην ρεηξνθξφηεκα ηνπ θνηλνχ θαη 

ηελ επηβξάβεπζε γη' απηφ πνπ άθνπζαλ θαη είδαλ. Κάπσο 

έηζη αηζζάλζεθα θη εγψ ζαλ κηθξή εζνπνηφο λα δίλσ 

εμεηάζεηο κπξνζηά ζηνπο γνλείο κνπ. Θα κνπ κείλεη 

αμέραζηε απηή ε εκπεηξία ηελ νπνία ζα ηε ζπλαληψ 

ηνπιάρηζηνλ κέρξη λα ηειεηψζσ ην ζρνιείν. Πηζηέςηε 

φκσο, αμίδεη. 

  

Εηξήλε Κνπξάθε 
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