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Περιβαλλοντικι δράςθ: “Αγαπϊ τον τόπο μου. Σιμϊ τα προϊόντα του. Αλλάηω τισ 

διατροφικζσ μου ςυνικειεσ. υμβάλλω ςτθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ.” 

 

Στο πλαίςιο τθσ Ραγκόςμιασ Θμζρασ 

Ρεριβάλλοντοσ εμείσ οι μακθτζσ και 

μακιτριεσ του Α1 τμιματοσ ςχεδιάςαμε και 

υλοποιιςαμε με τθν κακοδιγθςθ τθσ 

κακθγιτριάσ μασ κ.Λζλε Χ. δράςθ με 

ςφνκθμα: “Αγαπώ τον τόπο μου. Τιμώ τα 

προϊόντα του. Αλλάηω τισ διατροφικζσ μου 

ςυνικειεσ. Συμβάλλω ςτθ βιώςιμθ 

ανάπτυξθ.” 

Συγκεντρϊςαμε ςτο αίκριο του ςχολείου μασ 

παραδοςιακά προϊόντα του τόπου 

καταγωγισ μασ και δθμιουργιςαμε γευςτικζσ 

ςυνκζςεισ. Με χαρά και προκυμία 

ςυμμετείχε ςτθ δράςθ μασ και θ 

ςυμμακιτριά μασ Luo Liyu με το 

παραδοςιακό Κινζηικο ρφηι. 

Σκοπόσ τθσ δράςθσ μασ ιταν να εκτιμιςουμε τα προϊόντα τθσ ελλθνικισ γθσ και να 

αλλάξουμε τισ διατροφικζσ μασ ςυνικειεσ ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθ βιϊςιμθ 

ανάπτυξθ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τθν αφίςα μασ φιλοτζχνθςε θ ςυμμακιτριά μασ Ειρινθ Γροςομανίδθ. 
 

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ! …και εν μζςω καραντίνασ! 

 
Περιβαλλοντικι δράςθ: “Αγαπϊ τον τόπο μου. Σιμϊ τα προϊόντα του. Αλλάηω τισ 

διατροφικζσ μου ςυνικειεσ. υμβάλλω ςτθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ.” 

Περιβαλλοντικι δράςθ: «Αγαπϊ 
τον τόπο μου» 
 
Παγκόςμια Θμζρα για το 
Περιβάλλον 
 
τον υδροβιότοπο τθσ περιοχισ 
μασ 
 
πουδαίοι Ζλλθνεσ Πρωτακλθτζσ  
 
Μεγάλοι Φιλάνκρωποι του κόςμου 
 
Λογοτεχνία... 
 
Σο ιξερεσ ότι... 
 
Παραλίεσ κοντά ςτθν Ακινα που 
αξίηει να επιςκεφκείσ! 
 
Σίγρθσ - Σο άγριο ηϊο τθσ φφςθσ 
 
Παιχνίδια με γρίφουσ... 
 
Εργαςτιρια Χθμείασ Β Γυμναςίου 
 

Κζματα 

Μακθτζσ των τμθμάτων: 
Α1,Α2,Α3,Α4,Α5,Β1,Β2,Β3,Γ1,Γ4. 
Φιλολογικι επιμζλεια: 
Χατηθλία Διμθτρα, Λζλε Χρυςοφλα Γρ

ά
φ

ο
υ

ν 
 

Μια δθμιουργικι,ενκουςιϊδθσ,ςυνεργατικι 
προςπάκεια των μακθτϊν του ςχολείου μασ! 

«Όψεισ και Απόψεισ» 
 χολικι Εφθμερίδα του 1ο Γυμναςίου Μελιςςίων 
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Τθ Δευτζρα, 7 Λουνίου, οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ του τμιματόσ μασ, του Α1, μαηί με τθ κεολόγο μασ κα. Μαριάνκθ 
Μόςχου, με αφορμι τθν παγκόςμια θμζρα περιβάλλοντοσ, Σάββατο 5 Λουνίου, ςυνδζςαμε το μάκθμα των 
Κρθςκευτικϊν με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Κατεβικαμε ςτον προαφλιο χϊρο του ςχολείου μασ και 
προςπακιςαμε να τον ομορφφνουμε. Κυρίωσ κακαρίςαμε, πετάξαμε ςκουπίδια, κλαδζψαμε και φροντίςαμε τα φυτά 
και τα λουλοφδια. Πλθ αυτι θ διαδικαςία μασ ζκανε να καταλάβουμε τθ ςθμαςία και τθν ανάγκθ τθσ προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ. Ταυτόχρονα μασ ζφερε πιο κοντά ςαν ομάδα, περνϊντασ κάποιεσ ςτιγμζσ χαράσ και ξεκοφραςθσ πζρα 
από τθ ςυνθκιςμζνθ κακθμερινότθτα με τθ ροι των μακθμάτων μασ. Θ κακθγιτριά μασ, επιφφλαςςε και μια μικρι 
ζκπλθξθ αφοφ μασ επιβράβευςε για τθν προςπάκειά μασ κερνϊντασ μασ ζνα μικρό γλφκιςμα. Ρεράςαμε υπζροχα! 

 

Κωνςταντίνα Δεςτοφνθ, Α1 

 

 

 

 

Ρζμα Πεντζλθσ- Χαλανδρίου 
 
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ  του Α2 τμιματοσ με τθ ςυνοδεία τθσ Διευκφντριασ, κ 
Μαραβζλια Σ. και τθσ διδάςκουςασ, κ. Λζλε Χ. περπατιςαμε ςτισ όχκεσ του παραπλιςιου ςτο 
ςχολείο ρζματοσ Ρεντζλθσ Χαλανδρίου ςτο πλαίςιο τθσ Ρεριβαλλοντικισ Δράςθσ: 

«Μακαίνω για τον υδροβιότοπο τθσ περιοχισ μου. Σζβομαι το 
περιβάλλον. Συμβάλλω ςτθ βιώςιμθ ανάπτυξθ». 
 
Το ρζμα πθγάηει από τθν Ρεντζλθ και ακολουκεί μια πορεία 6 χιλιομζτρων προσ τα νότια 
περνϊντασ από τθ Νζα Ρεντζλθ, τα Μελίςςια, τα Βριλιςςια και το  Χαλάνδρι, πριν 
ακολουκιςει υπόγεια πορεία. Τον ρου του ρζματοσ ακολουκοφςε και θ αρχαία οδόσ 
«λικαγωγίασ», ο αρχαίοσ δρόμοσ από τον οποίο μεταφζρονταν τα μάρμαρα τθσ Ρεντζλθσ για 
το χτίςιμο τθσ Ακρόπολθσ. 
 
 
 

Παγκόςμια θμζρα για το Περιβάλλον 

τον υδροβιότοπο τθσ περιοχισ μασ 
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Οι όχκεσ του ρζματοσ είναι πυκνόφυτεσ από πολλά και ψθλά πλατάνια, πεφκα, λεφκεσ, κυπαρίςςια και πικροδάφνεσ.  
Κοντά ςτο ρζμα φυτρϊνουν  διάφορα είδθ ορχιδζασ και θ ςπάνια για τθν Αττικι βιόλα Viola reichenbachiana. Επίςθσ 
φυτρϊνουν  θ μπλε ανεμϊνθ, το εντυπωςιακό φιδόχορτο πολλά κυκλάμινα, θ ίριδα Iris tuberosus, κ.ά.Ρολλά είδθ 
πουλιϊν φωλιάηουν ςτθν πλοφςια βλάςτθςθ. Ρερίπου 150 είδθ φυτϊν είναι καταγεγραμμζνα. 
Ροικιλία παρουςιάηει και θ ερπετοπανίδα του ρζματοσ 
(Πθγι: Ρζματα Πεντζλθσ – Χαλανδρίου .φλλογοσ Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ και Ρεματιάσ 
Πεντζλθσ-Χαλανδρίου) 

 

Αναηθτϊντασ τθν «άκανκο» 
Ρερπατϊντασ δίπλα ςτο ρζμα αναηθτιςαμε τισ ακάνκουσ που ςε 
ολόκλθρθ τθν Αττικι μόνο εδϊ φφονται. Θ Acanthus mollis είναι ζνα  
εντυπωςιακό φυτό που αποτζλεςε το πρότυπο για τα περίτεχνα 
κορινκιακά κιονόκρανα.   
Με αυτόν  τον περίπατό μασ μάκαμε για τθν περιοχι μασ, 
απολαφςαμε τθν ομορφιά του περιβάλλοντοσ, κυμϊςαμε με 
κάποιουσ που το  ρυπαίνουν και κζλουμε να φωνάξουμε ςε όλουσ: 

Σεβόμαςτε τθ Φφςθ. Συμμετζχουμε ςτθ βιώςιμθ 
ανάπτυξθ. 

 
 
 

 
Τισ φωτογραφίεσ τράβθξε θ ςυμμακιτριά μασ Λυδία Μπζςθ. 

Φιλολογικι επιμζλεια: Χατηθλία Διμθτρα 
 

 

 

 

Φιλοτζχνθςε ο Αντϊνθσ Αλ άεγ, Α1 

Και λίγθ ηωγραφικι ... 
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Όταν θ Λογοτεχνία ςυναντά το περιβάλλον 
 
Στο πλαίςιο του μακιματοσ τθσ Ν. Λογοτεχνίασ και με αφορμι τθν Παγκόςμια θμζρα Περιβάλλοντοσ, 5 Ιουνίου, οι 
μακθτζσ του Α1 τμιματοσ μελετιςαμε και ςασ παρουςιάηουμε το μυκιςτόρθμα τθσ Γαλάτειασ Γρθγοριάδου –
Σουρζλθ «Εμζνα με νοιάηει» ςτο οποίο μια ολόκλθρθ τάξθ ςχολείου καταλαβαίνει τον κίνδυνο από τθν 
καταςτροφι του περιβάλλοντοσ, παλεφει και αγωνίηεται, με το ςφνκθμα «Εμζνα με νοιάηει». Η Λογοτεχνία 
ςυναντά το περιβάλλον επιδιώκοντασ να μασ ευαιςκθτοποιιςει και να ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία οικολογικισ 
ςυνείδθςθσ. 
 
 
 
 
 
υγγραφζασ: Γαλάτεια Γρθγοριάδου ουρζλθ  

Εκδόςεισ: Πατάκθ 

Σε μια επαρχιακι κωμόπολθ, τον Ανκόπυργο, χτίηονται  εργοςτάςια που με τ' απόβλθτά τουσ ρυπαίνουν τθ κάλαςςα 
και μολφνουν τθ γφρω περιοχι. 
Ζνασ νεαρόσ δάςκαλοσ, ο κφριοσ Αλζξανδροσ Δαςκαλόπουλοσ, διορίηεται εκεί. Από τθν πρϊτθ κιόλασ θμζρα αρχίηει 
να μιλάει ςτουσ μακθτζσ του για τθ ρφπανςθ του περιβάλλοντοσ. Ζτςι ζρχεται ςε 
ςφγκρουςθ με τα ςυμφζροντα του εργοςταςιάρχθ. κου Βγζνα και των χωριανϊν 
που εργάηονται ςτο εργοςτάςιο. Ζχοντασ ςυμπαραςτάτεσ τουσ μακθτζσ του 
αρχίηει ζνα δφςκολο αγϊνα ενάντια ςε αυτοφσ που ρυπαίνουν το περιβάλλον. 
Οργανϊνουν μαηί με τουσ μακθτζσ του λζςχθ, μακαίνουν τον κφκλο τθσ ηωισ, 
κάνουν παηάρια και δενδροφυτεφςεισ και ευαιςκθτοποιοφνται απζναντι ςτα 
δικαιϊματά τουσ. Μία αρρϊςτια κα κάνει τουσ χωριανοφσ και τον κ. Βγζνα να 
ανακεωριςουν τισ απόψεισ τουσ. Τα παιδιά βοθκοφν τθν ορφανι εγγονι του 
μπάρμπα Αντρζα που είναι άρρωςτθ κακϊσ και τουσ άρρωςτουσ ςυμμακθτζσ 
τουσ και δίνουν μάκθμα αγάπθσ και ανκρωπιάσ. Οι ζνοχοι αποκαλφπτονται και 
πλθρϊνουν για τισ παρεμβάςεισ τουσ. Ο κ. Βγζνασ ςυγκινθμζνοσ από τθ ςτάςθ 
των μακθτϊν και των παιδιϊν του, δωρίηει τα καινοφργια γραφεία για να 
ςτεγαςτεί θ λζςχθ τουσ και όςα χριματα χρειάηονται. Κα χτίςει Γυμνάςιο για να 
μθν ξενιτεφονται από τον τόπο τουσ και μετά τισ ςπουδζσ τουσ, να επιςτρζφουν 
και να ςυνεχίηουν τθν ηωι τουσ κοντά ςτθ γθ τουσ. 
υνιςτοφμε να διαβάςετε το μυκιςτόρθμα ςτο οποίο παρουςιάηεται θ αμιχανθ 
ςτάςθ των ανκρϊπων απζναντι ςτθν αλματϊδθ τεχνολογικι ανάπτυξθ, θ ανάγκθ 
τουσ για μια καλφτερθ ηωι και το τίμθμα που κλικθκαν να πλθρϊςουν ςτον 
περιβαλλοντικό τομζα. Δίνει φωνι ςτα παιδιά, ανατρζπει το ςτερεότυπο του κακοφ πλοφςιου εχκροφ και  
αναδεικνφει το ρόλο του ςχολείου ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. 
 

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ του Α1  
Φιλολογικι επιμζλεια: Λζλε Χρυςοφλα 

 
 

Και λίγθ λογοτεχνία ... 

» 

Εμζνα με νοιάηει 
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Στισ 27 Οκτωβρίου 1940 Πταν ο πόλεμοσ ζφταςε ςτο 
κατϊφλι τθσ Ελλάδασ, ο Ρζτροσ ιταν εννιά χρονϊν, είχε 
μια χελϊνα για κατοικίδιο, αγαποφςε με πάκοσ τισ 
αμερικάνικεσ ταινίεσ και γνϊριηε τον πόλεμο μόνο 
μζςα από τα βιβλία του. Τϊρα όμωσ τον βιϊνει κάκε 
μζρα, μαηί με τουσ γονείσ του, τον παπποφ του και τθ 
μεγαλφτερθ αδελφι του, τθν Αντιγόνθ, αρχίηοντασ ζναν 
μεγάλο περίπατο, μια βόλτα ςτθν Ακινα τθσ Κατοχισ, 
ςτα δφςκολα εκείνα χρόνια τθσ πείνασ, των ςυςςιτίων, 
του φόβου, των διωγμϊν, με τθν ελπίδα να ςιγοκαίει 
κάπου ςτο βάκοσ. Με οδθγό τουσ αγαπθμζνουσ του 
ιρωεσ από τθν ελλθνικι ιςτορία, ο Ρζτροσ, με τθν 
αδελφι του και τουσ φίλουσ τουσ, δε διςτάηει να πάρει 
μζροσ ςτθν Αντίςταςθ, ςαμποτάροντασ γερμανικά 
οχιματα, γράφοντασ ςυνκιματα διεκδικϊντασ τθν 
πίςω τθν Ελευκερία τουσ. 

 

 
 

Διαβάηοντασ το βιβλίο καφμαςα το κάρροσ και τθν 
επινοθτικότθτα του μικροφ Ρζτρου που ζκανε τθ ηωι 
“δφςκολθ” ςτουσ Λταλοφσ και Γερμανοφσ κατακτθτζσ. 

 
 

Αναςταςία Καρακώςτα, Α1 
Φιλολογικι επιμζλεια: Λζλε Χρυςοφλα 

 
 
 
 

 
 
 

 

ΙΣΟΡΙΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΑΠ' ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ 

 
 
Ρρόκειται για μια ςυλλογι από μικρζσ ιςτορίεσ ποδοςφαίρου... 
Ανάμεςά τουσ ςυναντάμε άλλεσ τραγικζσ, άλλεσ χιουμοριςτικζσ, κι 
άλλεσ, χαροφμενεσ, περιπετειϊδεισ, απλοϊκζσ, επινοθμζνεσ, 
βαςιςμζνεσ ςε πραγματικά περιςτατικά... Για τθν κάκε χϊρα από 
όπου προζρχεται θ Λςτορία υπάρχουν πλθροφορίεσ για τθ ςχζςθ 
τθσ με το ποδόςφαιρο. 
Δεκαζξι ιςτορίεσ ποδοςφαίρου από δεκαζξι χϊρεσ του κόςμου, με 
ιρωεσ παιδιά που μπορεί να ηουν κάτω από πολφ διαφορετικζσ 
ςυνκικεσ, αλλά ζχουν μια κοινι αγάπθ: το ποδόςφαιρο! 
 

 
 
 

 
Σκίτςο του μακθτι Δθμιτρθ Μακρι για τθν ιςτορία: ΑΓΓΛΙΑ, Μάικε 
Χάασ: αΐτεσ 
Το ςυνιςτοφμε ςε όλουσ τουσ ποδοςφαιρόφιλουσ, μικροφσ και 
μεγάλουσ. 
 
 

Δθμιτρθσ Μακρισ και Άγγελοσ Καφζσ, A2 
Φιλολογικι επιμζλεια: Λζλε Χρυςοφλα 

 

 
 

 
 
  

Ο Μεγάλοσ περίπατοσ του Πζτρου Όλθ θ γθ μια μπάλα 
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Ο Μικρόσ πρίγκιπασ είναι ζνα βιβλίο του Γάλλου ςυγγραφζα Αντουάν ντε αιντ-
Εξυπερφ, ζνα παραμφκι για μικροφσ και μεγάλουσ. Το βιβλίο ξεκινάει με τον ίδιο το 
ςυγγραφζα-αφθγθτι ςε θλικία μόλισ ζξι χρόνων να μασ αναφζρει πωσ κζλει να γίνει 
ηωγράφοσ. Πλοι όμωσ τον ςυμβοφλευαν να αςχολθκεί με κάτι πιο επιςτθμονικό. Ζτςι 
όταν ενθλικιϊκθκε ακολοφκθςε το επάγγελμα του πιλότου. Μία μζρα που ταξίδευε, το 
αεροπλάνο του ζπακε  βλάβθ και προςγειϊκθκε ςτθν ζρθμο. Εκεί γνϊριςε ζνα 
αςυνικιςτο παιδί, τον Μικρό Ρρίγκιπα ζνα χρυςαφζνιο παιδί, φερμζνο από ζναν 
άγνωςτο πλανιτθ, μεγάλο όςο ζνα ςπίτι. Ο μικρόσ πρίγκιπασ ταξιδεφει εδϊ και ζνα 
χρόνο, επιςκζπτεται καινοφργιουσ πλανιτεσ, κζλει να δει και να μάκει. Είναι όμορφοσ κι 
ευαίςκθτοσ, αμείλικτοσ και διάφανοσ, περίεργοσ κι απρόβλεπτοσ όπωσ μονάχα τα παιδιά 
μποροφν να είναι. Ο αφθγθτισ μακαίνει πολλά από τον καινοφργιο του φίλο κακϊσ του 
διθγείται τθν επίςκεψι του ςε άλλουσ πλανιτεσ, όπου υπάρχουν άνκρωποι ματαιόδοξοι 
αλλά και κάποιοι ελάχιςτοι περιςςότερο «ανκρϊπινοι».  
υνιςτοφμε αυτό το βιβλίο γιατί  αν και παιδικό δίνει πολλά μακιματα ηωισ και ζχει τθ 
δυνατότθτα να μασ εμπνεφςει για να γίνουμε καλφτεροι άνκρωπο. Κάκε περιγραφι του μικροφ πρίγκιπα είναι μάκθμα 
ηωισ. Η ουςία του βιβλίου περιζχεται ςτα λόγια τθσ αλεποφσ προσ τον Μικρό Πρίγκιπα: «Δεν βλζπεισ κακαρά παρά 
μόνον με τθν καρδιά. Η ουςία είναι αόρατθ ςτα μάτια». 
 

Γιώργοσ Καραμεςςίνθσ, Μάγδα Μπρζχα, 
Χρφςα Μάκκα, Α2 

Φιλολογικι επιμζλεια: Λζλε Χρυςοφλα 
 
 
 
 
Μυκιςτόρθμα, για παιδιά και εφιβουσ τθσ Κάκριν Λιτλγουντ. Ηλικία: 9 με 14 ετών. 
 

Θ οικογζνεια τθσ όημαρι Μπλισ ζχει ζνα μυςτικό: τον Τςελεμεντζ των Μπλισ, 
ζνα αρχαίο δερματόδετο βιβλίο με ςυνταγζσ για αντιςτροφόπιτα, 
κανονικόταρτα με Βατόμουρα και ζνα ςωρό μαγικά γλυκά. Πταν οι γονείσ τουσ 
φεφγουν για ταξίδι, θ όημαρι και τα αδζλφια τθσ υπόςχονται να κρατιςουν 
κλειδωμζνο τον Τςελεμεντζ. Τα πράγματα όμωσ αλλάηουν μόλισ κάνει τθν 
εμφάνιςι τθσ μια περίεργθ ξζνθ. Θ «κεία Λίλι» καβαλάει μοτοςικλζτα, φοράει 
μοβ ροφχα με ποφλιεσ και φτιάχνει τα πιο εξωτικά και νόςτιμα φαγθτά. 
Μπροςτά τουσ οι δικζσ τουσ ςυνταγζσ φαίνονται τόςο μα τόςο βαρετζσ! 
Ζτςι, αποφαςίηουν να δοκιμάςουν τον Τςελεμεντζ. Τι κακό μποροφν να 
κάνουν μερικά αλθκομπιςκότα ι αγαποκεκάκια; Κι όμωσ… 
Μια ξεκαρδιςτικι ιςτορία παπαςπαλιςμζνθ με ηάχαρθ και μπόλικθ μαγεία.  
 
Οι ιρωζσ μασ, είναι θ όημαρθ, ζνα μικρό 10χρονο κορίτςι, με τα δφο μικρά 
τθσ αδερφάκια τον Σζιτη και τθ Λίλι, ζναν μεγαλφτερο αδερφό τον Τάι και τουσ 
γονείσ τουσ. Ρρωταγωνιςτοφν επίςθσ δφο ςθμαντικοί χαρακτιρεσ ο Τςίπ και θ 
κεία Λίλι, οι οποίοι διαδραματίηουν ξεχωριςτό ρόλο. Θ κεντρικι υπόκεςθ και 
θ ουςία τθσ ιςτορίασ είναι το μυςτικό που επιςθμαίνει θ ςυγγραφζασ για τθν 
οικογζνεια τθσ όημαρι Μπλίσ. 
Προτείνω αυτό το βιβλίο ςε όποιον αγαπάει το διάβαςμα και κζλει να 
ταξιδζψει, να μαγευτεί και να διευρφνει τουσ ορίηοντζσ του. 
 

Ειρινθ Γροςομανίδθ 
Φιλολογικι επιμζλεια: Λζλε Χρυςοφλα 

 

Ο Μικρόσ Πρίγκιπασ 
 

Σο μαγικό ηαχαροπλαςτείο ‘1’ 
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Θ ιςτορία διαδραματίηεται ςτο Λονδίνο όπου ο ιρωασ του βιβλίου, ο Φιλζασ Φογκ, βάηει ςτοίχθμα πωσ κα κάνει τον 
γφρο του κόςμου ςε 80 θμζρεσ. Ζτςι μαηί με τον ψφχραιμο υπθρζτθ του Ραςπαρτοφ, προςπακοφν να πετφχουν τον 
ςτόχο τουσ. Ρερνάνε από διάφορεσ χϊρεσ όπωσ: θ Αίγυπτοσ, θ Λνδία και θ Αμερικι. Κα διαςχίςουν τον κόςμο με τρζνα, 
ατμόπλοια, ζλκθκρα, ακόμα και ελζφαντεσ!! Κα ζρκουν αντιμζτωποι με τυφϊνεσ, παγίδεσ και άγριουσ Λνδιάνουσ. 
Θ διαφορετικότθτα δεν είναι πρόβλθμα 
Υπάρχουν άνκρωποι με διαφορετικό χρϊμα, κρθςκεία, εκνικότθτα χαρακτιρα, άποψθ, φψοσ και βάροσ. Πλοι, όπωσ 
και να είμαςτε, ζχουμε ίςα δικαιϊματα. Το ότι  εςφ είςαι λευκόσ και κάποιοσ άλλοσ είναι μαφροσ, 
ερυκρόδερμοσ ι  κιτρινόχρωμοσ  δε ςθμαίνει  ότι εςφ είςαι εξυπνότεροσ, καλφτεροσ ι κακαρότεροσ 
από αυτόν. Το ότι εςφ είςαι ορκόδοξοσ και ζνασ άλλοσ είναι μουςουλμάνοσ, βουδιςτισ, άκεοσ, 
κακολικόσ ι προτεςτάντθσ δε ςθμαίνει  ότι μπορείσ να του επιβάλλεισ ποια κρθςκεία κα 
ακολουκιςει και ποια κα είναι τα «πιςτεφω του». 
Το να κάνεισ τον άλλον να νιϊκει κατϊτερόσ ςου δεν ςε κάνει ανϊτερό του. 
Το να κάνεισ διακρίςεισ, να κοροϊδεφεισ και να χαρακτθρίηεισ άςχθμα τουσ άλλουσ, επειδι είναι λίγο 
διαφορετικοί από ςζνα, δε ςε κάνει καλφτερο. Στθν πραγματικότθτα  δείχνει τθν αςχιμια που ζχεισ 
μζςα ςου! 
 

Ανδρονίκθ Γρθγοράκου, Α1  
Φιλολογικι επιμζλεια: Λζλε Χρυςοφλα 

 
 
 
 
 
Συγγραφζασ: Κυρίτςθ - Τηιϊτθ Λωάννα 
Εκδόςεισ: Κόκκινθ Κλωςτι Δεμζνθ 
 
Θ Άννια, μια ζφθβθ που ηει ςτθν Ακινα, ξαφνικά μακαίνει ότι κα πάει να ηιςει 
για δφο χρόνια ςτθν Κίνα. Χωρίσ να γνωρίηει τι και πωσ, μαηεφει βαλίτςεσ, 
αποχαιρετά τουσ φίλουσ τθσ και ξεκινάει με τουσ γονείσ τθσ για τθν μακρινι 
Κίνα. Φτάνοντασ ςτον προοριςμό τουσ, θ Άννια, θ ζνα (θ μθτζρα) και ο Ράνοσ 
(ο πατζρασ), μαγεφονται από το τεράςτιο Ρεκίνο, τουσ πολφχρωμουσ δράκουσ 
και τα ιδιαίτερα ςπίτια. Ξεναγοφνται ςτο μζροσ από ζναν Ζλλθνα ξεναγό και 
τον γιο του Κίμωνα. Στθν αρχι δυςκολεφονται να προςαρμοςτοφν διότι όλα 
δείχνουν τόςο περίπλοκα και μεγάλα, αλλά ςιγά ςιγά τα καταφζρνουν. Θ Άννια 
γίνεται καλι φίλθ με τον Κίμωνα, μιασ και είναι ςυνομιλικοι και μαηί 
ανακαλφπτουν και εξερευνοφν τθν Κίνα, τισ παραδόςεισ τθσ και τθν κουλτοφρα 
τθσ. Μαηί και με ζνα αλφαβθτάρι που βρίςκει θ Άννια ςτθν ντουλάπα τθσ για 
τθν Κίνα, μακαίνει ακόμα περιςςότερα για τθν ιδιαίτερθ αυτι χϊρα. Θ 
οικογζνεια περνά δφο πολφ όμορφα χρόνια ςτθν Κίνα και από τα αρχικά Ράνοσ, 
ζνα, Άννια και Κίνα δθμιουργοφν το πα-ρε-ά-κι. 
Μζςα από το βιβλίο εξερευνοφμε κι εμείσ τθν Κίνα και μακαίνουμε αρκετά για 
αυτι. Ξεφυλλίηοντασ τισ ςελίδεσ του βιβλίου, βλζπουμε τθν αλλαγι ςε μια 
μακρινι χϊρα μζςα από τα μάτια μιασ ζφθβθσ, τα ςυναιςκιματά τθσ και πϊσ 
περνάει όλο αυτόν τον καιρό.  
Διαβάηοντασ το βιβλίο περάςαμε πολφ ευχάριςτα και δθμιουργικά τον χρόνο μασ και το ςυςτινουμε με χαρά ςε 
φίλουσ και γνωςτοφσ! 

Λυδία Μπζςθ, Νίκθ Κοτςογιάννθ, Μαρίνα Κυανίδθ, Α2 
Φιλολογικι επιμζλεια: Λζλε Χρυςοφλα 

  

Ο γφροσ του κόςμου ςε 80 θμζρεσ, Ιοφλιοσ Βερν 
 

ΣΟ ΠΑ-ΡΕ-Α-ΚΙ 



  χολικι Εφθμερίδα του 1
ου

 Γυμνάςιου Μελιςςίων                                                                                                               Σεφχοσ 5ο – Μάιοσ - Ιοφνιοσ 2021 

 

8 

 
 
Τίτλοσ: "Για τθν άλλθ πατρίδα" 
Συγγραφζασ: Λότθ Ρζτροβιτσ Ανδρουτςοποφλου 
Είδοσ κειμζνου: Μυκιςτόρθμα 
Εκδοτικόσ οίκοσ: Εκδόςεισ Ρατάκθ 
Χρονολογία ζκδοςθσ: 1978 
Το βιβλίο αυτό αναφζρεται ςε μια οικογζνεια που κατοικεί ςε μια χϊρα με το όνομα Αργοβία, όπου κανείσ πολίτθσ δεν 
τολμά  να μιλιςει και όλοι ηουν φοβιςμζνοι. Θ οικογζνεια αποτελείται από τον παπποφ, τον πατζρα, τθ μθτζρα, τον 
κείο Λάςονα και τα τρία τουσ παιδιά,  τθν Θλζκτρα  τθ μικρότερθ, τον Τζλθ, τον 
μεςαίο και τθν Δανάθ τθ μεγαλφτερθ. Μοναδικό τουσ όνειρο ιταν να γυρίςουν ςτθν 
πατρίδα του παπποφ, τθν «άλλθ πατρίδα», ζνα πανζμορφο μεγάλο νθςί τθσ 
Μεςογείου, τθ Γαλαηόνθςο. Μα το όνειρό τουσ ιταν αδφνατο  να πραγματοποιθκεί, 
γιατί από τθν Αργοβία δεν επιτρεπόταν να φφγουν. Οι αρχζσ δεν τουσ ζδιναν 
διαβατιριο. Πςουσ ικελαν να εγκαταλείψουν τθ χϊρα τουσ κεωροφςαν προδότεσ. 
Πλα ξεκινοφν όταν ο κείοσ Λάςονασ πθγαίνει να δουλζψει ςε μια τράπεηα και 
καταφζρνει, με όχι και τόςο νόμιμα μζςα, να ςυμπεριλθφκεί θ οικογζνεια ςτθν 
ομάδα ανκρϊπων που δικαιοφνται διαβατιριο. Με  πλαςτά πιςτοποιθτικά από τον 
φίλο τουσ τον κφριο Βαροφχ, μεταμφιεςμζνοι  κα ζφευγαν. Ο κείοσ Λάςονασ  
παντρεφεται  τθν κα Ναταλία , τθ δαςκάλα των παιδιϊν, για να φφγει μαηί τουσ. Πλα 
πάνε καλά ϊςπου ο προϊςτάμενοσ τθσ τράπεηασ που δοφλευε ο κείοσ τον κατιγγειλε 
για κλοπι.  Θ οικογζνεια αναγκάηεται να φφγει χωρίσ εκείνον. Σε λίγεσ μζρεσ 
φτάνουν ςε κάποιο λιμάνι για να πάρουν το πλοίο που κα τουσ μεταφζρει ςτθν 
πατρίδα των προγόνων τουσ. Τθν ϊρα που επιβιβάηονται, ο Τζλθσ διακρίνει ςτθν 
προκυμαία, μζςα ςτο πλικοσ, τον κείο Λάςονα. Τρζχει να τον προλάβει χωρίσ να 
ειδοποιιςει τουσ δικοφσ του. Τον φτάνει, όμωσ χάνει το πλοίο και  χωρίηεται από τθν 
υπόλοιπθ οικογζνεια. 
Οι περιπζτειεσ που κα περάςει με τον κείο Λάςονα και τον Στζφαν, φίλο τουσ, κα είναι πολλζσ και κα τον κάνουν να 
καταλάβει ακόμα καλφτερα τα όςα του εξθγοφςε από καιρό για τθν ελευκερία και τα ανκρϊπινα δικαιϊματα ο 
αγαπθμζνοσ του κείοσ. Οι τρεισ τουσ μετά από πολλζσ περιπζτειεσ κα καταφζρουν να φτάςουν ςτθν  «άλλθ πατρίδα» ι 
καινοφριεσ περιπζτειεσ τουσ περιμζνουν; 
Αυτό το βιβλίο κα το προτείναμε για τθν περιπζτεια, τα ζντονα ςυναιςκιματα, τουσ χαρακτιρεσ, τα μθνφματα που 
ςτζλνει για τθν ελευκερία, τθν ειρινθ, τθν αδελφοςφνθ των λαϊν και τθ ηωι των προςφφγων. 

Σωτιρθσ Λζφασ, Ορζςτθσ Μπόφε, Τμιμα: Α2 
Φιλολογικι επιμζλεια: Λζλε Χρυςοφλα 

 
 
 
υγγραφζασ: Παντελισ Κολιότςοσ 
Θ ιςτορία μασ ξεκινάει λίγο μετά το Β' Ραγκόςμιο Ρόλεμο. 
Στθ Μανωλίτςα, μιά μικρι πόλθ κάπου ςτθν Ελλάδα, ο καλοκάγακοσ φαρμακοποιόσ κοσ 
Γουργοφρθσ ζρχεται ςε αντιπαράκεςθ με τον κουτοπόνθρο εμποράκο μπάρμπα Γάντηο, 
όταν ο δεφτεροσ προκειμζνου να αυξιςει τα κζρδθ του βάηει ςτθ βιτρίνα του μαγαηιοφ 
ςτρατιωτάκια, τανκσ και λογισ λογισ πολεμικά παιχνίδια. Πλα τα παιδιά -ακόμθ και ο 
δάςκαλόσ τουσ γοθτεφονται από τθ βιτρίνα, χωρίηονται ςε δφο ςτρατόπεδα και ξεκινοφν 
φανατιςμζνα τισ μάχεσ μεταξφ τουσ. Πταν τραυματίηεται ο άμαχοσ πλθκυςμόσ αρχίηουν να 
ςκζφτονται τισ πράξεισ τουσ και τουσ δφο δρόμουσ που ανοίγονται μπροςτά τουσ. Και τότε 
ακοφγεται θ φωνι του κυρίου Γουργοφρθ: «αν δεν γίνετε ςαν τα παιδιά, μθν περιμζνετε 
προκοπι πολεμόχαροι άνκρωποι…..» 
Ρροτείνουμε το βιβλίο, γιατί τα παιδιά ςτο μυκιςτόρθμα αυτό, όπωσ το ςυνθκίηουν δίνουν 
ζνα μάκθμα ςτουσ μεγάλουσ για τθν ειρινθ και τον αφοπλιςμό. 

Άγγελοσ Κετιμζσ, Χάρθσ Νικολακόπουλοσ,  

Ηλίασ Κοςςόβασ, Αναςτάςθσ Ναλμπάνθσ, Α2 
Φιλολογικι επιμζλεια: Λζλε Χρυςοφλα  

Για τθν άλλθ πατρίδα 
 

Σα ξφλινα ςπακιά 
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Θ ταυτότθτα του βιβλίου: 
Σίτλοσ: Σο πιο γλυκό ψωμί 
υγγραφζασ: Γιϊργοσ 
Αντωνάκθσ 
Λογοτεχνικό γζνοσ: Πεηογραφία 
Κειμενικό είδοσ: Λαϊκό 
παραμφκι 
Εκδοτικόσ οίκοσ: Εκδόςεισ 
ΑΚΡΙΣΑ 
Χρονολογία ζκδοςθσ: Απρίλιοσ 2002  
Στθν πρϊτθ ενότθτα του βιβλίου παρουςιάηεται ο 
ιρωασ (βαςιλιάσ) και το πρόβλθμά του πάνω ςτο οποίο 
κα ςτθριχκεί ολόκλθρθ θ αφιγθςθ, δθλαδι θ ανορεξία 
του. Αν και πολλοί προςπακοφν να γιατρζψουν τθν 
παράξενθ αςκζνειά του, κανείσ δεν τα καταφζρνει  και 
τθν επίλυςθ του προβλιματοσ αναλαμβάνει ζνασ ςοφόσ 
γζροντασ. 
Ο βαςιλιάσ αντιμετωπίηει το γζροντα με ςεβαςμό και 
απαντά με ειλικρίνεια ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ του. Από τισ 
απαντιςεισ του προκφπτει ότι δεν ζχει κανζνα 
πρόβλθμα, τίποτα δεν τον απαςχολεί αλλά και τίποτα 
δεν τον ενδιαφζρει. Ο γζροντασ καταλαβαίνει αμζςωσ 
ότι θ ανορεξία του βαςιλιά οφείλεται ςτθν απραξία του 
και ςτθν ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ για οτιδιποτε. Δεν 
αποκαλφπτει ωςτόςο τθ γνωμάτευςι του, αλλά επινοεί 
ζνα ζξυπνο τζχναςμα, που κα οδθγιςει το βαςιλιά 
ςταδιακά ςτθν ανακάλυψθ τθσ αιτίασ του 
προβλιματοσ του. 
Κριτικι: Στο παραμφκι μασ 
ςκοπόσ είναι να 
καταλάβουμε πόςο 
ςθμαντικι είναι θ εργαςία 
για τον άνκρωπο. Το "πιο 
γλυκό ψωμί" ιταν αυτό που 
είχε φτιάξει ο βαςιλιάσ με 
τον κόπο του και όχι αυτό με 
τθ ηάχαρθ ι αυτό που του 
πρόςφεραν άλλοι. Ο 
βαςιλιάσ ζμακε τθν αξία τθσ 
εργαςίασ και ζτςι γιατρεφτθκε από τθν ανορεξία. Θ 
ανορεξία του ςυμβολίηει τθ δυςτυχία που ζνιωκε γιατί 
δεν είχε ανακαλφψει τθν αξία τθσ εργαςίασ, τθσ 
δθμιουργικότθτασ.  
Γενικι αποτίμθςθ: Είναι ζνα πολφ ωραίο βιβλίο που 
ςου κινεί το  ενδιαφζρον, προκαλεί ζντονα 
ςυναιςκιματα και ςε ταξιδεφει ςτισ περιπζτειεσ του 
βαςιλιά. Ελπίηουμε να ςασ αρζςει και να το αγαπιςετε 
όπωσ κι εμείσ. Το ςυνιςτοφμε ανεπιφφλακτα ςε όλα τα 
παιδιά. 

Παναγιωτακοποφλου Κατερίνα,  
Οικονόμου Χριςτίνα, Α2 

Φιλολογικι επιμζλεια: Λζλε Χρυςοφλα 

 
Σίτλοσ: Αποχαιρετιςμόσ ςτο Βυηάντιο 
υγγραφζασ: Hans-Georg Beck 
Κειμενικό είδοσ: Ιςτορικό μυκιςτόρθμα 
Εκδοτικόσ οίκοσ: Περίπλουσ 
Χρονολογία ζκδοςθσ: 1999 
Το βιβλίο αυτό αποτελεί ζνα 
ζξυπνο και γεμάτο χιοφμορ 
κείμενο αυτοβιογραφικοφ 
επιςτθμονικοφ 
απολογιςμοφ, που ο 
μεγάλοσ Βυηαντινολόγοσ 
Hans-Georg Beck ζγραψε 
ςτθν θλικία των ογδόντα 
ετϊν. Ο ςυγγραφζασ 
γεννικθκε το 1910 ςτο 
Σναϊτςλρόιτ τθσ Γερμανίασ. 
Σποφδαςε Φιλοςοφία, 
Κεολογία και 
Βυηαντινολογία.   
Στο δοκίμιο που μελετιςαμε ο ςυγγραφζασ προςπακεί 
να ανιχνεφςει τουσ λόγουσ του ταξιδιοφ του νομπελίςτα 
Μπρόντςκι ςτθν Κωνςταντινοφπολθ. Βαςικι αιτία του 
ταξιδιοφ κεωρεί τθν επικυμία του να ταξιδζψει κατά 
μικοσ του μεςθμβρινοφ και  του παράλλθλου που 
διαςταυρϊνονται Λζνινγκραντ - Λςτανμποφλ 
(Κωνςταντινοφπολθ), ωςία-Βυηάντιο. 
Αυτό το ςταυροδρόμι τραβοφςε το ενδιαφζρον πολλϊν 
λαϊν μζςα ςτουσ αιϊνεσ. Και αν μποροφμε, όπωσ 
επιςθμαίνει ο ςυγγραφζασ  να ξεφφγουμε από τθν 
τουρκικι Λςτανμποφλ από το Βυηάντιο δεν ζχουμε αυτιν 
τθν δυνατότθτα, γιατί είναι παντοφ. 
Γενικι εκτίμθςθ: 
Σασ προτείνουμε αυτό το βιβλίο γιατί  είναι πολφ 
ευχάριςτο και μικρό. Θ ιςτορία που γράφει ο Hans-
Georg Beck είναι ενδιαφζρουςα και το προτείνουμε 
ανεπιφφλακτα ςε μικροφσ και μεγάλουσ. 
 

Ερνζςτο Μαλζδθ, Σωκράτθσ Πανταηισ, 
Τηουλιάνο Μπακοφκια, Α2 

Φιλολογικι επιμζλεια: Λζλε Χρυςοφλα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σο πιο γλυκό ψωμί Αποχαιρετιςμόσ ςτο Βυηάντιο 
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Σίτλοσ: Σα παιδιά του θλίου 
υγγραφζασ: Μαρία Πυλιϊτου 
Είδοσ βιβλίου: φγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και 
νζουσ 
Εκδοτικόσ οίκοσ: Εκδόςεισ ΠΑΣΑΚΗ 
Ημερομθνία ζκδοςθσ: 1/10/2007 
Ζνα μικρό κορίτςι και μια ζφθβθ αντιμετωπίηουν 
προβλιματα με τουσ δικοφσ τουσ που κα ςκεφτοφν να 
τα λφςουν με τθ φυγι. Και τότε κα ςυναντθκοφν ςτθν 
καρδιά τθσ Κφπρου τθν ϊρα που το νθςί ςπαράηεται 
από τθν άδικθ διχοτόμθςι του.  
Θ μικρι εξάχρονθ Λουςτίνθ και θ δεκαπεντάχρονθ 
Αςτζρω το ςκάνε από τα ςπίτια και τα ςχολεία τουσ, μθ 
μπορϊντασ άλλο να αντζξουν τα προβλιματα τουσ. Θ 
Λουςτίνθ υποφζρει από τον χαμό του  πατζρα τθσ, τθ 
ςτεναχϊρια τθσ μθτζρασ τθσ, τθν αυταρχικότθτα και τθν 
υποκριςία του ςχολείου τθσ, ενϊ θ Αςτζρω προςπακεί 
με το να το ςκάςει  να ξεφφγει τθν ςκλθρότθτα του 
πατζρα τθσ, τθν ζλλειψθ αγάπθσ και κατανόθςθσ. Τα 
δφο αυτά κορίτςια κα ςυναντθκοφν και κα αναπτφξουν 
μια γερι και αδελφικι ςχζςθ που τισ κάνει αχϊριςτεσ, 
κακϊσ θ Λουςτίνθ βαςίηεται ςτθν Αςτζρω για να τουσ 
προςτατζψει, και θ Αςτζρω αγαπά τθν Λουςτίνθ ςαν 
μικρι τθσ αδερφι και τθν προςζχει, αφοφ είναι μόνεσ 
και οι δυο πια. Κα ενωκοφν με πολλζσ γυναίκεσ ςε μια 
Ρορεία προσ τθν αγαπθμζνθ γθ, οι οποίεσ, και 
προπαντόσ μία, κα αλλάξουν το όνειρο τουσ. 

υμπζραςμα: Σκοπόσ του βιβλίου είναι να μασ δείξει τθ 
δφςκολθ ηωι που ζχουν πολλά παιδιά και ειδικά ςε 
χρόνουσ πολζμου, τα ςυναιςκιματα τουσ αλλά και μια 
λφςθ ςτθν οποία 
ξεφευγουν για να 
αποφφγουν όλα ι 
τουλάχιςτον μερικά από 
τα προβλιματα τουσ. 
Στο βιβλίο αυτό, τα 
κορίτςια καταλαβαίνουν 
τισ δυςκολίεσ τθσ ηωισ, 
αλλά και τθν ζννοια τθσ 
πραγματικισ και 
δυνατισ φιλίασ. 
Μακαίνουν να τα 
βγάηουν πζρα μόνεσ 
τουσ, και ακόμθ 
γνωρίηουν τον κόςμο πζρα από τα χωριά τουσ, και νζουσ 
ανκρϊπουσ. 
κζψεισ και ςυναιςκιματα: «Τα παιδιά του ιλιου» 
ιταν ζνα πολφ όμορφο και ςυγκινθτικό βιβλίο που μασ 
ζμακε πολλά για τισ διαφορετικζσ ςυνκικεσ ηωισ που 
ζχουν πολλά παιδιά, μασ κράτθςε απαςχολθμζνεσ, μασ 
ζκανε να νιϊςουμε πολλά ςυναιςκιματα, ευχάριςτα 
αλλά και δυςάρεςτα, αλλά και προπάντων, μασ 
διαςκζδαςε και ψυχαγϊγθςε κακϊσ το διαβάηαμε. 

Νίκα Ζρρικα & Μεγαλομάςτορα Μαριάννα, Α2 
Φιλολογικι επιμζλεια: Λζλε Χρυςοφλα 

 
 
 
 

1. Οι ςκαντηόχοιροι επιπλζουν ςτο νερό.  
2. Μία βλεφαρίδα ηει περίπου 5 μινεσ. 
3. Οι γαρίδεσ είναι τα πιο κορυβϊδθ όντα ςτον ωκεανό. 
4. Θ πρϊτθ φορά που οι άντρεσ και οι γυναίκεσ χρθςιμοποίθςαν ξεχωριςτζσ τουαλζτεσ ιταν το 1739, ς' ζναν χορό 

ςτο Ραρίςι.  
5. Θ Disneyland ςτισ Θ.Ρ.Α. είναι μεγαλφτερθ ςε ζκταςθ από τισ πζντε μικρότερεσ χϊρεσ του κόςμου μαηί. 
6. Πλοι οι αρικμοί ςε μία ρουλζτα ζχουν άκροιςμα 666. 
7. Οι μζλιςςεσ μποροφν να μυρίςουν με τα γόνατά τουσ. 
8. Θ κφρια βιβλιοκικθ ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Λντιάνα, βουλιάηει κατά μία ίντςα κάκε χρόνο, γιατί όταν χτίςτθκε, οι 

μθχανικοί δεν υπολόγιςαν το βάροσ όλων των βιβλίων που κα τοποκετοφνταν ςτ 
9. Οι αγελάδεσ ακοφν χαμθλότερεσ και ψθλότερεσ ςυχνότθτεσ από αυτζσ που μποροφν να ακοφςουν οι 

άνκρωποι. 
10. Ο παγκόςμιοσ πλθκυςμόσ μπορεί να χωρζςει μζςα ςτα ςφνορα του Τζξασ. 
11. Ο αρικμόσ των εν ηωι ανκρϊπων πάνω ςτθ Γθ ςιμερα είναι μεγαλφτεροσ από τον αρικμό όλων των νεκρϊν 

ανκρϊπων ςτα χρονικά. 
12. Τα Μ&Μ καταςκευάςτθκαν από τον Φράνκλιν Μαρσ το 1940 για τον ςτρατό, για να μθ λερϊνουν τα χζρια τουσ 

με ςοκολάτεσ οι ςτρατιϊτεσ. 
13. Πταν το τςάι ζφταςε ςτθν Αμερικι, θ οδθγία παραςκευισ ζλεγε: βράςτε τα φφλλα. Ζτςι, οι Αμερικάνοι τα 

ζβραηαν, τα ςοφρωναν, πετοφςαν το ηουμί, και ςερβίριηαν τα βραςμζνα φφλλα με ηάχαρθ ι ςιρόπι. 
 

Βαςιλείου Διμθτρα 
Φιλολογικι επιμζλεια: Χατηθλία Διμθτρα   

Σα παιδιά του ιλιου 

Σο ιξερεσ ότι... 
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Ο Κωνςταντίνοσ Σςικλθτιρασ (30 Οκτωβρίου 1888) 
αποτελεί κρυλικι μορφι του ελλθνικοφ ακλθτιςμοφ. 
Ιταν ποδοςφαιριςτισ, ακλθτισ ςτίβου, Ρανελλθνιονίκθσ, 
και Ολυμπιονίκθσ. Στισ 20 Λουλίου 1908 ςτουσ 
Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ του Λονδίνου κατακτά το αςθμζνιο 
μετάλλιο ςτο μικοσ άνευ φόρασ και  το αςθμζνιο 
μετάλλιο ςτθν ίδια διοργάνωςθ ςτο φψοσ άνευ φοράσ. Ο 
Τςικλθτιρασ επαναλαμβάνει το κατόρκωμα του Λονδίνου 
τζςςερα χρόνια αργότερα. Στουσ Ολυμπιακοφσ τθσ 
Στοκχόλμθσ το 1912 κερδίηει χρυςό μετάλλιο ςτο μικοσ 
άνευ φοράσ με 3.37 μ. (παγκόςμιο ρεκόρ του ιδίου με 
3.47 μ. από τθν 1θ Απριλίου) και χάλκινο ςτο φψοσ άνευ 
φοράσ με 1.55 μ. 

 

Ο Πφρροσ Διμασ (13 Οκτωβρίου 1971) «κουβάλθςε» με 
τα γερά του μπράτςα τθν ελλθνικι άρςθ βαρϊν και τθν 
ανζβαςε ςτθν πρϊτθ κζςθ παγκοςμίωσ. Άμα τθ 
εμφανίςει του ςτο προςκινιο «ςάρωςε» τουσ τίτλουσ, 
αφοφ εκτόσ των μεταλλίων του ςτα ολυμπιακά τουρνουά, 
κατζχει ακόμα τρεισ παγκόςμιουσ τίτλουσ (1993, 1995, 

1998). Ιταν ο ακλθτισ-ςυνϊνυμο τθσ επιτυχίασ για τθ 
δεκαετία του 1990. Το «κθρίο» απ' τθ Χειμάρρα ζκανε... 
χόμπι τθ ςυλλογι χρυςϊν μεταλλίων ςτθ μεγαλφτερθ 
διοργάνωςθ του κόςμου, ανεβαίνοντασ ςτο πρϊτο 
ςκαλοπάτι του βάκρου τρεισ ςυνεχόμενεσ φορζσ, ςτθ 
Βαρκελϊνθ το 1992, ςτθν Ατλάντα το 1996 και ςτο Σίδνεϊ 
το 2000, ενϊ το 2004, ςτθν Ακινα, εν μζςω ςυγκίνθςθσ 
και αποκζωςθσ, βγικε τρίτοσ, ςε μια ακόμα ςπουδαία 
ςτιγμι! 

 

Ο Νίκοσ 
Κακλαμανάκθσ (19 
Αυγοφςτου 1968) 
αποτελεί τον 
κορυφαίο ιςτιοπλόο 
ςτθ χϊρα μασ και 
είναι γνωςτόσ με το 
προςωνφμιο «γιόσ 

του ανζμου». Κατζκτθςε δυο χρυςά Ολυμπιακά 
μετάλλια, ςτθν Ατλάντα το 1996 και ςτθν Ακινα το 2004! 
Στο Σίδνεϊ ιταν ςθμαιοφόροσ τθσ ελλθνικισ αποςτολισ, 
ενϊ το 2004 αποκεϊκθκε απ' τουσ Ζλλθνεσ φιλάκλουσ, 
όταν πρϊτα άναψε τθν ολυμπιακι φλόγα ςτο Ολυμπιακό 
Στάδιο και ςτθ ςυνζχεια κατζκτθςε το αςθμζνιο 
μετάλλιο. 
 

 
Ο Λευτζρθσ Πετροφνιασ (30 Νοεμβρίου 1990), γνωςτόσ 
ωσ ο άρχοντασ των κρίκων, ςτα 30 του χρόνια ζχει πλζον 
τα περιςςότερα χρυςά μετάλλια από τον κακζνα ςε 
ευρωπαϊκά πρωτακλιματα αφινοντασ πίςω του τον 
κρφλο του οργάνου, Γιοφρι Κζκι με τζςςερα. Ραράλλθλα, 
μπικε ςτθν τριάδα με τουσ κορυφαίουσ ςπεςιαλίςτεσ 
ςτθν ιςτορία των ευρωπαϊκϊν πρωτακλθμάτων από το 
1955 μζχρι ςιμερα. Στα παραπάνω προςκζςτε ζνα χρυςό 
μετάλλιο ςε Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ (ίο, 2016) και τρία ςε 
παγκόςμια πρωτακλιματα (2015, 2017, 2018) και κα 
καταλάβετε το μζγεκοσ του ςυγκεκριμζνου ακλθτι. Ενόσ 

πουδαίοι Ζλλθνεσ Πρωτακλθτζσ 

https://www.sport24.gr/gymnastiki/o-petroynias-kyniga-ton-mara.9211630.html
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ακλθτι που ςτο εξωτερικό χαίρει τον απόλυτο ςεβαςμό 
όλων ςτο χϊρο τθσ γυμναςτικισ. 
 

Θ Άννα Κορακάκθ (8 Απριλίου 1986) ζβαλε το άκλθμα 
τθσ ςκοποβολισ ςτθ λίςτα του Ζλλθνα φιλάκλου. Κζρδιςε 
το χάλκινο μετάλλιο ςτο Ραγκόςμιο και το χρυςό ςτο 
Ευρωπαϊκό του 2014. Το 2015 κατζκτθςε αργυρό 
μετάλλιο ςτο Ραγκόςμιο Κφπελλο και ςυνζχιςε με αρκετά 
μετάλλια ςε αυτζσ τισ διοργανϊςεισ. Το καλοκαίρι του 
2016, ςτουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ του ίο, θ 20χρονθ 
ςκοπεφτρια κατζκτθςε το χρυςό μετάλλιο ςτο πιςτόλι 
25μ. και το χάλκινο ςτο αεροβόλο πιςτόλι 10μ.  
 

 
Ο Θλίασ Θλιάδθσ (10 
Νοεμβρίου 1986) είναι 
Ζλλθνασ ολυμπιονίκθσ 
(2004), παγκόςμιοσ 

πρωτακλθτισ (2010, 2011, 2014) και πρωτακλθτισ 
Ευρϊπθσ (2004, 2011) του τηοφντο. Κεωρείται ο 
καλφτεροσ Ζλλθνασ τηουντόκα όλων των εποχϊν με 13 
μετάλλια (8 χρυςά, 2 αςθμζνια, 3 χάλκινα) ςε 
Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ, Ραγκόςμια Κφπελλα, Ευρωπαϊκά 
Ρρωτακλιματα και Μεςογειακοφσ Αγϊνεσ. 
 
 

 
Θ Κατερίνα τεφανίδθ (4 Φεβρουαρίου 1990), με 
τθν κατάκτθςθ του χρυςοφ μεταλλίου ςτο 
Ραγκόςμιο πρωτάκλθμα ςτίβου ςτο Λονδίνο, το 
2017, πζτυχε ζνα μοναδικό επίτευγμα. Είναι θ πρϊτθ 
γυναίκα ςτθν ιςτορία του ελλθνικοφ ακλθτιςμοφ, 
που κατάφερε να κατακτιςει τθν κορυφι και ςτισ 
τρεισ μεγάλεσ διοργανϊςεισ, αφοφ πιρε το χρυςό 
ςτουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ του ίο Ντε Τηανζιρο 
(2016) και το χρυςό ςτο Ευρωπαϊκό πρωτάκλθμα του 
Άμςτερνταμ (2016). 
 
 
 

 

 
 

 
 

Φιλολογικι επιμζλεια: Χατηθλία Διμθτρα 
 
 
 
 
 

Θ προςφορά ςτο ςυνάνκρωπο και ςε όςουσ ζχουν ανάγκθ είναι ςτάςθ ηωισ. Ρολλοί από εμάσ ενϊ ζχουμε τθ 
διάκεςθ να βοθκιςουμε, λόγω των οικονομικϊν δυςκολιϊν, δεν μποροφμε να προςφζρουμε αυτά που πραγματικά 
κα κζλαμε. Υπάρχουν όμωσ ακλθτζσ παγκόςμιασ ακτινοβολίασ οι οποίοι δεν αςχολοφνται μόνο με τθν ακλθτικι 
εικόνα τουσ αλλά προςφζρουν μεγάλα χρθματικά ποςά ςε ανκρϊπουσ και οργανιςμοφσ που πραγματικά ζχουν 
ανάγκθ. 
Σασ παρουςιάηω ακλθτζσ με μεγάλθ φιλανκρωπικι δράςθ: Cristiano Ronaldo, Didier Drogba, Γιάννθσ 
Αντετοκοφνμπο, Λευτζρθσ Ρετροφνιασ. Άνκρωποι που ζχουν κερδίςει πάρα πολλά χριματα και που νιϊκουν τθν 
υποχρζωςθ να επιςτρζψουν ςτθν κοινωνία μερικά από αυτά. Επειδι θ φιλανκρωπία δρα και δια μζςου του 
παραδείγματοσ, οι μεγάλοι δωρθτζσ φροντίηουν να ανακοινϊνουν τισ προςφορζσ τουσ. 

 
 

Δθμιτρθσ Ηλιάσ, Α1 

Φιλολογικι επιμζλεια: Χατηθλία Διμθτρα 
 

Μεγάλοι φιλάνκρωποι του κόςμου 

» 

https://www.contra.gr/fitness/korakaki.7453283.html
https://el.wikipedia.org/wiki/10_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/10_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1986
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/2004
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%BF
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Παρουςίαςθ των ζργων των μακθτών μασ κατά τθ ςχολικι χρονιά 2020-2021: Άςκθςθ προοπτικισ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Άςκθςθ προοπτικισ 

» 
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Παραλία Πόρτο Εννιά 
Θ παραλία Ρόρτο εννιά βρίςκεται ςτθν περιοχι τθσ 
Κερατζασ. Είναι μια πολφ ιςυχθ παραλία τθσ Αττικισ 
με εφκολθ πρόςβαςθ μζςω τθσ λεωφόρου Λαυρίου. Θ 
κάλαςςα ζχει υπζροχα κακαρά νερά, ειδικά για 
οικογζνειεσ. Θ παραλία είναι ανοργάνωτθ για αυτό 
προετοιμαςτείτε με τα απαραίτθτα. 
 
 
 
 
Παραλία Χάρακασ 
Θ παραλία Χάρακασ βρίςκεται κοντά ςτο Σοφνιο. Είναι τεράςτια, ρθχι με 
άμμο, κρυςτάλλινα νερά και αρκετό χϊρο για παιχνίδια ςτθν αμμουδιά. 
Είναι οργανωμζνθ και μπορείσ να κατευκυνκείσ μζςω τθσ Λεωφόρου 
Ακθνϊν Σουνίου.  
 
 
 
 
 
 
 
Παραλία Μαφρο Λικάρι 
Θ παραλία Μαφρο Λικάρι βρίςκεται ςτον Διμο Αναβφςςου και 
μπορείτε να φτάςετε μζςω τθσ Λεωφόρου Ακθνϊν Σουνίου. Είναι 
οργανωμζνθ με ψιλό βότςαλο και άμμο, παρ’ όλα αυτά θ κάλαςςα 
είναι βακιά. Το όνομα τθσ προιλκε από τον ογκϊδθ μαφρο βράχο 
που βρίςκεται ςτθν μζςθ τθσ παραλίασ! 
 
 
 
 
 
 
Παραλία χοινιά 
Θ παραλία Σχοινιά βρίςκεται μζςα ςτο Εκνικό Ράρκο Σχοινιά 
ςτον Μαρακϊνα που αποτελείται από ζνα μεγάλο 
πευκοδάςοσ κουκουναριάσ. Ζχει πολφ μεγάλθ ζκταςθ και ςε 
αρκετά ςθμεία είναι οργανωμζνθ. Ο Σχοινιάσ απζχει 50 χλμ. 
από το κζντρο τθσ Ακινασ και κα χρειαςτείσ περίπου μια 
ϊρα για να φτάςεισ μζςω τθσ Λεωφόρου Διονφςου. Θ 
κάλαςςα είναι αρκετά ρθχι ενϊ τα νερά είναι κακαρά.   
 

 
Μαριανίνα Θωμαδάκθ, A1 

Φιλολογικι επιμζλεια: Χατηθλία Διμθτρα 

 

Παραλίεσ κοντά ςτθν Ακινα που αξίηει να επιςκεφκείσ! 
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Ηωοφιλία 
 

 
 
Θ τίγρθ είναι ςαρκοφάγο κθλαςτικό τθσ οικογζνειασ των αιλουροειδϊν, τθσ οποίασ αποτελεί το μεγαλφτερο μζλοσ. 
Είναι το βαρφτερο και μακρφτερο από άποψθ μικουσ ςϊματοσ είδοσ «γάτασ», φκάνοντασ ςε ςυνολικό -μαηί με τθν 
ουρά- μικοσ μζχρι και 3,3 μζτρα και βάροσ ζωσ 306 κιλά. Ζχει εξαιρετικά μεγάλουσ κυνόδοντεσ, με μικοσ να φτάνουν 
από 7,5 ζωσ και 9 εκατοςτά. Σε ηωολογικοφσ κιπουσ, κάποιεσ τίγρεισ ζχουν ηιςει για 20 ζωσ 26 ζτθ, που φαίνεται να 
είναι και θ διάρκεια ηωισ τουσ ςτθν άγρια φφςθ. 
 
 
 
Επίςθσ το κθλυκό δεν επιτρζπει ςτο αρςενικό να φτάςει ςτα παιδιά, 
κακϊσ μποροφν να τα φάνε ι και να τα ςκοτϊςουν.  
 
 
 
 
 

 
Θ τίγρθσ είναι το αγαπθμζνο μου ηϊο! Μου παρακινεί το ενδιαφζρον όχι 
μόνο για το πόςο όμορφθ είναι, αλλά και για το ότι μπορεί να γίνει πολφ 
προςτατευτικι μθτζρα. Θ επιβλθτικι τθσ εμφάνιςθ κακϊσ και θ φοβερι 
τθσ δφναμθ, τθν κακιςτοφν ωσ ζναντρομερό κυνθγό ςτο ηωικό βαςίλειο. 
Μπορεί να κυνθγιςει με τθν ίδια άνεςθ και τθν ίδια ευελιξία και το πρωί, 
αλλά κυρίωσ το βράδυ. Ηει ςτο βουνό ι ςτθ ηοφγκλα και κυρίωσ τθν 
βρίςκουμε ςτθν Αςιατικι 
Ιπειρο. 
 

 
 
Φιλολογικι επιμζλεια: Χατηθλία Διμθτρα 
 
  

Σίγρθσ - Σο άγριο ηϊο τθσ φφςθσ 
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τισ 22 Μαΐου ςυμμετείχα ςτον 3ο Πανελλινιο 
Μακθτικό Διαγωνιςμό Γρίφων, Λογικισ και 
Μακθματικϊν: «Πρωταγόρασ ο Αβδθρίτθσ». Για το 
διαγωνιςμό ενθμερϊκθκα από email που ςτάλκθκε 
από το ςχολείο. Σισ προθγοφμενεσ χρονιζσ 
ςυμμετείχαν ομάδεσ μακθτϊν, αλλά φζτοσ λόγω τθσ 
πανδθμίασ ο διαγωνιςμόσ διενεργικθκε μζςω 
διαδικτφου και ιταν ατομικόσ. Μου άρεςε πάρα πολφ 
και πιςτεφω ότι κα ιταν καλι ιδζα να φτιάχναμε μία 
ομάδα από το ςχολείο και να ςυμμετάςχουμε και 
άλλεσ χρονιζσ για να μοιραςτϊ τθ χαρά τθσ 
ςυμμετοχισ κι ελπίηω και τθσ νίκθσ (για μια ακόμθ 
φορά) με όποιον άλλο ενδιαφζρουν αυτοί οι 
διαγωνιςμοί, που είναι πολφ δθμοφιλείσ κυρίωσ ςτα 
ιδιωτικά ςχολεία. 

Και ζτςι και ςε αυτό το τεφχοσ κα ςασ βάλω ζνα γρίφο, 
για να εξαςκοφμαςτε. 

 

 

Απάντθςθ γρίφου με τα Πόκεμον: 

Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ νικθτϊν είναι 1 και ο μζγιςτοσ 50. 
Αν κάκε επίπεδο παίηει ςτον πρϊτο γφρο με το επόμενό 
του και ςτον δεφτερο γφρο με τον προθγοφμενό του 
εκτόσ από  το Level100  που ςτο δεφτερο γφρο κα παίξει 
με τον Level1, κα υπάρξει μόνο ζνασ νικθτισ. 

Επίςθσ, ο μζγιςτοσ αρικμόσ 2 νικϊν είναι για 50, γιατί 
πχ. αν οι 50 καλφτεροι παίξουν εναντίον των 50 

χειρότερων με οποιοδιποτε ςυνδυαςμό τουσ νικοφν 
πάντα. 

 

 

 

 

Εκατό άτομα βρικατε ζνα ςεντοφκι με κθςαυρό. 
Βρίςκετε μία πζτρα, που είχε ζνα μινυμα  για να ςασ 
βοθκιςει να ξεκλειδϊςετε το ςεντοφκι. Ζλεγε: 
«Μπροςτά ςασ βρίςκεται μία καταςκευι με 100 
πορτοφλεσ. Κάκε μία από τισ εκατό πορτοφλεσ ζχει ζνα 
χαρτάκι από πίςω. Ο πρϊτοσ από εςάσ ανοίγει όλεσ τισ 
πορτοφλεσ. Ο δεφτεροσ κλείνει κάκε δεφτερθ πόρτα. Ο 
τρίτοσ αλλάηει τθν κατάςταςθ κάκε τρίτθσ πόρτασ, 
δθλαδι αν είναι ανοιχτι τθν κλείνει ενϊ αν είναι 
κλειςτι τθν ανοίγει. Και πάει λζγοντασ. Οι πόρτεσ που 
κα μείνουν ανοιχτζσ μετά τισ ενζργειεσ του εκατοςτοφ 
ατόμου ζχουν τον κωδικό του κθςαυροφ». Αν μπορζςει 
ζνασ να βρει το κωδικό του κθςαυροφ πριν τισ ενζργειεσ 
των άλλων μπορεί να γίνει δικόσ του. Ροιεσ πόρτεσ 
ζχουν τον κωδικό του κθςαυροφ; 

 

 

Ρεριμζνω τισ αιτιολογθμζνεσ απαντιςεισ ςασ ςτο 
goatgamergoatgamer@gmail.com. 

 

Ευκφμθσ Λάμπρου, Α5 
Φιλολογικι επιμζλεια: Χατηθλία Διμθτρα 

 

 

 

 

 

 
 
Στα πλαίςια του μακιματοσ τθσ Χθμείασ οι μακθτζσ των τμθμάτων Β2, Β3, Β4, με υπεφκυνθ κακθγιτρια τθν κ. Ψαρρά, 
πραγματοποιιςαμε δφο πειράματα, με απλά υλικά που υπάρχουν ςε κάκε ςπίτι. Τα  φφλλα εργαςίασ για τα 
εργαςτιρια ιταν διδακτικζσ προτάςεισ τθσ κ. Μαρίνασ Στζλλα, υπεφκυνθσ του Ε.Κ.Φ.Ε. Νζασ Λωνίασ. Ραρά τισ 
πρωτόγνωρεσ και δφςκολεσ ςυνκικεσ που βιϊνουμε, οι περιςςότεροι από μασ αφιςαμε τισ οκόνεσ και 
ανταποκρικικαμε ςτισ εργαςίεσ χρθςιμοποιϊντασ το κζφι και τθν δθμιουργικότθτά μασ και καταλιξαμε ςε διάφορα 
ενδιαφζροντα ςυμπεράςματα.  
 
Το γεγονόσ ότι τα περιςςότερα παιδιά δουλζψαμε, δυςκολευτικαμε, προβλθματιςτικαμε, αυτοςχεδιάςαμε και 
μοιραςτικαμε ςτθ διαδικτυακι τάξθ τισ κοινζσ μασ εμπειρίεσ αλλά και φυςικά διαςκεδάςαμε τθ διαδικαςία 
αποδεικνφει ότι τα απλά πειράματα ακόμα και ςε ςυνκικεσ καραντίνασ αποτελοφν ζνα πολφ ςθμαντικό εργαλείο 
μάκθςθσ.  
 
 
 

Και λίγθ εξάςκθςθ με γρίφουσ….. 

Εργαςτιρια Χθμείασ Β Γυμναςίου 

mailto:goatgamergoatgamer@gmail.com
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1ο πείραμα - διαλυτότθτα διαφόρων ουςιϊν ςτο νερό:   

   
Ιωςθφίνα Βζκκου Β3                       Ακθνά Γιαννακοφ Β3           Μαριζττα Παναγιωτακοποφλου Β2 
 

2ο πείραμα - κυκλικι χρωματογραφία χάρτου:  

  
Δθμιτρθσ Βαςιλείου Β3   Βαρβάρα Καραβίτθ Β3   Ανκι Καραΐςκου Β3            Κωνςταντίνα Σηόρβα Β2 
 
Εντυπϊςεισ και δυςκολίεσ πολλϊν μακθτϊν από τα πειράματα:  
-Μου άρεςε που ιταν κάτι διαφορετικό και δθμιουργικό.  
-Μου άρεςε ο τρόποσ που μάκαμε καινοφργια πράγματα.  
-Μου άρεςε θ διαδικαςία και ςτα δφο πειράματα.  
-Με εντυπωςίαςε που ζμακα πολλά περιςςότερα από όςο περίμενα.  
-Με εντυπωςίαςε ότι ςε λίγθ ϊρα μπορείσ να κάνεισ τόςο ωραία πράγματα…  
-Με εντυπωςίαςε θ εξζλιξθ του πειράματοσ.  
-Με εντυπωςίαςε θ αντίδραςθ των πειραμάτων θ οποία ςτα περιςςότερα ιταν κεαματικι.  
-Με δυςκόλεψε  το πείραμα τθσ χρωματογραφίασ γιατί δεν μπόρεςα να κατανοιςω πλιρωσ τισ χρωςτικζσ. 
 -Δεν με δυςκόλεψε κάτι γιατί οι οδθγίεσ ιταν ςαφείσ. 
-Θα πρότεινα να κάνουμε και άλλα πειράματα γενικά γιατί και με τθν καραντίνα τϊρα δεν ζχουμε και τίποτα να 
κάνουμε.  

Επιμζλεια άρκρου: Βζκκου Ιωςθφίνα Β3, Καραΐςκου Ανκι Β4 
Υπεφκυνοσ εκπαιδευτικόσ: Ψαρρά Αντιγόνθ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Ευχαριςτοφμε για τθν ανάγνωςθ! 

 Ευχαριςτοφμε τισ κ.κακθγιτριζσ μασ για τθν φιλολογικι 
επιμζλεια των κειμζνων. 

 Ευχαριςτοφμε όλουσ τουσ μακθτζσ που βοικθςαν με 
κείμενα τουσ και με άλλουσ τρόπουσ για τθν  
ολοκλιρωςθ και αυτοφ του τεφχουσ τθσ εφθμερίδασ μασ! 

 


