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Η Φωνή των Εφήβων ξεκινάει και φέτος κι έχει 

σκοπό να μοιραστεί με ολόκληρη τη σχολική 

κοινότητα τη δράση και τις συγκινήσεις της 

σχολικής χρονιάς. Καλεί λοιπόν όλους τους μαθητές 

του σχολείου μας να τη στηρίξουν. Μπορείτε όλοι 

να γίνετε μικροί δημοσιογράφοι, να γράψετε τη 

γνώμη σας για θέματα που αφορούν τη σχολική ζωή 

ή την πόλη, να σχολιάσετε κάποιο βιβλίο που 

διαβάσατε ή κάποια ταινία που είδατε και σας άρεσε, να 

δημοσιεύσετε μια σύντομη εργασία σας και γενικά, να 

μεταδώσετε στους συμμαθητές σας ό,τι διαβάσατε σε περιοδικά, 

στο διαδίκτυο ή αλλού και το θεωρείτε αξιόλογο. Η Φωνή των 

Εφήβων  σας περιμένει να τη βοηθήσετε να γίνει καλύτερη. 

 Καλώς ήρθατε Πρωτάκια! 

Η Φωνή των Εφήβων καλωσορίζει τους μαθητές της Α’ 

Γυμνασίου, τους εύχεται καλή πρόοδο στο καινούργιο τους 

σχολείο κι ελπίζει ότι με κέφι και προθυμία θα ανταποκριθούν 

στο κάλεσμά της για συνεργασία. 

Τα παιδιά της Α’ Γυμνασίου 

Πώς νομίζετε πως περνάνε τα παιδιά της Α’ 

Γυμνασίου στο νέο τους σχολείο; Διαβάστε 

τις παρακάτω μαρτυρίες παιδιών, οι οποίες 

είναι αληθινές μετά από συνέντευξη που τους 

πήραμε!!! 

«Το Γυμνάσιο για μένα είναι μια καινούργια 

αρχή καθώς ξέρω ότι θα αποκτήσω καινούργιες εμπειρίες και 

θα κάνω καινούργιες παρέες. Βέβαια, όταν παίζω με τους 

παλιούς συμμαθητές μου θυμάμαι τα όμορφα και ΜΕΓΑΛΑ 

διαλείμματα στο Δημοτικό. Οι περισσότεροι καθηγητές είναι 

καλοί και έχουν καλή μεταδοτικότητα στα μαθήματά τους.»  

Κωνσταντίνα Παρίζα 

«Πολύ ωραία! Στην αρχή ήμουν ντροπαλός αλλά μετά από μια 

εβδομάδα πήρα θάρρος. Ένα κομμάτι της καρδιάς μου ανήκει 

στο Δημοτικό. Το άλλο μισό το έχει κερδίσει ήδη το Γυμνάσιο.» 

Α.Λ. 

Για να δούμε όμως πώς νιώθουν και τα μεγάλα μας παιδιά, αυτά 

που του χρόνου θα είναι σε άλλο σχολείο; 

«Αισθάνομαι ωραία που θα πάω στο Λύκειο, θα μου λείψουν 

όμως οι παλιοί μου συμμαθητές και καθηγητές. Ελπίζω όλα να 

πάνε καλά!» Ανώνυμη 

«Είμαι αρκετά λυπημένη από τη μια που θα φύγω από το 

Γυμνάσιο, καθώς έχω συμπαθήσει τους καθηγητές και έχω 

συνηθίσει την τάξη μου. Από την άλλη, θα είναι μια καινούργια 

εμπειρία το Λύκειο, επειδή θα γνωρίσω και άλλα παιδιά. Τέλος 

θα μπορέσω να μάθω καινούργια πράγματα.» Ε.Π. 

«Νιώθω χάλια γιατί τώρα θεωρούμαι μεγάλη ενώ στο Λύκειο 

θα είμαι πάλι… πρωτάκι.» Κατερίνα Μάντσιου 

Έφη Τσέλιου & Ευαγγελία Σαράντη, Α3  

Το ημερολόγιο ενός παιδιού της Α’ Γυμνασίου 

Αγαπητό μου ημερολόγιο 

Όπως ξέρεις η πρώτη ώρα του μαθήματος μετά από ένα 

ξεκούραστο Σαββατοκύριακο είναι βαρετή. Το λεπτό γίνεται 

τέταρτο και το τέταρτο ένας ολόκληρος αιώνας. Ξαφνικά 

ακούγεται όμως ο μουσικός ήχος του κουδουνιού ο οποίος μας 

κάνει όλους να πεταχτούμε από τα θρανία γεμάτοι χαρά! 

Κρατώντας το κολατσιό μας στα χέρια τρέχουμε προς τις 

σκάλες. Γύρω μας υπάρχουν παιδιά που στα πρόσωπά τους είναι 

ζωγραφισμένο ένα μεγάλο χαμόγελο! Βγαίνουμε στο προαύλιο 

και τρέχουμε στο κλαδί ενός δέντρου για να παίξουμε μονόζυγο. 

Παρόλο που οι δάσκαλοι δεν μας επιτρέπουν να παίζουμε εκεί 

για λόγους ασφαλείας, η παρέα μου κι εγώ συνεχίζουμε να 

παίζουμε γιατί αυτό μας διασκεδάζει. Αφού τελειώσουμε το 

παιχνίδι αρχίζουμε να συζητάμε για το πώς περάσαμε το 

Σαββατοκύριακο. Εκεί που μιλάμε… αχ συμφορά… χτυπάει το 

κουδούνι. Το χαμόγελο φεύγει με μιας από τα πρόσωπά μας και 

κατευθυνόμαστε προς τις τάξεις. Μόνο ένα ερώτημα μου έχει 

απομείνει, αγαπητό μου ημερολόγιο. Πώς γίνεται το μάθημα να 

μοιάζει με αιώνα και το διάλειμμα σαν ένα κλάσμα του 

δευτερολέπτου; 

Όλγα Χειμαριού, Α3  



2 Οκτωβρίου: Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 

Στις 2 Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια να 

γιορτάζεται στα σχολεία η Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού. Την 

ημέρα αυτή λοιπόν κι εμείς δεν κάναμε μάθημα αλλά 

ασχοληθήκαμε με διάφορα σπορ. Χωριστήκαμε σε ομάδες και 

παίξαμε βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, ρακέτες, σκοινάκι, 

διελκυστίνδα. Στις αθλητικές μας δραστηριότητες συμμετείχαν 

και τα παιδιά του Ειδικού Σχολείου Νάουσας που ήρθαν στο 

σχολείο μας και έπαιξαν μαζί μας.  

 

Αθλητική έρευνα. 

Οι μαθητές του Λαππείου, πόσο αθλητικοί τύποι 

είμαστε; 

Με αφορμή την ημέρα σχολικού αθλητισμού, η συντακτική ομάδα 

της σχολικής μας εφημερίδας αποφάσισε να διεξαγάγει μια 

έρευνα ανάμεσα στους μαθητές και τους καθηγητές του 

σχολείου μας με σκοπό να διαπιστώσει πόσο αθλούνται και με 

ποια σπορ ασχολούνται. 

Την έρευνα πραγματοποίησαν οι μαθητές: Από τη Γ’ τάξη: 

Βαδόλα Μαριαλένα, Θωμασιάδου Βασιλική, Καρατσιώλη Ελίνα, 

Λιόλιου Χρυσούλα, Μόρα Σοφία, Μπαβέλη Ανδριάνα, Παρίζα 

Ελισάβετ, Ράκκα Μαριλένα, Σαπανίδου Βαλασία, Σκουλαριώτη 

Ιωάννα, Σμέρνου Φανή, Χριστοφορίδου Χριστίνα. Από τη Β’ 

τάξη: Σιδηρόπουλος Ηρακλής, Φώτης Γιώργος. Από την Α’ 

τάξη: Ιωαννίδου Παρασκευή, Σαράντη Ευαγγελία, Σόφκου 

Όλγα, Τσέλιου Έφη, Χειμαριού Όλγα. 

Έκπληξη αποτέλεσε το γεγονός ότι το 22% των μαθητών που 

ρωτήθηκαν απάντησε ότι δεν ασχολείται με κάποιο άθλημα.  

Αυτό δείχνει ότι πολλά παιδιά δεν αθλούνται όσο θα έπρεπε, αν 

και πιστεύω ότι θα τους έκανε καλό η συχνή σωματική άσκηση. 

Τα πιο «δημοφιλή» αθλήματα είναι το μπάσκετ, το βόλεϊ, το 

ποδόσφαιρο και η κολύμβηση, με ποσοστό άνω του 10%, ενώ τα 

αθλήματα «μειονότητες» όπως το τέννις, ο στίβος, οι πολεμικές 

τέχνες και τα χειμερινά σπορ αγγίζουν ποσοστό κάτω του 5%. 

Τέλος, το 18% των συμμαθητών μας δηλώνει ότι ασχολείται με 

κάποιο άλλο άθλημα.  

Άλλη έκπληξη, ευχάριστη αυτή τη φορά, ήταν το 45% των 

συμμαθητών μας που αθλούνται πάνω από 4 φορές την 

εβδομάδα. Το υπόλοιπο 55% ίσως να μην ασχολείται με τη 

σωματική άσκηση όσο θα έπρεπε.  

Το συμπέρασμα; Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το σχολείο μας 

διαθέτει αθλητικούς και δραστήριους μαθητές οι οποίοι όμως 

αποτελούν μόνο το 50% του συνόλου, ενώ οι υπόλοιποι δεν 

αθλούνται  όσο χρειάζεται. Ίσως ο λόγος να είναι ότι έχουν ένα 

υπερβολικά γεμάτο πρόγραμμα με πολλές υποχρεώσεις, ίσως 

πάλι να αγνοούν την αξία της άθλησης. 

Ωστόσο, συμβουλεύω όλους αυτούς τους συνομηλίκους μου να 

αρχίσουν να αθλούνται. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο θα 

σας βοηθήσει έστω και λίγη ώρα τρέξιμο την εβδομάδα.  

Όσο για τους καθηγητές μας, τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν ότι οι περισσότεροι είναι αρκετά «αθλητικοί» με το 45% 

να αθλείται πάνω από 3 φορές την εβδομάδα. Οι περισσότεροι 

αθλούνται κάνοντας τρέξιμο, στίβο και κολύμβηση. 

Δημήτρης Τζέπος, Γ3 
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Άθλημα

Με ποιο άθλημα ασχολείσαι;
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Πόσες φορές την εβδομάδα 

αθλείσαι;



ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!  

Μπράβο στους μαθητές 

της περσινής Γ’ τάξης του 

σχολείου μας Κοτζιάμπαση Ελισάβετ, Σαξώνη Δημήτρη 

και Τσίλη Μάγδα για την επιτυχία τους στις εξετάσεις Α’ 

επιπέδου του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας 

στα Γαλλικά. Τους ευχόμαστε καλή πρόοδο και πολλές 

επιτυχίες και στο καινούργιο τους σχολείο. 

Επίσκεψη σε έκθεση έργων τέχνης 

Στις 28 Σεπτεμβρίου η Γ’ Γυμνασίου επισκέφτηκε μια έκθεση 

ζωγραφικής και έργων τέχνης των εικαστικών μαθημάτων στον 

Πολυχώρο Πολιτισμού Έρια και Βέτλανς.  

Η έκθεση είχε σαν θέμα τη ζωγραφική που εμπνέεται από τον 

πραγματικό κόσμο. Οι καλλιτέχνες δημιούργησαν ανθρώπους 

από φελλό σε φυσικό μέγεθος, πίνακες ζωγραφικής, 

διακοσμητικά που τοποθετήθηκαν σε διάφορες θέσεις μέσα στο 

χώρο. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. 

 

Στην έκθεση συμμετείχαν δύο μαθήτριες του σχολείου μας, η 

Μαριλένα Ράκκα από το Γ2 και η Χριστίνα Χριστοφορίδου από 

το Γ3. Μπράβο στους καλλιτέχνες! 

Εκλογές για το δεκαπενταμελές συμβούλιο του σχολείου 

Τη Δευτέρα 16/10/2017 στο σχολείο μας 

έγινε η ψηφοφορία για την εκλογή του νέου 

15μελους συμβουλίου, στόχος του οποίου 

είναι η συνεργασία  με τη διευθύντρια, την 

υποδιευθύντρια και τους καθηγητές, ώστε 

να αντιμετωπίζονται με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο τα διάφορα προβλήματα που 

απασχολούν τους μαθητές. Μετά την 

ψηφοφορία και την καταμέτρηση των 

ψηφοδελτίων από την εφορευτική επιτροπή συγκροτήθηκε το 

νέο 15μελές ως εξής: Πρόεδρος η Μητσιάνη Αικατερίνη, 

Αντιπρόεδρος ο Τράιος Χρήστος, Γραμματέας ο Ρούσος 

Γεώργιος, Ταμίας η Μάντσιου Αικατερίνη, Μέλη οι 

Θεοδοσιάδου Ελένη, Ψηρίδης Χρήστος, Ράλλης Πέτρος, 

Ψηρίδης Βασίλειος, Τούπος Χρήστος, Κοσμαρίκος Ιωάννης, 

Γιαννακοβίτη Στυλιανή, Μπαξεβάνος Μάρκος, Πετρά 

Δάφνη, Λαφάρας Αντώνιος, Λογγινίδου Νικολέτα. 

 

Υγιεινή διατροφή  

Για να έχουμε ένα 

ωραίο και υγειές 

σώμα πρέπει να 

προσέχουμε την 

καθημερινότητά 

μας και ειδικά τα 

τρόφιμα που 

καταναλώνουμε. 

Πρέπει: 

Να κάνουμε καθημερινή σωματική άσκηση. 

Να τρώμε πολλά φρούτα και λαχανικά. 

Να καταναλώνουμε πολλά ποτήρια νερό την ημέρα. 

Να αποφεύγουμε τα γλυκά, ειδικά αυτά που είναι έτοιμα. 

Να αποφεύγουμε τα αναψυκτικά. 

Να μην τρώμε όταν βλέπουμε τηλεόραση γιατί τρώμε χωρίς να 

καταλαβαίνουμε την ποσότητα. 

Τα παιδιά που είναι στην ανάπτυξη να καταναλώνουν πολλά 

γαλακτοκομικά είδη ώστε να δυναμώσουν τα κόκκαλά τους. 

Τα φαγητά που τρώμε είναι καλό να προσέχουμε να μην έχουν 

πολύ αλάτι. 

Να μην τρώμε συχνά fast food. 

Να μην καταναλώνουμε υπερβολικές ποσότητες ψωμιού. 

Να τρώμε ένα πλούσιο πρωινό και να πίνουμε φυσικούς χυμούς. 

Έφη Τσέλιου & Ευαγγελία Σαράντη, Α3  

 

 



Επίσκεψη στους Πύργους Εορδαίας με αφορμή την 

Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 

Φέτος τιμήσαμε την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 με έναν 

τρόπο διαφορετικό και πρωτότυπο. Αντί για τη συνηθισμένη 

γιορτή στο χώρο του σχολείου, πραγματοποιήσαμε μια 

προσκυνηματική επίσκεψη στους Πύργους Εορδαίας 

(Κατράνιτσα), έναν μαρτυρικό τόπο που πλήρωσε πανάκριβα την 

αγριότητα των Ναζιστών Γερμανών, τον Απρίλη του 1944. 

Συναντηθήκαμε το πρωί στην Πύλη του Πάρκου, 

επιβιβαστήκαμε στα λεωφορεία και, κάπως έτσι ξεκίνησε η 

επίσκεψή μας στους Πύργους. Φτάνοντας εκεί μας υποδέχτηκαν 

πολύ θερμά ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας κ. Δημήτριος 

Σαμπακίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Πύργων 

«Ιερή Μνήμη» κ. Χαράλαμπος Φωτιάδης και ο αντιδήμαρχος 

Παιδείας του δήμου Εορδαίας κ. Δημήτριος Πολυχρονίδης.  

Το πρώτο μέρος που επισκεφθήκαμε ήταν το μνημείο των 

θυμάτων του 1944 όπου η ιστορικός κ. Φωτιάδου μας διηγήθηκε 

τα τραγικά γεγονότα εκείνης της περιόδου. 

Την εποχή εκείνη το χωριό ήταν χωρισμένο στην Άνω και Κάτω 

Κατράνιτσα. Τη μέρα που μπήκαν οι Γερμανοί στο χωριό οι 

κάτοικοι, ανυποψίαστοι για το τι επρόκειτο να συμβεί, δούλευαν 

στα χωράφια τους. Όταν κατάλαβαν ότι οι Γερμανοί είχαν μπει 

στο χωριό, πανικόβλητοι, προσπάθησαν να βρουν τρόπο να 

ξεφύγουν.  

Η Κάτω Κατράνιτσα ήταν η πρώτη που έπεσε στα χέρια των 

Γερμανών. Μάζεψαν τους άντρες και τα αγόρια στην πλατεία 

του χωριού. Ενώ ήταν σίγουροι ότι επρόκειτο να πεθάνουν, 

εμφανίστηκε ένας αγγελιοφόρος με διαταγή να τους μεταφέρουν 

στην Πτολεμαΐδα για να τους βασανίσουν και έπειτα να τους 

εκτελέσουν. Είναι στην Άνω Κατράνιτσα όμως που συνέβησαν 

τα πιο τραγικά γεγονότα. Εκεί οι Γερμανοί μάζεψαν τις γυναίκες 

και τα παιδιά μέσα σε αχυρώνες και τους έκαψαν ζωντανούς. 

Κάποιοι προσπάθησαν να ξεφύγουν αλλά τους σκότωσαν κι 

αυτούς. Η μοίρα κάποιων γυναικών ήταν να οδηγηθούν στην 

εκκλησία της Μεταμορφώσεως όπου τις βίασαν και μετά τις 

σκότωσαν για να μην υπάρχουν μάρτυρες για να τους 

κατηγορήσουν στο μέλλον.  

Αφού ακούσαμε όλα αυτά, στη συνέχεια περπατήσαμε ως το 

μέρος όπου υπάρχουν τα απομεινάρια από τέσσερις αχυρώνες 

μέσα στους οποίους οι Γερμανοί έκαψαν τα γυναικόπαιδα. Εκεί 

ο κ. Στάθης Χαϊτίδης, αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων που 

τότε ήταν οκτάχρονο παιδί και ο μόνος που σώθηκε από πέντε 

αδέλφια, μας διηγήθηκε την ιστορία όπως ο ίδιος την είχε ζήσει. 

Τα λόγια του μας συγκίνησαν πολύ. 

Απομεινάρια από τους αχυρώνες όπου οι Γερμανοί Ναζί 

μάζεψαν κυρίως γυναικόπαιδα και τα έκαψαν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια πήγαμε σε ένα χώρο όπου είχαμε τη δυνατότητα 

να παρακολουθήσουμε αποσπάσματα από το πολύ ενδιαφέρον 

ντοκιμαντέρ του δημοσιογράφου Ν. Ασλανίδη σχετικά με τα 

ανατριχιαστικά γεγονότα που συνέβησαν στο χωριό τον Απρίλιο 

του 1944 και που τα διηγήθηκαν άνθρωποι που τα έζησαν οι 

ίδιοι. Δύο τραγικές ιστορίες μας συγκίνησαν ιδιαίτερα. Η μία 

είναι αυτή μιας άτυχης γυναίκας η οποία μόλις είχε γεννήσει 

δίδυμα τη στιγμή που μπήκαν οι Γερμανοί στο σπίτι της. Χωρίς 

κανέναν οίκτο, σκότωσαν τον άντρα της ενώ οδήγησαν την ίδια 

και τα παιδιά της στον αχυρώνα για να καούν. Η δεύτερη είναι 

αυτή ενός πατέρα που γύρισε στο χωριό να ψάξει την κόρη του 

και την αναγνώρισε ανάμεσα στα θύματα του αχυρώνα από το 

δαχτυλίδι που φορούσε στο χέρι της και που είχε μείνει σε μια 

τρύπα στον τοίχο, καθώς προσπαθούσε να ξεφύγει. Μετά το 



τέλος του ντοκιμαντέρ μας κέρασαν όλους σάντουιτς, 

αναψυκτικά, γλυκά και τα φημισμένα μήλα Πύργων, σαν 

ανταπόδοση, όπως τόνισαν, στη ζεστή φιλοξενία που έτυχαν στη 

Νάουσα 73 χρόνια πριν οι κυνηγημένοι από τους Γερμανούς 

συγχωριανοί τους. Κάπου εκεί τελείωσε και η επίσκεψή μας 

στους Πύργους, η οποία νομίζουμε ότι θα μείνει χαραγμένη στην 

ψυχή μας. Όλοι μας είμασταν βαθιά συγκινημένοι και 

συγκλονισμένοι από όσα ακούσαμε και μάθαμε, ενώ πολλοί από 

μας είχαν βουρκώσει. 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από τα βάθη της καρδιάς μας 

τους ανθρώπους που μας έκαναν την τιμή να είναι εκεί και να 

τους συγχαρούμε για τον αγώνα τους να αναδείξουν την ιστορία 

του τόπου τους κρατώντας τη μνήμη ζωντανή.  

Σοφία Μόρα & Ανδριάνα Μπαβέλη, Γ1  

 

 

 

Γιορτή της Σημαίας 

Στη γιορτή της Σημαίας πήραν αριστεία και βραβεία οι μαθητές 

του σχολείου μας που αρίστευσαν την προηγούμενη σχολική 

χρονιά. Τους ευχόμαστε πάντα να αριστεύουν. Για φέτος 

σημαιοφόρος του σχολείου μας είναι η Σκουλαριώτη Ιωάννα και 

παραστάτες οι μαθητές: Παρίζα Ελισάβετ, Σμέρνου Φανή, 

Μπέρσος Ζαφείρης, Σακαλή Μαρία, Λογγινίδου Νικολέτα, 

Τοπούζη Καλλιόπη. 

Παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 

Με πολύ κόσμο, παρά το βροχερό καιρό, πραγματοποιήθηκε η 

παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Το πρωί έγινε Δοξολογία στο 

Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, 

ακολούθησε κατάθεση στεφάνων και στις 12 έγινε η παρέλαση 

μπροστά από το Ηρώο της πόλης. Θερμά συγχαρητήρια στα 

παιδιά που εκπροσώπησαν το σχολείο μας, για την άψογη 

εμφάνισή τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εθισμός και εξάρτηση στο διαδίκτυο 

Σήμερα η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει προσφέρει στον 

άνθρωπο πολλά οφέλη, έχει βελτιώσει και έχει διευκολύνει σε 

μέγιστο βαθμό τη ζωή του. Πολλοί άνθρωποι και ιδιαίτερα 

έφηβοι μπορούν να ενημερωθούν, να ψυχαγωγηθούν και να 

επικοινωνήσουν με τους φίλους τους. Ωστόσο, η αλόγιστη 

χρήση του διαδικτύου μπορεί να οδηγήσει τους νέους σε 

επικίνδυνους  δρόμους και κατά συνέπεια στον εθισμό στην 

εξάρτηση.  

Με τον όρο εθισμό εννοούμε την ψυχοσωματική κατάσταση που 

δημιουργεί όλο και λιγότερο ελεγχόμενη επιθυμία να 

χρησιμοποιήσει την ουσία αυτή ο χρήστης. Με άλλα λόγια, ο 

εθισμός αναφέρεται στην περίπτωση όπου το διαδίκτυο αποκτά 

μεγαλύτερη προτεραιότητα από τους φίλους, την οικογένεια και 

την εργασία μας και κυριαρχεί στην καθημερινή μας ζωή, αφού 

δεν θέλουμε να το αποχωριστούμε. Ο όρος εξάρτηση 

αναφέρεται στην ανάγκη και έντονη επιθυμία του χρήστη να 

αυξήσει την ποσότητα του χρόνου παραμονής στο διαδίκτυο, 

προκειμένου να επιτύχει το ίδιο αίσθημα ικανοποίησης. 

Οι αιτίες που οδηγούν έναν νέο στον εθισμό και την εξάρτηση  

είναι κυρίως συναισθηματικής φύσεως, όπως η ανασφάλεια, η 

χαμηλή αυτοεκτίμηση και η έλλειψη επικοινωνίας με το στενό 

περιβάλλον. Τα παιδιά πολλές φορές αισθάνονται ότι 

παραμελούνται, έτσι δεν μπορούν να μοιραστούν με τους γονείς 

τους  τις ανησυχίες τους, ούτε να στηριχθούν πάνω τους. 

Επιπλέον, θέλοντας κάποια παιδιά να κρύψουν την εξωτερική 

τους εμφάνιση, νιώθοντας άσχημα γι’ αυτήν, κυρίως μέσω των 

κοινωνικών δικτύων, εμφανίζουν τον εαυτό τους όπως αυτοί 

θέλουν. Τέλος, ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο τα παιδιά 

και κυρίως οι έφηβοι εθίζονται στο διαδίκτυο είναι τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια. Οι συνέπειες του φαινομένου αυτού 

είναι είτε ψυχοσωματικές είτε κοινωνικές, όπως 

συναισθηματική δυσφορία, αίσθημα λύπης, άγχος, κατάθλιψη, 

αντικοινωνική συμπεριφορά και μειωμένη αντίδραση απέναντι 

στα φαινόμενα βίας. Επίσης στις συνέπειες αυτής της 

εξάρτησης θα πρέπει να προσθέσουμε τις μειωμένες σχολικές 

και εργασιακές επιδόσεις καθώς και την υπερκινητικότητα, την 

αυξανόμενη επιθετικότητα, τις αυξημένες επιληπτικές κρίσεις 

σε άτομα που πάσχουν από τη νόσο, την ταχυκαρδία, την 

υπέρταση, τα νοσήματα που συνδέονται με την καθαριστική ζωή, 

την παχυσαρκία και τα προβλήματα όρασης. 

Το διαδίκτυο μας παρουσιάζει έναν κόσμο που δεν είναι 

αληθινός και γι’ αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε κριτικά. 

Είναι καιρός λοιπόν να μειώσουμε τις ώρες που πλοηγούμαστε 

σ’ αυτό και αν συνειδητοποιήσουμε ότι ξεπερνάμε τα όρια  να 

απευθυνθούμε σε κάποιο έμπιστο ή έμπειρο άτομο (ψυχολόγο, 

ψυχίατρο). 

Η συζήτηση, η ενθάρρυνση και η υποστήριξη από τους γονείς, 

τους συγγενείς ή τους φίλους μας, ένα παιχνίδι ή ένα καλό 

βιβλίο πολλές φορές προσφέρει περισσότερα απ’ ότι η 

ενασχόλησή μας με το διαδίκτυο. 

Λιόλιου Χρυσούλα Γ1 & Παρίζα Ελισάβετ Γ2 

Η 20η Νοεμβρίου είναι αφιερωμένη στα παιδιά, καθώς είναι η 

μέρα διακήρυξης και υπογραφής της σύμβασης για 

τα δικαιώματα του παιδιού από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ 

στις 20 Νοεμβρίου του 1989. Η UNICEF είναι μια οργάνωση 

του ΟΗΕ για τα παιδιά, τιμημένη το 1965 με βραβείο Νόμπελ 

για την προσφορά της. Ιδρύθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 1949 για 

να βοηθήσει τα παιδιά της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και 



της Κίνας μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η 

ονομασία της προέρχεται από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων 

United Nations International Children’s Emergency Fund 

(Διεθνές Έκτακτο Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα 

Παιδιά). Σήμερα, 70 σχεδόν χρόνια από την ίδρυσή της, η 

UNICEF εξακολουθεί να αγωνίζεται για να προστατέψει τα 

δικαιώματα και τις ανάγκες των παιδιών οπουδήποτε κι αν 

βρίσκονται και για να εξασφαλίσει μια ευκαιρία στη ζωή για κάθε 

παιδί.  

Πετρά Δάφνη, Β3  

ΠΑΜΕ ΣΙΝΕΜΑ 

 ~STAR WARS: 

THE LAST JEDI~ 

Έχουν περάσει 

σχεδόν δυο χρόνια 

από την τελευταία 

ταινία του Star Wars 

που με το πέρασμα της 

μας άφησε πολλά κενά 

και μια βαθιά 

ανυπομονησία για την 

επόμενη. Η αναμονή 

όμως τελειώνει εδώ. 

Αυτό το χειμώνα το 

όγδοο μέρος του 

STAR WARS θα είναι 

στις αίθουσες των 

κινηματογράφων της 

χώρας μας από τις 14 

Δεκεμβρίου και θα 

περιμένει να μας 

συναρπάσει με ακόμα περισσότερα ειδικά εφέ, νέα πρόσωπα, 

νέους πλανήτες και φυσικά με μια πιο συνταρακτική συνέχεια. 

Σ’ αυτή την ταινία θα δούμε τον Luke να διδάσκει στην Rey, πώς 

να ελέγχει τη Δύναμη και φυσικά πώς να χρησιμοποιεί 

φωτόσπαθο. Ακόμα η Rey περιμένει κάποια παραπάνω 

πράγματα να μάθει από τον Luke, πράγματα που δεν μαθαίνει 

ποτέ και αυτό την κάνει να δυσανασχετεί για τις ικανότητες του 

Luke. Και όπως είναι γνωστό, είναι δύσκολο να συναντάς τους 

ήρωες σου, γιατί μπορεί να μην είναι αυτό που περίμενες. Το 

οποίο φαίνεται να ισχύει και στην προκειμένη περίπτωση 

σκεπτόμενοι τα τελευταία λόγια του Luke στο trailer, "Ήρθε η 

στιγμή για το τέλος των Jedi". O Luke όπως είναι προφανές 

δεν πιστεύει όπως παλιά στους Jedi, πράγμα που μάλλον έχει 

να κάνει με την καταστροφή των μαθητών του. Ταυτόχρονα σε 

κάποιον άλλο γαλαξία ο Finn προσπαθεί να γιατρέψει τις πληγές 

του μετά την τελική μάχη του "Force Awakens" με τον Kylo 

Ren.  Βρίσκεται υπό ανάρρωση αλλά θα επιστρέψει στο Last 

Jedi.  

Αυτά είναι όλα όσα μαθαίνουμε για την νέα ταινία του Star 

Wars μέχρι σήμερα. Το μόνο που μένει να κάνουμε τώρα είναι 

να περιμένουμε την 14η Δεκεμβρίου! 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ράιαν Τζόνσον 

ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Μάρκ Χάμιλ, Ντέιζι Ρίντλεϊ, Κάρι Φίσερ, Τζον 

Μπογιέγκα, Άνταμ Ντράιβερ 

 

Σμέρνου Φανή, Γ3  

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ, ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ…  

Ο Μικρός Πρίγκιπας του 

Antoine de Saint-

Exupéry 

Ο Μικρός Πρίγκιπας δεν 

είναι από τον πλανήτη Γη. Ο 

πλανήτης του είναι ένας 

αστεροειδής που έχει πολύ 

μικρό μέγεθος. Ο 

αστεροειδής αυτός έχει 

τρία ηφαίστεια και ένα 

τριαντάφυλλο. Ο Μικρός 

Πρίγκιπας έφυγε από τον 

πλανήτη του επειδή 

ένοιωθε μοναξιά και ήθελε να δει και να μάθει πράγματα. 

Πέρασε πρώτα από έξι πλανήτες και στο τέλος γνώρισε έναν 

σοφό που τον συμβούλεψε να επισκεφτεί τη Γη . Στη Γη γνώρισε 

τον αφηγητή, ο οποίος βρισκόταν στην έρημο Σαχάρα λόγω 

βλάβης του αεροπλάνου του. Έγινε φίλος μαζί του, αλλά 

γνώρισε κι άλλα άτομα όπως ένα φίδι που του υποσχέθηκε πως 

θα τον βοηθήσει να γυρίσει στον πλανήτη του, μια αλεπού που 

του μίλησε για τη φιλία, έναν κλειδούχο σιδηροδρόμων κι έναν 

έμπορο. Στο τέλος του βιβλίου ο Μικρός Πρίγκιπας αποχαιρετά 

με συγκινητικό τρόπο τον αφηγητή και, για να επιστρέψει στον 

πλανήτη του, αφήνει το φίδι να τον δαγκώσει. Ο Μικρός 

Πρίγκιπας έμεινε στη γη έναν χρόνο και ο αφηγητής τελειώνει 

την ιστορία έξι χρόνια μετά την επιβίωση και απόδρασή του από 

την έρημο. Μολονότι υποτίθεται ότι είναι παιδικό βιβλίο, ο 

Μικρός Πρίγκιπας αξίζει να διαβαστεί κι από τους μεγάλους για 

τις βαθυστόχαστες παρατηρήσεις του σχετικά με τη ζωή και την 

ανθρώπινη φύση. 

Ακολουθούν τρία πολύ μικρά αποσπάσματα από το βιβλίο, 

καθώς και η προσπάθεια μετάφρασής τους από τα γαλλικά. 

 «Voici mon secret. Il est très simple: on ne voit bien 

qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux.» 

 «Να το μυστικό μου. Είναι πολύ απλό: δεν βλέπουμε καλά 

παρά μόνο με την καρδιά. Την ουσία δεν τη βλέπουν τα μάτια.» 

 «Toutes les grandes personnes ont d'abord été des 

enfants. (Mais peu d'entre elles s'en souviennent.)» 

«Όλοι οι μεγάλοι ήταν κάποτε παιδιά. (Αλλά λίγοι από αυτούς 

το θυμούνται.)» 

«Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils 

achètent des choses toutes faites chez les marchands. 

Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les 

hommes n'ont plus d'amis. » 

«Οι άνθρωποι δεν έχουν πια καιρό να γνωρίσουν τίποτα. 

Αγοράζουν πράγματα έτοιμα από τους εμπόρους. Αλλά καθώς 

δεν υπάρχουν έμποροι φίλων, οι άνθρωποι δεν έχουν πια 

φίλους.» 

Σαπανίδου Βαλασία, Γ2  



 

Του Κόσμου τα Περίεργα… 

1. Στην Ταϊλάνδη είναι παράνομο να πατήσει κάποιος 

χαρτονόμισμα… Για ποιο λόγο; Επειδή σε όλα τα χαρτονομίσματα 

απεικονίζεται το πρόσωπο του βασιλιά. Αν κάποιος λοιπόν 

πατήσει το νόμισμα, αυτόματα δείχνει ότι δε σέβεται τον 

βασιλιά. 

2. Η κορυφή του πύργου του Άιφελ κουνιέται μέχρι και 15 

εκατοστά όταν φυσάει δυνατός άνεμος. 

3. Ο πλανήτης Ουρανός έχει 27 φεγγάρια! 

4. Το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο 

είναι ο πύργος του Ντουμπάι, στα 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,  με 

ύψος 828 μέτρα. 

5. Τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής 

ενός σκύλου αντιστοιχούν σε 24 ανθρώπινα. 

6. Ο Ποδηλατικός Γύρος της Γαλλίας, γνωστότερος ως Tour de 

France, είναι η πιο γνωστή διεθνής αθλητική διοργάνωση της 

ποδηλασίας με ιστορία 114 ετών. Διεξάγεται κάθε χρόνο, στα 

τέλη Ιουνίου. Η διαδρομή περνά από πολλά 

μέρη σε όλη την έκταση της Γαλλίας (και 

κάποια σε γειτονικές χώρες), καλύπτοντας 

απόσταση πάνω από 4.000 χιλιόμετρα.  

Πετρά Δάφνη, Β3  

Ανέκδοτα 

Έλεγα να μη βγω έξω σήμερα να κάτσω να ξεκουραστώ αλλά 

μετά λέω τι φταίει και ο κόσμος να στερηθεί τέτοια ομορφιά; 

Μα καλά πόσο ωραίος είμαι ρε… μέχρι και όταν 

ανοίγω την coca-cola κάνει πςςςς… 

-Καλησπέρα, θέλω να αφιερώσω το «Σ’ έχω βρει και 

σε χάνω». 

-Έγινε. Πού το αφιερώνετε; 

-Στο wifi του γείτονα. 

Γλωσσοδέτες 

Καλημέρα καμηλιέρη καμηλιέρη καλημέρα. 

Βαρέλι νεροβάρελο ποιος σε 

νεροβαρελόδενε; Του νεροβαρελοδέτη ο γιος. 

Έφη Τσέλιου & Ευαγγελία Σαράντη, Α3  

 

 

 

ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ 

Τα αρχικά σχηματίζουν το όνομα μιας σχολικής δραστηριότητας 

που γίνεται απαραιτήτως στην αρχή κάθε μήνα…  

1. __  __ 

2. __  __  __ 

3. __  __  __  __ 

4. __  __  __  __  __ 

5. __  __  __  __  __  __  

6. __  __  __  __  __  __  __ 

7. __  __  __  __  __  __  __  __  

 

1. Το … αγωνίζεσθαι σημαίνει το «τίμιο παιχνίδι». 

2. Νησί της Δωδεκανήσου, γνωστό και ως «νησί του 

Ιπποκράτη». 

3. Κινδυνεύουν από τις πυρκαγιές το καλοκαίρι. 

4. Έχει πρωτεύουσα τη Μόσχα. 

5. Μεγάλος επικός μας ποιητής. 

6. Διάσημο το πεντελικό, που χρησιμοποιήθηκε στην 

Ακρόπολη των Αθηνών.  

7. Παίζει ρόλους… 

 

Ενώστε τις κουκίδες με γραμμές για να βρείτε το σκίτσο 

που θα εμφανιστεί. 

 

Βρείτε τις διαφορές 

Οι εικόνες διαφέρουν σε επτά σημεία. Μπορείτε να τα βρείτε; 


