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  Περιοδική έκδοση των µαθητών του 1ου Λαππείου Γυµνασίου Νάουσας   Απρίλιος-Μάιος 2013,  Φ. 3    
 

Η  «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ»  
ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ 

 
Στο τµήµα Ψηφιακών Εφαρµογών 

Στις 22 Απριλίου 2013 σχεδόν 
σε πλήρη απαρτία η 
συντακτική οµάδα 
επισκέφθηκε το τµήµα 
Ψηφιακών Εφαρµογών της 
Σχολής Καλών Τεχνών της 
Φλώρινας  µετά από 
συνεννόηση µε το διευθυντή 
του τµήµατος  κ. Βασίλη 
Μπούζα. Εκεί ενηµερώθηκε 
πάνω σε ψηφιακές εφαρµογές 
και προγράµµατα σχεδίασης 
ηλεκτρονικού εντύπου από           

Μια Ναουσαία(!) φοιτήτρια µας µυεί µε                 φοιτητές του τµήµατος. 
ενθουσιασµό στην τέχνη του ψηφιδωτού Ο Μαργαρίτης Γιτόπουλος                  

ο «εικαστικός» µας, κατάφερε 
να  κλέψει την παράσταση µε τις  «προχωρηµένες» ερωτήσεις που έθετε και µε 
 τις γνώσεις του στο πεδίο αυτό, σε σηµείο που οι τελειόφοιτοι φοιτητές να 
παραδεχθούν ότι  σε κάποια σηµεία ένιωσαν στριµωγµένοι και απόρησαν πολύ 
όταν έµαθαν ότι πρόκειται µόνο για µαθητή της Β΄ Τάξης Γυµνασίου. Στη συνέχεια 
αδράξαµε την ευκαιρία να επισκεφθούµε και άλλα τµήµατα της Σχολής Καλών 
Τεχνών και να εισχωρήσουµε για λίγο στο θαυµαστό κόσµο της τέχνης και της 
δηµιουργικής φαντασίας. 

   
Αριστερά στο τµήµα Αγιογραφίας.  Και δεξιά στο τµήµα Γλυπτικής 

 
Αφιέρωµα 

στα ιστορικά σχολεία της 
Νάουσας         Α΄ Μέρος  
(σελ. 4, 5) 

 

Επίσης διαβάστε  για 
 

� τις καταστροφικές συνέπειες του 
αλκοολισµού στους νέους 

� την επιρροή του διαδικτύου στην 
προσωπική µας ζωή 

� τον ευεργετικό  ρόλο του 
αθλητισµού 

� αλλά και τη χρήση αναβολικών  
� τους δεινόσαυρους στην 

περιβαλλοντική στήλη 
� το ∆οµήνικο Θεοτοκόπουλο, το 

µεγάλο Έλληνα ζωγράφο 
� κριτική ταινίας όπως πάντα 
� Το «δωδεκάλογο» του iPhone 

∆ιασκεδάστε 
� µε τις ψυχαγωγικές και 

εκπαιδευτικές µας σελίδες που 

επιµελήθηκαν η Ελένη και ο 

Χαράλαµπος  

∆ροσιστείτε µε  
�  τις καλοκαιρινές συνταγές του 

Μαργαρίτη και ...πολλά άλλα. 

Νίκος Λυγερός  

 
 

Αποκλειστική συνέντευξη 

στη «Φωνή των Εφήβων»  
  
Ο Χαράλαµπος Φανιάδης 
κατάφερε να πάρει συνέντευξη 
από το διάσηµο Έλληνα 
επιστήµονα µε τη χαρισµατική 
προσωπικότητα και τον 
υψηλότερο δείκτη νοηµοσύνης.  
 
(σελ. 3) 
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Την τελευταία στιγµή έφτασαν στην 
εφηµερίδα 2 ποιηµατάκια για τη 
Νάουσα ή Νιάουσατ, αν θέλετε. 
Ευχαρίστως τα δηµοσιεύουµε.   
    

«Νιάουστα» 
 
Όπου κι αν βρεθώ  
την πόλη µου αναζητώ   
γυρνώ παντού  
µα δε µου φεύγει από το νου. 
 
Εκεί στην άκρη του βουνού 
χτυπά η καρδιά του τόπου αυτού. 
 
Μικρή, πράσινη φωλιά 
µαγεύει όλα τα παιδιά 
χορεύουν, τρέχουν και γελούν 
στην οµορφιά του τόπου αυτού. 
 
Εκεί στην άκρη του βουνού 
χτυπά η καρδιά του τόπου αυτού. 
 
Κι όταν στους δρόµους περπατώ  
τη φύση της αναζητώ,  
δέντρα, πλατάνια και νερά 
µαγεύουν µάτια και αυτιά. 
 
Εκεί στην άκρη του βουνού 
χτυπά η καρδιά του τόπου αυτού. 
 
Χτυπά και η δική µου η καρδιά 
µην τύχει και µείνω µακριά 
και µε λαχτάρα επιθυµώ 
τη Νιάουστα να ξαναδώ. 

Σερραίου Ελένη, Α 3 
      
  

«Νάουσα» 
 
Στου Βερµίου την ποδιά χτισµένη 
για το κρασί της ξακουσµένη 
 
Η Νάουσα η ηρωική 
που έχει ιστορία µακρινή. 
 
Γύρω τριγύρω στα βουνά 
πράσινα δάση και φυτά. 
 
Γάργαρα κρύα και πολλά 
τα καθαρά της τα νερά. 
 
Πηγές, ποτάµια, καταρράκτες 
ποτίζουν χτήµατα µε φράχτες. 
 
Ροδάκινα, κεράσια, µήλα 
φρούτα πολλά µέσα απ’ τα φύλλα. 
 
Και το Χειµώνα στις κορφές  
χιόνι και άσπρες οµορφιές.  

Κων/ντος Χριστοδούλου, Α3  
 
 

  

 
Η σχολική χρονιά κοντεύει να ολοκληρωθεί,  οι πασχαλινές 

διακοπές  ήταν ένα πολύ ωραίο διάλειµµα λίγο πριν από το τέλος, αλλά 
εµείς θα στρωθούµε σε λίγο πάλι στο διάβασµα για να αντιµετωπίσουµε 
το στρες των εξετάσεων. (Σηµ. Στο 1ο φύλλο της εφηµερίδας είχαµε ένα 
πολύ χρήσιµο άρθρο για το άγχος των εξετάσεων και τους τρόπους 
καταπολέµησής του.  Ας θυµηθούµε να το διαβάσουµε ξανά.)  
Για την εφηµερίδα έκλεισε ο πρώτος κύκλος λειτουργίας µε τη σύνθεση 
της νέας συντακτικής οµάδας. Αποφασίσαµε  να συνεχίσουµε και του 
χρόνου την εκδοτική προσπάθεια αφού όλοι βρήκαµε ότι ήταν µια 
ενδιαφέρουσα εµπειρία που µας βοήθησε να εκφραστούµε σε διάφορα 
θέµατα αλλά και να δεθούµε µεταξύ µας. Αρκετά παιδιά από τη φετινή 
Πρώτη δήλωσαν την επιθυµία να συµµετάσχουν στην εφηµερίδ, έτσι θα 
έχουµε µια καλή συνέχεια.. 
   Από τη στήλη αυτή θέλουµε να ευχαριστήσουµε τους συµµαθητές 
µας που µας διαβάζουν και µας ανεβάζουν  στο Facebook καθώς και το 
διευθυντή µας κ. Γ. Βαρθολοµαίο που στάθηκε αρωγός από την αρχή 
στην προσπάθειά µας. Επίσης ευχαριστούµε  τους καθηγητές µας που 
µας στηρίζουν, ιδιαίτερα όσους συµµετέχουν µε κείµενά τους. Ελπίζουµε 
στο µέλλον να αγκαλιάσουν περισσότεροι τη σχολική εφηµερίδα µας 
ώστε να λειτουργήσει αυτή ως ένα κανάλι έκφρασης  εφηβικού 
προβληµατισµού αλλά και  πηγή χαράς, ζωντάνιας,  δηµιουργικότητας. 

Ευχόµαστε σε όλους και όλες Καλό Καλοκαίρι και Καλή 
Αντάµωση του χρόνου στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. 
_________________________________________________ 

Η Συντακτική Οµάδα    
Φλώρα Βάντσια    Ελένη Γιούρου  
Μαργαρίτης Γιάγκος Γιτόπουλος   Κωνσταντίνα Κοτζιάµπαση 
Ραφαήλ Μπλιάτκας   Τάσος Μπλιάτκας 
Μάρκος Νικολάου   Μαρία Παρθενοπούλου  
Τάνια Πίκου     Θεόφιλος Ράκκας, 
∆έσποινα Ρωµνιοπούλου   Αθηνά Τσιάτσιου 
Αριστοτέλης Τσουκαλάς    Χαράλαµπος Φανιάδης  
Νικόλας Φίλης     Χάρης Φίλης 
Χριστίνα Φραγκοτσινού    Σοφία Φουντή 
Ελένη Χωροπανίτου          
 
Η «Φωνή των Εφήβων» είναι στην ιστοσελίδα:   
http://1gym-naous.ima.sch.gr                 

           

                  Editorial 
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             Συνέντευξη στο Χαράλαµπο Φανιάδη  

 
Ερώτηση: Πώς ήσασταν ως παιδί; 
Απάντηση: Όταν δεν ήµουν παιδί 
γεννήθηκα γέρος για να ζήσω 
ελεύθερος µέσα στην Ανθρωπότητα 
δίχως καµία εξάρτηση από την κοινωνία 
της αδιαφορίας για την οποία ήµουν ένα 
τέρας γνώσης δίχως γνώσεις διότι δεν 
έβλεπε το χρώµα του αοράτου ενός 
µικρού χαµαιλέοντα που αγαπούσε ήδη 
τα βιβλία των δασκάλων που 
προστάτευα. 
Ερώτηση: Ήσασταν κάτι σαν παιδί 
θαύµα; 
Απάντηση: Όταν το θαύµα είναι παιδί η 
ζωή φαίνεται διαφορετική κι έτσι κάθε 
στιγµή είναι πιο κατάλληλη για τη 
δηµιουργία που αναζητά πέρα από τα 
όρια την αλήθεια και την ουσία δίχως να 
δίνει σηµασία στα εµπόδια της ύπαρξης 
που µε την µιζέρια τους κρύβουν την 
αθλιότητα µιας απαράδεκτης 
κατάστασης για τον απαγορευµένο και 
τον πολιορκηµένο. 
Ερώτηση: Πώς σας αντιµετώπιζαν οι 
καθηγητές; ∆ιαφορετικά απ’ τα 
υπόλοιπα παιδιά; 
Απάντηση: ∆εν υπάρχουν καθηγητές 
για τα παιδιά θαύµατα µόνο δάσκαλοι 
του γένους γιατί κανένας θεσµός που 
έχει µόνο αρχές δεν µπορεί να αντέξει 
τις θεµελιακές αξίες που καθορίζουν τον 
µικρό άνθρωπο που έχει ως οντολογία 
την τελεολογία γι’ αυτό δεν υπάρχει 
καµιά αντιµετώπιση αλλά συνεργασία 
µέσω συνεννόησης και επιλογής. 
Ερώτηση: Μιας και ασχολείστε µε 
διάφορους τοµείς, θα θέλαµε να 
µάθουµε ποιες ήταν οι σπουδές σας; 
Απάντηση: Παράλληλες σπουδές 
µπορείς να κάνεις όταν υπάρχει  

 
ελευθερία γιατί νιώθεις ότι δεν ανήκεις 
σ’ ένα µοναδικό χώρο αλλά στην 
Ανθρωπότητα που έµαθε από τον 
Προµηθέα τα µαθηµατικά την  

 
φιλοσοφία, τα λογοτεχνικά για ν’ αγγίξει 
µε αυτές τις γνώσεις την αλήθεια που 
δεν ξεχνά. 
Ερώτηση: Με τι ασχολείστε τώρα; 
Απάντηση: ∆ιαχρονικές ασχολίες είναι 
µόνο το έργο που σέβεται την 
Ανθρωπότητα και βοηθάει την πατρίδα 
να ξεπεράσει τα δεινά για να µπορέσει 
να ζήσει ελεύθερη πολιορκηµένη µε την 
προοπτική ότι όλοι τους στο µέλλον, 
ολόκληρος ο λαός δεν θα πεθάνει άδικα 
εξαιτίας κάποιου συστήµατος αλλά να 
δει κι αυτός την ανάσταση µέσω της 
στρατηγικής. 
Ερώτηση: Ποια είναι τα σχέδιά σας 
για το µέλλον; 
Απάντηση: Μελλοντικά σχέδια έχουµε 
για την πατρίδα µε το απέραντο γαλάζιο 
γιατί ξέρουµε τώρα ότι χωρίς ενέργεια 
δεν υπάρχει ανάκαµψη και αυτή είναι 
απαραίτητη για την εξέλιξη της ιστορίας 
του λαού µας που δεν τα παράτησε σε 
καµία κατοχή και µπορεί τώρα να 
αποφασίσει µε τις δυνάµεις του να ζήσει 
ελεύθερος. 
Ερώτηση: Πώς είναι το συναίσθηµα 
ενός ανθρώπου που έχει υψηλό 
δείκτη ευφυΐας;  
Απάντηση: Συναίσθηµα ανθρώπου 
βιώνεις ως τέρας όταν µοιράζεις χαρά 
και βλέπεις στο βλέµµα των 
συνανθρώπων σου ότι µπορούν πλέον 
να ζήσουν ελεύθεροι επειδή 
θυσιάστηκες µε στρατηγικό τρόπο την 
ώρα της µάχης για να πέσουν τα κτήνη 
που καταπολεµούν την µνήµη και τις 
αξίες του Ελληνισµού λόγω εκφοβισµού 
και ραγιαδισµού. 

 
Ερώτηση: Πώς σας αντιµετωπίζουν 
οι άλλοι; 
Απάντηση: Η άλλη αντιµετώπιση 
αρχίζει πάντοτε µε τον ίδιο τρόπο όσο 

δεν βλέπει τη διαφορά 
που κάνει τη διαφορά 
µε αόρατο τρόπο λόγω 
στρατηγικής και 
νοηµοσύνης και µετά 
από συνεννόηση 
µετατρέπεται σε 
ανθρώπινη συνεργασία 
που προσπαθεί να 
παράγει ένα έργο µέσω 
του οράµατος που 
προέρχεται από µια 
ουτοπία απλώς 
αδιανόητη πριν την 
πρώτη επαφή διότι 
κανείς χωρίς 

προειδοποίηση δεν µπορεί να 
φανταστεί πόσο ανθρώπινος µπορεί να 
είναι ένας άνθρωπος µε ιδιότητες 
τέρατος. 
Ερώτηση: Ποιες είναι οι εντυπώσεις 
σας από την πόλη µας, τη Νάουσα; 
Απάντηση: Οι άνθρωποι της Νάουσας 
δεν είναι πια ανώνυµοι και δεν είναι 
µόνο άτοµα αλλά αντιπροσωπεύουν 
τους επόµενους που πρέπει να 
προστατεύσουν το παρελθόν για να 
τροφοδοτήσει τη µνήµη µέλλοντος όχι 
µόνο για τα αρχεία αλλά και στο θέατρο 
και δίπλα στο ποτάµι κι όπου κύλησε 
αίµα ας κυλήσει και κρασί όχι για να 
ξεχάσουµε και να γλεντήσουµε αλλά για 
να µη χαθεί η παράδοση και η ποιότητα 
της ανθρωπιάς που προσέχει το χρόνο 
µας διότι ξέρει την αξία του. 
Ερώτηση: Τέλος, πώς θα 
χαρακτηρίζατε αυτό τον «πλούτο» 
που µελετήσατε στην τελευταία σας 
επίσκεψη στην πόλη µας; 
Απάντηση: Στη βιβλιοθήκη της µνήµης 
ανακαλύπταµε συνεχώς όλο και 
περισσότερα σπάνια βιβλία που είχαν 
διασώσει οι δικοί µας από τον Πόντο 
διότι ήξεραν ότι άξιζαν περισσότερο 
από τους ίδιους γιατί είχαν διασχίσει 
τόσους αιώνες που κανείς άνθρωπος 
δεν είχε αντέξει κι αν δεν υπήρχαν τα 
τέρατα της γνώσης δεν θα ξέραµε καν 
ότι υπήρξαν ποτέ και η ιστορία µας 
αλλά και η Ανθρωπότητα θα ήταν 
φτωχότερη µόνο που τώρα µπορούµε κι 
εµείς να πάµε λίγο πιο πέρα µε τα 
χειρόγραφα.  
 
________________________________ 

    
 

Η συνέντευξη στο µαθητή της Β΄ 
Τάξης του Λαππείου και  µέλους 
της συντακτικής οµάδας της   « 
Φωνής των Εφήβων» Χ. Φανιάδη 
δόθηκε µε αφορµή την επίσκεψη 
του κ. Λυγερού στην Εύξεινο  
Λέσχη  Νάουσας, όπου µεταξύ 
άλλων έδωσε οµιλία για τους 
µαθητές του 1ου Γυµνασίου της 
πόλης και έµεινε µερικές ηµέρες 
για να εξετάσει και αρχειοθετήσει 
τις σπάνιες εκδόσεις της 
περίφηµης βιβλιοθήκης της 
Αργυρούπολης του Πόντου που 
µεταφέρθηκαν από τους κατοίκους 
κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή 
στη Νάουσα και φυλάσσονται  
από τότε στη Λέσχη. 
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 στα  ιστορικά σχολεία της Νάουσας  
  Α΄Μέρος 
                               

 

Από το φύλλο αυτό ξεκινάµε ένα 
µικρό αφιέρωµα στα ιστορικά 
σχολεία της Νάουσας, στα σχολεία 
που ιδρύθηκαν σε καιρούς 
δύσκολους και ανελεύθερους µέσα 
σε µεγάλη οικονοµική δυσπραγία 
αλλά µε την ισχυρή θέληση της 
τοπικής κοινωνίας-παρά τις 
υπάρχουσες κοινωνικές αντιθέσεις 
στους κόλπους της- να δοθεί 
πνευµατική τροφή και ελληνική 
παιδεία στη νέα γενιά διαβλέποντας, 
τα πιο ανήσυχα πνεύµατα, την 
επερχόµενη απελευθέρωση.    

 
 

Η ανέγερση του σχολικού 
συγκροτήµατος  του 1ου 

∆ηµοτικού Σχολείου στον Άγιο 
Μηνά 

 
Η απόφαση για την ανέγερση ενός 
σχολικού συγκροτήµατος στην περιοχή 
του Αγίου Μηνά, στο κέντρο της 
οθωµανικής ακόµη τότε Νάουσας, 
λαµβάνεται σε µια σύσκεψη 
εκκλησιαστικών και κοινοτικών φορέων 
στις αρχές του Μάη 1907. Σύµφωνα µε 
τα πρακτικά αποφασίζεται να ζητηθεί η 
άδεια οικοδόµησης ενός σχολικού 
κτηρίου για µαθητές της πρώτης 
βαθµίδας εκπαίδευσης, ένα οικοτροφείο 
καθώς κι ένα νηπιαγωγείο. Ο 
αρχιερατικός επίτροπος της 
Μητρόπολης Σωφρόνιος ορίζεται 
υπεύθυνος να προβεί στις απαραίτητες 
ενέργειες που θα φέρουν το έργο σε 
πέρας.  
Το σχολικό κτήριο σχεδιάζεται από τον 
Απόστολο Γραικό, Θεσσαλονικιό 
αρχιτέκτονα  που έχει κτίσει και το σπίτι 
του Χριστόδουλου Ματθαίου στην 
Πουλιάνα. Προβλέπεται να είναι πέτρινο 
και διώροφο, ενώ υπολογίζεται ότι θα 
κοστίσει 2.500 τουρκικές λίρες. Το 
µεγαλύτερο µέρος του ποσού καλούνται 
να καταβάλουν οι πλούσιοι Ναουσαίοι 
που ηγούνται της Κοινότητας. Η  
υπόθεση όµως περιπλέκεται, όταν στα 
δηµοτικά και κοινοτικά πράγµατα 
θριαµβεύει η παράταξη του Κ. 
Χατζηµαλούση, ο Λαϊκός Σύνδεσµος  
Άγιος ∆ηµήτριος, που εκφράζει την 
λαϊκή τάξη (Πούπουλο). Οι πλούσιοι της 
Νάουσας αρνούνται να 
χρηµατοδοτήσουν ένα έργο που θα 
φέρει την σφραγίδα του ηγέτη του 
λαϊκού κινήµατος στη Νάουσα. Ο 
ίΧατζηµαλούσης πάλι αγωνίζεται να 
συγκεντρώσει χρήµατα από κάθε 
δυνατή πηγή, κυρίως από τους 
οµογενείς της Αµερικής. Το κτίσιµο του 

νέου σχολείου είναι το µεγάλο στοίχηµα 
της παράταξης του Πούπουλου. Παρόλα 
αυτά η οικονοµική δυσπραγία είναι 
φανερή. 
Με τη βοήθεια του Μητροπολίτη Λουκά 
προχωρά τελικά ο ενοριακός δανεισµός, 
δηλαδή  Ναουσαίοι πολίτες από κάθε 
ενορία προσφέρουν ανάλογα µε τις 
δυνατότητές του χρήµατα για την 
ανέγερση του σχολείου. 
Συγκεντρώνονται µόλις 471 τουρκικές 
λίρες. Στο ποσό αυτό προστίθενται οι 
150 λίρες του Λαϊκού Συνδέσµου 
(Πούπουλο) καθώς και η αξίας 150 
λιρών εθελοντική προσωπική εργασία 
της συντεχνίας των οικοδόµων. Από 
τους πλουσίους κατοίκους της ενορίας 
του Αγίου Μηνά κανένας δεν θέλησε να 
βοηθήσει! Από την άλλη, ο βιοµήχανος 
Γ. Λαπαβίτσας δωρίζει 100 λίρες.  
Επιτέλους συγκεντρώνεται ένα ικανό 
ποσό, προκειµένου να αρχίσει η 
οικοδόµηση του σχολείου, έστω και ως 
τα θεµέλια.  
Εν έτει από Χριστού γεννήσεως 1911 
επί Πατριάρχου εν Κωνσταντινουπόλει 
Ιωακείµ του Γ΄, επί Μητροπολίτου της 
επαρχίας Βεροίας και Ναούσης 
Καλλινίκου, τη 3η του µηνός Ιουλίου, 
ηµέρα Κυριακή, ετέθη ο θεµέλιος ούτος 
λίθος της εν τω περιβόλων της εν 
Ναούση ορθοδόξου Εκκλησίας του 

Αγίου Μηνά ελληνικής σχολής της 
αναγειροµένης τη πρωτοβουλία του 
Λαϊκού Συνδέσµου…. αναγράφεται  στο 
χαρτί που κλείνεται στο φιαλίδιο των 
εγκαινίων. Στη σχετική φωτογραφία 
εικονίζεται η µπάντα του Λαϊκού 
Συνδέσµου, τα µέλη κι ο ηγέτης του. Ο 
Χατζηµαλούσης έχει επιτύχει έναν 
πολιτικό θρίαµβο. Μόνο που ο θρίαµβος 
αυτός δεν ξεπερνά κατά πολύ το 
επίπεδο των θεµελίων. Το υπόλοιπο 

κτήριο του σχολείου θα µείνει για αρκετό 
καιρό ακόµη στα σχέδια. Οι αλλαγές 
που επέφερε η ένωση της Μακεδονίας 
µε την υπόλοιπη Ελλάδα τόσο στο 
επίπεδο της κοινοτικής διοίκησης όσο 
και στα εκπαιδευτικά πράγµατα είχαν 
ως συνέπεια να καθυστερήσει κι άλλο η 
πορεία του έργου. Από τη µια οι 
πολιτικές αντιπαραθέσεις στην πόλη 
οξύνονται. Από την άλλη τα δηµοτικά 
σχολεία γίνονται εξατάξια, πράγµα που 
απαιτεί την προσθήκη δύο νέων 
αιθουσών στο κτήριο, άρα και την εκ 
νέου σχεδίαση και θεµελίωση.  
Το κτήριο παραµένει στην κατάσταση 
του 1911 για οκτώ ολόκληρα χρόνια, 
ώσπου τον Σεπτέµβρη του 1919 
συγκαλείται ευρεία σύσκεψη όλων των 
φορέων της πόλης υπό τον ίδιο τον 
Υπουργό Παιδείας ∆ηµήτριο ∆ίγκα, 
γνωστό για την καθιέρωση της  
δηµοτικής γλώσσα στην  πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση. Στη σύσκεψη αυτή 
εκφράζεται ρητά η βούληση όλων των 
µερίδων της κοινότητας να 
συνεργαστούν για την ανέγερση του 
σχολείου του Αγίου Μηνά. Ό,τι δεν 
µπόρεσε να γίνει στα δεκαπέντε 
περίπου χρόνια της ενδοκοινοτικής 
έριδας, έγινε µόλις σε πέντε χρόνια 
οµόνοιας, συνεργασίας και ανιδιοτελούς 
προσφοράς. ∆απανήθηκαν συνολικά 

1321 δραχµές, ώστε να γίνει το νέο  
σχολείο πραγµατικότητα και να 
αποδοθεί πια στα µέσα της δεκαετίας 
του ’20 σ’ αυτούς που δικαιωµατικά τους 
ανήκει: τους µαθητές της Νάουσας. 
Αλλά δεν ήταν µόνον αυτό. Την ίδια 
περίοδο, µε τις φιλεκπαιδευτικές δωρεές 
πλουσίων Ναουσαίων  ανεγείρονται το 
Γαλάκειο (σηµερινό 3ο  δηµοτικό), το 
Σεφέρτζειο (σηµερινό 4ο δηµοτικό) και 
το Λάππειο Γυµνάσιό µας.  
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 στα  ιστορικά σχολεία της Νάουσας  
      Α΄Μέρος 
                           

 

(συν. από σ. 4) 
Στο 1ο δηµοτικό σχολείο που 
λειτούργησε στο σχολικό κτήριο του 
Αγίου Μηνά φοίτησαν πολλοί σηµαντικοί 
Ναουσαίοι, µερικοί από τους οποίους 
έγιναν µε την σειρά τους δάσκαλοι των 
παιδιών της πόλης. Ένας από αυτούς 
είναι και ο θεολόγος και λυκειάρχης 
Εµµανουήλ Βαλσαµίδης, τον επετειακό 
λόγο του οποίου για τα εκατόχρονα από 
την θεµελίωση του σχολείου 
χρησιµοποιήσαµε ως πηγή για το 
συγκεκριµένο άρθρο.  
Γώργος Μάλλιος, φιλόλογος 

 
 

Συνέντευξη µε τον κ. 
∆όδη,  διευθυντή του 1ου 

και 2ου δηµοτικού 
σχολείου Νάουσας 

 
 

ΦτΕ.: Πότε, από ποιόν και µε τι χρήµατα 
ιδρύθηκε το σχολείο; 
- Η απόφαση για την ίδρυση του 
σχολείου παίρνεται µε πρωτοβουλία  
της εκκλησίας, της Αντιπροσωπείας και 
της σχολικής εφορείας το Μάιο του 
1907. 2 χρόνια αργότερα, την Κυριακή, 
3 Ιουλίου 1911, µπαίνουν τα θεµέλια. 
Όµως εξαιτίας έλλειψης χρηµάτων αλλά 
και άλλων δυσκολιών, οι εργασίες 
σταµατούν για 8 ολόκληρα χρόνια και 
αρχίζουν ξανά το 1919. Στα επόµενα  
χρόνια  αποπερατώνεται το σχολείο 
διευρύνονται οι εγκαταστάσεις του και 
λειτουργεί πλήρως από το 1926 και 
µετά. Υπολογίζεται ότι δαπανήθηκαν 
για την ανέγερσή του 1.321.465 
δραχµές της εποχής εκείνης. Τα 
χρήµατα προήλθαν από διάφορες 
πηγές: δωρεές των αποδήµων 
Ναουσαίων, της Αµερικής,  της 
εκκλησίας, από  χορηγία του κράτους, 
δάνεια αλλά και από προσωπική 
εργασία. 

 
 ΦτΕ.: Ποιός έκανε τα σχέδια του 
κτηρίου; 
- Τον σχεδιασµό τον ανέλαβε ένας 
γνωστός αρχιτέκτονας της εποχής 
ονόµατι Γραικός από τη Θεσσαλονίκη.  
 
ΦτΕ.: Λειτούργησε ως δηµόσιο σχολείο 
από την αρχή µε δωρεάν παιδεία; 
- Ήταν δωρεάν για όλους. 
ΦτΕ.: Κορίτσια και αγόρια πήγαιναν στο 
ίδιο σχολείο; 
- Στην αρχή ήταν χωριστό σχολείο για τα 
κορίτσια και για τα αγόρια αλλά από το 
1926-27 έγινε µεικτό το σχολείο. 
ΦτΕ.: Ποια µαθήµατα διδάσκονταν;  
∆ιδάσκονταν τα µαθήµατα Γλώσσα, 
Μαθηµατικά, Φυσική Ιστορία, Φυσική 
Πειραµατική, Ιστορία, Πατριδογνωσία, 
Θρησκευτικά, Γεωµετρία, Καλλιγραφία, 
ιχνογραφία, Γυµναστική, Ωδική, 
Εργόχειρα (στο θηλέων). 
ΦτΕ.: Υπήρξαν κάποια γεγονότα 
σηµαντικά σε αυτό το σχολείο όλα αυτά 

τα χρόνια; 
- Ένα σηµαντικό 
γεγονός ήταν ότι το 
κτήριο κατά τη διάρκεια 
της κατοχής επιτάχθηκε 
από τους Γερµανούς και 
κάηκε.  Ένα άλλο 
σηµαντικό γεγονός ήταν 
ο εορτασµός των 100 
χρόνων από την ίδρυση 
του σχολείου το 2011 
κατά την διάρκεια του 
οποίου εκτός από τις 
οµιλίες (του κυρίου 
Βαλσαµίδη, της κυρίας 

Γιαννακοβίτου) , οι επισκέπτες 
µπορούσαν να παρακολουθήσουν 
θεατρική παράσταση και να 
επισκεφθούν έκθεση πολύτιµου 
αρχειακού υλικού και φωτογραφιών της 
εποχής. Επίσης ενδιαφέρουσα ήταν και 
η ανακάλυψη που κάναµε κατά τον 
καθαρισµό και την επισκευή του κτηρίου 
υπολειµµάτων παλιού µαγειρείου στο 
υπόγειο.  

 
ΦτΕ.: Και τώρα θα θέλαµε να σας 
ρωτήσουµε κάποια πράγµατα που 
αφορούν τη σηµερινή κατάσταση. Πριν 
γίνετε διευθυντής υπήρξατε δάσκαλς σ’ 
αυτό το σχολείο. Τι θεωρείτε  
ευκολότερο, το  λειτούργηµα του 
διευθυντή ή του δασκάλου και ποια είναι 
τα βασικά προβλήµατα µε τα οποία 
έρχεται αντιµέτωπος ένας παιδαγωγός 
σήµερα στο σχολείο; 
-Ως προς το πρώτο ερώτηµά σας 
πιστεύω πως κάθε λειτούργηµα έχει 
διαφορετικές υποχρεώσεις . ∆εν µπορώ 
να πω πως κάποιο είναι πιο εύκολο ή 
πιο δύσκολο. Φυσικά όµως ο 
διευθυντής έχει περισσότερες 
υποχρεώσεις. Ως προς το δεύτερο 
ερώτηµα πρέπει να πω πως 
εµπλέκονται πολλοί παράγοντες, ο 
δάσκαλος, οι γονείς, τα βιβλία .Από 
γενιά σε γενιά µαθητών αλλάζουν 
πολλά. Οι συµπεριφορές των µαθητών 
έχουν διαφοροποιηθεί πολύ σε σχέση 
µε παλιότερα γι αυτό πρέπει να 
βρεθούν νέοι τρόποι επικοινωνίας µε τα 
παιδιά . Πρέπει να υπάρχει συνεργασία 
µεταξύ δασκάλων και γονέων και όχι 
µόνο για τις µαθητικές τους επιδόσεις . 
 
ΦτΕ.: Παλαιότερα υπήρχε µεγάλη 
αυστηρότητα στο σχολείο και συχνά η 
τιµωρία δίνονταν µε την βέργα . Σήµερα 
αυτό θεωρείται αδίκηµα . Πιστεύετε ότι 
ήταν καλύτερα τότε ή τώρα για την 
διαπαιδαγώγηση των νέων; 
-Πιστεύω ότι οι διαφορετικές εποχές 
χρειάζονται και διαφορετικές µεθόδους. 
Σίγουρα όµως τα προβλήµατα δε 
λύνονται µε αυταρχικές µεθόδους. 
ΦτΕ.: Αν µπορούσατε τι θα θέλατε να 
αλλάξετε στο σηµερινό σχολείο; 
-Καταρχάς  θα ήθελα να γίνουν αλλαγές 
στην υλικοτεχνική υποδοµή του 
σχολείου (π.χ. στις τουαλέτες) , να είναι 
εξοπλισµένες πλήρως όλες οι τάξεις, να 
γίνουν αλλαγές στην ύλη των βιβλίων, 
να υπάρχει συνεχής επιµόρφωση των 
δασκάλων. Γενικά σε όλα τα θέµατα 

πρέπει να γίνουν αλλαγές.  
ΦτΕ.: Ευχαριστούµε για τη 
συνέντευξη. 
 
 
 
 
 
 
Τη συνέντευξη πήραν οι 
µαθήτριες και µέλη της 
Σ.Ο. της εφηµερίδας 
Τάνια Πίκου 
Σοφία Φουντή 
Ελένη Χωροπανίτου 
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το νόµιµο ναρκωτικό  
 

 
Στο  πλαίσιο του προγράµµατος 
Σχολική Κοινωνική Ζωή, οι µαθητές της 
Α’ τάξης του Γυµνασίου µας, 
ασχολήθηκαν µε τις συνέπειες του 
αλκοόλ στον ανθρώπινο οργανισµό και 
κατά πόσο γίνεται αυτό αποδεκτό ή όχι  
από την κοινωνία µας. 
Μερικά στοιχεία γύρω από το όνοµα 
και την ιστορία του  αλκοοόλ 
Το όνοµά του προέρχεται από τα 
αραβικά ("al´khol")  και σηµαίνει κάτι το 
εξευγενισµένο παραπέµποντας 
προφανώς στη διαδικασία της 
απόσταξης. Η επιστηµονική ονοµασία 
είναι αιθυλική αλκοόλη ή αιθανόλη και ο 
χηµικός τύπος είναι C2 H5 OH. 
Φαρµακολογικά ταξινοµείται ως γενικό 
κατασταλτικό και γενικά  το αποτέλεσµα 
της δράσης του µοιάζει µε εκείνο των 
αναισθητικών φαρµάκων. 
     ∆εν γνωρίζουµε µε σιγουριά πότε 
άρχισε η χρήση του από τον άνθρωπο  
ωστόσο το αποξηραµένο υπόλειµµα  
που βρέθηκε σε κεραµικό αγγείο στην 
Κίνα ήταν ηλικίας  9000 ετών. Στο Θιβέτ 
γνώριζαν οι άνθρωποι ήδη στη 
Μεσολιθική Περίοδο την παραγωγή  
µπύρας όπως άλλωστε και οι Σουµέριοι 
ή οι Αιγύπτιοι. Στην αρχαία Ελλάδα το 
κρασί  είχε περίοπτη θέση πίνονταν 
όµως αραιωµένο µε νερό. Σε όλες τις 
θρησκείες της αρχαιότητας γίνεται 
χρήση οινπνεύµατος, µε αυτό τον τρόπο 
οι ιερείς επέφεραν την επιθυµητή 
κατάσταση έκστασης για να 
επικαλεστούν την παρουσία των 
υπερφυσικών δυνάµεων των θεών. 
Ακόµα  και η χριστιανική θρησκεία 
περιέλαβε το κρασί  στο µυστήριο της 
Θείας Ευχαριστίας συµβολίζοντας το 
αίµα  και τη θυσία του Χριστού. 
   Στο Μεσαίωνα και στη νεότερη εποχή 
το κρασί, η µπύρα και άλλα 
οινοπνευµατώδη πέρασαν στην 
εµπορευµατική παραγωγή και 
κατέληξαν σήµερα να είναι βιοµηχανίες 
µε τεράστιο τζίρο. Στην Ελλάδα το 
πρώτο βιοτεχνικό εργαστήριο µπύρας 
ιδρύθηκε το 1864 στην Αθήνα από τον Ι. 
Φιξ. 
Νοµιµότητα 
Η νοµιµότητα του αλκοόλ, βέβαια, δεν 

ήταν ποτέ δεδοµένη. 
Η ποτοαπαγόρευση στις Η.Π.Α. στη 
δεκαετία του 1920, ή η απαγόρευση 
που ισχύει για τους περισσότερους 
µουσουλµάνους, καθιστούν την 
κατανάλωση του οινοπνεύµατος αρκετά 
αµφιλεγόµενο θέµα. 
∆εν υπάρχει καθορισµένη συµφωνία για 
τα επίπεδα κατανάλωσης αλκοόλ.  
Ωστόσο ο Παγκόσµιος Οργανισµός 
Υγείας υιοθέτησε ως ορισµό για την 
επιβλαβή κατανάλωση αλκοόλ τη µέση 
κατανάλωση άνω των 40gr αλκοόλης 
ηµερησίως στις γυναίκες και άνω των 
60gr για τους άνδρες. 
Πότε µιλούµε για αλκοολισµό; 
Η  χρόνια κατανάλωση αλκοόλ, 
αναπτύσσει στον οργανισµό ένα βαθµό 
ανοχής. Αυτό σηµαίνει ότι για να 
επιτευχθεί το ίδιο φαρµακολογικό 
αποτέλεσµα στον οργανισµό, 
απαιτούνται όλο και υψηλότερες 
συγκεντρώσεις αλκοόλ στο αίµα. Η 
συνεχόµενη αύξηση του βαθµού ανοχής 
οδηγεί σταδιακά σε «σωµατική 
εξάρτηση», δηλαδή σε εκδήλωση 
δυσάρεστων συµπτωµάτων, που 
ονοµάζονται «στερητικά συµπτώµατα», 
τα οποία εκδηλώνονται όταν δεν 
υπάρχουν επαρκή επίπεδα αλκοόλης 
στο αίµα.  

 
Βλάβες στον οργανισµό 
Η γνωστότερη και σηµαντικότερη 
βλαπτική επίδραση της χρόνιας 
κατανάλωσης αλκοόλ, είναι η κίρρωση 
του ήπατος.  
Οι χρόνιοι χρήστες αλκοόλης έχουν 
κατά µέσο όρο 7,5 φορές µεγαλύτερη 
πιθανότητα να εκδηλώσουν ηπατική 
κίρρωση από ότι οι µη χρήστες, ενώ 
ειδικά οι άνδρες που κάνουν υψηλή 
κατανάλωση έχουν µέχρι και 13 φορές 
µεγαλύτερη πιθανότητα.  
Επιπλέον, η χρήση αλκοόλ οδηγεί  σε 
αύξηση της συχνότητας εµφάνισης 
πρωτοπαθούς καρκίνου του ήπατος. 
Στο πεπτικό σύστηµα, η χρόνια 
υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ µπορεί 
να οδηγήσει σε χρόνια ή οξεία 
παγκρεατίτιδα, έλκος στοµάχου και 
δωδεκαδακτύλου, χρόνια γαστρίτιδα,  
κ.λπ.  
Όταν γίνεται χρήση του από εγκύους 
τότε το έµβρυο κινδυνεύει από το να µη 
γεννηθεί µέχρι και να γεννηθεί µε 

σοβαρά και  µόνιµα προβλήµατα για την 
υπόλοιπη ζωή του. 

 
Κατανάλωση αλκοόλ από νέους 
Η µεγάλη πλειοψηφία των νέων και των 
εφήβων καταναλώνουν αλκοόλ σε 
χώρους που υποτίθεται απαγορεύεται η 
κατανάλωση σε ηλικίες κάτω των 17 
ετών. Αν προσθέσουµε και τους χώρους 
εστίασης το ποσοστό κατανάλωσης 
οινοπνεύµατος  αυξάνεται  σοβαρά.      
Όµως γιατί πίνουν οι νέοι; 
Οι λόγοι είναι πολλοί: Πίνουν για να  
καταπολεµήσουν ανασφάλειες που 
υπάρχουν στη µεταβατική φάση προς 
την ενηλικίωση, για να χαλαρώσουν, 
γιατί είναι µόδα, για να µην ξεχωρίζουν 
από την παρέα, γιατί έτσι θα δείξουν ότι 
έχουν µεγαλώσει, γιατί τέλος δεν έχουν 
συναίσθηση του κινδύνου. 
Ποιες είναι οι σωµατικές επιπτώσεις 
από την κατανάλωση αλκοόλ; 
Το σώµα ενός νέου δεν αντιµετωπίζει το 
αλκοόλ όπως το σώµα ενός ενήλικα. Ο 
νεανικός εγκέφαλος συνεχίζει να 
αναπτύσσεται σε όλη τη διάρκεια της 
εφηβείας και για µεγάλο διάστηµα της 
νεότητας. Το ποτό κατά τη διάρκεια 
αυτής της κρίσιµης περιόδου ανάπτυξης 
µπορεί να οδηγήσει σε µόνιµη βλάβη 
των εγκεφαλικών λειτουργιών, καθώς 
σχετίζεται άµεσα µε τη µνήµη, την 
κινητική ικανότητα και το συντονισµό. 
Επιπλέον η υπερβολική χρήση αλκοόλ 
έχει κατηγορηθεί και για την εµφάνιση 
δυσλειτουργιών στη σεξουαλική ζωή 
του ατόµου καθώς και στην 
αναπαραγωγική του ικανότητα.   
    Τέλος, η χρήση του αλκοόλ 
δηµιουργεί σοβαρά κοινωνικά 
προβλήµατα στο χώρο της εργασίας, 
της οικογένειας, των διαπροσωπικών 
σχέσεων, και ας µην ξεχνάµε ότι 
θεωρείται ως  κύρια αιτία για τα 
θανατηφόρα τροχαία ατυχήµατα. 
 

 
Σταύρος Μαγγαβέλας, συντονιστής 
καθηγητής  του προγράµµατος 
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Τα αθλήµατα και γενικότερα η 
γυµναστική συµβάλλουν στη σωστή  
ανάπτυξη των εφήβων, στην  υγεία και 
στην  καλή φυσική κατάσταση 
κρατώντας τους έτσι σε φόρµα.                                                       
Επιπλέον είναι µια ευχάριστη 
ενασχόληση που καλλιεργεί το 
χαρακτήρα σου, σε κάνει να είσαι 
αισιόδοξος και να κάνεις όνειρα για το 
µέλλον. Συγκεκριµένα τα οµαδικά 
αθλήµατα σε φέρνουν σε επαφή µε 
άλλους ανθρώπους και µαθαίνεις να 
συνεργάζεσαι. Από την άλλη, τα 
ατοµικά αθλήµατα σε κάνουν πιο 
δυναµικό , µε αυτοπεποίθηση και 
σιγουριά για τον εαυτό σου.  
     Πολλές φορές όµως εάν ο 
αθλητισµός είναι σε επαγγελµατικό 
επίπεδο τότε ο επαγγελµατίας αθλητής 
ξεχνά τους πραγµατικούς σκοπούς της 
ενασχόλησης του µε αυτό το άθληµα και 
προσπαθεί να αναζητήσει την σωµατική 
του δύναµη σε ουσίες (π.χ. αναβολικά) 
καταστρέφοντας έτσι την υγεία του 
ακόµα και την καριέρα του, έχοντας 
κύριο στόχο το κέρδος πολλών 
χρηµάτων. ∆εν είναι σπάνιο  µάλιστα, 
να δωροδοκούνται  διαιτητές 
προκειµένου κάποιος να πετύχει την 
σίγουρη νίκη.  
      Ωστόσο αυτά τα αρνητικά φαινόµενα 
δεν πρέπει να αµαυρώνουν την εικόνα 
του υγιούς  αθλητισµού που παραµένει 
ένα υψηλό ιδεώδες κληρονοµηµένο από 
τους αρχαίους µας προγόνους που το 
είχαν σε πολύ µεγάλη υπόληψη.  
 
 
Κων/να Κοτζιάµπαση Β1   
Φλώρα Βάντσια Β1  
Αθηνά Τσιάτσιου Β3 
ΕλένηΓιούρου  Β1                                  
 
  

 
Τι είναι και τι προσφέρουν 
Τα αναβολικά  είναι  ουσίες τις 
οποίες  χρησιµοποιούν  οι 
αθλητές (κυρίως στον 
πρωταθλητισµό) έτσι  ώστε  να 
αυξήσουν  της  φυσικές  τους  
ικανότητες . Οι ουσίες αυτές 
είναι τεχνητές ορµόνες και 
µοιάζουν πολύ µε την 
τεστοστερόνη τη βασική 
αντρική ορµόνη που παράγεται 

από το ίδιο µας το σώµα. Μπορούν να 
είναι σε µορφή χαπιών, ενέσεων ή 
σκόνης. Τα αναβολικά συντελούν στην 
αύξηση της µυϊκής µάζας, την ελάττωση 
του λίπους και το δυνάµωµα των οστών. 
Έτσι οι αθλητές µπορούν να   αυξήσουν 
την απόδοσή τους , να µετατραπούν  
δηλαδή σε «υπέρ-ανθρώπους» και να 
βγαίνουν πρώτοι σε οποιοδήποτε  
άθληµα 
Ιστορία των αναβολικών 
Οι πρώτες αναφορές χρήσης των 
αναβολικών λέγεται ότι ξεκινάνε 
περίπου τη δεκαετία του ’50 στο 
Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Άρσης Βαρών 
στη Βιέννη. Εκεί ο γιατρός της ρωσικής 
οµάδας ανέφερε στον οµόλογό του της 
αµερικάνικης ότι η οµάδα του κάνει 
χρήση αναβολικών για να βελτιώσει τις 
επιδόσεις της. Ο Αµερικανός γιατρός 
όταν επέστρεψε στις ΗΠΑ µετέφερε 
αυτήν την «τεχνογνωσία» στη χώρα του 
και κάπου εκεί άρχισαν όλα.  
Τα αναβολικά  είναι απαγορευµένα 
Η µάχη ενάντια στο ντόπινγκ ξεκίνησε 
τη δεκαετία του ’60, όταν η ∆ιεθνής 
Ολυµπιακή Επιτροπή άρχισε τους 
πρώτους ελέγχους ντόπινγκ στους 
Ολυµπιακούς του Μεξικού το 1968, 
αλλά τα αναβολικά στεροειδή µπήκαν 
στη λίστα των απαγορευµένων ουσιών 
µόλις το 1976. Μία δεκαετία αργότερα, η 
∆ΟΕ εισήγαγε και τους ελέγχους 
ντόπινγκ εκτός αγώνων, αφού 
ανακάλυψε ότι οι αθλητές 
προετοιµάζονται µε αναβολικά 
στεροειδή και την κατάλληλη στιγµή 
πριν την αγωνιστική περίοδο τα 
σταµατούν, ώστε να µη γίνονται 
αντιληπτά στον αγώνα. 
Αυτή τη στιγµή, η χρήση των 
αναβολικών στεροειδών δεν 
περιορίζεται πλέον µόνο στους 
επαγγελµατίες αθλητές, αλλά και σε 
πολλούς ερασιτέχνες. ∆υστυχώς και 
έφηβοι που δεν ασχολούνται µε τον 
αθλητισµό κάνουν χρήση αναβολικών 
ελπίζοντας µε αυτό τον τρόπο να 
αποκτήσουν δυνατό και ελκυστικό 
σώµα. 
Κίνδυνοι για τη σωµατική υγεία 
Οι κίνδυνοι από τη χρήση αναβολικών 
είναι τεράστιοι και µε µακρόχρονες  

 
συνέπειες ακόµα και µετά την 
εγκατάλειψή τους από το χρήστη. 
Μπορούν να προκαλέσουν 
ανεπανόρθωτες  βλάβες σε έναν αθλητή 
και να οδηγήσουν ακόµα και σε 
καρκίνο . Πιο συγκεκριµένα  η χρήση 
αναβολικών ουσιών προκαλεί 
προβλήµατα στο αναπαραγωγικό 
σύστηµα των αντρών και των 
γυναικών. Ειδικά στις γυναίκες 
παρατηρείται αύξηση της τριχοφυϊας, η 
φωνή τους γίνεται πιο χοντρή, πιο 
αντρική, ενώ το στήθος τους 
ελαττώνεται µοιάζοντας µε  αυτό των 
αντρών. Αντίθετα στα αγόρια υπάρχει 
απώλεια µαλλιών, γρήγορα αποκτούν 
φαλάκρα,  µείωση του µεγέθους των 
όρχεων και εµφάνιση γυναικοµαστίας. 
Τα αναβολικά προκαλούν επίσης, και 
στα δύο φύλα, υπερβολική αύξηση της 
ακµής στο πρόσωπο και κιτρίνισµα του 
δέρµατος. 
 Εκτός από τις επιπτώσεις τους στην 
εµφάνιση του ατόµου όµως έχουν 
σηµειωθεί και σοβαρές βλάβες στο 
καρδιαγγειακό σύστηµα, αλλά και στο 
συκώτι και τα νεφρά των χρηστών. 
Επίσης οι γιατροί καθιστούν υπεύθυνα 
τα αναβολικά για µια σειρά από 
ασθένειες όπως ο σακχαρώδης 
διαβήτης, η ψωρίαση ή τα διάφορα είδη 
καρκίνων.  
Κίνδυνοι για την ψυχική υγεία 
Οι επιπτώσεις από τη χρήση 
αναβολικών δεν είναι µόνο σωµατικές, 
είναι και ψυχικές. Έτσι πολλές φορές, 
όσοι κάνουν χρήση, έχουν 
ψευδαισθήσεις ότι είναι αήττητοι , είναι 
συνεχώς νευρικοί,  πολύ εύκολα 
ξεκινούν καυγάδες ή έχουν βίαια 
ξεσπάσµατα. Αντίθετα µόλις 
σταµατήσουν τα αναβολικά πέφτουν σε 
κατάθλιψη. Πολλοί ειδικοί  συγκρίνουν 
τα συµπτώµατα αυτά µε ανάλογα της 
χρήσης ναρκωτικών. 
Για όλους αυτούς τους λόγους τα 
αναβολικά είναι απαγορευµένα.  
Όποιος θέλει να κάνει το σώµα του 
όµορφο και ελκυστικό µπορεί να 
χρησιµοποιήσει άλλες µεθόδους, όπως 
τη συστηµατική  γυµναστική και την 
άθληση γενικότερα σε συνδυασµό µε 
την σωστή, ισορροπηµένη και υγιεινή 
διατροφή. Έτσι µόνο µπορούµε να 
αποφύγουµε όλους αυτούς τους 
κινδύνους που αναφέραµε.  
Εξάλλου ποια κοπέλα θέλει να έχει 
τρίχες στο πρόσωπο και ανύπαρκτο 
στήθος  και ποιο αγόρι επιθυµεί 
πρόωρη φαλάκρα και γυναικείους 
µαστούς; 
Θεόφιλος  Ράκκας   , Β3 
Ραφαήλ     Μπλιάτκας , Β3 
Τάσος        Μπλιάτκας , Β3 

  

 
-Έχουµε προπόνηση σήµερα! 
-Θα έρθω αλλά θα πω στην κυρία 
να µην τρέξω επειδή τάχα µου  
πονάει η κοιλιά µου και δεν έχω 
καµία όρεξη, βαριέµαι. 
-Ε, και καλά θα της πεις ψέµατα; 
-Γιατί πρώτη φορά θα είναι;Τι µου 
προσφέρει αυτός ο αθλητισµός 
πια; 
-Κάνεις πολύ µεγάλο λάθος. Ο 
αθλητισµός είναι το Α και το Ω στη 
ζωή µας , διότι µε αυτόν το σώµα 
µας βρίσκεται σε καλή φυσική 
κατάσταση και όχι µόνο! 
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Ένας από τους µεγαλύτερους 
καλλιτέχνες όλων των εποχών 
 
Μερικά βιογραφικά στοιχεία: 
Γεννήθηκε το 1541 στο Χάνδακα, το 
σηµερινό Ηράκλειο της Κρήτης, όταν 
στο νησί κυριαρχούσαν οι Βενετοί. Ο 
πατέρας του, Γεώργιος Θεοτοκόπουλος 
ήταν φοροσυλλέκτης και έµπορος. Είχε 
ένα µεγαλύτερο αδερφό, τον Μανούσο, 
ο οποίος ακολούθησε το επάγγελµα του 
πατέρα τους. Στο Χάνδακα εργάζονταν 
τότε 200 περίπου ζωγράφοι, 
οργανωµένοι σε συντεχνίες. 
Ζωγράφιζαν κυρίως  αγιογραφίες µε µια 
συγκεκριµένη τεχνοτροπία που 
διαµόρφωσε τη λεγόµενη Κρητική 
Σχολή. Ο Θεοτοκόπουλος διδάχτηκε 
αγιογραφία αλλά ήρθε σε επαφή από 
νωρίς και µε έργα αναγεννησιακών 
καλλιτεχνών που είχαν µεγάλη ζήτηση 
στον ευρωπαϊκό καλλιτεχνικό χώρο γιατί 
έφερναν έναν αέρα ελευθερίας στα 
εκφραστικά τους µέσα και στα θέµατά 
τους. Από το 1563 αφιερώθηκε επίσηµα 
πια στην τέχνη του ζωγράφου. ∆εν ήταν 
λίγοι µάλιστα αυτοί που του έδωσαν 
από τότε ακόµα τον τίτλο του δασκάλου 
και µάστορα της ζωγραφικής τέχνης. 
Πού έζησε  
Ο ∆οµήνικος Θεοτοκόπουλος έζησε στη 
γενέτειρά του µέχρι το έτος 1567. Τότε 
εκτιµάται ότι εγκατέλειψε την Κρήτη για 
να πάει στην Ιταλία, η οποία υπήρξε  το  
λίκνο της Αναγέννησης και πολλοί 
καλλιτέχνες κατέφευγαν εκεί για να 
µαθητεύσουν κοντά στους µεγάλους 
δασκάλους. Στη Βενετία όπου 
εγκαταστάθηκε αρχικά  δέχτηκε 
επιρροές από τους  µεγάλους 
δασκάλους της ιταλικής τέχνης, τον 
Τιντορέτο και τον Τιτσιάνο , του οποίου 

υπήρξε και µαθητής. Από αυτόν 
υιοθέτησε στοιχεία της τέχνης του 
καθώς και τις απόψεις του για την αξία 
του χρώµατος. ∆έκα χρόνια αργότερα, 
το 1577, ταξίδεψε στη Μαδρίτη αρχικά 
και µετά στο Τολέδο της Ισπανίας όπου 
και έζησε µέχρι το τέλος της ζωής του 
χωρίς να επιστρέψει ποτέ πια στην 
Κρήτη. Στην Ισπανία άνθισε το ταλέντο 
του και καθιερώθηκε ως καλλιτέχνης 
µεγάλης αξίας. Ζωγράφισε µεγάλα έργα 
για καθεδρικούς ναούς και δηµόσια 
κτήρια και το εργαστήριό του στο Τολέδο 
δεν έµεινε ποτέ χωρίς παραγγελίες. 
 
Η τέχνη του  
Η τέχνη του χωρίζεται σε τρεις 
περιόδους:  
στην κρητική περίοδο, όπου 
ζωγράφιζε βασικά εικόνες µε τη 
βυζαντινή τεχνοτροπία, προσθέτοντας 
όµως και κάποια πρωτότυπα στοιχεία, 
στην ιταλική περίοδο, όπου ήρθε σε 
επαφή µε την αναγεννησιακή 
ζωγραφική και κυρίως µε την τέχνη που 

ακολούθησε την Αναγέννηση, δηλ. το 
µπαρόκ, και επηρεάστηκε πολύ ως 
προς τα θέµατά του από τις νέες τάσεις 
και ρεύµατα της εποχής και τέλος στην 
ισπανική περίοδο όπου και ωρίµασε 
ως καλλιτέχνης βρίσκοντας το δικό του 
προσωπικό ύφος και δηµιουργώντας 
ολοκληρωµένα έργα µεγάλης 
καλλιτεχνικής αξίας.  
Στην Ισπανία εγκατέλειψε τη 
νατουραλιστική απεικόνιση των µορφών 
του, που είχε µάθει στην Ιταλία, για να 
περάσει σε ένα πιο πνευµατικό, 
ιδεαλιστικό επίπεδο. Οι µακρόστενες 
µορφές στους πίνακές του διακρίνονται 
από µεγάλη πνευµατικότητα, µοιάζουν 
σχεδόν εξαϋλωµένες και το φώς, σε ένα  

ρόλο εντελώς συµβολικό, αναλαµβάνει 
να τονίσει  αυτή την πνευµατικότητα. 
Πολλοί κριτικοί µιλούν για µια πρώιµη 
συγγένεια  µε τον εξπρεσσιονισµό. Τα 
έντονα προσωπικά στοιχεία της τέχνης 
του δεν βρίσκουν µιµητές στην εποχή 
του αλλά ούτε και τους επόµενους 
αιώνες. Μένει «ξεχασµένος» για 
περίπου τετρακόσια χρόνια για να 
ανακαλυφθεί ξανά από πρωτοπόρους 
καλλιτέχνες του εικοστού αιώνα και να 
τοποθετηθεί στη θέση που του αξίζει. 
 

 
 
Μερικά από τα σηµαντικότερα έργα 
του Ελ Γκρέκο 
-Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ  
-Η ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ -
ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 
ΣΙΝΑ  
-Η ∆ΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
-Η ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ 
-Ο ΙΗΣΟΥΣ  ΘΕΡΑΠΕΥΩΝ ΤΟΝ ΤΥΦΛΟ  
ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ  
-ΜΑΡΙΑ Η ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ 
-Η ΣΤΑΥΡΩΣΗ 
-Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ Ο -
ΑΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 
-Ο ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΝΑΛΙΟΣ 
-Η ΑΓΩΝΙΑ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΗΣ 
ΓΕΘΣΗΜΑΝΗΣ 
-ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΚΑΡ∆ΙΝΑΛΙΟΥ 
-Ο ∆ΙΑΜΕΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΜΑΤΙΩΝ 
-Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΩΝ 
ΕΛΑΙΩΝ 
-Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
-Ο ΛΑΟΚΟΩΝ  
-O EYAΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 
 
 
Νικόλας Φίλης, Β3 
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µουσική    κινηµατογράφος  
 

 
 

 

Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΝΑΟΥΣΑΣ 

 
 
    Η Φιλαρµονική Εταιρεία Νάουσας είναι ένα σωµατείο µη 
κερδοσκοπικό που έχει ως  σκοπό τη διάδοση και τη 
διδασκαλία της µουσικής. Προσφέρει εδώ και 55 χρόνια 
περίπου δωρεάν µουσική παιδεία σε κάθε µέλος της αλλά 
και σε µαθητές της ευρύτερης περιοχής. Η µπάντα της 
απαρτίζεται από 50-60 µέλη κάθε ηλικίας (µαθητές 
∆ηµοτικού, Γυµνασίου, Λυκείου αλλά και µεγαλύτερων 
χρόνων). Συµµετέχει σε δηµόσιες εκδηλώσεις της τοπικής 
κοινωνίας, όπως σε θρησκευτικές και εθνικές γιορτές και 
τελετές πλαισιώνοντας λαµπρά µε την παρουσία της όλες 
αυτές τις εκδηλώσεις.  
 Η µπάντα της Φ.Ε.Ν. έχει δώσει πολλές συναυλίες στη 
Νάουσα αλλά και σε άλλες πόλεις και τόπους της 
ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας. Επίσης έχει λάβει 
µέρος και σε πανελλήνια φεστιβάλ Φιλαρµονικών στα 
οποία κέρδισε τιµητικές διακρίσεις. 

  
Η µπάντα «Πούπουλο» στη θεµελίωση  
του σχολείου Αγ. Μηνά  ( 1911) 
 
   Η Φιλαρµονική από την ίδρυσή της το 1958, στηρίζεται 
οικονοµικά κατά κύριο λόγο στις δωρεές απλών πολιτών 
της Νάουσας καθώς και σε περιστασιακές επιχορηγήσεις 
του ∆ήµου. Η ίδρυση του σωµατείου της Φ.Ε.Ν. ήταν και 
είναι µια συνέχιση της µουσικής ιστορίας του τόπου που 
ξεκίνησε από τις αρχές του 20ού αιώνα. Οι ιδρυτές, ο 
πρόεδρος, τα µέλη και οι µουσικοί που δηµιούργησαν το 
σωµατείο προέρχονταν από παλαιότερες φιλαρµονικές, 
όπως τη Φιλαρµονική «ΑΘΗΝΑ» , η οποία ιδρύθηκε το 
1924 από έναν όµιλο νέων της «ΕΡΙΟΛΑΝ» των 

εργοστασίων του Λαναρά.  
Προς τις αρχές του 20ού αιώνα συναντάµε  τη Φιλαρµονική 
Προσκόπων καθώς και τις Φιλαρµονικές « Πούπουλο» και 
«Ευαγγελισµός». Ένα εξίσου σηµαντικό στοιχείο που 
πρέπει να αναφερθεί, είναι ότι ακόµα και στα χρόνια της 
τουρκοκρατίας είχαν δηµιουργηθεί και λειτούργησαν 
µουσικές µπάντες µε αξιόλογες επιδόσεις. 
Τέλος, στα σηµερινά χρόνια η Φιλαρµονική αποτελείται από 
πνευστά και κρουστά µουσικά όργανα, όπως: τα 
τροµπόνια, τα κόρνα, τις τροµπέτες, τα βαρύτονα 
σαξόφωνα και τα σαξόφωνα Alto και Tenoro, τα κλαρίνα, τα 
τύµπανα και τα πιατίνια. 
Από το 1996  διευθύνει τη Φιλαρµονική ο αρχιµουσικός και 
µαέστρος Ιωάννης Σταυρακάκης. 
Χριστίνα Φραγκοτσινού, Β3 
 

 
Τα παιδιά της χορωδίας 
(Les choristes)  
Γαλλική Ταινία, παραγωγής 2004. Ηθοποιοί: Gérard 
Jugnot, François Berléand, Jean-Baptiste 
Maunier.Σκηνοθεσία Christophe Barratier. 
Περίληψη: 
O Clement Mathieu, ένας άνεργος µουσικός πιάνει δουλειά 

ως επιστάτης στο fond de l'etang  ένα ίδρυµα µε ορφανά 
και απείθαρχα παιδιά .Εκεί γνωρίζει τον αυταρχικό 
διευθυντή του ιδρύµατος που µε τις αντιπαιδαγωγικές 
µεθόδους που ασκεί (δράση - αντίδραση)  κάνει τους 
µαθητές ακόµη πιο ατίθασους . Ο Clement δηµιουργεί µια 
χορωδία όπου ανακαλύπτει νέα ταλέντα , γαληνεύει τους 
µαθητές . Επίσης τους διδάσκει την ανθρωπιά και το πώς 
να πορεύονται στη ζωή. Μια πολύ ωραία ταινία που δεν 
πρέπει να χάσετε! 
 Αριστοτέλης Τσουκαλάς Β3 
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ΟΙ ∆ΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ 
 
ΛΙΓΑ  ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ 
 
Οι ∆εινόσαυροι ήταν όντα που 
εµφανίστηκαν  στη Γη πριν περίπου 230  
εκατοµµύρια  χρόνια. Είχαν  τεράστια 
δύναµη και για αυτό ήταν θέµα χρόνου 
να  κυριαρχήσουν  στον πλανήτη µας. 
Το όνοµά τους έχει ελληνική ρίζα. Τους 
το έδωσε ο Άγγλος παλαιοντολόγος 
Όουεν το 1842 και είναι σύνθεση των 
λέξεων δεινός (που προκαλεί δέος, 
φόβο) και σαύρα. Οι απόψεις διίστανται 
αν υπάρχει κάποια συνέχεια των 
δεινοσαύρων σήµερα . Άλλοι 
επιστήµονες πιστεύουν ότι τα σηµερινά 
ερπετά είναι οι απόγονοι των τεράστιων 
εκείνων ζώων και άλλοι ότι τα πτηνά 
προέρχονται από τους δεινόσαυρους. 
Παρ’ όλα αυτά για αδιευκρίνιστους  
λόγους  πριν  από περίπου 60 
εκατοµµύρια χρόνια εξαφανίστηκαν σε 
πολύ σύντοµο διάστηµα. Τι λέτε να τους 
κατέβαλε, το κρύο που µπορεί να ήταν 
αφόρητο εκείνη την περίοδο ή κάτι 
άλλο; 
 
ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΜΕΤΑΞΥ 
∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ∆ΕΙΝΟΣΑΥΡΩΝ 
 
Από τα απολιθώµατα που βρέθηκαν 
σχεδόν σε όλες τις ηπείρους και από 
οστά, κόπρανα κλπ. οι παλαιοντολόγοι 
συµπεραίνουν περίπου στα εξής:: 
Οι περισσότεροι ∆εινόσαυροι είχαν 
κάποια κοινά ανατοµικά χαρακτηριστικά. 
Είχαν π.χ. τα µπροστινά άκρα  πιο 
κοντά και πιο ελαφριά από τα πίσω. 
Παράλληλα, διέθεταν  έναν δεύτερο 
ουρανίσκο ο οποίος τους επέτρεπε να 
τρώνε και να αναπνέουν ταυτόχρονα. 
Επίσης είχαν ένα σχετικά ευθύ µηρό ο 
οποίος τους επέτρεπε την κάθετη θέση, 
 στην οποία τα οπίσθια άκρα 
τοποθετούνταν άµεσα κάτω από το 
σώµα ή ήταν «κρεµαστά». Η κάθετη  
δράση των άκρων στους δεινόσαυρους 
επέτρεπε την αποδοτικότερη και 
γρηγορότερη µετακίνηση, έναντι της πιο  

 
αδέξιας και πιο αργής µετακίνησης 
άλλων «ξαπλωµένων» ερπετών. 
Επέτρεπε επίσης σε πολλούς τύπους 
δεινοσαύρων να γίνουν δίποδοι. Τέλος 
πρέπει να είχαν 3-4 δάχτυλα.  
 
ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥΣ  
 
Ξέρουµε ότι οι δεινόσαυροι ήταν 
µεγαλόσωµοι. Ο σαυρόπους ήταν π.χ. 
τεράστιος. Ακόµα και τα πιο µικρά 
σαυρόποδα ήταν µεγαλύτερα σε όγκο 
από οτιδήποτε άλλο έχει εµφανισθεί στη 
γη. ΄Ενας από τους βαρύτερους 
δεινόσαυρους θα µπορούσε να είναι ο 
Αργεντινόσαυρος που πρέπει να ζύγιζε 
100 τόνους. Στους µεγαλύτερους σε 
µήκος κατατάσσονται ο σεισµόσαυρος 
και ο υπέρσαυρος  που πρέπει να 
έφθαναν σε µήκος τα 33 µέτρα 

∆ΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 

Παρόλο που άνθρωποι και δεινόσαυροι 
δεν συνυπήρξαν ποτέ, από τότε που 
ανακαλύφθηκαν οι τελευταίοι το 19ο 
αιώνα,  προκαλούν το αµείωτο 
ενδιαφέρον της κοινής γνώµης. 
Θεωρούνται τα πιο δηµοφιλή ζώα στον 
πλανήτη. Είναι γνωστό το Πάρκο 
Κρύσταλ του Λονδίνου που διαθέτει 4 
γιγαντιαία οµοιώµατα δεινοσαύρων και 
το αντίστοιχο Σέντραλ Πάρκ της Ν. 
Υόρκης  που κάθε χρόνο κατακλύζονται 
από επισκέπτες. Από πολύ νωρίς τόσο 
η λογοτεχνία, τα κόµικς όσο και ο 
κινηµατογράφος ασχολήθηκαν µε τα 
ζώα αυτά, µε αποκορύφωµα τη 
χολυγουντιανή παραγωγή Τζουράσικ 
Πάρκ . Τελευταία έχουν εισχωρήσει µε 
επιτυχία και στον κόσµο των 
ηλεκτρονικών  παιχνιδιών. 

   Η Μεσογειακή φώκια  
 
 

 
 
Η µεσογειακή φώκια Monachus  
Monachus (*) είναι ένα από τα 3 είδη 
της φώκιας Monachus, έχει εξαφανισθεί 
εντελώς από πολλά µέρη του πλανήτη 
και ζει πλέον µόνο σε 4 περιοχές, στα 

 
νησιά Μαδέρα, στην ακτή Campo 
Blanco της Μαυριτανίας, στις 
µεσογειακές ακτές του Μαρόκου,ι στην 
ανατολική Μεσόγειο, δηλ. στο Ιόνιο και 
Αιγαίο Πέλαγος και στα µεσογειακά 
παράλια της Τουρκίας. Επειδή είναι 
είδος απειλούµενο από εξαφάνιση 
προστατεύεται από διεθνείς συνθήκες. 
Στην Ελλάδα  ζουν γύρω στα 300-350 
άτοµα σε έρηµες θάλασσες και σπηλιές. 
∆ιαλέγουν αποµονωµένα και καλά 
προφυλαγµένα µέρη, ώστε να µην 
ενοχλούνται από την ανθρώπινη 
παρουσία. Το πιο γνωστό ενδιαίτηµά 
τους στην Ελλάδα είναι οι Β. Σποράδες, 
όπου υπάρχει και το Θαλάσσιο Πάρκο 
µε κέντρο την Αλλόνησο. 
 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 
Η µεσογειακή φώκια είναι ένα θαλάσσιο 
θηλαστικό µε  σταχτί ή καφέ χρώµα, το 
µήκος της µπορεί να φτάσει µέχρι και τα 
2,5  µέτρα  και ζυγίζει 250 έως 300  
κιλά. Αναπαράγεται από το Σεπτέµβριο 
µέχρι το ∆εκέµβριο και γεννάει κάθε 2 
χρόνια ένα µόνο µικρό που έχει µαύρο 
τρίχωµα, µήκος 1µέτρο και βάρος 
περίπου 15  κιλά. Το µικρό θηλάζει για 
3-4 µήνες. Οι φώκιες τρέφονται κυρίως 
µε ψάρια, αστακούς και χταπόδια.  
 
ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ 
 
Οι κύριες απειλές είναι ο 
κατακερµατισµός των βιοτόπων, η 
παγίδευση σε δίχτυα και η ηθεληµένη 
εξόντωση από τον άνθρωπο. 
 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ 
 
Η µεσογειακή φώκια ως ανώτερος 
θηρευτής είναι σηµαντικός κρίκος στην 
τροφική αλυσίδα και η επιβίωσή της  
αποτελεί εγγύηση για την υγεία του 
θαλάσσιου οικοσυστήµατος. 
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
Το είδος , όπως αναφέραµε 
προστατεύεται από πολλές διεθνείς 
συµβάσεις. Στην Ελλάδα έχει αναλάβει 
την προστασία του η Εταιρεία Μελέτης 
και Προστασίας της Μεσογειακής 
Φώκιας. Στις δραστηριότητές της 
περιλαµβάνεται και η περίθαλψη 
τραυµατισµένων ζώων ή νεογέννητων 
που οι µητέρες τους σκοτώθηκαν.  
 
* Πηγή: Εταιρεία Μελέτης και 
Προστασίας της µεσογειακής φώκιας. 
Χάρης Φίλης, Β3 
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Η επίδραση των 
νέων 
τεχνολογιών στα 
παιδιά και τους 
νέους 
 

 
Μέχρι λίγες δεκαετίες 
πριν η ζωή των 
οικογενειών κυλούσε 
πολύ πιο ήρεµα και 
οµαλά, µε ήπιους 
ρυθµούς και 
σύµφωνους µε τις 
ανθρώπινες αντοχές. Η εκπληκτική 
όµως ανάπτυξη της τεχνολογίας τα 
τελευταία χρόνια έφερε επανάσταση 
στους ρυθµούς της ζωής. Έδωσε 
ασύλληπτες για τις προηγούµενες γενιές 
δυνατότητες ενηµέρωσης, µόρφωσης, 
ψυχαγωγίας και επικοινωνίας. Η 
τηλεόραση, το διαδίκτυο, τα ηλεκτρονικά 
παιχνίδια, η πολύ εξελιγµένη πια κινητή 
τηλεφωνία κυριαρχούν στην καθηµερινή 
ζωή των νέων. Παιδιά και έφηβοι 
εκµεταλλεύονται τις δυνατότητες των 
µέσων αυτών και απασχολούνται 
πολλές ώρες µε αυτά.. 
    Οπωσδήποτε είναι πολύ ενδιαφέρον 
να µπορείς να ενηµερώνεσαι άµεσα για 
ό,τι συµβαίνει στον πλανήτη µας, να 
βλέπεις εντυπωσιακές και λεπτοµερείς 
περιγραφές γεγονότων, να αισθάνεσαι 
πληροφορηµένος για όλα. Είναι 
εξυπηρετικό να έχεις µέσω του 
διαδικτύου όλο τον κόσµο µπροστά σου, 
στη µικρή σου οθόνη, και από εκεί να 
προχωρείς σε κάθε είδους συναλλαγές 
µε απίστευτη ευκολία. Είναι ελκυστικό 
και ευχάριστο να παίζεις παιχνίδια στα 
οποία συµµετέχουν παίκτες απ’ όλο τον 
κόσµο. Και είναι εντυπωσιακό µε το 
κινητό σου τηλέφωνο, να επικοινωνείς 
µε τον καθένα όπου και αν βρίσκεσαι, 
να φωτογραφίζεις, να ηχογραφείς, να 
βιντεοσκοπείς, να µπαίνεις στο 
διαδίκτυο, να ακούς µουσική και να 
µαθαίνεις διάφορα χρήσιµα για σένα 
πράγµατα. 
    Όµως έχεις άραγε αναλογιστεί τις 
αρνητικές συνέπειες που µπορεί να έχει 
η νέα τεχνολογία στη ζωή τη δική σου 
και της οικογένειάς σου; Ότι η 
υπερβολική χρήση των ηλεκτρονικών 
µέσων ενεργεί διασπαστικά µέσα στην 
οικογένεια; Ότι µπορείς να βλέπεις όλο 

τον κόσµο, αλλά να χάνεις τον διπλανό 
σου; Να επικοινωνείς µε τον καθένα, 
ακόµη και στην άκρη του κόσµου, αλλά 
όχι µε τα πρόσωπα του στενού σου 
περιβάλλοντος; Να συναντάς όποιους 
θέλεις εκτός από αυτούς που είναι 
δίπλα σου, δηλαδή τους γονείς τα 
αδέρφια σου; Έχεις σκεφτεί πόσες 
φορές έχεις έρθει κουρασµένος από το 
σχολείο ή το φροντιστήριο και αντί να 
µιλήσεις µε τους δικούς σου ανθρώπους 
στο σπίτι και να ξεκουραστείς, 
κλείστηκες στο δωµάτιό σου, για να 
ασχοληθείς µε τον υπολογιστή και να 
περιπλανηθε ατέλειωτες ώρες στους 
δρόµους του διαδικτύου; Έχεις 
προσέξει ότι έτσι χάνεται η επικοινωνία 
και η οικογενειακή ζεστασιά; Ότι τα µέλη 
της οικογένειας δεν χαίρονται που είναι 
µαζί και µοιάζουν απλώς µε 
συγκάτοικους στο ίδιο χώρο; Ότι η 
οικογενειακή ενότητα τραυµατίζεται και 
οι γονείς δεν µπορούν να δείξουν την 
αγάπη τους προς εσένα και το 
ενδιαφέρον τους για τα θέµατα που σε 
απασχολούν; 

 
    Αλλά και πέρα από τα παραπάνω δε 
σκέφτεσαι ότι η πολύωρη ενασχόλησή 
σου µε τις νέες τεχνολογίες µπορεί να 
επηρεάσει την ψυχική και σωµατική σου 

υγεία; Να σου 
δηµιουργηθεί εξάρτηση 
που θα σε ωθήσει στο 
να αδιαφορείς για όλα τ’ 
άλλα γύρω σου; Να 
τραυµατίσεις το ήθος 
του χαρακτήρα σου 
καθώς τα µέσα αυτά 
σου δίνουν τη 
δυνατότητα να 
γνωρίσεις τον κόσµο της 
βίας, του εγκλήµατος και 
της παρανοµίας 
γενικότερα; Να σε 
φορτίσει ψυχικά και να 
γίνεις εσύ ο ίδιος 
απότοµος, βίαιος και 
σκληρός προς τους 
άλλους; 
    

 
  
 
Πριν λοιπόν ξανανοίξεις τον υπολογιστή 
σου, την τηλεόραση ή το κινητό σου, 
σκέψου αν είναι απαραίτητο, αν 
πρόκειται να χρησιµοποιηθεί µε 
δηµιουργική διάθεση και µε ωφέλιµο για 
σένα τρόπο, αν σου στερεί ή όχι την 
ευκαιρία να επικοινωνήσεις µε την 
οικογένειά σου. Και µην ξεχνάς ότι 
πρέπει να αποφεύγεις την κατάχρηση 
και την άµετρη απόλαυση που 
προσφέρει η χρήση αυτών των µέσων 
προς όφελος της σωµατικής και ψυχικής 
σου υγείας. 
                                                                                                        
Μάρκος Νικολάου, Β2 
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 και ….Νόστιµες Συνταγές !!!                      
 

  Μεταξύ υπαλλήλων:  
- Ο διευθυντής σκέφτεται να σε 
διώξει από την δουλειά. 
- Γιατί; Επειδή κοιµάµαι στο γραφείο; 
- Όχι, επειδή ροχαλίζεις και δεν τον 
αφήνεις να κοιµηθεί κι αυτός!!! 
                     
Ο δάσκαλος ρωτάει το µαθητή 
 - Για πες µου Γιώργο, πόσο κάνει 8-
8;  
 - ∆εν ξέρω, κύριε.  
 - Για σκέψου λίγο, αν έχω 8 κεράσια 
και φάω τα 8 τι θα έχω;  
 - Τα κουκούτσια κύριε!!!  
 
  Ο Γιωρίκας και ο Κωστίκας 
περπατούν στον δρόµο. Ξαφνικά  ο 
Γιωρίκας βλέπει µια µπανανόφλουδα 
στα είκοσι µέτρα και αγανακτισµένος 
γυρνά και          λέει στον Κωστίκα:  
«Όχι ρε φίλε, πάλι θα γλιστρήσω!!»  
 
∆ΑΣΚΑΛΟΣ : Ποιος θα µου πει από 
που κατάγεται ο άνθρωπος ;  
 ΚΙΚΗ : Από τον Αδάµ και την Εύα, 
κύριε ! 
 ΚΩΣΤΑΣ : Όχι, κύριε ! Λάθος ! Ο 
µπαµπάς µου, µου είπε ότι 
καταγόµαστε από τους πιθήκους .  
 ∆ΑΣΚΑΛΟΣ : Τα οικογενειακά σας 
Κώστα δε µας ενδιαφέρουν !! 
 
        Α Κ Ρ Ο Σ ΤΟ Ι Χ Ι ∆ Α 
 
Συµπλήρωσε την ακροστοιχίδα του 
σχολείου: 
 
1. Αυτό είναι το τρίτο και τελευταίο ... 
της εφηµερίδας µας          _ _ _ _ _ Σ  
 
2. Στο µάθηµα αυτό κάνουµε πολλές 
κατασκευές                                       
_ _ Χ _ _ _ _ _ _ _ 
 
3. Ωριαία..                                                                                
_ _ _ _ Ο_ _ 
 
4. Τα περισσότερα είναι πεντάλεπτα 
και δεκάλεπτα  
                          _ _ _ Λ _ _ _ _ _ _ _ 
 
5. Μέσο επικοινωνίας που 
χρησιµοποιείται και ως σχολικό             
_ _ _ _ _ _ Ε _ _ 
 
6. Μετά το Πάσχα αρχίζουν οι ..                                             
_ _ _ _ _ _ _ Ι _  
7. Ο µήνας που τελειώνουν τα 
σχολεία                                                    
_ Ο_ _ _ _ _ 

Χωροπανίτου Ελένη Β3 

                                       

                       
                 

Καλοκαιρινά Ροφήµατα 

 

 

Milk shake Ανανάς ( για 4 άτοµα) 
•   4 µπάλες παγωτό βανίλια 
•   2 φλιτζάνια γάλα 
•    6 φέτες ανανά κονσέρβα  ( ή 3 φρέσκο )  

 

 
                                                                                     (Σκίτσο Μ.Γ. Γιτόπουλος) 

Milk shake µε φράουλες και µάνγκο (για 4 άτοµα) 
• ½ µάνγκο ώριµο 
• 1 φέτα ανανά 
• 200 γραµµ. φράουλες 
• 350 γραµµ. γάλα 
• φύλλα µέντας 

 

Smoothie µε µπανάνα και φράουλα  
 (για 2-3 ποτήρια) 

 
• 150 γραµµ. φράουλες πλυµένες, 

καθαρισµένες και κοµµένες στα  δύο 
• 1 µπανάνα 
• χυµό από δύο πορτοκάλια 
• 2 κουτ. σούπας γιαούρτι 

 
Γενικές Οδηγίες 
Πλένετε και στραγγίζετε τα φρούτα. Τα ξεφλουδίζετε, 
αν χρειάζεται, και αφαιρείτε τα κουκούτσια. Τα κόβετε 
σε χοντρά κοµµάτια και τα βάζετε στην κατάψυξη σε 
σακουλάκια για 4-5 ώρες (εκτός αν είναι κονσέρβα). 
Τέλος χτυπάτε όλα τα υλικά στο µπλέντερ µέχρι να 
οµογενοποιηθούν. 
 
 

(Σκίτσο Μ. Γ. Γιτόπουλος)           TIP 
                                                   Πειραµατιστείτε µε το είδος των φρούτων και την 
                                                   αναλογία ( γάλα-φρούτα ) για να πετύχετε την γεύση                     
                                                    που επιθυµείτε.  

Μαργαρίτης Γιάγκος Γιτόπουλος , Β1 


