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Ειδικό τεύχος - Αφιέρωμα στα ανθρώπινα δικαιώματα

Περί δακρύων
Τα δάκρυα δεν είναι λύπης ή γέλιου. Τα δάκρυα 
γέλιου είναι δάκρυα αγάπης. Λένε πως όταν κάποιος 
σ' αγαπάει, φαίνεται από τα μάτια του, έτσι; Μερικές 
φορές η αγάπη ξεχειλίζει και τρέχει στα μάγουλα σαν 
μικρό παιδί που παίζει αμπάριζα.

Άλλες φορές όμως... Είναι στιγμές που είσαι πολύ 
θλιμμένος, τα δάκρυα λύπης κάνουν την εμφάνισή τους. 
Τα δάκρυα πόνου. Ωστόσο, αυτά τα δάκρυα δε σε κάνουν 
αδύναμο. Είναι απόδειξη πως θέλεις να βγάλεις το κακό 
από μέσα σου, αυτό που σε στεναχωρεί. Ο οργανισμός 
διώχνει τον πόνο από τα μάτια, όμως αυτά τα δάκρυα 
στεγνώνουν πιο εύκολα, δεν το έχεις παρατηρήσει; Και 
δεν είσαι αδύναμος όταν πέφτουν αυτά τα δάκρυα. Είσαι 
δυνατός που κατάφερες να τα βγάλεις από μέσα σου.

Γι' αυτό, όταν κλαις, σκέψου ποιος είναι ο λόγος που 
έκανε τα μάτια σου να γυαλίζουν στο ζεστό φως του 
ήλιου ή στη δροσερή σκιά του φεγγαριού. Κι εγώ είμαι 
εδώ για σένα. Να σε στηρίζω και να σε συμβουλεύω και 
-γιατί όχι;- να σου γράφω γλυκά ρητά. 

Γιατί «Όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα είχαμε 
προγραμματίσει, ίσως να είναι επειδή ο Θεός είχε 
καλύτερα σχέδια για εμάς!»  Μητέρα Τερέσα.                        

Σου απλώνω το χέρι μου, κράτα το κι ας προχωρήσουμε 
μαζί. Με ένα χέρι βοήθειας.        Βασιλική Κατσανδρή, Α2

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Βασιλική Κατσανδρή, Μιχάλης Βρεττός, Ιωάννα 
Άγκο, Μαρία Ζαφείρη, Καλομοίρα Πλαβούκου

Καθηγήτριες σύμβουλοι:
Μαίρη Καλδή, Δήμητρα Μαυρογιάννη, Θεοδοσία 
Παπαδοπούλου
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    Ανθρώπινα δικαιώματα

 Αν και η σημερινή κοινωνία θεωρείται οτι ειναι 
πιο απελευθερωμένη με νέες αντιλήψεις, στην 
πραγματικότητα ίσως δεν έχει αλλάξει σε πολλά 
πράγματα.  Φυσικά σήμερα οι συνθήκες ζωής δεν είναι 
ίδιες με του παρελθόντος και οι άνθρωποι απολαμβάνουν 
μια ζωή πιο άνετη και εύκολη. Έχουν όμως, όλοι το έχουν 
το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης;   Είναι όλοι ίσοι 
απέναντι στο νόμο; Έχουν όλοι οι άνθρωποι δικαιώματα 
αδιακρίτως φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, 
θρησκείας, πεποιθήσεων, καταγωγής περιουσίας, 
γέννησης ή τόπου διαμονής; Αυτά είναι μερικά από τα 
πιο σημαντικά ανθρώπινα δικαιώματα.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, στο παρελθόν έχουν γίνει 
μεγάλες επαναστάσεις που υπερασπίστηκαν τα 
δικαιώματα των ανθρώπων. Η πρώτη και πιο σημαντική 
κίνηση ήταν κατά τη διάρκεια του Διαφωτισμού όταν ο 
κόσμος άρχισε να αντιλαμβάνεται όλο και πιο έντονα την 
ανάγκη για ελεύθερη έκφραση και γενικότερα ήθελε να 
έχει τη δυνατότητα να ζει εξασκώντας τα δικαιώματα του 
χωρίς να του επιβάλλεται αυθαίρετα κάποιος ανώτερος. 
“Οι διαφωτιστές διακήρυξαν την απόρριψη κάθε 
αυθεντίας, την κριτική κάθε υφιστάμενης γνώσης, και 
αποδέχονταν μόνο την τη λογική ως το μόνο ασφαλή 
τρόπο ερμηνείας του κόσμου. Για τους διαφωτιστές 
όλοι οι άνθρωποι έχουν, μόνο και μόνο επειδή είναι 
άνθρωποι, ορισμένα δικαιώματα (ζωής, ιδιοκτησίας, 
ισότητας απέναντι στον νόμο, ελευθερίας σκέψης και 
έκφρασης), τα οποία δεν μπορεί να καταργήσει καμιά 
εξουσία.”
Μία σημαντική στιγμή της ιστορίας αποτελεί και 
Αμερικανική επανάσταση, η οποία ψήφισε την  Διακήρυξη 
της Ανεξαρτησίας το 1776 στην οποία τονίζεται ότι “όλοι 
οι άνθρωποι πλάστηκαν ίσοι, ότι προικίστηκαν από τον 
Δημιουργό τους με μερικά απαράγραπτα δικαιώματα, 
όπως αυτά της ζωής, της ελευθερίας και της αναζήτησης 
της ευτυχίας.” 
Ακολουθεί η  Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
και του πολίτη, το 1789 που ψηφίστηκε κατά τη διάρκεια 
της Γαλλικής επανάστασης, η οποία κατάργησε τα 
προνόμια των ευγενών.
Ας μην παραλείψουμε και ένα από τα πιο γνωστά 
κινήματα που το γιορτάζουμε ακόμα και σήμερα και είναι 
αυτό της Πρωτομαγιάς, όπου οι άνθρωποι αγωνίστηκαν 
για να διεκδικήσουν τα τρία οκτάωρα: 8 ώρες δουλειάς, 8 
ώρες ύπνου και 8 ώρες ξεκούρασης. Ως τότε οι άνθρωποι 
ήταν αναγκασμένοι να δουλεύουν κάτω από άθλιες 
συνθήκες για ελάχιστα χρήματα. 

Δυστυχώς, παρόλες τις διακηρύξεις και τις επαναστάσεις, 
σήμερα πολύ συχνά σε όλον τον κόσμο αντιμετωπίζουμε 
φαινόμενα, τα οποία είναι κατά των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν μετά 
από τόσες επαναστάσεις να παραβιάζονται σήμερα 
τα ανθρώπινα δικαιώματα.Γιατί να είμαστε έτη φωτός 
πίσω καθώς ακόμα και τώρα υπάρχουν παιδιά που 
αναγκάζονται να δουλεύουν και ενήλικες που δουλεύουν 
σε σκληρά ωράρια. Σε ορισμένες χώρες τα παιδιά 
αντιμετωπίζονται ως απειλή και όχι ως αθώες ψυχές. Τα 
παιδιά πρέπει να ζουν ξέγνοιαστα και όμορφα τα παιδικά 
τους χρόνια χωρίς να χρειάζεται να εργαστούν και να 
πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης και κακοποίησης. Τα 
παιδιά πρέπει να λαμβάνουν στοργή αγάπη και παιδεία, 
για να γίνουν καλοί άνθρωποι. Πώς απαιτούμε μία σωστή 
κοινωνία όταν εμείς οι ίδιοι καταπατάμε το δικαίωμα του 
άλλου να ζήσει;
Εμείς που τα βλέπουμε όλα αυτά τι κάνουμε; Γιατί 
καθόμαστε αμέτοχοι, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά γύρω 
μας; Ως πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση;  Δεν είναι 
δυνατόν ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών στον πλανήτη να 
αναγκάζονται να δουλεύουν για να ζήσουν. Το δικαίωμα 
στη ζωή δεν θα έπρεπε να είναι κάτι που θα το κερδίσουν 
μέσα από σκληρή δουλειά. Είναι κάτι που θα έπρεπε να 
είναι αυτονόητο και δεδομένο. 

Θεωρώ ότι πρέπει κάθε μέρα να παλεύουμε για αυτά 
τα δικαιώματα και να μην υποδουλωνόμαστε στη βία. 
Γιατί αυτό που μας ανήκει και πρέπει να το έχουμε 
είναι απαραίτητο να το διεκδικήσουμε με σώμα και 
ψυχή. Είμαστε άνθρωποι! Είμαστε όλοι ίσοι! Είμαστε 
υποχρεωμένοι να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα του 
ανθρώπου να ζει, να εκφράζεται και να δουλεύει υπό 
συνθήκες ελευθερίας. 
Είμαι περήφανη,όμως, που υπάρχουν οργανώσεις όπως 
η actionaid που πολεμούν ακόμα για αυτά τα δικαιώματα 
και βοηθάνε τα παιδιά του κόσμου. ακόμα, οι γιατροί 
χωρίς σύνορα, που προσφέρουν τις δυναμεις τους 
σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου υπάρχει ανάγκη. 
Χαίρομαι που υπάρχουν η Green Peace, η Διεθνής 
Αμνηστία, οι Γιατροί του Κόσμου, το Παρατηρητήριο των 
Συμφωνιών του Ελσίνκι, η Ομάδα για την Προστασία των 
Μειονοτήτων, γιατί υπερασπίζονται τους αδικημένους 
και επαγρυπνούν για την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων  σε όλον τον πλανήτη.  
Ελπίζω κάποια μέρα να ξυπνήσουμε από την νάρκη, στην 
οποία βρισκόμαστε κάνοντας έστω κάποια μικρή δράση 
για το συνάνθρωπο. Γιατί κάτι μικρό από τον καθένα 
από μας στο τέλος θα δημιουργήσει κάτι μεγάλο, που θα 
συμβάλλει στην αλλαγή. Θα δημιουργήσει  έναν κόσμο 
όπου όλοι θα είναι ίσοι και θα έχουν ίσα δικαιώματα. 
έναν κόσμο αληθινής ελευθερίας.

Καλομοίρα Πλαβούκου, Γ2
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Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είχαν ως ημερομηνία έναρξης 
το 776 π.Χ. στην Αρχαία Ολυμπία.Στην αρχή διεξαγόταν 
μόνο ένα αγώνισμα, η κούρσα του σταδίου. Από το 776 
π.Χ. και μετά οι Αγώνες, σιγά-σιγά, έγιναν πιο σημαντικοί 
σε ολόκληρη την αρχαία Ελλάδα και τα αγωνίσματα 
έγιναν 20. Σε αυτά εντάσσονται οι αγώνες δρόμου, η 
ρίψη σφαίρας και σφύρας, το άλμα επί κοντώ, το  άλμα 
εις ύψος και το άλμα εις μήκος κ. ά.. 
 
Η τιμή στους Θεούς του Ολύμπου, όπως και η φράση” 
νους υγιής εν σώματι υγιεί” υπήρξαν μεταξύ άλλων 
τα κίνητρα, για να συμμετέχει κανείς τα Ολυμπιακά 
αγωνίσματα.Οι νικητές των αγώνων θαυμάζονταν και 
γίνονταν αθάνατοι μέσα από ποιήματα και αγάλματα. 
Κάθε πόλη θεωρούσε τιμή της να έχει έναν Ολυμπιονίκη. 
Το έπαθλο για τους νικητές ήταν ένα στεφάνι από κλαδιά 
ελιάς, πράγμα που δείχνει ότι αυτό που έχει σημασία 
είναι η νίκη όχι η αμοιβή. 

Πρέπει να πούμε, όμως, ότι τα Ολυμπιακά αθλήματα 
στα αρχαία χρόνια δεν είχαν τον ίδιο χαρακτήρα, όπως 
σήμερα. Σύμφωνα με ιστορικούς και αναφορές στα έργα 
του Ομήρου οι θάνατοι και οι σοβαροί τραυματισμοί 
ήταν συχνό φαινόμενο ιδιαίτερα σε αγώνες οπλομαχίας 
και πυγμαχίας, οι οποίοι γινόντουσαν μέχρι τελικής 
πτώσεως. Αυτό συνέβαινε, διότι οι αγώνες ακολουθούσαν 
τα πρότυπα μιας πολεμικής κοινωνίας που έβαζε πάνω 
απ’ όλα την ανδρεία και την αρετή.

Στα νεότερα χρόνια οι Ολυμπιακοί αγώνες έχουν 
εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο και τα Ολυμπιακά 
αθλήματα έχουν αποκτήσει μεγάλη ποικιλία. Πολλά από 
αυτά έχουν ξεφύγει από τον αγωνιστικό χώρο του στίβου 
και διεξάγονται σε ειδικά προσαρμοσμένα στάδια, όπως 
τα παγοδρόμια κ.ά..  
Μία μέρα που έκανε τους Έλληνες ευτυχισμένους και 
περήφανους για την χώρα όπου ζουν  ήταν ο  Αύγουστος 
του 2004! Ένας μήνας που δεν θα ξεχάσει κανείς. Η Ελλάδα 
που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες επιτέλους τους 
διεξήγαγε στο έδαφος της.

Όταν ο Βαρόνος Πιερ ντε Κουμπερτέν πρότεινε την 
αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων, δήλωσε “Αυτό που 
έχει σημασία στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν είναι η 
νίκη, αλλά η συμμετοχή... Αυτό που έχει αξία δεν είναι 
η επικράτηση, αλλά το “ευ αγωνίζεσθαι”.Ο Ολυμπισμός 
έχει στόχο να δημιουργήσει έναν νέο τρόπο ζωής, με 

λιγότερη βία και ανταγωνισμό, στηριγμένο στις αρχές 
του, την ανοχή, την ειρήνη, το “ευ αγωνίζεσθαι” και την 
ευγενή άμιλλα. 

Η φράση “ευ αγωνίζεσθαι” δείχνει  την εντιμότητα, 
την ισότητα, τη δικαιοσύνη και το σεβασμό του ενός 
αθλητή προς τον άλλον. Από την άλλη η ευγενής άμιλλα 
συμβολίζει την αριστεία, τον ευγενικό συναγωνισμό, την 
τάση για διάκριση και υπεροχή μακριά όμως από κάθε 
αντιπαλότητα.

Πολύ σημαντικό ήταν το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια 
της τέλεσης των αγώνων σταματούσαν οι καθε λογής 
εχθροπραξίες μεταξύ των πόλεων - κρατών. Επρόκειτο, 
λοιπόν, για αγώνες, που σέβονταν τις οικουμενικές 
αρχές, τον πατριωτισμό, την ειρήνη, τον αλτρουισμό 
και τη δημοκρατία. Στον κάθε αθλητή προσέφεραν και 
προσφέρουν την ευεξία, την υγεία, την αριστεία, την 
αυτοεκτίμηση, τη συμμετοχή και το σεβασμό στον εαυτό 
μας. Από την άλλη στους αγώνες δοκιμάζεται η  φιλία, η 
ισότητα, ο σεβασμός στους γύρω μας, η αλληλεγγύη, η 
αδελφοσύνη, και η συντροφικότητα.
 Όπως και να χει είτε παρακολουθεί κάποιος τους αγώνες  
είτε λαμβάνει μέρος σε αυτούς, ο ενθουσιασμός, η χαρά 
αλλά και η απογοήτευση είναι κοινά συναισθήματα για 
όλους. Είναι μια στιγμή διαφορετική από τις άλλες που 
χαρίζει στην ανθρωπότητα δόξα και τιμή.

Γιώργος Αναγνωστόπουλος, Βάσω Γεροθανάση, 
Βασιλική Κατσανδρή

 
    Ολυμπιακοί αγώνες και πανανθρώπινες αξίες

Θεοδοσία Σαμαρτζή, Α2
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ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
στους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄τάξης

του 3ου Γυμνασίου Αχαρνών

Έρευνα

Με αφορμή μια ιδέα των 
παιδιών έγινε έρευνα στους 
μαθητές και τις μαθήτριες της 
Γ΄Τάξης του 3ου Γυμνασίου 
Αχαρνών.  Το ερωτηματολόγιο 
έγινε από τον Κώστα Κουρσάρη 
και Ανέστη Κοσμίδη. Σχολιάζει 
η Μαριάννα Δημάκη. Ιδού τα 
αποτελέσματα! 

Στους πίνακες της σελίδας 
φαίνονται οι εξωσχολικές 
δραστηριότητες των κοριτσιών
και τα αθλήματα με τα οποία 
ασχολούνται.Παρατηρούμε έμα 
μεγάλο ποσοστό 34% που δεν 
κάνει τίποτε! Έπειτα κυριαρχούν 
οι ξένες γλώσσες, το φροντιστήριο 
και το γυμναστήριο.
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Παρατηρούμε μια 
μεγάλη ποικιλία 
στα αθλήματα των 
κοριτσιών: 
Χορός, Βόλεϊ, 
Μπάσκετ, 
Ποδόσφαιρο, 
Ρυθμική Γυμναστική, 
Γενική Γυμναστική, 
Κολύμβηση, Aerial 
silks, Taekwondo, 
Aerial hoop, Πάλη, 
Τένις, Τρέξιμο, 
Στίβος, Rollers. 
Κυριαρχούν το 
βόλεϊ, ο χορός και 
το μπάσκετ.
 

Τελικά, συγκρίνοντας 
δραστηριότητες και 
αθλήματα αγοριών 
και κοριτσιών, 
βλέπουμε ότι ενώ 
συνολικά κυριαρχούν 
το ποδόσφαιρο  και 
το μπάσκετ λόγω των 
αγοριών, τα κορίτσια 
ασχολούνται δυναμικά 
με το βόλεϊ και τον χορό, 
ενώ τα αγόρια προτιμούν 
το γυμναστήριο.

Στις δραστηριότητες των 
αγοριών βλέπουμε πάλι 
ένα τεράστιο ποσο-στό 
32%, που δεν κάνει τίποτε 
εξω-σχολικό! Οι υπόλοιποι 
ασχολούνται με ξένες 
γλώσσες, γυμναστήριο και 
φροντιστήριο. 
Στα αθλήματα αγοριών 
βασιλιάδες είναι το 
ποδόσφαιρο και το 
μπάσκετ. Ακολουθεί το 
γυμναστήριο και λιγότερο 
το βόλεϊ. Με μικρά ποσοστά 
η κολύμβηση, η πάλη, 
η πυγμαχία, η Γενική 
Γυμναστική, ο χορός και το 
Taekwondo. 
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Στερεότυπα στην άθληση;

Όσον αφορά τα αθλήματα, παρατηρούμε 
ότι το 24% των κοριτσιών ασχολείται με 
το βόλεϊ, ίσως λόγω του στερεότυπου 
ότι το βόλεϊ είναι “άθλημα για κορίτσια”. 
Δεύτερος έρχεται ο χορός με  13%.  
Ακολουθούν το μπάσκετ και ο στίβος με 
8%.Παρατηρούμε, επίσης, ένα ποσοστό 
του 13% των κοριτσιών που δεν αθλείται 
καθόλου. Κάτι που εντυπωσιάζει είναι ότι η 
ρυθμική γυμναστική βρίσκεται στο 5%, κάτι 
που δεν συνηθίζεται σε ένα τόσο σπάνιο 
άθλημα.
Από την άλλη το 37% των αγοριών κάνουν 
ξένες γλώσσες, ενώ το 32% δεν κάνει τίποτα 
μετά το σχολείο! Φυσικά και στα αθλήματα 
και διαρκεί το ποδόσφαιρο με 28% και 
ύστερα το μπάσκετ με 26%. Διαφορετικά 
από τα κορίτσια, τα αγόρια ασχολούνται 
πολύ με το γυμναστήριο (21%). 

Κάτι άλλο που παρατηρούμε είναι ότι 
τα αγόρια ασχολούνται πολύ λίγο με το 
βόλεϊ,αφού υπάρχει το στερεότυπο που 
προαναφέραμε. Εν τέλει, παρατηρούμε 
πως τα κορίτσια προτιμούν το βόλεϊ και 
τον χορό. 

Τι άραγε μας προσφέρει ο αθλητισμός; 
Τα παιδιά του σχολείου μας πιστεύουν ότι 
μας προσφέρει αρκετά. Για παράδειγμα 
υγεία, ευεξία, κοινωνικότητα, πειθαρχία, 
αυτοπεποίθηση και άλλα. Με βάση τα 
στατιστικά βλέπουμε ότι οι περισσότεροι 
πιστεύουν ότι ο αθλητισμός προσφέρει 
υγεία και καλή φυσική κατάσταση. 
Ακολουθεί η ομαδικότητα, η χαρά της 
άθλησης και η ευτυχία.
 Ο αθλητισμός μπορεί να ευχαριστήσει 
πολλούς και να προσφέρει στον καθένα 
διαφορετικά πράγματα. Παρατηρούμε ότι 
οι μαθητές του σχολείου μας είναι αρκετά 
δραστήριοι.
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Ελευθερία, με ποιο άθλημα ασχολείσαι και πόσο 
καιρό; Πόσες ώρες τη βδομάδα; 
Ασχολούμαι με τη Γενική Γυμναστική 9 χρόνια τώρα. 
Ασχολούμαι 7 ώρες την εβδομάδα 3 φορές την εβδομάδα.

Τι κερδίζεις από τη γυμναστική;
Κερδίζεις πάνω απ’ όλα πειθαρχία, και πολύ καλή φυσική 
κατάσταση και υγεία, κάτι πάρα πολύ καλό για τον 
οργανισμό σου. Κάνεις και κάτι που αγαπάς.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του αθλήματος;
Η Γενική Γυμναστική είναι 3 πράγματα μαζί: ενόργανη, 
ακροβατική και ρυθμική. Η Ενόργανη και η Ρυθμική είναι 
Ολυμπιακά αθλήματα, ενώ η Γενική Γυμναστική δεν 
είναι. Η Ενόργανη ασχολείται με στρώματα, τραμπολίνο, 
δοκό ισορροπίας στο Ολυμπιακό άθλημα καθώς και με 
τάπητα και αεροδιάδρομο. Η Ρυθμική ασχολείται με 
κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνα. Η Ακροβατική είναι 
τα ακροβατικά: πυραμίδες, ο ένας πάνω στον άλλον, 
σηκώματα και διάφορα άλλα.

Ποιες είναι οι εντυπώσεις σου από αυτό το άθλημα; Τι 
σε τραβάει σε αυτό; 
Με τα κορίτσια στην ομάδα και τις δασκάλες περνάμε 
πάρα πολύ ωραία. Είναι σαν δεύτερη οικογένεια, γιατί 
είμαστε από μικρά παιδιά μαζί. Με χαροποιεί πολύ αυτό 
το άθλημα.
Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες σε αυτό;
Σε όλα τα αθλήματα υπάρχουν τραυματισμοί, όπως είναι 
φυσικό, αλλά προσπαθούμε με τους προπονητές αλλά 
κα με τους γιατρούς – αν υπάρχει κάτι σοβαρό να τους 
αντιμετωπίσουμε.

Ποιους στόχους έχεις βάλει για το μέλλον;
Μπορεί να μου προσφέρει φυσική ευεξία στον οργανισμό 
μου, αλλά δεν θα ήθελα να ασχοληθώ επαγγελματικά  με 
αυτό παρά μόνο σαν χόμπι.

Ποια ήταν η καλύτερη στιγμή ως τώρα;
Ήταν το 2017 που κερδίσαμε το Παγκόσμιο Κύπελλο 
στη Νορβηγία ανάμεσα σε 27 χώρες με 144 ομάδες. Η  
Ελλάδα ποτέ δεν είχε προκριθεί στον τελικό και ήταν 
τεράστια χαρά  που φθάσαμε ως εκεί.

Ελευθερία τι θα έλεγες σ’  ένα νέο κορίτσι που σκέφτεται 
να ασχοληθεί με αυτό άθλημα;
Θα της έλεγα ότι είναι ωραίο να κάνει κάτι τόσο καλό 
για τον εαυτό της. Κι εγώ όταν ήμουν μικρή δεν ήξερα τι 
μπορεί να μου προσφέρει, αλλά τώρα που μεγάλωσα το 
συνειδητοποιώ και είμαι πολύ ευγνώμων που  η μητέρα 
μου με ξεκίνησε σε αυτόν τον σύλλογο.

 
    Συνεντεύξεις από μαθητές που αθλούνται 

Φραγκίσκο, με ποιο άθλημα ασχολείσαι;  
Ασχολούμαι με το Taekwondo  εδώ και 9,5 χρόνια. 

Τι σου αρέσει σε αυτό το άθλημα; 
Μου αρέσει η πειθαρχία που σου δίνει. Μαθαίνεις 
να σέβεσαι τον αντίπαλό σου. Μου αρέσει που 
συναναστρέφομαι με καινούργιους αντιπάλους, που 
επικοινωνώ μαζί τους και παρόλο που είναι αντίπαλοί μου, 
γινόμαστε φίλοι και κάθε φορά που βρίσκουμε ο ένας τον 
άλλον μιλάμε. Μαθαίνεις να είσαι συγκεντρωμένος και 
να εφαρμόζεις συγκεκριμένες τεχνικές. Χρησιμοποιούμε 
και τα χέρια και τα πόδια αλλά περισσότερο τα πόδια, 
με τα οποία μπορείς με ένα χτύπημα να βγάλεις τον 
αντίπαλό σου νοκ-άουτ.

Έχεις πάρει κάποια διάκριση;
Ναι στην Χαλκίδα, στους Πανελλήνιους Αγώνες είχα βγει 
πρώτος και στα Λιόσια είχα βγει 3ος και 2ος.

Ποια ήταν η στιγμή μεγαλύτερης αγωνίας ως τώρα; 
Ήταν η στιγμή που -πριν παίξω- έμαθα ότι ο αντίπαλός 
μου ήταν στην Εθνική Ελλάδος. Παρολαυτά με κέρδισε 
μόνο με 2 πόντους, γιατί με έβγαλε έξω από το τερέν.

Ποια ήταν η καλύτερη σου στιγμή ως τώρα;
Η καλύτερη στιγμή είναι όταν βλέπω τους συναθλητές 
μου να κερδίζουν μετάλλια.

Σκέφτεσαι να το δεις επαγγελματικά;
Ναι. Σκέφτομαι να ανοίξω δική μου σχολή και αυτά που 
ξέρω να τα διδάξω σε μικρά παιδιά.

Τι θα έλεγες σ ένα νέο που σκέφτεται να ασχοληθεί 
επαγγελματικά με αυτό το άθλημα;
Για να ασχοληθείς επαγγελματικά με αυτό πρέπει να έχεις 
αυτοσυγκέντρωση. Ακόμη και αν έχεις νεύρα, πρέπει να 
τα συγκρατήσεις για να μη δημιουργήσεις πρόβλημα 
στον αντίπαλο σου.

Ιωάννα, με ποιο άθλημα ασχολείσαι και πόσο καιρό; 
Ασχολούμαι με το Taekwondo εδώ και 5 χρόνια,  πάνω 
από 8 ώρες την εβδομάδα.

Αντιμετωπίζεις κάποιες δυσκολίες;
Είναι ένα άθλημα που θέλει αφοσίωση και πολλές ώρες 
προπόνηση άμα το κοιτάει κάποιος σοβαρά κι έχει 
δυσκολίες πάνω στον αγώνα, κυρίως το άγχος. Αν ο 
αντίπαλος έχει κάποιες διακρίσεις ή περισσότερα χρόνια, 
δεν ξεκινάς τον αγώνα με αυτοπεποίθηση που πρέπει, 
πράγμα που μου έχει συμβεί πολλές φορές. Άλλοτε έχω 
χάσει, άλλοτε  έχω κερδίσει.

Η Ιωάννα Άγκο και η Μαρία Ζαφείρη πήραν 
συνέντευξη από την Ελευθερία Τριβέλα,την Ιωάννα 
Καραπαναγιώτη, τον Φραγκίσκο Μοριγκόνη και την 
Μαριάννα Δημάκη, μαθητές του 3ου Γυμνασίου 
Αχαρνών που αθλούνται συστηματικά.
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Μαριάννα, με ποιο άθλημα ασχολείσαι και πόσο καιρό; 
Πόσες ώρες τη βδομάδα;
Ασχολούμαι με το βόλεϊ.  Δεν το κάνω πολύ καιρό. Άρχισα 
φέτος, αλλά είμαι αρκετά καλή σε αυτό. Ασχολούμαι 5 ώρες 
την εβδομάδα, από 3 ώρες σε μια ομάδα και 2 ώρες μόνη μου. 

Ποιες είναι οι εντυπώσεις σου από αυτό το άθλημα που τώρα 
ξεκίνησες; 
Βασικά, όταν καρφώνεις την μπάλα, θα μπορούσες να 
ξεσπάσεις άνετα τα νεύρα σου πάνω στη μπάλα. Είναι για 
κορίτσια που έχουν αρκετή δύναμη.

Ως τώρα ποια ήταν η καλύτερη στιγμή που είχες;
Ήταν ο πρώτος αγώνας που έπαιξα τα Χριστούγεννα. Η ομάδα 
μου, από το Ολυμπιακό Χωριό, έπαιξε με μια ομάδα στη Νίκαια 
και κέρδισε.  Χάρηκα πολύ.

Ποια είναι η στιγμή που νιώθεις τη μεγαλύτερη αγωνία; 
‘Οταν στο παιχνίδι το σκορ είναι αρκετά κοντά με την αντίπαλη 
ομάδα, π.χ. 19 -17. Νιώθεις αγωνία γιατί φτάνει το τέλος και 
αγωνιάς αν θα κερδίσεις ή όχι.

Έχεις θέσει κάποιους στόχους για το μέλλον;
Θα ήθελα να παίξω σε περισσότερους αγώνες, όχι μόνο σε 
μεσαίο τουρνουά, όπως ήταν αυτός  όπου συμμετείχα. Θα 
ήθελα να παίξω σε ένα σοβαρό αγώνα και να εξελιχθώ σε μια 
καλύτερη βολεϊμπολίστρια στο μέλλον.

Τι θα έλεγες σ έναν νέο κορίτσι που σκέφτεται να ασχοληθεί 
με αυτό άθλημα;
Θα της έλεγα ότι θα πρέπει να το θέλει πραγματικά. Κι εγώ, 
όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με τον αθλητισμό, δοκίμαζα 
κάποια πράγματα από μικρή και δεν μου άρεσαν. Αν είχα 
δοκιμάσει το βόλεϊ από την αρχή θα ήμουν καλύτερη τώρα. Ας 
το σκεφτεί καλά και αν το θέλει πραγματικά να το ξεκινήσει.

Η Εβελίνα Παπάζογλου είναι αθλήτρια της 
συγχρονισμένης κολύμβησης με πολλές 
διακρίσεις. Το σωματείο στο οποίο αγωνίστηκε 
πρώτη φορά ήταν τα Σκαθάρια Μεταμόρφωσης. 
Σήμερα αγωνίζεται με τα χρώματα της Εθνικής 
Ελλάδας. Ήρθε 10η στο ντουέτο με την Ευαγγελία 
Πλατανιώτη στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο το 
2016. Ευχαριστούμε την Φαίδρα και τον Σωκράτη 
Χατζηβασιλειάδη, που πήραν τη συνέντευξη.

Πόσα χρόνια κάνετε Συγχρονισμένη κολύμβηση;                                                                                                                                       
Εβελίνα Παπάζογλου: Κάνω 20 χρόνια και στην 
εθνική είμαι από το 2008 .

Πώς νιώθετε που είστε στην Εθνική Ελλάδος;                                             
Ε.Π.: Είναι τιμή μου που εκπροσωπώ τη χώρα μου 
και κάθε φορά που αγωνίζομαι με τα χρώματα της 
Ελλάδας νιώθω υπερηφάνεια . 

Ποιός είναι ο στόχος σας για το μέλλον;                    

Ε.Π.: Η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 
2020 στο Τόκιο της Ιαπωνίας.

Έχετε κάνει θυσίες γι’ αυτό το άθλημα;                       

Ε.Π.: Δεν θεωρώ ότι έχω κάνει θυσίες διότι έχω 
κερδίσει πράγματα και εμπειρίες που ορισμένοι 
άνθρωποι δεν έχουν καν την ευκαιρία να βιώσουν 

Τι κάνει αυτό το άθλημα  τόσο ξεχωριστο για εσάς; 

Ε.Π.: Το να χορεύεις στο νερό . Νιώθω κάθε φορά 
σαν να πετάω .

Πείτε μας μια στιγμή που θα θυμόσαστε για 
πάντα;

Ε.Π.: Θα θυμάμαι για πάντα την είσοδο της 
Ελληνικής ολυμπιακής ομάδας στο στάδιο 
Μαρακανά στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών 
Αγώνων στη Βραζιλία το 2016 .

Συνέντευξη της Εβελίνας Παπάζογλου, 
αθλήτριας της συγχρονισμένης 

κολύμβησης

Έχεις κάποιους στόχους με βάση αυτό το άθλημα;
Ήθελα να ασχοληθώ επαγγελματικά με αυτό, αλλά πλέον 
είδα ότι υπάρχουν πράγματα που μου αρέσουν περισσότερο. 
Βέβαια, θα συνεχίσω να ασχολούμαι με αυτό.

Τι σου αρέσει σε αυτό το άθλημα; 
Μου αρέσει που μπορείς να ξεσπάσεις, όχι αναγκαία στους 
αντιπάλους, αλλά σε σάκους...Είναι μια ελευθερία. Δίνει 
ψυχική δύναμη.

Έχει χρειαστεί ποτέ να το χρησιμοποιήσεις στην προσωπική 
σου ζωή, σε αυτοάμυνα ας πούμε;
Ναι, χρειάστηκε. Προσπάθησα να είμαι όσο πιο συγκρατημένη 
μπορώ για να μην κάνω κάποια κίνηση που μπορεί να βλάψει 
κάποιον σοβαρά.

Ποια ήταν η καλύτερη σου στιγμή;  
Όταν είχα πάει στην Κύπρο για τους Παγκύπριους αγώνες στη 
Λεμεσό και είχα βγει στην 3η θέση πολύ κοντά στο να βγω 2η 
και για 2 πόντους δεν τα κατάφερα, αλλά ήταν η αγαπημένη 
μου στιγμή.

Πώς θα συμβούλευες κάποιο  νέο στο άθλημα;
Αν θέλει κάποιος να ασχοληθεί επαγγελματικά και να πάει 
ψηλά, θέλει αφοσίωση, υπομονή, και προσοχή, γιατί υπάρχουν 
μεγάλες πιθανότητες για τραυματισμούς.
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Από το ημερολόγιο                           
ενός προσφυγόπουλου

Προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στην πατρίδα μου είχα 
μια κανονική ζωή. Πήγαινα στο σχολείο, έπαιζα με 
τους φίλους μου, είχα την οικογένειά μου. Έκανα ό,τι 
κάνουν όλα τα παιδιά στην ηλικία μου.

Όμως ο πόλεμος άλλαξε τα πάντα στη χώρα και 
τη ζωή μου. Δεν μας άφησε καμία άλλη επιλογή, 
πέρα από το να φύγουμε. Ξέραμε ότι το ταξίδι 
προς τη Ευρώπη θα ήταν δύσκολο και επικίνδυνο. 
Ένα φορτηγάκι χωρίς παράθυρα μας μετέφερε στα 
τούρκικα σύνορα και από κει στην Σμύρνη. Εκεί μας 
περίμενε ένα φουσκωτό για να μας περάσει απέναντι, 
στις ακτές της Μυτιλήνης. Μας είχαν πει πως θα 
ήμασταν καμιά τριανταριά άτομα στο φουσκωτό , 
ανεβήκαμε όμως τουλάχιστον οι διπλάσιοι. Ήμασταν 
τόσο στρυμωγμένοι που ένιωθα πως δεν μπορώ να 
αναπνεύσω. Τα πράγματά μας δεν χωρούσαν και 
αναγκαστήκαμε να τα αφήσουμε. Το κρύο τρυπούσε 
το κορμί μου. Όσο κι αν προσπαθούσε η μαμά μου 
να με ζεστάνει, δεν τα κατάφερνε. 

Τα  χειρότερα ,όμως, μας περίμεναν στη συνέχεια. 
Ενώ βρισκόμασταν στα ανοιχτά του πελάγους, 
πέσαμε σε μια φοβερή θαλασσοταραχή. Το 
φουσκωτό μια τιναζόταν ψηλά και μια βούλιαζε 
σχεδόν ολόκληρο μέσα στη θάλασσα. Όταν ξαφνικά 
αναποδογύρισε, βρεθήκαμε στα κύματα. 

Φωτογραφία: Εύα Γεωργαντά, Α2

Ανθρώπινα δικαιώματα

 
    Δημιουργική Γραφή 

Έλενα Αναστασιάδη & Κωσταντίνα Ευδαίμων, Β2 Βασίλης Βασιλάκος, Β2

Δεν έβλεπα τίποτα γύρω μου! Άκουγα μόνο κραυγές, 
ουρλιαχτά και κλάματα. Φώναζα δυνατά τη μαμά 
μου, αλλά δεν μου απαντούσε κανείς. Για καλή μας, 
όμως, τύχη ένα σκάφος του ελληνικού Λιμενικού 
μας βρήκε και μας περισυνέλεξε. Όχι, όμως, όλους 
… Κάποιοι δεν τα κατάφεραν. Μεταφερθήκαμε σε 
έναν καταυλισμό. Οι συνθήκες άθλιες ! Ήμασταν , 
ωστόσο , ζωντανοί. Τα τραύματα, όμως, στην ψυχή 
μας αγιάτρευτα !

                                  Απόστολος Σκορδούλιας, Β5                                          
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Σκέψεις

Το πρώτο φως της μέρας
ξεπρόβαλε πίσω από την 

κουρτίνα του μικρού παράθυρου.
Το κρύο ήταν τσουχτερό, καθώς 

σηκώθηκε από το κρεβάτι. Βιαστικά
κατευθύνθηκε προς το μπάνιο και

έπλυνε το πρόσωπό του.

Δύσκολη μέρα είχε μπροστά του 
                            μα δεν παραπονιόταν. 

Βγήκε στο δρόμο, το βουητό 
από τα αυτοκίνητα διέκοψε

τη σκέψη του, που για μια στιγμή
νοσταλγικά έτρεξε στο παρελθόν.

Συνέχισε με βήμα γοργό
για  να φτάσει στην παρακάτω γωνιά.

Ο ζεστός φούρνος με τις ωραίες μυρωδιές 
ήταν η δουλειά του. Κάθε μυρωδιά  
και μια ανάμνηση. Το φρέσκο ψωμί,

η βανίλια από τα κουλουράκια,
η κανέλα, το προζύμι. Όλα μαζί

και καθένα χωριστά του θύμιζαν
κάτι διαφορετικό.  

Από τη μια η δουλειά που τόσο
είχε ανάγκη και από την άλλη

η λαχτάρα για το σχολείο.
Ο δάσκαλος, οι φωνές των παιδιών

η μεγάλη αυλή , ο πράσινος πίνακας.
Το θέλω  και το πρέπει σε σύγκρουση

Μα …… τι να κάνει………..

Μια  βαθιά θλίψη ζωγραφίστηκε
στο  πρόσωπό του. Ένα δάκρυ κύλησε

αργά. Άλλαξε σκέψη μονομιάς και
συνέχισε τη δουλειά. Μόνη παρηγοριά

η ζεστασιά  στα μάτια της μάνας
όταν γύριζε στο σπίτι το μεσημέρι

και μια γλυκιά αγκαλιά που έπαιρνε
τον πόνο μακριά.

                                    Αλέξανδρος Σιδέρης, Β5         
 

                            Η νύχτα

Η νύχτα έφτασε γρήγορα
και όλα ηρέμησαν.
Το φεγγάρι φωτίζει
και όλα είναι ήσυχα.
Ένα παιδί περπατάει μόνο του στο δρόμο
και βιάζεται να επιστρέψει σπίτι
για να ξεφύγει από τον κόσμο.

Μαρία Ζαφείρη, Γ2

Το φεγγάρι 

Και πάλι η νύχτα έπεσε
στην πόλη την έρημη, την μονάχη.
Μόνο του έξω το φεγγάρι
τόσο γοερά λαμποκοπά.
Μόνο του, μόνη κι εγώ
Όλα όμως ήρεμα, μοναχικά
και η ατμόσφαιρα γαλήνια, σεμνή.
Στο σπίτι ησυχία παντοτινή
και τίποτα νέο.
Μόνο εγώ και το φεγγάρι
Μοναδική συντροφιά
Τα αστέρια

Ιωάννα Άγκο, Γ2

Φωτογραφία: Εύα Γεωργαντά, Α2

 
    Κάτι δικό μας 
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Όπως γνωρίζουμε, ο Banksy είναι πασίγνωστος για τα 
ιδιαίτερα μηνύματα που περνάει μέσα από τις εικόνες. 
Είναι ένας street artist, καλλιτέχνης του δρόμου και 
πολιτικός ακτιβιστής, που ασχολείται με το γκράφιτι από 
18 χρονών. Πρόσφατα τα έργα του εμφανίστηκαν και 
στην Ελλάδα σε μία έκθεση που έγινε στην Τεχνόπολη 
του Δήμου Αθηναίων.

 «Στην έκθεση παρουσιάζονται αντίγραφα και 
αναπαραστάσεις έργων του Banksy και όχι αυθεντικά. Οι 
τοίχοι της Τεχνόπολης ντύνονται με τα κορυφαία δείγματα 
της street art της εποχής μας, σε ένα urban περιβάλλον με 
διαδραστικά στοιχεία, που περιμένει τους επισκέπτες της 
έκθεσης να φωτογραφηθούν και να γίνουν κομμάτι του 
σύμπαντος του επαναστάτη δημιουργού και θίγει μέσα 
από τις εικόνες του τα κακώς κείμενα του δυτικού 
καπιταλιστικού κόσμου που επιτάσσει υπερκατανάλωση 
αγαθών, παρακολούθηση επί 24ώρου βάσεως ανθρώπων 
και κινήσεων, υπέρ-αστυνόμευση και άσκοπη χρήση βίας σε 
οποιονδήποτε αντιφρονούντα. Όλα τα κέρδη της έκθεσης 
θα διατεθούν προς ενίσχυση του σπουδαίου έργου της 
Διεθνούς Αμνηστίας.»        Από  το Δελτίο τύπου της Έκθεσης

Στην παρούσα φάση θα ήθελα να σας μιλήσω για ένα 
από τα έργα του που μου προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον. 
Στον τοίχο απεικονίζεται ένα μικρό αθώο κοριτσάκι που 
λέει ότι δεν υπάρχει μέλλον. Φαίνεται σα να κρατάει ένα 
μπαλόνι. Μόνο που το μπαλόνι δεν είναι αληθινό, αλλά 
στην πραγματικότητα είναι το γράμμα όμικρον από τη 
φράση «No Future», που δεσπόζει σε όλο τον τοίχο πάνω 
από το κεφάλι του μικρού κοριτσιού.
Με αυτή του την εικόνα ο Banksy σα να θέλει να πει ότι στη 
σημερινή κοινωνία ακόμα και τα μικρά παιδιά μπορούν 
να καταλάβουν ότι πλέον η κοινωνία έχει φτάσει σχεδόν 
στο έσχατο σημείο όπου δεν υπάρχει καμία απολύτως 
προοπτική από οποιαδήποτε πλευρά. Ίσως αυτό έχει 
να κάνει με το περιβάλλον καθώς κάθε μέρα που περνά 
το μολύνουμε όλο και περισσότερο, με αποτέλεσμα 
κάποια μέρα να μας το ανταποδώσει μολύνοντας 
εμάς. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχουν προοπτικές 
ούτε από τους ίδιους τους ανθρώπους από την άποψη 
συμπεριφορών και χαρακτήρων, αφού πλέον κανένας 
άνθρωπος δεν μπορεί να είναι άξιος εμπιστοσύνης. Έτσι, 
χρησιμοποιώντας αυτήν την εικόνα ο Βanksy βάζει αυτό 
το κορίτσι να μιλήσει εκ μέρους όλων μας και ευελπιστεί 
να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο που βλέπει αυτήν την 
εικόνα.

μόνο δεν μας αφήνουν να 
ζήσουμε ελεύθερα, όπως 
θέλουμε, αλλά αντίθετα 
όλα αυτά ακυρώνονται 
αναγκάζοντάς μας να 
γινόμαστε στρατιωτάκια 
ενός συστήματος που 
είναι βασισμένο σε ένα 
ψέμα.
Ζώντας μέσα στην αδικία 
θέλουν να μας κάνουν 
να μην είμαστε κάτι 
ξεχωριστό και ιδιαίτερο, 
αλλά να είμαστε όλοι 
ίδιοι εξυπηρετώντας 
μόνο τα δικά τους 

Ο Banksy είναι ένας από τους πιο σύγχρονους 
καλλιτέχνες παγκοσμίως, όμως ποτέ κανείς δεν έμαθε 
ποιος είναι πραγματικά, αφού επιμένει να κρύβει την 
ταυτότητά του. Μέσα από τις εικόνες που αποτυπώνει 
στους τοίχους περνάει μηνύματα πολύ βαθυστόχαστα, 
αλλά παράλληλα διφορούμενα και προκλητικά.
Σε έναν από τους τοίχους απεικονίζεται ένας άνθρωπος, 
ο οποίος φαίνεται αρκετά ταλαιπωρημένος από τη ζωή 
και κουρασμένος. Κρατάει ένα πινέλο και έναν κουβά με 
μπογιά και ποζάρει μπροστά από το σύνθημα «Follow 
your dreams”, δηλαδή «Ακολούθα τα όνειρά σου», που 
είναι γραμμένο στον τοίχο. Το περίεργο είναι ότι ακριβώς 
επάνω από το αισιόδοξο σύνθημα γράφει “Cancelled”, 
δηλαδή «Άκυρα», σα να το έχει σφραγίσει κάποιος εκ 
των υστέρων από πάνω. Μπορεί και ο ίδιος, αφού τον 
βλέπουμε να κρατάει και κάποιες αφίσες.
Πιστεύω ότι μέσω αυτής της εικόνας ο Banksy προσπαθεί 
να μας δείξει την άσχημη κατάντια του σύγχρονου κόσμου. 
Η κοινωνία προσπαθεί να μας κάνει να πιστέψουμε ότι 
μπορούμε να ζήσουμε ελεύθερα τα όνειρά μας χωρίς 
περιορισμούς έχοντας μία ζωή αρμονική και ήρεμη χωρίς 
πολέμους και αδικίες. Στην πραγματικότητα, όμως, όχι 

συμφέροντα και αφήνοντας εντελώς πίσω την προσωπική 
μας ταυτότητα και την πνευματική ικανοποίηση. Έτσι, θα 
είμαστε μόνο υποδουλωμένοι στους ανωτέρους, ζώντας 
σε μία ατελείωτη ρουτίνα που μερικές φορές μπορεί να 
γίνεται βαρετή. 
Το όνειρο κάθε ανθρώπου είναι να ζει σε μία χώρα 
χωρίς πόλεμο και να ζει αξιοπρεπώς. Όμως δυστυχώς 
δεν είναι πάντοτε εφικτό! Αυτό που οι περισσότεροι 
θεωρούμε δεδομένο, για κάποιους άλλους όχι μόνο δεν 
είναι πραγματικό αλλά αντίθετα φαντάζει σαν ένα όνειρο 
άπιαστο που κανείς δεν βοηθάει να πραγματοποιηθεί. 
Έτσι και εγώ αναρωτιέμαι ως που θα φτάσει ακόμα αυτή 
η κατάσταση; Πόσο ακόμα θα εθελοτυφλούμε; Πότε θα 
μπορέσουμε να ζήσουμε το δικό μας όνειρο, όποιο και αν 
είναι αυτό, αν όλα αυτά ακυρώνονται και καταργούνται;

Καλομοίρα Πλαβούκου, Γ2

 
Παρουσίαση Εικαστικής Έκθεσης Banksy
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Ο Banksy είναι ένας σύγχρονος καλλιτέχνης που μέσα 
από τα έργα του καταφέρνει να μας αφήσει έκπληκτους 
καθώς μέσα από τα έργα αυτά περνά διάφορα κοινωνικά 
και πολιτικά μηνύματα. Ακόμα δεν έχουμε στοιχεία για 
την ταυτότητα του γιατί προτιμά να παραμένει ανώνυμος. 
Με βάση τις λίγες πληροφορίες που έχουμε για αυτόν 
γνωρίζουμε πως δεν είναι υπέρ της δημοσιότητας, 
για να μην τραβήξει πάνω του τα βλέμματα. Ο Banksy 
μέσω των έργων του θίγει διάφορα καθημερινά θέματα 
που απασχολούν μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Σε ένα από τα διασημότερα έργα του το “Balloon 
girl” απεικονίζεται ένα κοριτσάκι το οποίο βρίσκεται 
σε ένα γκρίζο τοπίο προσπαθώντας να πιάσει ένα 
κόκκινο μπαλόνι. Mε αυτό τον τρόπο, ο καλλιτέχνης 
προσπαθεί να μας δείξει πως μέσα στο γκρίζο της 
ζωής το κοριτσάκι που συμβολίζει τον μέσο άνθρωπο 
εντοπίζει την ελπίδα και προσπαθεί να την φτάσει. Μέσα 
από αυτήν την εικόνα περνάει το μήνυμα πως ακόμα 
και σε μία εποχή στην οποία φαίνεται να μην υπάρχει 
ίχνος ελπίδας αυτή πάντα θα βρίσκεται μπροστά μας

σύμβολο της νεκροκεφαλής. Αυτή η ασυνήθιστη 
παρουσίαση μας οδηγεί στη σκέψη ότι ακόμα και ο Χριστός, 
το μεγαλύτερο σύμβολο ελπίδας για μεγάλο μέρος του 
πληθυσμού, φαίνεται να χάνει και ο ίδιος τη δικιά του 
ελπίδα. Υπάρχει μέλλον όταν τρέφεται με δηλητήριο;
Από αυτά τα δύο έργα συμπεραίνουμε ότι παρόλο 
που η ελπίδα υπάρχει πάντα στις ζωές των 
ανθρώπων μπορεί πολύ εύκολα να χαθεί σήμερα.

Τελείως αντίθετο ύφος έχει ένα άλλο έργο όπου 
απεικονίζεται η Παναγία με το Χριστό σε μία διαφορετική 
από τα συνηθισμένα στάση. Η Παναγία κρατάει τον 
Χριστό στην αγκαλιά της αλλά παρουσιάζεται να 
κρατάει ένα κίτρινο μπουκάλι-μπιμπερό που περιέχει 
μία δηλητηριώδη χημική ουσία, που έχει το αντίστοιχο 

Ο Banksy φαίνεται γενικά ως άνθρωπος να έχει χάσει 
την πίστη του στη σημερινή κοινωνία. Ως απόδειξη για 
αυτό είναι ένα άλλο έργο του στο οποίο απεικονίζεται 
η γνωστή σε όλους Μόνα Λίζα, σύμβολο γαλήνης για 
πολλά χρόνια, να κρατάει ένα τεράστιο όπλο μαζικής 
καταστροφής. Αυτό γίνεται λόγω των σημερινών 
δεδομένων όπου ο πόλεμος είναι ένα επικρατές 
φαινόμενο, επομένως επηρεάζει όλα τα έργα τέχνης. 
Από όσα είδαμε, ο Banksy φαίνεται να λαμβάνει καυτή 
θέση στα σημερινά δεδομένα. Γενικά συμπεραίνουμε 
ότι είναι ένας καλλιτέχνης με μεγάλη επίδραση στο ευρύ 
κοινό και προβάλλει έντονα τα μηνύματα και τις απόψεις 
του, οι οποίες δεν είναι όλες αρνητικές και στενάχωρες 
αλλά περνάει και θετικά μηνύματα με τον τρόπο του, 
ενεργοποιώντας του πολίτες, ώστε να σκεφτούν κριτικά. 

Ιωάννα Άγκο - Μαρία Ζαφείρη, Γ2
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 Μία θαυμαστή γυναίκα: Μαρία Κιουρί

Η Μαρία Κιουρί προερχόταν από μία ευκατάστατη 
οικογένεια και ήταν το πέμπτο παιδί της οικογένειας. O 
πατέρας της ήταν υποδιευθυντής στο λύκειο θηλέων της 
Βαρσοβίας και καθηγητής φυσικής και μαθηματικών εκεί, 
ενώ η μητέρα της ήταν καθηγήτρια σε τοπική σχολή. Tο 
1874 η μητέρα της αναγκάστηκε να πάει στη Νίκαια για 
θεραπεία από τη φυματίωση, ενώ  ο πατέρας της έχασε 
μέρος του μισθού του και του κατασχέθηκε το διαμέρισμα 
που είχε. Tο 1876 πέθανε η αδερφή της Σοφία από τύφο 
και σε δύο χρόνια απεβίωσε και η μητέρα της. Η Μαρία 
από μικρή διέπρεψε στη φυσική και στα μαθηματικά . 
Παρόλες τις δυσκολίες, αποφοίτησε από το γυμνάσιο 
και μετακόμισε στο Παρίσι, αφού τότε στην Πολωνία 
δεν σπούδαζαν οι γυναίκες στα πανεπιστήμια. Για να 
επιβιώσει οικονομικά αναγκάστηκε να δουλέψει ως 
γκουβερνάντα και δασκάλα.

Σπούδασε στο τμήμα επιστημών του Παρισιού, στο 
Κινητό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο του Παρισιού 
στη Σορβόννη. Τα φοιτητικά χρόνια ήταν δύσκολα, με 
πολλές ώρες μελέτης και λιγοστή τροφή και ύπνο. Όταν 
αποφοίτησε, είχε τις ιδιότητες του φυσικού και του 
χημικού.

 Η γνωριμία της με τον Πιέρ Κιουρί, μέλλοντα σύζυγό της, 
έγινε το 1894. Ήταν μερικά χρόνια μεγαλύτερός της και 
είχε σπουδάσει φυσική. Το 1894 έκανε πρόταση γάμου 
στην Μαρία αλλά εκείνη αρνήθηκε, ενώ σε ένα χρόνο 
όταν ξαναζήτησε το χέρι της δέχθηκε και παντρεύτηκαν 
στο δημαρχείο του Παρισιού με πολιτικό γάμο. Ο Πιερ 
δήλωνε άθεος, ενώ η Μαρία άγνωστικίστρια. Με τον Πιέρ 
απέκτησε δύο παιδιά, Την Ειρήνη και την Εύα, η οποία 
έζησε 103 χρόνια. Το 1906 ο Πιερ Κιουρί σκοτώθηκε από 
μία άμαξα. Δυστυχώς, η Μαρία είχε εκτεθεί για χρόνια 
στη ραδιενέργεια και πάσχοντας από λευχαιμία απεβίωσε 
στις 4 Ιουλίου 1934 σε ηλικία 67 χρονών. Θεωρείται ένα 
από τα πρώτα θύματα της ραδιενέργειας.

 Η Μαρία Κιουρί μελέτησε τις εργασίες του Μπεκερέλ 
και μετά από καιρό απέδειξε ότι τα άτομα του ουρανίου 
είχαν την ιδιότητα της εκπομπής ακτίνων και ότι η 
ένταση της ακτινοβολίας ήταν ανάλογη της ποσότητας. 
Επιπρόσθετα, παρατήρησε ότι αυτές οι εκπομπές δεν 
επηρεάζονται από εξωτερικές συνθήκες και ότι και άλλες 
ενώσεις του φθορίου εξέπεμπαν ακτινοβολία. Τότε ήταν 
που πρότεινε να μετονομάζονται οι ακτίνες ουρανίου 
σε ραδιενέργεια περιγράφω το σχετικό σε αυτή την 
ιδιότητα. η σημαντικότερη της παρατήρηση για την ώρα 
ήταν ότι κάποια ορυκτά ουρανίου ήταν πιο ραδιενεργά 
από το ίδιο το ουράνιο.

Το 1898 οι δύο σύζυγοι παρουσιάζουν ένα νέο στοιχείο, 
το Πολώνιο, το οποίο ονομάστηκε έτσι προς τιμήν της 
πατρίδας της Μαρίας Κιουρί, ενώ αργότερα τον ίδιο 
χρόνο γνωστοποιείται η ανακάλυψη του ραδίου από τους 
δύο επιστήμονες. Πέτυχαν το διαχωρισμό του ραδίου 
με κλασματική κρυστάλλωση και το 1902 απομόνωσαν 
το ένα δέκατο του γραμμαρίου καθαρό ράδιο και Ενικό 
στον καθαρό πολώνιο, και προσδιόρισαν τα ατομικά 
τους βάρη. Μετά από μελέτες και άλλων επιστημόνων τα 
δύο νέα στοιχεία αναγνωρίστηκαν επίσημος. Οι Κιουρί 
ανακάλυψαν τη ραδιοθεραπεία και η Μαρία τελειοποίησε 
τη μέθοδο αυτή το 1906. Το 1910 δημοσίευσε το έργο της 
“Μελέτη με της Ραδιενέργειας” και το 1911 απομόνωσε 
το μεταλλικό ράδιο.

 Η Μαρία Κιουρί διακρίθηκε σε διάφορους τομείς της 
φυσικής και της χημείας με πολυάριθμα βραβεία: το 
1903 κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Φυσικής, ενώ το 
1911 το βραβείο Νόμπελ Χημείας. το 1903 έχει επίσης 
λάβει με τον άντρα της  ανώτατο τίτλο του διδάκτορα 
και βραβεύτηκαν με το βραβείο Davy από τη Βασιλική 
Eταιρεία του Λονδίνου. 
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Tο 1922 εκλέγεται ελεύθερος εταίρος 
από την Iατρική Ακαδημία του 
Παρισιού. Έπειτα, εκλέγεται μέλος 
της Διεθνούς επιτροπής συνεργασίας 
από την κοινωνία των Εθνών. Tο 
1932 ίδρυσε το Ινστιτούτο Ραδίου 
στη Βαρσοβία. Σημαντική είναι η 
προσφορά της στον Α’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, όπου εφοδίασε με δικά της 
έξοδα πολλά πολεμικά νοσοκομεία 
με συσκευές ακτίνων Χ, έτσι ώστε 
να εντοπίζονται τα θραύσματα και 
οι σφαίρες που ήταν καρφωμένες 
στα σώματα των στρατιωτών. 
Υπολογίζεται ότι η ίδια, με τα χρήματα 
που είχε συγκεντρώσει από τα δύο 
βραβεία Νόμπελ, έστησε περίπου 
250 ακτινολογικούς θαλάμους στα 
πολεμικά μέτωπα.

προσωπικότητα, που άλλαξε τον 
κόσμο τότε και μέχρι σήμερα έχει 
επιρροή. 

Αξίζει να τονιστεί ότι είναι η πρώτη 
γυναίκα που κέρδισε βραβείο 
Νόμπελ, ο πρώτος άνθρωπος που 
κέρδισε δύο βραβεία Νόμπελ και 
η μοναδική έως σήμερα που έχει 
κερδίσει δύο βραβεία Νόμπελ σε 
διαφορετικές επιστήμες, πράσγμα 
που αποδεικνύει την τεράστια 
σημασία της στο χώρο της επιστήμης

Αλεξάνδρα Κουσιουρή, Γ2. 

Αποφθέγματα της 
Μαρίας Κιουρί 

❖	Τίποτε στη ζωή  
δεν είναι για να 
το φοβόμαστε,        
αλλά για να το 
κατανοήσουμε. 

❖	Μου έμαθαν πως                   
ο δρόμος της προόδου 
δεν είναι ούτε γρήγορος 
ούτε εύκολος.

❖	Στην επιστήμη πρέπει 
να μας ενδιαφέρουν 
τα πράγματα, όχι τα 
πρόσωπα.

❖	Δεν υπάρχουν 
προνόμια.             
Δουλεύουμε για 
το συμφέρον 
της επιστήμης.                                     
Το ράδιο δεν βρέθηκε 
για να κάνει πλούσιο 
κανέναν. Το ράδιο είναι 
ένα στοιχείο, ανήκει 
στην ανθρωπότητα.

Η προσωπικότητα της Μαρίας 
Κιουρί 

Αποτελεί λαμπρό παράδειγμα 
αντοχής και επιμονής και είναι 
αξιοθαύμαστη η δύναμη με την 
οποία  πάλεψε όλα τα εμπόδια 
που βρέθηκαν στο δρόμο της, 
για να κατακτήσει και αυτή - μία 
γυναίκα - μία θέση στο Πάνθεο των 
επιστημόνων.

Η Μαρία Κιουρί ήταν μία γυναίκα 
επιβλητική, λίγο αυστηρή και 
απόλυτα αφοσιωμένη στη δουλεία 
της. Δίνει την εντύπωση ανθρώπου 
που έχει αγωνιστεί στη ζωή της, διότι 
τίποτα δεν της χαρίστηκε, ιδίως αν 
κάποιος αναλογιστεί ότι χρειάστηκε 
4 χρόνια για να απομονώσει 
το ένα δέκατο του γραμμαρίου 
καθαρού χλωριούχου ραδίου. Είναι 
αποφασισμένη όμως να φτάσει στον 
στόχο της και να τον κατακτήσει, κάτι 
που καταφέρνει. Τέλος, προφανώς 
είναι μία πανέξυπνη, ταλαντούχα 
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   Ταινίες

Τα Παιδιά Της Χορωδίας (Les Choristes)

Τα Παιδιά Της Χορωδίας είναι μια ταινία που 
παρουσιάζει τη ζωή σε ένα σωφρονιστικό ίδρυμα 
ανηλίκων στη μεταπολεμική Γαλλία. Όταν ένας 
δάσκαλος μουσικής πιάνει δουλειά εκεί, προσπαθεί 
να εντάξει στη ζωή των ζωηρών παιδιών τη μουσική 
και να τα ωριμάσει, ενάντια στα αυστηρά “ιδεώδη” 
του άγριου διευθυντή. Εκείνος, ψυχρός και αυστηρός, 
διδάσκει το νόημα της “Δράσης - Αντίδρασης”, ενώ 
ο Ματιέ τους μαθαίνει κρυφά μουσική.  Η Τέχνη 
αντίπαλη της αγριάδας. Ποια ιδέα θα νικήσει; 

Βασιλική Κατσανδρή, Α2

Θεέ μου, τι σου κάναμε;
Σε μία οικογένεια της Γαλλίας, οι γονείς τεσσάρων 
νέων κοριτσιών προσβλέπουν σε τέσσερις καλούς 
και κλασικούς γάμους, με Γάλλους νέους. Η 
πραγματικότητα θα εξελιχθεί τελείως διαφορετικά.
Όταν οι τρεις κόρες σταδιακά παρουσιάζουν τους 
αγαπημένους τους, έναν Κινέζο, έναν Άραβα και 
έναν Εβραίο, οι γονείς αισθάνονται τα όριά τους να 
ξεπερινιούνται. Η μητέρα τους πέφτει σε κατάθλιψη, 
ενώ απο την πλευρά του ο πατέρας προσπαθεί να 
σαμποτάρει τους γάμους. 
Η ξενοφοβία τους θα καταλαγιάσει με τον γάμο της 
τέταρτης κόρης τους με έναν νέο από την Αφρική, 
όταν αντιαλαμβάνονται πως ούτε οι γονείς του 
θέλουν να πραγματοποιηθεί αυτός ο γάμος.
Στην ταινία φαίνονται οι επιπτώσεις της ξενοφοβίας 
στη ζωή μας, αλλά και το πόσο ασήμαντη είναι η 
διαφορετικότητα μπροστά στην ευτυχία.

Βασιλική Κατσανδρή, Α2

Ευγενία Τσαϊτουρίδη, Β5
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The Karate Kid
Το Κarate Κid είναι μια ταινία που τοποθετεί το 
Καράτε στις σωστές του διαστάσεις, μιλώντας 
για ένα είδος αυτοάμυνας που απαιτεί 
αυτοκυριαρχία, αυτοσεβασμό, καθώς και  
σωματική και ψυχική ισορροπία. Αναφέρεται 
στη σχέση ενός ηλικιωμένου δασκάλου Καράτε 
με ένα νεαρό μαθητή του, η οποία σταδιακά 
γίνεται πολύ  ισχυρή. Ο φαινομενικά ασήμαντος 
δάσκαλος Μιγιάκι ξέρει πώς να καθοδηγήσει τον 
νεαρό σε έναν αγώνα, όπου θα κερδίσει ο πιο 
ηθικός αθλητής και όχι αυτός που χρησιμοποιεί 
ανήθικα μέσα εκφοβισμού.

Δίνει στο κοινό πολλά θετικά μηνύματα, όπως η 
καλή συνεργασία και ο σεβασμός στις γνώσεις 
των μεγαλύτερων. Μας διδάσκει να μην 
υποτιμούμε τους εαυτούς μας και να μην ακούμε 
τα αρνητικά που έχουν να πουν οι άλλοι για 
εμάς. Έχει επίσης δώσει πολλά μηνύματα κατά 
του bullying. Παρουσιάζει δυο νεαρά παιδιά που 
στο τέλος της ταινίας καταλήγουν να βρίσκονται 
αντιμέτωπα σε ένα τουρνουά Καράτε. Κερδίζει 
το παιδί που δεχόταν σωματική και ψυχολογική 
επίθεση από τον μεγαλύτερό του αποδεικνύοντας 
πως στη ζωή δεν έχει  σημασία η ηλικία ή το ύψος 
και η δύναμη αλλά η πίστη στον εαυτό μας και η 
σκληρή δουλειά. 

Είναι μια ταινία πολύ καλής ποιότητας που έχει 
επηρεάσει θετικά το κοινό της και έχει γίνει πολύ 
γνωστή για την υπόθεση και την ερμηνεία τόσο 
των νεαρών ηθοποιών όσο και του αμίμητου 
δασκάλου Μιγιάκι.                                                                                                                

Μαρία Ζαφείρη, Γ2

Αλέξης Ζορμπάς -  Η ταινία 
                                  
Mε τόσο διθυραμβικές κριτικές που άφησε 
το πολυσυζητημένο μυθιστόρημα του Νίκου 
Καζαντζάκη «Βίος και η πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά» 
δεν θα μπορούσε να μείνει ασυγκίνητος και  ο 
χώρος της έβδομης Τέχνης, ο κινηματογράφος. 
Η ταινία “Αλέξης Ζορμπάς”, “Zorba the Greek”, 
είναι βρετανική-ελληνική ταινία του 1964, σε 
σκηνοθεσία Μιχάλη Κακογιάννη. Μια ταινία σε 
εξαιρετική εκτέλεση και εξαίσιο καστ βασικών 
συντελεστών με μουσική επιμέλεια Μίκη 
Θεοδωράκη. Με ηθοποιούς τον Anthony Quinn 
στον ρόλο του Ζορμπά, τoν Alan Bates στο ρόλο 
του συγγραφέα και την Ειρήνη Παππά στον ρόλο 
της κυνηγημενης από την κοινωνία και την μοίρα 
χήρας.  Με την Παγκόσμια πρεμιέρα να τελείται 
στις 17 Δεκεμβρίου 1964 στο Sutton της Νέας 
Υόρκης όλοι μιλούσαν για την εξαίσια ερμηνεία 
του  Anthony Quinn, όπως και για την υπέροχη 
φωτογραφία της ταινίας. Πλέον ο δρομος για 
υποψηφιότητες Oscar είχε ήδη ανοίξει. Η ταινία 
απέσπασε τρία βραβεία Όσκαρ, με σημαντικότερο 
το Όσκαρ Β΄Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της 
Λίλα Κέντροβα, στο ρόλο της Μαντάμ Ορντάνς. 
Στην Ελλάδα έκανε πρεμιέρα στο “Αττικόν”στις 
15 Μαρτίου 1965 από την παρουσία πολλών 
διάσημων της εποχής αποσπώντας πολλές θετικές 
κριτικές.
Εν κατακλείδι, ο《Βίος και η πολιτεία του Αλέξη 
Ζορμπά《από το ευρύ κοινό χαρακτηρίστηκε 
ως αριστούργημα της παγκόσμιας λογοτεχνίας 
και καθιέρωσε τον Νίκο Καζαντζάκη ως μια 
εμβληματική μορφή της λογοτεχνίας.
Τέλος, δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε απ' έξω 
το εκθαμβωτικό“Συρτάκι Dance”της τελευταίας 
σκηνής, όπου ο συγγραφέας ξεπερνάει τις 
αναστολές του και επιτέλους χορεύει στο ρυθμό 
της ζωής.

Ιωάννα Άγκο, Γ2
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  Παρουσίαση βιβλίου «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά»

«Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά» 
Το πασίγνωστο βιβλίο «Βίος και Πολιτεία του 
Αλέξη Ζορμπά» πραγματεύεται την αντίθεση 
μεταξύ του Ζορμπά και του συγγραφέα Νίκου 
Καζαντζάκη και το πώς μέσα από αυτή την 
αντίθεση έμαθαν ο ένας τον άλλον και έγιναν 
κολλητοί φίλοι. Όμως μέσα από αυτήν την 
υπέροχη ταινία προβάλλεται και η θέση της 
γυναίκας στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 
Μέσα σε αυτήν την ταινία διακρίνουμε μία « 
ξένη» γυναίκα,  όπως την αποκαλούσαν οι 
άνθρωποι του χωριού, λόγω του ότι είχε έρθει 
από το εξωτερικό. Εκείνη την γυναίκα, την 
Μαντάμ Ορτάνς, γαλλίδα που είχε ξεμείνει 
στην Κρήτη και διατηρούσε έναν ξενώνα, δεν 
την αποδέχονταν και δεν την θεωρούσαν 
ισάξια κάτοικο του χωριού. Αυτό επιβεβαιώνει 
το γεγονός ότι η γυναίκα θεωρούνταν τότε 
κατώτερη, και ειδικά μια ξένη αντιμετωπιζόταν 
ως μη αποδεκτή, και δεν της έδειχναν κανέναν 
απολύτως σεβασμό. Η πιο θλιβερή σκηνή του 
βιβλίου είναι όταν πεθαίνει η Μαντάμ Ορτάνς 
και όλες οι γυναίκες και οι άντρες στη συνέχεια 

εισβάλουν στο σπίτι της και αρπάζουν όλα της 
τα υπάρχοντα κυριολεκτικά.

Στο βιβλίο επίσης παρουσιάζεται και μια γυναίκα 
που έμεινε χήρα. Σε αυτή την γυναίκα, παρόλο 
που ήταν πολυπόθητη από τους άντρες του 
χωριού, όλοι οι κάτοικοι, συμπεριλαμβανομένων 
και των άλλων γυναικών, φέρονταν πολύ 
άσχημα και προσβλητικά. Κατά βάθος, όλοι οι 
άντρες την ήθελαν αλλά κανένας δεν κατάφερε 
να την αποκτήσει. 

Κάποια στιγμή ο συγγραφέας, με παρότρυνση 
και του φίλου του Ζορμπά έρχεται σε στενή 
επαφή μαζί της και την ερωτεύεται. Αυτό, όμως, 
μόλις το μαθαίνει ο γιος του Μαυραντώνη, 
επίσης ερωτευμένος χωρίς ανταπόκριση 
μαζί της, αυτοκτονεί. Τότε με εντολή του 
Μαυραντώνη, του κυρίαρχου άντρα  και άτυπου 
αρχηγού του χωριού, ξεκινάει ένα κυνήγι της 
χήρας, στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι κάτοικοι 
του χωριού, άντρες αλλά και γυναίκες, που 
φτάνουν στο σημείο να την λιθοβολήσουν και 
να την θανατώσουν.

Η θέση της γυναίκας φαίνεται να υποτιμάται 
καθώς, είτε ήταν ξένη είτε ήταν ντόπια, της 
φέρονταν με μεγάλη απαξίωση για το φύλο 
της, όταν ξέφευγε από τα δεδομένα της τοπικής 
κοινωνίας.

Νίκη Κωνσταντινοπούλου 
με την Έλενα Κεφαλαδέλλη, Γ1
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Eδώ και μία εβδομάδα με μία ομάδα 
συμμαθητών και καθηγητών έχουμε μόλις 
γυρίσει από την Βαρκελώνη όπου πήγαμε 
με ένα πρόγραμμα Εtwinning, πρόγραμμα 
αδελφοποίησης και ανταλλαγής μαθητών.  Εμένα 
πάντως το μυαλό μου ακόμα εκεί έχει μείνει. Όχι 
για κάποιο αξιοθέατο ούτε για κάποια ωραία 
παραλία αλλά γιατί γνώρισα μία διαφορετική 
κοινωνία που είναι έτη φωτός μπροστά σε 
κοινωνικά θέματα. Με το που πάτησα το πόδι 
μου στην πόλη είδα ανθρώπους κάθε φυλής από 
λατινοαμερικάνους μέχρι αφρικανούς κινέζους 
και πακιστανούς ,όλους με μία τσάντα στο χέρι 
το πρωί να πηγαίνουν στις δουλειές τους. Από 
αυτό και μόνο κατάλαβα ότι όλοι είχαν τις ίδιες 
ευκαιρίες χωρίς να εξαρτάται το μέλλον τους 
από την καταγωγή, το φύλο ή το ντύσιμό τους. 

Μου έκανε μεγάλη εντύπωση και το 
εξής: Βρήκα μία πόλη στο πόδι. Παντού είχε 
σημαίες και συνθήματα ανεξαρτησίας. Είναι μία 
πόλη που μάχεται για τα θέλω της. Οι κάτοικοι 
προσπαθούν να πάρουν το μέλλον τους στα χέρια 
τους. Ενδιαφέρονται για την πόλη τους, έχουν 
άποψη για τη διακυβέρνησή της, εκφράζουν τη 
γνώμη τους, αγωνίζονται.

 
  Ταξίδια - Ανταπόκριση απο τη Βαρκελώνη

Κλείνοντας θα ήθελα να αναρωτηθώ η 
Ελλάδα πότε θα παλέψει για το μέλλον της;  
Πότε θα αρχίσουμε να δίνουμε σε όλους τις ίδιες 
ευκαιρίες και να εκμεταλλευόμαστε τα ταλέντα 
του κάθε πολίτη;  Θα μπορέσουν  άραγε έτσι σε 
μία τέτοια κοινωνία να ανοίξουν νέες πόρτες ; 
Η Ελλάδα θα ξεκολλήσει από το αδιέξοδο όπου 
έχει κολλήσει εδώ και χρόνια;  Μήπως πρέπει 
να αρχίσουμε να παίρνουμε παράδειγμα από 
τέτοιες κοινωνίες όπως της Βαρκελώνης;

Γιώργος Μαρμαράς, Γ2

Ανταπόκριση από την Βαρκελώνη 
Μία πολυπολιτισμική κοινωνία
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Σταυρόλεξο με θέμα                                                 
τους Ολυμπιακούς αγώνες

1. νικητής σε ολυμπιακούς αγώνες

2. το να αγωνίζομαι να ξεπεράσω κάποιον 
επιδιώκοντας την επικράτησή μου 

3. κάθε έντονη ή επίπονη προσπάθεια που κάνει 
κάποιος, κυρίως για να πραγματοποιήσει ένα 
σκοπό δύσκολο ή αξιόλογο

4. πρόκληση τραύματος

5. αυτός που ασκείται συστηματικά με ένα ή 
περισσότερα αθλήματα 

6. το ηθικό καθήκον της αλληλοβοήθειας

7. η τέχνη του να καθοδηγεί κανείς ένα άλογο πάνω 
στο οποίο κινείται

8. η συστηματική και μεθοδική προετοιμασία ενός 
αθλητή

9. η καλή φυσική κατάσταση, η ομαλή και αρμονική 
λειτουργία ενός ζωντανού οργανισμού

10. συστηματική προετοιμασία μιας δραστηριότητας, 
ενός έργου

2
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Ιωάννα Άγκο, Μαρία Ζαφείρη, Καλομοίρα Πλαβούκου, Γ2

 
 Σταυρόλεξα

1.	η απουσία περιορισμού

2.	η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του 
ευαισθητοποιώ

3.	η δράση που παράγει κάτι το οποίο 
δεν υπήρχε προηγουμένως

4.	συμπαράσταση

5.	η χειρονομία ενίσχυσης, βοήθειας  
προς ανθρώπους που έχουν ανάγκη

6.	αυτός που εκτελεί ένα έργο, μια 
εργασία, ένα καθήκον κτλ. με 
τη θέλησή του και με μοναδικό 
κίνητρο ένα συναίσθημα κοινωνικής 
αλληλεγγύης

7.	απαίτηση, αξίωση που την επιτρέπει 
ένας άγραφος νόμος ή που την 
κατοχυρώνει ένας γραπτός νόμος 

8.	η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του 
μοιράζω

9.	συναίσθημα βαθιάς εκτίμησης και 
θαυμασμού για κάποιον

1 8
5 6
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7
4
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Σταυρόλεξο με θέμα                                    
τα ανθρώπινα δικαιώματα

Μιχάλης Βρεττός, Βασιλική Κατσανδρή, Α2


