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ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014          

                                  Εφημερίδα των μαθητών του 2ου ΓΕΛ Κερατσινίου 

 

 

 

  

Ομορφαίνουμε το σχολείο μας 
 
Στις 15,16 και 17 Νοεμβρίου ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 

αντίστοιχα πρόσφεραν την εργασία τους οι γονείς και μαθητές των τάξεων Α1 

και Α3 για να εξωραΐσουν τις αίθουσες. 

Οι εργασίες έγιναν με τη συναίνεση, παρουσία και συνεργασία της 

διευθύντριας ,κας Κατσικαρέλη.  

Οι δουλειές που έπρεπε να γίνουν, πολλές! Όμως με το κέφι των παιδιών και 

την καλή διάθεση των γονέων οι εργασίες ήρθαν εις πέρας. 

Καθαρίστηκαν θρανία, καρέκλες και τζάμια, αφού πρώτα τα ραγισμένα 

αντικαταστάθηκαν. Αποκαταστάθηκαν κλιματιστικά που κάποιοι άγνωστοι 

φρόντισαν να τα καταστρέψουν. Επίσης έγινε αντικατάσταση παλαιών 

φωτιστικών και στις αίθουσες  των Α 1 και Α4 και κουρτινών στις αίθουσες 

των Α3 και Α4. Βέβαια έγινε και βάψιμο στις  αίθουσες που τώρα λάμπουν 

από καθαριότητα. 

Το Σάββατο 30 Νοεμβρίου δεκαπέντε μαθητές και πέντε-έξι γονείς από το Α3 

και κάποιοι από άλλα τμήματα, με δική τους πρωτοβουλία καθάρισαν θρανία, 

καρέκλες, τζάμια και κουρτίνες. Επίσης καθάρισαν το αμφιθέατρο και το 

εργαστήριο Φυσικής. Έβαψαν τους πίνακες όλων των αιθουσών, φύτεψαν 

καινούργια φυτά και περιποιήθηκαν τα φυτά της εισόδου. Αυτή βέβαια ήταν 

μια εθελοντική δράση. Προσφέρθηκε κόπος, χρόνος και χρήμα, το 

αποτέλεσμα όμως μας δικαίωσε. Η ποιοτικότερη αισθητική, η καθαριότητα και 

η υγιεινή διαμονή στο χώρο μας γεμίζει χαρά. 

Και δεν είναι μόνο αυτά, καταλάβαμε ότι γονείς, παιδιά και καθηγητές 

μπορούν να συνεργαστούν με πολύ μεγάλη επιτυχία σε αυτό που κάνουν.  

Πιστεύουμε να αρέσει σε όλους το αποτέλεσμα και να το εκτιμήσουν , έτσι 

ώστε το σχολείο να παραμείνει και να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση. Ίσως 

και κάποιοι άλλοι  να ακολουθήσουν το παράδειγμά μας για το καλό όλων 

μας.  

Άλλες δράσεις του σχολείου μας είναι: 

 Συγκέντρωση φαρμακευτικού υλικού και γυαλιά οράσεως 

για τους Γιατρούς του Κόσμου 

 Συγκέντρωση τροφίμων και παιχνιδιών,  απορρυπαντικών 

και ρούχων (παιδικών-εφηβικών) για οικογένειες 

συμμαθητών που τα έχουν ανάγκη και αρκετά επίσης υλικά 

διατέθηκαν για τους Γιατρούς του Κόσμου. 

 

ΜΑΡΙΑ-ΣΟΦΙΑ ΖΩΡΖΟΥ                                                                   

 

2Ο ΓΕΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 

ἡ ἀκτίς 
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Κ.Π. Καβάφης: Ζωγραφισμένα 

 

 

 

 

 

 

 

     ΚΑΒΑΦΗΣ, Γ.ΨΥΧΟΠΑΙΔΗ 

Στις 2/12/13 ημέρα Δευτέρα, ένα τμήμα της Α’ Λυκείου του 

σχολείου μας  στα πλαίσια του μαθήματος της διερευνητικής 

εργασίας επισκέφτηκε το ίδρυμα Θεοχαράκη. 

Φέτος συμπληρώθηκαν 150 χρόνια από τη γέννηση του Κ.Π. 

Καβάφη, του περισσότερο διαβασμένου ποιητή, του 

αναγνωσμένου σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, του 

φιλοσόφου… Έτσι, ήταν μια καλή ευκαιρία για τους μαθητές να 

παρακολουθήσουν την έκθεση «Κ. Καβάφης: Ζωγραφισμένα» 

στην οποία φιλοξενούνται εκθέματα εμπνευσμένα από τον 

μεγάλο  αυτόν ποιητή. 

Ξεκινώντας ένα βροχερό πρωινό από το σχολείο, οι μαθητές 

που συμμετείχαν στην εργασία  κατάφεραν με πολλή τόλμη και 

προσοχή να φτάσουν στον προορισμό τους, φυσικά με την 

συνοδεία των κυριών Ξυδάκη και Πετροπούλου. Φτάνοντας στο 

ίδρυμα, η κ. Ευαγγέλου υποδέχτηκε με ευγένεια τους μαθητές 

και ήταν πρόθυμη να τους καθοδηγήσει.  

Στην έκθεση συμμετείχαν 38 δημιουργοί, χρησιμοποιώντας ο 

καθένας το προσωπικό του ύφος. Κάθε καλλιτέχνης έβλεπε τα 

πράγματα από διαφορετική οπτική γωνία και όλοι τους είχαν 

καταφέρει εκείνο που ζητούσε ο Καβάφης από όσους διάβαζαν 

τα ποιήματά του: να τα προσαρμόσουν στη δική τους 

προσωπικότητα. 

Μέσα από έργα 

χαρακτικής, 

γλυπτικής, τα 

χειρόγραφα και τα 

έργα εγκατάστασης  

αναδυόταν η 

οικουμενική διάσταση 

της ποίησής του και 

αφηνόταν η φαντασία 

του καθενός να 

ταξιδέψει. 

Αναμφίβολα, όλα τα 

έργα ήταν 

εντυπωσιακά και το 

κάθε ένα είχε να 

περάσει ένα 

μήνυμα. Εκτός 

αυτών υπήρχαν κάποια εκθέματα τα οποία εντυπωσίασαν τους 

μαθητές. Εκείνα ήταν τα «Kεριά» του Μποκόρου. Τα σκοτεινά 

χρώματα σε αντίθεση με τις ζωηρές φλόγες προκάλεσαν την 

έκρηξη πρωτόγνωρων συναισθημάτων και κατάφεραν να 

αποτυπώσουν τη διαχρονικότητα του Καβάφη. Εντυπωσιακά 

δημιουργήματα θεωρήθηκαν επίσης ο πίνακας εμπνευσμένος 

από τις «Επιθυμίες», το ευφάνταστο γλυπτό με αφορμή «Τα 

Τείχη» και η προτομή του Κ. Καβάφη.  

Κλείνοντας, η έκθεση κατάφερε να μεταδώσει πως ο ποιητικός 

λόγος και η εικόνα συνδέονται άρρηκτα, να προβάλει παλαιούς 

και νέους ‘υπηρέτες’ της τέχνης και να ψυχαγωγήσει ακόμη και 

τους πιο απαιτητικούς. Οι μαθητές σίγουρα, εάν είχαν την 

ευκαιρία, θα ξαναεπισκέπτονταν το μουσείο αφενός για να 

απαθανατίσουν περισσότερα έργα και αφετέρου για να 

μελετήσουν καλύτερα τα εκθέματα. 

ΒΑΚΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ                                ΜΠΟΥΡΛΑΚΗ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗΓΙΑΛΙΖΗ ΕΛΕΝΗ                                   ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ 

 

 

 

ΚΑΒΑΦΗΣ - ΠΕΣΣΟΑ  
Στις 3/2/2014 ομάδα παιδιών που πραγματεύονται το project με 

θέμα «Καβάφης-Πεσσόα» 

της Α’ Λυκείου με τη 

συνοδεία της καθηγήτριας  

κ. Ξυδάκη Βίβιαν 

παρακολούθησαν τη 

φιλολογική εκδήλωση-

αφιέρωμα στον 

«Κωνσταντίνο Καβάφη» του Συνδέσμου Φιλολόγων Πειραιά, η 

οποία πραγματοποιήθηκε στην Ελληνογαλλική Σχολή Πειραιά 

«Jeanne D’Arc». Η εκδήλωση περιελάμβανε ενδιαφέρουσες 

εισηγήσεις, δραματοποίηση ποιημάτων και απόδοση 

μελοποιημένων έργων και τα παιδιά την παρακολούθησαν με 

μεγάλο ενδιαφέρον και διάθεση για διεύρυνση των γνώσεών 

τους. 

 

 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ 
    Οι μαθητές  της Γ΄ τάξης 

επισκέφτηκαν την Παρασκευή 

20/12/2013το αρχαιότερο 

νεκροταφείο της Αθήνας, τον 

Κεραμεικό και ξεναγήθηκαν 

παραστατικά από το Σχολικό 

Σύμβουλο των Φιλολόγων, κ. 

Αντώνιο Μαστραπά. 

Τους μαθητές συνόδευσαν οι εξής 

καθηγητές: Κουνανή Κων/να, 

Τάτσης Ηλίας, Νάκη Κανέλλα, 

Καβαρδίνη Μαρία, Τσιώλη Ιωάννα, Λυκούδη Μελπομένη και 

Σαλπέα Όλγα. 

 

 
      Οι μαθητές με τον κ. Α. Μαστραπά 

 

 

 

       Χειρόγραφο του ποιητή 
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ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ,  Τετάρτη 18-12-2013 

                 
Η Γ’ Θεωρητική στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο και το συγκινητικό 

του Μουσείο 

Απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την ξενάγηση του επί 

35 χρόνια ψυχοθεραπευτή, Παναγιώτη Πικιού, ιδρυτικού μέλους 

του Μουσείου. 

……Ο χρόνος είναι αδυσώπητος, κυλάει πολύ γρήγορα. Όταν 

ήμουν 20 χρονών, ήρθα εδώ και γνώρισα έναν ποιητή. Τον 

λέγανε Γιώργο Πετρόπουλο και ήταν μαθηματικός. Θέλω να 

σας πω ότι μια μεγαλοφυΐα δεν απέχει πολύ από τη 

σχιζοφρένεια.    

Μην πιστεύετε ότι ο τρελός είναι και χαζός. Αυτή είναι μια 

πλάνη. Έχω γνωρίσει τους πιο γλυκούς και ευγενικούς 

ανθρώπους σε αυτό το χώρο. Γιατί από το μετερίζι που 

ασχολούμαι εγώ, το εργαστήρι ζωγραφικής και το μουσικό 

εργαστήρι παρήλασαν σπουδαίες προσωπικότητες. 

Για λόγους δεοντολογίας δεν θα σας πω ονόματα, θα σας πω 

όμως ειδικότητες: ποιητές, πανεπιστημιακοί, δάσκαλοι, 

ζωγράφοι, δικηγόροι, εισαγγελείς, ανώτατα πρόσωπα στην 

ιεραρχία. 

 

 

                              Το   εφημερείο 

 

«Ο χρόνος λοιπόν, είναι ο πιο αδυσώπητος εχθρός μου» έλεγε 

ο Πετρόπουλος. Εγώ, τότε στην ηλικία σας, δεν μπορούσα να 

καταλάβω τι μου έλεγε. Σήμερα, που τα μαλλιά μου είναι γκρίζα 

και ψαρά κάτι καταλαβαίνω. 

Ο χρόνος περνάει, γι’αυτό πρέπει να τον αξιοποιούμε όσο 

καλύτερα γίνεται. Είμαι 36 χρόνια στο Δρομοκαΐτειο και θαρρείς 

ότι ήρθα χθες. Έβλεπα τους παλιούς συναδέλφους και 

σκεφτόμουν, θα’ ρθει η μέρα που θα φύγω από δω;  

Τι ήταν το Ψυχιατρείο για μένα; Ένα μεγάλο σχολείο. Ξεκίνησα 

σας πρακτικός νοσοκόμος. Βράζαμε τότε τις ενέσεις σε 

βραστήρα. Γυάλινες ασφαλώς. Τότε δεν υπήρχαν ακόμη 

πλαστικές.  Άρα, δύο υλικά που χρησιμοποιούσαμε ευρέως 

εκείνη την εποχή ήταν το γυαλί και το σίδερο. Η ζωή μας πια 

είναι  γεμάτη από πλαστικό. Τα πάντα είναι πλαστικά» 

Κάναμε λοιπόν, μια αναδρομή και αναφερθήκαμε  σε γεγονότα 

σχετικά με το ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ. 

Όπως, παραδείγματος χάρη, τι σχέση μπορεί να έχει ο 

Δημήτριος Βικέλας με το Νοσοκομείο; 

«Ο Δημήτριος Βικέλας ήταν ένας από τους οραματιστές και 

εμπνευστές της αναβίωσης των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων 

στην Αθήνα, τον Αύγουστο του 1896. 

Παρότι ο Τρικούπης είχε πει τέλη Μαΐου ότι «επτωχεύσαμεν» - 

μετά από αυτό έζησε περίπου δυο μήνες- αναλαμβάνει την 

πρωθυπουργία ο Δεληγιάννης. Με εντολή του βασιλέα 

Γεώργιου, ο Δεληγιάννης αναθέτει στο Βικέλα και τον Πιερ ντε 

Κουμπερτέν τη διοργάνωση των πρώτων αγώνων στην Αθήνα.  

 

Ο Δημήτριος Βικέλας λοιπόν, είναι γνωστός     από την 

προσπάθεια που έκανε, για να γίνουν οι πρώτοι Ολυμπιακοί 

Αγώνες στην Αθήνα. Η άγνωστη πλευρά του είναι ότι ήταν ένας 

από τους εκτελεστές της διαθήκης του μεγάλου μας ευεργέτη, 

του Ζωρζή Δρομοκαΐτη ή Παφίλα ή Δορμοκαΐτη. 

Θα σας πω μια ιστορία που δεν αναφέρεται στα βιβλία, αλλά 

είναι πραγματικότητα. Η Χίος απελευθερώθηκε το 1930, αλλά 

σημαντικό είναι ότι το 1810,1815 περίπου ο Ζωρζής ήταν 10 

χρονών. Μπροστά στα μάτια του οι Τούρκοι σφάξανε τους 

γονείς του και τον πήγαν για πούλημα σ’ένα παζάρι στην 

Κωνσταντινούπολη. 

Ο Ζωρζής Δρομοκαΐτης μεγάλωσε λοιπόν στη Σμύρνη, 

σπούδασε στο εξωτερικό κι έγινε ένας σπουδαίος έμπορος.  

Είχε πάρα πολλά χρήματα και θέλοντας να αφήσει το όνομά του 

, έγραψε στη διαθήκη του σ’ ένα συμβολαιογράφο του 1880 

«Εγώ ο Ζωρζής Δρομοκαΐτης ή Παφίλας αφήνω τη διαχείριση 

των περιουσιακών μου στοιχείων, ήτοι 300.000 χρυσές λίρες, 

εις τον Μάρκον Ρενιέρην, Γεώργιον Βαλέτην και Δημήτριον 

Βικέλα.»  

Έτσι λοιπόν, ένας από τους εκτελεστές την διαθήκης του 

Δρομοκαΐτη ήταν ο Βικέλας, που ήταν μια εξέχουσα 

προσωπικότητα πολύ γνωστή».  

Ο πρόεδρος του ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟΥ και η Δντρια κ. 

Κατσικαρέλη 
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«Ο Αγωνιστής» 
Πριν ξεκινήσει δυνατή μουσική, 

Νιώθεις και ακούς ισχνές φωνές. 

Προσπαθούν να αναρριχηθούν,  

Στις αναρίθμητες νότες. 

Αγωνίζονται να ακουστούν, 

να επιβιώσουν, να μη χαθούν. 

Αγώνας σημαίνει υπομονή, 

δύναμη και αντοχή. 

Γιατί το άγγιγμα του χρόνου,  

Αργεί να γιάνει. 

Δεν χρησιμοποιώ το «μας», 

Διότι εσύ είσαι που πολεμάς για μας. 

Με καρδιά και ψυχή, 

εσύ είσαι που φωτίζεις 

τη σκοτεινή διαδρομή,  

για τη νέα σου ζωή. 

Γιατί, γιατί… 

Είσαι αγωνιστής που σύντομα θα γίνεις νικητής. 

  Χαράλαμπος Δεναξάς    Γ Θεωρ 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στον «αγωνιστή» Παναγιώτη Πικιό και σε όσους δίνουν 

καθημερινά μάχη για την ψυχική τους υγεία και τη διανοητική 

τους ισορροπία. 

 

Το ποιήμα γράφτηκε για τον επί 35 χρόνια ψυχοθεραπευτή και 

ζωγράφο Π.Πικιό «ψυχή» του Μουσείου ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟΥ 

 

 

 

ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

 
Ο ελεύθερος χρόνος είναι ένα κενό μέσα στην μέρα μας χωρίς 

υποχρεώσεις όπου μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε όπως 

εμείς επιθυμούμε. Θα πρέπει να κάνουμε δημιουργικά και 

ευχάριστα πράγματα που μας ευχαριστούν. 

Ο ελεύθερος μας  χρόνος σήμερα είναι περιορισμένος λόγω 

των σχολικών, αλλά και των εξωσχολικών υποχρεώσεων μας. 

Συνήθως σε αυτό το διάστημα της μέρας συναντιόμαστε με 

φίλους , βλέπουμε κάποια ταινία, ακούμε μουσική, 

συμμετέχουμε σε αθλητικούς ή πολιτιστικούς συλλόγους,  

παίζουμε διάφορα ηλεκτρονικά παιχνίδια , βλέπουμε τηλεόραση 

και γενικά ξεφεύγουμε από τους καθημερινούς μας ρυθμούς. 

Περνάμε όμορφες στιγμές απαλλαγμένοι από το άγχος 

σκεπτόμενοι μόνο να περάσουμε καλά! 

Ο ελεύθερος χρόνος σήμερα είναι λιγοστός όμως μπορούμε να 

τον αξιοποιήσουμε όσο καλύτερα γίνετε.  

ΜΑΡΙΑ ΑΥΛΩΝΙΤΗ 

 

 

2014: Έτος Ελ Γκρέκο 
 Ύστερα από το 2013, το 

οποίο ανακηρύχθηκε έτος 

Κ.Π.Καβάφη, σειρά παίρνει το 

2014. Φέτος, λοιπόν, 

συμπληρώνονται  τα 400 

χρόνια από το θάνατο του Ελ 

Γκρέκο (7 Απριλίου 1614). 

Έτσι, οι 2 πατρίδες του, η 

Ελλάδα και η Ισπανία, 

σημειώνουν την επέτειο. Με 

αφορμή την επέτειο αυτή, ας 

θυμηθούμε με τη σειρά μας 

ποιος ήταν ο Ελ Γκρέκο, πώς 

έδρασε και ποιο ήταν το έργο 

του. 

Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, 

γνωστός επίσης με τo 

συγκεκριμένο Ισπανικό 

προσωνύμιο (Ελ Γκρέκο) , το 

οποίο σημαίνει  ο Έλληνας, ήταν Kρητικός ζωγράφος, 

γλύπτης και  αρχιτέκτονας της Ισπανικής αναγέννησης. 

Γεννήθηκε το 1514 στο  Χάνδακα της Κρήτης (σημερινό 

Ηράκλειο) και ήταν γιος ευκατάστατου και ευυπόληπτου αστού. 

Εκεί εκπαιδεύτηκε αρχικά ως αγιογράφος. Έζησε, όμως, το 

μεγαλύτερο μέρος της ζωής του μακριά από τον τόπο 

καταγωγής του, καθώς ήταν μικρός για τα μεγάλα όνειρά του. 

Ως αποτέλεσμα, δημιούργησε το κύριο σώμα του έργου του 

στην Ιταλία και στην Ισπανία. Στην Ιταλία επηρεάστηκε από 

τους μεγαλύτερους δασκάλους της ιταλικής τέχνης, όπως τον 

Τιντορέτο και τον Τιτσιάνο, του οποίου υπήρξε μαθητής, 

υιοθετώντας στοιχεία από τον μανιερισμό. Το 1577 

εγκαταστάθηκε στο Τολέδο, όπου έζησε μέχρι το τέλος της 

ζωής του. Ορισμένα από τα σπουδαιότερα έργα του είναι 

Η Κοίμηση της Παναγίας, η Προσκύνηση των Μάγων, El 

soplón, η Ανάληψη της Παναγίας, η Άποψη του Τολέδου και η 

Προσωπογραφία του Καρδινάλιου. Λόγω του τελευταίου πίνακα 

(π. 1600)  , μάλιστα, ο ίδιος οδηγήθηκε ενώπιον της Ιεράς 

Εξέτασης (εξαιτίας της – ασυνήθιστης για την εποχή – επιλογής 

του να ζωγραφίσει τον ιερωμένο, τον Φερνάνδο Νίνιο δε 

Γκεβάρα, φορώντας γυαλιά) . 

 Η τεχνοτροπία του Ελ Γκρέκο θεωρείται έκφραση της Βενετικής 

σχολής και του μανιερισμού του 16ου αι.  Χαρακτηρίζεται 

ταυτόχρονα από προσωπικά στοιχεία, προϊόντα της τάσης του 

για πρωτοτυπία. Στη διάρκεια του 20ού αιώνα, αναγνωρίστηκε 

ως πρόδρομος της μοντέρνας τέχνης που αξιοποίησε στοιχεία 

της Ανατολικής και Δυτικής παράδοσης. Τότε, η πραγματική 

αξία του έργου του έγινε αντιληπτή. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 

-Εάν θέλουμε να συνδυάσουμε την πληροφόρηση για το 

σπουδαίο αυτό καλλιτέχνη με την ψυχαγωγία, η «συνονόματη» 

ταινία (Ελ Γκρέκο) μας περιμένει να την παρακολουθήσουμε. 

(…Οι μαθητές του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού με την 

καθηγήτριά τους, κα Χαρτοφύλακα, σας την προτείνουν 

ανεπιφύλακτα). 

-Ας σημειώσουμε στην ατζέντα μας, επίσης, ότι το ΜΟΥΣΕΙΟ 

ΜΠΕΝΑΚΗ θα φιλοξενήσει έκθεση (12 Νοεμβρίου) και θα 

πραγματοποιήσει διεθνές συνέδριο (21-23/11) προς τιμήν του. 

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΚΚΑ 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B1_%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  

«Γευση πικραμύγδαλου»                             
   

   Το «Γεύση 

πικραμύγδαλου» είναι ένα 

νεανικό μυθιστόρημα του 

Μάνου  Κοντολέων. 

Εκδόθηκε το 1995 στην 

Αθήνα από τις εκδόσεις 

Πατάκη. 

    Ο Μάνος Κοντολέων 

γεννήθηκε στην Αθήνα το 

1946 και ασχολείται με τα 

γράμματα από το 1969, 

παρ’όλο που σπούδασε 

φυσική στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών. 

    Το πρώτο του βιβλίο εκδόθηκε το 1979. Μέχρι τότε, 

δημοσίευε κριτικές, άρθρα και λογοτεχνικά κείμενα σε διάφορες 

εφημερίδες και περιοδικά. Σήμερα, ασχολείται με όλα τα είδη 

πεζού λόγου και είναι μέλος της εταιρίας συγγραφέων και του 

Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου. Στο εξωτερικό η παρουσία του 

είναι γνωστή αφενός με την αναγραφή στον τιμητικό πίνακα 

Άντερσεν της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για τη Νεότητα του 

μυθιστορήματος του «Δομίνικος» και αφετέρου για τη 

μετάφραση και κυκλοφορία μυθιστορημάτων του στη Γαλλία 

στις Η.Π.Α. και στη Ταϊλάνδη. 

      Σήμερα, ζει στην Αθήνα με την οικογένειά του. 

 

Το «Γεύση Πικραμύγδαλου» είναι ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα 

που αγαπήθηκε ίσως περισσότερο από κάθε άλλο για εφήβους 

και νέους. Η Φαίδρα και ο Οδυσσέας, δύο νέοι γύρω στα 18 

τους χρόνια γνωρίζονται τυχαία, όταν αποφασίσουν να μάθουν 

ένα μουσικό όργανο. Αν και εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες 

ερωτεύονται και κάνουν όνειρα για το κοινό τους μέλλον. 

Κάποια στιγμή όμως, αναπάντεχα, τα πράγματα αλλάζουν, 

καθώς ο Οδυσσέας πληροφορείται ότι έχει κληρονομήσει AIDS 

από μια προηγούμενη σχέση του. 

Εκτός από τους δυο βασικούς 

πρωταγωνιστές, σημαντικό 

ρόλο διαδραματίζουν οι γονείς 

της Φαίδρας, οι οποίοι έχοντας 

μια ιδιαίτερη σχέση με την κόρη 

τους, προσπαθούν να την 

προστατέψουν από όλους τους 

κινδύνους που επρόκειτο να 

αντιμετωπίσει μεγαλώνοντας, 

όπως επίσης ο πατέρας του Οδυσσέα, που στέκεται στο 

πλευρό του από την πρώτη στιγμή. 

Ο συγγραφέας, επιλέγοντας το συγκεκριμένο τίτλο για το 

μυθιστόρημά του, παρομοιάζει τον έρωτα με το πικραμύγδαλο. 

Όπως ο έρωτας μπορεί α ταυτιστεί με τις ομορφότερες στιγμές 

της ζωής ενός ανθρώπου αλλά μπορεί να αποδειχθεί και 

μοιραίος, έτσι και η γεύση του πικραμύγδαλου είναι γλυκεία και 

πικρή ταυτοχρόνως.  

[…] Πίσω από το σύννεφο καπνού, το βλέμμα της είχε 

μια σκοτεινιά. «Όμορφο βιβλίο, αλλά…» είπε ενώ 

χτυπούσε ελαφρά το τσιγάρο στο χείλος του 

σταχτοδοχείου. «Να, δε ξέρω…η ηρωίδα που είναι μια 

κοπέλα στην ηλικία της Φαίδρας. Μια κοπέλα 

αντιμέτωπη με το AIDS. Καταλαβαίνεις τους 

συνειρμούς που δίχως να θέλω έκανα». 

Ο Άγγελος κάθισε στην απέναντι πολυθρόνα. 

«Της έχουμε μιλήσει της κόρης μας», είπε. «Την 

έχουμε προετοιμάσει». «Την έχουμε προετοιμάσει!» 

σχεδόν πικρό το χαμόγελο της Ελένης. «Δηλαδή στην 

ουσία της είπαμε πως ο έρωτας, που όπου να’ναι θα 

τον γνωρίσει, μπορεί να είναι ένας δολοφόνος. 

Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό;» 

Ο Άγγελος κούνησε το κεφάλι του. 

«Καταλαβαίνω». Μουρμούρισε και έπειτα, εντελώς 

ξαφνικά, ξέσπασε: «Δεν καταλαβαίνω τίποτε. Ο 

έρωτας είναι …πάντα ήταν μια δημιουργία. Τώρα 

φέρνει μαζί του το θάνατο. Κι αυτό είναι ένα γεγονός 

που πρέπει να το αποδεχθούμε.   [….] Δεν ερωτεύεται 

κανείς με τους τρόπους που γενιές έκαναν μέχρι 

σήμερα….» 

 

 

[…] Το πικραμύγδαλο. Θυμήσου το, αγόρι μου. Το 

πικραμύγδαλο 

έχει άλλοτε μια 

γεύση πικάντικη, 

ίσως πικρή μα την 

ίδια στιγμή τόσο 

εξαίσια εθιστική 

μα έχει άλλοτε 

πάλι κι εκείνη την 

απόλυτη πικράδα, 

τη θανατηφόρα-ένα δηλητήριο. Γεύση πικραμύγδαλου. 

Τότε και τώρα. Δική σας η μία, δική σας και η άλλη» 

 

 

Είναι ένα αξιανάγνωστο μυθιστόρημα ενός βραβευμένου 

συγγραφέα που τολμά να καταγράφει τις ψυχολογικές 

διακυμάνσεις των νέων και την αντιμετώπισή τους από τους 

γονείς τους, καθώς αντιμετωπίζουν τη φοβερή αρρώστια του 

αιώνα. Ο Μάνος Κοντολέων όχι μόνο καταφέρνει να εισχωρήσει 

στην ψυχολογία των νεαρών παιδιών αλλά μας φανερώνει 

έμμεσα το νόημα της ζωής και μας παροτρύνει να πάψουμε να 

έχουμε μια επιφανειακή ματιά σε οτιδήποτε συμβαίνει γύρω 

μας. Οι ήρωες του βιβλίου, δυο πρόσωπα που διψούν για ζωή, 

κάνουν όνειρα και ρισκάρουν, κινούνται στις σελίδες με τέτοιο 

τρόπο, που ο καθένας μπορεί να ταυτιστεί μαζί τους. Οι γονείς 

τους, αρκετά ψύχραιμοι και πρακτικοί, μοιάζουν να έχουν την 

ιδανική στάση επί του θέματος. Ένα ακόμη λοιπόν, 

μυθιστόρημα του Μάνου Κοντολέων που αξίζει να διαβαστεί όχι 

μόνο για την αρτιότητά του, αλλά κυρίως για τα μηνύματα που 

προβάλλει και τον αλληγορικό χαρακτήρα του.  

 

 

Μαρία Παλιαρούτη                                       

 

 

Προτάσεις για βιβλία 
 

Όταν έκλαψε ο Νίτσε, Ίρβιν Γιάλομ 

Ο κόσμος της Σοφίας, Γκάαρντερ Γιοστέιν 

Ο αλχημιστής , Πάουλο Κοέλο 

Αργώ, Γιώργος Θεοτοκάς 

 Η Κασσάνδρα και ο Λύκος, Μαργαρίτα Καραπάνου  

Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, Νίκος Καζαντζάκης  

Το λάθος , Αντώνης Σαμαράκης   

Ο έρωτας στα χρόνια της χολέρας ,Gabriel Garcia Marquez  
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Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΩΝ ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ 
     Στις 20 Δεκεμβρίου 2013 

το σχολείο πραγματοποίησε 

μια εκπαιδευτική εκδρομή για 

τους μαθητές της Α’ Λυκείου 

στο Μουσείο της Ακρόπολης . 

Με αφορμή αυτή την 

επίσκεψη αποφασίσαμε να 

γράψουμε ένα άρθρο για 

κάποια ιδιαίτερα σημεία που 

μας τράβηξαν την προσοχή. 

       Ενώ η περιήγηση 

ανάμεσα στα ιστορικά 

εκθέματα είχε αρχίσει, 

διαπιστώσαμε την 

αξιοσημείωτη προσπάθεια των συντηρητών έργων τέχνης για 

τη διατήρηση των αρχαίων γλυπτών. Στην αρχή συναντήσαμε 

έναν τεχνίτη ο οποίος 

προσπαθούσε να επαναφέρει 

ένα άγαλμα στην αρχική του 

κατάσταση, αφού με πολύ 

προσοχή ‘σκάλιζε’ το πόδι της 

ανδρικής μορφής με σκοπό να 

το ξαναπλάσει και να γίνει 

ομοιόμορφο με το υπόλοιπο. 

Μας εξήγησε την διαδικασία και απάντησε στις απορίες μας. 

Στην συνέχεια, όταν προχωρήσαμε στον επόμενο όροφο, 

προσέξαμε πως η μια από τις πέντε Καρυάτιδες που εκτίθενται 

στο μουσείο, ήταν περικυκλωμένη από ένα ύφασμα και δίπλα 

υπήρχε μία οθόνη που μας έδειχνε ζωντανά την διαδικασία 

συντήρησης με λέιζερ, που γινόταν εκείνη τη στιγμή. Τέλος, με 

αφορμή αυτή την επίσκεψη, ψάξαμε σχετικά άρθρα και 

διαπιστώσαμε πως αυτή η τεχνική είναι πρωτοποριακή. Έχει 

αναπτυχθεί από το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ 

του Ιδρύματος Τεχνολογίας και 

Έρευνας Κρήτη αποκλειστικά 

για το Μουσείο της Ακρόπολης. 

Με την χρήσει λέιζερ καθαρίζεται 

η επιφάνεια των γλυπτών χωρίς 

να υποστούν καμία άλλη φθορά. 

Το αποτέλεσμα είναι πραγματικά 

εντυπωσιακό. 

   

 Μαθήτρια Α3 

 

 

Είμαι διαφορετικός 

Εεε….και; Διαφορετικό ίσον καλό! 
 

Πόσες φορές έχουμε ξυπνήσει ένα πρωί νιώθοντας πιο 

ασήμαντοι και από έντομα; Με αυτή την απαίσια αίσθηση 

κατωτερότητας και μια φωνούλα να λέει στο κεφάλι μας «Είμαι 

άχρηστος, δεν αξίζω τίποτα, είμαι διαφορετικός άρα δεν 

ταιριάζω.» Αν το λέμε εμείς αυτό  που είμαστε αρτιμελέστατοι , 

τότε τι να πει και ο Νικ Βούιτζιτς (Nick Vujicic) που γεννήθηκε 

χωρίς πόδια και χωρίς χέρια; Πράγματι, αυτό το παιδί 

γεννήθηκε έτσι και δεν υπάρχει ιατρική εξήγηση γιατί συνέβη 

αυτό. Αυτό το παιδί βίωσε το ρατσισμό προς το διαφορετικό 

περισσότερο από κάθε άλλον. Μάλιστα, έφτασε σε σημείο να 

προσπαθήσει να αυτοκτονήσει σε ηλικία μόλις 10 ετών! Όμως 

ύστερα, το ξανασκέφτηκε και κατέληξε να ρωτά τον εαυτό του: 

«Ναι, είμαι διαφορετικός Και τι μ’αυτό; Όλοι είμαστε 

διαφορετικοί και αυτό είναι που μας κάνει ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ! Άρα 

διαφορετικό ίσον καλό»  

 Έτσι άρχισε να νικάει τα εμπόδια 

που του παρουσιάζονταν, να 

προσπερνά τα κοροϊδευτικά 

σχόλια προς αυτόν, άρχισε να ΖΕΙ. 

Συνειδητοποίησε πως αφού 

συμφιλιώθηκε με τον εαυτό του 

μπορεί και να βοηθήσει κι άλλους 

ανθρώπους να συμφιλιωθούν με 

τον εαυτό τους. Μόλις τελείωσε το 

λύκειο, άρχισε σταδιακά να μιλάει 

και να εμψυχώνει ανθρώπους 

όλων των ηλικιών. Μέχρι σήμερα 

έχει μιλήσει σε πάνω από 19 

χώρες και πάνω από 30 

εκατομμύρια άνθρωποι τον έχουν ακούσει. Σήμερα είναι 31 

χρονών, διάσημος και ευτυχισμένος με τη γυναίκα του και το γιό 

του. Είναι ιδρυτής της οργάνωσης  ‘Life without Limbs’ (Ζωή 

Χωρίς Άκρα)καθώς της οργάνωσης ‘No Arms, Νo Legs, Νo 

Worries!’(Χωρίς Χέρια, Χωρίς Πόδια, Χωρίς Ανησυχίες!)  όπως 

και πολλών άλλων. 

Στα σεμινάρια που κάνει, και συγκεκριμένα σε αυτά που 

απευθύνονται σε εφήβους, παροτρύνει τους νέους να 

πιστέψουν στον εαυτό τους ,γιατί όλοι αξίζουν ,άσχετα με το τι 

πιστεύουν οι άλλοι. Ο καθένας είναι ξεχωριστός, μοναδικός και 

ανεπανάληπτος, έχει αξία και μετράει όσο διαφορετικός κι αν 

είναι. Κανένας δεν είναι ίδιος με κάποιον άλλον, τόσο 

εμφανισιακά όσο και πνευματικά. Εξάλλου από τη δημιουργία 

του κόσμου, δεν έχει γίνει ποτέ ίδιο ηλιοβασίλεμα και ούτε 

πρόκειται ποτέ να γίνει. Κάθε άνθρωπος αφήνει το σημάδι του 

πάνω στη Γη. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, άλλος 

επειδή έκανε κάτι καλό, άλλος επειδή δεν έκανε τίποτα. 

Σημασία έχει να φαίνεσαι και να είσαι όσο πιο αληθινός 

μπορείς. Δεν υπάρχει λόγος να υποκρίνεσαι , ούτε και να 

προσπαθείς να γίνεις σαν κάποιον άλλον υιοθετώντας το στυλ 

ντυσίματος του ή τον τρόπο που φτιάχνει τα μαλλιά του. Δεν 

πρέπει να αντιδρούμε στο διαφορετικό, ούτε να το 

κατακρίνουμε, ούτε να το κοροϊδεύουμε  και να το 

περιθωριοποιούμε. Ο Νικ κατακρίνει το ίδια τα παιδιά που 

στριμώχνουν τους εαυτούς τους σε μια γωνία για να μην 

φαίνονται, ώστε να μην καταλάβουν οι άλλοι ότι διαφέρουν, 

ξεχωρίζουν. Άλλωστε, τι αξία έχει ένας άνθρωπος που η  

προσωπικότητά του είναι κάλπικη, πατροναρισμένη με τέτοιο 

τρόπο ώστε να μοιάζει με τις άλλες; Αυτός ο άνθρωπος 

κατάφερε να ζήσει ευτυχισμένος μόνο και μόνο επειδή 

συμφιλιώθηκε με τα ελαττώματά του, τα αγάπησε αλλά δεν τους 

επέτρεψε να ‘κυβερνούν’ τη ζωή του. Αντίθετα, επικεντρώθηκε 

στα θετικά στοιχεία του χαρακτήρα του και τα ανέπτυξε ακόμα 

περισσότερο, τόσο ώστε οι άλλοι να μην προσέχουν την 

αναπηρία του. Η αγαπημένη του φράση, που τη χρησιμοποιεί 

πολύ όταν απευθύνεται στους εφήβους, είναι η εξής: 

«Ονειρέψου, κάνε μεγάλα όνειρα και συνέχιζε να προχωράς. 

Όλοι κάνουμε λάθη αλλά κανένας μας δεν είναι λάθος.» 

Ας ονειρευτούμε, λοιπόν, χωρίς όρια. Τα όρια των ονείρων μας 

τα θέτουμε μόνο εμείς, κανένας άλλος. Και τα πραγματικά 

όνειρα πηγάζουν από τον αληθινό άνθρωπο. Ας γίνουμε 

επιτέλους ο εαυτός μας.      

Μαργαρίτα Ανδρεαδάκη  
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗ 
Χαρακτική τέχνη είναι η τέχνη σύμφωνα με την οποία 

εγχαράσσεται μια σκληρή επιφάνεια, οποιουδήποτε σχήματος, 

με σκοπό τη δημιουργία διακοσμητικών σχεδίων στην επιφάνεια 

αυτή. Αν και εμφανίστηκε στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του 

15
ου

 αιώνα, τα πρώτα σημάδια αυτής της τέχνης είναι οι αρχαίοι 

σφραγιδόλιθοι και οι αρχαίες επιγραφές σε στήλες. Τα πιο 

σημαντικά είδη χαρακτικής τέχνης είναι η ξυλογραφία, η 

λιθογραφία και η χαλκογραφία.  

 

Η ξυλογραφία εμφανίστηκε στη Κίνα τον 6
ο
 αιώνα μ.Χ. , αλλά 

γνώρισε ιδιαίτερα μεγάλη ανάπτυξη και στην Ιαπωνία, όπου και 

στις δυο χώρες χρησιμοποιούνταν για εκτύπωση σχεδίων στο 

χαρτί, αλλά και στην Ευρώπη, όπου χρησιμοποιούνταν όχι 

μόνο για τον σκοπό που αναφέρθηκε παραπάνω, αλλά και για 

την εκτύπωση βιβλίων, όπως ο Άλμπρεχτ  Πφίστερ έκανε με 

ένα βιβλίο το οποίο αποτελούνταν από μια συλλογή 

παραμυθιών και ο Ιωάννης Γουτεμβέργιος με την «Βίβλο», και 

τη δημιουργία εικόνων θρησκευτικού περιεχομένου.  

 

Η λιθογραφία εμφανίστηκε τον 18
ο
 -19

ο
 αιώνα και είναι μια από 

τις πιο πρόσφατες τεχνικές χάραξης. Επίσης γίνεται το 

κυριότερο μέσο επικοινωνίας, επειδή έτσι δημιουργείται μια 

σειρά νέων τεχνικών αναπαραγωγής της εικόνας και 

ανατυπώνονται ολόκληρα ζωγραφικά έργα. Ένας από τους πιο 

σημαντικούς καλλιτέχνες αυτού του είδους τέχνης είναι ο 

Μούνκ, ο οποίος δημιούργησε το έργο «Μαντόνα» το 1902.  

 

Η χαλκογραφία εμφανίστηκε περίπου δύο αιώνες πριν την 

λιθογραφία και είναι μια από τις πιο δύσκολες τεχνικές, καθώς 

σχεδιάζεται σε μια τελείως λεία και καθαρή πλάκα και αφού γίνει 

το έργο, πρέπει να καθαριστεί με προσοχή για να μείνει το 

χαλκογραφικό μελάνι μόνο εντός των χαράξεων. Επιπλέον, 

αυτό το είδος τέχνης έχει και τρία κύρια παρακλάδια:  

 

την οξυγραφία, σύμφωνα με την οποία χρησιμοποιείται 

ένα ισχυρό οξύ για να κοπούν τα απροστάτευτα μέρη 

μιας μεταλλικής επιφάνειας και να δημιουργηθεί ένα 

σχέδιο σε αυτήν 

την τσιγκογραφία, όπου γίνεται η εγχάραξη έργου 

πάνω σε πλάκα ψευδαργύρου μαζί με άλλα χημικά 

μέσα  

και την φωτοτσιγκογραφία, όπου γίνεται η 

φωτογραφική προβολή της πλάκας ψευδαργύρου. 

Αυτή ή μέθοδος χαρακτικής χρησιμοποιούνταν κυρίως  

στις εφημερίδες.  

 

 

 

Στην Ελλάδα, η χαρακτική τέχνη 

εμφανίστηκε για πρώτη φορά 

στα μέσα του 19
ου

 αιώνα, όμως 

γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη κατά 

τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. 

Κύριοι εκπρόσωποί της ήταν ο 

Δημήτριος Γαλάνης, ο Ιωάννης 

Κεφαλληνός και ο Αναστάσιος-

«- Αλεβίζος. Ο τελευταίος 

μάλιστα έχει γίνει γνωστός χάρη 

σε τέσσερις μεταξοτυπίες του: 

«Η Αρχόντισσα της 

Δραπετσώνας», «Η Αρχόντισσα 

της Κοκκινιάς», «Οι Αγρότες της Μεσσηνίας» και η 

«Ναύπακτος».  Οι δύο «Αρχόντισσες» συνοδεύονται από τα 

μουσικά όργανα, τα οποία συνδέονται με το ρεμπέτικο τραγούδι 

ενώ οι άλλες δύο μεταξοτυπίες επικεντρώνονται στο ελληνικό 

τοπίο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για όποιον αγαπάει την τέχνη ή θα ήθελε να τη ‘γνωρίσει’ για 
πρώτη φορά, μπορεί να επισκεφτεί το Πολιτιστικό Κέντρο 
«Μελίνα Μερκούρη» στην Αίθουσα Τέχνης «Α.ΤΑΣΣΟΣ», όπου 
θα τους υποδεχθεί θερμά η κα. Μαρία Ψαρρού και θα τους 
μιλήσει για την χαρακτική τέχνη και τα έργα του Αναστάσιου 
Αλεβίζου όπως ακριβώς έκανε και με τους μαθητές του 2

ο
 ΓΕΛ 

Κερατσινίου. . Η συντακτική ομάδα της εφημερίδας αλλά και η 

ραδιοφωνική ομάδα του σχολείου μας ήταν εκεί. Κατέγραψαν 
τις εντυπώσεις τους και διέδωσαν ό,τι είδαν και άκουσαν στην 
αίθουσα τέχνης «Α.ΤΑΣΣΟΣ».  

 
    

 

       Η ομάδα ραδιοφώνου και η συντακτική ομάδα ήταν εκεί! 

     

                                    Σωτήριος Χριστοδούλου  
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ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ 

 
 

 
Συνέντευξη του Ηλία Λογοθέτη και Μαρίας Ζαχαρή 

 

 

Στις 6/12/2014 Η Γ’ Θεωρητική με συνοδεία της καθηγήτριας  

Κ.Κουνανή παρακολούθησε την θεατρική παράσταση «Το 

αμάρτημα της μητρός μου» με πρωταγωνιστές τον κ. Ηλία 

Λογοθέτη και την κ. Μαρία Ζαχαρή. Μια καταπληκτική 

παράσταση με σεβασμό στο κείμενο του Βιζυηνού και υπέροχες 

ερμηνείες. Η συγκίνηση είχε γεμίσει την αίθουσα. Αμέσως μετά 

την παράσταση ο κύριος Λογοθέτης και η κυρία Ζαχαρή 

υποδεχθήκαν τους μαθητές και παραχώρησαν την παρακάτω 

συνέντευξη. Τους ευχαριστούμε για όλα. 

 

Η μητέρα του κ Βιζυηνού  έζησε ως τα βαθιά γεράματά της 

έχοντας χάσει όλα της τα παιδιά. Εσείς πιστεύετε ότι μια 

τέτοια εξέλιξη δικαιολογημένα συνέπεσε με το ότι ο Θεός 

την τιμώρησε πολύ αυστηρά για εκείνο το ακούσιο μάθημά 

της; 

 κ. Ζαχαρή : Τώρα το βλέπεις από τη μεριά του Θεού. Ότι 

ο Θεός την τιμώρησε ενώ δεν είναι από τη μεριά του Θεού. 

Είναι από τη μεριά της ηρωίδας. Η ενοχή και η τιμωρία για να 

εξιλεωθεί από το αμάρτημα ξεκινάει από αυτή. Δεν είναι δηλαδή 

ότι ο Θεός τη τιμώρησε, αυτή λέει ότι όσο πιο πολύ τυραννηθώ 

και χολοσκάσω, τόσο λιγότερο θα με παιδεύσει ο Θεός για το 

παιδί που πλάκωσα. Ξεκινάει δηλαδή από αυτή, δεν είναι ότι ο 

Θεός την τιμωρεί. Αυτή επιζητεί μια τιμωρία ως εξιλέωση του 

αμαρτήματος.  

 

 
Ο κος. Λογοθέτης και η κα Ζαχαρή συναντούν την συντακτική 

ομάδα της εφημερίδας. 

 

 

 

Πιστεύετε ότι σήμερα υπάρχουν θεατρικά έργα που έχουν 

να μας πουν κάτι καινούργιο ή έχουν ειπωθεί όλα και δεν 

έχουμε να μάθουμε κάτι άλλο; 

κ.Ζαχαρή:  Σε αυτό τον κόσμο όλα έχουν γίνει και όλα 

έχουν ειπωθεί. Το θέμα είναι κάθε φορά πως μπορούν να 

ειπωθούν και με ποια ματιά τα φωτίζεις κάθε φορά. Τα 

προβλήματα και όλα αυτά που αισθανόμαστε και αυτά που λέμε 

είναι διαχρονικά δηλαδή δεν είναι ότι κάτι έγινε…. και ο θάνατος 

υπήρχε και υπάρχει. Όλα είναι καινούργια από τη στιγμή που τα 

βλέπεις και τα φωτίζεις επάνω στη σκηνή. Επίσης είναι και ο 

τρόπος που παίζεται το έργο. Γι’αυτό λέμε ‘δεν είναι αυτό που 

θα πεις, είναι ο τρόπος που θα το πεις’. Αυτό το κάνει 

καινούργιο κάθε φορά. 

 κ. Λογοθέτης:  Επομένως είναι όλα καινούργια. Κάθε φορά 

που ξυπνάμε, καινούργια μέρα είναι. Απλώς εμείς τα 

αντιμετωπίζουμε με τη συνήθεια. Μην συνηθίζουμε τα 

πράγματα τότε μόνο είναι καινούργια τα πράγματα. 

 

Υπάρχει κάποιος ρόλος που δεν έχετε ερμηνεύσει ακόμα 

κα θα θέλατε; 

κ.Ζαχαρή:  Υπάρχουν χιλιάδες ρόλοι και όλοι είναι 

ευπρόσδεκτοι. 

 

Θα  διαλέγατε να ξαναγίνετε ηθοποιός αν μπορούσατε να 

γυρίσετε πίσω το χρόνο; 

κ.Ζαχαρή:  Δεν ξέρω γιατί δεν μπορώ να γυρίσω πίσω το 

χρόνο. Αν τον πάω μπροστά όμως ναι, μάλλον. Εγώ έχω 

τελειώσει και την Καλών Τεχνών και το έχω και λίγο δίπορτο. 

κ. Λογοθέτης:  Αυτό που έχει σημασία πάντως είναι οι 

στιγμές. Η υπεροχή των ονείρων μας ενδιαφέρει πιο πολύ από 

την πραγματικότητα. 

 

Έχετε παίξει ποτέ μπροστά σε ανάγωγους θεατές; 

κ. Λογοθέτης:      Μόνο μια φορά στο χειρότερο σχολείο στην 

Κόρινθο. Μετά από λίγο καιρό έκλεισε. 

 

 

 

 
Οι μαθητές μας με τον κ. Λογοθέτη στο Θέατρο Άλμα 

 

 

Επιμέλεια  Μαρία-Σοφία Ζώρζου. 
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ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΣΙΤΣΑ – Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 
   Οι  μαθητές  

της Γ΄ 

θεωρητικής, 

αλλά και άλλων 

κατευθύνσεων 

που εκδήλωσαν 

ενδιαφέρον, 

επισκέφθηκαν 

την Παρασκευή 

11/04/2014, στα 

πλαίσια του μαθήματος Ν. Λογοτεχνία, την Πλατεία Τοσίτσα 

και το Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών.  

    Στην Πλατεία Τοσίτσα, ανάμεσα στο Πολυτεχνείο και το 

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, είδαν το γλυπτό «Η ΒΟΡΕΙΟΣ 

ΗΠΕΙΡΟΣ» του Κώστα Σεφερλή (1951), που αναπαριστά 

γυναίκα, με δεμένα πισθάγκωνα τα χέρια και συμβολίζει την 

αιχμαλωσία της αλύτρωτης αυτής ελληνικής περιοχής. Από το 

γλυπτό αυτό η ποιήτρια Κική Δημουλά εμπνεύστηκε το ποίημά 

της ΣΗΜΕΊΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ, το οποίο οι μαθητές 

εξετάζονται πανελληνίως. 

 

 

               

 

   

 

 

 

 

 

 

            Μπροστά στο μνημείο του Αδ. Κοραή 

 

 Στο Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών, διαπολιτισμικό τόπο ταφής, με 

βαρύνουσα ιστορική και καλλιτεχνική αξία, θαύμασαν ταφικά 

γλυπτά πολύ σημαντικών δημιουργών, όπως του Γ. Χαλεπά, 

του Δ. Φιλιππότη, του Κ. Βαλσάμη κά.  

    Επισκέφτηκαν τους τάφους δημοφιλών αναπαυόμενων, 

γνώριμων από τη σχολική εμπειρία, όπως του Γ. Βιζυηνού, του 

Ν. Εγγονόπουλου, του Στρ. Μυριβήλη, του Κ. Παλαμά, του Κ. 

Καρυωτάκη, του Αδ. Κοραή, του Θ. Κολοκοτρώνη, του Γ. 

Μακρυγιάννη, των Τρικούπηδων, του  Ν. Πλαστήρα, αλλά και 

σύγχρονων πολιτικών (Α. Παπανδρέου,  Μ. Μερκούρη κά) και 

γνωστών ηθοποιών ( Βουγιουκλάκη, Καρέζη, Κατράκη, 

Λογοθετίδη, Βλαχοπούλου, Λαμπέτη, Χορν, Κυβέλη, 

Κοτοπούλη). 

         
      Στην Κοιμωμένη του Γ. Χαλεπά 

 Τις εντυπώσεις έκλεψε φυσικά, η Κοιμωμένη  « Ωραία κόρη 

των Αθηνών» του Γιαννούλη Χαλεπά.  

    Την παρουσίαση – ξενάγηση έκανε η φιλόλογος, κ. Κουνανή 

Κων/να, συνοδευόμενη από την κ. Χαρτοφύλακα Ευγενία  και 

τον κ. Τάτση Ηλία. 

                                        
Μπροστά στο γλυπτό του Κ. Βαλσάμη «Η μάνα της Κατοχής 

 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ 

ΜΟΥΣΕΙΟ 
 

Μαθητές της Α Λυκείου στα πλαίσια του  μαθήματος Ελληνικός 

και Ευρωπαϊκός 

Πολιτισμός επισκέφτηκαν 

το Βυζαντινό και 

Χριστιανικό Μουσείο 

στην Αθήνα στις 

10/04/2014 με συνοδούς 

την κ. Χαρτοφύλακα 

Ευγενία και τον κ. Χαλκιά 

Στυλιανό. Με την ξενάγηση 

του κ .Χαλκιά , οι μαθητές 

είχαν την ευκαιρία να δουν και να μάθουν αρκετά πράγματα για 

θέματα που είχαν σχέση με το μάθημά τους.  

Φτάνοντας στην Αθήνα ξεκίνησε η ξενάγηση από το 

Μοναστηράκι όπου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δουν το  

 υπόγειο ποτάμι της Αθήνας  τον Ηριδανό. Ανεβαίνοντας με τα 

πόδια είδαν και τον Άγιο 

Ελισσαίο στο Μοναστηράκι, 

όπου έψελνε ως ψάλτης ο 

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης . 

Την ώρα που έφτασε η ομάδα 

στη Βουλή ήταν η στιγμή πού 

άλλαζε η Προεδρική Φρουρά.  

Στο μουσείο είδαν αρκετά 

εκθέματα από την εποχή του Βυζαντίου και με την βοήθεια του  

κ. Χαλκιά, ενημερώθηκαν για τις εικόνες, τα σκεύη και τα 

αντικείμενα της 

Χριστιανικής 

εποχής. Οι μαθητές 

ακούραστοι και με 

προσοχή 

ξεναγήθηκαν στο 

μουσείο το οποίο 

έχει από τις πιο 

πλούσιες συλλογές 

για την εποχή του 

Βυζαντίου. Ένα 

μουσείο που αξίζει 

να το επισκεφτούμε ξανά! 
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Α TRADITIONAL SCOTTISH 

CHRISTMAS 
In Scotland Christmas is celebrated on the 25th 

December. The day before Christmas is called Christmas Eve 

and the day after (26th December) is called Boxing Day. 

On either Christmas eve at midnight or on Christmas 

morning the people go to their local church for Christmas mass. 

Christmas got its name from the birth of Jesus Christ. The ‘-

mas’ part come from the Roman Catholic term ‘mass’ which 

basically means a Catholic worship service. 

The tradition of giving gifts on Christmas day is thought 

to be related to the gifts that the three wise men brought to 

Jesus. On Christmas Eve when the children are finally tucked 

up in bed, Santa Claus comes to their house and leaves lots of 

presents for them under the Christmas tree. Nothing is more 

exciting to a child than Christmas morning so they are usually 

awake bright and early. Christmas is not just for children, it’s a 

day for family bonding and fun.  

Over the years many main dishes have become 

traditional for Christmas dinner but roast turkey is still the most 

popular. It is usually served with roast potatoes, stuffing, 

chipolata sausages, brussel sprouts, carrots and gravy. 

For dessert the delicious and traditional Scottish 

Christmas pudding is usually served with either brandy, butter, 

custard or fresh cream. Also the famous mince pies and 

Scottish shortbread are served at sometime throughout the day.  

In 

Scotland one 

tradition they still 

have is the use of 

Christmas 

Crackers. These 

are pulled and 

create a small 

‘bang’ and inside is 

a variety of trinkets 

such as a joke, a 

wee toy or a gift and the inevitable paper hat. Everyone sits 

through Christmas dinner wearing their silly paper hat.  

Another traditional feature of Christmas afternoon is 

the Queen’s Christmas Message at 3 o’clock. It is broadcast on 

radio, television and throughout the British Commonwealth 

countries. Afterwards most people sit down, relax and watch a 

Christmas movie with the family. Too much excitement for one 

day! 

HELENA – IRENE ARVANITI 

ΕΛΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ 

 

 

MINCE PIES - An Old Scottish Recipe 
 

1 (9") pie shell 

1 lb. lean ground round or chuck 

1/4 c. hot water 

1 onion, minced 

1 tsp. salt or beef extract 

Dash of pepper 

2 tsp. Worcestershire 

 

Put meat in heavy saucepan. Add the hot water, mixing well. 

Place over low heat and mix until pink color has disappeared. 

Should be no lumps. Add onion, salt and pepper; mix in well. 

Cover and simmer 5-10 minutes. 

Allow to cool. Add 2 teaspoons Worcestershire. Put in pie crust 

in tin and cover with crust and crimp edges. Cut small hole in 

top. Brush with milk. Bake at 220 degrees for 15 minutes, then 

180 degrees for 15 minutes or until golden brown. 

 

Η ΘΕΑ ΑΠ’ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΥ 

Η θέα απ’ το παράθυρό μου είναι υπέροχη καθώς αγναντεύω 

το ηλιοβασίλεμα ακουμπώντας το κεφάλι  μου στο περβάζι. 

Προσπαθώ να απορροφήσω με τα μάτια μου κοιτώντας εδώ και 

εκεί κάθε λεπτομέρεια αυτής της τόσο υπέροχης θέας. Τα 

σύννεφα σβήνουν  απαλά στον απέραντο γαλάζιο ουρανό. 

Άλλα είναι άσπρα και πυκνά σα βαμβάκι, άλλα έχουν ένα ζεστό 

απαλό κοραλλί χρώμα από τον ήλιο που αργά, αργά σβήνει σα 

φωτίτσα πίσω από το όρος Αιγάλεω. Έχει συστάδες δέντρων 

εδώ κι εκεί σαν φαλακρός κύριος με τούφες ανάκατες. Ένα 

σμήνος πουλιών,  καθώς χαζεύω μαγεμένη το τοπίο, 

εμφανίζεται και μου μαγνητίζει το βλέμμα. Που να πηγαίνουν 

άραγε; Να ΄μουν κι εγώ πουλί να πέταγα σε όλα τα μέρη του 

κόσμου! Να αντικρίσω όλα τα όμορφα τοπία που τα κοιτάς με 

δέος και μπροστά τους φαίνεσαι τόσο μικρός και ασήμαντος. Ο 

ήλιος κρύφτηκε και το γαλάζιο του ουρανού αποκτά μια γκρι, 

άτονη όψη. Τώρα τα αραιά σύννεφα μοιάζουν πιο σκούρα. Τα 

πρώτα φώτα της πόλης ανάβουν. Στον κόλπο της Αμφιάλης με 

το ψιλό φουγάρο και τους τεράστιους κίτρινους γερανούς που 

μοιάζουν με καμηλοπαρδάλεις οι δρόμοι φωτίζονται . Η 

θάλασσα που για να τη δεις πρέπει να προσπεράσεις με το 

βλέμμα σου όλες τις άχαρες πολυκατοικίες που απλώνονται 

σαν βρόμικα ζάρια αποκτά το ίδιο χρώμα με τον ουρανό και 

χάνει την ασημή της όψη. Στο βάθος ξεχωρίζει η Σαλαμίνα και 

πιο πίσω φαίνεται αχνά η Αίγινα που της κρατά συντροφιά το 

Αγκίστρι. Τα σύννεφα απομακρύνθηκαν προς το βορά για να τα 

θαυμάσουν κι άλλοι τόποι και ο ουρανός σχεδόν καθάρισε. Το 

φεγγαράκι άρχισε να λάμπει και σε λίγο μαζί του θα φανούν τα 

πρώτα αστέρια. Η νύχτα πέφτει γρήγορα… 

 

Νεφέλη Κανάκη 
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Η πρωινή μου Οδύσσεια 

Χτυπά το ξυπνητήρι , 

η ώρα είναι οκτώ 

και τότε απορώ, 

γιατί είμαι ακόμα εδώ; 

Πρέπει να ετοιμαστώ 

για να πάω στο σχολειό. 

Τρέχω βιαστικά 

και φορώ ρούχα χοντρά. 

Έξω κάνει κρύο 

και το ρολόι δείχνει και δύο. 

Παίρνω πρωινό 

και φοράω το παλτό. 

Βάζω πάνω μου την τσάντα, 

χαιρετώ τη θεία Άντα, 

κλειδώνω την πόρτα 

κι ανάβω τα φώτα. 

Καλώ τ’ ασανσέρ. 

Τι να κάνει ο σερ; 

Πατάω το κουμπί, 

τα παιδιά θα έχουν μπει. 

Στο δρόμο τρέχω βιαστικά, 

αλλά δε νομίζω να ‘ναι ανοιχτά. 

Τα αυτοκίνητα πολλά 

και τα πεζοδρόμια στενά. 

Φτάνω στην τάξη αργοπορημένη 

και η κυρία απορημένη, 

ρωτά: «Γιατί άργησες Νεφέλη;» 

«Εεεε, με καθυστέρησε η Κέλλη» 

Κάνω μαθηματικά και γλώσσα, 

κείμενα και ξένη γλώσσα. 

Ήρθ’ η ώρα των Θρησκευτικών, 

έχω φέρει το τετράδιο των εργασιών; 

Μπαίνει μέσα η κυρία 

και μου ζητά την εργασία. 

«Συγνώμη, την ξέχασα κυρία» 

«Με αναγκάζεις να σου βάλω τιμωρία!» 

Πηγαίνω σπίτι στεναχωρημένη 

και λίγο απογοητευμένη. 

Κάνω τα μαθήματά μου 

και τα λέω όλα στη μαμά μου. 

Αποφασίζω να ‘μια πιο πειθαρχημένη 

γιατί ποιος ξέρει τι με περιμένει. 

 

Νεφέλη Κανάκη 

 

Το "άδειο" βάζο της ζωής...  
Ένας καθηγητής ήθελε να δώσει μια 

ουσιαστική νώτα της... ζωής στους 

μαθητές του και σκέφτηκε να κάνει 

το παρακάτω πείραμα.. 
 

 

 

 

 

 

Για το πείραμα θα χρειαζόταν: 

-Ένα βάζο 

-Μικρές πέτρες 

-Μικρά βότσαλα 

-Άμμο 

-2 μπουκάλια μπύρες και... αρκετή υπομονή! 

Ο καθηγητής ξεκίνησε το πείραμα. Παίρνοντας στα χέρια του 

ένα άδειο γυάλινο βάζο, άρχισε να το γεμίζει στην αρχή με 

μικρές πέτρες. Οι μαθητές τον κοιτούσαν με απορία. Όταν το 

βάζο δεν χωρούσε άλλες πέτρες ρώτησε: 

-Είναι γεμάτο το βάζο; 

Και οι μαθητές απάντησαν: 

-Ναι είναι γεμάτο. 

Αυτός χαμογέλασε και χωρίς να μιλήσει, πήρε από την τσάντα 

του μερικά μικρά βότσαλα και άρχισε να γεμίζει το βάζο, το 

κούνησε λίγο και τα βότσαλα κύλησαν και γέμισαν τα κενά 

μεταξύ των πετρών. Όταν το βάζο δεν χωρούσε άλλο, ρώτησε: 

-Είναι γεμάτο το βάζο; 

Και οι μαθητές απάντησαν: 

-Ναι είναι γεμάτο. 

Αυτός χαμογέλασε πάλι και χωρίς να μιλήσει, πήρε στα χέρια 

του λίγη άμμο και άρχισε να την αδειάζει μέσα στο βάζο. Η 

άμμος χύθηκε και γέμισε όλα τα κενά που υπήρχαν ανάμεσα 

στις πέτρες και στα βότσαλα.Όταν το βάζο δεν χωρούσε άλλο, 

ρώτησε: 

-Είναι γεμάτο το βάζο; 

Οι μαθητές δίστασαν για λίγο, αλλά απάντησαν: 

-Ναι είναι γεμάτο. 

Αυτός χαμογέλασε πάλι και χωρίς να μιλήσει πήρε δύο 

μπουκάλια μπίρες, τις άνοιξε και άρχισε να τις αδειάζει μέσα στο 

βάζο. Τα υγρά γέμισαν όλο το υπόλοιπο κενό του βάζου. Όταν 

το βάζο δεν χωρούσε άλλο, ρώτησε: 

-Είναι γεμάτο το βάζο; 

Οι μαθητές αυτή τη φορά γέλασαν και είπαν: 

-Ναι, είναι γεμάτο. 

Τώρα, λέει ο καθηγητής, θέλω να θεωρήσετε ότι το βάζο αυτό 

αντιπροσωπεύει τη ζωή σας. 

Οι πέτρες είναι τα πιο σημαντικά στη ζωή σας: 

Η οικογένεια, ο σύντροφός σας, τα παιδιά σας, η υγεία σας, οι 

καλοί σας φίλοι. Είναι τόσο σημαντικά που ακόμα κι αν όλα τα 

υπόλοιπα λείψουν, η ζωή σας θα εξακολουθήσει να είναι 

γεμάτη. 

Τα βότσαλα είναι δευτερεύοντα πράγματα που έρχονται στη 

ζωή μας: 

Σπουδές, δουλειά, σπίτι, αυτοκίνητο, μικρές πολυτέλειες. Αν 

αυτά τα βάλετε πρώτα στο βάζο δεν θα υπάρχει χώρος για τις 

πέτρες, τα σημαντικά της ζωής. 

Η άμμος είναι όλα τα υπόλοιπα: 

Τα πολύ μικρά της ζωής. Αν βάλεις πρώτα άμμο στο βάζο δεν 

θα υπάρχει χώρος ούτε για τις πέτρες αλλά ούτε για τα 

βότσαλα. 

Το βάζο είναι η ζωή σας. Αν ξοδεύετε χρόνο και δύναμη για 

μικρά πράγματα δεν θα βρείτε ποτέ χρόνο για τα πιο σημαντικά. 

Ξεχωρίστε ποια είναι τα πιο σημαντικά για την ευτυχία σας. 

Μιλήστε με τους γονείς σας, παίξτε με τα παιδιά σας, 

απολαύστε τη σύντροφό σας. Προσέξτε την υγεία σας, χαρείτε 

με τους φίλους σας. Πάντα θα υπάρχει χρόνος για γνώση και 

σπουδές. Πάντα θα υπάρχει χρόνος για εργασία. Πάντα θα 

υπάρχει χρόνος για να φτιάξετε το σπίτι σας, το αυτοκίνητό 

σας… 

Όμως να φροντίσετε για τις πέτρες πρώτα! Ξεχωρίστε τις 

προτεραιότητές σας. Οι μαθητές είχαν μείνει άφωνοι. 

Ένας, όμως, ρώτησε: 

-Καλά, η μπίρα τι αντιπροσωπεύει; Και ο καθηγητής γελώντας 

του απαντά: 

-Χαίρομαι που ρωτάς. Θα σας πω. Δεν έχει σημασία πόσο 

γεμάτη είναι η ζωή σας. Δεν έχει σημασία πόσο 

στριμωγμένος είσαι γιατί πρέπει να ξέρεις ότι πάντα θα 

υπάρχει λίγος χώρος για δυο μπιρίτσες... 

Πηγή : Perierga.gr 
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 Μαθητικό Ραδιόφωνο 

       Στα πλαίσια του Πολιτιστικού Προγράμματος «Μαθήματα 

Ραδιοφώνου» η ομάδα με συντονίστρια την κ. Έλσα 

Παπαδημητρίου, καθηγήτρια πληροφορικής, και μαθητές από 

όλες τις τάξεις του Λυκείου ασχολήθηκαν με την εξέλιξη του 

ραδιοφώνου. Για 2η συνεχή χρονιά συνεργαστήκαμε με το 

European School Radio, το πρώτο μαθητικό διαδικτυακό 

ραδιόφωνο. Ηχογραφήσαμε  μικρές θεματικές ραδιοφωνικές 

εκπομπές που ακούγονταν από την ηλεκτρονική σελίδα του 

European School Radio: 

                                 esradio.mysch.gr 

Στις εκπομπές που δημιουργήσαμε είχαμε την ευκαιρία να 

μιλήσουμε για τη σχολική κοινότητα, τον τόπο μας, για όλα τα 

όμορφα πράγματα στη ζωή μας, αλλά και για αυτά που μας 

προβληματίζουν. Μέσω του blog του ESRadio επικοινωνήσαμε 

με άλλα σχολεία μοιραστήκαμε απόψεις, μουσική και 

αφιερώσεις. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία ραδιοφώνου 

δημιουργική και ταυτόχρονα ψυχαγωγική. Ευχόμαστε και τα 

επόμενα χρόνια να έχουμε και άλλες τέτοιες δημιουργικές 

δράσεις. 

ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΣΑΠΟΥΝΙ! 
 

Και φέτος, στο εργαστήριο του σχολείου μας είχαμε την 

ευκαιρία να φτιάξουμε σαπούνι από αγνά υλικά. Η καθηγήτρια 

μας κ. Αθηνά Τσαμούρα και οι μαθητές του Β1 συγκεντρώσαν 

τα απαραίτητα υλικά και ακλουθώντας πιστά και με ακρίβεια την 

συνταγή όλοι μαζί συμμετείχαν στην κατασκευή σαπουνιού.  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                Μαθητές του Β1 

Τα βασικά υλικά είναι  

-Λάδι (μπορεί να είναι ελαιόλαδο, τηγανόλαδο, μίγμα από 

διάφορα λάδια)  

-Νερό (μπορούμε να βράσουμε μέσα χαμομήλι ή οποιοδήποτε 

άλλο βότανο)  

-Καυστική σόδα (ή ποτάσα)  

-Αιθέρια έλαια (προαιρετικά)  

      Υπάρχουν χιλιάδες 

συνταγές για σαπούνια, 

καλό είναι όμως να 

ξεκινάει κανείς με τις πιο 

απλές. 

 

                

          ζυγίζουμε με ακρίβεια 

Η διαδικασία είναι απλή αλλά απαιτεί μεγάλη προσοχή! Την 

επόμενη μέρα, αφού είχε 

πήξει το μίγμα στο 

δοχείο, κόπηκε σε 

κομμάτια. Καλό είναι να 

ωριμάσει και να πέσει το 

pH για τουλάχιστον 1,5 

μήνα. Όσο πιο πολύ 

ωριμάσει τόσο καλύτερο 

θα γίνει.               

                                               Η κ. Τσαμούρα με τους μαθητές 

Το MEDIA Lab του Δήμου 

Κερατσινίου-Δραπετσώνας 
Στις 6 Δεκεμβρίου 2013 με την ομάδα ραδιοφώνου του 

σχολείου μας επισκεφθήκαμε το MEDIA Lab της δημοτικής 

βιβλιοθήκης του δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας που 

στεγάζεται στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη» στα 

πλαίσια της διημερίδας έναρξης των Media Labs «Μαραθώνιος 

Δημιουργικότητας».  

Τα MEDIA Labs είναι οι νέοι ελκυστικοί και άνετοι 

χώροι δημιουργικότητας. Ένα έργο που ολοκληρώθηκε μέσα 

στο 2013 σε συνεργασία με 9 Δημόσιες/Δημοτικές Βιβλιοθήκες 

της χώρας, με την αποκλειστική χρηματοδότηση του Ιδρύματος 

«Σταύρος Νιάρχος» και την υποστήριξη της Google στη 

σχεδίαση των χώρων και την εκπαίδευση των 

βιβλιοθηκονόμων. 

Εκεί μαζί με μαθητές από άλλα σχολεία 

παρακολουθήσαμε μαθήματα ιντερνετικού ραδιοφώνου από τον 

Αναστάση Πρωτοπαπά, ραδιοφωνικό παραγωγό του 

διαδικτυακού σταθμού Mango Radio by CU. Ο κ. Πρωτοπαπάς 

μας μίλησε για τις ραδιοφωνικές εκπομπές του Διαδικτύου, τη 

σύγχρονη τεχνολογία και τις μεθόδους ηχογράφησης. Οι 

συνεργάτες του μας βοήθησαν ακόμα και να ηχογραφήσουμε 

ένα μικρό ραδιοφωνικό σποτ. Οι συμβουλές τους ήταν 

πολύτιμες για την πορεία μας στο ραδιόφωνο και τις 

ηχογραφήσεις.  

Πέρα όμως από το ραδιοφωνικό στούντιο, τα MEDIA 

Labs προσφέρουν στους πολίτες δυνατότητες ψηφιακής 

επεξεργασίας, για παράδειγμα παραγωγή και επεξεργασία ενός 

βίντεο, καταγραφή μιας ψηφιακής ιστορίας, ηχογράφηση 

τραγουδιού, συναντήσεις on-line ή απλά «σερφάρισμα» στο 

διαδίκτυο χαλαρώνοντας παράλληλα σε ένα ευχάριστο και 

φιλικό περιβάλλον. 

http://blogs.sch.gr/esrblog/
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ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΥΜΕ!! 

 

       Μαντί ταψιού 

Υλικά για τη ζύμη 

 1 κιλό αλεύρι Νο.1 

 1 κουταλάκι αλάτι,  

 1 αυγό 

 Μια χουφτίτσα ψιλό 
σιμιγδάλι, 

 Νερό                                                                           

 Υλικά για τη γέμιση 

 1 κιλό κιμάς μοσχαρίσιος 

 Τρία κρεμμύδια μεγάλα ψιλοκομμένα 

 1 κουταλάκι γεμάτο μαύρο πιπέρι 

 1 κουταλάκι κόκκινο πιπέρι 

 1 κουταλάκι αλάτι 
 

Εκτέλεση 
        Αναμιγνύουμε όλα τα υλικά της ζύμης και τα 
ζυμώνουμε. Χωρίζουμε τη ζύμη σε τέσσερα κομμάτι και 
την αφήνουμε περίπου μία ώρα για να ξεκουραστεί. 
Αναμιγνύουμε όλα τα υλικά της γέμισης και ζυμώνουμε. 
Παίρνουμε το ένα κομμάτι ζύμης και ανοίγουμε πολύ 
λεπτό φύλλο. Αφού ανοίξουμε το φύλλο το κόβουμε σε 
λωρίδες οριζόντια και κάθετα ώστε να σχηματιστούν 
μικρά τετραγωνάκια περίπου 3Χ3 εκατοστά. Παίρνουμε 
λίγη γέμιση (σε μέγεθος ενός φουντουκιού) και τη 
βάζουμε μέσα σε ένα τετραγωνάκι ζύμης. Αφού 
γεμίσουμε αρκετά τετραγωνάκια τα διπλώνουμε στα δύο 
πιάνοντας τις δυο αντικριστές πλευρές και ενώνοντάς τες 
στις δυο άκρες αφήνοντας κενό στο πάνω μέρος της 
ζύμης, σχηματίζοντας ένα βαρκάκι. 
      Λαδώνουμε ένα ταψί με καλαμποκέλαιο και 
τοποθετούμε τα «βαρκάκια» το ένα δίπλα στο άλλο. 
Επαναλαμβάνουμε το ίδιο με όλη τη ζύμη και τη γέμιση. 
Για να ψήσουμε το μαντί βάζουμε μινερβίνη σε μερικά 
σημεία του ταψιού και το βάζουμε στο φούρνο στους 200 
βαθμούς για περίπου μισή ώρα μέχρι να ροδίσει. Στη 
συνέχεια βάζουμε κρεατόζουμο ή κοτόζουμο στο ταψί 
μέχρι να σκεπαστεί όλο το μαντί και συνεχίζουμε το 
ψήσιμο μέχρι να πιει όλο το ζουμί, οπότε είναι έτοιμο. Αν 
δεν καταναλώσουμε όλη την ποσότητα του φαγητού, 
μπορούμε πριν βάλουμε το ζουμί να το βγάλουμε από το 
φούρνο, να το χωρίσουμε σε μερίδες και να το 
καταψύξουμε. 
 
Σερβίρισμα 

Λιώνουμε 2-3 σκελίδες σκόρδο και το ανακατεύουμε σε 
στραγγιστό γιαούρτι. Ζεσταίνουμε στο μπρίκι δυο 
κουταλιές της σούπας βούτυρο και ένα κουταλάκι κόκκινο 
πιπέρι. Σερβίρουμε το μαντί με το γιαούρτι και ρίχνουμε 
από πάνω το ζεσταμένο βούτυρο. Στην περίπτωση που 
έχουμε καταψύξει τα μαντί όταν θέλουμε να τα ψήσουμε 
βάζουμε σε μια κατσαρόλα νερό με ένα κύβο βοδινού και 
αφού βράσει τα ρίχνουμε μέσα. Είναι έτοιμα περίπου σε 
15 λεπτά ή αφού ανέβουν στην επιφάνεια του νερού. 
Σερβίρονται με τον ίδιο τρόπο. 

Ασουρές 
Τι χρειαζόμαστε: 

 1/4 του κιλου αποφλοιωμένο 

σιτάρι 

 μια πρέζα αλάτι 

 2 κουταλιές της σούπας 

σιμιγδάλι ψιλό 

 4 κουταλιές της σουπας ζάχαρη 

 λίγο πετιμέζι 

  

Για το στόλισμα 

 καρύδι τριμμένο 

 καρύδα τριμμένη 

 σταφίδες μαύρες και ξανθές 

 βερύκοκα ξερά ψιλοκομμένα 

 δαμάσκηνα ξερά ψιλοκομμένα 

Πώς το κάνουμε: 

1. Βράστε το σιτάρι με νερό και αλάτι. Βράστε το σιτάρι καλά να 

μαλακώσει. 

2. Όταν το νερό σωθεί αρκετά, θα το δείτε με το μάτι, ρίξτε σιγά 

σιγά το σιμιγδάλι, τη ζάχαρη και το πετιμέζι. 

3. Όταν πήξει, σερβίρετε σε μπωλ και στολίζετε με καρύδα, 

καρύδι, σταφίδες και ξερά βερίκοκα δαμάσκηνα. 

4. Αν θέλετε, τα ανακατεύετε και όλα μαζί αλλά δεν προκύπτει 

καλό αποτέλεσμα ούτε αισθητικά αλλά ούτε και γευστικά...χάνει 

από την γεύση. 

5.  

ΤΖΙΓΕΡΟΣΑΡΜΑΔΕΣ 

 
1 αρνίσια συκωταριά 800-100 γραμ περίπου 

5-6 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα 

1 μικρό κρεμμύδι τριμμένο 

1 ματσάκι άνηθο 

3 κουτ σούπας άσπρο ρύζι 

½ κοφτό κουταλάκι κανέλα 

1 κοφτό κουταλάκι μπαχάρι τριμμένο 

1 αρνίσια μπόλια 

2 κουταλιές λάδι 

Αλάτι, πιπέρι 

 

Εκτέλεση 

Ψιλοκόβετε τη συκωταριά, την πλένετε και την αφήνετε να 
στραγγίσει.  

Σε μια κατσαρόλα βάζετε το λάδι και σοτάρετε λίγο το ξερό 
κρεμμύδι. Προσθέτετε τα ψιλοκομμένα εντόσθια και τα φρέσκα 
κρεμμυδάκια. Τα αφήνετε λίγο να αχνιστούν. 

Προσθέτετε το ρύζι και τα αρωματικά. Ανακατεύετε και 
αποσύρετε από τη φωτιά.  

Βάζετε τη μπόλια σε ένα λεκανάκι με χλιαρό νερό , την αφήνετε 
να μαλακώσει ώστε να μπορείτε να την ανοίξετε εύκολα. Την 
απλώνετε, την κόβετε σε κομμάτια και βάζετε μέσα σε κάθε 
κομμάτι λίγη από τη γέμιση. 

Τυλίγετε και τοποθετείτε τους τζιγεροσαρμάδες σε ταψάκι. 
Ανάμεσά τους βάζετε πατάτες κομμένες σε λεπτά κομμάτια και 
αλατισμένες.  

Περιχύνετε με λάδι και ψήνετε για 1 ώρα περίπου στους 200ο .  

 

. Πηγη: Οι συνταγές της παρέας 
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ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΝ!!! 
                     

                                                                                                                                                                                                          

Σταματίνα Κοντούλη                             Σταματίνα Κοντούλη 

                                                                                

          

                                     
              

 

 

             

   

             

                

                          

 

                
 

 

 

                                               

          Σταματίνα Κοντούλη 

             Σταματίνα Κοντούλη 

                Σταματίνα Κοντούλη 

            Σταματίνα Κοντούλη 
           Σταυρούλα Χατζηπέτρου 

               Ιωάννα Καλογρίδη 

       Ιωάννα Καλογρίδη 
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         Σταυρούλα Χατζηπέτρου 

       Σταυρούλα Χατζηπέτρου 

      Σταυρούλα Χατζηπέτρου 

                Ιωάννα Καλογρίδη 

          Ιωάννα Καλογρίδη 

Ιωάννα Καλογρίδη 

                   Χριστόφορος Βγενάς 

Ιωάννα Καλογρίδη 



 2ο ΓΕΛ Κερατσινίου     ἡ ἀκτίς         2013-2014 

 

 

Σελίδα | 16  
 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
 

Φέτος το σχολείο μας αποφάσισε να συμμετάσχει στο σχολικό πρόγραμμα της Εφημερίδας. Η έναρξη 

έγινε στις 14 Νοεμβρίου 2013 και αρχίσαμε να συζητάμε και να ετοιμάζουμε τα θέματα της εφημερίδας. 

Μοιραστήκαμε τις δουλειές και πήραμε αποφάσεις για την πορεία που θέλαμε να ακολουθήσουμε. Στην 

συνέχεια χρειάστηκε να αλλάξουμε κάποια πράγματα αλλά στο τέλος πιστεύουμε ότι όλα έγιναν για το 

καλύτερο αποτέλεσμα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την διευθύντρια την κ. Κατσικαρέλη και τους 

καθηγητές του σχολείου μας για την πολύτιμη βοήθειά τους. Επίσης ευχαριστούμε τους μαθητές για την 

προσφορά σε άρθρα και καλλιτεχνικά έργα. Την Συντακτική Ομάδα αποτελούν οι εξής συμμαθητές: 

Αρβανίτη Ελένη-Ειρήνη, Αυλωνίτη Μαρία, Βάκκα Αγγελική, Βγενάς Χριστόφορος, Βλαχάκη Ευαγγελία, 

Γιαλίζη Ελένη, Ζερβού Ευαγγελία, Ζώρζου Μαρία-Σοφία, Παυλής Παναγιώτης, Παλιαρούτη Μαρία, 

Πέππα Ευαγγελία, Τσούρα Ελένη και Χριστόδουλος Σωτήρης. Υπεύθυνες καθηγήτριες του 

προγράμματος είναι οι κ.κ. Χαρτοφύλακα Ευγενία και Διμέλη Γεωργία. 

. 

-        Η Συντακτική Ομάδα 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Σας ευχόμαστε ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ και ραντεβού το Σεπτέμβρη! 


