
 

 

Ο εμφφλιοσ πόλεμοσ ςτθ υρία 

Από το Μάρτιο του 2011 διεξάγεται εμφφλιοσ 
πόλεμοσ ςτθ Συρία.  Ξεκίνθςε, όταν οι διαδθλϊ-
ςεισ που γίνονταν για τθν αραβικι άνοιξθ κατα-
πνίγθκαν  βίαια, με αποτζλεςμα να εξελιχκοφν 
ςε ζνοπλθ εξζγερςθ. Σφμφωνα με τον ΟΘΕ πά-
νω από 100.000 είναι οι νεκροί, μιςοί από τουσ 
οποίουσ είναι πολίτεσ.  

Ευχαριςτοφμε πολφ τθν κ. Φαχιμά Μουςταφά 
που εκμυςτθρεφτθκε ςτθ Ηωι Σολιμάν -και μοι-
ράηεται μαηί μασ- τουσ φόβουσ αλλά και τισ ελ-
πίδεσ τθσ, κακϊσ και τισ ςκζψεισ τθσ  για όςα 
ςυμβαίνουν ςτθ χϊρα τθσ. 

Ροφ  γεννθκικατε; Ρώσ ιταν τα παιδικά ςασ 
χρόνια; 

 Γεννικθκα ςτθ Συρία, ςτο Χαλζπι. Τα παιδικά 
μου χρόνια είναι θ καλφτερθ ανάμνθςθ που 
ζχω. Είναι γεμάτα με ςτιγμζσ χαράσ, αν και υ-
πιρχαν και δυςάρεςτεσ ςτιγμζσ. Είχα για παρζα 
τουσ φίλουσ μου, τα αδζρφια μου και όλοι μαηί 
παίηαμε και γελοφςαμε. Μου ζχουν λείψει πάρα 
πολφ αυτζσ οι εποχζσ αλλά θ ηωι ςυνεχίηεται... 

Πταν ιςαςτε μικρι είχατε ποτζ φανταςτεί ότι 
κα ηοφςατε ςε άλλθ χώρα από αυτι που γεν-
νθκικατε; 

Όχι, ποτζ μου δεν είχα φανταςτεί κάτι τζτοιο 
αλλά όταν ιμουν μικρι είχα ζνα όνειρο. Αυτό το 
όνειρο ιταν να ταξιδζψω. Στθ Συρία θ ηωι δεν 
είναι ςαν τισ άλλεσ χϊρεσ  δε νιϊκεισ ελεφκε-
ροσ. Ήκελα να δω πϊσ ηοφνε οι  άλλοι ςε ςφ-
γκριςθ με τθ χϊρα μου. 
Ρότε και γιατί ιρκατε ςτθν Ελλάδα; 

Ήρκα ςτθν Ελλάδα το 2000 μαηί με τον άντρα 
μου. Αυτι τθν απόφαςθ τθν πιραμε γιατί ςτθ 
Συρία δεν μπορείσ να βρεισ εφκολα δουλειά και 
ασ ζχεισ ςπουδάςει, αν δεν είςαι Άραβασ και 
γιατί δε κζλαμε τα παιδιά μασ να ηιςουν μια 
ηωι χωρίσ ελευκερία. Με λίγα λόγια ςτθν πατρί-
δα μου υπάρχουν  διαφορετικζσ ςυνικειεσ που 
δεν υπάρχουν εδϊ και κατά τθ γνϊμθ μου δεν 
είναι ςωςτζσ. Εκεί δεν υπάρχει δθμοκρατία δθ-
λαδι δεν μπορείσ να εκφράηεςαι ελεφκερα για 
τίποτα. Γι' αυτό φοβάςαι να πεισ τθν παραμικρι 
λζξθ γιατί διαφορετικά κα πάκεισ κακό. 

Η Συρία τα τελευταία χρόνια βρίςκεται ςε πό-
λεμο. Θα μποροφςατε να μασ πείτε για ποιουσ 
λόγουσ ςυμβαίνει αυτό; 

Εδϊ και 4 χρόνια θ Συρία βρίςκεται ςε πόλεμο 
για τουσ εξισ λόγουσ: Ο Άςαντ ιταν πρωκυ-

πουργόσ για 40 χρόνια όχι επειδι τον ικελε ο 
λαόσ αλλά ανάγκαηε τουσ πολίτεσ να τον ψθφί-
ηουν κάκε φορά που γίνονταν εκλογζσ κι αν δεν 
το ζκαναν κα τουσ ςκότωνε ι κα τουσ ζβαηε 
φυλακι. Δεν υπιρχε ελευκερία. Όταν μιλάμε 
για ελευκερία εννοοφμε όλα τα είδθ τθσ ελευ-
κερίασ. Για παράδειγμα δεν υπιρχε θ ελευκε-
ρία τθσ ζκφραςθσ ι θ ςωματικι ελευκερία. 
Ακόμα κι αν κάποιοσ ικελε να γράψει ζνα βι-
βλίο δεν μποροφςε γιατί, αν ζγραφε για τθν 
πραγματικι κατάςταςθ τθσ Συρίασ ι αν τολ-
μοφςε να γράψει ζςτω κι ζνα αρνθτικό ςτοιχείο 
για τθ Συρία, κα τον ζβαηαν φυλακι. Υπιρχε 
μεγάλθ φτϊχεια, παρόλο που θ Συρία ωσ κρά-
τοσ  δεν αντιμετϊπιηε οικονομικά προβλιματα 
αλλά εξαιτίασ του τρόπου διακυβζρνθςθσ υ-
πιρχαν πολλοί φτωχοί. Γι' αυτοφσ τουσ λόγουσ 
ξεκίνθςε ο πόλεμοσ, επειδι οι άνκρωποι 
ικελαν να ηιςουν ςε μια χϊρα που υπάρχει 
δθμοκρατία. Γιϋ αυτό όςοι άνκρωποι και αν 
ςκοτϊκθκαν, ςκοτϊκθκαν για ζνα καλφτερο 
αφριο που προςπακοφν να χτίςουν. 

Πλοι μασ ζχουμε δει εικόνεσ πολζμου και κα-
ταςτροφισ από τθ Συρία. Ροια ςυναιςκιματα  
δθμιουργοφν ςε εςάσ; 

Κάκε μζρα βλζπω τισ ειδιςεισ για τθ Συρία. Δε 
κζλω να βλζπω άλλο τισ εικόνεσ αυτζσ γιατί  
μου προκαλοφν πολλι λφπθ και ςτεναχϊρια. 
Περιςςότερο απ'  όλα λυπάμαι για τα μικρά 
παιδιά που εδϊ και 4 χρόνια ηουν χωρίσ νερό, 
φαγθτό, ρεφμα και τα περιςςότερα ζχουν χάςει 
τουσ γονείσ τουσ και το ςπίτι τουσ και τριγυρνά-
νε ςτο δρόμο με το φόβο του κανάτου τουσ. 
Αυτό βζβαια πιςτεφω πωσ προκαλεί  τα ίδια 
ςυναιςκιματα ςε όλουσ ςασ. Αν μποροφςα να 
κάνω κάτι για να το αλλάξω κα το ζκανα αλλά 
δυςτυχϊσ δεν μπορϊ να κάνω τίποτα για αυτά 
τα παιδιά. 

Υποκζτω πωσ ζχετε ςυγγενείσ ςτθ Συρία. Ρώσ 
νιώκετε για αυτοφσ; Αν ςασ άκουγαν τώρα τι 
κα κζλατε να τουσ πείτε; 

Ναι, ζχω ςυγγενείσ ςτθ Συρία και τουσ αγαπϊ 
πάρα πολφ, επειδι είναι ζνα  κομμάτι τθσ ηωισ 
μου. Αν με άκουγαν τϊρα κα ικελα να τουσ πω 
να προςζχουν και να μθν φοβοφνται... Αν μπο-
ρζςουν να φφγουν καλό κα ιταν αλλά όπου κι 
αν πάνε τα πράγματα είναι άςχθμα γιατί είναι 
δφςκολο να αφινεισ τθ χϊρα ςου.   (—> ςελ.2 )  
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● πλιρθσ ζλλειψθ διαγνωςτικϊν μζςων και υπθρεςιϊν υ-
γείασ 

● κακζσ ςυνκικεσ υγιεινισ (παραγκουπόλεισ χωρίσ τρεχοφ-
μενο νερό, αποχζτευςθ, περιςυλλογι απορριμμάτων) 

● τεράςτια μετακίνθςθ πλθκυςμϊν μεταξφ Γουινζασ, Λιβε-
ρίασ και Σιζρα Λεόνε για ανεφρεςθ εργαςίασ 

● πολιτιςμικοί παράγοντεσ (ςε κθδεία πρακτικοφ κεραπευ-
τι ςτθ Σιζρα Λεόνε παραβρζκθκαν εκατοντάδεσ άτομα από 
τα οποία 300 νόςθςαν) 

Τπθρεςίεσ υγείασ ςτισ πλθγείςεσ χώρεσ τθσ Δυτικισ Αφρι-
κισ 

● 1 ιατρόσ / 100.000 κατοίκουσ ςτθ Λιβερία και τθ Σιζρρα 
Λεόνε,  10 ιατροί / 100.000 κάτοικοι ςτθ Γουινζα 

● διακζςιμο μόνο το 27% των 4.707 κρεβατιϊν που απαι-
τοφνταν τον Αφγουςτο του 2014 για νοςθλεία περιςτατικϊν 
Ebola 

● ανάγκθ για εξειδικευμζνο προςωπικό με γνϊςεισ πρόλθ-
ψθσ μετάδοςθσ τθσ λοίμωξθσ  

Αρικμόσ κρουςμάτων αιμορραγικοφ πυρετοφ Ebola και 
κανάτων ςε χώρεσ τθσ Δυτικισ Αφρικισ 

Μετάδοςθ από άνκρωπο ςε άνκρωπο 

● Θ μετάδοςθ είναι δυνατι μόνο μετά τθν ζναρξθ ςυμπτωμά-
των. 

● Ο ιόσ βρίςκεται ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ ςτο αίμα, τα ςωματι-
κά υγρά και τισ απεκκρίςεισ ςυμπτωματικϊν αςκενϊν. 

● Το ιϊκό φορτίο αυξάνει όςο αυξάνει θ βαρφτθτα τθσ νόςου. 

● Τα νεκρά ςϊματα είναι εξαιρετικά μεταδοτικά. 

 Δεν ζχει αποδειχκεί μετάδοςθ μζςω ειςπνοισ (π.χ. αερόλυ-
μα). 

Πόςο εφκολο είναι να προςβλθκώ από τον ιό Ζμπολα; Πώσ 
μπορώ να προςτατευκώ από τον ιό; 

● Θ απλι επαφι με άτομα που δε φαίνεται να είναι άρρωςτα 
δεν ενζχει κίνδυνο μετάδοςθσ του Ζμπολα 

● Ο ιόσ δε μεταδίδεται με τθν ανταλλαγι χρθμάτων ι άλλων 
αγακϊν, κακϊσ και με το κολφμπι ςτθν πιςίνα. 

● Ο ιόσ δε μεταδίδεται από τα κουνοφπια. 

● Ο ιόσ ςκοτϊνεται με ςαποφνι, χλωρίνθ, το φωσ του ιλιου ι 
το ςτζγνωμα.  Αν μολυνκοφν τα ροφχα με το ιό, μπορείτε να 
τον εξουδετερϊςετε πλζνοντάσ τα ςτο πλυντιριο. 

Ο ιόσ Ζμπολα δεν επιηεί για μεγάλο χρονικό διάςτθμα ςε επι-
φάνειεσ που είναι εκτεκειμζνεσ ςτον ιλιο ι ζχουν ςτεγνϊςει. 

Παράγοντεσ που ευνόθςαν τθν ανάδυςθ και ταχεία εξάπλω-
ςθ του αιμορραγικοφ πυρετοφ Ebola ςτθ Δυτικι Αφρικι 

● μεταβολι ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων ςτα δάςθ τθσ Γουι-
νζασ (ανεξζλεγκτθ ξυλεία & μεταλλεία αφξθςθ επαφισ με 
άγρια ηϊα και νυχτερίδεσ) 

Νόςοσ του Ζμπολα                                                                   ( Νταιάνα Ντρζου - Β4 ) 

ηουν προβλιματα αιμορραγίασ. Ο ιόσ μπορεί να μεταδοκεί 

μετά από επαφι με το αίμα ι με τα υγρά του ςϊματοσ κά-

ποιου μολυςμζνου ηϊου. Ο ιόσ εντοπίςτθκε για πρϊτθ φο-

ρά ςτο Σουδάν και τθ Λαϊκι Δθμοκρατία του Κονγκό. Από το 

1976, όταν εντοπίςτθκε πρϊτθ φορά ωσ το 2013 ζχουν μο-

λυνκεί λιγότερο από 1.000 ανά ζτοσ. Θ μεγαλφτερθ ζξαρςθ 

μζχρι ςιμερα είναι θ ζξαρςθ  το 2014, θ οποία επθρεάηει τθ 

Γουινζα, τθ Σιζρα Λεόνε, τθ Λιβερία και τθ Νιγθρία. Θ νόςοσ 

κεωρείται εξαιρετικι επικίνδυνθ, κακϊσ  ζχει μεγάλα ποςο-

ςτά κνθςιμότθτασ. Δεν υπάρχει απλι κεραπεία για τον ιό, 

οι προςπάκειεσ για τθ δθμιουργία ενόσ εμβολίου ςυνεχίηο-

νται, ωςτόςο το κατάλλθλο εμβόλιο δεν ζχει βρεκεί ακόμα. 

Θ νόςοσ του Ζμπολα ι αιμορραγικόσ πυρετόσ Ζμπολα είναι 

μια ανκρϊπινθ νόςοσ που προκαλείται από τον ιό Ζμπολα. Τα 

ςυμπτϊματα ςυνικωσ εμφανίηονται 

δφο μζρεσ ζωσ και τρεισ εβδομάδεσ 

μετά τθν επαφι με τον ιό και ςε αυτι 

περιλαμβάνονται πυρετόσ, πονόλαι-

μοσ, μυϊκοί πόνοι και πονοκζφαλοσ. 

Συνικωσ ςυνοδεφεται από ναυτία, 

εμετό και διάρροια και ταυτόχρονα 

μειωμζνθ λειτουργία του ςυκωτιοφ 

και των νεφρϊν. Σε αυτό το ςτάδιο 

οριςμζνα άτομα αρχίηουν να εμφανί-

Ιόσ Ζμπολα                                                                                 ( Αντώνθσ Λεγάκθσ - Β4 ) 

Χώρα  Κροφςματα Θάνατοι 

Γουινζα 1.919 1.166 

Λιβερία 6.878 2.812 

Σιζρα Λεόνε 5.586 1.187 

φνολο 14.383 4.950 

Ο εμφφλιοσ πόλεμοσ ςτθ υρία                                      ( ςυνζχεια από τθν 1θ ςελίδα )                                        
Θα μποροφςατε να κάνετε μια ευχι για τα παιδιά τθσ Συρίασ και μια για τα παιδιά τθσ Ελλάδασ; 

Η ευχι μου για τα παιδιά τθσ Συρίασ είναι να ηιςουν μια κανονικι και ευτυχιςμζνθ ηωι, όπωσ τα άλλα παιδιά του κόςμου που 

ςτισ χϊρεσ τουσ υπάρχει ειρινθ. Και θ ευχι μου για τα παιδιά τθσ Ελλάδασ είναι να είναι όλα χαροφμενα και να είναι αγαπθ-

μζνα και δεν κα ικελα ποτζ να περάςουν αυτά  που πζραςαν και περνοφν  τα παιδιά τθσ Συρίασ. Και αυτι είναι θ ευχι μου 

όχι μόνο για τα παιδιά τθσ Ελλάδασ αλλά και για όλα τα παιδιά του κόςμου. 

1ο Γυμνάςιο Τμθττοφ 
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Αγίου Γεωργίου, χτιςμζνοσ από τουσ Ενετοφσ, και θ εκκλθςία 

τθσ Γζννθςθσ τθσ Κεοτόκου. 

Τθν πόλθ του Ναυπλίου ςτεφανϊνει το Ραλαμιδι, το φθμι-

ςμζνο κάςτρο ανατολικά τθσ Ακροναυπλίασ, με τθν εκκλθςία 

του Aγίου Aνδρζα ςτον ομϊνυμο προμαχϊνα και τθ φυλακι 

του Kολοκοτρϊνθ ςτον προμαχϊνα "Μιλτιάδθ".  Ο Κολοκο-

τρϊνθσ φυλακίςτθκε το 1833 μετά από  διαφωνία που είχε με 

τθν Αντιβαςιλεία με τθν κατθγορία τθσ εςχάτθσ προδοςίασ 

και ςτισ 25 Μαΐου  1834 καταδικάςτθκε ςε κάνατο. Πμωσ, 

όταν ενθλικιϊκθκε ο Πκωνασ του ζδωςε χάρθ και ονομάςτθ-

κε ςτρατθγόσ. 

Υπζροχθ είναι θ κζα από το Ραλαμιδι ςτθν Ακροναυπλία, τθν 

πόλθ του Ναυπλίου και το Μποφρτηι. 

Το Ναφπλιο είναι ιδανικόσ προοριςμόσ για εκδρομι. Συνδυά-

ηει αρμονικά το παρελκόν με το παρόν, το ρομαντιςμό με τθ 

δφναμθ, το όνειρο και τθν πραγματικότθτα, το μφκο και τθν 

ιςτορία. Για όλουσ αυτοφσ τουσ λόγουσ ςασ προτείνω ανεπι-

φφλακτα να το επιςκεφτείτε και είμαι ςίγουρθ πωσ  κα περά-

ςατε καταπλθκτικά. 

 

Γνωρίηοντασ τθν Ελλάδα - ΝΑΤΠΛΙΟ                    ( Ιωάννα Ρολυχρονοποφλου - Β5 ) 

Μια από τισ πιο όμορφεσ πόλεισ τθσ θπειρωτικισ Ελλάδασ 

είναι  το Ναφπλιο.  

Σφμφωνα με τθν ελλθνικι μυκολογία ςτθν τοποκεςία τθσ 

ςθμερινισ πόλθσ είχε ιδρφςει ο Ναφπλιοσ -ο γιοσ του Ροςει-

δϊνα- τθ Ναυπλία.  

Τουσ γραφικοφσ δρόμουσ του ςτολίηουν κομψά νεοκλαςικά, 

βενετςιάνικα μπαλκόνια, παλαιζσ εκκλθςίεσ, τηαμιά, τοφρκι-

κεσ βρφςεσ, ιςτορικζσ πλατείεσ, ξενοδοχεία παραδοςιακισ 

αρχιτεκτονικισ, καφζ, εςτιατόρια και εμπορικά καταςτιματα 

με ιδιαίτερο ςτυλ.  

Ξεχωριςτό ενδιαφζρον παρουςιάηουν θ πλατεία Συντάγμα-

τοσ, "ιταλικι πιάτςα" ςτθν καρδιά τθσ πόλθσ κακϊσ και  θ 

εκκλθςία του Αγίου Σπυρίδωνοσ, όπου δολοφονικθκε το 

1831 ο Λωάννθσ Καποδίςτριασ. Για τθν δολοφονία του Καποδί-

ςτρια ο Ελβετόσ φιλζλλθνασ Λ.Γ. Εχνάρδοσ είπε:«Όςτισ δολο-

φόνθςε τον Καποδίςτρια, δολοφόνθςε τθν πατρίδα του. Ο 

κάνατόσ του είναι ςυμφορά για τθν Ελλάδα και δυςτφχθμα 

ευρωπαϊκόν.» 

Άλλα αξιοκζατα τθσ πόλθσ είναι  ο μθτροπολιτικόσ ναόσ του 

«Εάν αποςυνκζςεισ τθν Ελλάδα, ςτο τζλοσ κα δεισ να 

ςου απομζνουν μια ελιά, ζνα αμπζλι κι ζνα καράβι.  

Ρου ςθμαίνει: με άλλα τόςα τθν ξαναφτιάχνεισ.» 

ΟΔΤΕΑ ΕΛΤΣΗ 
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άςχθμα, αλλά δεν το βάηει κάτω. Αποφάςιςε να πάει ςτο 

Ανϊτατο Διαιτθτικό Ακλθτικό Δικαςτιριο (CAS), προκειμζ-

νου να ανατρζψει τθν εισ βάροσ τθσ απόφαςθ τθσ Διεκνοφσ 

Ομοςπονδίασ ςτίβου.  

Κόρθ υφαντουργϊν, που μεγάλωςε ςτθ φτϊχεια, θ 18χρονθ 

είδε τα ςχζδιά τθσ να κάνει καριζρα ςτο ςτίβο να ανατρζπο-

νται, όταν τθσ απαγόρευςαν να πάρει μζροσ ςτουσ Αγϊνεσ 

Κοινοπολιτείασ φζτοσ, γιατί βρζκθκαν ςτον οργανιςμό τθσ 

υψθλά επίπεδα τεςτοςτερόνθσ.  

 «Μου είπαν ότι πρζπει να κάνω επζμβαςθ ι ορμονικι κε-

ραπεία αν κζλω να ξανατρζξω. 

Ζμεινα άφωνθ όταν το άκουςα. 

Είναι τόςο ςκλθρό. Ο Κεόσ με ζκανε 

ζτςι όπωσ είμαι. Δεν κζλω να αλλά-

ξω τίποτα και δεν κζλω να εγκατα-

λείψω τον ακλθτιςμό», λζει θ 

Τςαντ.  

Θ 18χρονθ είναι θ πρϊτθ που ορ-

κϊνει ανάςτθμα απζναντι ςε αυ-

τοφσ τουσ κανονιςμοφσ, αλλά δεν 

είναι θ μόνθ Λνδι ακλιτρια που αντιμετωπίηει κάτι τζτοιο. 

Το 2006, θ Σάντι  Σουνταράγιαν ζχαςε το αργυρό μετάλλιο 

που είχε κερδίςει ςτουσ Αςιατικοφσ αγϊνεσ τρζχοντασ 600 

μ., όταν τθν υπζβαλλαν ςε εξευτελιςτικά τεςτ ελζγχου φφ-

λου, κάτι που τθν οδιγθςε ςτθν απόπειρα αυτοκτονίασ.  

 Η Ινδι ςπρίντερ...                                                            ( Αλεξάνδρα Χαχάλθ - Β6 )                        

Κακθμερινά ακοφμε και μακαίνουμε ειδιςεισ τθσ πολιτικισ ι 

τθσ οικονομικισ επικαιρότθτασ. Τισ κεωροφμε ςθμαντικζσ 

γιατί επθρεάηουν κακοριςτικά τθ ηωι μασ. Υπάρχουν όμωσ 

και ειδιςεισ που πάντοτε περνοφν απαρατιρθτεσ αλλά  μπο-

ρεί να αφιςουν ανεξίτθλα ςθμάδια ςτθ ηωι κάποιων ανκρϊ-

πων. Μια τζτοια είδθςθ είναι κι αυτι που διάβαςα ςτο δια-

δίκτυο και κα ικελα να τθ μοιραςτϊ μαηί ςασ ελπίηοντασ να 

αποτελζςει αφορμι για προβλθματιςμό για τθ διαφορετικό-

τθτα. 

Η Ινδι ςπρίντερ που προςπακεί να αποδείξει... ότι είναι 

κορίτςι!  

Μεγάλωςε ςαν κάκε κορίτςι ςτθν Λνδία. 

Αρχιςε να τρζχει και μάλιςτα γριγορα. 

Αποφάςιςε να γίνει ακλιτρια, ςιγά-ςιγά 

ξεχϊριςε. Και ξαφνικά, ο κόςμοσ τθσ γκρε-

μίςτθκε. Τθσ είπαν ότι δεν είναι κορίτςι.  

Από τότε, θ Λνδι ςπρίντερ δίνει μία μάχθ, 

για να αποδείξει ότι είναι αυτι που... εί-

ναι. Στθν Ντοφτι Τςαντ απαγορεφκθκε θ 

ςυμμετοχι ςε διεκνείσ αγϊνεσ γιατί απζ-

τυχε το «τεςτ φφλου». Θ ίδια τϊρα ελπίηει ότι θ προςπάκειά 

τθσ να ανατρζψει τουσ κανόνεσ που ουςιαςτικά ορίηουν τθ 

διαφορά ανάμεςα ςε άνδρεσ και γυναίκεσ ςτον ακλθτιςμό, 

κα ςϊςει άλλα κορίτςια από τθν ίδια μοίρα. Θ 18χρονθ πα-

ραδζχεται ότι δεν είναι εφκολθ υπόκεςθ. Ντρζπεται, νιϊκει 

κοφν  να πετφχουν κάτι 

ι άλλοτε να καταφζρουν 

να επιβιϊςουν από μια 

αςκζνεια. 

Αρκετοί άνκρωποι πι-

ςτεφουν πωσ τα ηϊα 

είναι βρόμικα ι κακά. 

Αυτό  το πιςτεφουν  για-

τί απλά δεν ζχουν ηιςει μαηί τουσ και δεν ξζρουν τι κα πει 

αγάπθ για τα άλλα πλάςματα που μασ περιτριγυρίηουν. 

Εγϊ από πάρα πολφ μικρι ηοφςα με ηϊα και είμαι ευγνϊ-

μων ςτουσ γονείσ μου που με μεγάλωςαν με εκείνα και όλα 

αυτά που λζνε όλοι αυτοί που δε κζλουν ηϊα δεν ιςχφουν. 

Τα ηϊα είναι και  κακαρά και καλόψυχα.  Γι αυτό επιλζγω 

να αςχολοφμαι μαηί 

τουσ. Γιατί είναι πάντα 

αυτά που κα με κάνουν 

να νιϊκω υπζροχα. 

Κι αν αναρωτιζςτε ποια 

είναι τα ηωάκια που ζχω 

τϊρα: 1 καναρίνι, 7 γά-

τεσ ςτο ςπίτι και 1 ςκφ-

λο και 9 γάτεσ ςτον κι-

πο.  

 Η Μεγάλθ μου Αγάπθ                                                       ( Ελευκερία Σιδζρθ - Β5 )                        

Ένα άρκρο αφιερωμζνο ςε αυτοφσ που κζλουν κατοικίδιο 

αλλά και ςε αυτοφσ που ζχουν ιδθ ηώα. 

Κα ικελα να μοιραςτϊ 

μαηί ςασ  μια μεγάλθ μου 

αγάπθ. Τθν αγάπθ μου για 

τα ηϊα. 

Στο ςπίτι μου ζχω πολλά 

ηϊα και αυτό με χαροποιεί 

ιδιαίτερα γιατί μπορϊ όχι 

μόνο να αςχολοφμαι μαηί 

τουσ για να τα περιποιθκϊ αλλά μπορϊ και να παίηω μαηί 

τουσ ςτον ελεφκερο χρόνο μου. 

Τα ηϊα με γεμίηουν με πολλά και ωραία ςυναιςκιματα, 

όπωσ αγάπθ, εμπιςτοςφνθ, ςτοργι, χαρά. Ακόμα με μακαί-

νουν να μοιράηομαι και με μακαίνουν διάφορα για τθ ηωι. 

Αυτό ςυμβαίνει  και ςτισ πιο απλζσ τουσ εκδθλϊςεισ κι αντι-

δράςεισ όπωσ για παράδειγμα, όταν τα βλζπω  να προςπα-
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λικά τραχιζσ ι ακατάλλθλεσ για κλειςτά γυμναςτιρια, ζγραψε 

τουσ βαςικοφσ κανόνεσ και κάρφωςε ζνα καλά-

κι ροδάκινων ςε φψοσ 3,55 μζτρων. Σε αντίκεςθ με τα ςφγ-

χρονα δίχτυα καλακοςφαίριςθσ, αυτό το καλάκι ροδάκινων 

διατθροφςε τον πάτο του, και οι μπάλεσ ζπρεπε να ανακτθ-

κοφν με το χζρι μετά από κάκε «καλάκι» ι πόντο που ςθμει-

ωνόταν. Αυτό αποδείχκθκε αναποτελεςματικό. Ζτςι το κάτω 

μζροσ του καλακιοφ απομακρφνκθκε.   

Το μπάςκετ ςτουσ Ολυμπιακοφσ Αγώνεσ 

Το 1904, ςτουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ του Σεντ Λοφισ, το μπά-

ςκετ παρουςιάςτθκε ωσ ςπορ επίδειξθσ και 32 χρόνια αργότε-

ρα, ςτθν Ολυμπιάδα του  Βερολίνου το 1936, εντάχκθκε επί-

ςθμα ςτο πρόγραμμα ωσ ολυμπιακό άκλθμα. Το 1992 ςτουσ 

Ολυμπιακοφσ Αγϊ-

νεσ τθσ Βαρκελϊνθσ 

επιτράπθκε για πρϊ-

τθ φορά θ ςυμμετο-

χι επαγγελματιϊν 

μπαςκετμπολιςτϊν. 

  Λατρεφω το μπά-

ςκετ και προτείνω 

και ςε εςάσ να το 

δοκιμάςετε πιςτεφω 

πωσ κα ςασ αρζςει. 

Το χόμπι μου είναι το μπάςκετ ι αλλιϊσ καλακοςφαίριςθ. 

Είναι ζνα άκλθμα που μου αρζςει γιατί είναι ομαδικό και μου 

αρζςει να παίηω ομαδικά, επειδι  μακαίνω τθ ςυνεργαςία, τθν 

πεικαρχία και το ςεβαςμό. Ο άλλοσ λόγοσ που μου αρζςει το 

μπάςκετ είναι επειδι ζχει δράςθ, γριγορο ρυκμό  και με  βοθ-

κάει να θρεμϊ και να εκτονϊνομαι από τθν ζνταςθ τθσ θμζ-

ρασ. 

Εμπνευςτισ και δθμιουργόσ του ιταν ο Καναδόσ, κακθγθτισ 

φυςικισ αγωγισ Τηζιμσ Νάιςμικ. Θμερομθνία δθμιουργίασ - 

γζννθςθσ του ακλιματοσ ζχει καταγραφεί θ 15/29 Δεκεμβρί-

ου 1791. 

Στισ αρχζσ Δεκεμβρίου του 

1791, ο Δρ. Τηζιμσ Νάιςμικ, 

κακθγθτισ φυςικισ αγωγισ 

ςτο Εκπαιδευτιριο τθσ Χριςτι-

ανικισ Αδελφότθτασ Νζων

(ςθμερινό  Κολζγιο Σπρίνγκ-

φιλντ), προςπακοφςε να κρα-

τιςει τθν τάξθ με τθν οποία 

ζκανε μάκθμα δραςτιρια μια 

βροχερι μζρα. Αναηθτοφςε 

ζνα δυναμικό παιχνίδι εςωτερικοφ χϊρου για να κρατιςει 

τουσ μακθτζσ απαςχολθμζνουσ και ςτα κατάλλθλα επίπεδα 

φυςικισ κατάςταςθσ κατά τθ διάρκεια του μεγάλου χειμϊνα 

τθσ Νζασ Αγγλίασ. Αφοφ απζρριψε άλλεσ ιδζεσ είτε ωσ υπερβο-

ασ γνωρίηω το χόμπι μου… ΜΠΑΚΕΣ                          ( Μαρινζλλα Ραλόκα - Β5 ) 

πολεμιςτϊν) και των Λςλαμιςτϊν τρομοκρατϊν, ενϊ αυτι θ 

ιδεολογία άκμαςε από τα τζλθ του 20ου αιϊνα και ζπειτα. 

Από τθν δεκαετία του 1990 αντιπροςωπεφεται από τθν τρο-

μοκρατικι οργάνωςθ Αλ Κάιντα, ενϊ το τελευταίο διάςτθμα θ 

οργάνωςθ Λςλαμικό Κράτοσ, που δρα ςτθ Συρία και το Λράκ, 

ακολουκεί ακόμα πιο ριηοςπαςτικζσ μεκόδουσ με αποτζλε-

ςμα να κεωρείται πιο ακραία και από τθν Αλ Κάιντα 

 Ο κφριοσ ςτόχοσ τουσ είναι να διαλυκοφν οι υπόλοιπεσ κρθ-

ςκείεσ και να υπάρχει ωσ κζντρο μόνο ο ιςλαμιςμόσ. Οι τηιχα-

ντιςτζσ δρουν  ςε πολλζσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ και τθσ Αμερι-

κισ αλλά κυριότερα ςτθν Συρία και ςτο Λράκ οποφ επικρατοφν 

οι πόλεμοι  μεταξφ των Κοφρδων και των Αράβων. 

Θ λζξθ Τηιχαντιςτισ από μόνθ τθσ είναι αρκετι για να προκα-

λζςει τον τρόμο γιατί εκφράηει τθ βαρβαρότθτα και ςπζρνει 

τον τρόμο ςτα μάτια των ενθλίκων αλλά και των μικρϊν παι-

διϊν τθσ Συρίασ. Θ τακτικι των Τηιχαντιςτϊν, ενϊ υποτίκεται 

ότι ςκοπό ζχει τθ κρθςκευτικι επζκταςθ των μουςουλμάνων, 

ςτθν πραγματικότθτα καταπατά  τα ανκρϊπινα δικαιϊματα 

και τα ανκρϊπινα πιςτεφω. Θ πρακτικι τουσ δεν είναι τίποτα 

άλλο παρά μια βάρβαρθ επανάςταςθ, εχκρικι προσ το ςφνολο 

τθσ ανκρωπότθτασ. 

Ο Τηιχαντιςμόσ  είναι μια ζννοια αναφερόμενθ ςτο κοράνι, θ 

οποία κεωρεί ότι οι μουςουλμάνοι ζχουν κακικον να μεταδϊ-

ςουν τθ μουςουλμανικι κρθςκεία  ακόμα και με τθ βία. 

Ο Τηιχαντιςμόσ είναι θ ιδεολογία των Μουτηαχεντίν (ενόπλων 

Σηιχαντιςτζσ                                                                                 ( Στζλλα Σιδζρθ - Β5 ) 
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1θ Ιουλίου 2004: Τςεχία-Ελλάδα 0-1. Το «αςθμζνιο γκολ» 

του Δζλλα ςτζλνει τθν Ελλάδα ςτον τελικό. 

4 Ιουλίου 2004: Θ μεγαλφτερθ ςτιγμι ςτθν ιςτορία του Ελλθ-

νικοφ Ροδοςφαίρου.  Ρερίπου 10.000 Ζλλθνεσ ςτο ςτάδιο 

Ντα Λοφη κι εκατομμφρια άλλοι όπου υπάρχει ελλθνιςμόσ 

ηθτοφν από τουσ Διεκνείσ να ςθκϊςουν το τρόπαιο. Και το 

καφμα ζγινε. Ο Άγγελοσ Χαριςτζασ ςτο 57ο  ζςτειλε τθν μπά-

λα ςτα δίχτυα και τουσ Ζλλθνεσ ςτα ουράνια. Θ Εκνικι Ελλά-

δασ κερδίηει τθν Ρορτογαλία  για δεφτερθ φορά μζςα ςε ζνα 

μινα 1-0. Θ Ελλάδα γίνεται θ πρωτακλιτρια Ευρϊπθσ αφι-

νοντασ ζκπλθκτο όλο τον κόςμο. 

Ρρωτεργάτθσ τθσ ελλθνικισ επιτυχίασ ιταν ο προπονθτισ 

Πτο εχάγκελ, ο οποίοσ αντιλιφκθκε νωρίσ τισ αδυναμίεσ 

τθσ ομάδασ και τισ ζκρυψε, ενϊ ζδωςε ζμφαςθ ςτα δυνατά 

τθσ ςθμεία. Ο προπονθτισ προζβλεψε ότι το δθμιουργικό 

ποδόςφαιρο κα αποτελοφςε αυτοκτονία  για τθν Εκνικι κι 

αποφάςιςε να καλφψει τθν επικετικι μετριότθτά τθσ  με τθν 

αμυντικι ικανότθτά τθσ  δθμιουργϊντασ ζτςι μια από τισ 

μεγαλφτερεσ εκπλιξεισ ςε ομαδικό άκλθμα. 

Φυςικά ιταν   θ  πρϊτθ και μοναδικι φορά ςτθν οποία θ 

Ελλάδα ςτο ςυγκεκριμζνο άκλθμα κατακτά ζναν ευρωπαϊκό 

τίτλο αλλά όλοι μζςα μασ κρυφά ελπίηουμε να μθν είναι και 

θ τελευταία. 

Ιταν 11 Οκτωβρίου 2003, όταν το εφςτοχο χτφπθμα πζναλτι 

του Τςιάρτα ςτο 69ο λεπτό χάριςε ςτθν ελλθνικι ομάδα το 

ειςιτιριο για το ευρωπαϊκό κφπελλο ςτθν Ρορτογαλία. Το 

ταξίδι ςτο όνειρο είχε ξεκινιςει. 

12 Ιουνίου 2004: Ρρϊτο παιχνίδι τθσ χϊρασ μασ απζναντι ςτθ 

διοργανϊτρια Ρορτογαλία. Ροιοσ περίμενε ότι μποροφςαμε 

να κερδίςουμε τθ διοργανϊτρια ςτθν ζδρα τθσ;  Μςωσ μόνο ο 

Γιϊργοσ Καραγκοφνθσ και ο Άγγελοσ Μπαςινάσ, οι οποίοι 

πζτυχαν και τα γκολ ςτον αγϊνα που ζλθξε με 

τελικό ςκορ 2-1. 

16 Ιουνίου 2004: Λςπανία-Ελλάδα 1-1 με το γκολ  του 

Άγγελου Χαριςτζα. Στθν Ελλάδα ανκίηει θ ελπίδα για πρόκρι-

ςθ ςτθν επόμενθ φάςθ τθσ διοργάνωςθσ και πολλοί ςκζφτο-

νται ότι  ίςωσ ζνα ταξίδι ςτθν Ρορτογαλία για να δουν τθν   

εκνικι Ελλάδασ επιβάλλεται... 

Στο τρίτο  παιχνίδι  με τθ ωςία ςτισ 20 Λουνίου θ εκνικι θτ-

τικθκε με 2-1 αλλά ιταν μια πολφ γλυκιά ιττα γιατί ο ςυνδυ-

αςμόσ των αποτελεςμάτων  επζτρεψε  να περάςει θ εκνικι 

μασ ομάδα ςτθν επόμενθ φάςθ. 

25 Ιουνίου 2004: Θ  Εκνικι Ελλάδασ ςτον προθμιτελικό του 

EURO 2004 πραγματοποιεί μια εντυπωςιακι νίκθ απζναντι 

ςτθ Γαλλία με 1-0  με γκολ του Άγγελου Χαριςτζα. Θ Ελλάδα 

βγαίνει ςτουσ δρόμουσ και πανθγυρίηει. 
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Όταν θ Ευρώπθ ντφκθκε ςτα Γαλανόλευκα     (Κυριάκου- Ρανοφριοσ- Ξφδθσ- Κοφτρασ -Β4) 

«Αλλά με τισ ξόβεργεσ μπορεί να πιάνεισ πουλιά, δεν πιάνεισ ποτζ το κελαθδθτό τουσ. 

Χρειάηεται θ άλλθ βζργα, τθσ μαγείασ, και ποιοσ μπορεί να τθν καταςκευάςει αν δεν 

του ’χει από μιασ αρχισ δοκεί;» 

ΟΔΤΕΑ ΕΛΤΣΗ 



 

 

Σα νζα του χολείου 

Σ 
τισ 6 Οκτωβρίου 2014  ςτο ςχολείο μασ, όπωσ και ςε 

όλα τα ςχολεία ςτθν Ελλάδα  πραγματοποιικθκαν 

εκδθλϊςεισ για τθ «Ρρϊτθ Ρανελλινια Θμζρα Σχο-

λικοφ Ακλθτιςμοφ»  με κεματικό άξονα «ατςιςμόσ και Δια-

φορετικότθτα, όλοι διαφορετι-

κοί αλλά ίςοι».  Με πρωτοβου-

λία των δφο κακθγθτριϊν  φυ-

ςικισ αγωγισ  του ςχολείου μασ 

οι μακθτζσ ςυγκρότθςαν ακλθ-

τικζσ ομάδεσ και αγωνίςτθκαν  

ςε ομαδικά ακλιματα με ςτόχο 

να υποςτθρίξουν τθ ςυμβολι 

του ακλθτιςμοφ ςτθν καταπολζ-

μθςθ του ρατςιςμοφ. Ραράλλθ-

λα προβλικθκε θ ταινία 

«ΑΝΛΚΘΤΟΣ», ενϊ ςτισ τάξεισ ζγινε διάλογοσ για τθ ςθμαςία 

τθσ αποδοχισ του διαφορετικοφ.  

Σ 
τισ 9 Οκτωβρίου το ςχολείο μασ ανταποκρινόμενο ςτο 

κάλεςμα του Υπουργείου Ραιδείασ και του Υπουργείου 

Ρροςταςίασ του Ρολίτθ ζλαβε μζροσ ςε θμερίδα τθλε-

διάςκεψθσ με κζμα «Αςφαλισ πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο». Για 

δφο ϊρεσ οι μακθτζσ του Γ3 είχαν 

τθν ευκαιρία να ενθμερωκοφν για 

τουσ κινδφνουσ ςτο διαδίκτυο από 

τον Διευκυντι Δίωξθσ Θλεκτρονι-

κοφ Εγκλιματοσ, κ. Σφακιανάκθ,  

ενϊ παράλλθλα μπόρεςαν να του 

κζςουν τα ερωτιματά τουσ για 

κζματα που τουσ απαςχολοφν.  

Μακάρι να ςυνεχίςουν να γίνονται 

τζτοιεσ θμερίδεσ, ϊςτε να ενθμε-

ρωκοφμε όλοι, υπεφκυνα για τουσ κινδφνουσ του Διαδι-

κτφου και πϊσ μποροφμε να προφυλαχκοφμε 

από αυτοφσ. 
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10 χρόνια ζχουν περάςει από τουσ Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ  
που διοργάνωςε θ Ελλάδα. Ασ κυμθκοφμε τουσ Ζλλθνεσ που 
ανζβθκαν ςτο βάκρο των νικθτϊν. 

Χρυςό 

● Νίκοσ Συρανίδθσ/Θωμάσ Μπίμθσ - Καταδφςεισ ( Συγχρονι-
ςμζνεσ 3μ.) 

● Ηλίασ Ηλιάδθσ - Τηοφντο (-81 κιλά) 

● Σοφία-Μπεκατϊρου/Αιμιλία Τςουλφά - Ιςτιοπλοΐα (470) 

● Δθμοςκζνθσ Ταμπάκοσ - Ενόργανθ Γυμναςτικι (κρίκοι) 

● Ακαναςία Τςουμελζκα - Στίβοσ (20χλμ. βάδθν) 

● Φανι Χαλκιά - Στίβοσ (400μ. εμπόδια) 

  

Αργυρό 

● Ταςοφλα Κελεςίδου - Στίβοσ (διςκοβολία) 

● Πθγι Δεβετηι - Στίβοσ (τριπλοφν) 

● Νίκοσ Κακλαμανάκθσ - Ιςτιοπλοΐα (Μιςτράλ) 

● Εκνικι γυναικϊν Πόλο 

● Ζλλθ Μυςτακίδου -Ταε Κβον Ντο (+67 κιλά) 

● Αλζξανδροσ Νικολαΐδθσ - Τάε Κβον Ντο (+80 κιλά)  

Χάλκινο 

● Πφρροσ Διμασ - Άρςθ Βαρών (85 κιλά) 

● Βαςίλθσ Πολφμεροσ /Νίκοσ Σκιακίτθσ - Κωπθλαςία 

● Αρτιόμ Κιουρεγκιάν - Ράλθ (55 κιλά) 

● Μιρζλλα Μανιάνι - Στίβοσ (Ακοντιςμόσ)  

«ΑΘΗΝΑ 2004» 

Θ μικροφλα Μαφάλντα ζγινε πια 50 χρονϊν. ςτο επόμενο τεφχοσ 

κα μπορζςετε να διαβά-

ςετε ζνα αφιζρωμα 

ςτθν πιο αγαπθμζνθ 

μασ "απαιςιόδοξθ μι-

κροφλα¨.  

50 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΦΑΛΝΣΑ 

  

«Με τι πζτρεσ τι αίμα και τι ςίδερο και τι φωτιά είμαςτε 

καμωμζνοι ενώ φαινόμαςτε από ςκζτο ςφννεφο.» 

ΟΔΤΕΑ ΕΛΤΣΗ 



 

 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ! 

 

Τθν εφθμερίδα μασ μπορείτε να 

τθν διαβάςετε και on line ςτθν 

ιςτοςελίδα του ςχολείου μασ: 

http://1gym-ymitt.att.sch.gr 

ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ ΣΗΝ κα. ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΗ 

ΣΗΝ ΕΚΣΤΠΩΗ ΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑ 

ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΣΕ 

Αγγελικι Δρακοποφλου, Κατερίνα Γεωργοφλια 

Γιάννθσ Αρμάγοσ, Ακθνά Αλευροποφλου 
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* Με τθ ματιά του 1ου * 


