
 

 

Φφλλο 3 

 χολικόσ Εκφοβιςμόσ                          (από τον Αντϊνθ Λεγάκθ) 

Η Ζλεν Κάουι (κακθγιτρια Ψυχολογίασ ςτο 
Ρανεπιςτιμιο του Σάρει και διευκφντρια του 
Βρετανικοφ Ρανεπιςτθμίου για τθν Ρροαγωγι 
τθσ Μθ Βίασ ) πιςτεφει πωσ το bullying 
(εκφοβιςμόσ) δεν κάνει διακρίςεισ. Μπορεί να 
εμφανιςτεί ςε όλα τα ςχολεία, ςε οποιαδιποτε 
θλικία. Σε ςυνζντευξθ τθσ ςτο «Βιμα» επιςθ-
μαίνει πωσ το βαςικό πρόβλθμα με το bullying 
είναι ότι περιβάλλεται από μια εκκωφαντικι 
«ςυνωμοςία ςιωπισ» μζςα ςτθν οικογζνεια 
και ςτο ςχολείο. Τα ίδια τα κφματα του εκφοβι-
ςμοφ ςυχνά φοβοφνται να μιλιςουν. Η κ. Κά-
ουι αναφζρει διάφορα είδθ εκφοβιςμοφ. Τα 
πιο ςυνθκιςμζνα είναι θ ςωματικι και θ λεκτι-
κι βία αλλά υπάρχουν κι άλλα είδθ εκφοβι-
ςμοφ πιο «υπόγεια», όπωσ ο παραγκωνιςμόσ 
και θ απομόνωςθ από τθν ομάδα. Τα τελευταία 
χρόνια εμφανίςτθκε κι ζνα καινοφριο είδοσ 
εκφοβιςμοφ: ο διαδικτυακόσ εκφοβιςμόσ 
(cyberbullying). Η «γκάμα» του cyberbullying 
είναι ευρφτατθ (e-mail, κινθτά τθλζφωνα, γρα-
πτά μθνφματα, βίντεο κλιπ, online chat, φωτο-
γραφίεσ, προςωπικζσ ιςτοςελίδεσ) ενϊ διανκί-
ηεται διαρκϊσ με τισ νζασ εςοδείασ τεχνολογι-
κζσ ανακαλφψεισ. Σε αυτό το είδοσ εκφοβιςμοφ 
μζςα από τα θλεκτρονικά μζςα ςυμπεριλαμβά-
ν ο ν τ α ι  θ  ψ θ φ ι α κ ι  π α ρ ε ν ό χ λ θ ς θ 
(cyberstalking), θ διάδοςθ φθμϊν και θ κοινω-
νικι απομόνωςθ, τα πειράγματα, οι κοροϊδίεσ 
και τα υποτιμθτικά ςχόλια, ακόμθ και οι απει-
λζσ κατά τθσ ςωματικισ ακεραιότθτασ ενόσ 
παιδιοφ ι τθσ οικογζνειάσ του. Σφμφωνα με 
τθν κυρία Κάουι «το πρόβλθμα με τον εκφοβι-
ςμό ςτον κυβερνοχϊρο είναι ότι ςε πολλζσ 

περιπτϊςεισ τα παιδιά δεν γνωρίηουν ποιοσ 
είναι αυτόσ που τα εκφοβίηει κακϋ ότι οι 
“νταιδεσ” του Διαδικτφου ςυχνά κρφβονται 
μζςα ςτθν ανωνυμία των chatroom υιοκετϊ-
ντασ ψευδϊνυμα και avatar (=εικονικά alter 
ego)».  

     
 

Τισ περιςςότερεσ φορζσ τα παιδιά που βιϊ-
νουν εκφοβιςμό δεν το λζνε ςε κανζνα γιατί: 
 

 Ντρζπονται. 
 Φοβοφνται. Τα παιδιά κεωροφν ότι δεν 

μπορεί να γίνει κάτι και φοβοφνται ότι ο 
οποιοςδιποτε χειριςμόσ κα κυμϊςει το 
παιδί ι τα παιδιά που το εκφοβίηουν και 
τα πράγματα κα χειροτερεφςουν. 

 Νοιϊκουν ότι φταίνε. 
 Σκζφτονται ότι κα απογοθτεφςουν / ςτε-

νοχωριςουν τουσ γονείσ τουσ. 
Πλα τα παιδιά αποηθτοφν τθν αγάπθ και 
τον καυμαςμό των γονιϊν τουσ. Θεωροφν 
λοιπόν ότι αν 
μάκουν οι γο-
νείσ τουσ αυτό 
που ςυμβαίνει 
κα απογοθτευ-
τοφν και κα ςτε-
νοχωρθκοφν. 

 

Γι’  αυτό οι γονείσ κα πρζπει: 
 

 Να παρατθριςουν τθ ςυμπεριφορά του 

παιδιοφ τουσ. Οποιαδιποτε ξαφνικι και 

χωρίσ εμφανι αιτία αλλαγι ςτθ ςυμπερι-

φορά τουσ, ςτθ διάκεςθ τουσ, ςτθν όρεξθ 

τουσ, ςτον φπνο τουσ, ςτθ γνϊμθ τουσ για 

κάποια άτομα, ςτθ ςχολικι τουσ παρουςί-
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παρενοχλοφνται μεταξφ τουσ μζςω του Διαδικτφου ι μζςω 

κινθτϊν τθλεφϊνων και άλλων θλεκτρονικϊν τεχνολογιϊν. 

Ρρόκειται δε για μια εξελιςςόμενθ μόδα. Οι ςυμπεριφορζσ 

που μπορεί να προκφψουν περιλαμβάνουν: 

 Αποςτολι κειμζνων, e-mail, ι άμεςων μθνυμάτων με 

κακό περιεχόμενο. 

 Η δθμοςίευςθ δυςάρεςτων φωτογραφιϊν ι μθνυμά-

των για άλλουσ ςε ιςτολόγια (blogs) ι άλλεσ ιςτοςελί-

δεσ. 

 Χριςθ του ονόματοσ ξζνου χριςτθ με ςκοπό τθ διάδο-

ςθ φθμϊν και ψεμάτων για κάποιον τρίτο (κλοπι ταυ-

τότθτασ). 

 Ρροςβλθτικά προφορικά μθνφματα. 

Μερικζσ φορζσ προςβλθτικά γραπτά μθνφματα προσ κινθτά 

τθλζφωνα ςτζλνονται μζςω ιςτοςελίδων χρθςιμοποιϊντασ 

ονόματα και τθλζφωνα ανκρϊπων που δεν ζχουν καμία 

ςχζςθ με το μινυμα αυτό, αλλά καταλιγουν να κατθγοροφ-

νται ότι το ζςτειλαν οι ίδιοι. 

Μια άλλθ τεχνικι που χρθςιμοποιείται από όςουσ παρενο-
χλοφν θλεκτρονικά είναι θ δθμιουργία ιςτοςελίδων που 
ςτοχοποιοφν ςυγκεκριμζνα άτομα καλϊντασ άλλουσ να 
δθμοςιεφςουν μθνφματα μίςουσ.  

Πϊσ πρζπει να αντιμετωπίηετε τα άτομα που ςασ 
παρενοχλοφν: 

 Αδιαφοριςτε. Μθ τουσ δϊςετε τθν προςοχι που κζ-

λουν! 

 Μθ ςκζφτεςτε ΓΙΑΤΙ ςυμπεριφζρονται όπωσ ςυμπερι-

φζρονται. 

 Η κακι τουσ ςυμπεριφορά δεν είναι δικό ςασ λάκοσ. 

 Ενθμερϊςτε ζναν ενιλικα που εμπιςτεφεςτε για τθν 

κατάςταςθ. 

 Επικοινωνιςτε με τθ Γραμμι Βοικειασ για το Διαδίκτυο 

ςτο τθλζφωνο 800 11 800 15 (χωρίσ χρζωςθ), ι μζςω 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθν θλεκτρονικι διεφκυν-

ςθ help@saferinternet.gr για τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ 

του κζματοσ. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επιςκεφτείτε 

τθν ιςτοςελίδα: www.saferinternet.gr 

 

 

 

 

α, ςτθν ςχολικι τουσ επίδοςθ πρζπει 

να τουσ προβλθματίςει και διακριτικά 

να διερευνιςουν τι ςυμβαίνει. 

 Εάν αντιλθφκοφν ότι το παιδί τουσ 

βιϊνει εκφοβιςμό κα πρζπει ςε πλαί-

ςιο αςφάλειασ και εμπιςτοςφνθσ να 

κουβεντιάςουν με το παιδί τουσ για τθν εμπειρία του και 

γενικά για το φαινόμενο του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. 

 Να αποενοχοποιιςουν το παιδί. 

 Να εξθγιςουν ςτο παιδί ότι κανείσ δεν ζχει το δικαίωμα να 

του φζρεται ζτςι. 

 Να επιβραβεφςουν το παιδί που ςυμμετείχε ςτθν κουβζντα 

και αποκάλυψε ςθμαντικά πράγματα. 

 Να μθν βάλουν το παιδί ςε διαδικαςίεσ αντεκδίκθςθσ. Δεν 

ζχουν κανζνα αποτζλεςμα. 

   
 

ΝΑ ΜΑΘΟΤΜΕ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ...  
 

«Οι ενιλικοι πρζπει να ςυνεχίςουμε τον διάλογο με τα παιδιά 
ϊςτε να γνωρίηουμε τι κάνουν 
online και να μποροφμε να τα 
προςτατεφουμε από κινδφ-
νουσ. Είναι ανάγκθ να είμαςτε 
κοντά τουσ, να τουσ προςφζ-
ρουμε ηεςταςιά και ςτιριξθ» 
τονίηει καταλιγοντασ θ ϋΕλεν 
Κάουι.  
«Να μοιραηόμαςτε μαηί τουσ 
τισ αξίεσ μασ και να τα βοθκά-

με να διαμορφϊνουν τισ δικζσ τουσ.  
Να τα αφυπνίηουμε ςτισ απειλζσ του περιβάλλοντοσ. 
Να τουσ δείχνουμε ότι πρζπει να καταδικάηουν τθ βία και ότι 
υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι να λφνουν τισ διαφορζσ τουσ.  
Να τα μάκουμε να νοιάηονται για τουσ άλλουσ και να ανα-
πτφςςουν ζνα αίςκθμα ευκφνθσ απζναντι ςτουσ πιο ευάλω-
τουσ».  

Σι είναι θ θλεκτρονικι παρενόχλθςθ(cyber-bullying); 

Η θλεκτρονικι παρενόχλθςθ, προκφπτει όταν παιδιά ι ζφθβοι 

χολικόσ εκφοβιςμόσ  (ςυνζχεια από τθ ςελίδα 1) 

1ο Γυμνάςιο Τμθττοφ 

* Με τθ ματιά του Πρϊτου * 
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1ο Γυμνάςιο Τμθττοφ 

Πλοι γνωρίηουμε πωσ τθ Μ. Ρζμπτθ ςε όλα τα ςπίτια βάφουν 

τα κόκκινα αυγά που κα τςουγκρίςουμε το βράδυ τθσ Ανά-

ςταςθσ. Ξζρετε όμωσ γιατί τα βάφουμε κόκκινα, γιατί τα βά-

φουμε τθ Μ. Ρζμπτθ και γιατί τα τςουγκρίηουμε; 

Ρρϊτα απ’ όλα να ξεκακαρίςουμε ότι δεν είναι τυχαίο ότι 

βάφουμε αυγά. Το αυγό παραπζμπει ςτθν αναγζννθςθ του 

κόςμου. Άρα ςφμφωνα με τθ χριςτιανικι πίςτθ το αυγό ςυμ-

βολίηει τθν προςδοκία τθσ Ανάςταςθσ, θ οποία δεν είναι τίπο-

τα άλλο παρά επιςτροφι ςτθν ηωι πριν το προπατορικό α-

μάρτθμα. 

Γιατί τα βάφουμε κόκκινα;  Το κόκκινο χρϊμα ςυμβολίηει το 

αίμα που ζχυςε ο Χριςτόσ , όταν ςταυρϊκθκε. Άρα το ζκιμο 

ορίηει να βάφουμε μόνο κόκκινα αυγά κι όχι πράςινα, κίτρινα 

ι μπλε, όπωσ ςυνθκίηεται τα τελευταία χρόνια. 

Γιατί τθ Μ. Ρζμπτθ; Γιατί Μ. Ρζμπτθ ο Χριςτόσ πρόςφερε  ςτο 

Μυςτικό Δείπνο άρτο και οίνο ωσ ςυμβολιςμό για το ςϊμα 

και το αίμα Του. 

Φζτοσ λοιπόν κα τθριςουμε το ζκιμο των κόκκινων αυγϊν, 

όπωσ κάκε χρόνο άλλωςτε. Αλλά φζτοσ τθ ςτιγμι που κα 

τςουγκρίηουμε τα αυγά, ασ κυμθκοφμε τθν παράδοςθ ότι 

όπωσ ςπάει το αυτό ζτςι ζςπαςε κι ο τάφοσ από τον οποίο 

βγικε ο Χριςτόσ. 

ΚΑΛΟ ΠΑΧΑ 

 

Σα κόκκινα αυγά του Πάςχα                                        (από τον Παναγιϊτθ Αλευρά)  

 Η τιμι του αρνιοφ για το Πάςχα (…του 1974)  

Λίγεσ μζρεσ πριν το Ράςχα ζνα είναι το βαςικό κζμα ςτθν ελλθνικι επικαιρότθτα:θ  τιμι του αρνιοφ. Το παρακάτω απόκομμα 

ανικει ςε εφθμερίδα του 1974 και αποκαλφπτει ότι και τότε υπιρχε ανθςυχία για τθν τιμι του οβελία. Τότε θ τιμι των αμνοε-

ριφίων (αρνιοκάτςικα ςτθ δθμοτικι) είχε κακοριςτεί ςτισ 91 δρχ. το κιλό (27 λεπτά του ευρϊ) 

Μθ βιαςτείτε όμωσ να βγάλετε ςυμπερά-

ςματα. Το παρακάτω ραβδόγραμμα δεί-

χνει πωσ ζνα ςτα τζςςερα νοικοκυριά ςτθν 

Ελλάδα του 1974 (ποςοςτό 25%) ιταν 

φτωχό, οπότε θ τιμι του αρνιοφ μάλλον 

ακριβι κα τουσ φαινόταν και τότε. 

 



 

 

νθςε τθν καριζρα του ςτο Φιλα-

κλθτικό αλλά το μεγάλο άλμα 

ζγινε, όταν τον διάλεξαν ςτο  

Draft  του NBA το2013. Στo Draft 

επιλζχκθκε από τουσ Milwaukee 

Bucks. Το ψευδϊνυμό του είναι 

the Greek Freak. 

 O ακλθτισ που καυμάηω                                             (από τον Παναγιϊτθ Μιτςθ)  

ελίδα  4 * Με τθ ματιά του Πρϊτου * 

Ο ακλθτισ που καυμάηω είναι ο Γιάννθσ  Αντετοκοφμπο. Αν 

και θ ηωι δεν ιταν εφκολθ για τον Γιάννθ, αυτόσ δεν το ζβαλε 

ποτζ κάτω. Ράλεψε για το όνειρό του και με το παράδειγμά 

του μασ δίνει ζνα εξαιρετικό μάκθμα: να κζτουμε ςτόχουσ, να 

αγωνιηόμαςτε γι’ αυτοφσ και να μθν απογοθτευόμαςτε γιατί 

μόνο ζτςι κα καταφζρουμε να τουσ εκπλθρϊςουμε. 

O Γιάννθσ Αντετοκοφμπο γεννικθκε ςτισ 6 Δεκεμβρίου1994 

ςτα Σεπόλια τθσ Ακινασ. Ζχει καταγωγι από τθ Νιγθρία. Ξεκί-

Συνετόσ ικελε πάρα πολφ να πετφχει τθν αναγζννθςθ του 

βαςιλείου αλλά το κεωροφςε αδφνατο γι’ αυτό αποφάςιςε 

να πάρει τθ μικρότερθ αδερφι του, τθν 

Ειρθνοφλα και να ξενιτευτεί. Τον αποτρζπει 

όμωσ θ κυρά- Φρόνθςθ  με τθ βοικεια τθσ 

οποίασ τελικά  πίςτεψε ςτον εαυτό του κι 

ενζπνευςε  κάρροσ κι όραμα για ζνα καλφ-

τερο αφριο ςτουσ κατοίκουσ τθσ χϊρασ. Ζτςι 

με πολφ κόπο κι αγϊνα τελικά ο Συνετόσ 

κατόρκωςε να ξανακάνει τθ χϊρα του δυ-

νατι και μεγάλθ. 

Το παραμφκι χωρίσ όνομα μου άρεςε πολφ γιατί δείχνει ότι 

τίποτα δεν είναι ακατόρκωτο, αν κάποιοσ αποφαςίςει να 

αγωνιςτεί με πείςμα κι επιμονι για κάτι που κζλει. Ειδικά 

ςτισ μζρεσ μασ που θ Ελλάδα βρίςκεται ςε δυςχερζςτατθ 

οικονομικι κζςθ το βιβλίο τθσ Ρθνελόπθσ Δζλτα είναι πε-

ριςςότερο επίκαιρο από ποτζ γιατί μασ γεμίηει αιςιοδοξία 

για ζνα καλφτερο αφριο. 

 Διάβαςα και ςασ προτείνω                                     (από τθν Κατερίνα Χαραγκιϊνθ)  

ΠΑΡΑΜΤΘΙ ΧΩΡΙ ΟΝΟΜΑ   τθσ Πθνελόπθσ Δζλτα 

Η ιςτορία διαδραματίηεται ςε μια φανταςτικι χϊρα, τθ χϊρα 

των Μοιραλατρϊν. Βαςιλιάσ ςτθ χϊρα αυτι είναι ο Αςτόχα-

ςτοσ και βαςίλιςςα θ Ραλάβω. Ο 

βαςιλιάσ παρζλαβε μια χϊρα που 

ευθμεροφςε και με τθν αςφνετθ 

διακυβζρνθςι του  τθν οδιγθςε 

ςτθν απόλυτθ φτϊχεια. Οι 

άνκρωποι δεν μποροφςαν πια να 

ηιςουν ςε αυτι τθ χϊρα και αρκε-

τοί τθν εγκατζλειπαν, ενϊ όςοι 

παρζμεναν δεν είχαν καμιά ελπίδα 

ότι θ ηωι τουσ κα βελτιωκεί. Το 

κράτοσ επιβιϊνει μόνο χάρθ ςτα 

δανεικά που προςφζρουν τα γειτονικά βαςίλεια. Πμωσ μια 

μζρα αντί για οικονομικι βοικεια φτάνει ςτο παλάτι ζνα κα-

λάκι με μια γαϊδουροκεφαλι.  Αυτό το γεγονόσ προςζβαλε 

βακφτατα το γιο του Αςτόχαςτου, που τον ζλεγαν Συνετό. Ο 

τιχο-επιλογζσ                                                             (από τθν Ελζνθ Βαςιλοποφλου) 
 

Δε ςου χάριςα λουλοφδι, είναι κάτι που μαδιζται, 

δε ςου χάριςα τραγοφδι, είναι κάτι που ξεχνιζται, 

δε ςου χάριςα διαμάντι, είναι κάτι που γυαλίηει, 

μα ςου χάριςα αγάπθ, είναι κάτι που αξίηει. 

 

 

Καινοφρια λζξθ ςτθν καρδιά πρζπει να ανακαλφψω, το ς’ 

αγαπϊ δε φτάνει πια, τι  νιϊκω να ςου δείξω. 

 

 

Ράμε να φφγουμε μακριά ςε όλου του κόςμου τα νθςιά. 

Θα ςε πάρω αγκαλιά ςε ζνα βαρκάκι με κουπί. Πλοσ ο κόςμοσ 

είςαι εςφ. 

 

 

Ακόμα ψάχνω το γιατί να’ ναι οι δρόμοι μασ κλειςτοί. 

Ακόμα ψάχνω για  άλλθ γθ μα είςαι θ μόνθ μου επιλο-γι! 

1ο Γυμνάςιο Τμθττοφ 
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3. Ιςπανία: άρχιςαν τα όργανα, ςικω από τθ κζςθ ςου… 

Τθ Μεγάλθ Τρίτθ πολλοί  Ιςπανοί μεταμφιζηονται ςε ςκελε-

τοφσ και γυρνάνε ςτουσ μεςαιωνικοφσ δρόμουσ τθσ πόλθσ 

χορεφοντασ. Στο τζλοσ 

του χοροφ οι μαςκαρε-

μζνοι ςυγκεντρϊνονται 

ςε ζνα ςθμείο κρατϊ-

ντασ κουτιά γεμάτα ςτά-

χτθ. Ο χορόσ ςυνεχίηε-

ται μζχρι τισ 3 τα ξθμε-

ρϊματα. (μετά οι ςκελετοί πάνε για φπνο!) 

 

4. Γαλλία: Προςοχι ςτθ χολθςτερίνθ 

Στθν πλατεία τθσ πόλθσ Χόξ 

φτιάχνεται μια τεράςτια 

ομελζτα με περιςςότερα 

από 4.500 χιλιάδεσ αυγά. (θ 

δίαιτα ξεκινά τθν επόμενθ 

μζρα!) 

 

 

5. Ελβετία:  βάφω, μπογιατίηω… 

Στα χωριά τθσ Ελβετίασ  οι κά-

τοικοι βάφουν τισ προςόψεισ 

ςτισ βρφςεσ των πθγϊν και τισ 

διακοςμοφν με λουλοφδια. 

(τουλάχιςτον δεν προβλθματίηο-

νται πϊσ κα ποτίςουν τα λου-

λοφδια!) 

 

6. Γερμανία: προςοχι ςτισ πυρκαγιζσ 

Στθ Γερμανία ςυνθκίηουν 

το Ράςχα να καίνε τα χρι-

ςτουγεννιάτικα δζντρα. 

Αυτό το ζκιμο ςυμβολίηει 

τθ νίκθ τθσ άνοιξθσ. (Αν το 

ζκιμο υπιρχε και ςτθν 

Σε λίγεσ μζρεσ φκάνει το Ράςχα και όλοι-άλλοι λιγότερο κι 

άλλοι περιςςότερο- περιμζνουμε τθν θμζρα τθσ Ανάςταςθσ 

που κα τςουγκρίςουμε τα αυγά ι τθν θμζρα τθσ Λαμπρισ που 

κα  ςουβλίςουμε το αρνί. Ασ κάνουμε όμωσ μια βόλτα για να 

ανακαλφψουμε τι γίνεται ςτισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ κατά τθ διάρ-

κεια του Ράςχα. 

 

1. Σςεχία- Ουγγαρία-λοβακία: το ξφλο βγικε από τον Παρά-

δειςο. 

Σφμφωνα με τθν παράδοςθ οι άντρεσ μαςτιγϊνουν τισ γυναί-

κεσ τουσ τθ Μ. Δευτζρα. Αρχικά τισ βρζχουν με νερό και ςτθ 

ςυνζχεια τισ μαςτιγϊνουν με μαςτίγια που όμωσ ςτθν άκρθ 

τουσ ζχουν κορδζλεσ. Το ζκιμο ορίηει πωσ αυτό είναι απαραί-

τθτο, αν οι γυναίκεσ 

κζλουν να διατθρι-

ςουν τθν ομορφιά 

και τθν υγεία τουσ. 

(προτείνω από του 

χρόνου να φροντί-

ηουμε και τθν υγεία 

των αντρϊν!) 

 

2. Φινλανδία: ζβγα, ζβγα μαγιςςάκι 

Τα παιδιά ςυνθκίηουν να μαςκαρεφονται και να ηθτιανεφουν 

ςτο δρόμο. Εκτόσ από αυτό όμωσ κυρίαρχθ είναι θ άποψθ ότι 

Μ. Ραραςκευι και Μ. Σάββατο οι μάγιςςεσ κυκλοφοροφν ε-

λεφκερεσ ςτο δρόμο. Για να τισ τρομάξουν λοιπόν φροντίηουν 

να δθμιουργοφν δυνατό κόρυβο πετϊντασ πυροτεχνιματα. 

(μιπωσ  μετά τισ 

ςτζλνουν ςτθν 

Τςεχία για να 

δ ι α τ θ ρ ι ς ο υ ν 

τθν ομορφιά 

τουσ;)  

 

 

 

Σα 10 πιο περίεργα Παςχαλινά Ζκιμα                      (από τθν Αλεξάνδρα Χαχάλθ)                            



 

 

1ο Γυμνάςιο Τμθττοφ 

κατά τθ διάρκειά του τα αγόρια μπουγελϊνουν τα κορίτςια! 

(Μπρρ! Ροφντιαςα. 6 αιϊνεσ μπουγζλο!) 

 

10. Ελλάδα: για να μθν ξεχνιόμαςτε  

Στθν Ελλάδα (αλλά και ςε οριςμζνεσ χϊρεσ τθσ Λατινικισ 

Αμερικισ, καταςκευάηεται ζνα ομοίωμα του Ιοφδα, το οποίο 

ςτθ ςυνζχεια καίγεται με φωτιά ι πυροτεχνιματα. Το ζκιμο 

ποικίλει, ανάλογα με τθν περιοχι, αλλά το ομοίωμα του Ιοφ-

δα κρεμιζται ςυνικωσ, τθ Μεγάλθ Ραραςκευι και καίγεται 

το βράδυ τθσ Κυριακισ του Ράςχα. Στθν Ελλάδα το ζκιμο 

ςυνθκίηεται ςτθν Κριτθ, ςτθ Μεςςθνία, ςτθ Θράκθ, ςτουσ 

Γαργαλιάνουσ, ςτθν Κάλυμνο κ.α. (και φυςικά υπάρχουν 

τόςα πολλά ελλθνικά παςχαλινά ζκιμα που κα χρειαηόμαςτε 

όλο το χϊρο τθσ εφθμερίδασ για να τα γράψουμε) 

Ελλάδα κα ςουβλίηαμε και κανζνα αρνάκι, για να ςυνδυάςου-

με τα ζκιμα.) 

 

7. Λετονία: πϊσ να κάνετε τθ ηωι ςασ δφςκολθ 

Οι Λετονοί βράηουν λίγο τα αυγά  και μετά τα δζνουν ςε μια 

κλωςτι και τα τςουγκρίηουν από απόςταςθ. Νικθτισ είναι αυ-

τόσ που κα ςπάςει 

το αυγό του αντιπά-

λου του. (χαμζνοσ 

είναι αυτόσ που 

πρζπει να κακαρί-

ςει τα ροφχα!) 

 

 

8. Ιταλία (Φλωρεντία)- θ ανατίναξθ του κάρου 

Στθ Φλωρεντία, ςυναντάμε το ζκιμο του Scoppio del Carro, 

κατά το οποίο ανατινάςςεται μια άμαξα, όταν ακοφγεται ο 

φμνοσ Gloria τθν Κυριακι του Ράςχα. Πταν θ άμαξα φτάνει 

μπροςτά ςτο Duomo τθσ Φλωρεντίασ, ο επίςκοποσ ανάβει με 

το Άγιο Φωσ μια ρουκζτα ςε ςχιμα περιςτεριοφ, θ οποία ξεκι-

νάει από τθν Αγία Τράπεηα και φτάνει ςτθν άμαξα, θ οποία 

είναι γεμάτθ πυροτεχνιματα. Μόλισ θ ρουκζτα αγγίηει το αμά-

ξι, τα πυροτεχνιματα ανάβουν φωτίηοντασ τθν πλατεία.

(ρουκζτα ςε ςχιμα περιςτεριοφ; Τι άλλο κα ακοφςουμε;) 

 

9. Πολωνία: το ζκιμο αντενδείκνυται ςε χϊρεσ με λειψυδρία 

 Το Smingus-dyngus είναι ζνα ζκιμο από τον 15ο αιϊνα και 

Γιατί ο Τμθττόσ λζγεται τρελόσ;                               Από τθ Μαριλζνα ακελλαρίου 

ελίδα  6 * Με τθ ματιά του Πρϊτου * 
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1ο Γυμνάςιο Τμθττοφ 

Μ 
ια φορά ςε ζνα μπαρ κακόταν ζνασ αδφνατοσ κφρι-

οσ και κοιτοφςε με μανία το ποτό του. Σε μια ςτιγ-

μι ζρχεται ζνασ μεγαλόςωμοσ κφριοσ, του παίρνει 

το ποτό και το πίνει μονοροφφι. Τότε ο άλλοσ βάηει τα κλάμα-

τα. Ο μεγαλόςωμοσ κφριοσ του λζει: 

-Καλά ρε φίλε, μην κάνεισ ζτςι.  Θα ςου πάρω άλλο ποτό. 

-Όχι, δεν φταισ εςφ, λζει ο αδφνατοσ κφριοσ. Σήμερα είναι η 

πιο άςχθμθ μζρα μου. Το πρωί άργθςα να ςθκωκϊ, ζχαςα ζνα 

ςθμαντικό ραντεβοφ ςτθ δουλειά και ο διευκυντισ μου με α-

πζλυςε. Βγαίνω ζξω και καταλαβαίνω ότι μου ζχουν κλζψει το 

αυτοκίνθτο. Ραίρνω ταξί και ξεχνάω εκεί το πορτοφόλι μου. 

Γυρνάω ςπίτι και βλζπω ζνα γράμμα από τθ γυναίκα 

μου, που με πλθροφορεί  ότι  με εγκαταλείπει. Κι 

ενϊ δε μου ζφταναν αυτά κι ενϊ ςκόπευα να βάλω 

τζλοσ ςτθ ηωι μου, ζρχεςαι κι εςφ και μου πίνεισ το δθλθτιριο! 

 

 

Ο 
ι νυχτερίδεσ κοιμοφνται ςτο δάςοσ. Ξαφνικά μια νυ-

χτερίδα, όπωσ είναι κρεμαςμζνθ ανάποδα, κάνει μια  

απότομθ κίνθςθ και κάκεται όρκια ςτο κλαδί. Από το 

διπλανό κλαδί μια άλλθ νυχτερίδα φωνάηει: 

-Μήτςο, ξφπνα! Ο Γιώργοσ λιποθφμηςε! 

 

 

 

 

Δ 
φο παιδιά είναι ςτο δρόμο για το ςχολείο και βλζ-

πουν μια ταμπζλα που λζει: 

 «ΙΓΑ ΧΟΛΕΙΟ» 

Τότε γυρίηει το ζνα και λζει ςτο άλλο: 

Καλά οι μεγάλοι είναι τελείωσ χαηοί. Τι φαντάηονται; Πτι 

ερχόμαςτε τρζχοντασ; 

 

 

Ο 
 Μιχαλάκθσ λζει ςτθ μαμά του: 

-Μαμά, ςήμερα ςτο ςχολείο ήμουν το μοναδικό 

παιδί που ιξερε να απαντιςει ςτθν ερϊτθςθ τθσ 

δαςκάλασ! 

-Μπράβο παιδί μου! Και ποια ήταν η ερώτηςη; 

-Ποιοσ ζςπαςε το παράθυρο τησ τάξησ;  

Ανζκδοτα                                                                                                                       (από τον Πζτρο τοφπα) 

Σφμφωνα με τθν εγκυκλοπαίδεια Ράπυροσ Λαροφσ Μπρι-

τάννικα υπάρχουν διάφορεσ εκδοχζσ για τθν προζλευςθ του 

πρωταπριλιάτικου ψζματοσ. Σασ παρουςιάηουμε παρακάτω 

τισ δφο πιο πικανζσ:  

Σφμφωνα με τθν πρϊτθ εκδοχι το ζκιμο ζχει τισ ρίηεσ του 

ςτουσ Κζλτεσ. Οι Κζλτεσ ιταν εξαιρετικοί ςτο ψάρεμα. Η 

εποχι του ψαρζματοσ ξεκινοφςε τθν πρϊτθ Απριλίου. Οι 

Κζλτεσ ψαράδεσ λοιπόν ςυνικιηαν να περθφανεφονται για 

τα αλιευτικά τουσ κατορκϊματα και μάλιςτα πολλοί για να 

κερδίςουν τισ εντυπϊςεισ ζλεγαν ψζματα. Πςο περνοφςε ο 

καιρόσ τόςο μεγάλωναν και τα ψζματα των Κελτϊν, ϊςτε 

τελικά ζγιναν ζκιμο και ςιγά ςιγά παγκόςμια ςυνικεια. 

Η δεφτερθ εκδοχι κζλει γενζτειρα του εκίμου τθν Γαλλία 

του 15ου αιϊνα. Ενϊ όλθ θ Ευρϊπθ γιόρταηε τθν πρωτοχρο-

νιά τθν 1θ  Ιανουαρίου, οι Γάλλοι τθν γιόρταηαν τθν 1θ Απρι-

λίου. Πταν ο Γάλλοσ βαςιλιάσ Κάρολοσ προςπάκθςε να κακι-

ερϊςει  ωσ πρϊτθ θμζρα του ζτουσ τθν 1θ Ιανουαρίου, οι 

Γάλλοι αντζδραςαν κι αρκετοί ςυνζχιςαν να γιορτάηουν ωσ 

πρϊτθ μζρα του ζτουσ  τθν Ρρωταπριλιά. Αυτι θ ςυνικεια 

οδιγθςε με το πζραςμα των χρόνων ςτο ζκιμο του πρωτα-

πριλιάτικου ψζματοσ 

Από τότε μζχρι ςιμερα πολλά χρόνια πζραςαν αλλά θ πρω-

ταπριλιά ζχει κακιερωκεί ςτισ ςυνειδιςεισ όλων ωσ θ μζρα 

των ακϊων ψεμάτων. Τα παιδιά κάνουν φάρςεσ ςτισ οικογζ-

νειζσ τουσ, ςτουσ φίλουσ ακόμα και ςτο ςχολείο τουσ. Τα 

Μ.Μ.Ε. και οι εφθμερίδεσ πάντα ζχουν ζνα μικρό ψζμα για 

τουσ κεατζσ, τουσ ακροατζσ και τουσ αναγνϊςτεσ τουσ.  

Μερικά ψζματα ιταν τόςο πετυχθμζνα που κανείσ δεν τα κα-

τάλαβε. 

Το 1995 το ελλθνικό υπουργείο Ρολιτιςμοφ ανακοίνωςε ότι 

βρζκθκε  ο τάφοσ του Σωκράτθ, κακϊσ και υπολείμματα από το 

κϊνειο που είχε πιεί. Η είδθςθ ζγινε πιςτευτι, ακόμα και από 

τα ξζνα Μ.Μ.Ε. 

Η Independent το 1993 δθμοςίευςε ζνα ρεπορτάη ςφμφωνα με 

το οποίο είχε βρεκεί το γαλατικό χωριό του Αςτερίξ, ακριβϊσ 

ςτθν περιοχι που αναφζρει το γνωςτό κόμικ. Σφμφωνα με το 

ρεπορτάη βρζκθκαν νομίςματα που απεικόνιηαν αγριογοφρου-

να και μενίρ,  ενϊ πουκενά δε βρζκθκαν ίχνθ ρωμαϊκισ κατά-

κτθςθσ τθσ περιοχισ. 

Το 1976, ο Βρετανόσ αςτρονόμοσ Patrick Moore ανακοίνωςε 

ςτο ραδιόφωνο του BBC ότι ςτισ 09.47 εκείνθσ τθσ θμζρασ ο 

πλανιτθσ Ρλοφτωνασ κα διερχόταν δίπλα από τον Κρόνο, προ-

καλϊντασ μια ςτιγμιαία ευκυγράμμιςθ τθσ βαρφτθτασ. Ο 

Moore ενθμζρωςε τουσ ακροατζσ πωσ αν χοροπθδοφςαν ςτον 

αζρα ςτισ 22:47 ακριβϊσ, κα αιωροφνταν για μερικά δευτερό-

λεπτα. Ρολλοί ακροατζσ παραδζχτθκαν ότι κατάφεραν να αιω-

ρθκοφν!  

Ρροςοχι λοιπόν, γιατί ποτζ δεν ξζρετε ποιοσ μπορεί να ςασ πει 

ψζματα τθν πρωταπριλιά! 

Σο ζκιμο του πρωταπριλιάτικου ψζματοσ        (Καραουλάνθ Άντηελα & Σερεηοποφλου Ράνια)  



 

 

Τθν εφθμερίδα μασ μπορείτε να 

τθν διαβάςετε και on line ςτθν 

ιςτοςελίδα του ςχολείου μασ 

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

ζχει καλυφκεί από τα χάρτινα καραβάκι-
α. Στθ φωτογραφία βλζπετε να φτιά-
χνουμε καραβάκια και να τα ςτοιβάηου-

με για να τα με-
ταφζρουμε εφ-
κολα. Η εκδιλω-
ςθ διοργανϊνε-
ται από τθν Ε-
ΘΝΙΚΗ ΟΛΥΜΡΙ-
ΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 

και κα ςυμμετζχουν ςχολεία Ρρωτοβάκ-
μιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
από όλθ τθ χϊρα. 
Ευχθκείτε μασ καλι τφχθ ςτθν προςπά-
κειά μασ.  

Η ΓΙΟΤΗ ΤΟΥ π  (από τον Γ.Ψαρρό) 
Ρροσ τιμιν του π, οι μακθματικοί του 
ςχολείου μασ κ. Λεβεντικίδου και κ. Χρυ-
ςανκίδθσ ςε ςυνεργαςία με μακθτζσ 
κάποιων τμθμάτων και άλλουσ κακθγθ-

τζσ, διοργάνωςαν 
μια μικρι εκδιλω-
ςθ ςτθν οποία 
ζπαιρναν μζροσ 
όλοι οι μακθτζσ 
του ςχολείου. Τι 
ζπρεπε να κά-
νουν; Να φάνε 

κουλοφρια! Η τιμι π=3,14 ςυμβολίηει το 
μικοσ τθσ περιφζρειασ ενόσ κφκλου και 
ωσ γνωςτόν, τα κουλοφρια είναι ςτρογ-
γυλά. Για αυτό το λόγο, τα κουλοφρια 
επιλεχτικαν ωσ τα κατάλλθλα για κζρα-
ςμα ςε αυτι τθν εκδιλωςθ. Πμωσ, εκεί-
νο το πρωί τθσ 14θσ Μαρτίου, μια απορί-
α ςχθματίςτθκε ςτα πρόςωπα των περις-

Βανδαλιςμόσ ςτο ςχολείο! 
Μια δυςάρεςτθ ζκπλθξθ μασ περίμενε 

τθν τελευταί-
α μζρα του 
Μ α ρ τ ί ο υ . 
Ρθγαίνοντασ 
το πρωί ςτο 
ςχολείο αντι-

κρίςαμε τουσ τοίχουσ των αικουςϊν του 
γυμναςίου γραμμζνουσ με ςυνκιματα, 
και τθν πόρτα του γραφείου κακθγθτϊν 
λερωμζνθ με μπογιά. ωτιςαμε τθ γνϊ-
μθ μερικϊν μακθτϊν για το γεγονόσ και 
να τι μασ είπαν: 
«Φανερϊνει ζλλειψθ παιδείασ, ανατρο-
φισ και ςεβαςμοφ» Α.Χ. 
«Δεν πρζπει να μείνει ατιμϊρθτο» Ρ.Α. 
«Ο βανδαλιςμόσ δεν είναι μαγκιά» Κ.Χ. 
«Απαράδεκτο» Γ.Ψ. 
«Τβριςτικι πράξθ» Α.Λ. & Ρ.Μ. 
Ασ ελπίςουμε ότι όποιοι ζκαναν αυτι 
τθν πράξθ, κα καταλάβουν ότι θ κατα-
ςτροφι  δθμόςιασ περιουςίασ δεν είναι 
τρόποσ ζκφραςθσ αλλά βανδαλιςμόσ και 
βακιά αντιδθμοκρατικι πράξθ. 

ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟ ΓΚΙΝΕΣ 
Στισ 11 Απριλίου θ Αϋ Γυμναςίου κα λά-
βει μζροσ ςε εκδιλωςθ ςτο Καλλιμάρ-
μαρο Στάδιο με ςκοπό τθν καταςκευι 
του μεγαλφτερου  χάρτινου περιςτε-
ριοφ. Το περιςτζρι κα ςχθματιςτεί από 
τθν τοποκζτθςθ ςτο χϊρο του ςταδίου 
λευκϊν χάρτινων καραβιϊν. Για να κα-
ταφζρουμε να γραφτοφμε ςτο βιβλίο 
Γκίνεσ κα πρζπει μζχρι τισ 13.00 όλοσ ο 
χϊροσ του Καλλιμάρμαρο Σταδίου να 

ςοτζρων παιδιϊν (κυρίωσ αυτϊν τθσ 1θσ 
Γυμναςίου) όταν αντίκριςαν τισ ηωγρα-
φιζσ ςτουσ πολλοφσ πινάκεσ που είχαν 
γεμίςει τον χϊρο υποδοχισ του ςχολεί-
ου. Μακθτζσ τθν 2ασ και 3θσ Γυμναςίου 
είχαν ηωγραφίςει τουσ για να τιμιςουν 
και αυτοί με τον δικό τουσ τρόπο τθν 
θμζρα του π. Αξζχαςτθ κα μείνει αυτι θ 
μζρα και με αναμνιςεισ κυρίωσ ςτα παι-
διά τθσ 1θσ Γυμναςίου αφοφ ζηθςαν για 
πρϊτθ φόρα αυτό το γεγονόσ. 

Απρόςκλθτοσ επιςκζπτθσ ςτο ςχο-
λείο 
Ραραςκευι 4 Απριλίου. Ώρα περίπου 
15.00. Το ςχολείο είναι άδειο από  μα-
κθτζσ (αφοφ τα μακιματα ζχουν ιδθ   
τελειϊςει).  Μόνθ ςτο ςχολείο ζχει απο-
μείνει θ πολιτιςτικι ομάδα τθσ εφθμερί-

δασ, όταν ξαφνικά 
ζνασ απρόςκλθτοσ 
επιςκζπτθσ εμφανί-
ςτθκε ςτο προαφλιο 
του ςχολείου μασ. 
Μια χελϊνα εκμε-
ταλλεφτθκε τθν ανοι-
κτι πόρτα και  τθν 

θςυχία και άρχιςε τισ βόλτεσ 
(ανυπόςτατεσ κεωροφνται οι φιμεσ ότι 
κζλθςε να ςυμμετάςχει ςτθν πολιτιςτι-
κι μασ ομάδα). Αυτομάτωσ ςυγκλικθκε 
ςυνεδρίαςθ και ομόφωνα ελιφκθ από-
φαςθ να μεταφερκεί  θ χελϊνα ςτο φυ-
ςικό τθσ χϊρο. Ζτςι θ χελϊνα μεταφζρ-
κθκε ςτον κιπο του ςχολείου, για να 
ςυνεχίςει τθν περιπλάνθςι τθσ (όμωσ 
όλοι ελπίηουμε να μασ ξαναεπιςκεφτεί). 

Σα νζα του χολείου                                 
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1ο Γυμνάςιο Τμθττοφ 

ΤΝΣΑΚΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ  

Μακθτζσ: 

Αλευράσ Παναγιϊτθσ 

Βαςιλοποφλου Ελζνθ Χριςτίνα 

Καρακατςανίδθσ τζλιοσ 

Καραουλάνθ Αγγελικι 

Λεγάκθσ Αντϊνθσ 

Μιτςθσ Παναγιϊτθσ 

Παπαδθμθτροποφλου Μαριλζνα 

Πζτρου Χάρθσ 

Πατερουλάκθ Ντόρα 

ακελλαρίου Μαριλζνα 

ιγάλα Κωνςταντίνα 

τοφπασ Πζτροσ 

Σερεηοποφλου Ράνια 

Σριανταφφλλου Αλζξανδροσ 

Χαϊκάλθ Ακθνά 

Χατηισ Αναςτάςθσ 

Χαχάλθ  Αλεξάνδρα 

Φωτεινάκθ Αναςταςία 

Ψαρρόσ Γιϊργοσ 
 

Κακθγθτζσ: 

Δρακοποφλου Αγγελικι 

Χρυςανκίδθσ Μανϊλθσ 

Γεωργοφλια Κατερίνα 


