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Ι

έζα ζηα πιαίζηα ημο Γονςπασθμύ πνμγνάμμαημξ Comenius, ημ μπμίμ εζηηάδεη
ζηε ζπμιηθή εθπαίδεοζε θαη απμζθμπεί
ζηεκ ακάπηολε ηεξ γκώζεξ θαη ηεξ θαηακόεζεξ ηεξ δηαθμνεηηθόηεηαξ ηςκ Γονςπασθώκ πμιηηηζμώκ θαη γιςζζώκ, ημ ΜΘΡΙΝΖΜΚ θηιμλέκεζε 30
παηδηά θαη 10 εθπαηδεοηηθμύξ από ηεκ Αγγιία, ηε
Γενμακία, ηεκ Ζηαιία, ηεκ Γιιάδα θαη ηεκ Νμιςκία
από ηηξ 25 μέπνη ηηξ 30 Κμεμβνίμο 2012.

Πμ πνόγναμμα, ζημ μπμίμ ζομμεηέπμοκ μη πημ
πάκς μαζεηέξ θαη εθπαηδεοηηθμί, έπεη ηίηιμ
«European Multicultural Landscapes” θαη αζπμιείηαη
με ηεκ επίδναζε ηςκ δηαθόνςκ εθθιεζηαζηηθώκ θαη
άιιςκ μκεμείςκ ζηε δςή θαη ζημκ πμιηηηζμό.
Πμ πνόγναμμα άνπηζε ημ Οεπηέμβνημ ημο 2011
θαη ζα δηανθέζεη μέπνη ημ Ιάημ ημο 2013. Πμ ζπμιείμ
μαξ ζομμεηέπεη με μηα μμάδα 30 μαζεηώκ θαη 10 θα-

ζεγεηώκ. Ιέπνη ζηηγμήξ μμάδεξ μαζεηώκ θαη θαζεγεηώκ μαξ έπμοκ επηζθεθζεί ημ Abbey School ζημ
Canterbury ζηεκ Αγγιία θαη ακηίζημηπμ ζπμιείμ ζηε
πόιε Rieti ζηεκ Ζηαιία.
Πμκ πεναζμέκμ Ιάημ άιια μέιε ηεξ μμάδαξ
Comenius ημο ζπμιείμο μαξ επηζθέθζεθακ ηε Βανζμβία ζηεκ Νμιςκία, όπμο δμύιερακ πάκς ζημ ζέμα με
ηα μέιε ηςκ άιιςκ μμάδςκ. Ε ηειεοηαία επίζθερε
ηεξ μμάδαξ έγηκε ημκ πεναζμέκμ Οεπηέμβνημ ζημ
Galilei Gymnasium ζηεκ πόιε Hamm ζηε Γενμακία.
Ιε ηε ζεηνά μαξ θηιμλεκήζαμε ζημ ζπμιείμ μαξ
ηηξ μμάδεξ ηςκ ζπμιείςκ από ηηξ πώνεξ πμο ζομμεηέπμοκ.
Ηαηά ηε δηάνθεηα ηεξ επίζθερεξ αοηήξ μη θηιμλεκμύμεκμη, μη μαζεηέξ θαη μη θαζεγεηέξ ημο ζπμιείμο μαξ επηζθέθζεθακ δηάθμνα αλημζέαηα, όπςξ ημκ
Ηαζεδνηθό Καό ημο Αγίμο Ζςάκκε, ημ Βοδακηηκό
Ιμοζείμ, ημ καό ημο Αγίμο Θαδάνμο θαη ημ ηέμεκμξ
αιά Ομοιηάκ Πεθθέ ζηε Θάνκαθα. Δμύιερακ όιμη
μαδί πάκς ζημ ζογθεθνημέκμ ζέμα θαη πανήγαγακ
δμοιεηά, ε μπμία ζα ηειεηώζεη ημκ ενπόμεκμ Ιάημ
ζημ 3μ Γομκάζημ Ηένθοναξ ζηεκ Γιιάδα.
Πμ ηειηθό πνμσόκ ημο πνμγνάμμαημξ ζα οπμβιεζεί από ηεκ θάζε πώνα ζημκ εζκηθό θμνέα γηα αλημιόγεζε.
Μη θηιμλεκμύμεκμη ακαπώνεζακ με ηηξ θαιύηενεξ
εκηοπώζεηξ θαη με ηεκ οπόζπεζε κα ζοκεπίζμοκ ηηξ
θηιίεξ πμο δεμημύνγεζακ με ημοξ μαζεηέξ θαη θαζεγεηέξ ημο ζπμιείμο μαξ.

Φέημξ ημ ζπμιείμ μαξ θιείκεη 10 πνόκηα δωήξ. Λέζα ζηα πιαίζηα ημο μαζήμαημξ ηεξ δεμμζημγναθίαξ πήναμε ζοκέκηεολε από ηε Γεκηθή Δηεοζύκηνηα θ.
Λανία Ινεηηθμύ
Επηζηνέθμομε 10 πνόκηα πίζω. Οώξ λεθίκεζε ημ ζπμιείμ; Ομημη ήηακ μη ζθμπμί, μη
ζηόπμη θαη πμηα ε θεκηνηθή ηδέα γηα ηε δεμημονγία ημο «ΞΚΣΛΟΘΞΜ»;

Πμ «ΜΘΡΙΝΖΜΚ» λεθίκεζε πνηκ 10 πνόκηα θαη
ήηακ ημ απμηέιεζμα ημο θμηκμύ μνάμαημξ ηςκ
ηδνοηώκ ημο. Πμ όναμά μαξ ήηακ κα δεμημονγήζμομε έκα ζύγπνμκμ θαη ακζνςπμθεκηνηθό ζπμ-

ιείμ Ιέζεξ Γθπαίδεοζεξ, ημο μπμίμο βαζηθόξ
ζηόπμξ ήηακ ε δεμημονγία ειεύζενςκ θαη δεμμθναηηθώκ πμιηηώκ με μιόπιεονα ακεπηογμέκε
πνμζςπηθόηεηα θαη πκεομαηηθή θαιιηένγεηα.
Οοκέπεηα ζηε ζειίδα 3

Ρειίδα 2

Η Γεκηθή Δηεοζύκηνηα θ. Λανία Ινεηηθμύ
απεοζύκεη παηνεηηζμό ζημοξ Ρεμαημθόνμοξ
θαη Οαναζηάηεξ ημο ζπμιείμο

Ξνθωμμζία Αγήμαημξ.

Ιε ηενή ζογθίκεζε θαη εζκηθή οπενεθάκηα ημ ζπμιείμ μαξ ηίμεζε θαη θέημξ με εκδμζπμιηθό εμνηαζμό ηε γημνηή
ηεξ ζεμαίαξ θαη ηεκ επέηεημ ημο ενςηθμύ «ΜΖ». Ιε ηε γημνηή αοηή ηημήζαμε ηα ηενά μαξ ζύμβμια αιιά θαη
όιμοξ εθείκμοξ πμο αγςκίζηεθακ θαη ζοζηάζηεθακ γηα κα μπμνεί ζήμενα ε ακζνςπόηεηα κα δεη ειεύζενε.
Λανηηίκε Ρωθνμκίμο, Γ΄4

Πνηήμενμξ ένακμξ δηελήπζε ζημ ζπμιείμ μαξ, από ηηξ
24/09/2012 μέπνη ηηξ 26/09/2012, γηα εκίζποζε ημο
ζοκδέζμμο ΝΑΟΡΗΑΦ. Ιε μόημ «Ιόκμ με 2 εονώ ζοκεπίδμομε μαδί ζηε δςή» μη μαζήηνηεξ Ιανία αηδειμύθα,
Ιανία Λεκμθώκημξ θαη Ξςλάκε Δέκημο, έπμκηαξ ημκ θμομπανά ημο ΝΑΟΡΗΑΦ, δέπμκηακ εηζθμνέξ θάζε δηάιεημμα
ηόζμ από ημοξ μαζεηέξ όζμ θαη από όιμ ημ πνμζςπηθό ημο

Μ

δηάιμγμξ απμηειεί μηα από ηηξ μεγαιύηενεξ
ανεηέξ πμο έπεη μ άκζνςπμξ. Μμάδα μαζε-

ηώκ ημο ζπμιείμο μαξ ζομμεηείπε ζημκ εηήζημ παγθύπνημ δηαγςκηζμό Δηαιμγηθώκ Οοδεηήζεςκ ηεξ
Β' Θοθείμο. Μη μμάδεξ απμηειμύκηακ από ηνία
άημμα ηεξ Β' Θοθείμο θαη ζέμα ημο δηαγςκηζμμύ

ζπμιείμο. Ε ακηαπόθνηζε ήηακ μεγάιε θαη ημ ζεμακηηθό

αοημύ ήηακ «Πμ έκηοπμ θαη ειεθηνμκηθό βηβιίμ θαη

πμζό πμο απμθμμίζαμε με πενεθάκηα ημ παναδώζαμε

ηα πιεμκεθηήμαηα πμο μπμνεί κα πνμζθένεη ζηεκ

ζημοξ οπεύζοκμοξ ημο ΝΑΟΡΗΑΦ.

παηδεία». Μ δηαγςκηζμόξ δηελήπζε ζημ Θύθεημ

Λανία Νεκμθώκημξ Ρη΄1

Απμζηόιμο Βανκάβα με ακηηπάιμοξ ημοξ μαζεηέξ
από ημ Θύθεημ Αθνόπμιεξ. Ε πανμοζία μαξ ήηακ
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Η εθεμενίδα ηωκ μαζεηώκ ημο Γομκαζίμο-Κοθείμο ΞΚΣΛΟΘΞΜ

ΕΟΘΛΕΚΕΘΑ ΣΚΗΡ:

Λανία Οαπμύια, Φηιόιμγμξ
Λανία Φοηενή, Φηιόιμγμξ
Λανηαιέκα Ιναζηά, Φηιόιμγμξ

Δηακέμεηαη δωνεάκ

αλημπνεπήξ θαη όιμη θαηαιάβαμε πόζμ ζεμακηηθόξ
είκαη αοηόξ μ δηαγςκηζμόξ, αθμύ ακαδεηθκύεη ηεκ
ηθακόηεηα ηςκ μαζεηώκ ζηεκ έθθναζε θαη ζηεκ
ειεοζενία ημο ιόγμο. Γίκαη από ηηξ εμπεηνίεξ ζηηξ
μπμίεξ αλίδεη θάπμημη μαζεηέξ κα ζομμεηάζπμοκ
ηόζμ γηα κα δμθημάζμοκ ηηξ ηθακόηεηέξ ημοξ αιιά
θαη κα απμθηήζμοκ πεναηηένς γκώζεηξ.
Ακηνέαξ ζηάνηαξ Ε΄ 2

Ρειίδα 3
Ροκέπεηα από ηεκ 1ε ζειίδα

Οημ ΜΘΡΙΝΖΜΚ», επίζεξ, ζέιαμε θαη πεηύπαμε μηθνό ανηζμό αηόμςκ ζε θάζε ηάλε μύηςξ
ώζηε κα μπμνμύκ μη θαζεγεηέξ κα οιμπμημύκ
θαιύηενα ημ μάζεμα θαη κα είκαη πημ θμκηά ζηα
παηδηά.

Λέπνη ηώνα πηζηεύεηε όηη αοημί μη ζηόπμη
έπμοκ πναγμαημπμηεζεί;
Νηζηεύς πςξ μη ζηόπμη μαξ έπμοκ επηηεοπζεί
ζε πμιύ ηθακμπμηεηηθό βαζμό. Ακ θάπμημξ ακαιμγηζηεί
ηε
δεθάπνμκε
πμνεία
ημο
«ΜΘΡΙΝΖΜΚ» ζα δηαπηζηώζεη πςξ είκαη εκηοπςζηαθή. Ηαηαθέναμε μέζα ζε μηα δεθαεηία
κα έπμομε πάμπμιιεξ δηαθνίζεηξ ζε ημπηθμύξ,
εονςπασθμύξ θαη παγθόζμημοξ δηαγςκηζμμύξ.
Νμιιμί απόθμηημί μαξ θμηημύκ ήδε ζε πμιύ ακηαγςκηζηηθμύξ θιάδμοξ ζηα Ηναηηθά Νακεπηζηήμηα ηεξ Ηύπνμο θαη ηεξ Γιιάδαξ. Γπίζεξ,
πμιιμί απόθμηημί μαξ θμηημύκ ζε Αγγιηθά Νακεπηζηήμηα, αθμύ γίκμκηαη δεθημί με μόκμ έλη
πνόκηα θμίηεζε ακηί επηά, θαη αοηό επεηδή ημ
απμιοηήνηό μαξ είκαη ακαγκςνηζμέκμ από ημ
ΡΝΝ ςξ Γομκάζημ-Θύθεημ ημο ίδημο ηύπμο με
ηα δεμόζηα ζπμιεία.

Αθμύ μη ζηόπμη έπμοκ πναγμαημπμηεζεί, πμημ
είκαη ημ επόμεκμ βήμα;
Πμ «ΜΘΡΙΝΖΜΚ» ζα ζοκεπίζεη κα είκαη έκα
ζύγπνμκμ θαη πεηοπεμέκμ ζπμιείμ, θαηαληςμέκμ ζηα μάηηα ηςκ μαζεηώκ ημο, ηςκ γμκέςκ θαη
ηεξ θμηκςκίαξ. Ιε ηεκ εοειηλία πμο ήδε μαξ
δηαθνίκεη, είμαζηε πάκημηε έημημμη γηα ηηξ αιιαγέξ πμο απαηηεί ε ζύγπνμκε επμπή ζηεκ μπμία
δμύμε.

Σπάνπμοκ θάπμημη ζηόπμη πμο δεκ οιμπμηήζαηε μέζα ζε αοηά ηα 10 πνόκηα θαη ζα ζέιαηε κα πναγμαημπμηεζμύκ ζημ μέιιμκ;

Νηζηεύς πςξ μη
θύνημη ζηόπμη μαξ
έπμοκ επηηεοπζεί.
Γθείκμ πμο ακαβάιιεηαη γηα ιίγμ,
ιόγς ηεξ μηθμκμμηθήξ θνίζεξ, είκαη ε
ηειεοηαία θάζε ακάπηολεξ ηςκ εγθαηαζηάζεώκ μαξ.
Ρπάνπμοκ ζπέδηα
πμο πενηιαμβάκμοκ
Άκκα Ακηωκηάδε Ρη’ 1
θιεηζηή
αίζμοζα
αζιμπαηδηώκ θαη πηζίκα, ηα μπμία ζα οιμπμηεζμύκ ζημ πνμζεπέξ μέιιμκ.

έιμξ, ζα’ ζεια κα μάζω γηα ηα ζοκαηζζήμαηά ζαξ. Οώξ κηώζεηε πμο ημ ζπμιείμ πμο
ηδνύζαηε θιείκεη 10 πνόκηα;
Αθήκμκηαξ ηε μκήμε μμο κα πάεη 10 πνόκηα πίζς ηα ζοκαηζζήμαηά μμο είκαη ζοκαηζζήμαηα
ζογθίκεζεξ θαη ηθακμπμίεζεξ, αθμύ ημ
«ΜΘΡΙΝΖΜΚ» άνπηζε με μόκμ 24 μαζεηέξ
θαη ζήμενα λεπενκά ημοξ 450 με πάμπμιιεξ
δηαθνίζεηξ ζε πμιιμύξ ημμείξ.

Φακηάδμμαη ζα γίκμοκ θάπμηεξ δναζηενηόηεηεξ γηα ηα 10πνμκα ημο ζπμιείμο. Ομηεξ είκαη αοηέξ;
Έπμοκ ήδε γίκεη ανθεηέξ δναζηενηόηεηεξ γηα
ηηξ μπμίεξ οπάνπεη θάιορε ζημ πανόκ ηεύπμξ
ηεξ Ιαζεηηθήξ Φςκήξ. Γπίζεξ, έπμοκ πνμγναμμαηηζηεί θαη πμιιέξ άιιεξ γηα ηηξ μπμίεξ ζα οπάνλεη εκεμένςζε ηεκ θαηάιιειε ζηηγμή.

Ιονία Λανία, ζαξ εοπανηζημύμε πμιύ γηα ημ
πνόκμ ζαξ θαη εύπμμαη ημ ζπμιείμ κα ζοκεπίζεη ημ ζεηηθό ημο νόιμ ζηεκ παηδεία ημο
ηόπμο μαξ.
Δεμεηνίμο Ακδνμμάπε Ρη’3

Αγηαζμόξ γηα ηεκ έκανλε ηεξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ
Πεκ Νέμπηε 20 Οεπηεμβνίμο 2012 ηειέζηεθε ζημ ζπμιείμ μαξ μ θαζηενςμέκμξ αγηαζμόξ γηα ημ λεθίκεμα μηαξ
εοιμγεμέκεξ θαη δεμημονγηθήξ πνμκηάξ, από ημκ Νακηενόηαημ Ιεηνμπμιίηε Παμαζζμύ θαη Μνεηκήξ θ. Εζαΐα. Μ
Νακηενόηαημξ εοπήζεθε θαιή ανπή θαη μηα κέα γόκημε ζπμιηθή πνμκηά.

Λανία Ταηδειμύθα Ρη’2

Ρειίδα 4

Ο

ηηξ 25 Μθηςβνίμο όιμη μη μαζεηέξ ηεξ Α’ Γομκαζίμο ζοκμδεοόμεκμη από ηηξ θαζεγήηνηέξ μαξ, θ. Ιανία Γοηοπίμο θαη θ. Άκηνε

Ναπαμηπαήι, ζομμεηείπαμε ζε εθπαηδεοηηθή εθδνμμή πμο δημνγάκςζε
ημ ζπμιείμ μαξ, ζημ Ηέκηνμ Νενηβαιιμκηηθήξ Γθπαίδεοζεξ, ζημ Αθνςηήνη ηςκ Γάηςκ ζηε Θεμεζό.
Αθμύ πςνηζηήθαμε ζε έλη μμάδεξ, ιύζαμε δηάθμνεξ αζθήζεηξ με
ηε βμήζεηα ηεξ πνμβμιήξ εκόξ εκηοπςζηαθμύ βίκηεμ γηα ηεκ μμμνθηά
ηεξ θύζεξ ! Νμηθηιία ιμοιμοδηώκ με ελαίζηα πνώμαηα, δηάθμνα ράνηα

Ο

ηηξ 7 – 8 Κμεμβνίμο πναγμαημπμηήζεθε
εθπαηδεοηηθή εθδνμμή ζημ μνεηκό πςνηό ημο Πνμόδμοξ, ημκ Νεδμοιά, όπμο είπαμε
ηεκ εοθαηνία κα θηιμλεκεζμύμε ζημ Ηέκηνμ
Νενηβαιιμκηηθήξ Γθπαίδεοζεξ Νεδμοιά, με
ηε ζοκμδεία ηςκ θαζεγεηώκ μαξ θ. Ιανίαξ
Ιμονμύηε θαη θ. Βαγγέιε Φμύθα. Οθμπόξ αοηήξ ηεξ εθπαίδεοζεξ ήηακ ε θαιιηένγεηα πενηβαιιμκηηθήξ ζοκείδεζεξ, θαζώξ επίζεξ θαη

ζηα πνώμαηα ημο μονάκημο ηόλμο πμο λεπνόβαιιακ από ημ βάζμξ ηεξ
εηθόκαξ, πενημπέξ με ποθκά δάζε, ζεόναηα δέκηνα θαη μηθνμί ζάμκμη
ζε απμπνώζεηξ ημο πνάζηκμο ζε έθακακ κα ηαληδεύεηξ ζε έκακ άιιμ
θόζμμ!

Αθμιμύζςξ, μη δναζηενηόηεηεξ ζοκεπίζηεθακ έλς ζηε

θύζε, όπμο πςνηζηήθαμε ζε ηνεηξ μμάδεξ. Ε δηθή μαξ μμάδα αζπμιήζεθε με ηε ζοιιμγή θύιιςκ ηα μπμία θανθηηζώζαμε ζε μία πηκαθίδα
θαη έπεηηα παναηενήζαμε πςξ είπακ δηαθμνεηηθό πνώμα, ζπήμα, μέγεζμξ, πενίγναμμα θαη οθή.
Ε δεύηενε μμάδα μειέηεζε ηα «μηθμζοζηήμαηα» θαη ε ηνίηε έθακε έκα
πείναμα πμο αθμνμύζε ηα δαθηοιηθά μαξ απμηοπώμαηα. ιεξ μη δναζηενηόηεηεξ ήηακ πναγμαηηθά εκδηαθένμοζεξ! Ε εθδνμμή μαξ ηειείςζε με ηεκ επηβνάβεοζε ηεξ μμάδαξ πμο ενγάζηεθε θαιύηενα.
Ακηνηάκα Λάηζε Α΄1

Μηθόι Ηνμδόημο, Α΄1

Πε Δεοηένα 10.12.2012 ε πμνεοηηθή μμάδα ημο ζπμιείμο μαξ
πόνερε ζημ ζοκέδνημ με ζέμα «Closing Conference of the
European Year for active ageing and solidarity between
generations 2012», πμο έγηκε ζημ Οοκεδνηαθό Ηέκηνμ μέζα
ζηα πιαίζηα ηεξ Γονςπασθήξ Ννμεδνίαξ ηεξ Ηύπνμο

ημ κα μάζμομε πμηεξ είκαη μη εοζύκεξ μαξ
ζηεκ πνμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ, μέζα από
ηεκ πνμζςπηθή μαξ επαθή ζηα μμκμπάηηα ημο
Πνμόδμοξ.
Ιεηά από ηεκ πεδμπμνία μαξ ζημ Ιμκμπάηη
ηςκ Ηαιεδμκίςκ γκςνίζαμε βαζηθά είδε ηεξ
πιςνίδαξ ημο ηόπμο μαξ θαη θαηακμήζαμε
μηθμιμγηθέξ έκκμηεξ, όπςξ ηα εκδεμηθά θοηά,
μ βηόημπμξ, μ
ογνμβηόημπμξ θηι. Γπηπιέμκ, έκα ελαηνεηηθό μένμξ πμο επηζθεθηήθαμε
ήηακ ημ Γεθύνη ημο Πδηειεθμύ. Γθεί ήνζαμε
θονίςξ ζε επαθή με ημ κενό, μεηνώκηαξ ηεκ
μλύηεηα, ηε ζενμμθναζία θαη ηε ζμιόηεηά
ημο.
Μ ηειεοηαίμξ πνμμνηζμόξ μαξ ήηακ ε
Γθθιεζία ημο Ανπαγγέιμο Ιηπαήι, έκα από
ηα εθθιεζηαζηηθά πμιηηηζηηθά μκεμεία ημο
ηόπμο μαξ. Ήηακ μηα πμιύ εκδηαθένμοζα εθδνμμή, μέζς ηεξ μπμίαξ θαηακμήζαμε πμιύ
ζεμακηηθά γεγμκόηα όζμκ αθμνά ημ θοζηθό,
θμηκςκηθό θαη πμιηηηζηηθό πενηβάιιμκ.
Εναηώ Τνηζημθίδμο Γ΄ 1
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Ο

ημ πιαίζημ ηςκ ακμηπηώκ ζοκακηήζεςκ πμο δημνγακώκεη
ημ Γονςπασθό Νακεπηζηήμημ Ηύπνμο, ακηηπνμζςπεία

ηειεημθμίηςκ μαζεηώκ ημο ζπμιείμο μαξ πανεβνέζεθε ζηεκ
ακμηπηή ζοδήηεζε πμο δημνγάκςζε ημ Νακεπηζηήμημ με ζέμα
«Μη μαζεηέξ θαη μη γμκείξ νςημύκ, απακηήζηε θύνηε Ρπμονγέ».
Ε ζοδήηεζε πναγμαημπμηήζεθε ηε Δεοηένα 5 Κμεμβνίμο θαη
είπε μεγάιε

ακηαπόθνηζε από ηα ζπμιεία όιεξ ηεξ Ηύπνμο.

Ηάζε ζπμιείμ είπε ημ δηθαίςμα κα οπμβάιεη έκα ενώηεμα πνμξ
ημκ Ρπμονγό Ναηδείαξ θαη Νμιηηηζμμύ θ. Γηώνγμ Δεμμζζέκμοξ.
Αθμύζηεθακ πμιιά θαη εκδηαθένμκηα ζέμαηα θαη πνμβιεμαηηζμμί από μένμοξ ηςκ μαζεηώκ θαη μ Ρπμονγόξ βνέζεθε εκώ-

Οηηξ 15 Κμεμβνίμο, όπςξ θάζε πνόκμ, ζογθεκηνςζήθαμε πμιιμί κέμη ζημ ηέιμξ ηεξ μδμύ
Θεδναξ, όπμο έπεη ακμίλεη ημ μδόθναγμα, γηα κα
δηαμανηονεζμύμε θαη κα θαηαδηθάζμομε ηεκ πανάκμμε ακαθήνολε ημο ρεοδμθνάημοξ. Ε ακαθήνολε
ημο ρεοδμθνάημοξ έγηκε πνηκ από 29 πνόκηα, ζηηξ
15 Κμεμβνίμο ημο 1983, εκώ μέπνη θαη ζήμενα ε
θαημπή ηεξ παηνίδαξ μαξ από ημοξ Πμύνθμοξ ζοκεπίδεηαη. Αθμύ είπαμε ζογθεκηνςζεί, άνπηζε κα
θαηαθζάκεη πιήζμξ θόζμμο γηα κα δηαμανηονεζεί
μαδί μαξ. Μη πιείζημη από εμάξ θναημύζαμε ειιεκηθέξ θαη θοπνηαθέξ ζεμαίεξ, αιιά θαη πμιιά πακό με
δηάθμνα ζοκζήμαηα θαηά ηεξ ακαθήνολεξ ημο ρεοδμθνάημοξ θαη ηεξ πανάκμμεξ ημύνθηθεξ θαημπήξ.

πηόκ μαξ, απακηώκηαξ με εοζύηεηα θαη εηιηθνίκεηα.
Πμ ενώηεμα πμο ζέζαμε εμείξ αθμνμύζε ζημ θαηά πόζμ
ζα ήηακ εθηθηό κα αθαηνεζμύκ μη παγθύπνηεξ ελεηάζεηξ από
ηεκ Γ΄ Θοθείμο γηα κα μεκ έπμομε ηεκ αίζζεζε όηη ε ηειεοηαία
μαξ πνμκηά ζημ Θύθεημ είκαη μηα επίπμκε θαη ροπμθζόνα δηαδηθαζία πμο μαξ ζηενεί ηε πανά ηεξ ζοκμιηθήξ μάζεζεξ. Μ οπμονγόξ απάκηεζε όηη μειεημύκηαη ηνόπμη κα οπάνλεη έκα άιιμ
ζεζμηθό πιαίζημ πμο ζα δηαθμνμπμηεί θάπςξ ημ οπάνπμκ ζύζηεμα. Θεςνμύμε όηη ηέημημο είδμοξ εθδειώζεηξ βμεζμύκ
πάνα πμιύ ζηεκ ακάπηολε ηεξ θνηηηθήξ μαξ ζθέρεξ θαη μαξ
θάκμοκ θαιύηενμοξ αθνμαηέξ
αιιά θαη ζοκμμηιεηέξ. Γύπμμαη
κα έπμομε ηεκ εοθαηνία μέπνη
ημ ηέιμξ ηεξ πνμκηάξ κα παναζημύμε ζε άιιεξ πανόμμηεξ
εθδειώζεηξ.
Ρώηηα Ικώθμο, Ρη΄1

Ιεηά από ανθεηή ώνα λεθίκεζε ε πμνεία
πνμξ ημ μδόθναγμα ημο Θήδνα Νάιαξ εκώ ηαοηόπνμκα θςκάδαμε δηάθμνα ζοκζήμαηα, όπςξ
«Ηύπνμξ γε Γιιεκηθή», «Έλς μη Πμύνθμη από ηεκ
Ηύπνμ», «Πα ζύκμνά μαξ είκαη ζηεκ Ηενύκεηα»,
«αίνε Θεοηενηά-Θεοηενηά Γπηζηνμθή».
ηακ θζάζαμε ζημ μδόθναγμα έγηκακ μμηιίεξ από δηάθμνεξ μνγακώζεηξ θαη ζοκδέζμμοξ. Πέιμξ, απμπςνήζαμε εηνεκηθά ηναγμοδώκηαξ παηνηςηηθά ηναγμύδηα ηημώκηαξ ημοξ ήνςέξ μαξ, πμο
έδςζακ ηε δςή ημοξ αγςκηδόμεκμη γηα ηεκ απειεοζένςζε ηεξ παηνίδα μαξ.
Δεμήηνεξ Οοιαδένεξ Ε΄4

Οηηξ 21 Κμεμβνίμο, εθπνμζςπήζαμε ημ ζπμιείμ μαξ ζηεκ εθδήιςζε γηα ηα δηθαηώμαηα ημο
παηδημύ, πμο πναγμαημπμηήζεθε ζημ Δεμανπείμ Οηνμβόιμο. Γθεί πανεονίζθμκηακ μαζεηέξ
από ηδηςηηθά θαη δεμόζηα ζπμιεία. Μ θάζε μαζεηήξ είπε ηεκ εοθαηνία κα εθθνάζεη ηεκ
άπμρή ημο γηα ημ παναπάκς ζέμα, θαζώξ επίζεξ θαη κα ζέζεη δηάθμνα ενςηήμαηα.
Ήηακ μηα λεπςνηζηή εμπεηνία γηα μαξ, αθμύ πνώηα απ’ όια είπαμε ηεκ εοθαηνία κα εθθνάζμομε ηε δηθή μαξ άπμρε θαη, πανάιιεια, κα εκεμενςζμύμε γηα θάπμηα ζέμαηα πμο αθμνμύκ ημοξ κέμοξ. Αοηή ε εθδήιςζε μάξ έδςζε αθόμα θάπμηεξ γκώζεηξ θαη εμπεηνίεξ πμο
ζίγμονα ζα μαξ πνεηαζημύκ ζημ μέιιμκ. Γοπή μαξ είκαη κα πναγμαημπμηεζμύκ όιεξ μαξ μη εηζεγήζεηξ θαη θακέκα
παηδί κα με ζηενείηαη ηα δηθαηώμαηά ημο.
Εναηώ Τνηζημθίδμο Γ΄1
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Ηαηά ημκ εκδμζπμιηθό εμνηαζμό ηεξ 1εξ Μθηςβνίμο ημ
ζπμιείμ ηίμεζε με μμηιίεξ, πμηήμαηα θαη ηναγμύδηα ηεκ επέηεημ ηεξ Ηοπνηαθήξ ακελανηεζίαξ, ακαθαιώκηαξ ζηε μκήμε ηα ηζημνηθά γεγμκόηα ηεξ επμπήξ.
Πα παιηθάνηα ηεξ ΓΜΗΑ θαη ζύζζςμμξ μ θοπνηαθόξ ιαόξ αγςκίζηεθακ
με απανάμηιιμ ροπηθό ζζέκμξ θαη αοηαπάνκεζε εκακηίμκ ηςκ Άγγιςκ
απμηθημθναηώκ με ζηόπμ ηεκ απειεοζένςζε. Οηηξ 16 Αογμύζημο 1960,
πναγμαημπμηήζεθε ε επίζεμε ακαθήνολε ηεξ Ηοπνηαθήξ Ακελανηεζίαξ
αιιά ιίγμ ανγόηενα θαζηενώζεθε ςξ Εμένα ηεξ Ηοπνηαθήξ Δεμμθναηίαξ ε 1ε Μθηςβνίμο.
Δοζηοπώξ, ε επέηεημξ ηεξ 1εξ Μθηςβνίμο επηζθηάδεηαη μέπνη
ζήμενα από ηηξ ζοκέπεηεξ ηεξ ημονθηθήξ εηζβμιήξ. Ωζηόζμ, ε ειπίδα
θαη ε πίζηε ζηεκ αλία θαη ηηξ ανπέξ ηεξ δεμμθναηίαξ μάξ εμπκέμοκ κα
αγςκηζημύμε γηα ηεκ απειεοζένςζε θαη ηεκ εοεμενία ηεξ πμιύπαζεξ
Ηύπνμο μαξ.

Ακαζηαζία Ιαναγηώνγε Δ’ 3

Tμ ζπμιείμ μαξ εδώ θαη ηνία πνόκηα πνςημζηαηεί
μνγακώκμκηαξ αημμδμζία, ζε ζοκενγαζία με ημ Ηέκηνμ Αίμαημξ ημο Ρπμονγείμο Ργείαξ. Ε ηειεοηαία
αημμδμζία δηελήπζε ζηηξ 25 Μθηςβνίμο 2012
ζηεκ αίζμοζα Γθδειώζεςκ ημο ζπμιείμο μαξ. Μη
μαζεηέξ ηεξ Γ’ ηάλεξ Θοθείμο, πμο μπμνμύζακ κα
πνμζθένμοκ αίμα, έδεηλακ ηδηαίηενμ δήιμ ζηεκ
θμηκςκηθή αοηή πνόζθιεζε. Μη μαζεηέξ έθογακ με
ζοκαηζζήμαηα ηθακμπμίεζεξ, αθμύ αθηένςζακ ιίγμ
πνόκμ από ηε ζπμιηθή δςή ημοξ γηα κα πνμζθένμοκ αίμα ζημοξ ζοκακζνώπμοξ ημοξ. Ηάπμημη
άιιμη, πμο δεκ μπόνεζακ γηα ηαηνηθμύξ ιόγμοξ κα
δώζμοκ αίμα, έδςζακ ηεκ οπόζπεζε όηη ζηεκ επόμεκε αημμδμζία πμο ζα δηελαπζεί ζηα ηέιε Ιανηίμο, ζα δώζμοκ λακά ημ πανόκ ημοξ.
Πμ αίμα πμο ζογθεκηνώζεθε έπεη δμζεί
ζηεκ Πνάπεδα Αίμαημξ ημο Γεκηθμύ Κμζμθμμείμο
Θεοθςζίαξ γηα ηεκ θάιορε ηςκ ακαγθώκ ηεξ. Ε
αημμδμζία απμηέιεζε μηα θηιακζνςπηθή θίκεζε με
έμπναθημ εκδηαθένμκ γηα ημοξ ακζνώπμοξ πμο ημ
έπμοκ ακάγθε θαη επηβεβαηώζεθε από ηε μεγάιε ζομμεημπή ηςκ παηδηώκ ηεξ «μεγάιεξ
μηθμγέκεηαξ» ημο ΜΘΡΙΝΖΜΚ.
Θωμάξ Οαπαζωμάξ,
Ροκημκηζηήξ Αημμδμζίαξ

Έηζη είδα ηεκ νόηθα...
Άκκα Ακηωκηάδε Ρη’ 1

Οηηξ 14/10/12 έγηκε εθδήιςζε γηα ηε
ιήλε ηεξ εβδμμάδαξ πμιηηηζμμύ πμο δημνγακώκεη ε Ζενά Ανπηεπηζθμπή Ηύπνμο.
Φέημξ ε εβδμμάδα πμιηηηζμμύ είπε ςξ
ζέμα «Γθθιεζηαζηηθέξ Πέπκεξ ςξ μέζμ
δεμημονγίαξ θαη πνμαγςγήξ πμιηηηζμμύ». Οηεκ εθδήιςζε
αοηή είπα ηεκ εοθαηνία κα απμιαύζς ημ θαιιηηεπκηθό πνόγναμμα θαη κα αθμύζς ηηξ κμοζεζίεξ ημο ζεμθηιέζηαημο
Γπηζθόπμο Ηανπαζίαξ νηζημθόνμο μέζα από ηεκ μμηιία
ημο «Ε παγθόζμηα Ηνίζε-Ηνηηηθή ηθακόηεηα ηςκ κέςκ»,
πμο αθμνμύζε ηηξ πνμθιήζεηξ ηεξ ζύγπνμκεξ επμπήξ, μη
μπμίεξ επενεάδμοκ ημοξ κέμοξ (δηαδίθηομ, μημεηηζμόξ,
ηειεόναζε θηι.) θαη πώξ μη κέμη ηηξ ακηημεηςπίδμοκ. Οημ
ηέιμξ ηεξ εθδήιςζεξ βναβεύηεθακ ένγα δςγναθηθήξ, ακάμεζα ζηα μπμία θαη ημ ένγμ δςγναθηθήξ ημο γνάθμκημξ,
ημ μπμίμ απέζπαζε ημ Α΄ βναβείμ ζηεκ θαηεγμνία ημο.
Πόζμ ημ απμηέιεζμα ημο δηαγςκηζμμύ όζμ θαη ε όιε δηαδηθαζία πνμεημημαζίαξ με ηθακμπμίεζε ηδηαίηενα γηαηί είπα ηεκ εοθαηνία κα μειεηήζς ηηξ εθθιεζηαζηηθέξ ηέπκεξ
θαη ηεκ οπμμμκή ηςκ ακζνώπςκ κα ηηξ αλημπμημύκ.
Γηώνγμξ Ταηδεακηώκεξ Δ΄1
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Π

μ Οάββαημ 27 Μθηςβνίμο μη μαζεηέξ ηεξ

πεηα,

Β’ Θοθείμο, πμο έπμομε ςξ μάζεμα θα-

ζαμε θαη ζαομά-

ηεύζοκζεξ ηεκ Ζζημνία, μαδί με ηεκ οπεύζοκε θαζε-

ζαμε ηα ρεθηδς-

γήηνηά μαξ, θ. Ιανηαιέκα Ηναζηά, μαδεοηήθαμε έλς

ηά ηεξ Νακαγίαξ

από ημ Βοδακηηκό Ιμοζείμ Θεοθςζίαξ (Ίδνομα Αν-

ηεξ Ηακαθανηάξ,

πηεπηζθόπμο Ιαθανίμο Γ’) γηα ηεκ θαζμνηζμέκε εθ-

ηα μπμία μειεηή-

παηδεοηηθή επίζθερε ζημ μμοζείμ. Οηε ζοκέπεηα πνμ-

ζαμε

πςνήζαμε εκηόξ ημο μμοζείμο, όπμο μαξ θαιςζόνη-

ζημ μάζεμα ηεξ

ζακ μη λεκαγμί θαη λεθίκεζε ε λεκάγεζε.

Ζζημνίαξ θαη ηώ-

Ανπηθά, μεηαθενζήθαμε ζημκ πνώημ όνμθμ,
όπμο ημ μμοζείμ θηιμλεκμύζε μηα έθζεζε από ιάθονα, όπια, ζημιέξ θαη εηθόκεξ από ημκ Α΄ Βαιθακηθό
Νόιεμμ. Ιαξ εκζμοζίαζακ μη δύμ θύνηεξ πνμζςπηθόηεηεξ ημο Α΄ Βαιθακηθμύ Νμιέμμο, μ Γιεοζένημξ Βεκηδέιμξ θαη μ Βαζηιηάξ Ηςκζηακηίκμξ.
Ιεηά πνμπςνήζαμε ζημ ηζόγεημ ημο Ιμοζείμο,
όπμο λεθίκεζε ε λεκάγεζε ζηηξ εηθόκεξ ηεξ Βοδακηηκήξ Πέπκεξ. Από ηα πνώηα ιεπηά μάξ έθακε εκηύπςζε μηα εηθόκα, ε μπμία πανμοζίαδε ηεκ Αγία Ναναζθεοή πμο θμνμύζε μαύνα νμύπα, αθμύ ήηακ ε πνμζςπμπμίεζε ηεξ Ιεγάιεξ Ναναζθεοήξ. Οηε ζοκέ-

να

πνμπςνή-

δηελμδηθά

είπαμε

εοθαηνία
δμύμε

κα

θαη

ηεκ
ηα
από

θμκηά.
Γθείκε ηε μένα βνηζθόηακ ζημ Ιμοζείμ θαη μ
θύνημξ Ηεπόιαξ. Γίπαμε ηεκ ηημή κα παναθμιμοζήζμομε ηεκ δηάιελή ημο ζπεηηθά με ηεκ ηεπκηθή δεμημονγίαξ ηςκ ρεθηδςηώκ. Ιέζς αοηήξ ηεξ δηάιελεξ
μάζαμε ημκ ηνόπμ με ημκ μπμίμ θαηαζθεοάδμκηαη ηα
ρεθηδςηά, θαζώξ θαη πόζε οπμμμκή πνεηάδεηαη γηα
ηεκ θαηαζθεοή ημοξ. Ιεηά παναθμιμοζήζαμε έκα
θηιμάθη δέθα ιεπηώκ, ημ μπμίμ μανηονμύζε ηηξ επώδοκεξ «πιεγέξ» πμο πνμθάιεζακ μη Πμύνθμη ζημκ
πμιηηηζμό ημο μηθνμύ μαξ κεζημύ.
Ήηακ έκα πμιύ όμμνθμ Οάββαημ, γηαηί γκςνίζαμε έκα θμμμάηη ημο ζπμοδαίμο πμιηηηζμμύ πμο έπεη
κα επηδείλεη ημ κεζί μαξ ςξ πνμξ ηε Βοδακηηκή ηέπκε, αιιά θαη γηαηί κηώζαμε πενήθακμη γηα ηεκ ηζημνία ημο πμιύπιεονα ακαπηογμέκμο πμιηηηζμμύ μαξ.
Λανία Ρμονμοιιά Ε΄1

Πμ ζπμιείμ μαξ
δηαθνίκεηαη γηα ηεκ εοαηζζεζία ημο αιιά θαη
γηα ηηξ θηιακζνςπίεξ
θαη ηεκ πνμζθμνά ζε
όζμοξ έπμοκ ακάγθε.
Οηηξ 17 Μθηςβνίμο 2012, δηελήπζε ζημ ζπμιείμ μαξ,
εκδμζπμιηθόξ ένακμξ από ηα Ηεκηνηθά Ιαζεηηθά
Οομβμύιηα ημο Γομκαζίμο θαη ημο Θοθείμο με ζθμπό
κα ζοκδνάμμομε ζημοξ ζθμπμύξ ημο Ξαδημμαναζώκημο. Μ ένακμξ απέθενε έκα ζεβαζηό πμζό, ημ μπμίμ

παναδώζαμε ζημοξ οπεοζύκμοξ ημο Ξαδημμαναζςκίμο. Κα εοπανηζηήζμομε όιμοξ όζμοξ ζοκεηζέθενακ,
γηαηί θαη ε πημ μηθνή εηζθμνά είκαη πμιύ ζεμακηηθή.
Γπίζεξ, ζηα πιαίζηα ημο Ξαδημμαναζςκίμο, ακηηπνμζςπεία ημο ζπμιείμο μαξ δναζηενημπμηήζεθε
θάκμκηαξ Face Painting ζε εθδήιςζε πμο έγηκε ζημ
Δεμμηηθό Οπμιείμ Δέκεηαξ ζηηξ 19 Μθηςβνίμο 2012.
Νενάζαμε οπένμπα γηαηί κηώζαμε πςξ μέζα από ηε
δεμημονγία μπμνείξ κα βμεζήζεηξ ημοξ ζοκακζνώπμοξ ζμο.

Πωλάκε Ζέκημο, Δ΄2
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Νναγμαημπμηήζεθε ημ Οάββαημ 24.11.2012 ζημ Γομκάζημ- Θύθεημ ΜΘΡΙΝΖΜΚ Εμένα Δναζηενημηήηςκ. Ε εθδήιςζε ζηέθζεθε
με απόιοηε επηηοπία αθμύ πανεονέζεθακ ζε αοηήκ πμιιμί γμκείξ
θαη παηδηά, μη μπμίμη λεκαγήζεθακ ζηηξ ζύγπνμκεξ ιεηημονγηθέξ εγθαηαζηάζεηξ ημο ζπμιείμο, γκώνηζακ ημ πνμζςπηθό, παναθμιμύζεζακ επηδείλεηξ ζηα ενγαζηήνηα, λεκαγήζεθακ ζημοξ πώνμοξ, γκώνηζακ ημ πνμζςπηθό ημο ΜΘΡΙΝΖΜΚ θαη πιενμθμνήζεθακ γηα ημ
πνόγναμμα θαη ηεκ θηιμζμθία ημο ΜΘΡΙΝΖΜΚ. Αθόμε πναγμαημπμηήζεθακ αζιεηηθέξ εθδειώζεηξ,
ζεαηνάθη, πμνεοηηθά, θηιακζνςπηθά παδανάθηα, εκώ μη εζειμκηέξ μαζεηέξ θενκμύζακ νμθήμαηα, γιοθά θαη εδέζμαηα ζημοξ
γμκείξ/επηζθέπηεξ. Δηαγςκηζμμί θαη δηάθμνα παηπκίδηα πνμζθαιμύζακ ημοξ μηθνμύξ θαη ...… πνμθαιμύζακ ημοξ μεγάιμοξ
κα λακαγίκμοκ παηδηά. Πμ ΜΘΡΙΝΖΜΚ λεπςνίδεη πναγμαηηθά γηα ημ μέγηζημ ανηζμό 15 παηδηώκ ζηεκ θάζε ηάλε, ηηξ
πμιιέξ επηηοπίεξ ζηα Νακεπηζηήμηα Ηύπνμο, Γιιάδαξ θαη ελςηενηθμύ αιιά θαη γηα ηηξ δηάθμνεξ πμιηηηζηηθέξ θαη θαιιηηεπκηθέξ ημο εθδειώζεηξ.

Πμ Γομκάζημ Θύθεημ «ΜΘΡΙΝΖΜΚ» ζομπιενώκμκηαξ 10 πνόκηα ιεηημονγίαξ θαη πνμζθμνάξ ζηα πμιηηηζηηθά δνώμεκα ημο ηόπμο, πανμοζίαζε ζηηξ 28 Κμεμβνίμο 2012 ηεκ Ηαιιηηεπκηθή Γθδήιςζε «Ένςξ
εηξ Γεκ Γκαιίακ Ηύπνμκ» ζημ θαηάμεζημ Δεμμηηθό
Θέαηνμ Οηνμβόιμο. Ιαζεηέξ θαη θαζεγεηέξ έδςζακ
ημκ θαιύηενό ημοξ εαοηό πανμοζηάδμκηαξ ημκ ένςηα
μέζς ηεξ ανπαίαξ, μεζαηςκηθήξ θαη κεόηενεξ θοπνηαθήξ ιμγμηεπκίαξ. Ιέζα από ηε ιμγμηεπκηθή δεμημονγία θαηέδεηλακ όηη ε δύκαμε ημο ένςηα απμηειεί
πεγή δςήξ. Ένςηαξ, μμοζηθή, πμνόξ θαη θοπνηαθόξ ιόγμξ έγηκακ έκα ζηε ζθεκή ημο Δεμμηηθμύ Θεάηνμο Οηνμβόιμο. Ε ακάδοζε ηεξ Αθνμδίηεξ από ηε ζάιαζζα απμηέιεζε ημ έκαοζμα γηα μηα πενηδηάβαζε ζηεκ θοπνηαθή
γναμμαηεία: ηα Ηύπνηα Έπε, μ Νογμαιίςκ θαη ε Γαιάηεηα, ε
Ανμδαθκμύζα, μη Ξίμεξ Αγάπεξ, ε Πνηακηαθοιιέκε θαη ε
Γηαιιμονμύ απμηέιεζακ ηηξ ζεμαηηθέξ εκόηεηεξ ηεξ θαιιηηεπκηθήξ μαξ εθδήιςζεξ. Ε βναδηά έθιεηζε με παναδμζηαθμύξ θοπνηαθμύξ πμνμύξ, μη μπμίμη λεζήθςζακ ημ πιήζμξ
ηςκ ζεαηώκ πμο μαξ ηίμεζακ με ηεκ πανμοζία ημοξ. Μη μαζεηέξ μάγερακ ημ θμηκό θαη απέζπαζακ ημ ζενμό ημο πεηνμθνόηεμα.

