
απμηειέζμαηα ηεξ Α θαη Γ ηάλεξ, μάζαμε όηη είπαμε 

ηζμβαζμία ζηεκ πνώηε ζέζε ηεκ μπμία δηεθδηθμύζακ μ 

Σηάμμξ Φώηεξ θαη ε Μαθνή Απμζημιία με 73 ρήθμοξ 

. Καηόπηκ μ Γηώνγμξ Πίθμοιαξ με 65,μ  Γηώνγμξ 

Φηόκεξ με 57 θαη ε Ακαγκώζημο Κςκ/κα  με 54 

ρήθμοξ. Τα απμηειέζμαηα ήηακ εοπάνηζηα γηα όιμοξ 

εθηόξ από ηα παηδηά ηεξ Γ΄ πμο ήηακ έλαιια  θαη 

πενίμεκακ κα βγμοκ πενηζζόηενα παηδηά από ηε ηάλε 

ημοξ θαη ιηγόηενα από ηηξ άιιεξ δύμ ηάλεηξ. Υπήνπακ 

όμςξ θάπμηεξ αδηθίεξ ζηε μεηαλύ ημοξ δηαβμύιεοζε γηα ηεκ θαηακμμή ηςκ ζέζεςκ ζημ 15μειέξ, 

θαζώξ  παηδηά ηεξ δεοηέναξ πμο ήηακ ζηεκ πνώηε πεκηάδα, θαηέιελακ κα είκαη ζημ ηέιμξ  απιά 

μέιε.  Ειπίδμομε κα γίκεη πνμζπάζεηα ώζηε όιεξ μη επηζομίεξ ηςκ μαζεηώκ θαη μη ακάγθεξ ημο 

ζπμιείμο μαξ κα θαιοθζμύκ από ημ 15μειέξ. 

Εοπόμαζηε θαιή ζηαδημδνμμία θαη ζηα 15 μέιε! 

Μάγουλα Μαρίνα ,Χατζάρα Γλένη, Β2 

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 

Έκα θμηκςκηθό πνόβιεμα πμο ακηημεηςπίδεη ε θμηκςκία μαξ είκαη μ ναηζηζμόξ. Λέγμκηαξ ναηζηζμό 

εκκμμύμε ημ δόγμα πμο ακαπηύζζεηαη με ζύκδεζμμ ζογθεθνημέκα γκςνίζμαηα, όπςξ εζκηθά, 

ζνεζθεοηηθά, πμιηηηζηηθά πνμθεημέκμο κα ακαγαγεί μηα μμάδα (θμηκςκηθή, θοιεηηθή, ζνεζθεοηηθή) 

ςξ θαηώηενε ηςκ άιιςκ. Τμ πημ ζοκεζηζμέκμ είδμξ ναηζηζμμύ είκαη μ θοιεηηθόξ ναηζηζμόξ. Οη 

ναηζηζηέξ πηζηεύμοκ όηη μη άκζνςπμη πμο ακήθμοκ ζε δηαθμνεηηθή θοιή είκαη θαηώηενμη από ημοξ 

ίδημοξ, δηόηη ζεςνμύκ όηη οπάνπμοκ βημιμγηθέξ δηαθμνέξ μεηαλύ ηςκ θοιώκ, έηζη πνμζδημνίδμοκ 

ηεκ ακςηενόηεηα ή ηεκ θαηςηενόηεηα ημοξ. Σηεκ θμηκςκία μαξ οπάνπμοκ πμιιά άημμα πμο έπμοκ 

ένζεη μεηακάζηεξ ζηεκ πώνα μαξ γηα κα βνμοκ μηα θαιή δμοιεηά θαη κα ελαζθαιίζμοκ έκα άκεημ θαη 

αλημπνεπέξ μέιιμκ ζηα παηδηά ημοξ. Οη άκζνςπμη πμο λεκηηεύηεθακ από ηεκ πώνα ημοξ θαη ήνζακ 

θαη ήνζακ ζηεκ πώνα μαξ γηα κα δημνζώζμοκ πνμξ ημ θαιύηενμ ηεκ δςή ημοξ, βνίζθμκηαη 

ακηημέηςπμη με ανκεηηθά, επηθνηηηθά ζπόιηα γηα ηεκ γιώζζα ημοξ, ηεκ εμθάκηζε ημοξ θαζώξ θαη 

ηεκ δηαθμνεηηθόηεηα  ημο πνώμαημξ ημοξ. Σοκήζςξ μη ναηζηζηέξ δεκ ζηενίδμκηαη ζε βάζημεξ 

απμδείλεηξ γηα αοηά πμο ιέκε, αιιά ζε αβάζημεξ πνμθαηαιήρεηξ. Εκώ πμιιέξ μη θμνέξ πμο αθμύμε 

ακζνώπμοξ γύνς μαξ κα απμθαιμύκ 

θάπμημκ με μκμμαζίεξ εζκμηήηςκ 

απμδίδμκηαξ ημοξ οβνηζηηθή ζεμαζία. Όια 

αοηά γίκμκηαη γηαηί οπμηίζεηαη όηη μη 

μεηακάζηεξ είκαη δηαθμνεηηθμί θαη ανθεημί 

είκαη αοημί μη μπμίμη ζεςνμύκ όηη ημ 

δηαθμνεηηθό είκαη θαθό. Επίζεξ, δεκ 

οπμιμγίδμοκ ηα δηθαηώμαηα πμο έπμοκ μη 

μεηακάζηεξ επεηδή μη ίδημη βνίζθμκηαη ζε 

λέκμ ηόπμ, έηζη μη ναηζηζηέξ ζεςνμύκ όηη 

μπμνμύκ κα θαηαπαημύκ θάζε δηθαίςμα 

ημοξ, αιιά έπμοκ θαη ηεκ απαίηεζε κα 

εθηειμύκ ηηξ οπμπνεώζεηξ ημοξ.                                  

Βασιλοπούλου Μαρισόυη 

Καλλιοντζή Μαρίνα , Γ1 
 


