
Η επιλογή των θεμά-
των τους δεν ήταν 
τυχαία. Οι δημοσιο-

γράφοι των σχολικών εφημε-
ρίδων – οι οποίες ξεχώρισαν 
στον 19ο Πανελλήνιο Διαγω-
νισμό Μαθητικών Εντύπων 
των «ΝΕΩΝ» – κατέγραψαν 
και ανέλυσαν ζητήματα που 
τους απασχολούν: την έννοια 
της αλληλεγγύης και της κοι-
νωνικής προσφοράς, την προ-
στασία του περιβάλλοντος, το 
σχολείο ως χώρο κοινωνικής 
ζύμωσης και ελευθερίας της 
έκφρασης, τη δύναμη του εθε-
λοντισμού, τον ρατσισμό, την 
ορθή χρήση και τους κινδύ-
νους των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, τα δικαιώματα του 
παιδιού, αλλά και την αξία της 
πολιτιστικής μας παράδοσης. 
Ολα ιδωμένα υπό το πρίσμα 
της κρίσης. Μέσα από συνε-
ντεύξεις με ξεχωριστές προ-
σωπικότητες και φωτογραφι-

κά αφιερώματα μετέφεραν στο 
χαρτί τις απόψεις τους για τον 
πολιτισμό, τις τέχνες και τον 
αθλητισμό. Επιπλέον, κατέ-
γραψαν τη δική τους καθημε-
ρινότητα – όπως τη βιώνουν 
στα σχολεία τους – και μίλη-

σαν με χιούμορ για τα μέτρα 
λιτότητας, την παιδεία, την 
παραπαιδεία και την εφηβεία. 

Φέτος, «ΤΑ ΝΕΑ» έλαβαν 
20% περισσότερες συμμετο-
χές σε σχέση με πέρυσι. Συ-
νολικά, συμμετείχαν 196 δη-
μοτικά σχολεία, 115 γυμνάσια 
και 96 λύκεια, ενώ 120 ήταν οι 
ηλεκτρονικές εφημερίδες από 
όλες τις βαθμίδες. Ιδιαίτερη 
θέση στα έντυπα που κατα-
τέθηκαν κατείχε η οικονομική 
κρίση. Οι μαθητές την προσέγ-
γισαν όχι μόνο ως πρόβλημα, 
αλλά και ως ευκαιρία για αυτο-
κριτική και δημιουργικότητα. 
Ανέλυσαν τις επιπτώσεις της 
στην ψυχολογία των ίδιων και 
των γονιών τους και αναρωτή-
θηκαν για το δικό τους εκπαι-
δευτικό μέλλον, τις πανεπιστη-
μιακές σπουδές και την επαγ-
γελματική τους αποκατάσταση 
εν μέσω ύφεσης. Παράλληλα, 
όμως, οι μικροί δημοσιογρά-

φοι έδωσαν φωνή στις ανε-
ξάρτητες προσπάθειες αλλη-
λεγγύης και κοινωνικής προ-
σφοράς. Δεν ήταν λίγες οι φο-
ρές που η κρίση έγινε αφορμή 
για τη συγγραφή ποιημάτων. 

Η εκδήλωση της απονομής 
των βραβείων στις μαθητικές 
εφημερίδες θα πραγματοποι-
ηθεί το Σάββατο 12 Μαΐου στο 
Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, 
σε συνεργασία με το Mega και 
το Travel Plan και παρουσία 
προσωπικοτήτων από τους 
χώρους των γραμμάτων, των 
τεχνών και της πολιτικής ζω-
ής. Τα μέλη της κριτικής επι-
τροπής ήταν οι δημοσιογρά-
φοι των «ΝΕΩΝ»: Μηνάς Βι-
ντιάδης, Μανώλης Πιμπλής, 
ο σκιτσογράφος Κώστας Μη-
τρόπουλος και η γραφίστρια 
Κατερίνα Μαρούσιτς. Τις ηλε-
κτρονικές εκδόσεις έκριναν οι 
Δημήτρης Πεφάνης και Γιάν-
νης Ανδριτσόπουλος.
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Κάθε μήνας είναι αφιερωμέ-
νος σε έναν έλληνα λογοτέ-
χνη ή ποιητή. Στις σελίδες 
του ημερολογίου του Δημο-
τικού Σχολείου Κομποτίου για 
το 2012, ο αναγνώστης μπο-
ρεί να διαβάσει σύντομα βι-
ογραφικά στοιχεία, αλλά και 
αποσπάσματα έργων Ελλήνων 
που ξεχώρισαν για το έργο 
και την προσφορά τους στον 
πολιτισμό. 

Μια επιμελημένη ηλεκτρονική 
εφημερίδα με βίντεο και επι-
μέρους στήλες για τη σχολι-
κή ζωή, τον πολιτισμό, το πε-
ριβάλλον και τον αθλητισμό. 
Ειδικό χώρο στη σελίδα κα-
τέχουν οι «Φάκελοι» για την 
οικονομική κρίση και τον ρα-
τσισμό, ενώ στο «Βήμα Μαθη-
τών» οι συντάκτες μιλούν για 
το νόημα της φιλίας, τον έρω-
τα και την εφηβεία. 

΄(http//:1gym-sykeon.thess.
sch.gr/katateixh)

«ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2012»
Δημοτικό Σχολείο Κομποτίου Αρτας

«ΚΑΤΑ... ΤΕΙΧΗ» 
1ο Γυμνάσιο Συκεών Θεσσαλονίκης

Η εκδήλωση της απονομής 
των βραβείων στις 
μαθητικές εφημερίδες θα 
πραγματοποιηθεί στις 12 
Μαΐου, στο Ιδρυμα Μιχάλης 
Κακογιάννης, παρουσία 
προσωπικοτήτων από τους 
χώρους των γραμμάτων, των 
τεχνών και της πολιτικής ζωής 

Η απονομή 
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Ποιες σχολικές εφημερίδες κέρδισαν τα βραβεία των «ΝΕΩΝ»

Οι ρεπόρτερ που  
ήρθαν από το μέλλον
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Σ τ ο  τ ε ύ χ ο ς 
Μαρτίου της 
«Επικοινωνίας» 
οι μαθητές αφι-
ερώνουν το με-
γαλύτερο κομ-
μάτι της εφη-
μερίδας στα 
έθιμα της Τσι-
κνοπέμπτης, 
της Αποκριάς, 
της Καθαρής 
Δευτέρας, αλ-
λά και τον εορ-

τασμό του ερχομού της άνοιξης ανά τον 
κόσμο. Την προσοχή τού αναγνώστη κε-
ντρίζουν αμέσως η «Χιονάτη» και τα «Τρία 
Γουρουνάκια», δύο παλιά παραμύθια σε 
σύγχρονη εκδοχή. 

Η ύλη του ανοι-
ξιάτικου τεύ-
χους των «Μα-
θητικών Ανα-
ζητήσεων» εί-
ναι πολλή και 
ποικίλη: συνε-
ντεύξεις με τους 
ηθοποιούς της 
π α ρ ά σ τ α σ η ς 
«Ενα παιδί με-
τράει τ’ άστρα» 
του Κρατικού 
Θεάτρου Βορεί-

ου Ελλάδος, αφιερώματα στον Αλέξανδρο 
Παπαδιαμάντη και τον Βιντσέντζο Κορνά-
ρο, ρεπορτάζ για τη μάστιγα των ναρκω-
τικών αλλά και τους κανόνες ισορροπη-
μένης διατροφής.   

Τ ο  χ ρ ο ν ι κ ό 
μιας κατάλη-
ψης, η τέχνη του 
γκραφίτι και ένα 
αφιέρωμα στην 
επέτειο του Πο-
λυτεχνείου είναι 
λίγα από τα ρε-
πορτάζ που φι-
λοξενήθηκαν 
στις σελίδες 
της δεκαπενθή-
μερης εφημερί-
δας «Μαθητο-

φρένεια» του 2ου Γενικού Λυκείου Γρε-
βενών. Ανάμεσα στα νέα από την επικαι-
ρότητα του σχολείου ξεχωρίζουν τα άρ-
θρα γνώμης των μαθητών για την παιδεία 
και τη λιτότητα.

Ενα ταξίδι στο 
παρελθόν επι-
χείρησαν οι μα-
θητές του Δημο-
τικού Σχολείου 
Γλινάδου. Κατέ-
γραψαν και φω-
τογράφισαν την 
εκδρομή τους σε 
ένα ανακαινι-
σμένο ελαιοτρι-
βείο στο χωριό 
Δαμαλά και μαζί 
την παραδοσια-

κή διαδικασία παραγωγής λαδιού. Δοκίμα-
σαν το μάγκανο και τον άδραχτο και κατά-
λαβαν με πόσο μόχθο παραγόταν το πο-
λύτιμο αυτό στοιχείο της διατροφής μας. 

Τι σημαίνει αλ-
ληλεγγύη; Το 
ερώτημα προ-
έκυψε από την 
ε π ι κ α ι ρ ό τ η -
τα.  Ωστόσο, 
στο πεντασέ-
λιδο αφιέρωμά 
τους για τα «Λό-
για του θρανί-
ου» οι μαθητές 
του 5ου Γυμνα-
σίου Χανίων 
αναζήτησαν το 

πραγματικό νόημα της προσφοράς: συ-
νομίλησαν με μέλη των Γιατρών του Κό-
σμου και εθελοντές σε συσσίτια, ενώ πα-
ράλληλα κινητοποιήθηκαν και οι ίδιοι συ-
γκεντρώνοντας τρόφιμα. 

Είμαστε αισιό-
δοξοι ή απαι-
σιόδοξοι για τη 
ζωή; Το κείμενο 
που φιλοξενεί ο 
«Δρόμος» ξεκινά 
με τους στίχους 
του Οδυσσέα 
Ελύτη («Εμείς τη 
λέμε τη ζωή, πη-
γαίνουμε μπρο-
στά… Είμαστε 
από καλή γενιά») 
και διατυπώνει 

το παραπάνω ερώτημα. Η ζωή δεν είναι 
μόνο αδιέξοδα, καταλήγει ο αρθρογράφος. 
Αν συνεχίσεις να προσπαθείς, θα σου δεί-
ξει το όμορφο πρόσωπό της.

Εσωτερικά θυ-
μίζει μπλε, μα-
θητικό τετρά-
διο. Το χριστου-
γεννιάτικο τεύ-
χος της εφημε-
ρίδας «Εν Δρά-
σει» φιλοξενεί 
σύντομα αλλά 
ενδιαφέροντα 
ρεπορτάζ για 
την εφεύρεση 
της τυπογρα-
φίας, το σωστό 

κολατσιό στο σχολείο και την παχυσαρ-
κία στην Ελλάδα, την Παγκόσμια Ημέρα 
Δικαιωμάτων του Παιδιού αλλά και μια 
συνέντευξη με τον προπονητή μπάσκετ 
Μπάμπη Δρακουλίδη.  

Για το σχολείο 
ως χώρο προ-
βληματισμού, 
κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς 
ζύμωσης και 
ελευθερίας μι-
λούν οι ρεπόρ-
τερ της εφη-
μερίδας «Προ-
σπαθώντας». 
Τ ο  σ χ ο λ ε ί ο 
τους βρίσκεται 
εντός του Ειδι-
κού Καταστήμα-

τος Κράτησης Νέων Αυλώνα, όπου κρα-
τούνται περίπου 380 ανήλικοι και νέοι. Η 
εφημερίδα έχει προσεγμένη εμφάνιση και 
ένα αφιέρωμα στη συνεργασία στο πρό-
γραμμα ζωγραφικής τοίχου με τη Σχολή 
Καλών Τεχνών. 

Σ τ ο  φ ε τ ι ν ό 
«Εντός, Εκτός 
Και Οχι Επί Τα 
Αυτά» - περιο-
δικό που εκδί-
δεται εδώ και 
25 χρόνια - οι 
μαθητές διε-
ξάγουν τη δι-
κή τους έρευνα 
για τη σχέση 
μας με το περι-
βάλλον, μιλούν 
για τη μόδα στο 

ντύσιμο και τη συμπεριφορά, επιχειρούν 
να δουν τον ελληνικό τουρισμό αλλιώς και 
γράφουν ποίηση και λογοτεχνία. 

Γιατί έκλεισε η 
παιδική βιβλι-
οθήκη της Αμ-
φισσας; Διαδί-
κτυο ή βιβλίο; 
Οι μαθητές του 
2ου Οκταθέσιου 
Δημοτικού Αμ-
φισσας παρα-
μένουν «ανή-
συχοι». Κάνουν 
έρευνα και γρά-
φουν με μερά-
κι για ό,τι τους 

απασχολεί. Ανάμεσα στα ρεπορτάζ τους 
ξεχωρίζουν τα χιουμοριστικά κειμενά-
κια τους: οι συνεντεύξεις με την Ωραία 
Ελένη και τον Αχιλλέα, αλλά και η δίαι-
τα του Οβελίξ. 

Ρεπορτάζ για 
τον εθελοντι-
σμό, το facebook 
και τα δικαιώμα-
τα του παιδιού. 
Στις σελίδες των 
«Πρότυπων Νέ-
ων» οι μαθητές 
πρωτοτυπούν: 
βάζοντας έναν 
σ ο σ ι α λ ι σ τ ή , 
έναν αναρχικό 
και έναν καπι-
ταλιστή να συ-

νομιλούν, παίρνοντας συνέντευξη από 
τον ολυμπιονίκη στην ελληνορωμαϊκή πά-
λη Κώστα Θάνο και φέρνοντας πίσω στα 
μαθητικά θρανία – για συζήτηση – έναν 
παλιό μαθητή του σχολείου.  

Ο τίτλος στο 
εξώφυλλο εί-
ναι συνοπτικός. 
«Αφιέρωμα: Ελ-
λάδα - Οικονο-
μία: το πείρα-
μα, οι επιλογές, 
οι προοπτικές». 
Από τη θεματο-
λογία της εφη-
μερίδας δεν λεί-
πουν οι αναλύ-
σεις για το δεύ-
τερο Μνημόνιο 

και τα ρεπορτάζ για τις γερμανικές απο-
ζημιώσεις και  το κίνημα Είμαστε Ολοι 
Ελληνες. Στη σκιαγράφηση της ελληνι-
κής κρίσης προστίθεται μια έρευνα για 
το έγκλημα στην Κύπρο.

«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» 
2ο Δημοτικό Σχολείο  
Σκύδρας Πέλλας

«ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ»
Γυμνάσιο Κάτω  
Μηλιάς Θεσσαλονίκης

«ΜΑΘΗΤΟΦΡΕΝΕΙΑ» 
2ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών

«ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΡΑΝΙΟΥ»  
5ο Γυμνάσιο Χανίων

«ΔΡΟΜΟΣ»
Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΑΙΔΕΙΑ» Ηρακλείου Αττικής

«ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ 3ου ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»
3ο Δημοτικό Σχολείο  
Σίνδου Θεσσαλονίκης

«ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ»
2ο Γυμνάσιο και Λυκειακές  
Τάξεις Αυλώνα Αττικής

«ΕΝΤΟΣ, ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ  
ΟΧΙ ΕΠΙ ΤΑ ΑΥΤΑ»
6ο Γενικό Λύκειο Καβάλας

«ΤΑ ΑΝΗΣΥΧΑ ΜΟΛΥΒΙΑ»
2ο Οκταθέσιο Δημοτικό  
Σχολείο Αμφισσας

«ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ»,
Πρότυπο Εκπαιδευτήριο  
Αθηνών Γυμνάσιο & Λύκειο

«ΔΑΣΟΥΠΟΛΙΤΗΣ»
Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
Γ’ Δασούπολης, Στρόβολος Κύπρου
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«ΑΜΠΕΛαιώνας»
Διθέσιο Δημοτικό Σχολείο  
Γλινάδου Νάξου


