
 

 

Σκασιαρχείο. 

 

Σκέψεις για τον τίτλο 

 

Γιατί σκασιαρχείο; 

 Γιατί βαρεθήκαμε τα «πρέπει» χωρίς νόημα. Γιατί στο σχολείο 

μας πιστεύουμε σε έναν τρόπο διδασκαλίας που θα περιστρέφεται 

γύρω από το μαθητή - μέλος της κοινότητας. Γιατί μπορούμε να 

μάθουμε περισσότερα αν ξεφύγουμε από την ογκώδη ύλη που δεν 

ανταποκρίνεται πολλές φορές σε αυτά που θα συναντήσει το παιδί 

στη ζωή του.  

Σκασιαρχείο από τις απαρχαιωμένες μεθόδους διδασκαλίας , από 

τα απανωτά διαγωνίσματα , από την τσάντα την βαριά με τα 

πολλά βιβλία που τα παιδιά ψάχνουν την ευκαιρία για να σκίσουν 

στο τέλος της χρονιάς.  

Σκασιαρχείο από το σκοταδισμό, τις ιδεοληψίες και τα 

στερεότυπα.  

Σκασιαρχείο από τα κάγκελα της αυλής που οι μαθητές τα 

φαντάζονται σαν κάγκελα της καθημερινής τους φυλακής.  



 

φωτογραφία του μαθητή Μαλλιαρού Παναγιώτη , μαθητή της Β΄Γυμνασίου 

Σκασιαρχείο από τον ψιλικατζή δάσκαλο έτσι όπως τον 

κατάντησε η κοινωνική του υποβάθμιση. Εμείς τον δάσκαλο τον 

θέλουμε να μεταμορφώνει, να οδηγεί και να μαθαίνει στους 

μαθητές τη ζωή. Θέλουμε έναν δάσκαλο καλλιτέχνη. Με το 

περιοδικό αυτό λέμε ΝΑΙ στο σκασιαρχείο από τη ρουτίνα , ΟΧΙ 

όμως από τη ζωή. 

  

 



   Και θα ήθελα να τελειώσω παραθέτοντας ένα απόσπασμα από 

το βιβλίο του Λιαντίνη ¨Τα ελληνικά» (σελ 20) 

«Έχω μια κόρη . Δεκαεφτά χρονώ και μονάκριβη. Ένα ελάφι 

ίσαμε κει πάνω. Εφέτος τελειώνει το Λύκειο. Με όλη την κλάση 

της ηλικίας της ζει την μικρή τραγωδία των Πανελληνίων.  

   Υπερβολικά ευφυής δεν θα έλεγα πως είναι. Όπως όλα τα 

παιδιά του κόσμου ένα IQ κάπου στα ενενήντα πρέπει να το 

φτάνει.  

Μια μέρα , λοιπόν, σε κάποια τυχαία κουβέντα μού πέρασε από 

το νου κάποια τυχαία υποψία. Τότες ήταν που την ερώτησα.  

-Για πες μου ,Διοτίμα, πού είναι ο Παρθενώνας; Με κοιτάζει 

ανυποψίαστα και αποκρίνεται 

-Στο Λυκαβηττό, πατερούλη. 

-Ανοίγω τα μάτια μου και την ξαναρωτώ.  

-Για τον Παρθενώνα, Διοτίμα μου, σε ρώτησα. Να μου ειπείς πού 

είναι.  

Το παιδί στρέφει του κάπως αμήχανο και…. 

-Μα ναι. Ο Παρθενώνας με τους δωρικούς κίονες και τη 

ζωφόρο. Με τις γεωμετρικές καμπύλες των ευθειών που μελέτησε 

ο Καραθεοδωρής. Που μου λεγες τις προάλλες πως ο Ψυχάρης 

γράφει στο «Ταξίδι» του ότι πρέπει να λέμε ο Παρθενός. Όπως 

λέμε Δρυμός από το παλιό δρυμών έτσι να λέμε Παρθενός από το 

παλιό Παρθενών. Στο Λυκαβηττό δεν είναι ο Παρθενώνας; Ή 

κάνω λάθος;  

   Επείστηκα ότι δεν με δουλεύει. Έλα της λέω. Βγήκαμε από την 

βεράντα και της δείχνω.  



-Να… αυτός είναι ο Λυκαβηττός. Πού βλέπεις τις γεωμετρικές 

καμπύλες του Καραθεοδωρή;  

-Α… 

Τώρα καταλαβαίνετε γιατί επιλέξαμε τον τίτλο  «σκασιαρχείο»; 

Δασκολιά Σταματίνα 

Καθηγήτρια φιλόλογος 

 

 

 
Ζωγραφική της Ανάντα Δεληγιαννάκη, Α΄Γυμνασίου 

 

 

 



 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

 

 

 

Τα τελευταία χρόνια έχει αναγνωριστεί η σπουδαιότητα της 
αμφίδρομης σχέσης ανάμεσα στο σπίτι και το σχολείο (Epstein, 1996), 
με αποτέλεσμα το θέμα  της συνεργασίας γονιών και παιδαγωγών 
να αποτελεί αντικείμενο  μελέτης πολλών επιστημονικών ερευνών. 
Με βάση αυτές τις έρευνες έχει αποδειχθεί ότι οι γονείς παίζουν 
καθοριστικό ρόλο στο σχολικό θεσμό και επηρεάζουν τους 
μαθητές, τους δασκάλους και ολόκληρο το σχολικό περιβάλλον 
(Παπαγιαννίδου, 2000). Αν και η συνεργασία των γονέων με το 
σχολείο δεν είναι πάντα εύκολη αλλά και επιθυμητή από μέρος της 
εκπαιδευτικής κοινότητας και των γονέων (Ματσαγγούρας & 
Βέρδης, 2003), το σχολείο πρέπει να κάνει το θέμα της συνεργασίας 
προτεραιότητά του και να δημιουργήσει τις κατάλληλες 
προϋποθέσεις για την επίτευξή της (Ματσαγγούρας, 2008). 
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 Συνέντευξη με τον πρόεδρο του συλλόγου και κηδεμόνων 

του σχολείου μας. 

Ο πρόεδρος του συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων, 

Αληφραγκής     Στέλιος   , μας μιλάει για το ρόλο του συλλόγου 

γονέων και κηδεμόνων. 

 

* Ποιος είναι ο σκοπός του συλλόγου Γονέων  και 

κηδεμόνων; 

Ο Σκοπός του συλλόγου είναι να επαγρυπνεί  στην σωστή 

διαπαιδαγώγηση των μαθητών και στην αναβάθμιση του 

σχολείου. 

* Τι είναι, τι κάνει ο Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων; 

 Ο Σύλλογος γονέων κηδεμόνων είναι ένας φορέας όπου 

δημιουργήθηκε από την ευρωπαϊκή ένωση το 1992 στην χώρα 

μας υπάρχει από το 1994 και ανήκει στο ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ.Η 

παρουσία του ως εξωτερικός συνεργάτης στην σχολική 

οικογένεια είναι πολυσύνθετος και σημαντικός ,διότι ο γονέας 

πρέπει να έχει ρόλο και λόγο στο χώρο όπου βρίσκονται και 

διδάσκονται τα παιδιά του. 
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Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ο ρόλος του συλλόγου είναι 

ακόμη πιο αναβαθμισμένος αφού έχει λόγο ακόμη και στις 

βαθμολογίες των μαθητών όπως στην Ισπανία. Στην χώρα μας 

ο σύλλογος μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο αρκεί φυσικά να 

το καταλάβουν οι ίδιοι οι γονείς. 

* Πείτε μας κάποιες ενδεικτικές δραστηριότητες του 

Συλλόγου. 

Κάποιες από τις δραστηριότητες του συλλόγου είναι να 

μεριμνεί στο να έρχονται έγκαιρα οι εκπαιδευτικοί και τα 

σχολικά βιβλία, το κτίριο να είναι σε καλή κατάσταση. Καθώς 

και να προσφέρει στους μαθητές μια ξεχωριστή νότα στην 

καθημερινότητα τους όπως διάφορα σεμινάρια και 

εκδηλώσεις. 

* Τι σημαίνει για εσάς συνεργασία με το σχολείο; 

Η συνεργασία με το σχολείο είναι απαραίτητη διότι ο γονέας 

και ο εκπαιδευτικός έχουν και τον ρόλο του διαπαιδαγωγού, ο 

ένας από το σπίτι και ο άλλος από το σχολειό, οπότε ο μαθητής 

ως πρωταγωνιστής της σχολικής  κοινότητας πρέπει να 

διδάσκεται σωστά. 

* Τι πιστεύετε ότι ΔΕΝ πρέπει να κάνει ο Σύλλογος Γονέων 

και κηδεμόνων; 

Πιστεύω ότι ένας σύλλογος δεν πρέπει να ανακατεύεται στα 

εσωτερικά ζητήματα του σχολείου όπως π.χ είναι η λειτουργία 

του σχολείου γιατί αρμόδιοι είναι ο σύλλογος εκπαιδευτικών 

και η διεύθυνση αλλά και γιατί δεν το επιτρέπει ο σχολικός 

κανονισμός και η νομοθεσία.  

 



* Ποιες δυσκολίες συναντάτε ως σύλλογος; 

Οι δυσκολίες που συναντάμε ως σύλλογος είναι η αδιαφορία 

των περισσότερων γονέων αν και υπάρχουν μερικοί γονείς που 

βρίσκονται δίπλα μας, νομίζω ότι δεν έχουν καταλάβει την 

δύναμη που μπορεί να έχει ένας σύλλογος όταν είμαστε όλοι 

μαζί ενωμένοι, αν και πολλοί γονείς έχουν να αντιμετωπίσουν 

τις δυσκολίες της εποχής που ζούμε όπως είναι η ανεργία. 

Όμως θα  πρέπει να βλέπουν και το σχολείο ως οικογένεια 

μιας και τα παιδιά μας περνούν εκεί τις περισσότερες ώρες. 

Σίγουρα πάντως αν υπήρχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους 

γονείς θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα σε όλους τους 

τομείς και όχι να βγαίνουν κάποιες μεμονωμένες φωνές και να 

κατηγορούν τον σύλλογο ότι ολιγώρησε ή αδιαφόρησε. 

Όσο για μένα νιώθω ευτυχής, χαρούμενος και με τιμά 

ιδιαίτερα η ανιδιοτελής και εθελοντική προσφορά μου στα 

παιδιά και στο σχολείο γενικότερα. 
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Στο ταξίδι μου στα διάφορα σχολεία ως αναπληρώτρια 
καθηγήτρια είμαι σε ένα πράγμα τυχερή. Ότι γνωρίζω 
υπέροχους Ανθρώπους. Ανθρώπους που με συνέπεια υπηρετούν 
το χρέος τους . Και που στο κέντρο του ενδιαφέροντος τους 
βάζουν πάντα  τον συνάνθρωπο. Πολύ σημαντικό αυτό, Πολύ 
περισσότερο όταν αυτοί οι άνθρωποι είναι δάσκαλοι. Σε αυτούς 
τους ανθρώπους ανήκει η συνάδερφός μου Μαίρη Κανάκη. 
Εμπνευσμένη καθηγήτρια και αξιόλογη συγγραφέας. Με χαρά , 
λοιπόν,  πήρα την συνέντευξη που ακολουθεί.   

Δασκολιά Σταματίνα 
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Συνέντευξη με τη συγγραφέα και εκπαιδευτικό 

του σχολείου μας Μαίρη Κανάκη 

Τι σημαίνει για εσάς το γράψιμο; 

Το γράψιμο είναι ένας τρόπος απόδρασης από την καθημερινότητα, 
μία διέξοδος από τα άγχη και τις υποχρεώσεις. Είναι ένα «μονοπάτι» 
που ανακάλυψα τα τελευταία χρόνια για να γνωρίζω όλο και 
περισσότερο τον εαυτό μου και να εκπληρώνω τα όνειρά μου. 

Ποια πράγματα σας εμπνέουν; 

Το σχολείο και η επαφή μου με τα νέα παιδιά είναι αναμφίβολα μια 
ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης. Επίσης, το τρέξιμο στο βουνό και 
τους δρόμους με κάνει να κατεβάζω πολλές καινούριες ιδέες! 

Ποιος είναι ο πιο αυστηρός κριτής των γραπτών σας; 

Εγώ η ίδια! 

Ποια όνειρα κάνετε όσον αφορά τη συγγραφική σας 
δραστηριότητα; 

Να συνεχίσω με την ίδια όρεξη να ταξιδεύω μέσα από τις ιστορίες 
μου τον εαυτό μου και τους άλλους. 

Πιστεύετε στους ήρωες; 

Πιστεύω στους αληθινούς ήρωες. Σε εμένα, σε εσένα, σε όλους που 
πιστεύουν στις δυνάμεις και τον ηρωισμό τους. 

Ποιο βιβλίο διαβάζετε αυτήν την εποχή; 

Διαβάζω το “Eat and Run”  του Jurek 

Ποια θέματα σάς κάνουν να ξαγρυπνάτε; 

Οι τρεξιματικοί μου αγώνες και η σωστή διαχείριση χρόνου μέσα 
στην ημέρα 



Παίρνετε ρίσκα στη ζωή σας; 

Όχι όσα θα ήθελα να παίρνω! 

Όταν κοιτάζετε τον εαυτό σας στον καθρέφτη τι βλέπετε; 

Έναν χαρούμενο μεσήλικα! 

Ποιο είναι το motto της ζωής σας; 

“Στη ζωή δεν παίρνεις αυτό που αξίζεις, αλλά αυτό που διεκδικείς!” 

Τελικά, τι ψάχνετε μέσα από το γράψιμο; 

Την αλήθεια 

Γιατί πιστεύετε ότι δεν αρέσει στους νέους η λογοτεχνία; 

Γιατί προτιμούν την ευκολία… 

Συμπληρώστε τη φράση: Ευτυχία είναι….. 

Να γεμίζεις από τα απλά πράγματα, χωρίς να περιμένεις τα πιο 
“μεγάλα”. 

Κάντε μας και εσείς μία ερώτηση 

Γιατί θα διαβάζατε το βιβλίο μου; 

Ευχαριστώ πολύ! 



 

 

Η Μαίρη Κανάκη γεννήθηκε το 1975 στην Αθήνα. Τα παιδικά 

της χρόνια τα πέρασε στο Χαϊδάρι και σήμερα ζει και 

εργάζεται στη Σαλαμίνα ως μόνιμος εκπαιδευτικός 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Είναι παντρεμένη κι έχει δύο 

παιδιά. Σπούδασε Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία στο 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε 

Master Of Arts στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών (Διεθνείς 

Σχέσεις) στην Αγγλία στο University of Kent at Canterbury. 

Γνωρίζει τρεις γλώσσες (Αγγλικά, Ιταλικά και Γαλλικά) κι 

είναι (υπερ)μαραθωνοδρόμος. 

Ασχολείται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τη θεατρική 

αγωγή, την Αγωγή Υγείας. Έχει κάνει πολλά καινοτόμα 

εκπαιδευτικά προγράμματα στο δημόσιο σχολείο (μέλος των 

οικολογικών σχολείων, Αειφόρου σχολείου, ecomobility κτλ) 

κι έχει αποσπάσει βραβεία και επαίνους σε πολλούς 

πανελλήνιους διαγωνισμούς. Είναι μέλος στο ΔΣ του 

Περιβαλλοντικού Ομίλου Σαλαμίνας. Έχει δημιουργήσει 
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ομάδες δημιουργικής γραφής στο σχολείο της για τη 

συγγραφή ιστοριών, παραμυθιών κτλ. Έχει σκηνοθετήσει 

παιδικές θεατρικές παραστάσεις και δρώμενα στο σχολείο 

της. 

Πολλά διηγήματά της έχουν βραβευτεί σε λογοτεχνικούς 

διαγωνισμούς και έχουν εκδοθεί σε συλλογές διηγημάτων.  

Τον Μάιο 2017 κυκλοφόρησε το πρώτο της εφηβικό 

μυθιστόρημα «Όταν το καλοκαίρι συναντά το χειμώνα» από 

τις εκδόσεις «Το δόντι», το οποίο πήρε τιμητικό έπαινο 

(«εύφημος μνεία») από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών «Παιδικό Βιβλίο και 

Παιδαγωγικό Υλικό» για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό 

στην κατηγορία «Εφηβικό Μυθιστόρημα». 

Email: marykanaki@hotmail.com  Facebook: Mary Kanaki 

 



Περίληψη του εφηβικού Μυθιστορήματος  

¨Όταν το καλοκαίρι συναντά τον χειμώνα” της 

Μαίρης Κανάκη 

 

Η Ηλέκτρα και ο δίδυμος αδελφός της, ο Γιώργος, περνάνε 

ανέμελα καλοκαίρια σε ένα Κυκλαδίτικο νησί. Μαζί με τους 

καλοκαιρινούς τους φίλους σκαρώνουν σχέδια, 

ανταλλάσσουν σκέψεις, ονειρεύονται. Τα παιδιά της πόλης 

σμίγουν με το κορίτσι του νησιού, τη «Ζαργάνα», και το 

ταξίδι ξεκινά… Αυτό το καλοκαίρι δεν μοιάζει με τα 

υπόλοιπα. Θα είναι το πιο ανατρεπτικό από όλα, κυρίως 

επειδή θα γνωρίσουν την πραγματική φιλία, θα νιώσουν το 

πρώτο ερωτικό σκίρτημα και θα δουν την άλλη πλευρά της 

ζωής. Οι περιπέτειες των παιδιών αρχίζουν τη στιγμή που 

νομίζουν ότι το καλοκαίρι τελείωσε κι ότι ο χειμώνας είναι 

προ των πυλών… Ίσως επειδή ο χειμώνας έχει μεγάλα 

«καλοκαιρινά» πλάνα. Ίσως επειδή το καλοκαίρι ξέρει να 

μπερδεύεται έντεχνα στις εφηβικές ψυχές.  

 

 



 

 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

Υπεύθυνοι Καθηγητές Κανάκη Μαίρη , Τσιμούρας 

Δημήτρης 

 

Η Περιβαλλοντική Ομάδα του Γυμνασίου Αιαντείου Σαλαμίνας 

«Στον δρόμο για την αειφορία…», έχει ήδη ανακυκλώσει 

(κάποιες φορές μάλιστα και ανταποδοτικά για τις ανάγκες του 

σχολείου) τα εξής: 46 κιλά αλουμινένια κουτιά στο Κέντρο 

Ανακύκλωσης Αλουμινίου στο Μαρούσι στα πλαίσια 

εκπαιδευτικής επίσκεψης, 133 λίτρα μαγειρικό λάδι σε εταιρεία 

ανακύκλωσης ελαίων, χαρτί και πλαστικά καπάκια στον 
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Περιβαλλοντικό Όμιλο Σαλαμίνας, λαμπτήρες στον Δήμο 

Σαλαμίνας και μπαταρίες στην εταιρεία ΑΦΗΣ. 

Επίσης, έχει ήδη προγραμματίσει εκπαιδευτική επίσκεψη στο 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σικυωνίων τον Μάρτιο 

και στον Πόρο τον Μάη προκειμένου να παρακολουθήσει θέματα 

που σχετίζονται με το περιβάλλον και την αειφορία. 

Θυμίζουμε ότι το σχολείο μας ανήκει στο Πανελλήνιο Δίκτυο 

Οικολογικών Σχολείων από το οποίο πέρυσι βραβεύτηκε με 

Πράσινη Σημαία, στο Αειφόρο Σχολείο, είναι σχολείο 

Υπερασπιστής της Unicef και έχει λάβει 3 φορές μέρος στην 

Πανελλαδική Εκστρατεία οικολογικής και ελεύθερης 

μετακίνησης Ecomobility/Free mobility. 

 

 

 



 

 

 

 



Perivos 

 

 Περιβαλλοντικός όμιλος Σαλαμίνας 

perivos@yahoo.gr ή perivos@gmail.com. 

 

Με μεγάλη χαρά βλέπουμε ότι υπάρχει οικολογική 

ευαισθησία στη Σαλαμίνα και ακόμα μεγαλύτερη είναι η 

χαρά μας επειδή μέσα στους πρωτεργάτες του 

περιβαλλοντικού ομίλου είναι και δύο καθηγητές του 

σχολείου μας : ο Ανδρέας Φαρμακόρης και η Μαίρη 

Κανάκη.  

Πέρα από το οικολογικό έργο του ομίλου στην σελίδα 

του μπορείς να ενημερωθείς για πολύ ενδιαφέροντα 

θέματα όπως: Η πρόταση του ομίλου για το δάσος της 

Φανερωμένης, αρχαιότητες και ναυπηγεία κλπ αλλά και 

για άλλα πιο χρηστικά θέματα όπως: 

 Δημιουργία σπορείου 

https://sites.google.com/site/perivos/


14+1 τρόποι για φθηνότερη θέρμανση 

Οικολογική οδήγηση 

Οικολογικά καθαριστικά για το σπίτι 

Γιατί να ανακυκλώσω; 

Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας 

Think Green 

Τι ρίχνουμε στους μπλε κάδους ανακύκλωσης 

Φτιάξε το δικό σου παραδοσιακό λαχανόκηπο 

Φτιάχνοντας κομπόστ 

Φυτά Εσωτερικού χώρου για μείωση της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης 

 

 
Φωτογραφία της Ανάντα Δεληγιαννάκη, Α΄ Γυμνασίου 



 

 

 

Μια φορά κι έναν καιρό… 

Οι μαθητές μιλούν με τους παππούδες 

και τις γιαγιάδες τους και γράφουν τις 

ιστορίες τους. 

 

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΤΥΠΩΜΑ 

Κείμενο της μαθήτριας της Γ΄ Γυμνασίου Στέλλας Μάρκου 

Η Στέλλα φωτογραφίζει τη γιαγιά της και μας μιλάει για το 

σταυροτύπωμα που έχει στο μέτωπό της.  

Το σταυροτύπωμα είναι ένα είδος τατουάζ που σύμφωνα με 

έρευνες το τατουάζ ήταν διαδεδομένο κυρίως στους Bλάχους 

της Mακεδονίας και της Hπείρου.Οι σημερινές γιαγιάδες που 

είναι πάνω από 80 ετών είναι η τελευταία γενιά που διασώζει 

αυτή την πανάρχαια συνήθεια. 
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• Στις μέρες μας πολλές Bλάχες μεγάλης ηλικίας φέρουν 

ανάμεσα στα φρύδια ή στα χέρια το σύμβολο του σταυρού ως 

ένδειξη του θρησκευτικού τους συναισθήματος .Κι όμως από 

πολύ παλιά οι Bλάχοι συνήθιζαν να "στίζονται" θέλοντας με 

τον τρόπο αυτό να εκφράσουν την κοινωνική τους τάξη, την 

ιεραρχία, το θρησκευτικό συναίσθημα ή γιατί πίστευαν πως το 

τατουάζ προσέδιδε περισσότερη ομορφιά και τύχη στις νέες 

κοπέλες ή ακόμα και λόγω προκαταλήψεων. Επίσης ήταν και 

το κατ’ εξοχήν σύμβολο αποτροπής του κακού. 

• Eπί τουρκοκρατίας, λέγεται πως το σταυροτύπωμα που 

έφεραν οι μικρές κοπέλες, αποσκοπούσε στην αποφυγή της 

αρπαγής τους και του περιορισμού τους σε κάποιο χαρέμι, 

αφού ως σύμβολο ήταν ιδιαίτερα μισητό από τους Tούρκους. 

 

 



Κείμενο της Ανάντα Δεληγιαννάκη  

Α1 Γυμνασίου 

Το σχολείο των παππούδων  μας 

     Το σχολείο  στην εποχή των γιαγιάδων μας και των  

παππούδων μας λειτουργούσε διαφορετικά.  Η Ελλάδα τότε 

πέρασε μια πολύ δύσκολη  εποχή ανάμεσα σε  πολέμους και 

ταραχές.   

     Η γιαγιά μου πήγαινε σε ένα σχολείο στο Πέραμα, το 

σχολείο της δεν είχε δικό του χώρο αλλά νοίκιαζε κάποια 

δωμάτια ως τάξεις και οι τάξεις έκαναν μάθημα δυο- δυο. Δεν 

είχαν πολλούς δασκάλους ούτε πήγαιναν σχολείο σε κανονικές 

ώρες. Κάποιες φορές πήγαιναν ακόμη και το απόγευμα. Επίσης 

γινόταν το εξής: το πρωί έκανε μάθημα το ένα τμήμα και το 

απόγευμα το άλλο.  

Οι δάσκαλοι  δεν φέρονταν καλά στα παιδιά και γι αυτό τα 

παιδιά τούς φοβούνταν. 

      Η γιαγιά μου ήταν καλή μαθήτρια και η δασκάλα  τής έδινε 

το χάρακα να τον παίρνει σπίτι  της. Όμως όταν κάποιος δεν 

ήξερε το  μάθημα ή έκανε φασαρία, έπρεπε να ανοίξει  το χέρι 

του και να τον δείρουν.  

Ο παππούς μου τώρα γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Κρήτη. 

Έκαναν μάθημα όλες οι τάξεις μαζί στην ίδια αίθουσα. Ο 

παππούς μου ήταν σκανταλιάρης και πάντα έβρισκε κάτι για να 

σπάσουν πλάκα. Μια φορά ας πούμε είχαν ρίξει στο πάτωμα 

κάτι μικρά βελανίδια και η δασκάλα γλίστρησε και έπεσε αλλά 

κατά περίεργο λόγο δεν τους μάλωσε ιδιαίτερα επειδή εκεί στο 

χωριό  ζούσαν όλοι σαν μια οικογένεια κι επίσης η δασκάλα 

ήταν μαλακός χαρακτήρας και γι’ αυτό τα παιδιά είχαν πάρει 

τόσο θάρρος. 

     Ο παππούς μου έχει πεθάνει πριν 3 χρόνια, αλλά αυτά μου τα 

είπε η γιαγιά μου που της τα έχει πει. 

 



 

 

 

 

 

Ο Άγγελος Παπαδάς , μαθητής της Α γυμνασίου, μιλάει για 

τις γιαγιάδες του. 

Η γιαγιά Αθηνά 

Η γιαγιά Αθηνά Μπιθυζή γεννήθηκε το 1915 στη Σαλαμίνα. 

Εκείνα τα χρόνια οι γυναίκες γεννούσαν με τη μαμή στο σπίτι 

γιατί δεν υπήρχαν νοσοκομεία . Από μικρό παιδί έμαθε να 

δουλεύει στα βουνά φτιάχνοντας κάρβουνο. Η γιαγιά Αθηνά 

δεν πήγε ποτέ σχολείο. Έφευγε με τα πόδια από το νησί ή 

πήγαινε στο Τατόι. Γύριζε με το γαϊδουράκι και το μουλάρι 

φορτωμένο κάρβουνο. Πολλές φορές σε κατάσταση 

εγκυμοσύνης. Δύσκολα χρόνια .Παντρεύτηκε το Νίκο Παπαδά 

και απέκτησε 7 παιδιά , το μικρότερο εκ των οποίων τον 
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μπαμπά μου Ευάγγελο. Τον Αύγουστο του 2002 έφυγε από τη 

ζωή σε ηλικία 87 ετών. 

 

Η γιαγιά Δωροθέα 

1922

 

Η γιαγιά Ροδούλα με τον αδερφό της Θανάση τυλιγμένη σε ένα 

πάπλωμα μαζί με την εικόνα της Παναγιάς και τη μαμά της 

Καλλιόπη Ψωμά έρχεται στην Ελλάδα. Βίωσε το φοβερό 

διωγμό των Ελλήνων της Μικράς Ασίας . Έφυγε από τη Σμύρνη 

σε ηλικία 3 ετών. Άφησαν πίσω τους μια τεράστια περιουσία 

και τον μπαμπά της που τον παλούκωσαν οι Τούρκοι. Για να 

ζήσουν η προγιαγιά έσκαβε στα περιβόλια και η γιαγιά 

πούλαγε τσατσάρες στο λιμάνι του Πειραιά. Δεν πήγε ποτέ 



σχολείο. Στα χρόνια της Γερμανικής Κατοχής πήρε μέρος στην 

Αντίσταση και παρασημοφορήθηκε . Παντρεύτηκε το Νικόλαο 

Κατσίπη και έκανε ένα κορίτσι τη μαμά μου. Απεβίωσε τον 

Αύγουστο του 2002,  84 ετών.

 

 

Ευχαριστούμε θερμά τον Άγγελο Παπαδά και την οικογένειά 

του για το φωτογραφικό υλικό που μας παρείχε. Σε αυτόν 

ανήκουν και οι φωτογραφίες που ακολουθούν και μας 

μεταφέρουν νοσταλγικά σε μία άλλη εποχή! Με σεβασμό σας 

τις παρουσιάζουμε! 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Η Ζένια Παπανικολάου, μαθήτρια της Α΄Γυμνασίου μιλάει για 

τον  παππού και στη γιαγιά της 

Το ορφανοτροφείο 

Ο παππούς μου, του πατέρα μου ο μπαμπάς, καταγόταν από 

τις Σέρρες . Εκεί γεννήθηκε. Όταν ο παππούς μου ήταν τριών 

ετών έχασε την μητέρα του από λευχαιμία και μετά από δύο 

χρόνια πέθανε και ο πατέρας του. Τα τρία αδέρφια πήγαν στο 

ορφανοτροφείο. Ο παππούς θυμάται ότι εκεί δεν πέρασε 

καλά. Θυμάται έναν επιστάτη που  όταν τους σερβίριζε το 

φαγητό τους έλεγε: «Όποιος προλάβει τον κύριον είδε». Ο 

παππούς τις περισσότερες φορές δεν προλάβαινε και έμενε 

νηστικός. Στα 14 ο παππούς έφυγε και πήγε στη Θεσσαλονίκη 

όπου έμαθε την τέχνη του ξυλουργού. Το 1980 όταν ο 

παππούς μου αγόρασε αυτοκίνητο πήρε όλη την οικογένειά 

του και τους πήγε σε εκείνο το ορφανοτροφείο που 

εξακολουθεί να υπάρχει και τους έδειξε το μέρος που πέρασε 

καλές και κακές στιγμές από τα παιδικά του χρόνια. Ο 

επιστάτης ήταν ακόμη εκεί και το περίεργο είναι ότι θυμήθηκε 

τον παππού μου μετά από τόσα χρόνια που είχαν περάσει. 

Η γιαγιά της Ζένιας Παπανικολάου θυμάται ένα περιστατικό 

από το  σχολείο κάποτε… 

  



Τα σχολεία στα παλιά χρόνια δεν συγκρίνονταν με τα σημερινά 

σχολεία. Ήταν πολύ αυστηρά. Δεν πήγαιναν με ό,τι ρούχα 

ήθελαν αλλά φορούσαν ποδιές. Ήταν μπλε με άσπρο γιακά. 

Επίσης, δεν μπορούσαν να πηγαίνουν βαμμένες ή με βαμμένα 

νύχια και όταν αντιμιλούσαν στον καθηγητή έπαιρναν μία 

μέρα αποβολή.  

Μια μέρα στο σχολείο η Γυμνασιάρχης που πήγε για έλεγχο 

στην τάξη είδε τα μαλλιά της γιαγιάς μου κα επειδή ήταν πολύ 

ξανθά και σγουρά νόμιζε ότι η γιαγιά μου τα έβαφε και τα 

έκανε κατσαρά και κάλεσε έτσι τον κηδεμόνα της. Είδε και 

έπαθε ο μπαμπάς της γιαγιάς μου να εξηγήσει στη 

Γυμνασιάρχη ότι έτσι γεννήθηκε η κόρη του… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τα παιδικά και σχολικά χρόνια της γιαγιάς μου  

(από τον Λευτέρη Πολύζο , μαθητή της Α΄Γυμνασίου) 

  Η γιαγιά μου ονομάζεται Σταματική Μειμέτη το γένος 

Δρακάκη. Γεννήθηκε το 1943. Κατοικούσε σε ένα χωριουδάκι , 

τον οικισμό Μανωλαριάνικα, που βρίσκεται στην κοινότητα 

Αγίων Αποστόλων στη Λακωνία. Εκεί πέρασε τα παιδικά και 

μαθητικά της χρόνια. Το 1970 μετοίκησε στην κοντινή 

κωμόπολη , τη Νεάπολη όπου και ζει μέχρι σήμερα. 

  Το χωριό που γεννήθηκε και μεγάλωσε είχε περίπου 100 

κατοίκους. Οι οικογένειες είχαν πολλά παιδιά. Σήμερα, εκεί 

ζουν γύρω στα 15 άτομα. 

  Η γιαγιά μου ήταν μοναχοπαίδι, πράγμα ασυνήθιστο τα 

χρόνια εκείνα. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν στερήθηκε 

πολλά πράγματα ούτε σε ρούχα, ούτε σε φαγητό, ούτε σε 

βιβλία.  

  Η ζωή των παιδιών ήταν δύσκολη εκείνα τα χρόνια. Υπήρχε 

πολλή φτώχεια. Οι άνθρωποι ασχολούνταν  με τη γεωργία, την 

κτηνοτροφία και το ψάρεμα. Ζούσαν όμως πολύ χαρούμενα 

και ξέγνοιαστα. Θυμάται ακόμα τα παιχνίδια , τα τραγούδια, 

τους χορούς, τα γέλια, τα πειράγματα. Τα μασκαρέματα τις 

Αποκριές, τα γλέντια και τα πανηγύρια. Έτσι διασκέδαζαν. Δεν 

υπήρχε τηλεόραση σε κανένα σπίτι. Μόνο ραδιόφωνα και 

γραμμόφωνα. Οι αυλές ήταν γεμάτες παιδικές φωνές και 

ξυπόλητα παιδιά. Με τα λιγοστά που είχαν όμως περνούσαν 

όμορφα και ήξεραν να γλεντούν και να διασκεδάζουν. Και τι 

δεν έπαιζαν… καραβάνα, πινακωτή, κρυφτό, κυνηγητό, 

σκοινάκι, κότσια και τσικάκι τα αγόρια( με δεκάρες κορόνα 

γράμματα) , μακριά γαϊδούρα, κολοκυθιά… Και όταν είχε 



καλοσύνη κρεμούσαν μεγάλα σκοινιά στις ελιές και στις 

χαρουπιές και έφτιαχναν κούνιες. 

  Τα μικρότερα κορίτσια έπαιζαν με πάνινες κούκλες. Ακόμη 

διασκέδαζαν  με παιχνίδια όπως περνά περνά η μέλισσα, δεν 

περνάς κυρα Μαρία, αλάτι χοντρό, ένα λεπτό κρεμμύδι. 

  Το δημοτικό σχολείο βρισκόταν δύο χιλιόμετρα μακριά από 

το χωριό σε ένα σταυροδρόμι για να υπάρχει εύκολη 

πρόσβαση. Εκεί μαζεύονταν παιδιά από πολλά χωριά. Ήταν 

ένα ισόγειο κτίριο με αυλή , έξι τάξεις και έναν δάσκαλο. Τα 

μεγαλύτερα παιδιά βοηθούσαν τα μικρότερα. Ο δάσκαλος 

ήταν ηλικιωμένος και συνήθως πολύ αυστηρός. Δίπλα από το 

δημοτικό οι γονείς με δικά τους έξοδα είχαν χτίσει ένα σπιτάκι 

για το δάσκαλο και την οικογένειά του. 

 

  Τα χρόνια εκείνα κάθε οικογένεια συντηρούσε το δάσκαλο. Οι 

γονείς του έστελναν κάθε εβδομάδα τυρί, ψωμί, αυγά, αλεύρι, 

λάδι, κρέας και ό,τι είχε ο καθένας. 

  Από το χωριό ξεκινούσαν κάθε πρωί , πριν φέξει , περίπου 20 

παιδιά από το σχολείο , διαδρομή μισής ώρας. Παίρνανε 
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κολατσιό γιατί θα επιστρέφανε αργά το απόγευμα. Σχολείο 

είχαν και το Σάββατο. Κουβαλούσανε μαζί τους σε μία πάνινη 

τσάντα τα βιβλία τους που τα παιδιά αγοράζανε, τετράδιο, 

μελανοδοχείο και πενάκι με κοντυλοφόρο. Είχαν διαλείμματα 

όπως και σήμερα και παίζανε πολλά από τα παιχνίδια που 

προανέφερα. Είχανε και μπάλες στη γυμναστική.  

  Στην τάξη γινόταν απόλυτη ησυχία. Όποιος δεν υπάκουε ο 

δάσκαλος του επέβαλλε την ησυχία με την βέργα. Όποιος 

τελείωνε το δημοτικό δεν ήταν σίγουρο ότι θα συνέχιζε στο 

Γυμνάσιο.  

  Το Γυμνάσιο ήταν σε απόσταση 12 χιλιομέτρων  από τον 

οικισμό της Νεάπολης. Όποιος φοιτούσε εκεί έπρεπε η 

οικογένειά του να του εξασφαλίσει τα απαραίτητα όπως σπίτι 

και φαγητό. Δύσκολο όμως γιατί οι περισσότεροι δεν 

μπορούσαν οικονομικά να βοηθήσουν τα παιδιά τους.  

  Το Γυμνάσιο είχε έξι τάξεις. Η γιαγιά μου τελείωσε τις τρεις 

πρώτες. Ο πατέρας της δεν ήθελε να συνεχίσει άλλο παρόλο 

που ήταν άριστη μαθήτρια. Για να μπει στο Γυμνάσιο ο 

μαθητής έγραφε εξετάσεις από το Δημοτικό. Στο Γυμνάσιο 

διδάσκονταν : Ανάγνωση, Έκθεση, Γεωγραφία, Πρακτική 

Αριθμητική, Γεωμετρία, φυσική και Χημεία.  

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1056345604406128&set=a.1056345554406133.1073741905.100000920957038&type=3&theater


  Η γιαγιά μου έχει ακόμη και τώρα κάποια βιβλία της ως 

ενθύμιο. Είναι λίγο δυσνόητη η γλώσσα που είναι γραμμένα. 

Διαφορετική από τη σημερινή. 

 

 

Οι μαθητές φορούσαν καθημερινά ποδιά . Στις εθνικές εορτές 

είχαν ραμμένη ναυτική στολή ανάλογη με την οικονομική 

κατάσταση της οικογένειάς τους. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpkMHrs_3bAhVMb1AKHSjAAm4QjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://dim-dromolaxia1-lar.schools.ac.cy/index.php?id=history&psig=AOvVaw3Zdj8DC74hy3tOCPwlg9sR&ust=1530517239352475&psig=AOvVaw3Zdj8DC74hy3tOCPwlg9sR&ust=1530517239352475
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjuj-TjtP3bAhXMKlAKHZKJAXUQjRx6BAgBEAU&url=http://105dimthess.pbworks.com/w/page/101662915/%CE%97 %CE%92%CE%99%CE%92%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%98%CE%97%CE%9A%CE%97 %CE%A4%CE%9F%CE%A5 105%CE%BF%CF%85 %CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5 %CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%A5 %CE%98%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3&psig=AOvVaw3Zdj8DC74hy3tOCPwlg9sR&ust=1530517239352475


  Τα παιδιά ήταν επιμελή . Υπήρχαν, βέβαια, και οι αμελείς 

μαθητές. Η γιαγιά μου μού ανέφερε ότι το σχολείο της έβγαλε 

πολλούς επιστήμονες . 

 

 

  Τα χρόνια εκείνα δεν έλειπαν οι εκδρομές . Γίνονταν 

περίπατοι στο απέναντι νησάκι , την Ελαφόνησο και σε 

δασάκια της περιοχής περίπου τρεις φορές το χρόνο με τα 

πόδια ή με καΐκια ψαράδων. Αξέχαστες στιγμές. Η γιαγιά μου 

πολλούς από τους συμμαθητές της τους βλέπει ακόμα και 

σήμερα.  

  Σε ηλικία 15 ετών η γιαγιά μου σταμάτησε το σχολείο και 

πήγε να μάθει την τέχνη της  μοδίστρας. Έτσι έγινε μία καλή 

επαγγελματίας που έραβε κάθε είδους ρούχα.  

  Η γιαγιά μου τα παιδικά της χρόνια τα θυμάται με πολλή 

αγάπη και νοσταλγία. Συχνά μου λέει πως η γνώση είναι 

δύναμη για τον άνθρωπο. Και τον βοηθά να κάνει βήματα 

μπροστά, να προοδεύει! Με συμβουλεύει να γίνω καλός 

άνθρωπος και να κάνω αυτό που πραγματικά μου αρέσει στη 

ζωή μου. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY6Ibrsv3bAhWFJ1AKHWj1D20QjRx6BAgBEAU&url=http://105dimthess.pbworks.com/w/page/103184602/%CE%BD%CE%B1 %CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CF%89 %CF%83%CF%84%CE%BF %CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%8C!!!&psig=AOvVaw2zoP5y_bsciOjh0nh0H10P&ust=1530517132994032


                                    ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

 

 

Η ΠΡΩΙΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 

Ανοιχτό παράθυρο. Τριγύρω παρτέρια. 

Ευθύ το σώμα. Τεντωμένα τα χέρια. 

Ένα δύο τρία: ζωή μου αγία 

σμικρύνω την ψυχολογία. 

Το αυτό. Εν δυο: κατανοώ το πρόσωπό μου 

οικειοποιούμαι το αντίθετό μου. 

Οδυσσέας Ελύτης 

Στο πλαίσιο του μαθήματος της φυσικής αγωγής 
πραγματοποιήθηκε και φέτος το ενδοσχολικό πρωτάθλημα 

βόλεϊ κοριτσιών μεταξύ και των τριών τάξεων του Γυμνασίου 
Αιαντείου Σαλαμίνας. Όλα κύλησαν ομαλά,  τα παιδιά 

διασκέδασαν και  χάρηκαν τον αθλητισμό στην αυλή του 
σχολείου τους. Νικήτρια ομάδα για φέτος είναι το τμήμα Γ1. 

Και του χρόνου! 

Υπεύθυνος καθηγητής  

Τσιμούρας Δημήτρης, καθηγητής φυσικής αγωγής. 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://1epal-filiat.thesp.sch.gr/images/joomlart/portfolio/Athlitismos_Arxaia_Ellada.jpg&imgrefurl=http://1epal-filiat.thesp.sch.gr/index.php/drastiriotites/politistika-programmata/o-athlitismos-stin-arxaia-ellada&docid=3ZqF-Bl5PjF-KM&tbnid=ZhS8jcNUyCHQ7M:&vet=10ahUKEwjr4PfU2q3bAhXECewKHRUYAxYQMwh4KDowOg..i&w=350&h=210&bih=703&biw=1282&q=%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%83&ved=0ahUKEwjr4PfU2q3bAhXECewKHRUYAxYQMwh4KDowOg&iact=mrc&uact=8


 

 

 

 



ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 
(Είναι περισσότεροι από αυτούς που σας παρουσιάζουμε στην εφημερίδα μας .Οι 

συγκεκριμένοι ανταποκρίθηκαν και έστειλαν φωτογραφικό υλικό) 

Γεωργούλης Ανδρέας, ιστιοπλοΐα  

 

 

 



           Περράκης Βάιος, ποδόσφαιρο 

 

 

 

 

 

 



 

 

Πέτρου Μιχαήλ, καγιάκ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Παπανικολάου Στέλιος, tae kwo do 

 

 

 

Παναγιώτης  Κουτσιλαίος  

        



Φωτοστέφη Μιχαλοπούλου, Β 

Γυμνασίου Ρυθμική Γυμναστική 

 

 

 



Ηλέκτρα Νικάκη και Λίτσα Τζανετή, 

Α΄και Β’ Γυμνασίου, σύγχρονος χορός. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Θεοφανία Μάντζαρη, Α΄Γυμνασίου 

 

 



 

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς συζητήσαμε για 

διάφορα θέματα. Αλλά τα παιδιά είχαν και τις δικές 

τους ανησυχίες. Στο πλαίσιο αυτό βάλαμε στην 

εφημερίδα μας και το κείμενο που ακολουθεί , το 

οποίο θίγει ένα πολύ σημαντικό θέμα εκείνο των 

αδέσποτων ζώων. 

Αδέσποτα ζώα (Από Την Αλιφραγκή Ελευθερία, 

μαθήτρια της Α΄ Γυμνασίου) 

 

Τα αδέσποτα ζώα, σκύλοι και γάτες είναι πλέον μια 

πραγματικότητα στις αστικές περιοχές της χώρας μας. 

 Η κατάσταση αυτή είναι αρκετά πολύπλοκη και απαιτεί 

μια πολύ ευαίσθητη και προσεκτική προσέγγιση καθώς  

τα ζώα αυτά περιφέρονται στους δρόμους και στα 

πάρκα. 

Ο αριθμός των αδέσποτων ζώων αν και δεν έχει 

επίσημα καταμετρηθεί, όλα μαζί υπολογίζεται ότι είναι 

περίπου 4εκατ. στην Ελλάδα. Τα πιο πολλά είναι 

κακοποιημένα . Επίσης, το ποσοστό καταγγελίας 

κακοποίησης ζώων αυξήθηκε κατά 22% το 2016 από το 

2015 και υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο στην Ελλάδα 

κακοποιούνται, είτε ενεργητικά, είτε παθητικά, περίπου 

870.000 ζώα. 

   Τέλος, ο σεβασμός και η προστασία των ζώων, η 



προάσπιση των δικαιωμάτων τους είναι υποχρέωση 

όλων μας. 

Τα ποσοστά καταγγελίας κακοποίησης ζώων 

αυξήθηκαν κατά 22% το 2016 σε σχέση με το 2015. 

Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο στην Ελλάδα 

κακοποιούνται, είτε ενεργητικά είτε παθητικά, 

περίπου 870.000 ζώα. Πηγή: www.lifo.gr 

 

 

 

 

 

 

https://www.lifo.gr/print/urban_life/162705


 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

 

Στην πιο πάνω εικόνα παρουσιάζουμε το συμβόλαιο συνεργασίας που υπογράψαμε με 

τους μαθητές στην αρχή του προγράμματος 

  Κάθε σχολική Κοινότητα έχει προβλήματα . Σε αυτήν 

την περίπτωση έχεις δύο επιλογές . Ή τα κρύβεις κάτω 

από το χαλί ή τα αντιμετωπίζεις. Εμείς ως σχολείο 

προσπαθήσαμε να τα αντιμετωπίσουμε. Στο πλαίσιο 

αυτό ασχοληθήκαμε με το θέμα του σχολικού 

εκφοβισμού. Πρωτεργάτης της όλης προσπάθειας ήταν 

η φιλόλογος και ειδική παιδαγωγός του σχολείου μας 

Σπανού Ευαγγελία η οποία με μεγάλη ευαισθησία 

προσέγγισε το θέμα. Οι γνώσεις της ήταν πολύτιμες και 

όσοι την πλαισιώσαμε σε αυτήν την προσπάθεια 



μάθαμε πολλά . Πρώτα από όλα είδαμε στην πράξη τι 

σημαίνει ο παιδαγωγός να «κατεβαίνει»  στο επίπεδο 

των μαθητών πολλές φορές αυτοσαρκαζόμενος,  με 

μοναδικό σκοπό να  πάρει τους μαθητές μαζί του στο 

«ανέβασμα». Και αυτό πραγματικά ήταν μαγικό. 

Γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα δεν λύνονται τόσο 

εύκολα. Και χρειάζεται καιρός για να αφομοιωθούν 

αυτά που λέμε στα παιδιά.  Με αυτή την λογική δεν 

απογοητευτήκαμε όταν μετά το πέρας του 

προγράμματος και ενώ μοιράζαμε τα διπλώματα 

συμμετοχής, δύο παιδιά πιάστηκαν στα χέρια, γιατί 

αυτή την φορά οι συμμαθητές τους που πριν το 

πρόγραμμα ή ήταν αδιάφοροι ή τους παρότρυναν 

κιόλας να γίνει αγριότερος ο καβγάς φωνάζοντας και 

γελώντας γύρω τους , τώρα έσπευσαν  να μπουν στη 

μέση και να τους χωρίσουν. Και αυτό είναι μία αρχή. Και 

η αρχή  είναι το ήμισυ του παντός. 

 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Σπανού Ευαγγελία , Φιλόλογος, 

ειδικός παιδαγωγός 

Βοηθός: Δασκολιά Σταματίνα, Φιλόλογος 



Ακολουθούν φωτογραφίες από τη διεξαγωγή που 

προγράμματος στην Α Γυμνασίου. 

 

 

 

 

 

Το κείμενο που ακολουθεί είναι ένα από τα 

πολλά που μας έδωσαν οι μαθητές μετά το πέρας 

του προγράμματος 

 

 

 

 

 



ΟΤΑΝ Η ΒΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΦΙΛΙΑ 

                                                                                                                           
Από την ΠΗΓΗ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ μαθήτρια Α’  Γυμνασίου 

 

 

  Με αφορμή όλα αυτά που παρακολουθώ στην τηλεόραση 

και στο διαδίκτυο για τα περιστατικά ενδοσχολικής βίας 

θέλω να σας  μοιραστώ μαζί σας την δική μου εμπειρία. 

  Πριν από  τρία χρόνια περίπου στην τετάρτη δημοτικού 

δέχτηκα bulling από ένα συμμαθητή μου. Καθώς περίμενα 

το ταξί μαζί με τον αδελφό μου, βλέπω απέναντι μας ένα 

συμμαθητή μου. Ήταν εκνευρισμένος και μάλωνε με 

κάποιους άλλους, που δεν γνώριζα. Πλησίασα και 

προσπάθησα να τον καθησυχάσω. Του μίλησα αλλά εκείνος 

ήταν έξαλλος. Μάταια του μιλούσα, εκείνος φώναζε 

διαρκώς ώσπου χτύπησε τον αδελφό μου στο πόδι. Το 

χτύπημα ήταν δυνατό και ξέσπασε σε κλάματα. Με 

κυρίευσε πανικός και προσπάθησα να βεβαιωθώ πως είναι 

καλά. Στη συνέχεια απευθύνθηκα στον θύτη προσπαθώντας 

να καταλάβω γιατί το είχε κάνει. Εκείνος όχι μόνο αρνήθηκε 

να απαντήσει αλλά στράφηκε εναντίον μου και ξεκίνησε να 

με βρίζει με χυδαίο τρόπο. Η κατάσταση είχε ξεφύγει τόσο 

πολύ που χρειάστηκε η επέμβαση των σχολικών 

τροχονόμων για να σταματήσει. Ευτυχώς εκείνη την ώρα 

ήρθε το ταξί και μπήκαμε μέσα μαζί με τον αδελφό μου ο 

οποίος μετά το χτύπημα δεν μπορούσε να περπατήσει καλά. 

  Στη διάρκεια της διαδρομής έκανα διάφορες σκέψεις. Με 

απασχολούσε η κατάσταση του μικρού μου αδελφού. Όταν 

φτάσαμε σπίτι οι γονείς μας αναστατωμένοι προσπαθούσαν 

να καταλάβουν τι είχε συμβεί. Τότε μαζί με τη δική μου 

στεναχώρια ένιωσα τεράστια λύπη για την αναστάτωση που 

τους προκάλεσα. Το βράδυ προετοιμάζοντας τα πράγματά 

μου για το σχολείο ξανά έφερα το περιστατικό αυτό στο 

μυαλό μου. Ένιωσα ντροπή γιατί τότε συνειδητοποίησα ότι 

σχεδόν οι περισσότεροι συμμαθητές μου ήταν μπροστά. 



Φοβόμουνα, για το πότε θα ξημέρωνε η επόμενη μέρα. 

  Τελικά το θέμα λύθηκε με την μεσολάβηση  των γονιών 

μας. Συζητήσαμε μαζί, μας ζήτησε συγνώμη και δεν 

επανέλαβε αυτή τη συμπεριφορά. Όλα αυτά αποτελούν ένα 

κακό όνειρο .Σήμερα είμαστε φίλοι και δεν του κρατώ  

κακία. Ωστόσο θέλω να δώσω μία φιλική συμβουλή στα 

παιδία που βιώνουν παρόμοια περιστατικά: 

  'Εμπιστευτείτε τους άλλους ,εκμυστηρευτείτε αυτό που 

συμβαίνει στους γονείς σας .Μπορούν σίγουρα να σας 

δώσουν λύση.'' 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Με το σύνθημα «Η Ισότητα ριζώνει αιώνια στην 

καρδιά μας» ασχοληθήκαμε κατά τη διάρκεια της 

θεματικής εβδομάδας. 

Παρακολουθήσαμε τη θέση της γυναίκας από τη  

αρχαιότητα μέχρι σήμερα στην ελληνική κοινωνία , 

μάθαμε για τις πρώτες γυναίκες στα ελληνικά 

πανεπιστήμια καθώς και για τη θέση της γυναίκας μετά 

την είσοδό της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή  Ένωση. 

 

 

 

Γυναίκα: Τα χέρια σου… 

Άνδρας: Ριζώνουν το  «είναι» σου. 

Γυναίκα: Όχι. Ριζώνουν στο  «είναι» μου. 

Άνδρας: Υπάρχει διαφορά;  

Γυναίκα: Ύπαρξης! 

 

 

Στο πλαίσιο αυτό έγιναν πάρα πολλές αξιόλογες 

εργασίες . Μία πολύ ενδιαφέρουσα είναι και η 



παρακάτω εργασία που υλοποιήθηκε στο μάθημα της 

Ιστορίας με υπεύθυνη καθηγήτρια την Ρίκε Μπρινκ. 

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ 

Τι αντιπροσώπευε η γέννα; Πού γεννούσαν οι γυναίκες; 

● Η γέννηση ενός παιδιού όπως είναι φυσικό έφερνε 

χαρά στην βυζαντινή οικογένεια.  Ιδιαίτερα στην 

περίπτωση που ήταν αγόρι ολοκλήρωνε το γάμο 

του ζευγαριού. Όταν ένα ζευγάρι δεν μπορούσε να 

αποκτήσει παιδιά θεωρούσαν το γεγονός ως θεία 

τιμωρία. Οι γυναίκες γεννούσαν κατά κανόνα στο 

σπίτι με την βοήθεια κάποιας μαίας. Όμως όταν 

παρουσιάζονταν επιπλοκές καλούσαν το γιατρό για 

να προχωρήσει σε κάποια επέμβαση. 

Τι γνωρίζουμε για την λοχεία,40 μερες; 

● Η περίοδος της λοχείας διαρκούσε 7 μέρες. Μετά 

την γέννηση η γυναίκα θεωρούνταν μολυσμένη και 

μόνο την τεσσαρακοστή μέρα μετά την γέννα 

καθάριζε πλήρως. Κατά την διάρκεια της λοχείας 

για να τονωθεί αλλά και για να παράγει αρκετό 

γάλα ακολουθούσε ειδική  περιλάμβανε πολλά 

υγρά, αυγά και το λεγόμενο <<λοχόζεμα>>,που 

κατά μια εκδοχή ήταν κρασί αναμειγμένο με 

ζάχαρη και κομμάτια κίτρου ,ενώ κατά μια άλλη 

ήταν ψημένο σιμιγδάλι με βούτυρο και μέλι. 

 



● Τι έθιμα συνόδευαν μια γέννα; 

Αντίστοιχα έθιμα ίσχυαν και για τη γέννηση 

βασιλοπαίδων. Με αφορμή αυτό το χαρμόσυνο γεγονός 

της γέννας οργανώνονταν συμπόσια, γιορτές αλλά και 

ιππικοί αγώνες, όπου αποκαλυπτόταν το όνομα του 

διαδόχου. Οι γιορτές και οι διασκεδάσεις της βασιλικής 

οικογένειας και των υπηκόων της σε περίπτωση 

γέννησης αγοριού μπορούσαν να διαρκέσουν 6 μήνες ή 

και 1 χρόνο! 

ΒΑΠΤΙΣΗ 

● Τι σημαίνει η βάπτιση; ηλικία βάπτισης; 

Το βάπτισμα αποτελεί ένα από τα κορυφαία, και 

μάλιστα υποχρεωτικά, μυστήρια του χριστιανισμού, 

μέσω του οποίου καθίσταται κάποιος πλήρως 

Χριστιανός. Η βάπτιση, που αλλιώς αποκαλείται 

φώτισμα, είναι γεμάτη συμβολισμούς κατάδυση του 

σώματος στο νερό συμβολίζει το θάνατο του Κυρίου, 

ενώ η ανάδυση την ανασταση. Οι λαμπάδες δηλώνουν 

τα φώτα και τον <<Φωτισμό του Πνεύματος>> ενώ το 

λευκό ένδυμα των νεοφώτιστων συμβολίζει την 

αθωότητα και την καθαρότητα της ψυχής. 

Πού πραγματοποιούνταν οι βαφτίσεις 

● Όσο για τους χώρους όπου πραγματοποιούν το 

μυστήριο, από τον 3ο αιώνα τελούνταν σε έναν 

ειδικά διαμορφωμένο χώρο της εκκλησίας ,το 



βαπτιστήριο, που αργότερα αντικαθίσταται από τις 

γνωστές κολυμβήθρες. 

Όνομα 

● Κατά την διάρκεια της βάπτισης δινόταν και το 

όνομα του παιδιού. Οι γονείς προτιμούσαν να 

δίνουν στα παιδιά τους το όνομα των παππούδων 

ή συγγενών που είχαν πεθάνει, αν και εδώ ο 

ανάδοχος φαίνεται ότι είχε τον πρώτο  λόγο στην 

επιλογή του. 

● ΣΑΒΒΙΝΑ ΤΣΑΛΤΑΠΑΣΟΓΛΟΥ       ΕΥΤΥΧΙΑ ΦΟΥΤΡΑ 

Β2'  Γυμνασίου  
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ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 

 

• Η ζωγραφική μου είναι οπτικές εικόνες που δεν 

προδίδουν τίποτα... αναδεικνύουν ένα μυστήριο και 

πράγματι όταν δει κάποιος ένα πίνακα μου 

αναρωτιέται τι σημαίνει. Δεν σημαίνει τίποτα γιατί 

ούτε το μυστήριο σημαίνει κάτι, είναι άγνωστο.  

~ Ρενέ Μαγκρίτ 

 

 

Ήμουν ήδη στο σχολείο αρκετό καιρό όταν ήρθε η 

καθηγήτρια των εικαστικών η Βιβή Παπαδημητρίου. Από την 

αρχή διέκρινα ένα πάθος για τη δουλειά της και αυτό 

φαινόταν και στους μαθητές της που στα διαλείμματα 

έρχονταν στο γραφείο για να της δείξουν με χαρά τη 

δημιουργία τους. Ερχόμενη και αυτή «από μέσα» όπως λένε 

οι Σαλαμίνιοι κάποια στιγμή συνταξιδέψαμε και σε μια 

συζήτησή μας της  ζήτησα να δω τα έργα της. Από τότε είμαι 

θαυμάστριά της! Ψάξτε στο ίντερνετ να δείτε  κάποια από 

αυτά τα έργα και θα καταλάβετε.  

Δασκολιά Σταματίνα 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΒΙΒΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  

Η Βιβή Παπαδημητρίου σπούδασε ζωγραφική στην 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας ( 1999 – 



2004) με δάσκαλο τον Χρόνη Μπότσογλου. Το 2006 

ταξίδεψε στις Η.Π.Α. με υποτροφία του Ωνασείου 

Ιδρύματος για μεταπτυχιακές σπουδές, παραμένοντας 

εκεί έως και το 2009. Το 2010 γίνεται μέλος της Ένωσης 

Ελλήνων Χαρακτών. Το 2017 λαμβάνει δεύτερο πτυχίο 

από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, αυτό της 

χαρακτικής. 

 

 

 



Ακολουθούν έργα των μαθητών του Αιαντείου 

Γυμνασίου που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 

μαθήματος των Εικαστικών . Η επιλογή είναι τυχαία 

από την γράφουσα και τα φωτογράφησα ενώ αυτά 

ομόρφαιναν με την παρουσία τους την είσοδο του 

σχολείου. 

 

 

 

 



 

  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Ernst Haas 

 Υπάρχει μόνο η μηχανή σου και εσύ. Οι 

περιορισμοί στη φωτογραφία σου βρίσκονται 

στον εαυτό σου, επειδή βλέπεις αυτό που είσαι. 

 

 

Κάθε αρχή και δύσκολη… 

Η αρχή της ετοιμότητας για μάθηση υποστηρίζει ότι 

κανένας μαθητής δεν πρέπει να υποχρεωθεί να 

εκτελέσει κάποιο μαθησιακό έργο , αν δεν είναι έτοιμος 

γι αυτό. Έτσι, από όλα τα παιδιά του σχολείου 

ανταποκρίθηκαν στο διαγωνισμό φωτογραφίας μόνο 7 

παιδιά. Ελπίζουμε ότι αυτή θα είναι η αρχή για 

περισσότερες φωτογραφίες στο μέλλον! 
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Φωτογραφία της Στέλλας Μάρκου 



 

 

Φωτογραφία του Δημήτρη Βραχόπουλου 



 

 

Φωτογραφία του Μαλλιαρού Παναγιώτη 



 

 

 

 

Φωτογραφία του Παπανικολάου Στέλιου 



 

 

 

 

Φωτογραφία του Γιώργου Κατσίπη 

 

 



 

 

 

 

 

Φωτογραφία της Πορτοκάλη Ελένης 

 



 

 

 

 

Φωτογραφία του μαθητή Πολύζου Λευτέρη 



 

Νικητής αναδείχτηκε ο μαθητής της Β Γυμνασίου 

Μαλλιαρός Παναγιώτης.  

Ακολουθούν κάποιες άλλες ενδεικτικές φωτογραφίες 

του 

 

 

 



 

 

 

 



Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 

Δημιούργημα του καθηγητή του σχολείου μας 

Φερλέμη Βασίλη που με πολλή αγάπη και μεράκι μαζί 

με τους μαθητές τον μετέτρεψε στον μικρό μας 

παράδεισο. 

 

Ζωγραφιά της μαθήτριας Ανάντας Δεληγιαννάκη, 

μαθήτριας της Α Γυμνασίου 

 

Ο κήπος του σχολείου έτσι όπως τον φωτογράφησε η 

μαθήτρια του ομίλου φωτογραφίας του Αιαντείου 

Γυμνασίου Νικολέττα Παπανικολάου  



 

 

 

 

 



 

 

 

 



Ευχαριστώ θερμά τον Διευθυντή του σχολείου μας και 

όλο το σύλλογο του Αιαντείου Γυμνασίου για την 

βοήθειά τους για την υλοποίηση της εφημερίδας.  

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στη Μαρία Βασιλείου, 

Μαθηματικό, ειδική Παιδαγωγό και στην Ευαγγελία 

Σπανού, φιλόλογο , ειδική παιδαγωγό! Χωρίς την 

βοήθειά τους σε πολλά επίπεδα και σε όλη τη 

διάρκεια της χρονιάς  δεν θα μπορούσα να φτιάξω 

τούτη την εφημεριδούλα. 

 

 

 

 

 

Ζωγραφική της Ανάντας Δεληγιαννάκη, μαθήτριας της Α΄ Γυμνασίου 

 



 

 

 

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 

 

 

Φωτογραφία της Βασιλείου Μαρίας. 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  

ΦΥΓΑΜΕ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 



 

Φωτογραφία της Βασιλείου Μαρίας. 


